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ЧЕТИРИ ПРЕМИЕРИ ОВАА НЕДЕЛА ВО CINEPLEXX!
Април 1945 година. Како што сојузниците го прават својот последен притисок на Европска
земја, закоравениот наредник Вордеди раководи со тенк Шерман и пет член екипаж кон смртоносна
мисија зад непријателските линии. Надброени, под-вооружени и со војници почетници во неговиот
вод, Вордеди и неговите луѓе се соочуваат со нивните херојски обиди да се удри во срцето на
нацистичка Германија. Колумбија Пикчрс ни го претставува филмот на режисерот Дејвид Ајер, Fury.
Приказната е сместена на крајот на крајот од Втората Светска Војна, во 1945 година. Ајер
опишува: „Војната е речиси завршена, нацистичкото царство стои на стаклени нозе. Не е тоа обичен
воен филм во кој се слави победата како инвазија на Европа, Денот Д или сите оние славни битки во
кои учествуваа американските трупи. Прикажува еден од заборавените периоди во кој
американските трупи се бореа до последни сили, потпирајќи се на резервите и исцрпените луѓе. Во
Втората Светска Војна би се бореле до смрт или победа или пак до тешко ранување поради кое ќе те
испратат дома. Фанатичниот режим колабира, опкружувањето е збунувачко и во него секој може да
биде непријател – тоа претставува големо оптеретување за душите на борците.“
Ајер има своја сложена приказна низ лажно едноставна структура, за која продуцентот Итан
Смит кажува: „Филмот се одвива за време на 24 часа, од зората на првиот ден па се до зората на
другиот. Конструкцијата е линеарна, но многу сложена.“ Продуцентот Бил Блок додава: „Ова
претставува поместување во режисерскиот стил, поформален е и подобро снимен воен филм кој го
задржува неговиот потпис – интензивна реалност.“
Главните улоги во филмот им припаѓаат на Бред Пит, Шија Лабаф, Логан Лерман, Мајкл Пења,
Џон Бернтал, Џејсон Исак и Скот Иствуд.
Кога на најдобрите пријатели, Рајан (Џејк Џонсон) и Џастин (Дејмон Вајанс), полициските
униформи што ги облекле за маскембалот во соседството ќе им донесат (локална) слава и почит, тие
ќе посакаат забавата никогаш да не заврши! Забавната акциона комедија насловена „Ајде да бидеме
полицајци“ на режисерот Лука Гринфилд пристигнува во на 23 октомври!
Најинтересната епизода во животот на неразделните пријатели Рајан и Џастин започнува
оној миг кога погрешно ќе ја протолкуваат поканата за маскембал во соседството и ќе појдат
маскирани како полицајци. Тие набрзо стануваат сензација и сфаќаат дека тие улоги совршено им
одговараат во реалниот живот. Продолжуваат да ги водат своите животи во полициски униформи,
возејќи се низ градот во потрага по урнебесна забава. Благодарение на „семоќниот eBay“ успеваат да
набават вистински полициски автомобил, за да ја зајакнат уверливоста на своите униформи!
Идејата за филмот е родена кога режисерот Лук Гринфилд одлучил да се облече за празникот
Ноќ на вештерките во полициска униформа, а тој избор завршил со неочекувани последици.
„Тогашниот костимограф ми набави вистинска униформа и со еден пријател се шетавме по улиците
на Лос Анџелес. Чувството на моќ и на авторитет беше неверојатно. Тогаш не бев во врска и ми беше
многу лесно да разговарам со жените на улиците од градот.“ Со колегата сценарист и со извршниот
продуцент Николас Томас, Гринфилд ја развил идејата која набрзо се преточи во филмот „Ајде да
бидеме полицајци“, благодарение на студиото 20th Century Fox.
Филмот „Добри луѓе“ е современ трилер за американска двојка која живее во Лондон и која
запаѓа во големи долгови поради реновирање на нивната семејна куќа. Тие ќе го откријат мртвото
тело на потстанарот во приземниот стан кој оставил 200.000 фунти во готовина. Требаат само да ги
земат парите и сите нивни проблеми ќе исчезнат. Тоа и ќе го направат, но од тогаш овие добри луѓе
ќе почнат да ги следат многу лоши ситуации. Филмот е базиран на романот од Маркус Сакиј, а
режијата му припаѓа на Хенрик Генз кој за прв пат режира филм на англиски јазик.
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На редовниот репертоар на Cineplexx оваа недела ќе се најде и филмот „Облаците над Силс
Марија“. На врвот на својата меѓународна кариера, Марија Ендерс добива покана да игра во
театарската претстава што ја прославила пред дваесет години. Меѓутоа, Марија тогаш ја играла
Зигрид, привлечна млада жена што ја разоружува и конечно ја доведува до самоубиство постарата
Хелена. Марија добива покана токму за ликот на Хелена. Поголемото време го минува со својата
лична помошничка Валентина, која ѝ е сега единствената пријателка. Но кога Џо Ен, млада
холивудска старлета склона на скандали ќе ја добие улогата на Зигрид, Марија мора да се соочи со
својата ривалка (и својата младост). Награди и фестивали: Кански филмски фестивал 2014 официјална конкуренција
Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk
и на нашата Facebook страна https://www.facebook.com/CineplexxMakedonijа

КИНО ПРОГРАМА ОД 23.10 ДО 29.10.2014
Fury
работни денови: 16:00, 18:45, 20:10, 21:20
сабота: 13:15, 16:00, 18:45, 20:10, 21:20
недела: 13:15, 15:50, 19:30, 20:40, 22:00
Ајде да бидеме цајкани (Let’s be Cops)
секој ден (освен недела): 15:45, 18:15, 20:20,
22:20
недела: 15:40, 18:20, 20:20, 22:20

Израмнувач (The Equalizer)
секој ден (освен недела): 21:45
недела: 21:50

Добри луѓе (Good People)
секој ден (освен недела): 15:00, 21:30, 22:40
недела: 15:00, 18:10, 22:40

Лавиринт: Невозможно бегство
(The Maze Runner)
работни денови: 17:15, 19:30
сабота: 12:15, 14:30, 17:15, 19:30
недела: 12:15, 14:30, 17:15, 19:40
Луси (Lucy)
секој ден (освен недела): 19:45
недела: 20:50

Облаците над Силс Марија (Clouds of Sils
Maria)
секој ден (освен недела): 16:45

Нинџа желки 3D
(Teenage Mutant Ninja Turtles 3D)
викенд: 11:40, 13:40

До балчак (To the Hilt)
раб. денови: 16:10, 17:30, 19:20, 20:45, 22:30
викенд: 13:00, 16:10, 17:30, 19:20, 20:45, 22:30

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ

Малиот Будо (Mali Budo)
секој ден: 19:00, 21:00
Најдоброто од мене (The Best of Me)
секој ден: 15:30, 17:50
Анабела (Annabelle)
секој ден: 17:00, 23:00
Исчезната (Gone Girl)
секој ден: 20:00, 22:50

Пчеличката Маја 3D (Maya the Bee 3D)
работни денови: 16:20, 18:00
викенд: 12:00, 14:15, 16:20, 18:00
Бегство од планетата Земја 3D
(Escape from planet Earth 3D)
работни денови: 15:15
викенд: 11:20, 13:30, 15:15
Храбрата кола Плоди
(Pelle Politibil går i vannet)
викенд: 11:00, 12:30, 14:00

