2015-12-16 16:54 CET

FLERFALDIGT PRISBELÖNTA OCH
HYLLADE CHEFSDESIGNERN GUNILLA
LAGERHEM ULLBERG HAR LÄMNAT
OSS
Det är med stor sorg som Kasthall kan meddela att chefsdesignern Gunilla
Lagerhem Ullberg natten till onsdag somnade in efter en lång tids
cancersjukdom.
Gunilla har under sina 28 verksamma år i företaget gjort ettt stort avtryck
inom design i såväl Sverige som internationellt. Trots sin svåra sjukdom
arbetade Gunilla med Kasthalls design och formgivning ända fram till slutet.

”Det är med stor sorg som Gunilla Lagerhem Ullberg nu har lämnat oss.
Under mitt första år på Kasthall har jag fått privilegiet att lära känna henne
och ta del utav hennes enorma kunskap. Gunilla har personifierat Kasthalls
designfilosofi vilken vi kommer förvalta och föra vidare i Kasthalls framtid”
säger Eva Boding, VD Kasthall.
Året var 1987 och Kasthall behövde en ny formgivare som kunde ansvara för
den konstnärliga utvecklingen. Via rekommendationer från Konstfacks rektor
blev Gunilla Lagerhem Ullberg, 32 år gammal, kontaktad och en ny epok i
Kasthalls historia inleddes.
Under Kasthalls första 70 år låg fokus på yrke, teknik och hantverk. En
formgivare utan dessa kunskaper hade svårt att få respekt för sina idéer.
Gunillas kunskap om design och textiliernas urgamla tekniker, i kombination
med moderna effektgarn och färger, kom att ta varumärket till en
internationell nivå och förändrade företaget historiskt.
Gunilla lät Kasthalls tillverkning influeras av de stora modehusens kreationer
och återgav modevärldens snabba cykler till något varaktigt i Kasthalls
mattor.
I Gunillas ögon var mattor precis som mode. Hon menade att Kasthalls mattor
bygger på traditioner som hela tiden ska förnyas, att ta en tradition och vrida
den till något nytt, att vårda gammalt och skapa nytt.
Tanken på hur hon skulle överlista maskinerna och hitta nya sätt att skapa
mönster var något som motiverade snarare än begränsade henne. För Gunilla
var det viktigare att hitta nya sätt att skapa mönster och utveckla vävtekniker
med nya material och kombinationer, än att nöja sig med det som redan
fanns.
Flertalet av Kasthalls klassiker är kollektioner som Gunilla designat med
inspiration hämtad från vårt skandinaviska ursprung, med känsla för naturen,
årstiderna och företagets hantverkstraditioner. Naturen har även influerat
Gunillas senaste design för Kasthall som lanseras i februari 2016 under
Stockholm Furniture Fair.
Gunilla Lagerhem Ullbergs nyfikenhet och experimentlust i kombination med
hennes känsla för färg, material och teknik är några av anledningarna till att
Gunilla blivit så respekterad och prisbelönats flerfaldiga gånger genom åren.
Diplom för Utmärkt svensk Form 1991, Utmärkt svensk Form 1997, Årets

designer av Elle Interiör 2012 m.fl. Hennes design för Kasthall finns bland
annat på Kungliga Slottet, ambassader, offentliga byggnader och i en mängd
privata hem runt om i världen.
För mer information och bildmaterial var vänlig kontakta Hans Hjelmqvist
Grand Relations, telefon 0708-29 56 61 eller email
hans@grandrelations.com

Kasthall har designat och tillverkat unika vävda och handtuftade mattor och
golv sedan 1889. Den egna fabriken ligger sedan starten i Kinna, mitt i det
traditionsrika textilområdet i Västsverige, där all tillverkning fortfarande sker.
Under åren har Kasthall blivit en av de världsledande inom design och
tillverkning av mattor, och finns nu representerade i 30 länder med
showroom i Stockholm, Milano och New York. En del av hemligheten är att vi
äger vår egen produktion och därmed har kontroll över hela
tillverkningsprocessen. En annan är vår konsekventa satsning på design och
produktutveckling.
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