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УШТЕ 3 ДЕНА ДО ПРЕМИЕРАТА НА „ПЛАТЕНИЦИ 3“ ВО КИНОТО CINEPLEXX !
На 14 август, на точно еден ден пред закажаната премиера во САД ни пристига третото
продолжение на франшизата „Платеници“

Филмска франшиза со најмногу глумачки ѕвезди во историјата, експлозивни каскадерски
акробации и неверојатно оружје. За прв пат заедно во еден филм глумат Силвестер Сталоне, Арнолд
Шварценегер, Џејсон Стејтам, Мел Гибсон, Весли Снајпс, Харисон Форд, Антонио Бандерас и уште 10
легенди. Нивната мисија е да спречат моќното оружје да падне во погрешни раце. Но, сето тоа
завршува неочекувано за Барни Рос (Силвестер Сталоне) и неговиот тим на врвни платеници. Тие ќе
откријат дека суровиот трговец на оружјето кое го бараат е всушност Конрад Стонбенкс (Мел Гибсон)
– стар пријател на Барни и коосновач на неговиот тим, за кој мислат дека Барни го убил пред повеќе
од десет години.
Ова е третото продолжение на популатната франшиза „Платеници 3“ со најпопуларните и
најуспешни ѕвезди со сега. Продуцентите и Силвестер Сталоне ја собраа позната стара екипа и
неколку нови имиња со цел да и дозволат на публиката незаборавно искуство – никогаш порано не
сте, а веројатно никогаш повеќе и нема, на еден филм да видите толку ѕвезди и легенди.
Режисерската палка овој пат му припадна на Патрик Хјуз, благодарение на неговата работа на
нискобуџетната акција Red Hill која Сталоне го потсетила на неговиот успех во First Blood. „Патрик во
овој проект внесе неверојатна виталност и енергија“, вели Сталоне. „Постигна сосема нова визија за
франшизата, го освежи целиот концепт и се одалечи од претходните филмови.“
Ова е прв високобуџетен филм за Хјуз. Една од најважните работи беше да го одбере
соодветниот тон за филмот. Првите два филма повеќе се насочија кон акција, но овој пат сакал да
внесе што повеќе хумор и забава. Тој на публиката и ја претстави новата група на платеници, чиј
подем потекнува од ривалството и натпреварувањето помеѓу старата и новата школа: „Кога за прв
пат се сретнав со Слај (Сталоне) веднаш помислив на темата искупување и подучување. Старите
платеници знаат дека деновите им се одбројани. Барни не сака да ги загуби, но, затоа бара нови сили
кои ќе ги превземат нивните улоги. Меѓутоа, младите платеници мораат да научат што значи да си
дел од тимот.“
Една од препреките која мораа да ја совладаат за време на снимањето е усогласување на
распоредот на ѕвездите – Сталоне, Џет Ли, Стејтам, Шварценегер, Гибсон, Форд, Снајпс и останатите.
Меѓутоа, сè се исплатеше кога легендите ги здружија своите сили во еден филм.
Секако, кога сите се најдоа на сет никој не беше сигурен каква ќе биде хемијата во таква
голема група на легенди. Продуцентот Велдон вели: „Со толку икони на едно место чувството е како
да правите јадење со многу скапи, но различни состојки и не знаете како ќе искочи на крај. Но,
целото искуство беше неверојатно возбудливо и целата постава среќна на заедничката соработка.
Едно од најголемите позитивни изненадувања беа младите глумци. Многу внимаваме на тоа кого ќе
одбереме, затоа што сакавме младата генерација на гледачи емотивно да се поврзе со нив, на ист
начин како што и ние веќе се поврзавме со Арнолд, Слај и Харисон.“
Сите млади глумци ги одбрал лично Сталоне врз основа на нивните глумачки, атлетските
способности и харизмата. Тој верува дека за некој да постане акциона ѕвезда, мора да има вроден
талент. „Мораат да имаат нешто со што публиката ќе може да ги поистовети,“ вели тој. „Мораат да
бидат достапни и вистински, а нивните ликови да постанат дел од публиката, а со тоа гледачите да
навиваат за нив.“
По повод премиерата, на 14 август, со почеток во 19:00 часот ќе биде организиран тематски
настан MEN’S NIGHT во киното Cineplexx. Сите посетители таа вечер ќе уживаат во одлична филмска
забава и атрактивни подароци, но и ќе имаат можност да ги покажат своите атлетски способности!

