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5-7 oktober 2007 anordnade föreningen 
Nordic Textile Art på Textilmuseet i Borås 
seminariet Textila perspektiv i samtiden. 
Detta var en del av ett större arrangemang, 
vars övriga delar bestod av två utställning-
ar: Textil Lys, med verk av fem utvalda 
konstnärer, en från varje nordiskt land, 
och Minitextil med ett hundratal små verk 
av föreningens medlemmar, textilkonstnä-
rer från hela Norden. 

Denna skrift är en rapport från seminariet, 
och en kort bilddokumentation av de båda 
utställningarna. Några ord finns också med 
om det arbete som bedrivs för framtiden 
och det bildspel som producerats för att 
ge en samlad bild av den nordiska textila 
konsten.
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FÖROR D

B A KG R U N D  O C H  M Å L S ÄT T N I N G A R

Genom åren har olika ansträngningar gjorts att skapa möten och synlighet för den nordiska textilkonsten. Vi 
har haft en Nordisk textiltriennal 1975-80-tal med jurerade vandringsutställningar till alla nordiska länderna. 
Vi har haft workshopserien Northern Fiber på 1990-talet, där nordiska och internationella konstnärer möttes i 
skapande verksamhet.

Någon gång på 1960-talet bildades Västsvenska Mönstertecknare, VMT, för att ta tillvara ”textilkonstnärin-
nors” intressen. VMT är i nuläget mycket verksamt och har i år en stor ambulerande utställning: Textil i stora 
rum. Sedan några år finns FiberArt Sweden (FAS), en Stockholmsbaserad konstnärsgrupp med jurerad intag-
ning. FAS gör, förutom utställningar, vitala inhopp i oväntade sammanhang. Ett annat försök att stärka hela 
det textila yrksfältet var Svenska Textilnätet, STN. Alla dessa företeelser/ansträngningar/verksamheter har varit 
beroende av medlemmarnas obetalda (ideella) krafter – och textilkonstnärer har inte några breda ekonomiska 
marginaler. Försöken har därför ofta varit kortvariga. Inget av alla dessa försök har haft idén om en fast punkt, 
en mötesplats där man vet att spännande textilkonst visas.

Här känner vi nu av bristen på en nationell yrkesorganisation för textilkonstnärer. I Norge är textilarna orga-
niserade i Norske Textilkunstnere som ingår i Norske Billedkunstnere. Detta är säkert en orsak till textilkonst-
närernas starka yrkesidentitet och ställning i norskt konstliv och samhälle. Kort och gott – textilarna känner till 
varandra och vet vem som är vem.

I Sverige är vi medlemmar i Konstnärernas riksorganisation, KRO, eller/och Konsthantverkare och Industri-
formgivare, KIF, och i Skåne finns till exempel en stark grupp textilare kring KKV Textiltryck. Men hur skall vi 
nå ut till alla yrkesverksamma som skulle ha glädje av en mötes- och visningsplats, verklig eller virtuell? Vi vet 
ju inte ens vilka vi är!

Det utbildas en stor grupp konstnärer med gedigen textil bakgrund, men det är ett slöseri med begåvningar 
när det knappast finns någon offentlig institution som har i uppdrag att bevaka deras arbete. Textilmuseet i 
Borås är ett lysande undantag.

Vi bildade Föreningen för Nordiskt galleri för textil konst i mars 2006, med tanke på Gamla folkets hus i 
Hunnebostrand. Det kändes lockande att försöka skapa ett länge önskat textilt centrum. Till föreningen inbjöds 
såväl stödjande som yrkesverksamma medlemmar. Vårt första seminarium som hölls i huset i augusti 2006 och 
drog drygt hundratalet deltagare bekräftade idéns bärkraft. 

Vår idé föddes i samband med ett verkligen härligt hus, en reell möjlighet att visa upp oss i en sommarmiljö 
där många människor rör sig, där det också skulle vara lätt att samlas på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt. 
Men utvecklingen har efter idéseminariet sommaren 2006 tagit många slingriga turer. Den lokala bas vi trodde 
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vi kunde stå på sviktade. Och ändå, nu står vi åter i läget att Hunnebostrands Gamla folkets hus är ett alternativ, kom-
munen vill sälja huset, en stiftelse bildas för att köpa, och NTA kan bli en av de kulturaktörer som kan nyttja huset.

Utan huset hade idén inte fötts. Utan det hade vi inte haft det Nordiska Textila Rådet med två representanter från 
varje nordiskt land och en hemsida som sköts från Island, www.nordictextileart.net. Vi hade inte kunnat bli en drivande 
del av en nordisk textil kraftsamling. Men huset kan inte fortsätta att vara den samlande symbolen för allt detta. Det 
har inte minst samtalen i årets seminarium visat, och de har lämnat stoff till fortsatt arbete med hur den svenska delen 
av NTA skall organiseras. Dags att tillsätta en analyserande programgrupp!

Målsättning för NTA

• Att göra textil konst synlig på den nationella och nordiska konstscenen

• Att organisera och hålla workshops och utställningar

• Att skapa en website med medlemsgalleri (collectors items) 

• Att nå nya grupper och samverka med lokalbefolkning

• Att diskutera / introducera /belysa textilt baserad konst som begrepp inom konstvetenskaplig forskning 

 utöver det fack som den nu hänförs till, konsthantverket.

Föreningen vänder sig dels till nordiska textilkonstnärer som behöver en arena att visa sin konst på, dels till en stor, 
initierad (och textilintresserad) nordisk publik som vill följa den textilt baserade konstens utveckling in i framtiden. Att 
synliggöra den fortfarande kvinnodominerade textilkonsten har också en genusaspekt, som vi vill belysa.

 november 2007

 Elsa Agélii Kerstin Quentzer
  ordf. NTA v. ordf. NTA
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I N L E D N I N G   

Varför har den textilbaserade konsten en så undanskymd roll på den samtida nordiska 
konstscenen? Och framför allt, vad kan man göra åt det? De frågorna låg som ett raster över 
föreläsningar, diskussioner och samtal när föreningen Nordic Textile Art (NTA) arrangerade 
seminariet Textila perspektiv i samtiden. 

Det konkreta syftet med seminariet var att komma fram till hur föreningen ska arbeta vi-
dare för att driva sina frågor på ett så kraftfullt sätt som möjligt. Idéer, inspiration och vägled-
ning kom både i form av föreläsningar och av strategiarbete i grupp. 

Deltagarna fick höra om hur tyst, praktisk kunskap är på väg att definieras bort från konstutbildningarna till förmån 
för en verbaliserad, teoretisk kunskap. De fick höra om hur mönster berättar historier om samhällens värderingar och 
om textilkonstens roll och möjligheter i samtiden. Och så diskuterades det kulturstrategier, infrastrukturer och organi-
sationsmodeller. För att nu nämna något redan här. 

Bakgrunden till att NTA bildades 2006 var att en grupp människor tröttnat på att det finns så få arenor för textil 
konst i Norden. En bärande idé från starten var att göra gamla Folkets hus i Hunnebostrand till ett nordiskt centrum 
för textilkonst.

När seminariet hölls i början av oktober 2007 var föreningen på väg in i ny fas. Entusiasmen och kraften från starten 
fanns kvar i oförminskad styrka – men nu behövde föreningen få ett starkare ramverk. Frågarna var många. Vad och 
vem är vi till för? Vilket är vårt viktigaste uppdrag? Hur ska vi organisera oss för att nå våra mål? Och vad har vi för 
mål? 

