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Catarina	  von	  Matern	  Arkitekt	  SIR/MSA	  
	  
mobil:	  	   070-‐7402200	  
e-‐mail:	  	  	   cvm@catarinavonmatern.se	  
	  
Född:	   1973	  	  
Språk:	  	   svenska,	  tyska,	  engelska	  
	  
	  
UTBILDNING	  
2006	   Högskolepedagogik	  inom	  fri	  konst,	  konsthantverk,	  design	  och	  arkitektur.	  Konsthögskolan	  Valand,	  

Göteborgs	  universitet.	  5	  poäng	  
2000	   Inredningsarkitektur	  och	  möbeldesign.	  Konstfack	  University	  College	  of	  Art,	  Craft	  and	  Design,	  Stockholm	  

170	  poäng.	   	  	  
1996	   Gesällbrev	  i	  möbelsnickeri.	  Lärling	  hos	  Marcus	  Buchal	  &	  Michael	  Krings	  Schreinerei,	  Köln,	  Tyskland	  	  
1992	   Nyckelviksskolan,	  Trä-‐linjen	  
1991	   Gymnasieexamen	  Socialestetisk	  inriktning	  
	  
	  
CVM	  Arkitektur	  &	  design	  
Egen	  verksamhet	  sedan	  juni	  1998	  
	  
	  
ANSTÄLLNINGAR	  
2016	  -‐	  2017	   SVID,	  stiftelsen	  svens	  industridesign.	  Projektledare	  och	  kommunikationsansvarig,	  EcoDesign	  Circle-‐	  

Ett	  treårigt	  EU-‐projekt	  som	  arbetar	  för	  att	  öka	  kunskapen	  om	  ekodesign	  hos	  Östersjöregionens	  små-‐	  och	  
medelstora	  företag,	  designer	  och	  designorganisationer.	  Det	  ska	  i	  sin	  tur	  leda	  till	  att	  företag	  kommer	  att	  
skapa	  metoder	  som	  drar	  nytta	  av	  ekodesign	  och	  cirkulär	  ekonomi.	  Deltidsanställd	  50%	  

2007	  –	  2009	  	   Västra	  Götalandsregionen/	  Fyrbodals	  kommunalförbund	  Processledare	  i	  metoden	  ”Design	  med	  
Omtanke”	  med	  projektansvar	  för	  Fyrbodals	  kommunalförbunds	  fjorton	  kommuner.	  Introducerade	  till	  
och	  handledde	  projekt	  i	  processarbetet,	  i	  samband	  med	  framtagning	  av	  Verksamhetsbeskrivningar	  inför	  
nybyggnationer/	  ombyggnationer.	  	  

2004	  -‐	  2009	  	   Göteborgs	  Universitet,	  HDK-‐	  Högskolan	  för	  Design	  och	  Konsthantverk	  vid	  Steneby	  
Universitetsadjunkt,	  avdelning:	  Möbelformgivning	  inriktning	  Trä.	  Kursansvarig	  och	  ansvarig	  för	  
avdelningens	  budget.	  Deltidsanställd	  60	  %	  -‐	  80	  %.	  

2001	  -‐	  2003	  	   Eva	  Nyberg	  arkitektkontor	  AB	  Medverkande	  inredningsarkitekt.	  	  
1999	  	   Konstantin	  Grcic´s	  design	  office,	  München,	  Tyskland.	  Industridesign.	  Praktik	  
1997	   Möbelrestaurering	  Carlsson	  och	  Rosenberg.	  Möbelrestaurering.	  Praktik	  	  
1993	   Marcus	  Buchal	  &	  Michael	  Krings	  Schreinerei.	  Möbelsnickeri,	  Köln,	  Tyskland.	  Praktik	  
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PROJEKT	  
	  
