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Stockholm Visionary Award 2014 tilldelas 
regissören Roy Andersson 
 
Årets Stockholm Visionary Award går till den mästerlige regissören Roy Andersson 
som under filmfestivalen i Venedig vann Guldlejonet för sin senaste film, En duva satt 
på en gren och funderade på tillvaron. Andersson tar emot Bronshästen i samband med 
den nordiska premiärvisningen av filmen och möter samtidigt publiken under ett 
exklusivt Face2Face.  
 
Motivering: Efter genombrottet med En kärlekshistoria har Roy Andersson förfinat 
ett särpräglat filmiskt uttryck som han inte delar med någon annan filmskapare. Roy 
Anderssons filmkonst präglas av ett enträget sökande efter en perfekt ton – i varje 
bild, varje gest och varje replik förmedlas mänsklighetens storhet och dess litenhet 
med både humor och allvar. 
 
Den kritikerrosade En duva satt på en gren och funderade på tillvaron är den avslutande 
filmen i Roy Anderssons trilogi om att vara människa. Filmen hade världspremiär under 
filmfestivalen i Venedig och är den första svenska filmen att belönas med Guldlejonet. Den 
visades även på filmfestivalen i Toronto där den gick för fullsatta salonger och den 
nordiska premiären blir på Stockholms filmfestival i november.  
 
Nordisk premiär av En duva satt på en gren och funderade på tillvaron och 
efterföljande Face2Face med Roy Andersson äger rum söndag den 9 november kl 16.00 
på Skandia.  
 
Filmen har svensk biopremiär 12 november. Distributör: TriArt Film 
 
Stockholm Visionary Award instiftades 2004 och filmpriset, Bronshästen, väger 7,3 kilo. 
Tidigare vinnare är bland andra Peter Greenaway, Jacques Audiard och Wes Anderson.  
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Stockholms 25:e internationella filmfestival 5-16 november 2014 

Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är idag en av Europas främsta 
filmfestivaler. Under festivalen visar vi 180 filmer från mer än 50 länder. Vi arrangerar 
också exklusiva förhandsvisningar året om, Stockholms filmfestival Sommarbio i augusti 
och Stockholms filmfestival Junior som äger rum den 13-18 april 2015. 

VI ÄLSKAR FILM! 

 
 
 


