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2 GUNS 2 PISTOALE 

 Regia: Baltasar Kormákur 

 Cu: Denzel Washington, Mark Wahlberg, Paula Patton, Bill Paxton, James Marsden 

 Acțiune, S.U.A. 2013 

 Difuzări: 13, 16, 19 iulie 

 

Timp de 12 luni, agentul DEA Robert “Bobby” Trench (Denzel Washington) și ofițerul de contra-informații 

al marinei Michael “Stig” Stigman (Mark Wahlberg) au fost forțați să colaboreze. Lucrând sub acoperire ca 

membri ai unui sindicat al drogurilor, cei doi nu au încredere unul în altul și nici în traficanții pe care trebuie 

să-i aresteze.  

Când tentativa lor de a se infiltra într-un cartel mexican al drogurilor și de a recupera milioane de dolari 

eșuează, Bobby și Stig cad în dizgrația superiorilor lor. Acum, când toți îi vor în închisoare sau morți, 

singura persoană pe care se pot baza este celălalt. Din păcate pentru cei care îi urmăresc, atunci când oamenii 

legii trebuie să se prefacă mult timp că sunt infractori, ei învață tot felul de trucuri din mediul în care au trăit.  

 

ANY QUESTIONS FOR BEN? (AKA. UNTIL SHE CAME ALONG) VREO ÎNTREBARE PENTRU 

BEN? 

 

 Regia: Rob Sitch 

 Cu: Josh Lawson, Rachael Taylor, Daniel Henshall, Felicity Ward, Christian Clark 

 Comedie, 2012 Australia 

 Difuzări: 1, 2, 10 iulie 

 

Când Ben, un brand manager de 27 de ani care lucrează în Melbourne, se întoarce la vechiul lui liceu să le 

vorbească elevilor despre cariere, se reîntâlnește cu vechii colegi, inclusiv cu Alexis, o avocată pentru 

drepturile omului care lucrează pentru Națiunile Unite în Yemen, și cu Jim, un medaliat olimpic la trasul cu 

arcul. Ben își dă repede seama că, în comparație cu ceilalți, nimeni nu este interesat de ceea ce face un brand 

manager și nimeni nu vrea să știe nimic despre el. Astfel Ben începe să-și pună întrebări în legătură cu stilul 

lui de viață, cu prioritățile lui și, în cele din urmă, începe să-și analizeze viitorul, mai ales după ce simte că se 

îndrăgoște cu adevărat pentru prima dată în viață. 

 

BLUE LAGOON: THE AWAKENING NAUFRAGIAȚI ÎN LAGUNA ALBASTRĂ 

 Regia: Jake Newsome, Mikael Salomon 

 Cu: Indiana Evans, Brenton Thwaites, Denise Richards, Patrick St. Esprit, Frank John Hughes 

 Dramă, 2012 S.U.A. 

 Difuzări: 22, 23, 31 iulie 

 

Emma și Dean, doi elevi de liceu, pleacă împreună cu clasa într-o excursie în Trinidad. Deși au puține lucruri 

în comun, ei participă la o petrecere pe un iaht și când Emma cade în apă în timpul unui control al poliției, 

Dean sare după ea să o salveze. După ce iahtul pleacă, cei doi rămân în mijlocul oceanului pe o barcă și 

ajung pe o insulă părăsită. În timp ce părinții lor îi caută înnebuniți, Emma și Dean trebuie să învețe să 

supraviețuiască. În ciuda diferențelor, în scurt timp se creează o legătură între ei și se îndrăgostesc. Dar, pe 

măsură ce timpul trece, Emma și Dean se întreabă dacă vor fi vreodată salvați sau dacă își vor petrece restul 

vieții pe această insulă. 

 

CINDERELLA MAN RENĂSCUT DIN CENUȘĂ 

 Regia: Ron Howard 

 Cu: Russell Crowe, Renée Zellweger, Paul Giamatti, Craig Bierko, Paddy Considine 

 Dramă, 2005 S.U.A. 

