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Vinsælustu myndir á langri helgi í Bandaríkjunum:

MI-2Í

Farandsýningin Garðhúsabœrinn var opnuð með
pompi og prakt á Kjarvalsstöðum á laugardaginn. Sautjá n arkitektar
hvaðanœva að eiga verk á
sýningunni og eru margir
þeirra ífremstu röð á sínu
sviði í heiminum. Fjöldi
manns var viðstaddur
opnunina enda er sýningin með stærstu viðburðum
á sviði byggingarlistar á
dagskrá Reykjavíkur
menningarborgar á rið
2000.

sérflokki
í gær var frídagur í Bandaríkjunum
og því bættist einn
dagur við helgarúttektina á vinsælustu kvikmyndum
helgarinnar. Þaö fór
eins og búið var að
spá, gífurleg aðsókn
var á Mission
Impossible: 2. Þegar
upp var staðið var
aðgangseyririnn
71,8 milljónir dollara á fjórum dögum. Þar sem byrjað
var að sýna hana á
miðvikudag
er
heildarupphæðin
Tom Cruise
komin yfir 90 milljónir dollara. Aðeins
ein mynd hefur náð
betri aðsókn þessa helgi, var það Jurassic Park: T he Lost World. Þess
má geta að sett var met í fjölda kvikmyndasala þegar Mission Impossible: 2 var sýnd í 3653 sölum um helgina. Góð aðsókn var einnig á næstu
kvikmyndir. Rúmar 33 milljónir
komu inn á nýjustu Jackie Chanmyndina Shangai Noon sem einnig
var frumsýnd fyrir helgi og góð aðsókn var á eldri myndir, Dinosaur
og Gladiator. Greinilegt er að nú
eru að líta dagsins ljós stórsmellir
sumarsins hver af öðrum. Fyrsta
stóra floppið er einnig komið fram,
er það Battlefield Earth, framtíðarmyndin með John Travolta. Á átján
dögum hafa aðeins komið inn um 20
milljónir dollara, en myndin kostaði
eitthvað nálægt 100 milljón dollurum.

Mission Impossible
slær öllum öðrum viö í vin sældum.

þúsundir dolla ra r
1. (-) Mission Impossible: 2

71,8

2. (-) Shanghai Noon

33,5

3. (1) Dinosaur

19,5

4. (2) Gladiator

17,3

5. (3) Road Trfp

14,0

6. (7) Small Time Crooks

3,9

7. (5) Frequency

3,8

8. (4) U-571

3,2

9. (8) Center Stage

2,8

10. (9) Where the Heart Is

Kolla og Tóta
Kolbrún Bergþórsdóttir blaöamaður og Þórunn Sigurðardóttir, framkvæmdastjóri Reykjavíkur menningarborgar,
létu sig ekki van ta á Kjarvalsstaði.

Heikkinen og Komonen
Finnski arkitektinn Heikkin en og Komonen segir Birn i
Bjarnasyni men n tamálamálaráðherra og Pétri H. Ármannssyni frá verki sín u.

Lftlð á garöhúsin
Guðmundur Oddur, yfírmaður grafískrar hönnunar í Listaháskóla íslan ds, Gun n ar Árnason listheimspekingur og Soffía
Karlsdóttir frá Listasafni íslan ds spáðu í teikningarnar á
veggjunum á milli þess sem þau nutu góðra veitinga.

Listfræðlngurinn og arkitektinn
Þóra Kristján sdóttir, listfræðin gur á Þjóðmin jasafn in u,
og Guömun dur Gun n arsson arkitekt á góöri stun d.

2,0

Hin ágæta gamanmynd Bowfinger, með
háðfuglunum Edddie
Murphy og Steve Martin í aðalhlutverkum,
heldur efsta sætinu
aðra vikuna í röð og
meira að segja Harrison Ford í Random Hearts tekst ekki að
skáka þeim. Kevin
Bacon í Stir of Echoes
heldur einnig öðru
sætinu og Random Hearts komst því aðeins í
Random Hearts
þriðja sætið sína fyrstu Harrison Ford og Kristin Scott Thomas \ hlutverkviku á listanum. Myndum sín um.
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Sýnlngarstjórinn og borgarstjónnn
Kirsten Kiser er sýningarstjóri Garöhúsabæjarin s og er Reykjavík þriöja borgín þar sem hún setur sýn in gun a upp. Hún leiddi in gibjörgu Sólrún u Gísladóttur borgarstjóra ígegn um sali Kjarvalsstaöa á laugardaginn.

Tíu vinsælustu kvikmyndir
helgarinnar

Martin og Murphy
halda velli

o

Heimsfrægir arkitektar á Kjarvalsstöðum
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Ráðstefna um
björgun vegna ferjuslysa .
Almannavarnir ríkisins og varnarmálaskrifstofa utanríkisráðuneytisins
boða til ráðstefnu um björgun vegna ferjuslysa, dagana 7.-9. júní næstkomandi.
Ráðstefnan er liður í hinni fjölþjóðlegu björgunaræfingu, Samvörður 2000.

Liz og Hugh
Fyrrum kærustuparið fallega fór í
brúðkaupsveislu um helgina.

Veitingamaður
forfærði Hurley

Breskur veitingamaður gortar af
því í viðtali við æsiblaðið Heimsfréttir að hann hafi forfært Liz
Hurley, fyrirsætuna og leikkonuna
og fyrrum kærustu Hughs Grants
krúttféss. Að sögn gerðist það
snemma á tíunda áratugnum, fáeinum árum áður en Hugh sjálfur var
staðinn að verki við ósiðlegt athæfi
með vændiskonu
vestur
í
Hollywood, sem frægt er.
Liz og Hugh hættu saman fyrir
viku eða svo, eftir þrettán ára sambúð. Áreiðanlegar heimildir herma
að þau hafi ekki sofið saman síðasta
árið. Þau eiga þó enn fyrirtæki saman og um helgina komu þau saman
í brúðkaupsveislu. Enginn gleðisvipur var þó á þeim.

Staðsetning: Borgartúni 6, Reykjavík (Rúgbrauðsgerðin).Tími: kl. 8.30-17.00
alla dagana.
Þátttaka í ráðstefnunni er ókeypis og öllum heimil.
Fulltrúar 12 þjóða munu sækja ráðstefnuna.
Eftirfarandi efni verða til umfjöllunar:
•
Alvarleg ferjuslys á undanförnum árum
•
Ofkæling
•
Endurlífgun
•
Viðbrögð og hegðun farþega
•
Slökkvistörf um borð í skipi
•
Þekking og reynsla í sögulegu Ijósi
•
Samstarf herja og annars björgunarliðs við leit og björgun
Æfingin Samvörður 2000 tekur fyrir björgunaraðgerðir vegna
skemmtiferðaskips/ferju I hafsnauð.
Þeir sem hafa með björgunarmál og almannavarnir að gera, eru hvattir til
þátttöku i ráðstefnunni. Einnig áhafnir ferja og aðrir sem málið kann að varða.
Þátttaka tilkynnist Almannavörnum ríkisins í tölvupósti á netfangið
julius@avrik.is eða í síma 552 6014.
Nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Almannavarna ríkisins á Netinu
www.avrik.is

