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Vem behöver ett Nordiskt Galleri för Textil Konst?
Frågan är viktig.
Trots ett brett och djupt allmänt intresse ﬁnns ytterst få arenor för att visa textil konst
i Norden. Varför är intresset så lågt för att visa konst med textil som material när den
som görs är så intressant, så djärv och så vacker?
Det verkar krävas en upplysningskampanj – ett tydliggörande av det nödvändiga i
att ta krafttag för att ge den textila konsten den plats den förtjänar i samtiden och i
historien.
Det behövs m.a.o. ett centrum, en arena, en visningsplats – ett Nordiskt Galleri för
Textil Konst. Konstnärerna behöver ha ﬂera platser att visa sitt arbete för att ha en
chans att överleva, och allmänheten behöver en rimlig möjlighet att någon gång
få se den bästa nordiska textila konsten. Dessutom vet vi att kultur är ett verksamt
medel att göra en kommun mera attraktiv och därmed sätta fart på de ekonomiska
hjulen i lokalsamhället.
Vi har nu startat ett intensivt arbete för att förverkliga vårt syfte. Vi har startat en
organisation, Föreningen Nordiskt Galleri för Textil Konst, och vi har hittat ett hus som
skulle passa ﬁnt, utan dyra investeringar – Gamla Folkets hus i Hunnebostrand. Men
utan stöd från dig som representant för allmänheten, våra beslutsfattare, våra institutioner, etc., går det inte.
Vi hoppas alltså på ett gott och givande samarbete framöver för att förverkliga ett
Nordiskt Galleri för Textil Konst!
Föreningen
Nordiskt Galleri för Textil Konst
Elsa Agélii, Kristofer Utbult, Pia Rex Olenborg,
Caroline Lindqvist, Stig Bohlin, Cecilia Alkhagen,
Gunnel Berlin, Rolf Åsberg, Pål Svensson
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Rapport
från ett seminarium
om nutida textil konst i Norden
Gamla Folkets Hus
Hunnebostrand
15 – 16 augusti 2006
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Deltagarna hänger upp bilder, tygbitar,
en brödkant, ett kaﬀeﬁlter, en oblatduk
broderad av en gammal faster, en
sjuksköterskeuniform i sin
ursprungliga kappsäck...
Alla hade någonting som hängdes på
den tråd som gick runt hela rummet.

Sotenäs kommuns kulturchef Britt Wall öppnar
seminariet med att tala om kulturen, som
genererar ökat välstånd för de samhällen som
vågar satsa på den. Bland beslutsfattare idag är
det en välkänd sanning att det i kulturens spår
följer turism, nya arbetstillfällen, ett rikare liv för
bygdens bosättare m.m., m.m.
Britt Wall slutar sitt inledningstal med orden
Kämpa på! Tidpunkten är rätt
och ni är på rätt väg, Jag tror på er!
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Ta l a r n a o c h f ö re d ra g e n 
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– Idéer har bollats i många år.
Plötsligt ﬁck de en konkret plats
i gamla Folkets Hus i Hunnebo
och därmed också ett liv.
– Den textilt baserade konsten har djupa rötter i folklig
tradition. Textilt material följer människan genom livet och
historien. Starkt konstnärligt uttryck ﬁnner vi redan i paracasindianernas broderier från södra Peru, bevarade sedan 300 år
före Kr. Den 70 meter långa broderade Bayeuxtapeten, som skildrar slaget vid Hastings 1066 är ett annat tidigt exempel
på högtstående textilkonst. Folkkonst från hela världen lever och älskas fortfarande. I Norden har vi en särpräglad och
i viss mån fortfarande livlig tradition förvaltad av hemslöjdsrörelser. Stickning, virkning, vävning, broderande, utövas i
lust och samvaro. Ur denna rika kulturmylla växer och utvecklas den fria textila konsten med ständig korsbefruktning av
rörelser inom samtidskonsten.
– I alla de nordiska länderna utbildas fortfarande konstnärer med textil inriktning. Från Konstfack i Stockholm och HDK i
Göteborg kommer cirka 10 nyutexaminerade varje år. Det ﬁnns en stor och kunnig och intresserad publik, mest kvinnor.
Men oﬀentligheten för den textila konsten motsvarar inte detta publika intresse. Tidigare var Röhsska Museet i Göteborg
en självklar arena för textil samtidskonst. Men 1997 kom nya direktiv och museet skulle främst visa design och konsthantverk av brukskaraktär. Kvar ﬁnns nu Textilmuseet i Borås, som fortlöpande gör visningar av textila konstnärskap samt
delar ut Focus-stiftelsens stora pris Nordic Textile Award på 250.000 kronor, till framstående konstnärer i Norden. Detta är
mycket bra, men inte nog.
– Sedan min tid som professor på HDK 1996-99 har jag allt allvarligare funderat på någon sorts lösning. I en nygjord
studie av textilkonstnärernas villkor i Västra Götalandsregionen kommer behovet av en arena och mötesplats upp som
det viktigaste bland tillfrågade konstnärer ur olika generationer. När så gamla Folkets Hus i Hunnebostrand stod tomt
och på väg mot nya planer kunde lösa tankar och idéer fästas vid ett faktiskt hus. Detta snart hundraåriga hus byggt av
Hunnebostrands stenhuggare och renoverat till en värdig byggnad i funkisstil på 50-talet skulle med sitt läge vid ströget
ner mot hamnen passa perfekt för nordisk textilkonst. Föreningen Nordiskt Galleri för Textil Konst har fått hyra huset till
det seminarium som hållits den 15-16 augusti 2006. Vi har fått tillfälle att pröva bärkraften i idén och anslutningen till
seminariet och entusiasmen talar sitt tydliga språk.
– Etthundra deltagare från hela Norden enades kring två punkter:
 Att skapa ett nordiskt råd, bestående av två personer från varje land. Detta råd skall diskutera vad som bör och kan
göras samt förbereda och formulera nästa sommars stora satsning:
 Utställningssommar 2007: Textila Storverk och Minikonstverk från hela Norden
– Detta kan bli möjligt om pengar ställs till förfogande och huset kan lånas ytterligare en sommar.
– En seminariedeltagare gjorde jämförelsen med Akvarellmuseet på Tjörn, som kostade 56 miljoner att bygga ”tänk här
har Sotenäs kommun en chans att spara 56 miljoner kronor, huset ﬁnns ju redan!”
Elsa Agelii
Sverige
konstnär
f.d. professor i Textil Konst vid HDK, Göteborgs Universitet
och ordförande i föreningen Nordiskt Galleri för Textil Konst

