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МАРК ВОЛБЕРГ Е ХЕРОЈОТ ЗАД НАЈЛОШАТА ЕКСПОЗИЈА
ВО ИСТОРИЈАТА НА САД
Приказната се случува на крајбрежна платформа за нафта „Deepwater Horizon“, која
експлодирала во текот на април 2010 година и го создала најлошото истурање масло во историјата
на САД.

На 20-ти април 2010 година, еднa од најголемите човечки направени катастрофи во светот се
случила на Deepwater Horizon во Заливот на Мексико. Во режија на Питер Берг, оваа приказна е во
чест на храбрите мажи и жени чии хероизам ќе заштеди многу животи, и ќе ги промени животите на
сите луѓе засекогаш. Погледнете го Варк Волберг во филмот „Пекол на хоризонтот“
Трилерот кој го шокираше светот „Девојката од возот“е приказна за животот на Рејчел Ватсон
после разводот. Секој ден, таа со воз оди до Њујорк на работа, и секој ден возот поминува покрај
нејзината стара куќа. Куќата во која живеела со нејзиниот поранешен маж, кој сѐ уште живее таму, со
неговата нова жена и дете. Како што таа пробува да не се фокусира на болката, почнува да гледа пар
кој живее неколку куќи подолу – Меган и Скот Хипвел. Во нејзината глава таа создава за нив
извонреден живот од соништата, како тие се совршено среќно семејство. Но, еден ден, кога ќе
помине со возот ќе види нешто што ќе ја исполни со гнев. Следниот ден, таа се буди со ужасен
мамурлак, различни рани и гребаници, и без меморија од претходната вечер. Таа има само едно
чувство: нешто лошо се случило. Потоа гледа вести: Меган Хипвел е исчезната. Рејчел ќе започне
истрага за да дознае што и се случило на Меган, каде е, и што точно таа правела вечерта кога
исчезнала Меган.
Оваа недела на репертоарот ни пристигнува квалитетна чешка драма насловена „Домашна
нега“, во режија на Славек Хорак. Посветена сестра за домашна нега, Власта, живее за нејзиниот маж
Лада, нејзината ќерка и нејзините пациенти. Но, кога еден ден работите ќе се променат и Власта ќе
сфати дека некој ќе треба да се грижи за неа. Секој знае за времето на човечката егзистенција, но
сфаќањето на реалните ограничувања во животот доаѓа до секој од нас поединечно и често
неочекувано. Посветена на домашна нега, сестрата Власта живее за нејзиниот сопруг Лада, нејзината
ќерка и нејзините пациенти. Но, еден ден работите ќе се сменат и Власта сфаќа дека можеби ќе
треба некој да се грижи за неа.
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Филмската фикција за група другари кои веруваат во своите младешки идеали „Златна
петорка“, на македонскиот режисер Горан Тренчовски ќе биде прикажана на репертоарот во два
дневни термини.
Маки, Ката и Џиџи се верни другари. Кога Маки и Ката ја објавуваат својата свршувачка, кај
Џиџи се појавува љубомора. Во тој период на комунистички ликвидации, во 1951, се случува
неразјаснето убиство на петмина студенти, меѓу кои е и Маки. Половина век подоцна, Алавантие,
како сведок и истражувач, се враќа во родната Струмица со досието „Златна петорка“. Неговите тајни
и сознанија внесуваат дополнителен немир во брачниот живот на Ката и Џиџи. Во филмот провејува
мотивот инспириран од вистинитиот настан за петтемина струмички студенти за кои УДБА водела
специјално досие под кодни имиња, тема која долги години беше табу-тема кај нас, за конечно преку
оваа возбудлива филмска сторија, да добиеме филмска екранизација која е исто толку филм за
минатото, колку што е филм и за сегашноста.

КИНО ПРОГРАМА ОД 06.10 ДО 12.10.2016

Девојката од возот (Girl on the train)
секој ден: 17:40, 19:45, 21:50
Домашна нега (Home care)
секој ден: 16:00, 18:00

Механичарот: Враќање (Mechanic:
Resurrection)
секој ден: 20:30, 22:40
Одредот на отпишаните (Suicide Squad)
викенд: 14:00

Златна петорка
секој ден: 19:10, 20:45
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Пекол на хоризонтот (Deepwater horizon)
секој ден: 15:10, 17:10, 19:20, 21:30, 22:30
Кеш и куршум (Marauders)
секој ден: 16:50

Штркови 3D (Storks 3D)
работни денови: 16:30, 18:20
викенд: 12:40, 14:40, 16:30, 18:20

Сноуден (Snowden)
секој ден: 17:00, 19:30, 22:00

Храбриот витез Тренк (Ritter Trenk)
работни денови: 15:45
викенд: 11:40, 13:20, 15:45

Домот за необични деца на госпоѓа Перегрин
(Miss Peregrin’s home for peculiar children) 2D
работни денови: 16:15, 18:40
викенд: 11:00, 13:40, 16:15, 18:40

Тајниот живот на милениците 3D (The secret
Life of Pets 3D)
работни денови: 15:30, 17:20
викенд: 11:20, 13:00, 15:30, 17:20

Домот за необични деца на госпоѓа Перегрин
(Miss Peregrin’s home for peculiar children) 3D
работни денови: 15:00, 17:30, 20:00, 21:00
викенд: 12:00, 15:00, 16:50, 21:00

Тајниот живот на милениците (The secret Life
of Pets)
викенд: 12:20, 14:20

Седумте величествени (The Magnificent 7)
секој ден: 20:15, 22:50
Бебето на Бриџит Џонс (Bridget Jones’s baby)
секој ден: 19:00, 21:15, 22:20

*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава.

