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„ИНТЕРСТЕЛАР“ И „ХЕКТОР ВО ПОТРАГА ПО СРЕЌА“ ОД УТРЕ ВО CINEPLEXX!

Од режисерот Кристофер Нолан ни пристига филмот „Интерстелар“. Премиерно ќе биде
прикажан почнувајќи од 06. ноември. Главните улоги им припаѓаат на Метју Меконахи, Ен Хатавеј,
Џесика Чејнстејн, Вес Бентли, Мајкл Кејн.
Човечкиот род својата судбина отсекогаш ја обликувало поместувањето на границите – од
првите бродови кои заполовија кон хоризонтот до првите човекови чекори на површината на
Месечината – но, крајната граница се уште не ни е на дофат. Режисерот, сценарист и продуцент на
филмот „Интерстелар“, Кристофер Нолан, поставува провокативно прашање за тоа каде е местото на
човековиот род меѓу ѕвездите.
Нолан изјавува: „За мене истражувањето на вселената претставува најекстремното човечко
искуство. Како на некој начин да се работи за дефинирање на значањето на нашето постоење во
односот со вселената. За филмаџиите, исклучителната природа на неколкумината одбрани кои ги
поместуваат границите на просторот во кој човековите битија некогаш биле или би можеле да бидат,
отвара бескрајни граници. Возбудлива беше можноста да се создаде филм кој на гледачите ќе им
овозможи такво искуство што ќе можат да бидат дел од светот во кој истражувачите излегуваат од
нашата галаксија. Тоа е толку големо патување, какво што не можете ни да си замислите.“
Интересната и егзотична авантура „Хектор во потрага по среќа“ во Cineplexx од 6 ноември!
Си бил еднаш еден млад психијатар по име Хектор, кој не бил баш задоволен од себе... Затоа решил
да тргне на пат околу светот. Каде и да отидел, се обидувал да утврди зошто луѓето се среќни или
несреќни. Режисерот Питер Челс на големото платно ни ја носи приказната за ексцентричниот
психијатар Хектор, создадена врз основа на успешниот роман на Франсоа Лелор. Шармантната
метафора за модерниот живот, во која главните улоги ги играат Сајмон Пег и Розамунд Пајк,
публиката ќе има можност да ја види во филмот „Хектор во потрага по среќа“ од 6 ноември.
Хектор (Сајмон Пег) е успешен млад лондонски психијатар. Трпелив е, помалку ексцентричен,
но ги слуша своите клиенти и со задоволство им помага. Повеќето од луѓето кои му доаѓаат немаат
никакви здравствени проблеми: едноставно се длабоко разочарани од своите животи. Хектор не
може многу да им помогне и поради тоа станува потиштен и уморен од своето секојдневие. Се
чувствува како измамник, ги советува пациентите, а ни самиот не го искусил животот во целост.
Вооружен со љубопитство и храброст, одлучува да тргне во авантурата на животот - да ги испроба
нешта кои никогаш не ги пробал, да посети места кои не ги посетил и да се обиде да го живее
животот до максимум.
На бурниот пат, од Париз до Шангај, преку Африка и САД, посветено забележува во својот
нотес што ги прави луѓето среќни. Ќе се обиде да одговори и на бројни егзистенцијални прашања,
меѓу кои и следното: „Дали е поважна целта или патот до неа?“
Во филмот на Питер Челс, покрај Пег и Пајк, играат и Стелан Скарсгард, Жан Рено, Тони Колет
и Кристофер Палмер.
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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КИНО ПРОГРАМА ОД 06.11 ДО 12.11.2014

Интерстелар (Interstellar)
работни денови: 16:15, 17:40, 19:30, 20:45,
22:40
викенд: 13:00, 14:20, 16:15, 17:40, 19:30, 20:45,
22:40

секој ден: 20:30
Исчезната (Gone Girl)
секој ден: 22:20

Хектор и потрагата по среќа
(Hector and The Search For Happiness)
секој ден: 18:10, 20:15

Лавиринт: Невозможно бегство
(The Maze Runner)
работни денови: 16:00, 18:20
викенд: 12:00, 16:00, 18:20

Рогови (Horns)
работни денови: 16:45, 19:00
викенд: 12:20, 16:45, 19:00

Нинџа желки 3D
(Teenage Mutant Ninja Turtles 3D)
викенд: 14:40

Сага за викинзите: Воините од север
(Northmen: A Viking Saga)
работни денови: 17:15, 22:30
викенд: 12:40, 17:15, 22:30

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ

Fury
секој ден: 19:15, 21:45
Ајде да бидеме цајкани (Let’s be Cops)
работни денови: 15:45, 18:00, 20:00, 21:30
викенд: 13:30, 15:45, 18:00, 20:00, 21:30
Добри луѓе (Good People)
секој ден : 23:00
До балчак (To the Hilt)
секој ден: 17:30, 19:45, 21:00, 22:00
Малиот Будо (Mali Budo)

Пчеличката Маја 3D (Maya the Bee 3D)
работни денови: 15:20, 17:50
викенд: 11:20, 13:40, 15:20, 17:50
Бегство од планетата Земја 3D
(Escape from planet Earth 3D)
работни денови: 15:00
недела: 11:00, 13:15, 15:00
Храбрата кола Плоди
(Pelle Politibil går i vannet)
работни денови: 15:30
недела: 11:40, 14:00, 15:30
*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава.

