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HBO RETURN MOVIES OCTOMBRIE 2014 

 

2 GUNS 

2 PISTOALE 

Regia: Baltasar Kormákur 

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

Acțiune, S.U.A. 2013 

 

Doi agenți din servicii concurente sunt forțați să fugă împreună ca să se salveze.  

 

Doi agenți din servicii concurente sunt forțați să fugă împreună ca să se salveze 

după o încercare eșuată de infiltrare într-un cartel al drogurilor. Dar este o mare 

problemă cu parteneriatul lor: niciunul nu știe că celălalt este un agent federal sub 

acoperire.  

 

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.  

 

A THOUSAND WORDS 

O mie de cuvinte 

Comedie, SUA, 2012 

R: Brian Robbins 

D: Eddie Murphy, Kerry Washington, Clark Duke, Allison Janney, Cliff Curtis 
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Un bărbat e forțat să tacă pentru a învăța cum să comunice.  

 

Dacă ai avea doar o mie de cuvinte de spus înainte să mori, cum le-ai folosi? Jack 

McCall (Eddie Murphy), un agent literar egoist și limbut, trebuie să învețe să 

supraviețuiască fără cuvinte.  

 

Eddie Murphy este Jack McCall, un agent literar care vorbește precipitat și care 

poate încheia orice afacere, la orice oră, în orice condiții. Dar după ce înșală un guru 

spiritual, el se trezește, brusc, că viața sa depinde de un copac magic cu 1000 de 

frunze... câte una pentru fiecare cuvânt pe care îl mai are de rostit. Acum, Jack 

trebuie să tacă și să scornească niște modalități scandaloase de a comunica sau 

mai are foarte puțin de vorbit și de trăit. Filmul, regizat de Brian Robbins, spune 

povestea unui bărbat care trebuie să închidă gura pentru a învăța cum să comunice 

cu adevărat cu soția (Kerry Washington), familia și prietenii.  

 

AMERICAN PIE 2 

Plăcinta americană 2 

Comedie, SUA, 2001 

R: J.B. Rogers 

D: Jason Biggs, Shannon Elizabeth , Alyson Hannigan, Chris Klein, Natasha Lyonne 

 

O comedie nebună cu și despre tineri.  

 

De data asta, Kevin, Jim, Oz, Finch și Stifler închiriază o casă la malul mării și se 

hotărăsc să atace problema intrării în maturitate. Ca și data trecută, reușita lor 

depinde în întregime de fete… 

 

După fenomenalul succes din 1999, existând deci toate motivele să o facă și mai 

lată, eroii noștri se reunesc în American Pie 2, reluând cursul evenimentelor la “un 

an după”, in prima vacanță de vara din colegiu. De data asta, Kevin, Jim, Oz, Finch 

și Stifler închiriază o casă la malul mării și se hotărăsc să atace problema intrării în 

maturitate. Ca și data trecută, reușita lor depinde în întregime de fete… Frații Paul și 

Chris Weitz, care au regizat originalul, sunt de data aceasta producători executivi. 
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Frații Weitz au regizat de curând About A Boy/Totul despre băieți (cu Hugh Grant in 

rolul principal). 

 

ANY WHICH WAY YOU CAN 

Philo se întoarce 

Acțiune, SUA, 1980 

R: Buddy Van Horn 

D: Clint Eastwood, Sondra Locke, Geoffrey Lewis, William Smith, Harry Guardino 

 

Clint Eastwood revine și e un camionagiu scandalagiu care vrea să se întoarcă în 

ring.  

 

Philo Beddoe, un camionagiu scandalagiu, încearcă să revină în ring, ca luptător. El 

acceptă oferta de a intra în competiție cu Jack Wilson, campionul de pe Coasta de 

Est, care e sponsorizat de către Mafie. Dar meciul este incert, iar gangsterii îi răpesc 

iubita.  

 

În „Philo se întoarce”, Clint Eastwood îl interpretează pe Philo Beddoe, un 

camionagiu scandalagiu, care locuiește împreună cu mama lui, o femeie cam sărită 

de pe fix, și încearcă să revină în ring, ca luptător. El acceptă oferta de a intra în 

competiție cu Jack Wilson, campionul de pe Coasta de Est, care este sponsorizat de 

către Mafie. După ce Philo îi salvează viața lui Wilson, meciul devine incert, așa că 

mafioții o răpesc pe iubita lui Beddoe, gândind că astfel îl vor forța pe acesta să intre 

în ring. Din această clipă, Philo urangutanul Clyde, animalul lui de companie, și 

campionul de pe Coasta de Est își unesc forțele, pornind într-o misiune pe cont 

propriu împotriva Mafiei.  

 

BASEKETBALL 

BASEketball 

Comedie, SUA, 1998 

R: David Zucker 

D: Trey Parker, Matt Stone, Yasmine Bleeth, Jenny Mccarthy, Robert Vaughn 
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Doi pierde-vară inventează un joc, un alt fel de baschet, dar cu aceleași reguli. 

  

Totul începe după ce doi pierde-vară inventează un joc, este vorba despre 

BASEketball. Ideea lor se bucură de un succes răsunător, așa că rapid apare și un 

milionar dispus să-i finanțeze.  

  

Coop (Trey Parker) și Remer (Matt Stone) sunt doi pierde-vară care, ce să vezi… 

tocmai au inventat un joc. Numele acestuia este BASEketball și este un alt fel de 

baschet care respectă cam aceleași reguli ale jocului din care s-au inspirat Coop și 

Remer. Ideea lor are un succes colosal, așa că în joc intră rapid un milionar din Liga 

Profesionistă de Baschet care este decis să-i finanțeze. Astfel, echipa  Milwaukee 

Beers ajunge să fie singura care se împotrivește schimbărilor majore pe care ar dori 

să le impună patronul celor de la Dallas Felons.  

  

BEHIND THE CANDELABRA  

Viața mea cu Liberace 

Biografic, SUA, 2013 

R: Steven Soderbergh 

D: Michael Douglas, Matt Damon, Dan Aykroyd, Scott Bakula, Rob Lowe 

 

Povestea relației tumultoase dintre Liberace și iubitul său. 

 

Laureații cu Oscar Michael Douglas și Matt Damon sunt protagoniștii poveștii 

tumultoase de iubire dintre superstarul Liberace și tânărul Scott Thorson, din 

momentul primei lor întâlniri și până la despărțirea cu scântei ce a survenit cinci ani 

mai târziu.  

 

Regizată de apreciatul cineast Steven Soderbergh și produsă de Jerry Weintraub, 

această dramă originală HBO Films recreează strălucitoarea lume a lui Liberace 

(Michael Douglas), flamboiantul și incredibil de faimosul artist ale cărui costume 

extravagante, candelabru sine-qua-non și spectacole elaborate l-au transformat în 

cel mai de succes artist al epocii sale. Povestea se axează pe tumultoasa relație a 
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lui Liberace cu Scott Thorson (Matt Damon) în orașul Las Vegas din perioada 1977 - 

1982 – perioadă ce a constituit apogeul carierei lui Liberace care, însă, a continuat 

să-și păstreze secretă homosexualitatea. Beneficiind de interpretările incredibile ale 

lui Douglas și Damon (ambii aflați la prima colaborare cu HBO-ul), „Behind the 

Candelabra” surprinde esența farmecului lui Liberace și reamintește publicului cât de 

diferită era percepția publică în acea epocă, puțini artiști de renume (printre care și 

Liberace) având curaj să recunoască că sunt homosexuali în fața publicului ce-i 

transformase în staruri.   

 

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. 

 

Un băiat și o fată ajung să fie izolați pe o insulă tropicală unde se îndrăgostesc.  

 

Doi elevi de liceu, Dean și Emma, ajung singuri pe o insulă izolată și trebuie să se 

bazeze unul pe altul pentru a supraviețui. Află mai multe despre ei înșiși, dar și unul 

despre celălalt, și se îndrăgostesc 

 

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. 
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BURNING LOVE 

DRAGOSTE FIERBINTE 

Regia: Ken Marino 

Cu: Ken Marino, Malin Akerman, Kristen Bell, Michael Ian Black, Jennifer Aniston 

Comedie, SUA, 2012 

  

Pompierul Mark căută femeia perfectă într-un grup atipic de concurente.  

 

“Dragoste fierbinte” e un film bazat pe serialul de comedie cu același nume și îl 

urmărește pe pompierul Mark în timp ce caută femeia perfectă într-un grup de 

concurente deloc tradiţionale care parodiază un reality show.  

 

Un film inspirat de popularul serial de comedie cu același nume care îl are în centru 

pe Mark (Ken Marino), un pompier care își căută femeia viselor sale în rândul unor 

concurente deloc tradiţionale ce parodiază o foarte urmărită emisiune TV de dating. 

Din distribuţie fac parte Malin Akerman, Kristin Bell, Michael Ian Black, Adam Scott și 

Jennifer Aniston. 

 

JAPANESE DOG  

CÂINELE JAPONEZ 

 

Regia: Tudor Cristian Jurgiu 

Cu: Victor Rebengiuc, Șerban Pavlu, Kana Hashimoto, Constantin Draganescu, 

Ioana Abur 

Dramă, România 2013 

 

După 20 de ani, un bătrân văduv își revede fiul.  
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Bătrânul Costache și-a pierdut soţia, casa și agoniseala de-o viaţă într-o inundaţie. 

Chiar când trebuie să se hotărască dacă păstrează sau nu pământul primit de la 

primărie, Ticu, fiul său, se întoarce din Japonia după o lungă absenţă. 

 

Bătrânul Costache Moldu şi-a pierdut soţia, casa şi agoniseala de-o viaţă, în urma 

unei inundaţii. Întoarcerea neaşteptată a fiului său, Ticu, din Japonia, alături de soţie 

şi băiat, îi va pune pe amândoi în situația în care trebuie să reîncerce să comunice, 

să redevină o familie. Costache învaţă să devină un bunic adevărat pentru nepotul 

lui de 7 ani, iar Ticu repară greşelile trecutului. Un film delicat şi tandru despre 

reconcilierea familială.   

 

CAPITAL (2012) 

PUTEREA BANILOR 

Regia: Costa Gavras 

Cu: Gad Elmaleh, Gabriel Byrne, Natacha Régnier, Céline Sallette, Liya Kebede 

Dramă, Franța 2012 

 

N-ai timp de dubii dacă ești directorul unei gigantice bănci de investiții. 

După ce directorul Phenix Bank se prăbușește pe un teren de golf, tânărul adjunct 
Marc Tourneuil e numit ȋn locul lui. Brutala ascensiune a acestuia este amenințată 
de o ȋncercare de preluare ostilă și de o aventură sexuală scandaloasă.  

