




Cinema City Iulius Mall
Str. Alex. Vaida Voievod, nr. 53-55

Cinema City Polus Center
Str. Avram Iancu, nr. 492-500, com. Floresti

Cinema Florin Piersic
P-ta Mihai Viteazul, nr. 11

Studio 26
Str. Piezisa, nr. 26

Casa TIFF
Strada Universității, nr. 6

Cinema Victoria
B-dul Eroilor, nr. 51

Teatrul Național Cluj-Napoca
Piața Ștefan cel Mare, nr. 2-4

Biletele și abonamentele pentru proiecțiile din cadrul celei de-a șaptea ediții a Festivalului Internațional de Film “Comedy Cluj” 
vor fi puse în vânzare la cinematograful Florin Piersic începând cu 12 octombrie și cinematografele Victoria, Cinema City Iulius 
Mall și Cinema City Polus Center începând cu 16 octombrie. De asemenea, biletele și abonamentele se pot cumpăra online de pe 
www.comedycluj.ro și de pe www.biletmaster.ro începând cu 5 octombrie 2015.

Se pun în vânzare: 

– bilete vândute în regim obişnuit  ...............................................................................................................................................................10 lei 
– bilete cu preţ redus pentru elevi, studenţi, pensionari  .............................................................................................................................. 8 lei
– abonamente cu 5 bilete (conţin bilete la preţ redus pentru oricare 5 proiecții* din festival)  .................................................................... 40 lei
– abonamente cu 10 bilete (conţin bilete la preţ redus pentru oricare 10 proiecții* din festival)  ................................................................ 70 lei
– bilete la Gala de Închidere, tarif unic pentru toate categoriile de spectatori  ........................................................................................... 10 lei
– bilete la evenimente speciale se achiziționează de la Agenția Teatrală, casieriile festivalului și de pe www.biletmaster.ro ............... 15-40 lei

*Abonamentele achiziționate online trebuie preschimbate într-un format fizic pe baza codului de bare la orice casierie Comedy Cluj.

Spectacole de teatru:

39 de trepte – Luni, 19 Octombrie, ora 19.30, Sala Euphorion, Teatrul Național Cluj ................................................................................15 lei
Vania și Sonia și Mașa și Spike – Marți, 20 octombrie, ora 19.30, Sala Mare, Teatrul Național Cluj ................... 40 lei, 30 lei, 25 lei, 15 lei, 10 lei 

(în funcţie de locul din sala de spectacol)
În Parc – Vineri, 23 octombrie, ora 19.30, Sala Euphorion, Teatrul Național Cluj .......................................................................................15 lei
Cupluri – Duminică, 25 octombrie, ora 19.30, Sala Euphorion, Teatrul Național Cluj ................................................................................15 lei 

Posesorii de abonamente își vor putea procura bilete la proiecțiile dorite de la oricare casierie a festivalului în limita locurilor disponibile în sală.
Abonamentele nu asigură accesul la spectacolele de teatru, Gala de Deschidere, proiecțiile speciale (marcate în program) și Gala de 
Închidere.
Accesul la proiecțiile de la Casa TIFF si Studio 26 este gratuit, în limita locurilor disponibile.

Programul casieriilor (16-25 octombrie)

Cinema Florin Piersic - zilnic între 11.00 și 23.00
Cinema City Iulius - zilnic între 14.00 și 23.00
Cinema City Polus - zilnic între 12.30 și 22.00
Cinema Victoria - zilnic între 10.30 și 22.00

Voucherele la Festivalul Internațional de Film “Comedy Cluj” 2015 asigură intrarea liberă la orice proiecție de film, în limita locurilor 
disponibile (excepție fac Gala de Deschidere, Gala de Închidere și evenimentele speciale.) Posesorul voucherului trebuie să se prezinte la 
orice casierie Comedy Cluj pentru a-l preschimba într-un bilet cu valoare 0 la filmul dorit.
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Evenimente Comedy Cluj

Gala de Închidere  

Ceremonia de decernare a 
premiilor Comedy Cluj 2015 și 
Proiecție specială a filmului 
Cel mai nou testament 
Cinema Florin Piersic, 
24 octombrie, ora 19.00

Atelier de producţie de film 
susţinut de Declan Cassidy, Fiona Ashe şi Edwina Forkin
(detalii în pagina 18)
Cinema City Iulius Mall, 17 octombrie, ora 15:30

Proiecție specială
Clasa Conducătoare

Proiecție în prezența actriței Kate O’Toole, al cărei tată, 
actorul Peter O’Toole va fi omagiat în acest an in memoriam 
cu Premiul de Excelență al Festivalului
Cinema City Iulius Mall, 22 octombrie, ora 19.30

Atelier de comunicare şi PR 
susţinut de Oltea Zambori (detalii în pagina 18)
Cinema City Iulius Mall, 24 octombrie, ora 11:00

Gala de Deschidere 
Proiecție specială: Ashby 
Cinema Florin Piersic, 
16 octombrie, ora 19:00

Proiecție specială  
2+2 
Cinema Florin Piersic, 
17 octombrie, ora 20.30

Proiecție specială (3D) 
Hotel Transilvania 2
Cinema Florin Piersic, 
21 octombrie, ora 20.30

Sesiuni de Q&A
detalii în fiecare zi a festivalului pe pagina de facebook 
Comedy Cluj
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39 de trepte
Luni 19 oct, ora 19.30, sala Euphorion, Teatrul Național Cluj

Regia: Gabriela Dumitru
Scenografia: Vladimir Turturică
Coloana sonoră: Andrei Petre-Tatu
Coregrafia: Ştefan Lupu
Grafica: Valentin Fiscu
Foto & video: Costin Rusu
Distribuţia: Ştefan Lupu, Andreea 
Grămoşteanu, Viorel Cojanu, 
Claudia Prec, Bogdan Talaşman
Producator: Teatrul Mic București

Patru actori, un regizor şi o cameră 
de filmat. Motor. Acţiune!

Richard Honey porneşte în aventura 
vieţii sale. Fugar, urmărit pentru o 
crimă pe care nu a comis-o, devine 
personajul principal într-o poves -
te cu spioni, secrete de stat şi un 
geniu malefic ameninţător. Peste 
toate planează o întrebare învăluită 
în mister: ce sunt cele 39 de trepte?  

Cupluri
Duminică 25 oct, 19.30, sala Euphorion, Teatrul Național Cluj

Autor: David Lindsay-Abaire
Regie: Vlad Zamfirescu
Asistent regie: Cristi Juncu
Scenografie: Iza Tărţan
Afiș poze și concept: Andrei 
Runcanu
Distribuția: Diana Cavallioti, 
Andreea Vasile, Tudor 
Aaron Istodor, Conrad Mihai 
Mericoffer, Dan Rădulescu, Irina 
Velcescu, Cristina Florea
Producător: Godot Café-Teatru

Cupluri este entertainment pur, într-
un spaţiu care fructifică din ce în ce 
mai mult originalitatea producători-
lor independenți. Vlad Zamfirescu ia 
umor catalizator din piesele scurte 
ale dramaturgului Donald Mar -
gulies şi-l lasă să mocnească în 
scene aparent banale. Îi foloseşte 
forţa gradat, până la un nivel în care 
tensiunea ilariantă devine insupor-
tabilă. Fiecare schimb de replici 
ascunde nu un gag, ci o enigmă. 

În Parc
Vineri 23 oct, 19.30, sala Euphorion, Teatrul Național Cluj

Regia: Radu Iacoban
Scenografia: Mihaela Ularu
Distribuția: Istvan Teglas, Ana 
Ularu, Rodica Lazăr
Producător: Godot Café-Teatru

înainte de Primul Război Mondial. 
Sau că Ion Râmaru își dădea întâl-
nire cu o fată. Și apoi sună telefonul 
și vezi că e prietenul/prietena care 
îți spune că întârzie un pic. Și îți 
amintești de ce ești acolo. De ce ai 
venit în parc.”

“Piesa e scrisă cu nostalgii le 
discuțiilor de odinioară și de amă -
răciunea topicurilor neinteresante 
pe care le întâlnești azi, din păcate 
din ce în ce mai des.”

“Ești într-un parc și te uiți în gol 
la o bancă”, spune autorul Radu 
Iacoban. “Și te gândești că poate 
acolo, într-o zi, Eminescu și Ve -
ronica Micle și-au spus vorbe de 
amor. Sau că Regele Ferninand și 
Mița Biciclista puneau țara la cale 

Vania și Sonia și Mașa și Spike
Marți 20 oct, 19.30, Sala Mare, Teatrul Național Cluj

de Christopher Durang, 
traducerea Ionuţ Grama
Regia: Horia Suru
Scenografia: Maria Miu
Muzica originală: Marian Cîtu
Light design: Iulian Bălţătescu
Asistent scenografie: Diana Sav
Fotocredit: Adrian Bulboacă
Distribuția: Gheorghe Visu, Liliana 
Pană, Mihaela Rădescu, Ștefan 
Lupu, Ana Bianca Popescu, 
Andreea Grămoșteanu
Producător: Teatrul Mic București

bâtlanului albastru, zi de zi. Nu vă 
lăsaţi, însă, induşi în eroare de nu -
mele lor inspirate numai din piesele 
lui Cehov! Vania şi Sonia şi Maşa 
şi Spike, piesa laureată cu Premiul 
Tony în 2013, este o comedie cu 
gust amărui în care temele şi at -
mosfera cehoviană sunt remixate în 
spirit contemporan. 

Iubiri neîmplinite, dar constante, 
speranţe transformate în ambiţii, 
destine în bătaia vântului trăite cu 
zâmbetul pe buze. O joacă matură 
de-a râsu’-plânsu’ autohton, în care 
ludicul are rolul principal în poves-
tea celor “trei surori” care nu mai vor 
să plece la Moscova.

Pe malul unui iaz, undeva în Bucks 
County, Vania şi sora sa vitregă 
Sonia aşteaptă cuminţi apariţia 

Teatru la Comedy Cluj



6 www.comedycluj.ro

Florin Piersic Cinema City Iulius Cinema City Polus Victoria

19.30 Dragostea e oarbă

Love is blind (SUA, 2015, R: Joseph 
Faultersack, 96 min.) Independent 
Comedy

O fată încearcă să își recâștige 
fostul iubit prefăcându-se că este 
alt cineva. Un film ce urmărește 
încercările lui Allyson de a-și re -
cupera dragostea vieții, fie și prin 
minciună, chiar dacă asta poate 
distruge o posibilă relație.

22.00 Figurantul

The movie extra (SUA, 2014, F.C. 
Rabbath, 72 min.) Independent 
Comedy

Un figurant se satură ca perso -
najul principal să primească toată 
atenția și încearcă să iasă în față. 
O privire atentă asupra filmului in-
dependent și a dilemelor celor din 
industria de film, transpusă printr-o 
serie de teme clasice. 

18.30 Depresia iubește 
comedia

Misery loves comedy (SUA, 2015, 
R: Kevin Pollak, 94 min.) Docu-
Comedy

O distribuție care-i include pe Tom 
Hanks, Matthew Perry, Jon Fa -
vrea și Whoopi Goldberg, explo-
rează sincer motivațiile și sursele 
de inspirație făcând o examinare 
hilară și unică a unei vechi dile -
me a comedianților: trebuie să fii 
depresiv ca să fii amuzant? Nomi-
nalizat la cel mai bun documentar 
la Edinburgh.

21.00 Cel mai puternic om

The strongest man SUA, 2015, R: 
Kenny Riches, 99 min. Indepen -
dent Comedy

Beef se crede cel mai puternic om 
din lume, dar când prețioasa lui 
bicicletă aurie BMX este furată, el 
trebuie să se lupte din greu ca să 
o recupereze. Un film plin de umor, 
nominalizat în acest an ca cel mai 
bun film american independent la 
Cleveland.

