TIFF 2018 reface Persona lui Ingmar Bergman
cu Maia Morgenstern și Oana Pellea

Campania de imagine a celei de-a 17-a ediții a Festivalului Internațional de Film
Transilvania reproduce posterul și una dintre scenele iconice din capodopera lui Ingmar
Bergman, Persona, cu celebrele actrițe Maia Morgenstern și Oana Pellea.
Este nu doar un omagiu adus legendarului cineast suedez, căruia TIFF îi dedică în acest an o
retrospectivă la 100 de ani de la naștere, și capodoperei sale incontestabile, supranumită
,,Muntele Everest al analizei cinematografice’’, ci și o campanie vizuală în linia celor cu care
festivalul de la Cluj și-a obișnuit deja publicul.
Înfruntarea pe muchie de cuțit dintre o actriță refugiată în muțenie (Liv Ullmann) și infirmiera sa
(Bibi Andersson) face obiectul filmului în alb-negru regizat de Bergman în 1966. În 2018, Maia
Morgenstern și Oana Pellea recreează una dintre scenele-cheie din Persona, emblematică
pentru relația de interdependență dintre cele două personaje și vampirizarea psihologică despre
care vorbește filmul. Este o interpretare reverențioasă, agrementată cu un discret twist
transilvănean, în care transferul de personalitate ia forma unei veritabile relații vampirice.
„Am acceptat propunerea TIFF-ului din trei motive: e un festival pe care l-am admirat și
sprijinit încă de la prima ediție, îl ador pe Ingmar Bergman și o ador pe Maia. M-a încântat
rezultatul final și m-a convins încă o dată că am avut dreptate să accept această provocare”,
spune Oana Pellea. „E paradoxal”, adaugă Maia Morgenstern. „Pentru mine s-a închis un
cerc. Coincidența face că m-am întâlnit mai întâi cu scenariul de la Persona când, în facultate,
mi-am dat o restanță la actorie cu o scenă din acest mare film – pe care abia ulterior l-am
văzut. Să recreez acum cu Oana această secvență-citat, apropiindu-ne cu tot umorul, gingășia,
reverența și curajul de Persona, a fost o incursiune esențială în dragostea pentru cinema și
pentru această meserie. Cu atât mai importantă cu cât ea a fost prilejuită de TIFF, un festival
ca o mare sărbătoare care înseamnă întâlnirea – la mine acasă – cu autorii de film. Cu marii
maeștri, dar și cu cei aflați la început de drum. ”
În clipul oficial TIFF 2018, care va fi lansat în curând pe pagina de Facebook a festivalului, cele
două actrițe îndrăgite din România apar pentru prima dată împreună pe marele ecran, în regia
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fraților Anton și Damian Groves, de la Studioset, implicați pentru a cincea oară în campania
de imagine a celui mai important eveniment dedicat filmului în România.
Spotul a fost produs de Adriana Răcășan și Libra Film, filmările și ședința foto pentru posterul
acestei ediții au avut loc la Studio 82, iar Ana Light&Grip și Cutare Film au asigurat
echipamentele și aparatura de filmare. Autorul fotografiei inspirate de afișul filmului Persona
este Cosmin Bumbuț, grafica posterului este realizată de Andrei Pastuhov – art director TIFF, iar
imaginea clipului este semnată de directorul de imagine Andrei Oană. Ținutele actrițelor au fost
realizate de pictorul de costume Nicole Cârnu, machiajul a fost asigurat de Natalia Clima, iar hair
styling-ul de Sebastian Serghe. Montaj: Bogdan Orcula. Postproducție: Călin Bogdacenco.
Muzica: Ștefan Crișan.
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Parteneri media: TV5, Europa FM, Adevărul, Dilema Veche, OK! Magazine, Historia, Marie
Claire, Harper's Bazaar, Cosmopolitan, Men's Health, Business Review, Zile și Nopți, Cinemap,
Radio România Cultural, Observator Cultural, Scena 9, Agerpres, Life.ro, Cinemagia, BIZ,
News.ro, A List Magazine, LiterNet, AaRC.ro, Sinteza.
Parteneri media locali: Erdèly Naplò, Făclia, Filmtett, infoTrafic, Krónika, Monitorul de Cluj,
Radio Cluj, Transilvania Reporter
Partener de monitorizare: mediaTRUST

TIFF - Transilvania International Film Festival
Adresa: Str. Popa Soare Nr. 52, Sector 2, Bucuresti, Romania
Telefon: +40 213 266 480 | Fax: +40 213 260 268 | E-mail: press@tiff.ro

