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НАЈГОЛЕМАТА АВАНТУРА И ДУХОВНА ПОТРАГА НА СИТЕ ВРЕМИЊА!
„ЕГЗОДУС: БОГОВИ И КРАЛЕВИ 3D“ УТРЕ НА ПЛАТНОТО ВО CINEPLEXX

Долгоочекуваниот филмски спектакл на Ридли Скот „Егзодус: Богови и кралеви 3D“ овој
четврток ни пристигнува во Cineplexx. Користејќи врвни визуелни и 3D ефекти, Скот внесува нов
живот во приказната за непокорниот водач Мојсеј (Кристијан Бејл) кој го предводи бунтот против
египетскиот фараон Рамзес (Џоел Еџертон) и предводи 400 000 робови во бегство од Египет.
Скот забележува: ,,Животот на Мојсеј е една од најголемите авантури и духовни потраги на
сите времиња“. Од воведната битка во која војниците ја напаѓаат Хетитската војска, до огромните
кули, застрашувачките епидемии и раздвојувањето на Црвеното море, Скот и дава личен печат на
една од најценетите и најважни библиски приказни. „Го сакам сето она што е поголемо од животот”,
истакнува Скот. „Знаев што правам со „Гладијатор“, како да му ги вдахнам животот и чувствата на
луѓето од тој период. Со филмот „Егзодус: Богови и кралеви“ сакам да постигнам нешто слично - да ги
оживеам египетската култура и егзодусот на начин кој не е виден порано.”
Во новиот филм на Ридли Скот глумат познати актери од различни земји. Изборот на
актерската екипа Скот го објаснува: ,,Египет бил - и денес сѐ уште е - мешавина на разни култури, се
наоѓа на крстопатот меѓу Африка, Блискиот Исток и Европа. Ангажиравме актери од разни
националности за да се одрази различноста на културите - од Иранци, Шпанци до Арапи. Постојат
многу теории за етницитетот на египетскиот народ, многу дискутиравме за тоа како најдобро да ја
претставиме таа култура.”
Кристијан Бејл го глуми Мојсеј, Џоел Еџертон Рамзес, Џон Тортуро ја презеде улогата на Сети,
Бен Кингсли на Нун, а Арон Пол на Џошуа.
Филмот „Мечето Падингтон“ е комична авантура на младото перуанско мече кое патува во
Лондон во потрага по дом. Изгубен и осамен на железничката станица, Падингтон се плаши дека
градскиот живот не е ист како што тој го замислил – додека не го запознае смејството Браун. Тие ќе ја
прочитаат рачно испишаната порака која виси од неговиот врат („Ве молиме, внимавајте на ова мече.
Благодарам.“), ќе му понудат чај, име и кров над глава. Се чини дека среќата му се насмевнала, се
додека не се соочи со препараторката на музејски животни.
Филмот се темели на меѓународно наградуваната серија на книги чиј автор е британецот
Мајкл Бонд. Мечето Падингтон за прв пат е претставен во детската книга која Мајкл Бонд ја објавил
во 1958 година. Книгата „Мечето наречено Падингтон“ прерасна во познатиот серијал „Мечето
Падингтон“ кој е продаван во повеќе од 35 милиони копии, преведен на 40 јазици. Мечето од Перу е
пристојно и добронамерно, но често запаѓа во неволји, а во исто време успева да ги стопли срцата
ширум светот.

Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk
и на нашата Facebook страна https://www.facebook.com/CineplexxMakedonijа
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КИНО ПРОГРАМА ОД 18.12 ДО 24.12.2014

Егзодус: Богови и кралеви 3D (Exodus 3D)
работни денови: 15:15, 16:30, 18:10, 19:45,
21:00, 22:30
сабота: 12:00, 13:30, 15:15, 16:30, 18:10, 19:45,
21:00, 22:30
недела: 12:00, 13:30, 16:30, 18:45, 19:45, 21:45,
22:30
Хобит: Битката на петте војски 3D HFR
(The Hobbit: The Battle Of The Five Armies 3D
HFR)
работни денови: 16:00, 16:45, 19:00, 20:00,
21:45, 22:50
викенд: 13:15, 14:00, 16:00, 16:45, 19:00, 20:00,
21:45, 22:50
Хобит: Битката на петте војски (The Hobbit:
The Battle Of The Five Armies)
работни денови: 15:00, 17:45, 20:45
викенд: 12:20, 15:00, 17:45, 20:45
Џон Вик (Јohn Wick)
секој ден (освен вторник): 20:20, 22:40
вторник: 21:30, 22:40
Како да се ослободиш од шефот 2 (Horrible
Bosses 2)
секој ден (освен вторник): 21:30
вторник: 20:20
Игрите на гладните: Мокингџеј - прв дел (The
Hunger Games - Mockingjay : Part 1)
секој ден: 15:50
Глупавиот и поглупавиот 2 (Dumb and Dumber
To)
секој ден: 17:10, 19:15, 22:15
Интерстелар (Interstellar)
секој ден: 18:45, 22:00

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Мечето Падингтон (Paddington)
работни денови: 15:30, 17:30, 19:30
викенд: 11:00, 13:00, 15:30, 17:30, 19:30
Мравко (Antboy)
работни денови: 18:40
викенд: 11:15, 12:40, 14:40, 18:40
Си беше еднаш една шума (il était une forêt)
работни денови: 15:30
викенд: 11:30, 14:15, 15:30
Пингвините од Мадагаскар 3D (The Penguins
of Madagascar 3D)
работни денови: 17:00
викенд: 12:40, 17:00
*Киното го задржува правото за промена на
програмата без претходна најава.