19.00 O poveste picantă

Einmal Hans mit scharfer Soße 
(Germania, 2014, R: Buket Alakus, 
96 min.) Secțiunea Europeană

Fatma este însărcinată și trebuie 
să se căsătorească de urgență. 
Dar, potrivit tradiției, nu o poate 
face înaintea surorii sale mai mari. 
Dar cum să găsească un mire atât 
de repede atunci când așteptările 
pentru bărbatul perfect sunt atât de 
mari: vrea un soț german, dar n-ar 
strica nici o scânteie de turc. In -
deciziile, tradițiile și încăpățânarea 
dau nuanțe pline de umor acestei 
producții apreciată în cinematogra-
fele din Germania.

21.30 Sunt mort, dar am 
prieteni

Je suis mort mais j’ai des amis 
(Franța, Belgia, 2015, R: Gu -
il laume Malandrin, Stéphane 
Malandrin, 96 min.) Secțiunea 
Europeană

În ajunul plecării în primul lor tur -
neu în California, trei rockeri se 
confruntă cu moartea lipsită de 
sens a solistului lor. Pentru că pri-
etenia e mai puternică decât orice, 
decid să meargă în mult așteptatul 
turneu, însă călătoria lor ia o în -
torsătură neașteptată odată cu 
apariția unei foste iubiri.

Vineri, 16 octombrie

19.00 GALA DE DESCHIDERE 

Ashby

SUA, 2015, R: Tony McNamara, 
100 min. Deschidere

Când Ed Wallis începe școala 
într-un nou oraș, iar prima lui 
temă este să scrie un eseu des-
pre cineva dintr-o generație mai 
înaintată, băiatul se gândește la 
vecinul său singuratic, Ashby, 
care acceptă să-l ajute cu 
condiția ca Ed să-i devină șofer. 
Dar Ed nu știe că Asbhy este un 
asasin CIA retras care mai are 
câteva luni de trait. O comedie 
plină de surprize avându-i în 
roluri pe Mickey Rourke, Nat 
Wolff și Emma Roberts. Film 
nominalizat la Awgie Award 
Australia pentru cel mai bun 
film.

Casa TIFF

19.30 Numele italian

Numele italian/Il nome del figlio (Ita-
lia, 2015, R: Francesca Archibugi, 
94 min.) Secțiunea Europeană

Paolo, un agent imobiliar sociabil și 
amuzant și Simona, o femeie fru-
moasă din suburbie, autoarea unui 
best seller picant, așteaptă primul 
lor copil. La o cină cu cei apropiați, 
încep să vorbească despre numele 
copilului. Dar o simplă întrebare le-
gată de nume degenerează într-o 
ceartă hilară care să le strice în -
treaga seară.

22.00 Kebab și Horoscop

Kebab i horoskop (Polonia, 2014, 
R: Grzegorz Jaroszuk, 75 min.) 
Secțiunea Europeană

Angajații unui magazin de covoare 
au șansa de a-și schimba viața cu 
ajutorul a doi experți în marketing 
– un fost vânzător de kebab și un 
fost scriitor de horoscop. O comedie 
neagră ce a câștigat deja premiul 
pentru cel mai bun film la Roma, dar 
și cel mai bun debut la Raindance.
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Florin Piersic Cinema City Iulius Cinema City Polus Victoria

Sâmbătă, 17 octombrie

13.00 Înapoi la școală

A los 40 (Peru, 2014, R: Bruno 
Ascenzo, 90 min.) World Panorama
Filmul spune povestea a cinci cole-
ge, care se întâlnesc la împlinirea 
a 25 de ani de la finalizarea școlii. 
Aici se trezesc în situații ciudate 
care le determină să se întrebe 
încotro merg viețile lor. Filmul a 
reușit să fie lider de Box Office în 
țara sa de origine, Peru.

16.00 Kung Fu Elliot

(Canada, 2014, R: Matthew Ba -
uckman, Jaret Belliveau, 80 min.) 
Docu-Comedy
Acest documentar suprarealist 
surprinde doi ani din viața unui re-
gizor amator și a echipei lui, cu toții 
încercând să își realizeze visele 
îndrăznețe. Câștigător al premiu-
lui pentru cel mai bun documentar 
la Fantastic Fest și la Slamdance.

18.30 Sex lejer, filme triste

Sexo fácil, películas tristes (Spa-
nia, Argentina, 2014, R: Alejo Flah, 
91 min.) World Panorama
Pablo este rugat să scrie o come-
die romantică, care să aibe loc în 
Madrid. Când apar primii pași din 
povestea de dragoste dintre Ma-
rina și Victor, Pablo intră într-un 
moment de criză din care nu poa-
te ieși până nu-și rezolvă propriile 
probleme.

21.00 Și-au rămas 3

3 still standing (SUA, 2014, R: 
Robert Campos, Donna LoCicero, 
90 min.) Docu-Comedy
Toată lumea îi cunoaşte pe Robin 
Williams sau pe Dana Carvey. 
Această poveste este despre pri -
etenii lor, ceilalţi comedianţi din 
cameră, cei care au rămas în San 
Francisco, au lucrat în cluburi şi au 
condus o mişcare pentru comedie 
până când industria a decăzut.

Casa TIFF

17.30 Jim

Just Jim (Anglia, 2015, R: Craig 
Roberts, 84 min.) Secțiunea Eu -
ropeană
Atunci când Dean se mută în casa 
vecină, acesta îi oferă lui Jim po-
sibilitatea de a deveni popular, dar 
lucrurile nu par să meargă atât 
de bine. Debutul regizorial al lui 
Craig Roberts a fost nominalizat 
în competiția festivalului de la 
Odessa.

19.30 Tânărul Budo

Mali Budo (Serbia, Elveția, Bosnia 
și Herțegovina, Slovenia, 2014, 
R: Danilo Beckovic, 96 min.) 
Secțiunea Europeană
Drago este chirurg în Podgorica, 
iar dintr-o greșeală făcută în timpul 
unei operații, îl ucide pe unicul fiu 
al unui mafiot local. Acum propriul 
său fiu este în pericol și Drago de-
cide să-l trimită în Belgrad, Serbia, 
pentru a fi sub protecția unui vechi 
prieten din facultate. Dar pericolul 
este peste tot.

22.00 Căsătorește-te cu 
mine

Trouw Met Mij (Belgia, 2014, R: 
Kadir Balci, 94 min.) Secțiunea 
Europeană
Ea este o turcoaică temperamenta-
lă; el, un tânăr flamand timid. Fami-
liile lor își mențin opiniile cu privire 
la mariajul iminent și, în ziua cea 
mare, haosul se declanșează, de-
terminând tânărul cuplu să se îndo-
iască de viitorul lor. O comedie ce 
pune în centrul atenției diferențele 
sociale și religioase.

20.00 Otravă pentru șoareci

Отрова за мишки (Bulgaria, 2014, 
R: Konstantin Burov, 90 min.) 
Competiție

Plamen este condamnat pentru 
furt și trimis la o școală de corecție 
muncitorească. Aici îi întâlnește 
pe Guadata, Smoka și Chernyo și 
continuă să fure alături de ei. 1989. 
Regimul comunist se prăbușește și 
întregul sistem politic din Bulgaria 
se schimbă. Dar și cei patru trebuie 
să facă același lucru. Cu premiul 
de cea mai bună imagine la Fes -
tivalul de Film Sud-Est European, 
filmul e o surpriză a cinematogra-
fiei din Bulgaria.

22.30 Hilda

Hilda (Mexic, 2014, R: Andres Cla-
riond, 89 min.) World Panorama

Susana a fost activistă în tinerețe, 
dar s-a retras atunci când s-a că-
sătorit cu un domn bogat. Atunci 
când o angajează pe Hilda, dna. 
Lemarchand are o criză de iden -
titate care se intensifică până la 
nebunie. În casa ei, toți sunt egali, 
chiar dacă le place sau nu.

11.00 Scurtmetraje Animație 
Europa 2

Shortfilm Animation Europe 2  
(67 min.)

14.00 Scurtmetraje Europa 1

Shortfilm Europe 1 (95 min.)

16.30 Scurtmetraje Europa 2

Shortfilm Europe 2 (90 min.)

19.00 Un vampir la psiholog

Der Vampir auf der Couch (Aus -
tria/Elveția, 2014, R: David Rühm, 
87 min.) Secțiunea Europeană
Sigmund Freud are un nou paci-
ent – un conte misterios care nu 
mai poate suporta eterna relație 
cu soția sa. Aceasta se plânge 
într-una că nu se poate vedea în 
oglindă. Neștiind că are de-a face 
cu vampiri, Freud trimite cuplul la 
Viktor, un pictor talentat în por -
trete, pentru a-i realiza portretul 
contesei. O poveste cu vampiri 
ce a câștigat premiul publicului la 
Fantasia Film Festival.

21.30 Pentru țară și regină

Queen and Country (Marea Bri -
tanie, 2014, R: John Boorman, 
144 min.) Competiție
La 9 ani, Bill Rohan se bucură de 
distrugerea școlii sale de către o 
bombă Luftwaffe. După aproape 
10 ani, tânărul își începe antrena-
mentul pentru Războiul din Core-
ea. Lui i se alătură un coleg de ar-
mată scandalagiu, Percy. Nu ajung 
niciodată aproape de Coreea, însă 
ambii se antrenează într-o bătălie 
constantă cu superiorii snobi de la 
bază și ies în oraș în căutare de iu-
bire. După premiera de la Cannes, 
filmul are o prezență constantă și 
apreciată în festivalurile din lume.

11.30 Scurtmetraje România

Shortfilm Romania 75 min.

15.00 Pariu Sigur

Safe Bet (Africa de Sud, 2015, 
R: Bonginhlanhla Ncube) World 
Panorama
Doi amici de-o viață decid să go -
lească seiful șefului lor și să pari-
eze pe un meci de box aranjat. O 
comedie în premieră Europeană 
ce reprezintă cu succes produsele 
cinematografice din Africa de Sud.

18.00 Bucurie în jurul lumii

A Global Joy (Germania, 2015, R: 
Bruno Fritzsche, 86 min.) Docu-
Comedy
O excursie cu mașina prin Euro -
pa pentru o incursiune în lumea 
muzicienilor stradali, în care în -
tâlnim gânditori nonconformiști, 
boemi și liberi. Un film cu și pentru 
pasionații de călătorii și spectacole 
stradale.

20.30 2+2

2+2 (România, 2014, R: Thomas 
Ciulei, 98 min.) Proiecție specială

Doi prieteni vor să fugă din Mi -
randa, stat comunist. Când sunt 
prinși, cei doi sunt obligați să facă 
un film publicitar despre un parc de 
aventuri pentru străini. Pățaniile lor 
dau naștere unei comedii absurde 
inspirată din realitate.

22.30 Live din New York

Live from New York (SUA, 2015, 
R: Bao Nguyen, 90 min.) Docu-
Comedy
Live din New York! intră în pro -
funzimea unui fenomen cultural 
de 40 ani și explorează râsul care 
pulsează prin politica, tragedia și 
cultura populară Americană. Un 
documentar retrospectivă nomi -
nalizat la marele premiu al juriului 
în Nashville.
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Duminică, 18 octombrie

11.30 Scurtmetraje Animație 
Panorama

Shortfilm Animation Panorama 
(73 min.)

15.00 Știri din Grand Rock

Big News From Grand Rock  
(Canada, 2014, R: Daniel Perlmut-
ter, 87 min.) World Panorama
Jurnalistul Leonard dintr-un mic 
oraș începe să inventeze povești 
în ziarul local, dar intră în încurcă-
tură atunci când una dintre știrile 
sale fabricate atrage atenția unui 
reporter dintr-un oraș mare.

18.00 Walter

(SUA, 2015, R: Anna Mastro, 
94 min.) World Panorama
Un controlor de bilete din cadrul 
unui cinema se crede fiul lui Dum-
nezeu. El a acceptat să decidă 
soarta tuturor persoanelor cu care 
intră în contact, dar când în fața 
lui apare un om căruia i s-a decis 
deja viitorul, Walter este pus în 
dificultate.

