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Locurile de fi lmare vor deveni atracții turistice

„Game of Thrones”, o mină de aur 
Mai multe zone din Irlanda 

de Nord care au fost folosite 
la fi lmările pentru serialul de 
succes al postului HBO „Ur-
zeala tronurilor/ Game of 
Thrones” vor deveni atracții 
turistice.

Fanii serialului vor avea ast-
fel acces la regatele din Wes-
teros Winterfell, Castle Black, 
Kings Landing și multe altele, 
ce vor fi  deschise publicului 
din 2019. Atracțiile turistice 
din proiectul Game of Thrones 
Legacy vor fi  „la un nivel mult 
mai mare decât orice altceva 
a văzut” publicul vreodată, a 
anunțat postul HBO într-un 
comunicat. Pe lângă spațiile 
de fi lmare, HBO plănuiește să 
deschidă expoziții de costume, 
de obiecte de recuzită, arme, 
decoruri și alte materiale folo-
site în producția acestui show 
de succes. De asemenea, pu-
blicul va avea acces la conținut 
digital și materiale interactive 
care vor ilustra tehnicile pen-
tru efectele speciale folosite în 
serial. 

Al optulea și ultim sezon 
al serialului TV „Urzeala tro-
nurilor/ Game of Thrones” va 
fi  difuzat pe micile ecrane în 

prima jumătate a lui 2019, a 
anunțat HBO în luna iulie. 

Ultimele șase episoade ale 
serialului „Urzeala tronuri-
lor/ Game of Thrones” vor fi  
difuzate la mai mult de un an 
de la încheierea sezonului al 
șaptelea. Serialul este cel mai 
mare succes al postului HBO, 
cu aproximativ 30 de milioane 
de telespectatori în SUA și o 
armată de fani la nivel mon-
dial. Sezonul fi nal va dezvălui 
familia de războinici care va 

câștiga controlul asupra Tronu-
lui de Fier din cele șapte regate 
din Westeros. 

Cel de-al șaptelea sezon 
al producției s-a încheiat în 
august 2017, înregistrând în 
SUA, în medie, 30 de milioa-
ne de spectatori pe episod, pe 
platforme media variate.

Încă de la lansare, „Urzeala 
tronurilor” a devenit un feno-
men global şi cel mai iubit se-
rial din istoria HBO. „Game of 
Thrones” a primit foarte multe 
premii de la lansare, inclusiv 

38 de Primetime Emmy, cinci 
trofee din partea Sindicatului 
actorilor americani și un Pea-
body Award. 

Inspirat din seria de roma-
ne „Cântec de gheaţă şi foc/ 
A Song of Ice and Fire”, de 
George R.R. Martin, serialul 
„Urzeala tronurilor” are o ac-
ţiune amplasată într-un regat 
fi ctiv, numit Westeros. Magia, 
aventurile eroice şi elementele 
fantastice vin în completarea 
acţiunii din „Urzeala tronuri-
lor”. 

Remake al unui western din 1969

Mel Gibson revine în scaunul de regizor
Mel Gibson va scrie, va re-

giza și va produce remake-ul 
westernului „The Wild Bun-
ch”, un fi lm regizat de Sam 
Peckinpah, care, la momen-
tul lansării, în 1969, a stârnit 
controverse, fi ind considerat 
prea violent.

Scenariul fi lmului, care va 
fi  realizat de Warner Bros, va 

fi  scris în colaborare cu Bryan 
Bagby. Filmul original a pre-
zentat povestea unui grup de 
infractori care caută să dea 
o ultimă lovitură în America 
anilor 1913. Filmul a stârnit 
controverse la momentul lan-
sării, pentru că mulți l-au con-
siderat foarte violent, dar a fost 
și lăudat, pentru imaginile sale 
în slow-motion. Lungmetrajul 

a fost nominalizat la două pre-
mii Oscar, pentru cel mai bun 
scenariu și cea mai bună coloa-
nă sonoră. 

În anii 1990, Mel Gibson a 
fost unul dintre cei mai popu-
lari şi mai bine plătiţi actori din 
lume. El a câştigat două premii 
Oscar, la categoriile „cel mai 
bun regizor” şi „cel mai bun 
fi lm”, în 1995, cu pelicula „Ini-

mă neînfricată/ Braveheart”. 
Celebrul regizor al fi lmelor 
„Patimile lui Hristos” şi „Apo-
calypto” a revenit în ianuarie 
2011 pe marile ecrane, după o 
pauză de opt ani, cu rolul din 
thrillerul „Scăpat de sub con-
trol/ Edge of Darkness”. Unul 
dintre cele mai recente fi lme 
ale sale în calitate de actor este 
„Eroi de sacrifi ciu 3”. 

