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Ärendenummer Namn Information 
Föreslagen 

vistelse  

Hemsida  

KUD 2019/20 
1. . Lehtonen 

Solveig 

Finländsk konstgrafiker bosatt 

i Göteborg som vill arbeta 

med ett projekt som behandlar 

fenomenet ö som en metafor 

för människans drömmar och 

begränsningar. Ön som plats 

för födelse och död med 

associationer till 

Kalevalamyten.  

Vecka: 

19-20  

www.solveiglehtonen.com 

     

KUD 2019/51 
2. Kastehelmi 

Korpijaakko 

Finländsk bildkonstnär som 

vill undersöka tystnaden och 

ensamheten för att skapa nya 

bilder och ritualer för 

sörjandet baserad på 

återkommande, repetitiva 

aktiviteter. 

Vecka:  

21-22  

http://www.kastehelmikorpijaakko.com/ 

     

KUD 2019/17 
3.  Ólafsdóttir 

Bjargey 

Isländsk bildkonstnär som vill 

fotografera på och runt 

Källskär. Havet, naturen, 

byggnaderna och djuren.  

Vecka:  

23-24 

http://this.is/bjargey/ 

     

KUD 2019/48 4. Lee Somang 

Engelsk bildkonstnär som vill 

skapa en illustrerad karta över 

Källskär. Genom att använda 

den visuella delen av klassiska 

kartor vill hon utforska inre 

och yttre landskap.  

Vecka: 

25-26  

www.somanglee.co.uk 
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KUD 2019/43 
5. Patuszynska 

Monika, se nedan  

Polsk konstnär (keramik) som 

vill utveckla en ny arbetsserie 

baserad på former och färger 

som hon finner på plats 

genom att studera micro- och 

macrokosmos på ön. Mönster 

av kaos intresserar. med P. 

Tokarski. 

Vecka: 

27-28  

http://www.patuszynska.art.pl/ 

     

KUD 2019/45 6. Tokarski Piotr 

Polsk audiovisuell konstnär 

som vill utveckla en ny serie 

fotografier genom att använda 

den "gamla fototekniken". 

Önskad vistelse; v 27-28, v 

28-29, v 38-39. med M. 

Patuszynska 

Vecka: 

27-28  

https://www.instagram.com/filmsonwheels/ 

KUD 2018/331 7. Bauer Marina 

Arkitekt bosatt i Norge. Avser 

arbeta med planering av ett 

konstmuseum och naturrum 

på Kökar samt vidareutveckla 

sitt konstnärskap, teckna, måla 

med kol och bläck.  

Vecka: 

29-30  

 

https://www.opaform.no/ 

     

KUD 2018/332 8. Folgerø Espen 

Norsk arkitekt. Avser arbeta 

med planering av ett 

konstmuseum och naturrum 

på Kökar samt vidareutveckla 

sitt författarskap, lyrik, prosa 

samt fotografering.  

Vecka:  

29-30  

https://www.opaform.no/ 
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KUD 2019/24 9. Ekström Saara 

Finländsk bildkonstnär som 

förbereder en större 

privatutställning i Holland och 

i Helsingfors. Vill 

dokumentera havets väsen, 

dess andning, rytm och 

existens men även 

bergsformationerna som 

slipats av hav och vind.  

Vecka:  

31-32  

http://www.saaraekstrom.com 

     

KUD 2019/5 10. Lång Fredrik 

Finländsk författare som 

ämnar påbörja arbetet med en 

roman om världsmedborgaren 

John Hancock, F. 1910, d. 

2006.  

Vecka:  

33-34  

 

KUD 2019/2 11.  Hirvi-Ijäs Maria 

Finländsk kulturforskare och 

konstkritiker som vill arbeta 

med ett bokprojekt "Konst av 

två" som planeras ges ut 2020.  

Vecka:  

35  

 

     

KUD 2019/47 12.  Sneltvedt Grete 

Åländsk scenkonstpedagog 

och skådespelare som 

tillsammans med Heidrun 

Kaletsch vill påbörja ett arbete 

kring en föreställning baserat 

på första Samuelsboken.  

Vecka: 

36-37  

www.gretekhne.ax 

     

KUD 2019/8 13. Johansson Edward 

Grafisk formgivare från Åland 

som vill få tid att inhämta 

idéer, intryck och låta dem ta 

form i ord och bilder. Papper, 

Vecka:  

38 

  

http://www.ahvaland.com/ 
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penna och kamera medtages 

som arbetsmaterial.  

     

KUD 2019/38 14. Sandström Niklas 

Finländsk fotograf som 

arbetar på en utställning 

bestående av fotografier och 

text i syfte att föra människor 

och havet närmare varandra. I 

havet finns allting, framtiden 

och det förflutna, det vackra 

och det fula.  

Vecka: 

39  

http://www.niklassandstrom.com/ 

     

KUD 2019/52 15. Jäntti Laura 

Finländsk regissör och 

dramaturg som ämnar 

förbereda regin och bidra till 

det dramaturgiska 

textinnehållet inför 

uppsättningen av Tove 

Janssons "Sommarboken" som 

en samproduktion av Lahtis 

stadsteater och Kuopios 

stadsteater 2020.  

1. Reserv  

 

     

KUD 2019/60 16. Schåman Lisa  

Åländsk dansare som vill 

sammanföra fyra nordiska 

frilansande konstnärer inom 

dans och koreografi att utbyta 

erfarenheter och fördjupa sitt 

engagemang  

1. Reserv  

https://lisaschaman.wordpress.com/ 

 


