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СУДИР ПОМЕЃУ СУПЕРХЕРОИТЕ 

 
 Марвеловиот „Капетан Америка – Граѓанска војна“ продолжува таму каде што филмот 
„Одмаздници – Ерата на Ултрон“ заврши. Стив Роџерс (Крис Еванс) ќе го води новиот тим на 
„Одмаздниците“ за зачувување на човештвото против тимот на Ајрон Мен (Роберт Дауни Џуниор). 
 

 
 
 По уште еден меѓународен инцидент во кој „Одмаздниците“ биле вмешани и во кој дошло до 
колатерални штети, се засилува политичкиот притисок да се воспостави систем на одговорност и 
управувачко тело кое ќе одлучува кога тимот треба да биде ангажиран. Новиот „статус кво“ ќе ги 
подели Одмаздниците додека пробуваат да го заштитат светот од новите негативци. Во филмот 
главни улоги се Крис Еванс, Роберт Дауни Џуниор, Скарлет Џохансон, Себастијан Стен, Ентони Маки. 

Ко-режисерот Џо Русо изјавил дека „најмоќното снимање од филмот“ било кога Стив Роџерс 
запирал хеликоптер од полетување со голи раце. Крис Еванс за оваа сцена вежбал напорно за 
физички да ја исполни улогата бидејќи тие сакале да го тестираат лимитот на неговата физичка сила. 
Крис на почетокот не бил сигурен дали да ја прифати улогата на Капетан Америка, но сега смета дека 
тоа била најдобрата одлука што ја направил.  

Роберт Дауни Џуниор и Крис Еванс ја опишуваат динамиката меѓу Ајрон Мен и Капетан 
Америка како бракот: „Се сакаме еден со друг, но сме како експлозив. Работиме кон иста цел, но со 
различни пристапи. Сепак тоа е одлично: никој не е во право ниту пак греши. Тоа прави уште потешко 
тие двајца да дојдат до договор“. 

Само неколку дена до „Ден на мајката“, кога неколку фамилии треба да испланираат како да 
го поминат овој ден. Дали тоа ќе биде справување со нова љубов, изгубена љубов или без љубов, 
овој „ден на мајката“ ќе докаже дека ќе биде филм кој ќе биде запаметен од публиката во наредните 
декади. Оваа романтична комедија е слатка, комплицирана, смешна, која ќе допре до сите мајки 
ширум светот. Во главни улоги се Џенифер Анистон, Џејсон Судекис, Кејт Хадсон и Џулија Робертс. 

Македонската криминалистичка драма „Лазар“ е во режија на Светозар Ристовски, а главни 
улоги се  Ведран Живолиќ, Дејан Лилиќ, Наташа Петровиќ, Горан Навојец, Владо Јовановски. Лазар е 
незадоволен и емотивно неповрзан со светот околу себе. Кога неговиот татко го напуштил 
семејството, тој морал да се снаоѓа и да биде цврст, а сега во своите средни дваесетти години се 
впушта во круг на криумчарење на емигранти. Неговиот поглед на светот почнува да се менува кога 
ќе се вљуби во Катерина, студентка по архитектура, која случајно ја сретнува...  
 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/captain-america-civil-war/
http://www.cineplexx.mk/movie/mothers_day/
http://www.cineplexx.mk/movie/lazar/
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КИНО ПРОГРАМА ОД 05.05 ДО 11.05.2016 

 
Капетан Америка: Граѓанска војна 3D (Captain 
America: Civil War 3D) 
четврток: 16:00 17:00 19:00 20:00 20:30 22:00 22:45 
работни денови: 16:00 17:00 19:00 20:00 22:00 22:45 
викенд: 13:00 14:00 16:00 17:00 19:00 20:00 22:00 
22:45 
 
Капетан Америка: Граѓанска војна (Captain 
America: Civil War) 
работни денови: 15:00 18:00 21:00 
викенд: 12:15 15:00 18:00 21:00 
 
Ден на мајката (Mother’s day) 
четврток: 18:15 21:15 22:30 
секој ден: 15:15 20:45 23:00 
 
Лазар (Lazar) 
секој ден: 19:15 21:30 
 
Господин Вистински (Mr.Right) 
секој ден: 20:30 
 
Поглед од небо (Eye in the sky) 
секој ден: 20:15 22:15 
 
Пустинска кралица (Queen of the Desert) 
секој ден освен четврток: 22:30 
 
Хјустон, имаме проблем! (Houston, we have a 
problem!) 
викенд: 12:30 
 
Ловецот и ледената кралица 3D (The Huntsman: 
Winter’s war 3D) 
четврток: 16:30 18:45 
работни денови: 16:30 18:45 21:15 
викенд: 12:00 14:20 16:30 18:45 21:15 
 
Злосторнички ум (Criminal) 
секој ден: 21:45 
 
Тие луди 80-ти (Everybody Wants Some) 
секој ден: 16:45 
 
Кловерфилдска 10 (10 Cloverfield Lane) 
секој ден: 18:30  
 
Книга за џунглата 3D (The Jungle Book 3D) 
работни денови: 15:30 17:40 19:40 
викенд: 11:00 13:20 15:30 17:40 19:40  
 
Бетмен против Супермен: Зора на правдата 3D 
(Batman v Superman: Dawn of Justice 3D) 
секој ден: 17:20 
 

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ 
 
Храбриот петел 3D (Valiant Rooster 3D) 
Кунг Фу Панда 3D (Kung Fu Panda 3D) 
работни денови: 16:15 
викенд: 11:20 13:20 16:15 
 
Кунг Фу Панда 3 3D (Kung Fu Panda 3 3D) 
работни денови: 15:45 
викенд: 11:40 13:45 15:45 
 
Кунг Фу Панда 3 (Kung Fu Panda 3) 
викенд: 14:40 
 
Зоотропола 3D (Zootopia 3D) 
работни денови: 15:15 
викенд: 12:40 15:15 
 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата без претходна најава. 


