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Мнозинството луѓе или им пристапува со потсмев на клетвите или ги игнорира. Меѓутоа, кога 

и да се спомене приказната за филмот „Полтергајст“ и она што се случувало во текот на снимањето и 
по него, ретко кој може да остане рамнодушен. Режисерот Гил Кенан кој се потпишува на новиот, 3D 
римејк на класикот од 1982 г. има сосема спротивен став по тоа прашање. Имено, тој сака да го 
„фати“ клетвата. „Едвај чекам! Тоа е причината поради која ја прифатив работата. Чекорам низ 
животот чекајќи некоја клетва и ова е можност конечно да ме фати. Може да се рече дека трагам по 
клетвите уште од мојата 11-та година“, решително вели Кенан. 

Во текот на снимањето на филмот не се случило ништо лошо на некој од екипата на филмот, 
но режисерот истакнува дека сепак имало некакви „аномалии“. „Најискрено ви велам дека нешто 
чудно се случуваше во Торонто. Изнајмивме куќа која била проколната, односно во неа живеел дух 
на непозната жена. Сепак, ѝ се допаднав, а и моето семејство, па не правеше проблеми. Таа се 
наоѓала на третиот кат кој беше заклучен, а немавме клуч. Ќерка ми, а и голем број гости постојано 
ме прашуваа дали живееме со жена во црн фустан која неретко се појавува на скалите, Кенан ја 
објаснува својата авантура за време на снимањето.  

 Во случајот на оригиналниот „Полтергајст“ нештата биле потрагични и поморничави. 
Приказната вели дека продуцентите користеле вистински лешеви за одредени сцени во првите два 
дела од филмот, а четворица актери кои глумеле во „Полтергајст“ починале во период од 6 години. 
Најмладата била Хетер О'Рурк (ја играла Керол Ен) кој на 12 години починала од сепса.  

Во римејкот „Полтергајст: Куќен дух“ главните улоги ги толкуваат Сем Роквел, Роузмари 
ДеВит и Џеред Харис. Приказната е сместена во модерно време, но не отстапува многу од 
оригиналот.  

 
На еден ден пред закажаната премиера во САД, ни пристигнува новата научна-фантастичната 

авантура со Џорџ Клуни и Брит Робертсон, насловена „Утреземја: Светот потаму“. 
Врзани со заедничка судбина, паметна и оптимистичка тинејџерка која е љубопитна за наука 

и поранешно момче-гениј, разочарано тргнуваат на опасна мисија да ги откријат тајните на 
енигматското место што постои некаде во времето и просторот во нивната колективна меморија 
позната како "Утреземја". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/poltergeist/
http://www.cineplexx.mk/movie/tomorrowland/
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Утреземја: Светот потаму (Tomorrowland)  
работни денови: 15:00, 17:30, 18:45, 20:00, 
21:15 
викенд: 12:20, 15:00, 17:30, 18:45, 20:00, 21:15 
 
Полтергајст: Куќен дух 3D (Poltergeist 3D)  
секој ден: 17:15, 19:15, 21:00, 22:50 
 
Лудиот Макс: Пат на бесот 3D (Mad Max: Fury 
Road 3D)  
работни денови: 17:00, 19:30, 20:30, 22:30 
викенд: 13:20, 17:00, 19:30, 20:30, 22:30 
 
Лудиот Макс: Пат на бесот (Mad Max: Fury 
Road)  
секој ден: 15:30, 18:15 
 
Жешка потера (Hot Pursuit)  
секој ден: 18:30, 20:15, 22:15 
 
Дете 44 (Child 44)  
секој ден: 19:00 
 
Одмаздници 2: Ерата на Ултрон 3D (The 
Avengers: Age Of Ultron 3D)  
викенд: 15:15, 18:00, 20:45, 22:00 
 
Одмаздници 2: Ерата на Ултрон (The 
Avengers: Age Of Ultron)  
секој ден: 11:00, 13:40 
 
Безвременската Аделина (The Age Of Adaline)  
секој ден : 21:45 
 
Биди маж (Get Hard)  
секој ден: 19:45 
 
Брзи и бесни 7 (Furious 7) 
секој ден: 21:30 
 
 

 
 
 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Сунѓерот Боб: Сунѓер на суво 3D (The 
Spongebob Movie: Sponge Out of Water 3D)  
работни денови: 15:45, 17:45 
викенд: 12:00, 14:00, 15:45, 17:45 
 
Сунѓерот Боб: Сунѓер на суво (The Spongebob 
Movie: Sponge Out of Water)  
работни денови: 16:40 
викенд: 11:15, 13:00, 14:45, 16:40 
 
Ѕвончица и чудовиштето од Недојдија 
(Tinkerbell: Legend of the Neverbeast)  
работни денови: 16:00, 17:30 
викенд: 11:40, 14:20, 16:00, 17:30 
 
Дома 3D (Home 3D)  
работни денови: 16:20 
викенд: 12:40, 16:20 
 
 
*Киното го задржува правото на промена на 
програмата без претходна најава.  


