
Ален Делон: Не разумем петицију феминисткиња у којој се тражи да ми не буде додељена Златна палма
четвртак, 16 мај 2019 16:32

 Великан француске кинематографије Ален Делон реаговао је на америчку петицију у
којој се тражи да му не буде додељена почасна Златна палма на филмском фестивалу у
Кану, рекавши да га неки воле, а неки не, али да његова каријера не може да се доведе
у питање.

  

  "Шта да вам кажем. Неки ме воле, а неки не. Али моја каријера не може да се оспори",
рекао је Делон (83) за париски лист Фигаро.   

Америчко удружење "Жене и Холивуд" покренуло је онлајн петицију која је добила
21.000 потписа, против уручења награде Делону због његових ранијих вербалних испада
на рачун жена, миграната и хомосексуалаца.

  

Делон је рекао да не разуме петицију и да има утисак да ауторка петиције, потписана
као Маргарет Б. жели да себе стави у први план. "Ко је она? И шта жели, и зашто
сада?", запитао се глумац.

  

Организатори 72. Међународног филмског фестивала у Кану саопштили су да неће
мењати одлуку и да ће Делон, како је раније најављено, 19. маја примити Златну палму
за животно дело.

  

"Ален Делон има право да мисли оно што мисли. Тешко је судити у садашњем времену
шта је неко рекао пре неколико година и у каквом је то контексту било", рекли су
организатори.
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Делон, који је са организаторима фестивала имао годинама турбулентне односе, до
сада није добио ниједно признање са те смотре. Глумац је последњи пут на фестивалу
био 2013. године како би представио рестаурирану верзију филма "На жарком сунцу"
Ренеа Клемана.

  

Током шест деценија каријере, Делон, рођен 8. новембра 1935. године у граду Со код
Париза, играо је у стотинак филмова, међу којима су "Роко и његова браћа" и "Гепард"
Лукина Висконтија, "Самурај" и "Пандур" Жан-Пјера Мелвила, "Господин Клајн" Џозефа
Лозија и "Еклипса" Микеланђела Антонионија.

  

Иако је Делону популарност последњих година опала због ранијих испада, ароганције и
егоцентричности, већина Француза, и поред тога што га сматрају мегаломаном, признаје
да је он је један од највећих француских глумаца свих времена.

  

Петиција против Златне палме Алену Делону због изјава о хомосексуалцима и
женама

  

Америчко удружење "Жене и Холивуд" покренуло је петицију против доделе почасне
Златне палме француском глумцу Алену Делону на 72. Међународном филмског
фестивалу у Кану које почиње вечерас, пренели су француски локални медији.

  

Делон би 19. маја требало да добије признање Канског фестивала али се томе противи
америчко удружење наводећи као разлог Делонове вербалне испаде о женама, против
миграната и о хомосексуалцима.

  

Како је пренео лист Миди либр, петиција је добила око 16.000 потписа али организатори
фестивала не желе да промене одлуку о додели Златне палме за животно дело
ветерану и великану француске кинематографије.

  

"Ален Делон има право да мисли оно што мисли. Тешко је судити у садашњем времену
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шта је неко рекао пре неколико година и каквом је то контексту било", рекли су
организатори.

  

Америчко удружење је подсетило да је Делон рекао да је хомосексуалност против
природе и да би Француска требало да престане да прима мигранте. Глумац је признао
да је у неколико наврата у животу ошамарио жену.

  

Делон, који је са организаторима фестивала имао годинама турбулентне односе, до
сада није добио ниједно признање са те смотре. Глумац је последњи пут на фестивалу
био 2013. године како би представио рестаурирану верзију филма "На жарком сунцу"
(Плеин солеил) Ренеа Клемана.

  

Током шест деценија каријере, Делон, рођен 8. новембра 1935. године у граду Со код
Париза, играо је у стотинак филмова, међу којима су "Роко и његова браћа" и "Гепард"
Лукина Висконтија, "Самурај" и "Пандур" Жан-Пјера Мелвила, "Господин Клајн" Џозефа
Лозија и "Еклипса" Микеланђела Антонионија.

  

Иако је Делону била опала популарност последњих година због његових ранијих испада,
ароганције и егоцентричности, већина Француза, поред тога што га сматра
мегаломаном, признаје да је он је један од највећих француских глумаца свих времена.

  

(Бета)
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