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Stockholms filmfestival 2014 dedikeras Lauren Bacall 
 
Höstens upplaga av Stockholms filmfestival tillägnas Lauren Bacall, en av vår 
tids största stjärnor.  
 
Lauren Bacall var en av Hollywoods största stjärnor känd för sitt skådespeleri, sin 
djupa röst och sin blick. Hon slog igenom redan i sin första roll “To Have and Have 
Not” 1944 och blev en legend redan under sin livstid även om hon själv aldrig tyckte 
om termer som “legend” eftersom hon menade att det var en referens till det 
förgångna medan hon själv var mer intresserad av nutiden och framtiden. 
 
Lauren Bacall mottog The Stockholm Lifetime Achievement Award år 2000 och 
besökte festivalen för att ta emot sitt pris. Vid presskonferensen gav hon ett 
oförglömligt svar på frågan om hur man blir en stjärna: 
 
“If you want to be an actor, learn how to act then maybe you can be a star. If you 
want to be a star, that’s your aim, then you will never be an actor. And you may also 
never be a star” 
-Lauren Bacall 
 
Lauren Bacall var politiskt engagerad, vital och öppen för nya intryck. Under sin 
veckolånga vistelse under Stockholms filmfestival gav hon ett oförglömligt intryck på 
de människor hon många gånger själv bad om att få träffa. Både kulturpersonligheter 
och politiker. 
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Stockholms 25:e internationella filmfestival 5-16 november 2014 

Stockholms filmfestival startade 1990 och är en av norra 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! 


