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Cea mai veche fosilă umană din Brazilia, transformată în cenuşă

Incendiu devastator la muzeu
Luzia, „prima braziliană” 

a cărei urmă a fost desco-
perită pe teritoriul acestei 
ţări din America de Sud, s-a 
transformat în cenuşă după 
ce fosila datată în urmă cu 
12.000 de ani a fost mistuită 
de fl ăcările care au devastat 
duminică noapte Muzeul Na-
ţional din Rio de Janeiro.

„Luzia este o pierdere ines-
timabilă pentru orice persoa-
nă interesată de civilizaţie”, 
a declarat pentru AFP Paulo 
Knauss, director al Muzeului 
Naţional de Istorie din Brazi-
lia.

Bijuterie a colecţiei Muzeul 
uiNaţional din Rio de Janeiro, 
cu peste 20 de milioane de pie-
se valoroase, Luzia este prima 
fosilă umană descoperită în 
Brazilia, în 1970, în regiunea 
Minas Gerais (sud-vest), în 
timpul unei misiuni conduse 
de specialista în antropologie 
Anette Laming-Emperaire. 
Plecând de la craniul său, cer-
cetătorii de la Universitatea 
din Manchester din Marea Bri-
tanie au reuşit să reconstruias-
că în format digital chipul său, 
care a inspirat ulterior o sculp-
tură expusă în muzeu.

„Luzia a murit în incendiu”, 
a deplâns Katia Bogea, preşe-
dinta Institutului patrimoniu-

lui artistic naţional (Iphan), 
citată de cotidianul Estado de 
S.Paulo. Bogea a denunţat o 
„moarte anunţată”, subliniind 
reducerile drastice ale buge-
tului care au afectat conser-
varea patrimoniului brazilian. 
Pentru Paulo Knauss, această 
lipsă de resurse fi nanciare se 
datorează „unei crize instituţi-
onale, o criză a valorilor”, care 
afectează ţara de mai mulţi ani. 
„Este o problemă veche, însă 
trebuie să încetăm să vorbim 
de trecut şi să ne gândim la 
viitor, (...) pentru a inversa un 
proces care ne face de ruşine 
în faţa generaţiilor viitoare”, a 
concluzionat el.

Considerat cel mai impor-
tant muzeu de istorie naturală 
din America Latină, Muzeul 
Naţional din Rio de Janeiro, 
care a aniversat bicentenarul 
în luna iunie a acestui an, a 
fost deosebit de renumit pentru 
bogăţia colecţiilor sale de pa-
leontologie. Fostul palat impe-
rial a adăpostit scheletul unui 
dinozaur descoperit în Minas 
Gerais, dar şi 26.000 de fosile 
aparţinând altor specii dispă-
rute, precum tigrul preistoric 
Smilodon. În plus, în colecţia 
muzeului se afl a un meteorit 
descoperit în secolul al XVI-
II-lea, a notat agenţia Xinhua.
Incendiul violent care a devas-

tat duminică noapte Muzeul 
Naţional din Rio de Janeiro ar 
fi  fost cauzat de un mic balon 
cu aer cald, din hârtie, care a 
aterizat pe acoperişul clădirii, 
a declarat luni ministrul Cul-
turii din Brazilia, Sergio Sa 
Leitao. O altă posibilă origine 
a incendiului ar fi  un scurtcir-
cuit, a adăugat Leitao, citat de 
agenţia Xinhua. Ministrul bra-
zilian al Culturii a catalogat 
evenimentul drept o „tragedie 
incomensurabilă” şi a recunos-
cut că intervenţia a venit prea 
târziu. Ministrul a adăugat că 
va fi  începută o investigaţie 
aprofundată pentru afl area ca-
uzei tragediei.

Creat de regele Ioan al VI-
lea şi deschis în 1818, Muzeul 

Naţional din Rio de Janeiro 
este unul dintre cele mai vechi 
şi mai prestigioase muzee din 
Brazilia. Această instituţie cul-
turală şi ştiinţifi că din Ameri-
ca Latină deţinea în colecţia sa 
peste 20 de milioane de piese 
de mare valoare.

„Ce a supravieţuit? Clădi-
rea şi câteva obiecte, aproape 
10%”, a declarat luni reporteri-
lor în cadrul unei conferinţe de 
presă Cristiana Serejo, director 
adjunct în cadrul muzeului.

În anul 2018, muzeul, afi liat 
Universităţii Federale din Rio 
de Janeiro (UFRJ), a primit 
doar 10% din bugetul necesar 
pentru întreţinere, conform in-
formaţiilor publicate de media 
locale. 

Robin Wright, despre Kevin 
Spacey: 
Oricine merită               
o a doua șansă

Actrița americană Robin Wright a decla-
rat într-un interviu recent că actorul Kevin 
Spacey, fostul său coleg din serialul „House 
of Cards”, vizat de șase acuzații de agresiu-
ne sexuală, merită, la fel ca oricine altcineva, 
„o a doua șansă”. 

