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HBO COMEDY PREMIERE FILME IULIE 2014 

 

ANGELS SING (AKA. WHEN ANGELS SING): Cântecul îngerilor 

 2, 13, 19 

 Comedie, SUA, 2013 

 R: Tim McCanlies 

 D: Harry Connick Jr., Connie Britton, Lyle Lovett, Kris Kristofferson, Willie Nelson 

 

Harry Connick, Jr. este Michael Walker, care, copil fiind, își dorea ca în fiecare zi să fie 
Crăciunul. Dar un accident tragic i-a distrus spiritul Sărbătorilor. După 30 de ani, Michael nu 
mai simte nicio bucurie când vine Crăciunul în ciuda încurajărilor venite din partea soției și 
părinților săi. Dar când fiul lui se află în fața unei tragedii, Michael trebuie să se împace cu 
trecutul lui. Nick, un bărbat misterios, îi face un cadou lui Michael care insuflă în el curajul de 
a găsi bucuria Crăciunului pe care a pierdut-o.  Filmul este o comedie, o fabulă despre 
importanța legăturilor de familie, despre puterea iertării și magia de netăgătuit a Crăciunului. 

 

PAIN & GAIN: Trage tare și te scoți 

 

 1, 2, 26, 27 

 Acțiune, SUA, 2013 

 R: Michael Bay 

 D: Mark Wahlberg, Dwayne Johnson, Anthony Mackie, Tony Shalhoub, Ed Harris 

 

O comedie de acțiune cu Mark Wahlberg, Dwayne Johnson și Anthony Mackie, bazată pe o 
incredibilă poveste adevărată. În 1994, în Miami, ambițiosul culturist Daniel Lugo crede în 
fitness și în visul american, plin de bani și femei. Decide să facă ceva pentru a-și îndeplini 
visurile și pune la cale o schemă prin care să câștige bani. Daniel, Adrian Doorbal, un alt 
culturist care este impotent din cauza steroizilor luați, și Paul Doyle, un fost pușcăriaș, un 
creștin dependent de droguri, plănuiesc să-l răpească pe antreprenorul columbian Victor 
Kershaw și să aibă, prin șantaj, acces la averea lui. Totuși, planul lor eșuează și totul o ia 
razna. 

 

ROBOT & FRANK: Frank și robotul 

 

 12, 13, 21, 22 

 SF, SUA, 2012 

 R: Jake Schreier 

 D: Frank Langella, James Marsden, Liv Tyler, Susan Sarandon, Jeremy Strong 

 

Filmul este o poveste foarte amuzantă și emoționantă despre găsirea prietenilor și familiei în 
cele mai neașteptate locuri. Acțiunea are rol cândva în viitor, iar Frank este un fost hoț de 
bijuterii care iubește cărțile. Singurul lui prieten este un bibliotecar. Deși este tentat să-l 
plaseze într-un azil pentru bătrâni, fiul lui află despre un robot umanoid programat să 
îmbunătățească sănătatea mentală și fizică. Astfel, împotriva voinței tatălui său, el 
programează un robot majordom care trebuie să aibă grijă de acesta. Dar lui Frank i se face 
dor de vremurile de altădată, așa că, în scurt timp, cei doi, fostul hoț și robotul, sunt parteneri 
într-un nou jaf.  
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SUBURBIA (AKA. SUBURBI@): Suburbia 

 3, 4, 20, 21, 29, 30  

 Dramă, SUA, 1996 

 R: Richard Linklater 

 D: Jayce Bartok, Amie Carey, Nicky Katt, Giovanni Ribisi, Steve Zahn 

 

Eric Bogosian își adaptează pentru cinema propria piesă, iar regizorul Richard Linklater 
regizează această dramă care nu e departe de propria sa experiență de adolescent. Atunci 
când un faimos star rock vizitează orășelul său natal din Texas ca să se dea mare, tinerii 
perdanți pe care i-a lăsat în urmă trebuie să-și învingă invidia și să-și depășească frustrările 
viselor lor neîmplinite. După o singură noapte de băută cruntă, sex și violență, viețile lor se 
vor schimba radical.  

