VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

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 plattform för den textila konsten i
södra Sverige. Antalet medlemmar under året har varit 51 stycken; 49 kvinnor och 3 män.
Medlemmarna har en åldersfördelning mellan 31 och 89 år. Under 2019 fick vi fem nya ordinarie medlemmar. Utöver
ordinarie medlemmar har verkstaden haft en studentmedlem
läsåret 2018-19. Två medlemmar avslutade sitt medlemskap vid årsskiftet.
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 verkstadsgolv och vi arbetar aktivt för ett kollegialt
klimat som gynnar den textila konsten och dess plats i samhället.
STYRELSEN
Under årsmötet 2019 valdes följande styrelse:
Karin Olu Lindgård, Ordförande (2 år)
Matilda Ekström Rosenberg, Kassör (2 år)
Hanna Butler, Ordinarie ledamot (2 år)
Sofia Lindeberg, Ordinarie ledamot (1 år kvar)
Amanda Boierth, Ordinarie ledamot (1 år kvar)
Kirsten Hennix, Suppleant (1 år)
Jenny Andersen, Suppleant (1 år)
Sekreterarposten har under året roterat mellan styrelsemedlemmarna.
Till nästa års valberedning valdes Dyveke Zadig och Lena Bryngelsson. Till revisor valdes Jessica Tornqvist från
Crowe Horwath revisionsbyrå som även gjort revisionen tidigare år.
MÖTEN
Årsmötet hölls den 4 april 2019 på Korsgatan 6 i Malmö. Även det konstituerande styrelsemötet hölls den 4 april. Styrelsen
har haft 10 protokollförda styrelsemöten under året. Medlemsmöte hölls den 23 oktober i verkstadens lokaler. Städfester
hölls den 27 januari samt den 17 november. Den 4 juni hölls årets sommarfest för medlemmarna. hade i en textil tryck
BIDRAG OCH STIPENDIER
Under året har vi erhållit följande finansiella medel.
Region Skåne/Verksamhetsbidrag – 322 000 kr
Malmö Kultur/Verksamhetsbidrag – 426 000 kr
Kulturrådet/Utrustningsbidrag –53 000 kr
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MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019
Nedan följer de uppsatta målen inför verksamhetsåret 2019, 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 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, Norden och Europa.
MÅL FÖR DEN INÅTRIKTADE VERKSAMHETEN 2019:
•
Digital verkstad. Vi arbetade under 2018 med färdigställandet av vår digitala verkstad och ämnar att under  
		
2019 arbeta vidare med kompetenshöjande åtgärder inom ämnet.
•
Öka medlemsantalet. Under 2019 planerar vi en rad åtgärder för att öka tillströmningen av nya medlem
		
mar till verkstaden och säkerställa medlemsantalet inför ett förestående generationsskifte.
MÅL FÖR DEN UTÅTRIKTADE VERKSAMHETEN UNDER 2019:
•
Internationell samverkan. Under 2019 arbetar vi aktivt för att hitta nya samarbetsparter i två andra EU-      
		
länder och tillsammans skapa strukturer och förutsättningar för ett internationellt kulturutbyte. Ansökan
		
om finansiering planeras till sen höst 2019.
•
Interkulturellt textilprojekt. Under 2019 söker vi ekonomiska medel för att skapa ett konstnärligt projekt
		
som gynnar möten och samarbeten mellan våra anslutna konstnärer och utövare inom textilfältet från
		
traditionellt svårnådda grupper.
•
Digital närvaro. I syfte att öka medvetenheten om vår verksamhet och lyfta våra anslutna konstnärer i sin
		
yrkesroll fortsätter vi med att följa vår digitala strategi med ökad digital närvaro.
•
Galleri Textilkoll. I ett led att öppna upp verkstaden ämnar vi fortsätta att på ett fokuserat och tydligt sätt
                          driva Galleri Textilkoll som en utställningsplats för nutida textil med fokus på konst, hantverk,
		
formgivning och textila processer med utgångspunkt i våra anslutna medlemmars verksamheter

