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Dansk Tekstillaug
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Lauget blev stiftet i 1946
(tidligere Landsforeningen

Stoftrykker- & Væverlauget).

Laugets formål er at udbrede
kendskabet til de tekstile håndværk 

og deres kulturelle forankring i
Danmark.

Som medlem af Lauget optages 
enhver, der er interesseret i at støtte 

dette formål.

Lauget ledes af en demokratisk valgt 
bestyrelse, der arbejder til fremme af 
laugets formål over hele landet. Alle 
medlemmer har stemmeret ved ge-

neralforsamlingen, der afholdes hvert 
år i april måned.

Laugets kursusvirksomhed
varetages af S&V Tekstilkurser, der 

er en selvstændig organisation under 
NETOP - netværk for oplysning.

Information om kursusvirksomheden
kan ses på hjemmesiden
www.sogvtekstilkurser.dk

Dansk Tekstillaug
- væv, tryk og broderi

www.dansk-tekstillaug.dk

MED SLIKPAPIR OG PERLER!

Virpi Vesanen-Laukkanens frodige kunstnerskab går i forskellige retnin-
ger.  Alt bunder i en fascination i at samle. Hun udforsker mulighederne 
grundigt, vender op og ned og giver derefter en generøs og usædvanlig 
tolkning med afsæt i hverdagsting.

Alt fra slikpapir, som hun forvandler til skulpturelle kjolekreationer, til 
objekter med perler, smykker eller tændstikker. Man kan vel sige ”inden 
for begrænsningens ramme vises mesteren”, hvilket passer på Virpis 
kunstnerskab.

Udstillingen vises i STUDIO L2, Kindstugatan 3, Stockholm til 5. okt.

Jeg modtog for nylig med posten det tyske ma
gasin TEXTILE FORUM 3/2013, som bekendt
gjorde, at næste udgivelse  blad nr. 4/2013 vil 
blive det sidste nogensinde. Herefter indstilles 
bladet efter en æra på 32 år. TF er et magasin 
proppet med information om, hvad sker der i Eu
ropa (ofte hele verden) på det tekstile felt, flotte 
artikler om særlige teknikker med meget mere. 
Jeg har været læser af bladet i mange år, og det er 
virkelig trist, at den tekstile scene skal undvære 
dette forum,  da det har været det, som holdt det 
tekstile Europa sammen.
Jeg takker mange gange ildsjælen redaktør Beat
rijs Sterk for at holde ”skibet” sejlende i samtlige 
32 år, det har været til stor inspiration og glæde 
at modtage TF hver gang.

I dette nummer af Rapporter sættes der fokus 
på nordisk tekstilkunst, og nogle af de organisa
tioner der arbejder på at få etableret netværk  

Tema - NORDISK TEKSTILKUNST
tekstilkunstnere og tekstilt arbejdende imellem 
 hvilket er vigtigt, hvis det tekstile felt fremover 
skal have en arbejdende platform at agere fra. 
Der er skruet ned for de tekstile håndværksmæs
sige ambitioner på uddannelsesstederne i hele 
Norden, så det er vigtigt at udveksle, bevare og 
udvikle knowhow, så længe der stadig er folk, 
som arbejder med fagene, og gør det professio
nelt. Et nordisk samarbejde om disse opgaver er 
en rigtig god ide, da vi står i samme vakuum: 
”hvor går vi hen og lærer” og ”hvor viser vi 
vores værker”?

Lad os arbejde på at finde en nordisk samarbejds
form, hvor vi sikrer tekstilkunsten udstillings
steder, hvor kunsten kan ses regelmæssigt, og 
hvor de tekstile fag kan mødes og udvikles.

Redaktøren ønsker fornøjelig læsning
Gina Hedegaard Nielsen

Værker af Virpi 
Vesanen-Laukkanen

Til højre:
“Countercurrent” 
perlebroderi

Til venstre:
 “Salome” korset 
syet i karamelpapir.
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Omskiftelige sommernætter fra koldt til varmt 
og mængden af sommerlys gør, at tankerne bli
ver klarere. Nordisk tekstilkunst i dag har både 
bredde, dybde og poesi, og i mit lille indlæg 
drøfter jeg lidt historie, nutid og tekstilets frem
tid. Det er mine personlige betragtninger.

Der er få grænser mellem de forskellige Nordi
ske lande, hvad kunstneriske udtryk angår. Gen
nem to større udstillinger, hvor jeg samarbejdede 
med Nordiske tekstilkunstnere, fik jeg et indblik 
i processer, tankemåder, enkelheden og udfor
dringer i de forskellige lande.
I udstillingen ”Movement” – Nordic dialogues 
2012 i Risør Kunstpark, og ”Wireless” 2013 
produceret af Norske Kunsthåndværkere valgte 
vi svenske, danske og finske kunstnere foruden  
de norske, hvilket giver en naturlig udvidelse. På 
denne måde kan vi skabe vigtige dialoger og be
gynde at kommunikere på tværs af landene.

Socialt og kulturpolitisk skiller vi os ikke så me
get fra hinanden  og alligevel, indenfor Norden 
adskiller vi os gerne fra land til land. Det er et 
godt spørgsmål om, hvordan Asien og USA be
tragter os, vi er ét land i deres øjne som ligger 
langt mod nord på kolde breddegrader. Jeg har 

deltaget på udstillinger i Kina og Japan, og det 
skete ved flere præsentationer, at jeg blev om
talt som en svensk kunstner fra Stockholm. Det 
var måske for detaljeret at være en finne bosat i 
Norge.

Den norske kulturminister Hadia Tajik og andre 
nordiske kulturministre ønsker et vitalt kulturliv 
i Norden og vil med den nye strategi give plads 
til at kultursamarbejdet kan tilpasse sig samfun
dets aktuelle strømninger og udfordringer. Den 
nye strategi er derfor bygget op omkring over
ordnede temaer som  Det bæredygtige Norden, 
Det kreative Norden. Helt centralt i den nye 
strategi står kulturministrenes ønske om tættere 
dialog med aktørerne i kunst og kulturlivet i de 
nordiske lande. Der er dermed et klart kulturpo
litisk ønske om større forankring og involvering 
af alle de berørte parter i det historiske tætte kul
tursamarbejde i Norden. Strategien træder i kraft 
i 2013 og gælder frem til og med 2020.

Da den Nordiske Tekstiltriennale blev afsluttet 
i 90’erne blev også kontinuiteten for den Nor
diske tekstilkunst på vandring afbrudt. Udstil
lingen udviklede sig over mange tiår og skabte 
entusiasme og synlighed for tekstilkunst.  Teks

tiltriennalen belyste og viste værker som reflek
terede samtidskunsten og kunstens rolle i sam
fundet, og synliggjorde nye metoder, materialer 
og teknikker.
Jeg vil gerne tro på, at der findes behov for større 
mønstring af tekstil, ikke mindst til udveksling 
af kunstnerskab og tekstil som kommunikation.
Tekstil har igennem tiderne været i en konstant 
forandringsproces. Det er netop den tekstile 
kunst, der har en uafbrudt tradition fra forhisto
risk tid til samtidens digitale udtryk. Tekstil var 
udgangspunktet for den industrielle revolution 
”spinning Jenny” som førte til tekstilets storpro
duktion.

Før industrialiseringen skete der en kraftig ud
vikling i håndarbejdet i Europa, både i brug af 
redskaber og i organisering. Vi i Norden blev 
også influeret af denne bevægelse. Det tradi
tionelle håndværk blev genskabt, effektiviseret, 
centraliseret og markedsstyrret i større grad end 
tidligere. Kvinder tog i højere grad del i hånd
værksfagene, på trods af at de skulle gøre det in
denfor industrien. Samtidig opstod der omkring 
1850’erne en reaktion mod det, industrialismen 
førte med sig som æstetisk forfald og fremmed
gørelse af produktionen. Det viste sig heldigvis, 
at industrialismen ikke førte til æstetisk forfald, 
og at de industrielt producerede tekstiler blev til 
gengængelige for flere.

I løbet af det sidste århundrede har tekstilkunsten 
udviklet sig fra at være tidsfordriv for kvinder, 
til at blive accepteret som ”ægte” kunst på linje 
med andre kunstformer. Gamle håndværkstek
nikker og traditioner er altid blevet brugt til at 
skabe nye fortællinger af visuelle udtryk. Det 
tekstile medie har taget en ny og overraskende 
vending, som også har skabt mere interesse og 
opmærksomhed for tekstil.

Tekstilkunst er en del af den moderne kunst og 
bidrager til kunstens mangfoldighed og frodig
hed. Det taktile i tekstilkunsten appellerer til san
serne. Tekstilkunst har rødder i folketraditionen, 
men er også nært knyttet til moderne teknologi. 
Tekstil er et nært element i menneskenes liv  til 
højtider og i hverdagslivet. Alle har et forhold 

til tekstil nogen mere emotionelt og andre mere 
praktisk. Vi lever med tekstil som en vigtig del af 
vores hverdag. Relationen til tekstil er det nære 
og det fjerne.

Tekstiludtryk kan til tider ikke beskrives som 
før, da vi nu bevæger os blandt mere konceptuel 
kunst og installationer. 90’ernes strenge koncept
kunst er forvandlet til mere sanselige former. Re
aktionen er egentlig ganske naturlig. Tekstil er i 
dag eksperimenterende, kontemporært, politisk, 
poetisk, samfundsaktivt og deltagene og femini
stisk. For ikke at glemme humoristiske og vo
vede elementer der forfrisker kunstarenaen.

Kunsthistoriker Jorunn Haakestad skriver: 
”80’erne repræsenterede en vital og offensiv 
periode for norsk tekstilkunst, både i galleri og 
udsmykningssammenhæng. Fra 90’erne ser det 
imidlertid ud til at tekstil har været mindre be
nyttet i udsmykningssammenhænge og tekstil
kunsterne har arbejdet op ad bakke”, fortæller 
Haakestad, som peger på flere årsager til denne 
udvikling. ”For det første har bygningerne æn
dret sig arkitektonisk. I dag bruger man mere far

Nordisk tekstilkunst i dag

Værk af Maiju Ahlgren ”Farvelære”
fra udstilling i Finland

Værk af Maiju Ahlgren ”Farvelære”
fra udstilling i Finland
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ver og har en anden rumopfattelse end tidligere. 
Tekstil har ændret sig ved at blive meget mindre 
forudsigeligt. Desuden tilfredsstiller det heller 
ikke brugsfunktionen som det gjorde før”.

Tekstilkunst er en af de mest nyskabende kunst
former i vor tid, vil jeg påstå. Med udstillingen 
”Wireless” ønsker jeg at udfordre samtidens teks
tilkunst, som placeres mellem billedkunst, hånd
værk og design. Værker på udstillingen ”Wire
less” reflekterer mit syn på, hvordan kunstformer 
og fagområder flyttes, og kunsthåndværkere og 
billedkunstnere bruger samme udtryksformer. 
Unge kunstnere tager gamle håndværksteknikker 
i brug, temaer som hvordan tekstil monteres og 
bruges. Overraskende mange unge tekstilkunst
nere har, efter de har set masterudstillinger både 
i Norge og Finland, benyttet sig af feministiske 
temaer og kvinderoller som udgangspunkt i de
res arbejder.

