
  

Fördelning av 

vistelsestipendium  

på Källskär 2017, 

bilaga 2 av den 

2.3.2017 

 

 

Ärendenummer Namn Information 
Beviljad 

vistelse  

Hemsida 

     

KUD 2017/18 
1. Gustafsson 

Ulrika 

 

Fil.dr 

litteraturvetenskap. 

Arbetar med ett 

populärvetenskapligt 

hållen biografi om 

Sally Salminen som 

finländsk-dansk 

författare o 

kulturprofil med 

relevans för Nordens 

litteratur- och 

kvinnohistoria. 

Planerar att skriva 

vidare på sitt manus.  

v. 21 

eller 

v. 36 

 

http://www.textochkultur.se/ 

 

     

KUD 2017/42 2. Roos Camilla 

 

Manusförfattare, 

dramaturg, 

chefredaktör som 

under vistelsen vill 

arbeta med sitt 

manusskrivande och 

researcharbete om 

krigstiden i Finland 

för att skriva manus 

för en barn- och 

ungdomsfilm om en 

12-årig flicka och 

hennes relation till en 

häst Linna.  

 

 

v. 22-23 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Camilla_Roos 

 

     

KUD 2017/26 
3. Mendel-

Hartvig Åsa 

 

Barnboksförfattare 

som vill skriva den 

tredje delen i 

barnboksserien om 

Siri med arbetsnamnet 

"Siri och sommaren" 

som utspelar sig på 

      v. 24 

 

http://www.tesslatext.se/ 

 

http://www.textochkultur.se/
https://sv.wikipedia.org/wiki/Camilla_Roos
http://www.tesslatext.se/


Åland. Åsas man som 

är journalist skulle 

följa med och jobba på 

egna skrivprojekt. 

     

KUD 2017/31 4. Korppila Raija 

 

Konstgrafiker som 

tillsammans med sin 

man Juha Laakso vill 

komma och samla 

material, inspiration, 

till arbetet med 

fotografering och 

ritning. Vill ta med en 

liten grafisk press o 

göra monotypitryck på 

ön.  

 

v. 25 

 

 

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3232 

 

     

KUD 2017/32 5. Eklöf Åsa 

 

Matilda Sandelin 

(tidigare intendent vid 

Nationalmuseum i 

Stockholm) på o Åsa 

(kulturvetare o 

textförfattare)arbetar 

på en lustfylld o 

normkreativ bilderbok 

för barn med 

målgrupp 1-3 år. I 

arbetet vill de 

inspireras av naturen 

och miljön.  

 

     v. 26-27 

 

https://dk.linkedin.com/in/matilda-sandelin-

83b799103 

 

     

KUD 2017/38 
6. Romberg 

Sofia 

 

Konstnär, scenograf. 

För att samla in 

material med syfte att 

göra ett verk som 

kretsar kring Friherre 

Åkerhielm. Sofia 

konstnärliga arbete 

kretsar mycket kring 

iscensättning med 

hjälp av olika 

gestaltningsformer. 

Sambon Jon 

Lennblad, musiker, 

kommer med i 

samarbetsprojektet.  

 

        v. 28 

 

 

 

http://www.sofiaromberg.se/ 

 

http://www.radiotv.ax/sommarprat/sommarpratare-5-

juli-2016-sofia-romberg 

 

http://www.kuvataiteilijamatrikkeli.fi/fi/taiteilijat/3232
https://dk.linkedin.com/in/matilda-sandelin-83b799103
https://dk.linkedin.com/in/matilda-sandelin-83b799103
http://www.sofiaromberg.se/
http://www.radiotv.ax/sommarprat/sommarpratare-5-juli-2016-sofia-romberg
http://www.radiotv.ax/sommarprat/sommarpratare-5-juli-2016-sofia-romberg


     

KUD 2017/28 7. Leppälä Anni 

 

Konstnär/ fotograf 

som söker 

motsvarigheten till 

den inre upplevelsen 

från den synliga 

verkligheten. Vill på 

Källskär hitta nya 

föremål att lägga till 

tingen. Är intresserad 

av termen "Hyle" som 

kommer från 

grekiskan o som 

betyder skog eller trä. 

Vill hitta o fotografera 

sådana materail. 

Bildkonstnär T. 

