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Formgivaren, glasblåsaren och konstnären Simon Klenell är 
2021 års mottagare av Ulrica Hydman Valliens Stiftelses stipen
dium: 90 000 kr inklusive inbjudan till att göra egna experiment  
i hyttan hos Orrefors Kosta Boda. 

Nytt för i år är att stiftelsen också uppmuntrar Riksglasskolans 
ut  bildningar av glasblåsare och glaskonstnärer genom att till
dela nyutexaminerade Amanda Lund ett stipendium på 10 000 kr.

Juryn består av Ulrica Hydman Valliens Stiftelses styrelse: 
Hampus Vallien för Familjen Vallien,
Lina Sjöquist för Familjen Robert Weils Stiftelse,
Maria Lomholt för Orrefors Kosta Boda,
samt
Hedvig Hedqvist designskribent och författare.

Stipendierna delas ut av stiftelsens ordförande Hampus Vallien  
kl. 11.00 den 26 augusti i samband med invigningen av utställ
ningen ’Ulrica Hydman Vallien (1938–2018) Paradise lost’, i Gävle 
Konstcentrum.

Simon Klenell har sedan han utexaminerades från Konstfack 
gjort en framgångsrik karriär som studioglasblåsare.  
Med nyfikenhet och skicklighet har han fördjupat sig i den klas
siska glaskonstens tekniska förutsättningar och att tillföra nya 
dimensioner genom starka konstnärliga uttryck.
Avväpnande, med sin poetiska humor spränger han gränser. 
Han är en formrebell med stark integritet.
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Simon Klenell är född 1985 i Sunne i Värmland, utbildad vid  
Orrefors glasskola och Konstfack, 2006–11.  
Sedan 2017 ingår han i kollektivet Sthlm Glas i Gustavsberg. 

Amanda Lund är född 1991 i Orrefors och uppvuxen i en glas
bruksfamilj. Hon har 2021 avslutat en treårig utbildning på Riks
glasskolan.

Ulrica Hydman Vallien (1938–2018) var en av landets mest  
framgångsrika och populära glasformgivare. En färgstark ikon. 
Hon inledde sin karriär som keramiker och fick utrymme att  
pröva materialet i hyttan i Åfors, 1971. Hon kombinerade suve
ränt hantverk med gränslös lekfullhet. Hennes karaktäristiska 
motiv har smyckat allt från kristallvaser till brittiska jetplan.  
Hon lämnade ingen oberörd och är ovärderlig för Kosta Boda. 
Som glaskonstnär var hon formrebell, en berätterska som med 
sin humor hade en stor folklig förankring och uppskattning.

För vidare information – vänligen kontakta Maria Lomholt på 
070522 88 50 alternativt info@ulricahydmanvalliensstiftelse.se

Ulrica Hydman Valliens Stiftelse är bildad av familjen Vallien, Orrefors Kosta Boda AB och  
Familjen Robert Weils Stiftelse. Den kommer årligen att dela ut ett stipendium till talangfull form
givare/konstnär.


