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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 tex-
tiltryck i gemensamma verkstadslokaler. Föreningen bildades 1983 och har sedan dess varit en växande plattform 
för den textila konsten i södra Sverige. Antalet medlemmar under året har varit 54 stycken; 52 kvinnor och 2 män. 
Medlemmarna har en åldersfördelning mellan 31 och 89 år. Under 2017 fick vi en ny ordinarie medlem. Utöver 
ordinarie medlemmar har verkstaden haft 2 studentmedlemmar.  

Kriterier för medlemskap är en konstnärligt hög nivå samt kvalificerade kunskaper i textiltryck. Medlemmarna  
arbetar med konst, konsthantverk, offentliga utsmyckningar, mode, design, mm. Resultatet visas 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.
Många samarbetsprojekt mellan medlemmar uppstår genom att dela verkstadsgolv. Vi jobbar för att Textiltryck 
Malmö ska vara en mötesplats där kunskap förvaltas och utvecklas. Vi arbetar för ett kollegialt klimat som gynnar 
den textila konsten och dess plats i samhället.

STYRELSEN
Bestod under 2017 av: 
Karin Olu Lindgård  Ordförande
Hanna Butler   Kassör
Sofia Lindeberg  Ord ledamot
Matilda Ekström Rosenberg Ord ledamot
Amanda Boierth  Ord ledamot
Kirsten Hennix                  Suppleant
Jenny Andersen                        Suppleant

Kiwa Saito avgick som suppleant under årsmötet 2017och ersattes av Kirsten Hennix. Sekreterarposten har under 
året roterat mellan styrelsemedlemmarna.

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

MÖTEN
Årsmötet hölls den 19 april på Korsgatan 6 i Malmö. Konstituerande styrelsemöte hölls även det den 19 april 
2017.  Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under året. Medlemsmöte hölls den 25 oktober i verk-
stadens lokaler och den 9 juni  hölls årets sommarfest för medlemmarna.
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BIDRAG OCH STIPENDIER
Region Skåne/Verksamhetsbidrag                                                                   318.000:-
Malmö Kultur/Verksamhetsbidrag                                                                    426.000:-
Statens Kulturråd/Utrustningsbidrag - Infärgningsvask                            30 000:-
Region Skåne - Förstudie till internationellt kulturutbyte.                                 16 600:-
Region Skåne - Kompestenshöjande kurs i digitalt mönsterskapande                 44 000:-

GENOMFÖRDA MÅL 2017
Här följer målen vi formulerade inför arbetet 2017 och hur vi svarat på dem. 

LÅNSIKTIGA MÅL FÖR VERKSAMHETEN 

Textiltryck Malmö ska:
• vara en resurs för konstnärer, konsthantverkare och formgivare inom textilfältet.
• vara en professionell bas för den textila konsten i ett fruktsamt samarbete mellan olika kreatörer och aktörer.
• arbeta för ökad insikt kring den textila konstens samtida och historiska betydelse i samhället.
• verka för att bli en kraft i det kulturella samtalet i Malmö, Skåne, Öresundsregionen och i Norden.

MÅL FÖR DEN UTÅTRIKTADE VERKSAMHETEN UNDER 2017

• Öppen verkstad. Som en del i arbetet med att öka förståelsen för vårt fält öppnar vi upp verkstaden för icke    
   medlemmar. 
• Ökad digital närvaro. I syfte att öka medvetenheten om vår verksamhet planerar vi att öka vår digitala närvaro på 
   facebook, instagram, pinterest och med vårt digitala nyhetsbrev.
• Textilkoll. Vi fortsätter att skapa utställningar i vårt galleri Textilkoll. Målet är att i månadsintervaller visa alster    
   från kollegor och medlemmar. Antingen som fönsterutställningar eller i hela galleriet.