PROCESSLEDNING	  –	  VERKSAMHETSPROGRAM	  inför	  om-‐	  och	  nybyggnationer.	  Metod:	  Design	  med	  Omtanke	  
2017	   Alceahuset,	  Österåker	  kommun	  -‐	  servicecenter.	  Workshop	  tillsammans	  med	  arbetsgrupp	  som	  

resulterade	  i	  ett	  enklare	  verksamhetsprogram,	  ingick	  i	  inredningsuppdrag.	  	  
2013	  -‐	  2014	   Rikshem:	  Process-‐	  och	  projektledare	  för	  Kalmar	  kommun	  och	  omsorgsförvaltningens	  arbete	  med	  att	  ta	  

fram	  ett	  verksamhetsprogram	  inför	  nybyggnation	  av	  Vård-‐	  och	  omsorgsboendet	  ”Vänskapens	  väg”.	  	  
2007	  -‐	  2008	   Om-‐	  och	  tillbyggnad	  av	  Utsiktens	  gymnasieskola,	  Dals	  -‐Eds	  kommun.	  	  
2007	  -‐	  2008	   Utveckling	  av	  torget	  i	  centrum	  av	  Bengtsfors,	  Bengtsfors	  kommun.	  	  
2007	  -‐	  2008	   BUP:s	  ungdoms	  och	  familjecenter,	  Uddevalla	  kommun.	  	  
2007	  -‐	  2008	   Renovering	  av	  lekplats,	  Vänersborgs	  kommun,	  Gatuenheten.	  	  
2007	  -‐	  2008	   Gångbro	  över	  gamla	  hamnkanalen,	  Vänersborgs	  kommun	  Samhällsbyggnadsförvalningen.	  	  
2007	  -‐	  2008	   Vårdcentral	  och	  distriktssjukgymnastik,	  Primärvården	  Sotenäs,	  FyrBoDal	  	  
	  
INREDNINGSPROJEKT	  
2018	   Lärarförbundet,	  Stora	  Essingen:	  Aktivitetsbaserad	  kontorslösning.	  Programarbete	  samt	  planlösning	  för	  

fast-‐	  och	  lösinredning.	  CvM	  arkitektur	  &	  design	  i	  samarbete	  med	  Mattias	  Wreland	  Arkitektur	  &	  Design.	  	  	  
2017	  -‐	  2018	   Alceahuset,	  Österåker	  kommun,	  servicecenter	  och	  ”torget”.	  Ansvarig	  samt	  handläggande	  arkitekt	  

lösinredning	  för	  kontor	  och	  allmänna	  ”torg”.	  CvM	  arkitektur	  &	  design	  
2017	  -‐	  2018	   Alceahuset,	  Österåker	  kommun.	  Handläggande	  arkitekt	  fast	  inredning:	  planlösning,	  färgsättning	  samt	  ny	  

receptionsdisk,	  servicecentret	  och	  ”torg”.	  Konsult	  åt	  Bleck	  arkitekter	  	  
2015	   VG	  Scienta,	  Uppsala.	  Handläggande	  arkitekt,	  koncept	  och	  projektering	  inredning,	  aktivitetsbaserad	  

kontorsinredning	  och	  produktionsplan.	  Konsult	  till	  ON	  Arkitektkontor	  
2015	   Safeside	  Solution	  AB,	  Stockholm.	  Ansvarig	  samt	  handläggande	  arkitekt	  fast	  och	  lös	  inredning	  	  

aktivitetsbaserad	  kontorslösning.	  Special:	  egen	  design/framtagna	  produkter:	  skyltar,	  Stockholmskarta	  
samt	  förvaringsenheter.	  CvM	  arkitektur	  &	  design	  

2015	   Svenskt	  Näringsliv	  huvudkontor,	  fast	  inredning,	  design	  receptionsdisk,	  glaspartier	  samt	  lös	  inredning	  
arbetsplatser	  ”mellanrum”.	  Konsult	  till	  ON	  Arkitektkontor.	  	  

2014	  -‐	  2015	   Space360.	  Kontorsinredning.	  Ansvarig	  arkitekt,	  designkoncept	  och	  projektering	  fast-‐	  och	  lösinredning.	  	  
2014	  -‐	  2015	   Bostadsföreningen	  Skärholmshöjden	  Harholmen	  9,	  Inventering	  badrum	  och	  kök	  inför	  stambyte.	  	  

Förslag	  ny	  fastinredning	  bad	  och	  kök.	  Konsult	  till	  ON	  Arkitektkontor.	  
2014	   Västra	  Götalandsregionens	  Stockholmskontor,	  Tändstickspalatset.	  