Legendarul  Costa-Gavras, laureat al unui premiu Oscar, regizează această dramă 
plină de suspans și de umor negru, amplasată ȋn eșalonul de vârf al finanțelor 
globale. Atunci când directorul unei bănci franceze se prăbușește la pământ ȋn 
timpul unei partide de golf, tânărul și extrem de vicleanul său adjunct ȋl ȋnlocuiește. 
Urmează o furtună de ambiție nemăsurată, luptă pentru putere, lăcomie și 
ȋnșelăciune. Ascensiunea brutală a lui Tourneuil este pusă ȋn pericol de o preluare 
ostilă din partea unui fond de investiții american condus de Dittmar Rigule, de 
tentațiile erotice ale supermodelului Nassim și de adversari cu poftă de distrugere. 
“Capital” e un comentariu percutant despre cum lumea darwinistă a capitalismului 
contemporan se manifestă pe scena financiară globală.  

 

CELESTE AND JESSE FOREVER 

Celeste și Jesse pentru totdeauna 

Dramă, SUA, 2012 

R: Lee Toland Krieger 
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D: Rashida Jones, Andy Samberg, Ari Graynor, Chris Messina, Emma Roberts 

 

Doi oameni divorțați vor să păstreze prietenia strânsă care le-a rămas. 

 

Această dramă romantică plină de umor se concentrează asupra unui cuplu divorțat 

care se străduiește să păstreze prietenia strânsă care i-a unit, singura care le-a mai 

rămas. 

 

Celeste și Jesse se știau din vremea liceului, s-au căsătorit de tineri, iar acum au 

divorțat. Celeste are treizeci de ani și are propria firmă de consultanță media, iar 

Jesse este din nou șomer și nu pare a avea de gând să facă ceva cu viața lui. 

Celeste este sigură că divorțul e singura soluție, are un scop în viață, în vreme ce el 

este în continuare pe un drum spre nicăieri. Femeia este sigură că dacă nu vor 

amâna inevitabilul, vor putea să rămână prieteni și să se sprijine unul pe celălalt la 

nevoie. Jesse primește pasiv noua relație cu Celeste, în ciuda faptului că este încă 

îndrăgostit de ea. În vreme ce divorțul își impune regulile stricte în relația lor, Celeste 

conștientizează cu durere că decizia divorțului pe care o crezuse matură, părea 

acum impulsivă și egoistă. Însă, pentru amândoi viața merge mai departe și fiecare 

va învăța că, atunci când iubești cu adevărat pe cineva, nu-l ții cu forța lângă tine. 

   

CERTAIN PREY 

ȚINTĂ SIGURĂ 

Regia: Chris Gerolmo 

Cu: Mark Harmon, Lola Glaudini, Tatiana Maslany, Kate Greenhouse, Art Hindle 

Polițist, SUA 2011 

 

Un polițist urmărește o ucigașă profesionistă și un avocat criminal.  

Polițistul Lucas Davenport urmărește o ucigașă plătită și un avocat criminal ȋn timp 
ce aceștia presară cadavre ȋn urma lor ȋn Minneapolis. 

Lucas Davenport  e polițist ȋn orașul Minneapolis. Atunci când soția unui jurist local 
este ucisă, Davenport este chemat să ancheteze. Polițiștii ȋși concentrează repede 
atenția asupra soțului, până când agenții FBI preiau investigația, cu dovezi care 
leagă crima de o ucigașă profesionistă pe nume  Clara Rinker. Davenport 
suspectează că Clara nu lucrează singură și pune ochii pe Carmel Loan, un avocat 
influent care avea o obsesie pentru juristul ucis. Carmel și Clara ȋncearcă să-și 
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acopere crimele, cadavrele continuă să se strângă, iar Davenport e forțat să facă ce 
știe el cel mai bine: să ȋncalce toate regulile pentru a-i prinde pe răufăcători. 

 

CHEATS 

Arta copiatului 

Comedie, SUA, 2002 

R: Andrew Gurland 

D: Trevor Fehrman, Elden Henson, Matthew Lawrence, Martin Starr, Maggie Lawson 

 

 

Povestea unor tineri care inițiază un protest original împotriva tiraniei academice.  

 

Patru prieteni mint, fură și înșeală pe toată durata liceului ca să protesteze împotriva 

a ceea ce ei cred a fi un sistem educaţional corupt. Pentru ei, înșelăciunea devine un 

soi de eliberare și de răzbunare împotriva tiraniei academice.  

 

În timp ce alţii copii studiază ore în șir ca să se facă remarcaţi în faţa profesorilor și 

ca să aibă o medie cât mai mare, “Frumușelul” Davis consideră liceul nimic altceva 

decât un sistem de control asupra minţii sale. De aceea, el și cei trei prieteni ai săi 

(Sammy, Victor și genialul Applebee) au făcut echipă și au găsit modalităţi să trișeze 

la toate testele pe care le-au dat în timpul școlii. Totul le-a mers ca pe roate până 

când au intrat în ultimul an de liceu și Mrs. Stark, directorul școlii, a ridicat miza. 

Stark îi ameninţă că dacă vor fi prinși că înșeală din nou, le va face dosar și le va 

compromite șansele de-a intra la colegiu. Dar poate oare “Frumușelul” să-și 

convingă amicii să pună la cale o ultimă mare înșelătorie și să-l păcălească atât pe 

Stark cât și sistemul, chiar dacă acest lucru ar însemna distrugerea prieteniei lor?  

 

CINDERELLA MAN 

RENĂSCUT DIN CENUȘĂ 

Regia: Ron Howard 

Cu: Russell Crowe, Renée Zellweger, Paul Giamatti, Craig Bierko, Paddy Considine 
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Dramă, 2005 S.U.A. 

 

Povestea este inspirată de viața legendarului pugilist Jim Braddock. 

 

În mijlocul Marii Crize a anilor ’30, o Americă sufocată de probleme economice 

devastatoare și îngenuncheată de sărăcie a fost luată prin surprindere de un erou 

neobișnuit, un erou care a făcut-o să aplaude și care a ridicat-o în picioare.  

 

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. 

 

CIRQUE DU SOLEIL: WORLDS AWAY 

Regia: Andrew Adamson 

Cu: Igor Zaripov, Erica Linz, Lutz Halbhubner, John Clarke, Dallas Barnett 

Fantastic, SUA 2012 

  

Călătoria unui tânăr cuplu în ținutul magic Cirque du Soleil. 
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Regizorii vizionari James Cameron și Andrew Adamson ne invită într-o aventură 

spectaculoasă pe urmele a doi îndrăgostiți ce trebuie să călătorească în ținutul 

magic Cirque du Soleil ca să se regăsească. 

 

Cineaștii vizionari James Cameron (Avatar) și Andrew Adamson (Shrek) vă invită să 

participați la o aventură spectaculoasă, cum rar ați mai văzut. Săriți, zburați, înotați și 

dansați alături de legendarii interpreți din Cirque du Soleil și de un tânăr cuplu aflat 

într-o “călătorie magică” în lumi dincolo de orice imaginație. Această experiență 

captivantă și unică îmbină scene din șapte spectacole live Cirque du Soleil într-o 

singură poveste de dragoste amplasată în lumea circului. Filmul îi are în rolurile 

principale pe trapezistul Igor  Zaripov și pe fosta artista plastică Erica Kathleen Linz.  

 

CLEAR HISTORY 

AȘA SE SCRIE ISTORIA! 

Regia: Greg Mottola 

Cu: Larry David, Bill Hader, Philip Baker Hall, Jon Hamm, Kate Hudson 

Comedie, SUA 2013 

  

 

Un director de marketing dizgrațiat se răzbună pe fostul său șef.  

Un director de marketing concediat se răzbună pe fostul său șef, după ce acesta 
face avere cu compania de mașini electrice al cărei co-proprietar fusese și el odată. 

Această comedie HBO ȋl urmărește pe Nathan Flomm (Larry David), director de 
marketing al unei companii de mașini electrice care, după o ceartă aprinsă cu șeful 
său, renunță la cele 10 procente din acțiuni pe care le deține. Compania ajunge să 
facă miliarde, iar Nathan este umilit public. 10 ani mai târziu, căsnicia și reputația lui 
sunt distruse. Nathan și-a schimbat identitatea și duce o viață liniștită pe o insulă 
micuță de pe coasta Massachusetts, sub numele de Rolly DaVore. Dar atunci când 
fostul său șef ȋși face apariția ca să-și renoveze reședința de vară, Nathan jură să se 
răzbune și să-l alunge pe inamicul său de pe insulă.  

 

COMPLICES (AKA. ACCOMPLICES) 

COMPLICII 

Regia: Frédéric Mermoud 
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Cu: Gilbert Melki, Emmanuelle Devos, Nina Meurisse, Cyril Descours, Joana Preiss 

Poliţist, Elveţia 2009 

  

Trupul lui Vincent e găsit în fluviul Ron, iar iubita lui e dispărută.  

 

Vincent și Rebecca se îndrăgostesc unul de altul chiar din clipa în care schimbă 

priviri într-o cafenea internet. Au doar 18 ani și sunt fericiţi. Două luni mai târziu, 

cadavrul lui Vincent e descoperit în fluviul Ron și Rebecca a dispărut... 

 

Vincent și Rebecca s-au îndrăgostit de când s-au văzut prima dată, într-o cafenea 

internet. Au abia 18 ani și trăiesc o viaţă fără griji. Dar, două luni mai târziu, trupul lui 

Vincent este găsit în fluviul Ron, brutal mutilat, iar Rebecca a dispărut. Investigaţia 

cazului este preluată de Hervé Cagan, un poliţist de 48 de ani. El și colega sa, 

Karine Mangin,  încearcă să retraseze cât pot de repede traiectoria haotică a 

tinerilor. După ce scot la lumină evenimentele care au precedat ultimele ore ale 

tânărului, ei sunt pe cale să rezolve cazul. Ceea ce descoperă, îi șochează profund. 

Hervé trebuie să ia o decizie fundamentală care i-ar putea schimba complet 

perspectiva asupra vieţii.  

 

CLOSED CIRCUIT 

CONSPIRAȚIA 

Regia: John Crowley 

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

Thriller, 2013 UK 

 

Un caz de terorism îi aduce împreună pe neașteptate pe doi foști iubiți. 

 

Un caz de terorism cu mize mari îi aduce împreună pe doi foști iubiți care se vor afla 

în aceeași echipă testându-și limita loialităților și punându-și viața în pericol.  
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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 

 

București 1959. Un spectaculos jaf asupra unei bănci pune țara pe jar.  

 

Filmul oferă o privire absurdă asupra unui eveniment real: un îndrăzneț jaf din 1959 

comis de unii membri importanți ai partidului comunist român care pretindeau că fac 

un film.  

 

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.  

 

DADDY DAY CAMP 

TABĂRA CU BUCLUC 

Regia: Fred Savage 

Cu: Cuba Gooding Jr., Lochlyn Munro, Richard Gant, Tamala Jones, Paul Rae 

Comedie, SUA 2007 
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Doi tați preiau conducerea unei tabere de vară.  

Charlie Hinton (Cuba Gooding Jr.) și Phil Ryerson (Paul Rae) sunt doi tați care 
încearcă să pună pe roate tabăra lor de vară, chiar dacă se află într-un mare impas 
financiar. 

