
Kosta Hotel: herberg
van glas e

het fantastische glas dat ons zowel een

hotel als een tentoonstelling maakt’.

Overal in het hotel hangen decoraties,

installaties en verrassingen van glas in

alle mogelijke kleuren en vormen.

Bar

De bar is ontworpen door Kjell Engman.

Een glazen wand van 95 meter zonder

zichtbare naden reflecteert het zonlicht

in de kunstwerken van de verschillende

glasartiesten. De vloer en het plafond

maar ook de bar, barkrukken, tafels en

stoelen zijn uitgevoerd in kobaltblauw

Het beroemde Zweedse glasdesignmerk Kosta Boda opende eind juni een indruk-

wekkend glaskunst-hotel. Zeven eigen designers gaven het een karakteristieke

en kunstzinnige uitstraling. Opvallende hoogtepunten zijn het kristallen zwem-

bad en de glazen bar.

Kosta Boda is opgericht in 1742 en

het oudste glasmerk van Zweden.

Het bedrijf heeft zijn thuisbasis in het

hart van Småland onder Stockholm, een

district dat bekend staat als ‘The King-

dom of Crystal’ (het koninkrijk van kris-

tal). In Kosta (de plaatsnaam is vernoemd

naar het bedrijf) werd eind juni het unie-

ke glaskunsthotel geopend. Directeur

Mattias Landgren verwoordt de hoge

ambities: ‘Wij bieden eersteklas accom-

modatie in combinatie met unieke diner-

en barmogelijkheden en een buitengewo-

ne spa. De gemeenschappelijke deler is

Bijzondere details in de spa.

In het hotel zijn 107 glazen wastafels te vinden...
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glas. Bezoekers van het restaurant wor-

den door glasblazers geëntertaind. Op

een podium midden in het restaurant

demonstreren de blazers van Kosta Boda

dagelijks de mogelijkheden van glas.

Ook organiseert het restaurant glas-

proeverijen. Daarbij ervaren de gasten

de invloed van het drinkglas – de keus

van het formaat, de vorm en de dikte –

op de smaakbeleving.

Zwembad

In het Kosta Boda hotel is in totaal 100

ton glas verwerkt, zoals in het zwembad

in het centrum van de spa, eveneens

een ontwerp van Engman. Hij verwerkte

er glanzende, blauw kristallen tegels in.

Heel opvallend is de wisselende glasex-

positie in de bodem van het zwembad.

In totaal zijn daar negen exposities te

bewonderen. Aan alles is gedacht: duik-

brillen zijn te huur om de expositie van

dichtbij te bekijken. 

Het Kosta Boda Art Hotel herbergt naast

104 suites ook een spa, restaurant en con-

ferentiecentrum. Verspreid over het hotel

zijn meer dan duizend glaskunstwerken

te zien. Opvallende glastoepassingen in

het hotel zijn de kroonluchter met 600

handgeblazen glasdruppels boven de

entree, de 248 prisma’s in de gevel en de

107 glazen wastafels. Meer informatie op

ww.kostabodaarthotel.se. <

Foto’s: Kosta Boda

erg
as en glaskunst

Overal in het hotel hangen decoraties, installaties en verrassingen

van glas in alle mogelijke kleuren en vormen, zoals hier in het atrium.

In de bar zijn de vloer en het plafond, maar ook de bar zelf, barkrukken, tafels en stoelen uitgevoerd in

kobaltblauw glas. 

Heel opvallend is de wisselende glasexpositie in de bodem van het

zwembad.
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