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OM VERKSAMHETEN
KKV Konstnärernas Kollektivverkstad Textiltryck Malmö (Textiltryck Malmö) är en ideell förening vars främsta up-
pgift är att skapa möjlighet för yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare och formgivare att arbeta med textil-
tryck i gemensamma verkstadslokaler. Föreningen bildades 1983 och har sedan dess varit en växande plattform för 
den textila konsten i södra Sverige. Medlemmar under året har varit 55 stycken; 53 kvinnor och 2 män. 
Medlemmarna har en åldersfördelning mellan 22 och 88 år. Under 2016 fick vi fyra nya ordinarie medlemmar. 
Utöver ordinarie medlemmar har verkstaden haft 3 studentmedlemmar. 
Kriterier för medlemskap är en konstnärligt hög nivå samt kvalificerade kunskaper i textiltryck. Medlemmarna har 
arbetat med konst, konsthantverk, offentliga utsmyckningar, kläder, mode, design, mm. Resultatet har visats på 
konsthallar, gallerier, mässor, marknader, teaterlokaler, offentliga lokaler och i inredningssammanhang, men även 
på hemsidor och genom digitala medier.

På Textiltryck Malmö arbetar vi enskilt som konstnärer men ser också varje medlem som en kunskapsbank. Vi 
jobbar för att Textiltryck Malmö ska vara en mötesplats där kunskap förvaltas och utvecklas. Vi arbetar för ett kol-
legialt klimat som gynnar den textila konsten och dess plats i samhället.

STYRELSEN
Bestod under 2016 av: 
Karin Olu Lindgård  Ordförande
Hanna Butler   Kassör
Sofia Lindeberg  Ord ledamot
Matilda Ekström Rosenberg Ord ledamot
Amanda Boierth  Ord ledamot
Kiwa Saito        Suppleant
Jenny Andersen                        Suppleant

Revisionen har Jessica Tornqvist, auktoriserad revisor från Crowe Horwath Revision stått för.

MÖTEN
Årsmötet hölls den 20 april på Korsgatan 6 i Malmö. Konstituerande styrelsemöte hölls den 10 maj 2016.  
Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten. Medlemsmöte hölls den 19 oktober i verkstadens lokaler. 
Årets städfest hölls den 14 maj.

BIDRAG OCH STIPENDIER
Region Skåne/verksamhetsbidrag                              314.000:-
Malmö Kultur/verksamhetsbidrag                               418.000:-
Statens Kulturråd/utrustningsbidrag                              44 000:-
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GENOMFÖRDA MÅL 2016

Utåtriktad verksamhet

ON YOUR MARKS! (OYM!) Internationellt utbyte med Print block Studio i Dublin, Irland. 
”OYM” är ett internationellt samverkansprojekt som tar utgångspunkt i historiska och kulturella skillnader och 
likheter kring lin i Sverige och på Irland. Konstprojektet sjösattes 2014. Under 2015 fortskred projektet och bland 
annat genomfördes studiebesök och workshops på Nordirland och i Skåne. Under 2015 hölls vernissage för ut-
ställningen på R-space Gallery i Lisburn. I mars 2016 knöts säcken ihop med en utställning på Galleri S:t Gertrud, 
Konstfrämjandet i Malmö. Vernissage höll den 19/3 2016.   Josabet Werkmäster höll föredrag om projektet på 
Konstfrämjandet lördag den 9/4. Samtidigt pågick en fotoutställning där man dokumenterat projektet på Tex-
tilkoll, Textiltryck Malmös Galleri. 

I samband med utställningen på Konstfrämjandet anordnades en Art & Craft Dinner på Textiltryck Malmö där 
svenska och Irländska kollegor från Print Block samtalar kring textilkonst. Konstnärer från Print Block berättade 
och visar bilder från sin verkstad och om projektet. Från Grafikverkstaden kom Jeanette Lindstedt och Vera Olsson 
och berättade om sina erfarenheter med Artist in Recidence. 

