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ДНЕВНА ФИЛМСКА ДОЗА | 22.09
Овој петтиот ден од Филмоманија, филмските љубители ќе можат премиерно да го погледнат
филмот „Григрис“. За оние кои што ги пропуштиле премиерите на Мајк Ли и Ханс Питер Моланд,
денес ќе можат истите да ги погледнат во 18:30ч и 21:00ч.

22.09 (ПОНЕДЕЛНИК)

16:00 часот
ГРИГРИС (р. Махамат-Салех Харун)

И покрај парализирана нога што и најголеми оптимисти би фрлила во очај, 25-годишниот
Григрис и натаму сонува еден ден да стане танчар. Тоа е вистински животен предизвик. Но неговите
сништа наскоро исчезнуваат кога ќе се разболи дедо му. За да го спаси, Григрис е приморан да почне
да работи на бензинска пумпа...
Награди и фестивали: Кански филмски фестивал - официјална конкуренција

18:30 часот
ПО РЕД НА ИСЧЕЗНУВАЊЕ (р. Ханс Питер Моланд)

Нилс вози трактор и живее безгрижно во зимскиот рај, гратчето Бајтостолен. Меѓутоа,
ненадејната смрт на син му го внесува во војна на дроги меѓу норвешката мафија и Србите. Во тој
свет тој е само почетник - вооружен со јака машина и почетничка среќа.
Награди и фестивали: Берлински филмски фестивал - официјална конкуренција

21:00 часот
ГОСПОДИН ТАРНЕР (р. Мајк Ли)

Филмот „Господин Тарнер“ ја истражува последната четвртина на големиот и ексецентричен
британски сликар Џеј Ем Даблју Тарнер (1775 –1851). На животот на господин Тарнер многу влијаела
смртта на татко му. Неговата домаќинка го сака, но тој се однесува рамнодушно кон неа, повремено
користејќи ја нејзината сексуалност. Наскоро се зближува со една жена кај која тајно оди да живее во
Челзи. Последната четвртина од животот г. Тарнер ја минува патувајќи, сликајќи, дружејќи се со
аристократијата, посетувајќи бордели цело време уживајќи во вниманието од обичниот народ и од
високото општество.
Награди и фестивали: Награда за најдобар актер (Кански филмски фестивал), Сараево Филм
Фестивал

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.

