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Världspremiär för konstnären och formgivaren Charlotte 

Olssons fjärde mönster ”Sunny Flirt” 

 
 
”Sunny Flirt” är det senaste handskulpterade mönstret till samlingen. Det 

pryds av korsetter som är ett motiv Charlotte alltid har älskat att måla. Det 

har att göra med de kvinnliga formerna, de vackra kurvorna som genom alla 

tider inbjudit till inspiration! Att mönstret domineras av gult är en hyllning 

till solen. Källan till allt liv. Charlotte vill sprida glädje och ge dig ett leende 

inombords likaväl som på läpparna när du har på dig din scarf. En oskyldig 

flirt med fantasin. Sunny Flirt! 

  

Fyra handskulpterade mönster av Charlotte Olsson 

I Charlottes konst är den största inspirationen glädje, originalitet och kvalitet. När hon 
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bestämde sig för att skapa fyra exklusiva sidentryck såg hon till att premisserna förblev 

desamma. Efter mycket letande fann Charlotte ett underbart litet sidentryckeri i Italien där 

de låter kunskapen om hantverket gå i arv från generation till generation. I de vackra 

omgivningarna vid Comosjön har de tryckt hennes mönster. Dels på 100% exklusivt siden 

av bästa kvalitét som scarf ( 90 x 90 cm ) och näsduk ( 31 x 31 cm ). Nu har de även kommit 

i en större modell ( 140 x 140 cm ) som är tryckt på en blandning av 70% av den finaste 

ullen och 30% ljuvligt siden. 

 

Kort om Charlotte Olssons tidigare mönster ”Hocus Pocus”, ”Lucky Love” och 

”Happy Cake”: 

 

”Hocus Pocus” är Charlottes sidenmönster med champagne motiv. Hennes konst med 

just champagne som motiv är något som tillkommit på senare tid. För några år sedan fick 

Charlotte upp ögonen för La Belle Epoque. Något som symboliserar en tid av fred och 

välfärd i Europa från slutet av 1800-talet fram till Första Världskrigets början. Konsten 

hade verkligen en storhetstid och champange tornen flödade. Just champagnen gav henne 

en underbar inspiration. Lekfullheten! Glädjen! Festen! När Charlotte väl börjat bubbla 

kunde hon inte sluta. Magiskt! Det handlar om att sprida positiva vibrationer! Hocus 

Pocus! 

  

”Lucky Love” är Charlottes rosa/röda sidenmönster med hjärtan som lanserades 15 

oktober 2015. Precis som i hennes konst samt med hennes övriga sidenmönster är det 

skapat av 100% återvunnet material. Handknypplade spetsar, virkningar och broderier. 

Charlotte har en stor förkärlek till det äkta. Handgjorda. Originella. Kvalitét. Den 

rosa/röda färgskalan står för passionen. Hjärtanen som symbol talar för sig själva. Det 

finns så mycket hemskheter på jorden. Därför vill Charlotte sprida så mycket glädje och 

kärlek hon bara kan! Lucky Love! 

 

”Happy Cake” är Charlottes första sidenmönster. Den 8 februari 2015 var det premiär 

och redan samma år nominerades ”Happy Cake” till Svenska Designpriset. Huvudmotivet 

på detta mönster är, som avslöjas i titeln, glada tårtor. I hela Charlottes liv har hon varit 

som besatt av tårtor. Målat. Bakat. Skulpterat. ”Det är så förlösande att skapa en tårta, 

säger Charlotte. Glädjen sprider sig inombords och genom mina händer har jag även 

möjlighet att dela med mig av denna upprymda känsla.” När hon var liten målade 

Charlotte alltid födelsedagstårtor och gav bort till familj och vänner. Om de inte har slängt 

dem måste de ha högvis. För Charlotte är en tårta den ultimata symbolen för att fira! 

Glädje! Fest! Happy Cake! 
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Samtliga mönster finns att köpa på NK samt via Charlottes hemsida 

www.charlotteolsson.se  

De levereras dessutom i en fullkomligt bedårande svensktillverkad ask! 

 
Charlottes sidenprodukter består av 100% siden av bästa kvalitet i unik handgjord design 

av återvunnet material. Finns för både damer och herrar och förpackas fint i exklusiva 

presentaskar tillverkade i Sverige med personligt brev till köparen. 

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Charlotte Olsson, konstnär, 070-565 26 36 charlotte@charlotteolsson.se   

 

 

 

 

http://www.charlotteolsson.se/
mailto:charlotte@charlotteolsson.se


PRESSMEDDELANDE          
 

Charlotte Olsson Art är ett företag som drivs av konstnären Charlotte Olsson sedan 2012. Bakom mina glädjefulla 

målningar ligger ett viktigt budskap gömt. Det handlar om att ta vara på det som redan finns och vara varsam om 

jordens resurser.  Av gamla spetsar, broderier och annat återvunnet material skulpterar jag på gamla ramar. Av 

respekt för det återvunna materialet som jag skapar görs endast original - aldrig tryck eller kopior. Så om du köper ett 

konstverk av mig kan du vara säker på att det är exklusivt endast för dig. Min konst finns representerad i både privata 

och officiella samlingar. Jag har tidigare ställt ut på Europarådet för mänskliga rättigheter i Strasbourg, Hollywood 

Road Gallery i London, Decorative Art Fair i London och The Gallery på Gothia Towers i Göteborg. 

 

 

 

Charlotte Olsson Art www.charlotteolsson.se  

Johannelundsgatan 9  

426 77 Västra Frölunda  
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