 Difuzări: 7, 8, 20, 31 iulie 
 



În mijlocul Marii Crize, când America, deja cuprinsă de problemele economice devastatoare, era aproape 

îngenuncheată, a apărut un erou neobișnuit, care a făcut publicul să aclame ridicându-se în picioare. Acest 

om a dovedit cât de mult poate munci cineva ca să câștige o a doua șansă pentru sine și pentru familia sa. 

Acest erou provenit dintr-un om de rând era James J. Braddock, supranumit "Cinderella Man", cel ce avea să 

devină o legendă sportivă surprinzătoare, care urma să inspire lumea. La sfârșitul anilor '30, fostul pugilist 

era învins, bătut, ghinionist, ca mai toată populația americană. Ca mulți alții, Braddock nu mai știa ce să facă. 

Cariera lui părea încheiată, nu își mai putea plăti facturile, iar singurul lucru care mai conta pentru el, 

familia, era în pericol. Chiar a fost forțat să accepte ajutoare sociale. În sinea lui, Jim Braddock a rămas însă 

la fel de hotărât. Condus de iubire, onoare și o doză incredibilă de curaj, a încercat să transforme în realitate 

un vis imposibil. Într-o ultimă tentativă de a-și ajuta familia, Braddock s-a întors în ring. Nimeni nu-i mai 

acorda nici o șansă. Meci după meci, se spunea că bietul Jim Braddock era depășit și în încurcătură. Dar 

Braddock, împins din spate de ceva mai puternic decât spiritul de concurență, continua să învingă. Deodată, 

muncitorul de rând care nu putea găsi de lucru, a devenit un sportiv legendar, care nu putea să piardă. 

Ducând pe umeri speranțele și visurile celor săraci, Braddock a urcat în topuri, până când omul care a sfidat 

toți sorții potrivnici a reușit incredibilul: a luptat cu campionul mondial, nestăvilitul Max Baer, cunoscut 

pentru că a ucis doi oameni în ring. 

 

CLOSED CIRCUIT CONSPIRAȚIA 

 Regia: John Crowley 

 Cu: Eric Bana, Rebecca Hall, Ciarán Hinds, Riz Ahmed, Anne-Marie Duff 

 Thriller, 2013 UK 

 Difuzări: 25 iulie 
 

După o explozie misterioasă dintr-o piață aglomerată din Londra, un suspect este reținut și țara se pregătește 

pentru unul dintre cele mai importante procese din istoria legală a Marii Britanii. Doi avocați excepționali, 

care sunt și foști iubiți, sunt atrași într-o rețea periculoasă de secrete și minciuni și, când dovezile arată o 

posibilă conspirație a serviciului secret britanic, vor fi în joc atât reputațiile cât și viețile lor. 

 

CLOSER TO THE MOON CLOSER TO THE MOON 

 Regia: Nae Caranfil 

 Cu: Vera Farmiga, Mark Strong, Harry Lloyd, Anton Lesser, Joe Armstrong 

 Dramă, 2014 România 

 Difuzări: 6, 7, 9, 10, 12, 24 iulie 
 

București 1959. Un spectaculos jaf asupra unei furgonete a Băncii Naționale a României pune întreaga țară 

pe jar. În România comunistă de după război, un astfel de atac reprezintă o palmă în fața autorităților statului. 

Patru bărbați și o femei (banda Ioanid) sunt arestați, judecați și condamnați la moarte și, în timp ce așteaptă 

execuția, sunt obligați de către Securitate să apară într-un film propagandă despre fapta lor. Toți cei cinci 

protagoniști sunt eroi ai rezistenței din timpul Celui De-al Doilea Război Mondial și membri importanți ai 

societății române. Era clar că știau că vor fi prinși și executați.  

