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Pressvisning, Väv 2011,
Borås
Svenska Vävrådets internationella vävmässa ”VÄV 2011” är denna gång i
BORÅS. Mellan torsdagen den 15 september och lördagen den 17
september fylls hela staden med tusentals textilintresserade människor från
hela världen. Åhaga och Textilmuseet fylls med intressanta vävutställningar
och arrangemang och runt om i Borås händer olika spännande evenemang.
Vävmässan arrangeras i samarbete med Slöjd i väst, Textilmuseet och Borås
stad.
PÅ TEXTILMUSEET där pressvisningen är, visas:
Klä Dig i Vävt, en utställning som visar resultatet av ett samarbete mellan
Svenska Vävrådet, Textilmuseet och textilutbildningar i Västra Götaland.
Ett femtiotal studerande har inspirerats av museets samlingar och gjort
tyger och kläder.

13 Textila porträtt
Utställningen presenterar 13 personer, alla utbildade i Borås och med
vävning som en viktig del i sin
profession: formgivare, Nygårds Anna Bengtsson, designer, Cathrine
Ahlenius
handvävare, Annika Andersson, designer och konsthantverkare, Helena
Bengtsson
doktorand, Martin Ciszuk, Textilkonstnär och lektor, Alexander Gruner
Handvävare, Lena Hammarlund, textilarkeolog, Viktoria Holmqvist
formgivare och handvävare, Gullvi Heed, handvävare och textilkonstnär,
Karin Hedberg
textilkonstnär och formgivare, Kazuyo Nomura, textilkonstnär, Irene Leijon
damastvävare, Hans Thomsson.
På Textilmuseet visas även utställningarna
• Rutigt Randigt där vävstugorna i länet har inspirerats av Karin Larsson.
• Finnväv – Vi väver dubbelt. Med nio handvävare som alla har vävt
dubbelvävar.
• Andreas Möller från Tyskland visar sin egentillverkade vävstol.
• Hemslöjdskonsulenterna visar vävning och textilvård.
• Smart Textiles – Textilhögskolan visar ett urval intressanta projekt.
• Vinnarna från tävlingar med tema Klä Dig i Vävt, arrangerade av den
amerikanska tidskriften Handwoven
och Vävmagasinet.
ONSDAG 14 SEPTEMBER KL 17 -19 INVIGS UTSTÄLLNINGARNA PÅ
TEXTILMUSEET
PÅ ÅHAGA
• Företag säljer garn, litteratur, vävstolar och material.
• VMT, Västsvenska Mönster- och Textilkonstnärer visar textil konst.
• Svenska Vävrådets två stipendiater ställer ut textil
och flera av landets utbildningar med vävinriktning visar sin verksamhet.
TORSDAG 15 SEPTEMBER kl 19 INVIGS MÄSSAN PÅ ÅHAGA MED
KLÄDVISNING
OCH STIPENDIEUTDELNING
På klädvisningen visas
• Vinnarna från en tävling arrangerad av den amerikanska tidskriften
Handwoven och Vävmagasinet.
• Ett urval av de kläder som studerande vid olika textilutbildningar i Västra
Götaland har skapat med
inspiration ur Textilmuseets samlingar med Bea Szenfeld som inspiratör.
• Inbjudna formgivare från bland annat Danmark och Tyskland.
• En överraskande final à la Bea Szenfeld.
• Vävrådets stipendiater Åsa Pärson, yrkesvävare och Kazumi Yokoi, student
får sina stipendier och visar sina utställningar i foajén på Åhaga.

MER UNDER VÄVMÄSSAN:
BORÅS MUSEUM
visar en utställning med förläggarverksamheten, en bröllopsdukning och
hemslöjdföreningarnas
bandutställning.
BORÅS KONSTMUSEUM
visar vävar av Annika Ekdahl.
ABECITA KONSTMUSEUM
visar alla vinnare i The Nordic Award in Textiles.
Välkomna tisdagen 13 september kl 11.00 till Textilmuseet.
Mariana Eriksson
Ordförande Svenska Vävrådet
Vid frågor kontakta
Eva Blomqvist, intendent, TextilMuseet, 033 - 35 89 56, 0768 - 88 89 56, epost: eva.blomqvist@boras.se
Marita Curran, Borås Borås, 033 - 35 70 97, e-post:
marita.curran@boras.com
Susanne Harrysson, Hemslöjdskonsulent/Slöjd i Väst/SvenskaVävrådet,
0522-656520, 070-6626804, e-post: susanne.harrysson@vgregion.se
Tina Ignell, Svenska Vävrådet, 013-13 36 75, 0703-55 64 65, e-post:
tina@vavmagasinet.se

Borås med fokus på textil hela september
I september presenteras en rad evenemang, mässor och utställningar i
Borås där textiltemat löper som en röd tråd. VÄV 2011, Svenska vävrådets
mässa på Åhaga 15-17 september, förväntas dra upp till 10 000 besökare
från hela världen till Borås. Stadens museum erbjuder en mängd textila
utställningar med vernissager i september. Senare i månaden, med start 28
september, går FashionDAYS sida vid sida med Nordic Fabric Fair och Show
Up Fashion Award. De tre etablerade eventen tar ett gemensamt avstamp
och välkomnar en mode- och textilintresserad publik till fem dagar av
nyheter, textil, design och entreprenörskap.
Det är ett program som erbjuder både besökare och boråsare ett brett
spektra av textil och mode i Borås under hela september. En månad som
tydligt befäster epitetet Textilstaden Borås.

BoråsBorås AB är ett av staden och näringslivet i Borås samägt bolag.
Bolaget har till uppgift att marknadsföra, sälja och aktivt verka för att
staden, genom aktiviteter och evenemang, upplevs som en attraktiv
destinationsort med gott värdskap. Målet är ökad hållbar tillväxt till nytta
för medborgarna och näringslivet i Borås.
boras.com
facebook.com/borascom
twitter.com/boraspunktcom
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