Charlie Hinton (Cuba Gooding Jr.) și Phil Ryerson (Paul Rae) sunt doi tați care 
încearcă să pună pe roate tabăra lor de vară, chiar dacă se află într-un mare impas 
financiar. Pentru a-și îmbunătăți situația financiară, dar și pentru a putea stăpâni o 
hoardă de copii indisciplinați, Hinton apelează la tatăl său cu pregătire militară. 
Curând, toată lumea este implicată într-o serie de aventuri care va face tabăra să 
funcționeze și va repara relații.  

 

DAMSELS IN DISTRESS 

Domnișoare la ananghie 

Comedie, SUA, 2011 

R: Whit Stillman 

D: Greta Gerwig, Carrie MacLemore, Megalyn Echikunwoke, Analeigh Tipton, Ryan 

Metcalf 

  

Niște fete vor să revoluționeze viața de la colegiul lor. 

 

”Domnișoare la ananghie” spune povestea unor fete de la colegiul Seven Oaks care 

decid să schimbe situația aici, unde dominația masculină este evidentă și vor face 

ceva și pentru colegele care suferă de depresie.  

 

În regia lui Whit Stillman, ”Domnișoare la ananghie” are în centrul său trei fete 

frumoase care sunt decise să revoluționeze viața de la un colegiu de pe Coasta de 

Est. La colegiul Seven Oaks, dominația masculină este evidentă, dar Violet, Rose și  

Heather, trei fete frumoase, au de gând să schimbe situația. Lor li se alătură Lily, 

care are și ea niște idei în legătură cu schimbările care trebuie să aibă loc la liceul 

lor. Cum se întâmplă în viață, vor urma și momente de tensiune care vor pune la 

încercare prietenia celor patru fete. 
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DOMNIȘOARA CHRISTINA (AKA. MISS CHRISTINA) 

Regia: Alexandru Maftei 

Cu: Tudor Aaron Istodor, Maia Morgenstern, Ioana Anastasia Anton, Anastasia 

Dumitrescu, Ioana Sandu 

Horror, România, 2013 

  

Un tânăr e îndrăgostit de o femeie reală și de fantoma unei mătușe moarte.  

 

Un pictor sosește împreună cu iubita sa Sanda la reședința familiei acesteia, aflată 

în mijlocul unei păduri misterioase. Egor speră să-și găsească aici inspirația dar, în 

curând, șederea sa e tulburată de fantoma domnișoarei Christina.  

 

Ecranizarea modernă, extrem de stilizată, a binecunoscutei nuvele Domnișoara 

Christina de Mircea Eliade. Prins între dragostea imposibilă de dincolo de moarte a 

Domnișoarei Christina și cea pământeană pentru Sanda, logodnica lui, tânărul Egor 

luptă pe tărâmul alunecos dintre vis și realitate. Va reuși el să-și salveze iubita și 

sufletul din această confruntare întunecată? 

 

DR. DOLITTLE 2 

DR. DOLITTLE 2 

Regia: Steve Carr 

Cu: Eddie Murphy, Kristen Wilson, Raven-Symoné, Kyla Pratt, Lil' Zane 

Comedie, S.U.A. 2001 

 

Eddie Murphy se întoarce în rolul doctorului care poate vorbi cu animalele. 

 

Acum faimosul doctor Dolittle are mai mulți pacienți decât poate să ducă. El trebuie 

să salveze animalele pădurii în această continuare a unui imens succes de box 

office. 
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Dr. Dolittle e din nou printre noi ca să salveze animalele sălbatice de aranjamentele 

mafiote ale unei corporații care vrea să defrișeze pădurea. Nu e ușor, pentru că are 

de înfruntat nu numai opozița unei echipe de avocați condusă de Kevin Pollak, dar și 

nemulțumirea famliei sale care e sătulă de faptul că el petrece prea mult timp cu 

viețuitoarele. Însă soția sa, la rândul ei avocat, îl va ajuta pledând cazul la tribunal. 

Ea oprește momentan distrugerea pădurii, argumentând faptul că există acolo un urs 

dintr-o specie pe cale de disparițe. Dar animalul respectiv e un artist de circ care nici 

măcar n-a văzut vreodată o pădure și, evident, nu prea are chef să abandoneze 

show biz-ul ca să caute mure în pădure. Aici intervine Dolittle care încearcă să-l 

învețe pe ciclistul Archie să fie un adevărat urs. În afară de Archie, mai există Pepito, 

cameleonul care urăște să se camufleze, Joey, ratonul mafiot, Lucky, câinele 

ghinionist în dragoste, și o nevăstuică, martoră a unei crime făcute de avocatul 

adversarilor.  

 

FANTASTIC FOUR 

CEI PATRU FANTASTICI 

Regia: Tim Story 

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

Acțiune, 2005 S.U.A. 

 

Câțiva astronauți dobândesc puteri incredibile după o expunere la radiații cosmice. 

 

O mână de eroi devin super-eroi într-una dintre cele mai improbabile circumstanțe. 

Cam așa s-ar putea rezuma un film fantastic, un „action drama” adaptat după super-

cunoscutul serial de benzi desenate.  

 

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

Fantastici. 

FLIGHT 

ZBORUL 

Regia: Robert Zemeckis 

Cu: Denzel Washington, Don Cheadle, Kelly Reilly, John Goodman, Bruce 

Greenwood 

Dramă, SUA, 2012 

  

Un pilot salvează aproape toți pasagerii unui avion defect.  

 

Un pilot al unei mari companii aeriene salvează aproape toți pasagerii unui avion 

defect care, în cele din urmă, se prăbușește. Însă o investigație asupra accidenului 

scoate la iveală secrete neliniștitoare.  

 

În acest thriller plin de acțiune și de mister, Denzel Washington (câștigătorul unui 

premiu Oscar) îl interpretează pe Whip Whitaker, un pilot cu experiență, care 

aterizează forțat cu avionul său, după o manevră aproape miraculoasă prilejuită de 

un accident la decolare. Pentru că reușește să salveze aproape toți oamenii aflați la 

bord, Whip este considerat un erou, dar pe măsură ce ancheta avansează, se ridică 

din ce în ce mai multe întrebări în legătură cu cine e responsabil pentru prăbușire și 

cu ce s-a întâmplat cu adevărat în avion. 

 

G.I. JOE: RETALIATION 

G.I. JOE: REPRESALII 

Regia: Jon M. Chu 

Cu: Dwayne Johnson, Bruce Willis, Adrianne Palicki, D.J. Cotrona 

Acțiune, SUA 2013 

 

Echipa G.I. Joe trebuie să împiedice gruparea Cobra să cucerească lumea.  
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Eroii americani s-au întors și sunt forțați să-și asume vina pentru o crimă teribilă pe 

care n-au comis-o. Cei din echipa G.I. JOE trebuie să se confrunte din nou cu 

inamicul lor mortal COBRA, dar și cu forțe periculoase din interiorul guvernului.  

 

Marii eroi americani s-au întors și acum trebuie să-și asume vina pentru o crimă pe 

care n-au comis-o. Roadblock (Dwayne Johnson), Duke (Channing Tatum) și ceilalți 

membri ai echipei G.I. JOE trebuie să se confrunte, încă o dată, cu COBRA, cel mai 

cumplit inamic, dar și cu noi și periculoase amenințări venite din interiorul guvernului. 

Atunci când totul dă greș, rămâne doar o opțiune: răzbunarea. Roadblock va 

conduce o nouă echipă (din care face parte și Bruce Willis) în această aventură 

explozivă.  

 

GET THE GRINGO (AKA. HOW I SPENT MY SUMMER VACATION) 

VACANȚĂ DUPĂ GRATII 

Regia: Adrian Grunberg 

Cu: Mel Gibson, Kevin Hernandez, Daniel Giménez Cacho, Jesús Ochoa 

  

Un criminal de carieră ȋși schimbă viața ȋntr-o ȋnchisoare mexicană.  

 

După ce e prins de autoritățile mexicane la graniță, cu 4 milioane dolari din bani 
mafioți, un criminal de profesie e plasat ȋntr-o ȋnchisoare dură unde ȋnvață să 
supraviețuiască cu ajutorul unui băiețel. 

 

E o zi tare urâtă pentru Driver (Mel Gibson) și nu sunt semne că se va ȋmbunătăți. El 
are puse deoparte câteva milioane de dolari cu care și-ar putea permite o vacanță 
frumoasă. Ȋnsă, de aici, lucrurile o iau razna. Urmărit de vameșii americani, cu un 
rănit pe bancheta din spate, Driver ȋși zdrobește mașina de zidul graniței. Călătoria 
lui se oprește, astfel, ȋn Mexic. Acolo, el e trimis ȋn “El Pueblito”, o ȋnchisoare extrem 
de dură, unde intră ȋntr-o lume stranie și periculoasă. Acesta este un loc ȋn care 
intruși precum Driver nu prea supraviețuiesc fără ajutorul cuiva din interior – și acest 
sprijin va veni din partea unui copil de 10 ani.  

 

GONE FISHIN'  

La pescuit 

Comedie, SUA, 1997 



19 
 

R: Christopher Cain 

D: Joe Pesci, Danny Glover, Rosanna Arquette, Lynn Whitfield, Willie Nelson 

 

Oare în cât de multe încurcături pot intra doi oameni care merg la pescuit? 

 

V-ați întrebat vreodată în cât de multe încurcături pot intra doi oameni în toată firea 

care merg la pescuit? Ei bine, Joe Waters şi Gus Green sunt doi bărbați din clasa de 

mijloc din New Jersey care se cunosc din copilărie și care vă vor da răspunsul la 

această întrebare. 

 

Urmează o altă comedie nebună. V-ați întrebat vreodată în cât de multe încurcături 

pot intra doi oameni în toată firea care merg la pescuit? Ei bine, Joe Waters (Joe 

Pesci) şi Gus Green (Danny Glover) sunt doi bărbați din clasa de mijloc din New 

Jersey care se cunosc din copilărie și care vă vor da răspunsul la această întrebare. 

Cei doi sunt pescari înrăiţi şi au norocul de a câştiga un concurs al cărei premiu era 

o călătorie la Everglades. Aşa începe drumul plin de peripeţii al celor doi, prilej cu 

care în calea lor vor apărea înfricoşătorul mafiot Dekker Massey (Nick Brimble), Rita 

(Rosanna Arquette) şi Angie (Lynn Whitfield). 

 

GROWN UPS 2 

OAMENI MARI ȘI FĂRĂ MINTE 2 

Regia: Dennis Dugan 

Cu: Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock, David Spade, Salma Hayek  

  

Ultima zi de școală și provocările ei.  

 

A doua ȋntâlnire cu gașca din copilărie ȋl surprinde pe Lenny ȋn plin proces de mutare 
ȋn orășelul natal, ȋmpreună cu familia. Acum, adulții sunt cei care vor ȋnvăța câte 
ceva de la copiii lor, chiar ȋn ziua ȋn care se termină școala.  