Koncept	  och	  projektering	  lös	  inredning.	  CvM	  arkitektur	  &	  design	  
2014	   Livsmedelsföretagen,	  inredningsprojektering	  kontor.	  Konsult	  till	  ON	  Arkitektkontor.	  
2013	  -‐	  2014	   Atlas	  Copco	  huvudkontor,	  koncept	  och	  projektering	  inredning,	  ABW-‐	  kontor,	  kontorsinredning	  och	  

foajé.	  Konsult	  till	  ON	  Arkitektkontor.	  
2013	   Svenskt	  Näringsliv	  huvudkontor,	  inredning	  microkök.	  Konsult	  till	  ON	  Arkitektkontor.	  
2011	   Gymnasieskola,	  GY2011	  Södertälje,	  Inredningskoncept	  klassrum,	  foajé,	  allmänna	  utrymmen.	  Konsult	  till	  

Bleck	  arkitektkontor.	  
2002	  -‐	  2003	   Richard	  Steffen	  gymnasiet,	  Visby.	  Medverkande	  inredningsarkitekt.	  Eva	  Nyberg	  arkitektkontor.	  
2002	  -‐	  2003	   Jacobsbergskolan	  NT-‐	  gymnasiet.	  Medverkande	  inredningsarkitekt.	  Eva	  Nyberg	  arkitektkontor.	  
2002	  	   Åva	  gymnasium,	  fordonsprogrammet,	  Täby	  kommun.	  Medverkande	  inredningsarkitekt.	  Eva	  Nyberg	  

arkitektkontor.	  
2002	   Nya	  Gribby	  Gårdsskolan,	  Täby.	  Medverkande	  inredningsarkitekt.	  Eva	  Nyberg	  arkitektkontor.	  
2002	   Eneskolan,	  Järna.	  Medverkande	  inredningsarkitekt.	  Eva	  Nyberg	  arkitektkontor.	  
2000	   Adera+,	  Kontorsinredning	  till,	  IT-‐företag,	  konsult	  till	  arkitekt	  Frida	  Wanselius	  arkitektkontor.	  
2000	   Stockholms	  Universitet,	  E-‐huset.	  Andrum,	  ett	  rum	  för	  kontemplation	  och	  vila.	  Fast	  inredning	  samt	  

specialritade	  sittenheter	  och	  matta.	  I	  samarbete	  med	  konstnär	  Fredrika	  Linder.	  
	  
DESIGN	  –	  Möbler:	  	  
2016	   Love	  XL+	  Stol	  för	  offentlig	  miljö,	  extra	  bred,	  vård	  och	  omsorg.	  	  

Producent:	  Keystone,	  Ohlsson	  International.	  	  
2015	   Meander,	  pallen	  nr.1	  Producent:	  Egen	  produktion.	  	  
2015	   Kontorstrapetsen	  för	  den	  korta	  micropausen,	  att	  hänga	  ut	  sig	  i	  på	  jobbet.	  –	  i	  samarbete	  med	  Margreth	  

Dahlqvist.	  Producent:	  Egen	  produktion.	  www.kontorstrapetsen.se	  	  
2014	   Ateljé	  Pallar	  och	  bord	  för	  barn	  (förskola	  och	  skola).	  Producent:	  Furnea.	  	  
2013	   Love	  Lounge	  –	  fåtölj,	  för	  offentlig	  miljö.	  Producent:	  Keystone,	  Ohlsson	  International.	  	  
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2013	   Love	  Barbord	  och	  barstol	  för	  offentlig	  miljö.	  Producent:	  Keystone,	  Ohlsson	  International.	  	  
2013	   Edge	  bench	  soffserie	  för	  offentlig	  miljö.	  I	  samarbete	  med	  Eva	  Nyberg,	  Producent	  Kalin	  och	  Franzen.	  	  
2012	   Bric	  skåpserie	  och	  källsortering,	  för	  skola	  och	  kontor,	  i	  samarbete	  med	  Eva	  Nyberg.	  	  
2012	   Edge	  Big	  Z,	  T,	  I,	  H	  soffserie	  för	  offentlig	  miljö,	  i	  samarbete	  med	  Eva	  Nyberg,	  Producent	  Kallin	  och	  

