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OM VERKSAMHETEN
KKV Konstnärernas Kollektivverkstad Textiltryck Malmö (Textiltryck Malmö) är en ideell förening vars främsta 
uppgift är att skapa möjlighet för yrkesverksamma konstnärer, konsthantverkare och formgivare att arbeta med 
textiltryck i gemensamma verkstadslokaler. Föreningen bildades 1983 och har sedan dess varit en växande plat-
tform för den textila konsten i södra Sverige. Antalet medlemmar under året har varit 51 stycken; 49 kvinnor 
och 2 män. 
Medlemmarna har en åldersfördelning mellan 31 och 89 år. Under 2018 fick vi en ny ordinarie medlem. Utöver 
ordinarie medlemmar har verkstaden haft två studentmedlemmar läsåret 2017-18, och en studentmedlem 2018-
19. 

Kriterier för medlemskap hos Textiltryck Malmö är en konstnärligt hög nivå samt dokumenterat kvalificerade 
kunskaper i textiltryck. Våra medlemmar arbetar i gränslandet mellan konst, formgivning och konsthantverk. 

På Textiltryck Malmö arbetar vi enskilt som konstnärer men ser också varje medlem som en kunskapsbank. 
Textiltryck Malmö är en mötesplats där kunskap förvaltas och förädlas. Vi arbetar aktivt för att vara en del av 
våra medlemmars kompetensutveckling inom textilfacket och erbjuder årligen specialutformade kurser för våra 
medlemmar. Ofta uppstår synergier när våra anslutna konstnärer, formgivare och konsthantverkare delar verk-
stadsgolv och vi arbetar aktivt för ett kollegialt klimat som gynnar den textila konsten och dess plats i samhället.

STYRELSEN
Under 2018 bestod styrelsen av:
Karin Olu Lindgård, Ordförande
Hanna Butler, Ordinarie ledamot
Sofia Lindeberg, Ordinarie ledamot
Matilda Ekström Rosenberg, Kassör, Ordinarie ledamot
Amanda Boierth, Ordinarie ledamot
Kirsten Hennix, Suppleant
Jenny Andersen, Suppleant

Sekreterarposten har under året roterat mellan styrelsemedlemmarna.
Revisionen har Jessica Tornqvist, auktoriserad revisor från Crowe Horwath Revision stått för.

MÖTEN
Årsmötet hölls den 17 april 2018 på Korsgatan 6 i Malmö. Även det konstituerande styrelsemötet hölls den 17 
april 2018. Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under året. 
Medlemsmöte hölls den 25 oktober i verkstadens lokaler. Den 27 januari gjorde vi en gemensam kraftansträngn-
ing för vår kollektiva arbetsmiljö på årets städfest och den 13 juni hölls årets sommarfest för medlemmarna.

BIDRAG OCH STIPENDIER
Region Skåne/Verksamhetsbidrag – 322 000 kr
Malmö Kultur/Verksamhetsbidrag – 426 000 kr
Region Skåne/Projektbidrag – 44 000 kr
Malmö Stad/Projektstöd för utvecklingsprojekt – 40 000 kr
Helge Ax:son Johnssons stiftelse – 15 000 kr
Längmanska kulturfonden – 10 000 kr



3

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018

MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018
Här följer målen vi formulerade inför verksamhetsåret 2018, i nästkommande stycken går vi igenom hur vi svarat 
på nedanstående mål under det gångna året.

LÅNGSIKTIGA 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 INÅTRIKTADE VERKSAMHETEN 2018:
• Upprustning av lokalerna. Under 2018 vill vi arbeta med att modernisera och miljöeffektivisera den fysiska 
verkstaden utifrån önskemål från både anslutna medlemmar och personalstyrkan.

MÅL FÖR DEN UTÅTRIKTADE VERKSAMHETEN UNDER 2018:
• Internationell samverkan. Under 2018 vill vi rikta blicken mot textilscenen utanför Sverige och söka finans-
iering för internationella utbyten.
• Ökad digital närvaro. I syfte att öka medvetenheten om vår verksamhet planerar vi att öka vår digitala närvaro 
på facebook, instagram och med våra digitala nyhetsbrev och medlemsbrev.
• Galleri Textilkoll. I ett led att öppna upp verksamheten vill vi på ett fokuserat och tydligt sätt lansera Textilkoll 
som galleri. Vi vill delta i Malmö Gallerinatt och ha återkommande utställningar. 

