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Cea de a 92 ediție a galei prestigioaselor premii Oscar de anul acesta a fost marcaă[ de câteva
caracteristici care au deosebit-o de cele anterioare: nu au mai beneficiat de un prezentator gazdă;
câștigătorii care au suit pe podium au fost în exclusivitate albi, ținuta vedetelor a fost în general
clasică, dominând culorile alb și negru, pigmentate în mică măsură cu argintiu, roz, portocaliu, roșu;
rareori au apărut unele extravagante care, de altfel, nu au fost apreciate nici de public nici de critici.

În ciuda unei ploi torențiale, vedetele au pășit strălucitoare pe covorul roșu de la Dolby Theater,
răspunzând cu plăcere la interviuri.

Prima ținută care ne-a șocat a fost aceea a modelului Blac Chyna care purta un veșmânt negru cu
trenă, descheiat în față, lăsând să se vadă dessous-ul mini; Charlize Theron a apărut într-o rochie
neagră, Dior, cu trenă, cu un umăr dezgolit, spatele gol și un șliț adânc, impresionând, la cei 44 de
ani ai săi, prin silueta plină de grație și eleganță; Renée Zellweger, declarată cea mai bună actriță în
rol principal, în filmul Judy, purta o rochie albă din paiete, aparținând firmei Armani, mulată pe
trup;Janel Marce s-a înfățișat într-o rochie argintie, cu glugă, a cărei fustă era în formă de clopot;
Kristen Wiig în rochia ei portocalie, mulată pe corp, flancată, de la mijloc în jos, de două ruje plisate
dându-i un aspect de pește; iar Billie Eillish, se expunea peste tot în costumul ei alb, caraghios, de
clovn, cu niște unghii ca niște gheare grena, pe care țimea neapărat să fie văzute de toată lumea.

Vedetele masculine, nu s-au remarcat prin ținute deosebite, mulțumindu-se în general cu clasicul
costum negru, cu papion sau cravată. Au fost totuși și printre ei câțiva extravaganți: Regizorul Spike
Lee a fost atipic în costumul său, de la Gucci, violet cu nuanțe de auriu, deasemenea, Kobe Briant,
purta pe rverele hainei numărul sportivului al cărui chip apărea pe tricou. Dar acestea au fost niște
glumițe nevinovate pe lângă

Billy Porter, gay declarat, cântăreț pe Brodway și actor, noiminalizat la Globul de aur, pentru rolul
din serialul TV, cu tematică transgender, Pose. El a purtat o ținută Giles Deacon, de-a dreptul
șocantă: compusă dintr-un corset și o fustă cu un imprimeu baroc.

Mă opresc aici, despre premii, data viitoare.
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BEATRICE KISELEFF