Situationen i Finland:
– Idag ﬁnns ingen textil bildkonstutbildning på någon av landets konsthögskolor. Konsthantverk betraktas som en historisk företeelse och då textil används som material i konst blir det därför också lite nedlåtande behandlat. Och eftersom
skillnaden mellan textilkonst och konsthantverk är lite ﬂytande är museer och gallerier inte intresserade av utställningar
med textilkonst. I vissa sammanhang ses visserligen textila bilder som konst men någon arena för textilkonst ﬁnns inte,
trots den djupa folkliga förankringen.
– Design är det som idag är ”inne”, och designbranschen använder sig ofta av kändisar från andra branscher, eftersom
namn säljer bättre än färg och form. Design blir på så vis ett slags gemensam upplevelse – ungefär som teater, ﬁlm och
TV-såpor – alla har en relation till skådespelaren/designern. I design ﬁnns dessutom pengar att tjäna, vilket det inte gör
i hantverket eller textilkonsten och därför har dessa heller inga ekonomiska intressenter. Textilkonst och hantverk är inte
”sexigt” (= man blir inte rik på det)!
Raija Jokinen
Finland
konstnär, freelance designer, lärare
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Läget i Danmark är detsamma som i Finland.
– Textil ses som en historisk företeelse och
textilundervisningen har försvunnit från
konsthögskolorna. Textilkonstnärer är sällan
representerade på museerna och man hittar
inga biograﬁer över tidigare textilkonstnärer där
– även textilkonstens historia verkar var ”osexig”.
Det är som om den aldrig funnits…
– Det er tydeligt, at tekstilkunst i Danmark fortsat er isoleret i forhold til en mere traditionel kunsthistorie, hvor opdelingerne fortsat har to stærke afsæt – de ”skønne kunster” og de tidsmæssige strømninger, i form af kendte ismer og fx samtidskunst. Der er ingen tvivl om, at tekstilkunst har sin plads i samtidskunsten – som integreret element – samtidig med
at der i de traditionelt tekstilkunstneriske miljøer er stigende interesse for eksempelvis billedvævning – artapestry. (...)
Siden 2000:
 er den faglige undervisning på designskolerne halveret  er 6 ud af 8 håndarbejdsseminarier lukket, fritidsundervisning og højskoleundervisning beskåret kraftigt  obligatorisk skoleundervisning i håndarbejde er nede på et
år = 80 lektioner  på lærerhøjskolen – Danmarks pædagogiske Universitet – forskes og studeres tekstil som ”materiel kultur” under en kulturhistorisk optik.
Konklusion:
– I Danmark er de formelle vækstlag i regi af undervisning politisk stærkt beskårne. Tekstil indgår som element i fx
design, men er uden egen identitet i undervisning. Det er derfor ikke i de oﬃcielle/oﬀentlige miljøer, at udviklingen
skal søges. Her arbejdes nok akademiseret og videnskabeligt, men uden en egentlig tekstil praksis – her registreres det
forgangne – det historiske, mens praksis overlades til vækstlagene. Derfor savnes et akademi
 med den hovedopgave at indkredse og udvikle tekstil som kunstnerisk udtryksmedie
 med det formål at skabe et forum for fortsat udvikling af tekstilkunst på nordisk plan
Lisbeth talar också lite om att man i Sverige ser kopplingen till feminismen och drar slutsatser utifrån det, men i Danmark ﬁnns ingen sådan analys.
– I Danmark har det feministiske aspekt ikke haft den samme betydning som fx i England (UK) og i Sverige. Det er vigtigt
at være opmærksom på, når vi idag forsøger at skabe en fælles platform for forståelsen af nordisk tekstilkunst. En af
grundene kan være, at vi i Danmark har – og havde – en stærk tradition for samarbejde mellem møbelfolk, arkitekter og
tekstilt arbejdende kunsthåndværkere inden for væv og tryk.
Dagens tema – tekstilkunst kan perspektiveres fra ﬂere vinkler – jeg har i denne sammenhæng valgt:
 1976 – etableringen af Den nordiske Tekstiltriennale
 Udtryksmæssig dokumentation – kunsthistorisk funderet
 Nye (aktuelle) grupperinger – professionelle såvel som foreningsbaserede
Lisbeth Tolstrup
Danmark
Tekstilformgiver, journalist DJ og kunsthistoriker AICA.
Bidrag til bl.a. Weilbachs Kunstnerleksikon og Dansk Kvindebiograﬁsk Leksikon.
Medforfatter til Tekstilkunst i Danmark 1988-1998, Borgen 1999
og eneforfatter til bl.a. Grete Balle – Tekstilkunstner og billedskaber, Borgen 1996.
Aktiv i det tekstile felt som designer, som kurator og som udstillende tekstilkunstner.
Lisbeth Tolstrups föredrag kan skickas efter från: olenborg@telia.com
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Tiden som är för handen. En betraktelse över
konst och konstutbildning.
– Mitt intresse i detta ärende är makt. Det är
inget att hymla om. Jag vill ha mera makt åt
andra kunskapsvägar än de akademiska, så att de
kan erövra sitt nödvändiga handlingsutrymme
på egna villkor.
– Så gott som hela univeritetets fokus riktas idag mot forskning, ofta på ett väldigt okritiskt sätt. Att i den atmosfären tala
om hantverk, intuition, det meningsskapande i materialet, eller Gud förbjude, hävda att det faktiskt går att ägna sig åt
avancerad och gravt kunskapsgenererande konsttillverkning utan att förhålla sig till någon särskild teoretisk överbyggnad... det är svårt. Men jag hävdar bestämt att det är nödvändigt.
– Det handlar om att ta reda på hur det verkligen förhåller sig. Vad är det för konst som syns och talas om? Vilka vägar är
framkomliga för en människa som vill bli konstnär? Vad är det för villkor som råder inom den högre konstutbildningen?
Vad är det som gjort att universiteten fått monopol på att utfärda konstnärslegitimationer? ––– Vad har vi konsten till?
Hur ser den ut?
– Det som gång på gång och allt tydligare visat sig är att vi idag har två grundläggande kunskapsbildningsvägar i
konsten. Den ena är ögats och handens väg till kunskap, den jag väljer att kalla Praktisk konsttillverkning. Det är en
mycket gammal väg. ––– Den andra vägen är en konceptuellt språklig väg till kunskap som under 1900-talet växte sig
stark främst inom den akademiska konstutbildningen vid amerikanska universitet. ––– där vi ﬁck en konst som mest
handlade om sig själv som företeelse och begrepp. Det var en konst som kallades Samtidskonst, ett i sig problematiskt
begrepp med en smak av annektering och en fantastisk potential till missförstånd och antagonistiska motsättningar. I
slutet av 1900-talet var Samtidskonsten, med rötterna i den nya konstens mer teoretiska kunskapsbildning, väl etablerad
även på den svenska konstscenen och kraven och förväntningarna på konstutbildningen förändrades. Den praktiska
kunskapsbildningen inom konsten ansågs tillhöra det föregående och stod inte i centrum för intresset i det läget. I
denna nya tingens ordrika ordning, som det plötsligt var bråttom att etablera inom de högre konstutbildningarna fanns
alltså praktikerna kvar, men rätt hårt överkörda och tysta. Med en levande och rik kunskapstradition, men utan godkänd
konstnärlig lingvistik att förklara eller försvara den med.
– Det jag på egen hand har tillägnat mig av teorier runt konsten genom att läsa olika ﬁlosofer, sociologer, idéhistoriker,
poeter och andra är av stort värde för mig. Men i det skapande ögonblicket har den där teoribildningen inte gjort mig
till en bättre konstnär i den konsttradition där jag vill vara verksam. Det vill man inte tro på universitetet.
– Om t.ex. den praktiska konstutbildningen får tillgång till handlingsutrymme på egna villkor skulle universitetet samtidigt kunna få veta mera om vetandet, om hur kunskap bildas, en ömsesidig respekt för varandras vägar och villkor
kunde prövas, erfarenheternas demokrati undersökas närmare, man kunde göra en intellektuell bubbelpool av humanvetenskapernas kardinalproblem: oenigheten kring begreppen. Att universitetet inte bara förser sig från detta dukade
bord var för mig länge en gåta. Ända tills jag började arbeta där på allvar. Det handlar om makt.
– Den maktfördelning som avgör dagens hierarkiska uppordning av kunskaper måste brytas. Det handlar om att fördela
makt i vidare bemärkelse, det handlar om demokrati. Det handlar om konstens betydelse i ett samhälle som vill vara ett
samhälle för människorna.
Nina Bondeson
Sverige
konstnär, professor i textil konst vid HDK Göteborg
Nina Bondessons föredrag kan skickas efter från: olenborg@telia.com
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O m A k va r e l l m u s e e t i S k ä r h a m n
– Under de första 10 åren (från starten 1989, då vi faktiskt
var tre textilkonstnärer, alla med här nu, som skrev den första programskriften) har ca 20 personer arbetat i projektet i
olika perioder. Grundidén var ett centrum för akvarell med
undervisning och utställningar och vi började med några
förankringsseminarier (för museifolk, konstnärer och arkitekter) och akvarellkurser med Arne Isacsson.
– Många samtal fördes mellan konstnärer, arkitekter, politiker… och den första oﬀentliga manifestationen var Nordisk
Akvarell 1993, som blev en succé. Efter utställningen gjordes en förstudie med stöd från landstinget.
– Akvarell, precis som textil, är en smal nisch med ett brett folkligt intresse och ses, liksom textil, inte som riktigt ”ﬁnt”.
Det var många turer med olika kommuner innan Tjörns kommun plötsligt nappade och var väldigt på hugget – de
kunde se fördelarna för kommunen (och det visade sig också vara ännu mer fördelaktigt för kommunen än vad någon
trodde från början). En i gruppen var väl insatt i turerna som handlade om att söka pengar, det gjorde henne till den
kanske viktigaste personen. Flera av arkitekterna var kunniga i marknadsföring och de lyckades också få fram prispengar
till en arkitekttävling som anordnades av SAR.
– Gången från idé till ett Akvarellmuseum kan, lite kortfattat, beskrivas så här: Interimsstyrelsen bildas – söka pengar
– inriktning, centrum? Museum? – verksamhetsplan – söka pengar – arkitekttävling – tomtfråga – söka pengar – förankra projektet i norden – söka pengar – bygglov – söka pengar – överklagan och väntan… Jaa – byggnadsentreprenad
– söka pengar – personal, chef – söka pengar.
Och till sist när huset stod där med chef och personal – Upp till bevis!
– Vad behövs för att sätta igång ett sådant här projekt?
Konstnärlig know how .
Ett realistiskt behov och intresse.
Mod, drömmar, visioner och en stark bild av det färdiga resultatet – man måste veta vad man vill!
Stark intuition av att detta kommer att lyckas.
Entreprenörsanda, nya tankar.
Många samverkande krafter, kunskap och synsätt – en styrka som också skapar konﬂikter.
Krockar som förekommit: Amatörism – konstnärlig känsla.
Politiker – konstnärer.
Hej å Hå! Alla skall gilla läget – experimentellt och innovativt.
Regionalt – intressant för en stor konstpublik.
Ett tillräckligt ”fattbart” projekt, som många kan ansluta sig till.
Tillräcklig öppenhet för att många skulle känna sig delaktiga i drömmen.
Hur kan Projektet lyckas i framtiden?
Överraska – Håll kvalitén.
Helen Backlund
Sverige
konstnär, chef för Dalslands Museum
Underlaget i punktform till Helen Backlunds föredrag
kan skickas efter från olenborg@telia.com

