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2017 är trettonde designsäsongen på Nivå125Båstad 
 
Ännu en bred och spännande utställningssäsong väntar sommaren 2017 på designgalleriet Nivå125Båstad. 

Svenska moderna designklassiker – Klong – och formgivarna – Broberg&Ridderstråle – i en mix med 

traditionellt och samtida konsthantverk – schatull av Charlotte Mrani och silverkannor av Sebastian Schildt.  

 

 

Klong & Friends 
Vem känner inte till vasen Äng, fotogenlyktan Patina eller ljusstaken Constella? Företaget Klong firade under 

2016 sitt 15 årsjubileum och har under dessa år producerat ett antal designprodukter som redan kan rubriceras 

som klassiker. Däribland Äng, Patina och Constella. 

Det är därför glädjande att hela sommaren i en stor samlingsutställning på Nivå125Båstad visa de flesta av de 

produkter som Klong har producerat under sina första 15 år. I utställningen visas även de exklusiva objekten i 

Klongs Jubileumskollektion. 

Eva Hjertberg är kvinnan bakom företaget Klong, och i utställningen låter hon oss få berättat hur hon 

”upptäcker” formgivare samt processen bakom de flesta av produkterna. Och som en extra dimension ger även 

formgivarna sina tankar och idéer bakom respektive produkt i korta texter.  

Två av formgivarna bakom produkterna hos Klong – Ania Pauser och Sofia Almqvist – lyfts fram lite extra i 

denna utställning. De har i egen regi tagit fram två korta serier ibland annat porslin och metall, som kommer 

premiärvisas under sommaren på Nivå125Båstad. 

Utställningen Klong & Friends pågår i Stora Galleriet på Nivå125Båstad 23 juni till och med 13 augusti. 

 

 
 

Äng vas och bord Rink av Eva Schildt för Klong, samt matta Bula av Ania Pauser för Kathea, är något av det 

som visas i utställningen Klong & Friends på Nivå125Båstad under sommaren 2017. Foto: Klong.  



Broberg & Ridderstråle 
Formgivarna och inredningsarkitekterna Mats Broberg och Johan Ridderstråle är formgivarduon bakom några av 

produkterna hos Klong. Efter att ha gått ut Konstfack 2006 har deras karriär gått spikrakt uppåt, och de ligger 

bakom ett flertal designklassiker även hos andra företag som exempelvis Adea, Asplund, Muuto, Nola, Röshult 

och nu nyligen Skeppshult.  

I deras separata sommarutställning på Nivå125Båstad visas några av deras mest uppskattade produkter. En del 

som klassiker och andra i ny form. Några av deras utomhusprodukter visas dessutom i sitt rätta element – en 

kompletterande miniutställning på gårdsplanen.     

Utställningen pågår 23 juni till och med 13 augusti i Lilla Galleriet på Nivå125Båstad. 

 
Tati bord för Asplund och Gloria ljusstake för Klong. Design Broberg & Ridderstråle. Foto: Asplund 

 

 

Schatullmakaren Charlotte Mrani – tradition möter samtid 
Det är extra spännande att i år kunna visa objekt från ett konsthantverk som i princip är utdött i Sverige. 

Charlotte Mrani sadlade om från familjerådgivare, utbildade sig till finsnickare och for till en schatullmakare på 

Irland. Där lärde hon sig den speciella tekniken och hantverket och är nu Sveriges enda schatullmakare. Ja en av 

de få i hela Europa. Ett yrke med anor från 1700-talet.  

En humidor för de exklusiva cigarrerna, ett schatull för älsklingklockorna eller varför inte bara ett vackert skrin 

att placera på bordet för ögats glädje. Under perioden 23 juni till och med 13 augusti visas i Mellangalleriet på 

Nivå125Båstad ett urval av schatull i traditionell men ändå samtida design.   

Charlotte Mrani ställer ut i Mellangalleriet på Nivå125Båstad 23 juni till och med 13 augusti. 

 

 
 

Charlotte Mranis klockbox Njord i björk, ebenholtz och mörkblått läder. Foto: Charlotte Mrani. 

 

 

Sebastian Schildt – silver och smycken 
Han är en av Sveriges främsta silversmeder. Kanske mest omskriven för sina kannor som han lät skjuta hål 

igenom som ett led i debatten om konsthantverk kontra konst. Några av dessa kannor, tillsammans med en del 



nya samt några exklusiva smycken ur hans nya unika smyckeskollektion kommer visas i en pop-up-utställning 

helgen 4-6 augusti. Sebastian Schildt kommer själv vara på plats alla dagar för att berätta om hantverket och 

presentera sina objekt och smycken.  

Den exklusiva miniutställningen med Sebastian Schildt pågår 4 augusti till och med 6 augusti.  

 

 
 

Unika silverkannor och smycken av Sebastian Schild, visas i en exklusiv utställning första helgen i augusti på 

Nivå125Båstad. Foto:  

 

 

FAKTA 2017 : 

 

Nivå125Båstad – Designgalleri, Butik, Café 

Finnsbovägen 277, 269 96 Båstad 

 

Nivå125Båstad startade 2005 och har under de första tolv åren presenterat närmare 400 formgivare och 

konsthantverkare i seprat- eller samlingsutställningar. Bland dessa kan nämnas Signe Persson-Melin, Jonas 

Bohlin, Monica Förster, Mårten Medbo, Tom Dixon, Ulf Nordfjell och Carina Seth Andersson.  

 

 

 

ÖPPETTIDER 2017:  

 

Juni: 23 – 25/6 

 

Juli: 1 – 2, 8 – 31/7 öppet dagligen.  

 

Augusti: 1 – 13/8 öppet dagligen. 

 

 

 

 

UTSTÄLLNINGAR 2017 : 

 

Stora galleriet : Klong & Friends – en jubileumsutställning. 

Lilla galleriet : Broberg & Ridderstråle – prisbelönta formgivare 

Mellangalleriet : Charlotte Mrani – Sveriges schatullmakare 

4 – 6 augusti: Sebastian Schildt – unika smycken och silver 

 

 

Önskas mer information eller högupplösta bilder 

kontakta Lars-Åke Hansson, 0708-70 98 08 eller 0431-70696 

lars-ake.hansson@niva125.se      www.niva125.se 
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