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Museets samling med textil konst utgörs av exempel på textila verk med 
tyngdpunkten på 1960-90-talet, framför allt av konstnärer från eller verksamma 
i Västsverige. På senare år har verk av Nordic Award in Textiles-pristagarna 
köpts in och samlingarna har även utökats med exempel på samtida textil konst 
genom investeringsmedel från Borås Stad och Margit Hörstadius stiftelse (för 
kulturhistorisk forskning.)

Anna T Wolgers, konstnär och professor på HDK-Valand 2014-22, reflekterar 
över urvalet från Textilmuseets samlingar som visas i utställningen. Verken är 
ett urval av inköp gjorda mellan år 2000 och 2023. 

Textila skikt – titeln på utställningen har valts med tanke på hur verken kan betraktas – på 
ytan och på djupet, med blick och sinne. Lager av berättelser läggs ovanpå varandra, både 
bokstavligen och i tanken, och gestaltar skärvor av vår tid. Den materialbaserade konsten 
förutsätter att det finns en kropp, något att ta på, något att bygga med – materia. Idag 
kan detta skapa en konflikt då planeten redan är så överfull av saker. Hur kan man försvara 
att skapa ännu ett nytt objekt, och belasta miljön ytterligare? Det är orimligt att tänka sig 
att konstproduktionen skulle upphöra, men däremot kan man begära att konstnärer tar 
ansvar för miljön inom sitt verksamhetsfält. Ett sätt att göra det på är att vara effektiv i sitt 
konstnärliga uttryck, att ladda varje verk med så lite påverkan som möjligt. Det är inte säkert 
att konstnärerna tänkt just på det viset, men det är ett förslag till dig som besökare att gå 
in i utställningen och betrakta verken utifrån alla dess lager och dimensioner, att så att säga 
dra ut så mycket du kan ur dem. Det fina är att det finns inget rätt eller fel hur man tolkar 
eller förstår verken. 

Textilkonsten har en stor fördel i förhållande till andra konstarter. Det handlar om det 
bekanta temat textil och människa, textil och kropp. Det finns så många gemensamma 
erfarenheter kring textil som kan handla om identitet, känslor, arbete eller snart sagt vad 
som helst. Alla människor på jorden har en kroppsnära relation till textila material. Det är 
som ett extra verktyg, en extra färg på paletten. Därför är det relevant att tala om textila 
skikt, själva grundförutsättningen, det vill säga materialvalet har redan ett uttryck i sig  – 
lager läggs till lager. Man talar ibland om textilens semiotik vilket handlar just om textila 
tecken, ett tygmönster eller en textil kvalitet, som framkallar en förståelse för ett större 
sammanhang. Ta till exempel denim, jeanstyget. Hur många referenser, privata, historiska 
och ekonomiska finns det inte till jeans som klädesplagg, och då innan en konstnärlig 
gestaltning ens påbörjats. 

Det som ser väldigt enkelt och självklart ut kan i själva verket vara det som tagit längst tid 
att utveckla. Detta gäller både för den konstnärliga idén och för gestaltningen.  Det som 
berör är ofta allmänt, till och med banalt. Det är vanliga saker som många kan relatera 
till.  Det hänger på hur det är utfört och varför. Dessa frågor finner svaret både i dig som 
betraktare, i ditt engagemang, men främst i konstnärens uppsåt. Ändå behöver inte 
betraktarens upplevelse vara identisk med konstnärens avsikt, det uppstår ett värde ändå. 

Det som är gemensamt för verken i utställningen är att de är skapade med relativt enkla, 
om än mödosamma, metoder. Dessutom är de materiellt resurssnåla. Konstens utveckling 
följer samhället i stort där hållbarhet är ett globalt övergripande tema. Åter till begreppet 
effektivitet – flera av verken är effektiva i bemärkelsen att de ger en stor konstnärlig 
utdelning trots liten resurs. 
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Utställningen är inte producerad utifrån en idé om tematik, det är ett urval av inköp till 
museet sedan  år 2000. Förutom ovanstående resonemang om hållbarhet så finns det några 
trådar som går att följa:

Den kritiska blicken. Estetiken används för att bjuda in till reflektion och för att ompröva 
normer och etablerade sanningar. Det som skiljer 2000-talets kritiska budskap från 
föregående decenniers är att fler perspektiv släpps fram, ja- och nej-frågor räcker inte längre 
till.  Komplexitet bejakas. Och ett verk kan både vara dekorativt och tilltalande och innehålla 
ett kritiskt budskap.  Du som besökare kan ta på de glasögonen, och glöm inte att kritik kan 
vara inbäddat i humor. 