20.30 Cum să strici o bancă

Breaking the Bank (UK, 2014, R: 
Vadim Jean, 90 min.) World Pa -
norama
Când investitori străini dau târcoale 
Tufton-ului, o bancă britanică, Sir 
Bunbury, trebuie să îndepărteze 
pericolul. O comedie britanică 
despre societate, oameni și bănci.

22.30 Cel mai puternic om

The strongest man SUA, 2015, R: 
Kenny Riches, 99 min.
Beef se crede cel mai puternic om 
din lume, dar când bicicletă lui este 
furată, el trebuie să se lupte din 
greu ca să o recupereze. Un film 
plin de umor, nominalizat în acest 
an la cel mai bun film american 
independent la Cleveland.

13.00 Mireasa Sabina

Bride Sabina (Kazakhstan, 2015, 
R: Nurtas Adambay, 103 min.) 
World Panorama
Sabina e fiica unor oameni bogați 
din Almaty, iar visul ei e să se că -
sătorească cu un șeic și să se mute 
în Dubai, pentru a trăi pe plajă. Unul 
dintre cele mai recente filme ale ci-
nematografiei din Kazakhstan.

16.00 Adevăratul Myiagi

The real Miyagi (SUA, 2015, R: Ke-
vin Derek, 90 min.) Docu-Comedy
Documentar despre viața celui 
mai mare maestru de karate al 
Hollywood-ului. Cel de la care 
Chuck Norris, Steven Segal, Bruce 
Lee și mulți alții au învățat cum să 
transforme karatele într-un adevă-
rat spectacol.

18.00 Un mincinos onest

An honest liar (SUA, 2014, R: 
Tyler Measom, Justin Weinstein, 
90 min.) Docu-Comedy
Viața și cariera cunoscutului ma-
gician, James Randi, care a trecut 
de la a performa, la a demasca 
mincinoși din lumea acestui tip de 
spectacol. O viață plină de întâm-
plări și experimente trăznite, un 
documentar despre adevărul din 
spatele trucurilor de magie.

21.00 La marginea 
normalului

Bordering on Bad Behaviour (SUA, 
2014, R: Jac Mulder, 105 min.) 
World Panorama
Trei soldați se trezesc captivi într-o 
bază militară din Orientul Mijlociu. 
Impedimentele culturale și sociale 
nu par să intervină între ei, mai 
ales când au ajutor din natură. O 
comedie absurdă despre socie -
tate, cu o viziune globală asupra 
relațiilor dintre oameni.

Casa TIFF

15.00 Plan Bart

(Belgia, 2014, R: Roel Mondelaers, 
87 min.) Secțiunea Europeană
O comedie despre dorințe ce se 
bat cap în cap – sacrificarea unor 
vise pentru responsabilitățile vieții 
de adult, campionate de air guitar 
pentru biberoane, „a face sex” cu 
„dragoste”. Un film ce provoacă 
publicul să reflecte asupra lucruri -
lor cu adevărat importante din viața 
fiecăruia.

17.30 Statuie pentru Michael 
Jackson

Spomenik Majklu Dzeksonu (Ser-
bia, 2014, R: Darko Lungulov, 
95 min.) Secțiunea Europeană
Un bărbier local din Serbia vrea 
să-i ridice un monument lui Mi -
chael Jackson ca să atragă turiști. 
Unora le place ideea, altora nu și 
astfel se nasc polemici și aventuri 
neașteptate. 

19.30 Rapsodie Belgiană

Brabançonne (Belgia, 2014, R: 
Vincent Bal, 100 min.) Secțiunea 
Europeană
Două fanfare din Belgia sunt finalis-
te în cadrul unui important concurs 
european de muzică. Când solistul 
lor moare pe scenă, Elke, fiica lui 
Joseph, conducătorul fanfarei fla-
mande, vine cu o soluție: să-l cum-
pere pe Hugues, vedeta walonilor.

22.00 Houdini

(Franța, 2014, R: Cédric Babouche, 
52 min.) Secțiunea Europeană

14.30 Scurtmetraje 
Panorama

Shortfilm Panorama (135 min.)

17.30 Divele de pe 
Broadway

Stage Door Divas (SUA, 2014, R: 
Eric Inman, 83 min.)
O că lă to r ie muz ica lă ca re 
urmărește dragostea unui bărbat 
pentru teatru şi pentru femeile 
care îl inspiră de-a lungul drumu-
lui să afle ce anume determină pe 
cineva să se îmbarce şi să reziste 
în lumea spectacolului.

20.00 Escroc de meserie

Sucker (Australia, 2015, R: Ben 
Chessell, 90 min.) Competiție

Când Lawrence își pică examenele 
de la liceu din cauză că trișează, 
este exilat la țară pe timpul verii. 
Acolo îi întâlnește pe Profesor și 
pe fiica sa și are parte de aventu-
ra vieții. Nominalizat pentru cel mai 
bun film - adaptare la Awgie Award 
(Australia), filmul va fi proiectat în 
premieră europeană.

22.30 Fasolea Magică

Ta Magika Fasolia (Cipru, 2015, R: 
Theo Panayides, 101 min.)
Patru actori și prietenul lor ener -
vant își așteaptă profesorul de 
teatru pentru un atelier. Atunci 
când mănâncă la un restaurant din 
apropiere, tinerii intră într-o serie 
de întâmplări comice și halucino-
gene neașteptate. 

11.00 Eroi neașteptați

Schweizer Helden (Elveția, 2014, 
R: Peter Luisi, 94 min.) Secțiunea 
Europeană
Sabine, decide să pună în scenă 
povestea lui William Tell în munții 
elvețieni alături de un grup de 
imigranți aflați în căutare de azil. 
Câștigător al premiului publicului 
la Locarno.

14.00 Clubul tristeții

Tristesse Club (Franța, 2014, 
R: Vincent Mariette, 90 min.) 
Secțiunea Europeană
Atunci când află că tatăl lor a murit, 
doi frați se reunesc în Savoie pen-
tru înmormântare. Dar la cremato-
riu nu e nimeni, nici măcar trupul 
tatălui lor! Doar o fată, o anume 
Chloé îi așteaptă și se prezintă ca 
sora lor! O comedie de situație pli-
nă de umor, nominalizată în acest 
an la Premiile Lumiere.

16.30 Reîntoarcere

Blóðberg (Islanda, 2015, R: Björn 
Hlynur Haraldsson, 100 min.) Fo-
cus Islanda
Când fiul lui Gunnar se întoarce 
din vacanță, acesta se vede obligat 
să se confrunte cu o dilemă care 
amenință să dezvăluie un secret 
de familie întunecat. 

18.30 Iancheul

The Yank (Irlanda, 2014, R: Sean 
Lackey, 89 min.) Focus Islanda
Irlandezul american Tom nu are nici 
cea mai mică idee despre Irlanda. 
În cele din urmă învață faptul că ar 
trebui să-și asculte inima în ceea 
ce privește iubirea. Plin de umor, 
filmul a câștigat titlul pentru cea 
mai bună comedie în Manhattan.

21.00 Din motive 
inexplicabile

VAN valami furcsa és megma -
gyarázhatatlan (Ungaria, 2014, R: 
Gábor Reisz, 96 min.) Competiție
O excursie la Lisabona îl ajută pe 
Áron să-și recupereze farmecul 
pierdut. O comedie ce urmmărește 
într-un mod neconvențional evolu-
ția personajului principal, nomina-
lizată la premiul East of West la 
Karlovy Vary.

Studio 26
19.00 Cucul și măgarul

Der Kuckuck und der Esel (Ger -
mania, 2014, R: Andreas Arnstedt, 
95 min.) Secțiunea Europeană

21.00 Echipă în cădere

United we fall (Marea Britanie, 
2014, R: Gary Sinyor, 89 min.) 
Secțiunea Europeană
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14.30 Bucurie în jurul lumii

A Global Joy (Germania, 2015, R: 
Bruno Fritzsche, 86 min.) Docu-
Comedy
O excursie cu mașina prin Europa 
pentru o incursiune în lumea mu-
zicienilor stradali, în care întâlnim 
gânditori nonconformiști, boemi și 
liberi. Un film pentru pasionații de 
călătorii și spectacole stradale.

17.30 Viața și moartea unui 
soț nefericit

The Life and Death of an Unhappi-
ly Married Man (SUA, 2015, R: 
Josh Hope, 85 min.) Independent 
Comedy
Un om deziluzionat de o căsnicie 
eșuată şi cariera ratată decide 
spontan să-şi viziteze trecutul 
pentru a descoperi momentul în 
care toate au început să meargă 
prost. Un film ce-și poartă perso -
najul în trecut, în timp ce aventurile 
din prezent nu încetează să apară.

20.00 Un polițist cu explozie 
întârziată

Naked Gun 1/3: From the Files of 
Police Squad! (SUA, 1988, R: David 
Zucker, 85 min.) Blast from the past
Polițistul incompetent Frank Drebin 
este nevoit să dejoace o încercare 
de asasinat asupra Reginei Elisa-
beta a II-a. Celebrul Leslie Nielsen 
a dat viață unuia dintre cei mai 
trăzniți polițiști din cinematografie 
și a transformat acest film într-o 
sursă de râs pentru orice cinefil.

22.30 Actor caut job

Actor for hire (SUA, 2015, R: Mar-
cus Mizelle, 90 min.) Independent 
Comedy
Fiind disperat să se angajeze, 
Jesse, actor eșuat, descoperă 
puterea persoanei asumate cu 
ajutorul unei... peruci ieftine. A 
purta un rol ca să poți juca poate 
fi o afacere bănoasă în această 
satiră în care statutul, celebritatea 
și prietenia pot fi rapid pierdute.

14.00 O poveste picantă

Einmal Hans mit scharfer Soße 
(Germania, 2014, R: Buket Alakus, 
96 min.) Secțiunea Europeană
Fatma este însărcinată și trebuie să 
se căsătorească de urgență. Dar, 
potrivit tradiției, nu o poate face îna-
intea surorii sale mai mari. Dar cum 
să găsească un mire atât de repede 
atunci când așteptările pentru băr-
batul perfect sunt atât de mari: vrea 
un soț german, dar n-ar strica nici o 
scânteie de turc. Indeciziile, tradițiile 
și încăpățânarea dau nuanțe pline 
de umor acestei producții apreciată 
în cinematografele din Germania.

17.00 Scurtmetraje Animație 
Europa 1

Shortfilm Europe 1 (95 min.)

19.00 O fată și povestea ei

About a girl (Germania, 2014,  
R: Mark Monheim, 104 min.)
Charleen, este o fată ageră și im-
pertinentă și se consideră cel mai 
mare fan al lui Kurt Cobain. Se în-
treabă de ce maturizarea trebuie să 
fie atât de complicată și simțindu-
se extrem de revoltată se decide 
să-și pună pună capăt zilelor. Din 
fericire, nu reușește – și desco -
peră apoi cât de distractive pot să 
fie viața și iubirea. Câștigător al 6 
premii în festivaluri internaționale.

21.30 Focus Irlanda 
(Scurtmetraje)

Irish Focus (shortfilms) (93 min.)

Studio 26
19.00 Stiloul Pandorei

Poison Pen (Irlanda, 2014, R: Ste-
ven Benedict, Lorna Fitzsimons, 
Jennifer Shortall, 95 min.)

21.00 Sunt mort, dar am 
prieteni

Je suis mort mais j’ai des amis 
(Franța, Belgia, 2015, R: Gu -
il laume Malandrin, Stéphane 
Malandrin, 96 min.) Secțiunea 
Europeană
În ajunul plecării în primul lor tur -
neu în California, trei rockeri se 
confruntă cu moartea lipsită de 
sens a solistului lor. Pentru că pri-
etenia e mai puternică decât orice, 
decid să meargă în mult așteptatul 
turneu, însă călătoria lor ia o în -
torsătură neașteptată odată cu 
apariția unei foste iubiri.