MÅL FÖR DEN INÅTRIKTADE VERKSAMHETEN UNDER 2017

• Söka pengar  och strukturera arbetet inför en upprustning och effektivisering av verkstadens lokaler.  
• Inspirera och möjliggöra fortbildning för våra medlemmar
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VERKSTADEN

Under 2017 har vi fortsatt varit en stabil bas där våra anslutna konstnärer och formgivare har arbetat med pro-
duktion av verk, prototyper och tillverkning av konsthantverk och produkter i textila material. Vi har sett många 
fruktamma samarbeten mellan våra medlemmar men också mellan våra medlemmar och andra kreatörer och or-
ganisationer i regionen. Resultaten har visats upp både nationellt och internationellt. 

Omstrukturering  och upprustning av verkstaden har pågått löpande under året.

FORTBILDNING

Som ett led i att vara en resurs för våra anslutna konstnärer och formgivare har vi under 2017 satsat på fortbild-
ning för våra medlemmar. I juni kunde vi erbjuda en inspirationskurs i tryck och infärgning med Procion MX, 
högreaktiva färger som ger briljanta nyanser. Kursen var en språngbräda till Colour is Magic, en utställning i 
Galleri Textilkoll under gallerinatten i september 2017. Kursledare var Kirsten Lundbergh från Spektrum Textil i 
Köpenhamn. 

I oktober åkte åtta av våra medlemmar från Textiltryck Malmö över bron till Spectrum för att där ta del av Kirsten 
Lundbergs kunskaper om ECO-printing.  En kurs där vi arbetade med siden, ull och bomull, mönstrade och fär-
gade med höstlöv. Resultatet visades i en fönsterutställning på Galleri Textilkoll i november.

ÖKAD ÖPPENHET

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

STUDIEBESÖK

• I februari besökte Nordic Design Collective Textiltryck Malmö för intervjua och göra ett verkstadsportätt  av 
   formgivarduon Butler/ Lingård. 
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• I april fick tryckverkstaden besök från Indien, Meera Curham. 
• Textillinjen från Östra Grevie Folkhögskola fick ett guidat besök inför sin avgångsutställning i Galleri Textilkoll. 
• I maj gjorde AF Kultur ett studiebesök hos oss. 
• I augusti fick vi besök från American Swedish Institute, Minnesota.
• Japanska representanter från Scandinavian Pattern Collection besökte verkstaden och våra formgivare.
• Malmö Stadsteater besökte och använde våra loakaler för att producera material till sina föreställningar. 
• I september kom två konstnärer från Cork, Irland för att se hur vi byggt upp vår verkstad.

KURSVERKSAMHET

Genom att erbjuda icke-medlemmar baskurser i textiltryck vid två tillfällen under året har vi öppnat upp vår verk-
stad och ökat intresset samt förståelsen för vårt hantverk. Margareta Heijkenskjöld Holmgren och Dyveke Zadig  
var kursledare. Kurserna är återkommande.

Karin Olu Lindgård höll i oktober en minikurs för Petra Lilja Designstudio och intruducerade textiltryck och 
monoprint.

I oktober gick Skånes Skrädderiyrkesförening en kurs i textiltryck  med kursledare Josabet Wekmäster.

Karin Olu Lindgård höll en workshop för PRO-kultur som fick en introduktion i textiltryck.

Textiltryck Malmö samarbetade med med Hemslöjden som arrangerade en kurs i shiborifärgning den 21-22 ok-
tober. Kursen hölls i Textiltryck Malmös lokaler. Linda Zetterman var kursledare och Josabet Werkmäster och 
Matilda Ekström Rosenberg deltog i egenskap av verkstadsvärdar. 

Den 23-25 oktober anordnade Konstitutet i samarbete med KKV Monumental, KKV Grafik och Textiltryck 
Malmö en fortbildning i träsnitt och textiltryck med konstnären Fredrik Lindqvist. Fortbildningen ägde rum på 
KKV Monumental och KKV Grafik på Bragegatan i Malmö. 

