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Välkommen att närvara när Ai Weiweis 
isskulptur ställs upp på Norrmalmstorg  
 
Stockholms internationella filmfestival har inför sitt 25 års jubileum fördjupat 
sitt samarbete med konstnären Ai Weiwei som valt att skapa ett konstverk av is. 
Isskulpturen kommer att invigas tisdag den 4 november kl 16.30 av Uma 
Thurman.  
 
Projektet har möjliggjorts med hjälp av formgivare från Icehotel som har förverkligat 
Ai Weiweis vision i stora block av ren naturis från nationalälven Torne Älv. 
Konstverket skapas nu i Jukkasjärvi och kommer att transporteras i färdigt skick till 
Stockholm. Skulpturen kommer att anlända till Stockholm kl 09.30 tisdag den 4 
november och du inbjuds nu att vara med vid ankomsten och vara en av de första som 
ser skulpturen.  
 
Om Ai Weiwei: 
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. 
  
Om Icehotel: 
Icehotel är ett årligt konstprojekt och världens första och största hotell av is och snö i 
Jukkasjärvi i norra Sverige, 200 kilometer norr om Polcirkeln. Icehotel återföds i en 
ny skepnad varje vinter och smälter sedan bort på våren.  
 
Icehotel är pionjärer inom iskonst och 2014 har det gått 25 år sedan världens första 
hotell gjort av is och snö byggdes. En kärnverksamhet på Icehotel har sedan starten 
varit att experimentera och utveckla upplevelser och konst i naturmaterial – främst 
med is och snö, men även med magnetit och trä.  
 
Ljussättningen av isskulpturen kommer att utföras av Lumination of Sweden. 
 
Anmälan för närvaro till: pressassistent@stockholmfilmfestival.se 
 
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! 

 
 
 


