
Mattias Stenberg inviger våren på Kosta Boda Art Gallery
Mattias Stenberg är Kosta Bodas senaste tillskott som designer och inviger nu våren på Kosta Boda Art Gallery i Bruno
Mathssonsalen. Septum blev Mattias genombrottsserie som på kort tid blev erkänd världen över med sin unika produktionsteknik.

Mattias Stenberg är Kosta Bodas senaste tillskott som designer och inviger nu våren på Kosta Boda Art Gallery i Bruno
Mathssonsalen. Septum blev Mattias genombrottsserie som på kort tid blev erkänd världen över med sin unika produktionsteknik. 

Teknik och känsla har förfinats av Mattias som skapat en ny modern dimension inom glasdesign. Färgstarkt, modigt och underfundigt
kombinerar Mattias glas, sten och silver med sann passion.

Magnus Andersson VD på Orrefors Kosta Boda AB säger:

 ”Årets konstglasutställning i Bruno Mathsson salen i Kosta är något nytt och spännande. Därav namnet på utställningen REDUX vilket betyder
återförd, lyckligt hemkommen.  Formgivaren Mattias Stenberg blandar glas med nya material och skapar på så vis objekt som tilltalar både
den konstintresserade så väl som den designintresserade kunden. Våra etablerade konstnärer med fokus på den svenska
konstglastraditionen visar också upp en helt ny sida. Jag ser verkligen fram mot vårens konstglashelg och starten för en helt ny
konstglassäsong.”

Konstglasutställningen invigs 28 april – 1 september

MATTIAS STENBERG

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. 

”Som formgivare jobbar jag kanske lite 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 hyttan.” – Mattias Stenberg
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Orrefors Kosta Boda AB is a design company in the Swedish province of Småland that designs and makes high-quality utility glassware and art glass. We develop, produce and sell a
wide range of utility and art glass for private and public use under the brands Orrefors and Kosta Boda. We are the largest glassworks group in the Nordic countries with a history dating
all the way back to 1742.

The glasswork in Kosta constitute the heart of our business. A genuine glasswork environment close to the craftsmanship and the designers. In Kosta we also run extensive tourism and
events operations that attract more than one million visitors each year.

Since 2005, Orrefors Kosta Boda AB has been part of New Wave Group, which works with several brands in the consumer and corporate market in the areas of sport, leisure,
furnishings and gifts. New Wave Group is listed on the NASDAQ OMX Stockholm exchange.

www.kostaboda.com


