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25 -juhlavuoden kilpailussa ennätysmäärä osallistujia
Baltic Herring -lyhytelokuvakilpailu on Itämeren rantavaltioiden asukkaille
tarkoitettu kilpailu, joka järjestetään tänä vuonna 25. kerran. Määräaikaan mennessä
kilpailuun hyväksyttiin peräti 176 elokuvaa kymmenestä eri Itämeren maasta.
Valtaosa kilpailutöistä on fiktioita, mutta mukaan mahtuu myös animaatioita,
dokumentteja, kokeellisia elokuvia, musiikkivideoita ja videotaidetta. Venäjältä
saapui huimat 75 elokuvaa. Suomen lisäksi töitä on saapunut Ruotsista, Saksasta,
Puolasta, Norjasta, Tanskasta, Eestistä, Latviasta ja Liettuasta.
Tuomariston mielestä kilpailussa oli paljon erinomaisia elokuvia, varsinkin fiktioita
ja animaatioelokuvia. Todellisia helmiä oli kuitenkin verrattain vähän, joten
tuomaristolla oli varsin helppo poimia rusinat pullasta. Tällä kertaa kunnostautuivat
erityisesti suomalaiset elokuvat.
Amatöörisarja:
Amatöörisarjan voittaja löytyy tällä kertaa Puolasta. Voittaja on Pawe Zdanowski
elokuvalla My Big Brother. Palkintona luonnollisesti keraamisen silakan lisäksi
vähän starttirahaa seuraavaan elokuvaprojektiin. Palkintosumma on 500 euroa.
Tuomariston mielestä elokuvassa oli kaikki paikalla. Se oli hyvin kirjoitettu, mutta
huomio kiinnittyi ennen kaikkea elokuvan veljeksiin, jotka suoriutuivat rooleistaan
erinomaisesti.
Opiskelijasarja:
Opiskelijasarjan voiton saa tällä kertaa kotimainen elokuva. Voiton vie Anastasia
Lobkovski elokuvallaan Hehku. Voittosumma on tässäkin 500 euroa.

Elokuvassa kaikki oli paikallaan. Tuomaristo ihastui elokuvan taitavaan
käsikirjoituksen lisäksi näyttelijäohjaukseen, joka oli erinomaista.
Ammattilaissarja:
Ammattilaisten voittajaelokuvan takana on kaksi naista, Heli Pekkonen ja Marianne
Mäkelä. Elokuva nimi on Soita äidille. Voittosumma jälleen 500 euroa.
Tämän elokuvan parasta antia oli sen kokeellinen rakenne sekä ihon alle menevät
tarinat. Tunneskaala vaihtelee taiturimaisesti onnen ja epätoivon sekä ilon ja surun
välillä.
Kunniakirjoja jaettiin kaksi:
Ensimmäinen menee valloittavalle animaatioelokuvalle Kukan tarina. Sen ovat
tehneet Janne Itkonen ja työryhmä kolmasluokkalaisia Leppäkertun koulusta
Leppävirralta.
Toisen saa kovatasoisten miesnäyttelijöiden joukosta Juha Veijonen. Hän esiintyi
opiskelijasarjan Severi Koivusalon elokuvassa Häävalssi.
Golden Baltic Herring:
Kaikkien sarjojen voittajat olivat keskenään hyvin tasaisia. Golden Baltic Herringin
nappasi kuitenkin kaksikko Heli Pekkonen ja Marianne Mäkelä.

Kilpailun kansainvälinen raati
Tarmo Hotanen, elokuvatieteen maisteri, pj
Vaiko Edur, elokuvaohjaaja, Eesti
Fabian Munsterhjelm, viime vuoden BH-voittaja, ohjaaja
Patrik Kumpulainen, viime vuoden BH-voittaja, näyttelijä
Matilde Caruso, Raumars-taiteilija, Italia
Tiedustelut:
Tarmo Hotanen, BH-kordinaattori
+358445843009
tarmo.hotanen@gmail.com

www.blueseafilmfestival.net
”Sinise mere elävi kuvi vahdata vanhatte ja uusitten gambraatteittem
bareis elokuun doiseks viimsell viikoll. Lysti pidetä millo misäki salis
ja välist trekolim buolellakki."

