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Pressmeddelande    Stockholm, 17 januari 2017 

Lust  och hantverksskickl ighet  i  överf löd – Kosta Boda bjuder 
upp t i l l  en vackrare vardag.   
Kosta Boda inleder 2018 års Formexmässa i Stockholm med att presentera två spännande designsamarbeten –
Crystal Magic, en elegant glasservis signerad tongivande Åsa Jungnelius och den lekfullt iögonfallande 
glasskulptur-serien What’s Up? av internationellt framgångsrika Frida Fjellman.  

I fjol hade Kosta Boda 275-årsjubileum vilken bland annat firades med pompa och ståt på plats i Kosta den 6 
juni tillsammans med H.M. Konungen och H.H. Drottning Silvia, samt med den ovanligt uppmärksammade 
hyllningsutställningen Hommage i vilken både Åsa och Frida bjöds in att bidra med sina unika uttryck. Med sina 
för Hommage särskilt skapade objekt har Kosta Boda injicerats med ny energi, inspirerats och utmanats, men 
framförallt lyckats återta sin position som ett av världens mest djärva glasbruk med en hantverksskicklighet 
utöver det vanliga och med ett formspråk i framkant.  

– Att tillträda som ny marknadschef under den nytändning som Kosta Boda gjort under 2017 har varit påtagligt 
entusiasmerande – att nu vara med och följa upp det gångna årets framgångar med att presentera de två 
designsamarbeten vi haft med Åsa Jungnelius och Frida Fjellman är ett verkligt tacksamt privilegium, säger Kjell-
Olof Askencrantz, Marketing Director Kosta Boda.    

Crystal Magic. ”rosa den enda färgen som finns” 

Åsa Jungnelius konstnärliga uttryck är ofta materialburet och rör sig mellan 
interiören till ett monumentalformat där det materiella språket undersöker 
relationen mellan kropp, objekten vi omger oss med och rummen de tillsammans 
agerar i. Materians konstanta positionering mellan det ekonomiska, sociala, 
politiska och ekologiska beskriver förutsättningarna för vår tid som vi lever i. 
Objekten blir till en form av fetischer över oss som individer och vår samtid. Nu 
lanseras äntligen Crystal Magic efter den två år långa produktutveckling som det 
inneburit att ta fram glas-servisen. Tillsammans med en specialiserad verkstad för 
servisglas har Åsa formgivit en serie ornamenterade glas som tar avstamp i 
kvartssanden som råmaterialet som ger kristallens dansande färgprismor och 
lusten till ett medvetet stretchat formspråk som möjliggör för mångsidigt 
användande i en en vackrare vardag.

– Jag ville skapa funktionella vardagsföremål av högsta möjliga kvalitet att användas under lång tid framöver.
Ursprungligen var tanken att Crystal Magic skulle ha regnbågens alla färger, likt de färgprismor som uppstår i 
kristallens ljusbrytning, men egentligen är rosa den enda färgen som finns. Att servisen gjorts på Kosta Boda har 
varit otroligt viktigt för mig – inte bara för den hantverksskicklighet som finns där, men också för att glasen görs av 
människor med schyssta arbetsvillkor. Kosta Boda är enda stället som gäller! säger Åsa Jungnelius. 

Åsa Jungnelius är konstnär (MFA) och lektor på Konstfack, baserad i Stockholm och Månsamåla i Småland. Hon har 
varit knuten till Kosta Boda sedan 2007. För närvarande arbetar hon även med det offentliga verket Snäckan som 
omfamnar hela den kommande tunnelbanestationen Hagaplan, som en hyllning till moderskapet. Jungnelius är 
konstnärlig ledare för det konstnärsdrivna projektet Residence-In-Nature och finns representerad med flertalet verk 
runt om i Sverige i privata och offentliga samlingar och har rönt framgångar på konstinstitutioner och belönats med 
ett flertal utmärkelser och stipendier. Tillsammans med LAST studio har hon formgett delar av den skräddarsydda 
inredningen på Nationalmuseum. Servisen Crystal Magic består av ett ”ölglas” för både röda och vita viner, en 
coupe som är perfekt för bubbel eller som dessertglas, samt en spännande tumbler i både klart och svagt rosa glas. 
Servisen är handgjord, munblåst och av blyfritt glas som är multifunktionellt och kan diskas i maskin.  
Pris/styck: Tumbler 349 SEK / Coupe 399 SEK / Vinglas 399 SEK 
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What’s Up? ”På Kosta gör jag sånt som jag inte kan göra när jag jobbar ensam”!