Franzen.	  	  
2012	   Edge	  high,	  soffserie	  för	  offentlig	  miljö,	  i	  samarbete	  med	  Eva	  Nyberg,	  Producent	  Kalin	  och	  Franzen.	  	  
2012	   Love	  Fåtölj,	  soffa	  och	  småbord	  för	  offentlig	  miljö.	  En	  möbelserie	  som	  uppfyller	  äldres	  krav	  på	  komfort	  

och	  funktion.	  Producent:	  Keystone,	  Ohlsson	  International.	  	  
2012	   Love	  Staplingsbar	  stol	  med	  ljudabsorberande	  sits	  för	  offentlig	  miljö.	  Producent:	  Keystone,	  Ohlsson	  

International.	  	  
2011	   Love	  Bänk	  och	  bord	  för	  offentlig	  miljö.	  En	  möbelserie	  som	  uppfyller	  äldres	  krav	  på	  komfort	  och	  

funktion.	  Producent:	  Keystone,	  Ohlsson	  International.	  	  
2010	   Love	  Stol,	  karmstol	  för	  offentlig	  miljö.	  En	  möbelserie	  som	  uppfyller	  äldres	  krav	  på	  komfort	  och	  funktion.	  

Producent:	  Keystone,	  Ohlsson	  International.	  	  
2010	   Pufftåg	  och	  Sittkryp	  väntrumsmöbler	  för	  barn.	  Prototyper	  framtagna	  för	  Västra	  Götalandsregionens	  

primärvård.	  I	  samarbete	  med	  Eva	  Nyberg,	  Producent	  Kallin	  och	  Franzen.	  	  
2010	   Spot,	  fåtölj	  och	  soffserie	  för	  offentlig	  miljö.	  I	  samarbete	  med	  Eva	  Nyberg,	  Producent	  Kallin	  och	  Franzen.	  	  
2004	   Edge,	  soffserie	  offentlig	  miljö.	  I	  samarbete	  med	  Eva	  Nyberg,	  Producent	  Kallin	  och	  Franzen.	  	  
2003	   Formel,	  stol	  och	  bordsserie	  för	  skola.	  I	  samarbete	  med	  Eva	  Nyberg,	  Producent	  Lekolar.	  	  
2003	   Read,	  läsebord	  för	  bibliotek.	  I	  samarbete	  med	  Eva	  Nyberg,	  Producent	  Eurobib	  (Btj)	  	  
2003	   ”Info-‐torg”	  (hyllsystem	  och	  it-‐bord)	  till	  Sociala	  Huset	  -‐	  vårdcentral	  i	  Göteborg.	  Möbler	  för	  alla,	  

oberoende	  av	  ålder,	  hälsa	  eller	  funktionsvariation.	  Tillverkare	  Horreds	  möbel	  AB.	  Uppdragsgivare	  
Horreds	  möbler	  AB	  samt	  Design	  med	  Omtanke	  -‐	  Västra	  Götalandsregionen,	  Svensk	  Form,	  Stiftelsen	  
svensk	  Industridesign,	  Högskolan	  för	  Design	  och	  Konsthantverk	  

2003	   YoYo	  lamp,	  ute-‐	  och	  inomhus	  armatur.	  I	  samarbete	  med	  Lisa	  Lindström.	  Producent:	  Authentics	  Gmbh,	  
Tyskland.	  	  

2003	   Ståstol,	  stol	  för	  stående	  vila.	  I	  samarbete	  med	  Stefan	  Askhagen.	  Producent	  Kinnarps	  AB.	  	  
2003	   Lill-‐Noah,	  kontorsmöbler/	  förvaring,	  producent	  Horreds	  möbel	  AB.	  	  
2002	   Sunnanö,	  stol	  med	  och	  utan	  armstöd	  och	  som	  uppfyller	  äldres	  krav	  på	  komfort	  och	  funktion.	  	  

Producent	  NC	  möbler-‐	  Nordic	  Care.	  
2002	   Noah,	  kontorsmöbler/	  förvaring,	  producent	  Horreds	  möbel	  AB.	  	  
	  
DESIGN	  –	  Kommunikation/	  illustration/modellarbete:	  	  
2018	   	  “Assignment	  as	  visualiser	  and	  communicater	  at	  the	  workshop	  “Circular	  Design	  Forums”	  and	  HELCOM-‐	  

Intereg	  Workshop	  in	  Berlin.”	  Illustration-‐	  och	  kommunikationsuppdrag.	  Uppdragsgivare:	  
Umweltbundesamt,	  Dessau-‐Roßlau,	  Germany.	  

