A South Parkkal csap össze a Simpson család
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2005. 2005. július 15. Tegnap jelentették be az idei Emmy-díjak jelöltjeit. Az Egyesült
Államokban igen nagy sikerrel futó Desperate Housewifes 15 jelölést kapott, de több fronton is
erõs a mezõny. Bár a tévés alkotásoknak, szereplõknek, rendezõknek létrehozott
Emmy-díj-átadó 57. rendezvénye csak szeptember 18-án kerül megrendezésre, a jelöltek már
megvannak. A gyõzelemre esélyes produkciókat, csatornákat, személyeket tegnap nevezte
meg az Academy of Television Arts & Sciences a kaliforniai Leonard H. Goldenson színházban.
A tévés ünnepet persze közvetítik a tévécsatornák is: a Los Angeles-i Shrine Auditoriumból
sugárzott nagy estén 27 kategóriában adnak át díjakat. A 2004. június 1. és a 2005. május 31.
közötti idõszakban vetített alkotások vetélkednek. Az Egyesült Államokban nagy sikerrel futó
Desperate Housewifes jelölések számában is jeleskedett, a nagy nézettség mellett: a külvárosi
életet bemutató szatíra készítõi és szereplõi 15 kategória kihirdetésénél reménykedhetnek.
Hasonlóan jól szerepelt a jelölés során a Will & Grace címû, Magyarországon is látható sorozat,
szintén 15 ízben izgulhat a stáb. A rajzfilmeknél összecsap Samurai Jack a South Park lökött
szereplõivel, de A Simpon család sárga fejû tagjai is ott állnak csatasorban, nem is beszélve
Spongya Bobról. A valóságshow-k és dokumentumfilmek közt az Amazing race, a Contender és
a CBS-en futó újabb Survivor vetélkedik, az HBO Gázáról szóló filmje és a Discovery Channel
Living with wolfes címû természetfilmje mellett. A Szeretünk, Raymond (Everybody Loves
Raymond) például olyan sorozat, mely kilenc évad után véget ér, ám így is kilenc alkalommal
jelölték, különbözõ kategóriákban. A Lost (Elveszve) címû sorozat, mely légi katasztrófát túlélõ,
szigetre kerülõ embereket mutat be, szintén siker: ez az alkotás 12 kategóriában került be a
legjobbak közé. A Lost mellett a Desperate Housewives is az ABC tévécsatorna sikere, mely
ezzel a két szériával javított az elmúlt két év viszonylag gyengébb eredményein. A logikusan
Amerika-központú díjkiosztón a helyi Megasztár, az American Idol is kapott jelölést: az
Államokban ez volt az egyik legnézettebb tévémûsor. A tévécsatornák külön versengésében az
HBO áll az élen, 93 jelöléssel, amit a CBS (59) követ. Az NBC 54, az ABC 51, a Fox pedig 49
jelölést kapott. A szeptemberi show házigazdáit még nem nevezték meg.
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