Jubileumsutställning
Kosta Boda

Ardy Strüwer
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Två jubilarer

MOLLBRINKS 60 ÅR
KO S TA B O DA 2 7 5 Å R
Unikat och multiplar
18 NOVEMBER – 2 DECEMBER

VERNISSAGE I UPPSALA
LÖRDAG 18 NOVEMBER KL. 12–15
SÖNDAGSÖPPET 19 NOVEMBER KL. 12–15
Utställningen pågår t.o.m. 2 december i Uppsala.
Därefter flyttar utställningen till Kungshamn.
Utställningen i Kungshamn

Kosta Boda är ett av världens främsta varumärken inom glas och glaskonst. Teknik och känsla har förfinats i hjärtat av Smålands skogar ända sedan 1742. Vårt
glas är färgstarkt, modigt, underfundigt och provocerande. Det sticker ut och tar
för sig. Kosta Boda är sann passion.
Våra formgivare hör till de mest erkända inom sitt område, inte bara i Sverige
utan i världen. Gemensamt för dem är lusten att utforska glasets möjligheter, att
alltid tänja på gränserna för vad som är möjligt. Teknikerna är både klassiska
och helt nya, ofta utvecklade av hantverkarna i hyttan, i arbetet med att försöka
förverkliga formgivarnas idéer.
Den nära dialogen mellan formgivarna och de skickliga hantverkarna pågår dagligen och fortsätter skapa unikt glas som kommer glädja både dagens omvärld
och kommande generationer.

FREDAG 8 DECEMBER KL. 13–18
LÖRDAG 9 DECEMBER KL. 11–15
SÖNDAG 10 DECEMBER KL. 12–15
Mollbrinks och Kosta Boda bjuder in till en utställning för att celebrera våra två
företags jubileum. Denna utställning är på många sätt unik. Aldrig tidigare har vi på
Mollbrinks visat en glasutställning av denna kaliber samtidigt som det för Kosta Bodas
konstnärer är ovanligt att ställa ut tillsammans i en och samma utställning.
Välkommen till en unik konstglasupplevelse.
OBS: VID TRYCKNING AV DENNA KATALOG FANNS INTE BILDER
TILLGÄNGLIGA PÅ FLERA AV KONSTNÄRERNAS UNIKAT. På utställningen presenteras ett 30-tal unika skulpturer samt lika många multiplar.

Kosta 275 år.
Århundraden av svenskt hantverk.
Glasbruket Kosta grundades 1742 och fick sitt namn efter sina grundare, generalerna Koskull och Staël von Holstein – Ko + Sta. Den första ugnen tändes den 26
juli för 275 år sedan. Tekniken och kunskapen om glas har sedan dess fulländats
här i hjärtat av de småländska skogarna.
Kännetecknande för dem som har arbetat för Kosta är mod och beslutsamhet. Andra egenskaper är samarbetsförmåga, envishet, hantverksskicklighet, påhittighet
och sinne för konst som tillsammans har bidragit till att Kosta lever än i dag.
Kosta Bodas produkter kommer även i fortsättningen att uppstå ur det småländska glasbruket, skapade för alla tänkbara tillfällen och karaktäriserade av svensk
djärvhet och en vakenhet för tidsandan.

B E R T I L VA L L I E N
Jag arbetar gärna med teman. I glaset finns möjligheter som inget annat material kan erbjuda. Det
är som att ösa ur en vulkan, där den glödande
massan snabbt förvandlas till is. Att i rätt ögonblick
fånga uttrycket, ljuset och avlocka glaset dess
hemligheter är utmaningen.
Bertil Vallien är Sveriges mest berömde glaskonstnär och -formgivare, mångfaldigt prisbelönt och rikt representerad på världens
museer. Bertil Vallien arbetar med en mytisk, drömsk och symbolisk motivvärld och bedriver vad han själv beskriver som en
forskargärning, i nära samverkan med sina medarbetare, vilka
flera arbetat nära Vallien i decennier. Bertil Vallien är framför
allt känd som sandgjutningens mästare. Hans massiva, djupt blåfärgade båtar tillhör den moderna glashistorien. Upphovsman till
Château, en av Kosta Bodas mest sålda serviser.

“Out look”

“Anode II”

Bertil Vallien

Bertil Vallien

LENA BERGSTRÖM
Glasets unika egenskaper och glashantverkarnas yrkesskicklighet inspirerar mig till att försöka
åstadkomma storverk, men samtidigt vill jag att
slutprodukterna ska vara naturligt vackra.
Lena Bergström är en av Sveriges mest prisbelönta och produktiva formgivare. Konstglas, bruksglas, belysning, textilier, smycken
och offentliga utsmyckningar. Inget verkar omöjligt för henne.
I Lenas konstglas ser man tydligt hennes fascination för slipad
kristall. Tillsammans med Kosta Bodas skickliga glasblåsare och
slipmästare tänjer hon ständigt på glasets gränser.

