Silesia Film i Stadion Śląski zapraszają na kolejną edycję kina plenerowego
czwartek, 07 lipca 2022 10:22

Tegoroczna, trzecia już odsłona TAURON SAMOCHODOWEGO KINA STUDYJNEGO
zabierze nas w podróże filmowe przez kraje i kontynenty – w doborowym towarzystwie i
w wyjątkowej wakacyjnej atmosferze kina pod chmurką.

Start już 9 lipca o 21.30 na parkingu Stadionu Śląskiego. Zapraszają Instytucja Filmowa Silesia
Film, Stadion Śląski i TAURON Polska Energia S.A. – partner tytularny wydarzenia.

Od 9 lipca do 20 sierpnia: trzy filmy w trzy wakacyjne soboty. Cykl rozpocznie się od
klimatycznej i trzymającej w napięciu podróży do Włoch, czyli thrillera „Obraz pożądania” –
rozgrywającej się w malowniczej scenerii jeziora Como opowieści o żądzy posiadania, wielkiej
sztuce i wielkich ambicjach. W rolach głównych Donald Sutherland, Claes Bang, Elizabeth
Debicki i Mick Jagger z legendarnego The Rolling Stones. Dwa tygodnie później wraz z
Madsem Mikkelsenem i przeniesiemy się do Danii, by sprawdzić, jak wygląda życie
„Na rauszu”
w jednym z najlepszych filmów ostatnich lat, nagrodzonym Oscarem® obrazie Thomasa
Vinterberga. Filmowe spotkanie z TAURON SAMOCHODOWYM KINEM STUDYJNYM
zakończy się 20 sierpnia podróżą przez Stany Zjednoczone z Oscarem Isaakiem, który jako
„Hazardzista”
odwiedza kolejne amerykańskie kasyna i ucieka przed mroczą przeszłością. Reżyserem i
scenarzystą klimatycznego thrillera jest Paul Schrader – autor scenariuszy do kultowych filmów
Martina Scorsese – m.in. „Taksówkarza” i „Wściekłego byka”.

Start każdej projekcji o godzinie 21.30. Miejsce: parking przy Stadionie Śląskim – brama 1B,
zjazd z ul. Chorzowskiej, przy „Karolince”.

Bilety w cenie 50 zł/samochód do kupienia na filmowa.net

TAURON SAMOCHODOWE KINO STUDYJNE to wspólna inicjatywa śląskich instytucji:
Stadionu Śląskiego – gospodarza wydarzenia oraz Instytucji Filmowej Silesia Film, która co
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roku przygotowuje dla widzów kina plenerowego specjalny repertuar filmowy. Partnerem
tytularnym – jak co roku – jest TAURON POLSKA ENERGIA S.A.

Program TAURON SAMOCHODOWE KINO STUDYJNE – 2022
- 9.07.2022 | SOB | 21.30 | „Obraz pożądania” , reż. Giuseppe Capotondi | USA 2019 | 99
min
- 23.07.2022 | SOB | 21.30 | „Na rauszu” , reż. Thomas Vinterberg | Dania, Holandia,
Szwecja 2020 | 115 min
- 20.08.2022 | SOB | 21.30 | „Hazardzista” , reż. Paul Schrader | Chiny, USA, Wielka
Brytania 2021 | 109 min

Źródło: silesiafilm.com
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