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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 gemen-
samma 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 54 stycken; 49 kvinnor och 4 män. Medlemmarna har en åldersför-
delning mellan 23 och 89 år. Under 2020 fick vi tre nya ordinarie medlemmar, två kvinnor och en man. Utöver ordinarie 
medlemmar har verkstaden haft en student-medlem läsåret 2019-20. En medlem valde att avsluta sitt medlemskap vid 
årsskiftet. 

Kriterier för medlemskap hos Textiltryck Malmö är en konstnärligt hög nivå samt dokumenterat kvalificerade kunskaper 
i textiltryck. Våra medlemmar arbetar med konst, formgivning och konsthantverk. På Textiltryck Malmö arbetar vi en-
skilt 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, formgi-
vare och konsthantverkare delar verkstadsgolv och vi arbetar aktivt för ett kollegialt klimat som gynnar den textila konsten 
och dess plats i samhället.

STYRELSEN
2020 var ett speciellt år, Corona-pandemin medförde inte bara humanitära konsekvenser, utan påverkade även förening-
slivet. Styrelsen sköt först upp årsmötet med hänsyn till att flera av våra medlemmar inte kunde delta vid ett fysiskt möte. 
Med hänvisning till regeringens förslag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor undersökte vi 
andra sätt att genomföra årsstämman och beslutade att genomföra den i pappersform. Dagordning och mötesinformation 
skickades ut tillsammans med röstsedlar och ett frankerat kuvert som sedan skickades tillbaka med medlemmens röst. 
Poströstningen gick bra och vi fick in nästan 70% av våra medlemmars röster.

Under årsmötet 2020 valdes följande styrelse:

Karin Olu Lindgård, Ordförande (1 år kvar)
Matilda Ekström Rosenberg, Kassör (1 år kvar)
Hanna Butler, Ordinarie ledamot (1 år)
Sofia Lindeberg, Ordinarie ledamot (2 år kvar)
Elisabeth Björkbom, Ordinarie ledamot (2 år kvar) Ny i styrelsen.
Hannah Runnqvist, Suppleant (1 år) Ny i styrelsen.
Amanda Boierth, Suppleant (1 år)
Jenny Andersen, Suppleant (1 år)

Sekreterarposten har under året roterat mellan styrelsemedlemmarna.Till nästa års valberedning valdes Dyveke Zadig och 
Kajsa Lindh, Dyveke är sammankallande. Till revisor valdes Jessica Tornqvist från Crowe Horwath revisionsbyrå som även 
gjort revisionen tidigare år. Styrelsen ska 2020 ersättas med 1/3 prisbasbelopp för arbete utfört inom styrelseuppdraget. 
Pengarna har fördelats inom styrelsen efter hur stor arbetsbördan varit.

MÖTEN
Årsmötet genomfördes som sagt via poströstning. Svaren kom in den 1 juni och redovisades till medlemmarna den 15 juni. 
Det konstituerande styrelsemötet hölls den 10 juni 2020. Styrelsen har haft nio protokollförda styrelsemöten under året 
varav tre har genomförts digitalt.Vårt årliga medlemsmöte som brukar vara förlagt till oktober blev tyvärr inställt på grund 
av pandemin. vanligtvis brukar vi anordna en städfest, då vi fokuserat städat under en dag och gjort verkstaden skinande
ren. Det här året hade vi städveckor istället, på så sätt fick alla möjlighet att städa utan att det blev enfolksamling. Det blev 
en gemensam kraftansträngning för vår kollektiva arbetsmiljö även detta år. Vår årliga Sommarfest med tillhörande work-
shop för medlemmarna blev tyvärr även den inställd på grund av pandemin.
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BIDRAG OCH STIPENDIER
Under året har vi erhållit följande finansiella medel.

Region Skåne/Verksamhetsbidrag  -  522 000 kr
Malmö Kultur/Verksamhetsbidrag  -  435 000 kr
Förstärkning av verksamhetsstöd, Malmö Kultur  -  67 151 kr
Express stöd, Region Skåne  -  43 700 kr 

MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020
Nedan följer de uppsatta målen inför verksamhetsåret 2020, i nästkommande stycken går vi igenom hur vi
svarat på nedanstående mål under det gångna året.

LÅNGSIKTIGA MÅL
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 UNDER 2020:
•   Öka medlemsantalet. Under 2020 planerar vi en rad åtgärder för att öka tillströmningen av nya medlemmar till   
     verkstaden och säkerställa medlemsantalet inför ett förestående generationsskifte.
•   Aktivt arbeta för synergier och en stärkt kollektiv anda genom att skapa fler möjligheter till umgänge.

