Malmö stad

Kulturförvaltningen

Vinnare av årets barnfilmpris under barn- och ungdomsfilmfestivalen BUFF är:
Mother, I love you. Malmö stad delar ut priset för trettonde året i rad och
prissumman är 100 000 kr.

Mother, I love you, som var Lettlands Oscarsbidrag i år, handlar om en pojke som efter en
stöld dras in i en härva av lögner som blir svår att ta sig ur. Det är en realistisk film som
ställer viktiga frågor om moral och vad det innebär att växa upp och ta ansvar för sina
handlingar. Filmen har vunnit en rad priser, bland annat vid filmfestivalerna i Berlin och
Los Angeles.
Lettland 2013. Regi: Janis Nords. 83 min. Lettiskt tal. Engelsk text. Från åk 5.
Juryns motivering
En vacker, poetisk, och välregisserad film med stort skådespeleri och med små uttryck.
Filmen har komplexa karaktärer och utspelar sig på två nivåer, en psykologisk och en
äventyrlig. Genom väl utvalda scener, och en väldigt fokuserad historia, förflyttas
publiken in i huvudkaraktärens verklighet. Filmen belyser intressanta moraliska
frågeställningar, som bidrar till huvudpersonens utveckling, och visar en realistisk relation
mellan en son och hans mamma.
Jury 2014
 Tamara Bos, författare och manusförfattare verksam i
Nederländerna.
 Christian Dyekjaer, dansk regissör och en av grundarna till
filmutbildningen Super 16.
 Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, Kulturförvaltningen, Malmö
stad.
 Marcelo Arce-Castillo, (S) vice ordförande i Malmö kulturnämnd.
 Mikael Mattesson, (M) ersättare i Malmö kulturnämnd.
Malmö stads barnfilmpris
Priset utdelas till den filmskapare som enligt priskommitténs bedömning
bidragit till den bästa barnfilmen, varvid kvalitet och/eller nyskapande skall vara viktiga
bedömningsgrunder. Priset, som utdelas årligen under barn- och ungdomsfilm-festivalen
BUFF i Malmö. Priset består av 100 000 kronor och en statyett av Martin Jönsson.
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Prisutdelning
Priset delas ut av Marcelo Arce-Castillo, vice ordförande i kulturnämnden, samt
Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, ikväll fredag 14 mars kl 19.00 på Rådhuset.
För mer information kontakta:
 Mette-Ann Schepelern, festivalchef, BUFF, tel: 073-410 0387
 Elisabeth Lundgren, kulturdirektör, Kulturförvaltningen, tel: 0766-34 29 27
 Ann Körling, kultursekreterare, Kulturförvaltningen, tel: 0704-34 48 58
Mer info om filmen
http://www.buff.se/langfilm/mother-i-love-you/

