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Textilvänner!   
Nu är den sköna hösten här, och med den kommer längtan efter en värmande filt i form av textila 
inspirationer! Hoppas detta nyhetsbrev kan förmedla lite inspiration att uppleva konst eller att skapa 
själv.  
 
På KKV-Textiltryck Malmö har säsongen startat med att vi monterat ned två av sommarens stora 
textilutställningar. Dels har vi avslutat ”KÄRLEKAR” som visades på Form Design Center i samband 
med Malmö Nordic under sommaren. www.formdesigncenter.com/utstallningar/tidigare/karlekar 
 
Butler & Lindgård höll i trådarna och producerade denna stora textilkonstmanifestation med verk av 
46 textilkonstnärer från hela norden. Utvärdering och dokumentation pågår, och projektet planeras få 
ett liv efter detta, genom en booklet och delvis i en förlängning genom BBB - Barnens Bästa 
Biennal under höstlovet i november. 
 
BBB är en regional konstfestival för unga som arrangeras på 27 platser runt om i Skåne. 
Årets festivaltema är ”Berättelser” innefattar work-shops, performance och andra aktiviteter för barn 
och unga i anslutning till olika konstutställningar. 
 
På TEXTILKOLL - KKV-Textiltrycks eget projektgalleri, visas utställningen ”Kärlekssagor” den 29-
31 oktober kl. 10-15. Ett 20 tal konstnärer från utställningen ”Kärlekar” visar åter sina verk med barn 
och unga som målgrupp. En workshop för unga skapare kommer att hållas vid två tillfällen den 30/10. 
www.textiltryckmalmo.se 
 
Ytterligare en utställning med textila framfötter, visades under augusti/september på Tidaholms 
konsthall. ”Hemma med vänner” är titeln på detta textila vandringsprojekt, 
som i år producerades av Marie Wetterstrand. Övriga deltagande vänner är Hanna Brunskog, 
Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Josabet Werkmäster och Dyveke Zadig. Utställningen har tidigare 
visats i Rättvik, 2011 och Ljungby, 2012. 
 
 

 
Från utställningen ”Hemma med vänner”-Tidaholms konsthall 2013. På bilden verk av  
Josaber Werkmäster, Dyveke Zadig, Margareta Heijkenskjöld Holmgren och Hanna Brunskog. 



 
Malmö Tillskärarakademi startade traditionsenligt sin termin med undervisning i textiltryck på KKV-
Textiltryck Malmö. Josabet Werkmäster ansvarar för, och inspirerar årligen unga textilformgivare i 
konsten att producera ett eget mönster och tygtryck. 
 
KKV-Textiltryck arbetar för att skapa en plattform för den textila konsten i Södra Sverige och 
samarbetar genom återkommande nätverksträffar med Medieverkstaden, Monumentalverkstaden, 
KKV-Grafik samt Konstitutet, för att diskutera och utveckla konstnärens möjligheter att synliggöra det 
arbete som pågår både lokalt och internationellt, inom de olika traditionerna. Medieverkstadens 
projekt Multipel - är ett intressant spår som når både konstutövare och konstintresserade på ett  
väl underbyggt och lättillgängligt sätt. www.multipel.nu 
 
Nu när ålamörkret börjar smyga sig över oss, är det åter dags för Gallerinatten. Det är en kväll då 
Malmös gallerier och konstinstitutioner gemensamt håller öppet kl. 18-24. Den infaller som regel alltid 
sista lördagen i september och i år är det den 28 september. Så gott som alla gallerier och 
konstinstitutioner deltar i detta stora arrangemang, och även Kulturkvarteren kring Fersens väg är 
livligt representerade med gallerier, antikvariat, konsthantverk och design. 
www.konstframjandet.org/malmogallerinatt 
 
Konst-UTFLYKT? 
 
