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Comedy Cluj #8 International Film Festival 



www.comedycluj.ro      facebook.com/festivalulcomedycluj

Cinema City Iulius Mall 
Str. Alexandru Vaida Voievod, nr. 53–55

Cinema Dacia 
Str. Bucegi, nr. 11B

Cinema Victoria 
B-dul Eroilor, nr. 51

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

Cinema Florin Piersic 
Piața Mihai Viteazul, nr. 11

Studio 26 
Str. Piezișă, nr. 26

  Bilete și abonamente  
Biletele și abonamentele pentru proiecțiile din cadrul celei de-a opta ediții a Festivalului Internațional de Film 
„Comedy Cluj” vor fi puse în vânzare la cinematograful Florin Piersic începând cu 6 octombrie și cinematografele 
Victoria și Cinema City Iulius Mall începând cu 21 octombrie. De asemenea, biletele și abonamentele se pot cum-
păra online de pe www.eventbook.ro.

Se pun în vânzare:
• bilete vândute în regim obișnuit  . . . . . . . . . . . . . . . . 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 casieriile festivalului  
și de pe www.eventbook.ro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20 lei

Spectacole de teatru și evenimente speciale:
Politik.on • duminică, 23 octombrie, ora 19.30,  

Sala Euphorion, Teatrul Național Cluj  . . . . . . . . . . . 20 lei
Orb de mină • luni, 24 octombrie, ora 19.30,  

Sala Euphorion, Teatrul Național Cluj  . . . . . . . . . . . 20 lei
Emancipare • marți, 25 octombrie, ora 19.30,  

Sala Euphorion, Teatrul Național Cluj  . . . . . . . . . . . 20 lei

After Hours • joi, 27 octombrie, ora 19.30,  
Sala Euphorion, Teatrul Național Cluj  . . . . . . . . . . . 20 lei

Era OK și la 60 • vineri, 28 octombrie, ora 19.30,  
Cinema Victoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 lei

Posesorii de abonamente își vor putea procura bilete la 
proiecțiile dorite de la oricare casierie a festivalului în li-
mita locurilor disponibile în sală.
* Abonamentele nu asigură accesul la spectacolele de 
teatru, evenimentele speciale, Gala de Deschidere și Gala 
de Închidere.
Accesul la proiecțiile de la Cinema Dacia si Studio 26 este 
gratuit, în limita locurilor disponibile.

Programul casieriilor (21–30 octombrie)
Cinema Florin Piersic • zilnic între 14.00 și 23.00  

(cu excepție 30 octombrie, între 12:00 și 21.00)
Cinema City Iulius • zilnic între 14.30 și 23.00
Cinema Victoria • zilnic între 13.30 și 22.00 

(cu excepție 29 și 30 octombrie, între 10.00 și 22.00)

Voucherele la Festivalul Internațional de Film „Comedy Cluj” 2016 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.

  Locațiile festivalului  
3



4

Comedy Cluj #8 International Film Festival 

Noaptea în care mama  
l-a ucis pe tata
La noche que mi madre mató a mi padre 
(Spania, 2016, R: Inés París, 94 min. )
22 octombrie, 19:30 (urmat de Q&A)

Insula
La Isla (Maroc, 2016, R: Ahmed Boulane, 
82 min.)
26 octombrie, 20:00

Croitoreasa
The Dressmaker (Australia, 2015, R: Joce-
lyn Moorhouse, 118 min. )
28 octombrie, 19:00

Cum mi-am cunoscut tatăl
Comment j'ai rencontré mon père (Franța, 
2016, R: Maxime Motte, 85 min.)
23 octombrie, 20:00 (urmat de Q&A)

Sieranevada 
(România, 2015, R: Cristi Puiu, 173 min.)
25 octombrie, 20:00

WWW.CINEMACITY.ROWWW.CINEMACITY.RO

/CINEMACITYROMANIA/CINEMACITYROMANIA

SUSȚINEM 
COMEDY CLUJ #8
CU POFTĂ DE FILM
Vino și savurează proiecțiile 
și evenimentele speciale
din Cinema City Iulius Mall

  Recomandări  

RECOMANDARE

CINEMA CITY
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  Filme competiție  

Barakah meets Barakah
Barakah se întâlnește cu Barakah
R: Mahmoud Sabbagh • 88 min • 2016 • Arabia Saudită
Hisham Fageeh, Fatima AlBanawi, Sami Hifny

Buzz Radio
Radio Cortile
R: Francesco Bonelli • 93 min • 2016 • Italia
Luisa Belviso, Francesco Bonelli, Valerio Di Benedetto

Highway to Hellas
Bun venit în Grecia • Highway to Hellas
R: Aron Lehmann • 88 min • 2015 • Germania
Christoph Maria Herbst, Adam Bousdoukos, Panagos Ioakeim

Lorna
Lorna
R: Sigrid Andrea Bernardo • 124 min • 2015 • Filipine
Shamaine Buencamino, Maria Isabel Lopez, Raquel Villa-
vicencio

The night my mother killed my father
Noaptea în care mama l-a ucis pe tata • 
La noche que mi madre mató a mi padre
R: Inés París • 94 min • 2016 • Spania
Belén Rueda, Diego Peretti, Eduard Fernández

Atomic Falafel
Atomic Falafel
R: Dror Shaul • 100 min • 2015 • Israel
Michelle Treves, Shai Avivi, Mali Levi

Jules and Dolores
Jules și Dolores • O Roubo da Taça
R: Caito Ortiz • 90 min • 2016 • Brazilia
Taís Araújo, Mr. Catra, Milhem Cortaz

How I met my father
Cum mi-am cunoscut tatăl •  
Comment j'ai rencontré mon père
R: Maxime Motte • 85 min • 2016 • Franța
François-Xavier Demaison, Isabelle Carré, Albert Delpy
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POLITIK.ON
Duminică, 23 octombrie
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Distribuție: Ionuț Grama, Andreea Vasile, 
Letiția Vlădescu, Lucian Iftime

“Politik.on” oferă o perspectivă grotescă 
despre culisele jocurilor care se fac în tim-
pul unei campanii electorale. O comedie 
cu nuanțe absurde, care prezintă într-o 
lumină nouă jocurile politice. Ne face să 
ne întrebăm cât de relevant este sistemul 
democratic de vot, cât de mult pot fi mani-
pulați cetățenii și cine deține în mod real 
puterea.

ORB DE MINĂ
Luni, 24 octombrie
Sala Euphorion, Teatrul Național Cluj, ora 
19.30
Regia: Bogdan Sărătean
Distribuție: Mihai Coman, Emöke Boldi-
zsár/ Codruța Vasiu, Iulia Popa, Pali Vecsei, 
Cristian Stanca

Sat de munte. Transilvania. Zilele noastre. 
Oameni singuri. Singuri împreună. Un 
străin tulbură liniștea așezării. E polițist. 
Investighează ceva. După sosirea lui nimic 
nu va mai fi la fel. Iar aparenta liniște a așe-
zării pare să ascundă monștri. Care ies la 
iveală în cele mai diverse forme: lăcomie, 
xenofobie, crimă. Iar între timp râdem. 
Râdem mult, cu gura până la urechi. Ca la 
cea mai veselă piesă bulevardieră. Iar eroii 
sunt orbi și minusculi.