 

DEEP LOVE DRAGOSTE VINDECĂTOARE 

 Documentar, 2013 Polonia 

 Difuzări: 24 iulie 

 
Asia, o instructoare de sărituri în apă care lucrează cu oameni infirmi, este partenera de viață a lui Janusz, un 

scufundător experimentat care a suferit un atac cerebral cu trei ani în urmă. Janusz își mișcă cu greu piciorul 

drept și mâna lui dreaptă este aproape complet paralizată. Are și probleme cu vorbitul, neputând să formeze o 

propoziție complet inteligibilă. El are un singur vis: să se întoarcă cu prietenul lui Artur într-un loc de unde a 

sărit în apă ultima oară înainte de accidentul lui. Aruncarea în apă în acest loc este o provocare masivă chiar 

și pentru scufundătorii cu o condiție fizică perfectă. Să aduci un invalid aici, să sară în apă este ceva ce nu s-a 

mai făcut niciodată. Oare Asia îl va sprijini ca să-și îndeplinească visul? Ce este cel mai important lucru: 



siguranța cuiva sau libertatea de a-și îndeplini visurile fără de care viața nu ar merita să fie trăită? Ce ar face 

fiecare dintre noi într-o astfel de situație? 

 

FANTASTIC FOUR CEI PATRU FANTASTICI 

 Regia: Tim Story 

 Cu: Ioan Gruffudd, Jessica Alba, Chris Evans, Michael Chiklis, Julian McMahon 

 Acțiune, 2005 S.U.A. 

 Difuzări: 12, 13, 18 iulie 
 

Patru astronauți își văd viețile schimbate pentru totdeauna după ce sunt loviți de un nor cu radiații cosmice. 

Reed Richards (Gruffudd) are acum capacitatea de a-și întinde trupul ca pe un elastic. Sue Storm (Alba) a 

devenit femeia invizibilă. Johnny Storm (Evans) este „torța umană”, iar Ben Grimm (Chiklis) se transformă 

în „chestia” sau omul-de-piatră. Există, desigur, o problemă. Sponsorul călătoriei, Victor von Doom 

(McMahon), a fost și el afectat de puterea norului și este o forță periculoasă care trebuie oprită înainte de a fi 

prea târziu. Unindu-și forțele, cei patru transformă dezastrul în triumf, folosindu-și extraordinarele capacități 

pentru a dejuca planurile de distrugere ale marelui industriaș Von Doom și pentru a-i proteja pe cetățenii 

New York-ului de catastrofa care-i amenință. Pentru întreaga lume, ei devin Cei 4 Fantastici. 

 

 

GUS (AKA. EXPECTING) ÎNSĂRCINAȚI 

 Regia: Jessie McCormack 

 Cu: Michelle Monaghan, Radha Mitchell, Jon Dore, Michael Weston, Mimi Kennedy 

 Comedie, 2013 S.U.A. 

 Difuzări: 8, 22 iulie 
 

După ani de încercări să rămână însărcinată, Lizzie a renunțat. Dar când prietena ei cea mai bună, Andie, 

rămâne însărcinată după o aventură de o noapte, apare o soluție neașteptată: Andie va naște copilul și i-l va 

da lui Lizzie. Cei doi sunt de acord cu acest plan, cu o condiție: Andie trebuie să se mute cu ei pe perioada 

sarcinei. Dar va putea supraviețui prietenia celor două femei până după naștere?  

 

HOLIDAZE (AKA. HOME AGAIN) HOLIDAZE: DIN NOU ACASĂ 

 Regia: Jerry Ciccoritti 

 Cu: Jennie Garth, Cameron Mathison, Mary Kay Place, Kristin Booth, Charlie Carrick 

 Dramă, 2013 S.U.A. 

 Difuzări: 15, 16, 19, 31 iulie 
 

Melody Gerard, o femeie obsedată de muncă, lucrează pentru un conglomerat de retail. Are o surpriză 

neplăcută atunci când șeful ei o trimite în liniștitul ei oraș natal ca să-i convingă pe localnici să le permită să 

construiască un nou magazin cu reduceri. Acum, obligată să-și revadă familia și pe iubitul din copilărie, 

Carter McClure, sarcina ei nu este atât de simplă de vreme ce toți se opun companiei pe care o reprezintă 

Melody. Disperată să plece din oraș și să se întoarcă la viața ei “adevărată”, Melody se lovește și se trezește 

într-un univers alternativ în care nu și-a părăsit niciodată orașelul și este căsătorită cu Carter. Hotărâtă să 

scape de viața într-un oraș mic, Melody trebuie să găsească sensul noii sale vieți și să-și dea seama dacă te 

poți întoarce cu adevărat acasă. 