Casa TIFF

17.30 Scurtmetraje Europa 3

Shortfilm Europe 3 (85 min.)

19.30 Brigada de urgență 2 
Amenințare Nucleară

Корпус за бързо реагиране 
(Bulgaria, 2014, R: Stanislav 
Donchev, 96 min.) Secțiunea 
Europeană
Trei tineri faliți pun bazele unei 
companii cu scopul de a-și găsi 
drumul spre prosperitate. În mod 
accidental dau peste o tranzacție 
cu o armă nano-nucleară care ar 
putea arunca în aer întreaga țară. 
Vor reuși să o salveze?

22.00 Un milion pentru 
puiul meu

Des milliards de toi mon pous -
sin (Franța, 2015, R: Mathilde 
Laconche, 97 min.) Secțiunea 
Europeană
Maldi, 16 ani, o poetesă eco-mi -
litantă şi Riwal, 16 ani, un tocilar 
loial şi altruist se întâlnesc ca să 
stabilească un proiect de lege 
pentru drepturile celor în viaţă. În-
tâlnirea lor generează multe acţiuni 
comice. Filmul o are în distribuție 
pe actrița româncă, Rona Hartner.

15.00 Scurtmetraje 
competiție (studențești)

Shortfilm Competition (student) 
(84 min.)

18.00 Cerise

(Franța, 2015, R: Jérôme Enrico, 
90 min.) Competiție
Cerise are 14 ani și probleme de 
comportament, motiv pentru care 
mama ei o trimite la tătăl său în 
Ucraina. O țară în plin conflict 
civil, vecini de treabă și fluturi în 
stomac, îi schimbă viața tinerei. O 
comedie despre maturizare, dar și 
despre forța legăturilor de familie, 
de la regizorul a cărui film anterior, 
Paulette, a câștigat trofeul Comedy 
Cluj în 2013.

20.30 Cetățeanul

Obywatel (Polonia, 2014, R: Jerzy 
Stuhr, 104 min.) Competiție
Jan Bratek este implicat într-un 
accident tragic în fața televiziunii 
poloneze chiar înainte să ajungă 
președintele. În timp ce este resus-
citat, Jan halucinează, retrăindu-și 
cei 60 de ani de viață în contextul 
istoric al Poloniei de după război. 
Astfel, copilăria, tinerețea și matu-
ritatea se împletesc cu diferitele 
sisteme politice ale țării. Unul 
dintre cele mai bune filme ale 
celebrului Jerzy Sthur, nominali -
zat în categoria cel mai bun film 
la Tallinn.

22.30 Și-au rămas 3

3 still standing (SUA, 2014, R: 
Robert Campos, Donna LoCicero, 
90 min.) Docu-Comedy
Toată lumea îi cunoaşte pe Robin 
Williams sau pe Dana Carvey. 
Această poveste este despre pri -
etenii lor, ceilalţi comedianţi din 
cameră, cei care au rămas în San 
Francisco, au lucrat în cluburi şi au 
condus o mişcare pentru comedie 
până când industria a decăzut.

13.00 Dragostea e oarbă

Love is blind (SUA, 2015, R: Jo -
seph Faultersack, 96 min.) Inde -
pendent Comedy
O fată încearcă să își recâștige 
fostul iubit prefăcându-se că este 
alt cineva. Un film ce urmărește 
încercările lui Allyson de a-și re -
cupera dragostea vieții, fie și prin 
minciună, chiar dacă asta poate 
distruge o relație posibila relație.

16.00 Scurtmetraje 
Competiție (independent)

Shortfilm Competition (indepen -
dent) (137 min.) 

18.30 Cei ce salvează lumea

Lelaki harapan dunia (Malaezia, 
2014, R: Seng Tat Liew, 94 min.)

Pak Awang își căsătorește fata și 
decide să mute o casă abandona-
tă din junglă în sat drept cadou de 
nuntă. Dar atunci când un vânzător 
african pus pe fugă se refugiază în 
casă în timp ce aceasta este dusă 
prin junglă, lucrurile iau o turnură 
periculoasă și plină de umor. Filmul 
a fost nominalizat în acest an la Le-
opardul de Aur la Locarno și pentru 
premiul FIPRESCI la Hong Kong.

21.00 Live din New York

Live from New York (SUA, 2015, 
R: Bao Nguyen, 90 min.) Docu-
Comedy
Live din New York! intră în pro -
funzimea unui fenomen cultural 
de 40 ani și explorează râsul care 
pulsează prin politica, tragedia și 
cultura populară Americană. Un 
documentar retrospectivă nomi -
nalizat la marele premiu al juriului 
în Nashville.

Teatrul Național
19.30 39 de trepte
Sala Euphorion
(detalii în pagina 5)
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15.30 Înapoi la școală

A los 40 (Peru, 2014, R: Bruno As-
cenzo, 90 min.) World Panorama
Filmul spune povestea a cinci cole-
ge, care se întâlnesc la împlinirea 
a 25 de ani de la finalizarea școlii. 
Aici se trezesc în situații ciudate 
care le determină să se întrebe în-
cotro merg viețile lor. Filmul a reușit 
să fie lider de Box Office în țara sa 
de origine, Peru.

18.30 Ace Ventura: 
Detectivu’ lui pește

Ace Ventura: Pet Detective (SUA, 
1994, R: Tom Shadyac, 86 min.)
Blast from the past

Un detectiv specializat în anima-
le pleacă în căutarea unui delfin, 
mascotă a unei echipe de fotbal. 
Jim Carrey revine pe marile ecra-
ne cu aventurile lui trăznite în unul 
dintre rolurile care l-au consacrat.

21.00 Cel mai puternic om

The strongest man (SUA, 2015, R: 
Kenny Riches, 99 min.) Indepen-
dent Comedy
Beef se crede cel mai puternic om 
din lume, dar când prețioasa lui bi-
cicletă este furată, el trebuie să se 
lupte din greu ca să o recupereze. 
Un film plin de umor, nominalizat în 
acest an la cel mai bun film ame-
rican independent la Cleveland.

14.30 Cut + Menajerul

Cut (Republica Moldova, 2014, 
R: Ion Usatyi, 64 min.) / Menaje -
rul (Republica Moldova, 2014, R: 
Radu Zaporojan, 30 min.)

17.30 Sex lejer, filme triste

Sexo fácil, películas tristes (Spa-
nia, Argentina, 2014, R: Alejo Flah, 
91 min.) World Panorama
Pablo este rugat să scrie o come-
die romantică, care să aibe loc în 
Madrid. Cand apar primii pași din 
povestea de dragoste dintre Ma-
rina și Victor, Pablo intră într-un 
moment de criză din care nu poa-
te ieși până nu-și rezolvă propriile 
probleme.

20.00 Am sărutat o fată

Toute première fois (Franța, 2015, 
R: Maxime Govare, Noémie 
Saglio, 98 min.) World Panorama
Să te trezești într-o dimineață 
lângă o suedeză frumoasă poate 
fi începutul unei povești perfecte. 
Dar nu și pentru Jérémie, care era 
pe cale să se căsătorească – cu 
prietenul său.

22.30 Scurtmetraje România
Shortfilm Romania (75 min.)

14.00 Satul ideal

Un village presque parfait (Franța, 
2014, R: Stéphane Meunier, 
98 min.) Secțiunea Europeană
În Saint-Far-la-Mauderne, un sat 
fermecător din Pirinei, primarul și 
sătenii vor face totul ca să convin-
gă un doctor din Paris să accepte 
să se mute la ei. Pentru asta 
creează un univers paralel care 
include chiar și cricketul, sportul 
favorit al doctorului, necunoscut 
pentru localnici.

17.00 Clubul tristeții

Tristesse Club (Franța, 2014, 
R: Vincent Mariette, 90 min.) 
Secțiunea Europeană

Atunci când află că tatăl lor a murit, 
doi frați foarte diferiți se reunesc în 
Savoie pentru înmormântare. Dar 
la crematoriu nu e nimeni, nici mă-
car trupul tatălui lor! Doar o fată, 
o anume Chloé îi așteaptă și se 
prezintă ca sora lor! O comedie de 
situație plină de umor, nominaliza-
tă în acest an la Premiile Lumiere.

19.00 Singurătatea unui 
asasin înainte să tragă

Die Einsamkeit des Killers vor dem 
Schuss (Belgia, 2014, R: Florian 
Mischa Böder, 80 min.) Secțiunea 
Europeană
Unul dintre cei mai bine pregătiți 
asasini ai unui grup secret din EU 
nu a primit nicio misiune în opt 
ani. Când sună telefonul, începe o 
poveste plină de suspans, umor și 
întâmplări neașteptate ce fac deli-
ciul publicului în această comedie.

21.30 Elita din Hackney

Hackney’s Finest (Marea Britanie, 
2014, R: Chris Bouchard, 90 min.) 
Secțiunea Europeană

Un traficant de droguri neînsemnat 
intră într-o încurcătură în momen-
tul în care un polițist corupt din în-
cearcă să fure un pachet destinat 
gangsterilor jamaicani din Wales. 
Un film încărcat de acțiune, cu 
un pas alert ce intră în culisele 
activităților ilegale ale Londrei.

Casa TIFF

17.00 Hudini

(Franța, 2014, R: Cédric Babo -
uche, 52 min.) Secțiunea Euro -
peană
Harry, în vârstă de 10 ani a fost ob-
sedat de mic de magie, dar este o 
muncă obositoare să înveți secre-
tele meseriei. Va fi Harry suficient 
de puternic să devină un adevărat 
magician? Este începutul unui 
drum lung și sinuos, într-o viziune 
animată asupra copilăriei unuia 
dintre cei mai celebri magicieni 
din istorie.

19.30 În marșalier

Bakk (Islanda, 2015, R: Davíð Ós-
kar Ólafsson, Gunnar Hansson, 
93 min.) Focus Islanda
Doi prieteni decid să conducă prin 
Islanda în marșalier. Curând după 
ce călătoria lor începe, ei realizea-
ză că nu au avut cea mai bună 
idee din lume. Nimic nu merge cum 
au plănuit în această comedie ori-
ginală ce pune filmele de călătorie 
într-o nouă viziune.

22.00 Scurtmetraje Animație 
Europa 2

Shortfilm Animation Europe 2 
(67 min.)

Studio 26

19.00 Șoimul Portughez

Capitão Falcão (Portugal ia, 
2015, R: João Leitão, 106 min.) 
Secțiunea Europeană
Povestea primului supererou al 
Portugaliei: ultra patrioticul Căpitan 
Falcon! O parodie absurdă ce face 
deliciul publicului prin presonaje, 
dar și prin aventurile trăznite prin 
care acestea trec.

21.00 Prețul gloriei

La rancon de la gloire (Franța, 
2014, R: Xav ier Beauvo is , 
110 min.) Secțiunea Europeană
Doi prieteni se decid să fure trupul 
lui Charlie Chaplin, imediat după 
moartea acestuia, pentru recom-
pensă. Aventurile prin care trec 
personajele, gândite și la nivel de 
text, și la nivel de regie de Xavier 
Beauvois, i-au adus acestuia o no-
minalizare la Leul de Aur la Veneția.

15.00 Nouvelles, Nouvelles

Nouvelles, Nouvelles (Canada, 
2014, R: Olivier Godin, 82 min.) 
World Panorama
Jean-Baptiste Lamirande se în -
toarce din morți pentru a recupera 
inima Heloisei, o actriță amnezică 
ce și-a pierdut ceasul. O fantezie 
filosofică, ce îmbină legende cu 
eroi, umor și poezie pentru a crea 
o experiență nouă.