GENOMFÖRANDE AV MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET 2018

LÅNGSIKTIGA MÅL FÖR VERKSAMHETEN 
Under 2018 har Textiltryck Malmö fortsatt att vara en professionell bas där våra anslutna konstnärer, formgivare 
och konsthantverkare har arbetat med produktion av verk, prototyper och produkter i textila tekniker och mate-
rial. Vi har sett många fruktsamma samarbeten, både mellan anslutna medlemmar och mellan våra medlemmar 
och utomstående aktörer. Resultaten har visats upp både nationellt och internationellt. 
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FORTBILDNING
Som ett led i att vara en resurs för våra anslutna konstnärer och formgivare har vi under 2018 satsat på kurser 
och workshops som på olika sätt leder till fortbildning och kreativ inspiration inom olika områden för våra med-
lemmar:

Kompetenshöjande kurs i digitalt mönsterskapande. 
Kursledare: Cecilia Pettersson, illustratör och mönsterformgivare verksam i Göteborg.
Målet med kursen var att minska glappet mellan analoga och digitala arbetssätt genom att på ett överskådligt sätt 
genomgå hur analoga mönster kan omtolkas digitalt. I samband med kursen gav vi Cecilia Petterson uppdrag-
et att författa en pedagogisk lathund på temat, vilken vi tryckt upp i fysisk form för bredare och mer långvarig 
kunskaps-spridning.

Experimentkurs i cyanotypi. Cyanotypin är en av de allra äldsta fotografiska processerna och bär på många kop-
plingar till fotohistorien. Processen kan användas på både papper och textil. Experimentkursen hade ingen 
kursledare, utan istället förlitade vi oss på en receptsamling och kursdeltagarnas samlade kunskaper inom textil-
fältet. Det var en lärorik och utmanande upplevelse som resulterade i utställningen Blue Print i Galleri Textilkoll.

Workshop/ baddräktsmönster. I samband med årets sommarfest anordnade Textiltryck Malmö en workshop då våra 
medlemmar fick skapa mönsterbilder på givna material i en förutbestämd färgskala. Mönsterbilderna resulterade 
i årets sommarutställning Sommarstreck i Galleri Textilkoll.

Glöggmingel med inspirationsföreläsning av Elisabeth Björkbom, Creative Artdirector och medlem i verkstan. Elis-
abeth pratade om färguppfattning med fokus på hennes många resor till Indien.

DIGITAL NÄRVARO. 
Genom att arbeta fokuserat med vår digitala närvaro bidrar Textiltryck Malmö till ökad insikt kring den textila 
konstens samtida och historiska betydelse i samhället.
I våra digitala medier berättar vi om vår verksamhet samt lyfter våra anslutna konstnärer, formgivare och kon-
sthantverkares gärningar och kapacitet. 
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I bild och text lyfter vi verk och utställningar av och med våra medlemmar, men även textila processer och 
experiment. Målet är att skapa förståelse för hantverket och textilens betydelse i samhället genom att löpande 
ge en bred och verklig bild av textilkonst och formgivning från process till slutresultat.

De kanaler vi använder oss av i dag är följande; 
• Hemsida 
• Nyhetsbrev 
• Medlemsbrev
• Facebooksida 
• Instagramkonto

HEMSIDAN.
På hemsidan textiltryckmalmo.se samlar vi all information som rör verksamheten. Där hittar besökaren våra 
medlemmars portfolios och kontaktuppgifter, nyheter om kurser och utställningar på verkstaden samt infor-
mation om externa utställningar som våra medlemmar deltar i.
På hemsidan finns även praktisk information om anslutningsmöjligheter, priser och ansökningsformulär jämte 
stadgar och verksamhetsberättelse. 
För att underlätta anmälan och försäljning av kurser och utställningsplatser har vi byggt en webshop som är 
länkad till hemsidan. Vi har även under året sett över bristerna i vårt digitala bokningssystem för att vid årss-
kiftet 2018/19 införa ett nytt, individuellt anpassat system på prov.

