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КИНО НЕДЕЛА ПОСВЕТЕНА НА ХРАБРИТЕ ЖЕНИ 
„Дивина“ и „Пепелашка“ од четврток во Cineplexx!   

 
 

Восхитувачката авантура „Дивина“ со оскаровката Рис Витерспун во главната улога е снимена 
според истоимениот роман на Шерил Стрејд.  Вистинитата приказна за жената која препешачила 
речиси две илјади километри за да се опорави од катастрофалните случувања - загубата на саканата 
мајка, распадот на бракот и самодеструктивното однесување кое следувало потоа, пристигнува на 
репертоарот на Cineplexx од 12 март! 

Канадскиот режисер Жан-Марк Вале ја пренесува на големото платно биографската драма на 
Шерил Стрејд „Дивина“ која пред три години ја воодушеви Америка, за набрзо потоа да стане 
светски бестселер. Сценариото за филмот го напишаа Ник Хорнби и самата авторка Шерил Стрејд, 
која во филмот ја игра Рис Витерспун, а нејзината мајка Лора Дерн. 

Главната хероина Шерил Стрејд, изгубена и деструктивна, од ден на ден сѐ повеќе тоне во 
мрачниот свет на опијатите, бидејќи не успева да се справи со смртта на мајка ѝ и разводот. Кога не ѝ 
преостанува ништо повеќе да изгуби - освен сопствениот живот - Шерил сфаќа дека пред неа се наоѓа 
моментот на одлука и последната шанса за избор. Во нејзините раце доаѓа интересна книга која ја 
поттикнува да тргне во незаборавна авантура по еден од најтешко проодните патишта во земјата. Без 
големо искуство, Шерил си зацртува да препешачи една од најдолгите и најтешки планински патеки 
во Америка. Водена само од цврстата волја и со тежок ранец на грбот, од пустината на Калифорнија, 
преку ледените висови на Сиера Невада и шумата на Орегон сѐ до Вашингтон, Шерил препешачува 
цели 2000 километри - и тоа сосема сама. Додека се справува со сите потешкотии кои ги носи 
патувањето, Шерил конечно се соочува и со самата себе и доаѓа до изненадувачко самоспознавање. 

Канадскиот режисер Жан Марк Вале е познат по филмот „Работниот клуб Далас“,  а Рис 
Витерспун и Лора Дерн беа номинирани за Оскар за улогите во „Дивина“. 

 
 
Дизни и Кенет Бранах инспирирани од приказната за Пепелашка, го оживеаа анимираното 

ремек дело од педесетите години. Студиото на Волт Дизни ни го открива вистинскиот визуален 
спектакл, а истовремено добро познатата безвременска љубовна приказна на Пепелашка и нејзиниот 
принц. Главната улога во филмот и припадна на прекрасната Лили Џејмс; во улога на шармантниот 
принц се најде Ричард Мејден. Сјајната актерска постава ги вклучува и Кејт Бланшет во улога на 
злобната маќеа и Хелена Бонам Картер како добрата вила.  

Приказната на „Пепелашка" ја следи судбината на младaтa Ела чиј татко-трговец се 
преженува по трагичната смрт на нејзината мајка. Со желба да го поддржи нејзиниот грижлив 
татко, Ела ја прифаќа својата нова маќеа, г-ѓа Тремејн, и нејзините ќерки Анастасија и Дризела во 
семејниот дом. Но, кога таткото на Ела одеднаш и неочекувано починува, таа се наоѓа на милост 
и немилост на љубоморното и сурово ново семејство. Осудена да биде слугинка, покриена во 
пепел и преименувана во Пепелашка, Ела лесно почнува да губи надеж. Сепак, и покрај 
суровоста нанесена врз неа, Ела е решена да оддаде почит на последните зборови на мајка си 
„да биде храбра и да биде љубезна". Таа нема да очајува ниту пак ќе ги презира оние кои ја 
злоупотребуваат. Потоа, во шумата таа ќе се запознае со еден странец. Незнаејќи дека тој е 
принц, таа чувствува дека ја запознала својата сродна душа. По се изгледа, среќата како да и се 
промени кога кралскиот дворец испраќа отворена покана за сите девојки да присуствуваат на 
кралскиот бал, со што се зголемувааат надежите дека Ела повторно ќе наиде на шармантниот 
принц. За жал, нејзината маќеа и забранува да присуствува распарувајќи го нејзиниот фустан. Но, 
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како и во сите добри приказни, на помош се појавува една љубезна питачка, носејќи со себе 
тиква и неколку глувци, која ќе го промени животот на Пепелашка засекогаш. 
 
 

КИНО ПРОГРАМА ОД 12.03 ДО 18.03.2015
 
 
 
Дивина (Wild) 
секој ден (освен сабота): 16:30, 20:40, 22:50 
сабота: 19:00, 22:50 
 
Чапи (Chappie) 
работни денови: 16:15, 18:30, 21:15 
викенд: 14:00, 16:15, 18:30, 21:15 
 
Човекот-птица (Birdman) 
секој ден: 19:40, 22:00 
 
Фокус (Focus) 
четврток: 16:00, 18:50, 20:50, 22:50 
петок, понеделник, среда: 16:00, 18:15, 20:30, 
22:30 
сабота: 14:40, 16:30, 20:40, 22:30 
недела: 14:40, 16:00, 18:15, 20:30, 22:30 
вторник: 16:00, 18:15, 20:30, 21:30, 22:30 
 
Кингсман: Тајната служба (Kingsman: Secret 
Service) 
секој ден: 15:00, 17:30, 20:15, 22:40 
 
Снајперист (American Sniper) 
секој ден (освен четврток и сабота): 19:00, 
21:30 
четврток, сабота: 21:30 
вторник: 19:00 
 
Педесет нијанси сиво (Fifty Shades of Grey)  
секој ден: 16:45, 19:15, 21:45 
 
Пепелашка (Cindella)  
работни денови: 15:30, 17:45, 18:45, 20:00, 
21:00, 22:15 
викенд: 11:00, 13:15, 15:30, 17:45, 18:45, 20:00, 
21:00, 22:15 
 
Ени (Annie)  
работни денови: 15:45, 18:00 
викенд: 13:30, 15:45, 18:00 
 
 

 
АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ 
 
Овцата Шон (Shaun the Sheep)  
работни денови: 15:10, 17:00 
викенд: 11:20, 13:00, 15:10, 17:00 
 
7-то џуџе 3D (Der 7bte zwerg 3D)  
работни денови: 15:20, 17:15 
викенд: 11:40, 13:40, 15:20, 17:15 
 
Астерикс: Град на боговите 3D 
(Astérix - Le Domaine Des Dieux 3D)  

викенд: 12:00 
 
Екипа за 6 3D (Big Hero 6 3D)  
викенд: 12:20, 14:20 
 
Мечето Падингтон (Paddington)  
викенд: 12:40 
 


