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Bilanțul TIFF.18: Zeci de evenimente sold-out și peste 100.000 de participanți 

 

În ciuda capriciilor vremii, ediţia de majorat a Festivalului Internațional de Film Transilvania a fost 

sărbătorită cu săli pline, sute de invitaţi speciali, proiecţii cu casa închisă, premiere absolute, concerte și cine-

concerte, petreceri memorabile și masterclass-uri de excepţie. Cel mai mare eveniment din România dedicat 

filmului și industriei cinematografice a atras, între 31 mai și 9 iunie, la Cluj, peste 130.000 de participanți. 

Recordul de bilete vândute stabilit anul trecut a fost menţinut:  95.000 de bilete, chiar dacă festivalul a 
continuat să ofere, și la această ediţie, zeci de evenimente la care accesul publicului este liber.  

Două dintre cele mai așteptate filme de către cinefilii români au stabilit și recordurile de spectatori. Premiera 

mondială Parking, cel mai nou lungmetraj semnat de Tudor Giurgiu, a fost urmărită în sălile de cinema de 

peste 3000 de persoane, în timp ce Durere și Glorie (Pain and Glory), în regia lui Pedro Almodóvar, a 

atras peste 3.300 de spectatori. Căderea Imperiului American (The Fall of the American Empire, r. 

Denys Arcand), a rulat în aer liber în ultima seară a celei de-a 18-a ediţii TIFF și a adunat peste 2000 de cinefili 
în centrul orașului.  

Printre evenimentele speciale care au înregistrat cele mai mari încasări s-a numărat Gala de decernare a 

Trofeului Transilvania pentru întreaga contribuţie adusa cinematografiei mondiale, în cadrul căreia actorul 

Nicolas Cage a urmărit thrillerul Face/Off alături de spectatorii veniţi să-l vadă la Casa de Cultură a 

Studenţilor. La Gomera, cel mai nou film al regizorului Corneliu Porumboiu, a rulat pentru prima dată în 

România la TIFF, și alături cele patru proiecţii din secţiunea Film Food, urmate de cinele special pregătite de 

chefi de top, s-a aflat printre cele mai populare evenimente ale ediţiei. Toate filmele incluse în Competiţia 

Oficială și Zilele Filmului Românesc s-au proiectat cu casa închisă, sălile de cinema dovedindu-se 
neîncăpătoare pentru miile de iubitori de film. 

Surpriza ediţiei pentru cinefilii care nu au putut fi prezenţi la Cluj a fost lansarea platformei TIFF Unlimited, 

platforma de video streaming a festivalului, disponibilă oriunde în România, pe tot parcursul anului, cu filme 

noi la fiecare două săptămâni. Aproape  1500 de abonamente au fost deja activate, iar utilizatorii vor putea 

urmări aici conţinut divers, atent curatoriat, cu secţiuni tematice, care includ atât filme din programul 

festivalului, cât și din portofoliul companiilor de distribuţie de film din România. Extrem de apreciat după 

unica proiecţie din cadrul TIFF, la cererea publicului, documentarul Generația Woodstock (Woodstock: 

Three Days that Defined a Generation) se numără printre filmele acestei ediţii, disponibile acum și 
online.  
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Pe marele ecran, multe dintre filmele care s-au bucurat de mari succese de public și au fost premiate la această 

ediţie vor fi proiectate între 11 și 16  iunie, la Cinema Elvire Popesco, în cadrul Retrospectivei TIFF 2019 
la București. Programul complet poate fi consultat aici: http://bit.ly/tiffb2k19	

Inaugurată de regizorul Michel Gondry în chiar prima zi de TIFF 2019, Uzina filmelor de amatori rămâne 

deschisă, până în 31 iulie, pentru toţi cei ce se află în Cluj și doresc să trăiască experienţa de a-și crea propriul 

film. Rezervările pentru un program de 3 ore de distracţie maximă pot fi făcute în continuare online, aici 
https://uzinadefilme.com/rezervari/ 

Iubitorii de cinema își pot face deja planuri pentru TIFF 2020. Ediţia cu numărul 19 va avea loc între 29 mai și 

7 iunie, la Cluj-Napoca. Până atunci, cele mai apreciate filme din festival vor poposi la Sibiu (27 – 30 iunie) și 

Oradea (6-8 septembrie). 

 
*** 

Ne puteţi urmări pe: 

www.tiff.ro | FB: TransilvaniaIFF | Twitter: TIFFRomania | Instagram 

*** 

Festivalul Internaţional de Film Transilvania este organizat de Asociaţia pentru Promovarea Filmului 
Românesc și Asociaţia Festivalul de Film Transilvania. 

Cu sprijinul: Ministerului Culturii și Identităţii Naţionale, Centrului Naţional al Cinematografiei, Primăria și 
Consiliul Judeţean Cluj, Institutului Cultural Român, Programului Europa Creativă – MEDIA al Uniunii 
Europene, DacinSara, Uniunii Cineastilor din Romania, Departamentului pentru Relatii Interetnice – 
Guvernul României 

Prezentat de: Banca Transilvania 

Partener Principal: Mastercard 

Mașina Oficiala: Mercedes Benz 

Cafeaua Oficială: Nespresso 

Transportator Oficial: Tarom 
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Sponsori: Orange, Cemacon, Lidl, HBO GO, Kronenbourg Blanc, Regina Maria, E-On, McDonalds, IQOS, 
Tenaris Silcotub, Groupama, Cinema City, Aqua Carpatica, Domeniile Samburesti, Energobit, Madd 
Electronics, Eximtur, Ecco, Maris, Obsentum, Via Viticola Sarica Niculitel, Zetea, BDG, Clever, PMA, IKEA 

Partener Logistic Oficial: DHL 

Parteneri media: Europa FM, Adevărul, Dilema Veche, OK! Magazine, Historia, Marie Claire, Harper's 
Bazaar, Cosmopolitan, Auto-Motor-Sport, TV5, Business Review, Radio România Cultural, Observator 
Cultural, Agerpres, VICE, Glamour, Cinemagia, Revista BIZ, Life.ro, AaRC.ro, Sinteza, LiterNet, Verbs describe 
Us, GeoMovies 

Parteneri media locali: TVR Cluj, EBS Radio, Făclia, Filmtett, InfoTrafic, Maszol, Monitorul de Cluj, Radio 
Cluj, Transilvania Reporter, Ziua de Cluj, Transindex 

Partener de monitorizare: mediaTRUST 

 

 

 


