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CINEMAX PREMIERE FILME MARTIE 2015 
 
 
4 MINUTE MILE (AKA. ONE SQUARE MILE) 

ALERGĂTORUL  

Difuzări: 14, 15, 17, 18 

Dramă, SUA, 2014 

R: Charles-Olivier Michaud 

D: Kelly Blatz, Richard Jenkins, Cam Gigandet, Kim Basinger, Analeigh Tipton 

 
 
Drew este un elev de liceu care nu trece printr-o perioadă tocmai ușoară. Cu toate 
acestea, atunci când își pierduse orice speranță, un fost antrenor care era și el bântuit de 
proprii demoni, decide să îl antreneze.  
  
 
Aceasta este povestea lui Drew, un elev de liceu care se străduiește să depășească 
perioada delicată pe care o trăiește. El se simte copleșit de existența pe care o are în 
oraș. În plus, nici viața lui de acasă nu este una roz, deoarece locuiește împreună cu 
fratele lui mai mare, care este mai mereu obosit, și cu o mamă singură care nu prea știe 
ce este fericirea. Drew ajunge să fie manipulat de un traficant de droguri, dar reușește să 
scape la timp și se întoarce acasă. Atunci când situația părea fără speranță, un fost 
antrenor care era și el bântuit de proprii demoni, decide să îl antreneze pentru a ajunge la 
mai mult decât Drew îndrăznise să viseze vreodată. 
 
 
A SCENE AT THE SEA (AKA. ANO NATSU, ICHIBAN SHIZUKANA UMI) 

SCENA DE LA MALUL MĂRII 

Difuzări: 20, 21, 30, 31  

Dramă, Japonia, 1991 

R: Takeshi Kitano 

D: Claude Maki, Hiroko Ôshima, Sabu Kawahara, Toshizo Fujiwara, Susumu Terajima 

  
 
Shigeru este un tânăr surd care e angajat ca gunoier. În timpul serviciului, el colectează o 
placă de surf ruptă. Acest obiect îl face să viseze și se gândește cum ar fi să devină 
campion de surf. Încurajat de iubita sa, care este și ea surdă, el reușește să depășească 
toate piedicile care îi apar în cale și își împlinește visul.  
 
 
Drama regizorului japonez Takeshi Kitano spune povestea lui Shigeru, un tânăr surd care 
este angajat ca gunoier și care, în timpul serviciului găsește o placă de surf ruptă. Acest 
obiect pe care cineva îl aruncase îl face pe tânăr să viseze și ajunge să se întrebe cum ar 
fi să devină campion de surf. La început, el este ridiculizat de clica locală de surferi, dar 
decide să își petreacă fiecare oră liberă, încercând să se perfecționeze. El reușește să 
atragă atenția proprietarului unui magazin de surf din apropiere care îl încurajează să 
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participe la un concurs. La prima competiție, el se confruntă cu un eșec, pentru că nu 
reușește să audă anunțul pentru categoria sa. Încurajat de iubita sa, Takako, care este și 
ea surdă, Shigeru reușește să depășească toate piedicile care îi apar în cale. În cele din 
urmă, el va fi acceptat ca fiind parte din grupul surferilor din zonă și își va vedea visul 
împlinit. 
 
 
CANOPY 

LA ADĂPOST 

Difuzări: 27 

Dramă, Australia, 2013 

R: Aaron Wilson 

D: Khan Chittenden, Tzu-yi Mo, Robert Menzies, Edwina Wren 

 
  
Suntem în 1942, în vremuri grele de război, la Singapore. Un pilot australian este doborât 
în luptă și se trezește suspendat undeva în vârfurile copacilor. Când se lasă noaptea, el 
trebuie să își găsească drumul prin jungla periculoasă, fiind în căutarea unui loc unde să 
se poată adăposti.  
 
  
Singapore, 1942. Invazia japoneză este în plină desfășurare. Avionul lui Jim, un pilot 
australian, este doborât în luptă, iar parașuta lui ajunge să rămână suspendată undeva în 
vârfurile copacilor, în mijlocul unei jungle invadată de forțele ostile. Când se lasă noaptea, 
el se străduiește să își găsească drumul prin jungla plină de pericole, fiind în căutarea unui 
loc unde să se poată adăposti. Astfel, el îl întâlnește pe Seng, un luptător din mișcarea de 
rezistență, care, deși e rănit și speriat, se luptă să supraviețuiască, în condițiile în care 
dușmanii sunt împrăștiați peste tot. Oare cei doi vor găsi până la urmă o cale prin care să 
scape cu viață în această sălbăticie plină de pericole de tot felul? 
  