I December öppnade vi upp verkstaden för en intresserad och nyfiken allmänhet och anordnade en Julbazaar med 
möjlighet att köpa närproducerde och unika klappar samtidigt som man fick möjlighet att se verkstaden och träffa 
formgivarna bakom alsterna. 

SAMVERKAN MED SKOLOR

Vi har under lång tid samverkat med skolor i regionen, något vi tycker är viktigt för att visa på vilka möjligheter 
som finns i Malmö efter utbildning inom textil. Vi erbjuder studentmedlemskap till de studenter som vill förkovra 
sig i textiltryck under ett år för att sen söka sig vidare till högre utbildningar. Vi har tre studentplatser tilgängliga 
att söka varje år.

Josabet Werkmäster (kursansvarig) och Margareta Heikenskjöld Holmgren håller i undervisning för elever på 
Malmö Tillskärarakademi inom textiltryck och mönsterrapportering. Kursen är återkommande och hålls i Textil-
tryck Malmös lokaler varje höst. 



VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017

6

Elever från Östra Grevie Folkhögskolas Textil Konst och Design -linje besökte verkstan och kuraterade sin 
avgångsutställning på Galleri Textilkoll under våren. Även detta är ett årligen återkommande projekt.

VERKSTÄDERNAS DAG

Vi har under 2017 i samarbete med Nätverket (Malmös fyra kollektivverkstäder, KKV Grafik, Medieverstaden 
Skåne och KKV Monumental och Textiltryck Malmö) arrangerat Verkstädernas dag där vi bjöd in de grupper 
som kan vara intresserade av verkstäderna; såsom potentiella medlemmar via olika konstskolor men även möjliga 
samarbetsparter och aktörer som är intresserade av kollektivverkstädernas möjligheter. Det var första året som ar-
rangemanget uformades  mot en riktad och inbjuden publik. En lyckad dag med guidade visningar och bussresa 
runt till de olika verkstäderna. Dagen avslutades med frågor och diskussioner under en gemensam lunch. Vi ser 
flera fruktbara samarbeten komma ur detta arrangemang.

PÅGÅENDE SAMTAL

Nätverket träffas fyra gånger per år och diskuterar aktuella och gemensamma frågor för kollektivverkstäderna.Gen-
om regelbundna nätverksträffar har vi skapat bättre utgångspunkter för konstnärers och formgivares arbetsvillkor 
i regionen. 

Textiltryck Malmö deltar även två gånger per år i Bildkonst och form kollegiemöten som arrangeras av Region 
Skåne och är en mötesplats för olika konstaktörer i regionen där olika kulturpolitiska frågor diskuteras.

Textiltryck Malmö har även deltagit i samtalet kring den textila konsten genom att medverka i ETNs (Euro-
pean Textile Network) stora konferens Crossover, en biennal som 2017 hölls i Borås. Workshops, utsällningar, 
föresläsningar av internationella konstnärer samt samtal och utbyte mellan deltagerna gjorde konferensen unik och 
viktig för en ökad insikt kring den textila konstens samtida och historiska betydelse i samhället. Crossover ägde 
rum 12-19 september.

DIGITAL NÄRVARO. 
I mars 2017 anställdes Karin Olu Lindgård och Matilda Ekström Rosenberg och arbetade tillsammans 10 h i vec-
kan med att implemnetera den digitala strategin som utarbetade under 2016 som syftar till att öka medvetenheten 
om vår verksamhet. Utöver den digitala kommunikationen arbetar de visionärt med olika projekt som gaganar 
verkstaden och våra medlemmar. 
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I digitala medier berättar vi om vår verksamhet, vår verkstad och våra anslutna konstnärer och formgivare. Vi visar 
vilka möjligheter vi har och våra medlemmars kapacitet. I bilder visar vi verk och utställningar med våra med-
lammar men även processer och experiment. Vi försöker skapa förståelse för hantverket och textilens betydelse i 
samhället.  Detta berättar vi om löpande under året och använder oss av ett antal olika digitala kanaler. 

