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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PEŁNE OTWARCIE SALI MUZYCZNEJ RADIO 
CITY MUSIC HALL PODCZAS NOCY WIEŃCZĄCEJ FESTIWAL TRIBECA W 

SOBOTĘ, 19 CZERWCA  
  

Festiwal Tribeca będzie pierwszym, w pełni dostępnym osobiście dla 
uczestników, festiwalem filmowym w Ameryce Północnej od momentu wybuchu 

pandemii COVID-19  
  

Podczas tego ważnego wydarzenia, historyczna sala muzyczna Radio City Music 
Hall zostanie otwarta ze 100% dostępnością miejsc dla w pełni zaszczepionej 

publiczności  
   

Festiwal w nowej odsłonie będzie zawierał nowe projekcje filmowe na świeżym 
powietrzu, programy festiwalowe online oraz pokazy filmów w kilku dzielnicach 

miasta  
  

Mapa miejsc projekcji filmowych podczas Festiwalu Tribeca oraz lokalizacje 
pokazów filmów w dzielnicach jest dostępna tutaj  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że sala Radio City Music Hall otworzy 
swoje podwoje po raz pierwszy od ponad roku, aby gościć projekcje filmów podczas 
nocy na zakończenie Festiwalu Tribeca w sobotę, 19 czerwca. Podczas tego 
wydarzenia Radio City Music Hall będzie otwarta ze 100% dostępnością miejsc dla w 
pełni zaszczepionych widzów. Więcej szczegółów na temat tego ważnego wydarzenia 
oraz projekcji planowanych na zamknięcie festiwalu zostanie wkrótce podane do 
wiadomości.  
  
Festiwal Tribeca będzie pierwszym, w pełni dostępnym osobiście dla uczestników, 
festiwalem filmowym w Ameryce Północnej od czasu wybuchu pandemii COVID-19. W 
ramach obchodów 20-lecia, organizowany w nowej odsłonie Festiwal będzie oferował 
zupełnie nowe doświadczenia, w tym pokazy na świeżym powietrzu w takich miejscach 
jak molo Pier 76, a także Tribeca At Home – nową selekcję filmów, które będą 
wyświetlane wyłącznie online. Podczas nocy otwarcia Festiwalu odbędzie się 
premierowy pokaz filmu „In the Heights” w teatrze United Palace w Washington Heights 
oraz jednocześnie we wszystkich innych plenerowych miejscach festiwalu. Reżyserem 
ekranizacji tego nagrodzonego nagrodą Tony musicalu, stworzonego i 
wyprodukowanego przez nowojorczyka Lin-Manuela Mirandę, jest Jon M. Chu.  
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„W miarę spadania słupków oraz coraz większej liczby zaszczepionych obywateli, 
możemy rozpocząć nowy rozdział po trudnym okresie epidemii i cieszyć się z powrotu 
do normalności”, powiedział Gubernator Cuomo. „Wydarzenia, miejsca i firmy w 
całym stanie Nowy Jork zmieniają sposób funkcjonowania w świecie po pandemii, a 
Festiwal Tribeca nie jest tu wyjątkiem. W tym roku Festiwal Tribeca zaoferuje 
nowojorczykom i gościom nowe, interesujące sposoby projekcji najlepszych filmów roku 
i możliwość skorzystania z wielu wydarzeń, które będą miały miejsce, a punktem 
kulminacyjnym będzie możliwość pełnego udziału zaszczepionej publiczności podczas 
pokazów w historycznym miejscu jakim jest Radio City Music Hall. Jest to ogromny krok 
naprzód w procesie ponownego otwierania naszego stanu i kraju, który pozwoli reszcie 
świata dostrzec, że Nowy Jork wraca do życia i to w kondycji lepszej niż kiedykolwiek 
wcześniej”.  
  
Współzałożycielka i dyrektor generalna Tribeca Enterprises i Festiwalu Tribeca, 
Jane Rosenthal, powiedziała: „Nasza misja założycielska jest dziś jeszcze bardziej 
aktualna i chcieliśmy zapewnić, że będziemy mogli dotrzeć do wszystkich zakątków 
Nowego Jorku. Festiwal Tribeca powstał po to, by łączyć ludzi, i to właśnie chcemy 
zrobić w tym roku – połączyć społeczności we wszystkich pięciu dzielnicach i 
bezpiecznie cieszyć się tym festiwalem, wspierając przy tym lokalne firmy”.  
  
