
Fördelning av kultur- och arbetsstipendier 2020 

Konststipendier 2020 
Ärendenummer Namn Syfte Beslut 

KUD  2020/85 3. Pipping Caroline För att arbeta med verk till planerad utställning 3000

2021. Projektet går under namnet " In the hart of 

darkness/take 2" och består av ca 10 oljemålningar. 

KUD  2020/117 10. Myllykoski Linda För att formge och tillverka 4-6 st stolar som en del av 2 000

grundutbud av möbler. Stödet ska bl.a. bekosta 

material och handverktyg. 

KUD  2020/126 12. Linney Siv För inköp av keramikugn. 3 000

KUD  2020/133 14. Sundelin Carolina För arbetet med planerad utställning i Lilla Galleriet i 3000

Ekenäs 2021. Stödet ska bekosta material, gallerihyra och resor. 

KUD  2020/149 20. Törnqvist Olle För arbete med planerad utställning i Gumbostrand 1 500

Konst & Form. Stödet ska bekosta material, resor och  

försäkring. 

KUD  2020/162 23. Eriksson Barbro För att på inbjudan representera åländska konstnärer  i 1500

ett informationsprogram om Ålands självstyrelse på franska 

ambassaden och Franska institutet i Helsingfors. Två bildspel 

har sitt ursprung från Herrö udde.

KUD  2020/164 24. Sjöwall Elina För arbete med projektet Ö, ett samtids- och samhällskom- 3000

menterande konstfilms-projekt. En abstrakt, undersökande  

dokumentär av fenomenet Åland. 



KUD  2020/165 25. Brådd Johanna För att studera förhållandet mellan havet och Åland. 1500

Hur har havet format ö-landskapet Åland såväl som dess 

bebyggelse och människan. Fotografi och film genom analog 

teknik visas  under planerade utställningar.  

KUD  2020/169 27. Edlund Karl Henrik För att framställa mörkrumskopior och pigmentutskrifter samt 2000

övrigt material i samband med en separatutställning på

Ålands konstmuseum 2021. 

KUD  2020/174 28. Nyberg Martin För att arbeta med ett fotokonstprojekt kring psykisk 2000

ohälsa baserat på egna upplevelser. 

Stödet ska täcka inramning och förstoring.

KUD 2020/177 30. Winquist Peter För att samla erfarenheter och upplevelser från tiden som 4000

industriformgivare på Arabia och Pentik tillsammans

med det konstnärliga livet idag i en bok "Peter 80".

26 500

Arbetsstipendier inom konst 2020 
KONST

Dnr Sökande Syfte Beslut 

KUD  2020/82 1. Berg Ilse För att utveckla sitt kunnande inom vävteori, materiallära  6 månader 

samt färg och form. Ytterligare tillverkning av tyger och textilier 

för bl.a en klädkollektion. 

KUD  2020/100 4. Granlund Ann För att utveckla sig inom konst- och textil genom att kombinera 6 månader 

textiltryck, måleri och broderi.

KUD  2020/171 13. Syrjä-Johansson KatjaFör arbete med en soloutställning i Heslingfors. 6 månader 

Katja vill skapa en åländsk färgpalett utgående från 



naturen på Åland. Vill även lyfta Ålands självstyrelses 100-

årsjubileum. Ska arbeta med ett nordiskt konstprojekt, Changes

on Northern Shores, som inbjuden åländsk konstnär, i samarbete 

med NIPÅ.

30 600