 

HOUSE PARTY: TONIGHT'S THE NIGHT PETRECERE ACASĂ: O NOAPTE NEBUNĂ 

 Regia: Darin Scott 

 Cu: Tequan Richmond, Zac Goodspeed, Rolonda Watts, Tristin Mays, Gary Anthony 

Williams 

 Comedie, 2013 S.U.A. 

 Difuzări: 29 iulie 
 



Chris are totul stabilit: este pregătit să părăsească liceul și să plece la facultate. Problema este că îl va lăsa în 

urmă pe Dylan, cel mai bun prieten al lui și partenerul cu care face rime. Și încă nu s-a cuplat cu Autumn, 

fata de care este îndrăgostit din clasa a doua. Soluția? Să dea o ultimă petrecere unde Chris și Dylan își pot 

demonstra talentele la cuvinte și la femei. Dar o adunare mică se transformă într-un dezastru epic când orice 

se poate întâmpla și oricine își poate face apariție. 

 

MADAGASCAR 3: EUROPE'S MOST WANTED MADAGASCAR 3: FUGĂRIȚI PRIN EUROPA 

 Regia: Eric Darnell, Tom McGrath, Conrad Vernon 

 Animație, 2012 S.U.A.  

 Difuzări: 
- Varianta dublată: 20 iulie 

- Varianta subtitrată: 5, 17 iulie 

Leul Alex, zebra Marty, girafa Melman și hipopotamul Gloria plănuiesc să se întoarcă la New York, după o 

escapadă în Africa. Depinzând de cunoștințele mecanice ale pinguinilor și ale cimpanzeilor, planul lor 

eșuează. Astfel ei ajung în Monte Carlo, unde încearcă să elibereze Europa de animalele conduse de 

căpitanul Chantel DuBois, alăturându-se unui circ. Conduși de venerabilul tigru siberian Vitaly, animalele, 

devenite atracție a circului, nu sunt fericite cu statutul lor actual. În timpul călătoriei printr-o serie de orașe 

europene, ultimul pe listă fiind Londra, Alex, Marty, Melman și Gloria îi ajută pe Vitaly, Gia, jaguarul, și pe 

Stefano, leul de mare, să își redescopere pasiunea pentru spectacole, să transforme și să modernizeze 

performanțele circului. 

 

MIDNIGHT IN THE GARDEN OF GOOD AND EVIL NOAPTEA DINTRE BINE ȘI RĂU 

 Regia: Clint Eastwood 

 Cu: John Cusack, Kevin Spacey, Jack Thompson, Lady Chablis, Alison Eastwood 

 Dramă, 1997 S.U.A. 

 Difuzări: 17 iulie 
 

Când jurnalistul din New York John Kelso (John Cusack) sosește în Savannah pentru a scrie un articol 

despre o exclusivistă petrecere, nu avea nici cea mai vagă idee despre întorsătura pe care o vor lua 

evenimentele. 

Pelicula regizată de Clint Eastwood are la bază romanul lui John Berendt, carte care a fost best-seller vreme 

de patru ani. John Kelso este un jurnalist din New York, în fapt un alter ego al lui Berendt, care sosește în 

Savannah pentru a scrie un articol despre petrecerea de Crăciun organizată de sofisticatul Jim Williams 

(Kevin Spacey). Se întâmplă însă ceva neprevăzut. După petrecere, Williams îl ucide pe Billy Hanson (Jude 

Law), cel care este iubitul lui, invocând apărarea legitimă. Această crimă îl detemină pe Kelso să își schimbe 

planurile, el hotărând să rămână pentru a relata de la fața locului de la proces. Astfel, el are prilejul să îi 

cunoască mai bine pe localnici, întâlnind câteva persoane bizare și excentrice, printre care și pe Lady 

Chablis, un travestit de culoare, Joe Odom, Mandy Nichols, preoteasa voodoo Minerva sau Sonny Seiler, 

avocatul apărării în procesul lui Williams.  

