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ПО 20 ГОДИНИ „ГЛУПАВИОТ И ПОГЛУПАВИОТ“ ПОВТОРНО НА ГОЛЕМОТО ПЛАТНО! 
 

 
Џим Кери и Џеф Даниелс се враќаат на филмското платно како легендарните Лојд Крисмас и 

Хари Дјун, во новото продолжение на една од најголемите хит-комедии на сите времиња. 
Режисерите на првиот филм, Питер Фарели и Боби Фарели ги водат Хари и Лојд во потрага по детето 
за кое Хари не знае дека постои.  

Поминаа точно дваесет години, но двајцата воопшто не се променија. Кога на Хари ќе му 
биде потребен нов бубрег, открива дека некаде постои негова ќерка. Тој мора да го разбуди Лојд од 
кома и заедно да тргнат во потрага по ќерката. Патот ќе ги одведе на најлудите места, од 
психијатриската болница во која всушност припаѓаат до состанокот со најголемите умови на 
денешницата, каде дефинитивно не припаѓаат... Браќата Фарели повторно ја собраа одличната екипа 
во филмот кој ќе ве насмее до солзи. 

„Глупавиот и поглупавиот“ беше прикажан во 1994 година како единствен филм во историјата 
по успех на кино благајните и постана апсолутен класик. Креативниот тим заслужен за оригиналниот 
филм честопати се предомислуваше за новото поглавје на нашите анти-јунаци. Поминаа неколку 
децении до конечната одлука за снимање на продолжението. Џеф Даниелс вели дека бил изненаден 
од успехот на оригиналниот филм: „Глупавиот и поглупавиот не беше филм за секого, но сите го 
гледаа. Кога го снимавме мислевме дека ќе ги одушевиме четиринаесетгодишните деца, но кој би 
претпоставил дека ќе го засака публиката од 7 до 77 години? На аеродромите ми приоѓаат сериозни 
бизнисмени и ми кажуваат дека тоа им е омилениот филм. Мислам дека тоа е така бидејќи браќата 
Фарели на најдобар начин умеат да ја прикажат невиноста на Хари и Лојд. Поради тоа чувствувавме 
голем притисок за продолжение и се двоумевме дали ќе успееме воопшто некогаш да го снимиме.“ 

Првиот филм беше апсолутен погодок и никој не сакаше да брза со негово продолжение. Џим 
Кери изјавува: „Лојд и Хари останаа во срцето на луѓето. Ја чувствувате нивната љубов. Тие се како 
мебел во домовите на луѓето, и не моравме никого да потсетуваме кои се тие и за што се работи во 
првиот филм.“ 
 Оваа недела на репертоарот на Cineplexx ќе се најдат уште две премиери. 
 „Добродојдовте во Њујорк“ во режија на Абел Ферара, во кој главната улога ја толкува 
актерот Џерард Депардје.  Господин  Деверо е моќен човек. Човек кој секојдневно работи со 
милијарди долари. Човек кој ја контролира економската состојба на нацијата. Човек кого го води 
луда сексуална желба. Човек кој сонува да го спаси светот, а не може да се спаси себеси. Страшен 
човек. Изгубен човек. Ова не е филм за тоа што се случило, туку за тоа што ќе се случи. Филмот е 
сместен во светот на богатите и моќните, оние кои имаат, кои немаат и оние кои имаат уште 
помалку, моќните и немоќните. Питачи и кралеви, проститутки, сводници и љубовници. Оние на кои 
им се суди и судиите. Господин Деверо стои на врвот од светот. Гледајте го како паѓа..   
 Во четврток пристигнува и акциониот трилер „Прошетка меѓу гробовите“, со Лиам Нисон во 
главната улога. Мет Скадер, поранешен полицаец, сега е приватен детектив. Најмен е од страна на 
дилер на дрога да го пронајде човекот кој што ја киднапирал неговата сопруга. По се изгледа, тие ја 
убиле иако тој им има платено. Скадер прво одбива. Но човекот подоцна му објаснува како неговата 
сопруга е убиена. Скадер ја прифаќа работата. Тој го истражува случајот и дознава дека луѓето кои 
што ги бара го имаат направено тоа повеќе пати, и дека секоја киднапирана личност е поврзана со 
дилерот на дрога. Непосредно пред да се откаже, дознава дека е киднапирана нова девојка за која 
што ќе се погрижи да ја пронајде жива. 
 
 

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

http://www.cineplexx.mk/movie/dumb-and-dumber-to/
http://www.cineplexx.mk/movie/welcome-to-new-york/
http://www.cineplexx.mk/movie/a-walk-among-the-tombstones/
http://www.cineplexx.mk/
https://www.facebook.com/CineplexxMakedonijа
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КИНО ПРОГРАМА ОД 13.11 ДО 19.11.2014
 
 
 
Глупавиот и поглупавиот 2 (Dumb and Dumber 
To) 
работни денови: 15:30, 17:50, 19:00, 20:00, 
21:20, 22:20 
викенд: 12:40, 15:30, 17:50, 19:00, 20:00, 21:20, 
22:20 
 
Добредојдовте во Њујорк (Welcome to New 
York) 
секој ден: 16:30, 20:40 
 
Прошетка меѓу гробовите (A Walk Among the 
Tombstone) 
секој ден: 19:50, 23:00 
 
Интерстелар (Interstellar) 
работни денови: 16:10, 17:30, 19:20, 21:00, 
22:40 
викенд: 13:00, 16:10, 17:30, 19:20, 21:00, 22:40 
 
Хектор и потрагата по среќа  
(Hector and The Search For Happiness) 
секој ден: 18:15 
 
Рогови (Horns) 
секој ден: 15:15 
 
Сага за викинзите: Воините од север 
(Northmen: A Viking Saga) 
секој ден: 15:50 
 
Fury 
секој ден: 22:10 
 
Ајде да бидеме цајкани (Let’s be Cops) 
работни денови: 16:00, 18:30, 20:10 
викенд: 12:00, 14:00, 16:00, 18:30, 20:10 
 

До балчак (To the Hilt) 
секој ден: 19:10, 20:30, 22:30 
 
Малиот Будо (Mali Budo) 
секој ден: 17:00 
 
Исчезната (Gone Girl) 
секој ден: 22:00 
 
Лавиринт: Невозможно бегство  
(The Maze Runner) 
работни денови: 15:00, 17:15 
викенд: 12:20, 15:00, 17:15 
 
Нинџа желки 3D  
(Teenage Mutant Ninja Turtles 3D) 
викенд: 13:20 
 
 
АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ 
 
Пчеличката Маја 3D (Maya the Bee 3D)  
работни денови: 17:40 
викенд: 11:00, 13:40, 17:40 
 
Бегство од планетата Земја 3D  
(Escape from planet Earth 3D)  
работни денови: 15:40 
викенд: 11:40, 14:20, 15:40 
 
Храбрата кола Плоди  
(Pelle Politibil går i vannet)  
викенд: 11:20, 14:20 
 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата без претходна најава. 
 

 