18.00 Un mincinos onest

An honest liar (SUA, 2014, R: 
Tyler Measom, Justin Weinstein, 
90 min.) Docu-Comedy
Viața și cariera cunoscutului ma-
gician, James Randi, care a trecut 
de la a performa, la a demasca 
mincinoși din lumea acestui tip de 
spectacol. O viață plină de întâm-
plări și experimente trăznite, un 
documentar despre adevărul din 
spatele trucurilor de magie.

20.30 O schimbare de linie

Las ovejas no pierden el tren (Spa-
nia, 2014, R: Álvaro Fernández  
Armero, 103 min.) Competiție

Un film construit în jurul a șase 
tineri adulți (în jur de 40 de ani) 
care încearcă să iasă dintr-o criză 
personală, fiecare din ei eliberân-
du-se în cel mai creativ și surprin-
zător mod posibil. Personaje trăz-
nite, schimbări de ritm și culoare, 
replici delicioase și o imagine pe 
măsură oferă un farmec aparte și 
promit o călătorie prin Spania, dar 
și prin viața de zi cu zi a fiecăruia 
dintre noi.

22.30 Mireasa Sabina

Bride Sabina (Kazakhstan, 2015, 
R: Nurtas Adambay, 103 min.) 
World Panorama
Sabina e fiica unor oameni bogați 
din Almaty, iar visul ei din copilărie 
este să se căsătorească cu un șeic 
și să se mute în Dubai, pentru a 
trăi pe plajă. Unul dintre cele mai 
recente filme ale cinematografiei 
din Kazakhstan.

Teatrul Național
19.30 Vania și Sonia și 
Mașa și Spike
Sala Mare
(detalii în pagina 5)
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Miercuri, 21 octombrie

Studio 26

19.00 Cucul și măgarul

Der Kuckuck und der Esel (Ger -
mania, 2014, R: Andreas Arnstedt, 
95 min.) Secțiunea Europeană
Alături de tatăl său, Conrad a de-
cis să-l răpească pe producătorul 
german care i-a respins ambițiosul 
scenariu în ultimii 5 ani. Astfel, băr-
batul își petrece următoarele șase 
luni în beciul familiei Weitzmann și 
trece prin multe pentru a accepta 
să coopereze. Un film cu o activi-
tate puternică în festivaluri.

21.00 Reîntoarcere

Blóðberg (Islanda, 2015, R: Björn 
Hlynur Haraldsson, 100 min.)
Când fiul lui Gunnar se întoarce 
din vacanță, acesta se vede obligat 
să se confrunte cu o dilemă care 
amenință să dezvăluie un secret 
de familie întunecat. 

17.30 Bunicul

Afinn (Islanda, 2014, R: Bjarni 
Thorsson, 90 min.) Focus Islanda
Guðjón a dus o viață sigură. Brusc, 
se confruntă cu pensionarea și 
este nevoit să arunce o privire 
asupra căsniciei sale. 

19.30 Următoarea destinație

Where do we go from here (Marea 
Britanie, 2015, R: John McPhail, 
82 min.)
Viața lui James este dată peste 
cap când bunicul său este inter -
nat într-un azil. Tot ce știa până 
atunci se schimbă așa că trebuie 
să găsească un nou stil. Astfel, 
alături de noua lui „familie” pleacă 
în călătoria vieții sale. Pe ecran în 
premieră mondială la Cluj.

14.30 Scurtmetraje 
Panorama

Shortfilm Panorama (135 min.)

18.00 Walter

(SUA, 2015, R: Anna Mastro, 
94 min.) World Panorama
Un controlor de bilete din cadrul 
unui cinema se crede fiul lui Dum-
nezeu. El a acceptat să decidă 
soarta tuturor persoanelor cu care 
intră în contact, dar când în fața 
lui apare un om căruia i s-a decis 
deja viitorul, Walter este pus în 
dificultate.

20.30 Hotel Transilvania 2

Hotel Transylvania 2 (SUA, 2015, 
R: Genndy Tartakovsky, 89 min.) 
Proiecție Specială în 3D
Lucrurile s-au relaxat în ultima vre-
me, iar castelul își deschide porțile 
și oamenilor. Dar Dracula este 
neliniștit deoarece nepotul său, ju-
mătate om, Dennis, nu dă semne 
că ar fi și vampir. Așa că bunicul 
vampir își cheamă prietenii pentru 
a-și supune nepotul unor antrena-
mente speciale. Însă nimeni nu știe 
că tatăl lui Drac, foarte bătrânul și 
morocănosul Vlad e pe cale să 
facă o vizită familiei.

22.30 Kung Fu Elliot

(Canada, 2014, R: Matthew Ba -
uckman, Jaret Belliveau, 80 min.) 
Docu-Comedy
Acest documentar suprarealist 
surprinde doi ani din viața unui re-
gizor amator și a echipei lui, cu toții 
încercând să își realizeze visele. 
Câștigător al premiului pentru cel 
mai bun documentar la Fantastic 
Fest și la Slamdance.

14.30 Actor caut job

Actor for hire (SUA, 2015, R: Mar-
cus Mizelle, 90 min.) Independent 
Comedy

17.30 Scurtmetraje Animație 
Panorama

Shortfilm Animation Panorama 
(73 min.)

20.00 Cei ce salvează lumea
Lelaki harapan dunia (Malaezia, 
2014, R: Seng Tat Liew, 94 min.)

Pak Awang își căsătorește fata și 
decide să mute o casă abandona-
tă din junglă în sat drept cadou de 
nuntă. Dar atunci când un vânzător 
african pus pe fugă se refugiază în 
casă în timp ce aceasta este dusă 
prin junglă, lucrurile iau o turnură 
periculoasă și plină de umor. Filmul 
a fost nominalizat în acest an la Le-
opardul de Aur la Locarno și pentru 
premiul FIPRESCI la Hong Kong.

22.30 Viața și moartea unui 
soț nefericit

The Life and Death of an Unhappi-
ly Married Man (SUA, 2015, R: 
Josh Hope, 85 min.) Independent 
Comedy
Un om deziluzionat de o căsnicie 
eșuată şi cariera ratată decide 
spontan să-şi viziteze trecutul 
pentru a descoperi momentul în 
care toate au început să meargă 
prost. Un film ce-și poartă perso -
najul în trecut în timp ce aventurile 
din prezent nu încetează să apară.

13.00 Hilda

Hilda (Mexic, 2014, R: Andres Cla-
riond, 89 min.)
Susana a fost activistă în tinerețe, 
dar s-a retras atunci când s-a 
căsătorit cu un don bogat. Atunci 
când o angajează pe Hilda, dna. 
Lemarchand are o criză de iden -
titate care se intensifică până la 
nebunie. În casa ei, toți sunt egali, 
chiar dacă le place sau nu.

16.00 Scurtmetraje 
Competiție (independent)

Shortfilm Competition (indepen -
dent) (137 min.)

18.30 Robin Hood: Bărbați 
în izmene

 Robin Hood:Men in Tights (SUA, 
1993, R: Mel Brooks, 104 min.) 
Blast from the past
Una dintre cele mai bune parodii 
din cinematografia mondială, 
producția lui Mel Brooks continuă 
să binedispună mii de cinefili din 
întreaga lume și nu trebuie ratat pe 
marile ecrane. Povestea lui Robin 
Hood, văzută într-o manieră plină 
de umor.

21.00 Figurantul

The movie extra (SUA, 2014, F.C. 
Rabbath, 72 min.) Independent 
Comedy
Un figurant se satură ca perso -
najul principal să primească toată 
atenția și încearcă să iasă în față. 
O privire atentă asupra filmului in-
dependent și a dilemelor celor din 
industria de film, transpusă printr-o 
serie de teme clasice. 

14.00 Parisul Nordului

París Norðursins (Islanda, 2014, 
R: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, 
98 min.) Focus Islanda
Hugi este profesor într-un sat mic 
din estul Islandei. Este mulțumit de 
unul singur și când este sunat de 
tatăl său care îl anunță că vine în 
vizită, nu este prea încântat. Dar 
după ce se consultă cu sponsorul 
său de la AA, decide să-l primeas-
că, chiar dacă urmează să treacă 
prin multe situații inconfortabile. Cu 
premii și nominalizări la Chicago, 
Rejkyavik, Karlovy Vary și Göte -
borg, filmul este unul dintre cele 
mai apreciate producții cinemato-
grafice din Islanda.

17.00 Secretul din 
Arkandias

Le grimoire d’Arkandias (Franța, 
2014, R: Alexandre Castagnetti, 
Julien Simonet, 91 min.) Secțiunea 
Europeană
Theo descoperă o carte despre 
magie și pentru a-și salva mama 
de probleme, el se aliază cu prie-
tenii săi și creează un inel care îi 
poate face invizibili. Dar necazuri-
le nu întârzie să apară. O poveste 
fascinantă dedicată unui public de 
toate vârstele.

19.00 Pentru țară și regină

Queen and Country (Marea Bri -
tanie, 2014, R: John Boorman, 
144 min.) Competiție
La 9 ani, Bill Rohan se bucură de 
distrugerea școlii sale de către o 
bombă Luftwaffe. După aproape 
10 ani, tânărul își începe antre -
namentul pentru Războiul din 
Coreea. Lui i se alătură un coleg 
de armată scandalagiu, Percy. 
Nu ajung niciodată aproape de 
Coreea, însă ambii se antrenea-
ză într-o bătălie constantă cu 
superiorii snobi de la bază și ies 
în oraș în căutare de iubire. După 
premiera de la Cannes, filmul are 
o prezență constantă și apreciată 
în festivalurile din lume.

21.30 Brigada de urgență 2 
Amenințare Nucleară

Корпус за бързо реагиране (Bul-
garia, 2014, R: Stanislav Donchev, 
96 min.) Secțiunea Europeană

Trei tineri faliți pun bazele unei 
companii cu scopul de a-și găsi 
drumul spre prosperitate. În mod 
accidental dau peste o tranzacție 
cu o armă nano-nucleară care ar 
putea arunca în aer întreaga țară. 
Vor reuși să o salveze?

Casa TIFF 22.00 Nu deranjați

Une heure de tranquillité (Franța, 
2014, R: Patrice Leconte, 79 min.) 
Secțiunea Europeană

Michel cumpără un album și se 
grăbeşte acasă ca să-l asculte. 
De îndată ce îi dă drumul, este 
deranjat de zgomot şi dezastre 
constante care nu-i permit să se 
bucure de muzică în pace. Un film 
plin de umor ce prezintă încercările 
disperate ale unui om în căutarea 
câtorva minute de liniște.
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Joi, 22 octombrie

Casa TIFF

17.30 Rapsodie Belgiană

Brabançonne (Belgia, 2014, R: 
Vincent Bal, 100 min.) Secțiunea 
Europeană
Două fanfare din Belgia sunt fina-
liste în cadrul unui important con-
curs european de muzică. Când 
solistul lor moare pe scenă, Elke, 
fiica lui Joseph, conducătorul fan-
farei flamande, vine cu o soluție: 
să-l cumpere pe supertalentatul 
Hugues, vedeta walonilor.

19.30 Scurtmetraje Europa 3

Shortfilm Europe 3 (85 min.)

Studio 26
19.00 Scurtmetraje Animație 
Europa 1

Shortfilm Europe 1 (95 min.)

21.00 Nu vei fi niciodată 
singură

Qui c’est les plus forts? (Franța, 
2015, R: Charlotte de Turckheim, 
103 min.) Secțiunea Europeană

14.30 Divele de pe 
Broadway

Stage Door Divas (SUA, 2014, R: 
Eric Inman, 83 min.)
Inspirându-se dintr-un musical al 
lui Alan Palmer, filmul este o că -
lătorie muzicală care urmărește 
dragostea unui bărbat pentru 
teatru şi pentru femeile care îl in -
spiră de-a lungul drumului să afle 
ce anume determină pe cineva să 
se îmbarce şi să reziste în lumea 
spectacolului.