 

MR. PIP DOMNUL PIP 

 Regia: Andrew Adamson 

 Cu: Hugh Laurie, Xzannjah Matsi, Healesville Joel, Eka Darville, Kerry Fox 

 Dramă, 2012 Noua Zeelandă 

 Difuzări: 18, 30 iulie 
 

Acțiunea filmului are loc în provincia Bougainville din Papua Noua Guinee în timpul unui război civil, iar 

rolul principal este interpretat de Hugh Laurie. El este un profesor misterios, domnul Watts, singurul bărbat 

alb rămas pe insulă după blocadă. El deschide școala și le prezintă copiilor romanul “Marile speranțe”. 

Matilda, povestitoarea adolescentă, găsește refugiu în povestea unui orfan din perioada victoriană atunci 

când lumea ei este distrusă. Pieile Roșii, o armată trimisă să-i anihileze pe rebelii locali, se apropie. Matilda 

scrie “Pip” în nisip. Acest act simplu are consecințe teribile când Pieile Roșii cred că Pip este un lider al 

rebelilor și cer ca el să fie adus în fața lor. O poveste minunată despre puterea imaginației care, pe o insulă 



devastată de război, poate avea consecințe periculoase.  

 

NIGHT TRAIN TO LISBON TRENUL DE NOAPTE SPRE LISABONA 

 Regia: Bille August 

 Cu: Jeremy Irons, Mélanie Laurent, Jack Huston, Martina Gedeck, August Diehl 

 Thriller, 2013 Germania 

 Difuzări: 4, 13 iulie 

 
Raimund este un profesor de latină și un expert în limbile vechi. Viața lui se schimbă atunci când întâlnește o 

femeie pe un pod din orașul Berna pe care o salvează de la moarte. Raimund este intrigat, dar femeia dispare 

rapid lăsându-și în urmă haina. În ea se află o carte a unui doctor portughez care conține un bilet de tren. 

Raimund folosește biletul și pleacă spre Lisabona. În timp ce-l caută pe autorul cărții, el revizitează un 

capitol negru din istoria țării și dezvăluie un tragic triunghi amoros fiind atras într-o situație cu mize mari. În 

cele din urmă călătoria lui trece dincolo de timp și spațiu, el are de-a face cu probleme de istorie, filozofie, 

medicină, întâlnește dragostea, iar călătoria devine o căutare eliberatoare a adevăratului sens al vieții. 

 

OVERDOSE 

 Regia: Gábor Ferenczi 

 Documentar, 2013 Ungaria 

 Difuzări: 31 iulie 
 

Un traficant slovaco-ungur a plătit 2000 de guinee pentru un cal prăpădit care acum valorează de 200 de ori 

mai mult și care ar putea fi cel mai rapid cal de pe pământ. Miracolul se manifestă în forma unui cal care 

merge la galop într-o țară în care economia este la pământ, iar identitatea națională se află în declin. În umbra 

lui Overdose, care nu poate fi învins, emoțiile puternice apar pe neașteptate și se intersectează cu interesele 

de afaceri. Documentarul portretizează sentimentele unei comunități și reacțiile din punctul de vedere al unei 

victime – atât în Ungaria unde cursele de cai nu sunt de interes cât și în acele țări europene unde sportul 

regilor face parte în continuare din cultura națională. 

 

PERCY JACKSON: SEA OF MONSTERS -ERCY JACKSON: MAREA MONȘTRILOR 

 Regie: Thor Freudenthal 

 Cu: Logan Lerman, Brandon T. Jackson, Alexandra Daddario, Jake Abel, Douglas Smith 

 Aventură, S.U.A. 2013 

 Difuzări: 20, 21, 23, 24, 26 iulie 
 

Când Percy află că are un frate vitreg care este un monstru, se întreabă dacă a fi fiul lui Poseidon poate fi mai 

mult un blestem decât o binecuvântare. Dar Percy nu are mult timp la dispoziție ca să se gândească la asta: 

granițele magice ale taberei semizeilor încep să fie dărâmate și mai multe creature mitice amenință să 

distrugă sancturarul copiilor zeilor. Ca să salveze refugiul semizeilor, Percy și prietenii lui trebuie să 

găsească Lâna de Aur. Călătoria îi duce la Washington și pe coasta Floridei de unde vor pleca într-o odisee 

periculoasă pe apele ucigătoare ale Mării Monștrilor, cunoscută oamenilor ca Triunghiul Bermudelor. Ei 

întâlnesc un taur mecanic gigantic, creaturi terifiante și alți semizei. Mizele sunt mai mari ca niciodată și 

dacă Percy nu reușește, tabăra nu va mai exista și Olimp se va nărui. 

