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Trådkonst på sin spets 
Alla tiders knyppling i utställning på Frölunda Kulturhus i Göteborg 

25/9 – 31/10 2010 
 
Hur ser knyppling ut i vår tid? Vilka uttryck har den tagit sig på 2000-talet? Den frågan 
försöker vi besvara i en utställning om spets i olika former på Frölunda Kulturhus. Vi vill visa 
hur en traditionsrik teknik kan inspirera dagens knypplare - konstnärer och konsthantverkare - 
till nya spännande uttryck. Spetsens funktion ”att pryda” lever vidare i nya former. 
 
Spetskonst i dag 
Såg ni Noomi Rapace då hon mottog sitt pris på Guldbaggegalan i februari 2010 i Stockholm? 
Hon bar en raffinerad svart spetsklänning. Spets är mer aktuellt än någonsin, inte bara i 
festklänningar utan också i underkläder i en mängd färger. Gamla spetsmönster återupplivas i 
nya material och funktioner. Virkade stjärnor i plast blir tapeter och cykelkorgar. Också i 
många hårda material förekommer spetsmönster. Då får det ursprungligen mjuka en annan 
dimension i t ex smycken, skålar, skulpturer och sittmöbler. 
Det som för 100 år sedan syddes eller knypplades med skickliga händer, tillverkas nu ofta 
maskinellt, men den handgjorda konstspetsen växer också fram i bilder, kragar och fria 3-
dimensionella former. Flärd, romantik och subtil skönhet är åter inne – och ställs ut. 
 
Marianne Erikson, textilhistoriker, Göteborg 
 
I utställningen Trådkonst på sin spets deltar textilkonstnärer, konsthantverkare och 
knypplare, både från Sverige och utlandet. I visningar, föreläsningar (bilaga) och workshops 
kommer såväl nybörjare som avancerade att få sitt lystmäte. Trådkonst på sin spets invigs 
lördag 25 september kl 13.00 – 16.00 och pågår t o m 31 oktober 2010. Öppettider: ti – to 
12.00 – 19.00, fre – sön 12.00 – 16.00. Fri entré till utställningen. 
 
För mer information om utställningen, var vänlig kontakta: 
Birgitta Hulterström 031/53 17 56, mobil 073-564 27 54 
birgitta.hulterstrom@goteborg.utfors.se 
Kristina Malmberg 0303/21 13 23    
kristina.malmberg@telia.com 
 
Kontaktpersoner på Frölunda Kulturhus:  
Per Nyman 0707-80 01 44    Britta Andersson 0707-85 52 26 
www.frolunda-kulturhus.goteborg.se 
 
Frölunda Kulturhus  Box 63  421 21  VÄSTRA FRÖLUNDA     Bilaga: Föreläsningar 
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