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16/11 2017 - uppföljning av nätverksaktiviteter och tidsplan  

 
FORUM FÖR SAMTAL – TEXTIL KONST I NORDEN  
långvarigt nätverksstöd Nordisk Kulturkontakt 14 december 2015 - 14 december 2018 
 

 
NTA + TEXO IN RÄTTVIK, SWEDEN 2016. TEXTILE TALK/TALK TEXTILE 

	
Nordic Textile Art wants to bond to already establish networks in the Nordic countries. That´s 
why NTA wants to create a forum for talks about textile art. The goal is to reach a structure of 
sustainability in the network and to construct a description and a program for upcoming projects. 	
 
”Forum för samtal – textil konst i Norden” är en uppföljande nätverksaktivitet för samarbeten 
och nätverksbyggande för den textila konsten i Norden. Genom kortvarigt nätverksstöd skapades 
inledande förutsättningar. Syftet med projektet är att fördjupa kontakter och samarbete mellan 
konstnärer, och organisationer för textil konst i varje nordiskt land och att skapa en mobilitet 
med nya forum för textil konst. Med kortvarigt nätverksstöd har NTA kunnat etablera betydande 
kontakter. Starkast band har knutits med TEXO, den finska organisationen för textil konst. 
Därför genomför vi gemensamt flera aktiviteter med målet att främja samarbete och varaktiga 
kontakter mellan de nordiska och baltiska länderna, bidra till att öka kunskapen om nordiska och 
baltiska konstnärer och att utbyta erfarenheter och lära av varandra.  	
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14 december 2015  Startdatum med inledande diskussioner via sociala medier med NTAs styrelse, 

TEXOs styrelse, Nordic Textile Council (Island, Norge, Finland, Sverige, Island) 
	
26 - 27 februari 2016 Deltagande i textilkonstseminarium på Textilmuseet i Borås	
	
30 mars - 3 april 2016 Nordic Textile Meeting in Bergen – The Value of Textile Art/Added 

Values. Årsmöte i Norge med stort och innehållsrikt program i samarbete 
med Kunst og designhøyskolen i Bergen. Styrelsen blir mer nordisk. 
Styrelsen som väljs består nu för första gången av representanter från alla 
de fem nordiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. 
Styrelsen för NTA och Nordic Textile Council med sina representanter 
från Norge, Finland, Danmark, Sverige och Island träffas för att diskutera 
och lägga upp strategier för nätverksarbetet. Möten med European Textile 
Network och Textilmuseet i Borås för samarbeten och en textilkonferens i 
Borås 2017. 
 

31 maj 2016 Möte med Textilmuseet i Borås för vidgat samarbete och inför 
textilkonferens i Borås 2017 

 
16 juni 2016 Möte med Rydals museum angående möjligheter att visa TEXOs 

utställning Johtolanka.  
	
26 - 28 augusti 2016 Textil workshop i Rättvik, Sverige. Textile Talk/Talk Textile.	

Gemensam workshop med NTA och TEXO för ökad kunskap, utblickar 
och nätverk. 11 konstnärer deltar. I programmet för dagarna ingår möten 
med aktuell lokal kultur med visningar av Rättviks hembygdsförenings 
textilkammare, kyrkliga textilier och ett besök på Jobs handtryck. 
 

       
PIRKKO HEIKKILA (FI)                            HELGA PALINA BRYNJOLFSDOTTIR (IS)    VIBEKE LINDHARDT(DK)                  JUHA LAURIKAINEN (FI) 

 
22 - 23 september 2016 Nätverksmöte i Tampere och Hämeenlinna. - Forum för samtal – textil 

konst i Norden. Vernissage av utställningen Jotholanka - Narrative thread 
the 10th textile art triennial på Vapriikki i Hämeenlinna. Möjligheter att 
visa utställningen under Crossover i Borås diskuterades.  