EMANCIPARE
Marți, 25 octombrie
Sala Euphorion, Teatrul Național Cluj, ora 
19.30
Regia: Radu Iacoban
Distribuție: Conrad Mericoffer, Anghel 
Damian/ Liviu Romanescu, Ana Ularu / 
Ioana Anastasia Anton,  Letiția Vlădescu

Emancipare e o comedie pe muchie de 
cuțit despre ultimele clipociri ale adoles-
cenței. Patru puști fug de-acasă pentru că 
asta fac puștii. Mai pleacă de acasă.  Un 
spectacol despre fragilitatea, vulnerabi-
litatea și nebunia frumoasă a tinereții. O 
comedie în care te vei recunoaște sau care 
îți va trezi amintiri.

AFTER HOURS
Joi, 27 octombrie
Sala Euphorion, Teatrul Național Cluj, ora 
19.30
Regia: Radu Iacoban
Distribuție: Cătălin Babliuc, Anghel Dami-
an / Conrad Mericoffer

Pornind de la un banc, “After Hours” dez-
voltă un dialog al superficialității absurde 
care ne înconjoară, într-un discurs scenic 
despre comunicare sau absența ei, despre 
singurătate sau refugiu. Într-o noapte, doi 
bărbați se întâlnesc într-un bar… Beau, 
glumesc, povestesc. O întâlnire ca oricare 
alta între doi oameni care nu au nimic în 
comun. Până când alcoolul sau disperarea 
îi impinge spre mărturisiri.

Sala Euphorion, Teatrul Național Cluj, ora 19.30
Regie: Radu Iacoban
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  Vineri, 21 octombrie  

Victoria

18.00 Toni Erdmann

Premieră  (Germania, 2016, R: Maren Ade, 
162 min.) Secțiunea World Panorama
Un bărbat încearcă să reia legătura cu fiica 
lui. Premiile FIPRESCI la Cannes 2016 și San 
Sebastian 2016. Nominalizarea Germaniei 
la Oscar.

21.30 Croitoreasa
The Dressmaker  (Australia, 2015, R: Jocelyn 
Moorhouse, 118 min.) Secțiunea World 
Panorama
O femeie în ton cu moda se întoarce în 
orășelul ei natal din Australia. Cu mașina 
ei de cusut și stilul său unic, ea transformă 
femeile orașului și se răzbună pe cei ce 
i-au greșit.

Cinema City Iulius

18.30 Tinerii revoluționari
Ma révolution  (Franța, 2015, R: Ramzi Ben 
Sliman, 80 min.) Secțiunea World Panorama
În timp ce încearcă să o impresioneze pe 
fata pe care o place, un adolescent fran-
cez-tunisian devine accidental imaginea 
Primăverii Arabe din Paris.

21.00 Tovarășa Kim vrea să 
zboare

Comrade Kim goes flying  (Coreea de 
Nord, 2012, R: Nicholas Bonner, Anja 
Daelemans, Gwang Hun Kim , 81 min.) 
Secțiunea Exotic Comedy
Putere feminină în stil Nord Corean! O 
tânără femeie miner își dorește să devină 
acrobat. Deși merge la Pyongyang pentru 
a munci în construcții, o excursie la circ îi 
reaprinde dorința și îi oferă oportunitatea 
de a-și urmări visul.

Florin Piersic

19.00 GALA DE DESCHIDERE
Hunt for the Wilderpeople

 (Noua Zeenlandă, 2016, R: Taika Waititi, 
101 min.) Deschidere
O urmărire generală este pornită atunci 
când un puști rebel și unchiul său adoptiv 
dispar în peisajul sălbatic din Noua Zeen-
landă. O poveste plină de aventură și umor 
care și-a fermecat publicul, dar a convins 
și jurii din festivaluri: Premiul Publicului la 
Festivalul Fantasia și la Festivalul Internați-
onal de Film de la Edinburgh, Cel mai bun 
film internațional la Galway Film Fleadh și 
Cel mai bun film la festivalurile din Boston, 
Seattle și San Francisco.
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  Sâmbătă, 22 octombrie  

Victoria

14.00 Rat-A-Tat 
Pakdam Pakdai vs Billimaan  (India, 2015, 
R: Prakashan U. K., 80 min.) Secțiunea 
Animație
Cățeii Don și Colonel vor să scape de o 
gașcă enervantă de șoareci, dar se aliază 
cu cine nu trebuie. O aventură a celor mai 
de succes personaje de animație din India.

16.30 Clubul Aventurierilor

Klub wlóczykijów  (Polonia, 2015, R: To-
masz Szafranski, 98 min.) Secțiunea World 
Panorama
Căutarea unei comori de familie se trans-
formă într-o aventură completă atunci 
când Kornel, un băiat de 13 ani și unchiul 
său călătoresc prin țară. O poveste bazată 
pe un roman de Edmund Niziurksi.

19.00 Adevarata poveste a lui 
Robin Hood

Robin des Bois, la véritable histoire 
 (Franța, 2015, R: Anthony Marciano, 87 
min.) Secțiunea World Panorama
Legenda lui Robin Hood revizitată: de data 
asta, fură de la săraci!

21.30 Iartă-mă Laura

Lo siento Laura  (Chile, 2016, R: Jorrit 
Smink, 88 min.) Secțiunea Exotic Comedy
După ce Laura își găsește prietenul în pat 
cu altă femeie, ea și prietena ei Lili încear-
că totul pentru a găsi bărbatul ideal. Dar 
aventura lor e presărată cu probleme și 
întâlniri surpriză.

Cinema City Iulius

15.30 Ultima vară a lui Beck

Becks letzter Sommer  (Germania, 2015, 
R: Frieder Wittich, 98 min.) Secțiunea 
World Panorama
Un profesor de muzică, fost muzician, frus-
trat, descoperă într-un elev talentul pen-
tru chitară și voce și decide să-l ajute să 
intre în industria muzicală. În același timp 
profesorul își schimbă și propria viață.

17.30 Familia de Supereroi
SuperBobrovy  (Rusia, 2016, R: Dmitriy 
Dyachenko, 96 min.) Secțiunea World 
Panorama
Toată lumea visează să aibă superputeri. 
O familie mediocră din Rusia le primește 
subit, dar cu o condiție.

19.30 Noaptea în care mama 
l-a ucis pe tata

La noche que mi madre mató a mi 
padre  (Spania, 2016, R: Inés París, 94 min.) 
Competiție
Ce va face Isabel, o actriță de 40 de ani pe 
care nu o mai angajează nimeni pentru a-l 
convinge pe soțul ei să-i dea rolul principal 
din următorul său proiect? O seară, o gaz-
dă perfectă, oaspeți de seamă și o cină pe 
care niciunul dintre ei nu o va putea uita. 
Premiul Publicului la Malaga Film Festival.

