
2016 års stipendiater inom Bernadotteprogrammet

Bernadotteprogrammet instiftas av de kungliga akademierna år 2016 med anledning av H. M. Konungens 
70-årsdag. Presentationen och den första stipendieutdelningen ägde rum fredagen den 29 april vid en 
särskild mottagning för H. M. Konungen, akademiernas beskyddare och förste hedersledamot, i Operans 
Guldfoajé i Stockholm.

Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien). Kungl. Musikaliska akademien, Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien), Svenska Akademien och Kungl. 
Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur har inlett en långsiktig samverkan. Denna innebär 
mentorstödda fördjupningar och utvecklingsmöjligheter för forskare och yngre konstnärliga utövare 
inom akademiernas intresseområden. 

Samverkansformen har fått namnet Bernadotteprogrammet och har som syfte att erbjuda en fortbild-
ningsform (på postdoktoral nivå alt. efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande) 
för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden. En 
grundtanke är att varje projekt i någon form skall involvera minst två olika akademiers kompetensområden 
– exempelvis i möten mellan konstarter och kunskapsformer – och därigenom kunna få del av akade-
miernas olika kapaciteter. 

Akademiernas stipendiater inom Bernadotteprogrammet bildar ett gemensamt nätverk för utbyten under 
stipendieåret.

Inom ramen för Bernadotteprogrammet kommer akademierna att framöver även kunna inkludera andra 
projekt utöver stipendiatprogram för olika former av samverkan.

Ateljéstipendiater utsedda av Kungl. Akademien för de fria konsterna 
inom ramen för Bernadotteprogrammet

Idun Baltzersen, född 1987 i Trondheim, Norge, bosatt och verksam i Stockholm, tog sin masterexamen 
2014 vid Konstfack i Stockholm och tilldelas ett ateljéstipendium samt arbetsstipendium på 120.000 
kronor ur Axel Hirschs donationsfond med följande motivering:

Idun Baltzersen arbetar med träsnitt i de riktigt stora formaten samt överför dem på textil. Även ”blocken” 
eller tryckförlagan ingår som enskilda verk i hennes särpräglade och synnerligen rika konstnärskap. Hon 
binder själv sina böcker med teckningar och grafik som bidrar till det bildpoetiska uttryckets komplexitet. 
Konstnärens uppfinningsrika användning och utveckling av den äldsta av grafiska tekniker i kombination 
med en stark vilja att utveckla innehåll och berättelser gör henne till en högst värdig mottagare av 
Konstakademiens stipendium inom Bernadotteprogrammet. 

Anna-Karin Rasmusson, född 1983 i Karlstad, bosatt och verksam i Stockholm, tar våren 2016 sin master-
examen vid Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och tilldelas ett ateljéstipendium samt arbetsstipendium 
på 120.000 kronor ur Axel Hirschs donationsfond med följande motivering:

Anna-Karin Rasmussons arbeten omfattar animation och rörlig bild. Hon visar stor kunskap och skick-
lighet i att förstå hur materialitet och taktilitet från exempelvis skulptur och måleri låter sig införlivas i 
digitala medier. Verken skulle kunna beskrivas som rörliga collage, som med kraft och stor känsla låter 
förmedla de mest sammansatta och svåröversättbara känslotillstånd på gränsen mellan dröm och verklig-
het. Styrkan i uttrycket och den osedvanliga konstnärliga mognaden som konstnären ger prov på kommer 
att berika samarbetet och samverkan inom Bernadotteprogrammet.



Stipendiater utsedda av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 
tilldelas var och en ett stipendium på 100.000 kronor

Magnus Bremmer, född 1983, disputerade i litteraturvetenskap i Stockholm 2015 på avhandlingen 
Konsten att tämja en bild. Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige. Han tilldelas 
ett stipendium inom Bernadotteprogrammet med projektet ”Norrbrobasaren – En passage till moderni-
teten”, som behandlar en ’butikslänga’ som fanns vid Gustav Adolfs torg i Stockholm och som enligt 
Bremner utgjorde en av 1800-talets viktigaste mötesplatser i huvudstaden för litteratur, konst, mode och 
andra kulturella uttryck. Projektet fullföljer i bästa mening grundtanken om ett möte mellan konstarter 
och kunskapsformer såväl som tanken att stipendiet ska utgöra ett initieringsbidrag. 

