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Peter Fonda är 2012 års juryordförande 
 
I år välkomnar vi den legendariske skådespelaren Peter Fonda till Stockholms internationella 
filmfestival. Peter Fonda kommer att leda arbetet för årets jury som bland annat utser den 
film som vinner den prestigefyllda Bronshästen för Bästa film. 
 
De sex jurymedlemmarna kommer att dela ut festivalens tyngsta pris: den 7,3 kilo tunga 
Bronshästen för Bästa film i sektionen Stockholm XXIII Competition. Juryn kommer också att dela 
ut Aluminiumhästen i kategorierna: Bästa regidebut, Bästa manus, Bästa kortfilm, Bästa manliga 
skådespelare, Bästa kvinnliga skådespelerska, Bästa musik och Bästa foto. 
 
 
Årets jury består av: 
 
Peter Fonda – juryns ordförande. Legendariska skådespelaren Peter Fonda, tvåfaldigt 
Oscarnominerad, är inget mindre än en ikon inom film och kultur. Sedan hans nyskapande roll som 
”Captain America” i Easy Rider 1969, har Fonda återkommande levererat imponerande 
rolltolkningar. 1963 började han sin karriär inom filmen som den romantiska doktorn i Tammy and 
the Doctor. Han medverkade även i andra världskriget-eposet Segrarna. Kort därefter inledde han 
sitt välkända samarbete med regissören Roger Corman i filmen De vilda änglarna, där han spelade 
den råskinnade, supercoola ledaren för ett våldsamt motorcykelgäng mot band andra Nancy Sinatra, 
Bruce Dern och Diane Ladd. Fonda spelade också i Cormans psykedeliska Tripp till helvetet från 
1967, även där mot Sinatra och Dern.  
 
Stockholms filmfestival visar en nyrestaurerad kopia av Easy Rider lördagen 10 november kl. 13.00 
på biograf Skandia där Peter Fonda närvarar för ett Face2Face innan filmen. 
 
Srdjan Dragojevic – tvåfaldig vinnare av Bronshästen för Bästa film på Stockholms filmfestival 
som sedan 1990-talet har varit en av de mest betydelsefulla personerna inom serbisk film. Srdjan 
Dragojevic debuterade 1992 med We are not Angels. 1996 återkom han med Flammande byar, där 
han skildrade Belgrad under kriget och gav uttryck för sin välkända svarta humor. I The Wounds 
(1998) fortsatte Dragojevic sitt porträtt av det krigshärjade Belgrad, med organiserad brottslighet i 
ett samhälle i förfall. Srdjan Dragojevics film Paraden kommer att visas i sektionen Open Zone på 
årets filmfestival. 
 
Malin Crepin – prisbelönt skådespelerska som har synts på både scenen och filmduken i Sverige, 
Paris och Bryssel. 2009 vann Malin Crepin priset Rising Star på Stockholms filmfestival och 
samma år nominerades hon även till en Gulbagge för Bästa kvinnliga skådespelare för I skuggan av 
värmen. Hon är just nu aktuell som Annika Bengtzon i sex filmer baserade på Liza Marklunds 
bästsäljande deckare. 
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Karolina Ramqvist – prisbelönt skribent, essäist och författare. Hon har varit chefredaktör för 
kulturmagasinet Arena samt kritiker och kolumnist i Dagens Nyheter. Hennes senaste roman, 
”Alltings början”, rosades av kritikerna då den publicerades tidigare i år. Hon arbetar just nu med 
manuset till filmversionen av sin roman ”Flickvännen”, som kommer att spelas in under 2013. 
 
Antonio Campos – amerikansk regissör och producent som tillhör en ny generation av filmskapare. 
Hans regidebut Afterschool fick mycket uppmärksamhet när den visades på Cannesfestivalen. Han 
blev utvald som en av tio regissörer att hålla utkik efter av Variety Magazine 2009 och var 
medproducent för den omtalade Martha Marcy May Marlene (2011). Hans andra långfilm, Simon 
Killer, visas i sektionen American Independents på årets filmfestival.  
 
Anna Croneman – producent som har arbetat med en skörd av svenska långfilmer, tv-serier och 
kortfilmer. Bland annat har hon varit exekutiv producent för Pingpongkingen (2008), som vann 
Juryns stora pris på Sundancefestivalen, medproducent för Michael Winterbottoms The Killer 
Inside Me (2011) och medproducent för Babycall (2011) med Noomi Rapace i huvudrollen. 
 
Läs mer om Stockholms filmfestivals jury i Festivalkatalogen som finns publicerad från 2 
november. 
 
Läs mer om tävlingsfilmerna på: 
http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/festival/2012/program/section/3 
Vilka fler regissörer och skådespelare som besöker festivalen kan du läsa om här: 
http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/press/pressmeddelanden 
Pressbilder på Peter Fonda finner du på: 
http://www.stockholmfilmfestival.se/sv/press/pressbilder 
 
 
Presskontakt: 
Lisa Evertsson Norrevik, Presschef  
lisa@stockholmfilmfestival.se 
Tel 08-677 50 25, 070- 401 22 02 
 
Viktor Stjerne, Pressekreterare 
press@stockholmfilmfestival.se 
Tel 08-677 50 25, 073-766 04 88


