TNT
TNT to ulubione miejsce dla ponadczasowych produkcji filmowych
i serialowych. Szybka akcja, charakterne postaci, brawurowe kreacje
aktorskie największych gwiazd – wszystko to czeka na widzów w
programie stacji. W każdym miesiącu mogą liczyć oni na angażujące
cykle
tematyczne
i
wciągające
maratony
kinowych
hitów.
W stałej ramówce emitowane są klasyki jak m.in. „Dirty Dancing”,

„Zabójcza broń”, „Matrix” czy „Siedem lat w Tybecie” oraz produkcje
serialowe, wśród których znajdują się: „4 Blocks”, „Dr Quinn”, „Strażnik
Teksasu” czy „Tropiciele”. Szeroka gama różnych obrazów filmowych
to gwarancja rozrywki pełnej emocji. TNT jest kanałem nadawanym
w jakości HD, należącym do koncernu WarnerMedia. Więcej informacji
można znaleźć na stronie tnt-tv.pl.

Oferta programowa
Zabójcza broń
Kocha, lubi, szanuje
Cudotwórcy: Wieki ciemne
Interstellar

Zjawa
Łowca androidów

Zabójcza broń
Mel Gibson i Danny Glover stworzyli kultowy kinowy duet. Już pierwsza część serii
„Zabójcza broń” sprawiła, że zapisali się w historii filmów akcji. Nadali opowieści
komediowy sznyt i przyciągnęli tłumy przed kinowe ekrany. Tworzą nietypową
parę: stateczny policjant Murtaugh nie przepada za porywczym kolegą Riggsem,
ale muszą nauczyć się współpracować. Szybko okazuje się, że połączenie ich
charakterów pomoże w rozwiązaniu sprawy nagłej śmierci prostytutki.

Kocha, lubi, szanuje
Komedia romantyczna „Kocha, lubi, szanuje”, od samego początku była typowana
na kinowy hit. Stało się dokładnie tak, jak zakładali twórcy: gwiazdorska obsada
w postaci Ryana Goslinga, Emmy Stone, Julianne Moore i Steve’a Carella, a także
błyskotliwy i zabawny scenariusz zagwarantowały sukces. Film opowiada o historii
rozwiedzionego mężczyzny w średnim wieku, który chce powrócić do randkowania
z pomocą przystojnego mistrza podrywu. Ryan Gosling przyznał, że sam czytał
randkowe poradniki, aby wiarygodnie zagrać przewodnika po świecie flirtu.

Cudotwórcy: Wieki
ciemne
Druga część serii „Cudotwórcy” przenosi widzów do czasu średniowiecza.
W główne postaci po raz kolejny wcielili się Steve Buscemi i Daniel Radcliffe.
Tym razem pierwszy z nich odgrywa poczciwego mieszkańca wnioski, a drugi jest
nieporadnym księciem, który nie potrafi spełnić oczekiwań wymagającego ojca.
Na bohaterów czekają miłosne porywy, liczne nieporozumienia i nieoczekiwane
wzruszenia.

Interstellar
Jeden z najnowszych filmów Christophera Nolana po raz kolejny udowodnił, że
wizjonerskie kino słynnego reżysera nie ma sobie równych. Oscarowy „Interstellar”
pokazuje losy naukowców, którzy wybrali się w kosmiczną podróż w poszukiwaniu
planety zdatnej do życia dla ludzi. W rolach głównych: Anne Hathaway, Matthew
McConaughey, Jessica Chastain i Michael Cane.

Zjawa
Aby nakręcić „Zjawę” dokładnie tak, jak zakładała pierwotna wizja, reżyser
Alejandro Iñárritu realizował zdjęcia m.in. w ponad 30-sto stopniowym mrozie.
Leonardo DiCaprio prawie doznał odmrożenia, ale poświęcenie dla roli przyniosło
mu długo wyczekiwaną statuetkę Oscara. Zagrał porzuconego na pastwę natury
łowcę, który musi stanąć twarzą w twarz z dzikim niedźwiedziem. W pozostałych
rolach produkcji o przetrwaniu wystąpili m.in. Domhnall Gleeson i Tom Hardy.

Łowca androidów
Harrison Ford zasłynął udziałem w trzech kultowych produkcjach. W pierwszej
z nich wcielił się w legendarnego Hana Solo, druga opowiada o losach Indiany
Jonesa, a trzecia to właśnie „Łowca androidów”. Akcja dzieje się w przyszłości,
gdzie ludzkości towarzyszą replikanci, czyli tytułowe androidy. Zaczynają wznosić
bunt przeciw ludziom. Władze chcą dopaść buntowników za wszelką cenę.
W tym celu przydzielają sprawę policjantowi Rickowi Deckardowi, w którego
wcielił się Harrison Ford.

