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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.  
 
VI ÄLSKAR FILM! 
	  

  
 
 
 
 

Ai Weiwei kommer till Stockholms Filmfestival 
 
Stockholm Impact Award kommer att delas ut för första gången under festivalen 
i november. Med prissumman en miljon kronor är det ett av världens största 
filmpris. Den världskände konstnären Ai Weiwei blir ordförande för juryn. 

Ai Weiwei kommer till Stockholm för att delta i juryarbetet med Stockholm Impact 
Award. Det är första gången någonsin som den världskände konstnären besöker 
Sverige, och har även designat det nya filmpriset. Stockholm Impact Award är ett 
samarbete mellan Stockholms filmfestival och Stockholm stad med syftet att lyfta 
fram filmens möjlighet att skapa förändring och debatt. Prissumman på en miljon 
kronor är ett stöd till den fortsatta verksamheten och utvecklingen av nya filmprojekt. 

- Det är en ära för Stockholms filmfestival att återigen få samarbeta med Ai Weiwei, 
en ständig försvarare av yttrandefriheten och en av vår tids mest inflytelserika 
konstnärer. Vi är mycket hedrade av hans bidrag till det nya filmpriset Stockholm 
Impact Award tillägnat filmskapare som utmanar och tar temperaturen på vår samtid, 
säger Git Scheynius, festivalchef för Stockholms filmfestival. 
 
Det är tredje året i rad som Stockholms filmfestival samarbetar med den kinesiska 
konstnären. Förra året skapade han två isskulpturer föreställande de lejon som vaktar 
den förbjudna staden i Beijing. Året dessförinnan skickade Ai Weiwei konstverket 
”The Chair of Nonattendance” för att åskådliggöra hans frånvaro som medlem i 
Stockholms filmfestivals jury.  
   
Ai Weiwei anses vara en av vår tids mest inflytelserika samtidskonstnärer. Hans konst 
har ställts ut världen över och har blivit katalysator för internationella politiska 
diskussioner om yttrandefrihet. 
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