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INTRODUKTION.
Hösten 2017 erhöll Textiltryck Malmö ekonomiskt stöd från Region Skåne för att utföra en förstudie för in-
ternationellt kulturutbyte med AGA Lab i Amsterdam. Syftet med förstudien var att bygga upp en struktur för 
samverkan med en internationell verkstad i Nederländerna. Vi vill på sikt skapa ett utbyte mellan de olika kul-
turella uttryck som finns i respektive land, bredda textilbegreppet men också djupdyka och låta konstnärer finna 
fram till nya uttryckssätt. Förhoppningen är att skapa en samverkan som är långsiktig och fruktsam för den tex-
tila konstscenen i Skåne. I förlängningen vill vi visa på den stora kompetens inom textil som vår region besitter 
och samtidigt inspireras av den sjudande kreativiteten i Amsterdam.
Förstudien innebar att två representanter från Textiltryck Malmö fick möjlighet att på plats fördjupa sig i 
möjligheterna för ett kulturutbyte med den i Amsterdam baserade tryckverkstaden och på plats inleda ett samtal 
kring hur ett eventuellt utbyte skulle kunna se ut.

AGA Labs tryckverkstad, belägen i en f.d. gymnastiksal.



Lucila Kenny är en av initiativtagarna bakom painting plants.

OM AGA LAB.
AGA Lab är beläget i en före detta skolbyggnad i Amsterdams utkant. Verksamheten beskriver sig själv som ett 
”makerspace for artists and designers” där de arbetar brett med olika grafiska trycktekniker på både papper och 
textil. AGA Lab är en unik verkstad där konst, research och grafiska trycktekniker möts, en kreativ plats och ett 
labratorium där det experimenteras med olika tekniker och material inom både konst och formgivning.
Verkstaden är en ”DIY-workshop” där de som arbetar förväntas kunna hantera de tekniker de är där för att 
arbeta med, men de erbjuder även löpande kurser för den som vill lära sig att hantera en ny teknik. Intresse finns 
för att utöka kunskaperna inom textil prägling, vilket gör att de är extra intresserade att välkomna personer med 
mycket förkunskaper inom textiltryck till verksamheten.
Knutet till verkstaden är projektet painting plants där två konstnärer arbetar med att skapa naturliga tryckfärger 
för papper av växter odlade på husets bakgård.

Tryckverkstaden erbjuder möjligheter att arbeta med screentryck, digitalt tryck på papper och textil, risografi, 
kopparetsning, relieftryck, litografitryck samt arbete i mörkrum.
Vi ser här en plattform där det finns möjlighet att fördjupa sina ideér, experimentera och nå fram till resultat 
med hjälp av andra trycktekniker än de vi vanligtvis använder oss av på Textiltryck Malmö.

Verksamheten erhåller statligt kulturstöd och är basen för en mängd kulturella projekt. Man har inga fasta med-
lemmar så som Textiltryck Malmö har, utan istället har AGA Lab ett brett register av intresserade formutövare 
som bokar in sin tid i verkstaden när behov uppkommer. Därutöver har AGA Lab ett väl utvecklat Artist-in-res-
idence projekt där de löpande under året tar emot två internationella konstutövare i 1-2 månader per gång. 
Konstnärerna inhyses i lägenheter belägna i huset och får tillgång till verkstaden dygnet runt. Varje projektperiod 
avslutas med en utställning och ett artist talk där konstnärerna beskriver sin vistelse och de resultat de nått under 
arbetet i verkstaden.

I nuläget har AGA Lab inget projekt som innebär att formgivare eller konstnärer från deras nätverk får möjlighet 
att åka ut i världen, men intresse finns från både ledning och personal.



ÖVRIGA VERKSAMHETER.
AGA Lab är beläget i en gammal skolbyggnad och deras tryckverkstad finns i den före detta gymnastiksalen. 
Verskamheten ingår i en större community av kreativa verksamheter som erbjuder infärgning, symaskiner, vävut-
rustning, textilproduktion och stickmaskiner för både textil och läder vilket innebär att vi ser stor potential för 
gränsöverskridande samarbeten. Redan nu finns en tillåtande infrastruktur där de olika verksamheterna i huset 
samarbetar på tvärs i olika projekt. Här följer en beskrivning av några av de verksamheter som finns i huset.

Gildelab.
Gildelab är en väv- och sömnadsstudio som tar emot små och stora uppdrag från utomstående. Gildelab är ett 
socialt företag som erbjuder arbetstillfällen för nyanlända och människor som står utanför arbetsmarknaden.

Boro*Mini.
Boro*Mini har specialiserat sig på tryck och infärgning i stora kvantiteter med naturliga pigment från indigo och 
krapp. Företaget är ett socialt företag som erbjuder arbetstillfällen för nyanlända och människor som står utanför 
arbetsmarknaden. Boro*Mini har just lanserat sin första kollektion med naturliga textila produkter för små barn.

Lucila Kenny.
Lucila Kenny är en textilformgivare som arbetar forskningsbaserat med att finna naturliga färgämnen i sin 
närmiljö. Hon vill röra sig bort från importerade substanser för infärgning och istället skapa naturliga paletter av 
grödor som går att odla i Amsterdam.

Peim van der Sloot.
Peim van der Sloot är konstnär och grafisk formgivare som arbetar med screentryck i en psykadelisk kontext.