 

THE HEAT: Captură la dublu 

 5, 6, 14, 15, 18, 19, 30, 31 

 Comedie, SUA, 2013 

 R: Paul Feig 

 D: Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Demian Bichir, Marlon Wayans, Michael 
Rapaport 

Regizorul Paul Feig face din nou echipă cu Melissa McCarthy, vedeta din Domnișoare de 
onoare, iar Sandra Bullock se alătură celor doi în comedia de acțiune Captură la dublu. 
Agenta specială FBI Sarah Ashburn, sofisticată și încrezută, este un investigator metodic cu 
o reputație pentru excelență și aroganță. Shannon Mullins, unul dintre cei mai buni polițiști 
din Boston, are un temperament impulsiv, spune tot ce-i trece prin cap și își folosește 
instinctul și talentele ca să-i prindă pe cei mai periculoși criminali. Niciuna nu a avut vreodată 
un partener sau un prieten. Când aceste două foarte diferite reprezentante ale legii 
formează o echipă pentru a prinde un nemilos lord al drogurilor, devin ceva la care nimeni 
nu se aștepta: prietene. 

 

THE INTERNSHIP: Stagiarii 

 20, 24, 30 

 Comedie, SUA, 2013 

 R: Shawn Levy 

 D: Vince Vaughn, Owen Wilson, Rose Byrne, Max Minghella, Josh Brener 

Billy (Vince Vaughn) și Nick (Owen Wilson) sunt doi agenți de vânzări ale căror cariere au 
fost compromise de lumea digitală. Încercând să demonstreze că nu sunt depășiți, înving 
probabilitățile și obțin niște posturi de stagiari la Google, alături de o mulțime de studenți 
foarte deștepți. Dar bătălia este câștigată doar pe jumătate. Acum trebuie să intre într-o 
competiție feroce cu cele mai mari genii tehnice ale națiunii pentru a demonstra că 
necesitatea chiar este mama re-inventării.  

 

THE BREAK-UP: Despărţiţi, dar împreună 

 18, 19, 23, 24, 28, 29 

 Comedie, SUA, 2006  

 R: Peyton Reed  

 D: Vince Vaughn, Jennifer Aniston, Joey Lauren Adams, Ann-Margret, Jason 
Bateman 
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Povestea unui cuplu din Chicago al cărui “Hapily Ever After” (“…și au trăit fericiți până la 
adânci bătrâneți”) a devenit destul de repede “Never Again” “Niciodată din nou”). 
Protagoniștii acestei comedii romantice sunt Jennifer Aniston și Vince Vaughn, cei care dau 
viață unui cuplu din Chicago, este vorba despre Gary și Brooke.  Ea este managerul unei 
elegante galerii de artă și îi place ca totul în jurul său să arate perfect. El este exact pe dos, 
preferând să iasă la bere cu băieții. Cei doi se îndrăgostesc și cumpără un apartament 
împreună. Așa începe, de fapt, sfârșitul, deoarece casa lor se va transforma într-un câmp de 
bătălie, un front pe care niciunul nu are de gând să îl părăsească. Așa vor ajunge în situația 
de a deveni vecini de apartament, în fapt locuitori ostili ai acestui teritoriu comun.  Din 
distribuție, Jon Favreau, Joey Lauren Adams, Jason Bateman și Judy Davis. 

 

THERE'S SOMETHING ABOUT MARY: Mary cea cu vino'ncoa 

 4, 5, 10, 28 

 Romantic, SUA, 1998 

 R: Bob Farrelly, Peter Farrelly 

 D: Cameron Diaz, Ben Stiller, Lin Shaye, Matt Dillon, Markie Post 

 

La mai bine de 13 ani de când a ratat orice șansă la inima (și patul) frumoasei sale 
partenere de la balul de absolvire, Ted Stroehmann (Stiller) încă se mai întreabă “cum ar fi 
fost dacă?” Atunci când îl angajează pe detectivul privat Pat Healy (Dillon) să dea de Mary 
Jensen (Diaz), roțile comediei o iau cu viteză la vale. În curând, amândoi bărbații, la fel ca și 
toți bărbații pe care i-a întâlnit ea vreodată, se vor trezi îndrăgostiți până peste călcâie. Căci 
Mary are un vino’ncoa de care nu poți uita vreodată. Un clasic al comediilor „scârboase”. 

 