După ce-și mută familia ȋnapoi ȋn orășelul natal ca să fie cu amicii săi și cu copiii 
acestora, Lenny (Adam Sandler) se trezește printre vechi și noi inamici, șoferi de 
autobuz schizoizi, polițiști beți pe schiuri și 400 de petrecăreți costumați. Uneori, 
nebunia te urmărește oriunde te-ai duce. Această comedie plină de staruri ne va 
face din nou să râdem ȋn hohote. De data aceasta, “oamenii mari” sunt cei care 
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ȋnvață lecții de la copiii lor cu o ocazie ce e, prin definiție, plină de suprize: ultima zi 
de școală.  

 

GUS (AKA. EXPECTING) 

Însărcinați 

Dramă, SUA, 2012 

R: Jessie Mccormack 

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

 

Lizzie și Peter își doresc o familie, dar ea nu poate rămâne însărcinată.  

Lizzie și soțul ei Peter vor să-și întemeieze o familie, dar ea nu poate rămâne 

însărcinată. Când prietena ei cea mai bună, Andie, descoperă că a rămas 

însărcinată după o aventură de o noapte, ea se oferă să-i dea lui Lizzie copilul.  

 

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 sarcinii. 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. 

  

 

O femeie se trezește într-un univers alternativ unde e căsătorită cu iubitul ei din 

copilărie. 
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Melody este o femeie obsedată de muncă. Șeful ei o trimite în orașul ei natal ca să 

convingă localnicii să le permită să construiască un magazin cu reduceri. Acolo, într-

o zi, ea se trezește într-un univers alternativ și este căsătorită cu iubitul din copilărie.  

 

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. 

 

 

HORRID HENRY: THE MOVIE 

Aventurile lui Henry: Filmul 

Comedie, Marea Britanie, 2011 

R: Nick Moore 

D: Theo Stevenson, Anjelica Huston, Scarlett Stitt, Parminder Nagra, Richard E. 

Grant 

 

Un băiat răutăcios se luptă să salveze școala pe care o detestă.  

 

Un băiat răutăcios se luptă să-și salveze școala pe care n-o suportă în această 

comedie nebună. Atunci când Henry ratează, din nou, să-și facă temele, el n-are nici 

cea mai vagă idee că va declanșa un șir curios și neașteptat de evenimente.  

 

Faceți cunoștință cu Henry, un prinț pentru amicii săi și un balaur pentru restul. El 

duce o bătălie neobosită împotriva tiraniei adulte, doar că de data asta se pare că 

adulții vor să-l pună la punct. Atunci când băiatul eșuează, din nou, să-și facă tema, 

el nu are nici cea mai mică idee că acest lucru va pune în mișcare un șir de 

evenimente care-l va forța la alianțe neobișnuite. Henry, împreună cu Margaret 
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“fițoasa”, o fată iritantă din vecini, și cu Peter “cel perfect”, frățiorul ei enervant, 

reușește să păcălească inspectorii școlari corupți, să anihileze un director malefic, 

să câștige un concurs de tinere talente și să se confrunte cu un inamic redutabil – 

toate acestea pentru că încearcă să salveze școala pe care a învățat s-o urască.  

 

HOUSESITTER (1992)  

Simte-te ca acasă 

Comedie, SUA, 1992 

R: Frank Oz 

D: Steve Martin, Goldie Hawn, Dana Delany, Julie Harris, Donald Moffat 

 

La o reședinţă pentru muzicieni pensionari, concertul anual e în pericol.  

 

Cecily, Reggie și Wilfred locuiesc într-o reședinţă pentru muzicienii pensionari. În 

fiecare an, ei ţin aici un concert pentru a celebra ziua de naștere a lui Verdi. Însă 

Jean, fosta soţie a lui Reggie, își face apariţia și le întrerupe echilibrul. 

 

Casa Beecham e toată cuprinsă de nerăbdare. Zvonurile care circulă pe culoare 

spun că această reședinţă pentru muzicieni pensionari va avea în curând un nou 

locatar. Şi se mai vorbește că e vorba de un star. Pentru Reginald Paget, Wilfred 

Bond și Cecily Robson aceste bârfe sunt de ignorat. Însă și ei vor avea un mare șoc 

atunci când nou venita se dovedește a fi nimeni alta decât fosta lor parteneră de 

cvartet, Jean Horton. Cariera lui Jean ca star solo și vanitatea sa extremă a distrus o 

prietenie veche și căsătoria cu Reggie – acesta din urmă fiind foarte afectat de 

sosirea ei. Poate trecerea timpului să vindece vechi răni? Şi va fi în stare faimosul 

cvartet să treacă peste animozităţi și resentimente la timp ca să susţină concertul de 

la Casa Beecham? 

 

IRON MAN 3 

Iron Man 3 – Omul de oțel 

Acţiune, SUA, 2013 

R: Shane Black 
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D: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce, Rebecca Hall 

 

Iron Man se confruntă cu un inamic cu puteri nelimitate.  

 

Tony Stark, geniu excentric, miliardar și filantrop, este super-eroul în armură 

cunoscut drept Iron Man. Atunci când lumea sa este întoarsă pe dos de un terorist 

redutabil care își zice Mandarin, Stark pornește într-o odisee a răzbunării.  

 

Geniul excentric, miliardarul și filantropistul Tony Stark are un celebru alter-ego: 

super-eroul cunoscut sub numele de Iron Man. Atunci când ia o pauză de la acţiunile 

sale eroice și de la lupta de a salva orașul New York de la anihilare, Tony e chinuit 

de insomnii și bântuit de griji și trepidaţii. Stark își vede universul personal distrus de 

un inamic cu puteri nelimitate și pornește frenetic în căutarea responsabilului. 

Această călătorie îi va testa la fiecare pas temperamentul. Pus la zid, Stark este 

lăsat să se descurce de unul singur, bazându-se doar pe ingeniozitatea sa și pe 

instinctele de a-i proteja pe cei mai apropiaţi. În timp ce se luptă ca să revină la 

gloria de super-erou, Stark descoperă răspunsul la întrebarea care l-a bântuit în 

secret: îl face sau nu armura pe om?  

 

JAGTEN (AKA. THE HUNT) 

VÂNĂTOAREA 

Regia: Thomas Vinterberg 

Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen, Annika Wedderkopp, Lasse Fogelstrøm, 

Susse Wold 

Dramă, Danemarca 2012 

  

Minciuna unui copil distruge viaţa unui bărbat divorţat.  

 

Un profesor duce o viaţă singuratică, luptându-se pentru custodia fiului său. Viaţa lui 

se îmbunătăţește pentru că întâlnește dragostea și primește vești bune de la fiul său, 

însă norocul său este strivit brutal de o minciună inocentă.  
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Lucas este un bărbat în vârstă de 40 de ani, care locuieşte într-o comunitate 

restrânsă din nord. Tocmai a reuşit să treacă cu bine peste un divorţ dificil, care 

implică şi un băieţel, şi-a găsit o prietenă şi a obţinut o slujbă de învăţător la grădiniţa 

din localitate. Din nefericire, în timp ce afară ninge feeric, iar creştinii aprind 

lumânările de Crăciun, un zvon ruşinos, o minciună întâmplătoare se împrăştie 

printre oameni exact ca un virus. Prietenii de vânătoare de până mai ieri se 

transformă acum în inamici isterici gata de orice. Lucas se trezeşte singur în faţa 

unei haite. Iar acuzaţia de care trebuie să se apere este una dintre cele mai grele: 

pedofilia. 

Mads Mikkelsen a câștigat trofeul pentru cel mai bun actor la festivalul de la Cannes 

din 2012.  

 

KUNG FU HUSTLE 

KUNG-FU LA GRĂMADĂ 

Regia: Stephen Chow 

Cu: Stephen Chow, Xiaogang Feng, Wah Yuen, Zhi Hua Dong, Danny Chan 

Acțiune, China 2004 

  

 

Un film de arte marțiale plin de umor, amplasat ȋn China anilor ’40. 

 

Ȋn acest film cu arte marțiale plin de umor și de acțiune, amplasat ȋn anii ’40 ȋn 
China, un gangster ȋn devenire aspiră să se alăture unei faimoase bande, ȋn timp ce 
rezidenții unui complex de locuințe demonstrează puteri extraordinare. 

 

“Kung Fu la gramadă” marchează materializarea visului de mult timp al lui Stephen 
Chow de a face un film care celebrează toate genurile de arte marțiale – o pasiune 
de o viață pentru Chow. El căuta „șansa de a aduce un omagiu genului de filme 
kung fu cu care am crescut.” Ȋn afară de regizor și actor al filmului, Chow este și unul 
dintre producătorii și scenariștii acestuia. Pe fundalul haosului din China dinaintea 
revoluției, un hoț mărunțel pe nume Sing visează să ajungă unul dintre sofisticații și 
mai nemiloșii membri ai grupării Axe Gang, ale căror întâmplări din lumea interlopă 
au aruncat ȋn haos orașul. Nimerit ȋntr-un complex sordid de apartamente cunoscut 
sub numele de „Cocina de Porci” , Sing ȋncearcă să stoarcă bani de la unul din 
locatari, folosindu-se de tot felul de tertipuri, dar nu face decât să descopere cu 
uimire că cei care locuiesc prin vecini nu sunt ceea ce par. Ȋncercările comice de 
intimidare din partea lui Sing atrag gruparea Axe Gang ȋn conflict, declanșând 
evenimente care aduc față ȋn față cele două lumi total diferite. Sing, care nu are 
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suflet de criminal, trebuie să dea piept cu propria-i moarte pentru a descoperi 
adevărata forță a unui maestru kung fu. Ȋntre Sing și o delicată vânzătoare de 
ȋnghețată se ȋnfiripă o sensibilă poveste de dragoste care aduce un plus de emoție 
filmului. 

 

LIFE OF PI 

VIAŢA LUI PI 

Regia: Ang Lee 

Cu: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Tabu , Rafe Spall, Gérard Depardieu 

Aventură, SUA 2012 

 

Un tânăr trebuie să supravieţuiască într-o barcă, alături de un tigru.  

 

Un film-eveniment despre un tânăr care supravieţuiește unui dezastru pe mare și e 

aruncat într-o aventură epică. Naufragiat, el formează o uluitoare și neașteptată 

conexiune cu un alt supravieţuitor, un tigru bengalez feroce.  

 

În drum spre Canada, Pi şi familia lui se îmbarcă, împreună cu animalele de la 

grădina lor zoologică indiană, pe o navă de transport japoneză. O furtună face nava 

să se scufunde. Pi supravieţuieşte într-o barcă de salvare cu o zebră, un urangutan, 

o hienă şi un tigru de Bengal numit Richard Parker. Plutesc fără direcţie pe Oceanul 

Pacific, cu hiena agresivă şi Richard Parker tot mai înfometaţi. Pi are nevoie să 

găsească o cale de supravieţuire… Un film miraculos în regia lui Ang Lee, inspirat 

dintr-un roman best seller scris de Yann Martel și, considerat, până nu demult, de 

“nefilmat”. Vă va reda credinţa în magia cinematografului.  

 

LOVE BUILDING 

Regia: Iulia Rugină 

Cu: Alexandru Papadopol, Dorian Boguță, Dragoș Bucur, Eugen Matei Lumezianu, 

Dana Sava 

Comedia, România 2012 
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O comedie despre o tabără destinată să vindece relații destrămate.  

