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РОБОКАП
Акцискиот супер-хит „Робокап“ ни пристига во Cineplexx на 06. февруари – една недела
пред САД!
Од четврток, 06 февруари во киното Cineplexx ни пристига акциониот супер-хит „Робокап“!
Станува збор за римејк на истоимениот хит од 80-те години на минатиот век во кој главните улоги ги
толкуваат Џоел Кинаман, Аби Корниш, Мајкл Китон, Гери Олдман и Самјуел Л. Џексон. Филмот го
режираше Хозе Падила, најпознат по режисерското ремек-дело „Елитен одред“ за кој беше награден
во 2008 година, на филмскиот фестивал во Берлин.
Дејствието во филмот се одвива во 2028 година во Детроит. Мултинационаниот конгломерат
OmniCorp се наоѓа во центарот на роботската технологија. Нивните беспилотни летала години по ред
победуваат во американските војни ширум светот. Сега тие сакаат да ја донесат оваа технологија и на
домашен терен.
Алекс Марфи е сопруг, грижлив татко и одличен полицаец кој прави сè што е во негова моќ
за да им се спротивстави на криминалот и корупцијата во Детроит. Откако ќе биде тешко повреден за
време на должност, компанијата OmniCorp со помош на своите роботски вештини ќе го спаси
неговиот живот. Неговата повреда ќе им помогне да ја реализираат нивната контроверзна идеја,
РОБОКАП. Робокап би требало да постои во секој град, а тоа ќе им осигура милиони нивни
акционери. Меѓутоа, тие не размислувале на еден факт, а тоа е дека во машината се наоѓа човек кој е
желен за правда.
Улогата на Робокап во новата верзија ја толкува Џоел Кинаман, познат на публиката по
улогата на детективот Стивен Холдер во американската верзија на серијата „Убиство“. Џоел со голем
ентузијазам ја прифатил улогата на еден од најпознатите полицајци на светот. Меѓутоа да се носи
оделото на Робокап значи и голема неудобност. Една од непријатностите е самиот факт што самиот
актер за време на снимањето изјавил дека се „чувствува како дива“. Џоел е висок 188см и за време
на снимањето на напорните акциски секвенци кога тој го носел Робокап оделото, неговата висина
била уште поизразена.
„Секој ден трошевме од прилика половина час за да го ставиме оделото на моето тело, а
некои од деловите кои не беа негов составен дел мораа да бидат дополнително вметнати. Поради
сето ова моите движења во оделото беа потполно различни од нормалните. И пред се морам да
признаам дека беше навистина непријатно – поради тоа што тежеше 16 килограми, но брзо се
навикнав на него. Носењето на оделото ми стана секојдневна навика, реалност“, изјавува Џоел
Кинаман.

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

