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ЛУСИ НА ЛУК БЕСОН ОД ЧЕТВРТОК ВО CINEPLEXX!
Од режисерот на „Никита“, „Професионалец“ и „Петтиот елемент“, Лук Бесон, човекот кој ги
создаде некои од највпечатливите акциони херои во филмската историја ни пристига новата хероина
„Луси“. Акциониот трилер со Скарлет Јохансон и Морган Фримен во главните улоги, ја истражува
можноста на еден човек да искористи 100% од капацитетот на својот мозок и да влезе во
најдлабоките сфери на умот.
Бесон ја создаде најнемилосрдната, најопасна акциона женска хероина во модерната
филмска индустрија. За главната улога во овој филм морал да најде глумица која ќе биде еднакво
уверлива како исклучително ранлива особа и како некој кој поседува супер моќи. Тој вели „Луси е
обична девојка која се забавува со пријателите низ Азија, секоја вечер на различни забави. Таа го
открива животот, но ќе го открие на тежок начин...и ќе отиде многу подалеку отколку што
очекувала.“
За изборот на Скарлет Јохансон како главна хероина тој изјавува дека бил импресиониран од
нејзината дисциплина. Додава дека таа била прецизна и професионална од самиот почеток. „Кога се
запознавме, Скарлет го прочита сценариото и навистина уживав во начинот на кој зборуваше за него.
Беше возбудена поради вистински причини, приказната. Во тој момент знаев дека таа е вистинската
особа за оваа улога.“
Јохансон објаснува дека еден од нејзините интереси да ја одигра улогата на Луси е заснован
на фактот дека тој лик е во „преодна фаза на почетокот на приказната. Се обидува да се открие
себеси и чувствува дека треба да го среди својот живот.“ Таа додава, „Филмот поставува
комплицирани егзистенцијални прашања. И сето тоа што го замислив како треба да изгледа филмот,
според описот на сценариото е бледо во однос на она што Лук го реализираше.“
Бесон смислил и метод кој ќе и помогне на Скарлет да влезе во ликот. Тој објаснува:
„Смисливме нешто многу интересно што Скарлет го чуваше на ѕидот и кое и помагаше да сфати каква
реакција сакам од неа кога ќе и кажам да глуми 25% или 50% или 70% од нејзиниот капацитет на
мозокот. За секои 10% направивме табела во која впишувавме што може да се направи со тоа ниво
на знаење и способност. Тоа беше добар водич. Секое утро би погледнала во табелата за да види
која девојка треба да ја игра. Ако ја погледнете Луси на почетокот и Луси на крајот, тие немаат ништо
заедничко. Кога дојдовме на снимањето, Скарлет беше извонредна. Што и да побаравме, таа би
рекла „добро“. Беше подготвена да проба сè.“
Оваа кино недела, репертоарот ќе го надополниме со анимираната авантура на сините
вонземјани „Бегство од планетата Земја“, одлично семејно филмско остварување. Главните улоги ги
толкуваат Сара Џесика Паркер, Џесика Алба, Брендон Фрејзер, Вилијам Шантер, Џејн Линч, Крег
Робинсон, Џорџ Лопез, Роб Кордрај и Софија Вергара.
Кога растревожената шефица на БАСА, Лена, ќе добие повик за помош од Мрачната планета,
ноторно опасниот свет во далечниот агол на вселената, Рок Супернова со задоволство ќе ја прифати
мисијата за спасување која се случува еднаш во животот. Но, Гери се обидува да го предомисли
знаејќи дека ниту еден интергалактички истражувач сеуште не се има вратено од овој одалечен свет
(познат и под името Земја).
Рок доцна ќе сфати дека во оваа стапица го намамил генералот Шанкер, парамилетарен
водач опседнат од моќта. Рок и неколку најголеми умови се наоѓаат затечени, а Гери ита да им
помогне и да ја разоткрие заверата од интерпланетарни размери која само неговиот мозок и
храброста на Рок можат да ја сопрат.
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КИНО ПРОГРАМА ОД 11.09 ДО 17.09.201

Луси (Lucy)
четврток: 18:00, 19:00, 20:00, 20:20, 21:50,
22:50
пет-сре: 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 21:50, 22:50
Индиски зачин на француски начин
(The Hundred-Foot Journey)
четврток: 17:00, 22:00
пет-сре: 17:00, 19:45, 22:00
Нинџа желки 3D (Teenage Mutant ninja Turltes
3D)
работни денови: 16:15, 18:15, 20:15
викенд: 12:15, 14:15, 16:15, 18:15, 20:15
Готвач (Chef)
секој ден: 21:40
Step Up: All In 3D
работни денови: 17:20, 19:30, 20:45
викенд: 14:15, 17:20, 19:30, 20:45
Платеници 3 (The Expendables 3)
секој ден: 22:15
Снимка на секс (Sex Tape)
секој ден: 20:30, 22:30
Чувари на галаксијата 3Д
(Guardians of the Galaxy 3D)
секој ден: 18:45, 21:15
Улица Скок бр. 22 (22 Jump street)
секој ден: 19:15, 21:30
Планета на мајмуните - Револуција 3D (Dawn
of the Planet of the Apes 3D)
секој ден: 17:40

АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ
Бегство од планетата Земја (Escape from
planet Earth)
работни денови: 15:45, 16:30, 18:30
викенд: 12:45, 14:30, 15:45, 16:30, 18:30
Храбрата кола Плоди (Pelle Politibil går i
vannet)
работни денови: 15:30, 17:10
викенд: 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:10
Враќањето во Оз 3D (Legend of Oz: Dorothy’s
Return 3D)
работни денови: 15:15
викенд: 11:30, 13:30, 15:15
*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава.

