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SØKNAD OM KULTURSTIPEND FRA LEVANGER KOMMUNE 2010
Jeg er 25 år, har vokst opp i Levanger og går nå siste år master på Kunstakademiet i
Trondheim. Tidligere har jeg gått formgiving og design og tekstil på Levanger
videregående skole og ett år på Nordland kunst- og filmskole. Jeg har også gått mange
år på Kunstverkstedet på Kulturskolen i Levanger der jeg i tillegg har jobbet som
vikar og assistent.
Jeg ønsker å bruke kulturstipendet på å videreutvikle masterprosjektet mitt og jobbe
med å få vist prosjektet etter studiene mine er ferdige. Prosjektet tar utgangspunkt i
den situasjonen jeg nå er i, nemlig at jeg snart er ferdig utdannet billedkunstner. De
fleste i min situasjon har mange spørsmål om hvordan det kommer til å bli og hvordan
man skal overleve som kunstner. Jeg ønsket å gå nærmere inn på disse spørsmålene. I
tillegg har jeg i høst vært noen måneder på utveksling i Mexico City og ønsket også å
undersøke forskjeller og likheter mellom det å være kunstner i Norge og i Mexico. Jeg
har intervjuet 10 unge, relativt uetablerte kunstnere i Mexico og kommer til å gjøre
det samme i Norge. Materialet skal redigeres og vises som en videoinstallasjon på
masterutstillingen på Trondheim Kunstmuseum i mai.
I forbindelse med videreutviklingen av prosjektet kommer jeg til å ha utgifter i
forhold til oversetting og teksting på materialet. I Mexico har jeg gjort mange av
intervjuene på spansk og jeg trenger hjelp av en oversetter. I tillegg kommer jeg til å
ha utgifter i forhold til montering av utstillingen. Etter utstillingen er ferdig i
Trondheim skal antagelig utstillingen vises i Oslo, men jeg ønsker også å vise
prosjektet på andre steder, for eksempel på Levanger Kunstforening eller på Galleri
Fenka. Hvis jeg får til det kommer det også utgifter til frakt og oppheng der.
Et eventuelt kulturstipend vil hjelpe meg i gjennomføringen av prosjektet, og vil også
gi meg større muligheter til å få vist fram prosjektet når det er ferdig.
Viser til søknad i 2009. Håper på positivt svar!
Med vennlig hilsen,
Kristin Tårnes

