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OPEN CALL
Tävlingen är öppen!

Inspireras av vårt europeiska textila arv! Vinnarna åker till
Italien på studieresa, får hjälp att producera prover på sin
design, deltar i en internationell utställning och får
möjlighet att knyta kontakter med andra kreatörer.

Alla mellan 18-30 kan tävla
Sista anmälan 23 april
Vinnarna presenteras 10 maj
Studieresa till Italien v 26

Alla mellan 18-30 år kan tävla
Tävlingsbidraget: inspireras av textilier
från Europa i Heritage Manager (länk här)
och skapa fritt en mini-kollektion av textili1.Detta projekt har ﬁnansierats med stöd av Europeiska kommissionen.
Dennaer/print,
publikation återspeglar
endast
synpunkter
från författaren och kommissionen
kläder
eller
heminredning.
Max 5
kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den.
2. Det uppsättning
graﬁska mönstret är enom
vektoriserad
tolkning från
i Textilmuséets
du väljer
attmönster
jobba
med arkiv
kläder. Notera att tävlingen handlar om att
inspireras, och att det är otillåtet att
plagiera de textilier/mönster som ﬁnns i
Heritage Manager.
Inlämning: ifylld tävlingsblankett (se
nedan), en kort videopresentation om dig
själv (max 1 min) samt presentation av din
design-idé, som video eller pdf. Din design
kan vara skissad/målad eller fotograferade
prototyper. Referenslista på vilken/vilka
textilier från Heritage Manager du inspirerats av till din design. All video/material

Sista anmälan
23 april

på engelska då det är en internationell
tävling.
Inlämningen skickas via
www.WeTransfer.com till
createx@nordiskatextilakademin.se
senast 23 april
3 vinnare per land koras. Var och en vinner
stipendium på 2000 Euro som ska täcka
resa, produktion av prov på sin produkt
Sveriges tre vinnare åker till Italien, och
måste kunna vara tillgänglig att
resa vecka 26
Tävlingsblankett och formalia hittar du på
www.createxproject.eu fr o m 15 mars
Sista anmälan 23 april.
Vinnarna presenteras den 10 maj.

Om tävlingen
Som ett led i projektet "Textile Heritage Inspire Creatives - Createx" (www.createxproject.eu), tilldelar
Nordiska Textilakademin i Borås 3 bidrag till ett värde av 2000 Euro. Dessa bidrag kommer att delas ut
till 3 unga designers mellan 18-30 som är intresserade av att designa moderna produkter i ett
europeiskt sammanhang och inspireras av arkivmaterial.
Stipendierna syftar till att möjliggöra kreativa studiebesök utomlands och skapa minikollektioner av
textil-, mode- eller inredningsdesign inspirerad av textil- och klädvård. Dessa mini-kollektioner kommer
att bli föremål för en internationell utställning på ﬂera ställen med en kompletterande katalog, vilket
ger deltagarna en viktig möjlighet till synlighet på europeisk nivå.

Resan till Italien
Studieresan till Italien kommer innefatta besök på textil- och modemuseer och arkiv i Florens och Prato
med omnejd, studiebesök till lokala textilföretag som täcker distriktet och processens olika faser, besök
på de viktigaste lokala tyg- och garnproducenterna som arbetar med hög kvalitet och hållbarhet,
mentorskapsaktiviteter för produktion av din design, besök på Pitti Filati-mässan och
Vintage Selectio-mässan.

Vinnarna
Vinnarna kommer att presenteras den 10 maj 2019 av Nordiska Textilakademin. Som en del av e
venemanget kommer alla nominerade kandidater som deltar i urvalet att bli inbjudna att presentera
sina projekt.

1.Detta projekt har ﬁnansierats med stöd av Europeiska kommissionen.
Denna publikation återspeglar endast synpunkter från författaren och kommissionen
kan inte hållas ansvarig för någon användning som kan göras av informationen i den.
2. Det graﬁska mönstret är en vektoriserad tolkning från mönster i Textilmuséets arkiv

