
Stipendiat 2017: Kristin Larsson 

Kristin Larsson är född 1990 i Gnesta kommun och uppvuxen på en bondgård med jordbrukande
föräldrar. Att byggnaden för hennes nedlagda låg- och mellanstadieskola blev uppköpt av glasblåsaren

Ebba von Wachenfeldt gjorde att Kristin började arbeta som glasblåsare redan 
som 14-åring – ett prao i årskurs åtta fortsatte med sommarjobb fram till studenten. 

Efter yrkesexamen som glasblåsare på Kosta praktiserade Kristin Larsson i Österrike och i USA.
Förutom  examen på kandidatprogrammet i keramik och glas på Konstfack 

har hon studerat på Pilchuck Glass School i Seattle, USA.

”Mina rötter som konstnär och glasblåsare finns i den skandinaviska studioglaskulturen. 
Jag intresserar mig för normer, sociala koder, hierarkier och status 

inom både glasblåsarvärlden och samhället. 
Jag vill undersöka och ifrågasätta vad som är bakgrunden till hur vi agerar och vad vi skapar. 

Mitt arbete är ofta ironiskt och lekfullt med en feministisk underton.” säger Kristin, som tror sig vara
starkt påverkad av att hon alltid jobbat för kvinnor i en annars 

ganska mansdominerad bransch med en machonorm som säger att ju större desto bättre.

Bruksglaset står ofta i centrum i Kristin Larssons arbeten, eftersom det är 
laddat med uppfattningar och lätt för mottagaren att identifiera sig med. 

Skapandeprocessen med sina repetitiva moment och tilliten
till handens kunskap är viktig för henne. 

Kristin blåser ofta på fri hand utan form, eftersom hon gillar 
det drivna glasets kvaliteter och känsla.

Kristin Larssons examensarbete handlade om att 
kombinera glas med metaller som mässing, koppar och tenn. 

Syftet är att skapa ett nytt uttryck och att få metallerna att bli ett levande material att lyfta fram
egenskaper som liknar glasets.

 ”Jag har haft ett lekfullt uttryck, det kan till och med vara naivt, men nu har jag delvis frångått min
tidigare stil. För mig var det intressant att blanda tenn med glas för att släppa 

min hantverkstradition och den tekniska kunskap jag har om vad som är `rätt och fel`. 
Att lägga till ett nytt material blev för mig ett sätt att hitta nya uttryck”.
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