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Mary Harron tilldelas Stockholm Lifetime Achievement Award
Mary Harron blev ett av filmvärldens stora namn med kultförklarade filmen ”American Psycho”. I år tilldelas den kanadensiska
regissören och manusförfattaren Stockholm Lifetime Achievement Award. I samband med visningen av hennes senaste film
”Charlie Says” besöker Mary Harron Stockholms internationella filmfestival för att ta emot världens tyngsta filmpris –
Bronshästen.

Årets Stockholm Lifetime Achievement Award tilldelas Mary Harron, motiveringen lyder :
Årets Lifetime Achievement Award går till en regissör med distinkt blick och mästerlig känsla för kontroversiella personporträtt. Mary Harron
har alltid tagit risker och fört tittarna till de mörkaste hörnen av människans psyke. Hon har skildrat några av vår tids mest notoriska
karaktärer, verkliga och fiktiva, från Valerie Solanas till Charles Manson via Patrick Bateman. Redan 1996 besökte Marry Harron Stockholms
festival med sin hyllade debut I Shot Andy Warhol, det är med stor glädje vi välkomnar henne åter. 

Bakom sig har Mary Harron en imponerande karriär med närmre trettio film- och tv-produktioner. Hon besökte Stockholms filmfestival första
gången i samband med hennes debutfilm I shot Andy Warhol (1996) där filmens huvudrollsinnehavare Lili Taylor fick priset för Bästa
skådespelerska. 22 år senare kommer Harron tillbaka till Stockholms internationella filmfestival för att motta ett av våra mest hedersfyllda
priser – Stockholm Lifetime Achievement Award. 

Harrons filmkarriär innehåller titlar som den kultförklarade American Psycho (2000), The Notorious Bettie Page (2005), The Moth Diaries
(2011) och hennes senaste film Charlie Says som har nordisk premiär på Stockholms filmfestival. Charlie Says är en mörk verklighetsskildring
om den ökända ”Mansonfamiljen”. I filmen porträtterar Harron kvinnorna som utförde sju mord under ledning av den sektledaren Charles
Manson.

Marry Harron har även regisserat avsnitt av bland annat Six Feet Under, Big Love och The L Word samt samtliga sex avsnitt av Netflix-serien
Alias Grace (2017) baserad på Margaret Atwoods hyllade roman med samma namn. Harrons nästa projekt är en film om Salvador Dalis sista
år, som hon skriver tillsammans med sin man, manusförfattaren och regissören John C. Walsh.

Mary Harron kommer till Stockholm för att motta Bronshästen och delta i ett samtal i samband med visningen av Charlie Says den 10
november kl. 18.00 på biograf Skandia i Stockholm. Under seminariet kommer press och publiken vara välkommen att ställa frågor.  

Biljetter till visningen släpps imorgon, fredag 12 oktober kl. 10.00 på http://stockholmfilmfestival.se 

För att ansöka om pressbiljetter till denna visning, vänligen kontakta pressekreterare@stockholmfilmfestival.se

Stockholm Lifetime Achievement Award tilldelas en inom film verksam person vars livsverk Stockholms filmfestival vill belysa och hedra.
Det prestigefyllda priset i form av den 7,3 kilo tunga Bronshästen – världens tyngsta filmpris – är en parafras på den svenska dalahästen och
är skapad av formgivaren Fredrik Swärd. Priset har tidigare tilldelats storheter som Claire Denis, Susan Sarandon, David Cronenberg, Lauren
Bacall, David Lynch, Mike Leigh och Francis Ford Coppola.

Glöm inte att ansöka om pressackreditering för årets festival: 
https://vp.eventival.eu/stockholminternationalfilmfestival/2018 
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Stockholms 29:e internationella filmfestival 7-18 november 2018 
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, mobila filmvisningar
för barn och unga och Stockholms filmfestival Junior i april.
VI ÄLSKAR FILM!