Jeg vil nævne flere markante tekstilkunstnere, 
bland dem Bente Sætrang (NO), som allerede væl
dig tidligt monterede tekstil på væg som et draperi 
– et vægtæppe. Tekstil på væg med en enkel løs
ning for ophængningen   næsten som to søm  et 
i hvert hjørne og alligevel ophængt spændstigt og 
gennemtænkt. En af de seneste markante unge 
kunstnere i Norge er Aurora Pasero (NO), som 
hænger sine luftige tekstiler på lignende vis men 
alligevel på en ny kontemporær måde. Tekstilerne 
strækker sig fra gulv til loft, og de ændrer karakter 
afhængig af hvorfra de betragtes. Der findes helt 
klart forskellige skoler indenfor tekstilkunsten, og  
disse to nævnte kunstnere repræsenterer for mig 
det processuelle og det sanselige.

Samtidens nordiske tekstilkunstnere arbejder over 
et bredt felt og samarbejder med andre kunstnere, 
arkitekter, ingeniører og andre aktører i deres 
kunstprojekter. Store opgaver kræver en hel
hedsforståelse for opbygningen: etiske, tekniske 
og praktiske løsninger. Tekstilkunstnere har altid 
haft en central rolle, hvor de har kontrolleret hele 
processen fra ide til færdigt produkt.

Ved at kombinere tekstil med neonrør, stål, træ 
og plast, fremhæver tekstilkunstnere rummets 

flydende og dynamiske potentiale og viser hvor
dan brugen af tekstil åbner for ny måde at tænke 
rum på. Arkitekturen sætter ofte præmisser til 
kunsten. Så snakker vi om integreret kunst.

Det der kendetegner tekstilkunsten i dag er også 
svagere skillelinjer mellem kunst og design, og 
her skal nævnes Anne Fabricius Møller (DK), 
Grethe Sørensen (DK) Astrid Krogh (DK) Outi  
Martikainen (FI) og Raija Jokinen (FI), som alle 
arbejder i grænselandet mellem kunsthåndværk, 
billedkunst og design.

Er det forsat en aktuel debat, eller er det mere 
aktuelt at diskutere hvorfor og hvor man laver 
kunstværk, og ikke hvilken uddannelse eller bag
grund den udøvende person har. Vi ser kontem
porære kunstværker som har taktile elementer, 
men som ikke er lavet af tekstilkunstnere.

Kaarina Kaikkonen (FI) er skulptør og kendt 
for installationer med habitjakker, som for ek

sempel blev vist på trappetrinene i Den hvide 
Domkirke centralt i Helsinki. Kaukkonen er 
blevet en af de ledende kunstnere af finsk kunst 
og kunstinstallation, hun har fået international 
opmærksomhed rundt omkring i verden. Hen
des installationer er monumentale i størrelse og 
betydning, men i form af materialer helt nede på 
jorden.

Regien Cox (NO) kombinerer objekter, ulige 
elementer fra verdens rum og readymades. 
Hendes tekstile objekter svæver i luften og de 
er fulde af liv. Samspillet mellem objekterne og 
rummet og readymades skaber en humoristisk 
og forfriskende stemning. De er både dynami
ske og sanselige – et mix af hverdagsobjekter og 
værktøj, som vækker tanker om køn, kulturel arv 

Øverst “Skyer” bøjet i neon af Astrid Krogh 
Foto: Liv Øvland

Herunder “Falmekasse” af Anne Fabricius Møller 
Foto: Ole Akhøj

Værker af Kaarina Kaikkonen fra udstillingen
“Out of Fashion - Tekstil i international samtids-
kunst” vist på Gl. Holtegaard i foråret.
Foto: Gina Hedegaard Nielsen
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deres hænder genskabes linjer og tråde af liv. 
Det kan næsten virke som om at arbejdet bærer 
sig selv uden nogen forudgående planer, nye ru
ter er fundet spontant. Tilstedeværelse, følelser, 
billeder og planter bliver overført til værkerne. 
Alle fire kunstnere er formidlere. Nålen er deres 
pensel, farver og motiver lever i deres hjerter. At 
brodere kræver ro, stilhed og en tilstand af kon
centration. Det meditative broderi knytter sig til 
de store begivenheder i livet, som fødsel, ægte
skab og død.

Sidsel Palmstrøm (NO) stabler klæder til fa
scinerende formationer. Genbrug af gamle og 
forladte klæder formes til nye kunstværker. På 
udstillingen ”Wireless” viste hun et arbejde lavet 
af neonrør.

Maiju Ahlgren (FI) laver kunst til offentlige 
rum i dialog med sit publikum; institutioner, æl
drehjem, folkeskoler eller svømmehaller. Hen

des arbejder leger samtidigt med strenge farve
teorier og med det, der ikke så ofte ses og som 
kaldes humor. Humor og legen som er lidt min
dre synlig i tekstilkunsten. En række håndstrik
kede sokker danner en farverig installation, hvor 
publikum interaktivt kan deltage og give instal
lationen et nyt udtryk. Sokker og tøj, genbrugs
minder. Det er tøj, som kunstneren ikke havde 
hjerte til at kassere.

Tekstilkunsten bliver påvirket i dag; en mægtig 
påvirkning må være vores nordiske uddannelse 
og hvad vores undervisningsministre lægger 
vægt på?

Er tekstil fortsat en vigtig del af grundstudiet og 
kunststudiet generelt? Og hvad vil ske de næste 
tiår?

og verdensrum. I en herlig ekspressiv og frodig 
æstetik.

Moosa Myllykangas (FI) forlod væven, da hun 
under masteropgaven opdagede andre mate
rialer, som vækkede hendes interesse. Arbejdets 
indhold har større betydning for hende end mate
rialer og arbejdsmetoder. Industriens overskuds 
materialer, readymakes, plastik og kunstnerens 
værktøj kan ses i hendes kunstværk.

Ulla Pohjola (FI), Ulrika Berge (SE) og Kristi-
ne Fornes (NO) arbejder med broderi. Gennem 

Tendensen i vores nabolande er, at fra at have 
avanceret uddannelse fra grundskolen til højere 
lærereanstalter, så er håndværksstudier blevet 
mere ”hobbyagtige”. Studier betragtes ikke som 
lønsomme, og kan snart ses som tidsfordriv for 
kvinder. Jeg har undervist på universitetet og på 
højskoler i Norden, og ser tendensen mod hur
tige resultater og mangel på tid til reflektion og 
fordybelse. 

Tekstiluddannelse i Norden går i lidt forskellige 
retninger. Uddannelsen i Norge; Kunsthøysko
lerne i Bergen og Oslo sigter hovedsagligt mod 
tekstilkunst, mens vores nabolande har tekstil
kunst og design i lidt synligere roller. I Danmark 
er der flere stærke uddannelsesinstitutioner, som 
også reflekterer over mangfoldigheden i det dan
ske samfund. I Finland foregår der en stor re
novering indenfor designuddannelsen, og netop 
tekstiluddannelsen afskaffes på flere faghøjsko
ler. Aalto universitetet, Universitetet i Lapland 
og Metropolia står for den ypperste uddannelse 
i Finland. Sverige har lange traditioner indenfor 
uddannelse rettet mod industrien, Konstfack og 
Tekstilhögskolan for at nævne to.

Helt til slut. Lykken er at væve, strikke og bro
dere og bruge hovedet og hænder i samarbejde 
til at lave tekstiler, fordi det er så morsomt og 
beriger mit liv som menneske og tekstilkunstner.

Sari Syväluoma
Textiles, surfaces, visual concepts and

consulting, MA
info@syvaluoma.com

www.sari-syvaluoma.com

Oversættelse af Gina Hedegaard Nielsen

Udstillingen”Wireless” blev vist i 2013
og ”Movement” i 2012 begge i Norge.

Værk af Ulrika Berge
Foto: Liv Øvland

Værk af Ulla Pohjola
Foto: Jouko Jarvinen

“Rødt” værk af Sidsel Palmstrøm
Vist på udstillingen “Movement” 2012
Foto: Liv Øvland
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Hvad sker der indenfor tekstilkunsten i Nor-
ge? Hvor kan man se tekstilkunst i Finland? 
Hvem spørger man om tekstilkunsten på Is-
land? Hvordan finder man tekstilkunsten 
i Sverige? Hvornår vises der tekstilkunst i 
Rundetårn? Hvilke kunstnere arbejder med 
tekstilkunst i Skandinavien i dag?
 
Kender vi vores naboer? Eller ved vi mere om, 
hvad der sker på kunstscenen i Berlin og New 
York? Nordic Textile Art, NTA, er et netværk og 
en forening, der spænder over hele Norden. Ved 
at være nordisk forankret kan vi sammen synlig
gøre den moderne tekstilkunst og tage del i vo
res forskellige traditioner og kulturer. Et Norden 
der i dag består af folk fra flere hundrede lande. 
Tekstilkunsten er som ingen anden kunstart in
kluderende. Tekstilkunst med sine tekstile mate
rialer, tekstile teknikker og tekstile udtryk skaber 
en bredde og dybde, der er universel. Den nordi
ske solidaritet skaber en platform for tekstilkunst 
på både den nationale og internationale arena. 
 
Nordisk tekstil møde i København.
NTA 2014 afholder sit årlige møde i København 
den 15. marts. I forbindelse med det møde arran
geres der i samarbejde med Dansk Tekstillaug et 
lille seminar med det overordnede tema  ”tekstil 
og arkitektur”. København er kendt for sin ar
kitektur og spændende tekstilkunst, som findes i 
både nye som gamle bygninger, hvilket vi får mu
lighed for at se. I 2010 organiserede NTA i sam
arbejde med Rydal Design Center i Sverige en 
workshop og udstilling  ”Broderi som arkitektur” 
med kunstnere fra Danmark, Island og Sverige, 
hvor et af spørgsmålene var: ”Kan broderier være 
meget store eller rummet meget lille?” I løbet af 
dagene i København bliver det muligt at få belyst 
flere spørgsmål om tekstilkunst og arkitektur. 
 
NTA Gallery er Nordic Textile Arts nye virtu
elle galleri som viser spændende ny tekstilkunst. 
Kunstnere fra de nordiske lande, der er medlem
mer af NTA, har mulighed for at ansøge om at 
udstille. Webgalleriet er udstillingsrummet, og 
udstillingen skal være lavet til netop det rum. 

Lige nu er der en udstilling af Tina Frausin fra 
Göteborg. www.ntagallery.nordictextileart.net 
 
Borås er Sveriges mest markante tekstilcent
rum. På et gammelt område fra tekstilindustrien 
glansperiode skabes nu en ny mødeplads for 
kreative virksomheder indenfor mode, tekstil 
og design  et areal på 60 000 m2. Tekstilmuseet 
med sine omfattende store samlinger er ved at 
flytte ind, og deres vision er, at tekstilkunst skal 
synliggøres ved udstillingsrum til den moderne 
tekstilkunst. NTA er i et samarbejde med andre 
aktører med til at rådgive og ønsker at skabe 
et sted for både nordisk og international teks
tilkunst. NTA afholdt årsmødet i 2013 i Borås, 
og vi fik bl.a. indsigt i den nyeste forskning in
denfor tekstilverden. Tekstilhøjskolen i Borås 
gør meget for at sætte skub i tekstil forskning 
og samarbejder både nationalt og interna
tionalt for at støtte tekstilområdets udvikling. 
 