Stillhet och rörelse. Temat tangerar existentiella ämnen; att stanna upp, små gester, stora 
händelser, kretslopp. Motstånd betecknar både handling och hinder, båda betydelserna 
kräver energi, en rörelse. Att vänta ingår också i en idé om rörelse, att vänta på att något 
ska hända, på att fröet ska gro. Konstverken är de facto stilla, men rörelse finns fångad i 
dem, ibland som snapshots, ibland som i flykten. Du som besökare rör dig i rummet och får 
olika perspektiv på verken. Ser detaljer och ser helheten, zoomar in – zoomar ut.

Kropp och identitet. Ett återkommande ämne. Varje tid har sina behov av att gestalta och 
formulera frågor kring vad det är att vara människa. Det textila materialet relaterar så starkt 
till kroppen. En textil metod eller textil kvalitet kan vara en identitetsmarkör. Det går att 
identifiera sig med en riven tygremsa eller ett svart ludd utan att det ens är i närheten av att 
föreställa något mänskligt. Ämnet berör både taktila och hudnära upplevelser liksom sociala 
och politiska erfarenheter.

I beskrivningarna och reflektionerna som följer nedan ges förslag på hur verken kan förstås 
eller tolkas med de olika tematiska trådarna i åtanke. 

Anna T Wolgers 
Konstnär,

Professor Hdk-Valand 2014-22
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The museum’s collection of textile art consists of textile works produced 
primarily between the 1960s and 1990s, largely by artists from or active in 
Western Sweden. In recent years works by winners of the Nordic Award 
in Textiles have been added to the collection, along with examples of 
contemporary textile art through investment funds made available by the 
municipality of Borås and the Margit Hörstadius foundation for cultural-history 
research.

Anna T Wolgers, artist and professor at the HDK-Valand Academy of Art and 
Design between 2014 and 2022, reflects on the exhibited selection of works, 
which was purchased by the Textile Museum of Sweden between 2000 and 
2023: 

Textile Layers, the title of the exhibition, has been chosen with the various perspectives 
from which the works can be viewed in mind – from one that is simply visual to a more 
profound one, using either only one’s eyes or one’s entire mind to reflect on them. Stories 
are layered on top of one another both physically and in the mind, giving form to the 
scattered shards of the times we live in. Materials-based art implies a body, something that 
can be touched or built with – matter. Today, this can give rise to a conflict, as the planet is 
already overflowing with things. How can one defend creating yet another object, adding 
even more strain on the environment? It is unreasonable to expect the creation of art to 
cease, but we can expect artists to take responsibility for the environment in their field 
of work. One way of doing this is to be efficient in one’s artistic expression – minimising 
the environmental impact of each work as much as possible. We do not know if the artists 
considered this when creating these works, but we suggest that our visitors enter the 
exhibition and focus on the many layers and dimensions of the works, while trying to come 
up with as many interpretations of them as they possibly can. The good thing here is that 
there is no right or wrong in how you interpret and understand the works. 

Textile art has a great advantage over other art forms: It is about the familiar theme of 
textiles and people, textiles and the body. There are so many common experiences relating 
to textiles and identity, feelings, work, or just about anything, really. Every person on the 
planet has a close bodily relationship with textile materials. They are like an extra tool, an 
extra colour on one’s palette. That is why it is important to talk about textile layers: the basic 
prerequisite of which is the choice of material, which has an expression in itself – layers are 
added on top of layers. We sometimes talk about the semiotics of textiles, which relates to 
textile signs; how a fabric pattern or textile quality can evoke an understanding of a greater 
context. Take, for example, denim – the fabric from which jeans are made. How many 
millions of references to jeans – private, historical, and financial – have there been, even 
leaving aside artistic representations? 

What looks very simple and effortless can, in reality, have taken a long time to develop. 
This goes for both artistic ideas and representations. That which affects us is often 
commonplace, even banal. Ordinary things, to which many can relate. All of this hinges on 
how something is done, and why. These questions find their answers in you as a spectator 
and how you engage, but more importantly in the artistic intention. Still, the spectator’s 
experience need not be identical to the intent of the artist; value is created, regardless. 
What is common to the works in this exhibition is that they were all created using relatively 
simple, if laborious, methods. In addition, they are resource-efficient in terms of materials. 
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The development of art follows that of society in general, in that sustainability is a global 
theme. Returning to the term ‘efficiency’ – several of the works are efficient insofar as they 
provide great artistic yield despite a small investment of resources. 

This exhibition was not created with different themes in mind, it is simply a selection 
of purchases made for the museum’s collections over a period of 23 years. But some 
tendencies can still be perceived:

The critical eye. Aesthetics is used to invite reflection and reconsideration of norms and 
established truths. What separates the critical message of the 2000s from that of the 
preceding decades is that many more perspectives are being listened to. What is more, 
yes and no questions are no longer sufficient; complexity is encouraged. And a work can 
be both decorative and appealing, and contain a critical message. As a visitor you can don 
these spectacles, and ensure not to forget that critique can be delivered through humour. 