En central fråga var den om huset i Hunnebostrand. Det som från början var en av drivkrafterna visade sig nu vara 
öppet för diskussion. Visst kan ett hus fylla en viktig funktion, men kanske kan man också hitta andra eller komplet-
terande plattformar för verksamheten: smarta samarbeten och synergieffekter på en nordisk nivå, virtuella och ambu-
lerande mötesplatser. Mer än ett övergivande av den ursprungliga idén var diskussionen och omprövandet ett bevis på 
styrkan och vitaliteten i en förening som vågar borra djupt i sina egna frågeställningar. 
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Ö P P N I N G S TA L A R E  

H R A F N H I L D U R  S I G U R DA D ÓT T I R ,  textilkonstnär

Hrafnhildur Sigurdadóttir lyfte i sitt öppningstal fram kontaktnätet som en av de främsta förde-
larna med NTA. Inte minst för textilkonstnärer på Island är det viktigt, eftersom man där upplever 
sig som relativt isolerade. Orsaker är Islands geografiska läge och att landet har få invånare, men 
också att det i dag inte finns någon högre utbildning på textilområdet på Island. 

De goda nyheterna var att det senare nu är på väg att ändras. Hrafnhildur Sigurdadóttir har fått 
uppdraget att driva arbetet med att utveckla ett textilt center med bland annat utbildning på uni-
versitetsnivå. Planen är att utbildningen ska starta 2009/2010. Verksamheten kommer att finnas i 

en mindre stad en bit utanför Reykjavik där det redan finns ett hus att arbeta i och en stark ambition att ta vara på den 
textila traditionen, bland annat i form av ett textilmuseum. 

Hrafnhildur Sigurdadóttir avslutade med att tacka för det arbete som gjorts hittills i NTA och hälsade alla välkomna 
till Island och det nya textila centrumet där. 

   
M A R G A R E T H A  P E R S S O N ,  chef för Textilmuseet i Borås

Margaretha Persson inledde med att berätta hur stimulerande det varit att arbeta med både semi-
nariet och utställningen Textil Lys. 

Hon betonade att Textilmuseet har ett uppdrag att bevara och bruka kulturarvet inom sitt speci-
fika område, men också att vara en arena för samtida textil i olika former. Samarbetet med NTA är 
något som man välkomnar. Textilmuseet ska och vill vara en plattform för det textila arbetet, och 
museet ser en styrka i att samarbeta med ideella föreningar. 

Margaretha Persson uppmanade också NTA att verkligen dra nytta av Textilmuseets resurser. En 
idé är att hitta samordningsvinster på det administrativa området. Hon berättade vidare om ett an-
tal aktuella projekt inom textilområdet och att man fått 100 000 kronor från Borås kommun för inköp av textilkonst. 

  
E L S A  AG E L I I ,  textilkonstnär och ordförande i NTA

Elsa Agelii berättade om vad som hände med den planerade utställningen i Hunnebostrands Gamla folkets hus i somras 
och vad som sker med huset där nu. 

Hon konstaterade att föreningen fått klartecken att använda huset men att man bara några veckor innan utställ-
ningen skulle öppna fick beskedet att den nuvarande hyresgästen fått ett fast kontrakt och inte tänkte flytta ut. 

Då var förstås planeringen med affischer, information och konstverk långt gången, för att inte tala 
om allt det arbete som lagts ned. Elsa Agelii uppskattade att det obetalda arbetet uppgick till cirka 
150 000 kronor och menade att politikerna slarvat med människors ideella engagemang. Händel-
sen innebar massor av skriverier i tidningarna –  och viss skamsenhet bland ansvariga politiker och 
tjänstemän. 

Nu har kommunen trots allt bestämt sig för att sälja Folkets hus och NTA är en möjlig köpare. 
Elsa Agelii menade att det säkert finns anledning att diskutera den frågan under seminariet. 

Hon betonade sedan att det varit en fantastisk lösning att flytta utställning och seminarium till 
Textilmuseet. Inte minst för den fantastiska service man fått – det är ovant men skönt att inte 
behöva göra allting på egen hand!
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En glad nyhet var de 40 000 euro som föreningen fått från Kulturkontakt Nord för att främja kultursamarbete över 
gränserna. Pengarna gör bland annat att NTA:s nordiska råd får enklare att träffas och utveckla samarbetet. 

Elsa Agelii avslutade med att sammanfatta hur hon ser på NTA:s roll och uppgift. För det första handlar det om att 
synliggöra textilkonsten externt. Det viktigaste är visserligen att göra bra konst, men om ingen skriver om den eller 
uppmärksammar den så är det som om den inte finns. För det andra handlar det om att stärka varandra internt – att 
vara ett nätverk där man stöttar och pushar varandra. 

   
A N N E L I  KO K KO,  textilkonstnär

Anneli Kokko berättade om hur textilkonstnärerna är organiserade i Finland. Där har en grupp 
hamnat i huvudorganisationen Ornamos avdelning för design och en annan i avdelningen för 
konst. Det har gjort situationen lite rörig och många textilkonstnärer är osäkra på var de hör 
hemma. 

Anneli Kokko har valt att se textilkonst som bildkonst och hoppas att den kopplingen också ska 
bli tydligare vad gäller organisation. Hon ville också gärna höra mer om hur det ser ut i de andra 
nordiska länderna.

Hon talade även om textilkonstens villkor utanför huvudstadsområdena. I Finland är det mesta fokuserat till Hel-
singfors, men som hon konstaterade, det skapas förstås konst också på andra håll i landet. 

Anneli Kokko bor själv i östra Finland och berättade bland annat om ett lokalt samarbete över gränsen med ryska 
organisationer. Finns det liknande samarbeten i de andra länderna? 

Som avslutning framhöll hon NTA som ett bra exempel på samarbete över gränserna, och betonade att gränser mel-
lan människor ändå ofta är artificiella. 
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F Ö R E L Ä S A R E  

M ö n s t e r  s o m  m e n i n g s b ä ra r e

I N G E R  J O H A N N E  R A S M U S S E N ,  textilkonstnär

Inger Johanne Rasmussen föreläste om sin syn på textil-
konsten. Centralt för henne är att alla mönster – inte enbart 
de föreställande – berättar historier om vår verklighet. Hon 
pratade också om att bejaka glädjen och skönheten i den 
textila traditionen. 

Den röda tråden i Inger Johanne Rasmussens föreläsning var synen på textilkonsten som ett slags återberättande av den 
kultur som konstverket skapas i – ett avslöjande av värderingar, traditioner och verklighetsuppfattningar. 

Ofta är de mönster, symboler och ornament som används så vanliga att vi inte tänker på att vi tolkar dem, att det är 
ett intellektuellt arbete att ”läsa” innebörden i dem, och att också det icke-föreställande berättar historier om en plats 
eller en tid. Genom textilkonsten kan man därför få förståelse för sådant som teknologi, historia, geografi och samhälls-
strukturer.

S A M T I D S B L I C K  PÅ  T R A D I T I O N E N

I sitt arbete utgår Inger Johanne Rasmussen från ett antal regler eller principer som hon själv satt upp. En regel lyder: 
”Jag har tagit mig friheten att betrakta hela den textila traditionen som min, och gett mig lov att gå in varsomhelst i den 
där jag finner genklang för mina historier”. I en annan regel heter det: ”Jag för söker att se med samtidsblick, inte som 
historiker. Jag ser på [traditionen] som om det är presentationer från vår tid”. 

Bakgrunden till dessa regler är viljan att gå in i dialog med traditionen och övertygelsen att textila mönster är ett 
sätt att förstå både det förflutna och samtiden. Att studera ett mönster, menade hon, det är som att sätta sig ner till ett 
samtal. 

