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Creative Arts Emmy 
Awards 2018

Anthony Bourdain, 
premiat postum 

Realizatorul TV american Anthony Bour-
dain, care s-a sinucis în luna iunie, la vârsta 
de 61 de ani, a fost premiat postum cu două 
trofee Creative Arts Emmy, pentru popula-
rul său show de televiziune „Parts Uknown”. 

Anthony Bourdain a fost premiat pentru cel 
mai bun scenariu al unui program de non-
fi cțiune, mai precis pentru un episod al seriei 
„Parts Unknown”, care se desfășoară în nordul 
Italiei, inclus în cel de-al zecelea sezon. Un al 
doilea premiu Creative Emmy i-a fost acordat 
pentru cea mai bună emisiune specială/ de 
informații, în calitate de gazdă și producător 
executiv al show-ului. Alte trei premii Crea-
tive Emmy au revenit unor persoane care au 
lucrat la această emisiune în spatele camerelor, 
pentru cel mai bun montaj de imagine, cel mai 
bun montaj de sunet și cea mai bună emisiune 
de non-fi cțiune scurtă. Anterior, serialul „Parts 
Unknown”, difuzat de CNN, a fost recompen-
sat cu cinci premii Emmy. Aceeași emisiune 
i-a adus lui Bourdain și prestigiosul premiu 
Peabody, în 2014. Ultimul sezon al emisiunii 
„Parts Unknown”, realizată de regretatul An-
thony Bourdain, va fi  difuzat în toamna acestui 
an, a anunțat postul de televiziune producător, 
CNN, la începutul lunii august.

Peste 80 de premii au fost acordate la gala 
Creative Arts Emmy Awards 2018, care a avut 
loc sâmbătă și duminică seară, la Los Angeles. 
Gala Creative Arts Emmy Awards, organiza-
tă în mod tradiţional cu o săptămână înainte 
de decernarea premiilor Primetime Emmy, 
este dedicată disciplinelor tehnice din spatele 
producţiilor de televiziune: regie artistică, 
imagine, coafură, machiaj, mixaj de sunet, 
montaj de imagine, coregrafi e, montaj de sunet, 
efecte speciale vizuale, cascadorii şi altele. 
Alte premii sunt decernate în categorii precum 
animaţie, seriale non-fi cţiune, reality-show şi 
actori cu statut de invitaţi. 

Acuzat de abuz sexual

Directorul CBS                
a demisionat 

Les Moonves, directorul trustului media 
american CBS, a demisionat din funcție 
după ce a fost acuzat de abuz sexual, întâi 
în luna iulie, apoi duminică, fi ind acuzat de 
conduită nepotrivită de către alte șase femei.

Compania CBS investiga acuzațiile împo-
triva lui Moonves încă din luna iulie, când 
informațiile despre abuzurile sale au fost pu-
blicate în New Yorker. Les Moonves, în vârstă 
de 68 de ani, a negat acuzațiile și le-a numit 
„îngrozitoare”.

Prin intermediul unui comunicat, CBS a 
anunțat că Moonves și compania vor dona 20 
de milioane de dolari grupurilor care susțin 
mișcarea #MeToo, iar Moonves se va retrage 
din funcția de director.

Joseph Ianniello a fost numit în funcția de 
director intermediar.

Moonves este unul dintre cei mai puternici 
executivi din media americană. Acesta a intrat 
în CBS în anul 1995, iar din 2006 a devenit 
director. 

 „The Nun”, lider în box offi ce-ul nord-american

Film turnat în România
„Călugărița: Misterul de la 

mănăstire/ The Nun”, de Co-
rin Hardy, un fi lm din univer-
sul horror „The Conjuring”, 
turnat în România, s-a situat 
pe primul loc în box offi ce-ul 
nord-american, cu încasări 
de 53,5 milioane de dolari în 
weekendul premierei.