 
CASA GRANDE 

CASA GRANDE 

Difuzări: 1, 2, 26, 27 

Dramă, Brazilia, 2014  

R: Fellipe Barbosa 

D: Thales Cavalcanti, Marcello Novaes, Suzana Pires, Alice Melo, Bruna Amaya 

 
  
Jean are 17 ani,  are două surori, a mers la școli private și a crescut cu menajere și șoferi 
într-un cartier select din Rio de Janeiro. În vreme ce el încerca să scape de părinții lui 
super protectori, falimentul amenință viața fără griji a acestei familii privilegiate.   
 
 
Pelicula ”Casa Grande” chiar este plasată într-o reședință foarte mare dintr-un cartier 

foarte șic din Rio de Janeiro, acolo unde eroul poveștii, Jean, locuiește împreună cu 
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părinții și cele două surori mai mici. Desigur, familia are printre angajați menajere și șoferi, 

iar Jean, care are șaptesprezece ani, este în ultimul an de liceu, merge la școli private și 

ar avea și  timp de studiu dacă nu ar fi așa de ocupat cu fetele sau cu felul în care arată și   

n-ar fi mereu distras de viața de noapte. Jean încearcă mai mereu să scape de 

supravegherea părinților săi supra protectori, fără să știe că viața lui aproape perfectă 

urmează să se schimbe dramatic. Ei bine, deasupra acestei familii organizate și 

privilegiate par să se adune nori amenințători, deoarece tatăl, fără ca familia sa să știe 

ceva despre asta, a cheltuit aproape toți banii, așa că falimentul este aproape. 

 

GOOD BYE LENIN! 

ADIO, LENIN!  

Difuzări: 13, 14, 25, 26 

Dramă, Germania, 2003 

R: Wolfgang Becker 

D: Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova, Maria Simon, Florian Lukas 

 
  
Germania de Est, anul 1989. Mama tânărului Alex, o socialistă foarte mândră de 
convingerile sale, suferă un atac de cord și intră în comă. Opt luni mai târziu, Germania de 
Est era istorie, iar fiul ei are o mare problemă când femeia se trezește, căci se teme că  
șocul i-ar putea fi fatal.  
 
 
  
Octombrie, anul istoric 1989. Ei bine, acesta nu a fost deloc cel mai potrivit an pentru un 
patriot să ajungă în comă, mai ales dacă era vorba de un cetățean al Germaniei de Est, iar 
convingerile sale politice erau socialiste. Cu toate acestea, i se întâmplă mamei lui Alex, o 
femeie foarte mândră de orientarea ei de stânga. Femeia suferă un atac de cord și intră în 
comă. Opt luni mai târziu, Germania de Est era istorie, iar Alex are o mare problemă când 
femeia se trezește, căci, inima ei este încă slăbită, iar șocul noilor vești i-ar putea fi fatal.  
Ce ar putea fi mai greu de suportat pentru o socialistă convinsă decât să afle că Zidul 
Berlinului nu mai există și că a triumfat capitalismul în iubita ei Germanie de Est? Pentru a-
și salva mama, Alex transformă apartamentul într-o insulă a trecutului, un fel de muzeu al 
erei socialiste, unde pentru mama lui totul a rămas la fel. Planul lui Alex funcționează 
pentru o vreme, dar nu trece mult, femeia începe să se simtă mai bine și, ce să vezi... este 
foarte nerăbdătoare să iasă din casă. 
 
 
GRUDGE MATCH 

GRUDGE MATCH: FACEȚI PARIURILE! 

Difuzări: 7, 10 

Comedie, SUA, 2013 

R: Peter Segal 
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D: Robert De Niro, Sylvester Stallone, Kevin Hart, Alan Arkin, Kim Basinger 

 
 
Robert De Niro și Sylvester Stallone sunt doi pugiliști rivali care au trecut de ceva vreme 
de prima tinerețe și care acum, la vârsta pensiei, decid să se întâlnească în ring pentru o 
partidă finală. Brusc, media transformă meciul într-un eveniment pe care nimeni nu trebuie 
să îl rateze.  
 
  
  
Billy "The Kid" McDonnen (Robert De Niro) și Henry "Razor" Sharp (Sylvester Stallone) 
sunt doi pugiliști de renume a căror rivalitate i-a adus în centrul atenției mediei. De-a 
lungul timpului, atunci când se aflau în plină glorie, fiecare a marcat o victorie împotriva 
celuilalt. Dar,  în 1983, în apropierea meciului decisiv, Razor și-a anunțat pe neașteptate 
retragerea. Acum, după ce au trecut de mult de prima tinerețe, cei doi sportivi pensionari 
decid să se întâlnească în ring pentru o partidă finală. Brusc, media transformă meciul  
într-un eveniment pe care nimeni nu trebuie să îl rateze. Acum, în cazul în care cei doi 
sportivi vor reuși notabila performanță de a supraviețui antrenamentului, ei chiar vor 
ajunge în ring pentru a lupta din nou.  
 