MÅL FÖR DEN UTÅTRIKTADE VERKSAMHETEN UNDER 2020:
•   Internationell samverkan. Under 2020 är målet att genom vårt internationella kulturutbytesprojekt välkomna   
     internationella konstnärer och/eller formgivare inom textilfältet för residensvistelser, samtidigt som några av våra   
     egna medlemmar får möjlighet att arbeta i verkstäder utomlands.
•   Interkulturellt textilprojekt. Vi fördjupar arbetet med detta konstnärliga projekt som gynnar möten och samarbet  
     en mellan våra anslutna konstnärer och utövare inom textilfältet från traditionellt svårnådda grupper i Sverige.
•   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 bibehållen digital närvaro.

Foto: Ulrika Kestere
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•   Galleri Textilkoll. I ett led att synliggöra verkstaden och vår verksamhet ämnar vi fortsätta att på ett fokuserat och tyd 
     ligt 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.

GENOMFÖRANDE AV MÅL FÖR VERKSAMHETSÅRET 2020

HUR VI SVARADE PÅ VÅRA LÅNGSIKTIGA MÅL FÖR VERKSAMHETEN
Under 2020 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. Trots ett 
svårt år med många restriktioner har Textiltryck Malmös verksamhet fortgått. Vi haft en hög beläggning av arbetstimmar i 
verkstaden med tanke på rådande läge, likställd med fjolårets beläggning. Tack vare stora ytor har det varit möjligt för alla 
med behov och möjlighet att genomföra sina projekt på verkstaden.

FORTBILDNING
Som ett led i att vara en resurs för våra anslutna konstnärer och formgivare har vi under 2020 kunnat genomföra en del 
projekt om än inte så många som vi planerat. Vi vill utveckla projekt, stora som små, som leder till fortbildning och kreativ 
inspiration inom olika områden för våra medlemmar:

•   UTFLYKT. Vi startade året med att anordna en guidad visning för våra medlemmar. Utställningen vi besökte var  Katja      
     of Sweden på Kulturen i Lund. Där kunde vi även se mönster formgivna av vår medlemSven Fristedt. Medlemmarna     
     finansierade själva turen.
 
•   KUNSKAPSBANKEN Konceptet lanserades 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 för  
     valtas 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. Vi är glada att vi hann med med två Kunskapsbanker innan Corona-ut  
     brottet.

     Kunskapsbanken #1 SINGLADE BOLLAR med Dyveke Zadig var först ut den 23 januari. Cirka tio medlemmar   

Buttler/lindgård vid tryckbordet. Foto: Ulrika Kestere
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     anslöt sig till träffen och lärde sig tekniken bakom att singla bollar. Dyveke Zadig är konstnär och designer som   
     arbetar med ett stramt och grafiskt uttryck men rör sig fritt mellan olika hantverkstekniker. Till ett självkostnad  
     spris fick man lära sig en ny teknik, en bit mat och trevligt umgänge.

     Kunskapsbanken # 2 TILLVERKA DITT EGET PIGMENT höll Sigrid Holmwood i. Sigrid delade med sig av sina   
     erfarenheter av infärgning och tryck med växtfärger, -konkret visade hon hur vi kan skapa pigment för textiltryck      
     från dels björkblad, dels indigo och lera (s.k. Maya-blå). Sigrid är bildkonstnär och arbetar med måleri, textiltryck     
     och infärgning. Hon har forskat kring växtfärger i många år. Hennes arbete följer växternas migrationer och koloniala    
     historier och därmed avslöjas kopplingen mellan kapitalism och miljökris.

•   VIMPELSTRECK . Workshop. Varje sommar brukar Textiltryck Malmö anordna en sommarfest som även innefattar   
     en workshop för våra medlemmar. Då sommarfesten blev inställd fick våra medlemmar genomföra en workshop   
     hemifrån. Alla fick en bit tyg hemskickat som de skulle dekorera på valfritt sätt med tema SOMMAR. Tygstyckena      
     sattes sedan upp på band och bildade vimpelstreck som visades i Galleri Textilkolls utställningsfönster under som      
     maren 2020.