 

RAPTURE-PALOOZA EXTAZ 

 Regia: Paul Middleditch 

 Cu: Craig Robinson, Anna Kendrick, John Francis Daley, Rob Corddry, Ana Gasteyer 

 Comedie, 2013 S.U.A. 

 Difuzări: 3, 29 iulie 
 

Când apocalipsa chiar are loc și un miliard de oameni sunt ridicați la cer, Lindsey și iubitul ei Ben sunt lăsați 

în urmă în Seattle. Cei doi încearcă din răsputeri să ducă o viață normală fiind înconjurați de lăcuste care 

vorbesc, ploi cu sânge și fantome drogate. Dar când antihristul își stabilește baza în cartierul lor, Lindsey 



devine ținta lui principală. Cu ajutorul familiei, prietenilor și a unui vecin zombi, cei doi tineri pornesc o 

luptă împotriva antihristului și încearcă să salveze lumea. 

 

STOP AT NOTHING (AKA. KING OF CHEATS)  DE NEOPRIT 
 

 Regia: Alex Holmes 

 Documentar, 2014 Australia  

 Difuzări: 10 iulie 
 

Un portret intim, dar exploziv, al bărbatului aflat în spatele celei mai mari fraude din istoria sportivă. Lance 

Armstrong s-a îmbogățit păcălindu-și fanii, trădându-și sportul și ascunzând adevărul. Dar foștii prieteni ale 

căror vieți și cariere au fost nimicite de minciunile lui îl vor distruge în cele din urmă. În centrul filmului se 

află potretul unui bărbat care nu se va opri de la nimic căutând bani, faimă și succes. Documentarul 

dezvăluie modul în care Armstrong a păcălit lumea cu povestea lui despre o recuperare miraculoasă devenind 

o figură emblematică a sportului și o rază de speranță pentru suferinzii de cancer. Este prezentat felul în care 

înșelăciunile lui au devenit extreme și cum câțiva oameni curajoși au luptat pentru ca adevărul să iasă la 

suprafață. Filmul ne arată cum înșelătoria lui Armstrong a fost centrul unei mari conspirații în care Lance și 

susținătorii lui au încercat să fure unul dintre cele mai mari evenimente sportive din istorie. De asemenea, ne 

este prezentat ce se întâmplă când mai mulți prieteni uniți împărtășesc un secret și cum acel secret le distruge 

prietenia, căsniciile, carierele și viețile. 

 

THE BREAK-UP DESPĂRȚIȚI, DAR ÎMPREUNĂ  

 Regia: Peyton Reed 

 Cu: Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams, Ann-Margret, Jason Bateman 

 Comedie, 2006 S.U.A. 
 

Starurile Jennifer Aniston și Vince Vaughn au rolurile principale în această comedie extrem de populară 

despre destrămarea unui cuplu din Chicago. Aniston, un dealer de artă, este adusă la exasperare de 

comportamentul încăpățânat al iubitului ei imatur și cam prea relaxat (Vaughn) și decide să pună punct 

relației. Dar atunci când nici ea și nici el nu vor să se mute din apartamentul comun, cei doi sunt nevoiți să 

trăiască precum doi colocatari ostili, până când cineva va ceda. Dulce-amărui și original, The Break-Up 

jonglează cu convențiile genului pentru a ne oferi o descriere remarcabil de emoționantă și de onestă a 

dragostei moderne în toate detaliile sale exaltante și sordide. 

 

THE CROODS FAMILIA CROOD 

 Regia: Chris Sanders, Kirk DeMicco 

 Animație, 2013 S.U.A. 

