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„СНАЈПЕРИСТ“ НА КЛИНТ ИСТВУД, СО 6 НОМИНИЦИИ ЗА ОСКАР!   

 
 

 „Снајперист“ е новиот филм на славниот актер и режисер Клинт Иствуд со Бредли Купер во 
улога на Крис Кајл, снајперист чија прецизност го прослави на бојното поле. Тој е многу повеќе од 
прецизен стрелец. Припадникот на морнарицата, Крис Кајл е пратен во Ирак со една мисија, а тоа е 
да ги штити своите браќа по оружје. Неговата прецизност спасува бројни животи, а приказната за 
неговите акции ќе му го донесат прекарот Легенда. Но тоа не поминува незабележано од 
непријателот и сега неговата глава има цена. Покрај сето тоа, Крис води и приватна битка настојувајќи 
да биде добар татко и сопруг и покрај тоа што се наоѓа на другата страна од светот. По бројните 
мисии се враќа дома кај сопругата Таја (Сиена Милер) и децата, но чувствува дека неговиот дом е на 
бојното поле.   

Крис Кај е еден од милионите кои служеа, но не би бил по ништо посебен да не беа 
статистиките. Тој е најефектниот снајперист во историјата на американската војска, но тој не е само 
тоа. Зад бројките се крие особа која филмаџиите сакаа да ја прикажат.  

Клинт Иствуд вели, „Веќе работев на војни приказни, но оваа е посебна, ова е пресек на 
неговиот живот во борбата и истовремено личен аспект на неговиот живот. Прикажува што му прави 
таквиот живот на човекот и неговото семејство. Треба луѓето да се потсетат која е цената на војната и 
какви жртви прават војниците, и затоа сметав дека ова е многу важна приказна.“ 

Бредли Купер, главниот актер и продуцент изјавува: „Ова е на некој начин универзална 
приказна за воена судбина – за проблемите по враќањето од војна во цивилен живот. Тоа е помалку 
воен филм а повеќе карактерна студија. Иствуд е совршен режисер за овој филм, раскажувајќи ја 
приказната на многу суров и непосреден начин“. Всушност ваквите приказни се специјалност на 
Иствуд: ја истражува природата на луѓето на кои насилството и правдата им се испреплетени. „Крис 
не беше насилен човек, токму спротивното, но кога добил повик не го одбегнал бидејќи сметал дека 
се бори за вистинска цел. Неговото јунаштво не е само во бројот на успешно погодени мети, туку и во 
тоа што се соочи со војни рани, како свои така и на оние на кои им ги рани семејствата.“  

 
 Новиот филм на Метју Вон, „Кингсман: Тајната служба“ сигурно ќе ги раздрма домашните 
кина од 19 февруари! Што сѐ треба да има еден добар шпионски филм? Добар хумор? Опасни 
шпионски операции? Емоции? Дали Метју Вон ја нашол вистинската формула кога го правел својот 
нов филм „Кингсман: Тајната служба“ ќе видиме од 19 февруари во Cineplexx. Тој собрал импресивна 
актерска екипа - Колин Фирт, Семјуел Џексон, Марк Стронг, Мајкл Кејн и Тарон Егертон.  

Филмот на Вон (режисер на филмот „Икс-мен: Прва класа“, продуцент на филмовите „Фајтер“ 
и „Снеч“) е сниман според познатиот стрип за британскиот агент-ветеран кој ангажира млада сила во 
посебна единица во рамки на тајната шпионска организација Кингсман.  

Познатиот режисер секогаш истакнува дека Колин Фирт бил совршен за главната улога во 
неговиот најнов филм. Меѓутоа, исто така знаел дека улогата на Хари Харт, џентлменот шпион и 
оперативец на тајната разузнавачка организација, претставувала голем физички предизвик за Фирт, 
бидејќи актерот немал таква улога во текот на неговата значајна кариера. Вон го предупредил актерот 
дека ќе треба да мине низ повеќемесечни строги тренинзи, под надзор на неговиот координатор, 
каскадерот Бред Ален. Признава дека сето тоа било ризично, но на крајот вредело.  
  Покрај Фирт во главната улога гледачите ќе имаат можност да го видат непознатиот велшки 
актер Тарон Егертон, кој ја толкува улогата на Егзи, млад припадник на работничката класа кого Хари 
Харт го зема под своја закрила. Вон е познат по изборот на непознати актери за главни улоги во 
неговите филмови. Арон Тејлор Џонсон и Клои Грејс Морис беа на почетокот на нивната кариера кога 
ги избра за филмот „Фајтер“ (Kick Ass). И двајцата станаа големи ѕвезди. Филмот „Кингсман: Тајната 
служба“ ќе ја врати публиката во кината назад во златното доба на шпионските трилери – акциони 
приказни, квалитетниот хумор со спектакуларна сценографија и живописни ликови.   