En tekstil-efterårsmiddag. En workshop med te
maet ”naturlig farvning” blev arrangeret i samar
bejde med KKVTextiltryck Malmö i forbindelse 
med at NTA i efteråret afholdt et tekstilmøde i re
gionen. Målet var gennem en praktisk workshop 
med et aktuelt emne indenfor tekstilkunst, at lade 
kunstnerne mødes for at skabe nye netværk, at få 
en ny viden, nye idéer og kunstneriske udvikling. 
Nordic Textile Art ønsker at give tekstilkunsten 
et rum og gøre det muligt for møder, hvor fæl
les kreative projekter og samtaler om tekstil
kunsten giver naturlige kontaktflader mellem 
tekstilkunstnere, der arbejder i Norden. Work
shoppen ”Massive Textile Surround System” i 
Rydal i Sverige i 2012 indeholdt bl.a. at sy en 
synthesizer med ”Syntjuntan” og derefter op
føre en fælles koncert. Frida Arnqvist Engström 
holdt foredrag og sagde, at tekstile håndværk  
ikke længere har en slumrende eksistens. Inte
ressen stiger indenfor tekstilkunsten med den 
digitale teknologis muligheder, samtidig med 
at hånden og håndværket bliver stadig vigtigere 
Frida Arnqvist Engström studerer, hvordan de 
gamle teknikker og traditioner bliver fortolket 
og får nye moderne funktioner. ”Den kreative 
selvtillid vokser, og vi begynder at gøre ting 
sammen. Den moderne gøren er blevet en kraft 

NTA Nordic Textile Art

Fra Rydal Design Center 2010
“Broderi som arkitektur”
Foto: Gina Hedegaard Nielsen

“Høstmiddag” naturlig indfarvning 
på KKA-Tekstiltryck Malmö 2012
Foto: Gina Hedegaard Nielsen
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der regnes med. Helt enkelt håndarbejde for en 
bedre verden.” Tekstilmaterialer, teknikker og 
udtryk ses nu i alle samtidskunstens retninger, og 
NTA vil være med og ønsker at løfte tekstilkun
sten frem og bidrage til det Nordiske fællesskab. 
 
Nordic Textile Council er NTA’s egen råds
gruppe som er sammensat for styrke den nor
diske samhørighed. I Danmark besættes po
sterne af Gina Hedegaard Nielsen og Vibeke 
Lindhardt. Deres opgave er at være den dan
ske kontakt i netværket og synliggøre den 
nordiske tekstilkunst på den danske scene. 
 
Næste gang Finland. I 2015 vil årsmødet 
blive afholdt i Finland. Indenfor både kunst 
og design er der en stigende interesse for di
gital teknologi, samtidigt med at hånden og 
håndværket får mere og mere betydning. Hvil
ket fokus der bliver i Helsinki, får vi at se. 
 
Gå med i Nordic Textile Art!
www.nordictextileart.net  
Følg os på Facebook! Der vil du finde en masse,  
der sker indenfor tekstilkunsten i Norden.

 
 

Elisabeth Brenner Remberg, bestyrelsesformand 
og Josabet Werkmäster, næstformand 

Referencer / links
Textile Museum i Borås Textile Museum gen
åbner i 2014. www.boras.se / Textiles Museum
 
Rydal Design Center er nu nedlagt, men Ry
dal Museum eksisterer stadig i den lille tekstil 
by nær Borås. / www.mark.se / sv / invanare 
/ Kultur / ValkommentillRydalsmuseum / 

KKV-Textiltryck Malmö. Et tekstilværksted 
med muligheder for tekstiltryk. www.textiltryck
malmo.se
 
Syntjuntan, Man ”sy en synth” og derefter spil
les der på den, en aktivitet hvor der i fællesskab 

opbygges en tekstil arena hvor der kan opføres 
en koncert på synthesizere. Syntjuntan bleve 
etableret i 2009 og består af kvindelige musikere 
og instrumentbyggere. www.syntjuntan.se
 
Frida Arnqvist Engstrøm har specialiseret sig 
i kunsthåndværk, craftivismbevægelsen, re
design, genbrug og DIY (gør det selv). Hun har 
bloggen Kurbits. www.kurbits.nuBroder en synthesizer, Borås 2012.

Foto: Gina Hedegaard Nielsen

Andre arrangementer med NTA
Foto: Margareta Bergstrand

Billeder på denne side er fra udstillingen
“Textil lys”, 2007 og “Minitekstil”, 2007 - begge 
udstillinger arrangeret af NTA i samarbejde 
med tekstilmuseet i Borås.

Der blev afholdt et seminar i forbindelse med 
åbningen af udstillingerne med forelæsere fra 
hele Norden.
Foto: Gina Hedegaard Nielsen
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Tekstilkunstner Annika Ekdahl fra Olofström 
modtager i år Europas største tekstilkunstpris, 
”The Nordic Award in Textiles 2013” på en kvart 
million kroner. Annika får prisen for hendes 
storslåede gobeliner, og det at hun formår at  give 
nyt liv til en historisk tekstilgenre og teknik.
 
- Prisen giver mig mulighed for at studere, hvor-
dan gobeliner i subkulturen lever videre i andre 
dele af verden, siger Annika Ekdahl.
 
I forbindelse med en rejse til Polen i slutningen 
af   halvfemserne fandt Annika Ekdahl en bog om 
de berømte Wawel-gobeliner fra Wawel-slottet i 
Krakow. Et møde, der ændrede hendes liv. Den 
overdådige udsmykning og farvepragt i de over 
400 år gamle værker åbnede interessen for en 
”ny” æstetik, der var radikalt forskellig fra den 
stramme modernisme, hun havde brugt så meget 
tid og interesse på i årenes løb.
Hendes storslåede kreationer kan ses som en 
slags ”kunstens slowfood”, hvor en enkelt kva-
dratmeter kan tage omkring 240 timer at væve. 
Og så er forarbejdet ikke medregnet. Detal-
jerigdommen i kompositionerne kræver om-
hyggelig planlægning. Ved første øjekast kan 
mange af Annikas værker opfattes som origi-
nale tekstiler fra dengang,  hvor gobelinerne 
blev skabt – en følelse der forstærkes af hendes 
gentagne henvisning til de klassiske mester-
værker af genren. Men når betragteren nærmer 
sig værket opstår der nye og nutidige billeder. 
Hun kan lide spændingen mellem før og nu. 
 
Når det kommer til inspirationskilder, kan An-
nika tale længe om klassiske gobeliner som ”Da-
men med enhjørning” eller ”Jagten på enhjørnin-
gen”. Og gobelinerne fra Wawel selvfølgelig. Josef 
Franks frodige naturalisme er en anden æstetisk, 
hun gerne vender tilbage til, samt farve og form 
fra   antikkens orientalske tæpper. Den stærkeste 
inspiration får hun fra folk i hendes omgivelser. 
Alle de mennesker, der figurerer i gobelinerne, er 
taget fra Annikas eget liv. I sit mest berømte værk 
- det tre gange tre meter høje ”Baroque Festival” - 

dokumenteres en social sammenkomst med ven-
ner for en årrække siden, og ”Bryllup i Queens” 
er en bryllupsfest i New York, der er blevet forevi-
get. Når andre fotograferer med mobilen, væver 
Annika overdådige gobeliner. Barokt? Ja, præcis 
som hun vil have det.
 
Den snorlige vej til væven var der aldrig. I barn-
dommen og teenageårene handlede det om at 
tegne og male, og den professionelle vej havde 
hun tænkte skulle være som gymnasielærer, hvil-
ket førte til studier i religion og svensk på Lunds 
Universitet. Først som en nybagt forælder i en al-
der af 22, begyndte hun med vævningen, påvirket 
af sin mor, der var uddannet i såkaldt flamskvæ-
ving, en slags gobelinteknik. Interessen tog til og 
førte videre til Skolen for Design og Håndværk i 
Göteborg, hvor hun studerede på tekstilkunstlin-
jen 1989-1994. Siden da har Annika arbejdet som 
tekstilkunstner, de seneste ti år kombineret med 
rollen som underviser på forskellige læreranstal-
ter. I dag har hun en femårig kontrakt som gæste-
professor på halv tid på instituttet for Kulturvård 
på Göteborgs Universitet.
 
Gennem årene har Annika Ekdahl figureret i 
mængder af svenske og internationale udstil-
lingssammenhænge. De seneste år på blandt 
andet Nationalmuseet, Waldemarsudde og Röhs-
ska Museet. Hendes store projekt er fremover at 
skabe to gobeliner på i alt 12 m2  til Højskolen i 
Oslo, en opgave der vil tage tre år at færdiggøre. 
 
At vinde The Nordic Award in Textiles anser hun 
som en stor ære. Pengene vil hun bruge til at rejse 
rundt og studere de måder, gobelintraditionen og 
relaterede tekstile teknikker anvendes på i for-
skellige dele af verden. Hun ved allerede, hvilke 
lande hun vil besøge.

Annika Ekdahl modtager den 5. november The 
Nordisk Award in Textiles ved en gallaaften på 
Åhaga koncerthus i Borås. Tidligere samme dag 
åbner en soloudstilling af kunstnerens værker 
på Abecita Art Museum i samme by. The Nor-

The Nordic Award in Textiles 2013

“Barockfesten” (2000), 3x3,20m, gobelängteknik.
Tillhör Röhsska museet.
Foto: Åke Nilsson
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dic Award in Textiles uddeles af Stiftelsen Fokus 
Borås en gang hvert andet år, og går til en nordisk 
kunstner, der arbejder med tekstilmaterialer som 
udtryksmiddel. Stiftelsen Fokus Borås opstod 
i 2000 for at støtte kultur og projekter i sund-
hedsvæsenet samt at forvalte en kunstsamling, 
som varetages af datterselskabet Abecita Kunst-
museum. Modtageren af   The Nordisk Award in 
Textiles skal bruge prisen til at videreudvikle sit 
kunstnertalent.

Nedenfor:“Definitely Gold” (2008),
3x3m, gobeingteknik.
Tilhører Västra Götalandsregionen.
Foto: Åke Nilsson

FOLLOW ME (interior): “Shine”, 3x2m, stadig på væven.
Bestilt af norske KORO, Kunst i offentlige rum.

 
En bog om prisen er tilgængelig på Borås mu
seer. Den viser tekstilkunstens udvikling i 10 år, 
og giver et resumé af alle de udstillinger, som 
vinderne har afholdt på tekstilmuseet i Borås.

pressemeddelelse
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Har du set ”Nærkontakt af tredje grad”?
I filmen bliver en mand besat af et indre billede, 
som han på forskellig vis forsøger at genskabe 
i forskellige materialer lige fra ler til kartoffel-
mos. Det indre billede viser sig at svare til et 
bjerg bag hvilket, et rumskib er landet.

På samme måde jager jeg mine flygtige indre bil-
leder, og prøver igen og igen på at fange det per-
fekte billede af det, jeg endnu ikke ved hvad er.

Den uformelige geometri
Jeg har længe arbejdet med amøbe-lignende, ab-
strakte former. De kan være lidt i en tilstand af 
at blive til og i opløsning. Det er tilfældigt, men 
bevidst valgt på det grundlag, at de ikke repræ-
senterer eller fortæller noget.
Nogle gange tror jeg dog, at mine broderede 
”blobbar” måske skildrer Quarks, eller hvad 
universets mindste bestanddele kaldes. Men for 
det meste tænker jeg,   at de er sig selv nok, flade, 
glatte overflader, tætte sting, tynde tråde, der side 
om side opbygger en overflade.

