
 

PRESSMEDDELANDE 22 OKTOBER, 2013 

Regissören Peter Greenaway tilldelas 
Stockholm Visionary Award 2013  

Stockholm Visionary Award går till den brittiska filmskaparen Peter Greenaway. 
Greenaway kommer till Stockholm för att ta emot Bronshästen fredag den 8 november 
och möta publiken under ett exklusivt Face2Face. 
 
Motivering: ”Vare sig män dränks till döds, kroppar förvandlas till konst eller vilddjur 
serveras på fat har Peter Greenaway alltid utmanat publiken som en sann visionär. Genom 
att ifrågasätta traditionella uttryck och kombinera modern teknik med sin omfattande kunskap 
om de klassiska konstformerna har årets mottagare av Stockholm Visionary Award skapat ett 
nytt filmspråk.” 
   
Peter Greenaway har regisserat ett sextiotal kort- och långfilmer, flertalet av dokumentärt 
slag. Med en bakgrund som bildkonstnär utmärks hans visuella bildspråk av storslagen 
scenografi, långa tagningar och estetik hämtad från barock- och renässansmåleri. Hans filmer 
genomsyras teman som besatthet, död, skuld och sex. Greenaway befäste sin position som den 
rörliga bildens hovmålare med mästerverket Tecknarens kontrakt (1982), vilken följdes upp 
med ett pärlband av blivande klassiker som Dränkta i nummerordning (1988), Kocken, tjuven, 
hans fru och hennes älskare (1989) samt den uppmärksammade The Pillow Book (1996). 
 
Greenaway är också professor i filmvetenskap vid universitetet EGS i Schweiz och har 
kurerat konstutställningar världen över. 
 
Stockholm Visionary Award - Face2Face med Peter Greenaway 
När: fredag 8 november  
Film: Kocken, tjuven, hans fru och hennes älskare (1989) 
Var: Biograf Skandia 
 
Presskontakt: 
Johnny Nylund, tel: 072-914 6005 alt. Fanny Westin, tel: 073-774 9415 
E-post: press@stockholmfilmfestival.se 
 
Stockholms 24:e internationella filmfestival 6-17 november 2013 
Stockholms filmfestival startade 1990 och är en av norra Europas främsta filmfestivaler. Under festivalen visar 
vi 180 filmer från mer än 50 länder. Utöver det arrangerar vi också exklusiva förhandsvisningar året om, 
Sommarbio i augusti och Stockholms filmfestival Junior, en festival för barn och unga mellan 6 -16 år som äger 
rum 7-12 april 2014. 
VI ÄLSKAR FILM!  



 