•

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 medlems-		
brev.
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GENOMFÖRANDE AV MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019
LÅNGSIKTIGA MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Under 2019 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 material. 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.
FORTBILDNING
Som ett led i att vara en resurs för våra anslutna konstnärer och formgivare har vi under 2019 genomfört projekt, som på
olika sätt leder till fortbildning och kreativ inspiration inom olika områden för våra medlemmar:
•
		

Vita papper – nya mönster. Under Malmö Gallerinatt visade vi samlingsutställningen VIT.
Projektet inleddes med en gemensam workshop, Vita papper – nya mönster med Kirsten Hennix 		
vilken hölls på Textiltryck Malmö. Kirsten inspirerade till mönsterskapande med lager av papper 		
på olika sätt i enlighet med levande verkstads pedagogik. Workshoppen var utgångspunkten 		
för de verk som senare visades i verkstadens galleri.

•

Mingel med Mats var en kväll där Mats Künzl, som under många år försett verkstadens medlemmar
med textilfärg, bjöds in till verkstan för att dela med sig av sina kunskaper kring pigmentfärgers		
kemi, recept och färgegenskaper. Många kom och lyssnade på Mats Künzl som även
berättade om sin bok Mitt skandinaviska äventyr med historier från hans far Richard Künzl, 			
textiltryckaren.

		

•

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

•

Textilkonst i samtiden. I samband med medlemsmötet den 23 oktober höll Josabet Werkmäster,
konstnär, lärare och medlem i verkstan, en föreläsning om textilkonst i samtiden. Josabet har under
året tagit tempen på den europeiska textilkonstscenen, bland annat genom att delta vid NTAs
                          årsmöte under Design March på Island, Textile Art Conference i Borås och vid textiltriennalen i Lodz.
		
