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לראשונה בתולדותיו:

פסטיבל הקולנוע ה 33-ירושלים יקרין
סדרות טלוויזיה של yes
לצד הסרטים המובילים
סדרות הרכש החדשות המדוברות של " -yesליל האירוע" ,חסרי מוח"" ,מגורש"
ו"לכודים" ,יוקרנו בבכורה על גבי מסך הקולנוע ב 11-ביולי
***
פסטיבל הקולנוע ה 33-ירושלים ,אשר יפתח ב 7-ליולי ,יקרין בבכורה סדרות טלוויזיה חדשות
של  .yesזו הפעם הראשונה בה פסטיבל ירושלים יקרין סדרות טלוויזיה ,ובכך יצטרף לרשימה
מכובדת של פסטיבלי קולנוע חשובים ויוקרתיים אחרים בעולם ,דוגמת פסטיבל ברלין ,טורונטו
וסאנדנס ,אשר הקרינו תכנים טלוויזיוניים על-גבי מסך הקולנוע .הקרנת הבכורה לפרקי סדרות
הרכש החדשות של  ,yesתתקיים ב 11-ביולי ותכלול את הסדרות המסקרנות" ,ליל האירוע",
"חסרי מוח"" ,מגורש" ו"לכודים".
אודות הסדרות:
ליל האירוע ()The night of
מיני סדרת דרמה מבית  HBOבכיכובו של ג'ון טורטורו ,המבוססת על הדרמה הבריטית "צדק
פלילי" ,שיצר פיטר מופאט .את הגרסא האמריקאית כתב ריצ'ארד פרייס ומביים סטיבן זייליאן
(נערה עם קעקוע דרקון ,מאניבול ,אמריקן גנגסטר) ,שגם מפיק אותה .ג'ק סטון (ג'ון טורטורו) הוא
עורך דין המייצג את נאסיר (ריז אחמד) ,עציר פלסטיני המואשם ברצח נערה מהאפר ווסט  -סייד של
ניו יורק .הסדרה מלווה את חקירת המשטרה ואת עבודת מערכת המשפט האמריקאית ,ועוקבת אחר
התמודדות הנאשם בבית המעצר ,עד להחלטה על גזר הדין.
החל מה 8-לאוגוסט ב yes Oh -וחינם בyesVOD -

חסרי מוח (:)BrainDead
"חסרי מוח" הינה מותחן קומי חדש מבית  CBSומהיוצרים של "האישה הטובה" רוברט ומישל
קינג  ,המתרחש בעולם הפוליטי של וושינגטון הבירה ,בכיכובם של מרי אליזבת ווינסטד ,דני פינו
("פשע מן העבר"" ,חוק וסדר") ,ו זוכה האמי ,טוני שלהוב ("מונק") .הסדרה מספקת מבט אלגורי

ל נטייה לקיצוניות בעולם הפוליטי של ימינו ,כשנראה שיותר ויותר פוליטיקאים מקצינים את דעותיהם
ומאבדים כל תודעה קולקטיבית" .חסרי מוח" עוקבת אחרי לורל (ווינסטד) ,יוצרת סרטים
דוקומנטריים וב תו של פוליטיקאי מכובד ,העובדת במשרדו של אחיה ,מצליף הרוב בסנאט .היא מגלה
להפתעתה כי הממשל חדל מלתפקד ,כשבמקביל חייזרים החלו לאכול את מוחם של מספר הולך
וגדל של אנשי קונגרס ...לורל חוברת לגארט ,פוליטיקאי רפובליקני פרגמטי וחרוץ ,לרושל ,רופאה
שאביה מת מוות מסתורי ,ולגוסטב ,גאון מוזר והראשון שמבין שהעיר הותקפה על ידי חייזרים .יחד
הם מנסים להציל את המצב.
החל מה 20-ליולי בערוץ  yes Ohובחינם בyesVOD-
מגורש (:)Outcast
"מגורש" הינה דרמת מתח ואימה חדשה ומדוברת מהיוצר של "המתים המהלכים" רוברט קירקמן,
ומבית ( Cinemaxבאנשי ,)The Knick ,שחודשה לעונה שניה ,עוד לפני עלייתה" .מגורש" ,המבוססת
על סדרת קומיקס באותו השם ,עוקבת אחר קייל ברנס (פיליפ פוג'יט" ,נעלמת") ,בחור צעיר
המחפש תשובה לשאלה מדוע הוא נרדף על -ידי שדים מאז ילדותו ,וחושף מידע שעלול לכלות את
כל החיים על כדור הארץ ,כפי שהם מוכרים כעת .קייל פוגש את הכומר אנדרסון (פיליפ גלניסטר,
"החיים על מאדים") שתיין ומהמר כבד ,שמאמין שהוא חייל בצבא הקודש של אלוהים המתמודד נגד
הרוע .יחד הם יוצרים קשר עם ג'ושוע בן ה( 8-גבריאל ביטרמן) ,שנרדף גם הוא על -ידי שד.
החל מה 21-ליולי בערוץ  yes Ohובחינם בyesVOD-
לכודים ):)Trapped
דרמת מסתורין איסלנדית ,שיצר בלטזאר קורמקור ("אוורסט").
כשסופת שלגים משתוללת בעיירת נמל איסלנדית נידחת ,מתגלה במקרה גופה חסרת ראש וגפיים,
שככל הנראה הושלכה למים .אנדי (בגילומו של אולאפור דארי אולאפסון) ,קצין המשטרה של
העיירה ,המתמודד עם פרידה מאשתו המתגוררת בעיר הבירה הרחוקה ,רייקיאוויק ,ועם גידול שתי
בנותיהם לבדו ,נאלץ לגייס לעזרתו את השוטרים המקומיים ואת תושבי העיירה כדי למצוא את
הרוצח שיתכן שנמצא בין נוסעי המעבורת ,אשר מנותקים מהעולם החיצון בשל הסופה.
החל מה 23-לאוגוסט בערוץ  yes Ohובחינם בyesVOD-