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. 2020 har dessa träffar varit väldigt få. Vi hann med en träff i början av året men har 
sen avvaktat. Däremot har kollektivverkstäderna och andra resurscentrum i Skåne tillsammans med Region Skåne haft 
pågående digitala träffar. Initiativet kom från Region Skåne som har konstnärliga produktionsplatser och resurscentrum 
som ett prioriterat område. Vi diskuterade gemensamma frågor och planerade för att göra studiebesök hos respektive 
verkstad. Med en förhoppning om att skapa ett gynnsamt klimat som öppnar upp framtida samarbeten, kunskapsdeln-
ing och andra synergieffekter. Även detta har skjutits upp men vi hoppas på att snart kunna genomföra besöken. Däre-
mot beslutade vi om en gemensam folder för Skånes verkstäder och resurscentrum som ska produceras och finansieras av 
Region Skåne. Verkstäderna tillhandahåller material. I foldern beskrivs alla verkstäder med syftet att öka medvetenheten 
om vilka konstnärliga produktionsplatser och resurscentrum Skåne erbjuder. Foldern blir klar 2021 och delas ut till 
potentiella medlemmar, studenter, samarbetspartners och beställare. Foldern kommer i både digitalt och fysiskt format.

Textiltryck Malmö deltar även i kollegiemötena för Bildkonst- och form som arrangeras av Region Skåne. Kollegiemöte-
na är en mötesplats för regionens olika konstaktörer, där olika kulturpolitiska frågor lyfts och diskuteras.

Kunskapsbanken med Sigrid Holmwood. Tillverkning av Maya-blå pigment.
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   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 vår medlem Josabet Werkmäster finns 
representerad i NTA:s styrelse.

HUR VI SVARADE PÅ VÅRA MÅL FÖR DEN INÅTRIKTADE VERKSAMHETEN 2020:
ÖKA MEDLEMSANTALET.
Vi vill säkra tillströmningen av nya medlemmar till verkstaden och säkerställa medlemsantalet inför ett förestående genera-
tionsskifte. 2020 har vi inte kunnat öppna upp verkstaden för en intresserad allmänhet eller kunnat ta emot studiebesök till 
i den grad som vi vill. Vanligtvis försöker vi erbjuda specialintresserade kollegor och andra grupper studiebesök. Däremot 
har vi satsat på att synas på digitala plattformar för att på så sätt öka medvetenheten om Textiltryck Malmö. Vi har också 
tagit emot skolor vid flera tillfällen under året, vilket brukar generera fler medlemmar.
   2020 har vi initierat ett nytt projekt, Utöka din verksamhet som bygger på att inspirera våra medlemmar till nya arbetssätt, 
samarbeten och att utvidga sina arbetsmöjligheter. Genom en föreläsningsserie av väl utvalda personer inom olika områden 
hoppas vi på att få lära oss mer om hur vi kan utöka våra verksamheter inom fältet för konst, design och hantverk. Finan-
siering söks till projektet under 2021 och om medel finns genomförs projektet 2021-2022.

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, 
Sommarfest, Städdagar, Medlemsmöte och Julbazaar tillkommer sporadiska arrangemang som kurser och kunskapsbanken. 
Detta året var det svårt att följa vårt årshjul som planerat. Vi har under året lärt oss att hitta nya lösningar som har gett ett 
oväntat bra resultat.
   Vi hoppas på mer synlighet, öppenhet och fler samarbeten under 2021. Att det blir året då vi aktivt kan arbeta för syner-
gier och en stärkt kollektiv anda genom att skapa fler möjligheter till umgänge.

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. Mar-
gareta Heijkenskjöld Holmgren och Dyveke Zadig är kursledare för dessa uppskattade, återkommande kurser. En baskurs i 

Foto: Ulrika Kestere
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textiltryck har vi kunnat genomföra under året. I år utökades kursutbudet med en fortsättningskurs. Fortsättningskursen är 
inriktad på att lära sig rita och anpassa bilder till ett rapporterat mönster. Har man tryckt en del tidigare, får man här mö-
jlighet att trycka ett tyg med rapporterat mönster. En fortsättningskurs genomfördes, resterande planerade kurser ställdes 
in.

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. Hösten 2020 undervisade Josabet Werkmäster och Margareta Heijkenskjöld Holmgren 
Malmö Tillskärarakademins elever i screentryck med Textiltryck Malmös som arrangör. Sistaårseleverna på Östra Grevies 
Textil Konst- och Designutbildning visade sin avgångsutställning i Galleri Textilkoll. I samband med utställningen förlades 
delar av undervisningen till Textiltryck Malmö.
   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 studentmedlemskap är subventionerat, och medlemskapet löper under ett läsår. 
Ansökan görs med portfolio och personligt brev. 2020 hade vi en studentmedlem, tre platser finns att söka.