http://www.cineplexx.mk/movie/american-sniper/
http://www.cineplexx.mk/movie/kingsman-the-secret-service/
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За најмладите ни доаѓа приказната за „7-то џуџе“. Лошата вештерка Деламорта ја има 

проколнато принцезата Роуз уште кога била бебе. Пред таа да наполни 18 години, Роуз ќе го боцне 
прстот на остар предмет и таа и целиот замок ќе падне во стогодишен сон, освен ако нејзината 
вистинска љубов не ја бакне. Ноќта пред нејзиниот роденден таа го испраќа нејзиниот најдобар 
другар Џек до 7-те џуџиња, кои живеат зад 7-те планини, за да се скрие, додека Роуз не наполни 18 
години. За жал, тој ќе се изгуби и ќе биде заробен од змејот на лошата вештерка Деламорта, Бурнер. 
Па, на забавата, Роуз ќе го боцне прстот и сите ќе паднат во длабок сон. Сите, освен 7-те џуџиња, кои 
ќе одат на патување да го спасат Џек, за да може тој да ја спаси Роуз. 

 
КИНО ПРОГРАМА ОД 19.02 ДО 25.02.2015

 
 
Кингсман: Тајната служба (Kingsman: Secret 
Service) 
работни денови: 15:00, 17:30, 20:00, 21:15, 
22:30 
викенд: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 21:15, 22:30 
 
Снајперист (American Sniper) 
четврток-недела: 17:50, 19:00, 21:30, 23:00 
понеделник-среда: 17:50, 19:00, 20:30, 21:30, 
23:00 
 
Педесет нијанси сиво (Fifty Shades of Grey)  
работни денови: 16:00, 17:15, 18:30, 19:50, 
21:00, 22:15, 23:00 
викенд: 14:40, 16:00, 17:15, 18:30, 19:50, 21:00, 
22:15, 23:00 
 
Меси (Messi)  
секој ден: 17:00, 19:15 
 
Јупитер во подем 3D (Jupiter Ascending 3D)  
секој ден: 16:40, 20:15, 22:40 
 
Мортдекаи  (Mortdecai) 
секој ден: 20:45 
 
Кум по нарачка (The Wedding Ringer) 
секој ден:  
 
Лудата ноќ во музејот: Тајната на фараонот 
(Night at the museum: Secret of the tomb) 
секој ден: 18:45 
 
Исчезната (Gone Girl) 
четврток: 20:00 
 
Ритамот на лудилото (Whiplash) 
петок: 20:00 
 

Игра на имитирање (Imitation Game) 
сабота: 20:00 
 
Човекот-птица (Birdman) 
недела: 20:00 
 
 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
7-то џуџе 3D (Der 7bte zwerg 3D)  
работни денови: 16:15, 18:15 
викенд: 12:00, 14:00, 16:15, 18:15 
 
7-то џуџе (Der 7bte zwerg)  
работни денови: 15:20 
викенд: 11:20, 13:30, 15:20 
 
Астерикс: Град на боговите 3D 
(Astérix - Le Domaine Des Dieux 3D)  
работни денови: 15:30 

викенд: 11:40, 13:45, 15:30 
 
Екипа за 6 3D (Big Hero 6 3D)  
работни денови: 16:30 
викенд: 12:20, 14:20, 16:30 
 
Екипа за 6 (Big Hero 6)  
викенд: 13:15 
 
Снежна кралица 3D (Snow queen 3D)  
секој ден: 15:10 
 
Мечето Падингтон (Paddington)  
работни денови: 15:45, 17:40 
викенд: 11:00, 13:00, 15:45, 17:40 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/7th-dwarf/

