Kvilten Tulip ("tulpan") av
Elsbeth Nusser-Lampe, och
fem broderade tolkningar.

Kviltmässan i Alsace

Blomstrande
textila möten
Kviltmässan i Alsace bjöd på många härliga uppleveler.
I en kyrka i den lilla byn Sainte-Croix-Aux-Mines hittade
Karin Persson ett spännande möte mellan textila världar.
TEXT OCH FOTO: KARIN PERSSON
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I september besökte jag den europeiska
kviltmässan i Alsace och reste shuttle
bus mellan byarna med de fina
utställningarna.
Inte hann jag med alla, det var 36
utställningar! Några kunde ni läsa om
i förra numret av Rikstäcket.
Mycket fick jag uppleva och mycket
inspiration fick jag med mig hem.

Textila tekniker
I en kyrka i den lilla pittoreska byn
Sainte-Croix-Aux-Mines fann jag
en väldigt spännande utställning.
Ett möte mellan två världsdelar och
två skilda textila tekniker som tillsammans bjöd på en vacker mångfald
av blommor.
Kviltarna var skapade av Elsbeth Nusser19

Kvilten Dandelion ("maskros") och
två broderade tolkningar.

Lampe och broderierna av kvinnor från den afghanska
landsbygden.
Det var Pascale Goldenberg från organisationen
DAI (Deutch-Afghanische Initiativ) som tagit initiativet
till samarbetet. Några utvalda brodöser, Shila, Hamida
och Yasamin, fick bilder av Elsbeth Nusser-Lampes
kviltar och skulle i sina broderier tolka dem, inte
kopiera dem.
Så fascinerande att se resultaten upphängda bredvid
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kviltarna. Varje litet broderi (ca 15–30 cm stort) var personligt och oerhört skickligt gjort.
Hjälp till kvinnor och barn
DAI startades i början av 2000-talet med syftet att ge
hjälp till kvinnor och barn i Afghanistan, men redan från
början blev kvinnornas broderier en viktig del. Många av
kvinnorna på landsbygden är skickliga brodöser och man
ville hålla liv i de kulturella teknikerna och samtidigt
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Detalj av kvilten Flora, och en broderad
tolkning.

En av tre kviltar med namnet Kamille
(”kamomill”), och broderi inspirerat av
triptyken.
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Elsbeth Nusser-Lampe har skapat flera
kviltar med tulpaner, här syns överst Rote
Tulpen ("röda tulpaner"), och till vänster en
detalj ur Tulpenfries ("tulpanfris"). Ovan tre
av de broderade tolkningarna.

utveckla utbytet med textila utövare i resten av världen.
Och inte minst ge kvinnorna en inkomstkälla.
Genom projektet Guldusis hemsida säljs små broderier, ca 8 × 8 cm. Idag är ca 200 kvinnor involverade
i programmet och säljer omkring 4 000 små broderier
i kvartalet till framför allt Europa. Broderier som blir
delar av andra textilkonstnärers alster, långt utanför
Afghanistan.

hon idag mera experimentellt med maskinkviltning,
maskinbroderi och med andra tekniker som till exempel
att färga, måla och trycka på tyger. Hon blandar också in
icke-textila material i sina arbeten.

Inspireras av naturen
Naturen är hennes inspirationskälla och hon väljer sina
motiv bland blommor, blad, träd med mera. Hon försöker fånga motivets variationer, ljus och rörelser och låta
Erkänd textilkonstnär
det tala till betraktarens fantasi och känslor snarare än att
Elsbeth Nusser-Lampe är en erkänd textilkonstnär som skapa en avbildning.
ställt ut sina arbeten runt om i världen. Efter att ha
De utställda blomsterkviltarna i Alsace är både färgbörjat med traditionella kviltar på 1980-talet arbetar starka och samtidigt väldigt skira.
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