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TIFF 2018: Trofeul Transilvania a revenit
filmului columbian ”Monos”
Trofeul Transilvania al Festivalului International de Film Transilvania
(TIFF), in valoare de 15.000 de euro, a revenit, sambata seara, la gala de
inchidere de la Cluj-Napoca filmului”Monos”, o productie columbiana din
2019, transmite corespondentul MEDIAFAX.
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Denis Cote, membru al juriului TIFF, a declarat, sambata seara, la Cluj-Napoca, la Gala de
inchidere a festivalului desfasurata la Teatrul National ca Trofeul Transilvania, in valoare de
15.000 de euro revine filmului columbian ”Monos” (2019), regizat de Alejandro Landes.
Pelicula castigatoare la TIFF, care a primit la festivalul Sundance Premiul special al juriului,
trateaza povestea a opt adolescenti, membri ai unei trupe de gherila si a unei ostatice, care se
ascund in muntii columbieni, iar uciderea accidentala a pretioasei lor vaci, Shakira, va declansa o
lupta sangeroasa pentru supravietuire.
in competitia oficiala a TIFF au figurat 12 filme.
Premiul Juriului Tinerilor Francofoni, inmanat de anbasadoarea Frantei, Michele Ramis, a revenit
peliculei ”Trecut prin foc”, iar mentiuni speciale ale Bursei Alex Leo Serban au fost inmanate lui

Alex Bogdan si Iosif Prodan, in timp de Lina Vdovii a primit bursa in valoare de 2000 de euro,
pentru proiectul documentar ”Il bel canto”.
De asemenea, premiul FIPRESCI a fost acordat filmului polonez ”Cler”, in timp ce premiul
publicului a fost adjudecat de ”Copilul problema”. Un alt premiu acordat a fost premiul publicului
pentru cel mai popular film din sectiunea Zilele Filmului Romanesc pentru ”Morometii 2”.
Premiul pentru scurt metraj la Zilele Filmului Romanesc a fost decernat peliculei ”Opinci”, iar
premiul pentru lung metraj a revenit filmului ”Arest”.
Totodata, premiul pentru cea mai buna interpretare a revenit actorului islandez Ingvar E.
Sigurdsson pentru rolul din filmul ”Alb cat vezi cu ochii”, iar premiul special al juriului a fost acordat
filmului ”Un om fidel”.
Premiul pentru cea mai buna regie a fost decernat lui May El-Touchy pentru filmul ”Dama de cupa”.
Actorul Marcel Iures a primit in cadrul Galei TIFF Premiul de Excelenta pentru cariera sa marcata
de zeci de roluri interpretate in teatru si film.
”Excelent, este o forma de fericire, chiar o forma de mare fericire, o parte din moleculele mele
sunt datoare acestui oras, universitarilor si oamenilor din Cluj”, a spus Iures,
Un alt premiu pentru intreaga cariera l-a primit si creatoarea de costume Oana Paunescu.
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