
Eltávolítja a szexuális zakla-
tással vádolt Harvey Weinstein 
nevét a hozzá kötődő televíziós 
sorozatokról a The Weinstein 
Co. produkciós vállalat. A cég 
vasárnap közölte, hogy azon-
nali hatállyal kirúgta az Os-
car-díjas filmmogult, aki eddig 
társelnöki pozíciót töltött be a 
cégnél – közölte az MTI.

A The Hollywood Reporter cí-
mű filmes portálnak több forrás 
is megerősítette, hogy a film-
mogul viselkedéséről az elmúlt 
napokban közzétett informáci-
ók fényében a The Weinstein Co. 
számos televíziócsatornának 
engedélyezte, hogy eltávolít-
sa Weinstein nevét azokról a 
produkciókról, amelyeknek 
munkálataiban vezető pro-
ducerként vett részt.  Benn-
fentesek szerint  a  cég a 
névváltoztatást is fontolóra vet-
te, hogy minél jobban elhatáro-
lódjon korábbi társelnökétől.

Harvey Weinstein neve le-
kerül egyebek közt a Leen-
dő divatdiktátorok (Project 

Runway), a Kevin Costner fő-
szereplésével készülő Yel-
lowstone, a Matt Weiner által 
jegyzett The Romanoffs, va-
lamint az Amazon új, David 
O. Russell rendezte és Robert 
De Niro,  valamint Julianne 
Moore nevével fémjelzett so-
rozatáról. Weinstein volt a ve-
zető producere továbbá az 
Életrevalók című 2011-es fran-
cia film remake-jének, a The 
Upside című mozinak, amely-
ben Bryan Cranston és Kevin 
Hart játsszák a főszerepeket, 
és ugyancsak dolgozott az Eoin 
Colfer regénye alapján készü-
lő Artemis Fowl című filmen, 
amelyet Kenneth Branagh ren-
dez a Disney stúdió számára.

A The New York Times múlt 
hét csütörtökön számolt be ar-
ról, hogy Harvey Weinstein 
évtizedeken át zaklatta sze-
xuálisan női alkalmazotta-
it és számos színésznőt. Az 
Oscar-díjas filmmogul a lap-
ban tagadta az ellene felhozott 
vádakat. Bocsánatkérésében 

ugyanakkor elismerte, hogy 
a múltban sok fájdalmat oko-
zott kollégáinak viselkedésé-
vel, de hozzáfűzte, hogy azóta 
igyekezett jobb emberré válni. 
A közleményben arra hivatko-
zott, hogy a hatvanas-hetve-
nes években még mások voltak 
a munkahelyi viselkedési nor-
mák.

A The Weinstein Co. igazga-
tótanácsa vasárnap közölte, 
hogy azonnali hatállyal fel-
bontották Weinstein szerződé-
sét, akinek távozását követően 
testvére, Bob Weinstein társ-
elnök és David Glasser vezér-
igazgató irányítja a céget.

 A 65 esztendős Harvey 
Weinstein az elmúlt három 
évtizedben Hollywood egyik 
legbefolyásosabb filmmoguljá-
vá vált, produkciós vállalatá-
val számos Oscar-díjas film, 
köztük a Ponyvaregény és a 
Szerelmes Shakespeare elké-
szítésén dolgozott, sok színész 
és rendező karrierjét segített 
elindítani.
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08.45 Televíziós vásárlás 11.50 Lu-
cia – A sors üldözöttje 12.50 Mi-
ért éppen Alaszka? 13.50 Sherlock 
Holmes 14.55 Columbo 16.50 Kis-
városi gyilkosságok (A Midsomer-
gyilkosságok) 18.50 Szulejmán 
21.00 CSI: A helyszínelők 22.55 
Columbo

09.30 Szuperverdák születése 10.20  
Tornádóvadászok 10.45 Hetvenkét 
veszélyes lakóhely 11.30 A gerendák 
királyai 13.00 Talajkutatók 14.30 Je-
ges vizek cowboyai 15.20 Klondike 
Trappers 16.05 Hetvenkét veszélyes 
lakóhely 16.50 Túlélni Alaszkát 17.40  
Jeges vizek cowboyai 18.30 Úszó ott-
honom 18.55 Megaárverések 19.45  
Kamionos krónikák 20.30 Talajkuta-
tók 21.15 Vadregényes építmények 
22.00 Ausztrál aranyásók

08.00 M4 Sportreggeli 08.50 Lóverseny – magazin (i.) 
09.20 Kerékpármagazin (i.) 09.50 Labdarúgás, vb-selej-
tezők: Magyarország–Feröer-szigetek (i.) 11.55 Tornász-
vb – Montreal (i.) 14.05 kisBAJNOK – magazin (i.) 16.15 
Hajime – magazin (i.) 16.50 Asztalitenisz-magazin (i.) 
17.20  Gillette World Sport 2017 (i.) 17.50 Szabadidő-maga-
zin (i.) 18.20 UEFA BL-magazin (i.) 18.50 Pecatúra – ma-
gazin 19.25 Skipper-magazin 19.55 Napos oldal – maga-
zin 20.30 Sporthíradó 20.45 Boxutca – magazin 21.15 
M4 Sport stúdió 21.30 Férfi vízilabda OB I: Vasas Plaket–
Kaposvári Vízilabda Klub 22.40 M4 Sport stúdió 23.00  
Sporthíradó 23.15 Múlt és Jelen egy időben (i.)