Michael Kors a cumpărat 
Casa de modă Versace

O tranzacţie record
Casa de modă italiană Versace, una dintre 

puținele rămase independente, a fost cum-
părată de grupul american Michael Kors, 
pentru 1,83 de miliarde de euro.

Tranzacția a fost ofi cializată marți, dar 
informații privind acest subiect au circulat în 
presa internațională încă de luni. „Achiziția 
casei de modă Versace este un pas important 
pentru grupul nostru. Cu resursele noastre, 
suntem de părere că Versace se va dezvolta 
pentru a depăși două miliarde de dolari ca cifră 
de afaceri”, a transmis șeful Michael Kors, 
John Idol, într-un comunicat de presă. În cadrul 
acestei înțelegeri fi nanciare, fondul de investiții 
Blackstone, care deținea, din 2014, 20% din 
casa de modă italiană, va renunța la acțiunile 
sale. Noua entitate Michael Kors Holding 
Ltd va fi  redenumită Capri Holdings Ltd. Din 
suma cu care a fost vândută casa de modă, 150 
de milioane de euro va fi  primită de familia 
Versace sub formă de acțiuni în noua companie 
Capri. Tranzacția urmează să se fi nalizeze în 
ultimul trimestru al anului, după ce va fi  apro-
bată de autoritățile în domeniu. 

Fondată în 1978, de creatorul Gianni Versace 
și fratele acestuia, Santo, casa Versace era un 
simbol al modei italiene, cu colecții de lux, dar 
și senzuale. Pe 15 iulie 1997, în timp ce Gianni 
Versace se pregătea să intre în luxoasa sa vilă 
din Miami (SUA), acesta a fost ucis cu două 
gloanțe de Andrew Cunanan, un bărbat care 
practica prostituția. După asasinarea lui Gian-
ni, casa a cunoscut ani difi cili, dar și-a regăsit 
strălucirea datorită talentului Donatellei, sora 
lui Gianni și Santo Versace, devenită director 
artistic și vicepreședinte al grupului. 

Interesul companiei Michael Kors pentru 
Versace nu a fost unul surprinzător, potrivit 
lui Neil Saunders, analist la GlobalData Re-
tail. Acesta spunea, luni, că grupul american 
dorește de mult timp să se transforme în marcă 
de lux, iar în acest sens a achiziționat, anul tre-
cut, compania producătoare de poșete și pantofi  
Jimmy Choo, pentru aproximativ 1 miliard de 
euro. 

Compania Versace a înregistrat un benefi ciu 
de 15 milioane de euro anul trecut, după o pier-
dere de 7,4 milioane de dolari în 2016. 

În ultimii 20 de ani, mai multe case de modă 
italiene, precum Gucci, Fendi, Bottega Vene-
ta și Loro Piana, au intrat sub controlul unor 
companii franceze. 

O nominalizare... europeană
„Ouăle lui Tarzan”

Documentarul „Ouăle lui Tarzan”, de Ale-
xandru Solomon, a fost nominalizat la Eu-
ropean University Film Award, un premiu 
înfi ințat de Academia de Film Europeană 
(EFA) și de Filmfest Hamburg (Germania). 

 „Ouăle lui Tarzan”, documentar semnat de 
Alexandru Solomon, este fi lmat în Abhazia, 
acțiunea desfășurându-se în Suhum, capitala 
acestei mici republici nerecunoscute ofi cial, 
afl ată pe malul oriental al Mării Negre. Pornind 
pe urmele legendarei inițiative a lui Stalin 
de a crea muncitorul perfect dintr-un hibrid 
om-maimuță, regizorul ajunge la o interesantă 
combinație de SF și documentar. Un fi lm inedit 
prin subiect şi prin abordare, documentarul 
„Ouăle lui Tarzan” împleteşte două planuri, cel 
al cercetărilor pe maimuţe şi cel al studiului lu-
mii Abhaziei, paradis şi iad în acelaşi timp, ce 
oferă o imagine comparabilă cu cea a României 
de după Revoluţie.

Peliculele nominalizate vor fi  subiecte de 
dezbatere în 23 de universități din tot atâ-
tea țări și fi ecare instituție va alege una. 
Câștigătorul va fi  anunțat pe 6 decembrie. 