Stillness and motion. This theme touches upon existential topics; pauses small gestures, 
large events, cycles. Resistance signifies both action and obstacle, both of which require 
energy, a motion. To wait is also part of an idea of motion – to wait for something to 
happen, for the seed to grow. The artworks are in fact stationary, but they all contain 
motion, sometimes in the form of a snapshot of something in motion. As a visitor, you move 
about in the room and gain different perspectives on the artworks. You can see details or 
view the whole; zoom in – zoom out.

Body and identity. A recurring theme; every era has its own need to question what it 
means to be human. The textile material relates very strongly to the body. A textile method 
or quality can be an identity marker. It is possible to identify with a torn strip of cloth or 
a piece of black pocket lint, even though it does not even remotely resemble something 
human. The theme touches on tactile, skin-based experiences, as well as social and political 
ones.

In the descriptions and reflections below, suggestions are given for how the works can be 
understood or interpreted based on the themes described here. 

Anna T Wolgers 
Artist, 

Professor of the HDK-Valand Academy 
of Art and Design 2014-2022
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May Bente Aronsen   
8

May Bente Aronsens verk 8 är kanske det verk som starkast anknyter till 
arkitektur och offentlig miljö genom sitt strikta estetiska uttryck. På ett 
sinnrikt och klassiskt vis använder May Bente Aronsen det plana skiktet och 
avståndet mellan skikten för att åstadkomma den omväxlande genomsiktliga 
och ogenomsiktliga ytan, beroende på från vilken vinkel verket betraktas. 
Verket är konstant, det är du som betraktare som genom att byta position 
ser saken på olika sätt. Känns principen igen? 8 påminner om vad ett 
perspektivbyte gör för vår perception, hur vi uppfattar saker.
Siffran 8? Det lämnas åt betraktaren att spekulera över.
f. 1962, verksam i Oslo

May Bente Aronsen’s artwork 8 is perhaps the one which most strongly 
relates to architecture and public environments through its strict, aesthetic 
expression. In an ingenious and classic way, May Bente Aronsen uses flat 
layers and the distance between them to create a surface which, depending 
on from which angle it is viewed, either appears to be solid or has gaps in 
it so that what is on the other side is visible. The work is constant and does 
not change; it is you, as a spectator, who see things in different ways by 
changing your position. Does the principle seem familiar? 8 reminds us of 
what a change in perspective does for our perception, how we see things.
The significance of the number 8? This is left to the spectator to speculate 
on.
Born in 1962 and active in Oslo, Norway.
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Fredrik Lindqvist   
Erzähl Mir Eine Geschichte/ Tell Me a Story

Ett collage av bilder, snapshots från skilda sammanhang. Ett pågående, ett 
flöde där tiden frusit i ögonblicksbilder. Tillsammans skapar de ett intryck 
av karneval, nöjespark eller något yvigt uppskruvat som slumpmässigt 
fogats samman. Varje element i bilden är en egen tyglapp fastsydd med 
grova, svarta stygn. Trycket är träsnitt, motivet är karvat i board och trycks 
sedan med svart färg på olikfärgade och mönstrade tyger. Rutorna som hela 
duken är sammansatt av kan föra tankar till serietidning, eller till rutor i en 
super 8-film. Det är effektivt och direkt. Lapptekniksmetoden, trycket och 
berättelsen är kongenialt: metod och motiv hänger ihop. 
f. 1968, verksam i Ingolstadt, Tyskland

A collage of images, snapshots from different contexts. A continuation, a 
flow in which time has been frozen into snapshots. Together they create 
an impression of a carnival, amusement park, or something boisterous and 
affected, haphazardly assembled. Every element of the collage is a separate 
piece of fabric attached using thick, black stitches. The print is a woodcut, 
the motif have been carved into a wooden board and printed with black ink 
on different coloured and patterned fabrics. The squares that the canvas is 
composed of bring to mind a comic-book or the frames of a Super 8 film. It 
is effective and direct. The patchwork method, the print, and the story are 
congenial: method and motif are coherent. 
Born in 1968 and active in Ingolstadt, Germany.
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Tre enormt uppförstorade tabletter i fluffigt 
material. Det är tre olika läkemedel som Maja 
Michaelsdotter förvandlat till något så normalt 
och trevligt som soffkuddar att luta sig emot. På 
ett sätt är det normalt, läkemedlen är vanliga och 
känns igen av många - vilket i sin tur kan uppfattas 
onormalt, att så pass många är i behov av dessa 
läkemedel. Man talar ofta om psykofarmaka som 
dämpande - smärtdämpande, ångestdämpande - 
och en kudde har också en slags dämpande effekt. 
Liknelsen är förstås förrädisk och innehåller kritik. 
OxyContin, den smärtdämpande gröna tabletten, 
har orsakat en opioidepidemi i USA då den är stark 
beroendeframkallande. Samtidigt – Citalopram och 
Elvanse har hjälp många (men inte alla) användare 
till en bättre vardag – verkligheten är komplex. 
f. 1985, verksam i Malmö