O m Te x t i l g r u p p e n
– Textil konst är en tradering av tekniker som främst utförs av
kvinnor. Utifrån ett konstfeministiskt perspektiv framstår det
som klart diskriminerande att endast ett material, textil, är
exkluderat från att ingå i Moderna Museets samlingar. Är detta
roten till svårigheterna eller bara ytterligare ett uttryck för hur
textil konst är stigmatiserande för utövarna och trots detta är
det första konstverk besökarna möter i entrén på Moderna
Museet ett textilt verk av den manliga konstnären Yinka Shonibares.
– Förutsättningen för att Textilgruppen bildades var den nystartade Kollektivverkstan på Söder i Stockholm. Verkstan bildades med ett starkt stöd från Stockholms ledande socialdemokrater. Här på Västkusten ﬁnns exemplet Akvarellmuseet.
–Politisk förankring är A och O. Kan man få höga politiker och borgarråd engagerade så kan man försätta berg.
– Textilgruppen hade inget gemensamt konstnärligt program utan var ett konstnärskollektiv, en försäljningsorganisation
med egen utställningslokal. (…) Bristen på gemensam konstnärlig samsyn underlättade igångsättandet av verksamheten, men kom också tillsammans med andra faktorer att utgöra upprinnelsen till den splittring, som ledde till verksamhetens upplösning.
– När sjuttitalets ”alla kan” försvann, ersattes det av 80-tals normer om kvalitet. ”Allas delaktighet” ställde gruppen inför
stora prövningar och i slutet på 80-talet i övergången till 90-tal förändrades konstscenen. Enligt den ﬁnländska regissören Ralf Långbacka så upphör konstnärliga grupper, kollektiv, att vara kraftfulla redan efter 5 till 7 år. Första året går åt till
att artikulera, tydliggöra, gruppens målsättning, organisation och etablering, de följande tre för att utveckla verksamheten. Därefter inﬁnner sig konstnärlig stagnation eller upprepning och verksamheten förlorar i kraft, slutet närmar sig och
inﬁnner sig inom ett par år. Det är spännande att dela in och betrakta Textilgruppens verksamhet i femårscykler, var och
en med en egen pregnant identitet. Textilgruppen pånyttföddes tre gånger, men inte en fjärde … eller utgör Fiber Art
Sweden, FAS, bildat 1998, fortsättningen?
Maria Fridh
Sverige
teaterregissör
utredare
f.d. konsthallchef och utställare av framför allt samtidskonst.
Har för Arbetsgruppen för dokumentation av Textilgruppens historia
uppdrag att vara koordinator, redaktör för en bok och curator för en utställning om Textilgruppen.
Maria Frids föredragsunderlag kan skickas efter från: olenborg@telia.com

