
Pressemelding 

 
Tildeling av SKFV kunstnerstipend for år 2022  

 
Kontakt styreleder/gulahala stivrajođiheaddjiin Inga Ravna Eira, tlf + (47) 412 74 675 eller 

nestleder/dahje nubbijođiheaddjiin Matti Aikio, tlf + (358) 992 74 077.   
 

Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond (SKFV) er et 

disposisjonsfond for vederlag som utbetales på kollektiv basis til samiske 

billedkunstnere, kunsthåndverkere og kunstneriske fotografer og samiske 

forfattere. SKFV blir finansiert at Statens bibliotekvederlag, visningsvederlag og 

kopivederlag, samt Sametingets visningsvederlag.  
  

Samiske billedkunstnere, kunsthåndverkere, dáiddaduojárat og 

kunstneriske fotografer tildelt stipend 2022:   
 

Ettårig arbeidsstipend til Ingunn Utsi til å arbeide videre med sin skulpturale praksis, 

og å gjøre kunstneriske undersøkelser i en serie store todimensjonale verk.  

 

Stipend for eldre kunstnere kr 110 000,- til Per Andersen til videre arbeid i sin 

profesjonelle produksjon i hardsløyd og delta i pedagogiske undervisningsopplegg i 

duodji.  

 

Stipend for eldre kunstnere kr 110 000,- til Randi Marainen, en duojár og sølvsmed 

som har vært aktiv i over 40 år og hennes tradisjonstro men samtidig eksperimentelle 

uttrykk har banet vei for fagfeltet hun er en del av.   

 

Utstillingsstipend kr 40 000,- til Geir Tore Holm til utstilling ved Kristiansand 

kunsthall om reindrift i Setesdalen.  

 

Utstillingsstipend kr 70 000,- til Lena Stenberg til utstilling ved Samisk Kunstsenter, 

SDG høsten 2022 og deltakelse i vandreutstilling i nordiske land.  

 

Reisestipend kr 42 000,- til Andreas Holtung for kunstnerisk utviklingsreise til St. 

Petersburg.    

 

Reisestipend kr 50 000.- til Marte Lill Somby for residensopphold ved Fleinvær artist 

residensy og besøk til naturformasjoner i Øst-Finnmark.  

.   

Reisestipend kr 27 600,- til Geir Tore Holm for research-reise til Setesdal i 

forbindelse med ustillingsprosjekt ved Kristiansand kunsthall.  

 

Reisestipend kr 23 400,- til Ingunn Moen Reinsnes for kunstnerisk utviklingsreise til 

Murmansk.   

 

Materialstipend kr 41 000,- til Inga Wiktoria Påve til innkjøp av digitalt utstyr for 

digital tegning.  



 

Materialstipend kr 48 950,- til Liisa Helander til innkjøp av teknisk og digitalt utstyr, 

samt kunstnerisk materiell. 

 

Materialstipend kr 30 000,- til Andreas Holtung til innkjøp av materiale til tegneriske 

prosjekter.  

 

Materialstipend kr 27 000,- til Ingunn Moen Reinsnes til innkjøp av kunstnerisk 

materiale til maleriproduksjon.   

  

 

Samiske skjønnlitterære forfattere tildelt stipend 2022   

         
Ettårig arbeidsstipend til Fredrik Prost for å arbeide med bokprosjektet «Lenges hearggi 

sáhčal fatnasa». Han har laget runebommer siden år 2004 og utdypet seg i temaet av den 

grunn. Han har samlet data om runebommer og har også fått informasjon ved intervjuer, dette 

skal bli til en bok. Bok av dikt og bilder er en del av prosjektet som skal følge utstillingen av 

runebommene.    

 

Prosjektstipend kr 70 000,- til Karen Anne Buljo til samiske eventyrstunder med joik for 

barn med utgangspunkt i fortellingen om Pelle Njoammil. Til utgifter til materiell og 

produksjon av arbeidsutstyr til forestillingene: Forme klær og skrin til Pelle Njoammil,  klær 

til stállu, luhkka som barnn har på seg og til til innkjøp av lydutstyr..  

 

Prosjektstipend kr 70 000,- til Sigbjørn Skåden for ferdigstilling av romanen kalt 

Lántdievvá/Planterhaug. Han vil illustrere det samiske samfunn i 1980-tallet, etter 

Kautokeino-Alta saken. Romanen fokuserer på tilhørighet og hvordan mennesket, stedets 

natur og kulturhistorien knyttes sammen.  

 

Prosjektstipend kr 70 000,- til Siri Broch Johansen for å skrive om regnbuebarna som er 

om dem som ikke føler at de har det kjønnet som folk har trodd, da de ble født.  

 

Reisestipend kr 27 000,- til Karen Anne Buljo for en ukestur til Stockholm, bla, til 

Junibacken barnepark for å få inspirasjon til skrivingen.     

 

Materialstipend kr 20 000,- til Nils Anders Inga for innkjøp av datamaskin og 

officeprogram.   

 

Materialstipend kr 46 000,- til Karen Anne Buljo for innkjøp av utstyr/arbeidsverktøy til 

eventyrstunder med Pelle Njoammil og til Ipad Air til bruk for lesing av E-bøker osv. under 

reising.  

 

Materialstipend kr 20 000,- til Inger-Mari Aikio for innkjøp av datamaskin.  

 

Materialstipend kr 17 000,- til Synnøve Persen for innkjøp av iMac24 og printer.  

 

Materialstipend kr 12 000,- til Ellen Anne S. Gaup for innkjøp av datamaskin og printer.   

 


