
29

SWEA LONDONS STIPENDIUM 2013 

1 Stipendium = 3 Stipendiater
Från vänster: Andreas Lindström, Rigmor Rutlin, 

Emelie Krugly Hill  & Emma Wieslander  
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Förra året gick SWEA Londons stipendium till bagaren/konditorn 
Daniel Karlsson. Han önskade sig pengar till en digital kamera alter-
nativt en kavlingsmaskin. Som vi vet blev det en kavlingsmaskin, som 
enligt Daniel, har varit i dagligt bruk sedan den införskaffades.

Årets Stipendiat blev underbart nog tre personer, då det visade 
sig vara omöjligt att separera två mycket spännande och belönings-
värda projekt. Det ena stipendiet gavs till Emma Pontén Wieslander, 
som sökte det för att fortsätta sin konstnärliga utforskning om olika 
aspekter av Landskap inom konsten. Stipendiet skall användas till att 
förverkliga ett konstprojekt som påbörjades 2013 och som handlar 
om orten Kopparberg i Sverige där Emma tillbringade 6 veckor på ett 
konstnärsresidens.

Projektet handlar om de sociala, ekonomiska och miljömässiga 
problem som har uppstått efter den nu nedlagda, men en gång i tiden 
mycket framgångsrika, gruvdriften i orten. Projektet i sig handlar om 
Kopparberg men själva problematiken runt orter med nedlagda gruvor 
samt de miljöförstöringar som kan uppstå som en effekt av gruvan, är 
något som man kan se på många platser runtom i världen, inte minst i 
England med dess nedlagda kolgruvor. Emma tillbringade mycket tid 
med att fotografera samhället Kopparberg. Staden var en gång i tiden 
mycket välmående, vilket det syns spår av än idag, samtidigt som man 
ser en nutid som står i skarp kontrast till denna gyllne tid. Samtidigt 
är naturen runt Kopparberg otroligt vacker och fotografierna skildrar 
dels själva samhället med dess byggnader och öppna ytor dels den 
omgivande miljön. Förutom att fotografera samlade Emma stenar från 
det historiska gruvavfallet. Då de innehåller mycket metall samt sulfid 
skiftar stenarna i vackra gula och orangea toner samt mörka metalliska 
rödlila färger av järn och rost. Emma har fotograferat dessa stenar med 
målet att inkludera dem i projektet. 

Emma kom till England 2001 för att göra en Batchelor in Photo-
graphy i Rochester, Kent. Efter examen där fortsatte Emma med en 
Masters från the Royal College of Art i London. Där utvecklades hen-
nes intresse för landskap i konsten och hon har fortsatt som foto- och 
videokonstnär i London, lärare och fotograf för diverse magasin. 

Hur ett blev tre
Årets stipendium gavs till tre stipendiater och förklaringen till den 
ekvationen är att det andra gick till teamet Emelie Krugly Hill och 
Andreas Lindström. De fick det för att finansiera ett dokumentärfilm-
projekt som handlar om ”Att lyfta fram svenska individer som flyttat 
till London/England och som satsar på sig själva och vågar tro på sitt 
hantverk”. Dokumentärfilmserien kommer att produceras med både 
webb och TV i åtanke och kommer att fokusera på svenska profiler i 
London/England som byggt upp ett varumärke runt sitt eget hantverk. 
De vill lyfta fram och fördjupa sig i dessa människors liv i form av per-
sonliga och innehållsrika videoporträtt, där ”artisterna” får berätta sin 
historia och publiken får ett smakprov på vad de håller på med. Emelie 
ansvarar för det journalistiska i projektet och Andreas för filmproduk-
tionen. De första fyra utvalda personerna är:

•	Daniel Karlsson – Bagare /konditor
•	Tommy Franzén – Dansare
•	Maria Smedstad – Illustratör och serietecknare
•	Karin Andreasson– Smyckesdesigner

Och där kom den utlovade kopplingen till förra årets stipendiat 
Daniel! (Detta är naturligtvis en tillfällighet.) Den första filmen, om 
Tommy Franzén, är färdig för visning.

Emelie är frilansjournalist och bosatt i London sedan 2006. Hon 
började sin journalistiska bana 1995 och har under de senaste fem åren 
skrivit för bl.a. Scan Magazine, ett skandinaviskt magasin i London.

Andreas har bott i London sedan 2005 och har just avslutat en 
utbildning på WAES College i ”Creative Media Production” med fokus 
på dokumentärfilm och har dessutom som frilansande filmproducent 
producerat både musikvideos och webb TV-material.

Emmas och Emelies/Andreas projekt är båda spännande, relevanta 
och i tiden och vi ser mycket fram emot att få se resultatet av SWEAs 
stipendier i deras arbete.

Emma:  www.emmawieslander.com
Emelie och Andreas: www.nordicfolksong.com

TEXT: Elisabet Baldwin   FOTO: Lis Brasen

Det är så intressant att se hur saker och ting faller på plats. Och hur sant 
det gamla talesättet är som talar om ”only six degrees of separation”.


