


Na CBS Europa przedstawiamy najlepsze kino z całego świata – nie tylko komercyjne przeboje, ale i niezapomnianą klasykę oraz współczesne arcydzieła.
Filmy z udziałem największych gwiazd, zawsze na najwyższym poziomie. CBS Europa to miejsce relaksu, zabawy i wzruszeń.

CBS EUROPA 



Oferta programowa
Cast Away – Poza światem

Piękny umysł

Złap mnie, jeśli potrafisz

Szeregowiec Ryan

Ojciec chrzestny

Top Gun



Cast Away –
Poza światem
Chuck (Tom Hanks) prowadzi szkolenia w firmie kurierskiej – lata po całym świecie,
ciągle pod presją czasu i wyników. Podczas kolejnego lotu samolot Chucka spada
do oceanu. Chuck jako jedyny przeżywa katastrofę i udaje mu się dodryfować
w pontonie do bezludnej wyspy. Tu, w oczekiwaniu na pomoc, musi zorganizować
swoje życie na nowo. Jednak pomoc nie nadchodzi, a w powrót Chucka przestaje
wierzyć nawet jego żona (Helen Hunt).



Piękny umysł
Poruszający portret genialnego matematyka Johna Nasha (Russell Crowe), laureata
Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, coraz bardziej pogrążającego się
w obsesjach spowodowanych schizofrenią paranoidalną. Wybitna rola Russella
Crowe’a, cztery Oscary, cztery Złote Globy – i miejsce na liście 100 najbardziej
inspirujących filmówwszech czasówAmerykańskiego Instytutu Filmowego.



Złap mnie, 
jeśli potrafisz
Rodzina Franka (Leonardo DiCaprio) się rozpada – matka odchodzi po tym, jak
wychodzą na jaw przestępstwa podatkowe ojca (Christopher Walken). Frank
postanawia spróbować życia na własny rachunek. A że niedaleko pada jabłko od
jabłoni, nastolatek idzie w ślady ojca: zaczyna realizować podrobione czeki
i udawać pilota linii Pan American. Lekarza, prawnika.... Wkrótce śladem Franka
rusza uparty agent FBI (Tom Hanks). Komediodramat Stevena Spielberga oparty
na prawdziwej historii.



Szeregowiec Ryan
Po dramatycznym lądowaniu aliantów w Normandii kapitan Miller (Tom Hanks)
rusza w głąb lądu. Tu otrzymuje rozkaz odbicia z rąk wroga amerykańskiego jeńca,
szeregowca Ryana (Matt Damon) – to jedyny ocalały z czwórki braci walczących na
froncie. Misja okazuje się ekstremalnie trudna. Jeden z najgłośniejszych filmów
wojennych w historii kina, pięć Oscarów (w tym dla reżysera Stevena Spielberga)
i niezapomniana rola Hanksa.



Ojciec chrzestny
Rok 1945. Starzejący się boss nowojorskiej mafii, don Vito Corleone (Marlon Brando)
myśli o przekazaniu przywództwa w rodzinie swojemu następcy. Ma do wyboru
starszego syna (James Caan), średniego (John Cazale), jest też syn nieformalnie
adoptowany (Robert Duvall), ale najchętniej don Corleone widziałby w tej roli
najmłodszego syna, Michaela (Al Pacino). Ten nie jest tym zainteresowany - gdy
jednak ojciec niemal ginie w zamachu podczas wojny między nowojorskimi
rodzinami, w Michealu budzi się chęć odwetu... Trzy Oscary i status jednego
z najlepszych filmów w historii kina. CBS Europa prezentuje też kolejne części
opowieści: OJCIEC CHRZESTNY II i OJCIEC CHRZESTNY III.



Top Gun
Historia zawodowej rywalizacji Mavericka (Tom Cruise) i Ice’a (Val Kilmer), dwóch
najlepszych pilotów elitarnej jednostki lotniczej – rywalizacji zaognionej przez
pojawienie się pięknej instruktorki Charlie (Kelly McGillis)... Jeden z największych
hitów kina rozrywkowego lat 80., z nieśmiertelną ścieżką dźwiękową i wciąż
robiącymi wrażenie scenami w przestworzach – a także przepustka Toma Cruise’a
do wielkiej kariery.
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