
Nödens konst – Trastextilier från norra Japan
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Trasiga, utslitna, lappade och omsorgsfullt lagade. Boro-textilier berättar om  
konsten att med knappa resurser överleva på en utsatt plats. I norra Japan är  
vintrarna kalla och befolkningen har historiskt varit fattig. Här, bland bönder och 
fiskare, utvecklades ett särpräglat kvinnligt hantverk där ingenting fick gå till spillo.
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INFORMATION OM UTSTÄLLNINGEN

UTSTÄLLNINGENS NAMN 
Boro – Nödens konst 

PLACERING/PLATS  
Östasiatiska museet, Stockholm 

PRODUKTIONSTID 
November 2019 – Januari 2021 

VISNINGSTID  
Mars 2021 – Januari 2022 

STORLEK (KVM)  
200 m2  

BUDGET FÖR UTSTÄLLNINGSPRODUKTION  
2,2 miljoner kronor 

Inkluderar formgivning, grafisk formgivning, beställningsverk, snickeritjänster,  
internationella transporter, byggmaterial, översättning, produktion av  
utställningskatalog, avgift föremålsinlån, resor och dialogpartner. 

Exkluderar: Löner intern projektgrupp, lokalkostnad, kommunikation 

KONTAKTPERSON, MAILADRESS OCH TELEFONNUMMER 
Ingela Carlsson, utställningshandläggare
ingela.Carlsson@varldskulturmuseerma.se
tel. 010-456 12 33 

BESTÄLLARE/PRODUCERANDE VERKSAMHET  
Statens museer för världskultur (SMVK) 

UTSTÄLLNINGSTEAM (SMVK) 
Producent       Karl-Johan Cottman  
Intendent/initiativtagare     Petra Holmberg 
Teknisk producent       Joakim Fahlén 
Ljud-och ljussättare      Kamen Zlatev  
Utställningshandläggare     Ingela Carlsson 
Pedagog        Jon Johansson  
Konservator       Inger Jonsson & Ellinor Gunnarsson 
Antikvarie(r)       Emma Lindholm, Anna Schottländer  
         & Adam Norberg 

Bildbehandling                                   Karl Zetterström 
Kommunikatör       Sandra Rathsman 
Programkoordinator     Charlotte Carlsson 
Dialogpartner (Japan/Sverige)   Sonoko Törngren 

STYRGRUPP (SMVK) 
Avdelningschef Innehåll och lärande  Stefan Johansson 
Avdelningschef Publika möten   Jessica Christensen 
Avdelningschef Samling      Annika Peurell / Karl Magnusson 
Enhetschef Kommunikation och marknad Mathias Bergendahl / Joakim Skoglund 

EXTERNA KREATÖRER 
Formgivare       TAF Studio 
Grafisk formgivare       Banker&Wessel 
Mode        Rave Review 
Poesi        Burcu Sahin 
Textilkonst       Takao Momiyama 
Ljudkonst        Miriam Berhan 
         Nadine Byrne 
         Tanya Byrne  
         Marlena Salonen 

Samt referensgrupp med både svensk och internationell  
representation från hantverk, forskning och museisektorn.  

UTLÅNANDE INSTITUTIONER 
Amuse museum, Tokyo 
Sörmlands museum, Nyköping 
Upplands museum, Uppsala 



MOTIVERING

Utgångspunkten för utställningen BORO – Nödens konst är ett inlån av cirka 100 
föremål, så kallade boro-textilier, från Amuse Museum i Tokyo. 

Föremålen, som brukats mellan ungefär 1850 och–1950, har sitt ursprung i Aomori 
i norra Japan. Här - , bland bönder och fiskare med små resurser och ett stort  
behov av varma kläder - , utvecklades ett särpräglat kvinnligt textilt hantverk  
baserat på extrem sparsamhet där ingenting fick gå till spillo.  

Boro-föremålen har haft ett lågt anseende i Japan och betraktats som en skamlig 
påminnelse om ett fattigt förflutet. Under 2000-talet har dock intresset ökat och 
textilierna har inspirerat kreatörer inom mode, design och textilkonst långt utanför 
Japans gränser.  

Vi har medvetet arbetat med denna dubbelhet hos boro-föremålen. Vi har försökt 
skapa  ett samspel mellan etnografi och konst, en utställning där ett kulturhisto-
riskt berättande möter konstnärlig gestaltning och tolkningsarbete.  

BERÄTTANDE 
Utställningens berättande kan sägas bestå av två lager.  

Det första utgörs av traditionell kulturhistorisk förmedling i form av text. Utöver ett 
fåtal övergripande och kontextualiserande texter, är det enskilda objekt som utgör 
startpunkt för berättelser, information eller reflekterande resonemang.  

Det andra består av samtida konstnärliga tolkningar av det japanska textila  
hantverket. Där det första lagrets innehåll har tagits fram genom research,  
forskning och referensgruppsarbete, har vi här undersökt frågan om hur  
fenomenet boro kan omsättas till samtida mode, poesi, hantverk och ljudkonst.  

GESTALTNING 
Gestaltningen skapar ett tredimensionellt lappverk, där boro-textilierna bildar  
lager på lager i utställningen. Genom en minimalistisk och repetitiv form, har form

givningen strävat efter att lyfta fram rummets unika karaktär. Målsättningen har 
varit att exponera de utställda föremålen maximalt, att låta besökaren komma  
extremt nära och kunna betrakta objekten från alla vinklar.  

Utifrån ledorden långsamhet, stillsamhet och enkelhet har ambitionen varit att 
skapa en plats för såväl kontemplation över enskilda objekt som en   anslående 
helhet. Den rumsliga gestaltningen ackompanjeras av en flerkanalig ljudsättning 
tre verk som kombinerar rumsligt och riktat ljud. På så vis skapas en föränderlig 
miljö som växlar över tid.  

PUBLIKVÄNLIGHET 
Utställningsrummet som plats för både reflektion och skapande, är en idé som  
varit genomgående för projektet. En viktig del av detta har varit en centralt  
placerad workshopyta. Denna ger besökaren möjlighet att spontant fördjupa  
sig i utställningens tematik genom praktiskt handarbete, men också utrymme  
till pedagogisk verksamhet och workshops med mindre grupper. 

METOD 
Den curatoriella ambitionen har varit att skapa ett allkonstverk där varje kompo-
nent och varje person som anlitats för att skapa något till utställningen ska bidra 
med en tolkning av den utställda samlingen. Grunden har varit att utgå från tre  
teman: Hantverk, Liv och Minne. 

Metoden för detta arbete har varit lika enkel som konsekvent genomförd: alla Vi 
inblandade - , från formgivare och grafiska formgivare till samtida modeskapare 
och ljudkonstnärer - fick samma formulerade uppdrag: att läsa på om boro-hant-
verket, ta fasta på någon aspekt av det historiska materialet och skapa sin egen 
tolkning av detta från sitt eget specifika medium.  

Resultatet är ett lappverk av röster och uttryck som på olika sätt uppmanar besö-
karen att reflektera kring det japanska boro-hantverkets betydelse och mening.  

 



PLANRITNING



Fotograf: Karl Zetterström



Fotograf: Karl Zetterström



Fotograf: Karl Zetterström



Fotograf: Karl Zetterström



Fotograf: Karl Zetterström



https://www.youtube.com/watch?v=54F8VgKw1ds

PROMOTION VIDEO




