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ЈУНАЦИ И АНТИЈУНАЦИ ОВАА НЕДЕЛА ВО CINEPLEXX
Чарли Мортдекаи (Џони Деп) е британски аристократ и главен лик во новата акциона
комедија „Мортдекаи“. Филмот е втемелен на антијунакот од популарната трилогија на Кирил
Бонфиљоли (Don’t Point That Thing at Me, Something Nasty in the Woodshed и After You with the Pistol).
Чарли е професионален бонвиван и повремен трговец со уметнички дела. Тој е секогаш на работ на
банкрот.
Снаоѓајќи се со неколку лути Руси, британскиот МИ5, неговата неверојатна сопруга и
меѓународен терорист, веселиот дилер со уметнички дела, Чарли Мортдекаи, мора да го помине
целиот свет вооружен само со својот добар изглед и посебниот шарм во трката за враќање на
украдената слика за која се шпекулира дека го содржи кодот на изгубената банкарска сметка
исполнета со нацистичкото злато.
Прекрасната синокоса сопруга на Чарли е Џоана, улога која ја толкува Гвинет Палтроу. Џоана
и Чарли се заедно од нивните студентски денови, а таа е отмена и паметна. „Чарли не е јунак, ниту е
паметен и не располага со некои способности“, вели Дејвид Коеп. „Тој е крадец, а неговата сопруга
тоа ја привлекува бидејќи ја забавува. Двајцата се многу љубоморни, но кога се заедно летаат
искри.“ Не се сложуваат само околу брковите, а Палтроу се држи до метафората дека тие го
претставуваат она што не функционира во нивниот брак.
Непокорливите Гали се враќаат на големото платно! Јунаците Астерикс и Обеликс ни
пристигаат во филмот „Астерикс: Град на боговите“.
Со цел да го уништи галското село на било кој начин, Цезар планира да ги претопи селаните
во римската култура градејќи имот во близина на селото за да започне нова римска колонија.
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Мортдекаи (Mortdecai)
работни денови (освен понеделник): 16:30,
18:40, 19:45, 20:45, 21:45, 23:00
викенд: 12:20, 16:30, 18:40, 19:45, 20:45, 21:45,
23:00
понеделник: 16:30, 18:40, 20:45, 21:45, 23:00
Судија (The Judge)
секој ден: 18:50, 21:30

ДЕТСКИ ФИЛМОВИ
Астерикс: Град на боговите 3D (Astérix - Le
Domaine Des Dieux 3D)
работни денови (освен вторник): 15:30, 17:40,
19:20
викенд: 11:20, 12:40, 13:40, 15:30, 17:40, 19:20
вторник: 17:40, 19:20

Ритамот на лудилото (Whiplash)
секој ден: 21:20

Екипа за 6 3D (Big Hero 6 3D)
работни денови: 16:00, 18:00
викенд: 11:40, 14:00, 16:00, 18:00

Кум по нарачка (The Wedding Ringer)
секој ден (освен среда): 16:10, 18:10, 20:15,
22:30
среда: 16:10, 22:30

Екипа за 6 (Big Hero 6)
четврток, петок, среда: 15:00
сабота: 13:00
недела: 13:00, 15:00

96 часа: Бегство (Taken 3)
секој ден: 15:45, 18:20, 20:30, 22:45

Во шумата (Into the woods)
работни денови (освен понеделник): 16:40,
19:00
викенд: 12:00, 14:20, 16:40, 19:00

Лудата ноќ во музејот: Тајната на фараонот
(Night at the museum: Secret of the tomb)
работни денови: 17:00
викенд: 14:40, 17:00
Игра на имитирање (Imitation Game)
секој ден: 20:00, 22:15
Егзодус: Богови и кралеви 3D (Exodus 3D)
секој ден (освен сабота): 22:00
Хобит: Битката на петте војски 3D HFR
(The Hobbit: The Battle Of The Five Armies 3D
HFR)
секој ден (освен сабота и понеделник): 19:10
Интерстелар (Interstellar)
секој ден: 21:00

Снежна кралица 3D (Snow queen 3D)
работни денови (освен понеделник): 17:15
недела: 15:00
Мечето Падингтон (Paddington)
четврток, петок, среда: 15:15, 17:30
викенд: 11:00, 13:20, 15:15, 17:30
вторник: 17:30