2015	   Grafisk	  facilitator/processledare.	  Projekt	  #mitt2030	  –	  Fossilt	  oberoende	  VästraGötaland	  är	  Västra	  
Götalandsregionens	  och	  Länsstyrelsens	  satsning	  för	  ett	  fossiloberoende	  samhälle	  år	  2030.	  Uppdraget	  
som	  Grafisk	  facilitator	  var	  en	  del	  i	  detta	  och	  syftade	  till	  att	  tillsammans	  med	  Västra	  Götalandsregionens	  
processledare	  jobba	  ihop	  och	  ansvara	  för	  planering,	  genomförande	  samt	  efterarbete	  av	  workshops	  för	  
unga	  vuxna	  i	  Göteborg,	  Vänersborg,	  Borås	  och	  i	  Dalsland.	  Uppdragsgivare:	  Västra	  Götalandsregionen,	  
regional	  utveckling.	  

1998	   ”Keramik	  –	  98”	  Utställningskoncept,	  projektering	  och	  produktion/byggnation	  av	  nordisk	  
keramikutställning	  för	  12st	  konsthantverkare,	  i	  samband	  med	  symposium	  och	  workshops	  under	  
kulturhuvudstadsåret	  -‐98.	  

	  
FÖRELÄSNINGAR:	  
2018	   Ecology	  aspect	  in	  furniture	  making.	  Föreläsning	  på	  seminarium	  riktad	  till	  Litauens	  möbelindustri	  I	  

samband	  med	  The	  furniture	  fair	  in	  Vilnius,	  Litauen.	  Organisatör:	  	  www.dizainoforumas.lt	  	  
2017	   Vård	  och	  omsorgsboendet	  ”Vänskapens	  väg”	  i	  Kalmar	  –	  processen	  fram	  till	  byggstart.	  

Konferensen	  Ny-‐	  och	  ombyggnation	  av	  äldreboende,	  Stockholm	  den	  21-‐22nov.	  
En	  föreläsning	  tillsammans	  med	  arkitekt	  Johanna	  Holm,	  Link	  Arkitekter.	  Berättade	  om	  framställningen	  
av	  det	  Verksamhetsprogram	  som	  vi	  tog	  fram	  och	  som	  låg	  till	  grund	  inför	  projekteringsarbetet	  av	  det	  nya	  
vård-‐	  och	  omsorgsboendet	  i	  Kalmar.	  Arrangör:	  Teknologisk	  Institut	  www.teknologiskinstitut.se	  	  

2013   Möbelserien	  Love	  Show´n	  &	  Tell	  i	  Pavilion	  ”Hello”,	  Arrangör:	  Stockholm	  Furniture	  &	  Light	  fair	   
2010	   Hållbara	  eller	  ohållbara	  affärer?	  Seminariedagen	  Mod,	  makt	  och	  Glädje	  på	  Göteborgs	  Operan.	  

Arrangörer:	  Västra	  Götalandsregionen	  och	  Design	  med	  Omtanke.	  	  
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2008	   ”Levande	  Stadskärna”	  Temadag	  för	  Bengtsfors,	  Lidköping	  och	  Skara	  kommun.	  Planering	  och	  
organisation	  av	  dagen	  samt	  konferencier.	  Arrangörer:	  Västra	  Götalandsregionen	  och	  Design	  med	  
Omtanke.	  	  

	  
UNDERVISNING	  enstaka	  kurser/uppdrag:	  
	   Göteborgs	  Universitet,	  HDK-‐	  Högskolan	  för	  Design	  och	  Konsthantverk	  vid	  Steneby:	  	  
2012	   Extern	  examenskritiker	  för	  tre	  kandidatstudenter,	  avdelningen	  för	  Möbeldesign	  inriktning	  Trä.	  
2004	   Extern	  examenskritiker	  för	  två	  kandidatstudenter,	  avdelningen	  för	  Möbeldesign	  inriktning	  Trä.	  	  
	   Konstfack	  University	  College	  of	  Art,	  Craft	  and	  Design,	  Stockholm:	  
2013	   Extern	  examenskritiker	  för	  två	  kandidatstudenter,	  avd.	  Inredningsarkitektur	  och	  möbeldesign.	  
2012	   Extern	  examenskritiker	  för	  två	  kandidatstudenter,	  avd.	  Inredningsarkitektur	  och	  möbeldesign.	  	  
2010	   Extern	  examenskritiker	  för	  två	  kandidatstudenter,	  avd.	  Inredningsarkitektur	  och	  möbeldesign.	  
2004	   Föreläsning:	  Bra	  karl	  reder	  sig	  själv	  -‐	  design	  för	  alla,	  oberoende	  rörelse	  och	  funktionsvariationer.	  	  