Vid medlemsmötet delade hon med sig av sina erfarenheter och entusiasmerade våra anslutna 		
konstnärer att söka utställningar i hela Europa.
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Under 2019 arbetade vi fram det nya konceptet Kunskapsbanken, redo att lanseras i januari 2020. Kunskapsbanken
tar avstamp i idén om att varje medlem är en potentiell kunskapsbank och tanken är att befästa verkstaden som en
mötesplats där kunskaper förvaltas och förädlas. Konceptet bygger på att vi tar till vara på kollektivets kunskaper och
delar med oss av det vi kan och brinner för. Ledorden är att det ska vara kravlöst, kul och inspirerande. Konkret innebär
initiativet att Textiltryck Malmö vid några tillfällen per år bjuder in en eller flera medlemmar att berätta om, visa upp
eller lära ut något som just den/de är extra bra på.
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 konsthantverkares gärningar och kapacitet.
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
•
Facebookgrupp
•
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 information om externa
utställningar som våra medlemmar deltar i.
På hemsidan finns även praktisk information om anslutningsmöjligheter, priser och ansökningsformulär jämte stadgar,
policys, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan. Under 2019 har vi fortsatt med att förenkla och förtydliga hemsidan samtidigt som att all information ska finnas tillgänglig både för medlemmar och en intresserad allmänhet. Från
hemsidan hittar du även länkar till våra sociala medier, vår Facebooksida och vårt Instagramkonto som uppdateras
kontinuerligt. Nytt för 2019 är att vi har skapat en sluten Facebookgrupp för medlemmar. Tanken är att gruppen ska
kunna fungera som en direktlänk mellan medlemmar för att uppmuntra samarbete och samkväm. För att underlätta
anmälan och försäljning av kurser och utställningsplatser har vi byggt en ny webshop som är länkad till hemsidan. Vi har
under 2018 sett över bristerna i vårt digitala bokningssystem för att i januari 2019 införa ett nytt, individuellt anpassat
bokninssystem.
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 samband med varje nyhetsbrev byter
vi utställning i Galleri Textilkoll.
Textiltryck Malmös nyhetsbrev gick ut till våra anslutna medlemmar, nätverket Textil Konst i Skåne samt till en intresserad allmänhet vid 12 tillfällen under 2019. Antalet prenumeranter via hemsida, facebook och instagram har stadigt ökat
under året.
Textiltryck Malmös medlemsbrev är internt vilket innebär att det enbart går ut till våra medlemmar. Detta skedde
10 gånger under 2019. I medlemsbrevet samlar vi nyttig information om verkstadens verksamhet, interna kurser och
maskiner men även utlysningar och tips på textil inspiration.
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MÅL FÖR DEN INÅTRIKTADE VERKSAMHETEN 2019:
Digitalt utvecklingsprojekt
Som ett led i att vi under 2018 initierat och fokuserat arbetat 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, har vi under 2019 fortsatt med att strukturera lokalerna och utökat vår maskinpark med en transferpress och tillhörande sublimeringsskrivare samt installerat en ny A3 skrivare i vårt digitala rum. Utrustningen har finansierats med medel från Kulturrådet.
Teknikerna innebär att vi med hjälp av transferpress, eller värmepress som det också kallas, kan bearbeta textila material
genom att använda värme och högt tryck. Detta skapar möjlighet för förädling av bland annat polyesterfibrer som i vissa
fall har brand skyddande egenskaper som ofta efterfrågas hos textila verk för offentlig miljö.
Transferpressen kan bland annat användas till att trycka komplexa mönsterbilder, handmålade eller med digital förlaga utskrivna i en sublimeringsskrivare särskilt anpassad för ändamålet. Denna tryckteknik; sublimeringstryck, innebär att färgen
övergår till gasform, lämnar pappret och tränger in i textilfibrerna där de sedan “kapslas in” när temperaturen åter sjunker.
Tekniken öppnar upp för plats-specifika tryck, har minimal vattenåtgång och i stort sett inga restfärger.
Transferpressen kan även användas för att skapa skulpturala verk och tredimensionella ytor, s.k. formpress.
Tekniken möjliggör också för våra medlemmar att snabbt kunna producera prototyper på mönsterkollektioner.
Inför 2020 har vi sökt medel för att vidare utforska olika vägar för förädling av textila konstfibrer.
I förlängningen vill vi kunna erbjuda våra medlemmar en kurs i tekniken.
Medlemmarnas årshjul
För att skapa tydligare struktur över årets händelser och ge inblick i verksamhetsåret har vi definierat och satt samman ett
årshjul för de fast återkommande medlemsaktiviteterna. Tanken är att vi återkommande ska ha två utställningar per år; en
med fokus på textil formgivning på våren och en med fokus på textil konst på hösten. Utöver de fasta händelserna Årsmöte,
Southern Sweden Design Days, Workshop+ sommarfest, Städdagar, Gallerinatt, Medlemsmöte och Julbazaar tillkommer
sporadiska arrangemang som kurser och kunskapsbanken.
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 verk-

6

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

samhet, 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 medvetandet 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 återvinningsgraden 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.
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 då behov av detta uppmärksammas.
ARBETSMILJÖ.

Textiltryck Malmös styrelse arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön för medarbetare och anslutna konstnärer i verkstaden. Under 2019 har vi arbetat med att se över och förbättra våra digitala nätverk.
Vi startade året med att införa ett nytt digitalt bokningssystem från Supersaas vilket ska fungera bättre för vår typ av verksamhet. Vi har också byggt upp en ny webshop via Big Cartel. I webshopen, som är länkad till vår hemsida, marknadsför
vi både interna och externa kurser, workshops, utställningsplatser i medlemsutställningar och vår skrift, Digitalt mönsterskapande. Textiltryck Malmös webshop är ett verktyg som ger oss en överskådlig bild över kursanmälningar och beställningar samt minskar det administrativa arbete som kommer med ökad kursverksamhet.
Under året har vi haft problem med både internet och telefonlinje i verkstan och vi har arbetat med att modernisera och
förnya dessa system. Vi har anslutit oss till fibrer för att få ett stabilare, snabbare och bättre internet och vi har anslutit oss
till bredbandstelefoni via Öretel för att åter få fast telefoni och vara tillgängliga för både våra medlemmar och allmänheten.
För att skapa trivsel i våra lokaler har vi under året anordnat två städdagar och en sorterings-afterwork för att entusiasmera
våra medlemmar att i kollektivets anda tillsammans ta ett krafttag för att hålla verkstaden skinande ren. På så sätt hoppas vi öka våra anslutna konstnärer och formgivares känsla av ansvar och påverkansmöjligheter samtidigt som vi bibehåller en trevlig verkstadsmiljö med plats för nya projekt.

