Malmö 2018-01-23

Gullspiran 2017 till BUFF
På måndagens Guldbaggegala tilldelades BUFF hederspriset Gullspiran för sitt arbete med barn- och
ungdomsfilm. Bland tidigare vinnare av priset finns filmprofiler som Per Åhlin, Catti Edfeldt, Ella
Lemhagen och Lukas Moodysson.
En jury bestående av Anna Carlson (ordförande), Gila Bergqvist Ulfung (regissör), Sanjin
Pejkovic (filmforskare), Alexander Haridi (manusförfattare), Lisa Andrae (SVT Barn och Ungdom) och Johan
Unenge (författare) utsåg BUFF till mottagare av Gullspiran 2017, med motiveringen:
”Hederspriset Gullspiran går till en organisation som år efter år har arbetat för att stärka unga
människors identitet med hjälp av filmen. Genom filmvisningar och seminarium har de
synliggjort vikten av kvalitetsfilm och tydligt visat vilken betydelse filmens kraft kan ha för barn
och ungdomar. Gullspira 2017 tilldelas BUFF Filmfestival.”
BUFF:s festivalchef Julia Jarl, och programchef Daniel Lundquist var på plats på Guldbagge-galan för att ta
emot priset på måndagen. Galan präglades starkt av #metoo-rörelsen och när Julia Jarl började sitt tacktal med
att berätta att BUFF är världens mest jämställda filmfestival, där de senaste fyra festivalerna haft en 50/50
könsfördelning bland programmets regissörer, togs det emot med stående ovationer.
Det som skiljer BUFF från andra stora internationella filmfestivaler är det unga perspektivet, och fokus på en
ung publik. Samtidigt är BUFF en filmfestival för alla.
– BUFF visar film som berättas ur ett ungt perspektiv. Som berör, som ifrågasätter normer och
som tar sin unga publik på allvar. Flera av filmerna som är nominerade här idag är typiska
BUFF-filmer: t ex Sameblod, Nattbarn och Silvana.
BUFF tycker att barn och unga borde få se filmer som de förtjänar och som utmanar dem, som
får dem att reflektera över sig själva och samhället, sa Daniel Lundquist i sitt tacktal på galan.
BUFF 2018 går av stapeln i Malmö 19-24 mars och visar film för alla, från morgon till kväll. Skolbion är en
viktig del i verksamheten, men alla filmer är öppna att se för allmänheten. Programmet presenteras den 5
februari kl.17.30 på biograf Spegeln i Malmö. Kontakta oss för ackreditering.
Kontakt:
Julia Jarl, festivalchef
julia@buff.se, 0734-343025

Daniel Lundquist, programchef
daniel@buff.se, 0733-82 89 35

Om BUFF:
BUFF Filmfestival visar filmer som annars aldrig skulle visas i Sverige och i Malmö. I festivalens biomörker får
publiken möta olika kulturer, höra främmande språk och följa med på oändliga äventyr. På BUFF står filmer
för barn och unga i fokus. BUFF är efter 30 år en etablerad företeelse i Malmö, Sverige och inom
filmfestivalvärlden. 1992 mottog BUFF en Guldbagge för arbetet med att sprida bra film till barn och ungdom.
2018 belönades BUFF med priset Gullspiran för enastående insatser inom svensk barnfilm.