 
8 – 9 oktober 2016  Nätverksmöte på Textilmuseet i Borås. Planering tillsammans med ETN, 

Textilmuseet och Borås Borås (Borås stad). 
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16 - 18 mars 2017 Nordic Textile Meeting in Borås – Textile Futures. Ett mindre program i 
samband med NTAs årsmöte i samverkan med Textilhögskolan och 
Textilmuseet.	Nordic Textile Council upplöses. Beslut om nya stadgar där 
styrelsen utökas med fler nordiska representanter. Nya styrelsen för NTA 
träffas för att diskutera och lägga upp strategier för nätverksarbetet. Möte 
med ETN och Textilmuseet i Borås inför textilkonferens i Borås 2017.  

 
4 april 2017  Utvecklingsmöte för NTA i Köpenhamn. 
 
21 april 2017 Uppföljningsmöte utveckling NTA i Köpenhamn. 
 
3 juni – 19 sept. 2017 Johtolanka – Narrative Thread the 10th TEXO Triennale of Textile Art 

visas på Rydals museum. Genom samverkan med NTA knyts viktiga 
kontakter för TEXO vilket möjliggjorde att utställningen kom till stånd i 
Rydal. Sommarutställningen blir en succé och visar ett stort intresse för 
finsk textil konst. 

	
18 - 20 augusti 2017    Textil workshop i Pulsa, Finland. Textile Talk/Talk Textile.  

Gemensam workshop med NTA och TEXO som under några dagar 
genom konstnärlig praktik samlas för ökad kunskap, utblickar och 
nätverksbyggande. 12 konstnärer deltar där Aet Ollisaar, textilkonstnär 
från Tartu i Estland är inbjuden som ett led i att skapa kontakter med de 
baltiska länderna. Planer läggs för nästa års textil workshop som bestäms 
ska hållas i Estland.  
	

	 	 		 																		ELINA HELENIUS (FI) RAGNA FRODADOTTIR(ISL)          KRISTINA HELLBERG (S)          AET OLLISAAR (EST) 

 
September 2017 CROSSOVER BORÅS 2017 the 19th ETN Conference in Borås. 

En europeisk och nordisk textilmanifestation i Borås. Deltagarna kommer 
från 31 olika länder. NTA ingår som del i organisationen. Specifikt 
genomför NTA egna utställningar, workshops, forum för möten och 
fungerar som resurs under konferensdagarna. Styrelsen för NTA får 
möjlighet att träffas för internt nätverksarbete. Internationella kontakter 
knyts. Ett fortsatt samarbete med ETN diskuteras. NTA blir inbjudna till 
en europeisk nätverksträff på Textile Zentrum Haslach i Österrike juli 
2018. http://www.textiles-zentrum-haslach.at/home. 
Långvarigt nätverksarbete ger resultat i att Borås stad får upp ögonen för 
stadens potential som textilt centrum. Nya idéer och nya samarbeten får 
bäring både i nordiska såväl som internationella textila sammanhang. 
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NTA styrelse: Ordförande Vibeke Lindhardt (Dk), Åse Eriksen (N), Josabet Werkmäster (S), 
Elisabeth Brenner Remberg (S), Linnea Blomgren (S), Juha Laurikainen (Fi) 
Helga Palina Brynjolfdottir (Is) 
Suppleanter: Berthe Forchhammer (Dk), Kristina Hellberg (S), Ragna Frodadottir (Is) 
Rakel E Hugle (N).  
Projektgrupp Forum för samtal: Josabet Werkmäster och Elisabeth Brenner Remberg. 
 
TEXOs styrelse: Ordförande Juha Laurikainen, Elina Helenius, Pirkko Heikkilä, Ulla-Maija 
Vikman, Liina Blom, Sirpa Eronen, Merja Keskinen.  
 
Aet Ollisaar, www.aetollisaar.com, Tartu Körgem Kunstikool, Estland 
 
 

	
	

 