 
HIGH HOPES (1988) 

SPERANȚE DEȘARTE 

Difuzări: 2, 3  

Comedie, SUA, 1988 

R: Mike Leigh 

D: Philip Davis, Ruth Sheen, Edna Doré, Philip Jackson, Heather Tobias 

 
  
O satiră care urmărește trei cupluri din Londra anilor ’80. Dintre toți, cei ce ies clar în 
evidență sunt doi foști hipioți care, în ciuda conservatorismului care îi înconjoară, au 
propriul stil de viață.  
 
 
Scenaristul/regizorul Mike Leigh reușește să pună sub lupă barierele de clasă în această 
îndrăzneață comedie neagră, plasată în Marea Britanie, în vremea lui Margaret Thatcher. 
Cyril și Shirley sunt doi tineri din clasa muncitoare care formează un cuplu, doi oameni 
care ajung să fie fascinați de socialism. Valerie, sora lui Cyril, și soțul acesteia sunt 
persoane care aspiră să ajungă în clasa privilegiată. Singurul liant care le ține pe cele 
două surori împreună rămâne bătrâna lor mamă. În vreme ce țara se confruntă cu masive 
nemulțumiri sociale, fiecare personaj al poveștii pune în aplicare propria versiune de 
supraviețuire, în acest timp în care lumea din jur par să fi ajuns într-o eră a confuziei și a 
haosului politic.  
 
 
HUMAN CAPITAL 

CAPITAL UMAN 

Difuzări: 29, 30 
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Dramă, Italia, 2013  

R: Paolo Virzì 

D: Fabrizio Bentivoglio, Matilde Gioli, Valeria Bruni Tedeschi, Guglielmo Pinelli, Fabrizio 

Gifuni 

  
  
Suntem undeva în Italia, pe malurile lacului Como. Destinele a două familii care se 
situează în zone diferite ale spectrului social ajung să se intersecteze neașteptat. 
Povestea începe în noaptea din Ajunul Crăciunului.  
 
 
Acțiunea peliculei ”Capital uman” este plasată în Italia, pe malurile lacului Como. În 
noaptea de Ajun, un ciclist este aruncat de pe șosea de un SUV. Pe măsură ce apar 
detaliile legate de acest accident, destinele a două familii care se situează în zone diferite 
ale spectrului social ajung să se intersecteze neașteptat. Astfel, cei din familia Bernaschi 
sunt privilegiați și au o viață fără grija zilei de mâine, în vreme ce cei din familia Ossola se 
luptă pentru a-și păstra stilul de viață al celor din clasa de mijloc. Dino Ossola are dificultăți 
financiare, iar cea de-a doua soție urmează să aducă pe lume gemeni, în vreme ce fiica lui 
adolescentă din primul mariaj are o relație cu fiul lui Bernaschi. Ei bine, din noaptea din 
Ajunul Crăciunului, destinele celor două familii se vor intersecta în mod cu totul neașteptat. 
 
 
INSIDE (AKA. A L'INTERIEUR) 

ÎNĂUNTRU  

Difuzări: 20 

Horror, Franța, 2007 

R: Julien Maury, Alexandre Bustillo 

D: Alysson Paradis, Béatrice Dalle, Nathalie Roussel, François-Régis Marchasson, Jean-

Baptiste Tabourin 

 
  
Într-o zi ploioasă, în timp ce se afla la volan, o femeie însărcinată ajunge să aibă un 
accident de mașină în urma căruia logodnicul ei moare, iar singurii supraviețuitori sunt ea 
și copilul său nenăscut. 
 
  
Într-o zi ploioasă, în timp ce se afla la volan, o femeie însărcinată are un accident de 
mașină în urma căruia singurii supraviețuitori sunt ea și copilul său nenăscut. 
Au trecut patru luni de când Sarah (Alysson Paradis) fusese implicată într-un accident auto 
în urma căruia logodnicul ei își pierduse viața. În mod miraculos, copilul pe care îl avea în 
pântec supraviețuise. Acum, suntem în noaptea din Ajunul Crăciunului, iar femeia este 
singură în casă și suferă teribil din cauza pierderii bărbatului iubit. În dimineața următoare, 
mama femeii urma să sosească pentru a-și duce fiica la spital, unde doctorii plănuiseră  
provocarea nașterii. Din senin, la ușa casei viitoarei mame bate cineva. Este vorba despre 
o femeie străină (Beatrice Dalle) care îi cere să o lase să folosească telefonul. Pentru că 
nu știa care sunt adevăratele intenții ale celei care se năpustise, Sarah încuie ușa și 
cheamă poliția. Oamenii legii nu găsesc nicio urmă, așa că tot ceea ce îi mai rămâne 
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femeii este să încuie ușile și să-și aștepte mama. Dar, creatura psihopata își face din nou 
apariția, iar femeia va trece prin cea mai neagră noapte din viața sa.  
 