De olika kanalerna vi använder oss av i dag är följande;
 •   Hemsida 
 •   Nyhetsbrev
 •   Medlemsbrev
 •   Facebooksida: facebook/textiltryckmalmo
 •   Instagramkonto: @textiltryckmalmo

HEMSIDAN

Hemsidan har under 2017 uppdaterats med tydligare information, ett nytt utseende och fler funktioner. 
På hemsidan hittar man våra medlemmars portfolios och kontaktuppgifter, nyheter och arbeten från verkstaden, 
vilka utställningar våra medlemmar deltar i och vad som presentears i Galleri Textilkolls fönster. På hemsidan 
presenteras de olika anslutningsmöjliheterna, priser och ansökningsformulär finns tilgängligt. För at underlätta 
anmälan och försäljning av kurser och utställningsplatser har vi byggt en webshop som är länkad till hemsidan.  
Textiltryck Malmös stadgar och verksamhetsberättelse ligger också tillgängligt på hemsidan. 

Vi har sen ett år tillbaka använt oss av en digital kalender vid bokning av verkstaden, tyvärr har den inte fungerat 
som önskat under 2017 och ska utvärderas under kommande år.

NYHETSBREV OCH MEDLEMSBREV

Vi har utformat ett nytt Nyhetsbrev under 2017 som ges ut en gång i månaden (förutom under vinter och som-
marledighet). Med en återkommande form på brevet berättar vi om Galleri Textilkolls utställningar och andra 
egenproducerade arrangemang som kurser, bazaarer eller föreläsningar som kan vara intressanta för en nyfiken 
allmänhet. Vi skriver också om var man hittar våra medlemmars konst och form. 

Nytt för i år är Medlemsbrevet som går ut till våra medlemmar varannan månad. Där vidarebefodrar vi informa-
tion om verkstaden och aktuella utlysningar samt tipsar om textil inspiration.
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Under 2017 kom Nyhetsbrevet ut 8 ggr och medlemsbrevet 5 ggr. Antalet prenumeranter via hemsida, facebook 
och instagram har ökat under året. Vår hemsida, facebooksida och instagramkonto uppdateras kontinuerligt och 
visar på processer och arbeten som utförs i verkstaden. 
 
GALLERI TEXTILKOLL.
Under 2017 har vi på ett fokuserat och tydligt sätt arbetat med att lansera Textilkoll som galleri. 
I september deltog Galleri Textilkoll i Malmös Gallerinatt med utställningen Color is Magic. Utställningen som 
banade väg för lek och experimentlusta med färg, form och material, visade verk från 16 av verkstadens anslutna 
konstnärer och formgivare. Medverkande: Amanda Boierth, Lena Bryngelsson, Butler/Lindgård, Matilda Ekström. 
Tora Greve, Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Marie Ledendal, Kajsa Lindh, Carin Person Åström, Emma Ric-
ci, Hannah Runnqvist, Mary Segerfalk, Marie Wetterstrand, Åsa Wågmark, Dyveke Zadig.

I maj visade vi avgångsutställningen 7 med sju sistaårselever från Textil konst och design på Östra Grevie folkhög-
skola. Utställarnas olika perspektiv och tolkningar inom det textila fältet ledde dem alla att arbeta på olika sätt, 
vilket utställningens besökare fick ta del av. Medverkande konstnärer var: Vera Asptjärn Svensson, Luna Gill, Mat-
ilda Hall, Andrea Hörberg, My Louise Ingelmark, Alexander Jacobsson och Elise Tufvesson.

