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Stockholms Internationella Filmfestival 
fördjupar samarbetet med Ai Weiwei	

!
I år fyller Stockholms filmfestival 25 år. För att fira detta har den världsberömda 
konstnären Ai Weiwei valt att skapa en isskulptur som kommer att avtäckas 
tisdagen den 4 november. 	
!
Under förra årets festival, var Ai Weiwei en av medlemmarna i filmfestivalens jury. 
Då han inte fick lämna Kina skickade han en tom stol för att åskådliggöra hans 
frånvaro. Stolen är ett konstverk med namnet ”The Chair for Nonattendance”.  !
”Jag anser att Stockholms filmfestival genomgående främjar kvalitetsfilm och konst. 
Jag är mycket hedrad och stolt över att kunna bidra med denna isskulptur för att fira 
jubileet. Tack.”, säger Ai Weiwei. !
Ai Weiwei är fortfarande förbjuden att lämna Kina, istället har han skickat en skiss till  
den isskulptur som symboliserar årets Spotlight-tema, HOPE. I samband med 
invigningen tisdagen 4 november kommer isskulpturen att avtäckas på 
Norrmalmstorg, kl 16.30. Projektet har möjliggjorts i samarbete med Ishotellet i 
Jukkasjärvi och deras skulptörer. Ljussättningen kommer att utföras av Lumination of 
Sweden.  !
Ai Weiwei anses vara en av vår tids mest inflytelserika konstnärer. Han har haft 
utställningar världen över, exempelvis på MoMA, Tate Modern, Jeu de Paume i Paris 
och Martin Gropius Bau i Berlin. Han driver en ständig kampanj för yttrandefrihet. !
Pressinformation och pressmaterial: 
www.stockholmfilmfestival.se/press !
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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 över 200 filmer från mer än 60 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! 
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