
 
ANSÖKAN TILL UTSTÄLLNINGEN  
TALKING HANDS PÅ TEXTILMUSEET  
BORÅS 13/2 – 7/3 MARS 2021  

 

TEXTILMUSEET | TEXTILE MUSEUM OF SWEDEN|  
TEL | PHONE +46 33 35 89 50 
 E-POST | E-MAIL texilmuseet@boras.se | INTERNET www.textilmuseet.se 

Textilmuseet i Borås och Nordic Textile Art är glada att bjuda in dig som medlem i NTA att 
ansöka om deltagande i en utställning som kommer att ta plats på Textilmuseet under det 
årliga Nordic Textile Meeting. Utställningsansökan är öppen för dig som deltar i årsmötet! 
 
För 2021 fokuserar vi på våra händers språk och vad de möjligen kan ha att säga. Hur djupt kan 
diskussionen gå när det talade språket inte är närvarande? Kan våra händer tala och om så, vad säger 
de? I ansökningarna tittar vi efter just hur du som konstnär arbetar med eller tolkar konceptet 
Talking Hands i ditt verk. Som konstnärer arbetar vi ju alla med våra händer på ett eller annat sätt 
och nu vill vi ta händernas diskussion längre än dess funktion som tekniskt verktyg och hjälpmedel. 
Hur reflekterar du kring dina eller andras händer i relation till din praktik, dess betydelse, värde och 
dess egenskaper? I en tid när ‘handgjort’ återigen är på uppsving går tankarna kring vad som 
egentligen inte är handgjort?  
 
Plats: Textile Fashion Centers entré Skaraborgsvägen 3, Borås  
 
Viktiga Datum:  

1 November 2020 - Ansökan öppnar  
1 December  2020 - Ansökan stänger  
18 December 2020 - NTA återkommer med svar angående utställningen  
1 Februari 2021 - Skicka ditt verk per post till Textilmuseet i Borås (Om du hellre levererar ditt verk 
personligen går det bra att göra detta fram till den 5 Februari. Se specifik info för Norge och Island längre ned) 

13 Februari 2021 - Utställningen öppnar  

7 Mars 2021 - Utställningen stänger och verket packas ned och tas hem av respektive konstnär 

 
Talking Hands, a pop-up exhibition in connection to the Nordic Textile Meeting in Borås.  
Vi ser fram mot din ansökan och att få ta del av din konst.  
 
Nordic Textile Art är ett nätverk som sträcker sig över hela Norden. Vi vill synliggöra den samtida 
textila konsten för varandra. Presentera dig och din konst i denna utställning under vårt möte i Borås.  
 
Do you have any questions? Just e-mail us, in English, eller svenska, danska, norska. 
nordictextileart@gmail.com 
 
NTA – utställningsgrupp: Lisa Juntunen Roos, Josabet Werkmäster, Elisabeth Brenner Remberg 
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Talking Hands, a pop-up exhibition in connection to the Nordic Textile Meeting in Borås.  
 
Läs detta innan du ansöker:  

- Ansökan om deltagande i utställningen är öppen för medlemmar i NTA 
- Utställningen är en del av Nordic Textile Meeting in Borås 2021 – Talking Hands, där du som 

ansökande också förväntas delta i årsmötet och ta med ditt verk hem efter utställningens slut. 
- Utställaren upplåter verket för att visas i Textile Fashion Centers entré under perioden 13/2 – 

7/3 2021. Inga ersättning utgår.  
- I utställningsrummet finns få väggar, innan du ansöker ta del av informationen kring 

hängnings- och exponeringsmöjligheter (se nedan).  
- Utställaren är medveten om att verken exponeras i en öppen yta och omfattas inte av 

försäkring.  
- Textilmuseet meddelar utställaren via angiven e-post när verket anlänt till museet.  
- Textilmuseet och NTA ansvarar för att hänga verket efter utställarens anvisningar och efter 

lokalens förutsättningar.  
- Textilmuseet förvarar packmaterial som verket sänts in i och lämnar ut det vid upphämtning. 
- Utställaren ansvarar och bekostar själv för transport till och upphämtning från Textilmuseet. 

