Соопштение за медиуми
Датум: 23.09.2014

ДНЕВНА ФИЛМСКА ДОЗА | 24.09
На последниот ден од Филмоманија, филмските љубители ќе можат премиерно да ги
погледнат филмовите „Срце на лав“ и „Костурски близнаци“. За оние кои што ја пропуштиле
премиерата на режисерот Герет Еванс „Рација 2“, истата ќе можат да ја погледнат во 21:00ч.

24.09 (СРЕДА)

16:00 часот
СРЦЕ НА ЛАВ (р. Доме Карукоски)

Тепо се запознава со прекрасната русокоса Сари и се вљубова во неа. Но ова нема да биде
обична љубовна приказна. Тепо е централна фигура на неонацистичка група, а откако ќе го запознае
синот на Сари - го чека големо изненадување. Имено, синот се вика Рамадани и црнец е. Се разбира,
Тепо наеднаш се наоѓа во голема дилема. Од една страна, страсна љубовна афера со прекрасна жена
и можност за остварување на соништата за родителство и семејство, а од друга, неговите
долгогодишни убедувања за дискриминацијата и омразата. Кога Сари ќе затрудни, Тепо решава дека
е најдобро да се смири со Рамадани. Но брат му и другите членови на неонацистичката група
наскоро почнуваат да му се закануваат...

18:30 часот
КОСТУРСКИ БЛИЗНАЦИ (р. Крег Џонсон)

По цели десет години разделеност, близнаците Меги и Мајло во ист ден сосема случајно
успеваат да избегнат смрт, што ги тера пак да се спојат и заедно да се обидат да го најдат одговорот
на прашањето кога и каде нивните животи тргнале во погрешна насока. Како што минува времето,
двајцата близнаци постепено откриваат работи еден за друг и сфаќаат дека клучот за поправање на
нивните животи може е во подобар меѓусебен однос...
Награди и фестивали: Најдобро сценарио (Филмски фестивал Санденс)

21:00 часот
РАЦИЈА 2 (р. Герет Еванс)

Откако во првиот дел успеа да излезе жив од зграда полна со гангстери и лудаци, полицаецот
почетник Рама мисли дека ќе се врати на нормалниот живот. Но излегува дека сите што успеал да ги
совлада се само капка во морето на многу поголема организација што овојпат не му се заканува само
нему, туку и на неговото семејство. За да го заштити својот нероден син и жената, Рама ќе се
инфилтрира во криминалното подземје и ќе се обиде да успее во хиерархијата за да дојде до
корумпираните политичари и полицајци што ги влечат конците. И така Рама ќе тргне во нова крвава и
насилна одисеја...
Награди и фестивали: Филмски фестивал Сандес, Филмски фестивал Карлови Вари
Проекциите ќе се одржуваат секој ден, од 18 септември до 24 септември, во термините
16:00ч, 18:30ч и 21:00ч. Повеќе информации за филмовите и програмата можете да најдете на
страницата на Cineplexx http://goo.gl/LBqN7f
Билетите се пуштени во продажба. Цена на билет е 150 ден по проекција.