Utöver dessa två helgalleri-utställningar har vi under året visat 6 uppskattade fönsterutställingar:
 • Traces, Butler/Lindgård Designstudio.
 • Handtryck på textil och papper, Margareta Heijkenskjöld Holmgren.
 • Sommar, samlingsutställning med alster av Kiwa Saito, Lena Bryngelsson, Dyveke Zadig, Marga-
                        reta Heijkenskjöld Holmgren, Studio Amanda och Matilda och Butler/Lindgård designstudio.
            • Historien, glömskan och framtiden, Josabeth Werkmäster.
 • Eco print, en processutställning curaterad av Matilda Ekström Rosenberg och Karin Olu Lindgård
 • Jul!, en samlingsutställning med textila produkter av Butler/Lindgård designstudio, Lena 
                        Bryngelsson, Tora Greve, Eliza Halvegård, Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Studio Amanda    
  och Matilda och Malin Svärd.

I december anordnade vi Textiltryck Malmös Julbazaar i galleriet. Då fanns det möjlighet att köpa unika, närpro-
ducerade textila klappar av hög kvalité från tio av verkstadens anslutna formgivare.

TEXTIL KONST I SKÅNE
I nätverket för Textil Konst i Skåne hittar du konstnärer som i sin konst använder textil som ett bärande element, 
antingen med textila material, textila tekniker eller textila uttryck.Textil Konst i Skåne är ett nätverk som består av 
omkring hundra konstnärer från hela regionen. Textiltryck Malmö fungerar som plattform och samlande kraft för 
den textila konsten. Du ges här möjlighet att stifta bekantskap med den stora bredden av textil konst som finns i 
Skåne.På vår hemsida hittar du listan med alla konstnärer, bilder och kontaktuppgifter. 

MILJÖFÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER. 
På Textiltryck Malmö arbetar vi kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan, med fokus på bland annat energi, 
kemikalie- och transportområdet. Vi har under det gångna året strävat efter att använda fler miljömärkta produkter 
i vår verksamhet, ställt miljökrav på våra entreprenörer och vid inköp utvärderat de tänkta materialens inverkan 
på miljön.
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Vi strävar fortlöpande efter att minska användningen av skadliga ämnen i vår verksamhet och att höja medvetan-
det kring miljöfrågor hos både medarbetare och anslutna konstnärer genom att uppmuntra till miljöhänsyn i det 
dagliga arbetet. Vi säkerställer hanteringen av kemiska produkter, vi arbetar med att kontinuerligt öka återvin-
ningsgraden på avfall och säkerställer att hantering av farligt avfall sker på ett säkert och miljöanpassat sätt. Vid 
transporter har vi under året valt att använda cykel eller kollektivtrafik i största möjliga mån.

Textiltryck Malmö arbetar aktivt med att minimera verkstadens påverkan på miljön, men det är samtidigt varje 
enskild medlems ansvar att se till att det material denne använder förvaras och deponeras på ett miljömässigt ko-
rrekt sätt. 

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 2018.

ARBETSMILJÖ. 
Textiltryck Malmös styrelse arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön för medarbetare och anslutna konstnärer 
i verkstaden. Under 2017 har vi arbetat vidare med att tillmötesgå de behov och önskemål som framkom av den 
undersökning som genomfördes vid medlemsmötet 2016.

Textiltryck Malmö har under 2017 omstrukturerat verkstadens lokaler och med egna medel renoverat ett rum för 
digitala medier, digital bearbetning och dokumentation av verk. Verkstaden har länge saknat utrymme för det stora 
förarbete som krävs innan den analoga tryckprocessen tar vid och nu har vi berett plats för att skapa ett arbetsrum 
med för- och efterarbete i fokus. Under 2018 söker vi medel för att slutföra projektet och skapa plats för digitalt 
för- och efterarbete, dokumentation av verk, utskrifter i storformat samt arbetsplatser för bärbara datorer med 
tillgång till skrivare och scanner.
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2017 erhöll verkstaden stöd från statens kulturråd för inköp av en dubbel tvättränna för textil. Vi påbörjade 
därmed en effektivisering av verkstadens lokaler för att skapa ett separat skölj- och tvättrum för efterbearbetning 
av textil samt ett nytt rum för framställning av belysta tryckramar. Även dessa installationer slutförs under 2018.