 

Love Building e o tabără destinată celor care vor să-și repare relațiile amoroase. 

Cele 14 cupluri din program au 7 zile să-și refacă viețile sentimentale. Dar cei 3 

traineri care trebuie să le îndrume au și ei probleme mari… 

Love Building e o comedie despre o tabără destinată reparării relațiilor sentimentale. 

14 cupluri își mai dau o șansă și încearcă să-și reaprindă dragostea cu ajutorul a trei 

psihoterapeuți și câțiva antrenori. Programul durează 7 zile și participanții trec prin 

diferite stagii menite să le întărească relațiile. Însă cei trei traineri care îndrumă 

cuplurile au, la rândul lor, propriile probleme și lucrurile încep curând să o ia razna. 

În această cursă pentru găsirea fericirii de cuplu, o întrebare se impune: “Poate 

dragostea să fie reparată în doar o săptămână?” 

 

MADAGASCAR 3: EUROPE'S MOST WANTED  

Madagascar 3: Fugăriți prin Europa  

Animație, SUA, 2012 

R: Eric Darnell, Tom Mcgrath, Conrad Vernon 

  

Un grup de animale se alătură unui circ itinerant ca să se întoarcă acasă.  

 

Leul Alex, zebra Marty, girafa Melman şi hipopotamul Gloria continuă să se lupte ca 

să se întoarcă în mult-iubitul lor New York. Călătoria îi poartă în Europa, unde ei 

descoperă metoda ideală ca să ajungă acasă: un circ itinerant.  

 

Leul Alex, zebra Marty, girafa Melman şi hipopotamul Gloria plănuiesc să se întoarcă 

la New York, după o escapadă în Africa. Depinzând de cunoştinţele mecanice ale 

pinguinilor şi ale cimpanzeilor, planul lor eşuează. Astfel ei ajung în Monte Carlo, 

unde încearcă să elibereze Europa de animalele conduse de căpitanul Chantel 

DuBois, alăturându-se unui circ. Conduşi de venerabilul tigru siberian Vitaly, 

animalele, devenite atracţie a circului, nu sunt fericite cu statutul lor actual. În timpul 

călătoriei printr-o serie de oraşe europene, ultimul pe listă fiind Londra, Alex, Marty, 

Melman, şi Gloria îi ajută pe Vitaly, Gia, jaguarul şi pe Stefano, leul de mare, să îşi 

redescopere pasiunea pentru spectacole, să transforme şi să modernizeze 

performanţele circului. 
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MEASURING THE WORLD 

MĂSURÂND LUMEA 

Regia: Detlev Buck 

Cu: Florian David Fitz, Albrecht Abraham Schuch, Jérémy Kapone 

Dramă, Germania 2012 

  

Dubla biografie a matematicianului Gauss și a naturalistului Humboldt. 

 

Doi oameni de știință pornesc la ȋnceputul secolului XIX să descopere lumea. 
Metodele lor sunt diferite: naturalistul Humboldt călătorește ȋn țări ȋndepărtate ca să 
măsoare planeta, iar matematicianul Gauss stă acasă ca s-o calculeze.  

 

Două dintre cele mai mari minți ale secolului XIX, matematicianul Carl Friederich 
Gauss și savantul Alexander von Humboldt, se dedică studierii, măsurării și 
ȋnțelegerii lumii ȋn care trăiesc. Acest film uluitor din punct de vedere vizual este o re-
imaginare ludică a vieților acestor genii. Humboldt, un om cu o pasiune pentru 
exploare, e complet diferit de Gauss, un savant care vede lumea prin cifre și teorii 
matematice. Humboldt călătorește pe glob ȋncercând să ȋnțeleagă culturi diferite și 
să aplice gândirea științifică, modernă, ȋn regiuni necunoscute. Deși rămâne ȋn 
același loc mai toată viața lui, călătoria interioară a lui Gauss se dovedește la fel de 
bogată și de uimitoare ca aventurile lui Humboldt ȋn regiuni exotice. Adevărul și 
ficțiunea se amestecă, de cele mai multe ori cu un efect amuzant, pentru a ne arăta 
descoperirile a doi oameni diferiți care caută același răspuns.  

 

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. 

  

Un reporter se trezește în centrul unui incredibil proces de crimă. 
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Bine ați venit în Savannah, Georgia, orașul cu nopți fierbinți și crime cu sânge rece!  

 

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 

 

O dramă a cărei acțiune are loc pe fundalul războiului civil din Papua Noua Guinee.  

 

În timp ce un război civil face rafagii în provincia Bougainville din Papua Noua 

Guinee, o tânără devine fascinată de romanul “Marile speranțe” al lui Charles 

Dickens, care este citit la școală de singurul bărbat alb din sat. 
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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 

 

Un profesor elvețian își abandonează cariera ca să pornească într-o aventură 

incitantă.  

 

O întâlnire întâmplătoare cu o misterioasă femeie portugheză îl determină pe 

profesorul elvețian Raimund Gregorius să-și abandoneze cariera și să plece la 

Lisabona în căutarea unui doctor și a unui poet care și-a dedicat viața îndepărtării 

detestatului dictator Salazar.  

 

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. 
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PARENTAL GUIDANCE 

Părinți vs. bunici 

Comedie, SUA, 2012  

R: Andy Fickman 

D: Bailee Madison, Billy Crystal, Marisa Tomei, Tom Everett Scott, Bette Midler 

 

Un bunic de școală veche și soţia sa au grijă de cei trei nepoţi.  

 

Artie și Diane trebuie să aibă grijă de nepoţii lor pentru că părinţii corporatiști ai 

acestora sunt forţaţi să plece din oraș. Problemele încep atunci când 

comportamentul copiilor intră în conflict cu metodele demodate ale bunicilor.   

 

Artie, un bunic de școală veche care e obișnuit să controleze totul, își găsește nașul 

atunci când el și docila sa soţie trebuie să aibă grijă de cei trei nepoţi ai lor, după ce 

părinţii carieriști ai acestora pleacă din oraș cu serviciul. Dar lucrurile nu vor fi atât de 

ușoare precum par: problemele moderne intră în conflict cu metodele dure și 

demodate ale lui Artie și Diane. Însă cu multă dragoste și cu jocuri “de pe vremea lui 

Pazvante”, cei doi învaţă că, de fapt, arta compromisului – și nu încăpăţânarea – e 

ceea ce ţine o familie unită.  

 

PERCY JACKSON: SEA OF MONSTERS 

PERCY JACKSON: MAREA MONȘTRILOR 

Regie: Thor Freudenthal 

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

Smith 

Aventură, S.U.A. 2013 

 

Percy și prietenii lui trebuie să găsească mitica și magica Lână de Aur.  
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Percy Jackson, fiul lui Poseidon, își continuă călătoria epică pentru a-și îndeplini 

destinul. Face echipă din nou cu prietenii lui semizei ca să găsească Lâna de Aur 

care are puterea de a le salva casa și terenul de antrenament, tabăra semizeilor.  

 

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. 

 

 

PLANES  

AVIOANE 

Regia: Klay Hall 

Cu: Dane Cook, Stacy Keach, Brad Garrett, Teri Hatcher, Julia Louis-Dreyfus 

Animație, S.U.A. 2013 

 

Un avion căruia îi este frică de înălțimi își îndeplinește visul și participă la o cursă 

faimoasă.  

 

Dusty este un avion pentru munci agricole care visează să participe la o faimoasă 

cursă aeriană. Care este problema? Îi este teamă de înălțimi. Cu ajutorul mentorului 

său Skipper și al unor noi prieteni, Dusty încearcă să-și îndeplinească visele.  

 

Lumea din “Mașini” își ia zborul în “Avioane”, o comedie animată Disney plină de 

acțiune și aventură. Dusty, un avion pentru munci agricole și cu vise mari, primește o 

șansă unică în viață: să participle la cea mai importantă cursă aeriană din lume unde 

sunt cei mai rapizi participanți. Dusty are o inimă mare, dar două probleme: nu e 

chiar construit pentru viteză și îi este frică de înălțimi. Astfel cere ajutorul unui aviator 

naval care îl va ajuta să se califice la cursă. Curajul lui Dusty îl va pune la mari 
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încercări în timp ce vrea să-și depășească temerile și să-și îndeplinească cel mai 

mare vis.  

 

RAPTURE-PALOOZA 

EXTAZ 

Regia: Paul Middleditch 

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

Gasteyer 

Comedie, 2013 S.U.A. 

  

Doi adolescenți se zbat să supraviețuiască apocalipsei și să-l învingă pe antihrist.  

 

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

Ben sunt lăsați în urmă în Seattle. Cei doi încearcă să-l oprească pe antihrist să o ia 

pe ea ca mireasă și, în același timp, să salveze lumea.   

 

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. 

 

 

REBOUND (2005)  

Ricoșeu  

Comedie, SUA, 2005  

R: Steve Carr 

D: Martin Lawrence, Wendy Raquel Robinson, Breckin Meyer, Horatio Sanz, Megan 

Mullally 
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Un antrenor de baschet este mai interesat de afaceri decât de câștigarea meciurilor.  

În această comedie de familie irezistibilă, antrenorul de baschet Roy McCormick 

(Martin Lawrence) este interesat mai mult de afaceri decât de câștigarea meciurilor 

colegiului pentru care lucrează. 

În această comedie de familie irezistibilă, antrenorul de baschet Roy McCormick 

(Martin Lawrence) este interesat mai mult de afaceri decât de câștigarea meciurilor 

colegiului pentru care lucrează. Dar Roy este pe cale să piardă totul dacă nu 

demonstrează că poate câștiga meciurile fără să își piardă calmul. Preluând fără 

prea mare entuziasm Smelters, o echipă de juniori puși pe distracție, dar care nu au 

câștigat vreodată un meci, Roy își folosește talentul său magic de antrenor pentru a 

învăța copiii importanța implicării și a spiritului de echipă în drumul spre victorie. Roy 

găsește o nouă dragoste pe parcurs și, în același timp, își redescoperă prima 

adevărată pasiune - baschetul! 

 

SCOOBY-DOO! MASK OF THE BLUE FALCON 

Scooby Doo! Masca șoimului albastru 

Animație, SUA, 2012 

R: Michael Goguen 

 

Diabolicul Mr Hyde terorizează o convenție de benzi desenate.  

 

Scooby și gașca lui participă la o convenție de benzi desenate, atunci când un 

personaj negativ în carne și oase atacă! Acum, trebuie să rezolve misterul înainte ca 

ticălosul să distrugă convenția și o premieră de film.  