En annan regel är: ”Jag vill med hjälp av bearbetning och dramatisering lyfta fram berättelser som jag finner gömda 
i mönster och ornament”. Här handlar det återigen om att mönstren bär på historier – och kunskap – som vi läser och 
förstår på olika sätt beroende på vår förkunskap och kulturella hemvist. 

För att exemplifiera visade hon bilder av ett nordiskt sovrum med rutig inredning, och så samma rutmönster på 
afrikanska massajers klädedräkt: samma mönster som berättar två olika historier.   

Ett annat exempel är hur skotskrutiga mönster för den nordiska betraktaren kan se ungefär likadana ut, medan de för 
ursprungsanvändaren signalerade klantillhörighet med kopplingar till egendomsrätt och makt. 

Ett tredje exempel är de olika mönster som nordafrikanska nomader, halvnomader och bofasta skapar för att symbo-
lisera hemmet. För den utomstående är detta ”bara” abstrakta mönster, medan det för den insatte finns en rad konkreta 
emotionella och intellektuella kopplingar.

M Å N G A  M Ö J L I G A  S Y N S ÄT T

Poängen är förstås att det också i våra nordiska mönster finns den här typen av berättelser dolda. Den slutsatsen hänger 
också ihop med en annan av Inger Johanne Rasmussens regler: ”Jag tar mig friheten att läsa textiler som bilder, även 
om de inte är gjorda som bilder”. 

I det sammanhanget diskuterade hon också synen på skönhet och sanning i konsten, utifrån ett resonemang i Harry 
Martinssons Vägen till klockrike. Där försvarar en av figurerna rätten att framställa verkligheten som vacker – även om 
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sanningshalten i framställningen kan diskuteras. Hans argument är övertygelsen om att det sköna man lägger till en bild 
har en gång tagits bort från den. I någon mening handlar det bara om att återställa den till ursprungligt skick. 

Inger Johanne Rasmussens poäng är att verkligheten kan betraktas och återges på många olika sätt. Det finns många 
sanningar. Konsten har under lång tid varit mest inriktad på livets nattsidor, men inget säger att detta är den enda möj-
liga bilden. ”Jag försöker spela ut flera kort, men lägga det ljusa överst”, heter det i en regel. 

Som ett lite provocerande exempel visade hon en bild på en kvinna i krigets Libanon. Runt om henne finns förstö-
relse och smärta, men samtidigt bär hennes kläder ett vittnesmål om en annan sanning, en berättelse om ljus, hopp 
och skönhet. 

Man skulle kunna läsa bilden också på detta sätt, menade Inger Johanne Rasmussen. Och framför allt – det borde 
finnas plats för många olika typer av konst. Textilkonst är ett vänligt material, och som hon ser det bär den på en berät-
telse om lycka som passar illa i den så kallade samtidskonsten. Det hindrar henne inte från att problematisera bilderna 
av lycka; det finns inga stängda idyller, olika verkligheter bryter alltid in.

M AT E R I A L E T  E N  S T Y R K A

Bara för att textilkonsten har en undanskymd plats i offentligheten behöver den inte vara på väg att försvinna. Många 
olika tekniker har dödförklarats under åren, som måleriet. Det finns många olika konstscener och ser man bara vissa 
riskerar man att dra fel slutsatser om samtidskonsten. Genom att ge textilkonstscenen kraft och kvalitet finns det också 
en ljus framtid för textilkonsten.  

Inger Johanne Rasmussen menade också att det inte finns någon anledning att förneka att textilkonst också handlar 
mycket om materialet. Det är snarare en styrka än en svaghet. Materialet förser konstnären med berättelser. Vi befinner 
oss i en tradition, i ett mönster, som påverkar oss och som vi ser världen igenom. Att utforska mötet mellan strukturer 
och individualitet, mellan förflutet och samtid är en av hennes drivkrafter. 

Till sist ville hon skicka med en påminnelse om att känna glädje i arbetet. Feminismen har, menade hon, ibland haft 
en tendens att göra synålen till ett tortyrredskap, men den textila traditionen är framför allt en stor tillgång. Hon tycker 
sig stå i en stor textilträdgård och hennes uppdrag är att klippa rätt, berätta de historier som hjälper oss att förstå vår 
komplicerade värld – och fortsätta sy! 

M ö n s t e r  s o m  s y m b o l  o c h  s o m  ko n s t n ä r l i g t  u t t r y c k

A N N E T T E  FA H L S T E N ,  konstnär 
Annette Fahlstens föreläsning tog avstamp i begreppet ”mönster” och dess mångtydighet. 
De konkreta exemplen hämtade hon i första hand från utställningen Mönster som speglar 
vår tid som visades på Kulturhuset i Stockholm våren 2007. Annette Fahlsten var curator 
tillsammans med Pi Eriksson och syftet var att lyfta fram mönsterkomposition som en själv-
ständig konstart och också som symbol för livets eviga upprepning. 

Annette Fahlsten inledde med en definition av ordet ”mönster” hämtad från ett uppslagsverk: ”En regelbunden an-
ordning av linjer och figurer på en yta”. Men ”mönster” kan också betyda modell, förebild och föredöme och även 
användas för att beteckna sociala och psykologiska beteenden. Inom psykologin används termer som till exempel ”fa-
miljemönster”, ”livsmönster” och ”destruktiva mönster”.   
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Ett exempel på hur man konstnärligt kan använda mångtydigheten är Kajsa Melantons 
bild Mönsterflickor. Hon tar fasta på mönster i betydelsen ”förebild”, ”dygdemönster”, där 
ordet har ett moraliserande innehåll. 

För textilare är mönsterkomposition en självklarhet, men med utställningen Mönster 
som speglar vår tid ville Annette Fahlsten och Pi Eriksson också använda sig av begreppets 
mångtydighet. 

De bjöd in konstnärer från andra discipliner – som målare, skulptörer och grafiker- för 
att i mönsterform göra iakttagelser om nutidens fenomen och beteendemönster. En bä-
rande tanke var att använda historien för att berätta om samtiden. 

L A D DAT  M E D  I N N E B Ö R D

I en lång rad bilder visade Annette Fahlsten på den konstnärliga rikedom som begreppet 
kan ge upphov till. Hon konstaterade också att repetition i alla tider har använts som ett 
konstnärligt grepp. Tänk på omkvädet i de medeltida balladerna, upprepningarna i musik 
och film som skapar suggestiva stämningar eller arkitektens sätt att arbeta med strukturer. 

Hela tillvaron är matematiskt ordnad i strukturer. Exempel hämtades från den islamiska 
arkitekturen, närmare bestämt Topkapipalatset i Istanbul, där kakel och reliefer är fyllda 
av invecklade geometriska mönster. Enligt vissa forskare anses mönstren återge inre och 
andliga realiteter bortom vår egen jordiska och gripbara värld. 

De islamiska arkitekterna arbetade redan på medeltiden med så kallade girih-bitar, en 
slags mallar i form av en tiohörning, en sexhörning, en femhörning, en romb och en fluga. 
Utan att känna till girih-bitarna konstruerade en brittisk matematiker på 1960-talet en 
tjock och en smal romb, draken och pilen, som när de läggs ihop bildar ett ”mönster” som 
blir oregelbundet och kaotiskt. Det märkvärdiga var att dessa romber också kunde gå jämnt 
upp i girih-bitarna vilka alltid bildar regelbundna mönster. Girih-bitarna kan alltså skapa 
både regelbundna och oregelbundna mönster, vilket är anmärkningsvärt eftersom begrep-
pet mönster i sig innebär regelbundenhet. 

