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Finnish Film Affair koulii näyttelijöitä kansainväliselle uralle
Tiistaina alkava elokuva-alan kansainvälinen ammattilaistapahtuma Finnish Film Affair esittelee suomalaista elokuvaa
kansainvälisille ammattilaisille seitsemännen kerran. Tapahtuman Nordic Flair -osuudessa Suomen eturivin näyttelijät saavat
huippuroolittajilta neuvoja kansainvälisellä kentällä työskentelyyn. Finnish Film Affair järjestetään 25.–27. syyskuuta Rakkautta
& Anarkiaa -festivaalin yhteydessä.
Suomen suurin elokuva-alan ammattilaistapahtuma Finnish Film Affair tuo Suomeen noin 85 kansainvälistä
vierasta, jotka edustavat tärkeimpiä elokuvien myyntiyhtiöitä, levittäjiä, festivaalien valitsijoita sekä elokuvaalan ammattilaislehtiä eri puolilta maailmaa. Heille esitellään tapahtumassa yli 50 suomalaista elokuvaa.
FFA:n Nordic Flair -osuus keskittyy tänä vuonna pohjoismaisten näyttelijöiden kansainvälistymiseen. Nordic
Flairiin osallistuu noin 60 näyttelijää, joille on tarjolla paneelikeskustelujen ohella myös simuloidut
koekuvaukset Euroopan parhaiden roolittajien edessä. Tilaisuuteen osallistuvat roolittajat ovat työskennelleet
mm. James Bond -elokuvissa Skyfall ja Casino Royale, tv-sarjassa Silta ja Millennium-trilogiassa.
– Nordic Flair tarjoaa suomalaisille näyttelijöille mahdollisuuden tutustua ammatin kansainväliseen puoleen ja
pitkän linjan roolittajiin, joita harvemmin näkee Suomessa. Näyttelijöille itselleen on tosi tärkeätä, että nämä
roolittajat näkevät meidät ja saavat käsityksen siitä, mikä taitotaso suomalaisilla näyttelijöillä on, sanoo
tilaisuuteen panelistiksi saapuva näyttelijä Samuli Vauramo.
FFA:n kansainvälisille vieraille esitettäviin suomalaisiin elokuviin kuuluu 28 valmista teosta, joiden joukossa
ovat mm. Toronton elokuvajuhlilla esitetyt HÖLMÖ NUORI SYDÄN (ohj. Selma Vilhunen) ja
TUNTEMATON MESTARI (ohj. Klaus Härö), Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinnosta Suomen
ehdokkaana kisaava ARMOMURHAAJA (ohj. Teemu Nikki) sekä viime vuosien katsotuin kotimainen
elokuva TUNTEMATON SOTILAS (ohj. Aku Louhimies).
Works in Progress -päivä esittelee 25 tekeillä olevaa elokuvahanketta. Hankkeiden joukossa ovat mm. Klaus
Härön ohjaama englanninkielinen elokuva MY SAILOR, MY LOVE, Zaida Bergrothin 1920-luvulla
vaikuttaneesta karismaattisesta lahkojohtajasta Maria Åkerblomista kertova MARIAN PARATIISI sekä
Virpi Suutarin odotettu Alvar Aalto -dokumenttielokuva AALTO.
Finnish Film Affairin ja Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin Nordic Flair -palkinnon saa tänä vuonna näyttelijä
Laura Birn, joka puhuu urastaan G Livelabin avoimessa yleisötilaisuudessa torstaina 27.9. klo 17-18.30.
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