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31/5 HOUSE OF BODA 
The Glass Factory är en 
central produktionsplats för 
samtida glas som attraherar 
både nationella och interna-
tionella konstnärer. House of 
Boda är en ny semipermanent 
utställning med de konstnä-
rer som valt att etablerat sin 
kreativa bas i anslutning till 
museet. I en färgstark och 
formrik utställning får du ett 
smakprov av det nya progres-
siva glasriket. 

31/5  FÖRESTÄLLNINGAR 
OCH IMPULSER 
Ett urval av examensarbeten 
från Konstfacks utbildningar i 
keramik och glas på kandidat- 
och masternivå.
Deltagande konstnärer: Elsa 
Binder Ekedahl, Malin Ida Er-
iksson, Jo Andersson, Wictor 
Öberg. 

31/5 NOTE TO SELF 
Föremål blir del av våra liv. Vissa 
varsamt omhändertagna andra 
omedvetet utvalda. I en taktil, 
interaktiv utställning utforskar 
Anna-Linda Gabriel objektets 
betydelse. Genom ett landskap av 
konstnärliga installationer under-
söker hon relationen mellan sitt 
konstnärskap och ett undermed-
vetet samlande. 

19/6  EN MÄSTERLIG HYTT-
SNOK
Genom personliga berättelser 
och utvalda glasalster tecknar 
vi ett porträtt av den internatio-
nellt kända glasblåsaren Jan Erik 
Ritzman. Utställningen fokuserar 
på Ritzman som den mästerliga 
översättaren mellan glas och 
formgivare under hans år på 
Kosta glasbruk, 1957-1982. En 
Mästerlig Hyttsnok belyser och 
dokumenterar tysta kunskaperna 
och tekniker i arbetsprocessen 
med konstglas.  
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 10/7 KÄRA MONICA 
Monica Backström, en av Boda 
glasbruks stora stjärnor gick 
bort i Februari 2020. Med sin 
experimentlust och sitt orädda 
förhållningssätt bidrog hon till 
det svenska glasets renässans 
på 60- och 70-talet och hennes 
arbete har gjort starkt avtryck 
i svensk glashistoria. Kära Mo-
nica är en hyllningsutställning 
där du får möta delar av hennes 
produktion och konstnärliga 
arbete. 

10/7 FOSSILER OCH ANDRA 
TING  
Mika Lindblad var mottagare 
av The Glass Factorys och Beck-
mans  residens på The Glass 
Factory 2020. Utställningen 
kretsar kring serien Korall. 
Mika, utbildad på Beckmans 
Designhögskola, driver idag 
Mika Lindblad Studio samtidigt 
som hon fördjupar sina studier 
med en master i design på 
Konstfack.

14/8 ATT TALA OCH TÄNKA 
MED FÖNSTER
Utställningen ”Att tala och 
tänka med fönster” är ett 
resultat av konstnären Sarah 
Maria Yasdanis utforskande 
av ungsgjutet glas under sitt 
arbetsstipendium hos The Glass 
Factory. Stipendiet var tilldelat 
från Emmaboda Kommun och 
Konstfack, University of Art, 
Craft and Design.

14/8 BOOM! - FANTASTISKA 
FEMMAN
BOOM! är en kvinnlig separa-
tistgrupp för konstnärer där alla 
fem medlemmar arbetar med 
glas. Gruppen består av Ammy 
Olofsson, Nina Westman, Ma-
tilda Kästel, Erika Kristofersson 
Bredberg och Sara Lundkvist.
”Fantastiska femman” visades 
första gången under somma-
ren 2020 på Rejmyre Art Lab, 
Utställningen är en retrospektiv 
som visar den verksamhet kvin-
nogruppen BOOM! haft under 
åren 2015 - 2020. 


