TEXTILA UNDERTEXTER
MARABOUPARKEN KONSTHALL

T

extilen är en yta där socio
ekonomiska koder, aspirationer
och önskningar utspelas och
omförhandlas. Tillsammans skriver
textilierna historia och de textila
teknikerna ger oss modeller att hänga
tankar och kunskap på. Utställningen
Textila Undertexter är en del av ett
forskningsprojekt som intresserar
sig för olika betydelser av den textila,
materiella kulturen och hur den
manifesterar sig i ett konstverk
eller i ett konstnärskap. Projektet
är ett samarbete mellan Bella Rune,
konstnär och professor i Textil på
Konstfack, och Helena Selder, curator
på Marabouparken konsthall, som även
är utställningens curatorer.
Textila Undertexter tar avstamp i
1960-talets textila frigörelse i Sverige.
Härifrån rör sig undersökningen både
bakåt och framåt i tiden för att ställa
frågor om vad det textila tilldelas för
roll i olika konstnärliga praktiker
och tider. Ögonblicket av ”frigörelse”
representeras bl a av Margareta
Hallek, vars verk givits ett eget
rum i utställningen, där vi kan följa
konstnärens lekfulla och experimentella

praktik från 1960- till 1990-talet.
I utställningen sammanförs flera
generationer av utövare, från Hannah
Ryggen född 1894 till Josefin Gäfvert
född 1988, vars arbeten aktiverar olika
lager av den ”textila undertexten”.
En del av dessa undertexter
synliggörs i tematiska ”nystan”
som skapar associationer mellan de
olika konstnärskapen och verken i
utställningen. Dessa presenteras på
verket ”Avigsidan”, ett stort kryss
av svart och vitt skyddsnät, som
agerar utställningsarkitektur, delar
rummet, exponerar verkens baksidor,
separerar och kopplar ihop verk.
Från själva ”urnystanet” löper den
röda tråd som tvinnar sig kring ett
utbrett textilt språk. Latinets ”texere”
betyder att sammanfoga, avseende
både text och textil. Den textila
skriften är en global ”tyst” kunskap
som är fysisk, rumslig och social och
där vi upplever, tolkar och tar till oss
stoffet, den textila ytan och abstrakta
mönsterbilder från olika tider och
kulturer. Av särskild betydelse är det
”kvinnokonsthistoriska nystanet”.
Det var till stor del de kvinnliga

utövarna som under 1900-talet,
trots begränsat handlingsutrymme,
förnyade textilen men även politi
serade den och introducerade den
som ett konstnärligt material. Som
en del av en feministisk kritik och
politik utnyttjades textilens koppling
till det dekorativa, till vardagens och
hemmets ”låga” material och tekniker
som stickning, bildväv, broderi och
applikation. Det senare en föregångare
till det som inom konstvärlden
kallas collage eller assemblage.
Nystanens olika teman överlappar
varandra i utställningen. Det textila
berättandet i form av abstraktioner
och mönster trasslar ihop sig med
textilen som handelsvara, mjukvara
och systembygge. Textilens
formbarhet och behov av stöd lånar
den till nya skulpturala uttryck och
performance men ger den även ett
känslomässigt register – allt detta får
betydelse som motståndshandling
i en mer antihierarkisk, lekfull
och tvetydig konstvärld från
1960-talet fram till idag.
Bella Rune
Helena Selder

MARIA ADLERCREUTZ
Maria Adlercreutz (1936–2014) var en
svensk konstnär som bodde och arbetade
i Stockholm. Hon var utbildad på Konstfacks textillinje och blev en av förnyarna
av den textila konsten mycket tack vare
hennes politiska engagemang och sitt sätt
att föra in den fotografiska bilden i vävnad.

I utställningen visas skisstudier till
Maria Adlercreutz mest berömda väv I
hennes ögon bevaras folkets ljus från 1972.
Tidningsbilder som under Vietnamkriget
visades i världspressen, och särskilt en i
Dagens Nyheter, var Maria Adlercreutz
förlaga, när hon 1971 påbörjade vävnaden. En del av väven utgår från en bild av
FNL-medlemmen Le Thi Riengs ansikte

och en annan del av väven utgår från bilder av övergreppen i Vietnams byar, som
massakern i Song My. Genom skisserna
kan man följa hur hon bearbetade tidningsbilderna för hennes egen gestaltning
av det vietnamesiska folkets lidande. Titeln I hennes ögon bevaras folkets ljus är
inspirerad av Ingemar Leckius dikt Under
järnhimlen.

Maria Adlercreutz
I hennes ögon bevaras folkets ljus
Tre skisser, blyerts på papper
1969
Utlånat av Det Nya Museet

Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

ELSA AGÉLII
Elsa Agélii är en svensk konstnär född
1938 som är verksam i Täcklebo. Hon är
utbildad på Slöjdföreningen i Göteborg,
nuvarande Högskolan för design och
konsthantverk, där hon senare var lärare i Fri textil. Elsa Agélii var en av de
fem konstnärerna bakom den epokgörande utställningen Verkligheten sätter
spår på Röhsska museet i Göteborg 1975.
Gruppen ville lämna den dekorativa textila konsten och förmedla ett socialt budskap. Konstnärerna ställde ut sina verk
på museet men de tog även med sig sina
symaskiner och vävstolar till utställningen och satt och arbetade mitt bland
publiken. Elsa Agélii är mest känd för
sina ”dagboksbroderier” som är både personliga och politiska men hon har även
arbetat med offentliga gestaltningar och
inredningar. 1993 bildade hon Täcklebo
Broderiakademi för att höja broderiets
status som uttrycksmedel.

