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НАЈМАЛИОТ СУПЕРХЕРОЈ НА МАРВЕЛ ПРИСТИГНУВА НА ГОЛЕМОТО ПЛАТНО!
Марвеловиот Универзум ни го претставува херојот кој беше дел од основниот состав на
„Одмазници“ – Avengers но кој за прв пат се појавува на големото платно. Оваа недела премиерно ни
пристигнува најмалиот суперхерој, „Ент-Мен“.
Стриповите на Марвел за прв пат го претставија како Хенк Пам/Ент-Мен во 1962та година во
„Приказни за Воодушевување бр.27“, а една година подоцна Пам се појави и во дебито на
Одмазниците - првиот стрип посветен на нив. Пам постанува Ент-Мен откако ќе ја открие хемиската
субстанца која ќе му овозможи да ја менува својата големина и ќе му даде надчовечка сила. Со
приспособувањето на технологијата, Ент-Мен добива и способност да контролира армиии на мравки.
Вооружен со супер-одело со зачудувачка моќ на смалување но и зголемување на силата,
измамникот Скот Ланг мора да го прифати својот внатрешен херој и да му помогне на својот ментор,
др. Хенк Пам, да го испланираат и остварат грабежот што ќе го спаси светот.
Претседателот на студиото Марвел и продуцент на „Ент-Мен“, Кевин Фаги објаснува на што се
должи постојаниот успех на светските кино благајни, на универзумот кој постојано се развива. „За
сите нас Марвел отсекогаш бил значаен за развивање на карактерите и секогаш сакаме да се
осигураме дека филмот ќе ја задржи таа поврзаност на карактерите и ќе ги портретира најдобро што
може.“ Тој вели: „Навистина сме среќни и благодарни дека публиката продолжува да ги совладува
овие карактери, лесно се приспособува на нив и сака да се дружи со нив до самиот крај.“ Фаги
продолжува, „Друга интересна работа е дека сакаме нашите филмови да се издвојуваат еден од друг.
Го сакаме „Тор“ бидејќи е еден вид на научно-фантастичен филм, „Чуварите на галаксијата“ е
акциона авантура но истовремено научна-фантастика и дека имаме техно-трилер елементи во
„Железниот човек“ филмовите. „Капетан Америка: Зимски војник“ е политички трилер од 1970те, а
„Ент-Мен“ е филм кој се занимава со тематиката на кражбите. Затоа не веруваме дека супер-херој
филмовите се жанр сам по себе. Сакаме да креираме субжанрови и да ги припојуваме, а на сето тоа
да му додадеме супер-херојски елементи.

Кога барем би му останало повеќе време од мојот живот... На ова сите мислиме и се
чувствуваме. Но, што би можело да се случи кога би добиле дополнително време – по одредена
цена? Во филмот „Вон/Себе“, психолошки научно-фантстичен трилер режисерот Тарсем Синг ги
истражува последиците на вечниот живот.
Кога екстремно богатиот бизнисмен, Демијан Јанг, ќе дознае дека боледува од рак, тој ќе
направи сé за да се избори со страшната болест. За жал, лекарите немаат охрабрувачка вест за
Демијан. Сепак, тим научници ќе му претстават радикален медицински зафат кој подразбира да со
помош на модерната нано технологија, неговата совест се трансплатира во тело на помлад човек.
Демијан ја прифаќа понудата и по завршената трансплатација се буди во тело на загинат млад човек.
Сепак, работите не се онакви какви што ги замислувале...со добивање на новото тело, тој го
наследува и злото кое што го носи телото во него.
Овој четврток ни пристигнува и акциониот трилер „Џокер“.
Ник Вајлд (Џејсон Стетам) работи како член на обезбедување во Лас Вегас, има
професионални вештини со коишто може да убие и има проблем со коцкање. Откако еден насилник
му претепува пријателка, Ник се решава да врати и дознава дека насилникот е син на моќен член на
мафијата. Одеднаш Ник е вовлечен во подземјето на криминалците, го бркаат разбојници и го бара
мафијата. Откако го зголемува влогот, на Ник му преостанува уште една последна шанса за да си ја
сврти среќата... Но, овој пат е сè или ништо.
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Ент-мен 3D (Ant-Man 3D)
работни денови: 15:20, 17:40, 20:00, 22:15
викенд: 12:40, 14:20, 15:20, 17:40, 20:00, 22:15
Вон/Себе (Self/Less)
секој ден: 15:40, 18:20, 20:30, 22:40
Џокер (Wild Card)
секој ден: 20:15, 22:30
Магичниот Мајк XXL (Magic Mike XXL)
секој ден: 18:10, 19:45, 20:45, 22:00
Земја на странци (Strangerland)
секој ден: 15:30
Терминатор: Генесис 3D (Terminator: Genisys
3D)
работни денови: 19:20, 21:40, 22:50
викенд: 12:20, 19:20, 21:40, 22:50
Тед 2 (Ted 2)
секој ден: 16:40, 19:00, 21:15
Светот Јура 3D (Jurassic World 3D)
работни денови: 16:20, 19:30, 21:50
викенд: 11:20, 13:40, 16:20, 19:30, 21:50

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Опаку наопаку 3D (Inside Out 3D)
викенд: 11:30, 13:20
Мињони 3D (The Minions 3D)
работни денови: 15:00, 17:00, 18:00, 19:10,
21:00
викенд: 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 18:00, 19:10,
21:00
Мињони (The Minions)
работни денови: 16:00
викенд: 12:00, 14:00, 16:00