Projektet finansierades med medel från Region Skåne, Iaspis, Crafts Council och Ulster University. Projektledare 
från Textiltryck Malmö är Dyveke Zadig och från Print Block Studio på Irland Liz Nilsson. Deltagare från Tex-
tiltryck Malmö var Josabet Werkmäster, Karin Lindh, Dyveke Zadig, Margareta Heijkenskjöld Holmgren och 
Pernille Holm. 
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TEXTIL KONST I SKÅNE. 
Josabet Werkmäster och Margareta Heijkenskjöld Holmgren har under året fortsatt att utveckla Textiltryck Malmö 
som plattform för Textil konst i Skåne. Fokus har legat på visionärt arbete för hur vi kan organisera och utnyttja 
verkstadens yta på ett bättre sätt: Vilka behov finns hos våra medlemmar idag? Hur kan vi uppdatera verkstaden 
så att den motsvarar våra behov? 
Arbetet presenterades för styrelsen under året och efter samtal med Malmö Stad och Region Skåne söktes pengar 
från miljönämnden för att anlita en arkitekt och undersöka våra möjligheter. Tyvärr beviljades inte ansökan men 
arbetet med att finna finansiering fortskrider. 
Den 20 – 21 oktober 2016 arrangerades en portfolio-workshop på temat ”vägen till att arbeta i offentliga rum” 
-en praktisk Portfolioworkshop för dem som arbetar i det textila fältet och är med i nätverket Textil Konst i Skåne. 
Kursen gav deltagaren redskap att göra ansökningar till offentliga upphandlingar för gestaltningsuppdrag och var 
förlagd i Konstitutets lokaler. Marie Holmgren anlitades för uppdraget att leda workshopen. Flera av Textiltryck 
Malmös medlemmar deltog.

Det har tagits fram en handbok för textiltryck Malmö som ska underlätta för våra medlemmar att arbeta i verk-
staden. En del av projektet har också varit att hålla våra nätverk uppdaterade om vad som händer på vår verkstad. 
Projektet finansierades med medel från Kun.

TEXTILTRYCK MALMÖS HISTORIA. 
Under 2016 blev vi klara med vår historik, en bok med Textiltryck Malmös historia sedan 70-talet och fram till 
idag. Boken är på 80 sidor och informerar om utställningar, medlemmar,  kurser  och offentliga uppdrag som 
utförts på verkstaden. Ordföranden genom åren berättar om verksamheten och Kamilla Rydahl, utvecklare för 
Bild och Form Region Skåne, ger sin syn på nödvändigheten av kollektivverkstäder som en bas för konstnärlig 
utveckling. Boken togs farm i samband med vårt 30-års jubileum och finns att köpa på verkstaden eller beställa på 
info@textiltryckmalmo.se. Projektet finansierades med medel från Kultur Malmö.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016



VERKSAMHETSPLAN 2018

5

ÖKAD ÖPPENHET. 
Textiltryck Malmös verkstad är främst till för våra konstnärer men vi arbetar även med att öppna upp mot en 
nyfiken allmänhet. Detta gör vi bland annat genom att ta emot studiebesök, hålla kurser och workshops samt ha 
öppen verkstad. Vi har under det gångna året upplevt en ökad nyfikenhet och stort intresse för Textiltryck Malmö 
och har under 2016 haft ett antal studiebesök i verkstaden. 

I januari gjorde Handarbetets vänner från Stockholm ett studiebesök i verkstaden. I februari kom Textillinjen från 
Östra Grevie Folkhögskola på guidat besök. Lunds Konst och Designskola besökte oss i april. Konstfrämjandet Malmö 
besökte oss i juni. I juli kom Jallatrappan (Malmö) på studiebesök för att provtrycka och diskutera eventuella sa-
marbetsmöjligheter. I augusti besökte IFÖ Center (numera ett kulturhus i Bromölla) oss för att inspireras av hur 
vår verkstad fungerar samt bjuda in oss till besök hos dem. 
Utöver dessa grupper har vi haft ett antal utomstående konstnärer på studiebesök under året som intresserat sig för 
framtida medlemskap.

I maj arrangerades för första gången Öppen verkstad, ett samarbete mellan kollektivverkstäderna och Konstitu-
tet. Samtliga kollektivverkstäder deltog och allmänheten var inbjudna att prova på textiltryck, få en guidad tur av 
vår verkstad och se en utställning av våra medlemmar. 

I april, september och december höll Dyveke Zadig och Margareta Heijkenskjöld Holmgren helgkurser i textil-
tryck riktade till yrkesverksamma konstnärer, formgivare och hantverkare. Kurserna är populära och återkommer 
under 2017. 

Hemslöjden arrangerade en kurs i shiborifärgning den 29-30 oktober som hölls i Textiltryck Malmös lokaler. 
Linda Zetterman var kursledare och Margareta Heijkenskjöld Holmgren och Matilda Ekström Rosenberg deltog 
i egenskap av verkstadsvärdar. 
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SAMVERKAN MED SKOLOR. 
Under hösten höll Josabet Werkmäster undervisning i textiltryck och mönsterrapportering för Malmö Tillskär-
arakademi, vilket är ett årligen återkommande projekt. Elever från Östra Grevie Folkhögskolas Textil Konst och 
Design -linje var på studiebesök i verkstaden och i maj ställde fyra elever därifrån ut i vårt galleri Textilkoll. 

