Silesia Film та Стадіон Сілезький запрошують вас до кінотеатру під відкритим небом
czwartek, 14 lipca 2022 07:57

Цьогорічне уже третє видання TAURON CAR STUDIO CINEMA перенесе нас у
кіномандрівки
країнами та континентами – у чудовому товаристві та в унікальній святковій атмосфері
кінотеатру під відкритим небом.

Початок уже 9 липня о 21.30 на паркінгу Сілезького стадіону. Запрошує кіноінституція
Silesia Film,
Сілезький стадіон та TAURON Polska Energia S.A. - офіційний партнер заходу.
З 9 липня по 20 серпня: три фільми у три суботи поспіль. Цикл показів розпочнеться
атмосферною та
насиченою подорожжю до Італії, трилером «Мистецтво пограбування» — історією про
жагу
володіння, про мистецтво та великі амбіції в мальовничих пейзажах озера Комо. У
головних ролях
Дональд Сазерленд, Клас Банг, Елізабет Дебікі та Мік Джаггер із легендарних The
Rolling Stones. А
через два тижні разом з Мадсом Міккельсеном перенесемся до Данії, де нам
запропонують може “Ще
по одній”? Саме таку назву має один з найкращих фільмів Томаса Вінтерберга, який
отримав нагороду
Оскар. Завершиться кінозустріч із TAURON STUDIO CINEMA 20 серпня мандрівкою
Сполученими
Штатами з Оскаром Айзеком, який застосовуючи «Холодний розрахунок» виграє в
казино та тікає від
темного минулого. Режисером і сценаристом захоплюючого трилера є Пол Шрейдер автор сценаріїв
до культових фільмів Мартіна Скорсезе - у т.ч. Таксист і Скажений бик.
Початок кожного сеансу о 21.30. Розташування: паркінг біля Сілезького стадіону ворота 1B, виїзд з
вул. Хожовської, біля "Каролінки".

Квитки 50 злотих/автомобіль можна придбати на filmowa.net
TAURON AUTOCHODOWE CINEMA STUDYJNE – це спільна ініціатива сілезьких
інституцій:
Сілезький стадіон – ініціатор події та кіноінституції Silesia Film, яка щороку готує
спеціальний
репертуар фільмів для глядачів просто неба. Офіційним партнером, як і кожного року, є
TAURON
POLSKA ENERGIA S.A.
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Програма TAURON SAMOCHODOWE KINO STUDYJNE – 2022

● 9.07.2022 | СУБ | 21.30 | „Мистецтво пограбування”, reż. Giuseppe Capotondi | USA 2019 |
99
min
● 23.07.2022 | СУБ | 21.30 | „Ще по одній”, reż. Thomas Vinterberg | Dania, Holandia, Szwecja
2020
| 115 min
● 20.08.2022 | СУБ | 21.30 | „Холодний розрахунок”, reż. Paul Schrader | Chiny, USA, Wielka
Brytania 2021 | 109 min
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