7

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
MÅL FÖR DEN UTÅTRIKTADE VERKSAMHETEN UNDER 2019:
ÄNDRADE PLANER.
I verksamhetsplanen för 2019 planerade vi för att under året initiera ett Interkulturellt textilprojekt för att skapa ett
konstnärligt projekt som gynnar möten och samarbeten mellan våra anslutna konstnärer och utövare inom textilfältet från
traditionellt svårnådda grupper. Våren 2019 offentliggjorde Form/Design Center planerna för Southern Sweden Design
Days 2020.
Verkstaden har enbart utrymme att driva ett stort projekt per år parallellt med ordinarie verksamhet, och med en så stor
internationell designhändelse i antågande bedömde vi efter samråd med anslutna medlemmar att fokus skulle ligga på projektet Tryckta meter, som fokuserar på designfältet och befäster Textiltryck Malmös plats på Sveriges designkarta.
TRYCKTA METER, EN DEL AV SOUTHERN SWEDEN DESIGN DAYS 2020
Form Design Centers nya satsning Southern Sweden Design Days, ett nytt internationellt designevent i Malmö som öppnar dörrarna till den kreativa sydsvenska designregionen, blev startskottet för vårt nya projekt; Tryckta meter. (Projektet
ersätter vårt Interkulturella textilprojekt)
Textiltryck Malmö bjuder in 10 medlemmar att skapa en textil installation, ett landskap av handtryckt metervara. Installationen kommer att belysa hantverkets unika uttryck och möjligheter samtidigt som det ifrågasätter samtidens inställning
till textil som en snabb och billig produkt med kort livslängd. Det är lätt att luras av billiga priser på textil metervara från
inredningsvaruhusen och det är inte alltid lätt att som konsument förstå skillnaden mellan närproducerat, långsiktigt hållbart hantverk och massproducerad textil med enorm miljöpåverkan.
För att uppnå ett hållbart samhälle behöver vi förändra våra konsumtionsmönster. Konsumenterna behöver lära sig att
värdera och välja långsam design framför snabbt skiftande trender.
Installationen Tryckta meter blir ett ställningstagande för genuint hantverk som uppmuntrar till väl övervägda val av produkter som ska hålla länge och tar samtidigt ställning emot massproduktion där tyger produceras under dåliga förhållanden
och med enorm miljöpåverkan.
I samband med SSDD, då designvärldens ögon riktas mot vår stad vill Textiltryck Malmö lyfta den textila våg regionen just
nu upplever. Flera av landets samtida textilformgivare arbetar med Textiltryck Malmö som bas och i samband med Southern Sweden Design Days vill vi lyfta vår yrkeskår och den lokalt producerade textilformgivningen.
Finansiering för projektet har sökts under 2019 och vidare arbete med finansiering görs under starten av 2020.
ÖKAD ÖPPENHET
Textiltryck Malmös verkstad är främst till för våra konstnärer men vi arbetar även med att öppna upp mot en nyfiken
allmänhet. Under 2019 har vi fokuserat på göra verkstaden och vårt fack mer tillgängligt för en intresserad allmänhet och
möjliga samarbetspartners.
En del av vår vision är att belysa hantverkets unika uttryck och möjligheterna som verkstaden erbjuder. Verkstaden står för
genuint hantverk och experimentell konst och form. Vi vill uppmuntra till en hållbar inställning till textil och har under
året arbetat med att öppna upp vårt galleri och visa vår verkstadsmiljö. Under 2019 har vi därför dels anordnat längre
baskurser i textiltryck, dels prova-på-workshops i samband med publika evenemang, för att på så sätt skapa en djupare
förståelse för närproducerat, hantverksmässigt högklassig textil.
GALLERI TEXTILKOLL.
Under 2019 har vi på ett fokuserat och tydligt sätt arbetat med att befästa Galleri Textilkoll som en utställningsplats för
nutida textil med fokus på konst, hantverk och formgivning. Vi har under en längre tid arbetat med att strukturera verksamheten i vårt galleri och under 2019 har vi arbetat fram en plan för våra årliga stora återkommande satsningar som
belyser våra medlemmars arbete i gränslandet mellan konst, formgivning och konsthantverk.
Galleri Textilkolls stora satsningar 2019 var att åter delta i Malmö Gallerinatt med en grupputställning under gemensamt
tema, årets tema var VITT. Under kvällen var även verkstaden öppen för guidade turer och erbjöd workshops med kreativa
förtecken.
På julen öppnar vi upp för Textiltryck Malmös Julbazaar, en myllrande tillställning full av vackra, unika, närproducerade
klappar av hög kvalité. Då tar vi hela verkstaden i anspråk och erbjuder besökare att prova på hantverket.

