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Den iranska skådespelaren Payman Maadi tilldelas Stockholm Achievement 
Award 2019 

Payman Maadi fick sitt stora internationella genombrott i Asghar Farhadis Nader och 
Simin – En separation (2011). I år tilldelas den iranska skådespelaren Stockholm 
Achievement Award 2019 för sin förmåga att träda genom duken, förbi fördomar och 
över skiljelinjer. Payman Maadi kommer att ta emot Bronshästen i samband med den 
nordiska premiären av Just 6.5 (2019) som har red carpet-gala under festivalen. 

 

Bild på Payman Maadi från Just 6.5. 

Årets Stockholm Achievement Award tilldelas Payman Maadi, motiveringen lyder:   
Årets Stockholm Achievement Award tilldelas en iransk karaktärsskådespelare med 
universell appeal och rollprestationer i världsklass som bär upp storfilm efter storfilm. Med 
sina intensiva och inkännande rolltolkningar öppnar han en dörr genom vilken publiken kan 
träda genom duken, förbi fördomar och över skiljelinjer. Det är fösta gången som 
bronshästen går till en skådespelare utanför Europa och USA. 

I år är Payman Maadi festivalaktuell med Just 6.5 som är årets mest sedda film på bio i Iran 
och tävlar om det prestigefulla priset Stockholm Impact Award.  

Payman Maadi är idag en av Irans största och mest omtyckta filmstjärnor. Hans 
skådespelarkarriär lyfte med Asghar Farhadis (mottagare av Stockholm Visionary Award 
2018) About Elly (2009) samt Nader och Simin – En separation (2011). Payman Maadi har 
även medverkat i amerikanska filmer, bland annat indiedramat Camp X-ray (2014) mot 
Kristen Stewart som visades på Stockholms filmfestival 2014. 
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Payman Maadi kommer ta emot Bronshästen och medverka i ett Face2Face i samband 
med visningen av Just 6.5, regisserad av Saeed Roustaees, torsdagen den 14 november 
klockan 18:00 på Skandia i Stockholm.   

Filmen tävlar även om det prestigefulla priset Stockholm Impact Award som delas ut av 
Stockholms stad och Stockholms internationella filmfestival för femte året i rad. Den 
vinnande regissören tilldelas en miljon kronor och ett unikt pris designat av den kinesiske 
konstnären Ai Weiwei.   

Biljetter släpps idag klockan 12:00.   

Stockholm Achievement Award tilldelas en inom film verksam person vars livsverk 
Stockholms filmfestival vill belysa och hedra. Priset har tidigare tilldelats storheter som Uma 
Thurman, Willem Dafoe och Ellen Burstyn. 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.  

Journalister kan ansöka om pressackreditering till Stockholms filmfestivals 30-
årsjubileum här. 

För mer information, pressbilder och intervjuförfrågningar 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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