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De får Västerås stads kulturstipendium
2019
Västerås stads kulturnämnd delar årligen ut kulturstipendier. Stipendiet kan
sökas inom bildkonst, scenkonst, litteratur, kulturarv/vetenskap och övriga
konstuttryck. Vid sammanträdet den 21 februari beslutades vilka som blir
2019 års stipendiater.
Totalt kom det in 32 ansökningar. I år utdelas två arbetsstipendier på vardera
80 000 kronor. Dessa stipendiater har tydligt visat vad de vill åstadkomma för
pengarna de ansökt om. Ytterligare fyra stipendier delas ut på vardera 20 000
kronor. Total summa som delas ut av kulturnämnden i år är 240 000 kronor.
Stipendiaterna meddelades var och en direkt efter nämndens beslut och de bjöds
in till stipendieutdelningen på Västmanlands teater måndagen den 15 april
klockan 18-19.30. Dit är även allmänhet och media välkomna!
Här är årets stipendiater i en sammanfattning. Därefter följer motiveringarna
för respektive stipendiat.
STIPENDIATER SCENKONST
•
•

Andreas Per Rödlund, stipendium 20 000 kronor
Ebba Sundin, stipendium 20 000 kronor

Referensgruppen som bedömt inkomna ansökningar inom scenkonst:
•
•

Peter Bladh, Västerås Kulturskola
Ellinor Karlsson, fd lärare på Kulturskolan och Carlforsska gymnasiet
(musik)

•
•

Nicoletta Fornari, Fryxellska skolan (dans)
Anders Lerner, Västerås stad (teater)

STIPENDIATER BILD
•
•
•

Patrik Karlström, arbetsstipendium 80 000 kronor
Helena Piippo Larsson, stipendium 20 000 kronor
Nanna de Wilde, stipendium 20 000 kronor

Referensgruppen som bedömt inkomna ansökningar inom bild:
•
•
•

Johan Norling, intendent, Örebro konsthall
Margaretha Jansson, KRO konstnär, Karlstad
Karin Levander, Västerås konstmuseum

STIPENDIAT LITTERATUR
•

Angelica Öhrn, arbetsstipendium 80 000 kronor

Referensgruppen som bedömt inkomna ansökningar inom litteratur:
•
•
•

Anna Duberg, Västerås stadsbibliotek
Maria Hedberg, Västerås stadsbibliotek
Helena Öberg, förra årets arbetsstipendiat

MOTIVERINGAR TILLDELNING KULTURSTIPENDIUM 2019
Andreas Per Rödlund Scenkonst, stipendium 20 000 kronor
Musiker och artist
f 1989, uppvuxen och boende i Västerås
Motivering:
Med rötter i DJ-kulturen har Andreas Per Rödlund visat stor potential som

producent, artist och låtskrivare. På relativt kort tid har han nått ut till en stor och
bred publik under det egna artistnamnet "ROËDS”. Han visar en musikalisk
fingertoppskänsla som borgar för att vi kommer att få se och höra mycket mer av
honom i framtiden.
Ebba Sundin Scenkonst, stipendium 20 000 kronor
Skådespelare och teaterlärare
f 1987, uppvuxen i Västerås
Motivering:
Ebba Sundin utvecklar genom teatern ett ifrågasättande och normbrytande
förhållningssätt där hon utmanar invanda scenkonstnormer och uttryck. Med ett
feministiskt och inkluderande grundperspektiv strävar hon efter att skapa och
agera i ett teaterrum där alla känner sig välkomna och delaktiga.
Patrik Karlström Bildkonst, arbetsstipendium 80 000 kronor
Bildkonstnär, fotografi
f 1964, bosatt i Skultuna
Motivering:
Med fotografiet som grund och genom en gedigen och sammanhållen produktion
från 1990-talets början till idag utforskar Patrik Karlström fotografiets och
bildens funktion och möjligheter. Han söker sig vidare och fördjupar en praktik
som ger nya perspektiv på naturfotografi och det dokumentära. Patrik Karlström
utforskar i ett pågående långsiktigt arbete det västmanländska landskapet och
industriarvet där historia och framtid möts i bilder för en bred publik.
Helena Piippo Larsson Bildkonst, stipendium 20 000 kronor
Bildkonstnär måleri, skulptur, installation
f 1981, född och uppvuxen i Västerås
Motivering:

Helena Piippo Larsson tar i sitt konstnärskap utgångspunkt i naturen och lyfter
storheten i det småskaliga. En liten gest får stora effekter som hon låter ge eko.
Med en lätthet lyfter hon fram det enkla vi ser dagligen och inte bryr oss om, som
en liten tallkotte eller en pinne.
Nanna de Wilde Bildkonst, stipendium 20 000 kronor
Bildkonstnär collage, teckningar, objekt
f 1975, född och uppvuxen i Västerås
Motivering:
Med ett intresse för 1900-talets stora konströrelse surrealismen dyker Nanna de
Wilde med fräscha ögon ner i det undermedvetna och återupptäcker ett bekant
men mystiskt formspråk. Från samtal om det mystiska med kollegor i slutna
sällskap tar hon med sig en känsla från det undermedvetna och drömmens värld
ut i det publika offentliga rummet.
Angelica Öhrn Litteratur, arbetsstipendium 80 000 kronor
Författare, teknologie doktor i kärnfysik
f 1976, bosatt i Västerås
Motivering:
Angelica Öhrn skriver hästböcker, hon är trogen sin genre och förnyar den
samtidigt på ett levande och oförutsägbart sätt. Hon tar barns starka känslor på
allvar och skriver fram levande karaktärer och engagerande relationer, mellan
både människor och hästar.
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