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„ПОСЛЕДНИОТ МАКЕДОНЕЦ“ ВО CINEPLEXX
Документарниот игран филм „Последниот Македонец: Патот до истребувањето“ е
мотивиран од 100 годишнината од Букурешкиот договор и најмногу е сниман на локации во и
околу Битола. Филмот, дава многу одговори, но и наметнува дилеми кои инспирирани од
содржината би можеле да се дискутираат во научните кругови на Балканот помеѓу балканските
политичари, па и пошироко.

Режисер на филмот е Илија Пиперкоски, кој вели дека филмот треба да даде или да
провоцира повеќе одговори. Зошто Македонија во перидот пред Букурешкиот договор, но, и помеѓу
Балканските војни не можеше да создаде сојузници кои ќе ја поддржат независноста? Зошто
братоубиството заради сојузништвото со Бугарите, Србите или Грците е правило, а не реткост во
Македонија ? Постои ли воопшто некој кој е Македонец од Македонија?
За Пиперкоски, не била лесна работа да се мотивираат актерите да играат улоги на
предавници, затоа што во филмот има многу ликови кои извршиле предавства во македонската
историја. Продуцент е Снежана Лупевска-Созен, додека пак извршни продуценти се Огнен Антов и
Владимир Анастасов.
За љубителите на хорор филмовите, започнува една мистериозна приказна во Јапонска шума
каде американката Сара тргнува во потрага по својата исчезната сестра близначка. „Ужасна шума“ е
полна со измачени и лути духови кои ги напаѓаат сите кои доаѓаат во неа.
Најмладите ќе имаат можност да започнат авантура со „Мечокот од Север“ – Норм, кој
заедно со неговите пријатели иселени од нивниот дом од Арктикот, тргнуваат кон Њујорк, каде што
Норм станува маскота на корпорација, за којашто наскоро дознава дека е поврзана со судбината за
неговата татковина.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 14.01 ДО 20.01.2016

Последниот Македонец (The Last Macedonian)
секој ден: 20:20 22:15
Ужасна шума (The Forest)
секој ден: 19:10 21:10 23:00
Омразената осумка (The Hateful Eight)
секој ден: 15:00 18:30 20:00 22:00
Џој (Joy)
секој ден: 16:45 19:50 22:30

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Мечокот од Север (Norm of the North)
работни денови: 13:40 15:40 17:30 19:15
викенд: 11:40 13:40 15:40 17:30 19:15
Зозонците во земјата на ветерот 3D (Pet Pals
in Windland 3D)
секој ден: 11:20 13:10

Виктор Франкенштајн (Victor Frankenstain)
секој ден: 22:45

Алвин и Верверичките: Големата Авантура
(Alvin and the Chipmunks: The Road Chip)
работни денови: 14:40 16:30 18:20
викенд: 11:00 12:45 14:40 16:30 18:20

Пеколен бран 3D (Point Break 3D)
секој ден: 18:00 21:00

Малиот принц 3D (The Little Prince 3D)
секој ден: 12:20 14:45

Анаклето: Тајниот агент (Anacleto: Agente
Secreto)
секој ден: 16:00

Хотел Трансилванија 2 3D (Hotel Transylvania
3D)
секој ден: 13:00

Војна на ѕвездите: Силата се буди 3D (Star
Wars: The Force Awakens 3D)
секој ден: 16:10 18:50 21:30

*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава.

Војна на ѕвездите: Силата се буди (Star Wars:
The Force Awakens)
секој ден: 14:00 17:15
Божиќ кај Куперови (Love the Coopers)
секој ден: 17:40 20:40
Спектра (Spectre)
секој ден: 14:20