17.00 Scurtmetraje 
competiție (studențești)

Shortfilm Competition (student) 
(84 min.)

19.30 Clasa Conducătoare

The Ruling Class (Marea Britanie, 
1972, Peter Medak, 154 min.) 
Proiecție Specială

Un membru al Camerei Lorzilor 
moare într-un mod șocant de 
prostesc, lăsând averea fiului său. 
Din păcate, fiul său este nebun: el 
crede că este Iisus Hristos. Ceilalți 
membri ai familiei complotează 
pentru a-i fura averea. Rezultă 
crimă şi haos. Una dintre cele 
mai reprezentative comedii ale lui 
Peter O’Tool, actor omagiat anul 
acesta în memoriam cu Premiul 
de Excelență al Festivalului. La 
proiecție va fi prezentă fiica acto -
rului, Kate O’Tool.

15.00 Știri din Grand Rock

Big News From Grand Rock (Ca-
nada, 2014, R: Daniel Perlmutter, 
87 min.) World Panorama
Leonard dintr-un mic oraș începe 
să inventeze povești în ziarul local, 
dar intră în încurcătură atunci când 
una dintre știrile sale fabricate atra-
ge atenția unui reporter dintr-un 
oraș mare.

18.00 Ryuzo și cei 7 acoliți

Ryuzo și cei 7 acoliți/Ryûzô to 
7 nin no kobun tachi (Japonia, 
2015, R: Takeshi Kitano,  
125 min.) World Panorama
Filmul descrie povestea lui Ryuzo 
și a celor 7 acoliți care vor să aibă o 
ultimă luptă ca băieți Yakuza. O co-
medie plină de umor ce pune față 
în față celebra societate Yakuza cu 
mediul corporatist din Japonia. Cea 
mai recentă producție a unuia din-
tre cei mai prolifici și apreciați re -
gizori din Japonia, Takeshi Kitano.

20.30 Otravă pentru șoareci

Отрова за мишки (Bulgaria, 
2014, R: Konstantin Burov, 
90 min.) Competiție
Plamen este condamnat pentru 
furt și trimis la o școală de corecție 
muncitorească. Aici îi întâlnește 
pe Guadata, Smoka și Chernyo și 
continuă să fure alături de ei. 1989. 
Regimul comunist se prăbușește și 
întregul sistem politic din Bulgaria 
se schimbă. Dar și cei patru trebuie 
să facă același lucru. Cu premiul 
de cea mai bună imagine la Fes -
tivalul de Film Sud-Est European, 
filmul e o surpriză a cinematogra-
fiei din Bulgaria.

22.30 Live din New York

Live from New York (SUA, 2015, 
R: Bao Nguyen, 90 min.) Docu-
Comedy
Live din New York! intră în profun-
zimea unui fenomen cultural de 40 
ani și explorează râsul care pulsea-
ză prin politica, tragedia și cultura 
populară Americană. Un documen-
tar retrospectivă nominalizat la ma-
rele premiu al juriului în Nashville.

13.00 La marginea 
normalului

Bordering on Bad Behaviour (SUA, 
2014, R: Jac Mulder, 105 min.) 
World Panorama
Trei soldați din țări diferite se tre -
zesc captivi într-o bază militară 
din Orientul Mijlociu. Impedimen-
tele culturale și sociale nu par să 
intervină între ei, mai ales când 
au ajutor din natură. O comedie 
absurdă despre societate, cu o 
viziune globală asupra relațiilor 
dintre oameni.

16.00 Fasolea Magică

Ta Magika Fasolia (Cipru, 2015, R: 
Theo Panayides, 101 min.)

18.30 Escroc de meserie

Sucker (Australia, 2015, R: Ben 
Chessell, 90 min.) Competiție
Când Lawrence își pică examenele 
de la liceu din cauză că trișează, 
este exilat la țară pe timpul verii. 
Acolo îi întâlnește pe Profesor și 
pe fiica sa și are parte de aventu-
ra vieții. Nominalizat pentru cel mai 
bun film - adaptare la Awgie Award 
(Australia), filmul va fi proiectat în 
premieră europeană.

21.00 Sex lejer, filme triste

Sexo fácil, películas tristes (Spa-
nia, Argentina, 2014, R: Alejo Flah, 
91 min.) Docu-Comedy
În Buenos Aires, Pablo este rugat 
să scrie o comedie romantică, care 
să aibe loc în Madrid. Fiind un bun 
scenarist, sarcina este destul de 
ușoară, și imediat apar primii pași 
din povestea de dragoste dintre 
Marina și Victor. Dar în curând Pa-
blo intră într-un moment de criză 
din care nu poate ieși până nu-și 
rezolvă propriile probleme.

14.00 Plan Bart

(Belgia, 2014, R: Roel Mondelaers, 
87 min.) Secțiunea Europeană
O comedie romantică despre 
dorințe ce se bat cap în cap – sa-
crificarea unor vise din copilărie 
pentru responsabilitățile vieții de 
adult, campionate de air guitar 
pentru scutece și biberoane, „a 
face sex” cu „a face dragoste”. 
Un film ce provoacă publicul să 
reflecte asupra lucrurilor cu ade -
vărat importante din viața fiecăruia.

17.00 Prețul gloriei

La rancon de la gloire (Franța, 
2014, R: Xav ier Beauvo is , 
110 min.) Secțiunea Europeană
Doi prieteni se decid să fure trupul 
lui Charlie Chaplin, imediat după 
moartea acestuia, pentru recom-
pensă. Aventurile prin care trec 
personajele, gândite și la nivel de 
text, și la nivel de regie de Xavi -
er Beauvois, i-au adus acestuia 
o nominalizare la Leul de Aur la 
Veneția.

19.00 Un vampir la psiholog

Der Vampir auf der Couch (Aus -
tria/Elveția, 2014, R: David Rühm, 
87 min.) Secțiunea Europeană

Sigmund Freud are un nou paci-
ent – un conte misterios care nu 
mai poate suporta eterna relație 
cu soția sa. Aceasta se plânge 
într-una că nu se poate vedea în 
oglindă. Neștiind că are de-a face 
cu vampiri, Freud trimite cuplul la 
Viktor, un pictor talentat în por -
trete, pentru a-i realiza portretul 
contesei. O poveste cu vampiri 
ce a câștigat premiul publicului la 
Fantasia Film Festival.

21.30 Din motive 
inexplicabile

VAN valami furcsa és meg -
magyarázhatat lan (Ungar ia, 
2014, R: Gábor Reisz, 96 min.) 
Competiție
O excursie la Lisabona îl ajută pe 
Áron să-și recupereze farmecul 
pierdut. O comedie ce urmărește 
într-un mod neconvenț ional 
evoluția personajului principal, no-
minalizată la premiul East of West 
la Karlovy Vary.

22.00 Elita din Hackney

Hackney’s Finest (Marea Britanie, 
2014, R: Chris Bouchard, 90 min.) 
Secțiunea Europeană
Un traficant de droguri neînsemnat 
intră într-o încurcătură în momen-
tul în care un polițist corupt din în-
cearcă să fure un pachet destinat 
gangsterilor jamaicani din Wales. 
Un film încărcat de acțiune, cu 
un pas alert ce intră în culisele 
activităților ilegale ale Londrei.
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Vineri, 23 octombrie

15.30 Bucurie în jurul lumii

A Global Joy (Germania, 2015, R: 
Bruno Fritzsche, 86 min.) Docu-
Comedy
O excursie cu mașina prin Europa 
pentru o incursiune în lumea mu-
zicienilor stradali, în care întâlnim 
gânditori nonconformiști, boemi și 
liberi. Un film pentru pasionații de 
călătorii și spectacole stradale.

20.00 Bilele Spațiale

Spaceballs (SUA, 1987, R: Mel 
Brooks, 96 min.) Blast from the past

Președintele planetei Bi lele 
Spațiale, Skroob, îl trimite pe 
Lordul Cască Întunecată să fure 
proviziile abundente de aer ale 
planetei Druidia și doar Steaua 
Singuratică îi poate opri. Parodia 
lui Mel Brooks este o alternativă 
cu o doză mare de umor la clasica 
serie Războiul Stelelor.

22.30 Hip Hop-eration

Hip Hop-eration (Noua Zeelandă, 
2014, R: Bryn Evans, 93 min.) 
Docu-Comedy
Un documentar despre cel mai 
deosebit grup de dansatori de hip 
hop din lume – toți membrii sunt 
în vârstă, care pornește spre Las 
Vegas pentru a participa la Cam-
pionatul Mondial de Hip Hop. Un 
film cu optimism, umor și dans, 
câștigător al celui mai bun docu -
mentar în Noua Zeenlandă.

11.30 Jim

Just Jim (Anglia, 2015, R: Craig 
Roberts, 84 min.) Secțiunea  
Europeană
Jim este un paria în liceul său. 
Singurul lui prieten îl părăsește, 
iar fata pe care o place nici mă -
car nu știe cum îl cheamă. Totul 
se schimbă când Dean se mută 
în casa vecină. Acesta îi oferă lui 
Jim posibilitatea unei schimbări 
care să-l ajute să devină popular, 
dar lucrurile nu par să meargă atât 
de bine. Debutul regizorial al lui 
Craig Roberts a fost nominalizat 
în competiția festivalului de la 
Odessa.

14.00 Satul Ideal

Un village presque parfait (Franța, 
2014, R: Stéphane Meunier, 
98 min.) Secțiunea Europeană
În Saint-Far-la-Mauderne, un sat 
fermecător din Pirinei, primarul și 
sătenii vor face totul ca să convin-
gă un doctor din Paris să accepte 
să se mute la ei. Pentru asta 
creează un univers paralel care 
include chiar și cricketul, sportul 
favorit al doctorului, necunoscut 
pentru localnici.

17.00 Scurtmetraje Animație 
Europa 2

Shortfilm Animation Europe 2  
(67 min.)

19.00 Singurătatea unui 
asasin înainte să tragă

Die Einsamkeit des Killers vor dem 
Schuss (Belgia, 2014, R: Florian 
Mischa Böder, 80 min.) Secțiunea 
Europeană
Unul dintre cei mai bine pregătiți 
asasini ai unui grup secret din EU 
nu a primit nicio misiune în opt 
ani. Când sună telefonul, începe o 
poveste plină de suspans, umor și 
întâmplări neașteptate ce fac deli-
ciul publicului în această comedie.

21.30 Până la 60 de ani

Miss Sixty (Germania, 2014, R: 
Sigrid Hoerner, 98 min.) Secțiunea 
Europeană
Louise și Frans au un plan de a 
depăși momentul tensionat al 
vârstei de 60 de ani. Ea, o femeie 
puternică și independentă decide 
să rămână însărcinată și să aibă 
un copil. El patron de galerie de 
artă și tată burlac de-o viață decide 
să își reînceapă cariera descope-
rind viitorul star de pe scena artei 
contemporane.

Studio 26

17.00 Focus Irlanda 
(scurtmetraje)

Irish Focus (shortfilms) (93 min.)

19.00 O fată și povestea ei

About a girl (Germania, 2014, R: 
Mark Monheim, 104 min.)
Charleen, este o fată ageră și 
impertinentă și se consideră cel 
mai mare fan al lui Kurt Cobain. 
Se întreabă de ce maturizarea 
trebuie să fie atât de complicată 
și simțindu-se extrem de revoltată 
se decide să-și pună pună capăt 
zilelor. Din fericire, nu reușește 
– și descoperă apoi cât de dis -
tractive pot să fie viața și iubirea. 
Câștigător al 6 premii în festivaluri 
internaționale.

Casa TIFF

17.30 Bunicul

Afinn (Islanda, 2014, R: Bjarni 
Thorsson, 90 min.) Focus Islanda

19.30 Scurtmetraje Europa 1

Shortfilm Europe 1 (95 min.)

