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Nowy początek

AVSIKTLIG
PREMIERA KOLEKCJI MAJ 2017

IKEA i 10-gruppen
Gdy trzy młode projektantki IKEA połączyły siły z kultową grupą projektową
10-gruppen, współpraca zaowocowała
powstaniem 14 wyrazistych wzorów wykorzystanych m.in. na pościeli, tacach,
talerzach, dywanach i tkaninach z metra.
Łącząc teraźniejszość i wpływy z przeszłości, każdy przedmiot stanowi dowód
na to, że coś, co było efektowne 45 lat
temu, może być równie wspaniałe i dziś.
I że możliwe jest zarówno kultywowanie
historii, jak i bycie supernowoczesnym.

Iina Vuorivirta, projektantka IKEA, trzymająca tkaniny AVSIKTLIG.
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„10-gruppen reprezentuje to, co najlepsze
w historii skandynawskiego wzornictwa –
demokratyczne ideały,
estetyczne innowacje
i bezkonkurencyjne
wyczucie materiałów.
Styl projektowania
tej grupy nie zestarzał
się ani trochę. Jest
młodzieńczy, radykalny
i tak samo odważny,
jak w latach 70.”
– mówi Marcus Engman,
Kierownik ds. Wzornictwa,
IKEA of Sweden.

AVSIKTLIG wzór autorstwa Hanny Dalrot, projektantki IKEA.
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Nowy początek
Nie trzeba było długo się zastanawiać.
Gdy IKEA dostała szansę, by przenieść
w przyszłość bezcenne projekty autorstwa
10-gruppen, zdecydowała się bez wahania.
Buntowniczy kolektyw wstrząsnął światem
wzornictwa tekstylnego lat 70. Ich wpływ
na rozwój szwedzkiego designu, a w szczególności IKEA jest naprawdę bezcenny.
„Naszym celem było oczyszczenie
projektowego bagienka... chcieliśmy
stworzyć lepszy świat, bez wojen,
wykorzystując kolory, wzory i muzykę”
- mówi Carl Johan De Geer, współzałożyciel 10-gruppen.

Jedną z charakterystycznych cech i wizytówką 10-gruppen był fakt, że kolektyw zawsze rozpoczynał swoje nowe kolekcje
od plakatu. AVSIKTLIG nie jest wyjątkiem. Zawiera wszystkie wzory z nowej kolekcji i prezentuje historię, począwszy od roku
1970 do dnia dzisiejszego.
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Zapomnij o nostalgii
W kolekcji AVSIKTLIG i we współpracy z 10-gruppen najważniejsze
jest wybieganie w przyszłość. Połączyliśmy przeszłość i teraźniejszość
w formie, która bardziej przypomina
współpracę nowego ze starym, niż
jest zupełnie nowym tworem.
Na przestrzeni lat IKEA współpracowała z 10-gruppen przy rozmaitych
projektach, w różnych konstelacjach.
AVSIKTLIG jest najnowszym efektem tej współpracy i mamy nadzieję
pierwszym z wielu przyszłych projektów.

Klasyczny wzór Kuba autorstwa Inez Svensson pochodzi z pierwszej kolekcji 10-gruppen z 1972 roku. To rytmiczny, geometryczny wzór z rysowanych ręcznie
linii. W kolekcji AVSIKTLIG Kuba pojawia się w nowych kolorach.
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Potęga wzoru
Wśród wzorów pojawiających się w kolekcji
AVSIKTLIG są trzy klasyki 10-gruppen – wzory, które są równie spektakularne dzisiaj, jak
i 45 lat temu. AVSIKTLIG to również efekt
współpracy z trzema młodymi projektantkami
IKEA: Iiną Vuorivirta, Idą Pettersson i Hanną
Dalrot. Wraz z Tomem Hedqvistem, jednym
z założycieli 10-gruppen, artystki stworzyły
figlarną kolekcję, która odzwierciedla długą
i różnorodną historię kolektywnego projektowania, jednak nadal pozostaje bardziej współczesna niż cokolwiek innego.
„Mimo, że wszystkie wzory są tak różne
i artystycznie wyraziste we własnym
indywidualnym stylu, pasują do siebie
i dobrze współgrają w jednej kolekcji,
w której poszczególne części tworzą
tak mocną całość” - mówi Tom Hedqvist,
twórca i współzałożyciel 10-gruppen.

Projektantki IKEA: Ida Pettersson, Hanna Dalrot i Iina Vuorivirta wraz z Tomem Hedqvistem, twórcą 10-gruppen.
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Wzory i motywy kolekcji AVSIKTLIG

Iina Vuorivirta,
IKEA

Hanna Dalrot,
IKEA

Ida Pettersson,
IKEA

Birgitta Hahn,
10-gruppen

Carl Johan De Geer,
10-gruppen

Britt-Marie Christoffersson,
10-gruppen

Inez Svensson (1932-2005)
10-gruppen

Iina zawsze była zafascynowana
kropkami i różnymi motywami,
jakie mogą tworzyć, czego dowodem jest jej wzór pojawiający się
w kolekcji AVSIKTLIG.