Avgångseleverna på Textil Konst och Design visar årligen sin avgångsutställning på Textilkoll.

TEXTILKOLL. 
Textilkoll är namnet på Textiltryck Malmös projektgalleri, en plattform för utåtriktad verksamhet. Under 2016 har 
vi flitigt använt våra stora fönster för att visa upp vad som händer på verkstaden. 

I januari ställde Dyveke Zadig och Margareta Heijkenskjöld Holmgren ut kuddar och sjalar i shiboriteknik. I 
Februari visade Helle Fredriksen sina textilier i reservageteknik. Lena Bryngelsson visade både tryck och broderier i 
mars. I april visades fotografier från projektet On Your Marks. I maj var det vernissage för Vi tänker på förändring, 
avgångsutställningen från Textillinjen på Östra Grevie Folkhögskola. Under sommaren smyckades fönstren av 
Malin Svärds berättande textilier. I augusti tog Emma Ricci över och visade textilier och installationer i bland-
teknik. Den 8 oktober var det vernissage för Elisa Halvegårds sagolika bildvärld som intog hela rummet. Elisa har 
i sina små pärlbroderade tavlor befolkat, berikat och gestaltat trakten och livet kring byn Reichenau an der Rex i 
Österrike. I november visade Studio Amanda & Matilda delar av sitt projekt Prickar -en materialundersökning. 
Duon smygstartade julen med att bjuda in till  Pop-Up-butik på Textilkoll. Kuddar, handdukar, brickor fanns till 
försäljning. Under december var Susanna Bernstrup månadens fönsterutställare och visade sina vävar.
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Organisationen 

MILJÖFÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER. 
Textiltryck Malmö har under 2016 fortsatt arbetet med att aktivt sortera avfall och med att minska påverkan på 
miljön genom val av vänligare färger och tyger och genom att medvetet spara på energi. Genom att återkommande 
skapa medvetenhet kring miljövänliga alternativ hoppas vi att fler kommer att ta hänsyn till miljön i sitt kon-
stnärliga skapande. Styrelsen har löpande arbetat fram förändringar och gjort investeringar för att göra Textiltryck 
Malmö till en grönare arbetsplats. Under 2016 sökte och beviljades medel från Statens konstråd för att införskaffa 
en miljöbänk. Som ett led i vårt miljöarbete hjälper den oss att separera färgrester från vattnet när vi rengör färg-
tråg. Bänken inhandlades i december 2016 och ska hitta sin plats och installeras under 2017. Miljöbänken är en 
del av ett större förändringsarbete för att skapa ett miljövänligare och säkrare färgkök. 

DIGITAL NÄRVARO. 
Under 2016 utarbetade vi en Digital strategi som syftar till att öka medvetenheten om vår verksamhet. I sociala 
medier berättar vi om vår verksamhet, vår verkstad och våra anslutna konstnärer och formgivare. Vi visar vilka 
möjligheter vi har och våra medlemmars kapacitet.  Vi visar våra processer och skapar förståelse för hantverket samt 
berättar om textilens betydelse i samhället.  Detta berättar vi om löpande under året och använder oss av ett antal 
olika digitala kanaler. Under 2017 arbetar vi vidare med att implementera vårt digitala arbete.

De olika kanalerna vi använder oss av i dagsläget är följande
•   Hemsida 
•   Nyhetsbrev
•   Facebooksida
•   Instagramkonto

Under 2016 kom Nyhetsbrevet ut 3 ggr. Antalet prenumeranter via hemsida och facebook har ökat under året. 
Vår hemsida och facebooksida har uppdateras kontinuerligt. Under 2016 startade vi ett instagramkonto, @textil-
tryckmalmo. Vi beslutade även att införa ett medlemsbrev som kommer ut en gång i kvartalet. 
Under 2016 sökte vi medel för att kunna arbeta mer strategiskt med vår digitala kommunikation men beviljades 
inte några medel för detta. Under 2017 hoppas vi kunna tillsätta en tjänst som arbetar med att implementera vår 
digitala strategi. 