8

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Därutöver erbjuder vi våra medlemmar att boka in utställningar månadsvis, i fönstret eller i hela galleriet. Det ska alltid
vara relevant att gå förbi Korsgatan 6 i Malmö. Under samtliga arrangemang i Galleri Textilkoll arbetar vi med att upplysa
våra besökare om vårt fack och ge insikter kring det textila mediets samtida och historiska betydelse i samhället.
INTERNATIONELL SAMVERKAN
Vårt långsiktiga mål är att utveckla ett fungerande internationellt konstnärsutbyte och skicka ett par konstnärer till internationella samarbetsparterns. Förhoppningen är att konstnärerna ska stärkas i sin yrkesroll, inspireras till nya arbetssätt och
infallsvinklar samt förhoppningsvis samarbeta över landsgränserna på ett eller annat sätt.
Under 2019 har förutsättningarna för ett internationellt konstnärsutbyte ytterligare förändrats då båda våra tidigare tilltänkta samarbetsparter AGA Lab i Amsterdam och Print block i Dublin, av olika anledningar dragit sig ur. Nu undersöker
vi möjligheterna att samarbeta med KKV Grafik som redan har fungerande utbyten med Womens Studio Workshop i
USA, där textil prägling är en av teknikerna.
Det internationella konstnärsutbytet skulle på sikt bidra till att utveckla Textiltryck Malmös internationella nätverk och
stärker vår röst i det kulturella samtalet i Europa.
STUDIEBESÖK
Vi försöker alltid erbjuda specialintresserade kollegor och andra intresserade grupper studiebesök. Under året har vi mottagit:
•
•