Hanna poszukuje inspiracji
oraz energii w przyrodzie i jest
znana ze swojego organicznego
stylu. Szczególnie podoba jej się
to, jak linia ręki uwypukla się
w jej wzorze AVSIKTLIG.

Ida lubi pracować z jaskrawymi
kolorami i kontrastami.
10-gruppen zawsze była dla
niej dużą inspiracją, co można
zauważyć w jej wzorze powstałym
do kolekcji AVSIKTLIG.

Wzór liścia Jamajka stworzony
przez Birgittę w 1978 roku jest
dobrze znany i uwielbiany przez
wielu ludzi. A teraz z powrotem
wraca do gry, w nowych,
odświeżonych kolorach.

Djungel został pierwotnie zaprojektowany pod koniec 1960 roku,
ale nie pojawiał się w produkcji
od ponad 40 lat. Teraz powraca.

Zabawny wzór Jazz, sygnowany
przez Britt-Marie i pierwotnie
zaprojektowany w 1980 roku,
przeżywa kolorowy

comeback.

Klasyczny wzór Kuba pochodzi
z pierwszej kolekcji 10-gruppen
z 1972 roku. Dziś w kolekcji
AVSIKTLIG pojawia się w nowych
kolorach.

Tom Hedqvist,
10-gruppen

Lotta Hagerman,
10-gruppen

Ingela Håkansson Lamm,
10-gruppen

Susanne Grundell,
10-gruppen

Gunila Axén,
10-gruppen

Kristina Abelli Elander,
10-gruppen partner

Anders Wenngren,
10-gruppen partner

Znakiem firmowym Toma są
paski. Do kolekcji AVSIKTLIG
stworzył wzór poziomych
i pionowych linii, inspirowanych
świeżo zaoranym polem.

Motyw oceanu autorstwa Lotty
pojawiający się w kolekcji
AVSIKTLIG bazuje na jednym
z jej własnych obrazów.

Ingela woli pracować z prostymi
formami, co jest zauważalne
w jej geometrycznym wzorze
AVSIKTLIG.

Wkładem Susanne do kolekcji
AVSIKTLIG jest geometryczny
motyw inspirowany balkonowymi
balustradami.

Gunila znalazła inspirację we
własnym ogrodzie i tak powstał
wzór skręconego liścia wykorzystany w kolekcji AVSIKTLIG.

Wzór Kristiny do kolekcji
AVSIKTLIG przedstawia kosmitów
wyglądających zza pni drzew.
Został zaprojektowany z myślą
o jej nowo narodzonym wnuku.

Do kolekcji AVSIKTLIG Anders
stworzył wzór przypominający
labirynt, bazujący na elewacjach
betonowej architektury z lat 60.
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Ingela Håkansson Lamm z 10-gruppen wzbogaciła
kolekcję AVSIKTLIG geometrycznym wzorem,
ze stopniowym przejściem między prostymi
i ukośnymi liniami.
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PH141897

„Chciałem stworzyć klasyczną kolekcję, typową
dla 10-gruppen, pełną
rozpoznawalnych wzorów,
ale również nowych projektów. Kolekcja składa
się z trzech grup kolorystycznych: szmaragd,
ultramaryna i cytrynowy
żółty z czarnymi i białymi
elementami. To ułatwia
łączenie różnych wzorów
we wnętrzu”
– podkreśla Tom Hedqvist
z 10-gruppen.

Kolekcja AVSIKTLIG. Plakat 29,99 S61×W91 cm. Różne motywy 303.688.55
Fotel 320,-/szt. S68×G67, W80 cm. Różne kolory 703.696.45
Poszewka 19,99 D50×S50 cm. Różne wzory 703.613.24
Poduszka 79,-/szt. D54×S54 cm. Niebieski/biały 503.614.43
Narzuta/koc 59,99 S150×D240 cm. Liście/niebieski 003.611.91
Dywan tkany na płasko 499,- S170×D240 cm. Czarny/biały 903.703.08
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PH141895

„10-gruppen zawsze
reprezentował nowoczesny, młodzieńczy
sposób projektowania.
Szliśmy z duchem czasu
i zawsze pozostawaliśmy
w świetle jupiterów”
– mówi Ingela Håkansson
Lamm z 10-gruppen.

