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Anna	  Pettersson	  är	  årets	  Kulturpristagare	  
	  
Ikväll	  mottog	  skådespelerskan	  Anna	  Pettersson	  DN:s	  kulturpris	  för	  sin	  rosade	  iscensättning	  
av	  ”Fröken	  Julie”	  som	  hon	  regisserat	  och	  själv	  gett	  liv	  åt	  tre	  olika	  roller.	  På	  Kulturakademin	  
i	  Stockholm	  fick	  Anna	  ta	  emot	  50	  000	  kronor	  och	  en	  skulptur	  av	  Eva	  Lange.	  Kritikerpriset	  
Lagercrantzen	  delades	  ut	  vid	  samma	  tillfälle	  till	  Katrine	  Kielos	  för	  hennes	  förmåga	  till	  
idékritik	  i	  personlig	  form	  och	  gestaltning.	  
	  
På	  Konstakademin	  i	  Stockholm	  delas	  ikväll	  DN:s	  prestigefyllda	  Kulturpris	  och	  kritikerpriset	  
Lagercrantzen	  ut	  till	  personer	  som	  på	  olika	  sätt	  berikat	  kulturåret.	  I	  tuff	  konkurrens	  tog	  
skådespelerskan	  Anna	  Pettersson	  hem	  Kulturpriset	  för	  sin	  hyllade	  tolkning	  av	  ”Fröken	  Julie”	  
som	  hon	  regisserade	  och	  spelade	  alla	  roller	  i	  under	  Strindbergåret	  våren	  2012.	  	  
	  
Nomineringen	  löd:	  Med	  sin	  briljanta,	  klarsynta	  och	  mycket	  roliga	  iscensättning	  av	  ”Fröken	  
Julie”	  visar	  hon	  skådespelaren	  som	  självständig	  konstnär.	  Hon	  ger	  liv	  åt	  tre	  komplicerade	  
roller	  i	  en	  föreställning	  där	  stridslinjerna	  mellan	  man	  och	  kvinna	  och	  mellan	  över-‐	  och	  
underklass	  korsar	  varandra	  som	  fräsande	  blixtar.	  
	  

- Anna	  Pettersson	  sätter	  både	  sig	  själv	  och	  konstnären	  i	  centrum	  i	  sin	  egensinniga	  
tolkning	  av	  Fröken	  Julie,	  som	  aldrig	  blir	  densamma	  igen	  när	  man	  sett	  den	  i	  hennes	  
tolkning.	  Hon	  har	  länge	  varit	  en	  av	  Sveriges	  stora	  skådespelare	  och	  här	  är	  hon	  i	  
särklass,	  säger	  DN:s	  kulturchef	  Björn	  Wiman.	  

	  
Lagercrantzen	  är	  DN:s	  kritikerpris	  och	  delas	  ut	  till	  en	  skribent	  med	  intellektuell	  bredd	  och	  
stilistisk	  spets.	  I	  år	  gick	  utnämningen	  till	  författaren	  och	  ledarskribenten	  Katrine	  Kielos	  för	  
hennes	  stora	  förmåga	  som	  skribent	  och	  idékritiker.	  Katrine	  tog	  emot	  priset	  som	  bestod	  av	  	  
20	  000	  kronor.	  	  
	  
Nomineringen	  löd:	  Kan	  man	  kritisera	  den	  ekonomiska	  krisen	  med	  hjälp	  av	  Homeros,	  Goethe	  
och	  Nalle	  Puh?	  Självklart.	  Litteraturen	  är	  och	  förblir	  det	  bästa	  sättet	  att	  förstå	  samhället	  –	  så	  
blir	  också	  litteraturen	  politisk	  och	  politiken	  litterär.	  Årets	  pristagare	  skriver	  i	  en	  djärv	  
personlig	  tradition,	  med	  hela	  kroppen	  som	  insats.	  Katrine	  Kielos	  får	  Lagercrantzen	  2013	  för	  
en	  litterärt	  driven	  idékritik	  i	  personlig	  form	  och	  gestaltning,	  där	  den	  yttre	  stilen	  kommer	  
inifrån.	  
	  

