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„ЌЕ БИДЕМЕ СВЕТСКИ ПРВАЦИ“ И „ПОБУНЕТА“ НА РЕПЕРТОАРОТ НА CINEPLEXX

Од продуцентите на српската филмска и ТВ сага „Монтевидео“, фирмата „Интермедиа
Нетворк“ (Intermedia Network), доаѓа уште една вистинита спортска приказна која е посветена на
кошарката. Филмот „Ќе бидеме светски прваци“ за основачите на познатата „југословенска школа за
кошарка“ и за првиот златен медал на светското кошаркарско првенство во Љубљана во 1970 година
го режираше Дарко Бајиќ. Сценариото го напиша Небојша Ромчевиќ во соработка со Гордан Михиќ и
Огњен Свиличиќ, по идеја на Звонимир Шимунец кој воедно е и автор, и со Дејан Петровиќ,
продуцентот на овој значаен проект.

Централен настан во филмот е финалниот натпревар на Светското кошаркарско првенство
во Љубљана во 1970 година меѓу екипите на Југославија и САД. Од гледната точка на главниот
лик Небојша Поповиќ го следиме развојот и животниот пат на ентузијастите кои со својот
професионализам, идеи и напори го остварија својот сон – првиот златен медал на Светското
првенство.
Филмот е сместен во два различни временски периода – во сегашноста, и во сеќавањата
на Небојша Поповиќ. Животниот пат на кошаркарите започнува уште веднаш по Втората светска
војна и продолжува во комунистичката држава каде тие единствено во кошарката наоѓаат место
ослободено од политиката. Главниот лик, Небојша Поповиќ, сега на 40-годишна возраст, доаѓа во
Љубљана на финалниот триумф на вербата која ја негувал дваесет и пет години, уште од времето
кога играл кошарка во војнички чизми. Истовремено ги следиме и играчите кои се подготвуваат
за финалниот меч. Најдобриот играч на Југославија, легендарниот Радивоје Кораќ, загинал една
година пред натпреварот, а главниот играч и капитен на тимот, Иво Данеу, е повреден, така што
носителите на играта се младите кошаркари кои подоцна ќе станат асови на меѓународната
кошарка. Целата нација е во исчекување, вклучувајќи го и државниот врв. Дваесет и трети мај е
денот кога државниот тим на Југославија конечно го освојува својот прв златен медал на
првенството во Љубљана, после низата сребрени медали на претходните првенства. Победата
над американскиот тим е многу повеќе од само спортска победа. Југославија триумфира во
екстаза од заедништво и патриотизам. Целата земја се наоѓа во транс, а претседателот Тито е
задоволен. Се разбира, историјата на оваа приказна ѝ придава горчлив вкус на залудност.
Трилогијата „Различна: Побунета“ ни доаѓа овој четврток. Дејствието продолжува три
дена по филмот „Различна“, кога Трис и Фор едвај успеваат да побегнат од планот на Џенин со
кој таа сака да ја истреби популацијата од фракцијата Отфрлени. Трис ќе претрпи страшна загуба,
таа ќе ги изгуби своите родители и ќе биде присилена да го убие пријателот Вил кога тој ќе ја
нападне под дејство на серум кој влијае на мозокот. Дејствието се случува во футуристичко
Чикаго, каде ќе преживеат пет фракции кои се одредени по човековите особини, а жителите
мораат да се однесуваат според нормите на фракцијата во која живеат. Добронамерните се
грижливи, Искрените се пред сѐ верни на вистината, Бестрашните се храбри а Учените тежнеат
кон знаење и петтата фракција и припаѓа на Отфрлените.
„Од првата страница на книгата беше јасно дека Вероника Рот напишала приказна
преполна со акција и возбуда“, вели продуцентот Даглас Вик. „Започнува бегството на Трис и
никогаш не престанува. Тој свет го изградивме во првиот филм, а сега во второто продолжние
работите постануваат уште покомлицирани и истите ги разурнуваме.“
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КИНО ПРОГРАМА ОД 19.03 ДО 25.03.2015
Ќе бидеме светски прваци (Bicemo prvaci
sveta)
четврток: 15:00, 17:30, 20:00, 20:15, 21:00,
22:30
петок, понеделник-среда: 15:00, 17:30, 20:15,
21:00, 22:30
викенд: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 21:00, 22:20
Трилогија Различна: Побунети 3Д (Divergent
Series: Insurgent 3D)
четврток: 16:40, 19:00, 20:20, 21:15, 22:40
работни денови (освен четврток): 16:40, 19:00,
20:20, 21:20, 22:40
викенд: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00, 20:20, 21:20,
22:40
Пепелашка (Cinderella)
четврток, петок: 15:40, 18:00, 19:20
работни денови: 15:40, 18:00, 19:20, 20:15
викенд: 11:00, 13:20, 15:40, 18:00, 19:20, 20:15
Дивина (Wild)
секој ден: 16:15
Чапи (Chappie)
работни денови: 18:30, 20:45
викенд: 13:00, 18:30, 20:45
Човекот-птица (Birdman)
секој ден: 17:00
Фокус (Focus)
секој ден (освен петок): 15:15, 17:40, 19:45,
21:45, 22:50
петок: 15:15, 17:40, 19:45, 21:45
Кингсман: Тајната служба (Kingsman: Secret
Service)
секој ден: 20:30, 23:00
Снајперист (American Sniper)
секој ден: 17:50
Педесет нијанси сиво (Fifty Shades of Grey)
секој ден (освен четврток): 18:40, 22:00
четврток: 22:00

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Ени (Annie)
работни денови: 16:30
викенд: 11:20, 14:00, 16:30
Овцата Шон (Shaun the Sheep)
работни денови: 16:00, 18:15
викенд: 11:40, 13:40, 16:00, 18:15
7-то џуџе 3D (Der 7bte zwerg 3D)
работни денови: 15:30
викенд: 12:45, 14:40, 15:30
Екипа за 6 3D (Big Hero 6 3D)
викенд: 12:15

