Pressinbjudan

Broderier från 50- och 60-talen
Borås Museum 17 maj - 15 september 2015

Broderier från 50- och 60-talen visas på Borås Museum i Ramnaparken i
sommarens utställning. Under 1950- och 60-talen bryter broderiernas form sig loss från

traditionens bojor och skapar något helt nytt – ett broderi som söker en ny estetik för en ny tid
och för den moderna människan. Detta ledde till ett uppsving för broderiet som nådde många
genom sina färdiga mönstersatser. Många av tidens främsta formgivare och textilkonstnärer stod
bakom dessa stilsäkra och formmässigt fulländade broderier. De samarbetade tätt med den svenska
hemslöjdsrörelsen för att ta fram moderna broderimodeller för kuddar, dukar, tabletter och tehuvor.
I utställningen återfinns mönster av dåtidens stora svenska textilformgivare, som Elsa Agélii, Ingrid
Dessau och Raine Navin.
Under de senaste årens retrotrend har dessa mönster åter kommit i ropet och museet visar både
originalen och bearbetningar för en samtida användning - mönster från 50-talskuddar har överförts till
moderna armband och dåtidens glasögonfodral har blivit ett fodral till en smartphone.
Utställningen är producerad av Östergötlands museum i samarbete med Hemslöjden i Östergötland.
Vernissage 17 maj kl 14.00. Utställningen invigs av textilkonstnär Elsa Agélii
kl 15.00 Föredrag ”Med nål och tråd för en bättre värld”.
Elsa Agélii berättar om sitt projekt ”Bilder kring vatten och öken”. Ett samarbete med kvinnor och
flickor i Rajasthans öken som broderar. Broderierna säljs sedan i Sverige och hela behållningen går till
att utveckla arbetet i byn.. Föredraget hålls i Norrby klubbhus, mittemot Borås Museum. I samarbete
med Folkuniversitetet.
Efter midsommar är museets slöjdverkstad öppen på eftermiddagarna, där stor som liten själv kan
skapa med inspiration av broderierna!

Välkommen till pressvisning onsdag 13 maj kl 10.00 på Borås Museum
För mer info:
Utställningskontakt: Marie-Louise Johansson 0768-88 89 57, marie-louise.johanssson@boras.se
Presskontakt: Ingalill Sigvardsson 033-35 85 88, 0768-88 85 88, ingalill.sigvardsson@boras.se
Pressbilder: www.boras.se/borasmuseum, klicka på Press i högerspalten eller länk:
http://www.boras.se/forvaltningar/kulturforvaltningen/kulturforvaltningen/borasmuseum/
borasmuseum/utstallningar.4.203b1d126bce03a2d800010030.html
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