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HUOM. julkaisuvapaa TORSTAINA 21.8. noin klo 20.oo palkinnon luovuttamisen jälkeen
K A M P E L A - tunnustuspalkinto
Rauman Elokuvakerho ry jakaa jo 15. kerran tunnustuspalkinnon
ELOKUVAKULTTUURIN HYVÄKSI TEHDYSTÄ TYÖSTÄ.
Palkinto jaetaan aina B l u e S e a F i l m F e s t i v a l i n yhteydessä.
Tunnustuspalkinto on keraaminen pienoisveistos, kampela,
jonka on tehnyt raumalainen taiteilija Seija Palonen.
K A M P E L A 2008 :

SATAKUNNAN ELÄVÄN KUVAN KESKUS
Satakuntalainen elokuva- ja media-alan yhteisö on 15 vuoden ajan ansiokkaasti edistänyt
elokuvakulttuurin tuntemusta Satakunnassa. Mediakasvatus, elokuva-alan asiantuntemus ja
neuvonta, elokuvaesityksien ja – tapahtumien järjestäminen, koulutus ja monet projektit ovat
tuoneet esiin maakunnallisen mediakulttuurin. Satakunnan Elävän Kuvan Keskus on pienistä
resursseista huolimatta sinnikkäästi kehittynyt ja kertonut elokuvan ilosanomaa vuosien ajan.
Audiovisuaalisen ilmaisun koko kirjo on ymmärretty SEKK:n toiminnoissa. Kunnioitettavaa on
rohkeus olla periaatteidensa takana kaupallisen kuvan viidakossa: mediakasvatusta lapsille,
kansalaisjournalismia, kyläelokuvaa ja erityisryhmien elokuvaa. Erityisen ansiokasta on suuntaus
kokemukselliseen mediakasvatukseen sekä harrastajien omaehtoisen median tekemisen tukemiseen.
Maamme alueellisista elokuvakeskuksista SEKK on kaikkein selvimmin erikoistunut elokuvan
tekemisen edistämiseen.
SEKK on lunastanut paikkansa maakunnan elokuvaverkoston kokoajana: maakunnan eri toiminnat
ja yhdistykset saman sateenvarjon alle on hieno tavoite.
Satakunnan Elävän Kuvan Keskus on esittäytynyt mitä erilaisimmissa muodoissa
Blue Sea Film Festivalilla. Yhteistyö toimii ja festivaali on kiitollinen SEKK:n osuudesta
elokuvajuhlien yhteen perusajatukseen. tuoda maakunnan elokuvaa ja elokuvatoimijoita esille.

Varsinkin lasten tekemien elokuvien esittäminen on festivaalilla SEKK:n kunnia
Lisäksi SEKK on vahvasti mukana kansainvälisessä Baltic Herring-lyhytelokuvakilpailussa
muun muassa markkinoinnissa ja tekemällä elokuvien tuomaristokoosteet.
Blue Sea Film Festival toivoo, että yhteistyö jatkuu ja molemmat yhteisöt saavuttaisivat murrosiän
jälkeen kypsän aikuisuuden.
Maakunta tarvitsee toimivan elokuvakeskuksen – Satakunnan Elävän Kuvan Keskus on sellainen.
Rauman Elokuvakerho kiittää SEKK:ä tuesta ja arvokkaasta työstä Satakunnan elokuvakulttuurin
hyväksi!
________________________________________________________________________________
Kampelan ovat vuosien varrella saaneet: 2007: freelancer taidepainotteisen erityistyön ohjaaja Ari
Impola; 2006 elokuvaprojektorin käyttäjäpariskunta Jorma ja Arja Hakkarainen; 2005
elokuvaohjaaja, taiteilija Liina Kulles, Eesti; 2004 elokuvahistorian professori, ohjaaja,
filmihullujen arkkienkeli Peter von Bagh; 2003 ohjaaja, käsikirjoittaja Sakari Kirjavainen; 2002
Baltic Herring–raadin pitkäaikainen puheenjohtaja FM Tarmo Hotanen; 2001 Rauma Jazz Film
Orchestra; 2000 ohjaaja Markku Lehmuskallio; 1999 ohjaaja, tuottaja Risto Orko; 1998 kirjailija
Tapio Koivukari; 1997 BSFF –vaikuttajapari Riitta Attila ja Otto Sallinen; 1996 Rauman
kansalaisopiston vararehtori Orvokki Viljanen; 1995 elokuvaaja Jouko Nummela; 1994
elokuvateatteri Iso-Hannu
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