Annette Fahlsten berättade vidare om andra traditioner där komponerandet av en yta är 
laddat med innebörd. Inom zenbuddhismen används begreppet ”ma” – tomrum, mellan-
rum – som i bild utformas som tomma ytor i molnformationer. En motsatt tradition finns 
i medeltida kristna kyrkoreliefer som kan vara så proppfulla med figurer att de betecknas 
som uttryck för ”horror vacui” – rädsla för tomrummet. 

I Skottland används skotskrutiga mönster sedan 1800-talet för att beteckna klantillhö-
righet. Men egentligen härstammar de från romartiden. Orsaken till att de är rutiga är helt 
enkelt att garnet färgades i baljor som inte hade plats för garn till ett helt tyg. Vävde man i 
rutor märktes inte eventuella färgskillnader. 

Utställningens utgångspunkt var de franska berättande mönster som trycktes i textil-
fabriken i Jouy på 1700-och 1800-talet. Det mest berömda exemplet Les traveaux de la 
manufacture berättar sin egen tillkomsthistoria med de olika arbetsmomenten i tillverk-
ningsprocessen. Andra exempel visar mytologiska eller historiska händelser. 

Annette Fahlsten avslutade med att visa några översiktsbilder från utställningen på Kul-
turhuset och berättade hur den hade inspirerat en teckningslärare att låta sina elever arbeta 
med mönster. 

Islamiskt mönster, 
Topkapipalatset.

Japansk komposition 
med molnformationer.

Livsmönster, 
Ulla Wennberg.

Mönsterflickor, 
Kajsa Melanton.

Tapetmönster, 
Pi Eriksson.

Parkeringsmönster, 
Annette Fahlsten.
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T i d e n  s o m  ä r  f ö r  h a n d e n

N I N A  B O N D E S S O N  
konstnär och professor i textilkonst på Högskolan för design 
och Konsthantverk, HDK, Göteborgs universitet

M A R I E  H O L M G R E N
konstnär, fd utbildningsansvarig för magisterprogrammet på 

HDK:s konsthantverksutbildning och nu verksam med forskningsfrågor 

Nina Bondesson och Marie Holmgren har skrivit boken Tiden som är för handen som handlar om praktisk 
konsttillverkning och universitetens kunskapssyn. Deras tes är att den praktiska kunskapen nedvärderas till 
fördel för en bokligt och verbalt baserad kunskap, något som också får konsekvenser för hur dagens konstut-
bildningar ser ut. 

Nina Bondesson och Marie Holmgren utgår i boken från två huvudgrenar inom konsten: ”den konceptuella 
språkliga konsten (med sitt textmässiga meningsskapande) och den praktiska konsttillverkningen (som kan 
ingå i verbala utläggningar, men som inte är beroende av språket för den konstnärliga gestaltningens me-
ningsskapande)”. 

Den förra formen kallas också ofta ”den samtida konsten” och är i någon mening den konst som ”räknas” i samtiden.  
Detta hänger i sin tur ihop med den kunskapssyn som dominerar på universiteten – och i samhället i stort – och som 

innebär att kunskap som inte verbaliseras och/eller teoretiseras får en undanskymd och marginaliserad position. 

P R AT  V I K T I G A R E  Ä N  P R A K T I K ?

Som verksamma på HDK var det naturligt för de två att börja fundera över och diskutera hur dagens konstutbild-
ningar ser ut. Drivkraften att söka pengar till ett forskningsarbete var oron över de ökade kraven på teoretisk och verbal 
kunskap som ställs på konststudenterna. 
Det har helt enkelt blivit allt viktigare att kunna prata om konst, vilket innebär att det blir mindre tid över till att göra 
konst under utbildningen. Vid en jämförelse med kursplaner från 1978, då konsthögskolorna i Sverige precis blivit 
en del av universiteten, visade det sig att 8.4 procent av tiden ägnades åt teoretiskt arbete, medan siffran i dag är 50 
procent. 

Det innebär, menade Nina Bondesson, att vi har sett en drastisk förändring av konstutbildningen med en kraftig 
neddragning av de praktiska momenten – utan att någon större diskussion om detta har funnits. Det är allvarligt, 
eftersom en förståelse för hantverket är centralt för förståelsen av den konstnärliga processen. 

Den övertygelsen har de två stärkts i under arbetet med boken, inte minst därför att de mött samma tankar även hos 
människor som sysslar med film, teater och litteratur. De menar att det också är hoppfullt att de faktiskt fått forsk-
ningspengar för att göra det arbete som ligger till grund för boken. 

Detta innebär inte att de vill tillbaka till hur det var förr, utan att nyansera samtidens fixering vid teori. Som någon 
i publiken påpekade: det är inte heller bra att bara jobba utan att tänka. Och visst behöver konststudenter också teori 
för att fungera efter skolan. 

Marie Holmgren                Nina Bondesson
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S P R Å K  M E R  Ä N  O R D

Ett centralt begrepp i Marie Hermanssons och Nina Bondessons bok är begreppet ”praktisk konsttillverkning” som är 
ett sätt att lyfta just den praktiska aspekten av konstskapandet. Deras definition lyder: 

Den praktiska konsttillverkningen representerar en produktion inom bildkonst och konsthantverk där konstnärer tillverkar 
eller bearbetar artefakter och visuella gestaltningar och låter dem bära betydelser som tar sig fram utanför (det lingvistiska) 
språket. Alltihop kan självklart ingå i verbala utläggningar, men en lingvistisk, språklig förankring är inte en förutsättning 
eller ett villkor för denna konsts tillkomst, kommunikation eller meningsskapande.

En annan viktig tanke är att det finns ”språk utanför verbalspråket”. Man kan kommunicera på andra sätt än genom 
ord, men i vårt samhälle, särskilt inom utbildningsväsendet, är detta inte accepterat. Den som inte kan formulera sin 
kunskap anses ofta mindre begåvad. 

Det här får också konsekvenser för konstområdet. Om vi ser på den som ett kunskapsområde uppstår nya kopplingar 
i konsthistorien, menade Marie Hermansson, och den linjära synen ersätts med en rumslighet; allt existerar samtidigt 
och en textilkonstnär har kanske mer gemensamt med de människor som utförde grottmålningar än med en koncept-
konstnär. 

Hon tillade att det finns plats för många olika typer av konst samtidigt. Man måste inte vara ”modern” för att räknas. 
Att kvalitetsbedöma efter genre är bara ytligt. Själva uttrycket ”samtidskonst” är märkligt, och exkluderande. En bättre 
term vore kanske ”samtida konst”. 

Tiden är också viktig i en annan mening. Samhället premierar inte tid, allt ska gå fort, men det många konstnärer 
sysslar med tar tid. Då har man också ett ansvar att kräva tid för att hålla kvaliteten. Det gäller att våga se att detta är 
ideologi och värderingar och inte något naturgivet. 

H I E R A R K I E R ,  M A K T  O C H  TO L K N I N G S F Ö R E T R Ä D E N

Diskussionen om tyst kunskap är central för Nina Bondessons och Marie Hermanssons resonemang. Mycket av det 
konstnärer gör, men även andra yrkesgrupper, baseras på en sådan icke-verbaliserad kunskap. Den språkliga kompeten-
sen är kanske inte nödvändig för praktiken, men den är nödvändig för att skaffa sig själv ett handlingsutrymme. Därför 
behöver – paradoxalt nog – den tysta kunskapen formuleras. Vi måste helt enkelt bli bättre på att snacka oss in, som 
föreläsarna uttryckte det. 