 

Scooby-Doo și trupa lui abia așteaptă să asiste la o convenție de benzi desenate: cei 

mai nerăbatori sunt Scooby și Shaggy.  Şansa de a vedea un nou film inspirat de 

aventurile lui Blue Falcon, super-eroul lor favorit, e prea bună ca s-o refuze. Însă 

ficțiunea devine realitate, pentru că hidosul Mr. Hyde, un ticălos din serialul TV clasic 

Blue Falcon, prinde viață și încearcă să distrugă festivitățile. E timpul ca trupa 

Mystery Inc să urmeze indiciile și să prindă monstrul în capcană. Trebuie să rezolve 

misterul înainte ca personajul negativ să distrugă convenția și premiera de film.  
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STAND UP GUYS 

TREI TIPI DURI 

Regia: Fisher Stevens 

Cu; Al Pacino, Christopher Walken, Alan Arkin, Julianna Margulies, Addison Timlin 

Acţiune, SUA, 2011 

  

Un cuplu de escroci în vârstă încearcă să strângă din nou vechea bandă.  

 

O pereche de escroci tomnatici încearcă să strângă din nou vechea bandă pentru o 

ultimă ispravă, înainte ca unul dintre ei să-și ducă la îndeplinire misiunea secretă – 

uciderea camaradului său.  

 

Val (Al Pacino) e eliberat din închisoare după ce a ispășit 20 de ani pentru că a 

refuzat să-și trădeze unul dintre asociaţii criminali. Doc (Christopher Walken), 

prietenul său cel mai bun, îl întâmpină la ieșire și cei doi fac din nou echipă cu un 

vechi camarad, Hirsch (Alan Arkin). Legătura dintre aceștia e mai puternică ca 

niciodată și cei trei meditează asupra libertăţii pierdute și recâștigate, asupra 

loialităţilor fluctuante și asupra zilele de glorie apuse. În ciuda vârstei, capacitatea lor 

de a semăna bucluc e încă foarte vie. Curând, gloanţele încep să șuiere, pentru că 

ei se străduiesc, ilar, să compenseze deceniile de crimă, droguri și sex pe care le-au 

pierdut. Dar unul dintre prieteni păstrează un secret periculos – a fost pus de un 

mafiot într-o situaţie imposibilă și acum trebuie să găsească o alternativă acceptabilă 

până nu e prea târziu. Legendară reuniune a acestor pungași se concretizează, însă 

disperarea îi forţează să se confrunte odată pentru totdeauna cu trecutul.  

 

SILENT HILL: REVELATION 3D 

SILENT HILL: REVELAŢIA 

Regia: Michael J. Bassett 

Cu: Adelaide Clemens, Sean Bean, Radha Mitchell, Carrie-Anne Moss 

Horror, Franţa 2012 

  

Heather coboară în lumea demonilor pentru a-și descoperi identitatea.  
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Atunci când tatăl ei dispare, Heather Mason e atrasă într-o realitate paralelă, stranie 

și terifiantă, unde se află secretul coșmarurilor oribile care au bântuit-o din copilărie.  

 

Heather Mason și tatăl ei au fost mereu fugari, cu un pas înaintea forţelor 

periculoase pe care ea nu le poate încă înţelege. Acum, în ajunul împlinirii a 18 ani, 

tulburată de coșmaruri oribile și de dispariţia tatălui său, Heather descoperă că nu e 

cine credea ea că este. Revelaţia o scufundă și mai tare într-o lume demonică ce 

ameninţă s-o facă prizonieră pe vecie.  

 

SOMETHING TO TALK ABOUT  

Subiect de conversație  

Dramă, SUA, 1995  

R: Lasse Hallström 

D: Julia Roberts, Dennis Quaid, Robert Duvall, Gena Rowlands, Kyra Sedgwick 

 

Lumea lui Grace se zdruncină din temelii, după ce află că soțul o înșeală.  

  

Grace este o femeie căsătorită care e fericită cu viața sa. Însă, universul ei se 

cutremură din clipa în care află că soțul o înșeală. După ce îl surprinde pe bărbat 

sărutându-se cu altcineva, Grace este decisă să trăiască numai după regulile sale.  

 

Grace (Julia Roberts) este o femeie căsătorită și crede că viața ei de familie este 

una perfectă. Însă, existența sa este complet bulversată, după ce află că soțul o 

înșeală. Ea îl surprinde pe bărbat sărutându-se cu altă femeie, iar șocul este mare și 

o pune pe soția înșelată în situația de a-și privi viața din altă perspectivă. Pentru 

prima data, ea ajunge să se întrebe ce vrea de fapt de la viață. În cele din urmă, 

Grace decide ca de acum încolo să trăiască numai după regulile sale și, în acest fel, 

le va da vecinilor și cunoscuților un nou ”Subiect de conversație”.   

 

STAR TREK INTO DARKNESS 

STAR TREK - ÎN ÎNTUNERIC 
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Regia: J.J. Abrams 

Cu: Chris Pine, Zachary Quinto, Zoë Saldana, Karl Urban, Simon Pegg 

SF, SUA 2012 

 

Un criminal fără scrupule pe nume Khan declară război Federației.  

Atunci când un criminal fără scrupule pe nume Khan declară război Federației, 
căpitanul Kirk, Spock și restul echipei Enterprise pornesc ȋn cea mai mare vânătoare 
umană din istorie.  

Atunci când echipa navei Enterprise e rechemată la bază, membrii ei află că o forță 
teroristă de neoprit din propria organizație a detonat flota și tot ce reprezintă 
aceasta, aruncând lumea ȋntr-o criză profundă. Având ȋn minte o răzbunare 
personală, căpitanul Kirk conduce o vânătoare pentru a-l captura pe vinovatul 
acestei distrugeri ȋn masă. Ȋn timp ce eroii noștri sunt propulsați ȋntr-un joc de șah 
epic al vieții și al morții, dragostea va fi testată, iar prieteniile vor fi zdrobite. Kirk va 
sacrifica totul pentru singura sa familie: echipajul său.  

 

THE AMERICAN PRESIDENT 

Dragostea unui preşedinte american  

Romantic, SUA, 1995 

R: Rob Reiner 

D: Michael Douglas, Annette Bening, Martin Sheen, Michael J. Fox, Anna Deavere 

Smith 

 

O neobișnuită poveste de iubire dintre un președinte american văduv și o activistă 

de mediu.  

 

Povestea unui bărbat văduv care are o fiică și este un politician foarte popular. 

Realegerea lui în această funcție pare să fie asigurată,  dar se întâmplă ceva 

neprevăzut: el se îndrăgostește pe loc de o foarte sexy activistă de mediu. 

 

Președintele liberal-democrat Andrew Shepherd (Michael Douglas) se apropie de 

sfârșitul primului mandat și se pregătește pentru alegeri. Vorbim despre un bărbat 

văduv care are o fiică și este un politician foarte popular. Realegerea lui în această 

funcție pare să fie asigurată. Dar se întâmplă ceva neprevăzut: o întâlnește pe 
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atrăgătoarea Sydney Wade (Annette Bening). Președintele se îndrăgostește pe loc, 

iar după câteva încercări amuzante, cei doi reușesc să aibă o întâlnire. Relația sa cu 

Wade par să aducă un avantaj nesperat senatorului Bob Rumson, care era cotat pe 

locul doi. Cel din urmă lansează un atac violent luând în discuție caracterul 

președintelui a cărui soție murise de curând.  

Pelicula “Dragostea unui președinte american” a primit o nominalizare la Oscar 

pentru cea mai bună coloană sonoră, nominalizări la Globurile de Aur, American 

Comedy Awards și Writers Guild of America.   

 

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. 

 

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 GUILT TRIP 

O CĂLĂTORIE CU MAMA 

Regia: Anne Fletcher 

Cu: Barbra Streisand, Seth Rogen, Kathy Najimy, Brett Cullen, Colin Hanks 
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Comedie, SUA, 2012 

  

Cuplul comic format din Barbra Streisand și Seth Rogen pleacă la drum.  

 

Planul de a face doar un scurt popas în casa părintească e compromis atunci când 

Andy (Seth Rogen) o invită impulsiv pe mama sa Joyce (Barbra Streisand) într-o 

călătorie de 8 zile de-a lungul țării.  

 

Barbra Streisand și Seth Rogen formează un duet comic perfect atunci când pornesc 

într-o călătorie de pomină! Planul de a face doar un scurt popas la casa părintească 

ia o turnură neprevăzută atunci când Andy o invită implusiv pe mama sa Joyce să 

vină cu el într-o călătorie de 8 zile de-a lungul țării. În timpul călătoriei, Andy e 

constant iritat de comportamentul mamei sale, dar, pe parcurs, își dă seama că au 

mai multe în comun decât ar fi crezut vreodată. Mai mult, unul dintre sfaturile ei s-ar 

putea dovedi neprețuit! 

 

THE LONE RANGER (2013) 

Legenda călărețului singuratic 

Western, SUA, 2012 

R: Gore Verbinski 

D: Johnny Depp, Armie Hammer, William Fichtner, Tom Wilkinson, Ruth Wilson 

 

Doi eroi ciudați ai Vestului fac echipă ca să învingă lăcomia și corupția.  

 

Războinicul Tonto, un indian comanș, și John Reid, un om al legii, sunt două 

personalități complet diferite aduse aduse împreună de soartă. Ei trebuie să-și 

unească forțele ca să se lupte cu lăcomia și corupția.  

 

Producătorul Jerry Bruckheimer și regizorul Gore Verbinski, echipa din spatele 

enorm de popularei francize Pirații din Caraibe,  revin cu The Lone Ranger, o 

aventură incitantă infuzată cu acțiune și umor, în care faimosul erou cu mască prinde 

viață. Tonto (Johnny Depp), un indian comanș care se luptă cu spiritele, povestește 
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legenda transformării lui John Reid (Armie Hammer) din om al legii în Călărețul 

Singuratic, un erou mitic al Vestului Sălbatic. Povestea lui duce publicul într-o 

călătorie nebună, în care va avea parte de surprize epice și de fricțiuni amuzante, 

pentru că acești doi eroi neobișnuiți și diferiți învață să colaboreze și să lupte 

împotriva lăcomiei și corupției.  

 

THE OPPOSITE OF SEX 

Nu numai sex 

Comedie, SUA, 1998 

R: Don Roos  

D: Christina Ricci, Martin Donovan, Lyle Lovett, Lisa Kudrow, Johnny Galecki  

 

O fată de șaisprezece ani pleacă de acasă pentru a-și vizita fratele homosexual și 

ajunge să fugă și de acolo, pornind spre Los Angeles cu iubitul acestuia.  

 

Cu această peliculă, Don Roos își face debutul ca regizor. Povestea este narată de 

Dedee Truitt (Christina Ricci), o fată de șaisprezece ani care pleacă de acasă pentru 

a-l vizita pe Bill (Martin Donovan), fratele ei vitreg care este homosexual. Acum, 

acesta are un nou partener, este vorba despre chipeșul Matt (Ivan Sergei). După ce 

fata îl seduce pe Matt și afirmă că acesta a lăsat-o însărcinată, cei doi fură 10.000 

de dolari din banii lui Bill și pornesc spre Los Angeles. Plecarea lor declanșează tot 

felul de încurcături, iar acesta este numai începutul șirului de aventuri tragic-comice 

din această comedie neagră care este foarte îndrăzneță și deștept realizată. În alte 

roluri, Lyle Lovett, Lisa Kudrow, Johnny Galecki. 