Elsa Agelii
17/7–75
Textil applikation, broderi
1975
Utlånat av Det Nya Museet

Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

ZANDRA AHL
Zandra Ahl är en svensk konsthant
verkare född 1975 som är verksam i
Stockholm. Hon är utbildad på Keramik
och glas, Konstfack där hon senare även
arbetat som professor. Hon har ställt ut i
en mängd olika sammanhang samt varit
aktiv i den svenska formdebatten med bl
a boken Fult & Snyggt från 2005. Zandra
Ahl är nytillträdd rektor på Beckmans
Designhögskola.
– Jag intresseras av hur tidsanda och samtid kan gestaltas som vardagskultur där
klass och kvinnlighet skapas. Jag drar nytta av betydelsebärande material, det skapar
dialog; som blir verk som går att känna igen,
som väcker känslor. Jag arbetar i en sorts
”post-studio-praktik” där textila material
förekommit ända sedan start. Jag har knutit rosetter, tryckt in skumgummi i nylon,
draperat krukor, använt bebisfiltar av fleece, använt textila tryck med lyckobudskap,
vaxdukar och mängder av sidenblommor.
Intressant nog har jag kunnat arbeta med
textila material ifred, jag har alltid tillskrivits och granskats via andra material som
exempelvis keramik, glas, samarbetsprojekt
eller böcker.

Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Zandra Ahl
Stillborn (två vita glasvaser med

Strumpbyxlampa

Strumpbyxvas (två transparenta glasvaser

tillhörande fleecefiltar och fleecedekor)

Trä, skumgummi, nylonstrumpor, sidenband,

med strump- och skumgummidekor)

Vita massproducerade vaser, fleecetyg, pärlor,

elastiskt tyg. I konstnärens ägo.

Transparenta massproducerade glasvaser med

löshår. I konstnärens ägo.

2005

tillhörande dekor av skumgummi, nylon, nät-

2007

strumpbyxor och sidenband. I konstnärens ägo.
2003–2005

OLLE BÆRTLING
Olle Bærtling (1911–1981) var en svensk
konstnär, i huvudsak autodidakt, som
var verksam i Stockholm. På 1950-talet
började han, inspirerad av den franska,
abstrakta konstscenen utveckla sin egen
abstrakt geometriska stil med plana färgytor, linjer och diagonaler. Olle Bærtling
fick många uppdrag i offentlig miljö – ett
av de mest kända är hans draperi för Kulturhuset från 1974. Han var mycket inspirerad av rymden och science-fiction.

För att kunna placera sina verk mitt i den
öppna rymden började han experimentera med att överföra sina målningar till
textilier och flaggor under 1970-talet.
Han kombinerade då exempelvis en serie flaggor med olika abstrakta motiv till
flaggspel. Olle Bærtling lär också ha velat
att hans flaggor skulle finnas på Arlanda
flygplats så att de skulle vara det första en
besökare till Sverige möttes av.

Olle Bærtling
Flags for America’s Cup
Silkscreentryck på textil
1977
Utlånat av Malmö Konstmuseum

Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Bella Rune
Forskningsnystan
Digitaltryck på papper, 2016
Ett av fyra tematiska ”nystan” i Textila Undertexter
som utvecklats i dialog mellan utställningens curatorer
Bella Rune och Helena Selder

HELENE BILLGREN
Helene Billgren är en svensk konstnär
född 1952 som är verksam i Stockholm.
Helene Billgren har ställt ut på museer
och gallerier runt om i Sverige, arbetat
med offentliga utsmyckningar och även
scenografi för teater och opera.
Helene Billgrens konstnärliga universum domineras av flickor: deras kroppar, kläder och omsorger. Hon är känd för
sina penn- och kolteckningar men även
för sina skulpturer och objekt skapade av
vardagliga föremål, gärna prydnadssaker, kläder och textil. Verket Fornminne/
Sevärdhet består av en ljus sommarklänning med den välkända symbolen för sevärdhet broderad mitt på magen. Sedan
ett par år tillbaka dominerar måleriet,
och ett mörkare och kärvare landskap.
Kvar finns dock humorn – underfundig
och svart på samma gång.

Helene Billgren
Fornminnesmärke / Sevärdhet
Klänning med broderi
2001
Utlånat av Malmö Konstmuseum

Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

ANN BÖTTCHER
Ann Böttcher är en svensk konstnär född
1973. Hon är utbildad på Malmö konsthögskola och är även baserad i Malmö.
Hon ställer ut både i Sverige och internationellt och har även gjort ett flertal
offentliga gestaltningar.
Granen som bärare av nationalistiska
och romantiska idéer är något som Ann
Böttcher undersökt i flera verk. Utgångspunkten för Ann Böttchers ryamatta är
ett vykort som gavs ut av Nationalsocialistiska blocket, en svensk nazistgrupp på
1930-talet. Kopplingarna mellan den tidens svenska intresse för natur, ursprung
och rastänkande är många. Vykortet föreställer ett skogslandskap med svarta granar i förgrunden och med solen strålande
som ett hakkors mot blå himmel. Motivet
har Ann Böttcher, med hjälp av Handarbetets Vänner, översatt till en ryamatta
med lång, grov lugg. Själva hakkorset är
inte vävt utan får letas fram i vävbotten,
som ett tomrum i det svenska minnet och
historien.

Ann Böttcher
Ryamatta, Sverige (Brevkort, NSB:
God Helg, 1930-tal)
Ull-, lingarn, brevkort
2008
Utlånat av Moderna Museet, Stockholm
Inköpt med medel från Österlindska stiftelsen 2008
Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

”MOKI” CHERRY
”Moki” Cherry var en svensk konstnär
(1943–2009). Hon var utbildad på Beckmans skola och arbetade med illustration,
textila bilder, måleri, collage och scenkonst. Inom ramen för Movement Incorporated, senare Organic Music, skapade hon
och jazzmusikern och maken Don Cherry
konserter, happenings, skivomslag, affi-

scher, scenkläder och scenografi. De textila bilderna och scenografierna var ett
konstnärligt material väl lämpat för ett liv
i rörelse och kunde lätt tas med på turné
eller senare mellan familjens bostäder i
Sverige och New York. På 1970-talet bodde och arbetade familjen i Tågarp i Skåne
och tillsammans med andra organiserade

de konstutställningar, konserter och barnoch ungdomsprojektet Octopuss
teatern.
Den stora tygapplikation som visas i Tex
tila Undertexter beställdes av dåvarande
Sydkraft till företagets kontor i Malmö.
Verket är donerat av E.ON till Malmö
konstmuseum.

