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ДРАМА, ТРИЛЕР И АНИМИРАНА АВАНТУРА НА РЕПЕРТОАРОТ НА CINEPLEXX

Вонземската раса Був во анимираната комедија „Дома“ слетува во Cineplexx на 26 март!
Авторите на анимираните хитови „Како да го дресираш својот змеј 2“ и „Крудс“ ви го претставуваат
новиот филм. Во работилницата на DreamWorks Animation повторно биле мошне внимателни.
Авторите на анимираните хитови не одмораа, туку веднаш се зафатија со новиот филм кој ги освои
нашите срца.
Во филмот ќе ја запознаеме оптимистичката и делумно неспособна вонземска раса Був, меѓу
која се истакнува палавиот Ох. Откако неговата раса ќе најде засолниште и сигурен дом на Земјата,
токму тој ќе расипе сè и ќе предизвика вистинска светска катастрофа. Меѓутоа, неверојатниот Ох
нема да биде сам во целата неволја. Напуштен од своите, ќе најде нови пријатели, девојката Тип и
нејзиниот мачор, со кои ќе тргне на пат околи светот со надеж дека ќе ги поправи работите.
Необичната дружина се впушта во авантурата на својот живот, бидејќи се свесни дека се ставени на
ризик интергалактичките односи.
Анимираната комедија „Дома“ е заснована на книгата за деца на Адам Рекс која беше
објавена во 2007 година. Во оригиналната верзија на филмот гласовите на јунаците им ги позаjмија
Џим Парсонс, Ријана, Џенифер Лопез и Стив Мартин. Режијата е на Тим Џонсонс.
Трогателното филмско остварување „И понатаму Алис “, кое ја преиспитува силата на жената
и семејството, од утре ќе се најде на репертоарот. Главната улога во филмот ја игра извонредната
Џулиен Мур, која токму за овој филм, покрај бројните други награди (Златен глобус, БАФТА…) е
наградена со Оскар за најдобра главна женска улога. Филмот се базира на романот на Лиса Џенова, а
го режираа Вош Вестморленд и неодамна починатиот Ричард Глејчер.
Мур го толкува ликот на 50-годишна реномирана професорка по лингвистика на
Универзитетот Колумбија, која на предавањата почнува да го губи текот на мислите, а во една
ситуација додека џогира на капусот буквално не знае каде се наоѓа. Повременото губење на
паметењето и заборавањето на зборови ја доведува кај невролог кој поставува дијагноза - ран
стадиум на Алцхајмер. На почетокот Алцхајмерот значи губење по улиците на Менхетн, но набрзо премногу брзо за нејзиниот маж (Алек Болдвин) и трите возрасни деца - значи и многу повеќе. Иако
новата состојба го става нејзиниот брак на тест, Алис добива можност повторно да се зближи со
најмладата ќерка Лидија (Кристен Стјуарт) со која никогаш не се согласувала.
Фактот што Алис целиот живот ги изучувала јазиците и комуникацијата, станува моќно
средство во борбата против Алцхајмерот. Алис крадешкум пишува зборови, не може да се сети колку
јајца треба да стави во рецептот, па “гугла“ за да провери, сама себе си остава видео-пораки за
деновите „кога нема да можеш повеќе да одговараш на прашања“. Мозокот неповратно и' умира и
таа заборава зборови кои се “пред неа“, но “не може да ги дофати“.
Во обраќањето по повод Оскарот за главна женска улога во филмот, Џулиен Мур истакна дека
филмот фрла светлина на Алцхајмеровата болест и дека луѓето со Алцхајмер заслужуваат да бидат
видени.
Интернационалниот акциски трилер „Стрелец“ со Шон Пен, двократниот добитник на Оскар,
во главната улога е базиран на романот “The Prone Gunman”, на Јан-Патрик Манчетеа. Покрај Пен
главната актерска постава ја сочинуваат и Хавиер Бардем, Идрис Елба, Реј Винстон, Марк Руленс и
Џасмин Тринц. Шон Пен е поранешен војник на специјалните сили и воен платеник кој се обидува да
се поврзе со неговата долгогодишна љубов, но најпрво мора да оди во бегство од Лондон до
Барселона и низ Европа, со цел да го исчисти своето име.
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Режисерот Пјер Морел, за Пен изјавува: „Честопати на акционите филмови им недостига
длабок лик, но Шон зад себе има таков опус што самото негово присуство ѝ дава длабок карактер на
приказната. Кога актер од ваков калибар ќе се впушти во овој жанр секогаш сака да даде нешто свое
и да учествува во тоа до крај, тоа и го охрабрувам.“

КИНО ПРОГРАМА ОД 26.03 ДО 01.04.2015

Стрелец (The Gunman)
секој ден: 16:00, 18:15, 20:30, 21:30, 22:45
И понатаму Алис (Still Alice)
секој ден: 19:30, 22:00
Ќе бидеме светски прваци (Bicemo prvaci
sveta)
секој ден: 18:45, 20:00, 21:15, 22:30
Трилогија Различна: Побунети 3D (Divergent
Series: Insurgent 3D)
работни денови: 15:15, 17:30, 19:45, 20:50
викенд: 12:30, 15:15, 17:30, 19:45, 20:50
Пепелашка (Cinderrela)
работни денови: 16:30, 17:45, 20:10
викенд: 11:40, 14:15, 16:30, 17:45, 20:10
Чапи (Chappie)
четврток: 16:45
работни денови: 16:45, 18:30
викенд: 12:15, 14:30, 16:45, 18:30
Фокус (Focus)
секој ден: 17:15, 19:15, 21:00, 23:00
Кингсман: Тајната служба (Kingsman: Secret
Service)
четврток: 18:30, 22:20
секој ден: 22:20
Педесет нијанси сиво (Fifty Shades of Grey)
секој ден: 21:45

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Дома 3D (Home 3D)
работни денови: 15:00, 16:15, 17:00, 18:10,
19:00
викенд: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:15,
17:00, 18:10, 19:00
Ени (Annie)
работни денови: 15:50
викенд: 13:40, 15:50
Овцата Шон (Shaun the Sheep)
работни денови: 15:30
викенд: 11:20, 13:20, 15:30
7-то џуџе 3D (Der 7bte zwerg 3D)
викенд: 12:45, 14:45
*Киното го задржува правото на промена на
програмата без претходна најава.

