
 
 

NORDISKT TEXTILMÖTE I KÖPENHAMN 14-16.3 2014 
- TEXTIL OCH ARKITEKTUR 
”Tyg är den första arkitekturen för kroppen. Ett vävt tyg består av trådar som korsas i 90 grader. En 
byggnad består av vertikala bjälkar och horisontella golv. En bok utspelar sig över sidans rum och tid. 
Tyg, Bok och Byggnad strukturerar tid och rum. Vi rör oss i cirklar. Vi pekar ut en riktning men vet 
aldrig vart vi ska. Vi återvänder dit vi började. Följer riktningen från en röst som kommer ur den 
runda munnens cirkel.” Ann Hamilton. Del av text från verket Lignum på Wanås i Sverige 
 
Inbjudan från Nordic Textile Art till ett nordiskt textilmöte i Köpenhamn 14 - 16 
mars 2014. Tre dagar där textil konst och arkitektur står i fokus. Ett arrangemang 
av NTA i samarbete med textilkonstnärerna Gina Hedegaard Nielsen och Vibeke 
Lindhardt, Danmarks representanter i NTC, Nordic Textile Council. De båda har 
tät kontakt med Dansk Tekstillaug och Danske Kunsthåndværkere, de 
organisationer i Danmark som tar hand om utvecklingen av och intresset för 
textil konst.  
 
Nordic Textile Art vill möjliggöra nya möten och skapa nätverk för den nordiska textila 
konsten. Nordic Textile Art vill därför bjuda in dig som är textilkonstnär eller 
textilintresserad till ett möte där den textila konsten står i fokus. I Köpenhamn står 
arkitekturen i centrum och temat vi valt är Textil och Arkitektur. Under våra dagar i 
Köpenhamn får vi möjlighet att genom personliga möten och stimulerande former 
samtala om den textila konsten både i samtiden, framtiden och historiskt sett. 

Planerat program finns för dagarna i Danmark där du kommer du få ta del av 
stadens arkitektur och den textila konsten som tar plats i det offentliga rummet. 
Vi kommer att hålla till på: Statens Værksteder for Kunst och i närheten ligger Det 
Kongelige Bibliotek, i Den sorte Diamant som är en modern tillbyggnad till det gamle 
bibliotek, där vi planerar att få se konsertsalen med den unika ridå som skapats just för 
detta rum. Samma dag ska vi också besöka ett kollegium (studentbostäder) med en 
annorlunda arkitektur och med en utsmyckning i modern form, utvecklad av de två textil 
designers som också är lördagens föredragshållare - Julie Henriksen og Mathilde Aggebo. 
Helgen avslutas med en workshop på Den Blå Planet.  
Lördagen den 15 mars håller Nordic Textile Art årsmöte.  

Deltagandet i nordiskt textilmöte i Köpenhamn är öppet för medlemmar i NTA 
och deltagaravgiften är 400 dkr. Resor, logi, eventuella inträden och vissa måltider 
bekostas av var och en. Språket under det nordiska textilmötet blir skandinaviska, med 
förtydligande eller översättningar på engelska där det behövs. 

NTA hoppas att dagarna i Köpenhamn ska utmynna i nya samarbeten och nätverk; mer 
kunskap och förståelse av textil kont i Norden; insikt och erfarenhet av textil i Danmark; 
inspiration och nya möjligheter till fortsatt arbete både enskild och i nya grupper.  
	  
För mer info www.nordictextileart.net, info@nordictextileart.net	  eller facebook 
Kontaktperson: Elisabeth Brenner, ordförande NTA 


