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ДНЕВНА ФИЛМСКА ДОЗА | 22.09  

 
 На претпоследниот ден од Филмоманија, филмските љубители ќе можат премиерно да ги 
погледнат филмовите „Вратена младост“ и „Црвена армија“. За оние кои што ја пропуштиле 
премиерата на режисерот Корнелиу Порумбоиу, истата ќе можат да ја погледнат во 21:00ч.    
 
 
 
23.09 (ВТОРНИК) 
 
 
16:00 часот 
 
ВРАТЕНА МЛАДОСТ (р. Арон Кец и Марта Стивенс) 
 

 
 

Двајца остарени поранешни баџанаци одат на Исланд да се обидат да си ја вратат младоста 
одејќи по ноќните клубови во Рејкјавик, пријатни сауни и кампови. Оваа смела филмска авантура е 
своевиден омаж на комедиите со патувања од 1980-тите, како и искрено истражување на 
стареењето, осаменоста и пријателството. 

Награди и фестивали: Филмски фестивал Санденс, Филмски фестивал Локарно, Филмски 
фестивал Лос Анџелес 
 
 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/land-ho/


 

18:30 часот 
 
ЦРВЕНА АРМИЈА (р. Гејб Полски) 
 

 
 

Следејќи го СССР на врвот на Студената војна, документарецот „Црвена армија“ ја следи 
приказната за создавањето на славната хокеарска репрезентација „Црвена армија“ низ приказната 
на капетанот Слава Фетисов. Иако бил соочен со непријатели во политичката арена и на мразот, 
приказната на Фетисов ни дава редок поглед зад железната завеса во 1970-тите и 1980-тите во 
тогашниот Советски Сојуз и ги одразува општествените и политичките турбуленции на тоа време...  

Награди и фестивали: Кански филмски фестивал 
 
 
21:00 часот 
 
КОГА ЌЕ СЕ СПУШТИ НОЌ НАД БУКУРЕШТ (р. Корнелиу Порумбоиу) 
 

 
 

Среде снимањето нов филм, режисерот Пол се наоѓа во љубовна врска со Алина, една од 
споредните актерки. Како што наближува нејзиниот последен ден снимање, Пол решава да го смени 
сценариото во последен момент за да сними гола сцена со неа. Но утре е нов ден. Пол се буди утрото 
и решава дека нема да ја сними сцената. Место тоа, ја известува продуцентката дека има проблеми 
со чирот... 

Награди и фестивали: Локарно 2013, Филмски фестивал Торонто 2013, Филмски фестивал 
Њујорк 2013. 
 
 

Проекциите ќе се одржуваат секој ден, од 18 септември до 24 септември, во термините 
16:00ч, 18:30ч и 21:00ч. Повеќе информации за филмовите и програмата можете да најдете на 
страницата на Cineplexx http://goo.gl/LBqN7f  

 
Билетите се пуштени во продажба. Цена на билет е 150 ден по проекција. 

http://www.cineplexx.mk/movie/red-army/
http://www.cineplexx.mk/movie/when-evening-falls-on-bucharest-or-metabolism/
http://goo.gl/LBqN7f