NYHETSBREV OCH MEDLEMSBREV.
I nyhetsbreven kommuniceras nyheter kring publika event knutna till verkstaden och annan information 
som kan bidra till att stärka våra anslutna konstnärer, hantverkare och formgivares verksamheter. I sam-
band med varje nyhetsbrev byter vi utställning i Galleri Textilkoll.
Textiltryck Malmös nyhetsbrev gick ut till en intresserad allmänhet vid tio tillfällen under 2018. 
Textiltryck Malmös medlemsbrev gick ut till våra medlemmar 7 gånger under året. Här samlar vi nyttig 
information om verkstadens verksamhet, utlysningar och tips på textil inspiration.
I samband med att dataskyddsförordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 skickade vi ut information om 
hur vi behandlar personuppgifter till både medlemmar och prenumeranter.
Antalet prenumeranter via hemsida, facebook och instagram har ökat under året. 

MÅL FÖR DEN INÅTRIKTADE VERKSAMHETEN 2018:
Under 2018 ville vi arbeta med att modernisera och miljöeffektivisera den fysiska verkstaden utifrån 
önskemål från både anslutna medlemmar och personalstyrkan. Tyvärr erhöll vi inte det ekonomiska stöd 
som denna satsnings genomförande krävde, vilket innebar att de storslagna planerna reviderades. Istället 
bestämde vi oss för att begränsa oss till en rad specifika förändringar som på olika sätt förbättrat arbetsmil-
jön och verkstadens relevans som arbetsplats för regionens professionella textilkonstnärer.

DIGITALT ARBETSRUM OCH FOTOSTUDIO
Under 2018 arbetade Textiltryck Malmö initierat och fokuserat med att skapa ett forum där det fysiska 
hantverket och de digitala medierna möts, - en punktinsats för att utöka våra digitala nätverk och förbättra 
förutsättningarna för nya arbetssätt i verkstaden. Textiltrycksverkstaden var redan en fullt utrustad analog 
verkstad, men för att möta textilfackets utveckling och uppdatera verkstaden enligt nuvarande och framti-
da behov har vi under 2018 förbättrat förutsättningarna för digitalt arbete i verkstaden.
I det digitala arbetsrummet har vi skapat plats för digitalt för- och efterarbete, dokumentation av verk, 
utskrifter i storformat samt arbetsplatser för bärbara datorer med tillgång till wifi, skrivare, scanner och 
ritplatta.
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Jämte de digitala arbetsplatserna har vi skapat en enkel fotostudio med professionella verktyg för ljussättning, 
backdrop för enhetlig bakgrund, kamera och möjlighet för digital efterbearbetning.
Målet är att fotostudion ska användas både till att dokumentera färdiga verk och som ett verktyg i arbetsproces-
sen från analogt original till tryckfärdig digital fil. Allt för att förstärka kommunikationsvägarna mellan konstnär/
formgivare och beställare/uppdragsgivare. Upprustningen av det digitala arbetsrummet utgjorde tillsammans 
med kursen Digitalt Mönsterskapande och skriften Digitalt Mönsterskapande – en lathund paraplyprojektet 
Digitalt utvecklingsarbete vars olika delar finansierades med stöd från Malmö Stad, Region Skåne, Längmanska 
Kulturfonden och Helge Ax:son Johnsons stiftelse.

FOKUSERAT TVÄTT- OCH INFÄRGNINGSRUM.
Enligt önskemål från våra medlemmar skapades under 2018 ett rum med fokus på infärgning och urtvättning 
av textil. Med utrustningsstöd från Kulturrådet köpte vi 2017 in en dubbel sköljvask, vilken under 2018 install-
erades i direkt anslutning till befintlig tvätt- och infärgningsutrustning.
Installationen blev en succé och vi kan konstatera att förutsättningarna för arbete med reaktiva färger och olika 
typer av infärgningsprocesser kraftigt förbättrats, vilket även påverkat förutsättningarna för vissa kurser positivt.