Three enormously blown-up pills in fluffy material. Three different 
prescription drugs made by Maja Michaelsdotter into something as ordinary 
and pleasant as sofa cushions to lean on. In one way it is normal, the 
prescription drugs are common and recognised by many – which in turn can 
be seen as abnormal, the fact that so many people are in need of them. We 
often talk of psychopharmacological drugs as being alleviating – alleviating 
pain, alleviating anxiety – and a pillow also has a kind of alleviating effect. 
The comparison is of course treacherous and conveys critique. OxyContin, 
the pain-alleviating green pill, has caused an opioid epidemic in the USA as 
it is highly addictive. At the same time, other prescription drugs have helped 
many (but not all) users to live better everyday lives – reality is complex. 
Born in 1985 and active in Malmö, Sweden.

Maja Michaelsdotter   
Pills
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Maria Ray Johanssons vävar är som fragmentariska, upplösta, eller tvärtom – flagor 
som flutit samman och bildat ett sammanhang, en väv. Allt är i rörelse. Maria Ray 
Johansson beskriver hur det kan vara som flikar av minnen som flyter upp och 
öppnar dörren till något som varit dolt i glömska. Arbetsprocessen förefaller inte 
vara rationell utan snarare intuitiv. Att få fatt i delar av medvetandet som ligger djupt 
inbäddade kräver koncentration, det kan flämta till och fladdra förbi utan att man 
märker det. Väven och textilen är perfekta redskap för att gestalta detta flyktiga, 
som ett nät som kastas ut för att fånga det som ligger bortom tanken.
f.1964, verksam i Göteborg

Maria Ray Johansson’s weaves are fragmented and dissolved, or the other way 
around – composed of flakes that have flowed together and formed a context, 
a weave. Everything is in motion. Maria Ray Johansson describes her process as 
one in which parts of memories surface and open the door to something that was 
hidden or lost to oblivion. The working process does not appear to be rational, 
but rather intuitive. When working this way, catching hold of parts of one’s 
consciousness that are deeply embedded requires concentration, and means that 
memories can flicker and flutter past without one noticing. Weaves and textile are 
perfect tools to give form to such fleeting notions, like a net that 
is thrown to catch that which lies beyond one’s thoughts.
Born in 1964 and active in Gothenburg, Sweden.

Maria Ray Johansson   
Luftros/Air Rose
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Ett rutmönster av lappar och på varje lapp små prickar spridda i nästan 
galaxliknande formationer. Det är vallmofrön som fixerats med vax på 
lapparna. Fröna är så små och perfekt runda och vart och ett av dessa 
tusentals frön innehåller energi för att utvecklas till blomma, potentiellt sett. 
Fröna materialiserar väntan och hopp, framtid. Skuggbilden vilken är en del 
av verket skulle kunna tolkas som motsatsen till de förhoppningar frön bär 
på. Utsläckt hopp, tvivel?
Birgitta Nordström är doktorand i konsthantverk vid HDK-Valand, 
Göteborgs universitet. Fokus i hennes forskning är om textilens betydelse 
och användning, såsom svepefiltar och bårtäcken, i samband med när ett 
spädbarn dör.
f. 1963, verksam i Göteborg

Birgitta Nordström 
Frökarta/ Seed Map

A checked pattern of patches; on each patch are small dots spread out in 
galaxy-like formations. These dots are poppy seeds that have been fixed to 
the patches using wax. The seeds are very small and perfectly round; there 
are thousands, and each has the potential to develop into a flower. The 
seeds materialise the ideas of waiting and hope – the future. The shadow 
image, which is part of the artwork, can be interpreted as the opposite of 
the potential that seeds carry. Extinguished hope, doubt?
Birgitta Nordström is a PhD student at the HDK-Valand Academy of Art and 
Design at the University of Gothenburg. The focus of her research is the 
meaning and uses of textiles, such as swaddling blankets and funeral palls, 
in connection with the deaths of infants.
Born in 1963 and active in Gothenburg, Sweden.