Om utställaren i händelse av Corona-relaterade anledningar inte kan komma till årsmötet som 
planerat kommer NTA att erbjuda att skicka tillbaka konstverket. I övrigt förväntas ansökande 
medlem att också delta i årsmötet och ta med sitt verk hem efter utställningens slut. 

- För konstnärer som ansöker från Norge och Island (utanför EU) går det bra att skicka verket till 
Elisabeth Bremmer Remberg (se adress nedan) senast 1/2 2021, som tar med verket till 
utställningen för upphängning. Detta för att undkomma att verk fastnar i tullen, alternativt 
hamnar på utlämningscentraler.  

- Övriga länder/deltagare som inte själva levererar verket till Textilmuseet ska skicka sina verk 
till Malena Karlsson på Textilmuseet mellan 29/1 och 1/2.  
 

Antagna verk från Norge och Island skickas till: 
Elisabeth Brenner Remberg  

 Kullabergsvägen 7-O 
26377 Mölle Sweden 
 
Antagna verk från övriga länder skickas till: 
Frida Stålhandske / Malena Karlsson - Talking Hands 
Skaraborgsvägen 3D 
501 18 Borås 
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Talking Hands, a pop-up exhibition in connection to the Nordic Textile Meeting in Borås.  
 
Ansökan är bindande och gäller för dig som ska delta i årsmötet, om du blir antagen att 
delta i utställningen förbinder du dig att möta de hålltider för leverans och upphämtning av 
verket såväl som att förse NTA med annan nödvändigt information om ditt verk! 
 
Om utställningsutrymmet:  
Utställningen tar plats i Textile Fashion Center och Textilmuseets entré där få väggar finns, därför 
kommer vi att arbeta med ställningar som vi kommer att hänga verk ifrån. Det går också bra att ha 
verk ståendes och det finns ett visst utrymme för mindre och sköra verk att visas i monter med glas. 
Om du har ett verk som kräver en speciell upphängning vill vi att du beskriver det i din ansökan! Det 
går också bra att ställa frågor till nordictextileart@gmail.com 
Följ denna länk för att se utställningsutrymmet digitalt: 
https://www.google.com/maps/@57.7255875,12.9377706,3a,75y,292.04h,93.41t/data=!3m6!1e1!3m
4!1sAF1QipNeq2bsU0g4f7ucbUtBNKkiGeJfIOPt5-_DehUe!2e10!7i11864!8i5932 
 
 
Vi ser fram mot din ansökan och att få ta del av din konst. Fyll i blanketten (se nedan) och maila din 
ansökan tillsammans med foton/video/skisser som beskriver det arbete du önskar att ställa ut 
senast 1 december 2020 till nordictextileart@gmail.com 
 
 
Exhibition and curating team:  
NTA – Lisa Juntunen Roos, Josabet Werkmäster, Elisabeth Brenner Remberg,  
The Textile Museum of  Sweden – Malena Karlsson 
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Skicka din ansökan tillsammans med foton/video/skisser som beskriver det arbete du önskar att 
ställa ut senast 1 December 2020 till nordictextileart@gmail.com 
18 December 2020 - NTA återkommer med svar angående utställningen. Vid deltagande, skriv ut 
och underteckna denna sida och bifoga det med insända verket 
 
Namn:  
 
Adress: 
 
E-post: 
 
Telefonnummer: 

Stad, Land:  

Verkstitel: 

Material, teknik: 
 
Mått:  
 
Vikt (endast vid stora/tunga arbeten):  
 
Montering (hängande/stående/liggande etc): 
 
Övrig information om verket: 
 
 
Beskriv med max 100 ord hur du i ditt verk relaterar till titeln och konceptet ”Talking 
Hands”: 
 
 
 
 
 
Jag är införstådd med ovanstående villkor 
Utställarens namnteckning:   Datum: 


