Av Christian Carkani 30 JULI 10.00

SKURUP. Konstnären Birgitta Nilssons tavlor gör betraktaren glad,
nu ställer hon ut på Svaneholmsslott.
– Livet kan vara besvärligt för alla och det vet de om, så varför inte
göra betraktaren lite glad, säger Birgitta Nilsson.
På Nybrostrand är hennes ateljé – vägg i vägg med huset hon bor i. På atéljens
väggar är det uppradade tavlor efter varandra.
Men tavlorna är inte mörka och dystra. Det mest centrala motiven i tavlorna ser ut
att vara katter. Stora som små i varma färger.
Birgitta Nilsson är medlem i Skurupsbygdens Konst och Hantverksförening, som
hyr delar av Svaneholms Trädgårdsmästarbostaden till utställningar.
Birgitta Nilsson ställer ut där den 2 och 3 augusti. Hon har målat över 1000 tavlor
genom åren.
– Jag älskar Skurup, det är så himla fint och vill Skurupsborna se mina tavlor och
skratta lite så är de välkomna, säger hon.
Är du en katt eller hundmänniska. Frågan är av vikt i Birgittas verk.
Hon tycker till och med att det endast finns två typer av karaktärsdrag hos
människor. Katt eller hund.
– Min katt Alice är en outtömlig inspirationskälla, men sedan älskar jag deras
rörelser.
– De är så smidiga, säger hon.
Skulle du klassa dig själv som en katt?
– Jag är definitivt en katt, skrattar hon.
I den ljusa ateljén som står öppen för besökare finns det längst med väggarna
porträtt av kändisar. Men endast på kändisar som hon klassar som katter.
– Lena Philipsson, Marilyn Monroe, Lady Gaga och Elton John.
Men Elton John är ingen kvinna. Varför blev han en katt?
– Han har kvinnliga drag förstår du, säger hon.
Tidigare jobbade Birgitta Nilsson som chef i ett bolag inom Svenska kyrkan.
Det blev mycket övertid, men när hon kom ner till 40 timmar i veckan fick hon tid
över till att måla.
– Målandet har alltid följt mig genom livet och nu utgör tavlorna en central roll i mitt
liv, säger hon.
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