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Agneta Livijn glömmer aldrig första gången hon såg  
Monte Carlo. Dofterna, smakerna, färgerna. Medelhavskulturen 

gick rakt in i hennes unga själ. Hon har burit den med sig  
hela livet. Nu syns den i allt hon skapar: Keramiken,  

konsten – och inredningen.  
TEXT ELIN ERIKSSON FOTO KLAUS LUUKKONEN

on är en av Sveriges mest framgångsrika 
keramiker och konstnärer. Hon har ställt 
ut på Broadway Gallery i New York och 
hennes klassiska kollektioner med hand-

gjorda koppar, tallrikar och fat syns i såväl glossiga maga-
sin som i populära inredningsbutiker som Habitat, ROOM 
och IKEA. I över 20 år har Agneta Livijn försett oss med 
sina vackra kreationer, och nu sprider de sig som en löpeld 
världen över. 

Hennes design står för ljus. Genuinitet. Intensiva färger. 
Livskraft. När vi besöker hennes Östermalmsvåning för-
står vi att den kraften tycks överföras på allt hon vidrör. 

Innan Agneta Livijn köpte våningen för 24 år sedan var 
den tillhåll för ett kaotiskt kollektiv, med delat kylskåp, 
gräsliga, orangea tapeter och loftsängar längs alla väggar. 
Men Agneta Livijn såg potentialen, slog till, och förvandlade.

Dagsljuset väller in genom de stora, åttakantiga, spröj-
sade fönstren när vi kliver in, och sprider sig vackert i 
1880-talsvåningen med hjälp av de vitmålade väggarna 
och den generösa takhöjden på 3,80 meter. De intensiva 
färgerna tar för sig. Runtom i våningen hänger Livijns 
verk; stora målningar fyller väggarna, koppar och fat står 
upplysta i köksskåpet, målarburkar, penslar och canvas-
dukar står på golvet i en korridor. 

H
LJUSET VÄLLER IN i det stora vardagsrummet. Här, framför 
eldstaden i jugendstil, ligger Agneta gärna en ledig dag och 
lyssnar på musik. Tavlan på väggen är från hennes utställning 
Watergardens från 2013, takkronan är från Lumen Center 
Italia och soffan är från butiken Bohem på Agnetas gata. 

färg     ljus,  
och livskraft 
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”Indiska oceanen går rakt in i mina kollektioner!”
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I ATELJERUMMET SAMLAS allt som inspirerar: Fotografier av 
minnen, skisser och keramikprototyper. Den svartvita målningen 
är från en av Agneta Livijns tidigare utställningar som visades 
på Galleri Futura på 1980-talet – en personlig favorit. 

Urban fägring
På Trädgårdsmässan 2014 kommer du att få möta vårens spirande grönska i full prakt. 

Vi vill visa att ingen plats är omöjlig att odla på. Och att alla kan. Ord som Stadsbonde 
och Compact Gardening skvallrar om att odlandet växt och blivit en hobby även 

för de som saknar trädgård. I små krukor, på fasader och på övergivna 
järnvägsspår, odlar vi både ätbart, gräsgrönt och färgsprakande blommigt. 

Men vi ser även det omvända. Det urbana flyttar in i våra trädgårdar 
i form av modern arkitektur, betong och gråskalor.

Köp din biljett på tradgardsmassan.se – spara tid och pengar!

TRÄDGÅRDSMÄSSAN
20-23 MARS 2014
I SAMARBETE MED FOR, FRITIDSODLINGENS RIKSORGANISATION www.tradgardsmassan.se

Lina Ekstrand / Agent Molly & Co
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stilen är tidlös, men modern. Här samsas antikviteter, som sekel-
skiftesskåpet hennes pappa budade hem på auktion, med modern design, 
som den italienska, brunskärmade kökslampan från favoritmärket Moooi. 
Lägenheten utstrålar samma lekfullhet och glädje som Agneta Livijn själv. 
En glädje som hon får från naturens skönhet. 

– Jag glömmer aldrig första gången jag såg utsikten över Monte Carlo. 
Dofterna, smakerna, havet, musiken och miljön. De färger jag såg där 
har fastnat på min näthinna, och jag har burit dem med mig hela livet, 
säger Agneta Livijn. 

Agneta Livijn växte delvis upp i Frankrike. Under den tiden drev hennes 
far tre hotell i Paris, och hade en villa i en liten by i bergen ovanför Monte 
Carlo. I dag lever och verkar hon i Stockholm, men hon är ständigt på 
resande fot. Hon dras särskilt till ögrupper som Seychellerna eller Maldi-
verna. Där hämtar hon inspirationen till sitt konstnärliga skapande. 