“Moki” Cherry
Utan titel
Textil applikation
1980
Utlånat av Malmö Konstmuseum

Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

SHABNAM FARAEE
Shabnam Faraee är född i Iran 1971 och
bor och arbetar i Stockholm. Hon är utbildad i grafisk design och illustration
på Konstfack och i industridesign på
Konsthögskolan i Teheran. Hon arbetar
gränsöverskridande med mönsterdesign,
rörliga bilder och illustration med berättandet i fokus.
– Motiven Sill och potatis och Julskinka
kom till 2016 efter att en stor mängd flyktin
gar på kort tid sökt asyl i Sverige. Jag ville se det positiva i ett Sverige i förändring
samt leka med svenska traditioner i former
en del svenskar upplever som exotiska.
Dessa mönster har skapats i samarbete
med hantverkare i Esfahan i Iran. Tygen är
tryckta med nytillverkade träblock på plats
i Esfahan. Där finns en hantverkarkultur i
vilken bevarandet av gamla motiv varit förhärskande i hundratals år. Det är inte lätt
att i en gammal visuell kultur skapa nytt.
Svårigheter dyker lätt upp i mötet med det
främmande – men i förhandlingen mellan
kulturer kan det uppstå något helt nytt.

Shabnam Faraee
Sill & Potatis
Blocktryck på tyg, 2016
I konstnärens ägo
Block Sill & Potatis
Snidat trä, 2016
I konstnärens ägo
Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

JOHANNA FRIEDMAN
Johanna Friedman är en svensk konstnär
född 1982 som arbetar med fotografiska
bilder och textila tekniker. Hon är utbildad
på Konstfack i Stockholm och på California College of the Arts, San Francisco. Hon
bor och arbetar i San Fransisco.
– Den här väven är gjord efter en snapshot
som jag tog under en diskussion hemma.
Diskussionen gällde min pappa, som under
tiden var professor på ett känt svenskt universitet, och det faktum att han inte ville
gå den jämställdhetskurs som universitetet
hade bett alla anställda att delta i.
Detta vävda fotografi visar inte min pappa i bild, utan porträtterar de som lyssnade
på när han pratade – fem kvinnor från tre
generationer i min familj – min mamma, två
av mina systrar, min systerdotter och min
systersons flickvän.

Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Johanna Friedman
Pappa vill inte gå en jämställdhetskurs
Jacquardvävd bomull
2010
Utlånat av Henrik Horn

JOSEFIN GÄFVERT
Josefin Gäfvert är född 1988 och verksam
i Stockholm. Hon är utbildad på Textil på
Konstfack och på Handarbetets Vänner. I
sitt arbete med vävning inspireras hon av
äldre tekniker som trasmatta, rosengång
och daldräll men skapar något nytt utifrån traditionen.
– Jag väver mattor som är något slags
bruksvara, men som inte är särskilt praktiska. Jag mår dåligt av långsamhet och
noggrannhet, men verkar hålla på med
hantverk. Jag står mitt emellan obehagliga
begrepp och försöker vara fri, i en form som
är både socialt och fysiskt begränsad. Jag
frågar mig hur kvinnans situation har påverkat hur väven ser ut. Jag försöker förstå
varför väven är så präglad av tradition, när
min egen upplevelse av vävning är att jag
inte kan väva något annat än en abstraktion
av mig själv. Mattan handlar om att vara
emellan olika begrepp. Det är ett spel mellan
olika kontraster. Mattan har många små
detaljer och ”dolda” budskap, konstvärlden
blandad med hantverksvärlden.

Josefin Gäfvert
Gorillamamman
Handvävd trasmatta av bomull
2016
I konstnärens ägo
Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Bella Rune
Forskningsnystan
Digitaltryck på papper, 2016
Ett av fyra tematiska ”nystan” i Textila Undertexter
som utvecklats i dialog mellan utställningens curatorer
Bella Rune och Helena Selder

MARGARETA HALLEK
– Jag kunde kanske lika gärna använda
färg och pensel, men nu är det bara så att
jag gillar det mjuka materialet, luddet, de
olika strukturerna. Och färg är så roligt!
Roligare som härva. Inte kan materialet,
textilen, vara en nackdel? *
”… Inte kan materialet, textilen, vara en
nackdel?” En retorisk fråga från konstnären som låter oss ana att det postmoderna, lekfulla förhållningssättet till
material satt hårt inne i den svenska
konstvärlden. Författaren och konstkritikern Mailis Stensman minns hur en kritiker en gång kallat konstnärens bruk av
frotté för ett ”klavertramp”*. Man anar
en kombination av aversioner mot ”låga”
material, brist på hantverk och hemmets
och kvinnornas intrång i konsten. Det
är just mot bakgrund av den här sortens
reaktioner som Margareta Halleks arbete på 1960-talet och framåt framstår som
så märkvärdigt fritt. Hon kom till Konstfacks Textillinje efter att ha studerat måleri på en förberedande konstskola.
Efter Konstfack stakar hon ut en egen
väg där hon utifrån måleriet och de textila
hantverken experimenterar och improviserar fram bilder. Hon deltar i konsthantverksutställningen Form, fantasi på
Liljevalchs 1964 och blir en av de unga
textilare vars arbete i den efterföljande
debatten kallas för ”fri textil”. Istället för
att översätta en idéskiss på papper till textil låter hon sig ledas av materialen. Hon
beskriver det själv som ett frosseri i fär-

ger, texturer och tekniker där lösningarna
uppstår i kombinationen mellan dessa. I
sina applikationer, en textil föregångare
till collaget, kombinerar hon billig metervara, egen vävnad och andra textila tekniker som tryckknappar och resårband.
Det är ett lekfullt men ytterst medvetet
refererande, från konstnärens sida, till

skulle ha sett ut om konstnären gjort på
något annat sätt, flyttat en detalj …”. I utställningen Se och röra, på Galerie Blanche
i Stockholm 1969, ställer hon ut sina variabler som publiken med olika handgrepp
bjuds in att leka med. Med verket Prickig
variabel (1967) kunde publiken flytta runt
hängande smala ”slipsar” av tyg i olika fär-

