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Sammanfattning

Kulturnämnden har att utse en ny ledamot till referensgruppen för ateljéstipendier. Som ny
ledamot för en 3-årsperiod med start hösten 2020 föreslås Jari Malta, konstcurator.

Förslag till beslut

Kulturnämnden föreslås besluta
1. Kulturnämnden beslutar att utse Jari Malta och Julia Björnberg till nya ledamöter i
referensgruppen för ateljéstipendier för en period om 3 år.

Beslutsunderlag



G-Tjänsteskrivelse Referensgrupp för ateljéstipendier 2020

Beslutsplanering

Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-05-26
Kulturförvaltningens Ärendeberedning 2020-06-22
Kulturnämndens Ordförandeberedning 2020-08-11
Kulturnämndens arbetsutskott 2020-08-20
Kulturnämnden 2020-09-02

Ärendet

Ateljéstipendier för konstnärer inom bild och form syftar till att stärka arbetsmöjligheterna för
professionella konstnärer i Malmö. Stipendierna är 2-åriga och varje år kan 60 stipendier delas ut.
I de av nämnden antagna bestämmelserna anges de villkor som ska beaktas vid fördelningen.
Främst gäller att konstnären har ateljé och är verksam i Malmö, att konstnären verkar på
professionell nivå samt att konstnären kan dokumentera en aktuell konstnärlig verksamhet.

SIGNERAD

2020-08-12

Enheten för kulturanalys och stöd handlägger ansökningarna i samråd med en rådgivande
referensgrupp bestående av tre sakkunniga. Ledamöterna ska, enligt bestämmelserna,
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representera en allsidig kunskap inom de olika konstformer som omfattas av ateljéstipendierna
och om det regionala konstlivet. Uppdraget är arvoderat. En ledamot kan ingå i referensgruppen
i tre år. För att skapa en kontinuitet ersätts normalt en ledamot varje år.
Avgående ledamöter är Richard Johansson, konstnär, och Patrick Amsellem, museichef för
Skissernas Museum.
Som nya ledamöter för en 3-årsperiod med start hösten 2020 föreslås Jari Malta och Julia
Björnberg. Jari Malta är utbildad vid Konstfack samt MACBA i Barcelona och är verksam som
konstcurator i Malmö och internationellt. Julia Björnberg är utbildad konsthistoriker och arbetar som
konstcurator vid Ystads Konstmuseum.
De föreslagna ledamöterna har tackat ja till att delta i referensgruppen om kulturnämnden så
beslutar. Den tredje ledamoten i referensgruppen är Jenny Grönwall, konstnär.
Ansvariga

Anna-Carin Mårtensson Avdelningschef
Pernilla Conde Hellman Kulturdirektör