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.
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 korrekt sätt. 
Under 2018 installerades en miljövask med extra filteranläggning för att ytterligare underlätta för korrekt hanter-
ing av plastfärg och minimera utsläpp av slaggprodukter i avlopp och brunnar.
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FUNK- HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET. 
FUNK innebär krav från Statens kulturråd på att verkstaden ska anpassas för personer med funktionsnedsät-
tning. Vi arbetar löpande med att se över verkstaden och göra den mer lättillgänglig då behov av detta uppmärk-
sammas. 

ARBETSMILJÖ. 
Textiltryck Malmös styrelse arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön för medarbetare och anslutna kon-
stnärer i verkstaden. Under 2018 har vi arbetat vidare med att tillmötesgå de behov och önskemål som framkom 
av den undersökning som genomfördes vid medlemsmötet 2016 bland annat genom att skapa nya mötesrum 
samt att fysiskt skilja på medarbetarnas kontor och medlemmarnas digitala arbetsplatser.

MÅL FÖR DEN UTÅTRIKTADE VERKSAMHETEN UNDER 2018:

INTERNATIONELL SAMVERKAN.
Under 2018 fortsatte vi att rikta blicken mot textilscenen utanför Sverige och arbetade fram en ram för hur ett 
internationellt utbytesprojekt kunde tänkas fortlöpa. Samtalet med AGA Lab i Amsterdam fortsatte och vi tog ny 
kontakt med Print Block i Dublin, för att inkludera tre aktörer i tre olika EU-länder så som våra tänkta finan-
siärer krävde. Dessvärre fick vi erfara det känsliga läget för kulturutövare i Europa när Print Block i Dublin inför 
ansökningsprocessens slutskede plötsligt drog sig ur samarbetet på grund av stora ekonomiska problem och hot 
om nedläggning. I samma veva förändrades arbetsgruppen på AGA Lab och vår kontakt avslutade sitt uppdrag. 
Dessa plötsliga förändringar innebar att vi fick svårt att säkra kvalitén för projektet varpå vi valde att skjuta pro-
jektansökan på framtiden och undersöka möjligheterna för andra internationella samarbetsparter.

ÖKAD ÖPPENHET
Textiltryck Malmös verkstad är främst till för våra konstnärer men vi arbetar även med att öppna upp mot en 
nyfiken allmänhet. Detta skedde under 2018 bland annat genom att ta emot studiebesök, kurser och workshops 
för utomstående och publika utställningar i Galleri Textilkoll.

GALLERI TEXTILKOLL.
Under 2018 har vi på ett fokuserat och tydligt sätt arbetat med att lansera Galleri Textilkoll som en utställning-
splats för nutida textil med fokus på konst, hantverk och formgivning.
I september deltog Galleri Textilkoll i Malmö Gallerinatt med utställningen Blue Print med sju medverkande 
konstnärer, vilken byggde på alster och erfarenheter från de två experimentkurserna i cyanotypi.
I maj visade vi avgångsutställningen Armageddon med fem sistaårselever från Textil konst och design på Östra Gre-
vie folkhögskola. 
Utöver dessa två helgalleri-utställningar har vi under året visat 8 uppskattade fönsterutställningar. 
I december anordnade vi Textiltryck Malmös Julbazaar i galleriet. Då fanns det möjlighet att köpa unika, när-
producerade textila klappar av hög kvalité från tio av verkstadens anslutna formgivare. Många nyfikna besökare 
passade även på att få en personlig rundvisning i verkstadens lokaler.
Lista på samtliga av Galleri Textilkolls utställningar under det gångna året finns i slutet av verksamhetsbeskriv-
ningen.

STUDIEBESÖK OCH WORKSHOPS
Under året har vi mottagit besök från specialintresserade kollegor och anordnat workshops för nyfikna grupper.
 