risk byggnad (1990) lustmördar Margareta
Hallek en mängd regler och konventioner
inom måleriet och de textila hantverken.
Kompositionen spiller ut över ramen, som
för övrigt saknas, en vävd bit har väl synliga knutar och är dessutom hopfogade
med tyg på metervara, knöliga bitar tyg
är påmålade med grova penseldrag. Allt
skickligt sammanfogat i en färgsprakande,
mångbottnad och tät komposition.
Margareta Hallek (född 1932) är en
svensk konstnär, verksam i Stockholm.
Utöver ett stort antal utställningar i
Sverige och utomlands har hon utfört en
mängd offentliga verk bl a på Rikspolisstyrelsen, Huddinge sjukhus och Sveriges ambassad i Tokyo. Hennes arbete är
representerat i Nationalmuseums och
Norrköpings konstmuseums samlingar.
* Margareta Hallek, utställningskatalog, s9, Prins Eugens
Waldemarsudde, 1986.

Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

vardagliga textila material, klädpersedlar,
tekniker och traditioner som får leva med
i hennes bilder.
Precis som Öyvind Fahlström och andra konstnärer på 1960-talet, hade Marga
reta Hallek börjat experimentera med att
inkludera publiken i skapandet av verket.
Så här uttrycker hon sig i en intervju i tidningen Vi 1966: ”… Dessutom föreställer
jag mig att de som ser min konst (…) inte
kan låta bli att fundera på hur konstverket

ger och mönster, och på så vis utifrån den
ram som satts av konstnären, skapa om
den abstrakta 90x250 cm stora textilmålning efter eget huvud. På samma vis kunde man arrangera om Rynkstycke (1967),
Improviserad ros (1969) och Modus vivendi
(1972) med hjälp av rosetter, tryckknappar
och resårband. Parallellt med de mer konceptuella förhållningssätten till de textila
materialen och publiken finns en expressiv, sinnlig sida. I den anarkistiska Eufo-

Margareta Hallek
Rynkstycke
Skarvsöm, resår, kilram, 1967
I konstnärens ägo
Improvisation
Textil applikation, 1981
I konstnärens ägo

Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Margareta Hallek
Prickig variabel

Rynkstycke

Skarvsöm, textil applikation, 1967

Skarvsöm, resår, kilram, 1967

I konstnärens ägo

I konstnärens ägo

LEIF HOLMSTRAND
Leif Holmstrand är en svensk konstnär,
musiker och författare född 1972 som
bor i Malmö. Han arbetar ofta med tunga
skulpturala installationer som byggts av
skräp, textilier, och manipulerade itusågade möbler som ibland kombineras med
ljudinstallationer, stillbilder och video.
Performance spelar också en viktig roll
i denna konstnärliga praktik. Många av
projekten är fragment i en större, möjligen
kollektiv, queer-aktivistiskt strävan.
Stort handarbete var ursprungligen ett
performancestycke, en aktivitet snarare
än ett skulpturalt verk. Konstnären satt,
oftast förklädd, på handarbetet och utökade det live med företrädesvis virknål
och garn. Sång och recitativ förekom, och
diskussion med betraktare. Arbetet inleddes före millennieskiftet och avslutades
åtskilliga år senare vid försäljningen till
Malmö Konstmuseum; först då förverkligades egentligen arbetet som skulptur.
Stort handarbete gestaltar en organisk-biologisk växandeprocess i lika hög grad som
maniska, psykotiska tillstånd. Konstnären
är diagnosticerad med schizofreni, och vill
här porträttera ett alldeles särskilt slags
fokus som kan inträda under sjukdomstillstånd, som ett konstruktivt alternativ till
alltför plågsam normalitet.
Leif Holmstrand
Stort Handarbete
Garn
2008
Utlånat av Malmö Konstmuseum
Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

CHARLOTTE JOHANNESSON
Charlotte Johannesson är en svensk
konstnär född 1943. Hon arbetar med väv,
knyppling, textilier, handgjorda papper
och datagrafik. Redan under sin treåriga
utbildning i vävning började hon, inspire
rad av Hannah Ryggen, att göra bilder laddade med politiskt och samhällskritiskt
innehåll. Charlottes och maken och konstnären Sture Johannessons gemensamma
forskning kring den digitala kopplingen
mellan vävstolen och datorn resulterade
1978 i den s k Digitalteatern, den första
digitala grafikstudion.
I Textila Undertexter visas två verk av
Charlotte Johannesson. E-hole Action
Attitude Argument är tryckt på en skurduk och föreställer Einsteins svarta hål.
Den knypplade bilden Liberté inspirerades av Frihetsgudinnan.

Charlotte Johannesson
E-hole, Action Attitude Argument
Tryck på skurtrasa
1980
Utlånat av Malmö Konstmuseum

Foto Matilda Thulin/Malmö Konstmuseum

KAISA MELANTON
Kaisa Melanton var en svensk konstnär (1920–2012) som var verksam i bl a
Stockholm. Hon var utbildad på Konstfacks textillinje där hon även senare
kom att verka som huvudlärare. Kaisa
Melanton gjorde ett stort antal utsmyckningar och utställningar runtom i Sverige. I sitt arbete rörde hon sig fritt mellan
teckning, broderi, collage, måleri och
vävnad. De två broderierna Intagningsnorm 4 och Sällsam samvaro förvärvades
av Malmö konstmuseum 1974, efter det
att hennes utställning, Kaisa Melanton
– visar fri textil, vävar, mattor, skisser,
visats på museet. Broderierna är en del
av Kaisa Melantons samling av ”sammanträdes- och protokoll
broderier”
som är utförda efter de teckningar som
konstnären gjorde medan hon lyssnade
under olika möten. Konstnären var själv
fascinerad av hur det undermedvetna
tycks ha styrt pennan.

