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Textil trilogi del 2 – en viss kontroll

Textil trilogi är en serie om tre utställningar med nordiska 
samtidskonstnärer inom det textila fältet i ett samarbete 
mellan Fiber Art Sweden (FAS) och K A Almgren 
sidenväveri & museum (Sidenväveriet).

Trilogi är ursprungligen benämningen på den svit av 
tre dramer som i antikens Grekland uppfördes i en följd. 
Numera kan benämningen användas friare om verk i tre 
sammanhängande men var för sig avslutade delar.

Sidenväveriet är ett industrihistoriskt museum och ett 
fortfarande fungerande väveri. Det är lätt att falla in i 
romantiska idéer om svunna tider när man träder in i 
vävsalen. Den fysiska miljön är betagande rent estetiskt 
– färgerna, ljuset, materialen och mekaniken. Besökaren 
får anstränga sig att också tänka – arbetarhistoria, indu-
strialism, textil produktion, handel, för att nämna några 
komponenter som kanske inte omedelbart drabbar sinnet.

en viss kontroll är underrubriken i del 2 av Textil trilogi.
Granskar man en väv, vilken som helst, gärna med för-
storingsglas, så inser man snabbt att den består av en 
herrans massa trådar som alla är organiserade enligt 

en plan. Trådar korsas, går över och under varandra i rät 
vinkel, byter färg, skapar texturer och mönster. Ibland helt 
läsbart och begripligt, varje individuell tråd går att följa 
och förstå, ibland ett mysterium – hur kan det bli en ros, 
hur kan glansen skifta? Ingenjörskonst, matematik! Samt 
givetvis tålamod, skicklighet och många andra färdigheter. 
En väv är på något vis sinnebilden för ordning. En ”tät väv” 
använt som metafor inger förtroende, att något är under 
kontroll. I jaquardvävsstolen i vävsalen har 4800 tunna 
silkestrådar var för sig trätts genom sitt solvöga, ordnats 
in i ett system och gjorts redo för att ta emot och omsluta 
inslaget och binda fast trådarna till något mer hanterbart 
och solitt, ett tyg, en väv. Alla dessa tusentals silkestrådar 
har innan de ens kommit i närheten av vävstolen ordnats 
och förberetts på olika vis. Det har funnits många tillfällen 
där något kan gå fel, bli trassligt, inte gå att reda ut eller 
ens att felsöka - tappad kontroll skulle det kunna kallas. 
Det är lätt att få tvångstankar kring begrepp som kontroll, 
då kaoset inte är längre en blinkning bort.

Vi människor är olika disponerade för att upprätthålla 
kontroll. För vissa faller det sig alldeles naturligt, det är 
enkelt och logiskt. Man sorterar lätt och självklart in rätt 



sak på rätt plats (och hittar det också) enligt ett system som 
man själv begriper sig på. Den amerikanske psykologen 
Julian B. Rotter (1950) menade att kontrolluppfattning 
ytterst handlar om ett mänskligt behov av att förstå sitt 
liv, att tillvaron har en förutsägbarhet och är begriplig. 
Hur skönt är det inte när man känner att man har koll 
på läget? Åtminstone till en liten del, åtminstone för en 
liten stund.

Att bli kontrollerad är en annan sida av saken. Där ingår 
nästan alltid en hierarkisk ordning, en maktutövning 
enligt demokratiska grundlagar eller självpåhittade regler.

Att uppleva att man har kontroll över sitt eget liv är en 
grundsten i att uppleva lycka enligt forskningen.

Kontroll kan vara att se sambanden, fatta rytmen, att 
andas lugnt. Det kan vara att lägga allt i en stor hög, ordnat 
efter färg, storlek, årtal eller vad som helst som är logiskt 
rent subjektivt.

En konstnärlig praktik innehåller så gott som alltid ett 
risktagande. Är processen absolut förutsägbar så kan-
ske det inte längre handlar om konst utan om tillverk-
ning. X-faktorn är ett begrepp som används inom många 
verksamheter. Att lämna utrymme för det oväntade, för 
överraskningen, att släppa kontrollen, att vara öppen. Att 
släppa kontroll förutsätter att man alls har kontroll – eller 
för att vara noggrann, upplever att man har kontroll. En 
viss kontroll åtminstone.

Anna T Wolgers, curator
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Ebba Andersson

Man måste ha koll på maskorna vid stickmaskinen, i alla 
fall om man vill ha ett perfekt resultat. Ebba Anderssons 
stickade bilder innehåller en paradox. Motiven signalerar 
digital kompromisslöshet medan materialet är luddigt 
och mjukt som en kofta. Maskorna är inte statiska enhe-
ter vilket egentligen vore att föredra för perfekt resultat. 
Stickmaskinen kan liknas vid en printer där bilden matas 
fram rad för rad. Om det ändå vore så enkelt! Hjärnan 
och handen är hela tiden där och räknar och justerar. 
Bildskärmens ikoner i möte med en mänsklig omsorg. 