 
LAND OF LEOPOLD 

LUMEA LUI LEOPOLD 

Difuzări: 30, 31  

Dramă, SUA, 2014 

R: Akis Konstantakopoulos 

D: Christopher Pinkalla, Ray Wise, Scottie Thompson, Drake Shannon, Castille Landon 

 
  
Leopold Rawlins este un vagabond cu mari probleme care suferă din cauza unui trecut 
greu și al unui prezent și mai complicat. Trăindu-și viața în închisoare sau în libertate, pe 
străzi, Leopold vrea să schimbe ceva și ajunge să întâlnească oameni noi, dar și să 
trăiască o aventură care îi va testa limitele.  
 
 ”Lumea lui Leopold” este o dramă din 2014 care are în centrul ei un vagabond cu o viață 
destul de complicată. Astfel, îl întâlnim pe Leopold Rawlins, un vagabond cu mari 
probleme, care suferă din cauza unui trecut greu și al unui prezent și mai complicat. Viața 
lui pendulează  între închisoare și  libertate, pe străzi. Dar vine vremea când Leopold 
decide că vrea să schimbe ceva. Așa ajunge să întâlnească oameni noi, dar și să treacă 
printr-o aventură care îi va testa serios limitele.  
 
 
LE PARI 

PARIU CU PROBLEME 

Difuzări: 6, 7, 16, 17  

Comedie, Franța, 1997 

R: Didier Bourdon, Bernard Campan 

D: Didier Bourdon, Bernard Campan, Isabelle Ferron, Isabel Otero, Hélène Surgère 

 
  
Didier și Bernard sunt doi oameni care nu par a avea ceva în comun. Privindu-i, nimeni nu 
ar bănui că, de fapt, soțiile celor doi sunt surori. La o masă în oraș, Didier și Bernard fac 
un pariu că se vor lăsa de fumat. Din clipa în care provocarea este lansată, pentru cei doi 
începe iadul.  
 
 
Eroii filmului regizat de Didier Bourdon și Bernard Campan sunt doi bărbați care nu par a 
avea absolut nimic în comun. Privindu-i, nimeni nu ar bănui că, de fapt, soțiile celor doi 
sunt surori. Didier este un farmacist de succes cu pretenții la clasa de mijloc, în vreme ce 
Bernard este profesor la un liceu dintr-o vecinătate rău famată. Singurul lucru care îi aduce 
împreună pe cei doi este pasiunea pentru tutun. În dorința de a încuraja pe cineva din 
familie să renunțe la  acest viciu, la o masă în oraș, Didier și Bernard fac un pariu că se 
vor lăsa de fumat. Din clipa în care provocarea este lansată, pentru cei doi începe iadul.  
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La început, amândoi sunt uimiți de cât de ușor pare să fie fără tutun. Dar, în numai câteva 
zile, amândoi ajung într-un punct critic și exact în aceeași situație vor fi și căsniciile lor.  
 
 
LOVE ETERNAL 

DRAGOSTE DUPĂ MOARTE 

Difuzări: 22  

Dramă, Irlanda, 2013 

R: Brendan Muldowney 

D: Robert de Hoog, Pollyanna McIntosh, Amanda Ryan, Emma Eliza Regan, Declan 

Conlon 

 
 Ian Harding are 26 de ani, iar după moartea mamei sale se trezește complet singur. 
Pentru că este incapabil să înțeleagă emoțiile umane fundamentale, acesta ia decizia să 
se sinucidă. Dar descoperirea trupului neînsuflețit al unei școlărițe îl determină să se 
răzgândească.  
 
”Dragoste după moarte” este un film încărcat de dramatism care spune povestea lui Ian 
Harding, un tânăr de 26 de ani, care, după moartea mamei sale, se trezește singur. Pentru 
că este incapabil să înțeleagă emoțiile umane fundamentale, acesta ia decizia să se 
sinucidă. Dar descoperirea trupului neînsuflețit al unei școlărițe îl determină să se 
răzgândească. Copila își pusese singură capăt zilelor, iar biletul de adio conținea gânduri 
cu care Harding rezona pe deplin. El decide să ia trupul acasă, îl îngroapă lângă un cireș 
înflorit din grădină și, pentru prima dată, ochii lui sunt deschiși către posibilitatea unei 
iubiri, iar el întrevede motive pentru a alege să trăiască.  Pentru a experimenta aceste 
emoții, Ian se întâlnește cu  Tina, o casnică tânără cu porniri suicidale, pe care o întâlnise 
pe internet. El va ajunge să înțeleagă complexitatea iubirii și să simtă că este parte a 
acestei lumi, până când viața îl va duce din nou în spatele grădinii, sub cireșul înflorit. Apoi 
o întâlnește pe Naomi, o femeie foarte frumoasă care își pierduse fiul într-un accident 
auto…  
 
