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Suicide Room bästa film på Stockholms filmfestival Junior  
 
Idag avslutades den trettonde upplagan av Stockholms filmfestival Junior med prisutdelning på biograf 
Skandia. Den åtråvärda Bronshästen för Bästa film gick till den polska filmen  
Suicide Room, regisserad av Jan Komasa. I den nationella kortfilmstävlingen 1 minut film vann 8-åriga 
Anna Nedeljkovc med Vad kommer att hända? samt Liam Åkeson Rayner och Maya Åkeson Rayner med 
Outstanding. LEGO-priset gick till Vänskapens spår av David Carlsson. 
 
Juniorgruppens nio medlemmar mellan 6-16 år har röstat fram den polska filmen Suicide Room som Bästa film 
och mottagare av Juniors 5 kg tunga Bronshäst.  
 
I den nationella kortfilmstävlingen 1 minut film så tävlar man i två ålderskategorier, 6-11 år och 12-16 år. Juryn 
består i år av skådespelerskan Liv Mjönes (”Kyss mig”), Moni Nilsson (författare till bland annat Tsatsiki-
böckerna) och animatören Johan Hagelbäck (känd för bland annat ”Hagelbäcks matrast” och 
”Köttbullefilmerna”).Vinnarna får nu möjligheten att regissera nya filmer tillsammans med ett professionellt 
filmteam från ABF. Nytt för i år är att vi också delar utt LEGO-priset, som går till en film animerad av LEGO på 
temat vänskap, vinnaren får LEGO till ett värde av 5000 kr. 
 
Årets vinnare på Stockholms filmfestival Junior 2012: 
Bästa film 2012 
Suicide Room av Jan Komasa 
Juryns motivering: En visuellt nyskapande och provokativ film som kombinerar en mängd filmtekniker med en 
känsloladdad story om ungdomars liv på internet. 
 
1 min film, kategorin 6-11 år 
Vad kommer att hända? av Anna Nedeljkovc, 11 år, från Uddevalla 
Juryns motivering: Filmaren bjuder på sparsamt och effektivt berättande som skapar pirr i magen när man 
sjunker till bottens djup. Hon har använt sin fantasi och visar att allt är möjligt, till och med att spela fiol i 
hajvalens mage! 
 
1 min film, kategorin 12-16 år 
Outstanding av Liam Åkeson Rayner, 14 år, och Maya Åkeson Rayner, 11 år, från Klagstorp 
Juryns motivering: I bland önskar man att tvådimensionellt kunde bli tredimensionellt, precis som i denna film! 
Minsta lilla detalj är helt outstanding! När filmen är slut känns ingenting omöjligt, annat än att sluta le! 
 
LEGO- priset 
Vänskapens spår av David Carlsson, 14 år, från Göteborg 
Juryns motivering: Med enkla medel berättar filmaren på ett poetiskt sätt om att sakna sin kompis. Utan dialog 
och med tillit till bildernas kraft skapas en kraftfull berättelse om vänskap enbart med hjälp av en LEGO-låda. 
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Stockholms 23:a 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 180 filmer från mer än 50 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 7-12 maj 2012. VI ÄLSKAR 
FILM! 

 
 