22.00 Familia Bélier

La Famille Bélier (Franța, 2014, R: 
Eric Lartigau, 106 min.) Secțiunea 
Europeană
O fată care trăiește împreună cu 
părinții săi surzi descoperă că are 
talentul de a cânta. Dilema de a 
alege între părinți și talentul său 
dă naștere unui film al cărui suc -
ces s-a văzut deja în festivaluri: 3 
victorii și 9 nominalizări la premiile 
Lumiere, Globurile de Cristal și 
premiile César.

15.00 Pariu sigur

Safe Bet (Africa de Sud, 2015, 
R: Bonginhlanhla Ncube) World 
Panorama

Doi amici de-o viață decid să go -
lească seiful șefului lor și să pari-
eze pe un meci de box aranjat. O 
comedie în premieră Europeană 
ce reprezintă cu succes produsele 
cinematografice din Africa de Sud.

18.00 Scurtmetraje 
competiție (studențești)

Shortfilm Competition (student) 
(84 min.)

20.30 Cerise

(Franța, 2015, R: Jérôme Enrico, 
90 min.) Competiție

Cerise are 14 ani și probleme de 
comportament, motiv pentru care 
mama ei o trimite la tătăl său în 
Ucraina. O țară în plin conflict 
civil, vecini de treabă și fluturi în 
stomac, îi schimbă viața tinerei. O 
comedie despre maturizare, dar și 
despre forța legăturilor de familie, 
de la regizorul a cărui film anterior, 
Paulette, a câștigat trofeul Comedy 
Cluj în 2013.

22.30 Depresia iubește 
comedia

Misery loves comedy SUA, 2015, 
R: Kevin Pollak, 94 min. Docu-
Comedy
O distribuție care-i include pe Tom 
Hanks, Matthew Perry, Jon Favrea 
și Whoopi Goldberg, explorează 
sincer motivațiile și sursele de 
inspirație făcând o examinare hi -
lară și unică a unei vechi dileme a 
comedianților: trebuie să fii depre-
siv ca să fii amuzant? Nominalizat 
la cel mai bun la Edinburgh.

15.30 Scurtmetraje 
Competiție (independent)

Shortfilm Competition (indepen -
dent) (137 min.)

18.30 Cetățeanul

Obywatel (Polonia, 2014, R: Jerzy 
Stuhr, 104 min.) Competiție

Jan Bratek este implicat într-un 
accident tragic în fața televiziunii 
poloneze chiar înainte să ajungă 
președintele. În timp ce este resus-
citat, Jan halucinează, retrăindu-și 
cei 60 de ani de viață în contextul 
istoric al Poloniei de după război. 
Astfel, copilăria, tinerețea și ma -
turitatea se împletesc cu diferitele 
sisteme politice ale țării. Unul dintre 
cele mai bune filme ale celebrului 
Jerzy Sthur, nominalizat în catego-
ria cel mai bun film la Tallinn.

21.00 O schimbare de linie

Las ovejas no pierden el tren (Spa-
nia, 2014, R: Álvaro Fernández Ar-
mero, 103 min.) Competiție
Un film construit în jurul a șase ti -
neri adulți (în jur de 40 de ani) care 
încearcă să iasă dintr-o criză perso-
nală, fiecare din ei eliberându-se în 
cel mai creativ și surprinzător mod 
posibil. Personaje trăznite, schim-
bări de ritm și culoare, replici deli -
cioase și o imagine pe măsură oferă 
un farmec aparte și promit o călăto-
rie prin Spania, dar și prin viața de 
zi cu zi a fiecăruia dintre noi.

Teatrul Național
19.30 În Parc
Sala Euphorion
(detalii în pagina 5)
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13.00 Actor caut job

Actor for hire (SUA, 2015, R: Mar-
cus Mizelle, 90 min.) Independent 
Comedy
Fiind disperat să se angajeze, 
Jesse, actor eșuat, descoperă 
puterea persoanei asumate cu 
ajutorul unei... peruci ieftine. A 
purta un rol ca să poți juca poate 
fi o afacere bănoasă în această 
satiră în care statutul, celebritatea 
și prietenia pot fi rapid pierdute.

16.00 Cut + Menajerul

Cut (Republica Moldova, 2014, 
R: Ion Usatyi, 64 min.) / Menaje -
rul (Republica Moldova, 2014, R: 
Radu Zaporojan, 30 min.)

18.30 Cum să strici o bancă

Breaking the Bank (UK, 2014, 
R: Vadim Jean, 90 min.) World 
Panorama

Când investitori străini dau târcoa-
le Tufton-ului, o bancă britanică 
adiministrată de aceeași familie 
de 200 de ani e pusă în periloc. 
Cum va reuși Sir Charles Bunbury, 
un om incompetent să îndepărte -
ze pericolul? O comedie britanică 
despre societate, oameni și bănci.

21.00 Nouvelles, Nouvelles

Nouvelles, Nouvelles (Canada, 
2014, R: Olivier Godin, 82 min.) 
World Panorama
Jean-Baptiste Lamirande se în -
toarce din morți pentru a recupera 
inima Heloisei, o actriță amnezică 
ce și-a pierdut ceasul. O fantezie 
filosofică, ce îmbină legende cu 
eroi, umor și poezie pentru a crea 
o experiență nouă.

20.00 Ryuzo și cei 7 acoliți

Ryuzo și cei 7 acoliți/Ryûzô to 7 
nin no kobun tachi (Japonia, 2015, 
R: Takeshi Kitano, 125 min.) World 
Panorama
Filmul descrie povestea lui Ryuzo 
și a celor 7 acoliți care vor să aibă o 
ultimă luptă ca băieți Yakuza. O co-
medie plină de umor ce pune față 
în față celebra societate Yakuza cu 
mediul corporatist din Japonia. Cea 
mai recentă producție a unuia din-
tre cei mai prolifici și apreciați re -
gizori din Japonia, Takeshi Kitano.

22.30 Adevăratul Myiagi

The real Miyagi (SUA, 2015, R: Ke-
vin Derek, 90 min.) Docu-Comedy
Documentar despre viața celui 
mai mare maestru de karate al 
Hollywood-ului. Cel de la care 
Chuck Norris, Steven Segal, Bruce 
Lee și mulți alții au învățat cum să 
transforme karatele într-un adevă-
rat spectacol.

11.00 Houdini

(Franța, 2014, R: Cédric Babou -
che, 52 min.) Secțiunea Europeană

Harry, în vârstă de 10 ani, a fost 
obsedat de mic de magie, dar 
este o muncă obositoare să înveți 
secretele meseriei. Va fi Harry 
suficient de puternic să devină un 
adevărat magician? Este începu-
tul unui drum lung și sinuos, într-o 
viziune animată asupra copilăriei 
unuia dintre cei mai celebri magi-
cieni din istorie.

14.00 Căsătorește-te cu 
mine

Trouw Met Mij (Belgia, 2014, R: 
Kadir Balci, 94 min.)
Ea este o turcoaică temperamen-
tală; el, un tânăr flamand timid. 
Familiile lor își mențin opiniile cu 
privire la mariajul iminent și, în ziua 
cea mare, haosul se declanșează, 
determinând tânărul cuplu să se 
îndoiască de viitorul lor. O co -
medie ce pune în centrul atenției 
diferențele sociale și religioase.

17.00 Secretul din 
Arkandias

Le grimoire d’Arkandias (Franța, 
2014, R: Alexandre Castagnetti, 
Julien Simonet, 91 min.) Secțiunea 
Europeană
Theo descoperă o carte despre 
magie și pentru a-și salva mama 
de probleme, el se aliază cu prie-
tenii săi și creează un inel care îi 
poate face invizibili. Dar necazuri-
le nu întârzie să apară. O poveste 
fascinantă dedicată unui public de 
toate vârstele, o călătorie plină de 
aventuri într-o lume magică.

19.00 Statuie pentru Michael 
Jackson

Spomenik Majklu Dzeksonu (Ser-
bia, 2014, R: Darko Lungulov, 
95 min.) Secțiunea Europeană
Un bărbier local dintr-un orășel 
din Serbia vrea să-i ridice un mo -
nument lui Michael Jackson ca să 
atragă turiști. Unora le place ideea, 
altora nu și astfel se nasc polemici 
și aventuri neașteptate. O come -
die neagră, plină de umor absurd 
și ironie.

21.30 Iancheul

The Yank (Irlanda, 2014, R: Sean 
Lackey, 89 min.) Focus Islanda

Casa TIFF
17.30 Parisul Nordului

París Norðursins (Islanda, 2014, 
R: Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, 
98 min.) Focus Islanda
Hugi este profesor într-un sat mic 
din estul Islandei. Este mulțumit de 
unul singur și când este sunat de 
tatăl său care îl anunță că vine în 
vizită, nu este prea încântat. Dar 
după ce se consultă cu sponsorul 
său de la AA, decide să-l primeas-
că, chiar dacă urmează să treacă 
prin multe situații inconfortabile. Cu 
premii și nominalizări la Chicago, 
Rejkyavik, Karlovy Vary și Göte -
borg, filmul este unul dintre cele 
mai apreciate producții cinemato-
grafice din Islanda.

19.30 Stiloul Pandorei

Poison Pen (Irlanda, 2014, R: Ste-
ven Benedict, Lorna Fitzsimons, 
Jennifer Shortall, 95 min.)
Un autor premiat este constrâns 
să scrie pentru o revistă de știri 
mondene. Culturile se prăbușesc 
și zboară scântei când intelectualul 
Molloy se trezește cufundat în lu-
mea celebrităților deșarte și începe 
să se îndrăgostească de șefa lui.

22.00 Echipă în cădere

United we fall (Marea Britanie, 
2014, R: Gary Sinyor, 89 min.) 
Secțiunea Europeană

Un mockumentar despre cinci foști 
jucători de la Manchester United, 
aroganți, rasiști, homofobi, plătiți 
prea mult care au șansa să devină 
eroi în 2010, dar eșuează specta -
cular. Un film cu o viziune unică 
despre și pentru pasionații de fotbal.

Studio 26

17.00 Tânărul Budo

Mali Budo (Serbia, Elveția, Bosnia 
și Herțegovina, Slovenia, 2014, 
R: Danilo Beckovic, 96 min.) 
Secțiunea Europeană

19.00 Scurtmetraje Europa 2

Shortfilm Europe 2 (90 min.)

19.00 Gala de Închidere

Gala de decernare a premi-
ilor Comedy Cluj va fi 
prezentată de actrițele Iulia 
Verdeș, Andreea Vasile și Di-
ana Cavalliotis și va fi urmată 
de proiecția filmului:

Cel mai nou testament
Le tout nouveau testament 
(Belgia, Franța, Luxemburg, 
2015, R: Jaco van Dormael, 
113 min.) 

Dumnezeu trăiește și locuiește în 
Bruxelles cu fiica lui. El ne con -
trolează viețile printr-un calculator 
în această satiră puternică asupra 
societății contemporane, unul din-
tre cele mai curajoase, originale și 
amuzante filme ale anului. După 
premiera de la Cannes, filmul a 
câștigat deja premiul publicului 
la Festivalul Biografilm și la Fes-
tivalul Internațional de Film din 
Norvegia.
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11.30 Și-au rămas 3

3 still standing (SUA, 2014, R: 
Robert Campos, Donna LoCicero, 
90 min.) Docu-Comedy

Toată lumea îi cunoaşte pe Robin 
Williams sau pe Dana Carvey. 
Această poveste este despre pri -
etenii lor, ceilalţi comedianţi din 
cameră, cei care au rămas în San 
Francisco, au lucrat în cluburi şi au 
condus o mişcare pentru comedie 
până când industria a decăzut.

15.00 Am sărutat o fată

Toute première fois (Franța, 2015, 
R: Maxime Govare, Noémie 
Saglio, 98 min.)

Să te trezești într-o dimineață 
lângă o suedeză frumoasă poate 
fi începutul unei povești perfecte. 
Dar nu și pentru Jérémie, care era 
pe cale să se căsătorească – cu 
prietenul său.

