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Cinema City Timisoara - al doilea
multiplex din Romania
Articol de: Andrei V
De azi 30 noiembrie, timisorenii au un nou loc de petrecere a timpului
liber: multiplexul Cinema City din Iulius Mall Timisoara. Cinematograful de
7 sali si 951 de locuri este al doilea deschis in Romania de reprezentantul
local al Cinema City International, principalul lant de cinematografe din
Europa Centrala si de Est.
Noul cinematograf este amplasat in incinta complexului Iulius Mall, de pe
strada Aristide Demetriade si va rula filme zilnic, incepand cu ora 13 in
timpul saptamanii si cu ora 11 in zilele de sambata si duminica.
Multiplexul, primul de acest tip in Timisoara, promite clientilor o auditie
excelenta, datorata sistemului Dolby Digital Surround si o calitate
superioara a imaginii, garantata de proiectoare Kinoton.
“Standardele ridicate sunt o politica a companiei”, a declarat presedintele
Cinema City International, Moshe (Mooky) Greidinger. “Noi credem ca cel
mai bun mod de a vedea un film ramane marele ecran al unui multiplex
modern. Nimic nu se compara cu senzatia pe care o ai atunci cand stai
comod pe scaun cu paharul de cola si punga de popcorn, iar luminile se
sting, sonorul porneste si filmul ruleaza pe ecranul de mari dimensiuni,
atragandu-te cu totul in poveste” a mai adaugat Mooky Greidinger.
Pentru prima sa saptamana de operare, Cinema City Timisoara va aduce
deja pe ecrane doua filme captivante: Leii mor pentru miei si Gangster
American, cel din urma fiind proiectat la Timisoara in avanpremiera, cu o
saptamana inaintea lansarii sale oficiale in Romania. Ambele pelicule
sunt succese americane cu cei mai cautati actori ai momentului. Astfel, in
Leii mor pentru miei, Tom Cruise joaca alaturi de Meryl Streep si Robert
Redford, care regizeaza de altfel aceasta drama.
Gangster American face parte din aceeasi categorie de filme dramatice.
Regizolul Ridley Scott (Regatul Cerului, Hannibal, Gladiatorul)
colaboreaza din nou cu Russell Crowe, castigator al premiului Oscar®,
pentru aceasta pelicula pe care industria de film o pomeneste din ce in ce
mai frecvent printre cele mai bune realizari ale anului 2007. Distributia
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filmului ii include si pe Denzel Washington si Josh Brolin.
Multiplexul Cinema City din Timisoara este cel de-al doilea deschis de
companie in Romania, dupa recenta lansare a Cinema City Iasi, in 16
noiembrie. Planurile de viitor includ alte doua proiecte in colaborare cu
Iulius Group (mall-urile Iulius din Cluj siSuceava), dar si mall-urile
Galleria, dezvoltate de GTC, complexurile Euromall, incepand cu Bacau
in prima jumatate a lui 2008, precum si extinderea in alte ansambluri
comerciale pe tot cuprinsul Romaniei.
“Avem incredere in piata din Romania”, spune Moshe Greidinger.
“Cinematografia repurteaza succese, exista castigatori ai premiilor
internationale de prim rang si nominalizari la Oscar®. Este timpul ca si
salile de cinema in majoritatea oraselor tarii sa se ridice la aceleasi
standarde. Datorita excelentelor relatii cu dezvoltatorii imobiliari, noi vom
putea sa le oferim aceste standarde in curand. De aceea, odata cu
deschiderea Cinema City Timisoara, putem reitera cu incredere ca e
timpul pentru film”.
Cinema City in Romania
28 noiembrie 2007 este a doua data importanta pentru Cinema City
Romania. La nici doua saptamani dupa deschiderea primului sau
multiplex la Iasi, Cinema City inaugureaza ualte 7 sali in Timisoara,
marcand progresul planurilor sale de dezvoltare in tara noastra. Pe langa
cele 5 multiplexuri care vor fi deschise in 2008, si cele 15 finalizate in
urmatorii 5 ani, compania va inaugura in anul urmator si primul IMAX din
Romania, la Bucuresti.
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