10



Anne Damgaard har skapat en serie med tretton 
klänningar inspirerade av den avantgardistiske 
tonsättaren George Crumb och hans verk Black 
Angel. Textilmuseet har köpt in tre av dessa, 
varav en är Black Angel Brown. Klänningar av 
den här dimensionen, unika och skapade med 
en konstnärlig intention kan visserligen vara 
bärbara, men de har ett även ett egenvärde som 
konstobjekt. Kroppen finns alltid med som en 
förutsättning, en startpunkt, liksom ritpapperet 
är teckningens startpunkt. Klänningen är en textil 
konstruktion, uppbyggd av lager med skiftande 
kvaliteter och snitt, den är solid och upplöst på 
samma gång. Lyssnar man på den elektroniska 
stråkkvartetten och stycket Black Angel så 
förstärks intrycket.
f.1968, verksam i Köpenhamn

Anne Damgaard  
Black Angel Brown

Anne Damgaard has created a series of thirteen dresses inspired by the 
avant-garde composer George Crumb and his work Black Angel. The Textile 
Museum of Sweden has purchased three of these, this one is titled Black 
Angel Brown. Although this kind of dress, which is unique and created with 
artistic intentions, is only sometimes possible to wear, they have great value 
as art objects in themselves. The body is always present as a prerequisite or 
starting point, just as the paper is the starting point of a drawing. The dress 
is a textile structure, constructed of layers of varying qualities and styles; it is 
substantial and yet insubstantial at the same time. Listening to the electronic 
string quartet performing the piece Black Angel will enhance the impression.
Born in 1968 and active in Copenhagen, Denmark.
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Av titeln på dessa två digitala tryck kan man förstå att det handlar om en 
humoristisk och högst reell kommentar om kvinnors (väninnors?) längtan 
efter den manliga kroppen, efter att bli omhållen, vara i en famn, att få röra 
någon annans kropp och att själv bli berörd. Kan filten, i detta fall filten som 
tecken, fungera en bit på vägen?

The titles of these two digital prints suggest that they are humorous and 
extremely real comments on women’s (female friends’?) longings for the 
male body and of being held, being in someone’s arms, being able to touch 
someone’s body, and being touched. Can a blanket, and in this instance the 
blanket as a sign, stand in for the body of another to at least some degree?

Ane Henriksen  
Kvindesvøb / Women’s wrap (Andy and Jakob) - …
lidt för Susanne, Birgitte & Hanne, Tove & Anne, 
Lizzie & Kiss foruden Agnete, Eliza & Grethe, An-
namerte & Molly & Liz…
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At skælve är en av tre stora vävar med samma titel. Att skälva, en skälvning 
– en svårfångad rörelse, ofta ofrivillig och känslomässig. Vävens yta är precis. 
Varje pixel i väven är tydlig och färgskiftningarna är känsligt kalibrerade. Det 
kanske krävs denna klarhet, eller stillhet, för att kunna registrera den lilla 
rörelsen? Ane Henriksen menar att väven refererar till en obestämd plats 
mellan kropp och jord – hud och jordyta. En skälvning, eller ett skalv, som en 
reaktion på en inre rörelse?
f.1961, verksam i Köpenhamn

At skælve (‘to tremble’) is one of three large weaves with the same title. To 
tremble, a tremble – a movement difficult to capture, often unintentional, 
and emotional. The surface of the weave is precisely crafted. Each pixel 
in the weave is clear, and the colour shifts are carefully calibrated. Maybe 
it takes this level of clarity or stillness to be able to register such small 
movements? Ane Henriksen is of the opinion that the weave refers to an 
unspecified place between the body and the earth – the skin and surface of 
the earth. A tremble, or a quake, in reaction to an inner movement?
Born in 1968 and active in Copenhagen, Denmark.

Ane Henriksen  
At skælve/ Trembling 3 
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Paasi Välimaa har gjort en hel serie av små tält i siden. Det här tältet har 
formen av en liten stuga med mörknande brädor. Men allt är rivna remsor 
av tunn japonsiden, fastsydda med nätta stygn på ett underliggande tyg. 
Det lilla huset har en fasad som ser ut som att den ska föreställa stabil 
och robust, trots att det är av det skiraste av material. Det är lätt att känna 
empati med det lilla tältet  som om det vore en mänsklig gestalt - en gestalt 
som modigt skyddar sitt inre.
f.1969 - d.2019

Paasi Välimaa has created a whole series of small silk tents. This tent is the 
shape of a small cabin, the boards of which look as if they have darkened 
over the years. The tent is made of torn strips of thin pongee silk, sewn 
with light stitches on the fabric underneath. The façade of the small house 
is made to look stable and robust, despite being made of the airiest of 
materials. It is easy to feel empathy towards the small tent, as if it was a 
human figure – a figure that bravely protects what is inside it.
Active 1969–2019.

