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ДВЕ НОВИ ПРЕМИЕРИ ВО CINEPLEXX
Единствените херои со оклопи се враќаат – како нова генерација „Нинџа желки“ која
потекнува од канализацијата на Њујорк. Тие се враќаат во свет во кој се омилени акциони идоли и ни
носат нова авантура која вклучува грандиозни битки. Приказната за новото лабораториско
настанување и за нераскинливата братска врска на големото платно ни ја носи мега популарниот
продуцент Мајкл Беј и неговите партнери Ендру Форм и Бред Фулер.
Во 1983та година авторите на стрипови Питер Лејард и Кевин Истман низ нивните бујни скици
почнаа да прикажуваат желки со маски и оружје. Ликовите беа толку живописни и забавни и
постанаа супер-херои на денешницата на кои никој не може да одолее. Наскоро овие четири желки
добија имиња по ренесансните мајстори – Леонардо, Рафаело, Донатело и Микеланџело.
Кога тие започнале да работат на овој проект сакале да ја прикажат и историјата на желките –
да го спојат нивното минато со комедија и концептот на братството поради кои ги обожаваат и
младите и старите. Фулер вели: „Сакавме на сите генерации на нивни обожаватели да им дадеме тоа
што тие сакаат да го видат – и да привлечеме нови генерации. Постои мрачна страна на нивното
постоење, а постои и забава, и токму за тоа се работи.“
Една од најзначајните работи на овој филм е фото-реализмот, или колку веќе може да се
очекува од рептил тежок 200 кг. кој се движи на задните нозе низ Њујорк и под него. Форм објаснува:
„Најважно од се беше да ги прикажеме ликовите. Технологијата возбудува. Можеме да го
реализираме она што пред 20 години не можевме ни да го замислиме, но највозбудливо беше да им
ги прикажеме желките на гледачите во ново светло. Тоа е вистинска приказна за братството и
семејството.“
Траги од минатото – драма на австралискиот режисер Џонатан Тепики, Со Никол Кидман и Колин
Фирт во главните улоги е моќна приказна за преживувањето, љубовта и искупувањето.
1942 година, десетина илјади млади храбри војници се воени затвореници, откако јапонските
сили го окупираат Сингапур. Ерик Ломакс, 21-годишен инжењер, ентузијаст за железници, е еден од
оние кои се предава. Пратен да работи на „Железницата на смртта“ во Тајланд, Ерик е сведок на
незамисливо патење и бол.
Заснован на неверојатната авто-биографија и на најпродаваниот мемоар, филмот„Траги од
минатото“ ја пренесува епската и вистинита приказна за Ерик Ломакс. На адаптацијата на сценариото
на филмот работеле Френк Котрел Бојс и Енди Патерсон.
Пронаоѓањето актери кои не сакаат и не можат да комуницираат навистина не е лесно да се
стави на екран. Токму затоа, да се раскаже приказната е првиот и најтежок чекор. Нивната прва
средба со Ерик Ломакс била 2 години по објавувањето на книгата. „Подоцна сфативме дека се
најдовме во приказна која се уште трае. Одеднаш човекот кој поминал децении криејќи се од
јавноста, станува јавна личност од која се очекува да ги раскаже и најмрачните и најинтимни тајни.“

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 28.08 до 03.09.2014
Нинџа желки 3D (Teenage Mutant ninja
Turltes 3D)
работни денови: 15:00, 17:00, 19:00, 21:00
викенд: 11:00, 13:00,15:00, 17:00, 19:00,
21:00
Траги од минатото (The railway Man)
секој ден: 19:45, 22:00
Така оди тоа (And So It Goes)
секој ден: 19:30, 21:30
Готвач (Chef)
секој ден: 21:45
Step Up: All In 3D
секој ден: 16:30, 18:45, 21:15
Платеници 3 (The Expendables 3)
секој ден: 18:30, 20:30, 22:45
Снимка на секс (Sex Tape)
секој ден: 18:15, 20:15, 22:15
Чувари на галаксијата 3Д
(Guardians of the Galaxy 3D)
работни денови: 15:10, 17:30, 20:00, 22:30
викенд: 12:20, 15:10, 17:30, 20:00, 22:30
Улица Скок бр. 22 (22 Jump street)
секој ден: 18:00, 20:45
Херкул 3D (Hercules 3D)
секој ден: 23:00
Планета на мајмуните - Револуција 3D
(Dawn of the Planet of the Apes 3D)
секој ден: 19:15
Господарка на злото 3D (Maleficent 3D)
секој ден: 16:40

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
Враќањето во Оз 3D (Legend of Oz:
Dorothy’s Return 3D)
работни денови: 15:30, 17:15, 17:45
викенд: 11:40, 13:40, 15:30, 17:15, 17:45
Авиони: небесни пожарникари 3D (Planes:
Fire and Rescue 3D)
викенд: 12:40, 14:40
Како да го дресирате вашиот змеј 2 3D
(How to Train Your Dragon 2 3D)
работни денови: 15:45
викенд: 11:20, 13:20, 15:45
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