Autosvar
Ebba Andersson
t.h. detalj
foto: Ebba Andersson





Pushing embroidery
Emilia Elfvik 
foto: Emilia Elfvik

Emilia Elfvik

Emilia Elfvik broderar många och långa stygn på tyll. Är 
det ett klassiskt stilleben, en vas? Har broderiet kollapsat, 
eller är det först nu i sin tredimensionella form det blir till?
När broderiet lösgjorts från sin ram är det som om mate-
rialiteten tagit över – broderiet faller ut från sin bakgrund 
och blir organiskt och tyllen blir ett böljande membran. 
Överenskommelsen om bildens bakgrund och förgrund 
gäller inte längre. En annan ordning verkar gälla





Tomas Robefelt

Att vara samlare är nästan som en uregenskap hos män-
niskan allt sedan det var för överlevnadens skull. Tomas 
Robefelt samlar på allt möjligt vackert – tyglappar, knap-
par, klockor och andra användbara saker. I samlingarna 
ingår också askar och lådor, det vill säga sådant som man 
kan lägga sina samlade saker i. Det som omsluter står 
inte i motsättning till det omslutna. Ingenting lämnas åt 
slumpen, allt tas om hand, sorteras, ordnas.
Omhändertagande som konst.

från ateljén
Tomas Robefelt





Heli Tuori Luutonen

Tråden kan liknas vid pennstreck, varje tråd är en linje, 
varje linje har en färg. Färg och tråd kan vara tillräckligt för 
att beskriva världen. Heli Tuori Luutonen iakttar omgiv-
ningens färger, noterar dem i skissblocket och transforme-
rar dem med stor noggrannhet till textila material. Färg 
är ju inte materia i sig själv, men med sina observationer 
och bearbetningar så materialiserar Heli ljusreflektioner, 
de binds fast och går att titta på senare, de går att iaktta 
på nytt i annan form, om det är ljust vill säga. Färg, finns 
det ens? I mörkret finns materialet, färgen inväntar ljuset. 
Existentiella grubblerier över ett broderi.

t.v. ur serien ELE
t.h. Sömlös
Heli Tuori Luutonen
foto: Antti Luutonen





Grethe Wittrock

Stora bågar fyller luftrummet. De verkar vara för stora för 
rummet, som om de vill ut. De liknar vingar, de är perfekta 
och vilda, målade och stänkta med jordfärg. De är gjorda 
av segelduk och Grethe Wittrock extraherar seglets tecken: 
luften, flykten, friheten. I detta rum är det som att en dröm 
om en annan möjlighet tar form. Det finns något större 
där ute. Man kan sträcka sig, fylla lungorna, se längre än 
horisonten. Längtan kan omvandlas till handling. Frustra-
tion är energi som har kraft att förändra. 

t.v. Nord Tegn
t.h. detalj 
Grethe Wittrock
foto: Grethe Wittrock



Curator

Anna T Wolgers

konstnär, medlem i Fiber Art Sweden, professor i Textilkonst på 
HDK-Valand 2014-2022
”I mitt arbete som professor på Hdk har jag mött så många 
studenter och haft så många intressanta och utvecklande samtal 
om konst och konsthantverk. Det har påverkat mig, och jag 
känner mig alltmer upptagen av att undersöka och förstå den 
materialbaserade konstens betydelse i våra liv. Det är meningsfullt 
att skapa konstnärliga sammanhang för både konstnärer och publik. 
Vi berikar oss, sinnligt och intellektuellt.”

annatwolgers@gmail.com

www.fiberartsweden.nu 
www.annatw.se 
www.gu.se/evenemang/nerver-examensutstallning-konsthantverk-
kandidat-och-master
https://bit.ly/fas-textil-trilogi-del1

Konstnärer

Ebba Andersson

bor och arbetar i Malmö
kandidatexamen i textilkonst, HDK-Valand 2021. 
” Med hjälp av en manuell stickmaskin skapar jag bilder i intarsia. 
Bilderna föreställer ett rum, abstraktioner av ett arbetsliv och digital 
teknik.”