James Dolan, Prezes i dyrektor generalny MSG Entertainment, powiedział: „To 
ważny moment dla Radio City Music Hall, branży rozrywkowej i Nowego Jorku i 
jesteśmy wdzięczni gubernatorowi Cuomo za jego przywództwo i zaangażowanie w 
jego realizację. Współpracując blisko z naszymi wspaniałymi partnerami z Tribeca Film 
Festival, jesteśmy pewni, że powitamy pełną widownię podczas tego bardzo 
wyjątkowego i niezapomnianego wydarzenia, które – mamy nadzieję – może utorować 
drogę dla innych”.  
  
Festiwal Tribeca powstał po wydarzeniach z dnia 11 września 2001 roku w oparciu o 
ideę, że artyści i wspaniałe historie mogą  w trudnych czasach przywracać nadzieję, 
przynosić zmiany i ożywiać społeczności. Dwadzieścia lat później przesłanie Tribeca 
jest bardziej aktualne niż kiedykolwiek, zwłaszcza po roku, w którym Nowy Jork i cały 
świat stanęły w obliczu bezprecedensowych wyzwań związanych z pandemią.  
  
Festiwal Tribeca 2021 będzie 12-dniowym wydarzeniem odbywającym się w wielu 
lokalizacjach oraz będzie obejmował ponad 250 projekcji, wykładów i występów, pięć 
fascynujących doświadczeń zanurzenia się w świat mieszanej rzeczywistości Mixed 
Reality Arcade w Spring Studios oraz programy we wszystkich pięciu dzielnicach. Po 
raz pierwszy w historii Festiwalu pojawi się także program podcastów, a także seria 
filmowych spotkań i rocznic. Oczekuje się, że Festiwal w ciągu 12 dni odwiedzi go 
nawet 100 000 gości, którzy wezmą udział w ponad 200 seansach w plenerowych 
miejscach, m.in:  

• The Battery, Manhattan  
• Waterfront Place w Brookfield Place, Manhattan  
• Hudson Yards, Manhattan  
• Pier 76 w Hudson River Park, Manhattan                        



 

 

• Empire Outlets, Staten Island  
• MetroTech Commons, Brooklyn  

  
Ponadto, w ramach programu Borough-to-Borough, Festiwal zostanie zaprezentowany 
bezpośrednio w kilku dzielnicach Nowego Jorku za pomocą 12-metrowych, 
najnowocześniejszych ekranów LED – pierwszych mobilnych ekranów HD w kraju – 
zapewniając społecznościom dostęp do wydarzeń festiwalowych bezpośrednio w ich 
okolicy. Miejsca, w których będą odbywały się imprezy w ramach Borough-To-Borough 
obejmują:  

• Queens - Flushing Meadows Corona Park; Rockaway Beach; Astoria Park  
• Bronx - Van Courtland; Soundview Park; Walter Gladwin Park  
• Brooklyn - Marine Park  

  
Festiwal Tribeca zajmuje się wspieraniem artystów, filmowców i twórców w różnych 
formach. Od początku swojego istnienia Tribeca promuje zarówno wschodzące talenty, 
jak i uznanych twórców, jest kuratorem innowacyjnych doświadczeń oraz wprowadza 
nowe technologie i pomysły poprzez premiery, wystawy, spotkania i występy na żywo. 
Więcej informacji o Festiwalu Tribeca i możliwość zakupu biletów podano na 
stronie www.tribecafilm.com.  
  
Dzisiejsza wiadomość nawiązuje do ostatnich działań Gubernatora Cuomo mających na 
celu dalsze otwarcie gospodarki, biorąc pod uwagę znaczny postęp w szczepieniach 
oraz stały spadek liczby przypadków COVID-19 i hospitalizacji. Na dzień wczorajszy 62 
procent dorosłych mieszkańców Nowego Jorku otrzymało przynajmniej jedną dawkę 
szczepionki, a 52 procent ukończyło serię szczepień.  
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