18.00 Înapoi la școală

A los 40 (Peru, 2014, R: Bruno As-
cenzo, 90 min.) World Panorama
Filmul spune povestea întâlnirii 
celor cinci colege, care se întâl -
nesc la împlinirea a 25 de ani de 
la finalizarea școlii. Aici se trezesc 
în situații ciudate care le determină 
să se întrebe încotro merg viețile 
lor. Filmul a reușit să fie lider de 
Box Office în țara sa de origine, 
Peru.

20.30 Câștigătorul 
Premiului Publicului

Teatrul Național
19.30 Cupluri
Sala Euphorion
(detalii în pagina 5)

13.00 Scurtmetraje 
Panorama

Shortfilm Panorama (135 min.)

16.00 Dragostea e oarbă

Love is blind (SUA, 2015, R: Jo -
seph Faultersack, 96 min.) Inde -
pendent Comedy

O fată încearcă să își recâștige 
fostul iubit prefăcându-se că este 
alt cineva. Un film ce urmărește 
încercările lui Allyson de a-și re -
cupera dragostea vieții, fie și prin 
minciună, chiar dacă asta poate 
distruge o posibilă relație.

18.30 Scurtmetraje România

Shortfilm Romania 75 min.

21.00 Film premiat

14.30 Hip Hop-eration

Hip Hop-eration (Noua Zeelandă, 
2014, R: Bryn Evans, 93 min.)
Un documentar despre cel mai 
deosebit grup de dansatori de hip 
hop din lume – toți membrii sunt 
în vârstă, care pornesc spre Las 
Vegas pentru a participa la Cam-
pionatul Mondial de Hip Hop. Un 
film cu optimism, umor și dans, 
câștigător al celui mai bun docu -
mentar în Noua Zeenlandă.

17.30 Scurtmetraje Animație 
Panorama

Shortfilm Animation Panorama 
(73 min.)

20.00 Câștigătorul Premiului 
pentru cel mai bun film

11.00 Numele italian

Il nome del figlio (Italia, 2015, R: 
Francesca Archibugi, 94 min.) 
Secțiunea Europeană
Paolo, un agent imobiliar sociabil și 
amuzant și Simona, o femeie fru-
moasă din suburbie, autoarea unui 
best seller picant, așteaptă primul 
lor copil. La o cină cu cei apropiați 
încep să vorbească despre numele 
copilului. Dar o simplă întrebare le-
gată de nume degenerează într-o 
ceartă hilară care poate să le strice 
întreaga seară.

14.00 Familia Bélier

La Famille Bélier (Franța, 2014, R: 
Eric Lartigau, 106 min.) Secțiunea 
Europeană
O fată care trăiește împreună cu 
părinții săi surzi descoperă că are 
talentul de a cânta. Dilema de a 
alege între părinți și talentul său 
dă naștere unui film al cărui suc -
ces s-a văzut deja în festivaluri: 3 
victorii și 9 nominalizări la premiile 
Lumiere, Globurile de Cristal și 
premiile César.

17.00 În Marșalier

Bakk (Islanda, 2015, R: Davíð Ós-
kar Ólafsson, Gunnar Hansson, 
93 min.) Docu-Comedy
Doi prieteni decid să conducă prin 
Islanda în marșalier. Curând după 
ce călătoria lor începe, ei realizea-
ză că nu au avut cea mai bună 
idee din lume. Nimic nu merge cum 
au plănuit în această comedie ori-
ginală ce pune filmele de călătorie 
într-o nouă viziune.

19.00 Nu deranjați

Une heure de tranquillité (Franța, 
2014, R: Patrice Leconte, 79 min.) 
Secțiunea Europeană
Michel cumpără un album și se 
grăbeşte acasă ca să-l asculte. 
De îndată ce îi dă drumul, este 
deranjat de zgomot şi dezastre 
constante care nu-i permit să se 
bucure de muzică în pace. Un film 
plin de umor ce prezintă încercările 
disperate ale unui om în căutarea 
câtorva minute de liniște.

21.30 Eroi Neașteptați

Schweizer Helden (Elveția, 2014, 
R: Peter Luisi, 94 min.) Secțiunea 
Europeană
Sabine decide să pună în scenă 
povestea lui William Tell în munții 
elvețieni alături de un grup de 
imigranți aflați în căutare de azil. 
Câștigător al premiului publicului 
la Locarno.

Casa TIFF

17.30 Nu vei fi niciodată 
singură

Qui c’est les plus forts? (Franța, 
2015, R: Charlotte de Turckheim, 
103 min.) Secțiunea Europeană
Sam se luptă să păstreze custodia 
asupra surorii sale mai mici. Împre-
ună cu colega ei de apartament și 
totodată cea mai bună prietenă, 
speră să găsească o soluție 
trecând de la sex prin telefon la 
aranjamente florale. Până când 
un cuplu neașteptat le bate la ușă.

19.30 Până la 60 de ani

Miss Sixty (Germania, 2014, R: Si-
grid Hoerner, 98 min.) Secțiunea 
Europeană
Louise și Frans au un plan de a 
depăși momentul tensionat al 
vârstei de 60 de ani. Ea, o femeie 
puternică și independentă decide 
să rămână însărcinată și să aibă 
un copil. El patron de galerie de 
artă și tată burlac de-o viață decide 
să își reînceapă cariera descope-
rind viitorul star de pe scena artei 
contemporane.

22.00 Kebab și Horoscop

Kebab i horoskop (Polonia, 2014, 
R: Grzegorz Jaroszuk, 75 min.) 
Secțiunea Europeană
Angajații unui magazin de covoare 
au șansa de a-și schimba viața cu 
ajutorul a doi experți în market -
ing – un fost vânzător de kebab 
și un fost scriitor de horoscop. O 
comedie neagră ce a câștigat deja 
premiul pentru cel mai bun film la 
Roma, dar și cel mai bun debut la 
Raindance.

Studio 26

19.00 Șoimul Portughez

Capitão Falcão (Portugal ia, 
2015, R: João Leitão, 106 min.) 
Secțiunea Europeană
Povestea primului supererou al 
Portugaliei: ultra patrioticul Căpitan 
Falcon! O parodie absurdă ce face 
deliciul publicului prin presonaje, 
dar și prin aventurile trăznite prin 
care acestea trec.

21.00 Următoarea destinație
Where do we go from here (Marea 
Britanie, 2015, R: John McPhail, 
82 min.) Secțiunea Europeană

Viața lui James este dată peste 
cap când bunicul său este inter -
nat într-un azil. Tot ce știa până 
atunci se schimbă așa că trebuie 
să găsească un nou stil. Astfel, 
alături de noua lui „familie” pleacă 
în călătoria vieții sale. Pe ecran în 
premieră mondială la Cluj.
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Atelierul propune o analiză a 
oportunităţilor cineaştilor români 
de a lucra cu cineaşti irlandezi. Vor 
fi atinse următoarele teme: finan-
ţările europene pentru coproducţii, 
microschemele de finanţare dispo-
nibile pentru proiectele irlandeze 
şi scrierea destinată acestei pieţe.

Declan Cassidy (regizor, pro-
ducător şi scenarist), Fiona Ashe 
(regizor, editor şi producător) şi 
Edwina Forkin (producător) au 
experienţă în realizarea de scurt-

metraje şi lungmetraje premiate 

international, la nivel de regie, 

scenariu și producție. 

Nu e nimic greşit în a merge 
pur şi simplu la filme. Dar de ce 
să nu condimentăm puţin lucruri-
le? Atelierul începe cu o descrie-
re a Reykjavík International Film 
Festival şi partea de evenimente 
speciale a festivalului. 

Scopul atelierului e să înveţe 
participanţii cum să creeze şi să 
promoveze evenimente speciale, 
dar şi importanţa acestor eve -
nimente pentru festivalurile de 
film, cinematografe şi cineaşti. 
Structura lui conţine o prezen -
tare, discuţii libere şi task-uri de 

grup. Participanţii vor învăţa cum 
evenimentele speciale pot creşte 
publicul-ţintă al filmelor. Atelierul 
se va referi şi la PR şi marketing 
în contextul subiectului. 

Hallfridur Thora Tryggvadottir 
e project manager al Reykjavík In-
ternational Film Festival (RIFF) şi 
producător teatral. În cadrul RIFF 
se ocupă de evenimente speciale 
de doi ani. Hallfridur creează şi 
coordonează evenimente şi lu -
crează în domeniile PR, market-
ing, sponsorizare şi dezvoltarea 
publicului. 

În timp ce în alte țări comu -
nicarea evenimentelor culturale 
devine din ce în ce mai creativă, 
concurând cu succes campani -
ile publicitare ale produselor de 
consum, în România încă ne în -
trebăm dacă putem vorbi despre 
cultură într-un mediu sănătos de 
afaceri. Dacă în alte țări comuni-
carea artiștilor poate fi comparată 

fără probleme cu orice comuni -
care de brand, în România încă 
ne confruntăm cu problema „nu 
vorbesc despre mine pentru că 
nu se cade”.

Despre comunicarea eveni-
mentelor culturale, comunicarea 
de brand personal al artiștilor, 
comunicarea unui produs cultural 
și despre cum se pot face pași 
importanți în vizibilitate folosind 
(cu cap și coerență) canalele So-
cial Media, într-un atelier maraton 
de 6 ore pline.

Oltea Zambori are o expe-
riență de șase ani în comunica -
rea evenimentelor culturale, fiind 
director de comunicare al unor 
festivaluri din țară (Toamna Oră-
deană, JazzTM și PLAI Festival), 
consultant în comunicare pentru 
organizații cu caracter cultural, 
producător și organizator de eve-
nimente în Timișoara.

Multilingvismul și intercultura-
litatea sunt teme des dezbătute 
în societatea cotidiană. În lumea 
artistică lucrurile sunt simple: nu 
contează originea, religia și nici 
chiar limba maternă. În film și 
teatru, talentul, munca intensă și 
abilitățile artistice sunt cele mai 

importante aspecte. Actori, regi-
zori, scenariști, scenografi sau 
orice alți profesioniști români pot 
lucra oricând cu cei din industria 
maghiară, așa cum orice artist 
maghiar poate lucra cu români. 
Aceste colaborări se întâmplă în 
fiecare zi în jurul nostru și de mul-
te ori duc la proiecte de succes. 

Levente Molnár este unul 
dintre cei mai de succes actori 
ce trec zilnic de această barieră 
a multilingvismului. Munca sa 
este apreciată internațional indi-
ferent dacă e vorba de proiecte 
românești sau maghiare. Cel 
mai recent film al său, Fiul lui 
Saul este unul dintre cele mai de 
succes proiecte cinematografice 
europene din acest an, cu un pal-
mares impresionant în festivalurile 
din Europa și propunerea Ungariei 
la Oscar pentru cel mai bun film 
străin.

Alege-ți atelierul sau atelierele care ți se potrivesc și trimite-ne pe adresa workshop@comedycluj.ro opțiunea ta. În subiectul mailului 
se va trece cuvântul ‘’Înscriere’’. Nu se percepe taxă de participare. Accesul se va face în limita locurilor disponibile..

Atelier de producţie de film
susţinut de Declan Cassidy, Fiona Ashe şi Edwina Forkin

Sâmbătă, 17.10, ora 15 / Cinema City Iulius Mall

Atelier de evenimente speciale
susţinut de Hallfridur Thora Tryggvadottir

Miercuri, 21.10, ora  12:00 / Casa TIFF 

Atelier de comunicare şi PR
susţinut de Oltea Zambori

Sâmbătă, 24.10, ora 11:00 / Cinema City Iulius Mall

Multilingvismul în film și teatru
susţinut de Levente Molnár

Joi, 22.10, ora 18:00 / Cafe Bulgakov

Ateliere la Comedy Cluj
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