
!

!  !
PRESSMEDDELANDE 14 OKTOBER 2014	
!

Stockholms internationella filmfestival 2014 inleder 
samarbete med Cinema do Brasil	

!
I år firar Stockholms filmfestival 25 år och kommer att ha fokus på brasiliansk 
film. Genom ett unikt samarbete med Cinema do Brasil kommer publiken att få 
se brasilianska filmer och få möjlighet att möta regissörerna.	
!
I samarbete med Cinema do Brasil kommer Stockholms filmfestival i år att visa sex 
brasilianska filmer – Obra, Praia do Futuro, Captive hearts, Trash, Almost Samba och 
The way he looks. Festivalpubliken kommer få möjlighet att möta några av 
regissörerna som kommer på besök för att presentera filmerna och svara på publikens 
frågor. Utöver de sex filmerna ovan, visas även en brasiliansk kortfilm, No Caminho 
dos Pés i sektionen iFestival. 	
!
- Det är med stor glädje vi presenterar ett större utbud av brasiliansk film på 
Stockholms filmfestival. Att vi dessutom kan erbjuda att publiken får möta ett flertal 
av regissörerna och för filmbranschen att knyta närmare kontakter med Brasilien är 
mycket tillfredställande, säger Git Scheynius, festivalchef 	
!
André Strum, Cinema do Brasil säger i en kommentar:	

“Möjligheten att ha ett urval av brasilianska filmer på Stockholms filmfestival är ett 
fantastiskt tillfälle att visa nya produktioner till en ny och medveten publik. Festivalen 
har en tradition av att presentera nya talanger som sedan blir internationella stjärnor.”	
!
Stockholms filmfestival kommer även göra ett samarbete med den brasilianska 
konstnären Laura Lima. I Cinema Shadow skapar hon en unik och magisk situation 
där en långfilm spelas in och samtidigt visas i realtid på en biograf. När inspelningen 
är färdig försvinner också möjligheten att se filmen. Verket tar sin början i Stockholm 
och slutar 8 timmar senare på stranden Praia do Diablo, ”Djävulsstranden”, i Rio de 
Janeiro. För mer information om Cinema Shadow: http://www.bonnierskonsthall.se/
utstallning/cinema-shadow/	
!
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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 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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