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Stockholm Visionary Award 2019 tilldelas franska regissören Céline Sciamma  
 
I den 30:e upplagan av Stockholms internationella filmfestival tilldelas Stockholm 
Visionary Award till den flerfaldigt prisbelönta regissören Céline Sciamma, som bland 
annat vunnit pris för sin senaste film Portrait of a Lady on Fire (2019) i Cannes tidigare 
i år. Sciamma tar emot Bronshästen i samband med filmens skandinaviska premiär 
den 9 november.  
 

 
Foto: Carla Orrego Veliz 
 
Motivering: Céline Sciamma har med sina filmer breddat förståelsen av att vara människa 
idag. Genom sin förmåga att skapa engagerande karaktärsporträtt om sin generation och 
lyfta berättelser som sällan får ta plats har hon tagit publik över hela världen med storm. Med 
utsökt estetik och sensualitet har hon breddat vår filmiska horisont. Hon är en visionär röst 
som fyller hål i filmhistorien, och som med sin nyskapande blick utmanar förståelsen av att 
se och att bli sedd. 
 
I Portrait of a Lady on Fire återförenas Céline Sciamma med den prisbelönta 
skådespelerskan Adèle Haenel i ett intimt och djuplodande kostymdrama som tävlade om 
Guldpalmen i Cannes 2019. Filmen har vunnit pris för bästa manus och Queer Palm i 
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Cannes, The People’s Choice Award på Melbourne International Film Festival och The 
Norwegian Film Critics’ Award. 
 
Céline Sciammas tidigare verk Girlhood (2014) och Tomboy (2010) har prisats internationellt 
och i Sverige. Redan 2014 besökte hon Stockholms filmfestival och belönades då med 
Bronshästen för Girlhood. Céline Sciamma är en av vår tids stora humanistiska filmskapare 
och det är med stor glädje vi tilldelar henne Stockholm Visionary Award 2019. 
 
I år besöker Céline Sciamma Stockholms filmfestival den 8-10 november 2019. 
 
Skandinavisk premiär av Portrait of a Lady on Fire med Céline Sciamma äger rum kl. 
15:00 på Skandia lördagen den 9 november. I samband med galavisningen tar hon emot 
Bronshästen.  

Distributör av filmen är Folkets bio.  

Stockholm Visionary Award instiftades 2004 och filmpriset, Bronshästen, väger 7,3 kilo. 
Tidigare vinnare är bland andra Roy Andersson, Peter Greenaway, Jacques Audiard och 
Wes Anderson.  

För mer information kontakta: 
Matti Johansson, presschef 
+46 76 811 65 66 
press@stockholmfilmfestival.se 
 
Cecilia Oscarsson, pressekreterare  
+46 8 677 50 11 
pressekreterare@stockholmfilmfestival.se 
 
Stockholms 30:e internationella filmfestival 6-17 november 2019 
Stockholms internationella filmfestival startade 1990 och är idag en av Europas främsta 
filmfestivaler. Under festivalen visar vi 150 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!  
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