Malena Karlsson - svensk tekstilkunstner
- at indfange lyset og grundelementernes substans i broderi

Kan man stole på sine sanser?
Hvad er egentlig sandt af det vi oplever i verden 
omkring os? Ser jeg og en farveblind, døve eller 
nogen fra en helt anden kultur på verden på sam-
me måde? Farve, for eksempel, eksisterer kun i 
samspillet mellem lys, der reflekteres på en over-
flade og fanges af et øje.
Jeg lader materialet, stof og tråd, møde mine fun-
deringer omkring det menneskelige sind og dets 
evne til at opfatte. Ofte får tilfældigheden lov til 
at give mig en hjælpende hånd i arbejdet.

I broderierne får jeg frem for alt undersøgt lysets 
evne til at reflektere materialets farve gennem 
stingenes retning. Den teknik jeg bruger er næ-
sten smertefuldt tålmodigheds- og tidskrævende, 
men netop dét faktum er blevet en del af udtrykket. 
 

Dobbelt eksponering
For nylig har jeg også arbejdet med foto-ba-
seret digitalt tekstiltryk, ofte kombineret med 
broderi. De emner, jeg har fotograferet, kan 
være et stof, som jeg lod falde til gulvet. Til-
fældigheden bestemmer formen, lys og skygge 
afspejler de snoede folder i materialet. Lige-
som en dobbelt eksponering har jeg på nogle 
af disse fotoer broderet yderligere et motiv, for-
størret rasterprikker eller mønsteret af hund-
redvis af grannåle. To historier, billeder eller 
synssæt, der må deles om samme overflade. 
 
Næste udstilling hedder ” Svarta hål och andra 
fallgropar” og åbner på Ålgården, Borås
den 4. oktober 2013.

Marlena Karlsson

“Falling textile with screen”, broderi.
Foto: Marcus Boberg

“Falling textile with pineneedle”, broderi.
Foto: Marcus Boberg

Detalje af “Falling textile with screen”, broderi
Foto: Marcus Boberg

“Tilfældighed”, broderi. Foto: Anna Sigge
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Textilsetur Íslands (Det íslandske textilcenter), 
www.textilsetur.com,  blev grundlagt i 2005 og 
befinder sig i Kvennaskólins (den gamle husmo-
derskoles) lokaler i Blönduós. Textilcentrets po-
litik og formål har fra starten været at fremme 
forskning i den islandske tekstilindustri, -uddan-
nelse, -håndværk og tekstilkunst. Målet er tillige 
at skabe et godt miljø for tekstilforskere og teks-
tilkunstnere samt universitetsstuderende, der, 
mens de arbejder på deres projekter, bor i Kven-
naskólin. Her er der også et studio, hvor de kan 
arbejde med deres projekter. I huset er der tillige 
et stort væveloft med op til femten vævestole. 

Målet er tillige at være et globalt læringscenter 
og afholde konferencer, seminarer og workshops 
om tekstil, på de overnattende kunstneres og an-
dre interesseredes vegne.

Der arbejdes på at opfylde disse mål, og for øje-
blikket er residenciet den faktor, der er mest syn-
lig.

Textilcentret arbejder i øjeblikket på planlægnin-
gen af en stor konference, „North Atlantic Native 
Sheep and Wool Conference“, der afholdes i Tex-
tilcentret i efteråret 2014. Konferencen vil handle 
om behandlingen af   uld, horn, ben og projekter 
med disse materialer. Flere oplysninger omkring 
konferencen vil næste år løbende blive lagt op på 
vores hjemmeside.

Textilcentret har gennem årene afholdt adskillige 
kurser i strikning og broderi. Strikkeaftenerne 
afholdes i vinterhalvåret og har været meget po-
pulære.

Håndarbejdets Fremmes UCC samarbejder med 
Textilcentret. De studerende fra UCC har mulig-
hed for at vælge praktikplads heroppe. Det har 
været meget givende at arbejde med de stude-
rende, der har valgt denne mulighed.

For nylig blev der tillige underskrevet en aftale 
om et samarbejde med Akureyri Erhvervsskole, 
der er ved at etablere en ny tekstillinje.

Textilcentret arbejder på at finde interesserede, 
der vil forske i tapetet, den islandske uld samt 
forskellen i ulden fra den korthalede fårerace i 
forhold til de lande, hvori de holdes. 

Textilcentret ligger i Blönduós i det nordvestlige 
Island. I regionen er der en stor tradition for teks-
tifremstilling, f.eks har Textilcentret til huse i den 
bygning, hvor der har været husholdingsskole i 
næsten 100 år, www.kvennaskoli.is  Heimilisið-
naðarsafnið Blönduósi, www.textile.is, er det 
ene ste tekstilmuseum i Island, og det ligger ved 
siden af Textilcentret. I Blönduós ligger tillige Is-
lands eneste uldvaskeri,  www.istex.is .

Residency

The Textílsetur residency program promotes 
an atmosphere of creativity, experimentation 
and reflection for artists and scholars working 
inside the textile field.  It has always been a part 
of the Textile Center, but really became active at 
the end of 2012.  Since that time textile artists 
from around the world have come to stay from 
one to six months at a time.  Artists are given 
a room in Kvennaskolinn, which functioned as 
a women’s college until the mid 1970’s.  There 
they have access to studio space, complete with 
looms, a dying station, sewing machines, and 
personal desks, as well as a kitchen, living room, 
and all the other comforts of home.   Artists are 
encouraged to work on their own projects in this 
scenic setting, which has a rich history of textiles 
and handcraft.  

This summer at Textílsetur, four artists came to 
Blönduós to collaborate on a textile piece as part 
of the public art initiative Summer We Go Public, 
hosted and curated by the Nes Artist Residency in 
the neighboring town of Skagaströnd.  Without 
knowing each other in advance, these artists 
came from America, Ausstrailia and Germany 
to create several works made from scrap metal 
and donations of wool, fabric and other materials 
from the community.  The project was installed 
in Skagastrond at the end of July, followed by a 

3 hour performance by the artists in the cliffs, 
overlooking the vast sea on one side and the 
township on the other.

The present artists in residence are busy working 
on personal projects, though today they are 
exploring the nearby town of Sauðárkrókur.  
There they will visit the digital fabrication lab and 
the tannery, both of which visitors are welcome 
to tour, ask questions, and perhaps leave with 
some samples….

The goal of the residency program is to permit 
residents the time and space they need to 
explore their ideas in a peaceful and stimulating 
environment.  Our ambition is to create an ever 
changing and growing community of artists in 
the remote setting of North West Iceland, which 
incorporates both international and Icelandic 
innovators.  Despite the natural quiet of the town 
the house is always alive with the tinkering of 
hands, especially during the endless daylight of 
summer.    

Textílsetur accepts applications year round.  
To find out more about how to apply visit our 
website at http://textilsetur.com/residency/.

Det islandske Textilcenter
- om centeret, residency og Vatnsdæla tapetet

Værksted og kunst efter Zac Monday
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Vatnsdæla-tapetet

Projektet Vantsdælasaga på tapet er Jóhanna E. 
Pálmadóttir´s idé og har Bayeux-tapetet, der er 
broderet i det 10. århundrede, som sit forbillede. 
Jóhannas samarbejdspartnere er foreningen 
Ingimundur Gamli, www.vatnsdalur.is, Textilse-
tur Íslands, www.textilsetur.com, og Ístex, www.
istex.is. Ideen går ud på med broderisting at for-
tælle én af vores islandske sagaer, og Vatnsdæla-
sagaen blev valgt, fordi den foregår i vort lokal- 
område, nemlig i dalen Vatnsdalur og omegn her 
i det nordvestlige Ísland. 

Tegningerne er udarbejdet af 2. års elever på den 
grafiske linje i Listaháskóli Íslands, www.lhi.is, i 
2011, under ledelse af kunstneren Kristin Ragna 
Gunnarsdóttir. De første broderisting på tapetet 
blev taget på åbningsdagen den 16. juli 2011.

Vatnsdæla-sagaen er Hofboernes slægtshisto-
rie fra det 9.-11. århundrede. Den handler ikke 
kun om skæbne, kærlighed og ære, men også 
om udholdenhed, handlekraft og tapperhed, når 
man stod overfor fjender. Fortællingen begynder 
i Norge og ender i Island, i Vatnsdalur og dets 
nærmeste omegn. Man mener, at sagaen er ned-
skrevet omkring år 1270 på klostret i Thingeyrar, 
hvor der stadigvæk står en kirke. Det er menin-
gen, at tapetet skal sættes op i kirkens forsam-
lingshus, når det er færdigbroderet.

Formålet med tapetet er at genoplive Vatnsdæla 
-sagaen på en ny og dog gammelkendt måde. Sa-
gaen, der er malerisk og fuld af konflikter, for-
tælles ud fra en ny synsvinkel samtidigt med at 
Bayeux-broderiteknikken introduceres. Det fær-
dige tapet bliver 46 m langt.

Abejdet på tapetet foregår i Textilsetur Íslands i 
Blönduós. Her kan gæster sætte deres egne (sy)

spor i sagaen imod betaling. Inkluderet er under-
visning i teknikken og fortælling om tapetet og 
dets historie. Alle der broderer på tapetet eller på 
anden måde støtter projektet får deres navn i en 
deltagerbog, der vil følge tapetet.

Bayeux-teknikken (en form for nedlagt syning) 
eller „refilsaumur“, som teknikken kaldes i Island, 
er en særlig broderiteknik benyttet i gammelt is-
landsk broderi. Mange gamle middelalderlige 
kirkebroderier er broderet med „refilsaumur“. 
„Tapet“ betyder „refill“ på islandsk og navnet på 
stinget (sy-sporet) henviser til tapeterne, som 
blev brugt til isolering i de gamle vikingehuse. 

Nu, to år efter at vi startede, er vi helt færdige 
med de første 6 m og nået langt ind i de næste 
3 m.

Det er en dejlig oplevelse at sidde og brodere 
sammen med helt ukendte gæster, hvor nogle 
småsludrer, andre siger ikke et ord, imens andre 
igen bare sidder og nyder stemningen. Det ska-
ber utrolig positive oplevelser for de, der besøger 
os og også for os, som arbejder på tapetet. Nogle 
gange er der nogen, der sidder og læser sagaen, 
og det skaber endnu mere stemning.

Hvis I vil følge med i, hvordan det går tapetet, 
er vores hjemmeside www.refill.is og facebook: 
„Vatnsdæla á refli“, der jævnligt opdateres.

Jóhanna E. Pálmadóttir, 
direktør for Textilsetur Íslands 

Ashley Lamb, from Chicaco,
Inturn in Textilsetur Íslands

- dén havde vi valgt til årets motiv på Verdens 
Broderidagen, som er fastlagt til den 30. juli.
Det er andet år vi fejrer denne særlige dag i Kø-
benhavn – og tredje år i Sverige, hvor selve ideen 
er opstået. Initiativtagere i DK: 2 x bro døser Rik-
ke Ruff & Tine Wessel / www.broderibloggen.dk

Vi vil markere broderiets mange facetter og bru-
ger udelukkende nål og tråd til at manifestere 
den narrative udtryksform som suverænt middel 
til at nedbryde grænser mellem folk. Tilmed er 
broderi ideelt som nonverbal kommunikation. 
Broderi for fred er vores slogan. Broderi er me-
ditativt og balsam for sjælen. 

