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Polícia britânica investiga Kevin Spacey
Homem diz que foi sedado e estuprado pelo astro de ‘House of Cards’ em 2008; funcionários da série relatam assédio
David Giesbrecht/Netflix/Associated Press

Criticado por ‘sair do
armário’ em resposta
às acusações, ator está
‘buscando tratamento’,
segundo representante

Rapp] descreve, devo a ele as
mais sinceras desculpas pelo que teria sido uma conduta bêbada e extremamente
inapropriada, e sinto muito
pelos sentimentos que ele diz
ter carregado consigo durante todos esses anos.”

DE SÃO PAULO

A polícia britânica investiga mais uma acusação de assédio sexual contra Kevin
Spacey, 58, referente ao período em que ele trabalhava
como diretor do Old Vic Theatre, em Londres. A informação é do jornal “The Guardian” —a polícia não confirma
a identidade do suspeito.
Segundo o periódico, um
homem diz ter sido assediado
por Spacey em 2008, quando
tinha 23 anos. Agora com 32
anos, o denunciante afirma
ter sofrido abuso na casa do
ator após tomar um drinque e
perder a consciência.
Os dois haviam se reunido
a pedido da vítima, que queria ajuda em sua carreira.
A vítima diz ter acordado
enquanto Spacey praticava
ato sexual com ele e, depois
de pedir que parasse, teria sido alertado a não contar nada para ninguém.
A nova denúncia agrava a
situação de Spacey. Nome
forte de Hollywood, ele atuou em filmes como “Os Suspeitos” (1995) e “Beleza Americana” (1999), que lhe renderam um Oscar cada um,
respectivamente como coadjuvante e como protagonista.
Nos últimos anos, teve o
prestígio fortalecido pelo papel de Frank Underwood, político ambicioso que se torna
presidente dos EUA em “House of Cards”, cujas tempora-

DISTRAÇÃO

Kevin Spacey no papel do político Frank Underwood, presidente dos Estados Unidos, na série da Netflix ‘House of Cards’
dasiniciaistambémproduziu.
Após a primeira denúncia,
feita pelo ator Anthony Rapp,
no domingo (29), a Netflix suspendeu as gravações da sexta
e última temporada da série.
Em um comunicado à imprensa, a empresa e o estúdio
Media Rights Capital disseram que a produção estava
sendo interrompida para dar
tempo aos produtores “para
rever a situação atual e resolver quaisquer preocupações”
que o elenco e a equipe pudessem ter quanto ao caso.

Na sexta (3), a revista “Variety” noticiou que uma das
saídas para retomar a série
seria a morte do personagem
Frank Underwood.
Após o anúncio da suspensão da série, oito profissionais da equipe de “House of
Cards” relataram à CNN que
Spacey transformou as filmagens em um “ambiente tóxico” por conta de repetidos casos de assédio sexual.
Entre os denunciantes, cujos nomes foram preservados,
está um assistente de produ-

ção que diz ter sido atacado
durante um deslocamento de
carro a um set de gravação e
também dentro de um trailer.
Os oito descreveram como
“predatório” o comportamento de Spacey, que incluiria toques não consensuais e
comentários sexuais direcionados a homens jovens que
atuam na produção. Mas o
criador da série, Beau Willimon, disse ao site “Deadline”
que não sabia do “incidente”.
As acusações em Londres
e nos EUA aparecem menos

de uma semana após Rapp relatar ao site “BuzzFeed News”
que Spacey o assediou em
1985, quando Rapp tinha 14
anos. O protagonista de “House of Cards” pediu desculpas,
em um comunicado, mas disse não se lembrar do episódio.
“Estou mais que horrorizado em ouvir essa história. Eu
honestamente não me lembro desse encontro, teria sido mais de 30 anos atrás”,
disse Spacey. Ele completa:
“Mas, se eu de fato me comportei como ele [Anthony

No mesmo comunicado, o
ator confirmou que vive “como um homem gay”, confirmando especulações sobre
sua sexualidade, que o acompanharam nos mais de 30
anos de carreira no cinema.
“Essa história [a acusação
de Rapp] me encorajou a
abordar outras coisas sobre
minha vida. Como os mais
próximos de mim já sabem,
eu tive relacionamentos tanto com mulheres quanto com
homens, e hoje eu escolho viver como um homem gay.”
Sobraram críticas, inclusive da comunidade LGBT, ao
fato de Spacey ter usado
aquele pedido de desculpas
para “sair do armário”.
“Experiências de ‘sair do
armário’ não deveriam ser
usadas para desviar a atenção de alegações de abuso sexual”, disse Sarah Kate Ellis,
presidente da Glaad, organização civil pelos direitos gays.
“Esta não é uma história
sobre Kevin Spacey se assumir, mas uma história sobre
Anthony Rapp sobreviver.”
Spacey não se pronunciou
após as novas acusações.
Sua assessora, Staci Wolfe, anunciou na quinta (2) que
ele tiraria o “tempo necessário para buscar avaliação e
tratamento”. No mesmo dia
ela e o agente do ator anunciaram que deixariam de trabalhar com Spacey.
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Não perca.
perca É bárbaro!
Não perca. Agora ficou duas vezes mais bárbaro! A cidade de São Paulo
vai ser invadida por dois dias. É a Feira Escandinava 2017, que está
repleta de delícias nórdicas. Da Dinamarca, você pode comprar
caviar, queijos, aquavita; da Suécia, geleias, chocolates, brinquedos;
da Noruega, sardinhas, ovas de bacalhau, artesanato; da Finlândia,
cristais, licores, vodca; e da Islândia, bacalhau. E tem mais: no mezanino,
você poderá provar deliciosos sanduíches escandinavos que vão fazer
você se render aos prazeres da arte da cozinha dos países nórdicos.

Terça-feira, 7 de novembro, das 11 às 22 horas.
Quarta-feira, 8 de novembro, das 10 às 20 horas.
(Até o fim do estoque.)

Esporte Clube Pinheiros – Rua Tucumã, 36
www.feiraescandinava.com.br
Livre para todos os públicos.