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 hem-
sida finns listan med alla nätverkets konstnärer, inklusive bilder och kontaktuppgifter vilket innebär en möjlighet att stifta 
bekantskap med den stora bredden av textil konst somfinns i Skåne.

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 TextiltryckMalmö 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 trakasse-
rier och kränkningar.
   Om de verksamhetsansvariga på Textiltryck Malmö får vetskap om att någon anställd utsätts för trakasserier i samband 

Workshop på Textiltryck Malmö.
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med arbetet ansvarar dessa för att omedelbart agera. På samma sätt är anställda vid Textiltryck Malmö skyldiga att omedel-
bart agera om de får kännedom om att någon medlem utsätts för trakasserier.

ORGANISATION OCH ADMINISTRATION.
Under 2020 har vi haft Kajsa Lindh anställd på 50% för att sköta ekonomi och det viktiga löpande administrativa arbetet. 
Karin Olu Lindgård och Matilda Ekström Rosenberg har under året arbetat med verkstadens digitala kommunikation och 
visionära utveckling, båda projektanställda på 25% vardera. Alla tjänster finansieras i stort sett med stöd från Region Skåne 
med start 2020. Något vi är väldigt glada över. Resultatet av de visionära tjänsterna är mer levande verkstad med tydlig 
digital kommunikation, fler medlemsansökningar, fler medlemskurser och fler utställningar med Textiltryck Malmö som 
arrangör. 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. Under 2020 (i augusti) avslutade Karin sin 
tjänst hos oss och vi letar nu efter en ersättare.

MILJÖFÖRBÄTTRINGSÅTGÄRDER.
På Textiltryck Malmö arbetar vi kontinuerligt med att minska vår miljöpåverkan, med fokus på bland annat energi, kemi-
kalie- och transportområdet. Vi har under det gångna året strävat efter att använda fler miljömärkta produkter i vår verk-
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 mil-
jön, men det är samtidigt varje enskild medlems ansvar att se till att det material denne använder förvaras och deponeras på 
ettmiljömässigt korrekt sätt.

FUNK- HANDLINGSPLAN FÖR ÖKAD TILLGÄNGLIGHET.
FUNK innebär krav från Statens kulturråd på att verkstaden ska anpassas för personer med funktionsnedsättning. Vi arbe-
tar löpande med att se över verkstaden och göra den mer lättillgänglig då behov av detta uppmärksammas. 2020 ansökte vi 
om medel till att översätta hemsidan till engelska, ett led i att göra Textiltryck Malmö tillgänglig för fler.

ARBETSMILJÖ.
Textiltryck Malmös styrelse arbetar aktivt med att förbättra arbetsmiljön för medarbetare och anslutna konstnärer i verksta-
den. Under 2020 har vi sökt medel från Kulturrådets utrustningsbidrag till att uppdatera våra tryckbord med ny tryckduk. 
Vi sökte även finansiering till två nya datorer. 
   För att skapa trivsel i våra lokaler har vi under året anordnat en städvecka 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.

HUR VI SVARADE PÅ MÅL FÖR DEN UTÅTRIKTADE VERKSAMHETEN UNDER 2020:

ÄNDRADE PLANER.
INTERNATIONELL SAMVERKAN -UPPSKJUTET
Då våra förutsättningar förändrades i och med Coronaviruset har detta projekt skjutits upp. Även om vi fortfarande tycker 
det är högst relevant att blicka utåt. Vårt långsiktiga mål är att utveckla ett fungerande internationellt konstnärsutbyte och 
skicka ett par konstnärer till internationella samarbetspartner. 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.

INTERKULTURELLT TEXTILPROJEKT ERSATT AV TRYCKTA METER
I verksamhetsplanen för 2020 planerade vi för att initiera ett Interkulturellt textilprojekt, 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 (SSDD) 2020,
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ett nytt internationellt designevent i Malmö som öppnar dörrarna till den kreativa sydsvenska designregionen, det blev 
startskottet för vårt nya projekt; Tryckta meter. Vi valde att ersätta det Interkulturellt textilprojekt med ett deltagande i 
SSDD istället och då med projektet Tryckta meter, som fokuserar på designfältet och befäster Textiltryck Malmös plats på 
Sveriges designkarta. Textiltryck Malmö bjöd under 2020 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. 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.