 
MARS ET AVRIL 

DIN DRAGOSTE PENTRU AVRIL 

Difuzări: 13, 14, 26, 27 

SF, Canada, 2012  

R: Martin Villeneuve 

D: Jacques Languirand, Caroline Dhavernas, Paul Ahmarani, Robert Lepage, Jean 

Asselin 

 
  
Suntem la Montreal, cândva în viitor, iar eroul poveștii este Jacob, un muzician carismatic 
care, aparent, poate încetini trecerea timpului atunci când cântă la instrumentele sale, al 
căror design era realizat de prietenul lui, Arthur. Doar că cei doi prieteni se îndrăgostesc 
de aceeași femeie, Avril, și așa apare un triunghi amoros.  
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”Din dragoste pentru Avril” este plasat la Montreal, cândva în viitor, iar eroul poveștii este 
Jacob, un muzician carismatic care, aparent, poate încetini trecerea timpului atunci când 
cântă la instrumentele sale,  al căror design fusese realizat de prietenul lui, Arthur. Însă, 
povestea va ajunge să cunoască o întorsătură neașteptată din momentul în care cei doi 
prieteni se îndrăgostesc de aceeași femeie. Avril, femeia fermecătoare care le fură inima 
celor doi amici, este fotograf de profesie. Situația se complică și așa își face apariția un 
complicat  triunghi amoros. În cele din urmă, Jacob va descoperi totuși adevăratul sens al 
vieții și al iubirii.  
 
 
NO ONE LIVES 

NIMENI NU SCAPĂ! 

Difuzări: 6, 24 

Horror, SUA, 2012 

R: Ryûhei Kitamura 

D: Luke Evans, Adelaide Clemens, Lee Tergesen, Laura Ramsey, Derek Magyar 

 
  
Mai mulți criminali fără scrupule dintr-o bandă dau lovitura pe autostradă și iau ostatici doi 
tineri. Apoi, trec granița și ajung cu toții într-o casă abandonată care se afla undeva în 
mijlocul pustietății. Curând, vom vedea că aparențele înșală, iar descoperirile vor fi cu 
adevărat șocante.   
 
 
Urmează o poveste horror care aduce în centrul atenției acțiunile violente ale unei bande 
de criminali. Astfel, mai mulți criminali fără scrupule dintr-o bandă dau lovitura pe 
autostradă și decid să ia ostatici doi tineri care formau un cuplu. Apoi,  trec frontiera și 
ajung cu toții într-o casă abandonată care se afla undeva în mijlocul pustietății. Curând 
vom vedea că aparențele sunt înșelătoare, deoarece, după ce tânăra este ucisă, vedem 
că iubitul ei este departe de a fi un captiv neajutorat, iar rolurile ajung rapid să se 
inverseze. Ceea ce urmează întrece orice imaginație, iar descoperirile vor fi cu adevărat 
șocante, deoarece răpirea unui criminal psihopat nu este niciodată cea mai bună idee.   
 
 
READ MY LIPS (AKA. SUR MES LEVRES) 

CITIND PE BUZE 

Difuzări: 23, 27  

Thriller, Franța, 2001 

R: Jacques Audiard 

D: Vincent Cassel, Emmanuelle Devos, Olivier Gourmet, Olivier Perrier, Olivia Bonamy 

 
  
Carla este o femeie de 35 de ani care lucrează într-o companie în care, din cauza 
deficienței ei de auz, este exploatată de colegi. Dar în viața ei apare Paul, un nou stagiar. 
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Paul are 25 de ani, este hoț, iar viața celor doi începe să se schimbe, căci fiecare are câte 
ceva de învățat de la celălalt.  
 
 
Carla Behm este de mult timp angajata unei societăți pariziene. Ea are 35 de ani, 
muncește mult, este bine informată și ar dori să avanseze, dar este timidă și are de suferit 
mai ales din cauza deficienței sale de auz care a tras-o mereu înapoi. Viața ei se va 
schimba după ce îl va întâlni pe Paul Angeli, un nou stagiar care are 25 de ani și nu pare a 
avea vreo calificare. Situația nu este chiar asta, deoarece Paul tocmai a ieșit din 
închisoare, după ce fusese prins că a furat și, în plus, este și un bărbat atrăgător. Și pentru 
că se spune  "it takes two to tango" ( e nevoie de doi pentru tango), Carla și Paul încep un 
dans precaut pentru poziție și putere. Carla îl folosește pe Paul pentru propriile agresiuni și 
ambiții, în vreme ce bărbatul găsește o modalitate prin care să o transforme pe Carla în 
jucător în acțiunile lui penale.  
 
 
SABOTAGE (2014)  

SABOTAJ 

Acțiune, SUA, 2014 

R: David Ayer 

D: Arnold Schwarzenegger, Sam Worthington, Olivia Williams, Terrence Howard, Joe 

Manganiello 

  
Arnold Schwarzenegger conduce gruparea de elită DEA care avea intervenții în forță în cel 
mai de temut cartel al drogurilor. În cele din urmă, ceea ce părea a fi un raid tipic se 
dovedește a fi o operațiune de furt elaborat, planificată de către cei din grupare. 
 
