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„Големата убавина“ и „Мапетите во бегство“ од четврток во Cineplexx 
 
 
 
 Добитникот на Оскар за странски филм „Големата убавина“ (La grande bellezza) на 
италијанскиот режисер Паоло Сорентино го отсликува декадентниот и извештачен свет на високата 
буржоазија во Рим, во чиј вртлог се наоѓа Џеп Гамбардела, тажен 65-годишен писател и новинар. 
Домашната публика ќе има можност од 27 март да ужива во преубавите кадри од Рим и во 
хедонистичката прошетка на главниот јунак низ општествениот живот на римската културна елита.  

65-годишниот плејбој, крал на високото друштво, Џеп Гамбардела, шарматен хроничар на 
Рим и културниот живот на вечниот град, е постојан гостин на забавите кои имплицитно укажуваат на 
декаденцијата на културните кругови на римската претстолнина. Џеп е ноќна птица која за живот 
заработува како новинар. Тој е принуден постојано да им објаснува на неостварените или 
остварените уметници зошто престанал да пишува по едниот и единствен објавен роман. По смртта 
на жената која ја сакал во младоста, Џеп почнува да се преиспитува.  

„Големата убавина“ на Сорентино е стилизиран филмски есеј за животот на богатиот сноб, кој 
со презир гледа на своето опкружување и е во потрага по чиста и вистинска емоција, а најмногу од сè 
- по убавина. 
 
 

На големото платно ни пристигнува и филмот кој ќе не врати во детството и ќе ни ги освежи 
сеќавањата за палавите Мапети. „Мапетите во бегство“ е новата екранизирана мисија на овие култни 
кукли. 

За време на светска турнеја, Мапетите се вклучени во центарот на голема европска кражба на 
драгоцени камења, предводена од лукавиот криминалец и неговиот помошник. Приказната се 
заплетува кога Мапетите сфаќаат дека криминалецот е многу сличен на Кермит.   

 
 
Повеќе информации за филмовите можете да најдете на нашата веб страна www.cineplexx.mk 

и на нашата facebook страна https://www.facebook.com/CineplexxMakedonija 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cineplexx.mk/movie/la-grande-bellezza/
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РАСПОРЕД НА КИНО ПРОЕКЦИИ:  
 

 
Големата убавина  (La Grande bellezza) 
секој ден: 18:00, 20:45, 22:10 
 
Мапетите во бегство (Muppets most wanted) 
работни денови: 15:00, 15:45, 17:15, 19:30 
викенд: 11:15, 13:30, 15:00, 15:45, 17:15, 19:30 
 
Убавицата и Ѕверот (la belle et la bête) 
работни денови: 17:00, 19:10, 21:45 
викенд: 14:45, 17:00, 19:10, 21:45 
 
Курир (The bag Man) 
секој ден (освен недела): 18:20, 20:30, 22:00 
недела: 20:30, 22:00 
 
Крадачка на книги (The book thief) 
Секој ден:19:45 
 
Гранд хотел Будимпешта (Grand Budapest 
Hotel) 
Секој ден: 18:10, 20:15, 22:40 
 
Единствен преживеан (Lone Survivor) 
Секој ден: 20:00 
 
Џек Рајан: Повик од сенка (Jack Ryan: Shadow 
recruit) 
секој ден: 22:20 
 
Монтевидео, се гледаме (Montevideo, vidimo 
se) 
секој ден: 18:40, 21:30 
 
Чувари на наследството (The Monuments Men) 
секој ден: 22:30 
  
Зимска приказна (Winter’s Tale) 
секој ден: 16:30 
 
Робокап (Robocop) 
секој ден: 18:55 
 
Волкот Од Волстрит (The Wolf Of Wall Street) 
секој ден:  21:10 
 
 
 

 
 
АНИМИРАНИ ФИЛМОВИ 
 
 
Г-дин Пибоди и Шерман 3Д (Mr. Peabody and 
Sherman 3D)  
работни денови: 16:00, 16:45, 17:50 
викенд: 11:00, 12:00, 13:00, 16:00, 16:45, 17:50 
 
Слободни птици 3Д (Free birds 3D)  
викенд: 12:30, 14:30 
 
Лего Филм 3Д (Тhe Lego Movie 3D)  
работни денови: 16:15 
викенд: 12:15, 14:15, 16:150 
 
Куќа на големиот магионичар 3Д 
(Тhe house of magic)  
работни денови: 15:30, 17:30 
викенд: 11:30, 13:15, 15:30, 17:30 
 
 
 
*Киното го задржува правото за промена на 
програмата. 
 
 
 
 
 
 
 
 