Studio Marnix Postma.
Marnix Postma är konstnär och grafisk formgivare som arbetar med mönster för textil och handtryck.

By Brown.
By Brown är en modestudio som fokuserar på fashionabla regnkläder anpassade för den cykelburna storstads-
bon. Studion har vunnit mycket uppmärksamhet och visade sin senaste kollektion hos Vouge Italia på Milan 
fashionweek 2018.

By Brown. Peim van der Sloot, självporträtt.



Foto på textil från utställning på fotogalleriet Foam.Garner i Gildelab’s vävstudio.

AMSTEDAM OCH NEDERLÄNDERNA.
I Nederländerna får textilscenen ta stor plats vilket genererat många framgångsrika konstnärer och formgivare. 
De arbetar aktivt med att exponera och skapa högkvalitativ textil.
Ur ett konstnärligt perspektiv är Amsterdam och dess närmiljö en fantastiskt inspirerande plats. Staden erbjuder 
en mängd museér, gallerier och designbutiker som på olika sätt kan inspirera till nytänkande när det kommer 
till färgskalor, tekniker och uttryck. Vi vill särskilt nämna fotogalleriet Foam, designbutiken Droog, Scholten & 
Baijings showroom och Van Gogh muséet som väl värda ett besök.
Det välrenomerade textilmuseet i Tilburg erbjuder utöver utställningarna även ett textillab till vilket en kan söka 
tillgång för att förverkliga projekt i olika tekniker, eller bara göra ett besök för att se hur olika processer ser ut.

TÄNKBAR FRAMTID FÖR PROJEKTET.
Vi ser stor potential för ett framtida kulturutbyte med AGA Lab. Som verksamheter med fokus på prägling, men 
med lite olika perspektiv upplever vi att våra anslutna konstnärer och formgivare har mycket att lära av varandra. 
AGA Lab erbjuder fler möjligheter och tekniker än vad vi har tillgång till i vår verkstad i Malmö och vi erbjuder 
en spetskompetens inom textil förädling som de i nuläget inte besitter. Dessutom ser vi från Textiltryck Malmös 
perspektiv god potential till samarbeten med de övriga verksamheterna i AGA Lab-huset. 
Vi ser även en potential för konstnärer som kommer hit att besöka och arbeta i övriga kollektivverkstäder samt 
att ta del av regionens blomstrande konst- och form scen.

En förhoppning är att kulturutbytena ska leda till inspiration och nya uttryckssätt för de enskilda konstnärerna, 
men även för övriga formskapare inom verksamheterna genom kurser eller workshops för medlemmar i nya 
tekniker. Varje utbyte planeras avslutas med en utställning och ett artist talk som kan komma hela verksamheten 
och en intresserad allmänhet till gagn.
Vilja och engagemang att starta upp ett kulturutbyte finns hos båda verksamheterna, även om den utomstående 
styrelsen för AGA Lab kan behöva bearbetas lite för att till fullo förstå hur ett utbyte kan gagna deras verksam-
het.



FINANSIERING.
Vi undersöker just nu finansieringsalternativ för ett framtida utbytesprojekt. 
För att samlas kring projektet och ansökningarna ser vi EU finansierade Kreativa Europa som möjlig delfinan-
siär. I så fall krävs samarbete med en tredje organisation och vi kikar på möjliga samarbetsalternativ.
Därutöver planerar vi att söka stöd för projektet från Region Skåne. 
Vi vill att projektet ska bli ett långsiktigt projekt och önskar därför finna stabil finansiering som säkerställer att 
projektet kan löpa under flera år.

UTMANINGAR.
Vi ser en viss utmaning i att finna en tredje part i projektet för att på så sätt möjliggöra finansiering genom 
Kreativa Europa. Under våren undersöker vi om det finns någon organisation i Malmö som vill delta i projektet, 
därutöver söker vi möjliga samarbetsparter på Island och i Finland för att isåfall därefter söka stöd för ytterligare 
en förstudie så att vi kan besöka även den verksamheten och på plats undersöka möjligheten för ett interna-
tionellt kulturutbyte.
En annan utmaning är att finna boende för de konstnärer som kommer hit men hoppas på att kunna hitta ett 
förmånligt boendealternativ, eventuellt i samarbete med KKV Grafik som redan har ett utbytesprogram igång.

TIDSPLAN.
Vi söker finansiering under 2018 med en förhoppning om att starta upp projektet under 2019.

KONTAKTER.
AGA Lab     agalab.nl    @aga_lab
By Brown     bybrown.nl   @bybrown
Studio Marnix Postma        @studio_marnixpostma
Gildelab     hetgildelab.nl
Boro*Mini     boromini.com    @boromini_babygoods
Lucila Kenny    www.lucilakenny.com  @lucila.kenny
Peim van der Sloot   peim.nl    @peimsloot
Textielmuseum / Textiellab  www.textielmuseum.nl/en/
Textiltryck Malmö   textiltryckmalmo.se  @textiltryckmalmo

OM RAPPORTEN.
Rapporten har sammanställts av Karin Olu Lindgård och Matilda E Rosenberg, deltidsanställda vid Textiltryck 
Malmö som var verksamhetens representanter under förstudien.
De flesta bilderna i rapporten är tagna av Textiltryck Malmös representanter. Enstaka bilder har vi lånat från 
AGA Lab, Lucila Kenny, By Brown och Peim van der Sloot’s hemsidor. 