The Knotted Gun er oprindelig Yoko Ono´s 
idé. Hun ønskede et Non-Violence symbol til 
evigt minde om sin elskede John Lennon, der 
blev skudt i 1980. Deres fælles ven, den svenske 
kunstner Carl Fredrik Reuterswärd, fik til opgave 
at fremstille en skulptur, der symboliserer FRED. 
Revolveren med den karakteristiske knude fin-
des i dag over 30 forskellige steder i verden, bl.a. 
foran FN-bygningen i New York - vi ønsker at 
bidrage med den danske tekstile version af The 
Knotted Gun.

Efter et månedlangt detektiv arbejde for at finde 
frem til Carl Fredrik Reuterswärd lykkedes det 
endelig at få fremskaffet en tilladelse til at benytte 
The Knotted Gun som broderimotiv til Verdens 
Broderidagen i København.

Vi valgte at brodere på sort stof 30 x 30 cm. Alle 
med lyst til at brodere og markere denne dag blev 
inviteret til at møde op på Rentemestervej Biblio-
tek i Nord Vest kvarteret i København fra kl. 11-
16. Det spændende bibliotek og kulturhus havde 
gæstfri givet os husly på Verdens Broderidagen.
Masser af entusiastiske brodøser dukkede op 
incl. en hel delegation på 18 kvinder fra Sverige 
ankom med broderede banner og faner. Deres 
smukke World Embroidery Day-banner er rent 
faktisk fremstillet i Rajasthan i det nordlige In-
dien på et broderiprojekt dér, for unge piger.

Verdens Broderidagen fløj af sted, der var utal-
lige beundrende blikke på de allerede tilsendte 
og færdigbroderede firkanter. Der var faglige 
diskussioner og drøftelser af de individuelle bro-
derier, der var glødende broderinåle og så ren 
hygge og gensynsglæde.

Da vi pakkede sammen havde vi ikke mindre end 
47 Knotted Guns ophængt på væggen. En fanta-
stisk deltagelse. Vi giver én måneds respeed til at 
færdigbrodere motivet og så skal alle firkanterne 
syes sammen til paneler med 6 stk. i hver.
Antallet kender vi ikke endnu men en fælles ud-
stilling, med vores 66 Fredsduer fra Verdens Bro-
deridagen 2012, det bliver der 100%.
I Oktober måned har biblioteket et arrangement 
i forbindelse med FN´s internationale: Day of 
Non-Violence. Dér vil det kollektive broderipro-
jekt blive udstillet.

Vi gentager helt sikkert succesen til næste år !!
- det herlige er tilmed, at fejringen nu spreder sig 
i landet. Enhver er jo velkommen til at invitere til 
Broderi event i sit lokalområde.

Rikke Ruff

The Knotted GUN

Vatnsdæla-tapetet og de arbejdende piger
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Biennalenprisen 2013
2 værker modtog Biennaleprisen 2013. 
Biennalen for Kunsthåndværk og Design,
29. juni  18. august 2013. 
Udstillingssalen i Rundetaarn var tæt pakket, da 
vinderne af Biennaleprisen 2013 skulle kåres. 
Smykkedesignerne bag projektet Makers Move 
og tekstilformgiver Anne Fabricius Møller fik 
overrakt Biennaleprisen 2013, der udover æren 
består af 100.000 kroner. Priskomitéen 2013 er 
kunstformidler Trine Ross, kurator og kunstner 
Lars Sture samt direktør for Kunsthal Charlot
tenborg Jacob Fabricius. 

Fredag den 28. juni blev Biennalen for Kunst
håndværk og Design 2013 festet i gang ved en 
godt besøgt åbningsreception med taler, pris
overrækkelse og en masse glade og stolte kunst
håndværkere og designere. Efter åbningstalerne 
kårede priskomitéen ved Trine Ross vinderne af 
biennaleprisen 2013. 6 værker var nomineret til 
prisen på de 100.000 kroner, og komitéen valgte 
at dele den til to meget forskellige projekter: 
Makers Move af smykkedesignerne Josephine 
Winther og Gitte Nygaard samt tekstilværker af 
Anne Fabricius Møller. 

Foto: Makers Move.
Location: Designmuseum Danmark
Foto: Dorte Krogh 

Priskomitéen var begejstret for den måde, hvorpå 
Makers Move kommer ud i det offentlige rum, 
at det skaber møde mellem mennesker. Louise 
Mazanti skriver om Makers Move i udstillings
kataloget: Makers Move er et banebydende pro
jekt indenfor smykkekunsten. Gitte Nygaard og 
Josephine Winter har med et enkelt greb sat fo
kus på et aspekt af smykker, som vi ofte overser 
– nemlig det personlige og relationelle – og de 
betydninger, der opstår i udvekslingen mellem 
objekt og bærer over tid, og som ofte rummer 
dybe symbolske lag. Her finder vi lag, der ræk
ker langt udover smykkets egentlige værdi og 
det vi umiddelbart ser, når smykket bæres eller 
udstilles. Lag, der kan inddrage både fortid og 
nutid, bærer og giver samt livsfaser og steder. 

Se kortfilm om projektet her: http://www.bienna-
len2013.dk/content/makers-move 

Det andet projekt Priskomitéen valgte at tildele 
Biennaleprisen 2013 var tekstiler af Anne Fa
bricius Møller. ”Modsat Makers Move er teksti
lerne introvært, langsomme, stille. De er lavet i 
hjemmet, helt naturligt. – ” Priskomitéen. 

Louise Mazanti skriver i udstillingskataloget: 
Stoftrykker Anne Fabricius Møller er kendt for 
sin eksperimenterende tilgang til stof og møn
string. Med simple greb forarbejder hun tekstiler, 
så tilfældighed og omgivelser ofte sætter spor og 
spiller ind. I dette projekt er hendes tilgang til 
at arbejde med tekstil helt tonet ned: Hun gør 
så lidt som muligt. Indfarvet silke, foldet i læg 
på kryds og tværs og hæftet med tråd er lagt til 
at falme i solen i årevis. Solen og tiden gør ar
bejdet, og i denne langsomme transformations
proces fremkommer et mønster, der bærer vidne 
om denne helt essentielle kvalitet: tålmodighed. 
Ting tager den tid, de tager, og resultatet af en 
handling fremkommer måske hverken i dag eller 
i morgen, og dog er den der, derude i fremtiden. 
Værkerne er tidløse, men bærer samtidig præg af 
tid og sted. 

Den tørre, falmede farve vidner om det levede, 
ubemærkede liv, og kontrasten mellem det ble
gede ydre og det stærkt farvede indre, der har 
været beskyttet, bliver en poetisk mindelse om, 
at uanset hvad livet byder os, er vores kerne be
skyttet. 

Se kortfilm om tekstilerne: http://www.bienna-
len2013.dk/content/falmet-i-lenes-vindue-fal-
met-på-mit-tag 

Kort om Biennalen for Kunsthåndværk og 
Design 2013  Biennalen arrangeres af Danske 
Kunsthåndværkere. Biennalen for Kunsthånd
værk og Design afholdes i 2013 for 9. gang. 
Hvert andet år siden 1995 har Biennalen sat fo
kus på det bedste af det nyeste inden for dansk 
kunsthåndværk og design ved at vise værker 
af Danmarks mest funklende talenter, nye som 
etablerede, inden for feltet. Udstillingen er i dag 
en af de vigtigste begivenheder for kunsthånd
værk og design i Danmark og en stærk interna
tional markering af dansk formgivning.
 
Læs mere om Biennalen her:
www.biennalen2013.dk 

Indholdsrigt udstillingskatalog 
For 100 kroner kan man købe et dansk/engelsk 
udstillingskatalog med interessante artikler, der 
giver et internationalt perspektiv på området, 
værkbeskrivelser af redaktør Charlotte Jul samt 
tekster om de nominerede af formidler og under
viser Louise Mazanti. Kataloget sælges i Runde
taarn samt Designmuseum Danmark.

Pressemeddelelse fra
Danske Kunsthåndværkere

Falme tekstiler af Anne Fabricius Møller
Foto: Dorte Krogh

Vindere på toppen
Foto: Dorte Krogh
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Væver Lotte Dalgaard, tøjdesigner Ann Schmidt
Christensen og fotograf Ole Akhøj udstiller deres 
værker i Slagelse Kunstforening. Ferniseringen 
fandt sted d. 24. august i kunstforeningen, som hol
der til i en delvis renoveret industribygning, der lig
ger centralt i byen med musikhuset, teater og biograf 
som nære naboer. Stedet hedder ”Røde Tårn” – 5 
minutters gang fra stationen.
Det er en elegant udstilling. Hverken Lotte Dalga
ards tekstiler eller Ole Akhøjs digitale pigmenttryk 
(fotografier) har farver, kun gråtoner.
Hans arbejder præsenteres i store formater på lave 
podier, der er grå som gulvet og på væggene, der 
er hvide. Hans naturmotiver på væggene står klart 
defineret, næsten sort på hvidt  det virker ganske fa
scinerende. De liggende fotografier på de lave podier 
er kompakte og fremstår som flader med uoversku
elige detaljer af skovbund – gråt i gråt. Man har valgt 
at lægge nogle af Lotte Dalgaards tekstiler på foto
grafierne, som lidt uheldigt går i et med dem. Her 
ville man skabe en samhørighed mellem fotografi og 
tekstil, men begge dele lider under denne beslutning.

Ann SchmidtChristensen og Lotte Dalgaards vær
ker hænger frit, nærmest spøgelsesagtigt over podi
erne, hvor lyset spiller en stor rolle – kreationerne er 
farveløs transparente, skulpturelle og yderst fascine
rende. Man føler sig henført til de store modehuse i 
London, Paris og Milano, der er kendt for kun det 
ypperste.

Hemmeligheden bag valget af gråtonerne i væv
ningerne er, at der sjældent findes farver i de 
garner, som Lotte Dalgaard arbejder med. Hun 
bruger nye magiske materialer og eksperimente
rende teknikker, som Ann SchmidtChristensen 
er så eminent dygtig til at udnytte i tøjdesignet. 
Hun viser beklædningsstykker i hvidt, som er 
fyldt med lys  man har indtryk af, at det ikke 
længere er et objekt, men kun kan beskrives som 
det drømmesyn – svævende – let som ingenting 
– skulpturelt.

Lotte Dalgaard arbejder med vaffelplisseret/ dia
gonalt skåret. Følgende materialer indgår i de ud
stillede værker: Schappesilke, hør, uld, uldcrépe, 
ramie, silkestål, kobber, refleks, papircrépe, 
viscosepapir, vegetabilsk fiberpapir, bomuld og 
hestehår.

Udstillingen sluttede d. 8. september men dele
af udstillingen vil senere blive vist i Officinet, 
St. Kongensgade, København og andre steder 
der endnu er i planlægningsfasen.