Mycket av den verklighet som Nina Bondesson och Marie Hermansson nu försöker att analysera handlar om hierar-
kier, makt och tolkningsföreträden. Ett citat från Edward W Said har varit till hjälp i arbetet: 

I varje samhälle som inte är totalitärt får vissa kulturella uttrycksformer övertaget i förhållande till andra, på samma sätt som 
vissa idéer är mer inflytelserika än andra. Formen för detta kulturella ledarskap är vad Gramsci har benämnt hegemoni, ett 
oundgängligt begrepp för var och en som vill förstå kulturlivet i det industrialiserade västerlandet. 

Någon undrade i detta sammanhang varför konstutbildningarna överhuvudtaget ska vara kvar inom universitetet. Nina 
Bondesson menade att med tanke på att vi lever i ett kunskapssamhälle och att universiteten sköter det området så är 
det klart att man ska vara med där. Men man måste ändå ifrågasätta verksamheten, och bara det faktum att man börjar 
prata om detta ändrar attityder. 
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R Ö S T E R  O M  N TA

J O S A B E T  W E R K M Ä S T E R ,  textilkonstnär och ordförande i KKV textiltryck i Malmö

Vilken uppgift är viktigast för NTA under det kommande året?  
− Det är att vi lägger en bra grund för att utveckla samarbetet mellan nordiska textilkonstnärer. Vi måste bestämma vad 
vill göra och hur vi ska arbeta, och sedan hitta rätt metoder och strukturer för det. Jag tror att vårt nordiska textila råd 
är viktigt i det sammanhanget och jag hoppas att de får bra möjligheter att arbeta tillsammans. 

E M M A  J Ö N S S O N ,  textilkonstnär från Floda i Södermanland 

Varför behövs NTA?
− Ja, egentligen skulle man väl önska att NTA inte behövdes, men som konstvärlden nu ser ut är vi i 
behov av en organisation som stärker och synliggör textilkonsten. Dessutom behöver alla konstnärer 
ett inspirerande nätverk och som textilkonstnärer har vi mycket gemensamt, till exempel när det gäl-
ler utbildning, referensramar och förhållandet till materialet och hantverket. 

Vilken uppgift är viktigast för NTA under det kommande året?
− Det är att utveckla organisationen och hitta rätt sätt att arbeta på. Ett sätt kan vara att identifiera 
en kärntrupp som kan driva verksamheten framåt. Jag tror inte att det är så viktigt med ett eget hus. 

Istället ska vi fortsätta med att skapa inspirerande möten och mötesplatser. Det kan vara seminarier, workshops och 
utställningar. Det stärker oss i vår yrkesroll och gör att vi kan skapa mer intressant konst. 

H E L E N  B AC K LU N D,  textilkonstnär och chef för Dalslands konstmuseum

Varför behövs NTA?
− Textil spelar en oerhört stor roll i vårt samhälle, ja i hela världen faktiskt, ekonomiskt, politiskt och 
kulturellt, men tas ofta för självklart. Kanske för att det associeras så mycket till hus och hem. Det 
finns mängder av tyst expertkunskap på det här området som aldrig synliggörs. Hela denna stora 
kunskapsbas finns som förutsättning även för det konstnärliga uttrycket.  Jag tror att föreningen 
genom att stärka det publikt intressanta textiluttrycket, i detta fall textilkonsten, också lyfter upp 
och synliggör den breda basen. 

Vilken uppgift är viktigast för NTA under det kommande året?
− Det är att skapa en konkret och fast organisationsform så att vi får bra förutsättningar att driva våra 
frågor och positionera oss. Jag tycker att vi ska sätta upp några tydliga och realistiska mål, som till exempel att göra en 
riktigt spetsig vandringsutställning som väcker uppmärksamhet. Det är viktigt att vi har en hög svansföring och ett högt 
kvalitetsmedvetande.  Allra helst ska vi också bygga in metoder för det överraskande i vårt system. 

Varför behövs NTA?
− Jag tycker att det finns två syften. För det första behövs föreningen som en resurs för medlemmar-
nas konstnärliga skapande. Man ska vara en mötesplats, sprida kunskap, ge inspiration. Det andra är 
att det behövs en organisation som arbetar för att höja textilkonstens status och göra den mer synlig 
på konstscenen, kanske genom att det finns ett galleri där man visar textilkonst av hög kvalitet. 
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K U LT U R S T R U K T U R E R  O C H  S T R AT E G I E R

K E R S T I N  Q U E N T Z E R
vice ordförande i NTA och fd kulturchef för Västra Götalandsregionen

Y LVA  G U S TA F S S O N
utredare på Västra Götalandsregionens kultursekretariat

Kerstin Quentzer och Ylva Gustafsson satte in NTA i en kulturell infrastruktur och be-
rättade om hur andra föreningar och nätverk valt att organisera sig. De ledde också 
eftermiddagens gruppsamtal med syfte att diskutera  NTA:s framtida vägval. Kerstin 
Quentzer inledde med en definition från Nationalencyklopedin (NE) av begreppet 
”strukturer”: ”De inbördes relationer och sammanhang som råder mellan delarna i en 
helhet, med andra ord det sätt på vilket en helhet är uppbyggd av sina element”.

Om man då tänker sig kulturlivet som en struktur är det intressant att titta på dels hur NTA passar in i strukturen, dels 
hur de olika delarna inom NTA kan struktureras. För att få ett material att jämföra med tog Kerstin Quentzer först upp 
Hemslöjden i Sverige. 

Den helhet som Hemslöjden är uppbyggd av består av följande element: 

• Slöjdarkooperativ, slöjdarföreningar och enskilda slöjdare (utövare). 
• Hemslöjdsföreningar (främjare) med läns- och riksförbund (SHR). 
• Nämnden för hemslöjdsfrågor (NFH) – statlig myndighet. 
• Konsulenter, delfinansierade av NFH och regioner/landsting.
• Butiker – olika ägare.
• Sätergläntan Hemslöjdens gård, utbildningar i slöjd. 
• Högre hemslöjdsutbildningen, utbildar konsulenter. 
• Kulturhistoriska museer. 

Enligt den tidigare definitionen finns det också relationer och sammanhang mellan de olika delarna. När det gäller just 
Hemslöjden är strukturen stark och verksamheten väl sammanhållen. Nästa exempel, Arbetslivsmuseerna, hänger också 
ihop i en struktur, om än något lösare än hemslöjden. De enskilda delarna är: 

• Djupt engagerade människor med kunskap och intresse för ett ”objekt” och vad det står för.
• Pengar och arbete för att hålla ”objektet” i skick.
• Ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser… 
• Arbetsam (organisation för arbetslivsmuseer i Sverige). 
• Kulturhistoriska museer.

D E N  K U LT U R E L L A  I N F R A S T R U K T U R E N

Om man går härifrån till att tala om en ”kulturell infrastruktur” kan definitionen lyda så här (NE): ”ett system av 
anläggningar och driften av dessa, som utgör grunden för försörjningen och förutsättningen för att produktionen ska 
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fungera”. För den kulturella infrastrukturen gäller att samhället i stor utsträckning har ansvaret. Här ställde Kerstin 
Quentzer också frågan om hur NTA kan ta sig in i denna struktur, om det är önskvärt till varje pris. Är man en del av 
infrastrukturen följer också ett ansvar. 

För att exemplifiera en kulturell infrastruktur använde hon helheten ”museisverige”, 
som består av elementen: 

• Kulturhistoriska museer.
• Konstmuseer. 
• Centralmuseer. 
• Länsmuseer. 
• Kommunala museer. 
• Naturhistoriska museer. 