– Jag	  är	  säker	  på	  att	  Olof	  Lagercrantz	  själv	  hade	  förstått	  och	  varmt	  uppskattat	  
Katrine	  Kielos	  personliga	  och	  litterärt	  grundade	  civilisationskritik.	  Precis	  som	  
Katrine	  Kielos	  var	  han	  ju	  själv	  också	  verksam	  som	  både	  kultur-‐	  och	  ledarskribent,	  
säger	  Björn	  Wiman	  

	  
	  



 
	  
	  
	  
	  
Pressbilder	  för	  nedladdning	  finns	  tillgängliga	  5	  februari	  kl	  20.00:	  	  
ftp://ws60.surf-‐town.net/	  	  
Användarnamn:	  kulturpris	  	  
Lösenord:	  DN_kultur!	  
	  
Fotograf	  Hans	  Fridén	  
Telefon:	  070-‐540	  03	  75	  
	  
För	  ytterligare	  information	  om	  prisen:	  
Anna	  Wallin,	  projektledare	  för	  Kulturpriset	  och	  kritikerpriset	  Lagercrantzen	  
Telefon:	  0706-‐24	  97	  28	  
E-‐post:	  anna.wallin@dn.se	  
	  
Fakta:	  DN:s	  Kulturpris	  och	  kritikerpriset	  Lagercrantzen	  
	  
Den	  5	  februari	  var	  det	  dags	  för	  2013	  års	  utdelning	  av	  DN:s	  Kulturpris	  och	  kritikerpriset	  
Lagercrantzen.	  Det	  var	  den	  sjunde	  upplagan	  av	  Kulturpriset	  och	  tredje	  gången	  som	  
Kritikerpriset	  delades	  ut.	  
	  
Syftet	  med	  DN:s	  Kulturpris	  är	  att	  belöna	  och	  uppmärksamma	  personer	  som	  har	  skapat,	  
utfört	  eller	  publicerat	  något	  som	  på	  ett	  sensationellt	  sätt	  har	  lyft	  kulturåret.	  Lagercrantzen	  är	  
DN:s	  kritikerpris	  och	  delas	  ut	  till	  en	  skribent	  med	  intellektuell	  bredd	  och	  stilistisk	  spets.	  
	  
Fem	  kandidater	  från	  fem	  olika	  genrer	  nominerades	  till	  Kulturpriset	  av	  DN:s	  kritiker	  och	  
presenteras	  i	  tidningen.	  Pristagaren	  utsågs	  sedan	  av	  kulturredaktionens	  medarbetare.	  
Kulturprisets	  pristagare	  mottog	  50	  000	  kronor	  och	  en	  skulptur	  av	  Eva	  Lange.	  Pristagaren	  för	  
Lagercrantzen	  mottog	  20	  000	  kronor.	  
	  
De	  nominerade	  för	  DN:s	  Kulturpris	  2013	  var:	  
Musik:	  Anna	  von	  Hausswolff	  	  
Scenkonst:	  Anna	  Pettersson	  (pristagare)	  
Konst:	  Makode	  Linde	  
Film:	  Malik	  Bendjelloul	  
Litteratur:	  Göran	  Sonnevi	  
	  
Tidigare	  pristagare	  har	  varit	  klarinettisten	  Martin	  Fröst	  2007,	  regissören	  Mikael	  Marcimain	  
2008,	  singer/songwritern	  Frida	  Hyvönen	  2009,	  skådespelaren	  Noomi	  Rapace	  2010,	  
skådespelaren	  Ann	  Petrén	  2011	  och	  konstnären	  Ann-‐Sofi	  Sidén	  2012.	  
	  