Avdelning	  Inredningsarkitektur	  och	  möbeldesign.	  
2004	  	   Workshop	  i	  samband	  med	  kursen:	  Design	  med	  omsorg.	  Avd.	  industridesign	  åk.4	  och	  textil	  åk.4	  &	  5.	  	  
2003	   Workshop	  i	  samband	  med	  kursen:	  Möbler	  för	  äldreboende.	  ´För	  avdelning	  Inredningsarkitektur	  och	  

möbeldesign.	  åk.	  2.	  	  
Beckmans	  designskola:	  

2019	   Rumsgestaltning	  Föreläsning	  och	  workshop	  åk.2	  
2017	   Vad	  är	  social	  hållbarhet?	  ”Uthållig	  design”	  Föreläsning	  och	  handledning	  åk.2	  
2016	  	   Rumsgestaltning,	  föreläsning	  inkl.	  handledning	  åk.2	  
2015	   Föreläsning:	  Design	  och	  hållbarutveckling.	  (inkl.	  Naturliga	  steget).	  CvM	  –	  mitt	  ansvar	  som	  arkitekt	  och	  

designer.	  Produkter	  som	  gör	  skillnad.	  
2004	   IKEA	  stolsprojekt:	  Handledning	  under	  designprocessen;	  skiss,	  ritteknik,	  modellbygge,	  Formlinjen	  åk.2	  
2003	   Ljus/belysningskurs:	  Grundläggande	  3	  veckors	  kurs	  om	  ljus	  och	  el-‐ljus.	  Formlinjen	  åk.3.	  	  
2003	   Ritteknik:	  Kurser	  i	  ritteknik,	  möbelritning,	  Formlinjen	  åk.1.	  	  
2002	  -‐	  2003	  	   Formlära:	  Kurser	  i	  skissprocess	  och	  modellbygge,	  Formlinjen	  åk.	  1,2	  och	  3.	  	  

Malmstens,	  Linköpings	  universitet:	  
2011	  &	  2013	   Vem	  designar	  jag	  för?	  Design	  med	  Omtanke.	  
	  
Har	  även	  föreläst	  på	  andra	  (än	  ovan	  nämnda)	  svenska	  skolor	  och	  designhögskolor	  samt	  på	  medicinhistoriska	  museet	  i	  
Vänersborg,	  invigning	  av	  utställningen	  Design	  S,	  Dals	  Långeds	  konsthall	  m.fl.	  

	  
UTSTÄLLNINGAR:	  Representerad	  i	  följande:	  	  
2011	   Design	  med	  Omtanke	  -‐	  Offentlig	  drivkraft	  för	  hållbardesign,	  Falkenbergs	  museum	  	  

Ställer	  ut:	  Pufftåg	  –	  i	  samarbete	  med	  Eva	  Nyberg,	  cavadesign.	  	  
Love	  –	  en	  stolserie.	  Catarina	  von	  Matérn	  design	  	  

2010	   Mod,	  makt	  och	  Glädje	  utställning	  och	  prototyp-‐performance	  med	  Cirkus	  Cirkör	  för	  Design	  med	  
Omtanke:	  Vandringsutställning	  på:	  Göteborgs	  Operan,	  Malmö	  Form-‐	  och	  designcenter,	  Lammhult	  -‐	  
Lammhult	  design	  Group.	  Ställde	  ut:	  Spot,	  Sittkryp,	  Pufftåg	  –	  i	  samarbete	  med	  Eva	  Nyberg.	  	  

2007	   ”Kollegor	  2”,	  Samlingsutställning	  Steneby	  Konsthall:	  Stolar	  för	  äldre	  och	  för	  de	  yngre;	  	  
Stolen	  Sunnanö	  för	  vård	  och	  omsorg	  och	  stolen	  Formel	  för	  förskola/skola.	  

