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Caravana TIFF aduce la Timisoara sase seri cu
filme in aer liber
Caravana TIFF aduce la Timisoara cea de-a IX-a editie a evenimentului cu
seri de proiectie a unor filme multi-premiate pentru publicul cinefil, care le va
putea urmari in perioada 24 - 29 iulie, la Gradina de Vara Capitol, scrie
Agerpres.
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"Charleston" este filmul verii care deschide serile de cinema TIFF, urmat de "Money's Money",
"Foxtrot", "Caisa", "Romania Neimblanzita" si "Summer 1993".
"Un cocktail pop condimentat cu umor negru si melodrama, care s-a bucurat de o premiera
mondiala in competitia oficiala de la Locarno, 'Charleston' este debutul in lungmetraj al
regizorului Andrei Cretulescu. Filmul urmareste povestea unui triunghi amoros si ii aduce pe
marele ecran, in rol principal, pe trei dintre cei mai iubiti actori ai momentului, Serban Pavlu,
Radu Iacoban si Ana Ularu", transmit organizatorii evenimentului, Asociatia pentru Promovarea
Filmului Romanesc, intr-un comunicat remis, luni AGERPRES.
Miercuri seara, cinefilii vor afla ca "Banii sunt bani/Money's Money" urmarind thriller-ul regizat de
Gela Babluani, regizorul premiat in 2006 la Sundance pentru 13 Tzameti, care prezinta aventura
unui jaf ce schimba vietile a trei tineri infractori.

Controversatul "Foxtrot", un "studiu temerar despre durere si ce-nseamna sa pierzi pe cineva
apropiat", invita la introspectie si transforma un subiect foarte sensibil pe plan local intr-o
puternica metafora universala despre razboi.
Vineri, timisorenii il vor cunoaste pe "Caisa", in documentarul de debut al regizorului Alex
Mavrodineanu, care are drept subiect un antrenor de box ce s-a jurat ca nu mai profeseaza, dar
care se razgandeste atunci cand intalneste un tanar sportiv foarte talentat.
"Romania Neimblanzita" (regia Tom Barton-Humphreys) este documentarul care prezinta
frumusetea salbatica a Romaniei intr-o maniera complexa si autentica. Este un film realizat in
colaborare cu britanicii de la Off the Fence si narat de Victor Rebengiuc, o productie inedita,
filmata pe parcursul unui an intreg. Cei peste 20 de cameramani implicati in filmarea
documentarului au parcurs mii de kilometri pentru a surprinde lupta vietatilor pentru supravietuire.
Ultima seara incheie grandios seria de proiectii in aer liber din Gradina de Vara Capitol, cu "Vara
lui 1993/Summer 1993", debutul autobiografic al regizoarei catalane Carla Simon, care
urmareste povestea sensibila a unei fetite de sase ani, nevoita sa se adapteze noii sale vieti, in
sanul unei alte familii, dupa disparitia mamei.
Caravana Filmelor TIFF este un proiect organizat de Asociatia pentru Promovarea Filmului
Romanesc, cu sprijinul Europa Cinemas si al Centrului National al Cinematografiei.
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