
Stockholms internationella filmfestivals frihetstema spreds över
hela världen
I över 250 internationella artiklar och med spridning från Nordamerika till Europa Mellanöstern och Asien togs Stockholms filmfestivals
frihetstema upp när festivalens regissörer, producenter och skådespelare visade sitt stöd för Mohammad Rasoulof och Ai Weiwei.

Festivalens regissörer, producenter och skådespelare visade sitt stöd för regissören Mohammad Rasoulof, som fått sitt pass indraget och nu sitter fast i
Iran. Efter en tyst minut vid Irans ambassad valde att fotas med ögonbindel, en aktion som uppmärksammades över hela världen. Mohammad Rasoulof
säger själv om aktionen:

– I wish to thank all the artists and management group of the festival and also those who took part in the gathering very sincerely. I saw the photos taken
from the event. It looked like a performance! Beautiful and meaningful. Needless to say I absolutely understand that this is a message to endeavor for the
substantiation of freedom all over the world. Even if this message does not alter the Iranian authority’s decision about loosening their strict restriction
policies, it could definitely mean a hope for a better tomorrow.

Den kinesiske konstnären Ai Weiwei deltog i juryarbetet på distans och skickade ett unikt konstverk, specialtillverkat för festivalen: ”The Chair for
Nonattendance”, som under hela festivalen stått utställd på Skandia. Som inramning för Stockholms filmfestivals frihetsdag den 16 november höss Mark
Cousins ett trollbindande seminarium om frihet och film.

Festivalen
Världspremiärer, röda mattan-visningar och möten med filmskapare som Peter Greenaway, Claire Denis, Ryan Coogler och John Ridley. Seminarier med
regissörer som Daniel Patrick Carbone och Tarik Saleh. Det är några exempel på tillställningar som lockade till sig många festivalbesökare.

För andra året i rad gick årets bronshäst till en kvinnlig regissör när Clio Barnard (The Selfish Giant) tog emot priset och publikens hyllningar. För
regissören Ryan Coogler innebar hans första besök i Stockholms att han gick hem med priset för bästa regidebut (Last Stop Fruitvale Station).

Filmerna
Anna Odells Återträffen, årets mest hyllade svenska film, fick premiär under festivalen i närvaro av regissör, producent och hela ensemblen. Kjell-Åke
Anderssons Mig äger ingen gick in som nummer ett på biotoppen direkt efter sin premiär på filmfestivalen. Abdellatif Kechiches Blå är den varmaste
färgen var en av de mest uppskattade filmerna bland besökarna och den magnifika Philomena av Stephen Frears avslutade festivalen.
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Stockholms 24:e internationella filmfestival 6-17 november 2013
Stockholms filmfestival startade 1990 och är en av norra Europas främsta. 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!