Recompensat cu două premii Oscar și 
considerat unul dintre cei mai talentați actori 
ai generației sale, Kevin Spacey a dispărut din 
viața publică după un val de acuzații de abuz 
sexual care i s-au adus la sfârșitul anului trecut. 
În luna iulie, poliţia metropolitană londoneză 
anunța că îl anchetează pe Kevin Spacey după 
ce trei bărbaţi l-au acuzat de agresiuni sexua-
le, fapte care ar fi  avut loc în Westminster, în 
1996, în Lambeth, în 2008, şi în Gloucester, 
în 2013. Aceste plângeri s-au alăturat altor trei 
depuse la adresa lui Spacey, în vârstă de 58 
de ani, şi care erau deja cercetate de Scotland 
Yard. De asemenea, în aprilie, procuratura 
din Los Angeles a confi rmat că reanalizează 
o acuzație de abuz sexual adusă lui Kevin 
Spacey. Însă, potrivit platformei de știri ameri-
cane tmz.com, cazul ar putea fi  respins, pentru 
că datează din anii 1990, iar fapta ar putea fi  
considerată prescrisă. Spacey nu a fost pus sub 
acuzație deocamdată, însă cariera acestuia a 
fost în mare parte distrusă. 

La sfârşitul lui 2017, compania Netfl ix a 
anunțat că fi lmările pentru serialul TV „House 
of Cards” vor fi  reluate la începutul acestui an 
fără Kevin Spacey, cel de-al șaselea sezon și 
ultimul al producției urmând să se concentreze 
pe personajul Claire Underwood, interpretat 
de actrița Robin Wright. Acest sezon va avea 
premiera pe Netfl ix pe 2 noiembrie. Actrița 
Robin Wright i-a luat apărarea lui Kevin 
Spacey, într-un interviu acordat site-ului Net-a-
Porter. „Toată lumea se poate schimba. În acest 
sens, o a doua șansă, este puțin important cum 
numiți acest lucru, da, cred în a doua șansă”, 
a explicat Robin Wright. Actrița a criticat și 
modul în care a fost prezentat în presă acest 
„scandal”. „Cred că viața privată trebuie să 
rămână privată. Pozitivă, negativă, neutră, 
indiferent cum este - nu cred că ar trebui 
să intereseze pe cineva. Dar eu nu vorbesc 
despre această mișcare (#MeToo, n.r.). Vorbesc 
despre presă. Despre expunere. Este o senzație 
oribilă. Un necunoscut decide că știe cine ești. 
Vreau să spun că este o faptă criminală”, a mai 
declarat actrița. De asemenea, aceasta a spus 
că nu a fost contactată de Spacey de la izbuc-
nirea acestui scandal. „Mă va contacta când 
va fi  pregătit, sunt sigură. Cred că așa trebuie 
să decurgă lucrurile”, a spus Wright. În luna 
octombrie 2017, Kevin Spacey a făcut public 
faptul că este homosexual, după ce Anthony 
Rapp - un actor care a jucat în producții pre-
cum „Star Trek – Discovery” şi „Rent” - l-a 
acuzat că i-a făcut avansuri sexuale în urmă cu 
trei decenii, pe vremea când Rapp avea doar 
14 ani. De asemenea, actorul a fost acuzat că a 
încercat să violeze un tânăr de 15 ani. Spacey 
a scris apoi pe rețeaua online Twitter că a iubit 
și femei și bărbați, dar în prezent trăiește ca un 
bărbat homosexual. Foști angajați ai serialului 
„House of Cards” au spus că Spacey a transfor-
mat platourile de fi lmare într-un mediu „toxic”, 
acuzându-l de hărțuire. Acuzații similare au 
făcut și foști angajați ai teatrului The Old Vic 
din Londra, unde Kevin Spacey a fost director 
artistic, în perioada 2004 - 2015.

Descoperire arheologică în Egipt
Cea mai veche așezare din Delta Nilului

Arheologii au descoperit în 
Egipt urmele uneia dintre cele 
mai vechi așezări din Delta 
Nilului, potrivit estimărilor, 
oamenii de știință estimând că 
se afl ă în fața unui sit din ne-
olitic. O echipă compusă din 
argeologi egipteni și francezi 
a descoperit mai multe depo-

zite în care erau păstrate mari 
cantități de resturi animale și 
vegetale, unelte de piatră și 
produse de olărit, a anunțat 
duminică ministrul vestigiilor 
istorice din Egipt. Potrivit ofi -
cialului, noile descoperiri ara-
tă că zona Tell al-Samara, din 
provincia nordică El-Dakahlia, 

este locuită încă din al cincilea 
mileniu î.e.n., cu mult înaintea 
celor mai vechi piramide din 
Egipt. Agricultura din neolitic 
poate să ofere indicii privind 
evoluția tehnologică prin care 
s-a ajuns la agricultura pe bază 
de irigații practicată în valea 
Nilului. 


