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Troms og Finnmark fylkeskommuner har før sammenslåinga, hver for seg og 
årlig, delt ut en kulturpris. 
 
Fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune vedtok tidligere i år nye 
retningslinjer for en felles fylkeskulturpris for det nye fylket. 
 
Fylkeskulturprisen har som formål å gi honnør og anerkjennelse til mottaker av 
prisen, og støtte skapende og kunstnerisk og kulturell virksomhet i Troms og 
Finnmark fylke. 
 
Prisen skal tildeles skapende eller utøvende kunstnere, eller andre som ved 
kunstnerisk eller kulturell virksomhet har gjort en særlig innsats for eller i 
kulturlivet i Troms og Finnmark. 
 
Prisen er på 20 000 kr.  
 
Årets kulturprismottaker har vært en markant kulturstemme i regionen i 30 år.  
Kandidatens historie viser både en kamp for tilværelsen, og en sterk tro på 

hvor viktig det er å skape profesjonell kunst i nord.  

Det er viktig for kandidaten at vi i nord, selv skal få fortelle våre historier fra 

våre egne områder, som springer ut fra en sterk grenseidentitet og tilhørighet 

blant samer, nordmenn, kven, finlendere og russere. 

Grenser og tilhørighet er stikkord som har preget alt hva denne kandidaten har 

jobbet med gjennom 30 år.   

Barentsidentiteten og grenseboeridentiteten har gitt kandidaten den 

særegenheten som de er kjent for regionalt, nasjonalt og internasjonalt.  

Vi bor tett på grensen til Russland, hvor mennesker i naboskap møtes i et 

geopolitisk interesseområde, med felles historie på tvers av landegrensene, 

som individ i nordområdene. 



Kandidaten er en av motorene for grensekryssende samarbeid, og har i hele 

denne perioden vært en viktig brobygger mellom Norge og Russland. De sier 

selv at det de gjør er fredsbevarende, og vi er selvfølgelig helt enig. 

Kunst -og kultursamarbeid på tvers i Barents er viktig både for 

enkeltmenneskene og enkeltkunstnerne på hver sin side av en grense, men er 

også med på å stabilisere og humanisere et verdensbilde.   

I anledning sitt 30 års jubileum i år har kandidaten sagt at der det trekkes en 

grense, oppstår det dramatikk. Og dramatikken utspiller seg gjennom flere 

språk på scenen, og de tar i bruk teaterets, dansens og musikkens virkemidler i 

sine forestillinger.   

2020 som skulle bli det store jubileumsåret, ble ikke helt som planlagt for 

kandidaten. Det ble heller ikke 2005 da de ble rammet av en stor brann.  

Dugnad, iver, profesjonalitet, ansvar og egenskapen om aldri å gi seg, er et 

kjennetegn ved årets kulturprismottaker. 

Med fortsatt sterkt fokus på rekruttering, lang historikk med viktig og flott 

scenekunst, og enda mange prosjekter og framtidige forestillinger å se fram til, 

vil Troms og Finnmark fylkeskommune ønske til lykke med jubileet.  

Vi gleder oss til nye 30 år med en aktør som har stor betydning både lokalt, 

regionalt og nasjonalt. 

Den aller første fylkeskulturprisen i Troms og Finnmark fylkeskommune gis til 

Samovarteateret.  

Vi gratulerer! 

 

 