Missa inte utställningen ”Systrarna och deras brudkistor ”på Landskrona Musem. 
Systrarna Andersson växte upp på en gård utanför Asmundtorp kring sekelskiftet 1900. De vävde, 
sydde och broderade allt till det framtida hemmet. Brudkistorna fylldes. Tiden gick och fyra av 
systrarna gifte sig aldrig. Allt blev liggande i kistorna. Landskrona museum visar nu upp en stor del av 
de sex systrarnas textila skatt. Unikt är att många av textilierna aldrig har använts och därför aldrig 
slitits och tvättats. Färgerna är lika lysande som när de en gång lades ner i kistorna. Allt tillverkat av 
systrarna själva. www.landskrona.se 

Om du är i Landskrona ska du också passa på att besöka Skånes Hemslöjdsbutik.  
Butiken finns i Kommendantflygeln inne på Citadellet i Landskrona. Här visas slöjd och 
konsthantverk av hög kvalitet från hela Skåne. De säljer också material. Här får man verkligen 
inspiration till att skapa något vackert och personligt.  
Öppet: Måndag - fredag 11-18, Lördag 11-14. www.hemslojdenskane.se 
 
 
Över BRON? 
 

  
 
Sista chansen denna veckan! 
YOKO ONO HALF-A-WIND SHOW A RETROSPECTIVE  
På Louisiana 7 juni - 29 september 2013. Skynda! www.louisiana.dk  



 
ARKEN 
7 september 2013 – 12 januari 2014 
 
FRIDA KAHLO – ETT LIV I KONSTEN. 
 Frida Kahlo (1907-1954) är en enastående konstnär och en passionerad power-woman. Utställningen 
ger oss en inblick i Kahlos verk genom en rad av hennes mest ikoniska självporträtt, teckningar, sidor 
från hennes dagbok, samt smycken och klänningar.  
 Kahlo talar till oss alla.  På den punkten är hon en pionjär. Hennes verk ställer obesvarat den 
existentiella frågan; ”vem är jag?”, och ”vad skapar mig?” Hennes konst speglar därför något i oss 
alla. www.arken.dk 
 

 
Frida Kahlo - på ARKEN. 
 
Är du intresserad av mode?  
DUNKERS KULTURHUS i Helsingborg. 15 juni–29 september 

Sista chansen att se LARS WALLIN – FASHION STORIES. 
Lars Wallin är Sveriges ledande couturedesigner med många exklusiva klänningar på sin meritlista. 
Utställningen sammanfattar över tjugo år av svensk couturehistoria och visar omkring 100 kreationer 
tillsammans med skisser, fotografier, film och smyckedesign. 

De exklusivt skräddade coutureklänningarna, brudkreationerna och scenkläderna har burits av 
scenpersonligheter liksom av nationella och internationella celebriteter. Alla kreationer bär på sin egen 
personliga historik.	  www.dunkerskulturhus.se 

Även på KULTUREN i Lund visas mode 26 maj–3 november 2013. 

Modefotografier – Carl Bengtsson. 
Carl Bengtsson är en av landets mest uppmärksammade modefotografer, välkänd internationellt för 
sitt stämningsfulla och poetiska bildspråk. Under mer än 30 år har han skapat bilder för såväl svenska 
som internationella mode- företag och magasin. I utställningen Modefotografier visar Kulturen ett 40-
tal fotografier från den senare hälften av hans karriär. 

På FORM DESIGN CENTER har Staden Malmös Hemsöjdsförening sin hemvist. Föreningen ska 
verka för skapa möten mellan människor i syfte att alla ska få möjlighet att upptäcka skönheten, nyttan 
och den gränslösa glädjen i slöjden. 
Föreningen ordnar spännande föredrag och workshops i olika slöjdtekniker. 
Vill du bli medlem? www.hemslojden.org/bli-medlem  
Närmast ”på tapeten”:  
Kom och virka - onsdag 25 september 2013  kl.18:00- 21:00 
Garvning och skinnsömnad - onsdag 23 oktober 2013  kl.18:00- 21:00 
På Form/Design Center, Lilla torg 9 , Malmö. 
 
För KKV-Textiltryck Malmö / Dyveke Zadig 
 

Stort tack till Malmö Kulturstöd, Kulturrådet och Kultur Skåne! 