Urmărind pelicula regizorului Don Ross veți râde, veți plânge și vă veți și moment 

când vă veți simți ofensați. 

 

THE SMURFS 2 

Ștrumfii 2 

Animație, SUA 2013 

R: Raja Gosnell 
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Vrăjitorul Gargamel o răpește pe ștrumfiță și o duce la Paris.  

 

Echipa ștrumfilor face echipa cu amicii lor umani ca s-o salveze pe ștrumfița răpită 

de Gargamel. Acesta știe o vrajă secretă care ar putea să transforme noile creaturi 

ale vrăjitorului în adevărați ștrumfi.  

 

Vrăjitorul malefic Gargamel creează două creaturi răutăcioase asemănătoare 

ștrumfilor, care se numesc “Obraznicii”. Cu aceștia, speră el, va pune capăt puterilor 

magice ale ștrumfilor. Dar atunci când descoperă că o vrajă secretă, pe care doar 

ștrumfița o știe, îi poate transforma pe “Obraznici” în adevărați ștrumfi, Gargamel o 

răpește și o aduce la Paris, acolo unde a câștigat adorația admiratorilor care îl 

consideră cel mai mare magician al lumii. Acum depinde de Papa, Clumsy, Grouchy 

și Vanity și de prietenii lor umani, Patrick și Grace Winslow, s-o salveze!  

 

THE SPECTACULAR NOW  

Aici și acum  

Dramă, SUA, 2013  

R: James Ponsoldt 

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

 

Povestea unui adolescent rebel care se îndrăgostește. 

 

Filmul este povestea lui Sutter, un adolescent care trăiește viața la maximum și care 

se îndrăgostește pe neașteptate de Aimee, o fată diferită de el. În timp ce Aimee 

visează la viitor, Sutter trăiește clipa. Și, totuși, sunt atrași unul de altul. 

 

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. 
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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. 

  

Thor, marele răzbunător, se luptă să scape cosmosul de un dușman plin de umbre. 

 

Thor: Întunericul continuă aventurile de pe marele ecran ale lui Thor. Acesta luptă să 

restabilească ordinea din cosmos, dar o rasă veche condusă de răzbunătorul 

Malekith se întoarce să arunce universul înapoi în întuneric.  

 

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.  

 

TO THE WONDER 

MINUNEA DRAGOSTEI 

R: Terrence Malick 

D: Ben Affleck, Olga Kurylenko, Rachel McAdams, Javier Bardem, Tatiana Chiline 

Dramă, SUA, 2012 

  

O dramă romantică despre lupta cu dragostea și multele ei faze și etape.  
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O dramă romantică despre lupta oamenilor cu dragostea și multele sale faze și 

etape – pasiune, simpatie, obligație, durere și indecizie – și despre modul în care 

aceste forțe se combină și se despart.  

 

Filmul explorează cu îndrăzneală complexitățile iubirii în toate formele lui. O mamă 

singură pariziană, Marina (Olga Kurylenko), și un turist, Neil (Ben Affleck), se 

îndrăgostesc nebunește în Franța și se mută în Oklahoma împreună cu fiica Marinei 

ca să înceapă toți o viață nouă. Pe măsură ce relația lor intră în declin și se apropie 

data de expirare a vizei ei, Marina cunoaște un preot, un alt expatriat  (Javier 

Bardem) care se luptă cu credința lui. În același timp Neil reîncepe relația cu iubita 

lui din adolescență, Jane (Rachel McAdams). 

 

TOYS 

Jucării   

Fantastic, SUA, 1992 

R: Barry Levinson 

D: Robin Williams, Robin Wright, Joan Cusack, Michael Gambon 

 

Doi angajaţi ai unei fabrici de jucării încearcă să salveze ce se mai poate după ce 

află că noul proprietar are de gând să producă numai jucării care să constituie primul 

pas către alegerea armelor adevărate. 

 

Dacă acest film fermecător regizat de Barry Levinson nu va reuşi să scoată la lumină 

copilul din voi, însemna că el nu mai există! În momentul în care Kenneth Zevo 

(Donald O'Connor) este nevoit să cedeze fabrica lui de jucării, habar nu avea ce 

vremuri vor urma pentru firma lui. Tot ceea ce visează noul proprietar este să facă 

jucării milităreşti. Atât şi nimic altceva! Ceea ce are în minte este să realizeze jucării 

care să fie un pas înaintea folosirii adevăratelor arme. Cei care încearcă să 

oprească derularea acestui plan malefic sunt doi angajaţi ai fabricii care realizează 

că noul lor patron este un dezaxat. 

 

TWELVE MONKEYS (AKA. 12 MONKEYS) 

ARMATA CELOR 12 MAIMUŢE 

Regia: Terry Gilliam 
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Cu: Bruce Willis, Madeleine Stowe, Brad Pitt, Christopher Plummer, Jon Seda 

SF, SUA, 1995 

  

Un condamnat din viitor e trimis în trecut ca să anihileze un virus letal.  

 

Bruce Willis este starul acestui SF deja clasic și interpretează un condamnat din 

viitor trimis înapoi în timp pentru a opri un virus letal de la a decima populaţia lumii.  

 

În 1996, un virus necunoscut și letal a ras de pe faţa pământului 5 miliarde de 

oameni. Doar 1% din populaţie a supravieţuit până în anul 2035 și a fost forţată să 

trăiască sub pământ. Un condamnat este obligat să se ofere voluntar ca să fie trimis 

înapoi în timp, în 1996, pentru a strânge informaţii despre originea epidemiei (despre 

care se știe doar că a fost împrăștiată de o misterioasă “Armată a celor 12 maimuţe”) 

și să localizeze virusul înainte să aibă mutaţii, astfel încât oamenii de știinţă din viitor 

să-l poată studia. Din nefericire, Cole ajunge din greșeală în 1990, cu șase ani mai 

devreme decât trebuia și e arestat și închis într-o instituţie de boli mintale, acolo 

unde o întâlnește pe dr. Kathryn Railly, un psihiatru, și pe Jeffrey Goines, fiul dement 

al unui virusolog faimos.  

 

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 

  

 

O femeie își duce fiul la Sarajevo unde a murit tatăl lui cu ani în urmă.  

 

Gemma, o profesoară italiancă, pleacă în vacanța de vară la Sarajevo cu fiul ei 

adolescent Pietro. Ea dorește să-i arate țara unde s-a îndrăgostit nebunește de tatăl 

lui, Diego, cu 16 ani în urmă.   

 



44 
 

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.  

 

WEDDING WARS 

RĂZBOIUL CĂSĂTORIILOR 

Regia: Jim Fall 

Cu: John Stamos, Eric Dane, James Brolin, Bonnie Somerville, Rosemary Dunsmore 

Comedie, SUA 2006 

  

Un organizator gay de nunți intră ȋn grevă pentru drepturi egale.  

 

Un organizator homosexual de nunți refuză să se mai ocupe de căsătoria fratelui 
său, atunci când află că viitorul socru al acestuia este un politician care se opune 
mariajelor gay si că ginerele este un susținător al partidului conservator. 

 

Un organizator homosexual de nunți refuză să se mai ocupe de căsătoria fratelui 
său, atunci când află că viitorul socru al acestuia este un politician care se opune 
mariajelor gay și că însuși ginerele este un susținător al ideilor fundamentaliste ale 
partidului conservator. Asa că de aici și până la a organiza un protest de proporții al 
homosexualilor din întreaga Americă nu este, sincer, decât un pas. 

 

WHEN A STRANGER CALLS (2006) 

APEL MISTERIOS 

Regia: Simon West 

Cu: Camilla Belle, Tommy Flanagan, Katie Cassidy, Tessa Thompson, Brian 
Geraghty 

Horror, SUA 2006 
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O adolescentă devine prada unui ucigaș dement.   

Jill Johnson este obligată să facă pe dădaca din cauza faptului că a vorbit mult prea 
mult la telefon, iar factura sa este uriașă. Ȋnsă ea devine ținta unui maniac.  

Jill Johnson este obligată să facă pe dădaca din cauza faptului că a vorbit mult prea 
mult la telefon, iar factura sa este uriașă. Doar că în toiul nopții sună un străin care 
face tot soiul de remarce bizare, iar Jill se decide să sune la poliție pentru a da de 
urma strǎinului, dar înlemnește de frică atunci când descoperă că telefoanele 
fuseseră date chiar din interiorul casei. Ea fuge disperată să ia copiii și să 
părăsească locuința, dar oare va reuși să iasă la timp? Oare va supraviețui? Ei bine, 
va trebui să aveți curajul să vedeți filmul ca să aflați! 

 

WHITE FROG 

TOŢI SUNTEM DIFERIŢI 

Regia; Quentin Lee 

Cu: Booboo Stewart, Joan Chen, B.D. Wong, Harry Shum Jr., Gregg Sulkin 

Dramă, SUA, 2012 

  

Nick e un adolescent a cărui viaţă e schimbată de tragedia familiei sale.  

 

White Frog e un film pentru adolescenţi ce îmbină drama cu comedia și emoţia. 

Viaţa lui Nick, un băiat de 15 ani neglijat și cu un sindrom Asperger moderat, se va 

schimba pentru totdeauna atunci când o tragedie îi lovește familia.  

 

Nick Young e un adolescent american cu origini asiatice care are un sindrom 

Asperger moderat și care își pierde fratele mai mare, pe “perfectul” Chaz, într-un 

accident de circulaţie. Ca să nu-l uite, Nick sapă adânc în viaţa fratelui său mort și 

descoperă secrete ce ameninţă să-i distrugă familia care, până atunci, l-a adorat pe 

Chaz și l-a neglijat pe el. 

 

WAITING FOR GUFFMAN 

Aşteptându-l pe Guffman 

Comedie, SUA, 1996 
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R: Christopher Guest 

D: Christopher Guest, Eugene Levy, Fred Willard, Catherine O'Hara, Parker Posey 

 

Un regizor a avut două succese uluitoare, dar marea provocare abia acum urmează! 

 

Corky St. Clair, un regizor de teatru de provincie, a avut recent cele mai mari două  

succese ale carierei sale. Însă, acum se îmbarcă în cel mai ambițios show al vieții 

sale: un muzical extravagant ce comemorează 150 de ani de istorie a orașului Blaine 

din Missouri .  

 

Corky St. Clair, un regizor de teatru de provincie, a avut recent cele mai mari două 

succese ale carierei sale. Însă acum se îmbarcă în cel mai ambiţios show al vieţii 

sale: un muzical extravagant ce comemorează 150 de ani de istorie a oraşului Blaine 

din Missouri . "Red, White, and Blaine" va fi regizat, scris şi coregrafiat chiar de el 

însuşi, iar St. Clair speră că o izbânda teatrală de răsunet îl va duce direct pe 

Broadway. Sub ochii unei echipe de documentarişti care captează evenimentul, 

Corky a conceput un show care salută reperele istorice din Blaine – fondarea 

micuţului oraş cu inimă mare, reputaţia sa de capitală a taburetelor şi, nu în cele din 

urmă, apariţia unui OZN în 1946. Audiţiile sunt publice şi adună talentele locale, de 

la dentişti, agenţi de turism, vânzătoare de lactate, la mecanici şi taxidermişti 

pensionari. 

