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Michael Bay fuig d'escena a meitat
d'una presentació de Samsung
«Suposo que les presentacions en directe no són el meu fort» va declarar
posteriorment

Un mal dia el té qualsevol. Però el mal dia que va patir ahir dimarts Michael Bay durant una
presentació en el marc del CES http://ca.wikipedia.org/wiki/Consumer_Electronics_Show)
(
d'enguany, a Las Vegas, li va valer protagonitzar l'anècdota de la jornada i, probablement, de
tota la fira.
Michael Bay és el conegut director de pel·lícules com Transformers, Pearl Harbor o
Armageddon, entre d'altres. Habia estat convidat per Samsung per presentar els seus nous
televisors Ultra HD davant de la premsa internacional. Bay va assistir a la invitació puntualment.
Després de projectar un vídeo de Transformers , el vicepresident de Samsung Electronica
America, Joe Stinziano, donava pas a Bay a sobre l'escenari. Això és el que va succeir
seguidament:
V?deo: http://www.youtube.com/watch?v=_tqRyzTvNKE
Després d'equivocar-se repetidament i perdre el fil, els nervis van poder amb Bay i va decidir
abandonar sobtadament l'escenari, deixant els assistents amb un pam de nas i a Stinziano amb
la paraula a la boca. Posteriorment, el director va declarar:
«Wow! Acabo d'avergonir-me a mi mateix al CES. Estava a punt de parlar per a Samsung sobre
el seu televisor corbat UHD de 105 polzades. Gairebé mai presto el meu per a cap producte, però
aquest era fantàstic. Em vaig emocionar tant al parlar que em vaig saltar la introducció del
vicepresident de Samsung i el teleprompter es va perdre. Després va començar a anar de dalt a
baix i després vaig marxar. Suposo que les presentacions en directe no són el meu fort»
No sembla massa correcte culpar al pobre teleprompter, però el que està clar és que no li
envegem la mala estona que va passar.
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