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ДЕНЗЕЛ ВАШИНГТОН ВО УЛОГА НА ИЗРАМНУВАЧ!

Режисерот Антоан Фукуа и Дензел Вашингтон по супер-успешниот акционен трилер „Ден за
обука“ за кој Вашингтон по втор пат во својот живот ја освои наградата Оскар (првата за главна машка
улога), по повеќе од 10 години, повторно се обединуваат на големото платно во акциониот спектакл
„Израмнувач“! Базиран на истоимената телевизиска серија во акциониот трилер покрај Вашингтон
главните улоги им припаднаа на Клое Грејс Моерц, Мартон Цокас, Дејвид Харбор, Бил Пулман и
Мелиса Лео.
Во филмот, Дензел Вашингтон го игра Меккол, човек кој верува дека го оставил своето
мистериозно минатото зад себе и се посветил на својот нов, мирен живот. Но, кога Меккол се
среќава сo Тери (Клое Грејс Моерц), млада девојка под контрола на ултра-насилните руски гангстери,
тој не може да издржи да седи со скрстени раце - мора да и помогне. Вооружен со скриени вештини
кои одат во прилог на одмаздувањето против секој кој ќе измачува беспомошни, Меккол го
прекинува самонаметнатото пензионирање и се буди неговата желба за правда. Ако имате проблем,
ако се е против вас, ако немате каде да се обратите, Меккол ќе ви помогне. Тој е Израмнувачот.
Зад сценариото се потпишува Ричард Венк („Платеници 2“), а самиот филм е базиран на
серијата од 80те години која се емитувала цели четири сезони и во чија една епизода глумеше
Мелиса Лео – глумицата која се појавува во филмот. Иако оригиналниот лик на проститутката Тери
бил напишан за постара глумица, младата Клое толку го импресионирала Фукуа што тој одлучил
веднаш да ја ангажира за оваа улога и да го промени нејзиниот лик.

Почнувајќи од 01 октомври, последниот филм на македонскиот режисер Антонио Митриќески
„Деца на сонцето“ ќе биде поставен на редовниот репертоар на киното, а македонската публика ќе
има можност да го погледне истовремено кога ќе се случи и скопската премиера.
Приказна за семејството и лојалноста, љубовта и загубата, предавството и искупувањето.
Додека мафијата го уништува животот на едно големо семејство и ги остава на работ на егзистенција,
силна и тајна љубов се разгорува помеѓу Марко (гангстер) и Ангела - двајца млади љубовници.
Одеднаш среќата му се насмевнува на семејството…

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 25.09 ДО 01.10.2014

Деца на Сонцето
понеделник: 18:30, 20:20, 22:15
Израмнувач (The Equalizer)
секој ден: 18:45, 20:00, 21:15, 22:40
Лавиринт: Невозможно бегство (The Maze
Runner)
чет,пет,вто: 15:00, 17:15, 19:30, 20:20, 21:45
пон,сре: 15:00, 17:15, 19:30, 21:45
викенд: 12:40, 15:00, 17:15, 19:30, 20:20, 21:45
100% Кашмир (100% Cachemire)
секој ден: 16:00, 20:10
Ноемврискиот човек (The November Man)
секој ден: 18:30, 20:45, 22:50
Луси (Lucy)
секој ден: 18:00, 19:45, 20:30, 21:30, 22:15
Индиски зачин на француски начин
(The Hundred-Foot Journey)
секој ден: 21:00
Нинџа желки 3D (Teenage Mutant Ninja Turtles
3D)
работни денови: 15:15, 17:10, 19:00
викенд: 11:00, 13:00, 15:15, 17:10, 19:00
Step Up: All In 3D
секој ден (освен пон. и сре.): 17:30
Снимка на секс (Sex Tape)
секој ден (освен пон. и сре.): 22:30
Чувари на галаксијата 3Д
(Guardians of the Galaxy 3D)
секој ден: 22:00

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
Бегство од планетата Земја 3D (Escape from
planet Earth 3D)
работни денови: 16:20, 18:20
викенд: 12:20, 14:20, 16:20, 18:20
Храбрата кола Плоди (Pelle Politibil går i
vannet)
чет,пет,вто: 15:30, 16:45
пон,сре: 16:45
викенд: 12:00, 14:00, 15:30, 16:45
Враќањето во Оз 3D (Legend of Oz: Dorothy’s
Return 3D)
работни денови: 15:45, 17:45
викенд: 11:40, 13:45, 15:45, 17:45

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

