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ROGER WATERS THE WALL
НЕВЕРОЈАТНИОТ КОНЦЕРТЕН ФИЛМ ПРИКАЖАН НА КИНО ПЛАТНATA
ШИРУМ СВЕТОТ ЗА ПРВ ПАТ НА 29ти СЕПТЕМВРИ

Роџер Вотерс, креативниот гениј кој стои зад музичките пионери Пинк Флојд, во
соработка со Picturehouse Entertainment и Fathom Events, ќе го донесе неговото ремек
дело, ‘Roger Waters The Wall’, во киното Cineplexx во вторник на 29ти септември.
Концертниот филм е закажан за 20:00ч. Билетите се пуштени во продажба!
“The Wall Live” – најголемата тура низ светот од било кој артист во историјата – сега
доаѓа во кината како неверојатен концертен филм, според сценарио и режија на Роџер
Вотерс и Шон Еванс. Опишан од страна на критичарите како "исто како земање здив" и
"визуелно прекрасен", Роџер Вотерс ‘The Wall’ ја имаше својата премиера на
минатогодишниот Торонто филмски фестивал.
Филмот се одвива на повеќе нивоа - како извонредно концертно искуство на
класичниот албум на Пинк Флојд, филм за расчистување со минатото и како антивоен
филм - истакнување на човечката цена на конфликтот.
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Настанот, кој ќе се одржи на кино платното во Cineplexx, во вторник на 29ти
септември, ќе ни прикаже и неколку дополнителни содржини: ексклузивен разговор со
Роџер Вотерс и Ник Мејсон, каде што ритмичните секции на Пинк Флојд ќе се соединат и
каде фановите ќе добијат одговор на нивните прашања.

“Roger Waters The Wall” е снимен во 4К и со Dolby Atmos звук, додека се одржувала
турата “The Wall Live” во 2010-1013 година и која била распродадена и гледана од повеќе
од 4 милиони фанови ширум светот. Во филмот има сцени од оваа неверојатна тура кои
досега не биле видени, вклучувајќи ги хитовите Another Brick in the Wall Part 2, Comfortably
Numb и Run Like Hell.
Надвор од извонредната музика, Вотерс размислува за влијанието на војната врз
неговото семејство. Вткаени во текот на филмот, патувањето нуди откривање, искрен
портрет на маж кој поминал преку многу работи, и живеел во светот доволно долго, за да
биде страстен и без извинување анти-воен. Роџер Вотерс изјавил: "Се надевам дека овие
светски проекции кои доаѓаат на 29ти септември ќе бидат добра можност да ги
запаметиме, не само нашите изгубени најблиски, но и нивните сакани. Пепелта и
дијамантите, непријателот и пријателот, сите бевме еднакви на крајот. "