22.30 Ce început de an!
Nu i Novyy God!  (Rusia, 2015, R: Mila Av-
gust, 65 min.) Secțiunea World Panorama
Un băiețel de nouă ani are o singură dorin-
ță – să poată sărbători Anul Nou împreună 
cu părinții lui. Însă tatăl său are un alt plan 
– el vrea să își părăsească familia. Mare 
greșeală! Disperat, băiatul începe un joc 
periculos pentru a încerca să își unească 
familia dezbinată.

Florin Piersic

15.00 Farsa la nivel de artă
Art of the Prank  (SUA, 2015, R: Andrea 
Marini, 82 min.) Secțiunea Docu-Comedy
Joey Skaggs, e celebru pentru farsele pe 
care le-a jucat instituțiilor media din SUA. 
În acest documentar regizorul Andrea Ma-
rini îl urmărește în timp ce se pregătește să 
execute cea mai îndrăzneață farsă pe care 
i-a pregătit-o Americii până acum.

18.00 Jules și Dolores

O Roubo da Taça  (Brazilia, 2016, R: Caito 
Ortiz, 90 min.) Competiție
Rio de Janeiro, 1983. Pentru a-și plăti dato-
riile acumulate la jocuri de noroc și pentru 
a-și mulțumi soția, Peralta și prietenul său 
Borracha decid să comită cel mai important 
jaf din istoria fotbalului Brazilian. Premiul 
Publicului la Festivalul de film SXSW 2016.

20.00 Inimi Cicatrizate

 (România, 2016, R: Radu Jude, 141 min.) 
Proiecție Specială
Emanuel își petrece zilele la un sanatoriu. 
Îndrăgostindu-se de o altă pacientă, el 
povestește cum încearcă alături de ceilalți 
bolnavi internați să-și trăiască viața din plin 
în timp ce trupurile lor cedează, dar mintea 
refuză să renunțe. Cel mai nou film semnat 
de Radu Jude, în avanpremieră la Cluj.

22.30 Partidul Revoltaților
Tryapichnyy soyuz  (Rusia, 2015, R: Mi-
khail Mestetskiy, 97 min.) Secțiunea World 
Panorama
Viața unui tânăr obișnuit, Vania, se schim-
bă după ce se întâlnește cu trei băieți ciu-
dați. Sportivi, artiști, visători - se auto-inti-
tulează „Gașca Revoluționarilor” și vor să 
schimbe întreaga lume.
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  Duminică, 23 octombrie  

Victoria

14.00 Scurtmetraje Animație
Shortfilm Animation  (109 min.)

16.30 Dus cu vaca

La vache  (Franța, 2016, R: Mohamed Ha-
midi, 91 min.) Secțiunea World Panorama
Unui algerian i se împlinește visul de o via-
ță atunci când este invitat să-și ducă vaca, 
Jacqueline, la Paris la Târgul Internațional 
de Agricultură.

18.30 Happy Hour
 (Germania, 2015, R: Franz Müller, 95 min.) 
Secțiunea World Panorama
3 Germani. 2 crize a vârstei mijlocii. O sin-
gură Irlandă.

21.30 Bun venit în Grecia

Highway to Hellas  (Germania, 2015, 
R: Aron Lehmann, 88 min.) Competiție
Când un inspector neamț vine să verifice 
dacă grantul oferit de banca lui pentru a 
construi o centrală electrică și un spital 
într-un mic sat din Grecia a fost folosit 
conform planului, el află că osplitalitatea 
și inteligența grecilor merg mână în mână 
într-o situație de criză. O comedie spu-
moasă ce pune relațiile interumane înain-
tea oricăror discuții financiare.

Cinema City Iulius

15.30 Dincolo de rezultat
Al di là del risultato  (Italia, 2016, R: Ema-
nuele Gaetano Forte, 75 min.) Secțiunea 
World Panorama
Într-un orășel mic din Italia, Formia, patru 
prieteni își petrec viețile monotone. O co-
medie socială ce-și urmărește personajele 
în cele mai mici și amuzante detalii.

17.30 Scurtmetraje Competiție: 
Studențesc

Shortfilm Competition: Student  (80 min.)

20.00 Cum mi-am cunoscut tatăl

Comment j’ai rencontré mon père 
 (Franța, 2016, R: Maxime Motte, 85 min.) 
Competiție
Începe din nou școala și în familia lui Engu-
errand, un băiat adoptat din Africa, atmo-
sfera e tensionată. Întâlnirea cu Citseko, un 
imigrant pe care băiatul îl consideră tatăl 
său biologic, nu va ajuta prea mult. Intrusul 
se va dovedi de un real ajutor și aventura 
pe care o începe ar putea rezolva proble-
mele familiei.

22.30 Justiție și altele

Justi&Cia  (Spania, 2014, R: Ignacio Estare-
gui, 86 min.) Secțiunea World Panorama
Justino, un miner sătul de situația eco-
nomică și socială, decide să înființeze un 
grup de luptători împotriva nedreptății.

Florin Piersic

15.00 Josephine se întoarce
Joséphine s’arrondit  (Franța, 2016, 
R: Marilou Berry, 94 min.) Secțiunea World 
Panorama
De doi ani, Gilles  (nefumător-bun-bucă-
tar-bărbat-perfect-iubitor-de-pisici) și Jo-
sephine  (tânără-dezordonată-dar-ferme-
cătoare) sunt îndrăgostiți. Totul e perfect. 
Până când primesc vești neașteptate: în 
curând vor fi trei.

18.00 La naiba cu Goethe 2
Fack ju Göhte 2  (Germania, 2015, R: Bora 
Dagtekin, 115 min.) Secțiunea World 
Panorama
Dl. Müller și clasa lui de rebeli merg într-o 
excursie  în Thailanda pentru a îmbunătăți 
reputația liceului. Ce ar putea merge prost?

20.30 Swiss army man
Swiss army man  (SUA, 2016, R: Dan Kwan, 
Daniel Scheinert, 97 min.) Secțiunea 
World Panorama
Un om disperat, naufragiat pe o insulă 
pustie se împrietenește cu un cadavru și 
împreună pornesc într-o aventură supra-
realistă pentru a ajunge acasă.

22.30 Ce-ți trebuie să fii normal

Requisitos para ser una persona 
normal  (Spania, 2015, R: Leticia Dolera, 90 
min.) Secțiunea World Panorama
Maria are 30 de ani, e o persoană aparte și 
are un singur scop: să devină normală. Dar în 
primul rând trebuie să afle ce înseamnă asta.

Dacia

19.30 Scurtmetraje Competiție: 
Independent

Shortfilm Competition: Independent 
 (83 min.)

Teatrul Național

19.30 Politik.on
Sala Euphorion  (R: Radu Iacoban)  
Comedie Absurdă
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Dacia

19.30 Nuntă în stil Kazakhstan
16 Kyz  (Kazakhstan, 2015, R: Kanagat Mus-
tafin, 97 min.) Secțiunea Exotic Comedy
Nourzhan și Salima vor nepoți așa că-l 
grăbesc pe Buirzhan, fiul lor, să-și aleagă o 
logodnică, chiar dacă el ar vrea să se căsă-
torească doar din dragoste. Graba nu duce 
decât la noi aventuri și surprize.

