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Соопштение за медиуми
Датум: 13.03.2014

Најдобриот од Канскиот фестивал „Сината е најдобрата боја“ и „Крадачката на книги“
од денес на репертоарот на Cineplexx

Минатогодишниот победник на фестивалот во Кан, филмот „Сина е најтоплата боја“ на
францускиот режисер Абделатиф Кешиш, домашната публика ќе биде во можност да го види во
Cineplexx од 13-ти март. Филмското остварување „Сина е најтоплата боја“ се издвојува како еден од
најконтроверзните филмови во европската кинематографија.
Кешиш за време на тричасовниот филм внимателно гради извонредна приказна во чијшто
центар се наоѓа 5-годишната Адел (Адел Eксарчопулос), која на почетокот не ја доведува во прашање
сопствената сексуалност. Меѓутоа, нејзиниот живот одеднаш се менува кога таа ќе ја сретне Ема (Леа
Сејду), млада русокоса жена која ќе ѝ овозможи да ја открие страста, да созрее и да се оствари како
жена. Во присуство на другите Адела ја бара, ја губи и потоа повторно ја наоѓа сопствената личност.
За тоа како ја доловил љубовната приказна меѓу двете девојки Кешиш накратко објаснува:
„Јас немам ништо лошо да кажам за хомосексуалноста, во филмот не се обидов да ја дефинирам,
ниту за време на снимањето дозволив да си помислам дека – па, тоа се две жени! Попрво ги
гледав како љубовна двојка, снимив филм за една голема љубов, со бесконечната убавина и
болката што таа ја носи со себе“.
Базиран на бестселерот на Маркус Зусак, филмот „Крадачката на книги“ од прославениот
британски режисер Брајан Персивал го афирмира животот и ја покажува отпорноста на човечкиот дух
во моментите на борбата за опстанок. Публиката ширум земјата ќе има можност да ја погледне
трогателната приказна која се одвива во текот на Втората светска војна од четврток 13 март!
Низ нарацијата на самата Смрт, филмското остварување „Крадачката на книги“ го прикажува
животот на необичното и храбро деветгодишно девојче Лизел (Софи Нелис) кое живее со своите
старатели, великодушниот Ханс (Џефри Раш) и неговата зајадлива жена Роза (Емили Вотсон) во
Германија во текот на Втората светска војна. Срамежливата Лизел која е во шок поради трагичната
смрт на нејзиниот помал брат има потешкотии со вклопувањето во средината, особено на училиште
каде врсниците ја исмеваат бидејќи не знае да чита. Со поддршката на новото семејство и Макс,
еврејски бегалец кого го кријат под скалилата таа го совладува читањето. За Лизел и Макс моќта на
зборовите и имагинацијата набрзо станува единствениот излез од суровиот свет.
Додека ситуацијата во Германија се влошува и омразата станува се' поголема и поопиплива,
Лизел кришум почнува да краде книги. Меѓутоа, таа не ги задржува книгите само за себе, туку ги
дели со другите. Во времето на најголемото зло во човечката историја и неверојатни опасности,
Лизел успева да ја согледа и убавата страна на животот.
Потписник на режијата на "Крадачката на книги“ е британскиот режисер Брајан Персивал кој
има големо искуство со режија на телевизија и е носител на наградата на Британската академија за
филмска и телевизиска уметност (BAFTA) за најдобар краток филм.

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk
и на нашата facebook страна https://www.facebook.com/CineplexxMakedonija
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РАСПОРЕД НА КИНО ПРОЕКЦИИ:

Крадачката на книги (The Book thief)
Секој ден: 15:00, 17:30, 20:00, 21:50

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ

Сина е најтоплата боја (Blue is the warmest
color)
Секој ден: 21:30

Г-дин Пибоди и Шерман 3Д (Mr. Peabody and
Sherman 3D)
работни денови: 16:45, 18:40
викенд: 12:45, 14:45

Гранд хотел Будимпешта (Grand Budapest
Hotel)
чет, пет: 17:15, 19:10, 21:20
сабота: 19:15, 20:20, 22:30
нед–сре: 17:15, 19:10, 21:20

Г-дин Пибоди и Шерман (Mr. Peabody and
Sherman)
работни денови: 15:05
викенд: 11:15, 13:15

Амазонија 3D (Amazonia 3D)
работни денови: 16:15
викенд: 14:15
Единствен преживеан (Lone Survivor)
работни денови: 20:20, 22:45
сабота: 21:40
Џек Рајан: Повик од сенка (Jack Ryan: Shadow
recruit)
секој ден: 20:10, 22:15
Монтевидео, се гледаме (Montevideo, vidimo
se)
секој ден: 15:45, 19:00, 20:30, 22:00
Чувари на наследството (The Monuments Men)
секој ден: 19:30
Зимска приказна (Winter’s Tale)
секој ден: 18:30
Таа (Her)
секој ден: 17:45
Академија на вампирите: крвни сестри
(Vampire academy: Blood sisters)
секој ден: 18:00
Робокап (Robocop)
секој ден: 16:55, 19:10
Волкот Од Волстрит (The Wolf Of Wall Street)
секој ден: 20:45

Слободни птици 3Д (Free birds 3D)
работни денови: 16:30
викенд: 12:30, 14:30
Лего Филм 3Д (Тhe Lego Movie 3D)
работни денови: 15:10, 17:10
викенд: 11:10, 13:10
Куќа на големиот магионичар 3Д
(Тhe house of magic)
работни денови: 15:30
викенд: 11:30, 13:30
*Киното го задржува правото за промена на
програмата.

