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Датум: 19.09.2014

ДНЕВНА ФИЛМСКА ДОЗА | 19.09
На вторниот ден од Филмоманија, македонските љубители на добриот филм ќе имаат
можност да ги погледнат следниве филмови:
19.09 (ПЕТОК)
16:00 часот
КОГА ЌЕ СЕ СПУШТИ НОЌ НАД БУКУРЕШТ
Среде снимањето нов филм, режисерот Пол се наоѓа во љубовна врска со Алина, една од
споредните актерки. Како што наближува нејзиниот последен ден снимање, Пол решава да го смени
сценариото во последен момент за да сними гола сцена со неа. Но утре е нов ден. Пол се буди утрото
и решава дека нема да ја сними сцената. Место тоа, ја известува продуцентката дека има проблеми
со чирот...
Награди и фестивали: Локарно 2013, Филмски фестивал Торонто 2013, Филмски фестивал
Њујорк 2013.

18:30 часот
МАКОНДО
За едно 11-годишно момче, Рамазан има голема одговорност. Согласно традицијата на
чеченското општество, сега е глава на куќата и мора да се грижи за мајката и двете помлади сестри.
Тие живеат во Макондо, опасно етничко маало сместено во индустриска зона во предградието на
Виена. Рамазан зборува германски многу подобро од мајка му, Аминат, па често ѝ преведува сѐ во
врска со училиштето и социјалната помош. Аминат уште се бори со тоа што го изгубила мажот и
избегала од Чеченија, а секој ден се среќава со предизвикот на самохрана мајка и туѓинка во новото
општество во коешто се нашла со семејството. Животот на Рамазан се вознемирува кога во животот
му влегува Иса, воен пријател на татко му, којшто се доселува во истото маало. Иса им оддава почест
на Аминат и на децата давајќи им ги часовникот и семејната фотографија на мртвиот пријател што
секогаш ги носел со себе. Меѓу неа и Аминат наскоро се раѓа пријателство, но на малиот Рамазан тоа
не му се допаѓа...
Награди и фестивали: Берлински филмски фестивал - службена конкуренција

21:00 часот
РАЦИЈА 2
Режисерот Герет Еванс ни го носи продолжението на филмот „Рација“. Светските критичари
го оценија како интензивно ремек дело исполнето со инстинктивни возбудувања.
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 Санденс, 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.