ebba.m.andersson@gmail.com 

www.instagram.com/ebb.ands 

Emilia Elfvik

Bor och arbetar i Göteborg
Textilhögskolan Borås, 2015
MFA Applied Arts and Design, Textile- Body-Space, Hdk-Valand, 
Steneby. 2020
” I en utforskande och experimentell process söker jag enkla 
principer i komplexa textila tekniker, för att omarbeta och utmana 
upplevelsen av textila material, objekt och processer. Mitt arbete 
Pushing Embroidery var ett av de vinnande bidragen i Ung Svensk 
Form 2020”

emiliaelfvik@gmail.com

www.fiberartsweden.nu 
www.emiliaelfvik.com



Heli Tuori Luutonen

Bor och arbetar i Helsingfors, Finland
Konstindustriella högskolan, Helsingfors, - 81
”Jag har ställt ut mina verk i Finland och utomlands, t ex som årets 
textilkonstnär deltog jag i Finsk Formgivare 2011 utställning, som 
visades även på Stockholms Finlands-institut.
Flera mångåriga konstnärsstipendier från Finska staten och Finska 
kulturfonden har möjliggjort att jag har kunnat koncentrera mig 
långsiktigt på mitt konstnärligt arbete.”

htuori_l@welho.com

www.lokalheksinki.com

Tomas Robefelt

Bor och arbetar i Stockholm
Textilhögskolan Borås
HDK Göteborg
”Min grund är textila tekniker men de senaste åren har jag utforskat 
papper, bokbinderi och lådor, både hantverksmässigt och konstnärligt. 
Områden jag arbetat mycket med är stickad och valkad ull samt 
shibori, en reservagefärgnings¬teknik i japansk tradition. Jag har ställt 
ut i Sverige, Mexiko och Kina. Senaste utställningen var Papper! på 
Sadelmakarlängan, Österbybruk.”

tomas@robefelt.se

www.fiberartsweden.nu 
www.instagram.com/papperopapp
www.instagram.com/astoryoftextile

Grethe Wittrock

Bor och arbetar i Köpenhamn och på Gunderslevholm, Danmark
Danmarks Designskole
Kyoto Seika University, College of Fine Art, Japan 1992
”Grethe Wittrock är en internationellt erkänd textilkonstnär. I USA 
representeras hon av Browngrotta Arts Gallery. Hon har erhållt ett 
3-årigt abetsstipendium från Statens Kunstfond, hon har varit på artist 
in residence i New York och i Washington DC på Halcyon Arts Studio. 
Senast har Grethe Wittrock arbetat på Bruunshaab Gl. Papirfabrik 
i Viborg där hon skapat verk av papper, jord och växter inför en 
soloutställning, At slå rødder, på den arbejdende museums-fabrik.” 

grethe.wittrock@post.tele.dk

www.grethewittrock.com

Bild framsida: Nord Tegn, detalj, Grethe Wittrock
Texter: Anna T Wolgers, ej bio-texterna
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Tryck: print24
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Fiber Art Sweden 

Fiber Art Sweden är en idéell förening med 34 konstnärer 
som i sitt konstnärliga arbete relaterar till eller använder 
textila medel och metoder. Nätverket bildades år 1998 i 
Stockholm. 

Utöver att fungera som ett forum för utbyte av idéer 
och projektsamarbete för medlemskonstnärerna har FAS 
genom åren producerat en mängd utställningar, samtal 
och seminarier för en vidare publik med avsikt att främja 
textilkonsten och diskussionen inom det vidgade tex-
tila fältet. 

År 2011 tilldelades nätverket BUS-priset (Bildkonst Upp-
hovsrätt i Sverige) för ”sitt moderna sätt att närma sig 
textilkonsten och göra den till en bredare del av konsten 
i samhället”.

På hemsidan kan man läsa mera om verksamheten 
samt de individuella konstnärernas arbete.

https://www.fiberartsweden.nu

K. A. Almgren sidenväveri & museum 

Sidenväveriet är det enda ännu aktiva sidenväveri som 
finns kvar i Norden. Här vävs sidentyger och band på 
originalmaskiner i sin ursprungliga fabriksmiljö från 1860-
talet. Det är också en plats för utställningar och program 
där det textila går som en röd tråd. Här möts samtid och 
historia. Med utställningen Textil trilogi del 1 ”Människan” 
skapas möten mellan de mänskliga erfarenheter som de 
fyra utställande konstnärerna gestaltar och de mänskliga 
erfarenheter som så att säga sitter i väggarna i det gamla 
väveriet. Eller rättare sagt, spåren efter människorna 
som arbetat i väveriet syns överallt, i nötta golvbrädor, 
vävstolarnas lena träytor, i drivremmarnas lagningar och 
i lapparna som fortfarande påminner om att vi inte ska 
glömma att släcka lyset. 

http://www.kasiden.se


