Pressemeddelelse i anledning af minitekstiludstillingen

"miniTEXl4".

12011 afholdt "Dansk Tekstillaug - væv, tryk og broderi" (tidligere Landsforeningen Stoftrykkerog Væverlauget) en minitekstiludstilling: miniTEXl l, i Nordre Mølle, Lyngby og Nicolai, Kolding
- begge lokaliteter stillet til rådighed af kommunerne.
Dansk Tekstillaug vil gerne sætte fokus på det lille koncentrerede tekstile udtryk i2D (20x20) og
3D (20x20x20) som internationalt - fx i Polen, Ungarn, Frankrig og USA - trækker mange
interesserede gæster, studerende og udøvende tekstilkunstnere til udstillingerne.
Det er en svær øvelse at koncentrere sit udtryk i et lille format. Er det en teknik og nye materialer
der skal afprøves! Er det et selvstændigt kunstnerisk budskabl Eller er det en leg med muligheder
der senere fører til større værker!
Ved udstillingen i20ll sendte 53 deltagere værker ind til censurering og 39 blev antagetmedTT
værker, desuden inviteredes 12 gæster fra forskellige tekstile fagområder med yderligere 39 værker.
I alt kunne I l6 værkers ses i Lyngby og Kolding.
12014 venter vi en endnu større deltagelse, inspireret af visningen i 2011. I juni 2014bedømmes de
indsendte tekstiler af 3 udvalgte dommere, hvorefter katalog, plakat og indbydelser kan gå i
trykken.
miniTEXl4 starter i Nicolai, Kolding hvor udstillingen vises fra 12. -28. september. Derefter
flyttes den til Rundetårn i København, hvor den vises fra 3. oktober ttl2. november. I forbindelse
med kulturnatten i København og Rundetårns aftenåbninger vil der blive afholdt forskellige
aktiviteter.
l0 tekstilkunstnere fra ind- og udland er valgt som inviterede gæster på udstillingen. I-lalvdelen af
dem med store værker, der kan skabe en udfordrende kontrast imellem et lille og et stort udtryk.
Dansk Tekstillaug har valgt at gøre minitekstiludstillingerne til en tilbagevendende begivenhed
"triennale" for minitekstiler. I forbindelse med udstillingen vil en række fonde blive ansøgt om
støtte. Fra d. l. oktober vil der blive orienteret om projektet dels via Laugets medlemsblad
Rapporter, dels på Laugets hjemmeside www.dansk-tekstillaug.dk
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