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Jonas Odell Turku Animated Film Festivalin vieraaksi
Suomen suurimman animaatioelokuvafestivaalin ohjelmisto täydentyy entisestään. Elokuun lopulla Turussa voi
nautiskella livesäestetystä mykkäelokuvasta, laatuoluen ja lyhytanimaation yhdistelmästä sekä maailmalla
palkituista animaatiodokumenteista.
Kolmannen Turku Animated Film Festivalin vieraskaartissa nähdään J onas Odell, Rolling Stonesille, U2:lle ja
Franz Ferdinandille musiikkivideoita loihtinut ruotsalaisohjaaja. Odellin animoidut, kipeitäkin tarinoita kuvittavat
lyhytdokumentit ovat menestyneet niin Berliinin elokuvajuhlilla, Sundancessa kuin Guldbagge-mittelöissä. Kahden
Odell-näytöksen lisäksi terveisiä länsinaapurista tuovat ruotsalaisen animaatioalan tekijäjärjestö SAAVAn
kymmenvuotisjuhlanäytös sekä maan tuoreimpia animaatiohelmiä esittelevä katsaus.
Tuttuun tapaan TAFF tarjoilee elokuvaa myös elävän musiikin säestyksellä. Tamperelaisella Loud Silents
-festivaalilla huhtikuussa salin täyteen houkutellut Maajo x The Lost World saattaa yhteen liki sadan vuoden
takaisen dinosaurusseikkailun sekä kovassa nosteessa olevan, baleaarisia afrorytmejä taikovan tamperelaisyhtye
Maajon. Animoitujen musiikkivideoiden parhaimmistoa esittelee jo perinteeksi muodostunut S oittolista -näytös.
Tämän vuoden festivaalilla nähdään lyhytanimaation ohella entistä enemmän kokoillan elokuvia. Kauniisti
animoitu, ihmisen ja luonnon suhdetta kommentoiva kiinalainen B
 ig Fish & Begonia on kirvoittanut Studio
Ghibli-vertauksia. Merellisiin tunnelmiin vie myös virolaisen K
 aspar Jancisinkokopitkä nukkeanimaatio Captain
Morten and the Spider Queen, t arina merikapteenin urasta haaveilevasta pojasta. Koululaisnäytöksissä nähdään
lisäksi pohjoismaiselle rikosgenrelle kumartava ruotsalaisanimaatio Gordon & Paddy, j onka eläköityvän
poliisipäällikkösammakon äänenä kuullaan Stellan Skarsgårdia.
TAFF esittää koko joukon Euroopan nimekkäimpien tekijöiden töitä. Belgialaiset E
 mma de Swaefja M
 arc James
Roels ovat valloittaneet maailman huovutetuilla nukkehahmoillaan. Kaksikon uutukainen, siirtomaa-aikaan
sijoittuva This Magnificient Cake! sai ensi-iltansa Cannesissa ja nappasi Zagrebin animaatiofestivaalin Grand Prix’n.
Samassa näytöksessä nähdään O
 h Willy…, yli 80 palkintoa rohmunnut tarina masentuneesta keski-ikäisestä
konttorirotasta, joka ryhtyy naturistiksi.
Kolmen näytöksen laajuinen P
 olish School of Animation -sarja tekee kattavan läpileikkauksen puolalaisen
animaation historiaan 1960-luvulta alkaen. Pääpaino on kokeellisessa avantgarde-elokuvassa, jolle tunnuksenomaista
on tekninen mestarillisuus, taiteellinen kunnianhimo sekä töissä käytettyjen tekniikoiden kirjo. Eurooppalaista
laatuanimaatiota edustavat niin ikään slovenialaista animaatiotaituruutta esittelevä kimara sekä  S lovakian

elokuvainstituutin ja Fest Anca -animaatioelokuvafestivaalin kokoama, maansa 25-vuotista itsenäisyyttä juhlistava
näytös.
Festivaaliviikon lauantaina vietetään kaikkien aikojen ensimmäistä T
 urku Öl Film Festivalia. Bar Ö:ssä toteutuva,
kaikkia aisteja hemmotteleva näytös käsittää seitsemän laadukasta lyhytanimaatiota sekä niille valikoidut oluet.
Suomen suurin animaatioelokuvafestivaali Turku Animated Film Festival sekä lapsille ja nuorille omistettu TAFF
Junior järjestetään Turussa 29.8.–2.9. Noin seitsemästäkymmenestä näytöksestä koostuvan tapahtuman ohjelmisto
täydentyy kesän mittaan. Festivaalia tukevat Koneen Säätiö, SKR:n Varsinais-Suomen rahasto, Taiteen
edistämiskeskus, Svenska kulturfonden, AVEK, Turun kaupunki, Suomalais-ruotsalainen kulttuurirahasto, Pro
Manillasäätiö ja Scene Turku. Tuhannen euron arvoisen Grand Prix’n sponsoroi Yle Uusi Kino.
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