Kaisa Melanton
Säll samvaro
Broderi på bomullsväv
1974
Utlånat av Malmö Konstmuseum
Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

ÅSA NORBERG
OCH JENNIE SUNDÉN
Åsa Norberg och Jennie Sundén, båda
födda 1977, är utbildade på Konsthögskolan i Umeå och verksamma i Göteborg.
Sedan 2007 driver Åsa Norberg och Jennie Sundén det curatoriella projektet Hit.
Deras installationer och projekt är ofta
platsspecifika och/eller kontextbaserade.
Med ett starkt intresse för estetikens närvaro och betydelse i vår vardag belyser de

det sociala livet, politiska idéer samt andra konstnärers arbete. Genom att kombinera olika material, form och teori vill de
skapa nya perspektiv på redan existerande historier. I sina senaste arbeten har de
intresserat sig för hur det kreativa arbetet
fungerat som en väg in det politiska arbetet för kvinnors frigörelse, rättigheter och
plats i offentligheten.
Verket som visas i Textila Undertexter
innehåller formelement från närmare
50 kvinnliga konstnärer och formgivares

tex
tila arbeten. Gemensamt för dessa
konstnärers verk är att de verkade i ett
gränsland mellan konst, hantverk, design
och arkitektur. Som pionjärer inom sitt
fält skapade de egna verksamheter och
banbrytande form i en tid då kvinnors arbete fortfarande till stor del var begränsat till hemmets sfär. Till skillnad från
den abstrakta konsten återfanns textila
mönster på kläder, mattor, gardiner eller
tunnelbanesäten och tog sig på så vis ifrån
gallerirummet till vardagslivet och ut i en

större offentlighet. Sonia Delauney skrev
till exempel: ”If painting has become part
of our lives, it is because women have been
wearing it”

Åsa Norberg & Jennie Sundén
From Selvage to Selvage: the Passing on of Patterns
Fem textila kollage av flyttfilt microfibertrasa,
bomullshandduk, bordsfilt, golvtrasa, dammduk
2016
I konstnärernas ägo

Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Bella Rune
Forskningsnystan
Digitaltryck på papper, 2016
Ett av fyra tematiska ”nystan” i Textila Undertexter
som utvecklats i dialog mellan utställningens curatorer
Bella Rune och Helena Selder

ANNA NORDSTRÖM
Anna Nordström är en svensk konstnär född 1984 och utbildad på Textil på
Konstfack. Hon är en av grundarna av
hantverkskollektivet Den Nya Kvinnogruppen.
– Jag jobbar med en löpandebandteknik
som inte är rationaliserad utifrån ekonomi eller lönearbete, utan utifrån känslor.
Arbetet är en självbevarelsedrift. Jag beslutar om dess förutsättningar. Jag skapar
en egen bubbla; ett annat rum av reatyger
som är till låns.
Ett nedklottrat ord och en gul gloria som
svävar ovanför. Snabba sömmar, pixlar,
dålig skärpa, siden och ”polyblends”. Teckningen var en bild i en powerpointpresentation jag höll i samband med min examination på Konstfack. Ett gratisprogram på
internet har genererat korsstygnsmönstret
som jag följt i 10 000 bitar.

Anna Nordström
Labour
Lapptäcke av siden och polyblend
2012
Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

VERONICA NYGREN
Veronica Nygren var en svensk konstnär
(1940–2006) som var verksam i Stockholm. Hon utbildade sig på Konstfacks
Textillinje och var verksam som formgivare på bl a Mah Jong 1965–1976. Hon
arbetade med bildväv, applikationer,
mönster, mode och offentliga uppdrag
och utställningar. Tillsammans med sina

kvinnliga generationskamrater förnyade
de både textilen och konsten genom att
föra in vardagen och politiken i bägge.
Efter tiden med Mah Jong fokuserade
hon på vävningen för att: ”Utveckla ett
textilt bildspråk med rötter i vårt kulturarv, folkkonsten och det tidiga hantverket. Se i ett nytt ljus möjligheten att

förena handens och tankens styrkor.”* I
utställningen visas ett mindre, skissartat broderi, som ut som en korsning av ett
telefonboksklotter och en provlapp.
* Ur text av Hedvig Hedqvist, Veronica Nygren – Textil konst och radikal
design, Thielska galleriet, 2015

Veronica Nygren
Broderi
1997
Utlånat av Det Nya Museet
Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

CLAES OLDENBURG
Claes Oldenburg är en svensk-amerikansk konstnär född i Stockholm 1929.
Han är bosatt i New York.
Pop-konstnären Claes Oldenburg skapar skulpturer av vardagliga föremål och
är intresserad av hur estetiska val och
emotionella begär kan bana sin väg in i
designen av dessa objekt. Han skriver i
sitt konstmanifest I Am for an Art, 1961:
”I am for art that flaps like a flag, or helps
blow noses, like a handkerchief”. Sina första ”mjuka skulpturer” i form av exempelvis toaletter, badkar, lysknappar och
pommes frites skapade han av kanvas,
ett material förknippat med målardukar, som han dessutom målade på med
färg. Det mjuka objekt av Claes Oldenburg som finns i utställningen, Sawflag,
är gjort i tyg och färger som används för
den svenska flaggan och är skapat i samband med en vistelse i Sverige där han
kombinerar minnet av en svensk vimpel med en musikalisk såg. Sågen är ett
återkommande motiv i teckningar och
mjuka och hårda skulpturer i olika format. Claes Oldenburg var fascinerad av
kopplingarna mellan betydelserna av det
svenska ordet såg och det engelska ordet
saw.

