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КИАНУ РИВС СЕ ВРАЌА НА ПЛАТНОТО И ТОА ПОДОБАР ОД БИЛО КОГА.
АКЦИОНИОТ ТРИЛЕР „ЏОН ВИК“ ОВОЈ ЧЕТВРТОК ВО CINEPLEXX!

Кога пензионираниот платен убиец, ќе биде принуден да се врати во акција поради
бруталниот руски мафијаш, тој немилосрдно ќе се впушти во лов на својот противник. Неговата
непопустливост е легендарна во светот на подземјето, а ние ќе сведочиме за неа во филмот „Џон
Вик“, приказна за одмаздата и искупување.
По изненадната смрт на неговата жена, Џон Вик (Киану Ривс) го добива нејзиниот последен
подарок – кученцето Дејзи и порака во која го моли да не заборави како е да бидеш сакан. Неговото
оплакување завршува во моментот кога неговиот Мустанг од 1969 година му го привлекува
вниманието на садистичкиот криминалец Џосеф Тарасов (Алфи Ален). Кога Џон ќе одбие да му го
продаде автомобилот, Џозеф и неговите помошници насилно влегуваат во неговиот дом, го крадат
автомобилот, го убиваат кучето и го претепуваат Џон. Но, не знаат дека го пробудиле еден од
најбруталните убијци некогаш виден во светот на подземјето.
„Тонот на сценариото е субверзивен и многу забавен“, изјавува продуцентот Иванук.
„Приказната му прилега на овој акционен филм, но во исто време е и многу емотивна. Тоа е приказна
за маж кој ќе ја изгуби својата жена и чиј дом е уништен, автомобилот украден, а кучето убиено. Тоа
може да му се случи секому. Мислам дека е навистина важно за секој акционен филм да има
интересна приказна која се развива понатаму.“
Киану Ривс бил уверен дека креативното режисерско дуо е способно да осмисли и сними
акциони сцени со Џон Вик најдобро од било кој друг: „Беше јасно од самиот почеток дека секој лик
ќе биде незаборавен. Професионалците на овој жанр во дијалозите внесуваат хумор од стриповите,
како и оригинален визуален идентитет. Имаат единствена визија за филмот. Покрај тоа, Стахелски
поради своето искуство со кореографско каскадерските акробации е способен да раскаже добра
приказна низ акција. Тој знае како да се подготви за снимањето и однапред да ја осмисли
кореографијата, а во исто време да работи зад камерата и да ги решава продукциските проблеми.“
Оваа кино недела ќе ја погледнеме и комедија „Кажи кога“. Кира Најтли не воведува во
нејзиниот навидум проблематичен живот.
Наоѓајќи се сред тинејџерска животна криза, Меган (Кира Најтли) паничи кога нејзиното
момче и предлага брак. Таа одлучува да побегне од дома на една недела криејќи се во куќата на
нејзината нова пријателка, 16-годишната Аника (Клои Грејс Морец), која живее со својот татко.

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk
и на нашата Facebook страна https://www.facebook.com/CineplexxMakedonijа
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Џон Вик (Јohn Wick)
работни денови: 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
сабота: 13:40, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00
недела: 13:40, 18:00, 20:00, 22:00
Кажи кога (Laggies)
работни денови (освен среда): 18:15, 20:45
сабота: 14:40, 18:15, 20:45
недела: 16:00, 20:45
среда: 20:45
Како да се ослободиш од шефот 2 (Horrible
Bosses 2)
секој ден: 15:10, 17:15, 19:20, 21:30, 22:50
Игрите на гладните: Мокингџеј - прв дел (The
Hunger Games - Mockingjay : Part 1)
работни денови: 15:00, 17:30, 19:45, 21:45
викенд: 12:20, 15:00, 17:30, 19:45, 21:45
Глупавиот и поглупавиот 2 (Dumb and Dumber
To)
работни денови (освен среда): 15:30, 17:45,
19:00, 20:15, 21:15, 22:30
викенд: 13:20, 15:30, 17:45, 19:00, 20:15, 21:15,
22:30
среда: 15:30, 17:45, 19:00, 19:40, 21:15, 21:50
Интерстелар (Interstellar)
работни денови: 16:15, 19:30, 20:30, 22:15
викенд: 13:00, 16:15, 19:30, 20:30, 22:15
Ајде да бидеме цајкани (Let’s be Cops)
секој ден (освен среда): 15:45
До балчак (To the Hilt)
секој ден: 18:40
Исчезната (Gone Girl)
секој ден: 22:40

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
Пингвините од Мадагаскар 3D (The Penguins
of Madagascar 3D)
работни денови: 15:00, 16:45, 18:30
викенд: 11:00, 12:00, 12:40, 14:20, 15:00, 16:45,
18:30
Пчеличката Маја 3D (Maya the Bee 3D)
работни денови: 16:30
викенд: 11:30, 14:00, 16:30
*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава.

