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sten a olssons stiftelse för forskning och kultur
premierar konst, musik och scenkonst i västsverige
vid 2020 års stipendieutdelning
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Under de senaste 24 åren har Sten A Olssons Stiftelse för Forskning och Kultur delat ut ett stort antal stipendier till löftesrika
talanger inom skilda konstarter. En lika viktig del av stiftelsens
verksamhet är de omfattande donationer som genom åren tilldelats olika forskningsprojekt, inte sällan med tvärvetenskaplig,
disciplinöverskridande inriktning.
2020 års stipendieutdelning äger rum fredagen 4 december, med
början kl. 18.00 i Stenhammarsalen på Göteborgs konserthus.
Utdelningen är med en begränsad publik anpassad enligt gällande Covid-19 restriktioner. Under festkvällen presenteras årets
kulturstipendiater. Publiken ges också tillfälle att möta några av
stipendiaterna i exklusiva liveframträdanden. Stipendieutdelningen
kommer att streamas via Stenastiftelsens Facebook-sida och vara
tillgänglig för allmänheten.
2020 års stipendiater, som vardera erhåller ett stipendium på
300 000 kronor, är:

2020

konstnären CARL HAMMOUD
keramikern HANNA JÄRLEHED
skådespelaren JOSEFIN NELDÉN
musikern DANIEL NORGREN
konstnären MARTIN SOLYMAR
musikern CARL VALLIN

»Det är med stor glädje vi återigen får möjlighet att
lyfta fram kvalificerade kulturutövare från olika skapande områden. I sina högst varierande och skilda
kreativa uttryck förenas årets sex stipendiater samtidigt i potentialen till fördjupning, utveckling och
förnyelse. Under årens lopp har hittills 155 kulturstipendier delats ut och vi följer tidigare stipendiaters
fortsatta framgångar och utveckling med stort intresse.
Ett av Stenastiftelsens viktigaste uppdrag är att identifiera och främja forskning som kan bidra till positiva
förändringar. 2019 utlystes därför medel för stöd till
forskning med särskild inriktning mot barns och ungdomars livsvillkor.

Stödet, om sammanlagt 42 miljoner kronor under
3 – 5 års tid, är det i särklass största inom samhällsvetenskaplig forskning i landet.«

MADELEINE OLSSON ERIKSSON

ordförande
sten a olssons stiftelse
för forskning och kultur

KULTURS TIPENDIATER 2020

CARL HAMMOUD

konstnären carl hammoud
»Att måla eller teckna är att skapa någonting från ingenting. Ett
fönster in till något annat. En subjektiv rymd där vad som helst
kan pågå.«
Konstnären Carl Hammoud är utbildad på konsthögskolan
Valand i Göteborg 1999 – 2004, men bosatt och verksam i Stockholm. Carl Hammouds exakt återgivna och minutiöst ljussatta
motiv må vara igenkännbara och vardagliga, men är samtidigt
laddade med en torr, saklig surrealism. Han vänder ut och in på
vår perception med tankeknutar, optiska villor och varseblivningsillusioner.
Kontakt: carl@carlhammoud.com
—

HANNA JÄRLEHED

keramikern hanna järlehed
»I början var det nog det tredimensionella, formbara och föränderliga som lockade mig. Efterhand kom insikten att det snarare
är en ständig kamp med materialet. Vem är det som styr – leran
eller jag?«
Konstnären och keramikern Hanna Järlehed har ända sedan
examensutställningen 1998 på HDK, Högskolan för Design och
Konsthantverk i Göteborg, fortsatt att fördjupa och utvidga sitt
speciella och personliga uttryck. Stora format, rena, enkla, upprepade grundformer. Transparenta glasyrer där ytornas skiktningar, krackeleringar och siktdjup ger en närmast outtömlig
variationsrikedom.
Kontakt: hanna@jarlehed.se, 0736 52 58 70
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JOSEFIN NELDÉN

skådespelaren josefin neldén
»Det bästa med det här jobbet är att det alltid kommer att finnas
kvar saker att utveckla och utforska. Jag får gå in i så många olika
liv och situationer. Pröva och testa dem. Jag har svårt att tänka
mig något roligare arbete.«
Skådespelaren Josefin Neldén har, sedan hon som 19-åring debuterade i Ulf Malmros Tjenare kungen, medverkat i en rad film- och
teveproduktioner vid sidan av sitt teaterarbete. Göteborgspubliken
har under de senaste tio-elva åren kunnat följa henne i många av
Backa Teaters uppsättningar för barn och unga. Hon har mött oss
på bioduken som MMA-fightern Lena i Håkan Hellströmbaserade Känn ingen sorg, klivit in i våra vardagsrum som den fackligt
och politiskt engagerade Maggan i teveserien Vår tid är nu, och
nu senast spelat den psykotiska mamman i Maria Bäcks spelfilm
Psykos i Stockholm.
Kontakt: josefin.nelden@hotmail.com, 0739 81 50 85

