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Snart jul! 
 
På KKV-Textiltryck Malmö stundar julen och vi har inför julmånaden skyltat upp i våra 
fönster med handtryckt och småskaligt producerat konsthantverk.  
 
Vi har precis avslutat en utställning för barn ”Kärlekssagor” i samband med Barnens Bästa 
Biennal, BBB. Under utställningen arrangerades två workshops i textiltryck för barn. 
Projektet är ett pilotprojekt med Moderna Museet som huvudman. Detta är ett projekt som 
planeras återkomma årligen på många platser i Skåne under novemberlovet.  
Karin Olu Lindgård och Matilda Ekström Rosenberg höll i trådarna på KKV-Textiltryck. 
 

  
Juligt fönster i Textilkoll. Kurs.  Baskurs på KKV-textiltryck. 
 
En Baskurs i textiltryck för yrkesverksamma textilkonstnärer hölls också i verkstadens 
lokaler under november månad. Dyveke Zadig och Margareta Heijkenskjöld Holmgren 
höll i kursen som planeras återkomma till våren. 
 
KKV-Textiltryck Malmö fyller 30 år i år, och arbete pågår med att arrangera en stor 
utställning med textil konst för att fira och sammanfatta tre decenniers textila uttryck.  
 
KKV-Textiltryck var i november värd för en nätverksträff med Medieverkstaden, 
Monumentalverkstaden, KKV-Grafik och Kultur Skåne, för att diskutera och utveckla 
konstnärens möjligheter att synliggöra det nyskapande arbete som pågår både lokalt och 
internationellt. Medieverkstadens projekt Multipel - är ett intressant spår som når både 
konstutövare och konstintresserade på ett väl underbyggt och lättillgängligt sätt.  
Multiplar, konst och/eller design? är en utställning som testar begreppsparen på 
Form/Design Center. Är det relevant att skilja mellan konst och design, form och innehåll, 
bruksföremål och andlig spis? Utställningen kommer att pågå från 7 december 2013 till 31 
januari 2014. Flera av KKV-Textiltrycks medlemmar deltar i utställningen. 
 
HEMSIDA 
Under hösten har Josabet Werkmäster har arbetat med att förnya och förbättra KKV-
Textiltrycks hemsida. Besök gärna den. Här finner du information om alla verkstadens 
medlemmar och var som är på gång. www.textiltryckmalmo.se 



SKISSERNAS MUSEUM 15/11- 21/4 -2014. 
SVERIGE i FN- Konst och samtal i det globala rummet. 
I år invigdes det textila verket Dialogos i en av FN-högkvarterets mest kända salar: Sven 
Markelius ECOSOC-sal. Ann Edholm fick uppdraget, utfört av HV Ateljé, efter en tävling 
med fyra svenska konstnärer. Margareta Bergstrand, medlem i KKV, anlitades som 
sakkunnig i processen. Utställningen visar modeller och skisser till Edholms projekt samt 
tävlingsförslagen av Jonas Dahlberg, Charlotte Gyllenhammar och Clay Ketter.  
 

 Ann Edholms ridåförslag till ECOSOC-salen i FN huset. 
 
ONSDAGSAFTON på Skissernas Museum: 
Formgivet för handvävd textil konst. OBS! I samband med utställningen arrangeras ett 
samtal den 4 december kl. 19.00. 

Angelica Persson VD MMF AB samtalar om Marianne Richter och Märta Måås- 
Fjetterström AB.Marianne Richters enorma handvävda draperi för FN sades vara det 
största textila verk som tillverkats i Sverige då det hängdes på plats 1952. I ett personligt 
hållet porträtt presenteras den färgstarka textilkonstnären Marianne Richter i ord, bild och 
vävda prover. Hon och hennes verk sätts in i ett större sammanhang då de är en viktig del 
av ett snart sekel långt arbete med handvävd textil konst från vävatlején  
Märta Måås-Fjetterström i Båstad.  
 
JULMARKNADER! 
Nu stundar julen med möjlighet att glädjas åt mycket både traditionellt och nyskapande 
konsthantverk på olika julmarknader i regionen.  

Här är några tips.  
 
Jul på Limhamn. Lörd 30 nov 10-16 och sönd 1 dec 12-18, på Limhamns torg. 
Industridesignstudenternas julmarknad. Sond 1 dec. kl. 11-17. AF-borgen. 
Advent i Krapperups konsthall. 30 nov, 1,7,8 dec kl 11-17. Fri entre´. 
Form Design Center. Östra Grevies Textilelever. Lörd 7 dec kl.11 -17 
Katrinetorps julmarknad. 5-8 dec kl 12-19. Sön kl. 10-17. Entre´. 
Parasollernas julmarknad på Österlens Museum. i Simrishamn den 8 dec. kl.12-18. 
Caroli kyrka och St.Gertrud den 14-15 dec kl.10-18. 
Mitt Möllan. 14-15 dec kl.11-17. 
Danmarks Designskola. Julemarked den 13/11 kl.10-18. 
Danneskiold-Samsøes Allé 51, 1434 Kbh. K. Bus 9A kör till dörren.  

  
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  
 

   Halmslöjd med hemslöjden! 
 
Närmast ”på tapeten”:  
Halmslöjd med julkänsla. Form Design Center, Malmö 11 dec kl.19.00 
Vi gör halmprydnader inför julen. Det blir flätade hängen och knutna stjärnor till granen, 
korndockor, tomtar, små oroar, eller kanske till och med en stor! 
På Form/Design Center, Lilla torg 9, Malmö. 
www.formdesigncenter.com 
 
 
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. Här får man verkligen inspiration till att skapa 
något vackert och personligt. De säljer också material. 
Öppet: Måndag - fredag 11-18, Lördag 11-14.  
www.hemslojdenskane.se 
 
Över BRON? 
 
 
ARKEN 
Du hinner! 
FRIDA KAHLO – ETT LIV I KONSTEN. Till och med den 12 januari 2014. 
 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. 
www.arken.dk 
 
Sist men inte minst – önskar vi alla en trevlig julmånad och ett gott nytt år 2014! 
Nästa Nyhetsbrev kommer i februari. 

 
För KKV-Textiltryck Malmö / Dyveke Zadig 
www.textiltryckmalmo.se 

STORT TACK till Malmö Kulturstöd, Kulturrådet och Kultur Skåne! 

	  


