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LEHDISTÖTIEDOTE
Nikon julkistaa Nikon European Film Festival -kilpailun
Lyhytelokuvakilpailu, jota tukevat independent-elokuvia edustava järjestö Raindance
ja Asia Argento
Helsinki, 12. syyskuuta 2014: Nikon julkistaa tänään Nikon European Film Festival kilpailun avaamisen yhteistyössä Raindancen ja Asia Argenton kanssa. Kilpailu
haastaa sekä elokuvaharrastajat että -ammattilaiset luomaan enintään 140 sekunnin
mittaisen lyhytelokuvan, jonka aiheena on ”Erilainen näkökulma”.
Jokainen elokuvantekijä voi ilmaista oman tulkintansa samasta kokemuksesta. Osallistujia
pyydetään teeman puitteissa määrittelemään näkökulma siten, että se käsittää heidän
asenteensa aihetta kohtaan, suhteensa kerrottavaan tarinaan sekä fyysisen paikan, josta he
tarkkailevat aihetta. Palkintosarjoja ovat muun muassa Best Narrative, jossa palkitaan
parhaiten kerrottu tarina ainutlaatuisesta näkökulmasta, sekä Technical Excellence, jossa
palkinto myönnetään luovimmasta laitteen käytöstä. Grand Prix -palkinto myönnetään
elokuvalle, jossa molemmat edellä mainitut ominaisuudet toteutuvat. Kaikkien palkintojen
myöntämisestä päättää tuomaristo, jonka puheenjohtaja on Asia Argento tunnetaan
parhaiten tähdittämistään ja ohjaamistaan elokuvista, kuten Scarlet Diva (2000), Petollinen
on ihmissydän (2004) ja tuoreimpana Misunderstood (2014), joka on valittu kilpailemaan Un
Certain Regard -sarjassa 2014 Cannesin elokuvajuhlilla. Verkkoilmoittautuminen alkaa 1.
lokakuuta ja päättyy 3. joulukuuta 2014.
Nikon esitteli tänä vuonna DSLR-luokan lippulaivakamerat Nikon D750 ja Nikon D810, joita
elokuva-alan ammattilaiset käyttävät vakiolaitteina lähetyksiä varten. Nikon Europen
ammattituoteosaston päällikkö Dirk Jasper kommentoi: ”Nikon European Film Festival on
aloitteleville elokuvantekijöille ja ammattilaisille hieno tilaisuus osoittaa lahjakkuutensa. On
mielenkiintoista nähdä, mitä 140 sekunnissa voi saavuttaa. Alan asiantuntijoista koostuva
tuomaristo ja Grand Prix -voittajalle myönnettävä rahassa mittaamattoman arvokas
verkostoitumispalkinto merkitsevät sitä, että kilpailu on erinomainen ponnahduslauta uusille
elokuva-alan lahjakkuuksille. Toivomme osallistujien paitsi tekevän vaikutuksen
tuomaristoon myös innostavan Nikon-faneja kuvaamaan enemmän videoita.”
Nikon European Film Festival -kilpailun tuomariston puheenjohtaja ja palkittu italialainen
näyttelijätär sekä ohjaaja Asia Argento kommentoi: ”Olen innoissani saadessani olla mukana
Nikon European Film Festival -kilpailussa ja odotan pääseväni tuomaroimaan luovia tekijöitä,
jotka ovat suunnitelleet elokuvansa erittäin harkitusti 140 sekunnin esitystavan vaatimuksiin
sopivaksi. Modernin teknologian ansiosta elokuvanteko on nyt mahdollista useammalle kuin
koskaan ennen, ja Nikon, joka innostaa sekä asemansa vakiinnuttaneita että nousevia
lahjakkuuksia, on yhä vaikutusvaltaisempi tekijä tässä kehityksessä.”
Independent-elokuvien edustusjärjestö Raindance tukee tapahtumaa ja tuo mukanaan oman
laajan asiantuntemuksensa ja kokemuksensa. Elokuvatuottaja ja Raindance-elokuvajuhlien
perustaja Elliot Grove luonnehtii: ”Erilaisen näkökulman teema tuo eloa lyhytelokuvan
esitysmuotoon, joka yllättää meidät yhä uudelleen. Meidän näkökulmastamme harvat
tuotemerkit sopivat tämän esitysmuodon kanssa niin hyvin yhteen kuin Nikon. Nikon on
kaikkien tuntema merkki, jolla on ollut merkittävä asema valokuvaamisen kehityksessä. Se
on sitoutunut tuottamaan laitteita, joiden avulla videokuvaajat ilmaisevat luovat visionsa
ruudulla, ja olemme ylpeitä siitä, että voimme olla tässä mukana.”
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Sarjat ja palkinnot
Tuomareiden valitsema Grand Prix -palkinnon voittaja saa Nikon D810 -kameran ja pääsee
toukokuussa 2015 viikon mittaiselle verkostoitumismatkalle (sisältää kaikki kulut) Cannesin
elokuvajuhlille Raindancen erityisvieraana. Alasarjojen Best Narrative ja Technical
Excellence voittajat saavat Nikon D750 -kameran ja 3 000 euron rahapalkinnon. Best
Student Entry -alasarjan voittaja saa Nikon D750 -kameran ja 2 000 euron rahapalkinnon.
Yleisön parhaaksi äänestämä elokuva saa Nikon D750 -kameran tulevien projektien
toteuttamiseen.
Osallistumisvaatimukset











Kaikkien osallistujien on rekisteröidyttävä videon lataamista varten
Videon kielen on oltava englanti tai siinä on oltava englanninkielinen tekstitys
Video voi olla enintään 140 sekunnin ja vähintään 30 sekunnin mittainen
Kaikki videot on kuvattava HD-muodossa
Yksi video osallistujaa kohden
Video ei ole voittanut muissa elokuvakilpailuissa, eikä sillä osallistuta muihin
elokuvakilpailuihin
Kilpailu on avoin kaikenikäisille; alle 16-vuotiaiden on toimitettava pyydettäessä
kirjallinen suostumus
Osallistuvan videon voi kuvata millä tahansa laitteella
Kaikki voittajat allekirjoittavat käyttöoikeussopimuksen
Kaikkien osallistujien on noudatettava kaikkia sisältörajoituksia koskevia ehtoja (esim.
seksuaaliset kohtaukset, väkivalta, uskonto, tuotemerkit, rikollisuus jne.)
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Lisätietoja Nikonin palkituista tuotteista on osoitteessa www.europe‐nikon.com
Nikon perustettiin Japanissa vuonna 1917 ja se on maailman johtava digitaalisen optiikan ja tarkkuusoptiikan
valmistaja. Nikon tunnetaan nykyään ympäri maailmaa digitaalisista järjestelmäkameroistaan, vaihdettavista
NIKKOR‐objektiiveistaan ja COOLPIX‐kompaktikameroistaan. Nikon on ainoa iso optiikan valmistaja, joka
vieläkin valmistaa lasinsa kokonaan itse pystyäkseen hienosäätämään objektiivin ominaisuudet ja
maksimoimaan laadun ja suorituskyvyn. Nikon on myös ainoa valmistaja, joka on pysynyt alkuperäisessä
objektiivisuunnittelussaan yli 50 vuotta. Muita Nikonin tuoteryhmiä ovat mm. kiikarit, etäisyysmittarit ym.
mittausinstrumentit, skannerit, mikroskoopit ja puolijohdekomponentit. Nikon Corporation on listattu Tokion
pörssiin. www.europe‐nikon.com