Under 2020 genomförde vi två deltagarträffar, planerade utställningen och sökte finansiering. Tryckprocessen var igång, 
då kom beskedet att SSDD 2020 var inställt. Tryckta meter visas istället i maj 2021 då SSDD då första upplagan eventet 
äger rum. Installationen 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, 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 SSDD vill vi lyfta vår 
yrkeskår och den lokalt producerade textilformgivningen.

DIGITALT UTVECKLINGSPROJEKT.
Vårt digitala utvecklingsprojekt har fortgått under 2020. Under några år har vi 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. 2020 utökade vi vår maskinpark med en transferpress och tillhörande 
sublimeringsskrivare, under 2020 utarbetade vi ett forskningsprojekt där medlemmar tillsamman genom en kurs skulle 
undersöka och dokumentera vår nya teknik.

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 polyesterfiber som i vissa fall 

Korsgatan 6. Galleri Textilkolls fönsterutställninge POSITION av Margareta Heijkenskjöld  Holmgren och Josabet Werkmäster
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har brandskyddande 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 
platsspecifika 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.
   2020 fick vi stöd till detta forskningsprojekt av konstgjorda fibrer genom ett express-stöd utlyst av Region
Skåne. Matilda Ekström och Elisabeth Björkbom arbetar med projektet som har blivit framskjutet till 2021
på grund av Corona-pandemin.

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 slutre-
sultat.

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

HEMSIDAN.
På Textiltryck Malmös hemsida 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 ut-
ställningar som våra medlemmar deltar i. På hemsidan finns även praktisk information om anslutningsmöjligheter, priser 
och ansökningsformulär jämte stadgar, policys och verksamhetsberättelse. Under 2020 har vi fortsatt arbetet med att 
uppdatera och förtydliga hemsidan samtidigt som att all information ska finnas tillgänglig både för medlemmar och en 

Produkter från vår Julbazaar av Margareta Heijkenskjöld Holmgren och Butler/Lindgård
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intresserad allmänhet. Från hemsidan hittar du även länkar till våra sociala medier, vår Facebooksida och vårt Instagram-
konto som uppdateras kontinuerligt.

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 intresse-
rad allmänhet vid 12 tillfällen under 2020. Antalet prenumeranter via hemsida, Facebook och Instagram har ökat markant 
under året.
   Textiltryck Malmös medlemsbrev är internt vilket innebär att det enbart går ut till våra medlemmar. Detta
skedde 12 gånger under 2020. I medlemsbrevet samlar vi nyttig information om verkstadens verksamhet, interna kurser, 
nya redskap och maskiner som verkstaden införskaffat, aktuella utlysningar som kan sökas och tips på textil inspiration.

ÖKAD ÖPPENHET.
Textiltryck Malmös verkstad är främst till för våra konstnärer men vi arbetar även med att öppna upp mot en nyfiken 
allmänhet och göra oss tillgängliga för möjliga samarbetspartners. Under 2020 öppnade vi upp för att använda fler digitala 
lösningar och utarbetade nya strategier för att visa upp vad våra medlemmar gör och vilka möjligheter verkstaden besitter. 
Exempel på detta är att vi gjorde vår julbazaar digital. Vi arbetar även med att kommunicera en tydlig form på hur vi ska 
presentera våra medlemmar på Instagram med en förhoppning om att generera fler uppdrag åt våra medlemmar. 
   En del av vår vision är att belysa hantverkets unika uttryck och möjligheterna som verkstaden och dess medlemmar 
erbjuder. Verkstaden står för hållbar design, genuint hantverk och experimentell konst. Vi vill uppmuntra till en hållbar 
inställning till textil.

GALLERI TEXTILKOLL.
Under 2020 har vi fortsatt vårt arbetat med att befästa Galleri Textilkoll som en utställningsplats för nutida textil med fok-
us på konst, hantverk och formgivning. Vi har under en längre tid arbetat med att strukturera verksamheten i vårt galleri 
och under 2020 har vi arbetat fram en plan för våra årliga stora återkommande satsningar som belyser våra medlemmars 
arbete inom konst, formgivning och konsthantverk.

TEXTILDESIGN. Under våren fokuserar vi på en designutställning i samband med det nystartade formatet Southern 
Sweden Design Days. Ett internationell designevent i Malmö med ett konceptuellt fokus snarare än kommersiellt och med 
inriktning mot process, material, tillverkning, hållbarhet och innovation. Form/Design Center står som samlande aktör.

