
PRESSEMELDING 
 
Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond (SKFV) er et disposisjonsfond for vederlag som 
utbetales på kollektivt basis til samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstneriske fotografer 
og samiske forfattere. SKFV blir finansiert at Statens bibliotekvederlag, visningsvederlag og 
kopivederlag, samt Sametingets visningsvederlag. 
 
Følgende er tildelt stipend 2019 blant samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat 
og kunstneriske fotografer: 
 
1 årig arbeidsstipend: Liselotte Wajstedt kr 265 000,- 
Liselotte Wajstedt er filmskaper og billedkunstner fra svensk Sápmi som arbeider med eksperimenell 
film, bilder og animasjon. Arbeidsstipend fra SKFV tildeles for arbeid per prosjektene “Kirunas 
Ortdrivaren”, performance og kortfilm, om riving av Ralph Erskines fremragende arkitektur i Kiruna, 
hvor også filmen “Reinraid” fra Gábna sameby inngår. Liselotte Wajsteds andre store prosjekt er den 
undersøkende filmen “Tystnaden i Sápmi” om stillheten rundt overgrep og psykisk sykdom i det 
samiske samfunnet. 
 
Reisestipend:   Marte Lill Somby, kr 26 500,- for reise til Grønland i forbindelse med  

prosjektet “De språkløse”. 
Reisestipend:    Susanne Hætta, kr 50 000,- for å dokumentere Samisk kunstnergruppe,  

Mázejoavku, til boka om kunstnergruppa som gis ut høsten 2019. 
Reisestipend:   Bente Geving, kr 28 000,- for researchreiser i forbindelse med prosjektet  

“Stille synlig” om joik og salmesang. 
SDS utstillingstipend:  Aage Gaup, kr 55 000,- for gjennomføring av utstillinga “Dološ giella – ođđa 
   hápmi ja báhtareaddjit” ved SDG- Samisk senter for samtidskunst,  

Kárášjohka. 
Materialstipend:  Marit Anne Sara, kr 50 000,- for materialer og prototyper til smykkekonseptet  

“Pile Power”. 
Materialstipend:  Marte Lill Somby kr 27 000,-, til materialer til fotografi og grafikk i hennes
    produksjon. 
Materialstipend:  Hilde Skancke Pedersen, kr 28 000,- til innkjøp av kunstnermateriell. 
Materialstipend:  Andreas Holtung, kr 24 000,- til lerret, papir og innramming. 
 
Følgende samiske forfattere er tildelt stipend for 2019: 
 
1 årig arbeidsstipend; Rauni Magga Lukkari, kr 265 000,-. 
Rauni Magga Lukkari skal bruke stipendet til å arbeide med prosjektene «Deanu leagi healttat» og 
«Láhttema birra” i Utsjok. Hun kjenner området godt og er en av de få som ennå kjenner til og kan 
beskrive det særegne og levende språklige mangfoldet i Utsjok området i Tanadalen. Rauni Magga 
Lukkari er en av de eldre forfatterne som har særdeles gode kunnskaper om områdets kulturhistorie 
og det tradisjonelle samfunnet i Tanadalen. Hun har gjort en kvalitetsmessig og verdifull innsats 
gjennom mange tiår med sitt forfatterskap på samisk. 
 
Reisestipend:   Katrine Olsen Nedrejord, kr. 36 000,- for researchreise til New Zealand for å  

gjøre intervjuer og research med tanke på et teaterstykke som omhandler 
 urbefolkning i New Zealand og Norge. 

Materialstipend:  Hege Siri, kr 40 000,- for å kjøpe Mac og programvare. 
 
 
Kontakt: Styreleder Geir Tore Holm, tlf. 926 96 465 Nestleder Inga Ravna Eira, tlf. 412 74 675. 


