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Ärendenummer Namn

Information

Vistelse

KUD 2020/29

1. Kaarlehto Iiris

Finländsk konstnär som arbetar med skulptur, objektmontering och inatsllationer
m.m. Vill arbeta med video på Källskär och intresseras av förhållandet mellan
icke-mänsklig skärgårdsnatur och människan fotavtryck.
Skriva, spela in och editera ingår i arbetet.

v 21-22

18-30.5.20

KUD 2019/363

2. Tammi Minnamarina Finländsk textilkonstnär som planerar arbeta med en ny utställning
i vilken hon bl.a. kombinerar papper och keramik.

v 23

1-6.6.20

KUD 2020/9

3. Törönen Kirsimaria o Kirsimaria är konstnär och Sami är fotograf. Söker både till EPT och
Funke Sami
till Källskär. Kirsimaria vill arbeta med projektet "Geography of Fear"
inför en kommande utställning. Sami vill fotografera stränder och öar
men även byggnader och arkitektur m.m.

v 24-25

8-20.6.20

KUD 2020/55

4. Matikainen Tiia

Finländsk bildkonstnär och keramiker som vill rita och läsa.

v 26-27

22.6-4.7.20

KUD 2020/22

5. Turpeinen Outi

Finländsk bildkonstnär och designer som arbetar med rumsliga installationer
där ett viktigt tema bl.a. är vårt gemensamma förflutna. Arbetar som specialist
inom konst och kultur vid Aalto universitetet där hon också undervisar.
Vill arbeta med nytt videoverk samt ny keramisk bruksvara. Är intresserad av
utställning på Åland! Tar med man och dotter. Har besökt Källskär flera ggr.

v 28

6-11.7.20

KUD 2020/25

6. Ekström Saara

Finländsk bildkonstnär som vill återkomma till Källskär för att fullborda
filmingar som påbörjades på Källskär 2019. Förbereder en privatutställning
på Konsthallen i Helsingfors år 2022 som också kommer att visas i Holland och i
Uppsala. P.g.a tekniska problem kan inte allt inspelat material användas.
varför sökande vill komma på nytt.

v 29

13-18.7.20

KUD 2020/53

7. Matich Meg

Översättare verksam på Island. Översätter isländsk poesi till engelska
för en publik i USA. Vill återuppta eget skrivande inom poesi inluerad av natur,
hav och fåglar m.m.

v 30

20-25.7.20
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KUD 2020/51

8. Polina Kasyanova;
Dmitry Kuptsov

Rysk sångerska och låtskrivare med äkta man, gitarrist och kompositör inom jazz
v 31
musik. Har släkt på Åland. Vill arbeta med musik och sitt duo album. Erbjuder sig att
uppträda under ngt evenemang.

27.7-1.8.20

KUD 2020/13

9. Jordahl Anneli

Svensk författare som skriver på två man us samtidigt, både en roman
samt en novellsamling där en av novellerna kan utspela sig
på Källskär.

v 32

3-8.8.20

KUD 2020/24

10. Söderlund Patrik

Finländsk bildkonstnär tillsammans med arkitekt Maiju Suomi som planerar ett
projekt kring ett anlagt parklandskap med stöd ur Kone stiftelsen.
jobbar med miljöhänsyn i projektet. Platsspecifika projekt vars resultat även visats
i Venedig Biennalen (2015) och erhållit finska statens konstnärspris 2009.

v 33

10-15.8.20

KUD 2019/355

11. Svensson MaximilianUng bildkonstnär med familj som önskar måla Ålands natur
och få inspiration.

v 34

17-22.8.20

KUD 2020/39

12. Viluksela Mari

En i Hamburg verksam musiker som vill utveckla ett nytt konsertformat
som kan liknas vid en "enkvinnas show" inom teatern. Ett autobiografiskt
konsertprogram som inkluderar verk för soloviolin och texter som hör därtill.
Musikaliskt blir programmet en blandning mellan gammal och ny musik för violin.
Konserten ska uppföras på våren 2021, på bibliotek och caféer eller liknande.
Kan uppföra en konsert på Åland efter översättning.

v 35

24-29.8.20

KUD 2020/14

13. Neusser Carima

Svensk koreograf som vill färdigställa projektet/performancen
"Blind natur" tillsammans med musikern Per Hüttner.
Hämtar inspiration från den brasilianska bildkonstnären
Lygia Clark.

v 36-37

31.8-12.9.20

KUD 2020/52

14. Glombiowski Rafal Reyman
Polsk filmproducent som vill göra en kortfilm i experimentell form.
Filmen handlar om en kvinna som måste möte sina trauman. Symboliska
bilder från naturen avspeglar hennes mentala tillstånd.
Verket kan visas som så eller ingå i en annan film "The Table" som är under

v 38

14-19.9.20
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produktion.
KUD 2020/11

15. Gustafsson Ulrika

Redaktör och skribent som vill skriva en Sally-Salminen monolog
för scen utifrån Ulrikas bok Min ljusa stad. Monologen är skönlitterär.
Monologen är i första hand tänkt att uppföras i Mariehamn och
arbetet sker delvis i samarbete med regissör Johan Karrento .

v 39

RESERV
KUD 2020/1

5. Laurell Ester

För att tillsammans med Giséla Linde färdigställa en intervjusamling om skärgårdsrelaterade EU-finansierade projekt för
åländska , finländska och svenska intressenter.

Reserv

KUD 2020/40

28. Sundback Barbro

För att ge ut en romansvit om sin släkt i Mariehamn. Släktkrönikan ska sträcka sig
över ca 150 år och beskriver staden Mariehamns sociala och kulturella företeelser
från stadens grundande. Vistelsen delas med Gunda Åbonde-Wickström som
ämnar måla, teckna och dokumentera miljön.

Reserv

21-26.9.20

