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Text Textil Tecken - 343 m/s
Lördag 25 april kl.14.30 - 16.00
läsningar av JENNY BERMAN . ANDERS WETTLER. VICTORIA BRÄNNSTRÖM
ELLINOR COLLIN . ÖRJAN AHNOFF . ELLEN LANDBERG . MARIA SANDSTIG
Ljudets hastighet beror på det medium vågorna passerar och är en
grundläggande egenskap för materialet. I luft, vid 20 °C, är hastigheten
343 m/s, i färskvatten vid 20 °C är hastigheten 1 482 m/s och i stål
5 960 m/s.
343 m/s intar rummet med ljudet och orden.
I läsningar undersöks hur textil och textila erfarenheter kan skrivas och läsas.
Textilens material, som vi alltid omges av har omvandlats till ord och orden
formuleras och iscensätts. Handling och taktilitet förkroppsligas genom våra
föreställningar och referenser.
343 m/s - läsningar av 7 konstnärer från olika discipliner.
343 m/s - tänjer på gränsen för vad ett seminarium kan vara och för vidden av
konstformer som Sidenväveriet kan bära.
343 m/s - är del i utställningen Text Textil Tecken som pågår till den 30 april,
och är den andra i en serie om 7 utställningar på K.A Almgrens Sidenväveri som
Fiber Art Sweden organiserar i samarbetsprojektet projektet Siden och Samtid.
Medverkande utställare i Text Textil Tecken är
MARIA SANDSTIG . ANNA TEGESTRÖM WOLGERS . TARIKA LENNERBJÖRK
KARIN JONSSON . VICTORIA BRÄNNSTRÖM . MARIA WALGREN . EIVOR WILLBACK

Välkomna till en text-il händelse!
13.00 har Almgrens sin ordinarie guidning i väveri och museum. Direkt efter startar
343 m/s i väveriet på plan 1.

K.A Almgrens Sidenväveri
Repslagargatan 15 A T Slussen
entré 75 kr

www.kasiden.se

www.fiberartsweden.nu

ELLEN LANDBERG
Hur hemslöjden skrev kropp.
f 1980
Utbildad på bland annat HV Skola 2006-2009 och arbetar med text och textil i växelverkan. Jag kommer
att framföra delar ur texten Hur hemslöjden skrev kropp. I verket undersöker jag den tidiga
hemslöjdsrörelsen syn på estetik och kropp kopplat till textila tekniker och material och om, och i så fall
hur, arvet lever kvar och manifesteras i slöjd och konsthantverksdiskurser idag.
JENNY BERGMAN
I sökandet efter Caj
f. 1972
Jag strävar efter frihet och lek i mitt konstnärliga uttryck och min arbetsmetod är tillåtande där infall och
impulser får styra och överraskningen är en viktig ingrediens.
I sökandet efter Caj är ett undersökande arbete som handlar om att upptäcka något kasserat, något som
räddades från att slängas bort och i detta material finna inspiration och mod. Ett slags modern arkeologi,
att söker efter lämningar. Vad blev det av dig? Vad blev det av den kunskap du erhållit? Det som lämnats
kvar, vad blir det? Ett subjektivt tillvägagångssätt och en medveten blandning av fiktion och verklighet, om
sökande och längtan.
www.jennybergman.com

ANDERS WETTLER
f. 1970 i Södertälje.
Arbetar sedan 2003 på Ateljé Inuti 2 på Södermalm i Stockholm.
Wettlers skapande kommer till uttryck i teckning och textning.
www.inuti.se

ÖRJAN AHNOFF
Heracleum mantegazzianum
f. 1985 i Göteborg. Utan titel.
Heracleum mantegazzianum - en berättelse/videofilm om "platser" och "jag" som tror sig vara åtskilda,
men som är eller blir oupplösligt förbundna, och upplöses.
VICTORIA BRÄNNSTRÖM
f. 1968 i Västerås
Män som nystar
MFA Konst/Konstfack Jag arbetar främst med performativa situationer och intresserar mig för det vi gör
med våra kroppar, våra handlingar. Det vi gör speglar och genererar nya handlingar och de mönster vi
skapar och följer ser jag som politik, ställningstaganden eller normativitet.
Män som nystar utgår från en händelse i början av 40 talet när svenska män i solidaritet med soldaterna i
finska vinterkriget träffades och nystade garn.
www.victoriabrannstrom.com
www.fiberartsweden.nu/content/victoria-brännström

MARIA SANDSTIG
f.1962 i Göteborg
Utan titel
Bildkonstnär utbildad vi Konsthögskolan i Umeå.
www.fiberartsweden.nu/content/maria-sandstig

ELLINOR COLLIN
f. 1966 i Upplands Väsby
Hej då!
MFA i Konst/Konstfack och arbetar som fotograf och konstnär. Jag intresserar mig för kroppen och att
uttrycka själv med kropp. Rum och rumslighet intresserar mig, då jag kan göra utsnitt eller skära ut delar
av verkligheten för att stoppa in mig själv, att skapa en slags scen eller podium för min egen akt.
Med mig själv som modell eller figur i mina fotografier förkroppsligar jag självet i rollen som värd, den som
bjuder in och styr.
Hej Då! handlar om ett avsked och är del av ett större projekt som jag arbetat med en längre tid.
Tematiken återkommer och utvecklas. Nu är nu och hej då är aldrig försent.
www.ellinorcollin.se

