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ШОКАНТНА, СУРОВА, НО ВИСТИНИТА ФИНАНСИСКА ПРИКАЗНА 
КАКО ЧЕТВОРИЦА МОМЦИ ГИ НАДМУДРИЈА ФИНАНСИСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ? 

 
 „Обложување на столетието“ е филм кој се базира на вистинита приказна за тоа како 
четворица момци ќе го согледаат неизбежниот глобален економски колапс во 2005 година и 
одлучуваат да им се спротивстават на банките за нивната алчност и непредвидливост. Во главните 
улоги се извонредните Бред Пит, Рајан Гослинг, Кристијан Бејл и Стив Карел. 
 

 
 

 Филмот е номиниран во пет категории на претстојните Оскари во режија на Адам Меккеј. 
Режисерот се соочува со материјали кои многу Американски економисти и банкари не успеаа да ги 
разберат. Филмот е полн со референци за стандардни кредитни размени и колатерални долгови. 
Меккеј и помага на публиката ги разбере овие нејасни прашања со превземање на весел пристап. 
Секој пат кога има сложени информации или финансиски жаргон, тој ќе вклучи некоја позната 
личност (Селена Гомез и Маргот Роби) кои ќе зборат директно на камерата за да ги објаснат. Како 
што посочува филмот, јазикот на високите финансии е намерно сложен и нејасен бидејќи јавноста не 
треба да го знае. Иронијата е што, долго време очигледно не го знаеле ни банкарите. 
 Во филмот се појавува и Антони Бордејн, познатиот готвач. Режисерот Меккеј одлучил да го 
вклучи во приказната откако ги прочитал неговите мемоари. Тој изјавува: „Антони им кажува на 
гледачите да не нарачуваат рибја чорба каде што готвачите ставаат на маса буквално се што можат 
да подадат. Тогаш си реков, ох боже ова е одлична метафора за колатерални задолжувања, каде 
банките групираат дузина лоши хипотеки и ги продаваат како примамлив финансиски продукт“. 
 
 Роберт Де Ниро не изненади со уште една добра комедија заедно со Зак Ефрон во 
„Разузданиот дедо“. Џејсон Кели (Зак Ефрон), еден напнат адвокат кој е тргнат по погрешен пат, и е 
излажан од страна на неговиот бучен дедо, Дик (Роберт де Ниро), да го земе на невидено патување. 
Филмот го покажува нивниот важен однос. Затоа ова е авантуристичен, пријателски, романтичен 
филм. Можеби методите на Дик се неконвенционални, но е решен да го научи како да се живее 
животот по неговите правила. 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/the-big-short/
http://www.cineplexx.mk/movie/dirty-grandpa/
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Обложување на столетието (The Big Short) 
секој ден: 15:00 17:30 20:00 21:15 22:30 
сабота: 15:00 19:30 21:15 22:00 22:50 
 
Разузданиот дедо (Dirty Grandpa) 
работни денови: 16:30 18:45 20:45 22:45 
викенд: 14:00 16:30 18:45 20:45 22:45  
 
Тато се врати (Daddy’s Home) 
работни денови: 15:45 17:45 19:45 21:45 
викенд: 12:00 15:45 17:45 19:45 21:45 
 
Повратник (The Revenant) 
секој ден: 16:00 19:00 20:30 22:00 
сабота: 16:00 19:00 20:30 22:15 
 
Ужасна шума (The Forest) 
секој ден: 19:20 23:00 
 
Омразената осумка (The Hateful Eight) 
секој ден: 21:30 
 
Џој (Joy) 
секој ден: 19:10 
 
Пеколен бран 3D (Point Break 3D) 
секој ден: 17:00 20:15 
 
Војна на ѕвездите: Силата се буди 3D (Star 
Wars: The Force Awakens 3D) 
секој ден: 16:45 19:30 22:15 
сабота: 13:20 16:45 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Каспер и Ема на Сафари (Casper and Ema in 
Safari) 
работни денови: 16:15 
викенд: 12:20 14:20 16:15 
 
Мечокот од Север (Norm of the North) 
работни денови: 15:10 16:50 18:30 
викенд: 11:00 13:00 15:10 16:50 18:30 
 
Алвин и верверичките: Големото патешествие 
(Alvin and the Chipmunks: The Road Chip) 
работни денови: 15:30 17:15 18:15 
викенд: 11:40 13:40 15:30 17:15 18:15 
 
Малиот принц 3D (The Little Prince 3D) 
сабота: 11:20 
недела: 11:20 13:20 
 
Хотел Трансилванија 2 3D (Hotel Transylvania 2 
3D)  
викенд: 12:00 14:40  
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата без претходна најава.  
 