Studiebesök från blivande medlemmar.
KRO / Konstnärernas Riksorganisation har under året förlagt ett av sina styrelsemöten i våra lokaler, med  
tillhörande rundvisning under ledning av Gudrun Bartels.
•
Studiebesök. Josabet Werkmäster guidade elever från Östra Grevie folkhögskola. på Textil konst och
		design.
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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 konstnärers och formgivares
arbetsvillkor i regionen.
Vartannat år anordnar nätverket Verkstädernas dag, då vi gör en gemensam kraftansträngning och bjuder in verksamheter
som på olika sätt kan gynnas av att känna till våra verksamheter. Vi erbjuder då en busstur runt till de fyra verkstäderna
där information om verksamheten samt en guidad tur erbjuds. Dagen avslutas med en gemensam lunch. Verkstädernas
dag var planerad till hösten 2019 och inbjudningar gick ut till skolor och andra samarbetspartners men tyvärr fick vi för få
anmälningar och arrangemanget blev inställt. Samtal pågår om hur vi ska vidareutveckla konceptet Verkstädernas dag så att
det fortsätter att vara relevant för både kollektivverkstäderna och vår tilltänkta målgrupp.
Textiltryck Malmö deltar även i Kollegiemötena för bildkonst- och form som arrangeras av Region Skåne. Kollegiemötena
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 Werkmäster finns representerad
i NTA:s styrelse. 2019 höll NTA sitt årsmöte i på Island där flera av våra medlemmar deltog på olika sätt.
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 regionen.
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 2019 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.
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2019 undervisade Josabet Werkmäster och Margareta Heijkenskjöld Holmgren Malmö Tillskärarakademis elever i screentryck i Textiltryck Malmös lokaler.
Sistaårseleverna på Östra Grevies Textil Konst- och Designutbildning visade sin avgångsutställning i Galleri Textilkoll. I
samband med detta förlades delar av undervisningen hit, bland annat hölls gruppens examinations-samtal i galleriet under
ledning av Josabet Werkmäster.
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.
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. Vår likabehandlingspolicy finns tillgänglig för
våra medlemmar både digitalt på vår hemsida och i pappersform på verkstaden.
ORGANISATION OCH ADMINISTRATION.
Under 2019 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 Lindgård och Matilda Ekström Rosenberg har under året arbetat med verkstadens digitala kommunikation
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 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
medlemsansökningar, fler medlemskurser för att stärka våra medlemmar och att vara en resurs och professionell bas för den
textila konsten och dess utövare. I slutet av 2019 fick vi positivt besked på vår ansökan om att få finansiering för en heltidstjänst från Region Skåne med start 2020. Framöver fördelas denna finansiering på 50% till tjänst med fokus på ekonomiskt och administrativt arbete och 50% till tjänst med fokus på digital kommunikation och visionär utveckling.
Styrelsen har 2019 ersatts med 1/3 prisbasbelopp för arbete utfört inom styrelseuppdraget. Pengarna har fördelats inom
styrelsen efter hur stor arbetsbördan varit.
UTSTÄLLNINGAR I GALLERI TEXTILKOLL 2019
Galleri Textilkoll är en relevant utställningsplats för nutida textil med fokus på konst, hantverk och formgivning. Arbetet
med att utveckla galleriet har givit resultat, 2109 hade vi inte mindre än fem utställningar där hela galleriet togs i anspråk.
Därutöver visade vi åtta fönsterutställningar.
Vår vision är att Galleri Textilkoll ska vara ett fönster för kontemporär textil baserad på våra medlemmars alster och de
textila processer som pågår i verkstaden.
Nedan listas årets utställningar:
Januari
Skymningsland. Under januari visas Dyveke Zadigs verk Skymningsland och händelser i grönska från 2018. Verken reflekterar över det moderna samhällets villkor kontra vår längtan efter naturens stillhet.
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Februari
Position. “Position är ett samarbetsprojekt med handtrycket som gemensam teknik. Handens kraft och hantverkets led i
utvecklingen av en idé intresserar oss. Det tillför något att jobba tillsammans, mötet och att vara kreativ ihop blir en del
i processen. Position – projektets titel är ett ord som kan ha flera betydelser: placera, läge, ställning, plats, belägenhet

men även attityd, ståndpunkt eller samhälls-position. Frågeställningar som upptar oss är processen och den
riktning det tar oss. Tid, minnen och vardagliga erfarenheter som formar våra liv, sambandet mellan den lilla
världen och den stora världen - mellan det personliga och det universella. Materialen är ull och bomull. Här
har vi arbetat med textiltryck i tekniker som direkttryck och övertryck. Färgerna vi använt är pigmentfärg och
syra-metallkomplexfärg. Vi har läst gamla tyska recept för tryck på ull där vi tagit till oss gammal kunskap och
förenat den med dagens miljömedvetenhet.” -Margareta Heijkenskjöld Holmgren och Josabet Werkmäster.

