


 
PRESSMEDDELANDE 

”Som formgivare jobbar jag mer med 
reducerade former och uttryck än vad 
som vi är vana att se hos Kosta Boda. 
För mig var det istället viktigt att gå 
tillbaka till mina egna första intryck 
av Kosta Boda, nämligen som ett 
innovativt och experimentellt företag, 
där man är villig och till och med 
uppmuntrar till experimentlusta och 
produktutveckling ute ”på golvet” i 
glashyttan.”  
 
- Mattias Stenberg

MATTIAS STENBERG - NY DESIGNER PÅ KOSTA BODA 
Kosta Boda är stolta att kunna presentera Mattias Stenberg som ny 
designer med den högsta tekniska expertis som Kosta Glasbruk 
någonsin skådat. Mattias Stenberg har en bakgrund som ingenjör, 
arkitekt och forskare i Sverige och USA med en Licentiatexamen inom 
ingenjörsvetenskap från Kungliga Tekniska Högskolan. Mattias är 
mångfaldigt prisad inom design, interiördesign och arkitektur.  

SEPTUM 
Mattias blev snabbt ett med glasblåsarna på Kosta Glasbruk i Småland; 
tillsammans skapade de SEPTUM, den tekniskt mest avancerade 
glasbiten som Kosta Boda någonsin tillverkat. Fem av de mest erfarna 
glasblåsarna i världen behövs samtidigt för att blåsa SEPTUM. 
 
Vasernas yttre former får vara enkla och släta, men inne i dem finns en 
oregelbundenhet och lekfullhet som gör varje enskild vas till en egen 
individ. Det var denna tanke om en livfullhet och en ”struktur” innanför 
glasets yttre väggar som triggade tanken om SEPTUM.  

”Septum” i sig betyder ”en skiljande vägg”, t ex skiljeväggen mellan 
höger och vänster förmak och kammare i vårt hjärta. Kunde jag på något 
sätt skapa en skiljevägg i glas, inne i vaserna?  

SEPTUM består av tre olika vaser i olika storlekar. Vaserna fungerar lika 
väl som en solitär, eller i grupp. Kulörerna är naturnära och till viss del 
inspirerade av 60- och 70-talets nordiska glaskonst. 

PRESSTRÄFF PÅ FORMEX 
Kosta Bodas pressträff  äger rum den 20:e januari på onsdagen 10.30 
precis efter Saga Form som presenterar mitt emot. Mattias Stenberg 
presenterar SEPTUM och systerbruket Orrefors presenterar nya Carat. 

Välkommen till Formex och Orrefors Kosta Boda AB  
den 20-23:e januari i monter B01:29. 
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7041606 NYHET
VAS
H 400 mm Ø 170 mm 
Limited Edition 300 ex
Stålblå

Pris i butik
3.990 SEK

7041608 NYHET
VAS
H 315 mm Ø 195 mm 
Limited Edition 300 ex
Guldbrun

Pris i butik
3.990 SEK

7041607 NYHET
VAS
H 225 mm Ø 245 mm 
Limited Edition 300 ex
Mossgrön

Pris i butik 
3.990 SEK

SEPTUM
Design Mattias Stenberg • 2016 • Handmade in Kosta, Sweden

SE HUR SEPTUM TILLVERKAS
https://youtu.be/NZjDftNZ1do

LADDA NED HÖGUPPLÖSTA BILDER
https://www.dropbox.com/sh/
fgp91jxjpitmc2o/
AAD808qjdqMDRHA2w_nUYNbda?dl=0

KOSTA BODA KATALOGEN 2016
https://www.dropbox.com/s/
jaik3eak7wddlbx/Kosta%20Boda%20-
%20Catalog%202016%20-
%20Highres.pdf?dl=0

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA
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