Cu Demian Bichir, Taissa 
Farmiga și Jonas Bloquet în 
distribuție, fi lmul prezintă po-
vestea unei tinere călugărițe, 
a unui exorcist și a unui ghid, 
care trebuie să se confrunte cu 
un secret întunecat la o mă-
năstire din Transilvania anului 
1952. „Crazy Rich Asians”, o 
comedie romantică produsă cu o 
distribuție exclusiv asiatică, re-
gizată de Jon M. Chu, s-a situat 
pe poziția a doua, cu încasări de 
13,6 milioane de dolari. Filmul 
spune povestea unei tinere care 
descoperă că părinții soțului său 
sunt printre cele mai bogate fa-

milii din Singapore. Ecranizare 
după primul roman dintr-o tri-
logie care a devenit bestseller 
în 2013, producția a avut un bu-
get de 30 de milioane de dolari. 
Poziția a treia în box offi ce-ul 
nord-american de weekend este 
ocupată de o premieră, „Pep-
permint: Gustul răzbunării/ 
Peppermint”, de Pierre Morel, 
cu Jennifer Garner în rolul unei 
mame care vrea să se răzbune 
pe membrii unui cartel de dro-
guri responsabili de moartea 
soțului și fi icei ei. Filmul a avut 
încasări de 13,3 milioane de do-
lari. Lungmetrajul „MEG: Con-
fruntare în adâncuri/ The Meg”, 
regizat de Jon Turteltaub, cu Ja-
son Statham în rolul principal, 
s-a situat pe locul al patrulea, cu 
încasări de 6 milioane de dolari. 
Poziția a cincea este ocupată 
de „Căutarea.../ Searching”, de 
Aneesh Chaganty, despre un 
tată care încearcă să afl e ce s-a 
întâmplat cu fi ica sa. Filmul, 

care a fost lansat la Festivalul 
Sundance la începutul anului, a 
avut încasări de 4,5 milioane de 
dolari de vineri până duminică. 
Topul 10 al fi lmelor cu cele mai 
mari încasări în box offi ce-ul 
nord-american la sfâr șitul săp-
tămânii trecute este completat 
de „Misiune: Imposibilă. Decli-
nul/ Mission: Impossible. Fallo-
ut”, de Christopher McQuarrie 

(3,8 milioane de dolari), „Chris-
topher Robin şi Winnie de Pluş/ 
Disney’s Christopher Robin”, 
de Marc Forster (3,2 milioane 
de dolari), „Operation Fina-
le”, de Chris Weitz (3 milioane 
de dolari), „Alpha”, de Albert 
Hughes (2,5 milioane de do-
lari), și „Agent provoKkKator/ 
BlacKkKlansman”, de Spike 
Lee (1,6 milioane de dolari). 

A imobilizat un hoț

Jamie Oliver, considerat erou 
Maestrul bucătar britanic 

Jamie Oliver este considerat 
de vecinii săi un erou, după 
ce a reușit să imobilizeze un 
bărbat care a încercat să îi 
spargă casa.

Jamie Oliver, în vârstă de 43 
de ani, se afl a în locuința sa 
situată pe o stradă din nordul 
Londrei, împreună cu soția, 
Jools, și cei cinci copii ai lor, 
când a auzit niște zgomote sus-
pecte de la un vecin. A vrut să 
cerceteze ce se întâmplă, dar 
s-a trezit imediat față în față 

cu un bărbat care încerca să 
intre în locuința sa. Bărbatul a 
făcut cale întoarsă, a ieșit din 
locuință și a început să alerge 
pe stradă. 

Fără să stea prea mult pe 
gânduri, Oliver a alergat după 
bărbat și a reușit să îl imobi-
lizeze în cele din urmă. După 
ce polițiștii au venit să îl preia 
pe „bărbatul agresiv”, potrivit 
unor surse, Jamie Oliver a mai 
petrecut puțin timp cu aceștia 
„glumind și râzând”.

Potrivit unor surse, locuința 
în valoare de aproape 10 mili-

oane de euro a lui Jamie Oliver 
era doar una dintre mai multe-
le vizate de hoț, alături de vila 

în care locuiește modelul Kate 
Moss. Incidentul a avut loc în 
seara zilei de 4 septembrie. 


