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Џони Деп, актерот со три номинации за Оскар, го толкува озлогласениот мафијаш Џејмс 
Булгер познат под прекарот Витни во драмата „Црна миса“ на режисерот Скот Купер.  

Вистинска приказна за Витни Булгер, братот на сенаторот и најголемиот криминалец во 
историјата на jужен Бостон, кој станал поткажувач на ФБИ за да го симнат мафијашкото семејство кое 
ја освојува неговата територија. Џон Коноли и Џејмс „Витни“ Булгер пораснале заедно на улиците во 
Бостон. Декади подоцна, во доцните 1970ти, тие ќе се сретнат повторно. До тогаш, Коноли бил 
главна фигура во канцеларијата на ФБИ во Бостон и Витни станал кум на ирскиот МОБ. Она што се 
случило меѓу нив – валкан договор за размена на тајни и како да ја симнат италијанската мафија во 
Бостон - излегло од контрола, што довело до убиства, трговија со дрога, рекет обвиненија, и конечно, 
Булгер да биде еден од десетте најбарани на листата на ФБИ. 
 Режисерот и продуцент Скот Купер вели: „Џон Коноли го познавал Витни и неговиот брат 
Били од детството. Приказната ме заинтригира поради врската меѓу двајцата браќа кои не можеле да 
бидат различни и Џон Конели кој знаел колку е влијателен и секогаш кон нив се однесувал со 
особена почит. Коноли е тој кој му дозволил на Булгер да прави хаос низ градот, бидејќи тој во 
детството го спасил од некоја ситуација на игралиштето.“ 
 Џон Деп додава: „Саути бил кварт во кој сите биле многу поврзани и лојални на Џими. Многу 
го идеализирале, бидејќи работел на свој начин и секогаш излегувал како победник, но бил и 
навистина харизматичен. Луѓето сакале да бидат во негова близина, да го разберат и запознаат 
поблиску. Мислам дека бил фасцинантен лик.“ 
  

 
Откако срцето ќе и го украде таинствен заводник, младата жена ќе се најде во куќата на 

брдото исполнета со тајни кои ќе ја прогонуваат до вечноста. Некаде помеѓу желбата и темнината, 
мистеријата и лудилото, лежи вистината за „Пурпурен врв“. 

По успехот на филмовите „Хелбој“ и „Пацифик Рим“, мајсторот на стравот Гиљермо дел Торо 
се враќа со готичката романса „Пурпурен врв“. Тој го објаснува филмот со премисата: „Луѓето се 
вистински хорор“. Режисерот објаснува: „Пурпурен врв е приказна за духови како во филмот 
Лавиринтот на Пан. Мешавина е на неколку жанрови, па на традиционалниот хорор додадовме 
стил и вистинска класика“.  

Метју Робинс и дел Торо инспирација пронашле во безвремените романи како „Оркански 
висови“, „Големите очекувања“ и „Ребека“. Дел Торо додава: „Во готичките ромаси имате вистинска 
приказна, надчовечки елементи и многу страшни сцени...тоа го прави филмот прекрасен“. Според 
неговите зборови филмот е „...најмрачната бајка, а класичен рецепт е ликот кој е на патот кон 
созревањето.“ 

 
Овој четврток ни пристигнува драмата „Совршен ден“. Група на хуманитарни работници 

работат за разрешување на кризата во вооружено-конфликтна зона. Софи и нејзините колеги 
Мамбру и Би се тркаат со времето за да го спасат снабдувањето на вода во една напуштена заедница 
и тие мора да ги надитрат ОН бирократите, воени фракции и експлоатирачки локални криминалци - 
додека итро им одвлекува внимание екс-партнерката на Мамбру, Катја. Во целата мисија 
останувањето разумни е најголемиот предизвик во овој не толку совршен ден. 
 
 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/black-mass/
http://www.cineplexx.mk/movie/crimson-peak/
http://www.cineplexx.mk/movie/a-perfect-day/
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КИНО ПРОГРАМА ОД 15.10 ДО 21.10.2015 
 
 
Црна миса (Black Mass) 
секој ден: 15:15; 17:40; 20:00; 21:00; 22:20 
сабота: 14:00; 16:20; 20:15; 21:00; 22.50 
 
Пурпурен врв (Crimson Peak) 
секој ден: 17:00, 19:40; 22:00 
 
Совршен ден (A perfect day) 
секој ден: 18:45; 22:30 
 
Легенда (Legend) 
секој ден: 19:20; 21:45 
 
Во кревет со други (Sleeping with other people) 
секој ден: 16:00 
  
Патот до славата 3D (The Walk 3D) 
работни денови: 19:00, 21:20 
викенд: 21:20 
 
Марсовец: Спасувачка мисија 3D (The Martian 
3D) 
секој ден: 15:00; 18:00; 20:45; 22:45 
 
Марсовец: Спасувачка мисија  
секој ден: 21:30 
 
Еверест 3D (Everest 3D)  
работни денови: 18:15; 20:30 
викенд: 18:15; 20:30 
 
Еверест (Everest) 
работни денови: 15:40 
викенд: 15:40 
 
Приправник (The Intern) 
секој ден: 20:15 
сабота: 19:00 
 
Лавиринт: Бегство низ пустошот 3D (Maze 
Runner: Scorch Trials 3D) 
секој ден: 16:30 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
 
Упс! Ное си замина... 3D (Ooops! Noah is 
gone…3D) 
работни денови: 16:15; 18:30 
викенд:12:20; 14:00; 16.15; 18:30 
 
Упс! Ное си замина... (Ooops! Noah is gone…) 
работни денови: 15:30; 17:15 
викенд: 11:20; 13:15; 15:30; 17:15 
 
Пан – патување во Недојдија 3D (Pan 3D) 
работни денови: 16:50; 19:10 
викенд: 12:00; 13:45; 14:20; 16:50; 19:10 
 
Блинки Бил – Бестрашната коала (Blinky Bill 
The Movie) 
викенд: 11:40; 13:30 
 
Мињони 3D (The Minions 3D) 
викенд: 11:00; 13:00; 14:45 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
кино програмата без претходна најава. 