Karin Gustavsson, född 1959, disputerade 2014 i etnologi i Lund på avhandlingen Expeditioner i det 
förflutna. Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början. Hon tilldelas 
medel för att sätta igång en studie med titeln: Nätverk kring böcker, bebyggelser och människor med 
utgångspunkt från bokverket Svensk stad. Svensk stad gavs ut i tre delar åren 1950-1953. Gustavsson 
kommer att fokusera på två områden: bebyggelsehistoria och visuell kommunikation. Hennes projektplan 
är öppen och framåtblickande, hon vill göra något nytt och projektet uppfyller Bernadotteprogrammets 
grundtanke om ett möte mellan konstarter och kunskapsformer.

Andrej Slávik, född 1981, disputerade i idé- och lärdomshistoria i Göteborg 2011. I sin avhandling om 
den grekisk-franske tonsättaren Iannis Xenakis’ teoretiska författarskap, stod frågan om förhållandet 
mellan vetenskapliga kunskapsformer och konstnärliga uttrycksformer i fokus. Han tilldelas nu ett 
stipendium för att fläta samman en teoretisk närläsning av en serie essäer av den franske filosofen och 
konsthistorikern Georges Didi-Huberman med ett praktiskt moment, nämligen en essäfilm eller en 
audiovisuell installation, som med utgångspunkt i Primo Levis idé om gråzonen vill försöka gestalta 
1900-talets mänskliga katastrofer. Projektet bedöms som djärvt och spännande och ansatsen stöder nya 
samverkansformer.

Kungl. Musikaliska akademiens stipendiater inom ramen för Bernadotteprogrammet 
går till följande personer och projekt

Fil dr Sten Sandell och fil dr Fredrik Nyberg tilldelas 100.000 kronor för forsknings projektet Om den 
akustiska och visuella pausens funktioner i musikaliska och poetiska praktiker med fokus på staden. Med 
pausen som verktyg och material lyfter projektet in konstnärliga praktiker och diskussioner i en samtida 
intermedial och performativ konstnärlig kontext. Arbetet kommer att resultera i en box med klingande 
material, en längre litterär essä samt visuellt material.

Gruppen Unga Tankar Om Musik – som samlar flera av landets främsta yngre musiker – tilldelas 
100.000 kronor  för sina projekt Musik och integration, Musik och socialt utsatta grupper, Musik och 
små barn samt Stjärnstatus, men inte i Sverige (om mötet med de framstående artister från andra 
kulturer som finns i Sverige). Projekten utgör en del av gruppens långsiktiga ambition att arbeta för 
framtidens inkluderande, utmanande, toleranta och djärva svenska kulturklimat. I gruppen ingår Anna 
Christensson, David Huang, Linn Persson och Jacob Kellermann.



Svenska Akademiens första stipendietilldelning inom Bernadotte programmet sker 2017

Bernadotteprogrammets stipendiater utsedda av Kungl. Gustav Adolfs Akademien 
för svensk folkkultur tilldelas ett belopp på 100.000 kronor vardera

PhD Declan Taggart, Aberdeen, Storbritannien tilldelas ett stipendium ”för en löftesrik forskning om 
Tor-gestalten i fornnordisk religion”.

Declan Taggart disputerade ifjol vid Centre for Scandinavian Studies, University of Aberdeen på en reli-
gionshistorisk avhandling om fornnordisk religion i förändring, speglad genom Tor-gestalten. Han står i 
begrepp att fördjupa sin forskning inom detta ämne, bland annat genom att jämföra äldre och nyare 
uppfattningar av denna gudom. Declan Taggart kommer att genomföra sin forskningsvistelse vid 
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet med professor 
Olof Sundqvist som mentor.

PhD Melanie Schiller, Groningen, Nederländerna tilldelas ett stipendium ”för sin lovande forskning om 
svenskhet i nyare svensk populärmusik”.

Melanie Schiller doktorerade i början av året vid Amsterdams universitet på en avhandling om tyskhet i 
tysk populärmusik under 70 år. Numera knuten till Rijksuniversiteit Groningen vill hon som gästforskare 
vid Svenskt visarkiv undersöka hur svenskhet uttrycks i samtida svensk populärmusik. Vid Svenskt visarkiv 
kommer hon att ha överbibliotekarie, docent Dan Lundberg som mentor.


