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Detta är en utskriftsvänlig version av artikeln.

Av Caroline Stenbäck caroline.stenback@skd.se 28 JANUARI 17.46

STAFFANSTORP. Några hundar tycks ha svalt en lp-skiva, några är
bruna, andra är röda och till och med blå. Birgitta Nilsson älskar sina
fyrfota vänner och ställer nu ut sina konstverk i Hand om Hunds
lokaler i Staffanstorp.
Hennes oljemålningar har hängt på flera utställningar, Konstrundan på
Österlen och nu på söndag där hundkurser ordnas till vardags.
– Kan ju inte bli bättre än när det är okej att ta med sig hunden, säger
Birgitta Nilsson och skrattar.
Familjens egna jack russell gick bort för ett tag sedan men katterna har i
stället blivit fler.
– Just nu har vi tre, en som bara är några veckor gammal. Så om det är
något penselstreck någonstans kan det vara någon av mina medhjälpare.
Både i hennes närvaro och i konsten försvinner det allvarligt tråkiga.
Passionen för djuren märks tydligt. Visst är det hundarna som är i fokus
men även katter, hästar, alpackor och grodor får utrymme.
Men i färger och former som vi inte är vana att se dem.
– Jag vill att den som betraktar ska bli glad. Min glädje att måla dem ska
smitta av sig.
Och visst blir man det. Några hundar är tjocka och andra är gröna och blå.
– Både barn och vuxna kan tycka om tavlorna. Men man märker om de
vuxna har barnasinnet kvar, säger Birgitta Nilsson och ler.
Hon lever inte helt på sin konst, även om det är hennes dröm trivs hon bra
med sitt jobb som kyrkotekniker på Östra Kyrkogården i Malmö.
– Kanske gör jag detta för att lätta upp stämningen lite, säger Birgitta
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Nilsson.
Hennes utställning har vernissage på söndag klockan 11-15 och visas sedan
fram till och med söndagen där på.
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