TEXTILKONST.  På hösten har vi vår stora konst-satsning och deltar då i Malmö Gallerinatt med en grupputställning 
under gemensamt tema. Konstfrämjandet står som samlande aktör. Malmö Gallerinatt blev 2020 till Malmö Gallerivecka 
och vi deltog med utställningen Isolation. Under Malmö Gallerivecka hade vi möjlighet att hålla Galleri Textilkoll öppet för 
allmänheten men med vissa restriktioner. Utställningen byggde på det gångna årets utveckling med Covid-19 och hur det 
påverkade oss. Utställningens deltagare utgick från en plexiglaskub 15x15cm som de fick arbeta med på valfritt sätt och i 
valfri teknik under temat Isolering. Med ett behändigt format och valfri teknik kunde alla som ville arbeta hemifrån göra 
det. Kuberna gestaltade årets händelse på olika nivåer, små kommentarer om en stor världshändelse. Tillsammans result-
erade alla kuberna i en tankeväckande utställning som visades under Malmö Gallerivecka.

TEXTILT KONSTHANTVERK.  På julen öppnar vi vanligtvis upp för Textiltryck Malmös julbazaar, en myllrande 
tillställning full av vackra, unika, närproducerade klappar av hög kvalité. I år satsade vi på en digital julmarknad istället, en 
myllrande julbazaar på Instagram mellan kl 11-16 den 12 december. Vi visade ett smakprov av deltagarnas alster i Galleri 
Textilkolls fönster, med möjlighet att köpa dem direkt från verkstaden. Deltagarna presenterades på vårt Instagram-konto 
för att ge köparna en möjlighet att spana in vad som skulle komma. En utvärdering visade att bazaaren blev lyckad, många 
sålde mer än vid vår fysiska bazaar och fick många nya kontakter. 
   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.



Korsgatan 6. Galleri Textilkolls fönsterutställningar under 2020.
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FÖNSTERUTSTÄLLNINGAR. Utöver våra återkommande satsningar erbjuder vi våra medlemmar att boka in ut-
ställningar månadsvis, i fönstret eller i hela galleriet. Varje månad presenterar vi utställaren och fönstret i vårt månatliga 
nyhetsbrev. Det ska alltid vara relevant att gå förbi Korsgatan 6 i Malmö.

UTSTÄLLNINGAR I GALLERI TEXTILKOLL 2020
Galleri Textilkoll är en utställningsplats för nutida textil med fokus på konst, hantverk och formgivning. Vi har arbetat hårt 
med att befästa Galleri Textilkolls roll i Malmö. 2020 kunde vi inte utnyttja galleriets fulla möjligheter då vi har förhållit 
oss till rådande restriktioner men vi har ändå kunnat bjuda på 11 fönsterutställningar med våra medlemmar och en ut-
ställning där hela galleriet togs i anspråk, under Malmö Gallerivecka. 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. Det ska alltid 
vara relevant att besöka Korsgatan 6 i Malmö.

Nedan listas årets utställningar:

JANUARI-FEBRUARI
I fönstret på Galleri Textilkoll visades under februari utställningen BLUE av Dyveke Zadig, en installation i textil, trä och 
keramik.
   “ – I fönstret visas en blå kimono med symboler som står för helhet och evighet. Den leder oss till känslan om en tidlös 
och värmande kappa i vinterkylan. Blåräven letar kimono med symboler som står för helhet och evighet. Den leder oss till 
känslan om en tidlös och värmande kappa i vinterkylan. Blåräven letar vatten i skålar som för tanken till naturens
källor. Guldpinnar som svävande delar av träden, ger oss längtan till skogen i kvällsljus. Sidensjalar rör sig i luftdraget som 
älvornas dans. På kuddar av dun vilar vi trötta huvuden.”

MARS
I mars visades den nytryckta fönsterutställningen POSITION. Ett duotryck av Josabet Werkmäster och Margareta Heijken-
skjöld Holmgren. Position är ett samarbetsprojekt med hantverket som gemensam teknik som pågått mellan konstnärerna 
under ett par år.

APRIL
Vi visade en krispig VÅRUTSTÄLLNING under april med alster från några av våra anslutna konstnärer. Vanligtvis brukar 
vi visa alster från konstrundorna som pågår i Skåne under påsken men då de var inställda fick man ta en promenad förbi 
Korsgatan 6 i Malmö och bli inspirerad genom fönstret istället. Medverkande utställare var Butler/Lindgård, Dyveke Zadig, 
Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Matilda Ekström och Amanda Boierth.