Mars
Monoprint. Utställningen tar avstamp i processen bakom en unik tryckteknik. Monoprint innebär att mönstret eller motivet målas på tryckramens väv med reaktiva textilfärgspigment utblandade i vatten. När motivet torkat överförs det till den
textila ytan med hjälp av en genomskinlig tryckpasta och rakel. Liksom namnet antyder går det bara att trycka motivet från
den målade ramen en enda gång. I fönstret visas unika verk av Butler/Lindgård.
April
Påskrundan. Med fokus på påskens konstrundor visar vi smakprov från utställande medlemmar med tillhörande karta. Medverkande utställare var Butler/Lindgård designstudio, Carin Person Åström, Dyveke Zadig, Ellen Odin, Mary
Segerfalk och Matilda Ekström.
Maj
Tårkanaler, strån och latexhandskar. En utställning i hela vårt galleri med Östra Grevie folkhögskolas avgångselever på Textil konst och design. Medverkande; Josefine Lidén, Jennie Zupan och Freja Hansson.
Utanför Gränserna-Siriuskrönikan. Tora Greve visar under litteraturrundan i Malmö sitt projekt Utanför Gränserna-Siriuskrönikan, där hennes textilkonst integreras med hennes författarskap. Utställningen fyllde hela utställningsrummet.
Förr och nu. Kirsten Hennix bjuder på delar av sitt konstnärskap från 1950-tal till nutid med inslag av skisser, handtryck,
blocktryck och tidiga producentsamarbeten. Fönsterutställning.
Juni
Moromini. I fönstret på Galleri Textilkoll visar vi under junimånad upp vår medlem Sofia Lindebergs märke Moromini. Moromini är ett barnklädesmärke som arbetar ansvarstagande med ekologisk bomull. Signifikant för Morominis
kläder är färgstarka, lekfulla och retroinspirerade mönster. Fönsterutställning.
Juli-augusti
Sommarfönster. Under juli och augusti visar vi ett sommarfönster med handtryckta frottéhanddukar med längtan om
sommarens alla havsdopp. Handdukarna trycktes under Textiltryck Malmös sommarfest och medverkande konstnärer är
Gudrun Bartels, Elisabeth Björkbom, Amanda Boierth, Lena Bryngelsson, Matilda Ekström, Tora Greve, Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Sofia Lindeberg, Evelina Uneus Matsson, Josabet Werkmäster, Dyveke Zadig och Malin Zetterberg.
Fönsterutställning.
September
Tur och retur - då och nu. Gudrun Bartels presenterar sin utställning Tur och retur - då och nu som visas i hela vårt utställningsrum. Utställningen bygger på Gudruns skira, humoristiska, textila bildvärld. Broderade textila collage med inslag
av blocktryck och måleri.
”Till länderna kring medelhavet med alla sina skatter, reser jag. Både i verklighet och fantasi. Iakttagande och nyfiken vill
jag se det vackra i existensen, myterna som fascinerar, då och nu. Färg, fest och humor.” Gudrun Bartels
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Oktober
VIT. Under Malmö Gallerinatt visar Galleri Textilkoll samlingsutställningen Vit.
I utställningen har tolv av Textiltryck Malmös konstnärer tolkat temat vitt ur en textil kontext.
Bland tolkningarna återfanns verk som rör sig över generationsgränser, poetiska betraktelser av vardagen och kommentarer kring en av samtidens mest brännande frågor. Vi bjöd även in allmänheten till workshopen ’Vita papper, nya mönster’
under ledning av Kirsten Hennix i verkstadslokalerna bakom galleriet. Medverkande konstnärer: Amanda Boierth, Lena
Bryngelsson, Butler/Lindgård, Matilda Ekström, Jenny Frank, Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Kirsten Hennix, Kajsa
Lindh, Jytte Olsson, Carin Person Åström, Josabet Werkmäster och Dyveke Zadig.
“Textile is power - ett konstaterande. Textil är kraft, textil är makt, textil påverkar, textil har betydelse i nästan alla sammanhang, textil kan förändra, textil kan lugna, textil kan ena, textil kan manifestera, textil kan skapa sammanhang, textil kan
