XXIV Blue Sea Film Festival 17.8.-20.8.2017, Rauma, Finland
23. BALTIC HERRING – LYHYTELOKUVAKILPAILUN TULOKSET
TIEDOTE – julkaisuvapaa lauantaina 19.8. klo 19.30 Baltic Herring – lyhytelokuvakilpailu on suunnattu Itämeren maihin. Kilpailussa on kolme sarjaa:
ammattilaiset, opiskelijat ja amatöörit.
Kilpailussa oli mukana 78 elokuvaa, joista varsinaiseen loppukilpailuun esiraadit valitsivat 32
elokuvaa. Kilpailun tuomaristo: Kaisa El-Ramly, elokuvaohjaaja, viime vuoden voittaja; Rauno
Kuusik, Eesti, elokuvakäsikirjoittaja; Hodhayfa Salih, Irak, Raumars-taiteilija; Kristin Brice,
Yhdysvallat, Raumars-taiteilija ja Tarmo Hotanen, elokuvatieteen maisteri

Ja ”silakka-oskarin” saa:
Amatöörisarja:
- JOUKO NUMMELA-PALKINNON VOITTAJA ja Kunniamaininta: Jaakko Nikkilä-Vesiemme äärellä,
Suomi
"Tärkeä kannanotto vesiemme puolesta. Tekijän rakkaus ja kunnioitus Itämerta kohtaan nousi
hyvin elokuvan teemaks ja oli vastaansanomatonta. Tuomaristo päätti antaa Jouko Nummelapalkinnon Jaakko Nikkilälle, kannustuksena hänelle jatkamaan elokuvantekemisen parissa."

- Kunniamaininta: Inga Glebova-CHORAS (Choir), Latvia
"Tekijällä oli ajatusta ja ymmärrystä dokumentaarisen elokuvan kerronnasta. Viehättävien
päähenkilöiden valinta yhdistettynä tekijän ymmärrykseen kertoa tarinaa, antoi katsojalle
mahdollisuuden ajatella muutakin kuin pelkästään elokuvan surullista ja kauheaa aihetta."
- Kunniamaininta: Vladimir Alexandrov-The Domino Effect, Venäjä
"Hyvä esimerkki tarinankerronnasta."

Opiskelijasarja:
OPISKELIJASARJAN JAETTU VOITTAJA: Yyhely Hälvin-As A Little Bird I...Eesti
"Hieno kuvaus ihmisen ja eläimen yhteydestä ja yhdistelmästä. Erittäin ainutlaatuinen ja
omaääninen elokuva. Todella tarkasti toteutettu, jokaista yksityiskohtaa myöten. Hienoa
materiaalien käyttöä ja ilmaisua. Ammattilaistasoa oleva helmi."
Elokuvalle annettiin myös Golden Baltic Herring-palkinto
OPISKELIJASARJAN JAETTU VOITTAJA: J.J Vanhanen-Kukista ja mehiläisistä, Suomi
"Kompakti, kokonainen, hauska ja sympaattinen tarina. Visuaalinen maailma tuki ja toi hienosti
esille tarinan miljöön ja tunnelman. Elokuva pysyi hyvin genressään. Esimerkillistä ja loistavaa
näyttelijäntyön ohjaamista."

Ammattilaissarja:
- Kunniamaininta: Timo Zhalnin-Aquarius, Venäjä
"Visuaalinen ilme hyvin yhdistettynä tanssiin antaen elokuvalle omanlaisen rytmin."
- Kunniamaininta: Urte Oettinger, Johan Oettinger-Ragnarok, Tanska
"Saada olla hetki fantasiamaailmassa, mutta josta lopuksi palautetaan jyrkästi takaisin
todellisuuteen. Koskettava dystopia-kuvaus."
- Kunniamaininta: Ülo Pikkov-Empty Place, Eesti
"Yllätyksellinen, monitasoinen ja hieno elokuva. Mainio esimerkki eri genrejen onnistuneesta
yhdistämisestä. Erittäin tasokas ja toimiva äänimaailma."

Yleisesti tuomariston mielestä:
"Kilpailun elokuvat olivat tänä vuonna tuomariston mielestä keskitasoa, joukosta
löytyi vain muutama oikea timantti."
Juryn puolesta, tiedustelut
Tarmo Hotanen, 0445843009, tarmo.hotanen@gmail.com

