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2014 rekordår för Stockholms internationella 
filmfestival  
 
Stockholms 25e internationella filmfestival är över. Festivalen har under 
året satt rekord både gällande antalet filmer, länder och antalet 
besökare. 2014 är också de kvinnliga pristagarnas år. 
 
Det har varit ett rekordår för Stockholms filmfestival - 201 filmer, 60 länder, 
och totala antalet besökare under året uppgår till 141 000. Det har också 
slagits rekord i antalet kvinnliga pristagare. 8 av de 17 priser som delades ut 
under fredagen gick till kvinnor och det är tredje året i rad Bronshästen 
tilldelas en kvinnlig regissör. 
 
Årets vinnarfilm blev franska Céline Sciammas Girlhood. Filmen är en 
berättelse om identitet, klasstillhörighet, och fyller ett hål bland de berättelser 
som brukar höras från Paris. Priset för bästa debutfilm gick till July Jung för A 
Girl at my door.  
 
Ninja Thyberg vann 1 KM filmstipendiet för sin kortfilm Hot Chicks. 
Priset, i form av produktionsstöd, möjliggör skapandet av en ny kortfilm som 
får premiär på filmfestivalen 2015.  
 
För andra året i rad samarbetade filmfestivalen med den kinesiske konstnären 
Ai Weiwei. Han skapade två isskulpturer föreställande de lejon som vaktar 
den Förbjudna staden i Beijing. Skulpturerna väckte stor uppmärksamhet 
bland regissörer, festivalbesökare och allmänheten som visade sitt stöd.  
 
Telia film Award priset gick till filmen 10.000 km, regisserad av långfilms-
debuterande Carlos Marques-Marcet. Prissumman på 100 000 kronor går till 
att främja svensk distribution av den vinnande filmen. 
 
Regissören Xavier Dolan gästade festivalen inför premiären av hans senaste 
film Mommy. Filmen belönades i söndags med publikens pris – Silver 
Audience Award. 
 
Årets Stockholm Visionary Award gick till Roy Andersson. Lifetime Achieve-
ment Award tilldelades Mike Leigh, och på plats i Stockholm var också Uma 
Thurman, som även hon förärades med en bronshäst för Stockholm 
Achievement Award.  
 
Nästa års filmfestival äger rum 11-22 november 2015. 
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Stockholms 26:e internationella filmfestival 11-22 november 2015 
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! 
 
 