Paasi Välimaa  
Tält/Tent
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Determinism är en ståndpunkt inom filosofin 
som handlar om att allt som sker är helt 
bestämt av föregående orsaker, allt är 
förutbestämt och går inte att ändra på med 
den egna viljan. Platsen man är född på går 
inte att ändra, ens geografiska härkomst kan 
inte bytas. Verket Geographical Determinism 
påminner om detta faktum genom att 
använda textilens semiotiska värden: ett 
persiskt mönster som skymtar genom hålen i 
ett fotografiskt digitaltryck av en kvinna med 
västerländsk framtoning. Vi blir påminda om 
lager, om yta och djup i oss själva och i dem 
runt om oss – om tillhörighet, identitet och 
kulturella erfarenheter. 
f. 1980, verksam i Borås

Determinism is a philosophical view in 
which all events are determined solely by 
previously existing causes; everything is 
preordained and impossible to change 
using one’s own will. The place in which 
one was born cannot be changed – one’s 
geographical origins cannot be altered. The 
work Geographical Determinism reminds 
us of this fact by using the semiotic values 
of textiles: a Persian pattern barely visible 
through the holes in a photographic print of 
a woman with a Western appearance. We are 
reminded of layers, surface, and the depths 
within ourselves and those around us. We 
are also reminded of belonging, identity, and 
cultural experiences. 
Born in 1980 and active in Borås, Sweden.

Marjan Kooroshina   
Geographical Determinism 
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Hrafnhildur Arnardóttir   
Black Comet

Hrafnhildur Arnardóttir, eller Shoplifter som hon har som artistnamn, är 
kanske mest känd för sina stora färgsprakande installationer. Hrafnildur 
Arnadottir arbetar uteslutande med hår, syntetiskt eller äkta. Det är en genial 
tråd som växer ur människokroppen, säger hon. Detta kan man tolka som 
att verken också relaterar till männskokroppen – Black comet som ett lurvigt 
kolsvart element inom oss? Kom ihåg att Hrafnhildur Arnardóttir använder 
sig av humor i sina verk!
f.1969, verksam i New York

Hrafnhildur Arnardóttir, also known by her stage name Shoplifter, is perhaps 
best known for her large, brilliantly colourful installations. Hrafnildur 
Arnadottír works exclusively with hair, synthetic or genuine. “It is a brilliant 
thread that grows out of the human body”, she says. This can be interpreted 
to mean that her works also relate to the human body – Black comet as 
a furry, jet-black element within ourselves? It is important to note that 
Hrafnhildur Arnardóttir uses humour in her works.
Born in 1969 and active in New York, the USA.
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Gunvor Nervold Antonsen  
A Momentary of Resistance

Gunvor Nervold Antonsen menar att verket i grunden handlar om 
motståendet i materialet, i konstnärskapet och kanske i hela livet. Texten 
är broderad på en presenning av gammalt slag. Den hänger som ett 
kraftfullt statement, en vägg, en mur att stanna upp inför, en banderoll som 
sammanfattar all kamp, alla protester - allt motstånd. Likafullt är den fast i 
sin värdsliga materialitet och kan plockas ned och rullas ihop. Styrkan sitter i 
handlingen, i konstnärskapet, enträget.
f. 1974, verksam i Oslo

Gunvor Nervold Antonsen argues that art is at its core about resistance, 
which is inherent in the material, the artistry, and perhaps all aspects of life. 
The text is embroidered on an old-style tarpaulin. It hangs as a powerful 
statement, a wall, a bulwark to pause in front of, a banner that summarises 
all struggles, all protests – all resistance. Despite all this, it is bound to its 
worldly materiality and can be taken down and rolled up. The strength is in 
the action, in the artistry, in the persistence.
Born in 1974 and active in Oslo, Norway.
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Ian Berry   
Swimming 1

Ian Berry works with fabric application, which many may connect with crafts 
at school. The technique is the same: Patches of fabric are combined and 
sewn or glued onto a bottom layer of fabric to form the desired motif. Ian 
Berry’s works are constructed using layers of denim fabric. With the greatest 
precision and feeling for shifting nuances of blue, he creates images which, 
when viewed from a distance, have photographic sharpness, whereas up 
close their materiality and the method used become apparent – jeans, so 
simple! And so begins the thought process about everything that jeans 
represent and the relevance of this to the motif. You could say that Ian Berry 
works with layers in several senses of the word: concretely with the fabric, 
and semiotically in terms of the connotations of the quality of the fabric. This 
relates to both collective and individual consciousness.
Born in 1984 and active in Huddersfield, UK.

