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Stockholm Lifetime Achievement Award 2013 
går till regissören Claire Denis 
 
I år tilldelas Stockholm Lifetime Achievement Award till en av vår samtids mest 
utmanande och respekterade filmskapare. Under ett exklusivt Face2Face-seminarium 
kommer Claire Denis att ta emot Bronshästen och möta publiken. 
 
Motivering: ”Claire Denis vägrar att blunda för de kreativa och destruktiva krafter som 
finns inneboende i människans svagheter. En orädd upptäckare av det postkoloniala Afrika 
och det moderna samhällets mörka sidor som bjuder in publiken till ett blottlagt universum, 
vackert och rått på samma gång. Årets Lifetime Achievement Award går till en filmskapare 
som fortsätter att söka det andra vänder sig bort från, alltid orädd och med sällsynt öga för 
visuell poesi”. 

Den franska regissören Claire Denis debuterade 1988 med Chocolat och följde upp med en 
rad rosade filmer, såsom Nénette och Boni (1996), Beau Travail (1999), 35 Shots of Rum 
(2008) och White Material (där för övrigt 2011 års vinnare av Stockholm Lifetime 
Achievement Award, Isabelle Huppert, medverkar). Med fler än 20 produktioner under 25 års 
tid är Claire Denis idag en av Frankrikes främsta regissörer. 

Claire Denis senaste film Svinen (Les Salauds, 2013) är en kraftfull och komplex film som 
kretsar kring ett hämnddrama. I huvudrollerna ser vi bland annat Vincent Lindon och Chiara 
Mastroianni (dotter till Catherine Deneuve och Marcello Mastroianni). Bakom kameran står 
Claire Denis ständige följeslagare Agnès Godard. Tillsammans har de lyckats skapa ett 
visuellt porträtt med svärtan från Paris mörkare och mer ominösa sidor.    
 
Premiärvisning av Svinen och efterföljande Face2Face med Claire Denis äger rum 
torsdagen 7 nov kl. 18:00 på Skandiabiografen. Distributör: TriArt Film  
 
Stockholm Lifetime Achievement Award tilldelas en inom film verksam person vars 
livsverk Stockholms filmfestival vill belysa och hedra. Det prestigefyllda priset i form av den 
7,3 kilo tunga Bronshästen – världens tyngsta filmpris – är en parafras på den svenska 
dalahästen och är skapad av formgivaren Fredrik Swärd. Priset har tidigare tilldelats storheter 
som Jean-Luc Godard, Quentin Tarantino, David Cronenberg, David Lynch och Oliver Stone. 
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Stockholms 24:e internationella filmfestival 6-17 november 2013 Stockholms filmfestival startade 1990 och 
är en av Europas främsta filmfestivaler. Under festivalen visar vi 180 filmer från mer än 50 länder. Utöver det 
arrangerar vi också exklusiva förhandsvisningar året om, Sommarbio i augusti och Stockholms filmfestival 
Junior, en festival för barn och unga mellan 6-16 år som äger rum 7-12 april 2014. 
VI ÄLSKAR FILM! 


