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Christian Picciolini  
 

2017. január végén az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége meghívására érkezik 

Magyarországra Christian Picciolini, aki jelenleg sikeres üzletember és író, zenei és televíziós 

producer. Fiatal korában az amerikai skinhead mozgalom egyik meghatározó vezetője volt. 

 

Miután kilépett az erőszakos mozgalomból, amelynek létrejöttéhez fiatal korában nagyban 

hozzájárult, rálépett arra a fájdalmas útra, amely élete újjáépítését segíti.  

 

Kitüntetéssel diplomázott a DePaul Egyetem Nemzetközi Kapcsolatok szakán, létrehozta saját 

nemzetközi szórakoztató és médiacégét. Tagja lett a Chicago Grammy Rock Music 

Bizottságának (Chicagói Grammy Rockzenei Bizottságnak) és a Chicagói Nemzetközi Film 

és Zenei Fesztiválnak.  

 

Új életének talán legfontosabb teljesítménye, hogy 2010-ben egy társával létrehozta a Life 

After Hate (Élet a Gyűlölet Után) nevű nonprofit szervezetet, mely célul tűzte, hogy segítse a 

közösségeket és szervezeteket, hogy több tudással bírjanak és hosszú távú megoldásokat 

dolgozzanak ki a rasszizmus és az erőszakban megnyilvánuló szélsőségesség felszámolására.  

 

Jelenlegi életcélja abból a belső érzésből született, hogy vezekelnie kell szörnyű múltja miatt, 

és még itt a Földön tenni kell valamit a jó érdekében. 

 

Mint rendező és producer 2016-ban elindította a „There is life after hate” című televíziós 

műsort, amelyért tavaly elnyerte az Emmy-díjat, a legrangosabb televíziós kitüntetést. 

 

2015-ben Christian kiadta emlékiratait Romantic Violence: Memoirs of an American Skinhead 

(Romantikus Erőszak: Egy amerikai skinhead emlékiratai) címmel, amely részletesen mutatja 

be a korai amerikai fehér skinhead mozgalmában játszott szerepét. A könyvet a Yale Egyetem 

és a New York Institute of Technology is a tananyag részeként használja.  

 

Dolgozott egyetemi adjunktusként, és hozzájárult a Google elnökének, Eric Schmidt-nek és 

Jared Cohen, a Jigsaw igazgatójának (a New York Times bestseller könyvének), a „The New 

Digital Age” sikeréhez is.  

 

„Ritkaságszámba megy az ilyen őszinte és nyers emlékirat… az olvasó sokszor úgy érzi, 

mintha thrillert olvasna, máskor meg mintha antropológiai tanulmányt egy titokzatos és 

veszélyes amerikai szubkultúráról”. (Readers+Writers Journal) 

 

„Ha valaki a sötét oldalra áll, megfordul a fejünkben, hogy ha már idáig jutott, akkor nincs 

tovább? Christian Picciolini története erre a pontra vezet el minket, és megmutatja, hogy soha 

nem késő megváltoztatni az életünket az emberi faj jobbá tétele érdekében”. (Kevin Lyman, 

Owner/CEO, Warped Tour and 4fini) 

 

„Christian útja azt példázza, hogy nem 

a gyűlölet és az erőszak a fenntartható 

út, csak a türelem, a megbocsátás és a 

szeretet tud előrevinni. Ha Christian 

meg tudott változni, akkor van remény 

az egész emberiség számára! 

Letehetetlen, rendkívüli történet!” (Jane 

Rosenthal, Co-Founder, Tribeca Film 

Festival) 


