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Lundins glasäpple är något av en ikon för modern design: Legendariskt och en symbol för svensk glaskonst.
Det skapades redan 1952 men visas fortfarande på utställningar runt världen. Denna storslagna skapelse är
enkel, spröd och graciös, samtidigt kraftfull. Inget föremål uttrycker glasbubblans luftiga skönhet lika starkt
som just Äpplet. En skimrande bubbla av glas är den första bok som skrivits om Ingeborg Lundin (1921-

1992), idag delvis bortglömd, men för glasintresserade fortfarande en klart lysande stjärna. En stor del av sitt
yrkesliv var hon knuten till Orrefors och där ligger också tonvikten i denna framställning. Lundin var

verksam under det svenska glasets guldålder och hon omskrevs som "glasets poet", "glasets Balenciaga" eller
"glasets drottning". Denna koncentrerade och välillustrerade volym förmedlar Ingeborg Lundins nyfikenhet
inför glaset, materialets mysterier, arbetet på golvet nära blåsare och andra som var en förutsättning för
hennes eget skapande. Genom de förstklassiga fotografierna av Lundins glas, vaser, skålar och de många
friare formerna inser läsaren hennes fascination inför det material som hon hade gett sig i våld. Här får man
likaså följa hennes många utställningar liksom hur hennes konst bemöttes i recensioner och artiklar. Kerstin
Gynnerstedt är fil.dr och docent vid universitetet i Växjö. Glaskonstnären Åsa Junselius, välkänd kollega av

senare generation till Lundin, har skrivit bokens förord.

 

Forlaget skriver: Glaskonstnären Ingeborg Lundins glasäpple är
något av en ikon för modern design: Legendariskt och en symbol för
svensk glaskonst. Det skapades redan 1952 men visas fortfarande på
utställningar runt världen. Denna storslagna skapelse är enkel, spröd
och graciös, samtidigt kraftfull. Inget föremål uttrycker glasbubblans
luftiga skönhet lika starkt som just Äpplet. En skimrande bubbla av
glas är den första bok som skrivits om Ingeborg Lundin (1921-1992),
idag delvis bortglömd, men för glasintresserade fortfarande en klart

lysande stjärna. En stor del av sitt yrkesliv var hon knuten till
Orrefors och där ligger också tonvikten i denna framställning.
Lundin var verksam under det svenska glasets guldålder och hon
omskrevs som "glasets poet", "glasets Balenciaga" eller "glasets

drottning". Denna koncentrerade och välillustrerade volym förmedlar
Ingeborg Lundins nyfikenhet inför glaset, materialets mysterier,

arbetet på golvet nära blåsare och andra som var en förutsättning för
hennes eget skapande. Genom de förstklassiga fotografierna av
Lundins glas, vaser, skålar och de många friare formerna inser

läsaren hennes fascination inför det material som hon hade gett sig i
våld. Här får man likaså följa hennes många utställningar liksom hur
hennes konst bemöttes i recensioner och artiklar. Kerstin Gynnerstedt
är fil.dr och docent vid universitetet i Växjö. Glaskonstnären Åsa
Junselius, välkänd kollega av senare generation till Lundin, har

skrivit bokens förord.
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