
 Pressmeddelande 20 januari 2016 
 
 
HISTORISKT FÖREMÅL FÅR NYTT LIV 
 

 
 
 
Krukmakartraditionens kanske mest ikoniska föremål får nytt liv.  
Design: Kristina Stark lanserar Still Life Spillkum - en personlig nytolkning och 
uppdatering av dåtidens spillkum, en stor skål med hällpip. Still Life Spillkum är 
anpassad för dagens liv och behov, att användas varje dag och som tål såväl 
ögats som handens slitage. 
 
När du har allt – eller inget. Oavsett vad, är Still Life-serien tänkt att vara de enda 
utensilier du egentligen behöver. Varken mer eller mindre. Kalla det för essence. Eller 
koncentrat. Spillkumen är ett tillskott till Still Life Set i kollektionen Still Life som 
lanserades hösten 2015. Handgjord i naturliga, jordnära och enkla material, former och 
färger.  
 
”Min spillkum är en slags arketyp av krukmakartraditionens kanske mest ikoniska 
föremål - den klassiska och högt älskade spillkumen. Jag ville lyfta upp detta föremål 
på nytt och uppdatera den med rena, enkla linjer anpassade för dagens liv och behov” 
säger Kristina Stark, designer.   
 
En spillkum är ett fantastiskt användbart kärl som man kan använda till allt; knåda deg, 
blanda och röra ihop olika ingredienser i eller använda den som uppläggningsskål för 
sallader, soppor, pasta, bröd potatis etc. Spillkumen finns tillgänglig i två olika storlekar 
i fyra olika glasyrer.   
 



 
Material: Högbränt stengods. Giftfria glasyrer.  
Tål diskmaskin, ugn samt mikrovågsugn. 
Handgjord i Portugal. 
Färger: vitt, grått, terrakotta och sand 
Storlekar: 23 cm diameter eller 30 cm diameter. 
Rek/ca pris: 275 kr respektive 425 kr.   
 
Design: Kristina stark säljs hos Svenssons i Lammhult, Designtorget, Norrgavel m.fl.   
 
För högupplösta bilder, se Grand Relations bildbank, www.grandrelations.com/press  
 
För intervjuförfrågningar med Kristina Stark, högupplösta bilder samt produktutlån, 
vänligen kontakta Josefine Wikström Nilsson på Grand Relations.  
Email josefine@grandrelations.com eller telefon 076-947 19 00. 
 

 

 
 
Kristina Stark verkar sedan 1992 då hon tog sin examen vid 
Konstfackskolan i Stockholm som Industridesigner. Hon har 
även studerat vid Central Saint Martins College of Art and 
Design i London. Under många år har hon arbetat med 
formgivning åt många uppdragsgivare såväl i Sverige som 
utomlands. 2008 började hon även lägga grunden till sitt eget 
varumärke Design: Kristina Stark för att formge och producera 
sina egna produkter med hjälp av omsorgsfullt utvalda och 
skickliga hantverkare. Många av hennes produkter har redan 
blivit s.k. klassiker och finns att köpa i många designbutiker, 
museibutiker och ledande återförsäljare runtom i hela världen. 
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