                 Ullrich Rössing

”Det Dobbelte”- udstillingsanmeldelse
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Anmeldelse af bogen ”Strik med garner, som 
ter sig ,- opskrifter til hånd & maskine”. 
Forlaget er Pro-Sit, forfatterne Susanne Riishede, 
Lisbeth Degn og Paulette Adams.
En dejlig bog! Lækkert omslag, flotte billeder, 
der synliggør de strikkede modeller rigtig fint 
på både unge og rigtig voksne kvinder! Sådan er 
det allerførste indtryk. Det næste er tanken om, 
at her er endnu en bog med en mængde færdigt 
strik med tilhørende opskrifter, som vil blive ”ko-
pieret” igen og igen, så kreativiteten alene ligger 
hos designerne bag modellerne. Men - helt sådan 
er bogen nu alligevel ikke ved nærmere eftersyn, 
for der er mange opfordringer til nye afprøvnin-
ger og flere eksperimenter. Og DET er herligt.

Især er jeg begejstret for de afsnit, der handler om 
garnerne, der ter sig! Det manglede vi nemlig. 
Der kommer så mange nye materialer frem, men 
gode forklaringer på spinderetninger, tvindinger, 
løbelængder, numre osv. Det plejer at være forbe-
holdt vævere og nu er det her - i hvert fald på de 
materialer, som er brugt i bogen.
Jeg var ved første blik på bogen også  meget be-
gejstret over, at opskrifterne er til både hånd og 
maskine, men det viser sig at være mere til ”enten 
– eller”. Lidt øv for os, der kun er håndstrikkere, 
for det betyder jo at ikke alle opskrifter kan bru-
ges. Men inspirerende er de!

Bogen er lavet med en dejlig papirkvalitet, og det 
grafiske står flot og klart. Tegningerne er instruk-
tive og afsnittene klart adskilte.  Fint teknikafsnit, 
god oversigt bag i bogen, et afsnit med forhand-
lerliste, ordforklaringer  (måske kunne dette være 
udbygget lidt mere) og et ”godt at vide”afsnit. 
DET er rigtig dejligt!! 

Og så nyder jeg personligt de små bemærkninger, 
hvor forfatterne ikke altid er enige. Det er herligt, 
at man står ved sine holdninger og videregiver 
sine erfaringer, for der er jo ikke et ”rigtigt” og 
et ”forkert”, når vi strikke, men blot: nogle mu-
ligheder og et ”noget er bedre end andet i særlige 
tilfælde”.

Til slut et lille drilleri: jeg synes ikke ”strikken” er 
et godt ord at bruge i f.eks. afsnittet om efterbe-
handling, under ”vask”. For mig er ”strikken” et 
stykke snor, så jeg ville foretrække ”det strikkede”, 
som også anvendes i det næste afsnit.

Den her bog bliver jeg lige så glad for, som jeg er 
for ”magiske materialer” og andre af de lidt alter-
native bøger. Den er flot, fuld af gods mht. viden 
og erfaringer og en herlig inspirationskilde. ( …
og så dufter den så lækkert af ny håndarbejds-
bog!) Absolut anbefalelsesværdig.

Hanne Pjedsted
Designer og underviser i håndstrik

”Strik med garner, som ter sig” af Susanne Ris-
hede, Lisbeth Degn og Paulette Adam.
Foto: Karl Ravn. 72 sider. Pris 175 kr.

Købes hos
www.pro-sit.dk
www.dragenkunst.dk
www.magiskegarner.dk

Boganmeldelse
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Lørdagsmøde - den 2. november kl. 13
i Københavns Domkirke.

Vibeke Lindhardt, vil  fortælle om bispekåberne 
i Københavns domkirke. Hun er uddannet væver 
fra Ann Mari Kornerups værksted og cand. pæd. 
didaktik, materiel kultur ved DPU, Aarhus Uni
versitet.

I maj måned 2013 udgav hun bogen ”Se min 
kåbe   de danske bispekåber som pragt, dragt 
og magt”.

Det er blevet muligt at få lov til at komme ind i 
Københavns Domkirke og se på kirkens pragt
tekstiler: bispekåberne. Domkirken har en stor 
samling af historiske guldbrokade kåber, samt 
tre nyere unika håndvævede og broderede bispe
kåber. Vi får åbnet Domkirkens museum og får 
lov til at  trække de store skuffer ud, og se på kir
kens fine samling af historiske kåber. Kåberne er 
syet af prægtige guldbrokade stoffer, og er pyntet 
med broderier, guldfrynser og posementer. 

En af kåberne vil I måske genkende fra de kon
gelige børns dåb, nemlig den som kongelig kon
fessionarius Erik Norman Svendens bar. Kåben 
er syet af stof fra 1731, som sandsynligvis tid
ligere har været brugt som tronhimmel til Kong 
Christian 6.s salving i 1815, og den har været i 
brug indtil for ganske nylig.
 
Kirkens tre nyere kåber vil også blive taget frem 
til os. Den første er en guldbrokadekåbe fra 1960 
syet af italiensk håndvævet brokade og med for
nemme broderier. Kåben er tegnet af billedhug
geren Edvard Jensen. Den anden kåbe er en rød 
håndvævet rejsekåbe med fornemt indvævede 
ildtunger. Kåben blev første gang brugt i 1986 
og er tegnet af maleren Bodil Kaalund og vævet 
af væveren Pernille Ponsaing. Den tredje kåbe, 
og den som Københavns biskop i dag bruger i sit 
embede, er en håndbroderet kåbe fra 2000, som 
er tegnet af væver og billedkunstner Naja Salto 
og broderet hos Selskabet for Kirkelig Kunst.

På gensyn den 2. nov. 2013 kl. 13
Københavns Domkirke, 
Nørregade 8, 1165 Købehavn K
(vi mødes ved indgangen)

Omvisning på Davids Samling
Museumsbesøg den 20. november kl. 17
Grundet den store interesse, gentages
omvisningen fra den 6. feb. 2013.

Davids Samling er et af de museer i København, 
som har en meget fin samling af tekstiler, hvor 
kunsthistoriker Mette Bruun vil fortælle om de
islamiske tekstiler til beklædning .

Davids Samling har for nylig gennemgået en 
omfattende renovering og fremstår i dag som et 
moderne museum med respekt for den historiske 
arv. Museet er centralt placeret i det historiske 
København, tæt på Kongens Have.

Museet indeholder tre permanente samlinger, 
som alle går tilbage til stifteren C.L.David
 Nyere dansk samling
 Ældre europæisk samling
 Islamisk samling, hvor vores besøg primært vil 
tage sit udgangspunkt.

To spændende tekstile arrangementer i København 

Ældre kåbe

Islamisk samling, Tekstilrum
Foto: Pernille Klemp

Vævede tekstiler har altid spillet en væsentlig 
rolle i det islamiske samfund og tilhørte i mange 
tilfælde nogle af de mest prestigefyldte og kost
bare luksusvarer. Teknisk set strakte vævnin
gerne sig fra relativt simple lærreds og gobelin
vævede tekstiler over f.eks. ikat og lampas til 
de yderst komplicerede metalbrocherede fløjler. 
Hertil kom så broderier og trykte stoffer.
Materialerne var også forskellige: plantefibre 
som hør og bomuld, animalske som uld og silke. 
Dertil forskellige typer metaltråd.

På gensyn den 20.11.2013
Davids Samling, Kronprinsessegade 30
1310 Kbh. K

Tilmelding til Kirsten Klie
Mail: kirstenklie@hotmail.com
Mobil: 28 77 95 65

Pris 100 kr. pr. arrangement
Da lokalerne er små, kan der max deltage
10 personer.

Besøg i Københavns Domkirke
den 2. nov. 2013 kl. 13, hvor Vibeke Lindhardt 
vil fortælle om bispekåberne i domkirken

Besøg på Davids Samling
den 20. nov. 2013 kl. 17, hvor Mette Bruun vil 
vise museets islamiske tekstiler 
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Dansk Tekstillaugs minitekstil triennale vil gerne 
indkalde deltagere til den censurerede del af ud
stillingen. Vi opfordrer derfor alle, der arbejder 
indenfor det store mangfoldige tekstile område, 
til at bruge de kommende måneder til at udtrykke 
sig eksperimenterende eller klassisk i alverdens 
materialer og farver. Værkerne kan være 2dimen
sionelle eller 3dimensionelle men altid i målene 
20x20 eller 20x20x20 inkl. montering.

Der kan max. indsendes 3 værker af hver person 
og indsendes mere end 1 værk skal værkerne ”stå 
i forhold” til hinanden – d.v.s. have en eller anden 
indbyrdes sammenhæng – et tema – farverne – den 
fortalte historie mv.

Værkerne skal være færdige i løbet af maj 2014, så 
I kan nå at fotografere dem til brug for de 3 dom
mere, der skal censurere det indsendte. Dommerne 
forbeholder sig ret til stadig at kunne udvælge en
kelte værker af flere indsendte, selvom de udgør 
en serie. 

Fotos og underskrevet tilmeldingsblanket skal ind
sendes til Lauget senest d. 2. juni 2014. Ligeledes 
skal censureringsafgiften indbetales til Laugets 
bank samme dato. Se i øvrigt flere oplysninger på 
tilmeldingsblanketten, der også følger i Rapporter 
nr. 4 og sættes på Laugets web fra d. 1. oktober. 
(NB findes også på engelsk på vores web).
Bemærk også at vi gerne vil have jer til at beskrive 
jeres tanker i forbindelse med de værker I sender 
os via fotos.

Bestyrelsen i Dansk Tekstillaug er i fuld gang med 
at indgå aftaler om miniTEX14´s anden udstil
lingsdel, den der i lighed med den forrige udstil
ling består af inviterede gæster som repræsente
rer forskellige tekstile retninger. I år vil vi gerne 
bryde monotonien i ophængningen af de mange 
små værker ved at invitere nogle gæster med store 
værker, det vil give en overraskende kontrast til 
de små.
Ligeledes inviterer vi nogle gæster der har optil 5 
værker med og som derved viser os et større udsnit 
af deres tekstilkunst.

Lisbeth Tolstrup skriver: Begrebet minitekstil.
Den helt store udfordring i arbejdet med at ud
vikle og udbrede kendskabet til minitekstiler er 
at skabe et sprog, der tydeliggør hvordan det kan 
give mening at skelne mellem klassisk håndar
bejde, forstået som beherskelse af en given tek
nik; fremstilling af forarbejder (prøver) til større 
værker (fx til billedvævninger el. anden form for 
udsmykning); og så det at fremstille / producere 
værker for deres egen skyld – dvs. med fokus på 
det personlige udtryksaspekt i et givent format.

Som tidligere nævnt udstiller vi først i Nicolai, 
Kolding fra 12.  28. september og i Rundetårn, 
København fra 3. oktober  2. november 2014.

Navne på dommere og gæsteudstillere vil blive 
offentliggjort i Rapporter nr. 1, 2014. Allerede nu 
er der udgivet et lille postkort der fortæller om 
miniTEX14.

Kortet kan skaffes hos formanden:
Mette Lise Rössing, Slagelse Landevej 115, 4242 
Boeslunde / mail: roessing@mail.dk og hos se-
kretæren: Kirsten Thomsen, Thulevej 13, 7100 
Vejle / mail: designkirsten@gmail.com. 
      