FA S - Fi b e r A r t S w e d e n , e t t a r b e t e i n ä t v e r k .
Monica tar avstamp i utställningen Konstfeminism, en manifestation på bred front, med
mångsidig konst från de senaste c:a 35 åren, men där de textila bilderna nästan alla var
från 60 – och 70-talet. Utställningen utgick från den enskilde konstnären, och lyckades på
något sätt bortse ifrån de olika nätverk som funnits sen början av 70-talet. Detta trots att
det handlade om en feministisk utställning.
– Grupper som konstnärerna bakom utställningen Verkligheten sätter spår, Vi arbetar för
livet, Textilgruppen, Tiogruppen och FAS, omtalas inte som nätverk. Däremot visades ett
antal enskilda konstverk, sålunda ryckta ur sitt sammanhang. På nåt sätt genomsyras hela
Konstfeminism utställningen av gänget bakom ”Vi arbetar för livet” - utan att det omnämns, utom i förbigående.
Monica hävdar att nätverken inom kvinnokonsten haft stor betydelse, och ser dem som en politisk handling.
I stället för att underkasta sig de villkor som står till buds, tar man saken i egna händer och skapar alternativa
arenor. Speciellt inom textilkonsten har därför nätverken alltid varit väldigt viktiga, eftersom textilbaserad konst
varken får eller fått det befogade utrymme och uppmärksamhet som den förtjänar. Den naturliga följden har blivit
att sluta sig samman.
– Sommaren 98 bildades FiberArtSweden – FAS. (…) Från början var tanken att det skulle bli en stor förening för
alla yrkesverksamma som kände sej kallade. Vi skulle driva frågor som var viktiga för medlemmarna och verka för
den textilbaserade konsten. Men slutet av 90-talet var inte en tid när en sådan hållning var riktigt gångbar. Den
riktlinje som vi enades om var att alla verkar som egna, fria konstnärer inom ett platt nätverk. Vår strävan är inte
att växa och bli starka genom mångfald och gemensamt mål, utan istället bygga på lättrörlighet; vi har inget eget
galleri och verksamheten bygger i hög grad på spontana aktiviteter på initiativ av medlemmarna.
(…)
– Som förening är vi inte så intresserade av att odla den speciﬁkt textila särarten, d.v.s. konst utförd av textilt
material. Det som egentligen är vår plattform är ett intresse och kärlek till textil i alla dess former, inklusive den
kontext, de områden, där textil har sin givna plats – d.v.s. överallt egentligen.
Monica Nilsson
Sverige
konstnär
vinnare av det första Nordic Textile Award