•   IM / Individuell Människohjälp – Inspirationskurs för medarbetare under ledning av Margareta Heijkensk-
jöld Holmgren.
•   Malmö Universitet – Inspirationskurs i indigo-infärgning med indigo i shiboriteknik under ledning av Karin 
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Olu Lindgård och Matilda Ekström Rosenberg.
•   Printblock, Liz Nilsson, verksamhetsledare för Print Block i Dublin kom för besök och samtal om mö-
jligheterna för internationellt kulturutbyte.
•   Ungdomspraktik. Under några dagar hade vi en praktikant från Malmö Montessoriskola, under ledning av 
Dyveke Zadig.
•   Studiebesök. Josabet Werkmäster mottog två konstnärskollegor från Danmark.
•    KRO / Konstnärernas Riksorganisation har under året förlagt två av sina styrelsemöten i våra lokaler, med 
tillhörande rundvisning under ledning av Gudrun Bartels.

KURSVERKSAMHET.
Genom att erbjuda icke-medlemmar baskurser i textiltryck har vi vid två tillfällen under året öppnat upp 
vår verkstad och ökat både intresset och förståelsen för vårt hantverk. Baskurserna riktar sig till dem som har 
baskunskaper inom bild och form och som vill skapa möjligheter att arbeta med ett konstnärligt uttryck genom 
textiltryckets många möjligheter. Margareta Heijkenskjöld Holmgren och Dyveke Zadig är kursledare för dessa 
uppskattade, återkommande kurser.

PÅGÅENDE SAMTAL.
Nätverket för regionens kollektivverkstäder träffas fyra gånger per år och diskuterar aktuella och gemensamma 
frågor för våra verksamheter. Genom regelbundna nätverksträffar har vi skapat bättre utgångspunkter för kon-
stnärers och formgivares arbetsvillkor i regionen. 
Vartannat år anordnar nätverket Verkstädernas dag, då vi gör en gemensam kraftansträngning och bjuder in verk-
samheter som på olika sätt kan gynnas av att känna till våra verksamheter. Nästa gång planeras verkstädernas dag 
till hösten 2019.
Textiltryck Malmö deltar även i kollegiemötena för Bildkonst- och form som arrangeras av Region Skåne. Kolle-
giemötena är en mötesplats för regionens olika konstaktörer, där olika kulturpolitiska frågor lyfts och diskuteras.
Textiltryck Malmö är medlemmar i NTA (Nordic Textile Art) vilket genererar ett stort nätverk inom den textila 
konsten i Norden. Flera av verkstadens enskilda medlemmar är också medlemmar i NTA och Josabet Werk-
mäster finns representerad i NTA:s styrelse. 2018 höll NTA sitt årsmöte i Hämeenlinna (FIN) där flera av våra 
medlemmar deltog på olika sätt.
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TEXTIL KONST I SKÅNE.
I nätverket Textil Konst i Skåne samlas konstnärer som i sin konst använder textil som ett bärande element, 
antingen med textila material, textila tekniker eller textila uttryck. Textiltryck Malmö fungerar som plattform 
och samlande kraft för nätverket Textil Konst i Skåne som består av omkring hundra konstnärer från hela re-
gionen. 
På Textiltryck Malmös hemsida finns listan med alla nätverkets konstnärer, inklusive bilder och kontaktuppgifter 
vilket innebär en möjlighet att stifta bekantskap med den stora bredden av textil konst som finns i Skåne.

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 efter utbildning inom textil. Under 2018 har vi arbetat aktivt med att bredda vårt nätverk genom 
att ytterligare bjuda in och informera regionens eftergymnasiala utbildningar med konstnärliga och/eller textila 
inriktningar om vår verksamhet.
Varje år erbjuder vi studentmedlemskap för studenter som vill förkovra sig i textiltryck under ett år för att sen 
söka sig vidare till högre utbildningar. Priset för studentmedlemsskap är subventionerat, och medlemskapet löper 
under ett läsår. Ansökan görs med portfolio och personligt brev.
Sistaårseleverna på Östra Grevies Textil Konst och Design utbildning visade sin avgångsutställning Armageddon i 
Galleri Textilkoll. I samband med detta förlades delar av undervisningen hit, bland annat hölls gruppens exami-
nations-samtal i galleriet.