MLR 

miniTEX14

Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi

miniTEX14

En censureret minitekstiludstilling 
som arrangeres i 2014 af Dansk 
Tekstillaug - væv, tryk og broderi

Værkerne skal holde formatet 
20x20 cm eller 20x20x20 cm

Alle kan deltage

Værkerne vises på:
Nicolai Kunst, Kolding
12. - 28. september 2014
Rundetårn, København
3. oktober - 2. november 2014

Se yderligere informationer på 
www.dansk-tekstillaug.dk
fra 1. oktober 2013

SEND UD!

Foto: Karl Ravn

TILMELDING TIL DANSK TEKSTILLAUGS miniTEX14 UDSTILLING
Dette skema kan hentes i fuld størrelse (A4) på www.dansk-tekstillaug.dk fra d. 1. oktober 
2013, eller bestilles i A4 format pr. post hos Mette Lise Rössing, Slagelse Landevej 115, 4242 
Boeslunde – evt. spørgsmål vedr. miniTEX14 bedes sendt til ovenstående adresse eller sendt 
pr. mail til: roessing@mail.dk
Navn:
Adresse – vej/gade:
Adresse – post nr.:  By:
Mail:                                                                                    Telefon:
Medlem af Lauget – sæt kryds:  ___                     Ikke medlem af Lauget – sæt kryds:  ___
For medlemmer af Lauget sættes senest d. 2. juni 2014 kr. 225.- ind på Laugets konto i
Den Danske Bank:: reg. nr. 4845 konto nr. 0010782082
For ikke medlemmer sættes, senest d. 2. juni 2014, kr. 350.- ind på Laugets konto i
Den Danske Bank:: reg. nr. 4845 konto nr. 0010782082

FØLGENDE VÆRKER ØNSKES MED PÅ miniTEX14:
NB: Indsendes der mere end 1 værk, skal der være en sammenhæng imellem værkerne
(dog max 3 værker)
Værk 1, 20 x 20 cm eller 20 x 20 x 20 cm inkl. montering: beskriv titel, materialer, teknik

Værk 2, 20 x 20 cm eller 20 x 20 x 20 cm: inkl. montering: beskriv titel, materialer, teknik

Værk 3, 20 x 20 cm eller 20 x 20 x 20 cm: inkl. montering: beskriv titel, materialer, teknik

Værkerne bedømmes ud fra digitale fotos som indsendes sammen med tilmeldingsblanketten 
– 2 fotos af 2D værker og 3 fotos af 3D værker (300dpi i JPG eller TIFF) på en CD rom - 
mærk hvert fotos filnavn med værkets titel og CD’en med navn og adresse, sendes til:
Mette Lise Rössing, Slagelse Landevej 115, 4242 Boeslunde
Tanker om værket / værkerne:

Udfyld venligst hele skemaet tydeligt og med blokbogstaver
Censureringen foregår i juni 2014 og besked om optagelse sendes til dig senest d. 15. juli

Seneste afsendelse af tilmelding og foto: mandag d. 2. juni 2014
Underskrift:
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Kirsten Thomsen Bennedsen
Som 26-årig var jeg på et kursus, hvor en mand 
var iført den flotteste vævede sweater, og så da jeg 
spurgte ham, hvor han havde købt den, og han 
svarede. ”Den har jeg selv vævet” var jeg solgt - 
jeg måtte væve, ”Noget så flot, vil jeg også kunne 
lave”, tænkte jeg. Siden da er der gået 31 år, og 
vævning har i de mellemliggende år fyldt rigtig 
meget, og gør det heldigvis stadig.

Jeg har lært mig selv faget ved at følge Paulli An-
dersens bog: ”Vævebogen” tæt. Dog mente jeg 
efter 27 år at jeg hellere måtte få en faglig uddan-
nelse og meldt mig derfor til S&V’s faglige skafte-
vævningsuddannelse, og har fulgt dette i de 4 år 
det tog. Det er jeg meget glad for at have gjort, er 
blevet meget klogere på rigtig mange ting, og har 
fået luset en del selvgjort fejl og uhensigtsmæs-
sigheder væk.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og Rudolf Stei-
ner lærer, men arbejder i dag som skoleleder for 
en Grundtvig-Koldsk Friskole, Studsgård Frisko-
le, syd for Herning.

Æstetik og mening med tingene, er to af mine nøg-
lebegreber, ikke kun i mit arbejdsvirke, men også 
i min vævning. Jeg oplever, at det er vigtigt at kva-
litet og funktion hænger sammen, at jeg og andre 
glæder sig over at anvende, de tekstiler jeg væver 
og gerne slider dem helt op, bare fordi man er så 
glad for dem.

Kunsthåndværk, men håndværk i det hele taget, 
finder jeg utrolig vigtigt at videreføre og udvikle. 
Ikke kun er det et stykke historie, der fortælles i 
samtiden, men også for eftertiden. Det er også vig-
tigt, som jeg ser det, at bruge sine potentialer, ud-
vikle dem og videreføre dem til kommende gene-
rationer, enten i form af produkter til anvendelse 
eller til andre at glædes ved. Jeg oplever, at håndens 
arbejde er uundværligt, at vi mennesker ikke kun 
har brug for håndens evner, men også har glæde 
og værdi af den. Så derfor er det også en af mine 
daglige mål, at få eleverne til at begive sig af med 
kunstnerisk arbejde på alle niveauer, så de oplever, 
at de er med til at glæde sig selv og andre med de-
res smukke og kvalitetsfyldte arbejder. 

Dette arbejde med eleverne når måske ikke Dansk 
Tekstillaug sådan i lige linje, men jeg er overbe-
vist om, at jo mere man arbejder med børn og 
unge og kunst og æstetik, jo større chancer er der 
for, at de en dag også vil ”opdage” Dansk Tekstil-
laug og derigennem tage del i den brede danske 
kunsthåndværks udbredelse.

Kirsten Thomsen Bennedsen

Laugets nye sekretær

Der indkaldes hermed til ansøgninger for ophold 
i Statens legatbolig i Paris for 2014. Statens 
legatbolig i Paris administreres af en stiftelse med 
navn efter boligens givere, Ludvig Preetzmann-
Aggerholm og Hustru. Stiftelsens formål er at 
give danske kunstnere og forskere mulighed for 
et ophold i Paris. Ansøgere, hvis projekt har en 
konkret tilknytning til Paris og/eller Frankrig, vil 
blive prioriteret.

Lejligheden ligger på 2. sal i et restaureret og lyst 
”hotel particulier” i 3, Rue de la Perle – midt i 
Marais-kvarteret. Den er i to etager (dvs. ikke 
handicapvenlig) og indeholder opholdsstue, 
sovealkove, badeværelse og køkken. Lejligheden 
er fuldt møbleret og udstyret til 2 personer. 
Huslejen er 1150 Euro pr. måned inkl. varme, lys 
og telefonabonnement (retten til prisjustering 
forbeholdes). For at tilgodese flest mulige 
ansøgere tildeles ophold som regel kun for én 
måned. 

Ansøgninger om ophold i legatboligen i 2014 be-
des indsendt senest fredag den 1. oktober 2013. 
Læs mere og find ansøgningsskema her: http://
frankrig.um.dk/da/om-os/statens-legatbolig-i-
frankrig/

Tildeling af legatboligen forventes afgjort primo 
november 2013. Besked om tildeling/afslag vil 
blive sendt pr. e-mail til samtlige ansøgere.

Legatbolig i Paris Medlemsannoncer
Til salg.
Opretstående gobelinvæv  (mrk. Askov)
Vævebredde: 230  240 cm, ydre mål: 275 cm,
højde:  213 cm og dybde: 60 cm. 
Partiel sølleanordning. 2 bomme med 
stålmidte. Stål tandhjul. Div. tilbehør.
Pris: 5.000 kr. + transport
Henvendelse: Nana Nissen,
Mail: nananissen356@gmail.com
Tlf.:  +45 52 72 39 02

GARN! GARN! vævegarner i uld/bomuld/
silke. Mange farver. Halv pris.
Henvendelse: 
Mail: marianne@mariannevaev.dk,
Tlf.: 21 28 80 74
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Texpoart 2014
Initiated in 1999 as a biennial manifestation, 
Texpoart project evolved naturally into an in-
ternational exhibition. Thus, the 2008 and 2011 
editions registered participants from over 20 
countries that exhibited in Iaşi, without technical 
or thematic restrictions. 
Given the success of this event, remarkably am-
ple, varied and high quality, we invite you to par-
ticipate at the third edition of the International 
Triennial of Textile Art TexpoArt, which became 
a reference point to this kind of manifestations 
organized in Romania. 
The exhibition is run by the Romanian Fine Art-
ists Union, the University of Arts “George Enes-
cu” Iaşi – Research and Creation Centre CreArt. 
The deadline for the registration is November 10, 
2013. 

For any additional information you may contact 
the organizers at the following e-mail address: 
texpoart_romania@yahoo.com

’AMERICAN TAPESTRY BIENNIAL 10’ 
This competition is open to all artists who weave 
their own tapestries – defined as handwoven 
weftfaced fabrics with a discontinous weft – ei
ther individually or collaboratively. Multimedia 
work will only be considered if tapestry weaving 
is the prevailing technique. The pieces must be 
oneoffs produced after January 2010. – For fur
ther details see the website, http://americantapes
tryalliance.org/exhibitions/atbiennials/american
tapestrybiennial10 Subm.
Deadline: 31 Oct. 2013

Valcellina Award
Fiber Art Competition – 2013
Ninth edition
The Double – Suggestive Cultural Complexity
Between The Imaginary and Reality
The ninth edition of the prestigious Valcellina 
Award, the international contemporary fibre art 
competition, has been announced. The competi-
tion theme is the following:
The Double – Suggestive Cultural Complexity 
Between The Imaginary and Reality.
The competition is open to all those young artists 
under 35 years of age (born since 1978) from all 
over the world.
Registration deadline is 31 December 2013.
The Valcellina Award is one of the most impor-
tant events in Italy dedicated to fibre art, a par-
ticular contemporary
art form. It has very ancient roots and is expressed 
by the means of different techniques which range 
from intertwining, the use of a wide range of 
materials, To download the Award Regulations, 
please enter the following site:
www.leartitessili.it

Konkurrencer

I 2013 har en række tekstilkunstnere fra Dan
mark markeret sig stærkt på internationale udstil
linger. Dette gælder ikke mindst på de efterhån
den mange minitekstiludstillinger, der finder sted 
med regelmæssige mellemrum over det meste af 
verden. 

I USA afholder American Tapestry Alliance i uli
ge årstal den censurerede udstilling for små vær
ker (max. 625 cm2) Small Tapestry International 
og i lige år den ucensurerede Unjuried Small 
Format Show. I år er temaet for STI 13 ”Out
side the Line”. Birgitta Hallbergs Twisted Heart 
er sluppet gennem censurens nåleøje som eneste 
skandinaviske værk. Udstillingen blev først vist 
i Handforth Gallery, Tacoma, Washington fra 29 
06 til 03 08. Senere blev den ophængt i Troy
Hayner Cultural Center i Troy, Ohio, hvor den 
vil kunne beses indtil 01 12, 2013. Foruden den 
amerikanske biennale har Birgitta Hallberg også 
fået værket September 2012 med på den austral
ske biennale Kate Derum Award for Small Ta
pestries, hvor værkerne højst må måle 30 x 30 
cm. Derudover har Gallerie Arka i Vilnius, Li
tauen afholdt the 8th Biennale of Textile Minia
tures, hvor kunstneren også er repræsenteret.
 

