The Social Network/ Rețeaua de socializare
Rețeaua de socializare este un film biografic, dramă din 2010 regizat de David
Fincher și avându-l ca scenarist pe Aaron Sorkin. Adaptat după cartea din 2009 a
lui Ben Mezrich The Accidental Billionaires, filmul surprinde momentele fondării
site-ului Facebook și procesele care au urmat după. Nici Mark Zuckerberg și nici
un angajat al Facebook nu a luat parte la proiect, deși Eduardo Saverin a fost
consultant pentru cartea lui Mezrich. Zuckerberg a criticat inacuaratețea faptelor
dar a felicitat creatorii filmului pentru alegerea aceleiași garderobe pe care o avea la acea perioadă.
Trailer Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=lB95KLmpLR4

Truth/ Întregul Adevăr
Povestea adevărată a scandalului care aproape a distrus organizația de presă CBS News. În timpul
campaniei electorale pentru funcția de președinte al SUA, Mary Mapes, o jurnalistă multipremiată, producătoare a emisiunii lui Dan Rather de la CBS, a dat în exclusivitate o anchetă despre
abuzuri la închisoarea Abu-Ghraib și alte materiale care-l acuzau pe președintele american în
funcție. Când a reieșit faptul că documentele pe care se baza ancheta jurnalistică erau falsificate,
credibilitatea lui Dan Rather a fost compromisă, cariera lui distrusă, canalul de știri aproape a fost
falimentat, iar cursa prezidențială era cât pe ce să fie deturnată.
Trailer Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=MqOz8-Sto1g

Wag the Dog/ Înscenarea
Comedie neagră, film american independent apărut în 1997, în regia lui Barry Levinson.
În rolurile principale: Dustin Hoffman, Robert De Niro, Anne Heche.
Filmul a fost lansat cu o lună înainte de izbucnirea scandalului Lewinsky și bombardarea
ulterioară a fabricii farmaceutice Al-Shifa în Sudan de către Administrația Clinton, fapt care a
determinat mass-media să facă unele comparații între film și realitate.
Trailer Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=steA_PZPkc8

Resurrecting the Champ/ Reînvierea Campionului
Filmul Resurrecting the Champ ne prezintă un tânăr jurnalist sportiv care încearcă să își
mulțumească șeful, dar se pare ca în loc sa aducă ceva autentic el muncește pe brânci pentru
a fura de la alții. Exact atunci când avea nevoie cel mai mult de o reușită, pentru a își pune
viața înapoi pe picioare, tânărul salvează un bătrân fără adăpost, ca să afle imediat ca bărbatul
este de fapt o legendă a boxului de categorie grea, despre care se credea ca a murit. Bătrânul
este de acord sa își pună povestea pe hârtie, spre încântarea tânărului jurnalist. Dar ceea ce
începe ca o poveste de salvare a unui Campion pierdut, se transforma într-o călătorie
personală, iar întrebările despre trecutul Campionului vor ajunge sa ii amenințe pe toți cei
dragi lui.
Trailer Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=AYBHS4V-_qs

The Queen/ Regina
Atunci când vestea morții Prințesei Diana cade asupra unui public britanic șocat si neîncrezător,
Regina Elizabeta a II-a se retrage între zidurile Castelului Balmoral cu familia sa, incapabila de a
înțelege reacția publicului la nenorocire. Pentru Tony Blair, popularul si nou alesul prim-ministru,
nevoia poporului de siguranța si sprijin este palpabila. Cu cat răbufnirea emoționala fără
precedent creste in intensitate, Blair trebuie sa găsească un mod de a o reuni pe iubita Regina cu
poporul britanic. Tony Blair este primul laburist ales de poporul englez după 18 ani. El devine
Primul Ministru al Angliei. Tony Blair abia instalat, deja se trezește cu probleme delicate pe care
încearcă să le rezolve cât mai bine. În 30 august 1997, fiul miliardarului Mohamed și prințesa Diana
au suferit un accident rutier, iar Prințesa Poporului, cum o numise Tony Blair, moare. Poporul
britanic suferă.
Trailer Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=mqL42sjb96I&t=60s

All the President’s Men/ Toți Oamenii Președintelui
Toți oamenii președintelui este un film politic american din 1976, regizat de Alan J. Pakula.
Filmul reprezintă o ecranizare a cărții de nonficțiune din 1974 cu același nume scrisă de Bob
Woodward și Carl Bernstein, cei doi jurnaliști care au investigat scandalul Watergate pentru
ziarul The Washington Post. Scenariul a fost scris de William Goldman, iar filmul a fost produs
de Walter Coblenz. Rolurile principale sunt interpretate de Robert Redford (Woodward)
și Dustin Hoffman (Bernstein).
Trailer Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=vLt6djxhNe8

Spotlight/ Echipa de investigații
Spotlight este un film american biografic dramatic din 2015 regizat de Tom McCarthy.
Rolurile principale au fost interpretate de actorii Mark Ruffalo și Michael Keaton. În 2016
a câștigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film. Scenariul este scris de McCarthy și Josh
Singer. Subiectul filmului este ancheta jurnalistică a ziarului Boston Globe pe
tema abuzurilor sexuale comise asupra unor copii din familii vulnerabile de către un
număr important de preoți catolici.
Trailer Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=EwdCIpbTN5g

Nightcrawler/ Prădător de noapte
În fiecare noapte, in timp ce orașul doarme, echipe frenetice înarmate cu mașini rapide,
camere video scumpe si radare de politie pornesc la vânătoare prin Los Angeles in
căutarea unui subiect senzațional. Acești jurnaliști independenți, cunoscuți și sub numele
de „prădători de noapte”, vânează accidente de mașină, incendii, crime si orice alt fel de
incident pe care îl filmează in speranța ca apoi sa-l vândă televiziunilor locale pentru
jurnalele de știri. Alergând de la un incident unde e prezenta politia la altul, aceștia sunt
mânați de un calcul simplu care convertește infracțiunile si victimele in dolari si cenți.
Trailer Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=u1uP_8VJkDQ

The Great Debaters/ La început a fost cuvântul
Filmul este o drama bazată pe adevărata poveste a profesorului de colegiu Melvin B.
Tolson. Acesta a inspirat studenții sa formeze a echipa de combatere care a ajuns sa
provoace colegiul Harvard in campionatul național. Acesta a reușit sa formeze o echipa
de studenți tineri, hotărați si inteligenți pentru a contesta colegiul albilor de la Harvard,
spre încercarea lor de a deveni campioni.
Trailer Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=IN2AGZThL-8&t=80s

Good Night and Good Luck/ Noapte bună și noroc!
Acțiunea filmului are loc in jurul anului 1950, in perioada de început a amenințării
comunismului asupra SUA, când se crease o paranoia printre cetățenii americani. Pelicula
reprezintă o cronica realista despre conflictul dintre crainicul de știri Edward R. Murrow
si senatorul Joseph McCarthy. In dorința de a dezvălui adevărul, Murrow si echipa sa îl
sfidează pe senator in timpul campaniei sale mincinoase. Acesta ajunge sa îl acuze pe
Murrow de comunism, însă in final, Murrow si producătorul sau, Fred Friendly, reușesc
sa demaște cel mai controversat senator din istoria SUA.
Trailer Oficial: https://www.youtube.com/watch?v=Pv4s0wdDOK0

