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Avengers: Koniec gry

Iron Man
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Polsat Film
Czy pragniesz, żeby Twój poniedziałek był intrygujący? Lubisz pośmiać się
we wtorek? Potrzebujesz odrobiny sensacji w środę? A może masz ochotę
na romans we czwartek? Gwiazdy odwiedzą Cię w piątek, a w sobotę
rewelacyjny SuperHit. Na deser, na koniec tygodnia czeka klasyczna
niedziela. Wszystkie te emocje można znaleźć w ulubionym przez widzów
paśmie filmowym codziennie o 21. Przez resztę dnia jest jeszcze lepiej - na

widzów czekają największe gwiazdy hollywood i najgłośniejsze hity
ostatnich lat. Polsat Film to kanał skierowany do wszystkich miłośników
dobrego kina. Na program składają się wyselekcjonowane filmy z całego
świata, tworząc pomost pomiędzy kinem komercyjnym i artystycznym,
dziełami wielkich reżyserów i aktorów, a filmami mniej znanych twórców
filmowych.



Kapitan Ameryka: 
Pierwsze starcie
Widowisko science-fiction. Kapitan Ameryka to pierwsza postać stworzona
przez Marvel Comics. Ten film akcji powstał na podstawie serii komiksów
o superbohaterze o tym samym imieniu.



Aladyn
„Aladyn” to muzyczny film fantasy, wyprodukowany w Walt Disney Pictures. To
aktorska, odświeżona wersja klasycznego animowanego przeboju tej wytwórni
z 1992 roku o tym samym tytule, a powstałego z inspiracji jedną z opowieścią
z „Baśni tysiąca i jednej nocy”. Jeden z największych hitów kinowych minionego
sezonu!



Kapitan Marvel
Przebój kinowy „Kapitan Marvel” przedstawia zupełnie nową przygodę w kinowym
uniwersum Marvela, z niewidzianą wcześniej, pierwszą samodzielną kobiecą
postacią superbohaterki – Carol Danvers vel Kapitan Marvel. Akcja tego filmu
rozgrywa się w latach 90-tych XX wieku. Ziemia dostaje się w sam środek
galaktycznej wojny pomiędzy obcymi rasami - Kree i Skrullami. Tytułowa
bohaterka, Vers vel Carol Danvers (Brie Larson) stanie się jedną z najpotężniejszych
postaci wszechświata.



Avengers: Koniec gry
Akcja science-fiction, z nominacją do Oscara. „Avengers: Koniec gry” to kulminacja
kinowego uniwersum Marvela; obecnie najbardziej kasowy film wszech czasów.



Iron Man
Widowisko science fiction z dwiema nominacjami do Oscarów. Film akcji na
podstawie serii komiksów o superbohaterze o tym samym imieniu, wydawnictwa
Marvel Comics. Kiedy zamożny przemysłowiec Ton Stark zostaje zmuszony do
zbudowania kombinezonu pancernego po zagrażającym życiu incydencie,
ostatecznie decyduje się na wykorzystanie swojej technologii do walki ze złem -
jako Iron Man!



Czarownica 2
Widowisko fantasy, nominowane do Oscara 2020. Akcja filmu rozpoczyna się kilka
lat po wydarzeniach, opowiedzianych w „Czarownicy” (2014) – przeboju kinowym
z brawurową kreacją Angeliny Jolie. Wzajemne relacje Diaboliny (Angelina Jolie) i
jej córki chrzestnej, Aurory (Elle Fanning) zostanąwystawione na ciężką próbę.