 Difuzări: 
- Varianta dublată: 13, 17, 19, 23 iulie 

- Varianta subtitrată: 13, 16, 19, 22 iulie 

Filmul este o comedie care urmărește aventurile primei familii moderne din lume. Când peștera care a fost 

mereu casa lor este distrusă, împreună cu aproape întreaga lume, membrii familiei Crood sunt obligați să 

plece într-o călătorie care le va schimba viața. Zguduiți de conflicte între generații și mișcări seismice, 

membrii familiei descoperă o incredibilă lume nouă plină de creaturi fantastice și au în fața lor un viitor cum 

nu și-au imaginat niciodată. 

 

THE KINGS OF SUMMER REGII VERII 

 Regia: Jordan Vogt-Roberts 

 Cu: Nick Robinson, Gabriel Basso, Moises Arias, Mary Lynn Rajskub, Erin Moriarty 

 Comedie, 2013 S.U.A. 

 Difuzări: 26 iulie 
 

Trei adolescenți se hotărăsc să-și petreacă vara construind o casă în pădure.  



 

Săturat de atitudinea autoritară a tatălui său, adolescentul frustrat Joe îl recrutează pe cel mai bun prieten, 

Patrick, și pe Biaggio ca să-l ajute să construiască o casă în pădure unde să trăiască toți într-o libertate 

deplină.O comedie despre trei adolescenți, Joe, Patrick și excentricul Biaggio, care se hotărăsc să-și petreacă 

vara construind o casă în pădure unde să poată apoi locui. Scăpând de regulile impuse de părinți, vara lor 

idilică devine rapid un test al prieteniei în timp ce fiecare băiat învață să aprecieze faptul că nu poți să fugi de 

familie, fie cea în care te-ai născut sau cea pe care ți-ai creat-o. 

 

THE NORMAL HEART O INIMĂ NORMALĂ 

 Regia: Ryan Murphy 

 Cu: Mark Ruffalo, Matt Bomer, Taylor Kitsch, Jim Parsons, Julia Roberts 

 Dramă, S.U.A. 2014 

 Difuzări: 27, 30 iuliE 

 

Un activist homosexual încearcă să atragă atenția asupra virusului HIV/SIDA la începutul anilor 

1980.  Acest film prezintă povestea crizei HIV/SIDA de la începutul anilor 1980, din New York, 

aruncând o privire fermă asupra politicii sexuale a națiunii în timp ce activiștii homosexuali și aliații 

lor luptă să dezvăluie adevărul despre epidemia aflată în plină dezvoltare.  
Filmul HBO spune povestea dramatică, emoționantă și uneori exasperantă a primelor zile ale crizei 

HIV/SIDA din orașul New York al anilor 1980, aruncând o privire la politica sexuală a națiunii în timp ce 

activiștii homosexuali și aliații lor din comunitatea medicală luptă să expusă adevărul despre epidemia nou 

apărută unui oraș și unei țări care refuză să accepte situația. Mark Ruffalo, Matt Bomer, Taylor Kitsch, Jim 

Parsons, Alfred Molina și Julia Roberts joacă în această adaptare a piesei câștigătoare a premiului Tony 

scrisă de Larry Kramer. 

 

THE SPECTACULAR NOWAICI ȘI ACUM 

 Regia: James Ponsoldt 

 Cu: Miles Teller, Shailene Woodley, Brie Larson, Kyle Chandler, Jennifer Jason Leigh 

 Dramă, 2013 S.U.A. 

 Difuzări: 19, 25 iulie 

 
Sutter Keely trăiește clipa și îi este bine. Este în ultimul an de liceu, e fermecător, încrezător, e sufletul 

petrecerilor, îi place băutura, își iubește slujba de la un magazin de îmbrăcăminte pentru bărbați și nu are 

niciun plan de viitor. După ce este părăsit de iubită, Sutter se îmbată și se trezește în curtea adolescentei 

Aimee Finicky. Ea este o fată diferită: o tipă drăguță care citește literatură SF și nu are iubit. În timp ce 

Aimee visează la viitor, Sutter trăiește iluzia prezentului și, în ciuda diferențelor, cei doi se simt atrași unul 

de altul. 

