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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 ca 200 filmer från mer än 60 länder.  
 
VI ÄLSKAR FILM! 

 
 
Yorgos Lanthimos tilldelas Stockholm 
Visionary Award 2015 
 
Årets Stockholm Visionary Award går till den grekiske regissören Yorgos 
Lanthimos. Han besöker Stockholms internationella filmfestival i samband med 
den svenska premiärvisningen av The Lobster för att ta emot Bronshästen och 
möta publiken under ett exklusivt Face2Face. 
 
Motivering: Genom att blottlägga mänskliga relationer synliggör Yorgos Lanthimos 
perspektiv som är både utmanande och egensinniga. Hans filmer tar med publiken på 
en oförutsägbar resa från det till synes oskyldiga till det djupt hotande; från det banala 
till det omvälvande; från en idé om det romantiska till den totalitära ideologin. En 
filmisk resa som tvingar oss att upptäcka en obekväm spegling av vårt eget beteende, 
våra begär och vårt sätt att kommunicera. Och ändå kan vi inte sluta titta, och 
identifiera oss, med ett snett leende på läpparna. Det är utmärkande för en sann 
visionär. 
 
Den kritikerrosade The Lobster är Yorgos Lanthimos första långfilm på engelska. The 
Lobster hade världspremiär under Cannes filmfestival tidigare i år där den vann Jury 
Priset och Queer Palm. Lanthimos fick sitt stora genombrott med Dogtooth (2009) 
som tilldelades Prix Un Certain Regard vid filmfestivalen i Cannes och nominerades 
till en Oscar för Bästa Utländska Film. Dogtooth mottog även Bronshästen för Bästa 
Film på Stockholms filmfestival 2009.  
     
Svensk premiär av The Lobster och exklusivt Face2Face med Yorgos Lanthimos 
äger rum lördag 14 november 19.30 på Skandia. 
 
Biljetter till Face2Face och filmvisning släpps 20 oktober kl. 12.00. 
 
Stockholm Visionary Award instiftades 2004 med målet att uppmärksamma 
visionärer inom samtida film. Tidigare vinnare är bland andra Peter Greenaway, Wes 
Anderson och Roy Andersson. 
 
Pressinformation och pressmaterial: www.stockholmfilmfestival.se/sv/press 
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