Men en kulturell infrastruktur består inte bara av fysiska objekt som hus och samlingar, utan också sådant som utbild-
ningar, forskning och utbildning, stödordningar, kompetens och kunnande. 
Hur är det då med området ”nordisk textil konst”? För det första är det en helhet, menade Kerstin Quentzer, för den 
definitionen gör man själv. Klart är också att den helheten behöver en starkare struktur. Det är därför NTA finns. 

Vidare kan man fråga sig om det finns hål i strukturen. Kerstin Quentzer konstaterade att det i alla fall finns sprickor. 
En viktig fråga är vad NTA kan göra för att täta dessa sprickor. Alla medlemmar bör förstås fråga sig vilken funktion de 

anser att NTA kan, vill och ska fylla. Det gör det möjligt att formulera vision och mål, vilket 
i sin tur ger förutsättningar att välja strategi. 
Vad finns det då för olika strategier eller vägar att välja mellan? Ska NTA i första hand vara 
ett nätverk med funktionen att stärka medlemmarna? Eller ska man främst arbeta mot främ-
jarna? Ska man vara en marknadsplats där medlemmarnas konstverk kan möta köpare? Eller 
en arena – och i så fall en fysisk eller virtuell? 

Allt det här är frågor som medlemmarna måste ta ställning till och driva, betonade Kerstin Quentzer. Styrelsen kan 
inte bestämma, utan det är föreningen som helhet som måste ta ansvar och ge styrelsen uppdrag. Det är bara så som 
föreningen är berättigad.

VA R F Ö R  H U S  –  O C H  VA R F Ö R  I N T E ?

Så till frågan om hus – generellt sett och med tanke på huset i Hunnebostrand. En av de frågor Kerstin Quentzer ofta 
hade anledning att fundera på under sin tid som regional kulturchef var: varför vill alla ha ett hus? Det finns förstås en 
del goda skäl. Hon listade några: 

• Det är konkret och synligt.
• Det fungerar som mötesplats och arena. 
• Det är alltid tillgängligt för det man själv vill. 
• Det ger – eller kan ge – status.
• Det är ett symbolvärde både internt och externt. 
• Det kan ge en lokal förankring.

Men så är det också så, som alla husägare vet, att hus innebär en del bekymmer. Det 
medför driftskostnader, personal, underhåll och investeringar. Dessutom kan den lokala 
förankringen bli en börda om det innebär att man får kompromissa allt för mycket med 
den egna visionen.  
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Det här är också frågor som NTA:s medlemmar måste diskutera, förhålla sig till och ta ställning till. Då seminariet hölls 
fanns inget konkret förslag om huset i Hunnebostrand, men oavsett det behövs ett strategiskt val. Är ett hus viktigt? 
Är det viktigt att det är ett (1) – speciellt – hus? Måste det ägas av föreningen? Och hur vill föreningen dra nytta av 
infrastrukturen?

 Som svar på den sista frågan svarade Kerstin Quentzer själv att det vill föreningen förstås, men frågan är kanske hur 
djupt involverad i en struktur man vill bli? Ju starkare kopplingen till andra är, desto mindre kan möjligheten att skapa 
något eget bli. 

Också när det gäller den nordiska dimensionen finns det frågor att fundera på. Vad innebär det till exempel att arbeta 
nordiskt så att det tillför den extra dimension som Nordiska kulturfonden efterlyser för att ge stöd? Och även om det 
ger ett mervärde – hur mycket pengar och kraft får det kosta? Ska föreningen nöja sig med de nordiska länderna – kan-
ske ska man samarbeta också med de baltiska länderna?

H U R  H A R  A N D R A  TÄ N K T ? 

Ylva Gustafsson pratade om vilka strategier andra valt och hur de organiserat sig. Hon me-
nade att ett engagemang ofta börjar med ett hus, eller en plats. Först därefter börjar man 
fundera på vilket innehåll man ska fylla huset med. 

Ett av hennes exempel var Röda Sten i Göteborg. Det var från starten en aktion för att 
rädda byggnaden, och till en början handlade det mesta just om platsen. I ett samtal med de 
engagerade konstaterade Moderna Museets chef Lars Nittve att om man fortfarande talar om 

huset om tre år, då har man verkliga problem. 
En inledande fråga att ställa sig är vilka man är till för. En modell är att ställa de tre grupperna medborgare, publik 

och konstnär i varsitt hörn av en triangel och fundera på vilka som är huvudpersoner. 
Det här hänger också ihop med att man behöver forma en identitet. Var på det kulturella fältet vill man placera sig? 

Ska man finnas i etablerade eller subversiva sammanhang? Ska man välja förväntade platser att visa upp sig på – som i 
NTA:s fall Textilmuseet – eller ska man välja det oväntade och okonventionella?
Ylva Gustafsson tog också upp vikten av att finna en balans mellan ideellt och avlönat arbete. För en organisation som 
NTA är det viktigt att ta vara på de ideella insatserna så att det känns meningsfullt för dem som engagerar sig. 

På sätt och vis kan det behövas en starkare organisation ju större det ideella engagemanget är. Eller som hon uttryckte 
det: ju större spindelnät, desto större spindel. Här behöver man också analysera vad som är lämpligt att skötas av de 
ideella krafterna och vad som hellre bör skötas av avlönad personal.  Utmaningen är att verksamheten behöver vara 
strukturerad och organiserad, samtidigt som medlemmarna känner delaktighet. 
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S T R AT E G I A R B E T E

Seminariets strategiarbete koncentrerades i första hand till två frågor om koncept och organisation. Hur ska 
NTA:s koncept för galleri-arena-mötesplats-forum för textil konst se ut? Och hur ska organisationen för NTA 
formas? 

Deltagarna delades in i fyra grupper som sedan presenterade sina förslag. Som diskussionsunderlag fick de 
också med sig ett brev från medlemmarna Barbro Werkmäster och Gunilla Paetau-Sjögren med rubriken ”Tan-
kar om att genomföra en vision” (se bilaga). Där talar skribenterna bland annat om vikten av väldefinierade mål 
och listar några områden att ta ställning till: platsen, verksamheten, pengarna, samarbetspartners, personal 
och forskning. 

G R U P P  1

Grupp 1 utgick från frågan vad som är det viktigaste med NTA. Svaren var 
kontakterna, inspirationen och stimulansen från till exempel seminarier. 
Gruppen betonade också att NTA inte får bli en belastning. Risken finns att 
man får en liten grupp med stor arbetsbelastning, och en stor grupp med 
dåligt samvete. Därför är det viktigt att hitta bra arbetsmetoder och en bra 
organisation. 

Huset i Hunnebostrand var inget som grupp 1 ville prioritera. Det är vis-
serligen ett bra ställe att mötas i men det är för många praktiska saker som talar 
emot det. Dessutom finns en risk att ett hus i Sverige mest blir en angelägen-
het för svenskarna i föreningen. 

En idé som gruppen hade var att NTA ska producera utställningar som kan 
visas på flera ställen. Det är då viktigt att det nordiska rådet får bra arbetsvill-
kor och att man gör utställningar av hög kvalitet som stärker ”varumärket” 
NTA. 

G R U P P  2
Grupp 2 diskuterade först hur textilkonstens och NTA:s status kan höjas. En 
idé var att snegla på hur andra organisationer på andra områden gör. 

Att köpa ett hus i något av länderna tyckte de inte var en bra idé eftersom 
det lätt kan hämma det nordiska samarbetet. Viktigare är det att mötas, gärna 
i olika länder varje gång och ha till exempel seminarier. 

Ordna gärna utställningar men de måste inte vara öppna för medlemmarna. 
Däremot kan det vara värdefullt att man visar något av det man gör när man 
träffas. 

