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Stipendieberdttelse
Hiertandmnden

fag tilldelades 2010 ett stipendium frin Hiertandmnden om 7 000 kronor frir
forkovran inom FSL:s verksamhetunder iret'
FSL iir en f<irkortning for Fria Seminariet i Litterir Kritik - ett internordiskt
seminarium om litteratur, kritik och oversdttning. I samarbete med
seminariet ges tidskriften Kritiker ut i Finland, Danmark, Norge och Sverige.
FSL iir ocksi ett nitverk och ett forum som arrangerar en IAng rad andra
evenemang sflsom upplisningar, debatter och festivaler.

Seminarierna har dgt rum 5-7 mars (Konsthogskolan skeppsholmen), 16-18
apri | (Helsin gfors), 2L'23maj (Konsthogskolan, Skeppsholmen) och t9 -ZL
november (Helsingfors).

Vid samtliga tillftillen har kritiker, forfattare och forskare frin de nordiska
ldnderna samlats. FSL har bjudit in f<irelisare, hfrllit bide <ippna och slutna
foreldsningar, fort samtal kring dessa och andra aktuella dmnen, diskuterat
varandras och andras texter, artiklal recensioner och essder. Vi har idogt och
djupgiende diskuterat litteraturens och kritikens nya villkor och mojligheter,
stromningar, tendenser och framtidsutsikter i de olika nordiska linderna.
Vi har dessutom planerat och uppldgg och redaktionellt arbete laing
tidskriften Kritikers olika temanummer och genomfort detta. FSL:s deltagare
har alla medverkat i produktiolen av Kritikers nummer''Skugggrldal" oj!_t_
det nyligen utFomn-a n-trmretoil Bi@tta frottgalFEtrarskap-, som ocks5
blev en helkviill med uppldsningar, analyser och nyskrivna texter pi Forum
Kultur pi Sigtunagatan i Stockholm den22 oktober.
Vid seminariet 15-L8 april blev m8nga av oss tyvdrr hindrade att resa till
Helsingfors ndr askmolnet frin vulkanutbrottet pfr Island svepte in over
Europas luftrum. Mitt eget bidrag (en text riversatt till finska som skulle
vdxellisas pi sprikenJ blev framfort av andra eftersom jag sjdlv inte kunde
delta.

Sammanfattningsvis har jag fitt ut oerhort mycket av mitt ir med FSL och ir
tacksam for Hiertandmndens bidrag till denna omfattande - och faktiskt
omviilvande - inspiration och forkovran.

Bifogar resehandlingar, kvitton samt de tvi nummer av tidskriften Kritiker
som jag varit om att fdrdigsftilla, frin id6 till f;irdig utgdva.

Stockholm 22 november 2010

Cilla Naumann
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