MAJ
I maj bjöd vi på två utställningar.
SSDD sneakpeak. 4 - 18 Maj.
En process-utställning med en smygtitt från projektet Tryckta Meter. Tryckta meter är ett ställningstagande för genuint 
hantverk som uppmuntrar till väl övervägda val av produkter som ska hålla länge och emot massproduktion där tyger 
produceras under dåliga förhållanden och med enorm miljöpåverkan. I screenramarna kunde man se Karin Olu Lindgård 
monumentala motiv med arbetsnamnet ‘motherhood’ samt några av de skisser och färgtester som legat till grund för desig-
nen.

Nu tar vi slut och tillsammans blir vi ett nytt vi. 19 - 24 Maj.
Avgångsklassen på Textil Konst &amp; Design från Östra Grevie folkhögskola visade ett urval av verk i form av en fönster-
utställning. En undersökande inställning till material och uttryck är deras gemensamma nämnare. Vad händer när det in-
vanda bryts och det självklara suddas ut? Deltagande konstnärer: Ellen Johansson, Sophie Toresson, Emmie Jansson, Cecilia 
Jönsson, Josefin Åberg och Linda Härdelin.

JUNI
I juni visade vi fönsterutställningen Smutsfläckar av Ulrika Thune.
   “Smutsfläck på en handduk. Bakom varje handduk finns en kvinna, en speciell kvinna, en individ med sin speciella 
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historia och relation till andra kvinnor i sin närhet. Broderiet, ett kvinnogöra med stor innebörd; Tålamod, långsamhet och 
väntan. Kökslinnet och sänglinnet har ofta varit något som gått i arv i generationer. Från kvinna till kvinna och från mor 
till dotter. I detta arv där sänglinnet läggs lager på lager i linneskåpet, ligger också normerna inbakade. Begreppet »norm« 
innefattar så mycket, och vi är alla delaktiga i formandet och upprätthållandet av vad som är norm i vårt samhälle och i 
vår kultur. När det gäller vilka sociala normer som gäller för kvinnan och hennes sexuella identitet är det något som har 
kuvatsav samhällets på olika sätt. Hur har det en gång varit och hur hanterar vi som individer det idag. Vad är det vi
bär med oss från generation till generation, från mor till dotter? “

JULI-AUGUSTI
I årets sommarfönster visades samlingsutställningen VIMPELSTRÄCK. Vanligtvis föregås sommarutställningarna i Galleri 
Textilkoll av en gemensam workshop på plats i verkstaden men 2020 valde vi att istället arbeta på distans. I slutet av våren 
fick alla medlemmar ett brev med posten innehållandes ett vitt stycke textil och uppmaningen att smycka detta utifrån de 
möjligheter var och en hade tillgång till. Tillbaks fick vi en mängd vimplar i olika utföranden som nu samlats i årets som-
marfönster.

SEPTEMBER
Under september månad visade vi en försmak av Eva Björkstrands kommande soloutställning, ‘Eva Björkstrand visar var 
skåpet ska stå’, på Galleri 21 i Malmö. I sina bilder tar Eva avstamp i ett självbiografiskt berättande med surrealistiska och 
absurda inslag. Som huvudkaraktär i hennes motivvärld syns ofta hennes alter ego, övriga karaktärer är djur som hon 
ikläder mänskliga egenskaper. Hot, hopp och eskapism med en dos av humor är bärande teman i hennes bilder.
 
OKTOBER
På torsdag d. 24 september öppnade årets Malmö Gallerivecka 2020 och Galleri Textilkoll deltar med
utställningen ISOLATION.
   ”Året 2020 har vi isolerat oss mer än någonsin. I offentligheten möts vi avskilda av plexiglas och i årets
grupputställning har vi spunnit vidare på idén kring denna distansering. Varje deltagare har tilldelats en
plexiglaskub, 15x15 cm stor. I dessa kuber har 19 av våra anslutna konstnärer bidragit med personliga verk,
vart och ett i sin egen isolerade sfär.”
   Under Galleriveckan spred utställningen ut sig i hela gallerirummet. I oktober visades utställningen som en
fönsterutställning Medverkande konstnärer: Jenny Andersen, Gudrun Bartels, Eva Björkstrand, Amanda Boierth, Matilda 
Ekström, Jenny Frank, Tora Greve, Eliza Halvegård, Margareta Heijkenskjöld Holmgren, Karin Lindh, Anette Lindkvist, 
Jytte Olsson, Carin Person Åström, Emma Ricci, Kiwa Saito, Ulrika Thune, Josabet Werkmäster, Marie Wetterstrand
och Dyveke Zadig.

