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Kungsmässan värd för Kosta Bodas världspremiär 
– unik glaskonst visas upp i Kungsbacka  
 

Den 26 april – 6 maj pågår en unik och exklusiv utställning av glaskonst Kungsmässan 

köpcentrum i Kungsbacka. Det är glasbruket Kosta Boda som håller världspremiären av sina 

nya konstglas på Kungsmässan. Nya verk ställs ut av de mest spännande glaskonstnärerna just 

nu, Mattias Stenberg, Frida Fjellman samt Bertil Vallien, Sveriges mest berömda glaskonstnär 

genom tiderna som ställer ut speciellt utvalda objekt. Utställningen arrangeras av Kungsmässan 

i samarbete med Kosta Boda och Önska-butiken i Kungsbacka.  

 
Det är tredje gången Kosta Boda väljer att ställa ut på Kungsmässan 

och denna gång är det världspremiär av Mattias Stenbergs nya 

glaskonst. Torsdagen den 26 april visas de exklusiva konstverken på 

Kungsmässan, två dagar innan Kosta Boda Art Gallery öppnar sin 

sommarutställning med andra liknande objekt. Det är mycket ovanligt 

att man premiärvisar utanför Kosta. 

 

– Vi har varit väldigt nöjda med de två tidigare arrangemangen, och vi 

tror på ännu mer publiktillströmning i år. Stora utställningar som 

denna har vi annars bara i Kosta eller på gallerier men Kungsmässan 

är ett unikt köpcenter med sin atmosfär och engagemang. Här får vi 

chansen att nå ännu fler människor som kanske inte vanligtvis besöker 

oss och berätta om Kosta Boda och vår stolta historia, säger Margareta 

Modig, säljansvarig Västsverige på Kosta Boda. 

 

I år är det fler verk som ställs ut, 45 stycken, och flera av dem är helt  

nya unika objekt som aldrig visats tidigare. Mattias Stenberg, Frida 

Fjellman och Bertil Vallien har vunnit många utmärkelser på 

konstmässor runt om i världen.  

 

– Bertils objekt som vi valt ut i år går visar hans bredd från ljust till mörkt och naturligtvis hans karakteristiska 

blåa skapelser. Mattias Stenberg, som verkligen utmanar glasblåsarna tekniskt, väver in det skandinaviska i sina 

nya skapelser. Frida Fjellman har precis ställt ut på ArtBasel-mässan i Miami och kommer med sina lekfulla 

varelser med inspiration från Erik Höglunds tjurvaser, säger Laila Sjöfors, butikschef på Önska-butiken i 

Kungsmässan.   

 

– Vi är jätteglada över att Kosta Boda kommer tillbaka till oss och denna gång med en världspremiär i Mattias 

Stenbergs nya konstglas. Att vi kan bjuda våra besökare på detta är fantastiskt, säger Daniel Peterson, 

centrumchef, Kungsmässan. 

 

Småländska Kosta Boda firade 2017 275 år och är en av världens mest kända glastillverkare. Utställningen i 

Kungsmässan pågår den 26 april – 6 maj, på Torget, Plan 1, Entré 4.  
 

För ytterligare information, kontakta:  

Karin Damré, event- och marknadskoordinator Centrumledningen Kungsmässan, tfn: 0709-99 95 89, e-post: 

karin@kungsmassan.se 

 

Konstverk av Bertil Vallien. Foto: Kosta 

Boda. 
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