Med What’s Up? har Frida Fjellman fortsatt utveckla sina Erik Höglund-
inspirerade glasskulpturer – det ystra angreppet är detsamma, men 
tillökningen i skulpturfamiljen är denna gången av storleken mindre. Med 
utgångspunkten att det ska synas att hantverket är av högsta kvalitet har Frida 
valt att lyfta fram de egenskaper som hon själv går igång på – det glasiga, 
flödiga, det fascinerande och lekfulla. Figurernas nästan slumpvisa måleriska 
uttryck förstärks mot det kontrasterande transparenta glaset och av det faktum 
att skapelserna är friblåsta med påklipp tidigt i processen av ett team om fem 
erfarna glasblåsare – varje figur av den limiterade upplagan är således unik.  

– På Kosta gör jag sånt som jag inte kan göra när jag jobbar ensam och detta är
ett tydligt exempel på arbete som kräver hantverksskicklighet, samarbete och en
historisk kontext, liksom ett ställe som klarar att utföra arbetet rent industriellt med
allt vad utrustningen kring detta kräver, säger Frida Fjellman.

Just den lekfulla skaparglädjen har genomsyrat arbetet. De färdiga figurerna ska 
bidra med ett mervärde i form av positiv energi, någon att utveckla en kontakt 
med, i hemmet, på arbetsplatsen, på biblioteket eller i väntrummet.  

– Jag tycker att det är viktigt att varje !gur står för ett eget
uttryck. Det är en del i estetiken men står också för ett eget
värde. En väljer kanske inte den vas som är den snyggaste
utan den vars uttryck tilltalar en mest.

Frida Fjellman är ursprungligen från Mariestad, verksam i Stockholm och har formgivit för Kosta Boda sedan 
2016. Frida är högst aktuell och finns representerad på en mängd olika museer och kulturinstitutioner, med 
utställningar som genom åren belönats med flertalet utmärkelser och stipendier, rönt framgångar inte bara bland 
många av Sveriges konstinstitutioner, men också internationella framgångar – nu senast på ArtBasel i både 
Miami och Basel. Glasskuplturerna i serien What’s Up? kommer i fem olika figurer, varje i limiterad upplaga om 
100 ex. Pris/styck: 8490 SEK 

FÖR FRÅGOR, BILDER ELLER MER PRESSINFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA: 
Magnus Johnson, presskontakt SpoilConcept   
E-post: magnus.johnson@spoilconcept.se
M: (+46)70 – 965 42 53
T: (+46)8 – 410 470 06

Orrefors Kosta Boda AB är ett småländskt designföretag med formgivning och tillverkning av högkvalitativt bruks- och konstglas. Vi 
utvecklar, producerar och säljer ett brett bruks- och konstglassortiment för såväl privat som offentligt bruk under varumärkena Orrefors och 
Kosta Boda. Vi är Nordens största glasbruksgrupp med en historia som sträcker sig tillbaka till 1742. Hjärtat i verksamheten finns på 
glasbruket i Kosta. Genuin bruksmiljö med närhet till hantverket och formgivarna. Vid vårt bruk bedriver vi även en omfattande turism- och 
upplevelseverksamhet som årligen lockar över en miljon besökare. Orrefors Kosta Boda AB ingår sedan 2005 i New Wave Group som verkar 
med ett flertal varumärken på konsument- och företagsmarknaden inom områdena sport, fritid, inredning och gåvor. New Wave Group är 
noterat på NASDAQ OMX Stockholm. Magnus Andersson är VD i Orrefors Kosta Boda AB.www.kostaboda.se 