Claes Oldenburg
Sawflag
Flaggtyg
1989
Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

LENNART RODHE
Lennart Rodhe var en svensk konstnär (1916–2005) som var verksam i bl a
Stockholm. Han var utbildad på Kungl.
Akademien för de fria konsterna i Stockholm. Lennart Rodhe tillhörde en generation av modernistiska konstnärer som
förde fram den abstrakta konsten i Sverige och som kom att arbeta mycket med
utsmyckningar i offentlig miljö. Det var
i detta sammanhang som han och andra konstnärer började intressera sig för
textilen. Textilens mjukhet inspirerade
till en bildvärld där Rodhe med böljande linjer och enkla figurer i perspektiv
leker med bildens djup. Han menade att
textil, som t ex tuftad ull, gav honom en
möjlighet att se vad han inte sett: ”Det
handlar inte om tekniken, det handlar
om vad man ser*.” Åren 1966–71 arbetade Lennart Rodhe, tillsammans med
Handarbetets Vänner, på en utsmyckning för Riksarkivet, Tecken i arkivet.
Väven, Tecken i en spegel från 1973, som
visas på Marabouparken konsthall, är en
fristående del av motivet från väven på
Riksbanken.
Under 1960 och 70-talet arbetade Lennart Rodhe med snabba skisser utförda
med enkla filtpennor vars transparens
gav ett bildrum liknande det han använt
sig av i Tecken i arkivet där veckbildningar ger rörelse och rum. Draperi blå från
1971 tillhörde en serie bilder med draperier som har just det textila som motiv.
* Lennart Rodhe som textilare, Mailis Stensman, 1995.

Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Lennart Rodhe
Tecken i en spegel
Tuskaft med applikationer
1973

BELLA RUNE

som skulpturalt material, där tredimensionella former konstrueras av platta ytor och
Bella Rune är en svensk konstnär född
textilens humoristiska slapphet kan använ1971. Hon är verksam i Stockholm där
das för kritiska lekar med konsthistorien.
hon även är professor i Textil på KonstUtställningen Textila undertexter är ett
fack. Bella Rune är, tillsammans med
resultat av samtal mellan mig och Helena
Helena Selder, curator för utställningen
Selder där utgångspunkten varit vår geTextila Undertexter.
mensamma attraktion för textila kulturer.
Vi formulerar vår forskning genom ut– I min konst har textilen ofta varit det ulti- ställning, ett gemensamt uttryckssätt för
mata materialet, den bär på koder och väck- oss båda i våra yrken som konstnär och
er känslor, samtidigt som den utmanar mig curator.

Tankarna, och samtalet om textil, har vi
format till nystan och sedan har vi följt trådar, som lett oss till de verk och konstnärskap som är representerade i utställningen.
Mitt verk ”Avigsidan” är ett stort kryss
av väggar av skyddsnät i svart och vitt,
som med sin genomsiktlighet både delar av
rummet och kopplar ihop det. Andra verk i
utställningen hänger på nätets väggar, vilket exponerar verkens baksidor, en yta som
i textila traditioner visar på hantverkets
skicklighet.

”Avigsidan” separerar och kopplar ihop
verk, och är ett fysiskt gestaltande av vårt
undersökande om, och genom, textila kulturer och konventioner.
Vår forskning formuleras också visuellt i
utställningen i verket ”Forskningsnystan”,
ett lapptäcke av A4 ark på väggen, där våra
kopplingar och associationer veckas, draperas, säckar och böljar fram.

Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Bella Rune
Avigsida
Knutlöst skyddsnät
2016

HANNAH RYGGEN
Hannah Ryggen (1894–1970) var en
svensk konstnär som framförallt var
verksam i Norge. Hon var lärare men
vidare
utbildade sig på kvällstid hos
konstnären Fredrik Krebs på Tekniska
skolan i Lund. Efter en resa till Tyskland
på 1920-talet köpte hon en vävstol och
därefter tog hennes konstnärliga bana en
ny väg. Hannah Ryggens äktenskap med
norska konstnären Hans Ryggen förde
henne till Norge där fick hon uppleva den
nazistiska ockupa
tionen på nära håll
– maken hamnade i fångläger. Hon var
mycket kritisk till den svenska neutraliteten under andra världskriget och upprätthöll under hela sitt liv en närmast
aktivistisk hållning gentemot fascism
i alla dess former och ursprung. Hannah Ryggen blev med tiden en av Norges
mest kända konstnärer omhuldad av kritiker och känd för sitt sociala och politiska
engagemang. Som konstnär utvecklade
hon en figurativ modernism där hon
kombinerade sociala frågor och en egen
ikonografi med folkkonst- och hantverkstraditioner. Hannah Ryggens föräldrar
skilde sig ovanligt nog på 1910-talet. I
utställningen Textila Undertexter visas
väven Min far från 1968.

Hannah Ryggen
Min far
Ylleväv
1968
Utlånat av Malmö Konstmuseum
Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

PIA SANDSTRÖM
Pia Sandström är född 1969 i Stockholm
och är verksam i Sverige och internationellt. Hon är utbildad vid Kungliga konsthögskolan i Stockholm och vid Bildkonstakademin i Helsingfors. Tematiskt tar
hennes arbeten ofta sin utgångspunkt i
ett intresse för sociala relationer och hur
den omgivande världen påverkar människan. Hon har även arbetat med offentliga uppdrag.

Rulla! är ett tyg mönstrat med tankar,
åsikter och fördomar. Titeln är både en
uppmaning och ett dokument. Tyget utgör en helhet som gjordes för att spridas
bland många. Klipp ut och kasta, klipp
ut och spara. Textens blå färg bygger på
en historia från ett koncentrationsläger
under Förintelsen; några fångar lyckades
med aska blanda till blå färg och tecknade
i hemlighet med den. För att bevara hem-

ligheten rev man teckningarna i bitar och
delade mellan varandra. Bottenmönstret är baserat på en tysk 1800-talstapet.
”Lika klassiskt som fördomar”, föreslog
Svante Helmbaek Tirén, en av undomarna som deltog i arbetet med verket. Idén
och utförandet gjordes i samarbete med
ungdomar från Redesign, Streets. Rulla!
ingick i Fördomsturnén som tog sin utgångspunkt i Intoleransrapporten som
Forum för levande historia och Brottsförebyggande rådet, Brå genomförde 2004
bland ungdomar från hela landet. Det var
en kartläggning av ungdomars attityder,
utsatthet och delaktighet kring antisemitism, homofobi, islamofobi och främlingsfientlighet.

