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ТРИ НОВИ ПРЕМИЕРИ ВО CINEPLEXX!
Студиото „Twentieth Century Fox“ ни го носи продолжението на „Планета на мајмунитеРеволуција“ во чиј фокус е заедницата на генетски модификувани мајмуни, која ја предводи
интелигентното шимпанзо Цезар. Десет години откако катастрофален вирус ја покосил човечката
популација, грст преживеани луѓе се заканува да ги загрози. По краткотрајниот мир, двете страни ќе
се најдат на работ на војна која ќе го одреди доминантниот вид на планетата.
Режисерот на филмот Мет Ривс во филмот „Планета на мајмуните - Почеток“ (2011) го
прикажува Цезар како симбол на водењето на бунтот, а објаснува што е срцето на новото
остварување: „се обидовме да отидеме чекор подалеку во однос на филмот од 2011 г., да укажеме
на вистинската морална дилема. Се поставува прашањето што не е така едноставно – дали луѓето се
лоши, а мајмуните добри? Тука се работи за природата на едниот и другиот вид и нивната борба за
опстанок. И тука се поставува прашањето на насилството – иако филмот се врти околу семејството, а
тоа е она што, според мене, го одржува филмот. Се запрашувате: „можат ли да спречат тоа да
прерасне во насилство? Дали овие две популации можат да спречат да се свртат една против друга?“
Одлучувачкиот конфликт меѓу луѓето и мајмуните се случува на крајот на последниот дел од
филмот „Планета на мајмуните – Почеток“, па се јавува претпоставката дека филмот „Планета на
мајмуните - Револуција“ е пост-апокалиптичен. И тоа е така од човечка гледна точка. Но, филмот не е
даден од таа перспектива, туку од преспектива на Цезар и останатите мајмуни, така што тоа е пред сè
филм за цивилизацијата на мајмуните. Тоа е почетокот на нивната револуција од местото каде Мет
Ривс ги остави на крајот на првиот дел. Ривс и одличната актерска екипа која ја собрал ќе нè воведат
во целост во светот на мајмуните. Во борбата во која се спротивставени човекот и мајмунот главните
улоги ги играат Гери Олдман, Џејсон Кларк, Џуди Грир и Енди Серкис.
Застрашувачкиот натприроден трилер „Избави нè од лукавиот“ снимен врз основа на
вистинити случувања на њујоршкиот полицаец Ралф Сарчи овој четврток ни пристига во Cineplexx.
Гледачите ќе имаат можност да го погледнат овој напнат хорор со Ерик Бана во главната улога во која
полицаецот покрај борбата со сопствените проблеми, почнува да истражува серија на дегутантни и
необјаснети злочини. Наскоро, ќе се здружи со неконвенционалниот свештеник (Едгар Рамирез), кој
ги познава ритуалите на егзорцизам, и заеднички ќе се борат против застрашувачките демонски
појави кои го тероризираат нивниот град.
Најинтересната факт е што филмот е инспириран од книгата во која се опишани вистинитите
случаи на детективот Сарчи на кои работел во текот на неговата кариера. Режисер на филмот е Скот
Дериксон, познат на публиката по уште еден хорор филм базиран на вистинити случувања
„Егзорцизмот на Емили Роуз“.
За најмладите ни пристига новата анимирна авантура на добро познатите „Авиони: Небесни
пожарникари“. Кога светски познатиот авион-тркач Дасти дознава дека неговиот мотор е оштетен и
тој никогаш нема да може да се трка повторно, тој мора да смени брзина и да се префрли во светот
на воздушна противпожарна единица. Дасти ги здружува силите со ветеранот Блејд ренџер,
хеликоптер за гасење пожари и спасување и неговиот тим, еден куп теренски возила познати како
Smokejumpers. Заедно, бестрашниот тим води битки со голем шумски пожар, а Дасти учи што е
потребно за да стане вистински херој.

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk
и на нашата facebook страна https://www.facebook.com/CineplexxMakedonijа
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РАСПОРЕД НА КИНО ПРОЕКЦИИ:
Планета на мајмуните - Револуција 3D (Dawn of
the Planet of the Apes 3D)
работни денови: 15:00, 17:30, 20:00, 21:30, 22:30
викенд: 12:30, 15:00, 17:30, 20:00, 21:30, 22:30

Избави не’ од лукавиот (Deliver us from Evil)
секој ден: 18:00, 19:45, 22:00

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
Авиони: небесни пожарникари 3D (Planes: Fire
and Rescue 3D)
работни денови: 15:20, 16:15, 17:00, 18:00, 19:00
викенд: 11:00, 12:45, 14:30, 15:20, 16:15, 17:00,
18:00, 19:00
Поштарот Пет (Postman Pat: The Movie)
викенд: 12:00, 14:00

Студениот јули (Cold in July)
секој ден: 22:20

Неговиот палав Стојко (Bad Johnson)
секој ден: 20:20, 22:10

Семеен хаос (Blended)
секој ден: 19:20, 21:40

Walking on Sunshine
секој ден: 16:40

Трансформери: доба на изумирање 3D
(Transformers: Age of extinction 3D)
секој ден: 15:10, 18:15, 21:50

Господарка на злото 3D (Maleficent 3D)
секој ден: 16:00, 18:30, 20:30

Икс-Мен: Денови на идното минато 3D
(X-Men: Days of Future Past 3D))
викенд: 14:15

Како да го дресирате вашиот змеј 2 3D (How to
Train Your Dragon 2 3D)
работни денови: 15:15, 17:15
викенд: 11:15, 13:15, 15:15, 17:15

*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава.

