
VIDEO A fost, sau n-a fost domnea�� faults Vezi spotul oficial al TIFF!
Spotul editiei din acest an a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF) parodiaza emisiuni
sportive si il are ca protagonist pe Corneliu Porumboiu, care intervine telefonic intr-o astfel de emisiune
pentru a spune daca "A fost sau n-a fost" fault. 
  
  Spotul TIFF 2011, prezentat, miercuri, in premiera la Cluj-Napoca de catre organizatorii festivalului,
este o parodie a emisiunilor sportive de tip talk-show. De asemenea, afisul festivalului il prezinta pe
regizorul Corneliu Porumboiu in tricoul echipei nationale a Romaniei, purtand numarul 10. 
  
  Directorul TIFF, Tudor Giurgiu, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca spotul si afisul celei de-a zecea
editii TIFF sunt legate de personalitatea lui Corneliu Porumboiu, regizorul care a castigat pana acum doua
premii TIFF cu filmele "A fost sau n-a fosts" si "Politist, adjectiv". 
  
  Spotul prezinta o emisiune de televiziune, numita "RetrospecTIFF", in care actorii din filmul lui
Porumboiu "A fost sau n-a fosts" fac un talk-show sportiv, iar regizorul Corneliu Porumboiu intervine in
emisiune sa spuna daca "A fost sau nu a fost" fault 
  
  Tudor Giurgiu a afirmat ca este o asociere normala intre fotbal si TIFF. 
  
  "Ideea a fost amuzanta, ne-am bucura sa existe un numar 10 in nationala asa cum exista in film", a spus
Giurgiu. 
  
   
  
  Directorul artistic al TIFF, Mihai Chirilov, a declarat, in aceeasi conferinta de presa, ca sunt zece ani de
cand filmul romanesc a devenit vizibil in lume si astfel s-a ajuns la paralela intre fotbal si TIFF. 
  
  Editia din acest an a TIFF va avea loc intre 3 si 12 iunie, la Cluj-Napoca, si intre 15 si 19 iunie, la Sibiu.

  

Cuvinte cheie: cluj-napoca  tiff  cluj  transilvania  international  fotbal  giurgiu  festivalului international
de film transilvania  sport  conferinta  conferinta de presa  televiziune  personal  show  sportiv
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