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„RODZINA ADDAMSÓW” I “Boże ciało” w
cieszyńskim “Piaście”
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Koniec października więc coraz częściej dysponujemy wolnymi popołudniami i wieczorami.
Może warto zagospodarować je wybierając się do kina. Cieszyńskie kino „Piast” proponuje
dwa ciekawe filmy: „RODZINA ADDAMSÓW” oraz “Boże ciało”.
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W dniach 25.10. – 07.11. można będzie obejrzeć na dużym ekranie amerykańską familijną komedię animowaną
„RODZINA ADDAMSÓW”. Film ten na polskie ekrany wchodzi 25 października I także w tym dniu rozpoczyna emisję
cieszyński “Piast” o godzinie 14:00
Addamsowie, arystokratyczny klan z zamiłowaniem do makabry, będący jednocześnie ironicznym wizerunkiem
idealnej amerykańskiej rodziny, powracają w kolejnej, tym razem animowanej odsłonie! Tym razem sympatyczna –
choć o bardzo szczególnych upodobaniach – rodzinka, po przeprowadzce do New Jersey, musi stawić czoło
wyzwaniom XXI wieku, a także wścibskiej, sprytnej i chciwej prezenterce telewizyjnej Margaux Needler. W dodatku
Addamsowie szykują się do wielkiej rodzinnej uroczystości… „Rodzina Addamsów” to idealny film na Halloween!
Addamsowie mają bez wątpienia makabryczne upodobania, ale mimo wszystko pełni są specyficznego uroku.
Gościnni i hojni, mogą jednak być trudni do zaakceptowania przez tych, którzy trafią do ich widmowej rezydencji,
wyglądającej na siedzibę krwiożerczych potworów. Ale i tak jesteśmy pewni, że Morticia, której głosu użycza w
oryginalnej wersji Charlize Theron, a także Gomez (w tej roli Oscar Isaac) i Wednesday, mówiąca głosem Chloe Grace
Moretz, skradną serca nie tylko fanów rodzinki, lecz także i tych widzów, którzy „Rodzinę Addamsów” dopiero
poznają. Animacja ułatwia snucie opowieści nie z tego świata w sposób sugestywny i wiarygodny – mówił Conrad
Vernon (współreżyser filmu) – Stworzyliśmy chodzące drzewa i gadające koperty, wirujące stoły oraz głowy unoszące

się w powietrzu, śpiewające i jednocześnie podskakujące. Nie zamierzaliśmy tworzyć filmu dla sześciolatków, ale dla
całej rodziny. W latach trzydziestych nawet dziewięćdziesięciolatkowie byli fanami Addamsów. Tak więc i my
postanowiliśmy kontynuować tę tradycję. Nasz film skierowany jest do całych rodzin!
Również od 25 października można obejrzeć polskiego kandydata do Oscara, dramat „Boże ciało” w reżyserii Jana
Komasy. Zdobywca dziesięciu prestiżowych nagród 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, w tym:
nagrody za najlepszy scenariusz, reżyserię, najlepszą drugoplanową rolę kobiecą oraz cennych wyróżnień
środowiskowych – Nagród Publiczności, Dziennikarzy oraz Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych. Najnowsze dzieło Jana
Komasy („Miasto 44”, „Sala samobójców”) to inspirowana prawdziwymi zdarzeniami historia chłopaka, który po
wyjściu z zakładu poprawczego postanawia udawać księdza. W jego rolę brawurowo wciela się uznawany za jedno z
największych odkryć aktorskich ostatnich lat – laureat Kryształowej Gwiazdy Elle – Bartosz Bielenia. 20-letni Daniel w
trakcie pobytu w poprawczaku przechodzi duchową przemianę i skrycie marzy, żeby zostać księdzem. Po kilku latach
odsiadki chłopak zostaje warunkowo zwolniony, a następnie skierowany do pracy w zakładzie stolarskim. Jednak
zamiast tam, swoje kroki kieruje do miejscowego kościoła, gdzie zaprzyjaźnia się z proboszczem. Kiedy pod
nieobecność duchownego nadarza się okazja, chłopak wykorzystuje ją i udając księdza, zaczyna pełnić posługę
kapłańską. Od początku jego metody ewangelizacji budzą kontrowersje wśród mieszkańców, szczególnie w oczach
Lidii, surowej kościelnej. Z czasem jednak nauki i charyzma fałszywego księdza zaczynają poruszać ludzi pogrążonych
w tragedii, która wstrząsnęła lokalną społecznością kilka miesięcy wcześniej...
Film podobnie jak „RODZINA ADDAMSÓW” wyświetlany będzie do 7 listopada.
AK, kino Piast

