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Vinsælustu kvikmyndirnar í Bandaríkjunum:

Jim Carrey hélt velli

Einhver stærsta bióhelgi í
Bandarikjunum er nú að baki. í
raun byrjar helgin á fimmtudeginum, en þá er þakkargjörðarhátíðin. Almenningur heldur síöan
áfram að hópast í bíó alveg fram
á sunnudagskvöld. Þegar tölurnar voru gerðar upp kom í ljós að
aðra vikuna í röð var How the
Crinch Stole the Christmas langvinsælasta kvikmyndin. Frá því
á fimmtudag fram á sunnudagskvöld halaði hún inn rúmlega 73
milljón dollara og verður þegar
upp er staðið í efstu sætum yfir
vinsælustu kvikmyndir ársins. í
öðru sæti er ný kvikmynd sem
margir hafa beðið spenntir eftir,
heitir hún Unbreakable og þar leiða
saman hesta sína á ný, leikstjórinn
N. Night Shyamalan og Bruce Willis, en þeir gerðu hina eftirminnilegu, The Sixth Sense, sem var metaðsóknarmynd í fyrra. Aðsókin á
hana var mjög góð þó ekki næði
hún að skáka jólamyndinni. í þriðja
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Unbreakble
Bruce Willis náði ekki
að skáka Jim Carrey.

sæti kemur svo framhaldsmyndin,
102 Dalamatians, þar sem fyrr,
doppóttir hundar ásamt Glenn
Close eru í aðalhlutverkum. Að
öðru leyti er það helst markvert að
nýjasta
kvikmynd
Arnold
Schwarzenegger, The 6th Day, sem
er mikil og dýr spennumynd ætlar
ekki að verða sama gullkistan og
fyrri
spennumyndir
Schwarzeheggers.

HELGIN 24. t i l 26. november
ALUR UPPHÆOIR i ÞÚSUNDUM BANDARÍKJADOLLARA.
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HELGIN:

INNKOMA
ALLS:
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1 How the Grinch Stole Christmas

52.118

_ Unbreakable

30.337

137.095 3134
46.010 2708

_ 1 0 2 Dalmatians

19.883

26.236 2704

2 Rugrats In Paris

17.405

47.565 2937

10.206

108.656 2838

5 Bounce

7.762

24.174 2014

4The6thDay

7.510

25.020 2516

6 Men of Honor

6.848

35.382 2126

8 Meet the Parents

6.487

148.350 2162

7 Little Nicky

4.680

33.831 2776

1 1 Remember the Tltans

2.021

1 0 The Legend of Bagger Vance

2.027

110.300 1194
28.298 1877

1 2 Billy Elliot

1.923

11.308

1.143

15.615 2054

3 Charlie's Angels

9 Red Planet

497

15 Best In Show

842

15.144

350

13 Pay It Forward

564

32059

602

18 You Can Count on M e

514

1.132

53

2 0 Requlem for a Dream

273

1.748

78

16 Bedazzled

266

36.420

417

249

324

9

_ Quills

Vinsælustu myndböndin:

Amerísk sálarflækja
Hin áhrifamikla kvikmynd
American Psycho fer beint i
efsta sæti listans þessa vikuna. í henni leikur Christian
Bale mann sem stundar viðskipti á daginn en drepur á
kvóldin. Ekki beint viðfelldinn náungi, en túlkun Bales á
honum er eftirminnileg. Fleiri
nýjar myndir koma inn á listann. í þriðja sæti er rómantísk gamanmynd, The Next
Best Thing, sem státar af
Madonnu í aðalhlutverki.
Henni hefur ekki gengið sem
American Psycho
skyldi í kvikmyndaheiminum
Óvægin mynd sem skilur mikiö
og þessi mynd styrkir ekki
stöðu hennar þar. í Víkan 21. til 27. nóv.
áttunda sæti kemur
FYRRI
svo Hanging Up, þar SÆTI WKA T m U . (DREIFINGARAÐIU)
sem Diane Keaton,
American Psycho ISAM MYNDBÖND)
Meg Ryan og Lisa
Three To Tango ISAM MYNDBÖND)
Kudrow leika systur
sem hafa mikið sam- ©
The Next Best Thlng (HÁSKÓLABÍÓ)
band í gegnum síma.
Relndeer Games (SKÍFANI
Þegar faðir þeirra er
Erin
Brockovlch (SKÍFANI
lagöur inn á sjúkra- ö
The Skulls ISAM MYNDBÓND)
hús þurfa þær að
Englar alheimsins (HÁSKÓLABÍÓJ
sinna honum og mega ©
mismikið vera að því.
Hanging Up ISKÍFAN)
í tíunda sæti er svo
Deuce Bigalow ISAM MYNDBÖND)
bresk mynd, Maybe
Maybe
Baby IGÓÐAR STUNDIR)
Baby, um ungt par Q
The Nlnth Gate ISAM MYNDBÖND)
sem á þá ósk heitasta ©
Superstar ISAM MYNDBÖND)
að eignast barn en hef- ©
Where the Heart Is IMYNDFORM)
ur ekki tekist það ©
hingað til. í fjórtánda
Love and Basketball (MYNDFORM)
sæti sest svo íþrótta- ©
Any Glven Sunday ISAM MYNDBÖND)
myndin Love and ©
Stúart litli (SKÍFAN)
Basketball, vel gerð ©
The Story of Us (SAM MYNDBÖND)
mynd um stelpu og ©
Mission To Mars (MYNDFORMI
strák sem bæði verða ©
The Million Dollar Hotel ISKÍFAN)
snillingar í körfu©
bolta.
-HK
What Planet Are You From (SKÍFANI
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Sagnfræ&ingur og bókarhöfundur
hefur skráö sögu braggaáranna í Reykjavík. Á sýningunni er aö finna myndir úr bók Eggerts
Þórs þar sem braggalífí borgarinnar er lýst í máli og myndum.

Listasafn Reykjavíkur - Hafnarhús:

Mannlíf undir
bárujárnsboga
Um helgina var opnuð sýningin Undir
bárujárnsboga - Braggálíf í Reykjavík
1940-1970. Sýningin er unnin ísamstarfi
við JPV forlag, Eggert Þór Bernharðsson
sagnfrœðing og íslenska myndasafnið, en á
dögunum kom út bók þar sem braggalífi
Reykjavíkur er lýst í máli og myndum.
Á sýningunni eru myndir úr bók Eggerts
Þórs, téknar af áhugafólki um Ijósmyndun
og atvinnuljósmyndurum, sem fanga á
áhrifamikinn hátt hversdagslegt líf borgarbúa á braggaárunum. Ljósmyndirnar á
sýningunni eru eftir Helgu Hansen braggabúa, Jón Bjarnason frá Laugum og Pál Sigurðsson, en myndir hins síðastnefnda þykja
miklar gersemar og hafa margar hverfar
ekki áður verið til sýnis.

Guörún, Krummi og Didda
Ritstjóri JPV forlags, Guörún Sigfúsdóttir, spjallar viö
Diddu Ijóöskáld. Drengurinn í faömi Diddu er ársgamall
sonurhennar,
Hrafn.
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Eggert Þór Bernharösson
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Jón og Bragi
Það fór vel á með Jóni Proppé gagnrýnanda og Braga
Ólafssyni poppstjörnu þar sem þeir ræddu fram og aftur
um sýninguna.

Borgarstjórahjónln
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir ásamt eiginmanni
leifi
Sveinbjörnssyni.

sfnum, Hjör-

Elton John út
úr skápnum
Undir kjörorðinu „Út úr skápnum" opnar poppsöngvarinn Elton
John fataverslun í London á næstunni. Söngvarinn frægi, sem kom
reyndar út ú r skápnum fyrir
löngu, ætlar að selja einhvern
hluta af öllum þeim 20 þúsund
flikum sem hann er sagður eiga.
Ágóðanum af sólunni á fatnaðinum á að verja til rannsóknar á

alnæmi.
Þeir sem hafa áhuga á skrautlegum fatnaði í öllum regnbogans
litum finna eflaust, eitthvað við
sitt hæfi. Sennilega verður krafist
hás verðs fyrir skrautflíkurnar.
Silfurlituð jakkaföt kosta til dæmis um 63 milljónir íslenskra
króna.

