Au reînceput filmările la House of Cards. Kevin Spacey, înlocuit
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Descriere foto: Kevin Spacey

Filmările de la noul sezon al serialului "House of Cards", a cărui producţie a fost oprită brusc în toamna anului 2017 în
acuzaţiilor de hărţuire sexuală formulate împotriva actorului său principal, Kevin Spacey, au fost reluate miercuri, dup
pauză de peste trei luni. Actorii Diane Lane şi Greg Kinnear au fost incluşi în distribuţia celui de-al şaselea sezon - care
şi ultimul - al acestui show TV, informează Press Association.

Producţia ultimului sezon al acestui serial produs de platforma online Netﬂix au fost oprite în octombrie, odată cu primele a
formulate împotriva lui Kevin Spacey. La scurt timp după aceea, Netﬂix a anunţat că a întrerupt colaborarea cu starul americ
anulat proiectul unui film dedicat lui Gore Vidal, în care rolul principal urma să fie interpretat de acelaşi actor.

Kevin Spacey, recompensat cu două premii Oscar, este în prezent cercetat de Scotland Yard, după ce trei persoane l-au acu
agresiune sexuală. Actorul a fost unul dintre primele staruri vizate de astfel de acuzaţii după izbucnirea scandalului H
Weinstein.

Primul care a făcut publice acuzaţiile de hărţuire sexuală formulate împotriva starului hollywoodian a fost actorul Anthony
care a dezvăluit că în 1986, atunci când el avea 14 ani, Kevin Spacey, în vârstă de 26 de ani în epocă, i-a făcut avansuri sexual
Și-a cerut scuze

Kevin Spacey a dat publicităţii un comunicat de presă în care a spus că nu îşi aminteşte acel incident, dar îşi cere scuze pentru
comportament nepotrivit cauzat de beţie".

A urmat o veritabilă avalanşă de acuzaţii care îl vizau pe Kevin Spacey, iar teatrul Old Vic din Londra, unde starul hollywoo
deţinut funcţia de director artistic din 2004 până în 2015, a primit 20 de plângeri de la persoane care aﬁrmă că au fost victim
unui comportament nepotrivit al actorului.

Actorii Diane Lane şi Greg Kinnear, nominalizaţi la Oscar, s-au alăturat distribuţiei celui de-al şaselea sezon al serialului "Ho
Cards", din care mai fac parte Robin Wright, Michael Kelly, Jayne Atkinson, Patricia Clarkson, Constance Zimmer, Derek
Campbell Scott şi Boris McGiver, relatează Agerpres.
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