Dansk minitekstilkunst i udlandet
Hvert år siden 1991 har man i Como, Italien af
holdt en censureret international minitekstilud
stilling arrangeret af organisationen Arte & Arte. 
I år, hvor Miniartextil for 23. gang finder sted 
i byen, har den deltagelse af to tekstilkunstnere 
fra Danmark; nemlig Lis Lindkvist med værket 
Old Siren Longing for Love og Henryka Zaremba 
med Trap. Udstillingen kan ses fra 12 10 til 01 
12, 2013 og fællestemaet for de udstillede vær
ker er ”Eros”.

Sidstnævnte kunstner Henryka Zaremba har væ
ret en flittig udstiller af minitekstiler det seneste 
år; således fik hun værker med på både 9th In
ternational Baltic Minitextile Triennial, Museum 
of the City of Gdynia, Polen samt på 4th Inter
national Triennial of Miniature Textiles, Kunst
halle Szombathely, Ungarn. På den ungarske 
udstilling deltog også Anne Brodersen med et 
værk. I Szombathely har man siden 1975 afholdt 
en biennale for minitekstiler, siden år 2003 har 
arrangørerne dog ændret det til en triennale. 

Ulrikka Mokdad

“Trap” minitekstil af Henyka Zaremba “Old Siren Longing for Love” minitekstil af Lis 
Lindkvist

Så er ”Trådens gang i billedvæv” udkommet.

Den består af 140 sider fordelt på tre afsnit: teknik, kultur og 
teori i praksis, sidstnævnte afsnit med fotografier af vævninger.

Hovedafsnittet om teknik indeholder 240 principtegninger for
trådens gang i en vævning - vist retvendt og spejlvendt.

Bogen er på dansk og engelsk. Tekst og teoritegninger er af 
Mette Lise Rössing, der udgiver bogen på eget forlag.

Bogen koster kr. 295.- ekskl. forsendelse og kan bestilles hos
Mona Lise Martinussen på mail: ribevaev@post6.tele.dk eller

telefon 7542 3546 – fra juli kan oplysninger om
teoribogen findes på www.billedvaevning.dk 

ISBN 978-87-995744-1-4 
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Udstillingskalender 
København
Biblioteket, Rentemestervej 76, KBH. NV.
The Knotted Gun, kollektiv broderiudstilling fra 
Verdens Broderidagen Oktober måned  2013

Galleri Lisse Bruun, St. Kongensgade 99. Kbh. 
Parløb, 30 års samarbejde. Lisbeth Tolstrup og 
Lars Pryds Tekstile objekter, smykker, bøger, 
malerier, collager 31.10.13  23.11.13

Sjælland
Munkeruphus. Munkerup Strandvej 78. Dron
ningmølle.
Væv, maleri, træsnit & skulptur. Jens Bohr, 
Helle Baslund, Frede Troelsen, Birgitte Thorla
cius. 14.09.13  27.10.13

Galleri GAL. Arresødalvej 4. Frederiksværk
Temaudstilling  visualisering af en talemåde/ et 
ordsprog 12.10.13  27.10.13

Holbæk Museum. Klosterstræde 18. Holbæk
I løb og væv. Anne Birgitte Beyer, løbbinding, 
Inga Østergaard,væv
07.11.13  21.12.13  åbner på Håndarbejdets 
Dag

Sophienholm. Nybrovej 401. Lyngby
Gobelin. Vævede billedtæpper af 20 kunstnere
23.11.13  1201.14

Frederiksborg Slot. Det Nationalhistoriske 
Museum. Hillerød
Silkebroderede lærredsduge fra 1600tallet
01.12.13  24.12.13

Borup Kulturhus, Møllevej 2, Borup
Tekstilkunst med islæt af tidens trend. 21 teks
tilkunstnere udstiller. Åben lør. + søn.
06 10 2013  03 11 2013

Jylland
Trapholt. Æblehaven 23, Kolding 
Henrik Vibskov  Membran. Lyn op og kom 
ind – hold lynlåsen lukket – en undersøgelse af 
nye måder at forstå tekstil på. ”rummet smelter 
sammen med publikum” til 10.11.13

Drøhses Hus. Storegade 14. Tønder.
Tre små udstillinger. Løver, Kroner og Mono
grammer. En kniplingssamling. Fra storhed til 
forfald. Kniplingsindustrien 16001800 tallet.
Bord dæk dig. Kniplede bordtekstiler.
23.03.13  30.12.13

Kulturhistoriske Tønder. Kongevej 51. Tønder
Metal – knipling / strik, kurve & smykker i 
metaltråd Hanne Behrens, guldsmed
25.05.13  20.10.13

Museum Sønderjylland. Oldemorstoft. Bovvej 
2. Padborg
Tråden i tiden. Folkedragter og tekstiler fra 
Slesvig fra 17701850
05.07.13  31.10.13

Kunsten i Aalborg. Kong Christians Allé 50
Out of Fashion – tekstil i international samtids
kunst
Håndværket, bl.a. broderi, hækling og syning, 
vises som refleksion over stereotyper og kon
ventioner om kroppen,  et socialt & politisk 
budskab.

Koldinghus. Markdanersgade 11. Kolding
Klæder skaber film. Kostumer fra historiske 
film, dansk og internationalt.
21.09.13  12.01.14

Udland
Glasgow Museum
www.glasgowlife.org.uk/Pages/GiltSilk17th
centuryCostume.aspx 
Gilt & Silk. Early 17´th century Costume
Silke og metalbroderi på dragter fra 1600tallet
04.07.13  05.01.14

Villa Olmo. Via Simone Cantoni, 1. Italien
EROS. 2013 Miniartextil / Como
Arte & Arte   www.miniartextil.it/ 
12.10.13  01.12.13

Landsdækkende arrangementer:

Håndarbejdets Dag / Design & Håndværksda
gen  torsdag d. 7. nov. (  altid første tors i nov.)
Frederiksværk Bibliotek, Torvet 41. 
www.bibliotekere.halsnes.dk  kl. 1118
Workshop, udstilling og netværk
Væv, strik, filt, broderi, slyngstokke....
Arrangør: textilduoen RAA og biblioteket

I Mariager vævekreds har vi tit besøgt andre 
vævekredses udstillinger. Nu synes vi, det igen 
er tid til at vise, hvad vi laver. Vi har ikke et 
lokale, hvor vi væver sammen, og vi har hver 
især vores opfattelse af, hvad der er sjovt at 
lave. Derfor vil udstillingen byde på forskellige 
væveteknikker, garner, farver og produkter.
Vi har lejet Hem Forsamlingshus lørdag d. 2. 
november, hvor vi åbner dørene fra kl. 10  17.
Forsamlingshusets café, Café Kunsten Stiger, 
vil være åben.
Adressen er:  Hemvej 32, 9550 Mariager.

I det lille billede ”A-collage” fra 2013 har
Lisbeth Tolstrup valgt at arbejde med tekstil 
som udklippet fragment, som foto og helt fysisk 
i form af trykt lærred. Se udstilling hos Lisse 
Bruun.
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Strandalléen 50, 5800 Nyborg tlf: 66111499

Www.spindelvaeven.dk
Garn i høj kvalitet

Serica silke
Pagoda silke
Tussah silke
Chenillesilke
Kamgarn/Silke
Merceriseret bomuld
Kamgarn
Hørgarn
Tura-Bast: viskose
Papirgarn
Kunstvævgarn: spelsau
Åklegarn: spelsau
Brodergarn: spelsau
Finuld
m.m.

Tingvad Vævegarn & Vævet Interiør
Uhre Byvej 30, Uhre, 7330 Brande
Tlf. 97 18 77 19
tingvad@vaevegarnogkunst.dk
Butik åbent: torsdage 13-18
                             eller efter aftale
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Kontakt for annoncering
Ella Bihl Christensen
mail: ellabihl@hotmail.com
tlf: 22 43 31 33

Assistance til grafisk layout:
Gina Hedegaard Nielsen,
mail: ginahn@mail.dk
tlf: 32 57 70 50 / 20 42 33 76

Kompendium til den faglige
uddannelse i skaftevævning
koster 350 kr. +  porto

Kan købes hos:
Mona Lise Martinussen
tlf: 75 42 35 46
mail: ribevaev@post6.tele.dk

Annoncer i Rapporter                  

  Salg af kompendium

Broderi Bureauet 

Håndbroderet
navnetræk på
Dåbskjoler
Brodeuse
Rikke Ruff  
mobil: 2868 5159
mail: rikke-ruff@sol.dk
 



Afsender: Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi
c/o Kirsten Thomsen
Thulevej 13
7100 Vejle

Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi
Hjemmeside: www.dansk-tekstillaug.dk - CVR nr. 33006888

Henvendelse vedr. Dansk Tekstillaug:
Formand Mette Lise Rössing, billedvæver, Slagelse Lan de vej 115, 4242 Boeslunde.
E-mail: roessing@ mail.dk  Tlf.: 86 69 49 31.
Næstformand Mona Lise Martinussen, billedvæver og farver, Koldingvej 29, 6760 Ribe.
E-mail: ribevaev@post6.tele.dk  Tlf.: 75 42 35 46.
Henvendelse vedr. ind- og udmeldelse af foreningen, adresseændringer,
udeblevne/ be skadigede blade m.v.:
Sekretær sekretær Kirsten Thomsen, væver, Thulevej 13, 7100 Vejle.
E-mail: designkirsten@gmail.com Tlf.: 23 45 08 77
Henvendelse vedr. betaling:
Kasserer Lise Frantzen, væver, Violvej 27, 3500 Værløse
E-mail: lise.s.frantzen@gmail.com Tlf.: 44 47 44 49
Henvendelse vedr. annoncer:
Ella Bihl Christensen, professionsbachelor i tekstile fag,
Sdr. Højrupvej 6, 5750 Ringe
E-mail: ellabihl@hotmail.com Tlf.: 22 43 31 33
Henvendelse vedr. udstillinger:
Rikke Ruff, broderi, Bag Poplerne 6, 3390 Hundested.
E-mail: rikke-ruff@sol.dk Tlf.: 28 68 51 59
Henvendelse vedr. lørdagsmøder:
Kirsten Klie, stoftrykker, Lauggårdsalle 58, 2860 Søborg.
E-mail: kirstenklie@hotmail.com Tlf.: 39 56 15 50

Øvrige bestyrel sesmedlemmer:
Ulrikka Mokdad, gobelinvæver, Kbh, 22 51 92 98
Mai-Britt Bille Nielsen, væver /broderi, Sjælland, 55 99 89 17
Amy Lyngaa, broderilærer, Midtjylland, 86 63 88 87 / 51 94 03 36
Suppleanter til bestyrelsen:
Anne-Mette Heie Kjær, væver, Sjælland, 42 43 86 40
Kirsten Klie, stoftrykker, Kbh, 39 56 15 50

Medlemskon tingent giro- og banknummer:
Alm. medlemskab kr. 340 pr. år, bonusmed lemskab kr. 290 pr. år,
værkstedselever/tekstilstuderende kr. 175 pr. år. Udland kr. 440 pr. år
Bank: reg.nr. 1551 kontonr. 11196306.
Betaling fra udlandet: BIC (SWIFT): DABADKKK, IBAN: DK4630004845493995
Angiv tydeligt dit navn og medlemsnummer.
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