
Gabriela Pichler vinnare av Kommunals stora kulturpris 2013
Gabriela Pichler blev vinnare av Kommunals stora kulturpris för sin film ”Äta, sova, dö”. Priset, 150 000 kronor, fick hon ta emot
vid en prisutdelning under kvällen 25 april. Samtidigt fick författaren Sami Said Kommunals hedersomnämnande på 50 000
kronor.

Gabriela Pichler, filmregissör och manusförfattare, blev den som juryn utsåg till vinnare av Kommunals stora kulturpris på 150 000 kronor.
Under kvällen 25 april delades priset ut vid en tillställning på Stallet i Stockholm.

-          Det är en stark film som säger mycket om Sverige idag, ett Sverige där inte alla får plats och där klyftorna växer mellan de som har och
de som inte har. Filmen grep mig mycket, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Juryns motivering lyder:

”Äta sova dö” är en modern arbetarklasskildring och ett realistiskt och smärtsamt dokument från dagens Sverige. ”Äta sova dö” skildrar
konsekvenserna av hög arbetslöshet, allt mer osäkra anställningar och växande sociala klyftor. Huvudpersonen Rasa förlorar jobbet men gör
allt för att skaffa ett nytt jobb. Gabriela Pichler ger röst åt de som tilldelas ”jobbcoacher” och förväntas jobba på sin ”anställningsbarhet”.

Filmen är fantastiskt gestaltad av icke-professionella skådespelare. Det är en film som inte lämnar någon oberörd. ”Äta sova dö” handlar om
människovärde och behovet av ett arbetsliv som ger alla chansen att leva ett gott liv.

Övriga nominerade till Kommunals stora kulturpris var Erik Haag för tv-produktionerna ”Pappas pengar” och ”Historieätarna”, Turteatern för
SCUM-manifestet, Tensta konsthall för utställningen ”Samhället utan egenskaper” och Red Line Recordings för utvecklingen av svensk
hiphop.

Under kvällen delades även Kommunals hedersomnämnande på 50 000 kronor ut till författaren Sami Said för debutromanen ”Väldigt sällan
fin”.

Juryns motivering lyder:

Sami Said har ett starkt tilltal och en röst som inte är insmickrande. Karaktärerna i boken har stor integritet. Huvudpersonen Noah vittnar om
och beskriver främlingskap och tillhörighet. Mest kämpar han för att hålla omgivningen på distans. Oavsett om han är i sin studentlägenhet i
Linköping eller på besök i Eritrea.

”Väldigt sällan fin” beskriver kulturkrockar och ömsesidiga fördomar. Men framför allt skildrar boken individens roll i förhållande till grupper av
olika slag. ”Väldigt sällan fin” är en historia om främlingskap i det stora kollektivet.

Juryn har bestått av Jens Assur, Håkan Bengtsson, Marit Bergman, Anna Carlson, Helle Klein, Linda Lengstrand, Jan-Erik Lindblom, Lawen
Mohtadi, Annelie Nordström, Ola Olsson och Anna Sjögren.

Fakta om priset

Kommunals stora kulturpris på 150.000 kr samt Kommunals hedersomnämnande på 50 000 kr delas ut till en kulturarbetare som skildrat,
berikat och förändrat samhället.

Priset har tidigare delats ut till bland andra Mia Skäringer, Helena Bergström, Nisti Stêrk, Virpi Pahkinen och Carl-Einar Häckner.
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