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Totalt åtte priser ble delt ut under årets Fredrikstad Animation Festival: Lifetime Achivement,
beste studentfilm, beste oppdragsfilm, beste barnefilm, beste kortfilm, publikumsprisen, Grand
Prix og for første gang i år: beste langfilm.
Tre juryer, sammensatt av et globalt team av bransjefolk, fikk jobben med å kåre vinnerne av
årets Golden Gunnar:
Beste bestillingsfilm: Irene Sparre, Yngve Aasen og Sverre Fredriksen.
Beste langfilm: Sarah van den Boom, Jørgen Søderberg Jansen og Juliette Marchand.
Beste kortfilm, Beste studentfilm: Michael Frei, Rune Spaans og Aggie Pak Yee Lee.
Beste Studentfilm

Sounds Good

Regissør: Sander Joon

Juryens begrunnelse:
Denne fantastisk lekne filmen oser av humor, gode observasjoner og kreative idéer. Filmen viser
en sterk sans for timing, design og en sømløs kombinasjon av teknikker som imponerte juryen. Det
er en enestående film som er en glede å se.
Beste Bestillingsfilm

Belzebubs ? Cathedrals of Mourning
Regissør: Samppa Kukkonen

Juryens begrunnelse:
Arbeidet med å velge en vinner var overraskende lett. Det var uten tvil en film som skilte seg
spesielt ut fra de andre. Filmen er teknisk herlig utført, stilren, passende, nyskapende og med
humor. Vinneren ble enstemmig vedtatt uten diskusjon.
Beste Barnefilm

Teofrastus
Regissør: Sergei Kibus

Hederlig omtale:

Rudy og Lynmonsteret

Vinnere Golden Gunnar 2019

1 av 3

Regissør: Endre Skandfer
Lifetime Achievement Award
Liftetime Achievement Award ble tildelt Anna Tystad Aronsen under åpningsseremonien den 24.
Oktober for å hedre hennes lange karriere innen og dedikasjon til nordisk animasjon.
Beste Nordisk-Baltiske Kortfilm

Farse
Regissør: Robin Jensen

Juryens begrunnelse (de skrev et dikt for anledningen):
En film som fikk oss til å smile. Ikke for mye. Ikke for lite. Akkurat som et godt kyss som får deg til
å småle av lykke.
Publikumsprisen

Menneskets Opprinnelse
Regissør: Pjotr Sapegin
Beste Nordisk-Baltiske Langfilm

Topp3
Regissør: Sofie Edvardsson

Juryens begrunnelse:
Vinneren av Golden Gunnar i den nye kategorien Beste Langfilm er en rørende og intelligent film
med et originalt tema. Den viser mye humor og ømhet, uten å ty til klisjéer.
Historien fortelles med minimalistisk animasjon, men rytmen og det fantastiske stemmeskuespillet
gjør den emosjonell og relaterbar. Filmen får oss effektivt til å føle med karakterene og det de
opplever.
Mange filmer forteller historier om noen som vil forlate småbyer. Dette er en historie om en gutt
som vil bli værende.
Vi vil gjerne se flere filmer fra disse talentfulle filmskaperne!
Golden Gunnar Grand Prix

Kiirehessä Liikkumatoin (Still Lives)
Regissør: Elli Vuorinen
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Juryens begrunnelse:
Vinnerfilmen er både morsom, sakral og kontemplativ. Det danses mellom modernitet og historie,
så filmen virker på samme tid rotfestet i virkeligheten og ikke. Vi liker det visuelle språket,
humoren og den delikate tilnærmingen. Denne filmen etterlater oss med mange spørsmål,
ettersom den har fått oss til å tenke over at det finnes liv også i det som virker stille.
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