POLICY FÖR LIKABEHANDLING
Efter höstens vittnesmål om sexuella trakasserier och övergrepp inom bland annat kulturområdet har
Region Skåne som ett led i att verka för förbättrade vilkor för kulturarbetare krävt att organisationer med stöd från 
Regionen ska upprätta en policy för likabehandling. Textiltryck Malmö har upprättat en policy där vi betonar att 
all diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder är förbjuden.
Såväl anställda som medlemmar hos Textiltryck Malmö ska behandlas och behandla varandra likvärdigt och respek-
tfullt. Textiltryck Malmö ska förebygga och förhindra uppkomsten av trakasserier. Detta innebär att de verksam-
hetsansvariga är ansvariga för att förebygga trakasserier och tillse att det finns fungerande rutiner för hur förekomst 
av trakasserier ska hanteras i verksamheten. Skulle verksamheten få vetskap om att någon typ av trakasserier före-
kommit ska vi alltid undersöka vad som hänt och dessutom aktivt förhindra fortsatta trakasserier och kränkningar. 

Om de verksamhetsansvariga på Textiltryck Malmö får vetskap om att någon anställd utsätts för trakasserier i 
samband med arbetet har dessa ansvar för att omedelbart agera. På samma sätt är anställda vid Textiltryck Malmö 
skyldiga att omedelbart agera om de får kännedom om att någon medlem utsätts för trakasserier.

ORGANISATION OCH ADMINISTRATION.
Under 2017 har vi haft Kajsa Lindh anställd på 50% för att sköta ekonomi och löpande administrativt arbete.
Karin Olu Lingård, Matilda Ekström Rosenberg anställdes i mars 2017 och arbetarde 5 h vardera i veckan med 
digital kommunikation och visionärt arbete för verkstaden. Tjänsterna finansieras med stöd från Region Skåne. 
Styrelsen har 2017 ersatts med 1/4 prisbasbelopp för arbete utfört inom styrelseuppdraget. Pengarna har fördelats 
inom styrelsen efter hur stor arbetsbördan varit. 
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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. 2017 höll NTA sitt årsmöte i Borås under Crossover konferensen. 
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. 

INTERNATIONELL SAMVERKAN
Under 2017 har Textiltryck Malmö inlett ett samarbete med AGA Lab i Amsterdam, en grafisk verkstad med ut-
rustning för olika tryckmetoder  på textil men framförallt på papper. AGA Lab delar byggnad med flera mindre 
studios och verksamheter inom textil och grafisk konst och form som ger möjligheter till samarbeten. Målet är att 
skapa ett konstnärligt utbyte mellan vår verkstad och AGA Lab; vi vill hitta en form för ett Artist in Residence-pro-
gram där vi skickar våra konstnärer till AGA Lab och tar emot deras anslutna konstnärer. Hösten 2017 kunde 
Karin Olu Lindgård och Matilda Ekström Rosenberg besöka AGA Lab med stöd från Region Skåne för att göra en 
förstudie för internationell samverkan. Under 2018 söker vi finansierig till att utveckla projektet. Förhoppningen 
är att ett först utbyte kan ske under 2019.

EXTERNA UTSTÄLLNINGAR
Våra anslutna konstnärer och formgivare har under året visat unika verk och produkter producerade i verkstaden 
på utställningar, konstsalonger och mässor. 
Här har vi listat en del av det gångna årets utställningssamanhang.
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JANUARI

 • Butler/Lindgård designstudio, Young designers, Formexmässan i Stockholm. 

FEBRUARI

 • Studio Amanda och Matildas mönster sandstorm lanserades hos Almedahls.
 • Kiwa Saito, separatutställning, Galleri Moment i Ängelholm.

