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Lexus i Skyjet wśród gwiazd na premierze filmu „Valerian i
miasto tysiąca planet” Luca Bessona

Podczas światowej premiery filmu Luca Bessona „Valerian i miasto tysiąca planet”
jedną z gwiazd był futurystyczny statek kosmiczny SKYJET opracowany przez Lexusa.
Premiera długo oczekiwanego filmu SF miała miejsce w Hollywood w TCL Chinese
Theatre. Jednoosobowy ścigacz znalazł się na czerwonym dywanie obok gwiazd filmu,
Cary Delevingne i Dane’a DeHaan.
W premierowym pokazie filmu wzięli udział m.in. Rihanna i Kris Wu. Fotografowany wraz z
odtwórcami głównych ról, Carą Delevingne i Dane’em DeHaan, SKYJET wniósł do sali TCL
Chinese Theatre trochę filmowej magii. „Valerian i miasto tysiąca planet” to najdroższa
produkcja w historii europejskiej kinematografii. Superprodukcja trafi do polskich kin 22
lipca. Z tej okazji w Warszawie będzie gościł słynny reżyser, Luc Besson.
SKYJET to jednoosobowy ścigacz, który na potrzeby filmu opracowali projektanci Lexusa.
Ich celem było stworzenie rzeczywistego pojazdu, który będzie się wyróżniał na tle
supernowoczesnego wyposażenia Laureline i Valeriana oraz scenerii ery kosmicznej za 700
lat. Statek kosmiczny Lexusa wykorzystuje zaawansowane technologie i charakterystyczne
elementy designu marki.
„Wspaniale było zobaczyć statek SKYJET na czerwonym dywanie. Bardzo mnie cieszy
gorące przyjęcie filmu przez fanów. Produkcja Luca Bessona przypomina nam, że
przyszłość zależy od naszej wyobraźni. To przekonanie napędza naszą ciekawość i inspiruje
do poszukiwań takich rozwiązań, które dostarczą w przyszłości naszym klientom
wspaniałych doświadczeń” – powiedział Spiros Fotinos, szef marketingu Lexusa.
Luc Besson weźmie udział także w polskiej premierze nowej francuskiej superprodukcji.
Reżyser filmu oraz aktorzy przyjadą na miejsce imprezy eleganckimi Lexusami.
Więcej o projekcie statku kosmicznego SKYJET:
https://www.lexus-int.com/lexus-skyjet/first-look

Informacje o filmie „Valerian i miasto tysiąca planet”:

1/3

Facebook: https://www.facebook.com/ValerianMovie
Twitter: https://twitter.com/ValerianMovie
Instagram: https://instagram.com/valerianmovie/

#Valerian
Facebook: https://www.facebook.com/LexusInternational
Twitter: https://twitter.com/LexusInt
Instagram: https://www.instagram.com/beyondbylexus/
http://www.lexus-int.com/

Film „Valerian i miasto tysiąca planet”
Nowy film Luca Bessona jest oparty na francuskiej serii komiksów „Valérian and Laureline”
Pierre’a Christina i Jean-Claude Mézières’a, opublikowanej przez Dargaud. Słynny
scenarzysta i reżyser Luc Besson, znany z takich hitów jak „Leon Zawodowiec” czy „Taxi”,
zamienił tę legendarną historię na współczesną, unikalną sagę science fiction.
Valerian (Dane DeHaan) i Laureline (Cara Delevingne) to para agentów specjalnych, których
zadaniem jest utrzymywanie porządku we wszechświecie. Na rozkaz dowódcy (Clive Owen)
para agentów podejmuje się misji w międzygalaktycznym mieście Alpha, stale rozwijającej
się w trzech wymiarach metropolii, w której żyją tysiące różnych gatunków inteligentnych
istot z odległych zakątków uniwersum.
MARKA LEXUS
Debiutująca w roku 1989 na rynku północnoamerykańskim marka Lexus zdobyła światowe
uznanie dzięki doskonałej jakości swoich produktów i modelowej obsłudze klienta. Słynący
z niezawodności swoich samochodów Lexus jest obecnie liderem napędów hybrydowych
wśród ekskluzywnych marek, łącząc innowacyjne rozwiązania techniczne z niezrównanym
poziomem luksusu. Marka ta jest znana na ponad 90 rynkach całego świata. Stopniowe
zmiany, jakim podlega marka Lexus, znajdują swoje odzwierciedlenie nie tylko w
awangardowym wzornictwie jej najnowszych modeli, ale również w jej dążeniu do zdobycia
serc nowej generacji konsumentów dóbr luksusowych swoją niezwykłą aurą oraz
oryginalnymi i budzącymi emocje produktami oraz usługami. http://www.lexus-polska.pl
Studio EuropaCorp
EuropaCorp to jedno z wiodących studiów filmowych w Europie. Założona w 1999 roku
przez Luca Bessona, firma zajmuje się produkcją i dystrybucją filmową i teatralną, branżą
wideo i VOD oraz współpracą z francuską telewizją. W polu działalności studia znajdują się
także międzynarodowe prawa autorskie, współpraca partnerska i licencje oraz publikacje
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soundtracków. Od 2010 roku grupa zajmuje się produkcją seriali telewizyjnych, zaś od 2014
roku prowadzi bezpośrednia dystrybucję swoich filmów w USA. EuropaCorp ma w dorobku
500 filmów, w tym wiele międzynarodowych hitów, które umocniły jej pozycję na
światowych rynkach.
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