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Turku Animated Film Festival presenterar årets tävlingsfilmer
Den tredje upplagan av Turku Animated Film Festival lockade 882 regissörer att skicka in sina animerade kortfilmer.
45 filmer från 25 länder har nu valts ut till den internationella tävlingen och i början av september går en av filmerna
hem med TAFF’s Grand Prix som är värd €1000.
“I år har nästan 900 filmer från hela världen anmälts till TAFFs internationella tävlingssektion. Den europeiska
indieanimationen mår bra och det är fint att se upp till 20 filmer av studerande i tävlingen. Det kommer att bli svårt
för juryn att utse vinnarna”, säger J oni Männistö, festivalens konstnärliga ledare.
I tävlingen finns det nya verk av både etablerade kortfilmsproffs som R
 osto, Georges Schwizgebel och Paul Bush
samt nya talanger. G
 randpa Walrus av L
 ucrece Andreaen, The Burden av Niki Lindroth von Bahroch I II av
Marta Pajekhar fått sin premiär på den prestigefyllda filmfestivalen i Cannes.
Flera av tävlingsfilmerna kombinerar traditionell animation och datoranimering. "Idag brukar skolor och studior
använda allt fler datorer, men det finns gott om animatörer som föredrar att rita på papper. TAFF presenterar filmer
där traditionella animationstekniker, till exempel stop motion, utnyttjas", berättar Männistö.
Utöver tävlingsförevisningar kuraterade juryn flera filmer som inte kom med i tävlingen men som definitivt förtjänar
att visas. P
 anorama-serien består av 15 fina filmer av professionella filmskapare och 3 filmer av studerande, medan
Fresh From Finland presenterar de senaste finska animerade kortfilmer. Dessutom finns det ett urval av animerade
musikvideos, en screening med animerade dokumentärfilmer och tre TAFF Junior-screenings riktade till barn och
unga.
Den internationella juryn består av regissörer Réka Bucsioch D
 avid Buobsamt Igor Prassel, festivalchefen för
Animateka. En komplett lista av alla tävlingsfilmer och andra förevisningar finns på festivalens hemsida: www.taff.fi.
Finlands största animationsfestival Turku Animated Film Festival och TAFF Junior som är riktad till barn ordnas i
Åbo för tredje gång den 29.8–2.9 2018. Festivalprogrammet i sin helhet släpps under sommaren. TAFF stöds av
Konestiftelsen, Finska Kulturfondens Egentliga Finlands regionalfond, Centret för konstfrämjande, Svenska
kulturfonden, AVEK, Åbo stad, Kulturfonden för Sverige och Finland, Stiftelsen Pro Manilla och Scene Turku.
Grand Prix sponsras av Yle Uusi Kino.
taff.fi
facebook.com/turkuanimatedfilmfestival
instagram.com/turkuanimatedfilmfestival
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