—

DANIEL NORGREN

musikern daniel norgren
»Experimentlustan är den grundläggande drivkraften. Är man
tillräckligt nyfiken kommer frågorna aldrig att ta slut.«
Låtskrivaren, sångaren och multiinstrumentalisten Daniel
Norgren har, ända sedan han började att ge ut musik för ungefär
15 år sedan, arbetat vid sidan av de etablerade kanalerna. Basen
är fortfarande den miljö där han trivs bäst – den västgötska
landsbygden. Nått sin publik har Daniel Norgren definitivt gjort
ändå. Lyssnarbasen är trogen, stor och växande, både här i Sverige, övriga Europa och i USA. Hans uttryck har rottrådar ner i
amerikansk blues, gospel soul och folkmusik. Samtidigt rör sig
musiken i ett fritt rum där någonting lika gärna kan ta 1 minut
som 30 i anspråk.
Kontakt: danielnorgreninfo@gmail.com, 0793 04 66 35
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MARTIN SOLYMAR

konstnären martin solymar
»Hur skulle en runsten te sig i en tropisk kontext? Vad hade hänt
om vikingarna hade nått Amazonas?«
Martin Solymar är baserad i Göteborg och gick på Valands
konsthögskola 2007 – 2012. I hans konst möts intresset för nordisk
mytologi och erfarenheterna av karibiska föreställningsvärldar,
musikkultur och religiösa praktiker. De många resorna på den
latinamerikanska kontinenten och de starka intrycken av de lokala
musikstilarna, gestaltas i ett narrativt måleri där eviga mänskliga
frågor speglas i de olika platsernas specifika förutsättningar, i
landskapen och naturen.
Kontakt: theoriginalsolymar@gmail.com, 0702 86 65 84

—

CARL VALLIN

musikern carl vallin
»Mitt mål är att inspirera hellre än att domdera. Att öppna dörrar – så här kan man göra, inte så här skall man göra.«
Violinisten Carl Vallin är född i Härryda utanför Göteborg
och började att spela fiol när han var fem år. I dag är han, vid 25
års ålder, alternerande förste konsertmästare i Hovkapellet på
Kungliga Operan i Stockholm och samtidigt konstnärlig ledare
för Skallsjö Sommarorkester. Orkestern, som han var med och
grundade 2013, har trots coronarestriktioner kunnat genomföra
sina årliga konsertevenemang. I fokus står det ömsesidiga utbytet
och de informella mötena mellan publik och musiker.
Kontakt: carlvallin95@gmail.com, 0733 30 44 49
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GÖTEBORGS KONS TMUSEUM
5 DEC 2020 – 21 MARS 2021
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Drömlika tropiska landskap, kosmiska cirklar i keramik och hyperrealistiskt måleri. Göteborgs konstmuseum avslutar utställningsåret 2020
med en nyanserad presentation av tre konstnärer, som visar storskaliga
oljemålningar och skulptural keramik.

CARL HAMMOUD (f 1976) examinerades från Akademin Valand i Göteborg

2004 och har sedan dess varit en tongivande konstnär på den svenska scenen men visas även frekvent internationellt. Inom måleri, teckning och
skulptur utforskar han seende, perception och perspektiv. Hans arbeten
kännetecknas av upprepningar och inzoomningar, ofta med referenser till
arkiv, kunskap och ordning.
HANNA JÄRLEHED (f 1970) utbildades på Högskolan för Design och Konst-

hantverk (HDK) och är sedan flera år verksam i Göteborg. I sin skulpturala
keramik prövar hon ständigt materialet och undersöker dess möjlighet såväl
som dess begränsningar. I de säregna objekten råder ett motsatsförhållande
mellan det spröda och sköra kontra det tunga och kompakta.
MARTIN SOLYMAR (f 1981) bor och arbetar i Göteborg och tog examen från

Akademin Valand 2012. Han arbetar framförallt med måleri men utforskar
också andra material och tekniker. I storskaliga verk som rör sig mellan det
figurativa och det abstrakta vävs berättelser från folktro, myter och sagor
in med referenser till Norden såväl som Karibien.

PRESSVISNING

Torsdagen den 3 december kl 11.00, Stenahallen,
Göteborgs konstmuseum. Konstnärerna medverkar.
UTS TÄLLNING

Utställningen öppnar lördagen den 5 december 2020.
Madeleine Olsson Eriksson,
Stenastiftelsens ordförande närvarar.
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sten a olssons stiftelse för Forskning och Kultur grundades
år 1996 i samband med skeppsredare Sten A Olssons 80-årsdag.
Genom stiftelsen lämnar familjen stöd till forskning och kulturverksamhet främst i Göteborg och västra Sverige. Stiftelsen har
som ändamål att främja vetenskaplig forskning och utveckling,
samt alla konst- och kulturarter, humaniora och kristna samfund.
Stenastiftelse har lämnat ett antal olika bidrag till forskning och
kultur, se följande sammanfattning av några aktuella donationer

·

GÖTEBORGS UNIVERSITET: 42 000 000 KR*

·

BRIS: 3 000 000 KR

·

FÖREBILDARNA: 5 000 000 KR

·

GÖTEBORGSOPERAN: 9 000 000 KR

·

HÖGSKOLAN FÖR SCEN OCH MUSIK/ARTIST IN RESIDENCE: 1 500 000 KR

·

GÖTEBORG BAROQUE: 3 500 000 KR

·

STENA INDUSTRY INNOVATION LABORATORY; SII-LAB: 21 000 000 KR

·

RYGGMÄRGSSKADECENTRUM: 34 000 000 KR

·

VETENSKAPSFESTIVALENS INVIGNING: 4 000 000 KR (2019 – 2021)

·

POINT MUSIC FESTIVAL: 6 000 000 KR

·

UNIVERSEUM: 50 000 000 KR (25 + 25)

·

ÅRETS SEX KULTURSTIPENDIATER: 1 800 000 KR

*

Tre tvärvetenskapliga forskningsprojekt om barns och ungdomars livsvillkor.

Från och med år 1996, då Stenastiftelsen grundades, har t o m
år 2020 beslut fattats om utdelning av drygt 540 miljoner
kronor som stöd till specifika projekt, totalt 155 stipendiater
inom kulturområdet, samt 280 masterstipendier som resebidrag.
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