POLICY FÖR LIKABEHANDLING.
Textiltryck Malmö har en likabehandlingspolicy 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 
respektfullt. Textiltryck Malmö ska förebygga och förhindra uppkomsten av trakasserier. Detta innebär att de 
verksamhetsansvariga 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 förekommit 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 ansvarar dessa 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 2018 har vi haft Kajsa Lindh projektanställd på 50% för att sköta ekonomi och löpande administrativt 
arbete. Kajsas tjänst finansieras med stöd från Region Skåne. 
Karin Olu Lingård och Matilda Ekström Rosenberg har under året arbetat med verkstadens digitala kommunika-
tion och visionära utveckling, båda projektanställda på 20% vardera. Då finansiering för de visionära tjänsterna 
endast delvis erhållits från Region Skåne har Textiltryck Malmö valt att själv finansiera ca. 50 % av de tjänsterna 
med hjälp av innestående medel. Resultatet av de visionära tjänsterna har varit en mer levande verkstad med 
tydlig digital kommunikation, fler medlemskurser och sammanlagda anslag av 109 000 kronor i beviljade medel 
som gått till projekt specifikt inriktade på att stärka våra medlemmar och att vara en resurs och professionell bas 
för den textila konsten och dess utövare.
Styrelsen har 2018 ersatts med 1/3 prisbasbelopp för arbete utfört inom styrelseuppdraget. Pengarna har fördelats 
inom styrelsen efter hur stor arbetsbördan varit. 
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UTSTÄLLNINGAR I GALLERI TEXTILKOLL 
Under 2018 har vi på ett fokuserat och tydligt sätt arbetat med att låta Galleri Textilkoll vara en utställningsplats 
för nutida textil med fokus på konst, hantverk och formgivning. Visionen är att platsen ska vara ett fönster för 
kontemporär textil baserad på våra medlemmars alster och de textila processer pågår i verkstaden.
Nedan listas årets utställningar:

INSPIRATIONSUTSTÄLLNING: Indigo och shibori färgade alster av Matilda Ekström Rosenberg och
Margareta Heijkenskjöld Holmgren.

VÅR- en samlingsutställning med alster av Kirsten Hennix, Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Dyveke Zadig, 
Tora Greve, Studio Amanda & Matilda, Josabet Werkmäster och Mary Segerfalk.

ARMAGEDDON. Avgångsutställing med elever från Textil konst och design på Östra Grevie Folkhögskola. 
Medverkande utställare: Tio Anund, Elias Dahl, Matilda Sjöstrand, Evelina Unéus Mattson och Elin Camilla 
Östling.

BLOMMIGT. Med verk av Kirsten Hennix, Butler/Lindgård designstudio och Tora Greve.

SAMPLES. Prover och restbitar från Studio Amanda & Matilda, Butler/Lindgård designstudio och de fyra 
formgivarnas privata arkiv.

SOMMARSTRECK. Samlingsutställning med handtryckta mönster av Margareta Bergstrand, Jenny Frank, Eliza 
Halvegård, Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Kajsa Lindh, Sofia och Hedvig Lindeberg, Anette Lindkvist, 
Matilda Ekström Rosenberg, Josabet Werkmäster, Marie Wetterstrand, Dyveke Zadig och Butler/Lindgård de-
signstudio.

FUR. Handfärgad sammet av siden och viscose med handtryckt mönster i ausbrenner-teknik av Matilda Ekström 
Rosenberg

BLUE PRINT. En experimentell utställning som bygger på kollektivets gemensamma undersökningar av cy-
anotypins utmaningar, uttryck och möjligheter. Medverkande konstnärer: Kajsa Lindh, Dyveke Zadig, Hannah 
Runnqvist, Karin Olu Lindgård, Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Josabet Werkmäster och Matilda Ekström.

NIPPLE RUG. Handtuftad matta av Butler/Lindgård designstudio.