MARS

 • Kiwa Saito, separatutställning, Höganäs Museum och konsthall.
 • Margareta Heijkenskjöld Holmgren handtryckte i samarbete med Susanne Nilsson, patinerare på            
                        Malmö Opera, delar av kostymen till La Gioconda som hade premiär på Malmö Opera i mars.
APRIL

 • Margareta Bergstrand, Slumpens skönhet, separatutställning, Kiruna Stadshus.
 • Dyveke Zadig, påskutställning, Östra Kustvägen 1255, Löderup.
 • Butler/Lindgård designstudio, Papper och glas, påskutställning, Gårdsgalleriet, Ravlunda.
 • Studio Amanda och Matilda, påskutställning, Ateljé Ulf Johan Härd, Yngsjö.
 • Momiyama, påskutställning, Glimminge 37:2.
 • Tora Greve, Tycho Brahe observatoriet, Oxie.
 • Elisa Halvegård och Gudrun Bartels, Galleri Samlargrafik i Fjelkinge.
 • Mary Segerfalk, Nord Väst-Skånes samlingsutställning på Landskrona Konsthall samt påsk-
                        utställning, Råå.      
 • Gunilla Pettersson, påskutställning Konstrundan Nord Väst-Skåne, nr 103 Mölle.
 • Kiwa Saito, påskutställning, Konstrundan i Nord Väst-Skåne, Höganäs.
MAJ

 • Butler/Lindgård designstudio, Tits ’n Ass Project, separatutställning, Designgalleriet, Stockholm.
 • Ida Pettersson, Kunst på kryds/ Konst på kryss, samlingsutställning, Marienlyst slott, Helsingör.
 • Jenny Frank, Vens konstrunda.
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JUNI - AUGUSTI

 • Matilda Ekström Rosenberg handtryckte textil till Fine Little Days utställning Väva spis som
                        visades på Hemslöjdens Galleri i Landskrona.
 • Kajsa Lindh och Lena Bryngelsson, Bland blommor och stygn, samlingsutställning, Viserums 
                        konsthall.
 • Ida Pettersson, Textile Playground, samlingsutställning, Ikea museum, Älmhult.
 • Dyveke Zadig, Jag är Christina, samlingsutställning, Christinehof slott.
 • Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Tygtryck, separatutställning, Konsthantverkarna i Ystad.
 • Moromini (Sofia Lindeberg) I love playtime, mässa, Paris.
 • Tora Greve formgav tröjor inför solförmörkelsesällskapets resa till USA.

SEPTEMBER

 • Sven Fristedt, samlingutställning, Tjörnedala Konsthall.
 • Marie Ledendal, Make a mark, separatutställning, Stenkrossen -Vita galleriet, Lund.
 • Josabeth Werkmäster, Everyday matter, samlingutställning, Textilmuseet i Borås.
 • Butler/Lindgård designstudio, Svenska paviljongen, London Design Fair.
 • Butler/Lindgård designstudio, Tits ’n Ass project, separatutställning, Medborgarhuset Arlöv.
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OKTOBER

 • Mary Segerfalk, samlingsutställning, Viking Art Gallery, Helsingborg.
 • Dyveke Zadig, 3 x Zadig, Limhamns Konsthall.
 • Butler/Lindgård designstudio, Tits ’n Ass project, separatutställning, Malmö Live.
NOVEMBER

 • Kiwa Saito, Nordisk Salong, Dunkers kulturhus Helsingborg.
 • Kiwa Saito, separatutställning, GOMA Gallery, Värnamo.
 •          Carin Person Åström, Crossing Borders, Tjörnedala Konsthall / ÖSKG
DECEMBER

 • Ingrid Carling, Tryckt till jul, samlingsutställning Malmö Muséer.
 • Mary Segerfalk, Peace and love, samlingsutställnig, Chosunilbo Museum, Seoul.


