Filmy w oryginalnej wersji
językowej
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą, dotyczącą filmów w oryginalnej wersji językowej bez
polskich napisów. Wszystkie niżej wymienione pozycje będą dostępne dla grup zorganizowanych
przez I semestr roku szkolnego 2022/2023.

Śmierć na Nilu
Gatunek: Kryminał, Reżyseria: Kenneth Branagh, Czas: 127 minut, od lat 15
Premiera: 11.02.0202 (USA)

Sielankowy nastrój miodowego miesiąca młodej pary, spędzającej podróż poślubną na luksusowym statku
rzecznym, zostaje przerwany przez ponure zdarzenie. Beztroska wycieczka po Egipcie zmienia się w
poszukiwania mordercy, na czele których staje jeden z uczestników rejsu po Nilu, niezawodny Hercules
Poirot. Egzotyczna, tajemnicza i niepozbawiona niebezpieczeństw sceneria stanowi znakomite tło tej
mrocznej opowieści o obsesyjnej miłości i jej tragicznych skutkach. Tym bardziej, że historia – jak rzeka – wije
się w niezwykle zagadkowy sposób, nie pozwalając widzom odgadnąć zakończenia aż do finałowej,
szokującej demaskacji.

Doktor Strange w multiwersum obłędu
Gatunek: Akcja / Fantasy, Reżyseria: Sam Raimi, Czas: 126 minut, od lat 13
Premiera: 06.05.2022 (USA)

W najnowszym filmie Marvel Studios „Doktor Strange w multiwersum obłędu” MCU otwiera multiwersum,
przesuwając jego granice w nieodkryte dotąd rejony. Doktor Strange, z pomocą dawnych i nowych
sojuszników, przemierza niesamowite i pełne niebezpieczeństw alternatywne światy multiwersum, by stawić
czoła nowemu tajemniczemu przeciwnikowi.

Thor: miłość i grom
Gatunek: Akcja / Fantasy, Reżyseria: Taika Waititi, Czas: 133 minut, od lat 13
Premiera: 08.07.2022 (USA)

W filmie Marvel Studios "Thor: miłość i grom" Bóg Gromów (Chris Hemsworth) wyrusza na wyjątkową misję,
by odnaleźć wewnętrzny spokój. Przyjemną emeryturę Thora przerywa jednak spotkanie z Gorrem
Rzeźnikiem Bogów (Christian Bale) - galaktycznym zabójcą, który pragnie zagłady wszystkich wiecznych
istot. Aby stawić czoła zagrożeniu, Thor wzywa na pomoc Królową Walkirię (Tessa Thompson), Korga (Taika
Waititi) i swoją byłą dziewczynę Jane Foster (Natalie Portman), która z niewiadomych przyczyn potrafi władać
jego magicznym młotem Mjolnirem. By odkryć tajemnicę Rzeźnika Bogów i powstrzymać go nim będzie za
późno, bohaterowie muszą się zmierzyć z kosmicznymi przeciwnościami. Film "Thor: miłość i grom",
wyreżyserowany przez Taikę Waititi ("Thor: Ragnarok", "Jojo Rabbit") i wyprodukowany przez Kevina Feige'a i
Brada Winderbauma, wchodzi na ekrany kin w Polsce 8 lipca 2022 roku.
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Elvis
Gatunek: Dramat / Biograficzny / Muzyczny, Reżyseria: Baz Luhrmann, Czas: 157 minut, od lat
15
Premiera: 24.06.0202 (USA / Australia)

Historia Elvisa Presleya (Butler) zgłębia złożoną, ponad dwudziestoletnią relację Presleya z Parkerem
(Hanks), która rozpoczęła się wraz z początkiem bezprecedensowej kariery piosenkarza, na tle ewoluującego
krajobrazu kulturowego i końca amerykańskiej niewinności. Kluczowym elementem opowieści jest jedna z
najważniejszych i najbardziej wpływowych osób w życiu Elvisa, Priscilla Presley.

DC Liga Super-Pets
Gatunek: Komedia / Animacja / Akcja, Reżyseria: Jared Stern, Sam Levine, Czas: 105 minut,
od lat 6
Premiera: 29.07.2022 (USA)

Superpies Krypto i Superman są nierozłącznymi przyjaciółmi o tych samych supermocach. Ramię w ramię
zwalczają przestępczość w Metropolis. Superman, razem z resztą Ligi Sprawiedliwości, zostaje jednak
uprowadzony. Krypto musi przekonać naprędce zebraną grupę zwierzaków ze schroniska – Asa Bat-psa,
świnkę zwisłobrzuchą PB, żółwia Mertona i wiewiórkę Chipa – do zapanowania nad własnymi, dopiero co
odkrytymi mocami i pomocy w uratowaniu superbohaterów.

Patrz jak kręcą
Gatunek: Komedia, Reżyseria: Reżyseria Tom George, Czas: 98 minut, od lat 15
Premiera: 16.09.2022 (USA)

Na West Endzie w latach 50-tych, w trakcie prac nad przygotowaniem filmowej wersji głośnej sztuki, ginie
jeden z kluczowych członków ekipy. Sprawą morderstwa zajmują się zmęczony życiem inspektor Stoppard
(Sam Rockwell) oraz młoda, entuzjastyczna policjantka Stalker (Saoirse Ronan). Ten pozornie
niedopasowany duet zostaje wrzucony w wir wydarzeń kryminalnych, podejmując się ryzykownego śledztwa,
by rozwikłać mroczną tajemnicę londyńskiego teatru.