 
”Sabotage” este o peliculă de acțiune realizată în 2014 care îl are în fruntea distribuției pe 
Arnold Schwarzenegger. Acesta conduce gruparea de elită DEA care avea intervenții în 
forță în cel mai de temut cartel al drogurilor. În cele din urmă, ceea ce părea a fi un raid 
tipic se dovedește a fi o operațiune de furt elaborat, planificată de către cei din DEA. După 
ce au ascuns milioanele furate în numerar, cei din grupare considerau că secretul lor este 
în siguranță, dar cineva începe să-i vâneze, iar membrii DEA încep să dispară unul câte 
unul.  
 
 
SOMETHING THE LORD MADE 

CEVA CREAT DE DUMNEZEU 

Difuzări: 28, 29, 31 

Dramă, SUA, 2004 

R: Joseph Sargent 

D: Alan Rickman, Mos Def, Kyra Sedgwick, Gabrielle Union, Charles S. Dutton 
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Suntem în anul 1940, la Baltimore. Urmează impresionanta poveste a unei echipe 
extraordinare: un chirurg alb și un tehnician laborant de culoare. Cei doi folosesc o tehnică 
revoluționară pentru intervenții pe cord la copii. Dar, în această perioadă predominată de 
rasism, presiunea socială amenință să pună în pericol colaborarea celor doi.  
 
 
”Ceva creat de Dumnezeu” spune povestea adevărată a doi oameni deosebiți, este vorba 
despre doctorul Alfred Blalock și tehnicianul Vivien Thomas, o echipă extraordinară care 
revoluționează medicina, într-o lume dominată de rasism. Suntem în anul 1940, la 
Baltimore, Maryland, iar eroii poveștii sunt un chirurg alb și un tehnician laborant de 
culoare. Cei doi folosesc o tehnică revoluționară pentru intervenții pe cord la copii. Dar, în 
această perioadă în care predomina rasismul, presiunea socială amenință să pună în 
pericol colaborarea celor doi. Blalock este alb și foarte bogat, Thomas este de culoare, 
sărac, iar criza economică îi spulberase visul de a termina școala pentru a deveni medic. 
În vreme ce ei reușesc să pună la punct această tehnică revoluționară care va salva sute 
de vieți, presiunea socială amenință să le submineze colaborarea și să le distrugă 
prietenia.  
 
 
THE CHORUS (AKA. LES CHORISTES) 

CORIȘTII 

Difuzări: 9, 10, 29 

Dramă, Franța, 2004 

R: Christophe Barratier 

D: Gérard Jugnot, François Berléand, Kad Merad, Jean-Paul Bonnaire, Marie Bunel 

 
 
  
Deși acceptă un post de profesor de muzică la o școală pentru băieți cu probleme, 
Clement nu era deloc pregătit pentru ceea ce urma să găsească aici. Dar, cu pasiune și 
folosind metode neconvenționale de predare, el reușește să trezească interesul pentru 
muzică al acestor suflete rătăcite.  
 
 
Clement Mathieu este foarte pasionat de meseria lui. Cu toate acestea, atunci când 
acceptă jobul de profesor de muzică la o școală pentru băieți cu probleme, el nu era deloc 
pregătit pentru ceea ce urma să găsească aici. Inițial, profesorul este șocat de disciplina 
aspră și de atmosfera deprimantă din această școală specială. Dar, cu pasiune și folosind 
metode neconvenționale de predare, el reușește să trăiască interesul pentru muzică al 
acestor suflete rătăcite și chiar să aducă bucuria în ochii lor triști. Clement se trezește în 
situația de a fi in conflict cu arogantul director al școlii, dar este de neoprit în decizia de a 
schimba viața elevilor săi.  
 
 
THE GLASS MENAGERIE (1987) 

MENAJERIA DE STICLĂ 

Difuzări: 16, 17, 27  

Dramă, Franța, 1987 
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R: Paul Newman 

D: Joanne Woodward, John Malkovich, Karen Allen, James Naughton 

 
Povestea unei familii a cărei viață este plasată undeva la granița dintre fantezie și realitate. 
Un fiu dorește să evadeze din sufocanta atmosferă din casa în care crescuse, unde 
autoritara sa mamă își făcea griji pentru viitorul fiicei sale care avea o deficiență motorie și 
era și foarte timidă și sensibilă.  
 
