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DOCPOINTIN AHO & SOLDAN -PALKINTO KANERVA CEDERSTRÖMILLE

Elokuvaohjaaja Kanerva Cederström saa DocPoint-festivaalin Aho & Soldan -elämäntyöpalkinnon. Palkinto
myönnetään ansioituneelle suomalaiselle dokumenttielokuvaohjaajalle, joka on tehnyt kotimaista luovaa dokumenttia
kehittävän merkittävän elokuvatyön. Lisäksi vaaditaan pitkään laadukkaana jatkunut ura dokumenttielokuvaohjaajana.
- Kanerva Cederström on töillään ennakkoluulottomasti tutkinut elokuvan ilmaisumuotoja käyttäen usein kirjallisuutta
lähtökohtanaan ja elokuviensa aineksena. Cederström on merkittävä esikuva, kouluttaja ja vapaan elokuvan
puolestapuhuja, jonka elokuvat pakenevat määrittelyjä. Muiston ja muistin merkitystä korostavat teokset ovat merkittävä
osa suomalaisen dokumenttielokuvan historiaa, sanoo DocPointin taiteellinen johtaja Ulla Simonen.
Kanerva Cederström (s. 1949) aloitti elokuvauransa 1980-luvulla ja hän on tehnyt yli 20 dokumentaarista ja esseeelokuvaa. Tuotannolle ominaisia teemoja ovat ajan kulumisen, sen kokemisen ja muistin teemat sekä läheinen suhde
kirjallisuuteen ja kuvataiteeseen. Ohjaaja tunnetaan esteettisesti kokeilevasta tyylistään, jossa yhdistyvät ilmaisun
vapaus ja materiaalien luova käyttö. Hän koostaa elokuvansa erilaisista elementeistä: arkistomateriaalin lisäksi mukana
on muun muassa näyteltyjä kohtauksia.
Luovan työnsä lisäksi Cederström on työskennellyt Taideteollisessa Korkeakoulussa dokumenttielokuvan professorina
vuosina 2003–2010. Vuonna 2001 hän vastaanotti elokuvataiteen valtionpalkinnon.
DocPoint kunnioittaa Kanerva Cederströmin elämäntyötä näyttämällä osana ohjelmistoaan taiteilijan retrospektiivin,
johon sisältyvät elokuvat KAKSI ENOA (1991), PAIKAN HENKI (1986), TRANS-SIBERIA (1999), LOST AND FOUND
(2003), ERIKOISIA TAPAUKSIA (2008) sekä Tove Janssonista ja Tuulikki Pietilästä kertovat MATKALLA TOVEN
KANSSA (1993), HARU – YKSINÄISTEN SAARI (1994) ja TOVE JA TOOTI EUROOPASSA (2004). Lisäksi festivaali
esittää elokuvasta, valokuvasta, ääniraidasta ja tekstiteoksesta koostuvan TRANS-AMERIKA -installaation, joka on
ohjaajan viimeisin teos ja tehty yhteistyössä Riikka Tannerin kanssa.
Aho & Soldan -elämäntyöpalkinto myönnetään Kanerva Cederströmille lauantaina 1. helmikuuta klo 12 elokuvateatteri
Andorrassa elokuvanäytöksen yhteydessä. Näytöstä seuraa Dubrovnikissa pidettävä Elokuva ja kirjallisuus -keskustelu,
jossa Cederström ja Finlandia-palkittu kirjailija Riikka Pelo puhuvat ohjaajan elokuvien suhteesta kirjallisuuteen.
13. DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali järjestetään 28.1.–2.2.2014 Helsingin elokuvateattereissa.
Festivaalin noin 130 elokuvaa sisältävä ohjelmisto julkaistaan perjantaina 3.1. DocPointin verkkosivuilla.
Katso aiemmat DocPointin myöntämät palkinnot osoitteesta http://docpoint.info/palkinnot.
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