– Naturen, frodigheten och livsglädjen där inspirerar mig väldigt mycket. 
Indiska oceanen går rakt in i mina kollektioner! 

LJUS, FÄRG OCH LIVSKRAFT|HEMMA HOSHEMMA HOS|LJUS, FÄRG OCH LIVSKRAFT

ENTRÉN HOS AGNETA LIVIJN är en fröjd för ögat. De höga pelarna 
sattes tid på 1930-talet och skapar ett majestätiskt första intryck. 
Stolarna i vardagsrummet är designade av Philippe Starck.
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allt vackert fotograferar hon och tar med sig hem till Stock-
holm, till arbetsbordet i ateljén. Där samsas de med färgtuber, ljus, pennor, 
papper, halvfärdiga skisser och keramikprototyper. 

– Jag älskar att arbeta med fotografier runtom mig! De är minnen i fysiskt 
format, en ” good reminder ” av de härliga stunderna i livet, säger Agneta Livijn. 

Just nu arbetar Agneta Livijn med en kommande utställning som ska 
visas på hennes showroom på Sibyllegatan 40 i Stockholm i maj. Giss-
ningsvis kommer den vara inspirerad av den unika floran på Mauritius, 
som var Agneta Livijns senaste resmål. Men det är inte bara rent fysiskt 
som Agneta Livijn är en vagabond. Hon reser också mentalt. Ur radions 
högtalare hemma strömmar jämt och ständigt italiensk musik från ita-
lienska radion, FM Italia. 

– Musik är den bästa inredningen. Man kan ju resa till hela världen 
med iTunes. 

I EN KORRIDOR mellan ateljérummet och hallen 
står blanka canvasdukar och påbörjade målningar 
uppställda mot väggarna och vilar. 

LJUS, FÄRG OCH LIVSKRAFT|HEMMA HOS

 . . .  T R A D I T I O N  F Ö R  F R A M T I D E N

Tel 035-18 65 65, www.friform.se

K L A S S I S K T  o c h  S T I L R E N T . 

S V E N S K  F O R M G I V N I N G  f ö r  G E N E R A T I O N E R .

Fri Form erbjuder terrassmöbler av högsta svenska kvalitet med vändbara dynor i härliga färger.  
classic Högklassigt svenskt hantverk i furu – natur eller vitlaserad. teak Naturlig skönhet och klassisk 

elegans i massiv teak. alu Den lyxiga serien i vit, grå eller svart lack, underhållsfri och närmast evig. 
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men agneta livijn har också en annan sida: Den trygghetssökande. 
Hon har en slags hatkärlek till förändring. För samtidigt som hon älskar att 
resa, upptäcka nya platser och förnya i sitt hem så fäster hon sig lätt vid 
saker. Hon älskar vardagen, att tidningen kommer varje morgon, att hon 
dricker kaffe vid sitt köksbord, att grannarna hälsar hjärtligt i kvarteret. 
Och så har hon sina små ritualer. 

– Har jag en ledig dag lägger jag mig framför brasan och lyssnar på mu-
sik. Det gör jag vare sig det är höst, vinter, vår eller sommar. Det är riktig 
livskvalitet, säger Agneta Livijn. 

Nu ligger våren runt hörnet, den årstid då den ståtliga 230 kvadratmeter 
stora Östermalmsvåningen visar sig från sin bästa sida. Nu fyller Agneta 
Livijn varje rum med böljande växter, och de stora åttakantiga fönstren 
ställs upp på vid gavel så att vårvindarna och ljuden från stadens myller rör 
sig från Stockholms gator, genom vardagsrummet, genom ateljen, och ut 
mot den lummiga innergården. Och där inne, bland vårvindar, italienska 
sånger, fågelkvitter och klackar som slår mot asfalten på gatan nedanför, 
arbetar Agneta Livijn fram nya färgsprakande målningar och nyanser till 
serviskollektionerna. 

– Jag är helt passionerad i gult just nu! Det känns som årets färg, säger 
Agneta Livijn. 

I KÖKET BLANDAS antikviteter med ny design. De egna 
keramikkollektionerna står uppställda i sekelskiftesskåpet 
som Agnetas far budade hem på auktion. Köksstolarna och 
bordet är från ROOM respektive Habitat, två av de designers 
som Agneta arbetat för, och den italienska, brunskärmade 
lampan är från favoritmärket Moooi. 

agnetas bästa förnyelsetips:
 
• Röj ut det gamla! 
•  Använd vit som basfärg och arbeta med 

accenter.
•  Rör på dig mycket! Res! Då skiftar du 

tankar, och fastnar inte i gamla hjulspår. 
• Gå efter dina favoritfärger.
•  Glöm inte att blommor, musik och 

böcker också är inredning.


