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Premiery ogólnopolskie filmów wchodzących na polskie ekrany odbywają się nie tylko w
największych skupiskach miejsc takich jak Warszawa, Kraków, Poznań czy Wrocław ale
również w mniejszych miejscowościach. Mamy tutaj na myśli nasz Cieszyn i miejscowe kino
„Piast”. To właśnie tutaj możemy obejrzeć dwa filmy, którą swoją premierę mają w
Cieszynie. Mowa o filmach „ALADYN” oraz “ROCKETMAN”.
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„ALADYN”
Guy Ritchie za kamerą? Nie będzie więc miejsca na nudę! Mistrz kina łotrzykowskiego („Przekręt”, „Sherlock Holmes”)
wziął tym razam na warsztat historię ulicznego rozrabiaki Aladyna, który przeżywa liczne przygody w fikcyjnym
portowym mieście Agrabah.
Film powstały w oparciu o klasyczną animację Disney`a twórca wzbogacił o wartką akcję oraz typowe dla siebie,
„zadziorne” poczucie humoru. Fabularna adaptacja „Aladyna” zyskała też moc ekspresji i zupełnie nową siłę wyrazu.
Duża w tym zasługa nie tylko znakomitego reżysera, lecz także odtwórców najważniejszych ról, jak choćby Willa
Smitha, który wcielił się w postać Dżina. Przebojowy aktor znany przede wszystkim z kina akcji i ról komediowych
kreuje w „Aladynie” charyzmatyczną postać, która może w znaczący sposób zaważyć na losach wszystkich
bohaterów filmu.
Film emitowany w cieszyńskim kinie do 6 czerwca 2019 r.

7 czerwca odbędzie się ogólnopolska premiera filmu „ROCKETMAN”.
Opowieść o życiu Eltona Johna, niewątpliwie jednej z największych gwiazd muzyki pop. Elton John w ciągu swej
kariery sprzedał ponad 300 milionów płyt. Jest laureatem sześciu nagród Grammy, czterech Brit Awards, Złotego
Globu, Nagrody Tony oraz Oscara za piosenkę „Can You Feel the Love Tonight?”, którą nagrał na potrzeby ścieżki
filmowej do animowanego „Króla Lwa”. W 1996 r. Królowa Elżbieta przyznała mu Order Imperium Brytyjskiego, a w
1998 roku szlachectwo w uznaniu za promocję kultury brytyjskiej na świecie. Film „Rocketman” przedstawia podróż,
jaką odbył ten nieśmiały i niezbyt urodziwy chłopak o mało przebojowym imieniu i nazwisku Reginald Dwight (tak
brzmi prawdziwe imię i nazwisko Eltona Johna) od pierwszych prób scenicznych początkującego muzyka, aż do
uzyskania statusu supergwiazdy. „Rocketman” nie jest jednak typową filmową biografią, bo jak powiedział sam Elton
„nie chcę żeby ten film był zwykłą biografią, bo przecież moje życie takie nie jest!”. Dlatego „Rocketman” to przede
wszystkim ekscytująca muzyczna wyprawa ukazująca barwne życie artysty, w którym było miejsce na bogactwo,
blichtr, przeboje, spektakularne kostiumy i występy, a także na skandale, liczne problemy oraz osobiste dramaty, ale
przede wszystkim na muzykę, czyli – jak powiedział sam Elton John – największą jego miłość!
Tą pozycję można obejrzeć w dniach 7 – 20 czerwca w cieszyńskim kinie „Piast”.
Trzeci film to „SHAZAM!” Każdy ma w sobie superbohatera! Trzeba jedynie trochę magii, aby go z siebie wydobyć. W
przypadku Billy'ego Batsona wystarczy wypowiedzieć jedno słowo – Shazam! Wówczas ten cwany nastolatek zmienia
się w dorosłego superbohatera, Shazama, a wszystko to dzieje się za sprawą pewnego starożytnego czarodzieja...
Shazam, który w głębi duszy nadal jest dzieckiem, choć zamkniętym w umięśnionym ciele herosa, testuje swoją
dorosłą powłokę tak, jak zrobiłby to każdy nastolatek, czyli dla zabawy! Czy umie latać? Czy może prześwietlać
wzrokiem? Czy potrafi ciskać piorunami? Czy może się nie pojawić na sprawdzianie z WOS-u? Początkowo Shazam
poznaje swoje super możliwości w sposób radosny i nieskrępowany, ale już wkrótce będzie zmuszony okiełznać swe
supermoce, aby stawić czoła zabójczym siłom zła...
Emisja tego filmu w dniach 7 – 13.06 o godzinie 15:00
Serdecznie zapraszamy widzów do obejrzenia tych tytułów oraz innych propozycji przygotowanych przez cieszyńskie
kino „Piast”. Szczegóły na plakatach oraz stronie internetowej kina.
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