
TALE 

UTDELING AV KUNSTNERSTIPEND 2020 

Ved fylkesråd Anne Toril Eriksen Balto 8.12.2020 

I løpet av noen få timer i mars 2020, ble livet fullstendig snudd på hodet for mange av våre 

kunstnere og kulturarbeidere i Troms og Finnmark.  

Det yrende kunst– og kulturlivet på de mange scenene, kulturhusene, festivalene og 

kunstforeningene, for å nevne noen få, ble helt satt ut av spill.  

Kulturfeltet var de første til å stenge ned, og er fremdeles de som holdes stengt og blør stort. Vi er 

bekymret for kulturlivet vårt, og hvordan det vil se ut når vi på et aller annet tidspunkt beveger oss 

tilbake mot normalen. 

Det har derfor vært et stort behov for ulike måter å imøtekomme kunst– og kulturfeltet i Troms og 

Finnmark på.  

Vi har gjort tilskuddsutbetalinger som normalt, og selv om arrangementer blir avlyst, har det vært 

viktig for oss at midlene måtte bli ute i feltet hos aktørene. Å velge å ikke trekke tilbake noen 

tilskudd har vært én av måtene vi har kunnet støtte.  

Dette kunstnerstipendet er en annen måte for oss å bidra til fortsatt produksjon og aktivitet i 

kunstfeltet.  

Kunstnerstipendet 2020 er på 60 000 kroner, og stipendet skal bidra til å gi kunstnere mulighet til å 

videreutvikle sine kunstnerskap innen sitt uttrykk.  

Stipendet er rettet mot unge kunstnere i alderen 20 – 35 år, og kan benyttes til et konkret 

kunstnerisk prosjekt, fordypning, studiereise eller residensopphold. 

Jeg vil gjerne få lese fagjuryens begrunnelse: 

Fagjuryen ønsker å bemerke særlig mange gode søkere til Kunstnerstipendet 2020. Et stort antall 

søkere fra et rikt tverrfaglig felt, sett i lys av et stipend målrettet mot unge kunstnere, viser at det er 

all grunn til å glede seg over den nye generasjonen av kunstnere i Troms og Finnmark.  

Kunstfeltet er mangfoldig, og koronapandemien har ikke gjort noe forskjell på om man er filmskaper, 

billedkunstner, musiker eller jobber innenfor andre kunstuttrykk.  

Kandidaten er en spennende kunstner som jobber med flere uttrykk, og som gjør det kunstneriske 

uttrykket særegent og interessant. 

Kandidaten kunstpraksis er relevant, gjennom å ta opp i seg samtidsaktuelle spørsmål, kultur og 

identitet. Dette er tematikk som mange kan relatere seg til, og som finner både bunnklang og 

fundament i vår regions historie og flerkulturelle identitetslandskap.  

Kunstnere henter nettopp inspirasjon og tema fra regionen, i naturen, samisk kultur, steder og 

samiske stedsnavn, og jobber dette inn i sin kunstpraksis.  

Estetikk og kontrastene i hverdagslivet, gir kandidaten et kunstnerisk utgangspunkt å forske på sitt 

uttrykk og kunstneriske stemme, for å fortelle sin historie knyttet til identitet og natur. 



Fagjuryen vurderer kandidaten for å ha et stort potensial, hvor stipendet vil ha stor betydning både 

for å synliggjøre kunstneren, og utløse kandidatens muligheter for å utvikle og forske videre sitt 

kunstnerskap.  

Fagjuryen er sikre på at publikum i de kommende årene vil bli bedre kjent og se mye spennende 

kunstprosjekter fra denne kandidaten. 

Kunstnerstipendet 2020 tildeles billedkunstner Marte Lill Somby 

 


