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КОМЕДИЈА, ТРИЛЕР И ДРАМА ОВАА НЕДЕЛА ВО CINEPLEXX

Што би направиле кога ќе дознаете дека вашата приватна секс снимка набрзо ќе биде
објавена?
Џеј и Ана ќе направат се за да го спречат ширењето на нивната снимка. Тие одат до крајност
кога ќе сфатат дека нивната секс снимка ќе се најде на секој таблет кој го подариле на своите
роднини и пријатели, па дури и на шефот.
Комедијата на годината за која сите зборуваат, ни пристига овој четврток во киното Cineplexx!
Станува збор за филмот „Снимка на секс“ во кој главните улоги ги толкуваат Камерон Дијаз и Џејсон
Сегел, чија приватна видео снимка ќе се прошири на интернет како вирус, а тие двајца ќе се обидат
да направат се за да ја сопрат.
Филмот го режираше Џејк Каршан познат по публиката по двете супер успешни комедии
“Walk Hard: The Dewey Cox Story” и “Bad teacher”, во кои Камерон Дијаз повторно ја толкуваше
главната улога. Покрај Дијаз и Сегел во споредните улоги се појавуваат и Роб Лоу, Роб Кордрај, Ели
Кемпер, Џек Блек и други.
Францускиот режисер од алжирско потекло Рашид Бушареб бил маѓепсан од приказната на
филмот „Двајца во градот“ („Deux hommes dans la ville”) од 1973 г. со Ален Делон во главната улога,
затоа одлучил да сними римејк. Главните улоги им се доверени на оскаровецот Форест Витакер и
легендарниот Харви Кајтел.
Форест Витакер го глуми Вилијам Гарнет, поранешен дилер кој е пуштен од затвор по 18
години поради убиство на локален полицаец. Благодарение на ново откриената муслиманска
религија, Вилијам го менува своето однесување на подобро и сака да стане примерен граѓанин. Со
помош на сочувствителната социјална работничка (Бренда Блит), започнува нов живот во малиот
правлив град во Ново Мексико. На почетокот, Гарнет носи аура на реформиран човек, наоѓа
постојана работа и гради љубовна врска со локална девојка. Меѓутоа, неговото минато во малата
заедница е добро познато. Под голем притисок е бидејќи истовремено сакаат да му се одмаздат
шерифот (Харви Кајтел) и мексиканскиот криминалец од неговото минато.
Во актерската екипа покрај Витакер и Кајтел се и Луис Гузман и сјајната Елен Берстин.
Филмот „Двајца во градот“ на режисерот Рашид Бушареб премиерно беше прикажан на 64тото Берлинале.
Импресивен блокбастер за неверојатно моќната временска непогода и луѓето кои не ги
истера - туку привлече! „Бура на векот“ е раскажан низ очите на професионалните ловци на бури,
аматери во потрага на адреналин, а воедно и храбри жители кои го водат гледачот директно во
центарот на бурата како би можеле да ја искусат силата на мајката природа во нејзините
најекстремни услови.
За само еден ден серија на неочекувани торнада го опустошија градот Силверстон. Додека
смртоносните пијавици пустошат, стручњаците предупредуваат дека најлошото тукушто доаѓа. Голем
број на жители се обидуваат да пронајдат сигурно засолниште, додека група на ентузијасти нема да
сакаат да ја пропуштат приликата која се среќава еднаш во животот - ќе се обидат да и се приближат
на бурата на векот колку што ќе им дозволи природата...
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„Што ќе направите кога ќе се соочите со торнадо кое се простира на два километри?“,
прашува режисерот Стивен Квејл. „Би се сокриле, побегнале или потрчале кон него? Интересно беше
да се обидеме да прикажеме како различни луѓе реагираат во истата ситуација, да замислиме кој ќе
успее да го совлада својот страв пред таква снага на природата во момент кога немате каде да се
скриете, кога немате каде да одите.“
Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk
и на нашата facebook страна https://www.facebook.com/CineplexxMakedonijа

РАСПОРЕД НА КИНО ПРОЕКЦИИ:

Снимка на секс (Sex Tape)
секој ден: 18:00, 20:00, 21:00, 22:00

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ

Бура на векот (Into the Storm)
работни денови: 16:30, 18:30, 20:20, 22:20
викенд: 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 20:20, 22:20

Авиони: небесни пожарникари 3D (Planes: Fire
and Rescue 3D)
работни денови: 15:00, 17:00
викенд: 11:15, 13:00, 15:00, 17:00

Двајца во градот (Two Men in Town)
секој ден: 19:00, 22:50
Чувари на галаксијата 3Д (Guardians of the
Galaxy 3D)
работни денови: 15:20, 17:45, 20:10, 21:20, 22:30
викенд: 12:30, 15:20, 17:45, 20:10, 21:20, 22:30
Улица Скок бр. 22 (22 Jump street)
секој ден: 18:15, 20:30, 21:40, 22:40
Херкул 3D (Hercules 3D)
секој ден: 17:15, 19:30, 21:30
Планета на мајмуните - Револуција 3D (Dawn of
the Planet of the Apes 3D)
секој ден: 19:45, 22:10
Трансформери: доба на изумирање 3D
(Transformers: Age of extinction 3D)
работни денови: 18:30
викенд: 14:30, 18:30
Господарка на злото 3D (Maleficent 3D)
секој ден: 19:10

Како да го дресирате вашиот змеј 2 3D (How to
Train Your Dragon 2 3D)
работни денови: 16:00
викенд: 11:30, 13:30, 16:00

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

