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Var uppmärksam på att det finns två olika program! Ett för dig som vill delta fysiskt på 
plats i Borås och ett för dig som vill delta online! 

 

  
NORDIC TEXTILE MEETING IN BORÅS 6.3 2021 
 - TALKING HANDS 
 

Program på plats i Borås  

 
Lördag 6 - Meeting day  
Meeting language, English, Scandinavian.  
 
Textile Research. A day for research, inspiration and new knowledge. 
 
Textilmuseet/The Swedish Museum of Textiles 
10.00 -10.30 Registration (kaffe) 
 
10.30 – 11.00 Welcome and presentation of the day. 
 
11.00 – 12.00 Visit the Textile Museum. Visning av utställningar. 
 
12.00 – 13.30  Lunch stadsvandring till utställningen We knit for peace. 
 
13.30 – 15.00 Besök i Textilmuseets samlingar och bibliotek. The archives of the Textile 

Museum contain an extensive collection of old pattern, fabric samples and 
traditional dresses as well as literature of textile art, design and textile industry.  

 
15.00 – 15.30 kaffe 
 
15. 30 – 17.00  NTA årsmöte. Se separat kallelse.  
 
17.00 – 17.30  Textile Networking 
 
Antal platser kommer hållas utifrån Folkhälsomyndighetens och Textilmuseets direktiv. Vi följer 
rådande bestämmelser. Munskydd finns.  
För deltagande i Borås och Nordic Textile Meeting är sista anmälningsdag den 22 februari 
2021. Deltagande i årsmötet online anmäls senast 4 mars 2021 till info@nordictextileart.net. 
 
Med stöd från 

och Stiftelsen Lars Hiertas Minnes 
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NORDIC TEXTILE MEETING IN BORÅS 6.3 2021 
 - TALKING HANDS 
 
Online “Talking hands” Handen i arbete med textil. 
Medlemmar i NTA visar upp en bild på sin hand/händer i arbete med sin textila konst. 
En gemensam online-utställning.  
 

 
 
Maila till nordictextileart@gmail.com en bild på din hand i arbete med textil. Beskriv med 
2 - 3 meningar hur du i din bild relaterar till titeln och konceptet ”Talking Hands”. Skriv 
på ditt eget språk eller på engelska. Vi lägger upp allas händer på NTAs Instagram, 
Facebook och hemsida med namn och text. Vi lägger upp löpande när vi fått din bild.  
 
Vi fokuserar på våra händers språk och vad de kan ha att säga oss. Hur djupt kan diskussionen gå när det 
talade språket inte är närvarande? Kan våra händer tala, och om så, vad säger de? Hur relaterar du till dina 
händer i din textila praktik? 
 
For the year 2021 we focus on the language of our hands and what they will communicate. How far can the discussion 
go when there is no spoken language present? Talking hands - what are they saying? 
 
Borås 6. 3 2021. Textilmuseet i Borås/The Swedish Museum of Textiles,  
 

Textilmuseet är en nationell aktör och permanent utställningsarena för konst inom det vidgade 
textila fältet, en dynamisk plats som siktar mot att bli Nordens ledande museum med inriktning på 
mode, design, konst, textilarv och innovativa textilier. Drivande och framåtblickande lyfter museet 
intressanta ämnen och frågeställningar i samtid och ut i den offentliga debatten.  
Som självklar partner till NTA erbjuds en stimulerande och lockande miljö samt en önskan om att 
bli källa till inspiration och information via utställningar och museets stora samling av allt från 
tygprover till designklassiker. 
 
Tillfälliga utställningar: Sound to wear – klädd i ljud, Fashion Exposed – 100 år av svensk 
modefotografi.  We knit for peace. Permanenta utställningar: Textil kraft, Textilchock. 
 
Med stöd från 

och Stiftelsen Lars Hiertas Minne 


