Box Office Május 21-23: Shrek levert mindenkit!
Írta: Kenobi
2010. május 24. hétfő, 08:49 - Módosítás: 2010. május 28. péntek, 05:56

Hétvégére zöldbe öltözött az amerikai mozis top csúcsa. Megérkezett Shrek legújabb
szösszenete és a derék Ogre lendületből elfoglalta a bevételi listák tetejét. Már az első
hétvégén gyártási költségeinek majd a felét visszahozta. Az IMDb szőrös szívű pontozói
ugyanakkor nem igazán kenődtek el a filmtől, mert az a 6,8-as osztályzat, amivel kezdésként
büszkélkedhet, egy tökátlagos filmet takar. Ja, és az őrület: ismét 3D-ben! A dobogó második
és harmadik helyén változás nem történt, de mégis micsoda különbség! A Vasember 2
diadalmenete folytatódik, a nemzetközikkel együtt már fél milliárd dollár fölött csilingelnek
bevételei. Bizony kérem, siker a négyzeten! Mindez nem mondható el hős íjászunkról. A Rob
in Hood
Amerikában bukta, az hogy nem lesz totális égés a dolog vége, az csupán az európai
érdeklődésnek köszönhető. A vén kontinensen valahogy jobban komáljuk a sherwoodi erdő
kópéjának kalandjait. Ridley Scott filmjét biztosan nem teszi ki a vitrinbe, majd a következőt! A
heti premierek közül áldozzunk pár mondattal a MacGrubernek is! Kis költség, kis bevétel. Val
Kilmer látott már egyet, s mást, hasonló kezdéshez is hozzászokhatott a szentem. Freddy még
mindig riogat, a Rémálom úgy tűnik levakarhatatlan, várjuk az újabb folytatást! A tízes lista
utolsó helyén az indiai filmgyártás legújabb gyöngyszeme kullog. Rendezője Anurag Basu,
romantikus, meg thriller is, valamint a szereplőgárdában feltűnik az egykori „Szándokán” fater,
Kabir Bedi neve. Mit kell még a filmről tudni? Számok jönnek,
katt
:
1. Shrek a vége, fuss el véle hétvége: 71,250,000 $ összesen: 71,250,000 $ - költség: 165
millió
2. Vasember 2 hétvége: 26,600,000 $ összesen: 251,265,000 $ - költség: 200 millió
3. Robin Hood hétvége: 18,700,000 $ összesen: 66,100,000 $ - költség: 200 millió
4. Levelek Júliának hétvége: 9,100,000 $ összesen: 27,400,000$ - költség:?
5. Just Wright hétvége: 4,225,000 $ összesen: 14,631,000 $ - költség:?
6. MacGruber hétvége: 4,100,000 $ összesen: 4,100,000 $ - költség: 10 millió
7. Párterápia hétvége: 2,825,000 $ összesen: 90,660,000 $ - költség: 55 millió
8. Rémálom az Elm utcában hétvége: 4,700,000 $ összesen: 56,109,000 $ - költség: 35
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millió
9. Így neveld a sárkányodat hétvége: 1,850,000 $ összesen: 210,940,000 $ - költség: 165
millió
10. Kites hétvége: 1,037,000 $ összesen: 1,037,000 $ - költség:? Joomla SEF URLs by Artio
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