
TIFF 2011. Goran, Ursul si Hollywood
The Way Back, debutul lui Dragos Bucur la Hollywood, Ursul lui Dan Chisu si concertul Goran Bregovic
sunt highlight-urile editiei din acest an a Festivalului International de Film Transilvania, ce va avea loc la
Sibiu intre 15 si 19 iunie.
  
  In tranzitia sa spre Transilvania Art Film Festival (TAFF), anuntat inca de acum mai bine de o luna de
Tudor Giurgiu, directorul Festivalului, editia din 2011 a TIFF la Sibiu va fi, de departe, cea mai mare, din
istoria festivalului la Sibiu. Pentru prima data, proiectiile in aer liber ale TIFF se vor tine in Piata Mare,
pentru un public de patru ori mai mare decat pana acum. La fiecare proiectie, organizatorii vor amplasa
3000 de scaune in plin centrul Sibiului, acolo unde vor rula cele mai noi sau indragite productii aparute in
ultima perioada pe marile ecrane. Piata Mare va fi gazda proiectiei filmelor Ursul, ultima productie
semnata Dan Chisu sau The Way Back, film in care Dragos Bucur, actor cunoscut publicului roman
pentru rolul din filmul Politist.
  
  Adjectiv, apare alaturi de nume de legenda ale Hollywood-ului, Colin Farrel sau Ed Harris. The Way
Back va fi filmul ce inchide editia 2011 a TIFF Sibiu, urmand sa fie proiectat duminica seara, de la ora
22. In Piata Mare, filmele vor rula in fiecare seara de la aceasta ora, mai putin in ziua de 16 iunie, a doua
zi de festival, cand Piata Mare va rasuna de muzica spectaculoasa a lui Goran Bregovic. Concertul
acestuia, sustinut alaturi de The wedding and funeral orchestra, va incepe de la ora 21, proiectia filmului
Ursul, a carui coloana sonora e semnata de Bregovic, fiind programata la ora 22:30. Pe langa Ursul si The
Way Back, pe ecranul gigant din Piata Mare a Sibiului vor rula, miercuri, 15 iunie, Verii - film spaniol in
regia lui Daniel Sanchez Arevalo si vineri, 17 iunie, Biutiful Mexic - film regizat de Alejandro Gonzales
Inarritu. De asemenea, nostalgicii cinematografiei romane vor avea ocazia sa revada sambata, 18 iunie,
capodopera lui Lucian Pintilie, De ce trag clopotele Mitica?.
  
  Fata de anii trecuti, locatiile de interior s-au modificat. Teatrul de Vara si Centrul Cultural Habitus au
fost schimbate anul acesta pe Teatrul Gong si Music Pub. Pe ecranul de la Teatrul Gong vor rula in
fiecare zi cate sase filme. Alba ca Zapada, Aproape de cer si Never let me go, film in care joaca Keira
Knightley fiind de departe capetele de afis ale proiectiilor de la Gong. Music Pub este dedicat filmelor
mai aparte. Strania poveste a lui Jim Morrison, Hipsters sau Omul cu cmera de filmat anuntandu-se pe
gustul publicului tanar. 
  
  Intrarea la filmele Tiff Sibiu 2011 se va face pe baza de bilet. La proiectiile de la Teatrul Gong, pentru
un film, pretul unui bilet este de 7 lei, cu reducere de 2 lei pentru elevi, studenti si pensionari. Tot 7 lei
costa si biletul la proiectiile din Music Pub, insa acolo, in acest pret sibienii vor putea vedea doua filme.
In Piata Mare, accesul la filme este gratuit, facand exceptie ziua de 16 iunie. Pentru concertul Goran
Bregovic si proiectia filmului Ursul, biletul costa 15 lei. 
  
  Bilete la concert pot fi cumparate de la TIFF Info Point (Piata Mare, Piata Unirii, bd-ul Nicolae
Balcescu, bd. Victoriei), Teatrul `Gong`, Music Pub, Hotel Ibis, Casa Luxemburg, Atrium Classic Café,
Café Wien, Einstein Café, Info Point Piata Huet sau la sediul ziarului Turnul Sfatului si online, de pe
site-ul www.tiff.ro
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  `Festivalul o sa iasa de sub umbrela TIFF, va avea un profil special. Aici exista un public deja testat in
ceea ce priveste filmul de arta. Asta nu inseamna ca vorbim de filme pentru o elita sau doar pentru cei
care au acces la arta. E vorba de lansarea unui nou brand, de un festival cu filme romanesti, filme despre
celelalte arte, plus expozitii si concerte`, Tudor Giurgiu despre transformarea TIFF in TAFF
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