Rainio skulle komma 

med.   

 

       v. 29-30 

 

 

http://www.annileppala.fi/ 

 

     

KUD 2017/56 8. Lindblad Kjell 

Författare som arbetar 

med en novellroman 

där en av novellerna 

tar avstamp i egen 

släkthistoria, en 

föglöbördig fiskare. 

Vill komma 

tillsamman med sin 

sambo M. Lagerbohm.   

        v. 31  

 

http://litteratur.sets.fi/forfattare/kjell-lindblad/ 

 

     

KUD 2017/21 9. Nilsson Karin 

 

Biolog och lärare som 

vill fördjupa sin 

akvarellteknik o 

framför allt fördjupa 

sig kring sten och 

växter som lever 

under karga 

förhållanden. Genom 

akvarellmålning 

studerar Karin 

växterna i detalj. Vill 

även studera de växter 

som växer på 

Källskär. Delad 

vistelse med O.Hallin.  

 

     v. 32-33 

 

 

http://happydesign.fi/ 

https://www.finnishdesignshop.com/Pia_Holm-d-

308.html 

 

KUD 2017/22           Hallin Ove  Samma som  

http://www.annileppala.fi/
http://litteratur.sets.fi/forfattare/kjell-lindblad/
http://happydesign.fi/
https://www.finnishdesignshop.com/Pia_Holm-d-308.html
https://www.finnishdesignshop.com/Pia_Holm-d-308.html


Fotograf som vill 

dokumentera 

omgivningarna och 

använda sig av dem i 

kommande utställning 

Döden, döden, döden/ 

Livet, livet, livet. 

ovan! 

     

KUD 2017/40 10. Ekerholm Åsa 

 

Designer och 

textilformgivare som 

arbetar med mönster 

och hemtextilier. Vill 

ägna tiden på Källskär 

åt att rita mönster. Har 

varit sommarvikarie 

på äldreboendet på 

Kökar 2016 för att lära 

känna ön.  

v. 34-

35 

 

 

http://capdesign.se/tag/asa-ekerholm/ 

http://capdesign.se/en-av-sveriges-mest-kanda-

anonyma-formgivare/ 

 

   1.   

 RESERVER    

     

     

KUD 2017/25 11. Holm Pia 

 

Konstnär som vill 

arbeta med sitt projekt 

"Min amerikatrunk", 

genom fördjupning i 

emigrationshistorien 

och konstnärlig 

tolkning på temat 

"Amerikatrunken" 

innehållande 

upplevelser, minnen o 

föremål från Amerika. 

Första delen görs i 

ateljén på Kimitoön, 

tyg trycks på faner, 

målningar.  

Reserv 

för  

v. 29 

 

 

http://happydesign.fi/ 

https://www.finnishdesignshop.com/Pia_Holm-d-

308.html 

 

     

KUD 2017/43 12. Turkko Antti 

 

Konstnär som vill få 

inspiration och 

material till sitt arbete 

som i huvudsak är 

installationsformad 

konst som kombinerar 

målning, rums- och 

 

Reserv 

för  

v. 27 

v. 28 

v. 31-

31 

 

http://anttiturkko.net/ 

 

http://capdesign.se/tag/asa-ekerholm/
http://capdesign.se/en-av-sveriges-mest-kanda-anonyma-formgivare/
http://capdesign.se/en-av-sveriges-mest-kanda-anonyma-formgivare/
http://happydesign.fi/
https://www.finnishdesignshop.com/Pia_Holm-d-308.html
https://www.finnishdesignshop.com/Pia_Holm-d-308.html
http://anttiturkko.net/


konceptkonst 

tillsammans. Är 

särskilt intresserad av 

samexistensen mellan 

konst o natur o 

platsens historia. 

KUD 2016/312 
13. Lundberg 

Johanna 

 

Designer och grafiker 

som vill skapa en 

online publikation 

som kontext för ett 

framtida artist-in-

residence I 

Lumparland. Syftet är 

att utforma ett narrativ 

som residenset kan 

existera inom, en 

digital plattform för 

residents att använda. 

Vistelsen dels med 

partner Vincent. 

 

Reserv 

för  

v. 29-

30 

 

 

http://johannalundberg.com/ 

 

 

http://johannalundberg.com/

