Textil i rullning

- textilhantverkets väg från ax till limpa!
Den 2 mars kl 14 invigs utställningen “Textil i Rullning” på Sveriges Vägmuseum,
Pylonen, Borlänge. Utställningen invigs av Landshövding Maria Norrfalk, Dalarnas
nuvarande honnörsambassadör textilkonstnärinnan Helena Hernmarck, ställföreträdande
Generaldirektör Björn Östlund, Trafikverket och inramas dessutom med mingel och musik.
Missa inte det unika tillfället att se flera exklusiva textilkonstverk under samma tak, inlånade enbart för
denna utställning. Flera av dem är inlånade av företag, institutioner och privatpersoner från bla USA och
Sverige. Medverkande i utställningen: Helena Hernmarck, Team Hernmarck, Alice Lund Textilier AB och
Wålstedts Textilverkstad mfl.

Välkomna!

Om utställningen

Utställningen på Sveriges Vägmuseum är en ny tillfällig stor textil- och trafikutställning och handlar om både
mjukt och hårt, där av namnet ”Textil i rullning”.
Bakgrunden till utställningen var en förfrågan från Helena Hernmarck och Team Hernmarck som erbjöd
Sveriges Vägmuseum att göra en utställning av 20 st exklusiva vävnader på temat fordon, framtagna enkom
för denna utställning. Sveriges Vägmuseum ställde sig positiv till detta och utställningen växte sedan fram.

En utställning från ax till limpa

Utställningen berättar om hantverkets väg från förädlandet av den svenska ullen till kvalitetshantverk som
exporteras runt om i världen. Historien börjar med familjen Wålstedts arbete på fäbodvallen med
bevarandet av lantrasfåret och dess unika fina ull till att hantverket i vår vardag utvecklats till eftertraktade
konstverk som exporteras runt om i världen. Du ser även den färdiga textilens betydelse både igår och idag,
exempelvis inom trafiken, i kyrkans värld mm.

Helena Hernmarck, Team Hernmarck

Textilkonstnärinnan Helena Hernmarcks konstnärskap presenteras genom flera stora verk både från Sverige
och USA. Helena har under 2000-talet undervisat flera kurser i sin speciella vävteknik. Hennes elever
har skapat gruppen ”Team Hernmarck” som till denna utställning har vävt unika vävnader på temat fordon.
I Sverige har Helena Hernmarck under senare år ställt ut vävar från sin fyrtioåriga verksamhet bl. a på Prins
Eugens Waldemarsudde 1999 och på Zorns Textilkammare i Mora under 2001.

Alice Lund Textilier

Här kan du se ett urval av Alice Lund Textiliers produktion från slutet på 1930-talet fram till idag. Alice Lund
Textilier AB arbetar på uppdrag av konstnärer för textil utsmyckning av privat och offentlig miljö. Det främsta samarbetet de senaste tio åren har varit med textilkonstnären Helena Hernmarck. Du kommer även att
kunna beskåda konstverk från andra konstnärer som ateljén har arbetat tillsammans med, såsom
Sofia Widén, Olle Nyman, Gösta Backlund, Nils G Stenqvist och Jordi Arkö mfl.

På nästa sida finns en affisch. Skriv gärna ut och sätt upp på närmaste anslagstavla!

Textil i rullning - textilhantverkets
väg från ax till limpa
Visas på Sveriges Vägmuseum, Pylonen i Borlänge
2 mars – 30 september. Medverkande i utställningen:
Helena Hernmarck, Team Hernmarck, Alice Lund
Textilier AB, Wålstedts Textilverkstad med flera.

2011.03.02 – 2011.09.30
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