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Ulf Nordfjells blomsterbord Gracilis i koppar och vitt med det nya kärlet Copper. På det vita
bordet skymtar keramikern Agneta Spångbergs unikt mönstrade keramikplattor. “Mötet med
Ulf Nordfjells former känns självklara, de lämnar utrymme till så mycket mer”, säger Agneta
Spångberg.

Nordfjell goes indoor
Som varje natur- och trädgårdsälskare vill även Ulf Nordfjell ta med sig
växterna in. Nu premiärvisas nya Nordfjell Collection Indoor hos galleri
Sebastian Schildt +. Kärl för växter, bord och blomsterbord i estetiska rena
former av stål i färgerna svart och vitt med koppar.
Som en grön tråd genom Ulf Nordfjells konstnärskap går platsen till växterna. Under
alla sina yrkesverksamma år som landskapsarkitekt har han formgivit egna produkter
till såväl offentliga parker som privata trädgårdar. Planteringskärl, bänkar, sittpuffar,
spaljéer och vattenblänk är idag samlade under varumärket Nordfjell Collection.
Med sin aldrig sinade kärlek till konsthantverket har Ulf Nordfjell bjudit in
mattgudinnan Gunilla Lagerhem Ullberg, keramikern Agneta Spångberg och

galleristen, tillika silversmeden, Sebastian Schildt att göra sina egna tolkningar av det
eleganta och sirliga blomsterbord Gracilis. Fyra kända esteter samlas i blommornas
värld, när våren står för dörren!
För Ulf Nordfjell har blomsterbordet alltid varit en självklarhet. “Det är så vackert att
föra samman många blommor av samma sort. Prins Eugen på Waldemarsudde följde
årstiderna med valet av sina krukväxter och det känns självklart än i dag. Blombordet
gör det både vackrare, självklare och framförallt enklare att sköta växterna.”, Säger
Ulf Nordfjell

Gunilla Lagerhem Ullbergs blomsterkollektion Herbarium Nr 30 smyckar ett av Ulf
Nordfjells blomsterbord Gracilis. “Men mina Nordfjell Collection bord är nog mer som små
smycken som inte kräver några krukväxter. Ja, mer att sitta vid, med frökatalogen och planera
sommarens rabatter”, säger Gunilla Lagerhem
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