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Rosanna Arquette tilldelas Stockholm Achievement Award 2019 

Rosanna Arquette är mer än en fantastisk skådespelare, hon är en ikon som sätter 
gränser mot förtryck och sexism. På Stockholms internationella filmfestivals 30-
årsjubileum tilldelas Rosanna Arquette Stockholm Achievement Award 2019. Hon 
kommer att ta emot Bronshästen i samband med en red carpet-visning av klassiska 
Susan, var är du? (1985) på två-årsdagen för #tystnadtagning den 8 november.  

 

Stockholm Achievement Award 2019 tilldelas Rosanna Arquette, motiveringen lyder:  
Med en raketartad karriärstart blev Rosanna Arquette snabbt erkänd som en skådespelare 
med sällsynt djup och bredd. Med ett passionerat och intelligent skådespeleri väcker hon 
sina karaktärer till liv. Hennes politiska engagemang och mod har gjort henne till en ikon och 
en förebild för att sätta gränser mot förtryck och sexism. Det är med stor ära vi tilldelar 
Stockholm Achievement Award 2019 till Rosanna Arquette. 

– Jag är hedrad över att motta årets Stockholm Achievement Award på Stockholms 
internationella filmfestival, säger Rosanna Arquette. 

Rosanna Arquette har medverkat i över 70 filmer och arbetat med regissörer som Martin 
Scorsese, Quentin Tarantino, Luc Besson, Woody Allen och David Cronenberg. Hon 
tilldelades en BAFTA för sin exemplariska skådespelarinsats när hon spelade mot Madonna 
i Susan Seidelmans Susan, var är du? (1985). Hon har även gjort oförglömliga roller i En 
natt i New York (1985), Det stora blå (1988), New York Stories (1989), Pulp Fiction (1994) 
och Crash (1996).  

Under 2017 var Rosanna Arquette en av de första kvinnorna att tala ut om Harvey 
Weinstein, vilket blev startskottet för #metoo-rörelsen som initierat upprop som 
#tystnadtagning mot sexuella övergrepp och trakasserier i den svenska film- och 
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teaterbranschen. Hon är involverad i dokumentären Untouchable: The Rise and Fall of 
Harvey Weinstein (2019) som hade premiär i Sundance tidigare i år.  

Rosanna Arquette kommer att ta emot Bronshästen och ha ett face2face-samtal under en 
red carpet-visning av Susan, var är du? kl. 20:00 den 8 november på Skandia i Stockholm. 
Visningen äger rum på två-årsdagen för #tystnadtagning och skådespelarna, och några av 
initiativtagarna till #tystnadtagning, Alexandra Rapaport, Sofia Helin och Eva Röse kommer 
att lämna över Bronshästen.  

Biljetter släpps på fredag den 25 oktober kl. 10:00. 

Övriga pristagare på årets filmfestival är Céline Sciamma som tilldelats Stockholm 
Visionary Award 2019, Payman Maadi som tilldelats Stockholm Achievement Award 2019 
och Max von Sydow som tilldelats Stockholm Lifetime Achievement Award 2019.  

Är du journalist eller fotograf och vill bevaka röda mattan, vänligen hör av er till 
press@stockholmfilmfestival.se. Tid för insläpp är kl. 19:45, fotografering och intervjuer på 
röda mattan sker mellan kl. 20:00-20:45. 

Imorgon är sista dagen att ansöka om pressackreditering för årets festival. Ansök här. 

För mer information, intervjuförfrågningar och pressbilder, vänligen 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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