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Три нови филмови од четврток во Cineplexx! 
   
 
  
 Во самиот почеток на кариерата на познатиот француски дизајнер чие име и до денешен ден 
претставува синоним за иновации и луксуз... Филмот „Ив Сен Лорен“ го прераскажува неговиот 
живот од 1958 година, кога како млад и талентиран дизајнер го запознава неговиот љубовник, а 
подоцна и бизнис партнер, Пјер Берже. Филмот ја раскажува приказната за неговиот личен карактер 
и широк поглед кон светот по што е самиот тој запаметен. 

Режисерот Жалил Леспер изјавува: „Сакав да снимам силна, епска љубовна приказна. Сакав 
да ги прикажам ликовите кои силно се трудат да ги остварат своите сонови. Додека размислував за 
тоа, се сетив дека постои таков човек кој совршено се вклопува во мојот нов проект – Ив Сен Лорен. 
За почеток, импресиониран сум од неговата единствена харизма, но и од неговата ранливост и 
невиност. Беше неверојатно паметен и безрезервно предаден на својата уметност. Притоа, длабоко 
ме трогна неговата целоживотна љубовна приказна и односот со Пјер Берже. Покрај тоа, Ив е 
воодушевувачка креативна сила. Вистински создавач, невидено продуктивен и секогаш пред своето 
време – вистински авангарист. “ 

 
Безвременската сагата која не го слави само нагледаниот спорт во светот, туку претставува и 

израз на надеж, духот и единството „ФИФА: Обединета страст“ ни пристига овој четврток на големото 
платно. 

Група страсни европски бунтовници ќе ги обединат своите сили за да започнат амбициозен 
проект: Меѓународна федерација на фудбалски асоцијации (ФИФА). Ова е епска нераскажана 
приказна која ја оживува инспиративната сила за Светското првенство и зборува за тројца 
пожртвувани луѓе кои се осудиле да ја започнат. Водени од амбицијата и визијата Жил Риме, Жоао 
Аваланж и Сеп Блатер ги пребродуваат нивните стравови и сомневања и тргнуваат во борба против 
сите препреки и скандали како би го организирале Светскиот Куп. 
 
 

Возбудлива втората глава од епската трилогија „Како да го дресирате вашиот змеј 2“, нè носи 
во фантастичниот свет на Штук и Беззабиот на островот Берк, пет години откако змејовите и 
Викинзите успешно се смирија.  премиерно пристигнува овој четврток. Овој анимиран филм ќе ги 
придобие симпатиите на сите генерации. 

Додека Астрид, Снудлуд и останатите членови на екипата постојано се предизвикуваат едни 
со други во трките со змејови, нов омилен контактен спорт на островот, неразделните Штучко и 
Беззаб го крстосуваат небото откривајќи нови светови. Откако во една таква нивна експедиција ќе 
откријат една тајна пештера, дом на стотици нови змејови и нивниот мистериозен водич, двајцата 
пријатели ќе се најдат во центарот на една војна чија цел е да се заштити мирот. Единствено ако ја 
здружат силата, тие двајца имаат сила да помогнат за подобра иднина на змејовите и луѓето. 
 

 
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/yves_saint_laurent/
http://www.cineplexx.mk/movie/united-passions/
http://www.cineplexx.mk/movie/how-to-train-your-dragon-2/
http://www.cineplexx.mk/
https://www.facebook.com/CineplexxMakedonijа
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РАСПОРЕД НА КИНО ПРОЕКЦИИ:  
 
 

ФИФА: Обединета страст (United Passions) 
секој ден: 18:10 
 
Ив Сен Лорен (Yves Saint Laurent) 
секој ден: 19:00, 21:00 
 
Во тројка со жиголо (Fading gigolo) 
секој ден: 22:20 
 
Виновни се ѕвездите (The fault in our stars) 
секој ден: 16:30, 19:20, 21:50 
 
Господарка на злото 3D (Maleficent 3D) 
работни денови: 16:20, 18:30, 20:30, 22:00 
викенд: 12:20, 14:20, 16:20, 18:30, 20:30, 22:00 
 
Најлоша ноќ во животот (Walk of Shame) 
секој ден: 15:00 
 
На работ на иднината 3D  
(Edge of Tomorrow 3D) 
секој ден: 20:45 
 
Икс-Мен: Денови на идното минато 3D  
(X-Men: Days of Future Past 3D)) 
секој ден: 17:10, 22:30 
 
Грејс од Монако (Grace of Monaco) 
секој ден: 20:15 
 
Соседи (Neighbors) 
секој ден: 19:40, 21:30 
 
Годзила 3D (Godzilla 3D) 
секој ден: 15:45 
 
Неверојатниот човек-пајак 2 3D (The Amazing 
Spiderman 2 3D) 
викенд: 12:40

 
 
АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ 
 
Како да го дресирате вашиот змеј 2 3D (How to 
Train Your Dragon 2  3D)  
работни денови: 15:15, 16:00, 17:20, 18:00, 20:00 
викенд: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:15, 16:00, 
17:20, 18:00, 20:00 

 
Како да го дресирате вашиот змеј 2 (How to 
Train Your Dragon 2 )  
работни денови: 15:15, 17:20 
викенд: 11:00, 13:00, 15:15, 17:20 
 
Тврд орев 3D (The Nut Job 3D)  
викенд: 13:20 
 
Рио 2 3D (Rio 2 3D)  
викенд: 11:30, 13:30 
 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата без претходна најава.  