Gruppen diskuterade också begreppet ”textilkonst”. Var går gränserna och 
ska NTA vara öppet för andra inom det textila fältet, som till exempel kläd-
designers. Det här tangerar också frågan om det är textilen eller konsten som 
är det viktiga. 

19



G R U P P  3

Grupp 3 inledde med att fråga sig för vem eller 
vad NTA är till för: är det för medlemmarna eller 
för textilkonsten? Kanske är det ingen motsätt-
ning, men gruppen ville ändå betona att medlem-
marna känner att de får något tillbaka. 

Inte heller grupp 3 tyckte att det var viktigt 
med ett hus. Istället ville man framföra en idé 
som Helen Backlund presenterat under diskussio-
nen (se modell). Hon menade att man först och 
främst måste bestämma sig för vad uppdraget är, 
och som hon såg det är det att visa textilkonst av 
hög kvalitet. För att lyckas måste då organisatio-
nen anpassas till detta. 

Grunden är en bred medlemsbas med en styrelse och ett nordiskt textilråd. I varje land finns några partners som man 
har ett djupgående och reglerat samarbete med och som fungerar som plattformar för verksamheten. Till detta bildas 
ett fristående produktionsbolag. Det kan producera utställningar men också böcker, filmer och marknadsföring. Verk-
samheten stöttas av en styrgrupp med representanter från NTA och föreningens samarbetspartners. 

G R U P P  4
Grupp 4 ville framhålla att NTA inte får tappa medlemmarnas ideella enga-
gemang. De måste känna att de får något tillbaka och att föreningen är till för 
dem. Det viktigaste uppdraget ansåg de är att höja statusen på textilkonsten. 
För detta behövs inte ett hus – det finns andra former att arbeta i. Som exempel 
nämndes Nordiskt stickningsseminarium och skånska Galleri Neon. Gruppen 
diskuterade också vilken relation NTA ska ha till utbildningsvärlden. 
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STYRGRUPP

D A N M A R K
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LO B BYA R B E T E
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D E  FÅ R :
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N YA  I D É E R . . .

N TA

N O R D I S K T  
N ÄT V E R K

M U S E U M
G A L L E R I
H Ö G S KO L A



S A M M A N FAT T N I N G

Nordic Textile Art bildades i Hunnebostrand i Sverige 2006 med målet att skapa en nordisk plattform för textilkonst. 
Den 5-7 oktober 2007 arrangerade föreningen seminariet Textila perspektiv i samtiden. Syftet var att diskutera hur 
föreningen kan gå vidare för att nå sina mål. Tyngdpunkten låg på att finna effektiva arbetsformer och att utveckla 
den egna organisationen, men även ämnen som den textila konstens roll i samtiden och dess ställning inom den högre 
utbildningen togs upp. 
• Inger Johanne Rasmussen föreläste om förmågan hos alla mönster – inte bara de föreställande – 
 att berätta historier om vår verklighet. 
• Annette Fahlsten tog avstamp i mångtydigheten hos begreppet ”mönster”. De konkreta exemplen hämtade hon 
 i första hand från utställningen Mönster som speglar vår tid som visades på Kulturhuset i Stockholm våren 2007. 
• Nina Bondesson och Marie Holmgren talade om praktisk konsttillverkning och universitetens kunskapssyn. 
 Deras tes är att den praktiska kunskapen nedvärderas till fördel för en bokligt och verbalt baserad kunskap, 
 något som också får konsekvenser för hur dagens konstutbildningar ser ut. 
• Kerstin Quentzer och Ylva Gustafsson satte in NTA i en kulturell infrastruktur och berättade om hur andra för- 
 eningar och nätverk valt att organisera sig. De ledde också eftermiddagens gruppsamtal med syfte att diskutera  
 NTA:s framtida vägval. En av diskussionerna rörde det hus i Hunnebostrand som från början var påtänkt som  
 centrum för NTA. 

Några synpunkter som kom fram under diskussionerna var: 

H U S E T

Att äga ett hus känns inte som den första prioriteringen i dagsläget. Dels skapar det praktiska bekymmer, dels kan det 
hämma det nordiska samarbetet. Istället bör föreningen först hitta andra plattformar och mötesplatser, till exempel i 
samarbete med museer och gallerier. Frågan om huset kan drivas som en separat fråga. 

S T Y R E L S E N

Föreningens styrelse är sammansatt med tanke på ett eventuellt inköp av ett hus. Om NTA nu ser ut att välja en annan 
väg, kommer några att vilja lämna styrelsen. En ny styrelse måste till. Årsmöte hålls i februari 2008. 

U P P D R AG E T

NTA:s uppdrag är både att stärka textilkonsten på den nordiska konstscenen och ge medlemmarna kunskap, styrka 
och inspiration. Det finns alltså ett externt och ett internt uppdrag. Målgruppen är både olika typer av främjare och 
medlemmarna själva. Det är fortsatt viktigt att mötas i form av seminarier, workshops och utställningar. Det är bra om 
man ambulerar och möts i olika länder. 

O R G A N I S AT I O N E N

Under det kommande året behöver föreningen arbeta med att utveckla organisationen. Man behöver ha en konkret 
organisationsplan och väldefinierade visioner, mål och metoder. Ett modellförslag kom fram under strategiarbetet och 
detta ska man arbeta vidare med. 

K VA L I T E T E N

Det NTA gör ska genomsyras av högsta kvalitet. På det sättet höjs statusen på textilkonsten, något som alla medlemmar 
har nytta av. Genom att tänka på NTA som ett varumärke blir ett medlemskap en slags kvalitetsstämpel. Det gör både 
att befintliga medlemmars status höjs och att föreningen blir attraktiv för nya medlemmar.
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S U M M A RY

Nordic Textile Art Association was founded in Hunnebostrand in Sweden 2006 to provide a Nordic platform for textile 
arts. On the 5th. to the 7th. of October 2007 we arranged a seminar called  Contemporary Textile Perspectives,  to discuss 
how the Association should achieve its aims. The emphasis was on developing effective working methods for developing  
the Association. We also examined textile artists roll in contemporary society and their position in higher education.

• Inger Johanne Rasmussen  lectured on the ability of patterns – and not only figurative patterns – to tell stories  
 from our reality.
• Annette Fahlsten started with the many meanings of the term “pattern” and exemplified her lecture using 
 the exhibition “Patterns”, shown in the House of Culture in Stockholm in 2007, as a mirror of our times. 
• Nina Bondesson and Marie Holmgren talked about the making of works of art and the concepts of knowledge  
 typical in universities. Their thesis was that art praxis is judged as inferior to book- and verbal based knowledge  
 and that this has serious consequences for art education.
• Kerstin Quentzer and Ylva Gustafsson situated Nordic Textile Art in a cultural infrastructure and explained how  
 other associations and networks had chosen to organise themselves. They also lead the afternoon group discus 
 sions whose aim was to determine Nordic Textile Art´s future strategies. One of the specific subjects in these  
 discussions was the building in Hunnebostrand which we were considering as a centre for Nordic Textile Art.

Some of the views which emerged from these discussions were the following :

A  H O U S E

Owning a building should not be a first priority for the Association at the present time. It would create practical worries 
and might hamper the Nordic collaboration. The Association should rather find other platforms and meeting places, for 
example collaborating with museums and galleries. The question of owning a building was deferred to later discussions. 

T H E  B OA R D

The Associations board is at present composed with a view to owning a house. If Nordic Textile Art is not going to own 
a house then the present board should be restructured. An annual general meeting will be held in February 2008.

