
Det var fem kviltare från Öresundsquiltarna, nämligen 
Lisbeth Bergström, Karin Ekman, Birgitta Hortin, Bir
gitta Olsson och Ulva Ugerup, som ställde ut sina textila 
konstverk på Galleri Engleson i centrala Malmö under 
några oktoberveckor. 

Det var verkligen en explosion av färger från de textila 
konstverken som lyste upp oktobermörkret och man blev 
glad när man besökte de ljusa och fina lokalerna.  

Välbesökta veckor
Utställningen var välbesökt med ungefär 1 000 besö
kare under knappt två veckor. Galleriet ligger intill Ca
roli köpcenter och det var många besökare som aldrig 
sett denna typ av textil konst som lockades in i de ljusa 
lokalerna. Som ni kan se av bilderna var det olika stilar av 

lappteknik som visades upp – som till exempel utsökt bro
deri i Birgitta Hortins English Country Garden, Lisbeth 
Bergströms moderna kviltar som Bubblor och Plockepinn, 
Birgitta Olssons vackra änglar och tuffa akrobater, Karin 
Ekmans trolleri med färger och speciallinjaler och runda 
former och Ulva Ugerups kviltar med viktiga budskap. 

Verkligt blickfång 
Lisbeth Bergströms stora kvilt Plockepinn med matchande 
kuddar var strategiskt placerad som ett verkligt blickfång 
när man kom in genom dörren. På utställningen fanns det 
också kuddar, små dukar – och eftersom julen närmade 
sig en hel del stora tomtar, varav alla fick nya hem.

Jag besökte utställningen två gånger för att verkligen 
njuta och inspireras av den textila konsten.

Kviltfägring i höstmörkret
TEXT OCH FOTO: BRITT-INGER JÖNSSON

Mitt i mörkaste oktober lystes Malmö upp 
av en färgsprakande kviltutställning.

Utställning · Galleri Engleson

Svart ängel, Birgitta Olsson. Snart är de borta, Karin Ekman. Svart fågel, Lisbeth Bergström.
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Plockepinn, Lisbeth Bergström.

Jag ser rött, Karin Ekman. Bubblor, Lisbeth Bergström.

Ge (fan) censur, Ulva Ugerup

Kudde, Katedralfönster, Birgitta Hortin.

Akrobater, Birgitta Olsson.

English Country Garden (detalj),  
Birgitta Hortin.
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