Om x-faktorn, wow-faktorn
o c h a n n a t vä s e n t l i g t .
– Jag tänker tala om attityder & förhållningssätt
till den textila konsten & konstnärskapet. Jag
har bestämt mig för en handlingsplan för mitt
arbete. Jag vill tillbaka till min första kärlek! Den
textila konsten. Jag har tröttnat på att bevisa
för mig själv och andra att jag är en trovärdig
samtidskonstnär. Att jag inte är värdekonservativ
och har fastnat i ullkardning, att jag är medveten
om provokativ könsmaktsordning.
Detta är min handlingsplan:
1) Tänk noga efter: Vad vill du EGENTLIGEN
göra?
2) Gör det!
3) Berätta om det!
– Man behöver ha ROLIGT!
– Det betyder inte att man behöver skratta – det betyder att man måste bli överraskad.
– Det handlar om att få syn på X-faktorn! Överraskningen. Det oförutsägbara, det ovissa. Det handlar om att ta risker. Att
våga, att chansa och att hela tiden utforska något nytt. Det handlar alltså om mod.
– Men varför faktor x? För att våra verk ska få nerv, energi, karisma. Väcka intresse. Slå någon till marken. Synas. Höras.
– Det ﬁnns inga genvägar till uppmärksamhet. Vetenskapen, som talar om hur det ÄR, politiken, som talar om hur det
BORDE vara, är trots allt beroende av att vi överraskar. SVT-kulturjournalisten Roland Zuiderveld har sagt så här i en
krönika: ”Exakt hur X-faktorn byggs upp är okänt. Men dess byggstenar och kitt är fascinationen. Och: I betraktarens öga
är X-faktorn alltid plus eller minus, den kan aldrig vara 0.”
Annika Ekdahl
Sverige
internationellt verksam konstnär
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N å g r a rö s t e r u r d e b a t t e r n a k r i n g t e x t i l k o n s t i e t t n o rd i s k t p e r s p e k t i v.
Hrafnhildur Sigurdardóttir, Island:
– På Island har alla skolor med konsthantverk i namnet bytt namn och alla vävstolar har åkt ut. Det är
enbart design som gäller idag! Men samtidigt ropar allmänheten efter det stickade, det, virkade och
det vävda. På Island klarar man sej inte utan kontaktnät – vi lever på en isolerad liten ö där vi ser ut på
havet och väntar på besök – Island behöver VERKLIGEN ett nordiskt kontaktnät för att inte förtvina.
Hilde Brita Hauan Johnsen, Norge:
 I Norge är alla välorganiserade, t.ex. är jag medlem i Norsk Kunst, Norsk Kunsthåndverk och Norsk
tekstilkunst. Det ﬁnns många stipendier kopplade till hantverk i Norge – samt organisationer
(OCA, UB, KD) som hjälper konstnärer (även textilkonstnärer) att visa sig utomlands.
 2% av alla byggkostnader i Norge är vikta för konst och utsmyckning men vi borde nog mera
utveckla textila material som tål väder och vind för att på allvar få del av dessa pengar.
 I Norge värnar man verkligen om sin kultur och det gör det textila materialet viktigt både i
konsten och i hantverket.
– Men även det nordiska samarbetet är oerhört betydelsefullt för oss. Vi, precis som islänningarna,
känner oss ofta lite isolerade från resten av världen.
Stig Bohlin, Sverige:
– I Norge verkar det ﬁnnas ett utrymme för skapande konstnärer som det deﬁnitivt inte ﬁnns i Sverige.
Hos oss behövs VERKLIGEN en arena – en mötesplats, en plats där vi kan synas – kanske är det därför
vårt nordiska projekt tar avstamp i just Sverige.