  Luni, 24 octombrie  

Victoria

14.00 La marginea drumului

La Chiperita  (Paraguai, 2015, R: Hugo Ca-
taldo, 65 min.) Secțiunea Exotic Comedy
La marginea drumului vorbește de dra-
goste în diversele ei forme: cea aproape 
imposibilă și totuși probabilă, cea de fami-
lie și prieteni, dar și cea legată de lucrurile 
pe care la faci, toate amestecându-se cu 
ingredientele tropicale ale zonelor rurale 
din Paraguay.

17.00 Întâlnire dublă
双重約會  (Taiwan, 2015, R: Ying-Ting 
Tseng, 80 min.) Secțiunea Exotic Comedy
Încercând să-și salveze dragostea din liceu 
dintr-o căsătorie nefericită, Weida îi cere 
ajutorul actriței de voce Wu. Dar senti-
mentele ce apar între ei ar putea să pună 
în pericol misiunea și să dea naștere unor 
probleme mai mari.

19.00 Cecul
El Cheque: La Película  (Panama, 2016, 
R: Arturo Montenegro, 100 min.) Secțiu-
nea Exotic Comedy
Dominga are grijă ca familia Vinda să fie 
fericită: gătește, spală, socializază și dis-
trează invitați. Totul până când un cec dă 
drumul dezbaterii asupra identității și în-
crederii în cei din jur.

21.30 În căști: un documentar 
despre podcasturi

Ear Buds: The Podcasting Documen-
tary  (SUA, 2016, R: Graham Elwood, 106 
min.) Secțiunea Docu-Comedy
Un documentar ce explorează conexiunea 
dintre creatorii de podcasturi și fanii lor. O 
relație cum niciun alt produs mediatic nu a 
reușit să dezvolte până acum.

Cinema City Iulius

15.30 Secretul lui Zohar
The Zohar Secret  (Ucraina, 2016, R: Vla-
dek Zankovsky, 104 min.) Secțiunea World 
Panorama
Max ajunge în posesia unui sul de perga-
ment antic care descrie întreaga istorie a 
umanității, de la începuturi și până la sfâr-
șit. Încercând să folosească cunoștințele 
descoperite pentru bunul personal, Max 
declanșează un mecanism care începe să 
îi influențeze propria viață.

17.30 Unde ești, amice?

¿Dónde estás, Negro?  (Argentina, 2015, 
R: Alejandro Maly, 82 min.) Secțiunea 
Docu-Comedy
O privire asupra vieții ventrilogului argen-
tinian Chasman și păpușa lui celebră Chi-
rolita. Prin cei doi, documentarul exporea-
ză relația dintre ventrilogi și păpușile lor, 
dar și dezvoltarea unui fenomen global.

20.00 Lorna

 (Filipine, 2015, R: Sigrid Andrea Bernardo, 
124 min.) Competiție
Lorna, 60 de ani, se află între bărbați: ba 
fostul soț, ba cel mereu cu vorbele la el, ba 
iubitul de peste ocean, ba un star rock cu 
zâmbetul ușor afectat de viața pe scenă. 
Dragostea ar trebui să vină ușor, dar cum 
Lorna va afla repede, lucrurile nu devin 
mereu mai simple odată cu vârsta.

22.30 Nimeni nu vorbește de noi
Kimse Bizi Konuşmasın  (Turcia, 2015, 
R: Mehmet Fatih Desteguloglu, 100 min.) 
Secțiunea World Panorama
Povestea unui proprietar de magazin mic 
și cei doi angajați ai lui. O poveste despre 
luptă, prietenie și Turcia.

Florin Piersic

15.00 Asu Mare 2
 (Peru, 2015, R: Ricardo Maldonado, 100 
min.) Secțiunea Exotic Comedy
Viața lui Cachin e destul de bună. Dar fata pe 
care o iubește pare extrem de greu de cu-
cerit, așa că trebuie să facă niște schimbări, 
chiar dacă asta înseamnă să ascundă anumi-
te lucruri. E suficient pentru a fi fericit?

18.00 Scurtmetraje 2
Comedy Shorts 2  (120 min.)

20.30 Chiar în cel mai bun 
moment al vieții

Justo en lo mejor de mi vida  (Argentina, 
2015, R: Leonardo Fabio Calderón, 75 min.) 
Secțiunea World Panorama
Enzo se întâlnește cu un prieten vechi, 
partener de orchestră, pe care nu l-a văzut 
de mai bine de 10 ani. În curând va afla că 
această misterioasă întâlnire are loc în ziua 
morții sale.

22.30 Șpagă de intrat în Rai

El Soborno del Cielo  (Columbia, Mexic, 
2016, R: Lisandro Duque Naranjo, 93 min.) 
Secțiunea World Panorama
Într-un mic sat catolic, comunitatea se re-
voltă împotriva preotului local când acesta 
refuză să oficieze slujba de înmormântare 
pentru un sinucigaș. Dar preotul le răspun-
de cu aceeași monedă.

Teatrul Național

19.30 Orb de mină
Sala Euphorion  (R: Bogdan Sărătean, 
Teatrul Național Radu Stanca, Sibiu)
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Dacia

19.30 Suflet
Alma  (Chile, 2015, R: Diego Rougier, 97 min.)   
Secțiunea Exotic Comedy
Alma e o tipă amuzantă, dar bipolară, ce-și 
dă afară soțul din casă când află că el nu-i 
mai suportă boala. Totuși, el va face tot ce-i 
stă în putință pentru a-și recupera soția.

Studio 26

19.00 Justiție și altele
Justi&Cia  (Spania, 2014, R: Ignacio Estare-
gui, 86 min.) Secțiunea World Panorama
Justino, un miner sătul de situația eco-
nomică și socială, decide să înființeze un 
grup de luptători împotriva nedreptății.

Teatrul Național

19.30 Emancipare
Sala Euphorion  (R: Radu Iacoban, Teatrul 
de Comedie, București)

Victoria

14.00 Ca o zi de Duminică
Tu Hai Mera Sunday  (India, 2015, R: Mi-
lind Dhaimade, 119 min.) Secțiunea World 
Panorama
Cinci prieteni se chinuie să găsească un loc 
în care să joace fotbal în Mumbai.

17.00 Vise pe radio 
Radio Dreams  (SUA, 2016, R: Babak Jalali, 
93 min.) Secțiunea World Panorama
Un scriitor Iranian de geniu, dar neînțeles, se 
luptă să-și atingă scopul ambițios de a-i adu-
ce împreună pe Metallica și Kabul Dreams, 
prima trupă de rock din Afghanistan.