FUNK- HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET. 
FUNK innebär krav från Statens kulturråd på att verkstaden ska anpassas för personer med funktionsnedsättning. 
Vi arbetar löpande med att se över verkstaden och göra den mer lättillgänglig. Under året har vi utökat antalet 
handräcken vid nivåskillnaderna i verkstaden. 
Vi har också inlett arbetet med att göra våra digitala kanaler mer tillgängliga. Arbetet är pågående och fortsätter 
under 2017.
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ARBETSMILJÖ. 
Styrelsen har arbetat aktivt med att förbättra arbetsmiljön i Textiltryck Malmös lokaler. Under 2016 har vi arbetat 
visionärt med hur vi vill utveckla vår arbetsmiljö. 
Löpande arbetar vi med att fräscha upp och göra verkstadens lokaler trevligare. Vi har gjort en del praktiska förän-
dringar och omdisponeringar av rummen utifrån de behov som uppstår. 

Under året hölls en städfest i maj då medlemmarna tog ett gemensamt krafttag för den gemensamma arbetsmiljön.

ORGANISATION OCH ADMINISTRATION.
Under 2016 har vi haft Kajsa Lindh och Dyveke Zadig anställda på halvtid för att sköta ekonomi och löpande 
administrativt arbete. Dyveke har haft en nystartstjänst via Arbetsförmedlingen som var beviljad till och med den 
14 augusti 2016. 
Styrelsemedlemmar har vid behov hoppat in och stöttat upp efter att Dyveke avslutat sin tjänst på kontoret. 
Kajsas tjänst är ordinarie och finansieras med stöd från Region Skåne. Styrelsen har 2016 ersatts med 1/4 prisbas-
belopp för arbete utfört inom styrelseuppdraget. Pengarna har fördelats inom styrelsen efter hur stor arbetsbördan 
varit. 

SAMARBETEN. 
Textiltryck Malmö är  medlemmar i NTA (Nordic Textile Art) vilket genererar ett stort nätverk inom den textila 
konsten i Norden. Flera av verkstadens medlemmar är medlemmar i NTA och Josabet Werkmäster finns represen-
terad i NTA:s styrelse. 2016 höll NTA sitt årsmöte i Bergen. 
Vi samarbetar även med övriga kollektivverkstäder i Malmö. Genom regelbundna nätverksträffar har vi skapat bättre 
och gemensamma utgångspunkter för konstnärers och formgivares arbetsvillkor i regionen. 
Vi är fortsatt medlem i KKV Riks och försöker i den mån vi kan skicka representant till årsmötet.
Vi har under året samarbetat med Konstitutet som arrangerade Verkstädernas dag tillsammans med kollektivverk-
städerna i Malmö.

Textiltryck Malmö c/o Form/Design Center.
Form Design Center bjöd in till samarbete under sommaren 2016 då vi i samarbete med F/D C skapade en Pop-
Up-shop i Form/Design Centers butiksgalleri. Här fanns utvalda produkter av flera av verkstadens medlemmar. 

Urvalet gjordes av Form Design Center utifrån följande kriterier:
 • Produkter med tryckt textil framställda på textiltryckverkstaden
 • Bruksvaror
 • Hög kvalité i design och utförande

Pop-Up-shopen pågick från och med den 23 juni till den 3 september. 

Medverkande konstnärer och formgivare var Tora Greve, Kajsa Lindh, Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Dyveke 
Zadig, Butler/Lindgård (Hanna Butler och Karin Olu Lindgård), Studio Amanda & Matilda (Amanda Boierth 
och Matilda Ekström), Elisa Halvegård, Eri Mazaki, Lena Bryngelsson, Malin Svärd, Jenny Frank och Handy 
Hands (Hannah Runnqvist)
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Staden Malmös Hemslöjdsförening  bjöd in Textiltryck Malmö att gästa deras vävstuga på Malmöfestivalen i augusti. 
Under en dag höll vi workshop med färg och stämpeltryck på väv och varp. Kursledare var Kiwa Saito och Hanna 
Butler.

EXTERNA UTSTÄLLNINGAR OCH ARBETE I VERKSTADEN.
Unika verk och produkter producerade på verkstaden har kunnat ses på många ställen både nationellt och inter-
nationellt under 2016. 

FEBRUARI
I februari visade Designduon Butler/Lindgård (Hanna Butler och Karin Lindgård) sitt projekt Titsnass i Green-
house på Stockholm Light and Furniture Fair. 

MARS
Kiwa Saito ställde ut sina broderade dagböcker i utställningen ”Det stora stygnet – broderi som vision och vittnesbörd” 
på Röhsska Museet i Göteborg. Utställningen pågick till den 13 mars 2016. 

Josabet Werkmäsetr deltog i Wall hangings på Kunst og Designhøgskolen i Bergen under Nordic Textile Art.