Elsa Agélii, Sverige:
– Det ingen skriver om ﬁnns inte och konstvetarna missar på så vis en stor och viktig grupp av konstnärer som jobbar med det alltför enkla materialet textil! I England är det tvärtom, där är materialkunskap en viktig del i alla konstutbildningar (för att inte begränsa konstnärer)!

Helen Backlund, Sverige:
– Den ”nya dogmen” i svensk politik; kulturen som allas nya frälsare, var hamnar konstnären i denna
nya utveckling? Var vill vi hamna? Vad vill vi med Nordisk Textilkonst?
Raija Jokinen, Finland:
– Konstnärsrepresentanter (presidenter) från varje Nordiskt land bör bilda någon slags övergripande
presidium. Det är kanske en början…
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Andra röster:
 Konst handlar inte om material – textil är i första hand en feministisk fråga.
 Det som ingen skriver om det existerar inte – och ingen skriver om textil...
Kerstin Quenzer, kulturchef i Västra Götalandsregionen:
– Politiker formar kulturpolitiken och tjänstemän genomför politikers beslut. Tjänstemän bereder
ärenden för politiker som tar besluten utifrån de uppgifter de får av tjänstemännen – ett slags råttan
på repet, alltså.
Kerstin fortsätter med att ge oss goda råd när vi söker pengar från regionen. Vi måste hitta ett
sammanhang och visa på ett kommunalt värde + ett regionalt mervärde. Allt som endast rör kommunen behandlas av kommunen. Regionen går aldrig in i ett kommunalt projekt om det inte ﬁnns
ett regionalt mervärde i det. Ett projekt som vårt är inte ekonomiskt bärkraftigt eftersom man alltid
kommer att vara tvungen att få minst 50% någonstans ifrån. Vår argumentation är därför mycket
viktig! Hur kan museer bli nyttiga för alla fria aktörer? Hur kan de bli till nytta för kommunen, för
regionen?
Josabet Werkmäster, Sverige:
– Hur långt har Textilgalleriidén kommit i sin förankring i kommun och region?
Kristofer Utbult, seminariets moderator/samtalsledare, Sverige:
– Kommunen och Regionen stöder själva grundidén samt är mycket positiva till seminariet.
Kerstin Quenzer:
– Regionens Kulturnämnd stödjer vårt projekt men undrar vad som skall hända nu.
Stig Bohlin:
– Vi måste börja med att bearbeta politikerna med en gång efter valet – det ﬁnns ett positivt intresse från de allra ﬂesta,
men det räcker inte – vi måste få dem att brinna för idén.
Helen Backlund:
– Vi måste synas – kanske skall vi börja med en arena – något radikalt fattas – Huset kan bli ett centrum (och kanske
arbetsplats) för textilkonstnärer medan en utomstående grupp producerar utställningarna (en ﬂexibel kreativ arbetsgrupp som producerar utställningar, ett slags agentur).
Elsa Agélii:
– Vi manifesterar något fantastiskt här nästa sommar och då får vi ett test på om detta drar. Men till ett sådant projekt
behövs pengar och ett antal eldsjälar med olika kompetens. Vi skapar strukturer som olika personer kan nappa på. Ett
embryo till struktur: Samarbete/Norden – Struktur/vision.
– Är ni med?!!!! Sverige Ja! Finland Ja! Danmark Ja! Island Ja! Norge Ja!
Gina Hedgaard Nielsen, Danmark, föreslår namnet Ett Textilt Kraftcentrum.
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Stig Bohlin:
– I botten handlar det om att få in pengar – vilket man får om man har något att sälja (i detta fall en idé, ett projekt, en
dröm som man säljer till olika instanser för att få bidrag). Vi bör fortsätta med att få in män i nätverket eftersom män styr
världen och män förstår män (detta är naturligtvis något man bör ändra på men vår barrikad rymmer inte den frågan just
nu).
Dyveke Zadig, Sverige:
– Vad vi vill är att försörja oss på det vi gör. Läget har bara blivit sämre under de senaste tjugo åren. Vi
behöver ﬂer nätverk och en utställningslokal för textil konst för oﬀentlig miljö – med uppköpare som
målgrupp.

