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Doi asasini plătiţi își așteaptă viitoarea victimă
într-un apartament gol.
Orele se scurg.
Tensiunea crește.
Glumiţele nevinovate se transformă în
împunsături ironice.
Insultele devin ameninţări.
Va curge sânge.

„Killing Time își are punctul de plecare
într-un clișeu simplu, într-o situaţie care a
apărut deja în nenumărate alte filme.
Acesta este motivul pentru care, încă din
primele scene, se regăsesc mai multe referinţe
la unele dintre filmele clasice ale genului. Dar
filmul vrea, de fapt, să atingă o zonă mai puţin
explorată și să spună o poveste despre viaţă și
moarte într-un mod complet diferit.”
FLORIN PIERSIC JR.

FLORIN PIERSIC JR.
Născut pe 18 iulie 1968, Florin Piersic Jr. a absolvit Academia Română de Teatru și Film –
specializarea actorie. Și-a început cariera pe scenă, unde a jucat în piese de teatru precum:
„Comedia erorilor”, „Regăsire”, „Zoo Story”, „La Mandragora”, „Key West”,
„Copiii unui Dumnezeu mai mic”, “Chelnerul mut” sau „Zaruri și cărţi”.
Unul dintre cele mai remarcabile momente ale carierei sale a fost apariţia în one man show-ul
lui Eric Bogosian „Sex, drugs, rock and roll”, un tur de forţă ce i-a adus Premiul Actorul
Anului în cadrul Galei UNITER 2002. Pe marele ecran, iubitorii de film l-au urmărit atât în
producţii românești („Ce lume veselă” de Malvina Ursianu, „Călătoria lui Gruber” de
Radu Gabrea) cât și internaţionale („Tinereţe fără tinereţe” de Francis Ford Coppola,
„Bibliotheque Pascal” de Hajdu Szabolcz). A lucrat de asemenea în televiziune, unde a
jucat rolul principal în serialul „La Urgenţă”. A scris și regizat numeroase scurtmetraje.
Este autorul romanului „Romantic Porno” și a unei colecţii de povestiri, intitulate satiric
„Opere Cumplite. Volumul unu”. În 2005 a regizat două filme independente „Fix Alert” și
„Eminescu vs. Eminem”. „Killing Time” este al treilea său lungmetraj.
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„Killing Time” (lungmetraj)
„Venice” (scurtmetraj)
„The birth of a masterpiece” (scurtmetraj)
„Double personality” (scurtmetraj)
„Bodies. Rest and motion” (scurtmetraj)
„Parental Advisory” (scurtmetraj)
„Advertising space” (scurtmetraj)
„Take six” (scurtmetraj)
„Eminescu Versus Eminem” (lungmetraj)
„Fix Alert” (lungmetraj)
„Advertising” (scurtmetraj)

Premii
2006 – Premiul pentru Cel mai bun Film
Experimental („Fix Alert”) la
Premiile UCIN
2005 – Premiul Special al Juriului
(„Fix Alert”) la
Festivalul de Film B-Est București
2004 – Premiul Special al Juriului (Advertising)
la Festivalul de Scurtmetraje de la Madisz

CRISTIAN IOAN GUTĂU

„Dacă ai încredere în mine că pot să conduc o navă spaţială, o să o conduc.
Şi bine pe deasupra. Aşa e şi cu Killing Time.
Florin a avut încredere că pot să fac rolul. Dacă un prieten crede în mine,
crede că pot să fac ceva, mă simt obligat să nu îi înşel încrederea.
E chiar atât de simplu.”

ANDREI CREŢULESCU

S-a născut pe 22 octombrie 1974, în Bucureşti. În 2005 şi-a început cariera de critic de film.
1998 a fost anul în care s-a alăturat echipei HBO România. În 2011 a pus bazele companiei
de producţie: Kinosseur.
Între 2008 şi 2011 a produs nouă documentare, marca HBO: „Apocalipsa după şoferi”
(regia Alexandru Solomon), „Nunţi, muzici şi casete video” (regia Tudor Giurgiu), „Australia”
(regia Claudiu Mitcu), câştigătorul unui premiu Emmy „Lumea văzută de Ion B.”
(regia Alexander Nanau), „Circul Vesel” (regia Claudiu Mitcu), „The Shukar Collective Project”
(regia Matei Alexandru Mocanu), „Victoria” (regia Ana Vlad & Adi Voicu), „Doina Groparilor”
(regia Pavel Cuzuioc) şi „Vorbitor” (regia Alex Baciu & Radu Muntean).
În 2010 a fost producătorul serialului „În derivă”, o producţie HBO Romania (adaptare a
serialului de succes „In Treatment”) iar în 2011 a colaborat la scrierea scenariului celui
de-al doilea sezon.
„Killing Time” este prima sa producţie independentă de film.

DAN BURLAC

Dan Burlac a absolvit cursurile de la FEMIS în Paris.
De asemenea a participat la programe de formare EAVE şi ACE în 2006 și 2007.
Din 2010 este asociat al companiei de producţie Elefant Films, împreună cu
Ruxandra Zenide şi Alexandru Iordăchescu. A fost asistent de producție pentru filmele
„Entre Chiens et Loups” (2000, regia Alexandre Arcady), „Amen” (regia Costa Gavras),
și „Jacquou Croquant” (2005, regia Laurent Boutonnat).
Manager de promovare pentru Occident–ul lui Cristian Mungiu, care a fost proiectat la
Cannes (Quinzaine) în 2000, și pentru Cristi Puiu la „Moartea domnului Lazarescu” care a
câștigat Marele Premiu la secţiunea Un Certain Regard în cadrul Festivalului de Film de la
Cannes 2005.
De atunci a mai fost producător executiv la filmul lui Corneliu Porumboiu „12.08 la Est de
Bucureşti” și producător asociat al lui Cristian Mungiu la „4 luni, 3 săptămâni şi 2 zile”,
câştigătorul Palm d’Or la Cannes 2007.
Este producător delegat pentru filmele „Nuntă mută” - regia Horaţiu Mălăele,
„Nuntă în Basarabia” – regia Napoleon Helmis, „Periferic” de Bogdan Apetrei şi
„Visul lui Adalbert” în regia lui Gabriel Achim.
A produs filmul „Copilăria lui Icar” – regia Alexandru Iordăchescu, iar cu Elefant Films a mai
produs, coprodus, „Păcătoasa Teodoara” – documentar, „Lullaby to my father” – regia Amos
Gitai (2012), „Sette opere de missericordia” – fraţii de Serio (2012), “Agon” – Robert Budina
(2012) şi „Historia de la meva muerte” – Albert Serra.
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TRANSILVANIA FILM prezintă o producție KINOSSEUR și ELEFANT FILM
cu sprijinul ZENITH MEDIA cu participarea HBO ROMÂNIA
cu FLORIN PIERSIC JR. CRISTIAN IOAN GUTĂU OLIMPIA MELINTE
DANIEL POPA și FLORIN ZAMFIRESCU
imaginea CRISTIAN STAN montajul FLORIN PIERSIC JR. muzica KARL RITTER
scenografia MIRCEA BĂRBULESCU sunetul CĂLIN GRĂDINĂRIȚA
asistent regie SMARANDA ŞCHIOPU
producători ANDREI CREȚULESCU DAN BURLAC FLORIN PIERSIC JR.
scenariul și regia FLORIN PIERSIC JR.

