Box Office Július 16-18: Eredet diadal, varázslótanonc bukta!
Írta: Kenobi
2010. július 19. hétfő, 15:43 - Módosítás: 2010. július 22. csütörtök, 17:11

Két nagyágyúnak gondolt alkotás rontott a héten a mozikedvelők pénztárcájára. A hét nagy
kérdése csupán az volt, bele tud-e szólni más produkció az Eredet kontra A varázslótanonc
páros küzdelmébe. Jelentem alássan be! A Jon Turteltaub elrendezte, Nicolas Cage
elszenvedte varázslócsuhaj nagy dirrel-dúrral beharangozott agyatlansága nagyobbat bukott
annál a bizonyos részegnél a kocsmaajtóban! Harmadik hely kezdetként? Égtek, mint szűzlány
a tűzoltó laktanyában! A film alig valamivel 17 millióval indított Amerika szerte, s figyelembe
véve a majd 150 milliós gyártási költségét, no meg a premier környékére rittyentett
reklámhadjáratot, bizony cumi a javából. Igazi megabukta.
Az Eredet bezzeg diadalt aratott! Amúgy papírforma lett az első helyezése. Miért, mást várt
valaki? Cristopher Nolan rendező a
TDK óta gyakorlatilag azt csinál, amit akar.
Leonardo DiCapriót pedig a legnagyobb aktorokkal szokás egy lapon emlegetni. Mindehhez
társul az ígéretes téma, faaantaasztikus látványvilág, és hopp! Avagy kopp. Hatvan millió elsőre
nem rossz teljesítmény, de hát izé… Kissé többre számítottunk, na. A kritikusok lelkendeznek, a
közönség szereti, mégsem klappol valami. Egyesek szerint túl értelmes film lett a pattogatott
kukoricán és szürcsin böfögő amerikaiaknak. Mindegy. A jövő hétre kiderül, mit is ér
valójában… Persze, a dobogó tetejét nem kell magyarázni…
A heti premierek közé ékelődött az előző heti győztesünk. A Gru bizonyítja, egy kis
animációra mindig vevő a jónép. A negyedik helyezéstől gyakorlatilag állóvíz, avagy papírforma.
Kapaszkodik keményen a
Na
pfogyatkozás
.A
Toy Story 3
és a
Nagyfiúk
stabilan középmezőnyben.
Az utolsó léghajlító
stílszerűen az utolsókat hajlítja, inkább a rajongókból tengődik. Shyamalan – salalala!
Antal Nimród és válogatott gyilkosokból összetrombitált bandája sajna szépen eltévedt a
Predátorok dzsungelében. Olyannyira, hogy veszettül felejtős az amerikai mozik műsorán.
72%-os visszaesést produkált a napokban. Asszem, erre mondják: hűha!!! A film ettől még
korrekt munka, és valamennyire nyereséges is. Adrien Brody, amíg magára pakolt néhány kiló
színizmot, párszor anyázhatott a konditermekben, vagy doppingszerként füstölt kóóbász?
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1.

Eredet hétvége: 60,400,000 $ összesen: 60,400,000 $ - költség: 160 millió

2.

Gru hétvége: 32,734,000 $ összesen: 118,365,000 $ - költség: 69 millió

3.

A varázslótanonc hétvége: 17,373,000 $ összesen: 24,461,000 $ - költség: 150 millió

4. Alkonyat – Napfogyatkozás hétvége: 13,500,000 $ összesen: 264,900,000 $ - költség: 68
millió
5.

Toy Story 3 hétvége: 11,742,000 $ összesen: 362,709,000 $ - költség: 200 millió

6.

Nagyfiúk hétvége: 10,000,000 $ összesen: 129,254,000 $ - költség: 80 millió

7.

Az utolsó léghajlító hétvége: 7,450,000 $ összesen: 114,833,000 $ - költség: 150 millió

8.

Ragadozók hétvége: 6,800,000 $ összesen: 40,084,000 $ - költség: 40 millió

9.

Kéjjel-nappal hétvége: 3,700,000 $ összesen: 69,209,000 $ - költség: 117 millió

10. A Karate kölyök hétvége: 2,200,000 $ összesen: 169,202,000 $ - költség: 40 millió Jooml
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