Pia Sandström
Rulla!
Bomullstyg med tryck
2005
I konstnärens ägo
Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Bella Rune
Forskningsnystan
Digitaltryck på papper, 2016
Ett av fyra tematiska ”nystan” i Textila Undertexter
som utvecklats i dialog mellan utställningens curatorer
Bella Rune och Helena Selder

RICKARD SOLLMAN
Rickard Sollman är en svensk konstnär
född 1965 som är verksam i Stockholm.
I dessa målningar utgör Viola Gråstens
filtar i färgerna röd, grön och blå både en
projektionsyta för minnen och en bild av
en målerisk process.
– Att återvända genom att återupprepa,
återskapa. Lager efter lager av närvaro,
materia och ljus. Tre porträtt, variationer
av en filt, föreställningar om tyg målade på
tyg. Måleriet har som medium en inbyggd
tröghet, en ofrånkomlig långsamhet. Jag
har liknat måleriet vid ett missbrukarbeteende, ett livslångt självupptaget projekt.
Det handlar i grunden om att lära sig att
uppskatta att den ena dagen är den andra
lik, för att sedan plötsligt överraskas och
omfattas av det igenkännbara.
Min metod och mitt språk har av nödvändighet utvecklats till en repetitiv och mycket
långsam aktivitet. En pendling mellan ett
komprimerande och ett expanderande, en
inre föreställningsvärld manifesterad i tid
och handling, ljus, yta och kropp. Jag minns
det värmande yllet, syskonen och Viola.

Rickard Sollman
Syskonet, (grön)
Olja på duk
2012
Utlånat av konstnären och Galleri Flach
Foto Jean-Baptiste Béranger

ELIN STRAND & THE
NEW BEAUTY COUNCIL
The Bathroom av Elin Strand & The New
Beauty Council (del av Knitting House),
standardbadrum i lägenhet på 3 rok (82
kvm), Oslogatan 8, Husby (1974).
Elin Strand är en svensk konstnär och arkitekt född 1970, som är verksam i Stockholm. Hon är utbildad på Goldsmith’s
College i London, på Kungl. Konsthög-

skolan och på Kungl. Tekniska högskolan
i Stockholm. Hennes senaste arbeten har
varit en serie samarbetsprojekt som fokuserat på ”det privata hemmet” och på
kvinnliga, sociala nätverk.
The New Beauty Council är ett konstprojekt och samarbetsinitiativ som startades 2007 av Annika Enqvist, Kristoffer
Svenberg, Anna Kharkina och Thérèse
Kristiansson. The New Beauty Council
utforskar de sätt på vilka arkitekturen är
laddad med makt, som en scen av bygg-

da situationer som både underlättar och
under
trycker våra hand
lingar och förhållningssätt.
Knitting House genomfördes tillsammans med en grupp kvinnor som lever i
samma typ av lägenhet, alla med mycket
olika bakgrund, utbildning och livshistorier. Varje detalj i den då tömda 82 kvadratmeter stora lägenheten mättes, kartlades och stickades sedan till en kopia av
hemmet. Även de spår av liv från dem som
bodde där – tapetmönster, fläckar, repor

och klistermärken – reproducerades omsorgsfullt i den textila ytan. Knitting House
kan ses som ett tidsbaserat, processinriktat konstverk som omarbetar betydelsen
av det privata och det offentliga rummet.
Resultatet av processen är ett påtagligt,
fysiskt verk – en publik manifestation – av
det privata hemmets innersta hölje.

Elin Strand & The New Beauty Council
The Bathroom (Knitting House)
Stickning stickningsmaskin, handsömnad,
aluminiumkonstruktion, 2010
I konstnärens ägo
Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

PAOLA TORRES NÚÑEZ
DEL PRADO
Paola Torres Núñez del Prado född 1979
i Lima, Peru är utbildad på Hunter College i New York och på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm, där hon bor och arbetar.
Paola Torres Núñez del Prado utforskar
bildens och ljudets gränser, med utgångspunkt i den mänskliga rösten och natur
liga ljud som vatten och vind och ljud

som vanligtvis inte betraktas som harmoniska, som maskinljud och datorljud.
Den elektroniska broderiserien Corrupted
Structures gestaltar krocken mellan olika system. Broderierna refererar till nutida eller dåtida traditionella peruanska
textilier där mönstret förskjutits av ett
kontrasterande ljud som lagts in i den digitala filen som genererat broderiet. Dessa
Corrupted Structures visar traditionell
kunskap som förstörts i jakten på mineraler eller forntida ordningar som rubbats

av kolonialismen. Så skapas en tredje typ Corrupted Structure II (Andean) är base
av struktur – en struktur av övergång, rat på mönster från väverskorna i staden
eller kaos.
Chinchero i Peruanska Anderna som förskjutits av en visualisering av ljudet från
Corrupted Structure I (Coastal) är ett di- sprängning då en ny gruva öppnades där.
gitalt renderat mönster från den precolumbianska civilisationen Paracas som Corrupted Structure III (Amazonian) är
förskjutits av en visualisering av en inläs- ett traditionellt mönster från den peru
ning av El Mio Cid, en spansk episk dikt anska Shipibo stammen som förskjutits
från 1200-talet.
av en visualisering av gatuljud från Lima.

Utställningsvy Marabouparken konsthall. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Paola Núñez Torres del Prado
Corrupted Structure II (Andean)

Corrupted Structure I (Coastal)

Elektroniskt broderi på kanvas, 2015

Elektroniskt broderi på kanvas, 2015
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I konstnärens ägo

VERK I UTSTÄLLNINGEN

Maria Adlercreutz

Zandra Ahl

Flags for America’s Cup

Shabnam Faraee

I hennes ögon bevaras folkets ljus

Stillborn (två vita glasvaser

Silkscreentryck på textil

Sill & Potatis

Tre skisser, blyerts på papper

med tillhörande fleecefiltar

70 x 110 cm, 1977

Blocktryck på tyg

57 x 67 cm , 23 x 66 cm, 34 x 65 cm

och fleecedekor)