 
Pelicula regizată de Paul Newman este o emoționantă adaptare a piesei lui Tennessee 
Williams. Aceasta este copleșitoarea poveste a unei familii a cărei viață este plasată 
undeva la limita dintre imaginație și realitate. Tom Wingfield (John Malkovich) își amintește 
de relația pe care a avut-o cu autoritara sa mamă, Amanda (Joanne Woodward), care își 
proiectase visele neîmplinite asupra copiilor ei, și de relația cu sora lui, Laura (Karen 
Allen), o tânără extrem de sensibilă și vulnerabilă care tânjea după iubire. Tatăl lor îi 
părăsise în urmă cu 16 ani și de atunci nimic nu a mai fost la fel pentru niciunul dintre ei. 
Tom încerca să evadeze din sufocanta atmosferă din casa în care crescuse, acolo unde 
mama își făcea griji pentru viitorul fiicei sale care avea o deficiență motorie și era și foarte 
timidă. Tom are ideea de a invita un prieten la cină, sperând să aducă o rază de speranță 
și romantism în viața surorii sale. ”Menajeria de sticlă” este o poveste copleșitoare, istoria 
unui univers foarte delicat, atât de fragil, încât se poate face țăndări în orice secundă. 
Pelicula a obținut nominalizări la Globurile de Aur, Festivalul de Film de la Cannes, 
precum și la premiile Grammy.  
 
 
THE HUSBAND 

SOȚUL 

Difuzări: 8, 9, 31 

Dramă, Canda, 2013  

R: Bruce McDonald 

D: Maxwell McCabe-Lokos, Sarah Allen, Dylan Authors, August Diehl, Joey Klein 

 
 
Henry a avut un an cu adevărat mizerabil. Soția lui se află în închisoare după ce făcuse 
sex cu un băiat de 14 ani, iar el a rămas să-l crească singur pe fiul lor care era încă foarte 
mic. În plus, el urăște jobul pe care îl are într-o agenție de publicitate, iar faptul că este 
părinte singur îl îndepărtează și de prieteni.  
 
 
”Soțul” are în centrul său un bărbat rănit și umilit de femeia pe care o iubea și împreună cu 
care avea un copil. Urmează povestea dramatică a lui Henry care rămâne să-și crească 
singur copilul, după ce soția lui, Alyssa, ajunge la închisoare. Femeia, care fusese 
profesoară, ajunsese în spatele gratiilor după ce avusese relații intime cu un băiat în 
vârstă de 14 ani. În această situație cumplită, Henry se străduiește să facă față 
provocărilor de fiecare zi, împărțindu-se între schimbarea scutecelor și munca de birou, 
deși își ura jobul pe care îl avea la o agenție de publicitate. Ca și când nu ar fi fost de 
ajuns, faptul că este părinte singur îl îndepărtează și de prieteni. Astfel, el încearcă să-și 
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înăbușe durerea cu distracții autodistructive, până când va ajunge într-un moment critic în 
care trebuie să accepte felul în care s-a schimbat viața lui.  
 
  
THE MAFIA ONLY KILLS IN SUMMER 

MAFIA UCIDE NUMAI VARA 

Difuzări: 15, 16, 25, 26 

Dramă, Italia, 2013 

R: Pierfrancesco Diliberto 

D: Pierfrancesco Diliberto, Cristiana Capotondi, Claudio Gioè, Antonino Bruschetta, Alex 

Bisconti 

 
  
Aflăm despre periculoasele influențe ale organizației mafiote Cosa Nostra asupra 
sicilienilor de rând. Astfel, îl cunoaștem pe Arturo, urmărim cum a decurs existența lui din 
copilărie până la maturitate și aflăm despre viața, iubirile lui, precum și despre mafia din 
Palermo, între 1970 și anii ’90.  
 
 
”Mafia ucide numai vara”, un film despre periculoasele influențe ale organizației mafiote 
Cosa Nostra asupra sicilienilor de rând. Astfel, îl cunoaștem pe Arturo, urmărim cum a 
decurs existența eroului din copilărie până la maturitate și aflăm despre viața și iubirile lui, 
dar și despre  mafia din Palermo, între 1970 și anii ’90. Urmărind derularea evenimentelor, 
devenim martorii sângeroaselor lupte pentru supremație din interiorul mafiei. Din 
perspectiva lui Arturo, povestea este relatată cu multă inteligență și umor. Așa o întâlnim și 
pe Flora, frumoasa colegă de școală a lui Arturo și cea care rămâne marea iubire a 
acestuia chiar și atunci când devine adult. 
 
 
THE NATURAL 

NĂSCUT ÎNVINGĂTOR  

Difuzări: 27, 28 

Dramă, SUA, 1984 

R: Barry Levinson 

D: Robert Redford, Robert Duvall, Glenn Close, Kim Basinger, Wilford Brimley 

 
 
Roy Hobbs are stofă de vedetă și este conștient de faptul că poate ajunge cel mai mare 
jucător de baseball din toate timpurile. Încrezător în viitorul lui, băiatul de la fermă pornește 
către oraș pentru a-și împlini visul.  
  