19.00 Barakah se întâlnește cu 
Barakah

Barakah meets Barakah  (Arabia Saudită, 
2016, R: Mahmoud Sabbagh, 88 min.) 
Competiție
O poveste de dragoste din Arabia Saudită 
contemporană și o comedie satirică? O vi-
ziune rară asupra începuturilor de relație 
dintre un tânăr birocrat și o tânără pasio-
nată de modă dintr-o familie bogată. Pe 
lângă obstacolele obișnuite legate de pă-
rinți și prieteni, filmul prezintă probleme 
specifice Arabiei - pericolul mereu prezent 
al poliției religioase. Film ce a câștigat Pre-
miul Ecumenic la Festivalul de la Berlin.

21.30 French Cuisine
Pension complète  (Franța, 2015, R: Flo-
rent-Emilio Siri, 81 min.) Secțiunea World 
Panorama
O poveste complicată în jurul unui hotel-re-
staurant de pe malul mării condus de o fa-
milie disfuncțională. Cu mult unt inclus.

Cinema City Iulius

15.30 Totul despre oameni
Yvelaferi Adamianebse  (Georgia, 2015, 
R: Giorgi Abashishvili, 72 min.) Secțiunea 
World Panorama
Nouă episoade despre momentele amu-
zante, neprevăzute și uneori tragice ale 
vieții. Bazat pe povestirile scriitorului geor-
gian Nodar Dumbadze.

17.30 Farsa la nivel de artă

Art of the Prank  (SUA, 2015, R: Andrea 
Marini, 82 min.) Secțiunea Docu-Comedy
Joey Skaggs, e celebru pentru farsele pe 
care le-a jucat instituțiilor media din SUA. 
În acest documentar regizorul Andrea Ma-
rini îl urmărește în timp ce se pregătește să 
execute cea mai îndrăzneață farsă pe care 
i-a pregătit-o Americii până acum.

20.00 Sieranevada 

 (România, 2015, R: Cristi Puiu, 173 min.) 
Secțiunea World Panorama
Ce se poate întâmpla atunci când o întrea-
gă familie se adună la un parastas?

Florin Piersic

15.00 Jacqueline
Jacqueline Argentine  (SUA, 2015, R: Ber-
nardo Britto, 87 min.) Secțiunea World 
Panorama
Acest mockumentar urmărește un regizor 
necunoscut în Argentina, unde au loc fil-
mările pentru Jacqueline, un film ce ame-
nință să deconspire planurile de a asasina 
un politician arab.

18.00 Duelul Vinului
The duel of wine  (Italia, 2015, R: Nicolás 
Carreras, 95 min.) Secțiunea World 
Panorama
Charlie a dispărut dintre somelierii faimoși 
atunci când și-a pierdut simțurile. Acum că 
și-a revenit îi lipsește doar faima de odini-
oară. Cât de departe poate merge pentru 
a-și recupera reputația, fără să-și piardă 
dragostea vieții?

20.30 Jules și Dolores
O Roubo da Taça  (Brazilia, 2016, R: Caito 
Ortiz, 90 min.) Competiție
Rio de Janeiro, 1983. Pentru a-și plăti dato-
riile acumulate la jocuri de noroc și pentru 
a-și mulțumi soția, Peralta și prietenul său 
Borracha decid să comită cel mai important 
jaf din istoria fotbalului Brazilian. Premiul 
Publicului la Festivalul de film SXSW 2016.

22.30 Cum ne-am cunoscut

How we met  (SUA, 2016, R: Oscar Rene 
Lozoya II, 78 min.) Secțiunea World 
Panorama
Un tânăr ratat merge la cea mai proastă 
întâlnire oarbă din istorie când el și parte-
nera sa trebuie să acopere urmele morții 
accidentale a unui polițist corupt.
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Dacia

19.30 Dincolo de rezultat
Al di là del risultato  (Italia, 2016, R: Ema-
nuele Gaetano Forte, 75 min.) Secțiunea 
World Panorama
Într-un orășel mic din Italia, Formia, patru 
prieteni își petrec viețile monotone. O co-
medie socială ce-și urmărește personajele 
în cele mai mici și amuzante detalii.

Studio 26

19.00 Partida de vânătoare
Hunting Party  (Guatemala, 2015, R: Chris 
Kummerfeldt Quiroa, 105 min.) Secțiunea 
Exotic Comedy
Cinci prieteni ies în oraș pentru a petrece 
cea mai frumoasă noapte a vieții lor și ul-
tima împreună. Așa ajung să vâneaze dra-
gostea, băutura ieftină și salvarea.

Victoria

14.00 Ce început de an!

Nu i Novyy God!  (Rusia, 2015, R: Mila Av-
gust, 65 min.) Secțiunea World Panorama
Un băiețel de nouă ani are o singură dorin-
ță – să poată sărbători Anul Nou împreună 
cu părinții lui. Însă tatăl său are un alt plan 
– el vrea să își părăsească familia. Mare 
greșeală! Disperat, băiatul începe un joc 
periculos pentru a încerca să își unească 
familia dezbinată.

17.00 Scurtmetraje Competiție: 
Independent

Shortfilm Competition: Independent 
 (83 min.)

19.00 Scurtmetraje Competiție: 
Studențesc

Shortfilm Competition: Student  (80 min.)

21.30 Lorna
 (Filipine, 2015, R: Sigrid Andrea Bernardo, 
124 min.) Competiție
Lorna, 60 de ani, se află între bărbați: ba 
fostul soț, ba cel mereu cu vorbele la el, ba 
iubitul de peste ocean, ba un star rock cu 
zâmbetul ușor afectat de viața pe scenă. 
Dragostea ar trebui să vină ușor, dar cum 
Lorna va afla repede, lucrurile nu devin 
mereu mai simple odată cu vârsta.

Cinema City Iulius

15.30 Rat-A-Tat

Pakdam Pakdai vs Billimaan  (India, 
2015, R: Prakashan U. K., 80 min.) Secțiu-
nea Animație
Cățeii Don și Colonel vor să scape de o 
gașcă enervantă de șoareci, dar se aliază 
cu cine nu trebuie. O aventură a celor mai 
de succes personaje de animație din India.

17.30 Cu spatele
Venir sur ses pas  (Franța, 2016, R: Bap-
tiste Drapeau, 67 min.) Secțiunea World 
Panorama
Apple e un tânăr ce visează să trăiască în 
Alpii Francezi de când s-a născut. Într-o zi 
decide să-și depășească fricile și să își în-
deplinească visul.

20.00 Insula

La Isla  (Maroc, 2016, R: Ahmed Boulane, 
82 min.) Secțiunea Exotic Comedy
Prezența unui soldat marocan pe o insulă 
minusculă dă naștere unui conflict diplo-
matic între Maroc și Spania. Bazat pe eve-
nimente reale.

22.30 Ultima vară a lui Beck
Becks letzter Sommer  (Germania, 2015, 
R: Frieder Wittich, 98 min.) Secțiunea World 
Panorama
Un profesor de muzică, fost muzician, frus-
trat, descoperă într-un elev talentul pen-
tru chitară și voce și decide să-l ajute să 
intre în industria muzicală. În același timp 
profesorul își schimbă și propria viață.