APRIL
I april ställde Kiwa ut sina broderade dagboksanteckningar och broderade miniatyrvärldar på Formargruppen . 
Hd kultur anordnade Vår Salong 2016 och galleristen Elle Frie valde bland annat att visa Kiwa Saitos Broderier.

Under påsken hade Carin Person Åström (-ansluten till ÖSKG) utställning i sin egen ateljé på Österlen. Mom-
iyama öppnade upp sitt galleri i Glimminge och visade sina Sashiko-arbeten. Studio Amanda & Matilda ställde 
ut i Skillinge och i Yngsjö och Butler/Lindgård ställde ut i Ravlunda. Sofia Lindeborg öppnade en Pop-Up shop i 
Skåne Tranås och Mary Segerfalk deltog i Nordvästra Skånes konstnärsförenings samlingsutställning Art Tour på 
Landskrona Konsthall.

MAJ
Butler/Lindgård   och Studio Amanda & Matilda medverkade i   KONTEMPO utställningen #isthistextile med 
fokus på nutida, undersökande, experimentell textil på Black Gallery i Köpenhamn, den 25-27 maj under 3 Days 
of Design. 

”SMUTSFLÄCKAR”- eller att vara kvinna. Ulrika Thune ställde ut på Galleri Rostrum i Malmö under maj månad. 
I den textila installationen diskuterades frågan om normers påverkan på kvinnans sexualitet.

Josabet Werkmäster ställde ut tillsammans med sina elever från Östra Grevie Folkhögskola i utställningen 
Wallhagings - Celebration på Galleri 21 den 24 maj. 
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JUNI
Carin Person Åström deltog i ”Multipel” med verken MINA HUNDAR 1-2-3 på Galleri Ping-Pong 1 juni - 12 
juni 2016. Verken publiceras också i webshopen.

Kiwa Saito ställde ut på Raus Stenkärlsfabrik Konsthall 4 juni - 19 juni. Kiwa ställde ut textil konst tillsammans 
med keramiker Yayoi Kiyota Malm.

Studio Amanda & Matilda och Butler/Lindgård deltog i den jurybedömda utställningen Formgalleriet c/o Landskro-
na konsthall som pågick från 18 juni-8 augusti 2016. En utställning med fokus på processer hos formgivare i Skåne.

Margareta Heijkenskjöld Holmgren och Dyveke Zadig har under året sålt sina småskaligt tillverkade produkter 
genom Konsthantverkscentrums webshop. Under sommaren gästade de butiken på WANÅS konst i Knislinge.

AUGUSTI
Nelly Nilsson ställde ut nya handtryckta mönster på Formex i Stockholm den 24-27 augusti. Även Studio Amanda 
& Matilda var representerade i trendutställningen av Tina Hellberg.

I augusti hittade man Butler/Lindgårds monumentala installation med mönstret Nipple på Stortorget under 
Malmöfestivalen. Mönstret trycktes på plywood i vår verkstad.

Josabet Werkmäster deltog i den internationella utställningen under Bienal do Douro i Portugal. 8th International 
Printmaking Bienal do Douro 2016, 10 augusti – 31 oktober. 
  
SEPTEMBER 
Margareta Heijenskjöld Holmgren ställde ut handtryckta textilier på Unik Form i Lund under hösten.

Dyveke Zadig ställde ut handtryckta verk på Tetrapak i Lund

OKTOBER
I oktober visades Studio Amanda & Matildas och Butler/Lindgårds Sashiko-mönster, som broderats för hand i 
Japan, på Svenska Ambassaden i Tokyo. Utställningen hette Unik och producerades av Scandinavian Pattern Col-
lection.

Josabet Werkmäster  ställde under oktober - december ut på The Hawar Gallery at the Hawar Textile Institute in 
Olderberkoop i Holland.

Sofie Lindeberg lanserade sin andra kollektion för egna märket Moromini, där delar av kollektionen tryckts på 
verkstaden.
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DECEMBER
Josabet Werkmäster, Margareta Heijkenskjöld Holmgren och Dyveke Zadig deltog i Galleri Rostrums utställning 
lördagen den 10 december. Utställningen hette 22 x 16. Alla verk som visas på utställningen hade samma storlek 
och samma pris. 

Under december hittade ni Tora Greve på Limhamns julmarknad, Studio Amanda & Matilda på Mitt Möllans 
julmarknad, Butler/Lindgård bjöd in till Pop Up Shop i sin studio och Dyveke Zadig öppnade upp sin ateljé på 
Thottsgatan iMalmö.

Dessutom har uppdrag utförts och produkter tryckts på Textiltrycks Malmös verkstad och sålts i butiker och web-
shoppar runt om i världen. 