 

WORLD WAR Z 

ZIUA Z: APOCALIPSA 

Regia: Marc Forster 

Cu: Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz, James Badge Dale, David Morse 

SF, SUA  2012 

  

Lumea este devastată de o pandemie de zombi.  

 

Brad Pitt este un fost investigator al Națiunilor Unite care traversează planeta ȋntr-o 
cursă contra cronometru pentru a opri o pandemie zombi ce amenință să distrugă 
ȋnsăși umanitatea.  
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Ȋntr-o zi obișnuită, Gerry Lane (Brad Pitt) și familia lui sunt blocați ȋn drumul cu 
mașina de un puseu de panică urbană. Lane, un fost investigator al Națiunilor Unite, 
simte că acesta nu e doar un ambuteiaj obișnuit. Ȋn timp ce elicopterele se agită pe 
cer și motocicletele polițiștilor aleargă nebune pe pământ, orașul e cuprins de haos. 
Ceva face ca hoardele de oameni să se atace vicios unele pe altele – un virus letal 
ce se propagă doar printr-o singură mușcătură transformă oamenii sănătoși ȋn ceva 
de nerecunoscut, de neconceput și sălbatic. Vecini buni se atacă ȋntre ei, iar străinii 
ce-și oferă ajutorul devin brusc inamici periculoși. Originile virusului sunt 
necunoscute și numărul celor infectați crește exponențial zi de zi, conducând la o 
pandemie globală. Ȋn timp ce infectații ȋnving armatele naționale și răstoarnă 
guverne, Lane e forțat să se ȋntoarcă la fosta sa viață periculoasă pentru a asigura 
siguranța familiei sale și pentru a afla sursa epidemiei și a-i pune capăt. Filmul este o 
adaptare a romanului extrem de popular scris de Max Brooks. 

 

WRONG TURN 4: BLOODY BEGINNINGS 

DRUM INTERZIS 4: ÎNCEPUTURI SÂNGEROASE 

Regia: Declan O'Brien 

Cu: Tenika Davis, Scott Johnson, Jennifer Pudavick, Dan Skene, Sean Skene 

Horror, SUA 2011 

  

Un grup de studenți se adăpostește de furtună ȋntr-un spital părăsit. 

 

Un grup de studenți se adăpostește de furtună ȋntr-un spital abandonat care e 
populat de o familie ucigașă și degenerată.  

Un sanatoriu izolat dintr-o zonă sălbatică din Virginia de Vest e părăsit după ce o 
familie degenerată de țărănoi canibali scapă și se răzbună pe cei care-i țin captivi. 
Decenii mai târziu, un grup de studenți se refugiază ȋn spitalul acum abandonat 
pentru că o furtună le compromite planul unui weekend ȋn pădure. După ce studenții 
se ȋntâlnesc cu foștii pacienți terifianți.. ei trebuie să riposteze.. sau să moară 
luptând.  

 

DOCUMENTARE 

 

AN APOLOGY TO ELEPHANTS 

ODĂ PENTRU ELEFANŢI 

Regia: Amy Schatz 
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Cu: Lily Tomlin 

Documentar, SUA, 2013 

  

Splendoarea elefanţilor și ameninţările cu care se confruntă aceștia. 

 

Documentarul explorează frumuseţea și inteligenţa elefanţilor, ca și ameninţările la 

adresa supravieţuirii lor. Se concentrează pe vieţile lor în captivitate și spune 

povestea alarmantă a exploatării elefanţilor pentru distracţia oamenilor.  

 

Puţine animale ne fascinează mai mult ca elefanţii. Timp de secole, ei au fost 

adoraţi, au inspirat mari opere de artă și au fost chiar veneraţi ca zeităţi. Dar, în 

același timp, au fost și victimele cruzimilor. Acest documentar explorează abuzurile 

făcute acestor animale străvechi, maiestuoase și inteligente și ne arată cum unii 

oameni încearcă să se opună lor, descrie tratamentele deseori brutale pe care 

elefanţii le supportă atunci când sunt dresaţi, trauma psihologică la care sunt supuși 

și distrugerile fizice suferite din cauza condiţiilor în care trăiesc în unele grădini 

zoologice și circuri. În afara filmărilor cu elefanţi în sălbăticie și în captivitate, An 

apology to elephants mai include interviuri cu biologi, oameni de știinţă și activiști şi 

este narat și produs de actriţa Lily Tomlin și regizat de Amy Schatz, câștigătoarea 

unui premiu Emmy.  

 

GONE WILD 

Regia: Dan Curean 

Documentar, România, 2012 

  

Un documentar despre hergheliile de cai sălbatici din Delta Dunării.  

 

Acest documentar ne conduce prin canalele labirintice ale Deltei Dunării, acolo unde 

caii sălbatici aleargă liberi. Dificultăţile cu care se confruntă aceștia sunt văzute prin 

ochii unui băiat care are o puternică legătură cu animalele.  

 

Labirintul de apă care se numește Delta Dunării adăpostește o vastă varietate de 

plante și de animale. Cei mai recent sosiţi în acest habitat sunt caii sălbatici, care în 
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urmă cu douăzeci de ani au fost lăsaţi în libertate. Luptele și dificultăţile acestora 

sunt văzute prin ochii lui Ivan, un băiat din sat care a dezvoltat o puternică legătură 

cu animalele. În mod ironic, pe măsură ce caii își extind ţinutul în căutarea mâncării 

și a adăpostului, ei deteriorează pădurile locale protejate. Astfel a luat naștere o 

dispută între activiștii de mediu și autorităţile locale care doresc ca acești cai să fie 

exterminaţi.  

 

MANHUNT: THE SEARCH FOR BIN LADEN 

ÎN CĂUTAREA LUI BIN LADEN 

Regia: Greg Barker 

Documentar, SUA, 2013 

  

Acest documentar HBO povestește tumultoasa căutare a lui Osama Bin Laden.  

 

Un documentar despre intensa căutare a lui Bin Laden. Cu ajutorul materialelor 

video exclusive și al interviurilor cu cei direct implicaţi, filmul dezvăluie adevăruri 

ascunse despre unul dintre cele mai discutate episoade istorice moderne.  

 

Manhunt: The Search For Bin Laden reconstituie tumultoasă și obsesiva vânătoare a 

lui Osama Bin Laden, care a culminat cu un raid dramatic și cu asasinarea sa în 

aprilie 2011. Cu ajutorul materialelor video exclusive și al interviurilor dramatice și 

personale cu figuri cheie din Washington, Pakistan și Arabia Saudită, regizorul Greg 

Barker revelează adevăruri încă necunoscute. Raidul echipei SEALS făcut în 

Abbottabad, Pakistan de pe data de 1 mai 2011 a durat doar 40 de minute. Căutarea 

lui Osama bin Ladem de către CIA a durat două decenii. Manhunt e o poveste 

captivantă despre spionaj și despre alegerile morale pe care le faci în război, 

revelate pentru prima oară de oamenii din interior care au condus războiul secret 

CIA împotriva al-Qaeda și Osama bin Laden. Vânătoarea a pornit cu o echipă 

remarcabilă de analiști CIA, în mare parte femei, intitulată “Frăţia” care era în război 

cu bin Laden înainte ca lumea întreagă să-i fi aflat numele. Documentarul ia interviuri 

agenţilor implicaţi și pune întrebări în legătură cu metodele de interogare coercitive. 

 

STOP AT NOTHING (AKA. KING OF CHEATS)  

DE NEOPRIT 
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Regia: Alex Holmes 

Documentar, 2014 Australia  

  

O poveste despre bărbatul aflat în spatele celei mai mari fraude din istoria sportivă. 

 

Portretul unui bărbat care nu se va opri de la nimic în căutarea lui după bani, faimă și 

succes. Documentarul dezvăluie modul în care Lance Armstrong a păcălit o lume 

întreagă și modul în care câteva suflete curajoase au luptat până când și-au făcut 

auzite vocile.  

 

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 OUT LIST 

EI AU VORBIT 

Regia: Timothy Greenfield-Sanders 

Documentar, SUA 2013 

Un documentar despre cum e sa fii gay, lesbiană sau transsexual în America.  
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Acest documentar HBO are în centru 16 membri de vază ai comunităţii gay, 

lesbiene, bisexuale și transsexuale din America care vorbesc deschis despre o serie 

de probleme cu care se confruntă, de la identitate, la egalitate.  

 

O serie de interviuri ce dau la iveală povești personale și profesionale, când 

devastatoare, când triumfătoare, despre experienţa lesbiană, gay, bisexuală, 

transsexuală americană. În acest portet de o oră făcut din scene gay americane 

contemporane, regizorul și producătorul Timothy Greenfield-Sanders filmează o 

extraordinară varietate de oameni de diverse background-uri și experienţe ce 

vorbesc despre luptele și victoriile pe care le-au întâmpinat, de la actorul Neil Patrick 

Harris, la atletul Wade Davis, la politicianul Christine Quinn și până la Jake Shears, 

membrul trupei Scissor Sisters. Filmul consistă în vignete care acoperă un număr de 

subiecte și dezbat legalizarea căsătoriei între același sex, dar și probleme de religie, 

cultură, familie și politică.  

 

SCURT METRAJE 

 

12 MINUTE (AKA. 12 MINUTES) 

12 MINUTE 

Regia: Nicolae Constantin Tănase 

Scurt-metraj, România 2013 

  

"În practica toleranței, inamicul tău îți este cel mai bun profesor." (Dalai Lama) 

 

BAD PENNY (2013) 

Regia: Andrei Crețulescu 

Cu: Dorian Boguță, Șerban Pavlu, Andi Vasluianu 

Scurtmetraj, România 2013 

  

Într-o noapte, în preajma Crăciunului, doi hoţi jefuiesc un bărbat straniu. 
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Într-o noapte din preajma Crăciunului, într-un parc pustiu, doi pungași mărunţi 

jefuiesc un bărbat straniu care zâmbește mereu, nu scoate o vorbă și care se 

dovedește a fi un soi de magician.  

Într-o noapte, chiar de Crăciun, într-un parc pustiu, doi pungași de duzină jefuiesc un 

bărbat straniu care zâmbește mereu și tace și care se dovedește a fi un fel de 

magician: în loc de bani sau de obiecte de preţ, el le oferă un șirag nesfârșit de 

eșarfe colorate, un portofel care ia foc, o baghetă magică plină cu confetii… și o 

capcană pentru șoareci. Hoţii trec de la amuzament, la frustare și furie violentă… 

Dar magicianul mai are un ultim truc în mânecă.  

 

THE WALK (AKA. PLIMBARE) 

PLIMBARE 

Regia: Mihaela Popescu 

Cu: Valeria Seciu, Sergiu Costache, Ion Grosu 

Scurt metraj, 2013 România 

 

O femeie bătrână și singură simte impulsul de a merge afară și de a simți din nou. 

 

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.  

 

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.  

  

 

 

 