07.00  Digi Sport hírek 10.15 Digi Sport matiné 11.00 
Digi Sport hírek 11.15 Digi Sport matiné 12.00 Digi 
Sport hírek 12.15 Labdarúgóklub 13.00 Digi Sport hí-
rek 13.15 Digi Sport különkiadás 14.00 Digi Sport hí-
rek 14.15 Digi Sport különkiadás 15.00 Digi Sport hí-
rek 15.15 Digi Sport matiné 16.00 Digi Sport hírek 16.15 
Digi Sport matiné 17.00  Digi Sport hírek 17.30 Európai 
labdarúgás 19.00 Digi Sport hírek 19.30 Labdarúgó-
klub 21.00 Digi Sport hírek 21.30 Digi Sport különki-
adás 23.00 Digi Sport hírek 23.30 Európai labdarúgás 
01.00 Labdarúgóklub 02.30 Digi Sport különkiadás

Kirúgták a filmmogult

Weinstein állítólag évtizedeken át zaklatta kolléganőit

FORRÁS: THESTAR.COM

Halálos fegyver 2. 
amerikai akcióvígjáték, 114 perc, 1989 

Riggs és Murtaugh nyomozót 
bízzák meg Leo Getz felügye-
letével. Leo könyvelőként 
kreativitását arra használta, 
hogy tisztára mosson közel 
félbillió, drogüzletből szár-
mazó dollárt. A két detektív 
nem is sejti, hogy a pénz nagy 
része, ami Leo közreműkö-
désével vált legálissá, attól a 
szervezettől származik, mely-
nek felszámolásán dolgoznak. 
A rossz fiúk persze minden-
képpen el akarják tüntetni 
Leót és az őrzésére kirendelt 
két rendőrt is. A nyomok 
egy nagykövethez vezetnek, 
akinek gyönyörű asszisz-
tense végzetesen rabul ejti 
Riggset...

Rendező: Richard Donner
Szereplők: Mel Gibson, 
Danny Glover, Joe Pesci, 
Joss Ackland, Patsy Kensit, 
Darlene Love, Traci Wolfe, 
Mark Rolston, Dean Norris

Mai ajánlatunk

Film+ 22.00

London külvárosában él-
ni 1978-ban nem a legjobb 
útlevél az élethez, főleg 

ha az, aki most lépne ki a fel-
nőttek világába, alig 15 éves, 
rendszeresen kábítószerezik 
az anyja, apja pedig taxisofőr-
ként próbálja eltartani a csa-
ládját. Shay ráadásul a húgáról 
is megpróbál gondoskodni, biz-
tonságot nyújtani  számára,  
amikor az apja taxiját elszál-
lítják, az anyja pedig bedro-
gozva nincs magánál. Mi lesz 

most velünk – kérdezi ijed-
ten a kislány a bátyjától, de a 
fiú megnyugtatja, mindig ott 
van mellette, nem hagyja, hogy 
bármi rossz is történjen ve-
le. Amikor ott maradnak ket-
ten, felnőtt támasz nélkül, csak 
egymásra számíthatnak. De a 
fiú nem adja fel, van egy saját, 
titkos álma, amit mindenkép-
pen szeretne megvalósítani, 
egy rockboltot nyitni. Imádja a 
The Clash  zenekart, nap mint 
nap annak zenéjét hallgatja, 
Egy nap minden bátorságát ösz-

szeszedve beállít az együttes 
próbájára, de nem autogramot 
kérni, hanem nézni, hogyan 
zenélnek. A szólistának, Joe 
Strummernek tetszik, hogy a 
fiú küzd az álmaiért, és ami-
kor annak legnagyobb szüksé-
ge van a támaszra, megjelenik 
a rockbolt megnyitóján, és ze-
nél az ott összegyűlteknek. A 
tömeg csodálkozva fogadja a 
hírességet, hiszen addig nem 
hitte el senki Shaynek, hogy 
rockzenész a barátja. A zenés 
film bemutatja annak a moz-

galomnak a hangját és lelkét, 
amely megrengette a világot.

A 2016-os angol film ma 19.25-
től a Cinemax filmcsatornán lát-
ható.

FORRÁS: HBO.HU

Egy kamasz fiú kapcsolata a világgal

London town

A zenekar, amely zenéjével megrengette a világot

A 15 éves Shay London 

külvárosában éli kilá-

tástalan életét 1978-

ban. Azután véletlen 

folytán megismeri a 

The Clash zenéjét, és 

teljesen hatása alá 

kerül. A punkbanda 

számai egy új világot 

nyitnak meg előtte, 

ami megváltoztatja 

életét. 

Alkotók:

Rendező: Derrick Borte
Főszerepben: Daniel 
Huttlestone, Dougray Scott, 
Natascha McElhone, Jonathan 
Rhys Meyers, Tom Hughes