Florin Piersic

15.00 Ceapa Mov
The purple onion  (SUA, 2015, R: Matt 
Szymanowski, 75 min.) Secțiunea World 
Panorama
Un tânăr din San Francisco se afundă în 
dezamăgire până când găsește consolarea 
într-o scurtă întâlnire cu o femeie mai în 
vârstă cu care ar putea sau nu să fie înrudit.

18.00 Atomic Falafel 

 (Israel, 2015, R: Dror Shaul, 100 min.) 
Competiție
Nofar vinde falafel soldaților mereu pre-
gătiți de război, iar orașul ei este baza unui 
program secret cu arme nucleare al Israelu-
lui. Când un inspector atomic German vizi-
tează orașul, armata Israeliană îl vede ca pe 
un pericol al securității naționale, dar Nofar 
vede oportunitatea ca mama ei văduvă să 
se îndrăgostească din nou. O poveste des-
pre război nuclear, prietenie și iubire.

20.30 Radio Cortile 
 (Italia, 2016, R: Francesco Bonelli, 93 min.) 
Competiție
Fabio, prezentator al unei emisiuni de ra-
dio târzii, și-a construit o audiență loială 
cu dragostea sa pentru glume meschine 
și insulte sadistice. Când o tânără și fru-
moasă cântăreață cu un trecut misterios 
trebuie să fie intervievată de Fabio, con-
versația lor îi va schimba viața în moduri 
complet neașteptate.

22.30 Chatô - Regele Braziliei

Chatô: O Rei do Brasil  (Brazilia, 2015, 
R: Guilherme Fontes, 101 min.) Secțiunea 
World Panorama
Biopic bazat pe viața lui Assis Chateaubri-
and, cunoscut drept Chatô. Primul magnat 
media din Brazilia mai ales între 1930 și 
1960 când îi se spunea Cetățeanul Kane 
Brazilian. A fost senator al Republicii și a 
avut o relație apropiată cu președintele 
Getulio Vargas.
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Teatrul Național

19.30 After Hours
Sala Euforion  (R: Radu Iacoban, Teatrul 
Național I.L. Caragiale, București)

Victoria

14.00 Tovarășa Kim vrea să 
zboare

Comrade Kim goes flying  (Coreea de 
Nord, 2012, R: Nicholas Bonner, Anja 
Daelemans, Gwang Hun Kim , 81 min.) 
Secțiunea Exotic Comedy
Putere feminină în stil Nord Corean! O 
tânără femeie miner își dorește să devină 
acrobat. Deși merge la Pyongyang pentru 
a munci în construcții, o excursie la circ îi 
reaprinde dorința și îi oferă oportunitatea 
de a-și urmări visul.

17.00 Iartă-mă Laura
Lo siento Laura  (Chile, 2016, R: Jorrit 
Smink, 88 min.) Secțiunea Exotic Comedy
După ce Laura își găsește prietenul în pat 
cu altă femeie, ea și prietena ei Lili încear-
că totul pentru a găsi bărbatul ideal. Dar 
aventura lor e presărată cu probleme și 
întâlniri surpriză.

19.00 La naiba cu Goethe 2
Fack ju Göhte 2  (Germania, 2015, R: Bora 
Dagtekin, 115 min.) Secțiunea World 
Panorama
Dl. Müller și clasa lui de rebeli merg într-o 
excursie  în Thailanda pentru a îmbunătăți 
reputația liceului. Ce ar putea merge prost?

21.30 Barakah se întâlnește cu 
Barakah

Barakah meets Barakah  (Arabia Saudită, 
2016, R: Mahmoud Sabbagh, 88 min.) 
Competiție
O poveste de dragoste din Arabia Saudită 
contemporană și o comedie satirică? O vi-
ziune rară asupra începuturilor de relație 
dintre un tânăr birocrat și o tânără pasio-
nată de modă dintr-o familie bogată. Pe 
lângă obstacolele obișnuite legate de pă-
rinți și prieteni, filmul prezintă probleme 
specifice Arabiei - pericolul mereu prezent 
al poliției religioase. Film ce a câștigat Pre-
miul Ecumenic la Festivalul de la Berlin.

Cinema City Iulius

15.30 Cum ne-am cunoscut
How we met  (SUA, 2016, R: Oscar Rene Lo-
zoya II, 78 min.) Secțiunea World Panorama
Un tânăr ratat merge la cea mai proastă 
întâlnire oarbă din istorie când el și parte-
nera sa trebuie să acopere urmele morții 
accidentale a unui polițist corupt.

17.30 Happy Hour
 (Germania, 2015, R: Franz Müller, 95 min.) 
Secțiunea World Panorama
3 Germani. 2 crize a vârstei mijlocii. O sin-
gură Irlandă.

20.00 Cum mi-am cunoscut tatăl
Comment j’ai rencontré mon père 
 (Franța, 2016, R: Maxime Motte, 85 min.) 
Competiție
Începe din nou școala și în familia lui Engu-
errand, un băiat adoptat din Africa, atmo-
sfera e tensionată. Întâlnirea cu Citseko, un 
imigrant pe care băiatul îl consideră tatăl său 
biologic, nu va ajuta prea mult. Intrusul se va 
dovedi de un real ajutor și aventura pe care o 
începe ar putea rezolva problemele familiei.

22.30 Tinerii revoluționari
Ma révolution  (Franța, 2015, R: Ramzi Ben 
Sliman, 80 min.) Secțiunea World Panorama
În timp ce încearcă să o impresioneze pe 
fata pe care o place, un adolescent fran-
cez-tunisian devine accidental imaginea 
Primăverii Arabe din Paris.

Florin Piersic

15.00 Totul despre oameni

Yvelaferi Adamianebse  (Georgia, 2015, 
R: Giorgi Abashishvili, 72 min.) Secțiunea 
World Panorama
Nouă episoade despre momentele amu-
zante, neprevăzute și uneori tragice ale vie-
ții. Bazat pe povestirile scriitorului georgian 
Nodar Dumbadze.

18.00 Noaptea în care mama 
l-a ucis pe tata

La noche que mi madre mató a mi padre   
(Spania, 2016, R: Inés París, 94 min.) 
Competiție
Ce va face Isabel, o actriță de 40 de ani pe 
care nu o mai angajează nimeni pentru a-l 
convinge pe soțul ei să-i dea rolul principal 
din următorul său proiect? O seară, o gaz-
dă perfectă, oaspeți de seamă și o cină pe 
care niciunul dintre ei nu o va putea uita. 
Premiul Publicului la Malaga Film Festival.

20.30 Bun venit în Grecia
Highway to Hellas  (Germania, 2015, 
R: Aron Lehmann, 88 min.) Competiție
Când un inspector neamț vine să verifice 
dacă grantul oferit de banca lui pentru a 
construi o centrală electrică și un spital 
într-un mic sat din Grecia a fost folosit 
conform planului, el află că osplitalitatea 
și inteligența grecilor merg mână în mână 
într-o situație de criză. O comedie spu-
moasă ce pune relațiile interumane înain-
tea oricăror discuții financiare.

