Phil Mulloy Turku Animated Film Festivalin vieraaksi
Suomen suurimman animaatiotapahtuman ohjelmisto on julkaistu kokonaisuudessaan. Elokuun lopulla
Turussa voi nautiskella sadoista lyhytanimaatioista, lukuisista ulkoilmanäytöksistä ja installaatioista
sekä laatuoluiden ja lyhytanimaation yhdistelmästä.
Neljännen TAFFin tunnetuimpana vieraana on brittiläinen animaatio-ohjaaja Phil Mulloy, joka toimii
festivaalilla kansainvälisen kilpailun tuomariston jäsenenä. Töissään ihmisluonnon pimeämpiä puolia
satiirisesti käsittelevän Mulloyn ohjauksia nähdään Turussa kahden näytöksen verran. Sarjasta
lyhytelokuvia koostuvan näytöksen lisäksi festivaalilla saadaan nauttia Mulloyn Intolerance-trilogiasta,
jota pidetään yleisesti yhtenä ohjaajan merkittävimmistä töistä.
Tämän vuoden suurimpia uudistuksia on festivaalin laajeneminen Manillan korttelin teatterisaleista
myös sisäpihalle, jossa nähdään festivaaliviikonloppuna lukuisia ulkoilmanäytöksiä. Kello 16 jälkeen
iltapäivällä alueelle pääsevät anniskelusyistä vain täysi-ikäiset animaation ystävät.
Ulkoilmanäytöksissä nähdään mm. kesän suurilla festivaaleilla Annecyssa ja Zagrebissa suitsutusta
kerännyt, latvialaisen Gints Zilbalodisin kokonaan itse tekemä pitkä elokuva Away sekä virolainen
agenttikomedia Frank & Wendy, jonka käsikirjoituksesta vastaa Priit Pärn ja ohjauksesta Kaspar Jancis,
Ulo Pikkov sekä Priit Tender.
Kilpasarjojen lisäksi ohjelmistossa nähdään muun muassa kiinalaista ja portugalilaista
nykyanimaatiota, Pride-näytöksiä sekä visuaalisesti häikäisevä pitkä kauhuelokuva La Casa Lobo (The
Wolf House, o: Cristóbal León & Joaquín Cociña), joka yhdistelee Kolmea pientä porsasta, Hannua ja
Kerttua sekä salaseuroja, natseja ja kulttiyhteisöjä Pinochetin aikaiseen Chileen.
Vuoden kotimaisena retrospektiivinä nähdään sarja Niina Suomisen ohjauksia. Suomisen töitä yhdistää
perinteisten käsityöpainotteisten animaatiotekniikoiden hyödyntäminen mediataiteen ilmaisukeinoina.
Teoksissa draamaa tärkeämpää on rytmi ja liike, jotka yltyvät usein meditatiivisuuteen asti.
TAFFissa on tänä vuonna esillä ennätykselliset kolme installaatiota. Festivaalikeskus Manillan
Viinatehtaalla nähdään keskiviikkona ja torstaina Frida Lindholmin ja Fanni Maliniemen tilaustyönä
festivaalille valmistama videomapping-teos Opus Luxcity. Videomapping-teoksessa projisointipintana

toimii kankaan sijaan seinäpinta, jolloin esitettävät animaatiot yhdistyvät saumattomasti Viinatehtaan
sisäseinien pintoihin ja luovat uuden tilallisen kokonaisuuden.
Elli Maanpään teos Täydennetty taulu yhdistää akryylimaalaukset 2D-animaatioon täydennetyn
todellisuuden avulla. Taideteokset ovat saaneet innoituksensa suomalaisista sananlaskuista, jotka ovat
tunnetusti hieman lannistavia, esimerkiksi: ”Kell’ onni on, se onnen kätkeköön”. Teoksissa Maanpää
pyrkii antamaan sanonnoille uusia tulkintoja. Eri puolille festivaalialuetta sijoitettujen teosten katselua
varten puhelimeen on ladattava maksuton Arilyn-sovellus.
Tess Martinin Orbit-instaallatio liittyy kilpasarjassakin nähtävään samannimiseen elokuvaan.
Vuorovaikutteinen installaatio koostuu kolmesta levysoittimesta, älypuhelimista, flexi discistä sekä
vedossarjasta ja animaatioista. Teos on esillä 8raita-levykaupassa festivaaliviikon keskiviikosta
lauantaihin.
Lasten festivaaliohjelmistoon kuuluvat jälleen arkipäivien koululaisnäytökset. Lauantai- ja
sunnuntaiaamupäivät on festivaalilla pyhitetty perheille. TAFF Junior -kilpailuelokuvia näytetään
viikonloppuna niin sisällä kuin ulkonakin. Lisäksi festivaalin pienille kävijöille järjestetään tiettävästi
Suomen ensimmäinen lasten drive in -ulkoilmanäytös. Lauantain perhepäivän kruunaa klassikkoelokuva
Naapurini Totoron iltapäivänäytös Manillan sisäpihalla.
Festivaaliviikon lauantaina vietetään jälleen Turku Öl Film Festivalia. Viime vuonna valtavan suosion
kerännyt tapahtuma saa jatkoa, kun Bar Ö:ssä toteutuva, kaikkia aisteja hemmotteleva näytös käsittää
viisi laadukasta lyhytanimaatiota sekä niille valikoidut oluet.
Suomen suurin animaatioelokuvafestivaali Turku Animated Film Festival sekä lapsille ja nuorille
omistettu TAFF Junior järjestetään Turussa 21.–25.8. Yli 50 näytöksestä koostuvan tapahtuman koko
ohjelmisto on julki osoitteessa taff.fi. Festivaalia tukevat SKR:n Varsinais-Suomen rahasto, AVEK, Turun
kaupunki, Pro Manillasäätiö ja TOP-säätiö. Pääyhteistyökumppani on Rajupaja. Tuhannen euron
arvoisen Grand Prix’n sponsoroi Yle Uusi Kino.
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