“Shade of Pale”
“Deep blue ink”

“Bordeaux”

Lena Bergström

Lena Bergström

ÅSA JUNGNELIUS
I första hand vill jag göra föremål som har berättandet i fokus. Med estetik som språk skildrar jag
vår objektsvärld på ett subjektivt sätt. Ofta använder jag mig av stereotypt laddade föremål som förlaga eller referens för att poängtera eller slå hål på
myten och dess betydelse. När det gäller glas som
material så älskar jag glittret och de blanka hårda
ytorna, gärna i kontrast till andra material.
Åsa Jungnelius, född i Stockholm och knuten till Kosta Boda
sedan 2007 har länge fängslats av hur ett objekts värde skapas
och dess förmåga att berätta och kommentera vår omvärld.
Hon utmanar ständigt etablissemanget genom att ifrågasätta
samhällets strukturella normer.
Resultatet är knivskarpa kommentarer dragna till sin yttersta
spets. Åsa Jungnelius konst spänner över ett brett spektra som
berör frågor kring estetiska hierarkier, mode, shopping, dekadens
och konstruktionen av könsroller. Referenser som tydligt tar sig
uttryck i serierna Jackie och Make Up.

“Make up läppstift lila”

“Make up mini läppstift bimbo lilac”

“Make up Nailpolish”

Åsa Jungnelius

Åsa Jungnelius

ANNA EHRNER
För mig är hyttan skapelsen. Här föds, formas och
lever glaset. Jag vill ta vara på glasets egna liv, arbeta med det och inte emot det. Följa glasmassan,
kraften, som inte går att tygla, men samtidigt se
det enkla och subtila
Anna Ehrner är en experimentell och sparsmakad stilist som
känne
tecknas av sitt enkla men kraftfulla formspråk och sin
förmåga att med ett sparsamt användande av färger uppnå stor
färgprakt. Färgade slöjor inne i glasmassan har blivit ett särskilt
kännetecken för Ehrner, liksom det ringlande glaset som återfinns i serierna Basket och Energy. Anna står bakom flera försäljningssuccéer som servisen Line och skålserien Contrast och på
senare tid Basket och Cup Cake.

“Together”
“Cooperation”

Anna Ehrner

Anna Ehrner

G Ö R A N WÄ R F F
Den glödande glasmassan inne i ugnen lockar mig
till upptäckter. Varje anfång ger mig på nytt lusten
att förmedla upplevelsen av glasets magi. Att göra
ett stycke glas till bärare av ljuset, havet och luften.
Jag vill skapa en boning åt ljuset, värmen och det
sinnliga.
Få har en sådan känsla för glasmassan som Göran Wärff, som
alltid värnat om de klassiska mästarkunskaperna inom glasblåsning och slipning. Ljusets spel i de klara glasvolymerna och de
oändliga optiska fenomen som uppstår då glaset bryter ljuset är
ett ständigt återkommande tema i Göran Wärffs produktioner.
Utöver glaset i sig själv är naturen, och ljusets spel i naturen, hans
andra huvudsakliga inspirationskälla.

“Saraband”

“Saraband”

“Summer Breeze”

Göran Wärff

Göran Wärff

KJELL ENGMAN
Mitt skapande utgår från livets cirkel. Jag vill forma glas som känns, som talar till alla våra sinnen.
Utnyttja brytningarna och ljuset. Skapa bilder och
berätta. Jag drivs av själva sökandet där nyfikenheten, mystiken och mytologin är viktiga inslag.
Glaset, den levande massan är min följeslagare.
Outtröttlig glaskonstnär med gränslös fantasi och berättarglädje
som får fritt utlopp i såväl bruks- som konstglas. Kjell Engman
hämtar inspiration från djurriket och musikens värld. Han arbetar ofta med större installationer där han även använder sig av
element som ljud och ljus. Kjell Engman är flitigt anlitad för
offentliga utsmyckningar både nationellt och internationellt.

“Mini-ark färgade fåglar”

“Fiol orangeröda strängar”

“Gitarr antilop”

Kjell Engman

Kjell Engman
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Mollbrinks Konst AB
Box 1000
S-751 40 Uppsala
Sweden

Kungsgatan 43
Uppsala
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info@mollbrinks.se
www.mollbrinks.se
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