2005	   SÄLJ,	  Not	  Quite	  Gallery,	  Fengersfors:	  Asterix-‐	  Sju	  små	  pallar.	  	  
2004	   Hemma	  hos,	  Galleri	  Andrén	  Schipchenko,	  YoYo	  lamp	  och	  rumsavskiljare.	  	  
2000	  -‐	  2003	   Young	  Nordic	  Design:	  Generation	  X,	  YoYo	  lamp,	  armatur	  i	  samarbete	  med	  Lisa	  Lindström.	  

Vandringsutställning:	  New	  York,	  Washington,	  Mexico	  City,	  Helsinki,	  Berlin,	  Montreal,	  Vancouver,	  
Ottawa,	  Glasgow,	  Reykjavik. Organisatör:	  Design	  Forum	  Finland,	  Danish	  Design	  Centre,	  Form	  Island,	  
Norsk	  Form,	  Svensk	  Form	  

2002	   Upplyst,	  Svensk	  Form,	  Skeppsholmen:	  MoMo	  watch,	  armatur	  i	  samarbete	  med	  Lisa	  Lindström.	  	  
2002	   Ung	  Svensk	  Form,	  Vandringsutställning	  Malmö:	  MoMo	  watch,	  armatur	  i	  samarbete	  med	  Lisa	  Lindström.	  
2001	  -‐	  2002	   3D+,	  Swedish	  Design	  on	  stage	  YoYo	  lamp,	  armatur	  i	  samarbete	  med	  Lisa	  Lindström.	  

Vandringsutställning:	  Bryssel,	  Berlin,	  Dublin,	  Orsa,	  Gävle,	  Stockholm,	  Ronneby,	  Uddevalla,	  Madrid	  
Organisatör:	  Riksutställningar	  och	  Föreningen	  Svensk	  Form 

2000	   Egen	  art,	  utställning	  på	  ”Svenskt	  Möbel	  Center	  AB:	  Bowie	  -‐	  hylla	  för	  Horreds	  AB	  och	  monterdesign	  för	  
Kvist	  Möbler	  A/S.	  	  
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2000	   Examensutställning	  Mjuk	  bänk	  för	  offentlig	  miljö.	  Konstfack	  University	  College	  of	  Art,	  Craft	  and	  Design	  	  
1997	  –	  2000	  	   Stockholm	  Furniture	  Fair:	  Studentutställningar	  i	  samband	  med	  Stolar,	  rumsavskiljare,	  skåp	  och	  bord.	  	  
1999	   Ung	  Svensk	  Form	  1999,	  3	  x	  Armaturer.	  Samarbete	  med	  Lisa	  Lindström.	  Vandringsutställning:	  Malmö,	  

Stockholm,	  London	  
ÖVRIGT:	  
2019	   Invald	  i	  Sveriges	  arkitekters	  Etiska	  nämnd.	  
2016	   Färgskrapan,	  Attunda	  tingsrätt.	  Volymmodell	  i	  trä.	  Till	  ON	  arkitekter.	   	  
2000	   IBM`s	  huvudkontor,	  Wasagatan.	  Presentationsmodell	  i	  trä.	  Till	  Cleas	  Kock	  Arkitektkontor.	  
	  
Stipendier:	  	   Fabrikör	  J.	  L	  Eklunds	  hantverks	  fond:	  löpande	  1	  år.	  2000	  

Estrid	  Eriksson	  stiftelse:	  resestipendiet	  1999.	  
	  
	  
	  
	  
Datum:	  1	  april	  2019	  
	  
Catarina	  von	  Matérn	  	  
Inredningsarkitekt	  och	  Möbeldesigner	  SIR	  MSA,	  	  
Processledare	  i	  DmO,	  Gesällbrev	  i	  möbelsnickeri	  
	  
CvM	  arkitektur	  &	  design	  	  
Working	  End	  Design	  Studio	  
Bjuletorg	  7	  /	  122	  41	  Enskede	  	  
	  
Telefon:	  070-‐	  740	  22	  00	  
cvm@catarinavonmatern.se	  	   www.catarinavonmatern.se	  

	  
	  
	  


