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Gästinredaren

Agneta LivijnGästinredare

J– Jag älskar de internationella kon-
takterna i mitt jobb. De är oerhört 
berikande och den ena kontakten le-
der ofta till nästa. Ett möte i New 
York ledde till fabriken i Italien där 
jag tillverkar en del av mitt porslin.

Agneta Livijn är konstnär och ut-
omlands en av våra mest erkända ke-
ramiker och designers. Hon har desig-
nat för företag som Room, engelska 
Habitat, Marks & Spencer och Ikea. 

Hennes bakgrund är gedigen med 
utbildning bland annat på Beckmans 
och Art Institute i San Francisco. 

Men mest är hon nog präglad av sin 
uppväxttid på den franska Rivieran.

– Färgerna och det fria tänket har 
jag med mig därifrån. Jag började med 
keramiken när jag fi ck mina tre barn, 
avslöjar Agneta, som inte drejar utan 
bygger upp sina alster för hand, kav-
lar och knådar. 

– Idag är jag glad över det, för an-
nars hade jag inte kunna starta den 
internationella produktion av min ke-
ramik som jag har idag, bland annat 
vid fabriker i Italien och Portugal.

Blommor och blåa färger återkom-
mer gärna i mönsten på hennes tallri-
ka, fat och skålar, även om vitt är hen-
nes bas. Blommor återkommer också i 
hennes målningar, den konstform hon 
en gång började med och nu åter har 
tagit upp med stor framgång.

– Keramiken passade utmärkt när 
barnen var små, men nu när de mellan 
15 och 20, har jag en ny möjlighet att 
försjunka i målandet igen och det är 
fantastiskt roligt, säger Agneta och 
bjuder in oss i sitt hem i Stockholm! 

Agneta Livijn
Med hela världen som arbetsfält styr Agnet Livijn sin 
produktion av keramik från olika fabriker. Hennes vita 
serie Line har vunnit stor internationell uppmärksamhet. 
Och inspirationen, den har hon med sig från Medelhavet!
Styling Agneta Livijn Foto xxx Text Mona Ryberg 
Köpställen på sid 108.
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” Det är lugnande för själen att 
arbeta med händerna.”
Agneta Livijn drejar inte sin keramik 
utan bygger för hand upp sina alster   
i lera. Idag tillverkas hennes kollektio-
ner på fabriker med stor hantverks-
skicklighet både i Italien och Portugal. 

” Jag drejar inte min keramik utan 
knådar och bygger upp mina alster 
av leran. Det har blivit lite av ett 
signum för min keramik.”
Koppar i den vita keramikserien Agneta 
Line, en storsäljare som idag fi nns i stora 
delar av Europa genom engelska inred-
ningsförtaget Habitat.

Det internationella 
ger mig stor glädje

Gästinredaren

” Det kan ibland bli ett par, tre 
olika försöksmodeller i lera 
innan det känns rätt.”
Ovan: Ett första utkast till en ljusstake 
för hösten kollektion. Agneta testar sig 
fram med leran, ett arbete som måste 
gå snabbt och ställer krav på närvaro. 

” Jag tänker alltid på hur min 
keramik ska användas, hur 
skålar och fat ska kunna bru-
kas och se ut tillsammans på 
ett bord, det är viktigt.”
Till höger: På Östermalm i Agnetas 
matsal står det 2,5 m långa bordet, 
från fd The One. Kristallkronan med 
eklövsprismor ett arvegods. På golvet 
och i fönstret syns hennes blå kera-
mikstatyetter föreställande sönerna 
William och Axel när de sitter och 
lekar med bilar. 
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Jag älskar 
gammalt silver

Gästinredaren

”Jag älskar kristallkronor och gam-
malt silver! Det skapar ett sånt här-
lig ljus och en glans som är ett bra 
komplement till det enkla.”

För Agneta är möten en viktig del i livet, en 
förutsättning för liv, så middagar blir det 
gärna. Och förstås med hennes eget porslin: 
det blommiga och blåvita från Italien, un-
dertallrik från Portugal, en liten Targine i 
serien Line – ”en gryta” inspirerad från 
Marakkech. Änglar från Italien, Buddha-ljus 
från en väninna i USA och blandade ljussta-
kar och en liggande bukett mitt på bordet. 
På väggen hänger Agnetas egna tavlor.
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Mitt porslin ska 
vara användbart

Gästinredaren

” Jag lägger nästan alltid ner mina 
buketter på bordet under midda-
gen istället för att trycka ner dem i 
en vas. Det är vackert och fantasi-
eggande utan att vara ivägen.”
Agneta arbetar gärna med en vit bas – vitt 
porslin och vit botten – och kompletterar 
färgstarkt med blommor. Många ljusstakar, 
gärna i silver och gärna olika, ger ett vack-
ert bord utan att det bli stelt. Och den 
liggande blombuketten blir middagens 
självklara mittpunkt.

” Jag har älskar de internationella 
kontakterna i mitt jobb. Bara att 
starta tillverkningen vid fabri-
kerna i Portugal och Italien har 
lärt mig så otroligt mycket.”
För det nyöppnade hotellet Story i 
Stockholm har Agneta designat en spe-
ciell kollektion med koppar som fung-
erar för espresso, brulépudding eller 
liten förrätt. Fatet är Agnetas som nu 
tillverkas i Italien, i fabriken vid Amalfi -
kusten.  
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Gästinredaren

Medelhavet är 
min inspiration

” Konstböcker är viktiga för mig och 
får gärna ligga tillgängliga för in-
spiration och kunskap.”

  Gardinerna ramar mjukt in fönstret och blir 
en elegant, ljus bakgrund till blombuketten.  
Kannan har Agneta gjort, ett perfekt kärl för 
den Tricha Guild-inspirerade blombuketten 
från Odenplans Blommor. 

” Jag inspireras av min resor 
världen över och av färgerna 
från Medelhavets stränder.”
Ovan: När barnen var små fick kera-
miken ta överhanden. Nu, när dottern 
är 20 år och sönerna 18 och 14, har 
penslar och färg fått komma fram 
igen. Motiven för de senaste målning-
arna är hämtade från Maldiverna. 

” Tunikan ville jag ha med bara 
för att jag verkligen älskar 
mönstret och färgerna på 
den.”
Till vänster. En skön hörna, full av 
minnen. Karmstolen är ett arvegods, 
kaffebrickan ett lyckat köp från Istan-
bul, tofflorna kommer från Marocko 
och mattan från Portugal. Korgen 
kommer från Vietnam, som Agenta 
besökte i samband med tillverkningen 
av serien Maräng för Ikeas räkning. 

Mr Buddha, en gåva från väninnan i USA och ett ljus som aldrig kommer att brinna.