1969

Vita massproducerade vaser,

Flags for America’s Cup

Utlånat av Det Nya Museet

fleecetyg, pärlor, löshår

Silkscreentryck på textil

2007

95 x 148 cm, 1977

135 x 200 cm

Elsa Agélii

2016
Julskinka
Blocktryck på tyg

30/12–81

Strumpbyxlampa

Textil applikation, broderi

Trä, skumgummi, nylonstrumpor,

26,5 x 24,5 cm

sidenband, elastiskt tyg

Helene Billgren

1981

2005

Fornminnesmärke / Sevärdhet

Block Sill & Potatis

Klänning med broderi

Snidat trä
2016

Utlånat av Malmö Konstmuseum

2016

17/7–75

Strumpbyxvas (två transparenta

110 x 100 cm

Textil applikation, broderi

glasvaser med strump- och

2001

24 x 25 cm

skumgummidekor)

Utlånat av Malmö Konstmuseum

1975

Transparenta massproducerade
Ann Böttcher

19/7–75

skumgummi, nylon, nätstrumpbyxor

Ryamatta, Sverige (Brevkort, NSB:

Textil applikation, broderi

och sidenband

God Helg, 1930-tal)

24,5 x 25 cm

2003–2005

Ull-, lingarn, brevkort

I konstnärens ägo

Block Humle
Snidat trä

glasvaser med tillhörande dekor av

1975

135 x 200 cm

2016
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223 x 139 cm

Johanna Friedman

2008

Pappa vill inte gå en jämställdhetskurs

29/7–75

Jacquardvävd bomull

Textil applikation, broderi

Olle Baertling

Utlånat av Moderna Museet,

3 x 107 x 102 cm

26 x 24 cm, 1975

Flags for America’s Cup

Stockholm

2010

Silkscreentryck på textil

Inköpt med medel från Österlindska

Gör motstånd

40 x 68 cm

stiftelsen 2008

Utlånat av Henrik Horn

Textil applikation, broderi

1977
“Moki” Cherry

Leif Holmstrand

Flags for America’s Cup

Utan titel

Stort Handarbete

17/12–81

Silkscreentryck på textil

Textil applikation

Garn

Textil applikation, broderi

39 x 63 cm

200 x 570 cm

Varierande dimensioner

26,5 x 24,5 cm, 1981

1977

1980

2008

Utlånat av Malmö Konstmuseum

Utlånat av Malmö Konstmuseum

26 x 24,5 cm, 1981

Utlånat av Det Nya Museet
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Josefin Gäfvert

Vändblomma

Kaisa Melanton

Bella Rune

Gorillamamman

Variabel textil applikation

Intagningsnormer 4

Avigsida

Handvävd trasmatta av bomull

80 x 135 cm

Broderi på bomullsväv

Knutlöst skyddsnät, 45 mm maska,

130 x 186 cm

1969

44,5 x 31 cm

vitt och svart, 2 x 6 m X 5 m, knutlöst

1974

skyddsnät, 10 mm maska, vitt och

2016
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Improvisation

svart, 2 x 6 m X 5 m

Textil applikation

Säll samvaro

Margareta Hallek

80 x 60 cm

Broderi på bomullsväv

Prickig variabel

1981

45 x 38 cm, 1974

Skarvsöm, textil applikation
Hägring

1967

Textil applikation och vävnad

Utlånat av Malmö Konstmuseum

Varierande storlek
2016

57 x 95 cm

Veronica Nygren

1985

Broderi

Hannah Ryggen

20,5 x 35,5 cm

Min far

1997

Ylleväv

Utlånat av Det Nya Museet

117 x 150 cm

Textil applikation
150x180cm

Forskningsnystan
Digitaltryck på papper

90 x 250cm

Euforisk byggnad

2016
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1990
Charlotte Johannesson

1968

Improviserad Ros

Liberté

Claes Oldenburg

Textil applikation

Textil, spegelglas

Sawflag

85x120cm

77,8 x 53 cm

Flaggtyg

Pia Sandström

1969

1980

430 cm, 1989

Rulla!

Utlånat av Malmö Konstmuseum

Bomullstyg med tryck

Utlånat av Malmö Konstmuseum

Variabel figur

E-hole, Action Attitude Argument

Skarvsöm och resår

Tryck på skurtrasa

Lennart Rodhe

2005

210x160cm, 1989

60,5 x 65,5 cm

Tecken i en spegel

I konstnärens ägo

1980

Tuskaft med applikationer

Utlånat av Malmö Konstmuseum

270 x 380 cm

Rickard Sollman

1973

Syskonet, (blå)

Modus Vivendi
Skarvsöm, textil applikation med

150 x 500 cm

tryckknappar och rosetter

Olja på duk

143x182xcm

Anna Nordström

Draperi Blå

1972

Labour

Silkscreen

Lapptäcke av siden och polyblend

1971

130 cm x 160 cm , 2012
Syskonet, (grön)

Rynkstycke

220 x 220 cm

Skarvsöm, resår, kilram

2012

Utlånat av Lennart och Margareta

130 cm x 160 cm

100x100cm, 1967
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Rodhes Konstvetenskapliga Stiftelse

2012

Olja på duk

VERK I UTSTÄLLNINGEN

Syskonet, (röd)

Åsa Norberg & Jennie Sundén

Olja på duk

From Selvage to Selvage: the Passing on of Patterns

130 cm x 160 cm

Fem textila kollage av flyttfilt microfibertrasa,

2013

bomullshandduk, bordsfilt, golvtrasa, dammduk
192 x 138 cm , 2016

Utlånat av konstnären och Galleri Flach

I konstnärernas ägo

Elin Strand & The New Beauty Council

Paola Núñez Torres del Prado

The Bathroom (Knitting House)

Corrupted Structure I (Coastal)

Stickning stickningsmaskin, handsömnad,

Elektroniskt broderi på kanvas

aluminiumkonstruktion

25 x 30 cm

223 x 170 x 207 cm

2015

2010
I konstnärens ägo

Corrupted Structure II (Andean)
Elektroniskt broderi på kanvas
25 x 30 cm
2015
Corrupted Structure III (Amazonian)
Elektroniskt broderi på kanvas
25 x 30 cm
2015
I konstnärens ägo
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