Malmö 2018-02-05

BUFF hedrar Ulf Stark
Under årets upplaga av BUFF kommer tre filmatiseringar av Ulf Starks berättelser visas i biosalongerna.
BUFF minns honom som en stark förebild inom barnkultur och vill nu hedra en av Sveriges största
barnboksförfattare genom tiderna.
Ulf Stark har satt sin prägel på barnkulturen genom sina vägledande berättelser. Efter hans bortgång förra året
kändes det självklart att BUFF skulle hedra honom under årets festival. Tre filmer baserade på några av hans
mest kända böcker kommer att visas på festivalen. Samtliga filmer är berättelser som har berört en stor publik
och väglett flera generationer unga människor.
– Ulf Stark hade en speciell förmåga att se på världen genom de ungas ögon, alltid med underfundig humor men
samtidigt med en seriös blick på livet. Hans berättelser kännetecknas av att de tar sin unga målgrupp på allvar
och av att de är roliga och tänkvärda för alla åldrar. Han verkade ha barnasinnet intakt hela livet - som att han
aldrig glömde bort vad det innebär att vara barn - och jag tror att det gjorde honom så unik som författare, säger
Daniel Lundquist, programchef.
Filmerna En häxa i familjen, Hunden som log samt Percy, Buffalo Bill och jag är de filmer som kommer att visas
på vita duken under BUFF. Utöver dessa har Ulf Stark bidragit till svensk barnfilm med odödliga berättelser som
Dårfinkar och dönickar, Kan du vissla Johanna och Tsatsiki, morsan och polisen.
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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.