Ian Berry arbetar med tygapplikation, vilket 
många kanske förknippar med syslöjden i 
skolan. Tekniken är densamma:  tyglappar 
kombineras och sys eller limmas fast på 
ett bottentyg till önskat motiv. Ian Berrys 
bilder är uppbyggda av lager av denimtyg. 
Med största precision och känsla för 
färgskiftningar i det blå skapar han bilder 
som på håll har fotografisk skärpa, på 
nära håll framträder materialiteten och 
metoden – så enkelt, jeans! Och så kan 
tankeapparaten gå igång om allt vad jeans 
representerar och hur detta har relevans 
för motivet. Man kan säga att Ian Berry 
arbetar med lager i flera bemärkelser: rent 
konkret med tyget, men också semiotiskt 
med tygkvalitetens alla konnotationer, dvs 
vad det får oss att associera till både i det 
kollektiva och det personliga medvetandet.
f. 1984, verksam i Huddersfield, UK
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Jonathan Christopher created this artwork, a garment, having been inspired 
by Ian Berry’s series Hotel California. One of the works from that series, 
Swimming 1, is also being shown in this exhibition, and is, like Berry’s other 
works, made of denim. An artwork about an artwork... this is sometimes 
referred to as metatextuality. Jonathan Christopher has used sustainable 
methods of dyeing and printing to create a surface, as a commentary on and 
reflection of the water visible in Berry’s artwork. 
Born in 1985 and active in Hofwegen, the Netherlands.

Jonathan Christofer har skapat verket, ett plagg, inspirerat av Ian Berrys 
serie Hotel California, i vilket Swimming 1, som visas i utställningen, ingår…
och Ian Berrys verk är skapade av jeansplagg. Ett verk om ett verk … 
metanivå kallas detta ibland. JC har med hållbara metoder färgat och tryckt, 
skapat en yta, som en kommentar och reflektion på vattenytan i Berrys verk. 
f. 1985, verksam i Hofwegen, Nederländerna

Jonathan Christofer   
Verso-Reflect
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On an old quilt cover with a gaudy pomegranate pattern lies Silja Puranen, a 
sleeping beauty. Through a series of works, Silja Puranen has taken interest 
in the female body and beauty ideals, using herself as a model. The quilt 
cover, a flea-market find, speaks to an aesthetic that has its foundation in 
“folk taste”, to quote Puranen. She says that the choice of textile was made 
based on its original use, which emphasises the message of the artwork: The 
cover can be seen to represent a refuge in which the modern transfer print 
of the naked beauty, in all of her exposed vulnerability, rests in complete 
safety – secure in herself and her own history.
Born in 1961 and active in Tuusula, Finland.

På ett gammalt vaddtäcke med 
brokigt granatäppelmönster 
ligger Silja Puranen själv 
och sover – sleeping 
beauty. Silja Puranen har 
i en serie verk intresserat 
sig för kvinnokroppen  och 
skönhetsideal,  där hon 
använder sig själv som modell. 
Täcket, ett loppmarknadsfynd, 
talar om en estetik som bottnar 
i den ”folkliga smaken” för 
att citera Puranen. Hon menar 
att valet av textil utgör en 
grund där dess ursprungliga 
användningsområdet förstärker 
innehållet i konstverket. Täcket 
kan representera ett skydd där 
det moderna transfertrycket av 
den nakna skönheten, i all sin 
utlämnande sårbarhet, vilar i 
total trygghet – trygghet i sig 
själv och i sin egen historia.
f.1961, verksam i Tuusula, 
Finland

Silja Puranen  
Sleeping Beauty
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Man kan förstå titeln som att motivet föreställer en typisk man i medelåldern, 
en framtagen profil för att illustrera ett medelvärde av utseendet på alla män 
i en viss ålder. På ena sidan av väven framträder bilden nästan fotografiskt. 
På den andra, det som normalt i ryateknik skulle kallas framsidan är trådarna 
långa och ojämnt klippta och bilden är oklar. Vad är det vi ser, ett obestämt, 
känsligt och kaotisk porträtt? Emelie Röndahl använder sig av de två 
sidornas uttryck i sina verk som ett sätt att ifrågasätta och osäkra sanningar 
och visa på komplexitet. Hennes doktorsavhandling  (Göteborgs universitet, 
sep 2022) har titeln: Crying rya; a practitioner’s narrative through hand 
weaving. 
f.1982, verksam i Falkenberg

The title suggests that the work represents a typical man in middle age, an 
archetypal representation developed to illustrate the average appearance of 
all men of a certain age. On one side of the weave, the image appears to be 
near-photographic. On the other, what would normally be called the front 
when using rya (Scandinavian wool rug) techniques, the threads are long and 
unevenly cut and the image is out of focus. What do we see? An uncertain, 
sensitive, and chaotic portrait? Emelie Röndahl uses the expressions of 
the two sides of this type of rug in her works as a way to question and 
destabilise truths and point to complexity. Her PhD thesis (University of 
Gothenburg, September 2022) is titled Crying Rya: A Practitioner’s Narrative 
Through Hand Weaving. 
Born in 1982 and active in Falkenberg, Sweden.

