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Filtració massiva a les xarxes socials
de fotos íntimes d'actrius i models
Jennifer Lawrence, Victoria Justice, Becca Tobin i Krysten Ritter, entre les
afectades
Victoria Justice nega aquesta foto.

Les xarxes socials han estat inundades (http://www.fuett.mx/filtran-fotos-intimas-de-artistas-dehollywood/) aquestes darreres hores per una onada massiva de fotografies d'una vintena
d'actrius i models de fama mundial en situacions íntimes o de nuesa total. Les imatges semblen
procedir de selfies efectuades en llocs privats, com lavabos o provadors de roba, la qual cosa
indicaria que han estat extretes dels seus mòbils, probablement a través d'algun "forat" dels
sistemes d'emmagatzemament al "núvol".
Entre les persones que apareixen a les imatges, moltes d'elles en actituds provocatives i de fort
contingut eròtic, hi ha Jennifer Lawrence
(http://www.eluniversal.com.mx/espectaculos/2014/circulan-supuestas-fotos-de-jennifer-lawrencedesnuda-1034555.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter) (?Los juegos del
hambre?), Victoria Justice (?Zoey 101?), Becca Tobin (?Glee?), Brie Larson (?Scott Pilgrim?),
Kirsten Dunst (?Spider-Man?), Mary Elizabeth Winstead (?Destino Final?), Krysten Ritter
(?Breaking Bad?), Lea Michele (?Glee?), Jessica Brown-Findlay (?Downtown Abbey?), Elizabeth
Gillies (?Victorious?), Yvonne Strahovski (?Chuck?), la cantant Ariana Grande, la futbolista Hope
Solo, la gimnasta McKayla Maroney, i les models Kate Upton
(http://www.record.com.mx/articulo/noticias/2172745/empelotados/filtran-fotos-de-kate-upton-yverlander-desn) , Bar Refaeli, Trisha Hershberger o Teresa Palmer.
Jennifer Lawrence apareix en unes 60 fotos en postures eròtiques, amb l'aspecte d'haver estat
captades dins de casa seva. L'actriu ha anunciat accions legals contra tothom qui col·labori en la
seva difusió.
Per la seva banda, Victoria Justice ha negat que les fotos que se li atribueixen siguin d'ella, i
insisteix que la jove que hi apareix és una altra persona.
El punt inicial de difusió de les fotos va ser el fòrum d'usuaris 4Chan
(http://www.buzzfeed.com/rachelzarrell/jennifer-lawrence-ariana-grande-picture-leak) , que ja
havia estat implicat en actuacions d'aquesta mena en els darrers anys. Des d'aquí, es van
escampar per les xarxes socials.
Mary Elizabeth Winstead ha admès l'autenticitat de les seves fotos i ha afegit que van ser fetes
en companyia del seu marit ja fa anys. També ha tingut paraules de condemna des del seu
twitter per als internautes que les han birlat i distribuït.
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