BAZAAR. En julig samlingsutställning med alster av Butler/Lindgård designstudio, Matilda Ekström Rosenberg, 
Jenny Frank, Tora Greve, Eliza Halvegård, Margareta Heijkenskjöld Holmgren (Skånsk resa), Sofia Lindeberg 
(moromini), Julia Staszewska, Lena Bryngelsson och Dyveke Zadig.
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EXTERNA UTSTÄLLNINGAR
Våra anslutna konstnärer och formgivare har under året visat unika verk och produkter producerade i verkstaden 
i en mängd sammanhang både nationellt och internationellt. 
Här har vi listat en del av det gångna årets utställningssammanhang.

FEBRUARI 
Hanna Sandström, Seongsu Print Exhibition, Seoul (ROK).
Marie Wetterstrand, Dela vantar, Hemslöjden Skåne, Landskrona.
Tora Greve, Vargavinter, Konsthantverkarna i Karlstad.
Kiwa Saito, Nordisk Salong, Dunkers Kulturhus, Helsingborg.
Ida Pettersson, Ung Svensk Form, ArkDes, Stockholm.

MARS 
Mary Segerfalk, Nord-väst skånes samlingsutställning, Landskrona Konsthall.
Dyveke Zadig, Öppen Ateljé, Österlen.
Ellen Odin, KSV Konstnärssammanslutningen Sydväst, Öppen Ateljé, Vellinge.
Butler/Lindgård designstudio, påskutställning, Ravlunda
Ida Pettersson, Ung Svensk Form, Form/Design Center, Malmö.

MAJ 
Takao Momiyama och Kiwa saito, SLOW, Trelleborgs museum.
Hannah Sandström, Beyond Bojagi, The Korea Bojagi Forum, Seoul (ROK).
Butler/Lindgård designstudio, Springshow, Mint Gallery, London (UK).

JUNI - AUGUSTI 
Margareta Heijkenskjöld Holmgren, SPOK souvenirkollektion, Form/Design Center, Malmö.
Butler/Lindgård designstudio, Make it Malmö, Malmö.
Studio Amanda & Matilda, Make it Malmö, Malmö.
Butler/Lindgård designstudio, Utvalt, Form/Design Center, Malmö.
Kajsa Lindh, Utvalt, Form/Design Center, Malmö.

Foto: Andreas Larsson Foto: Andreas Larsson
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Takao Momiyama, Utvalt, Form/Design Center, Malmö.
Hanna Sandström, Cirkle (separatutställning), Complex Art Space Haengqungiae Gallery, Suwon (ROK).
Dyveke Zadig, Blue for You, Östra Kustvägen, Backåkra.
Ida Pettersson, Ung Svensk Form, RIAN designmuseet, Falkenberg.
Ida Pettersson, Ung Svensk Form, Storsjöyran, Östersund (digital utställning).

SEPTEMBER 
Kiwa Saito, Klippans konsthall.
Mary Segerfalk, Peru International Art Festival of ICAA, Lima (PERU).
Butler/Lindgård Designstudio, Swedish Design Pavillion, London Design Fair (UK).

OKTOBER
Ida Pettersson, Ung Svensk Form, Tokyo Design/Art Festival (JPN).
Butler/Lindgård designstudio, SKÅL, Swedish Embassy, Tokyo (JPN).
Studio Amanda Matilda, SKÅL, Swedish Embassy, Tokyo (JPN).
Butler/Lindgård designstudio, SKÅL, Machiya tea house, Kyoto (JPN).
Studio Amanda Matilda, SKÅL, Machiya tea house, Kyoto (JPN).

NOVEMBER
Kiwa Saito, Helsingborgs konstgalleris galleri KONSTEN, Helsingborg.
Butler/Lindgård designstudio, Utvalt, Trelleborgs Museum, Trelleborg.
Kajsa Lindh, Utvalt, Trelleborgs Museum, Trelleborg.
Takao Momiyama, Utvalt, Trelleborgs Museum, Trelleborg.
Dyveke Zadig, Four Femmes, Galleri M, Eslöv.
Hanna Sandström, #tulipprojectanynomousgraves, Helgeandskyrkan, Lund.

Foto: Ulrika Kestere