Kerstin Quenzer:
– Nätverk är ett ord som ofta används lite slarvigt. Ordet syftar på ett ﬁsknät och är en anarkistisk sammanslutning – alltså
ingen organisation. Syftet är att hjälpa människor med ett gemensamt intresse (nätet binds ihop av de gemensamma
intressena), men nätverk är dåliga på att fatta beslut. För att kunna söka pengar med framgång måste man nog ha en
organisation. Kulturnämnden i regionen har dåligt samvete när det gäller samtidskonsten och naturligtvis även textil
(= tiden är rätt för oss). Går det att få till en struktur och en grupp som tillsammans beslutar och kan beskriva idén på ett
trovärdigt sätt?
Lisbeth Tolstrup:
– Textile art in media, in public, in education, in dialog, on tour (vandringsutställningar). Ett forum
i varje land. Ett nordiskt konstråd bestående av en representant från varje land (+ en bisittare eller
suppleant). Rådet formulerar idén, lägger upp riktlinjerna, hur framtiden skall utvecklas och söker
pengar.
Elsa Agélii:
– Vi borde få ihop en interimsstyrelse med representanter från alla nordiska länder. Samt kanske en utställning här i
Folkets Hus med jättestora vävar (lämpliga för oﬀentlig miljö) – som alltså både uppköpare och allmänhet vill se.
Nina Bondeson:
– Finns det en motsatsställning mellan att arbeta med rådet och att arbeta med utställningar?
Helen Backlund:
– Nej, rådets uppgift är att proﬁlera framtiden och söka pengar och därmed möjliggöra utställningar!

Kristofer Utbult:
– Vilken entusiasm, vilken glädje, vilken optimism!
Detta kommer att bli något riktigt STORT!
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Slutligen citerar Ragnhild Monsen några
tänkvärda ord från Harry Martinsson:
”Mest var det konsten att inte tröttna”

D e t k o m n å g ra b r e v…
Tack för två intressanta och väl genomförda dagar. Gamla Folkets
hus i Hunnebostrand skulle mycket väl kunna vara ett centrum.
Mat och logi ﬁnns. Kommunikationer och geograﬁskt läge bra
för planerade och spontana besökare. Om föreningen skall ha ett
hus så är Helen Backlunds förslag om ett produktionscentrum för
utställningar och dokumentation, etc., något som kunde fungera
och ge oss själva möjlighet att bygga upp en position.
Elev- och gästateljéer utanför utställningssäsong om det fungerar i
praktiken. Att vi skall arbeta för en sommarutställning 2007 är självklart. Kompletterat med samlings- eller elevutställning, levande
verkstad, inbjuda FAS eller använda B-salen för föreläsningar?
Nina talade om språkets makt, dess övertag över handens uttryck,
Helen om konsten att föra fram ett projekt inte minst ekonomiskt
och Annika om att göra det man verkligen vill. Allt handlar om
makt, och pengar är ett av maktens konkreta uttryck.
Helen Backlund föreslog att pengar skulle sökas för ett konstnärligt
råd med en ledamot från varje nordiskt land som skulle utarbeta
ett förslag/riktlinjer för föreningen Nordiskt Galleri för Textil Konst.
Jag åkte hem med många tankar om status, pengar och hur man
bygger inﬂytande.
Eva Nilsson
textilkonstnär