Korsgatan 6. Galleri Textilkolls fönsterutställning SMUTSFLÄCKAR av Ulrika Thune.
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NOVEMBER
I november visade vi utställningen HEMMA MED VÄNNER – Textila tankar i Galleri Textilkolls fönster. Medverkande 
konstnärer är Josabet Werkmäster, Dyveke Zadig, Hannah Sandström, Marie Wetterstrand och Margareta Heijkenskjöld 
Holmgren.
   ”Hemma med vänner är ett utställningsprojekt sprunget ur att fem kollegor och vänner i sin konst arbetar
med textil. Gemensamt är att alla fem är knutna till verkstaden på Textiltryck Malmö och arbetar med bl.a. textiltryck. De 
fem konstnärerna kommer från olika delar av Sverige och vill i detta projekt synliggöra sin konst där de vuxit upp. De vill 
berätta om sin textila bildvärld genom det textila materialets olika tekniker och uttrycksmöjligheter. Nu visas utställningen 
på Galleri Textilkoll, som är textiltryckverkstadens eget galleri -Här är vi hemma!”

DECEMBER
I december visas vårt Julfönster - ett smakprov på vad som kommer säljas under vår Julbazaar som 2020 ägde rum online 
under #textiltryckmalmosjulbazaar.
 Medverkande formgivare var Dyveke Zadig, Hannah Sandström, Margareta Heijkenskjöld Holmgren
Butler/Lindgård, Matilda Ekström, Jytte Olsson, Lantz Varghans, Ida Petterson Preutz, Tora Greve och
Malin Zetterberg.

EXTERNA UTSTÄLLNINGAR
Våra anslutna konstnärer och formgivare har under året visat unika verk och produkter producerade i verkstaden i en hel 
del sammanhang trots rådande pandemi. Här har vi listat en del av det gångna årets utställningssammanhang och event 
som våra medlemmar producerat eller deltagit i.

MARS
Margareta Heijkenskjöld Holmgren i samarbete med Lilian Öberg, visades produktserien Skånsk Resa via SPOKs plattform 
på Form/Design Center.

APRIL
Takao Momiyama höll sin ateljé öppen under påskhelgen i Glimminge på Österlen.
Dyveke Zadig visade glaskonst, måleri och tryck i sitt galleri på Östra kustvägen, Backåkra.

Galleri Textilkolls utställningen Isolering med verk av Marie Wetterstrand.
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MAJ
Jytte Olssons visar sina alster i Formargruppens fönster i Malmö.
Ellen Odins mässhake till Vellinge kyrka invigs, utförd med blocktryck i tekniken Katazyme.

JUNI
Takao Momiyamas utställning Mottainai – En utställning om återbruk visas på Österlens museum.
Karin Lindh var en av de representerade konstnärerna i den jurybedömda utställningen Vår Konstsalong
2020 på Landskrona Konsthall.

JULI
Dyveke Zadigs utställning i Galleri Zadig Art & Design på Östra Kustvägen 1255 vid Backåkra öppnade.

AUGUSTI
Eva Björkstrands utställning ’ Eva Björkstrand visar var skåpet ska stå’ visas på Galleri 21 i Malmö.

Josabet Werkmäster, Dyveke Zadig, Hanna Sandström, Margareta Heijkenskjöld Holmgren och Marie
Wetterstrands utställning “Hemma med vänner - VID HAVET” visades på Galleri Zadig Art.

SEPTEMBER
Karin Olu Lindgård och industridesignern Kajsa Willner lanserar Formgivarpodden under MalmöGallerivecka.

Carin Person Åström deltog i Septemberutställningen på Österlen. 

Josabet Werkmäster, Dyveke Zadig och Gudrun Bartels deltog i Galleri Blås i Gärsnäs jubileumsutställning.

Sigrid Holmwood ställde ut på Vermilion Sands i Köpenhamn med utställningen Draining of the Tanks.

OKTOBER
Tora Greve deltog i Stockholm Craft Week med utställning i Konsthantverkscentrums, KHVC galleri.

Ivar Lantz och Elvira Varghans visade Kollektiva improvisationer på Form Design Center, Malmö.

Karl Valves hade en soloutställning på Galleri R i Linköping.

DECEMBER
Ida Petterson Preutz deltog i en grupputställning i samband med 5 års firande av Fiberspace Gallery.


