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Stockholm Achievement Award 2012 tilldelas 
skådespelaren Willem Dafoe
Det nyinstiftade priset Stockholm Achievement Award tilldelas den amerikanska 
skådespelaren Willem Dafoe. Han besöker personligen festivalen i november för att ta emot 
den prestigefulla Bronshästen och möta publiken under ett Face2Face.

Motivering: Stockholm Achievement Award går till en av världens mest mångfacetterade 
skådespelare som har kraften att hypnotisera sin publik med bara ett ögonkast. Willem Dafoe har 
gått hela vägen från Kristus till Antichrist och alltid spelat män balanserandes på gränsen med ett 
kontrollerande yttre som döljer ett kaos inuti sig. Ett kaos vi aldrig kan få nog av.

Willem Dafoe startade sin karriär i början på 1980-talet och har medverkat i filmer som American 
Psycho(2000), Wild at Heart(1990) och Kristi sista frestelse(1988) så väl som Spiderman(2002). 
Han har två gånger nominerats till en Oscar för bästa manliga biroll, dels för genombrottsrollen som 
Sgt. Elias Grodin i Plutonen(1986) och dels för gestaltningen av skådespelaren Max Schreck i 
Shadow of the Vampire(2000). Men han har också gjort starka avtryck som huvudrollsinnehavare i 
exempelvis Lars von Triers Antichrist(2009) och senast som jägaren i The Hunter(2011).

Stockholm Achievement Award, Face2Face
När: torsdag 8 november kl 18.00 
Var: Biograf Skandia (Drottninggatan 82)
Ta kontakt med pressavdelningen för att närvara.
Pressbilder: Gå till stockholmfilmfestival.se/press 
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Lisa Evertsson Norrevik, 
Presschef
lisa@stockholmfilmfestival.se
Tel 08-6775025, Mob 0704-012202

Viktor Stjerne, 
Pressekreterare
press@stockholmfilmfestival.se
Tel 08-6775025, Mob 073-7660488

Stockholms 23:e internationella filmfestival 7-18 november 2012
Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är idag en av de främsta filmfestivalerna i Europa. Festivalen äger rum 
varje år i november med över 170 filmer från mer än 40 länder. Stockholms filmfestival är mycket mer än film i november, med 
exklusiva förhandsvisningar året om, Sommarbio i augusti och Stockholms filmfestival Junior, en festival för barn och unga mellan 6 
och 16 år som arrangeras 15-20 april 2013.
VI ÄLSKAR FILM!
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