
Varmt välkommen till Nordic Textile Art´s (NTA) möte lördagen den 7 mars 2009 i
Kommendanthuset, Malmöhusvägen, bredvid Slottet Malmöhus i Malmö. Vi kommer att bjuda på
ett fullspäckat program med intressanta och inspirerande föredragshållare!

11.15-12.30 Den finska textilkonstnären Virpi Vesanen-Laukkanen
berättar om sitt arbete. (www.distingo.se/jarnboden/virpivesanen.html) 

12.30-13.30 LUNCH

13.30-14.00 Andra års studenter från textilutbildningen på Östra Grevie Folkhögskola
berättar om sina arbeten.

14.15-15.15 Johanna Rosenqvist talar utifrån sin avhandling om ”Könsskillnadens
estetik? Om konst och konstskapande i svensk hemslöjd på 1920- och 1990 talen”
(http://filserver.arthist.lu.se/konstvet/projekt.php?fID=27)

KAFFEPAUS

15.30-16.30 Inger Bergström, professor i textil på Konstfack och medlem i Fiber Art
berättar om sitt arbete och vilka tendenser hon ser inom textilkonsten. (www.fiberartsweden.nu) 

16.30 Mötet avslutas

Avgift för hela dagen (exkl. lunch) är 200 kr respektive 150 kr för studenter vilket inkluderar
medlemsskap i NTA, eller 150 kr utan medlemsskap.

NTA, som står för NORDIC TEXTILE ART, är en förening som består av svenska, norska,
finska, danska och isländska textilkonstnärer. Föreningen syfte är att synliggöra den textila konsten
i Norden, skapa mötesplatser för nordiska textilkonstnärer och bidra till utveckling av nordisk textil
konst. Vi arbetar med att producera kvalitetsutställningar och ambulerande utställningar med
nordiska textilkonstnärer samt att anordna seminarier och workshops för medlemmarna.

Sedan starten 2006 har vi haft två seminarier. Ett i Hunnebostrand sommaren 2006 och
det andra hösten 2007, ”Textila perspektiv i samtiden”, på Textilmuseet i Borås. Det senare var en
del av ett större arrangemang, vars övriga delar bestod av två utställningar: ”Textil Lys”, med verk
av fem utvalda konstnärer, en från varje nordiskt land, och ”Minitextil” med ett hundratal små verk
av föreningens medlemmar, textilkonstnärer från hela Norden. Just nu är vi i färd med
förberedelserna inför vår andra stora utställning på Borås Textilmuseum, ”Nordiskt lys 2009
-Changing fiber- textile art on the edge” och ytterligare en ambulerande minitextilutställning i
Danmark. Vår nya webbsida är under uppbyggnad, men du kan läsa mer om mötet på vår tillfälliga
adress http://www.nordictextileart.net/index.html.

Har du frågor eller undrar över något, kontakta Kajsa Oehm på 0707/380182 eller mejla på
kajsa@shaktikay.se.

Varmt välkommen!


