Intervju · Ulva Ugerup

Tanten som inte gör
som hon blir tillsagd
Arga tanter, tuffa änglar och kaxiga
kviltar. Textilkonstnären Ulva Ugerup
är inte rädd för att gå mot strömmen.
TEXT OCH FOTO: KARIN PERSSON

Ulva Ugerup är en färgstark textilkonstnär och vi är
många som älskar hennes karaktäristiska tanter och änglar. Jag träffar henne en solig eftermiddag på hennes uteplats för en stunds samtal och fotograferande.
– Jag blev inte godkänd på kursen för jag
gjorde inte som läraren sa, säger Ulva
skrattande när vi tittar på den fina väggkvilten med just namnet ”Jag blev inte
godkänd”. Och det är nog så att Ulva
ofta inte gör så som hon blir tillsagd
när det gäller hennes textila skapande. Hennes tanter och änglar är härligt fria och tuffa.

Ofta är själva kviltningen framträdande och en del av
bilden.
Ulva berättar att hon tecknat och sytt sedan barnsben. En broderad papegoja på en utställning när hon
var barn gav henne inspiration till att börja
brodera fritt och skapa egna textila bilder.
Hon utbildade sig till bibliotekarie och
har jobbat som det i alla yrkesverksamma år. Jag ville ha ett yrke som man
kunde försörja sig på, säger Ulva. Det
textila skapandet fick bli en verksamhet vid sidan av.

Porträtt av kända kvinnor
Ulva Ugerup.
Hennes första porträtt var av kända
Blandar alla möjliga material
Ulva blandar applikationer och broderi,
kvinnor som hon läste om i tidningar
och tidskrifter, som gjort något intressant och
ofta på en crazybakgrund eller med traditionella block som bakgrund. Hon inspireras av och ansom Ulva tyckte om. Bilderna var till att börja med
vänder många olika material som hon hittar eller får. Det porträttlika och i helfigur. Här finns textilkonstnären
kan vara allt från spetsdukar, knappar och paljetter till Anna Casparsson och kanalsimmerskan S ally Bauer. Segamla flaskkapsyler. På flera senare bilder har hon även nare kom kviltar med uppfinnare som Mary Anderson
 abitha Babbit som
använt screentryck tillsammans med andra tekniker. som uppfann vindrutetorkaren och T
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Ovan: ”Jag blev
inte godkänd”.
Till vänster: Två
porträtt – Anna
Casparsson, textil
konstnär, och Tove
Jansson, författare
(detalj ur ”Nordiska
liv – ett urval av
nordiska kvinnor”).
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Ovan: Halleluja
Ladies No 5 i sina
fina hattar.
Till höger:
”Ge (fan) – Front
mot åldringsrånen”
och ”Higgspartikeln
– Front mot ålders
diskrimineringen”.
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Två änglar – till vänster en ängel med anti-corona hatt till Ulvas senaste projekt. Till höger ”Angel Power”, som kämpar för fred på jorden.

uppfann c irkelsågen. Och många fler. Porträtten blev efterhand mer fria och symboliska. På min fråga om varför
det knappt finns med några män svarar hon leende att de
tar så stor plats ändå.
Med åren har hennes tanter blivit mer kaxiga och högljutt framfört åsikter om företeelser som skulle behöva
rättas till i samhället. På senare år har Ulva engagerat sig
starkt för de äldres situation.
– De små tanterna i samhället behöver någon som står
upp för dem och för deras talan, säger hon, och då får
mina arga tanter och änglar göra det. Det kan handla om
åldringsrån eller inskränkningar i de gamlas frihet.
Fantasifulla hattar
Ulvas kviltar har visats på många ställen, både inom landet och utomlands. Den fantastiska ”Angels of Wrath”
ingår i SAQA’s (Studio Art Quilt Associates) utställning
Layered & Stiched: 50 Years of Innovative Art och är för
närvarande på turné i USA.
Just nu arbetar Ulva med ansiktsbilder som ska vara
med i en kommande utställning. De flesta av damerna
bär fantasifulla hattar, något också många av Ulvas tanter
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gör. Vernissagehatten som hon själv ska ha på sig vid utställningen är redan sydd, pyntad och klar.
Ny bok
I vintras kom det ut en bok av och om Ulva: ”Textila
Bilder med Broderi och Budskap”, framtagen i samarbete
med Dorthe Jollmann och Janne Juul. Boken innehåller
bilder på många av Ulvas textila verk och för varje bild
har hon skrivit om sina tankar kring kvilten och om hur
den kom till. Texterna finns även översatta till danska
i boken. Det är en bok fylld av tanter och änglar som har
mycket att säga. En inspirerande, rolig, vacker, intressant
och tankeväckande bok.
Textila Bilder med
Broderi och Budskap
Författare: Ulva Ugerup, Dorthe
Jollmann och Janne Juul
Förlag: Kratte.dk, 2020
ISBN: 978-87-995762-6-5.

13