  
Roy Hobbs (Robert Redford) are stofă de vedetă și este conștient de faptul că poate 
ajunge cel mai mare jucător de baseball din toate timpurile. Încrezător în viitorul lui, băiatul 
de la fermă pornește către oraș pentru a-și împlini visul. Așa o întâlnește pe Harriet Bird 
(Barbara Hershey). Ademenindu-l într-o cameră de hotel, ea îl întreabă ce își dorește de la 
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viață. Roy răspunde că visează să fie cel mai bun din câți au existat vreodată, iar Harriet ia 
o armă și trage spre el. Șaisprezece ani mai târziu, modestul Roy Hobbs ajunge să fie cel 
mai important jucător al celor de la New York Knights. Acum, el are deja 36 de ani, iar la 
scurtă vreme după ce steaua lui începuse să strălucească ajunge să fie din nou atras de o 
femeie misterioasă. De data acesta este vorba despre Memo Paris (Kim Basinger), 
răpitoarea nepoată a managerului Pop Fisher (Wilford Brimley). Fascinația pentru Memo 
va avea o consecință negativă asupra carierei lui Roy, dar salvarea vine la timp, tot sub 
chipul unei Eve, este vorba despre Iris Gaines (Glenn Close), o iubire mai veche de-a lui. 
“Născut învingător” a fost nominalizat la patru categorii ale premiilor Oscar (cea mai bună 
actriță în rol secundar -Glenn Close-, cele mai bune decoruri, cea mai bună imagine, cea 
mai bună coloană sonoră). În plus, filmul regizat de Barry Levinson este considerat cel mai 
bun film despre baseball care a fost realizat vreodată. 
 
 
THE PILLOW BOOK 

CARTEA DE CĂPĂTÂI 

Difuzări: 6, 16  

Dramă, Franța, 1996 

R: Peter Greenaway 

D: Vivian Wu, Yoshi Oida, Ken Ogata, Hideko Yoshida, Ewan McGregor 

  
 
O femeie nemulțumită cu viața pe care o are alături de soțul ei care își va găsi fericirea 
lângă un expatriat britanic pe nume Jerome. Ea reușește să-și convingă iubitul să-i 
împlinească visul de a scrie poeme pe trupul ei gol.  
 
 
Aceasta este complexa poveste a unui model japonez care este în căutarea plăcerii și a 
noilor experiențe. Când era copil, Nagiko primea în fiecare an un cadou special de la tatăl 
său care era caligraf. De fiecare dată, el îi picta pe față un poem pe care mătușa fetei îl 
citea apoi cu voce tare. Poemul era luat de fiecare dată din ”Cartea de căpătâi”, care 
conținea texte japoneze despre arta iubirii. Când fiica lui ajunge la vârsta maturității, tatăl 
decide să pună punct acestui ritual și reușește să o convingă să se căsătorească cu fiul 
editorului său. Dar Nagiko este profund nemulțumită cu viața pe care o are alături de soțul 
ales de tatăl ei. Astfel, după ce ajunge să se bucure de succes în cariera de model, tânăra 
începe să-și caute un iubit care să-i împărtășească pasiunea pentru literatură și care să 
scrie poeme pe trupul ei gol. În timp, ea își va găsi fericirea alături de un expatriat britanic 
pe nume Jerome, pe care reușește să-l convingă să-i împlinească visul de a-și imagina că 
trupul ei este ca un pergament pentru poezii.  
 
 
THE RAID 2 (AKA. THE RAID 2: BERANDAL) 

RAIDUL 2  

Difuzări: 21, 24 

Acțiune, Indonezia, 2014 

R: Gareth Evans 

D: Iko Uwais, Yayan Ruhian, Arifin Putra, Oka Antara, Tio Pakusodewo 
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Imediat după evenimentele din ”The Raid”, Rama este obligat să se reinventeze, așa că 
alege să devină polițist sub acoperire, cu gândul de a pune la pământ crima organizată și 
corupția, fără ajutorul poliției.  
 
 
”Raidul 2” este plasat imediat după evenimentele din ”Raidul”, iar Rama (Iko Uwais) este 
obligat să se reinventeze, cu scopul de a proteja viața soției și a copilului său, alege să fie 
polițist sub acoperire. Rama luptă pentru grupul operativ anti-corupție, condus de 
Bunawar, singura persoană în care el are încredere, și primește misiunea de a fi agent de 
supraveghere pentru Bangun, un șef mafiot local. În această situație, el reușește să se 
apropie de Uco, fiul lui Bangun, și vrea să obțină informații despre legăturile pe care șeful 
mafiot le are cu polițiștii corupți. În același timp, el are o abordare personală în legătură cu 
doborârea crimei organizate, precum și în ceea ce privește demascarea și anihilarea 
corupției și a forțelor de poliție care au ales să colaboreze cu mafia.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


