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Årets visionär: Jacques Audiard 
Stockholms internationella filmfestival presenterar stolt årets mottagare av 
Stockholm Visionary Award – regissören Jacques Audiard. En av nutidens mest 
kompromisslösa regissörer besöker Stockholm i november för att mottaga priset 
och möta festivalpubliken under ett exklusivt Face2Face. 
 
Motivering: Stockholm Visionary Award går till en kompromisslös regissör som 
sedan debuten utmanat hierarkier genom att blanda det hårda med det känslomässiga 
och den franska konstfilmen med den amerikanska underhållningsfilmen. Jacques 
Audiard gör djärva filmer som låter oss se rakt in i den mänskliga själen. Det finns 
inga enkla karaktärer, i hans filmer är den lilla människan den stora hjälten.

Jaques Audiard inledde sin filmkarriär som manusförfattare i det tidiga 80-talets Paris. 
Med mordthrillern Se männen falla (1994) gjorde han sedan prisad regidebut, det var 
också skådespelaren Mathieu Kassovitz debut. I sin andra film Den diskrete hjälten 
(1996) vred och vände han på helgonbilden av den Franska motståndsrörelsen under 
Andra världskriget. Som både en publik- och kritikerfavorit har Audiard blivit en av 
Frankrikes allra främsta och populäraste filmskapare. I Sverige är Audiard främst 
känd för den starka fängelseskildringen En profet (2009), men gjorde redan tidigare 
avtryck på festivalen med kriminaldramat Mitt hjärtas förlorade slag (2005) och Den 
diskrete hjälten (1996). I år kommer han till Stockholm för att ta emot den 
prestigefyllda Bronshästen och visa sin nya film Rust and Bone (2012), ett gripande 
relationsdrama om en boxare och en skadad valtränare. 

Face2Face: Stockholm Visionary Award Jacques Audiard
När: 12 november kl 18.00
Var: Biograf Skandia (Drottninggatan 82)

Stockholm Visionary Award 
Priset instiftades 2004 med syftet att uppmärksamma visionärerna inom den moderna 
filmen. Det prestigefyllda priset i form av den 7,3 kilo tunga Bronshästen är världens 
tyngsta filmpris och skapat av formgivaren Fredrik Swärd. De som hittills har 
mottagit priset är bland andra Alejandro González Iñárritu (2011), Gus Van Sant 
(2010), Luc Besson (2009), Wong Kar Wai (2008), Wes Anderson (2007), Darren 
Aronofsky (2006), Terry Gilliam (2005) samt Todd Solondz  (2004).
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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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