Amsterdam
Gatunek: Dramat / Historyczny, Reżyseria: David O. Russell, Czas: 152 minut, od lat 15
Premiera: 14.10.2022 (USA)

Akcja rozgrywa się w latach 30., opowiadając o trzech przyjaciołach, którzy są świadkami morderstwa, sami
stają się podejrzanymi i odkrywają jeden z najbardziej skandalicznych spisków w amerykańskiej historii.
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Nie martw się, kochanie
Gatunek: Thriller, Reżyseria: Olivia Wilde, Czas: 122 minut, od lat 15
Premiera: 23.09.2022 (USA)

Alice (Pugh) i Jack (Styles) mają szczęście mieszkać w wyidealizowanej społeczności Victory. Jest to
eksperymentalne miasteczko pracownicze dla zatrudnionych przy ściśle tajnym Projekcie Victory oraz ich
rodzin. Optymizm społeczny lat 50. XX wieku, uosabiany przez szefa, Franka (Pine) – korporacyjnego
wizjonera i trenera motywacyjnego – przenika każdy aspekt codziennego życia w tej zintegrowanej pustynnej
utopii. Mężczyźni spędzają każdy dzień w siedzibie Projektu Victory, pracując nad „rozwojem nowoczesnych
materiałów”. Ich żony zaś – w tym elegancka partnerka Franka, Shelley (Chan) – cieszą się pięknem,
luksusami i rozpasaniem swojego osiedla. Życie w nim jest doskonałe, a potrzeby każdego mieszkańca są
zaspokajane przez pracodawców. W zamian proszą oni tylko o dyskrecję i niekwestionowane oddanie
sprawie Victory. Na powierzchni idyllicznego życia pojawiają się jednak pęknięcia, a spod atrakcyjnej fasady
wyzierają przebłyski czegoś strasznego. Alice czuje się w obowiązku sprawdzić, czym zajmują się pracownicy
Victory i dlaczego? Jak dużo będzie gotowa poświęcić dla ujawnienia tego, co naprawdę dzieje się w tym
raju?

Avatar
Gatunek: Akcja / Fantasy / Przygodowy, Reżyseria: James Cameron, Czas: 170 minut, od lat
13
Premiera: 23.09.2022 (USA)

Opis filmu
Nagrodzony Oscarem® w 2009 roku epicki film przygodowy Jamesa Camerona „Avatar”, najbardziej udany
film wszech czasów, powraca do kin 23 września w oszałamiającym 4K High Dynamic Range. Obejrzyj nowy
zwiastun i nową grafikę plakatu, aby uczcić ponowne wydanie filmu z 2009 roku. Film w ograniczonej
dystrybucji czasowej. Napisany i wyreżyserowany przez zdobywcę Oscara® Jamesa Camerona, „Avatar” z
udziałem Sama Worthingtona, Zoe Saldaña, Stephena Langa, Michelle Rodriguez i Sigourney Weaver. Film
wyprodukowali James Cameron i Jon Landau. Nominowany do dziewięciu Oscarów®, w tym dla najlepszego
filmu i najlepszego reżysera, film zdobył trzy Oscary® za najlepsze zdjęcia, scenografię i efekty wizualne.
Jake, sparaliżowany były komandos, zostaje wysłany na planetę Pandora, gdzie zaprzyjaźnia się z lokalną
społecznością i postanawia jej pomóc.

Black Adam
Gatunek: Science-Fiction / Akcja, Reżyseria: Jaume Collet-Serra, Czas: 1 minut, od lat 13
Premiera: 21.10.2022 (USA)

Dwayne Johnson gra główną rolę w nowym filmie przygodowym New Line Cinema pod tytułem Black Adam.
To pierwszy w historii wielkoekranowy film fabularny, który opowiada historię tego tytułowego bohatera
wydawnictwa DC. Obraz wyreżyserował Jaume Collet-Serra (Wyprawa do dżungli).
Prawie 5000 lat po otrzymaniu olbrzymich mocy starożytnych bogów – i prawie równoczesnym uwięzieniu Black Adam (Johnson) zostaje uwolniony z ziemskiego grobowca. Teraz jest gotów wymierzyć
współczesnemu światu osobliwie pojmowaną sprawiedliwość.
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Menu
Gatunek: Komedia / Horror, Reżyseria: Mark Mylod, Czas: 106 minut, od lat 15
Premiera: 18.11.2022 (USA)

Młoda para wybiera się na odległą wyspę, do ekskluzywnej restauracji. Okazuje się jednak, że nie wszystko
jest takie jakim się wydaje a w menu czekają zaskakujące niespodzianki.

Dziwny świat
Gatunek: Animacja/Akcja/Przygodowy, Reżyseria: Don Hall, Czas: 100 minut, od lat 7
Premiera: 25.11.2022 (USA)

„Dziwny świat”, wyprodukowany przez Walt Disney Animation Studios, zabiera widzów w podróż po
niezbadanej i niebezpiecznej krainie, w której fantastyczne stworzenia czekają na powrót rodziny Cladów –
legendarnych odkrywców - z ich ostatniej i zdecydowanie najważniejszej misji. Jak mówi reżyser Don Hall,
„Dziwny świat” to ukłon w stronę brukowych magazynów – popularnych od pierwszej połowy XX w. czasopism
fantastycznych drukowanych na tanim papierze. „W okresie dorastania uwielbiałem czytać brukowce”wspomina. - „Opowiadały one często o niezwykłych przygodach grupy eksploratorów odkrywających ukryte
światy czy prastare stworzenia. W dużym stopniu zainspirowały Dziwny świat”.

Rezerwacji można dokonać w kasie kina lub telefonicznie: 48 340 07 89; 722 382 333; 601 360 477

Serdecznie zapraszamy
Bożena Mancewicz - Kierownik marketingowy
+48 722 382 333 / bozena.mancewicz@helios.pl
Helios Radom,
ul. Poniatowskiego 5, 26-610 Radom
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