Emelie Röndahl   
Generisk medelålders man 1 
/Generic Middle-Aged Man 1
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Monica Nilsson used scraps of discarded clothes that were so old as to be 
impossible to recirculate or reuse any more to create her large, dense image 
of an infinity symbol. The clothes are tightly packed together and arranged 
by colour in a shelf system made up of squares. The claustrophobic feeling 
of the never-ending production of the textile industry is represented using 
the industry’s own materiality and excess, representing motion without end.
Born in 1947 and active in Stockholm, Sweden.

Monica Nilsson har använt utrangerade kläder, det sista skrapet som inte 
går att cirkulera eller återbruka mer som klädesplagg, i sin stora kompakta 
bild av en evighetsåtta. Plaggen är tätt packade och ordnade i färger i ett 
hyllsystemsystem av kvadrater. Den klaustrofobiska känslan av textilindustrins 
aldrig sinande produktion gestaltas med hjälp av sin egen materialitet, sitt 
överflöd, i en rörelse utan slut.
f. 1947, verksam i Stockholm

Monica Nilsson  
I evighet (Amen)?/ Forever and Ever (Amen)?
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Verket A Stream of Distant Relations/ A Flood 
of Expanded Reactions består av textilcollage 
med motiv lånade från berättelser ur den lokala 
historien som rör sig med förgreningar ut i en 
global verklighet. Logotyper och berättelser från 
lokala företag såsom Eiser och Algots möter mer 
internationella varumärken till exempel Amazon, 
världens största detaljhandelsföretag på internet. 
I flera av verken återfinns också mönsterfragment 
från textilier designade för Boråsbaserade 
textilföretag av formgivare såsom Sven Fristedt, 
Maja Isola och Gunilla Axén. 

Åsa Norberg och Jennie Sundén   
A Stream of Distant Relations  
/ A Flood of Expanded Reactions

I ett av collagen skriker Axéns “megafon” på en plump med kvicksilver. 
Under 1960-talet rekryterades unga sömmerskor, bland annat från dåvarande 
Jugoslavien, till Algots i Borås. Det går att läsa om i ett gulnat tidningsurklipp som 
hänger i den Makedonska föreningslokalen i Borås med rubriken “Jugoslavisk 
nejlikedoft över Torslanda”. Nejlikorna var en gåva de hade med sig när de 
kom till Sverige. Fragment ur lokal industrihistoria, detaljer ur textila mönster 
och logotyper bär alla sina berättelser. När Åsa Norberg och Jennie Sundén 
uppförstorar bilderna och sätter ihop dem på nytt vis så kastas ett samtida sken 
över berättelserna – en kritisk blick på den globala textilindustrin.
f. Åsa Norberg 1977, Jennie Sundén 1977, verksamma i Göteborg
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The artwork A Stream of Distant Relations/A 
Flood of Expanded Reactions consists of 
textile collages with motifs borrowed from local 
stories that move and branch out into a global 
reality. Logotypes and stories from local textile 
companies such as Eiser and Algots meet those 
of international brands such as Amazon, the 
world’s largest online retail business. In several 
of the works there are also pattern fragments 
from textiles designed for Borås-based textile 
companies by designers such as Sven Fristedt, 
Maja Isola, and Gunilla Axén. In one of the 
collages, Axén’s ‘megaphone’ is shown screaming 

Åsa Norberg och Jennie Sundén   
A Stream of Distant Relations  
/ A Flood of Expanded Reactions

at a blob of mercury. In the 1960s, young seamstresses were recruited from, among 
other places, the former Yugoslavia to work at Algots in Borås. This can be read in 
a yellowed newspaper clipping with the headline “Yugoslavian carnation-scent over 
Torslanda” that hangs in the Macedonian society premises in Borås. The carnations were 
a gift some of the workers brought with them when they came to Sweden. Fragments 
of local industrial history, details of textile patterns, and logotypes all carry their own 
stories. When Åsa Norberg and Jennie Sundén enlarged the photographs and put them 
together in a new way, they shed contemporary light on the stories – a critical view on 
the global textile industry.
Åsa Norberg born 1977, Jennie Sundén born 1977; both are active in Gothenburg, 
Sweden.
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”8” by May Bente Aronsen 

Se samlingen digitalt
Textilmuseet och Borås Museum har en gemensam 
föremålssamling som går att se online via 
portalen digitaltmuseum.se. Tillgängliggörandet 
av samlingen är under arbete och plattformen 
uppdateras kontinuerligt.

The collections of the Textile Museum of Sweden and 
Borås Museum are published through the searchable 
online collection portal digitaltmuseum.se. Making 
the collections available online is a work in progress 
and we keep adding new objects on a continual 
basis.

Collections online


