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HUOM. julkaisuvapaa PERJANTAINA 20.8. noin klo 20.oo palkinnon luovuttamisen jälkeen 

K A M P E L A  - tunnustuspalkinto

Rauman Elokuvakerho ry jakaa jo 17.  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  2010 :

RAUMAN TAIDEMUSEO

Rauman taidemuseo on vuodesta 1999 antanut kauniin puutarhansa 
piharakennuksineen elokuvajuhlien päänäyttämöksi.

Taidemuseon piha festivaalikeskuksena antaa upeat puitteet tapahtumalle ja 
mahdollistaa erilaisten elokuvien esittämisen. Pihan rakennukset antavat näyttämön 
monenlaiselle liikkuvalle kuvalle ja erilaisille poikkitaiteellisille näyttelyille 
festivaalin aikana.

Festivaalikeskus idyllisessä miljöössä on mahdollistanut myös juhlien kehutun 
intiimin ilmapiirin. 

Yhteistyö museon henkilökunnan kanssa on ollut saumatonta ja heidän tuestaan 
näkee arvostuksen raumalaista elokuvatapahtumaa kohtaan. 
Rauman taidemuseo on auliisti antanut tilojaan juhlien käyttöön, lainannut laitteita, 
mainostanut omissa verkostoissaan Sinisen Meren Elokuvajuhlia, auttanut festivaalin 
rakentamisessa ja antanut täyden luottamuksen festivaalin järjestäjille.

Monet taidemuseon näyttelyt festivaalin aikaan tuovat oivan lisän monikulttuuriseen 



tarjontaan ja joka toinen vuosi taidemuseon Biennale Balticum-näyttely tuo  erityisen 
lisän Itämeren alueen kuvataiteen linkittyessä Blue Sea Film Festivalin 
pohjoismaiseen elokuvatarjontaan ja Itämeren alueelle suunnattuun 
lyhytelokuvakilpailuun.

Rauman taidemuseo on oiva esimerkki yhteen hiileen puhaltamisesta kulttuurin 
saralla.  Pienessä kaupungissa kulttuuriyhteistyön merkitys korostuu ja 
taidemuseon väki tiedostaa ja toteuttaa sitä suurella sydämellä. 

Rauman elokuvakerho kiittää Rauman taidemuseota elokuvajuhlien 
tukemisesta ja toivottaa myötätuulta arvokkaassa työssänne!

________________________________________________________________________________
Kampelan ovat vuosien varrella saaneet: 2009 Nätsi Rosvall, muusikko, sirkustaiteilija, teltanpitäjä,
pasifisti, absolutisti ja isoisä; 2008 Satakunnan Elävän Kuvan Keskus; 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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