Tack för de fantastiska dagarna i Hunnebostrand. Helt otroligt att
ni lyckats dra samman och organisera allt detta. Ett sånt tryck och
intensiv koncentration det var i rummet stundtals! Fint också, att så
många kunde/ville komma. Det är en enastående kraft i att mötas.
Nu efteråt sorterar säkert många alla sina tankar och intryck och
letar efter sin plats i sammanhanget, det gör jag i alla fall… Det
handlar om feminism, ambition, vision och sist och inte minst ork
åtminstone för mig. Hur skall det ”NUTIDA TEXTIL KONST” utvecklas
vidare är frågan?
Olika vägar seglar upp: Är det kanske som Annika Ekdahl sa om
WOW - faktorn: En utställning – en naturlig fortsättning, förhoppningsvis början till en vandringsutställning i Norden. En styrgrupp
som kan ta sig an den stora frågan om ett ”Nordiskt textilkonstcentrum”. Ett möte om ett år, kanske under utställningen.
Kanske kan nästa års sommarutställning vara på Borås Textilmuseum, ett samarbete med Textilmuseet ser jag som en möjlig
utveckling. Och seminariet – vem tar upp stafettpinnen och ordnar
ett nytt nästa sommar: Norge, Danmark, Finland, Textilmuseet i
Borås…?
Ingalill Sjöblom
textilkonstnär
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Vi tackar följande konstnärer
vars verk publicerats i denna skrift:
Elsa Agélii, Ingegärd Alfredsson,
Nina Bondeson, Eva Borg,
Elisabet Eriksson, Hilde Hauan,
Agneta Henerud, Agneta Hobin,
Raija Jokinen, Annika Johansson,
Maria Johansson, Elisabeth Kalvenes-Skallsjö,
Sunna Kangas, Malena Karlsson,
Paula Liinpää-Obenius, Lillemor Lindblom,
Amalia Lindahl Kenamets, Emma Linde,
Marie-Louise Nilsson, Teresa Oscarsson,
Inger Johanne Rasmussen, Ida-Lovisa Rudolfsson,
Meggi Sandell, Hrafnhildur Sigurdardottir,
Ingalill Sjöblom, Margareta Treutiger,
Dyveke Zadig.
Seminariefotografer:
Göran Gustafsson, Britta Kleberg.
Vi tackar också våra sponsorer:
Hunnebokiosken, Jennies Klipphörna, Konsum i Hunnebo,
Lanz Möbler, Göran Lundin, Normas Klädshop, NSS Stålkonstruktion,
Rosette AB, Shell, Skohörnan, Sollidens Handelsträdgård AB.

Föreningen Nordiskt Galleri för Textil Konst bildades i mars 2006 i Hunnebostrand. Vi hoppas att ni som läser rapporten från seminariet ser de spännande
möjligheter som ﬁnns i ett nordiskt textilt konstcentrum. Och att ni ger oss
ert stöd genom ett medlemskap i föreningen, antingen som ortsbo eller lokal
företagare med intresse av att bygden skall blomstra eller som textilintresserad grannbo, konstnär eller konstintresserad från andra delar av Bohuslän
– och hela Norden.
Ett personligt medlemskap kostar 150 kr/år och ett förtagsmedlemskap
kostar från 500 kronor.
Sätt in pengarna till Föreningen för Nordiskt Galleri för Textil Konst på plusgiro
20 87 71-6 eller bankgiro 5890-7767. Glöm inte ditt namn och din adress!
Välkommen till ett spännande äventyr som medlem i föreningen som skall
skapa ett textilt kraftcentrum – ett Nordiskt Galleri för Textil Konst i Hunnebostrand.
För information om medlemskap etc.
kontakta Pia Olenborg
0523-52312; 0730-83 22 55
olenborg@telia.com
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Den textilt baserade konsten har djupa rötter i folklig tradition. Textilt
material följer människan genom livet och historien. Den textila konsten
och hantverket har en stor, kunnig och intresserad publik. Men detta
stora allmänna intresse motsvaras inte av antal visningsplatser för textil
konst.
Med seminariet Nutida textil konst och Föreningen Nordiskt Galleri för
Textil Konst, har ett intensivt arbete påbörjats för att skapa ett textilt
konstcentrum i Hunnebostrands gamla Folkets Hus, och därmed ge den
nutida textila konsten en nödvändig och välförtjänt arena.
Med den här broschyren vill vi på ett lättillgängligt sätt orientera dig om
detta arbete, om vad som händer inom den nutida textila konsten – och
vad som skulle kunna hända med lite hjälp.
Föreningen Nordiskt Galleri för Textil Konst

Graﬁsk form: Lisa Sigfridsson. Tryck: Billes Graﬁska, Göteborg, 2006.

A

tt kultur genererar ökat välstånd för de samhällen som vågar
satsa på den är en välkänd sanning som bevisats gång på gång.
I kulturens spår följer turism, nya arbetstillfällen, ett rikare liv för
bygdens invånare, etc. (exempel: Akvarellmuseet på Tjörn).

