ZILELE CINEMATOGRAFIEI PORTUGHEZE LA IAŞI
PENTRU DIFUZARE
Iaşi – 21 februarie 2009 – Prima ediţie a Zilelor Cinematografiei Portugheze la Iaşi
(www.cinemaportughez.ro) a adunat la Cinema Glendale ieşeni de toate vîrstele. Sălile în care
au fost proiectate filmele au fost arhipline. Deşi în prima seară a fost deschisă publicului numai
o sală, în ultima zi de festival toate cele 3 săli ale cinematografului au fost ocupate pînă la refuz.
Aproximativ 600 de ieşeni au vizionat Alice, unul dintre cele mai cunoscute filme portugheze.
„Nu cred că numai intrarea liberă a stîrnit interesul ieşenilor. A fost şi apetitul pentru cultura
portugheză. Ne bucură faptul că aceste filme au fost primite bine de public şi vrem să facem din
luna februarie luna filmelor portugheze la Iaşi”, a spus George Toma, managerul agenţiei de
comunicare Truisme, organizatorul evenimentului.
Din partea Ambasadei Portugaliei in România, la eveniment a participat Dna Ana Luísa Nunes
Barata, Consilier al Ambasadei. „Evenimentul este menit să aducă ceva mai aproape
cinematografia portugheză, care nu este foarte cunoscută în România şi, de asemenea, să facă
cunoscută Portugalia publicului” a declarat Dna Nunes Barata în deschiderea evenimentului.
Cele trei filme prezentate publicului ieşean – Misterul drumului de Sintra, Dincolo de nori şi
Alice - reprezintă genuri şi abordări diferite ale cinematografiei portugheze contemporane,
înfăţişând câte puţin din ritmul şi tipicul vieţii portugheze de zi cu zi, atât cea modernă, cât şi
cea de epocă.
Iaşul este al treilea oraş din ţară care găzduieşte un astfel de festival, după Bucureşti şi ClujNapoca. Zilele Cinematografiei Portugheze la Iaşi au fost organizate de agenţia de comunicare
Truisme, împreună cu Ambasada Portugaliei în România şi Institutul Camões din Portugalia.
Iniţiat ca un proiect experimental, în încercarea de a testa apetenţa publicului pentru
cinematografia portugheză, prea puţin răspândită în rîndul proiecţiilor din România,
evenimentul s-a dovedit a fi de mare succes încă de la prima sa ediţie din martie 2008 în
Bucureşti.
Organizatorii Zilelor Cinematografiei Portugheze la Iaşi sînt: agenţia de comunicare
Truisme, Institutul Camoes din Portugalia şi Ambasada Portugaliei în România.
Evenimentul este susţinut de Rotary International – Districtul 2241 – România –
Republica Moldova.
Partenerii ediţiei de la Iaşi: Editura Polirom, Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi, Asociaţia
Studenţilor Jurnalişti.
Partenerii media ai evenimentului: Ziarul de Iaşi, Radio Guerrilla, TVR Iaşi, 24 FUN
Iaşi, Suplimentul de Cultură, Opinia Veche şi altiaşi.ro.

Pozele de la eveniment (varinate pentru print şi web) pot fi gasite la adresa:
http://www.cinemaportughez.ro/presa/imagini/eveniment/zcp/
DESPRE TRUISME
Truisme este un shop de relaţii publice şi comunicare cu sediul în Iaşi care oferă servicii de
consultanţă, copywriting, event management şi monitorizare media. În plus, agenţia derulează
proiecte speciale în domenii precum Comunicare Internă şi Responsabilitate Socială
Corporativă.
Ideile bune se nasc din truisme.
Pentru informaţii suplimentare legate de Zilele Cinematografiei Portugheze la Iaşi vă rugăm să
contactaţi agenţia de comunicare Truisme:
George Toma
Manager Truisme
E: george.toma@truisme.ro
T: 0721 384 389
W: www.truisme.ro
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