22.30 Asu Mare 2

 (Peru, 2015, R: Ricardo Maldonado, 100 min.) 
Secțiunea Exotic Comedy
Viața lui Cachin e destul de bună. Dar fata pe 
care o iubește pare extrem de greu de cu-
cerit, așa că trebuie să facă niște schimbări, 
chiar dacă asta înseamnă să ascundă anumi-
te lucruri. E suficient pentru a fi fericit?

Dacia

19.30 Josephine se întoarce
Joséphine s’arrondit  (Franța, 2016, 
R: Marilou Berry, 94 min.) Secțiunea World 
Panorama
De doi ani, Gilles  (nefumător-bun-bucă-
tar-bărbat-perfect-iubitor-de-pisici) și Jo-
sephine  (tânără-dezordonată-dar-ferme-
cătoare) sunt îndrăgostiți. Totul e perfect. 
Până când primesc vești neașteptate: în 
curând vor fi trei.

Studio 26

19.00 Cecul
El Cheque: La Película  (Panama, 2016, 
R: Arturo Montenegro, 100 min.) Secțiu-
nea Exotic Comedy
Dominga are grijă ca familia Vinda să fie 
fericită: gătește, spală, socializază și dis-
trează invitați. Totul până când un cec dă 
drumul dezbaterii asupra identității și în-
crederii în cei din jur.



www.comedycluj.ro      facebook.com/festivalulcomedycluj

15
  Vineri, 28 octombrie  

Victoria

14.00 Șpagă de intrat în Rai
El Soborno del Cielo  (Columbia, Mexic, 
2016, R: Lisandro Duque Naranjo, 93 min.) 
Secțiunea World Panorama
Într-un mic sat catolic, comunitatea se re-
voltă împotriva preotului local când acesta 
refuză să oficieze slujba de înmormântare 
pentru un sinucigaș. Dar preotul le răspun-
de cu aceeași monedă.

16.30 Scurtmetraje 2
Comedy Shorts 2  (120 min.)

19.30 Era OK și la 60
One Man Show susținut de  
Răzvan Vasilescu

21.30 Swiss army man

Swiss army man  (SUA, 2016, R: Dan Kwan, 
Daniel Scheinert, 97 min.) Secțiunea 
World Panorama
Un om disperat, naufragiat pe o insulă 
pustie se împrietenește cu un cadavru și 
împreună pornesc într-o aventură supra-
realistă pentru a ajunge acasă.

Dacia

19.30 Cu spatele

Venir sur ses pas  (Franța, 2016, R: Bap-
tiste Drapeau, 67 min.) Secțiunea World 
Panorama
Apple e un tânăr ce visează să trăiască în 
Alpii Francezi de când s-a născut. Într-o zi 
decide să-și depășească fricile și să își în-
deplinească visul.

Cinema City Iulius

15.30 Chatô - Regele Braziliei
Chatô: O Rei do Brasil  (Brazilia, 2015, 
R: Guilherme Fontes, 101 min.) Secțiunea 
World Panorama
Biopic bazat pe viața lui Assis Chateaubri-
and, cunoscut drept Chatô. Primul magnat 
media din Brazilia mai ales între 1930 și 
1960 când îi se spunea Cetățeanul Kane 
Brazilian. A fost senator al Republicii și a 
avut o relație apropiată cu președintele 
Getulio Vargas.

19.00 Croitoreasa

The Dressmaker  (Australia, 2015, R: Joce-
lyn Moorhouse, 118 min.) Secțiunea World 
Panorama
O femeie în ton cu moda se întoarce în oră-
șelul ei natal din Australia. Cu mașina ei de 
cusut și stilul său unic, ea transformă femei-
le orașului și se răzbună pe cei ce i-au greșit.

22.30 Jacqueline

Jacqueline Argentine  (SUA, 2015, R: Ber-
nardo Britto, 87 min.) Secțiunea World 
Panorama
Acest mockumentar urmărește un regizor 
necunoscut în Argentina, unde au loc fil-
mările pentru Jacqueline, un film ce ame-
nință să deconspire planurile de a asasina 
un politician arab.

Florin Piersic

15.00 Scurtmetraje 1
Comedy Shorts 1  (124 min.)

18.00 Atomic Falafel 
 (Israel, 2015, R: Dror Shaul, 100 min.) 
Competiție
Nofar vinde falafel soldaților mereu pre-
gătiți de război, iar orașul ei este baza unui 
program secret cu arme nucleare al Israelu-
lui. Când un inspector atomic German vizi-
tează orașul, armata Israeliană îl vede ca pe 
un pericol al securității naționale, dar Nofar 
vede oportunitatea ca mama ei văduvă să 
se îndrăgostească din nou. O poveste des-
pre război nuclear, prietenie și iubire.

20.30 Radio Cortile 

 (Italia, 2016, R: Francesco Bonelli, 93 min.) 
Competiție
Fabio, prezentator al unei emisiuni de ra-
dio târzii, și-a construit o audiență loială cu 
dragostea sa pentru glume meschine și in-
sulte sadistice. Când o tânără și frumoasă 
cântăreață cu un trecut misterios trebuie 
să fie intervievată de Fabio, conversația 
lor îi va schimba viața în moduri complet 
neașteptate.

22.30 Duelul Vinului

The duel of wine  (Italia, 2015, R: Nicolás 
Carreras, 95 min.) Secțiunea World 
Panorama
Charlie a dispărut dintre somelierii faimoși 
atunci când și-a pierdut simțurile. Acum că 
și-a revenit îi lipsește doar faima de odini-
oară. Cât de departe poate merge pentru 
a-și recupera reputația, fără să-și piardă 
dragostea vieții?
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Victoria

11.00 Clubul Aventurierilor
Klub wlóczykijów  (Polonia, 2015, R: To-
masz Szafranski, 98 min.) Secțiunea World 
Panorama
Căutarea unei comori de familie se trans-
formă într-o aventură completă atunci 
când Kornel, un băiat de 13 ani și unchiul 
său călătoresc prin țară. O poveste bazată 
pe un roman de Edmund Niziurksi.

14.00 La marginea drumului
La Chiperita  (Paraguai, 2015, R: Hugo Ca-
taldo, 65 min.) Secțiunea Exotic Comedy
La marginea drumului vorbește de dragos-
te în diversele ei forme: cea aproape imposi-
bilă și totuși probabilă, cea de familie și prie-
teni, dar și cea legată de lucrurile pe care la 
faci, toate amestecându-se cu ingredientele 
tropicale ale zonelor rurale din Paraguay.

17.00 Scurtmetraje Competiție: 
Independent

Shortfilm Competition: Independent 
 (83 min.)

19.00 Familia de Supereroi

SuperBobrovy  (Rusia, 2016, R: Dmitriy 
Dyachenko, 96 min.) Secțiunea World 
Panorama
Toată lumea visează să aibă superputeri. 
O familie mediocră din Rusia le primește 
subit, dar cu o condiție.

21.30 Dus cu vaca
La vache  (Franța, 2016, R: Mohamed Ha-
midi, 91 min.) Secțiunea World Panorama
Unui algerian i se împlinește visul de o via-
ță atunci când este invitat să-și ducă vaca, 
Jacqueline, la Paris la Târgul Internațional 
de Agricultură.