 

THE WALK (AKA. PLIMBARE) PLIMBARE 

 Regia: Mihaela Popescu 

 Cu: Valeria Seciu, Sergiu Costache, Ion Grosu 

 Scurt metraj, 2013 România 

 Difuzări: 6, 12, 26, 31 iulie 
 

O femeie în vârstă este singură în apartamentul ei. Ea citește, își ia pastilele, se uită pe geam afară unde pare 

că va începe o furtună. Este o după-amiază liniștită, dar ea simte brusc nevoia de a se duce afară și se 

machiază, se îmbracă și pleacă.  

 

THERE'S SOMETHING ABOUT MARY MARY CEA CU VINO'NCOA 

 Regia: Bobby Farrelly, Peter Farrelly 

 Cu: Cameron Diaz, Matt Dillon, Ben Stiller, Lee Evans, Chris Elliott 

 Comedie, 1998 S.U.A. 



 

Ted a fost un tocilar în liceu, dar trebuia să se ducă la balul de absolvire cu Mary, una dintre cele mai 

populare fete din liceu. Din păcate nu au mai ajuns la petrecere deoarece Ted a suferit un accident neobișnuit. 

După 13 ani își dă seama că este încă îndrăgostit de Mary așa încât angajează un detectiv particular care să o 

găsească. Acesta se îndrăgostește și el de Mary și îi dă lui Ted informații greșite ca să-l țină departe de ea. 

Dar, în scurt timp, Ted va intra din nou în viața lui Mary. Acum Ted trebuie să demonstreze că el este cel 

care merită dragostea lui Mary. 

 

THOR: THE DARK WORLD THOR: ÎNTUNERICUL 

 Regia: Alan Taylor 

 Cu: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston, Christopher Eccleston, Anthony 

Hopkins 

 Acțiune, 2013 S.U.A. 

 Difuzări: 27, 28, 30, 31 iulie 
 

Thor: Întunericul continuă aventurile de pe marele ecran ale lui Thor, marele răzbunător. Acum el se luptă să 

salveze pământul și toate cele nouă tărâmuri de un dușman foarte periculos care prădează universul. După 

Thor și Răzbunătorii, Thor încearcă să restaureze ordinea în cosmos când o rasă veche condusă de 

răzbunătorul Malekith se întoarce să arunce universul înapoi în întuneric. Confruntându-se cu un inamic pe 

care nici măcar Odin sau Asgard nu l-au putut înfrânge, Thor trebuie să facă față celei mai puternice călătorii 

personale, una care îl va reuni cu Jane Foster și îl va oblige să sacrifice totul ca să ne salveze.  

 

TWICE BORN (AKA. VENUTO AL MONDO) NĂSCUT DIN NOU 

 Regia: Sergio Castellitto 

 Cu: Penélope Cruz, Emile Hirsch, Adnan Haskovic, Pietro Castellitto, Saadet Aksoy 

 Dramă, 2012 Italia  

 Difuzări: 11, 17, 20 iulie 

 

Gemma (Penélope Cruz) vizitează Sarajevo cu fiul ei, Pietro. În urmă cu 16 ani cei doi au fugit din 

orașul devastat de război în timp ce Diego (Emile Hirsch), tatăl băiatului, a rămas în urmă și apoi a 

murit. În timp ce încearcă să-și îmbunătățească relația dificilă cu Pietro, ea trebuie să se confrunte și 

cu trecutul ei. Gemma l-a întâlnit prima dată și s-a îndrăgostit de Diego în Sarajevo. Își doreau 

foarte mult copii, dar ea nu putea să rămână însărcinată. În timpul asediului din 1992, au găsit o 

posibilă mamă surogat și Gemma a împins-o în brațele lui Diego pentru ca apoi să fie cuprinsă de 

vinovăție și gelozie. Acum o revelație o așteaptă – una care o va obliga să se confrunte cu durerea 

ei, cu adevărata oroare a războiului și puterea vindecătoare a iubirii.  
 

 

 

 

 

 