delas med andra, textil är kunskap som kan föras vidare från generation till generation.”
Josabet Werkmäster, om verket Across Generations.
November
Kronärtskocksdjungeln. En utställning av Jytte Olsson som visas i hela vårt utställningsrum. Kronärtskockan är en mycket skulptural växt som inspirerat till mönster på många olika produkter. Utställningen fokuserar på textil men visar även
inredningsprodukter med samma tema formgivna av Jytte.
December
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.
Januari
Takao Momiyama visade utställningen Omsorg på Hemslöjden Skåne i Landskrona.
En utställning om den vardagliga omsorgen i att laga trasiga textilier.
Februari
Butler/Lindgård ställde ut under Stockholm Design Week. Designstudion är en av flera designers inbjudna av Stoft Studio
att delta i utställningen R-evolve på Volvo Studios.
Mars
Wanås Konst öppnade sin säsong med separatutställningen Tits N Ass av våra medlemmar Hanna Butler och Karin Olu
Lindgård i designstudion Butler/Lindgård. Utställningen tar avstamp i feministiska betraktelser av normer i offentliga rum
och kombinerar exklusivt hantverk med humor och visionära budskap.
April
Carin Person Åström var en del av Konstrundan ÖSKG Östra Skånes Konstnärsgrupp och ställde ut på Örnahusvägen 76,
Nedre Kustvägen.
Dyveke Zadig visade glaskonst, måleri och tryck i sitt galleri på Östra kustvägen, Backåkra.
Ellen Odin deltog i konstrundan med KSV, Konstnärsgruppen Sydväst. Lönegårdsvägen 7, Arrie.
Mary Segerfalk deltog i samlingsutställning NVSK Konstrunda på Landskrona Konsthall.
Matilda Ekström visade textil och papper i utställningen Everyday Leftovers på Dammgatan 13 i Skillinge.
Maj
Jenny Frank visade textiltryck i samlingsutställningen på Vens Kulturhus under Hvens konstrunda.
Juni
Utvalt i Skåne på Kulturcentrum Ronneby, en återkommande jurybedömd vandringsutställning. Fyra av de 29 utvalda
verken är skapade av Textiltryck Malmös medlemmar: ‘Återbruk till Nybruk’ av Kajsa Lind, ‘Tabisashiko’ av Takao Momiyama samt ‘Traces’ och ‘Goosebumps’ av Butler/Lindgård
Juli
På Östra Kustvägen 1255 vid Backåkra öppnade Dyveke Zadigs galleri Zadig Art&Design. Glaskonst och bilder, smycken
och handtryckta bruksvaror.
September
På Galleri Blå i Gärsnäs visades en textil grupputställning där våra medlemmar Josabet Werkmäster, Dyveke Zadig och
Gudrun Bartels.
Studio Matilda Ekström visade sin nya kollektion med textilier för rum i Swedish Design
Pavilion under London Design Fair på Old Truman Brewery i London.
Oktober
Kiwa Saito deltog i den jurybedömd utställningen Portrait Now! 2019 på det Nationalhistoriske Museum på Frederiks-
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borgs slott i Hillerød i Danmark.
Ida Petersen Preutz deltog i utställningen Halv 7 För Alla! I Kulturparken i Småland. Utställningen bygger på ett experimentellt konstprojekt.
November
Margareta Heijkenskjöld Holmgren och Takao Momiyama var utvalda att visa sina verk i utställningen KIN - everyday fine
objects, som visades på Claska Gallery & Shop “DO” i Tokyo.
December
Carin Person Åström deltog i samlingsutställningen Du & Jag del två på Tjörnedala konsthall utanför Simrishamn. Verket
‘Platsen vi lever’ är ett assemblage i samarbete med Kjell Åström.
Mary Segerfalk deltog i Julsalong 2019 på Höganäs Museum och Konsthall.
Butler/Lindgård och Nelly Nilsson Nyberg var inbjudna att delta i samlingsutställningen Skånsk formgivning och design på Hässleholms konsthall. Utställning visar unga innovativa skånska formgivare, på väg upp och i framkant.
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