Cinema City Iulius

20.00 Adevarata poveste a lui 
Robin Hood

Robin des Bois, la véritable histoire 
 (Franța, 2015, R: Anthony Marciano, 87 
min.) Secțiunea World Panorama
Legenda lui Robin Hood revizitată: de data 
asta, fură de la săraci!

22.30 Nuntă în stil Kazakhstan

16 Kyz  (Kazakhstan, 2015, R: Kanagat 
Mustafin, 97 min.) Secțiunea Exotic 
Comedy
Nourzhan și Salima vor nepoți așa că-l 
grăbesc pe Buirzhan, fiul lor, să-și aleagă o 
logodnică, chiar dacă el ar vrea să se căsă-
torească doar din dragoste. Graba nu duce 
decât la noi aventuri și surprize.

Florin Piersic

19.00 GALA DE ÎNCHIDERE
Gala de decernare a premiilor Comedy 
Cluj va fi urmată de proiecția filmului:

Afacerea Est

Afacerea Est  (România, 2016, R: Igor 
Cobileanski, 87 min.) Gala de Închidere
Doi prieteni din Republica Moldova pleacă 
într-o călătorie plină de aventuri și suspans 
în timp ce încearcă diverse idei de afaceri 
pentru a câștiga suficienți bani să-și înde-
plinească visele. Un film ce nu duce lipsă de 
umorul genial al lui Igor Cobileanski.
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Dacia

19.30 Ca o zi de Duminică

Tu Hai Mera Sunday  (India, 2015, R: Milind 
Dhaimade, 119 min.) Secțiunea World 
Panorama
Cinci prieteni se chinuie să găsească un loc 
în care să joace fotbal în Mumbai.

Studio 26 

19.00 Partidul Revoltaților
Tryapichnyy soyuz  (Rusia, 2015, R: Mikhail 
Mestetskiy, 97 min.) Secțiunea World 
Panorama
Viața unui tânăr obișnuit, Vania, se schim-
bă după ce se întâlnește cu trei băieți ciu-
dați. Sportivi, artiști, visători – se auto-inti-
tulează „Gașca Revoluționarilor” și vor să 
schimbe întreaga lume.

  Duminică, 30 octombrie  

Victoria

11.00 Scurtmetraje Competiție: 
Studențesc

Shortfilm Competition: Student  (80 min.)

14.00 Vise pe radio

Radio Dreams  (SUA, 2016, R: Babak Jalali, 
93 min.) Secțiunea World Panorama
Un scriitor Iranian de geniu, dar neînțe-
les, se luptă să-și atingă scopul ambițios 
de a-i aduce împreună pe Metallica și 
Kabul Dreams, prima trupă de rock din 
Afghanistan.

17.00 Chiar în cel mai bun 
moment al vieții

Justo en lo mejor de mi vida  (Argentina, 
2015, R: Leonardo Fabio Calderón, 75 min.) 
Secțiunea World Panorama
Enzo se întâlnește cu un prieten vechi, 
partener de orchestră, pe care nu l-a văzut 
de mai bine de 10 ani. În curând va afla că 
această misterioasă întâlnire are loc în ziua 
morții sale.

19.00 Insula
La Isla  (Maroc, 2016, R: Ahmed Boulane, 
82 min.) Secțiunea Exotic Comedy
Prezența unui soldat marocan pe o insulă 
minusculă dă naștere unui conflict diplo-
matic între Maroc și Spania. Bazat pe eve-
nimente reale.

21.30 Film Premiat

Cinema City Iulius

15.30 Scurtmetraje 1

Comedy Shorts 1  (124 min.)

17.30 Ce-ți trebuie să fii normal
Requisitos para ser una persona normal 
 (Spania, 2015, R: Leticia Dolera, 90 min.) 
Secțiunea World Panorama
Maria are 30 de ani, e o persoană aparte 
și are un singur scop: să devină normală. 
Dar în primul rând trebuie să afle ce în-
seamnă asta.

20.00 Câștigătorul premiului 
pentru cel mai bun film

Florin Piersic

13.00 În căști: un documentar 
despre podcasturi

Ear Buds: The Podcasting Documentary 
 (SUA, 2016, R: Graham Elwood, 106 min.) 
Secțiunea Docu-Comedy
Un documentar ce explorează conexiunea 
dintre creatorii de podcasturi și fanii lor. O 
relație cum niciun alt produs mediatic nu a 
reușit să dezvolte până acum.

15.00 Scurtmetraje Animație

Shortfilm Animation  (109 min.)

18.00 French Cuisine

Pension complète  (Franța, 2015, R: Flo-
rent-Emilio Siri, 81 min.) Secțiunea World 
Panorama
O poveste complicată în jurul unui hotel-re-
staurant de pe malul mării condus de o fa-
milie disfuncțională. Cu mult unt inclus.

20.30 Câștigătorul Premiului 
Publicului



18

Comedy Cluj #8 International Film Festival 

2009 70 FILME
19 ȚĂRI

2010100 FILME
16 ȚĂRI

2011 100 FILME
30 ȚĂRI

2012130 FILME
35 ȚĂRI

2013 140 FILME 
40 ȚĂRI

2014

2015

192 FILME
38 ȚĂRI

198 FILME
40 ȚĂRI

peste 

100.000
SPECTATORI

peste 

700 
INVITAȚI

peste 

2000
MENȚIUNI MEDIA

  7 ani în cifre  

Caietul program al Festivalului Internațional de Film Comedy Cluj, ediția a opta. Editat de FUNDAȚIA EUROPEANĂ PENTRU CULTURĂ 
URBANĂ. Apare în 15 000 de exemplare. Director festival: HORAȚIU DAN. Redactor: ALINA CERNEA, ARANKA TAKÁCS. Text și se-
lecție filme: BOGDAN BEȘLIU. Pregătire tipar: IDEA PLUS. Copertă și concept grafic: ZÁGON SZENTES. Tehnoredactor: ÁGNES KINDA,  
MÁTYÁS KOLCZA. Tipar: INNOVER PRINTING. E-mail: contact@comedycluj.ro. 
Organizatorii își rezervă dreptul de a modifica programul • Spectatorii își asumă faptul că fotografiile și filmările în care ar putea să 
apară pe parcursul Comedy Cluj ar putea fi folosite de către organizatori pentru realizarea unor materiale de promovare. 

Cea de-a 8-a ediție a Festivalului Internațional de Film Comedy Cluj vine cu peste 120 de filme de scurt și 
lung metraj, 100 de invitați români și internaționali.
Ediția acestui an pune un accent puternic pe cinematografia mondială, independentă. Filme de pe întreg globul 
sunt selectate pentru a acoperi secțiuni precum Exotic Comedy (secțiune dedicată țărilor care nu au un număr 
mare de proiecții în România), Docu-Comedy, Comedy Around the World, proiecții speciale, competiții oficiale 
dedicate filmelor lungi, dar și celor scurte independente și din școlile de film.
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