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VERKSAMHETSPLAN 2013 
 
Föreningen Nordic Textile Art är en obunden ideell förening. Föreningens 
ändamål är att vara ett forum för kontaktskapande och bidra till att etablera nya 
nätverk och mötesplatser för nordisk textil konst. Vi vill möjliggöra fysiska såväl 
som virtuella möten och skapa nätverk för den nordiska textila konsten.  
 
Nordic Textile Art vänder sig till nordiska textilkonstnärer som vill vara med och skapa 
ett textilt kraftcentrum och till dem som vill följa den textilt baserade konsten och vara 
med i dess framkant. Som medlem kan du både ge och ta emot – ett medlemskap i 
Nordic Textile Art blir vad du gör det till. Stommen i nätverket är medlemmarna och 
hemsidan används som en mötesplats. www.nortictextileart.net 

 
Långsiktiga mål  
NTA är ett forum och mötesplats för de nordiska textilkonstnärerna 

 NTA är ett fönster för den nordiska textila konsten. 
 NTA stimulerar och underlättar informationsutbyte. 
 NTA visar textil konst på den nationella och nordiska konstscenen. 
 NTA är en kunskapskälla för den nordiska textila konsten. 

NTA har ett brett samarbete och nätverkande med konstnärer, skribenter, 
kulturorganisationer, kulturinstanser både lokalt, regionalt, nordiskt och globalt. 

 NTA har en nordisk samhörighet som ger förankring både på den nationella och 
internationella arenan. 
 
Vad vill vi nu? 
Nordic Textile Art är ett nätverk som vill växa. NTA vill skapa forum för samtal om 
textil konst. NTA vill knyta an i redan etablerade nätverk i Norden. Vi vill skapa forum 
och mötesplatser för nordiska textilkonstnärer och rikta fokus på den textila konsten.  

Vi vänder oss till föreningens anslutna konstnärer, skribenter och kulturintresserade 
medlemmar. Vi vänder oss även till nätverkets alla förgreningar i Norden med utövande 
konstnärer och till alla som vill följa den textilt baserade konsten av i dag. 

Mål för 2013 
 

Årsmöte i Borås. Föreningen Nordic Textile Art arrangerar i samarbete med 
Textilmuseet och Textilhögskolan ett textilmöte i Borås den 15 -17 mars. Årsmötet hålls 
den 16 mars på Textilmuseet. Dagarna i Borås kommer innehålla nordisk textil konst, 
forskning om framtidens textil och att ta del av starten på nya textilcentrat Simonsland. 

Borås och Sjuhäradsbygden. Det textila arvet utmärker regionen. I generationer har 
den textila traditionen spirat, från hemväverskan och knallen till dagens framgångsrika 
teknologiska industri. Simonsland har i många år varit en undangömd juvel. Nu håller 
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den på att få ny glans. En stadsdel mitt i Borås växer fram. Området kommer att bli den 
självklara mötesplatsen för kreativa verksamheter inom mode, textil och design. Hit 
flyttar bla Textilmuseet och Textilhögskolan. Nordic Textile Art ska fördjupa och 
förstärka sina kontakter med Textilmuseet och andra aktörer i Borås. De inledda 
diskussionerna om framtidsplaner för samarbete mellan NTA, ETN och Borås stad ska 
fortsätta under 2013. 

Malmö Nordic 2013. Under sommarhalvåret 2013 sätter Malmö den nordiska 
samtidskonsten i fokus genom konstmanifestationen Malmö Nordic 2013. Projektet 
lyfter fram Malmös tre stora konstinstitutioner, stadens gallerier men också andra aktörer 
inom samtidskonstområdet, med utställningar och arrangemang utifrån ett nordiskt 
perspektiv. Medlemmar i Nordic Textile Art är inbjudna av KKV-Textiltryck Malmö att 
delta i en textil installation på Form/design Center. Nordic Textile Art kommer i 
samband med det ordna ett textilmöte i Malmö. Utställningen pågår 3 maj till 18 augusti. 

Aktiv hemsida. www.nordictextileart.net ska bli en mer levande och aktiv hemsida.  
NTA Gallery. Under våren blir det vernissage på hemsidans första virtuella utställning. 
Medlemmar i NTA kommer framöver att kunna ansöka om att ställa ut. 

Fler medlemmar. NTA är en förening som vill växa. Målet är fler medlemmar från alla 
de nordiska länderna. NTA ska fortsätta vara medlem i European Textile Network. 
 
Stark nätstruktur. Det påbörjade arbete med att bygga upp en struktur för föreningens 
verksamhet och nätverkets långsiktighet ska vara tydlig för nuvarande och kommande 
medlemmarna. NTA ska 2013 förststärka samarbetet och kontakterna med Dansk 
Tekstillaug – væv, tryk og broderi, TEXO i Finland, Textilmuseet i Borås, KKV-
Textiltryck Malmö, Textílfélagid på Island och Norske kunsthåndverkere.  
 
NTA och ETN. Nordic Textile Art är medlemmar i föreningen European Textile 
Network. Styrelsen ska verka för att stärka banden med ETN. NTA har förmedlat 
kontakterna med Textilmuseet i Borås, Borås stad och Beatrijs Sterk, grundaren av ETN. 
Styrelsen ska under 2013 ha fortsatta diskussioner gällande framtida samarrangemang. 
 
Projektet Textil konst i Norden - forum för samtal Det nordiska samarbetet och den 
nordiska textila konsten är det som utgör grunden för Nordic Textile Art. NTA vill skapa 
forum för samtal om textil konst. För att vidga nätverket i de olika länderna är det viktigt 
att på plats hos de olika nordiska konstnärerna föra samtal och knyta an i redan 
etablerade nätverk. Styrelsen ska fortsätta söka bidrag för att skapa forum och 
mötesplatser i Norden. Målet är att hitta finansiering och fungerande former.  
 
Tid att träffas Styrelsen för NTA och medlemmarna i NTC behöver få tid att träffas 
och föra egna samtal om nätverksbyggande, samverkan och samarbeten. Viktigt är att 
NTC kan bygga upp fungerande former för den nordiska samhörigheten. 
 
Hur? 
För att kunna uppfylla målen och genomföra verksamhetsplanen har styrelsens i uppdrag 
att arbeta med att möjliggöra fysiska såväl som virtuella möten för att stärka nätverken 
för den nordiska textilkonsten. Som medlem i NTA är du en del av vårt viktiga nätverk.  
Nordic Textile Council är referensgrupp för verksamhetens nordiska sammanhållning.   