T H E  TA S K

Nordic Textile Art´s task is both to strengthen textile art all over the Nordic art scene and to give its members added 
knowledge, strength and inspiration. Thus there are internal and external tasks. Our target groups are both our own 
members and external promoters.  There is an ongoing need for us to come together for seminars, workshops and exhi-
bitions. It is important that these activities ambulate and that we meet in the different Nordic countries.

T H E  O R G A N I Z AT I O N

In the course of the coming year, our Association must work on developing as an organisation. We need a concrete 
organisation plan and well defined methods, aims and visions. A model for this was suggested during our discussions 
of strategy and we will use this in the work ahead.

Q UA L I T Y

Nordic Textile Art must continually strive for the highest quality. This is the primary means for enhancing the status of tex-
tile arts, something which all our members will benifit from. By thinking of Nordic Textile Art as a trademark, it can give 
our members a kind of quality stamp. This will both raise the status of our present members and attract new members.



F R A M T I D E N  

I samband med seminariet hade Nordiskt Textilt Råd 
ett möte om framtida idéer; seminarium på Island nästa 
sommar och temat för nästa års utställning där ett förslag 
är finska verk. Textilmuseet vill även ha vår nästa utställ-
ning. Rådets nästa möte blir på Island i januari. 

Söndagen den 10 februari kommer NTA att hålla års-
möte på Röhsska museet i Göteborg.

Elsa,
 Jag har funderat utifrån mina gamla erfarenheter med samarbete med 
kommuner, även andras. Nu blev det i år inget galleri i Hunnebostrand, 
och ingen utställning, inget seminarium. Däremot tog man i Borås på sig 
detta. Skulle jag gå in i en diskussion om framtiden, skulle jag vid den 
diskussionen släppa Hunnebostrand.
      Jag skulle som steg 1 ta upp en VISION av vad det skulle kunna bli. 
Bortse från bristande resurser och allt, tänka vad vill vi ha? Vad har vi för 
MÅL med verksamheten?
Vi måste leta i oss själva. Vilka värden har varit min drivfjäder i MITT 
konstnärskap? (Ja, för mig i min forskning)
      Jag kan säga vad det INTE varit för de flesta konstnärer jag känner: 
att säljas på Bukowski för 1-2 miljoner. Men också att INGEN drivs av 
en längtan efter att få bli underbetald eller vara osedd. Att välja att leva i 
offentligheten är att också våga bli sedd. I vissa fall till och med att vilja bli 
sedd.Eller känd, sällan att bli kändis.
     Alltså, vad saknar vi i våra liv? Ja, från det kan radas upp vad vi vill 
ha. Både som konstnär och som publik. Hur får vi det vi vill ha? Vad kan 
VI göra?
Vad önskar vi att andra SERIÖST gör för oss? Vad kan vi göra för dem?
      Varför säger jag allt detta? Jo jag längtar efter en förändring av det som 
kallas konstlivet.
Vi har rätt att arbeta för oss själva. Men vi kan också gå vidare och arbeta 
för att andra ska få det bättre (och vad menar vi med bättre?) Vi kan gå 
ännu vidare och säga att vi vill att mänskligheten ska få det bättre. Grup-
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pen har större kraft än den enskilde, om den arbetar mot samma mål. Alltså 
är det viktigt att noga precisera målet, målen.
      Gunilla och jag roade oss med att tänka oss vilka kvaliteter som vi ville 
att ett framtida Centrum för textil skulle ha. T ex PLATSEN: ligga vackert, 
möjlig nå med kollektivtrafik, expansionsmöjligheter, närhet till billigt bo-
ende, närhet till stora samlingssalar mm mm. Dagsutflyktmål från storstad. 
Med en större grupp skulle fler kvaliteter komma fram.

Vilka VERKSAMHETER skulle rymmas? Ja allt från utställningar, work-
shop, kafé till materialförsäljning. Ja, vi skrev upp 7-8 till. Inom området 
hur få PENGAR kom vi på många saker, inte bara bidrag. Det fanns områ-
den som SAMARBETSPARTNER, PERSONAL, FORSKNING...
      Eftersom vi inte vill lägga oss i er diskussion, när vi inte är där, så hop-
pas vi att ni finner personer som ansvarar för vissa områden, och vi ställer 
gärna upp i någon grupp.
       Vi tänkte oss ett inspirerande, nyskapande, kraftfullt, växande, lustfyllt 
och öppet centrum med en mångfald aktiviteter, en plats för kunskapsut-
veckling, fantasi, konstnärlighet, medvetandehöjande.
En återvinningscentral för goda idéer och användbart material.
Ett centrum för samarbete.
Ett centrum som startar i den realistiska verkligheten, men har målet klart 
för sig i visionens goda idérike.
Ju noggrannare grunden läggs, desto fortare går bygget.
Önskar er alla ett gott seminarium!

Barbro

B I L AG A .

TA N K A R  O M  AT T  G E N O M F Ö R A  E N  V I S I O N  
F R Å N  B A R B R O  W E R K M Ä S T E R  O C H  G U N I L L A  PA E TAU - S J Ö G R E N

(Användes som diskuss ionsunder lag v id  gruppsamtalen. )

 B I L D S P E L E T

En ny del till bildspelet har gjorts detta år. Vi strävar efter 
att få en samlad bild av den nordiska textila konsten som 
kan användas i undervisningssammanhang.

T E X T:  David Björklund. F OTO :  Jan Berg, sid. 25, Annette Fahlsten, sid. 11, Göran Gustafsson, sid. 2, 5, 14-20, 24, 25, 27, 
Britta Kleberg, sid. 1, 7-10, 12, 24, 26. Ö V E R S ÄT T N I N G :  David Wingate. G R A F I S K  F O R M :  Lisa Sigfridsson. 
R E DA K T I O N  O C H  U T S TÄ L L N I N G S S A M O R D N I N G :  Malena Karlsson, Britta Kleberg och Caroline Lindqvist. 
O M S L AG S B I L D :  Magnetisk hjem (detalj) av Inger Johanne Rasmussen, tagen från hennes föreläsning vid seminariet.



Överst t.v. Kristin Lindberg, överst t.h. Kristveig Halldórsdóttir, nederst Kazuyo Nomura.
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Anneli Kokko Karen Havskov Jensen

T E X T I L  LYS
18.9 - 7.10 2007
med
K A R E N  H AV S KO V  J E N S E N ,  Danmark
A N N E L I  KO K KO,  Finland
K R I S T V E I G  H A L L D Ó R S D ÓT T I R ,  Island 
K R I S T I N  L I N D B E R G ,  Norge
K A Z U YO  N O M U R A ,  Sverige
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M I N I T E X T I L  
18.9 - 7.10 2007
En utställning med små verk 
(max 20x20x20 cm) lockade 
ca hundra konstnärer från 
hela Norden att delta.
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FA K TA  O M  N TA

 Nordic Textile Art bildades 2006 av en grupp textilkonstnärer 
 i norra Bohuslän, Sverige. 
 Föreningen har 190 medlemmar i hela Norden, 
 de flesta ännu i Sverige.
 Nordiskt Textilt Råd med två personer från varje nordiskt land 
 planerar utställningar, workshops och webbsida.
 Föreningen vänder sig fr.a. till professionellt verkande textilkonstnärer 
 och institutioner med intresse för textil konst.
 Årsavgift 150 SEK, institutioner 500 SEK, 
 plusgiro 208771-6, eller bankgiro 5890-7767. 
 Betalning från andra länder än Sverige; SWIFT: SWEDSESS
 IBAN: SE3580000008351938073185.
 Kontaktperson Britta Kleberg 0046(0)31246345, 
 e-post britta.kleberg@bredband.net
 Webbsida www.nordictextileart.net
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