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Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha vuodelle 2021
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Päätösehdotus

Kulttuurijohtaja Tommila Susanna
Kulttuurilautakunta päättää myöntää ammattitaiteilijan työskentelyapurahan
vuodeksi 2021 kuvataiteilija Kim Somervuorelle.

Käsittely
Esittelijän kokouksessa tekemä päätösehdotus sekä lisäys selostusosaan
on huomioitu pöytäkirjassa.
Päätös
Kulttuurilautakunta:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.
Selostus
Ammattitaiteilijan työskentelyapurahan saajaksi vuodelle 2021 ehdotetaan
kuvataiteilija Kim Somervuorta (s. 1975). Kim Somervuoren teokset, jotka
muodostuvat hylättyjen ja ruostuneiden materiaalien kerrostumista,
puhuttelevat kokijaa tässä ajassa. Somervuori on koulutukseltaan
kuvataiteen maisteri Kuvataideakatemian maalaustaiteen laitokselta. Hän
on edustettuna useissa merkittävissä julkisissa kokoelmissa.
Kim Somervuori haastaa itseään aktiivisesti pohtimaan välineensä
mahdollisuuksia ja hänen uransa on vireässä vaiheessa. Maalaaminen,
piirtäminen ja kollaasitekniikka ovat Somervuorelle ominaisia
ilmaisumuotoja, mutta hän laajentaa yhä työskentelyään veistosten,
installaatioiden ja julkisen taiteen suuntaan.
Somervuoren työsuunnitelma vuodelle 2021 keskittyy yksityisnäyttelyiden
valmisteluun. Hän on parhaillaan mukana Seppo Fräntin
kokoelmanäyttelyssä Kiasmassa sekä vuosina 2021-2022 muun muassa
Finlayson Art Area -kesänäyttelyssä ja Tampereen taidemuseon
juhlanäyttelyssä Dimensio 50 vuotta. Dimensio-näyttelyyn Somervuori
suunnittelee jälleen uutta avausta – keskustelevaa, performatiivista teosta.

Apurahan ehdot
Ammattitaiteilijan työskentelyapuraha myönnetään hakemuksesta vuoden
kestoiseksi apurahaksi yhdelle espoolaiselle ammattitaiteilijalle kerrallaan.

Apurahaa voivat hakea kaikki espoolaiset ammattitaiteilijat taiteenalasta
riippumatta.
Apurahan suuruus on 1.8.2020 alkaen ollut 1960,48 euroa kuukaudessa ja
se maksetaan kuukausittain. Apuraha tarkistetaan vuosittain vastaamaan
Taiteen edistämiskeskuksen myöntämien taiteilija-apurahojen tasoa.
Apuraha sisältää Maatalousyrittäjien eläkelain mukaisen eläke- ja
tapaturmavakuutusosuuden.
Apurahan saajan on luovuttava päätoimisesta palkatusta työstä
apurahakauden ajaksi sekä tehtävä selvitys apurahan käytöstä kauden
päätyttyä. Lisäksi apurahan saajan on otettava itselleen eläke- ja
tapaturmavakuutus. Vakuutusta on haettava kolmen kuukauden kuluessa
apurahakauden alkamisesta. Hakemus jätetään Maatalousyrittäjien
eläkelaitokseen MELAan. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi

Hakijat
Ammattitaiteilijan työskentelyapurahan 2021 hakuaika oli 2.3. – 30.9.2020.
Hakemuksia saapui yhteensä 18 kappaletta. Hakemukset liitteineen ovat
nähtävänä lautakunnan kokouksessa. Päätös avustuksen saajasta
tehdään joulukuussa 2020 samaan aikaan kuin kulttuurilautakunta päättää
yhteisöjen vuosiavustuksista vuodelle 2021.
Ammattitaiteilijan työskentelyapurahaa vuodelle 2021 hakivat seuraavat
henkilöt:
Aldana, Gabriela
Heikkilä, Olga
(hakemus 3 kk:n työskentelyyn)
Hohti, Markus
Javne, Irina
Jäntti-Tuominen, Markus
Krage Annaliisa
Lahti, Ari-Pekka
(hakemus 3 kk:n työskentelyyn)
Lampela, Hannele
Meskanen-Barman, Anne
Mäkipää, Emilio
Märkälä, Maaria
Oramo, Anna-Maaria
Pekkola, Mika
Puikkonen, Kari
Pärssinen, Nadja
Rinta-Mänty, Hanna
Somervuori, Kim
Ylipieti, Noora
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Arviointiperusteet
Arvioinnin perusteena ovat hakijan esittämän työsuunnitelman taiteellinen
laatu, hakijan ammatillinen ansioituminen sekä kaupungin
vetovoimaisuuden lisääntyminen toteutetun taiteellisen työn tuloksena.
Päätöshistoria

