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ЗАПОЧНУВА ФИЛМОМАНИЈА!
Во четврток, на 18ти септември започнува ревијата на фестивалски филмови во киното
Cineplexx. Програмата вклучува вкупно четиринаесет филмови, распоредени во седум ревијални
денови.
На првиот ден од филмската ревија, публиката ќе има можностда ги погледне филмовите на
режисерите Мајк Ли, Лукас Модисон и Демиен Шазел.
„Ритамот на лудилото“ го следи младиот Ендру, бруцош што се обидува да стане најдобар
тапанар во џез оркестар во земјата. Воден од престижниот, но многу проблематичен инструктор
Флечер, Ендру е подготвен да направи сѐ што е потребно за да стане главен музичар. Неговата
предаденост наскоро ќе биде ставена на краен испит кога немилосрдниот ексцентричен професор
фактички ќе го доведе до лудило. Екстремните методи за учење на Флечер ја вознемируваат вербата
на Ендру во свирењето. Но, и во себе самиот. Меѓутоа, на крајот битката може и ќе се исплати само
ако Ендру навистина е врвен талент како што мисли Флечер.
Награди и фестивали: Филмски фестивал Санденс, Кански филмски фестивал.
По критички фалените филмови како „Покажи ми љубов“, „Заедно“ и „Лилја засекогаш“,
седмиот игран филм на режисерот Лукас Модисон „Ние сме најдоброто“ се врти околу Боб, Клара и
Хедвиг, тројца млади аутсајдери во 1980-тите во Стокхолм кои и покрај своите различности наоѓаат
заедништво во музиката и основаат панк група без да имаат никакви инструменти и иако сите ги
убедуваат дека панкот е мртов.
Награди и фестивали: Токио Филм Фестивал (Гран При)
Филмот „Господин Тарнер“ ја истражува последната четвртина на големиот и ексцентричен
британски сликар Џеј Ем Даблју Тарнер (1775 –1851). На животот на господин Тарнер многу влијаела
смртта на татко му. Неговата домаќинка го сака, но тој се однесува рамнодушно кон неа, повремено
користејќи ја нејзината сексуалност. Наскоро се зближува со една жена кај која тајно оди да живее во
Челзи. Последната четвртина од животот г. Тарнер ја минува патувајќи, сликајќи, дружејќи се со
аристократијата, посетувајќи бордели цело време уживајќи во вниманието од обичниот народ и од
високото општество.
Награди и фестивали: Награда за најдобар актер (Кански филмски фестивал), Сараевски
филмски фестивал.
Проекциите ќе се одржуваат секој ден, од 18 септември до 24 септември, во термините
16:00ч, 18:30ч и 21:00ч. Повеќе информации за филмовите и програмата можете да најдете на
страницата на Cineplexx www.cineplexx.mk
Билетите се пуштени во продажба. Цена на билет е 150 ден по проекција.