Kolekcja AVSIKTLIG. Wieszak z 3 haczykami
34,99/szt. S26×G13, W45 cm. Różne kolory
203.696.38 Torba na zakupy 14,99/szt.
S36×W42 cm. Różne wzory 703.613.62
Tkanina z metra 49,99 (Tutaj uszyto
z niej pokrycie siedziska krzesła vintage.)
S150×D300 cm. Różne wzory/niebieski
003.613.13 Narzuta/koc 59,99
S150×D240 cm. Liście/niebieski 003.611.91
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PH141896

Kolekcja AVSIKTLIG. Plakat 29,99/szt. S61×W91 cm. Różne motywy 303.688.55 Dywan tkany na płasko 299,S133×D195 cm. Czarno-niebieski 203.703.02

PH141899

Kolekcja AVSIKTLIG. Torba na zakupy 14,99/szt. S36×W42 cm. Różne wzory 703.613.62 Hak 15,99/szt.
W33 cm. Różne kolory 603.696.36 Tkanina z metra 49,99 S150×D300 cm. Różne wzory/niebieski 003.613.13
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„Jest pewna odwaga
w odręcznej kresce,
nieco chwiejnej,
a nie idealnie prostej.
W taki właśnie sposób
zawsze tworzymy”
– zaznacza Tom Hedqvist
z 10-gruppen.

Wzór AVSIKTLIG autorstwa
Iiny Vuorivirta, projektantki
IKEA.
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PH141902

Kolekcja AVSIKTLIG.
Pokrycie sofy 2-osobowej
199,- 100% bawełna. Projekt:
Inez Svensson. Alvared czarny/
niebieski 803.618.42 (KLIPPAN
sofa 2-osobowa sprzedawana
oddzielnie) Taca 59,99 Ø56 cm.
Różne wzory 203.467.36
Pudełko z pokrywką, 3 szt.
39,99 15×15×15 cm,
20×20×20 cm i 25×25×25 cm.
Czarny/biały 603.490.83
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PH141904

Kolekcja AVSIKTLIG. Kubek
12,99 36 cl. Kropki 203.565.27
Pudełko z pokrywką, 3 szt. 39,99
15×15×15 cm, 20×20×20 cm
i 25×25×25 cm. Czarny/biały
603.490.83 Notatnik 7,99/szt.
D21×S15 cm. Różne wzory/czarny
003.700.20
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PH141903

Kolekcja AVSIKTLIG. Kubek 12,99/szt. 36 cl. Kropki 203.565.27 Półmisek 12,99 D24×S13, W4 cm. Kropki
503.567.38 Talerz 12,99 Ø20 cm. Kropki 403.565.50

PH141901

AVSIKTLIG notatnik 7,99/szt. D21×S15 cm. Różne wzory/czarny 003.700.20
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Djungel sygnowany przez Carla Johana De Geer,
nie pojawiał się w produkcji od ponad czterech
dekad – ten wzór był w owym czasie zbyt śmiały.
My nie posiadaliśmy się z radości, mogąc go
ponownie wykorzystać.
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PH141890

„Chciałam pobawić się
tym wzorem i zadbać
o to, by odręczna
kreska była widoczna.
W efekcie powstał
powtarzalny wzór,
w którym powtórzenia
nie są tak oczywiste”
– podkreśla Hanna
Dalrot, projektantka
IKEA.

Hanna Dalrot inspiruje się naturą i często pracuje
z organicznymi kształtami, tak jak w tym wzorze
stworzonym z myślą o pościeli AVSIKTLIG.
Kolekcja AVSIKTLIG. Komplet pościeli 79,99/kpl
Poszwa S150×D200 cm. Poszewka D50×S60 cm.
Zielony 503.613.82 Różne kolory 803.613.85 Tkanina
z metra 49,99/szt. (Tutaj uszyto z niej poszewkę)
S150×D300 cm. Różne wzory/zielony 603.613.10
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PH141891

AVSIKTLIG komplet pościeli 79,99/kpl. Poszwa S150×D200 cm. Poszewka D50×S60 cm.
Zielony 503.613.82 Różne kolory 803.613.85

PH141888

Kolekcja AVSIKTLIG. Ręcznik do rąk 19,99/szt. S50×D100 cm. Różne kolory 703.687.64
Ręcznik kąpielowy 49,99/szt. S100×D150 cm. Różne kolory 603.685.14
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Dla projektantki IKEA Idy Pettersson
jedną z największych inspiracji jest
10-gruppen, co znajduje odzwierciedlenie w jej kolorowym projekcie
do kolekcji AVSIKTLIG.
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PH141907

„10-gruppen zawsze
była jedną z moich
największych inspiracji
i wywarła na mnie silny
wpływ. Uwielbiam ich
styl projektowania –
wyrazisty, kolorowy
i geometryczny
w swoim przekazie” –
podkreśla Ida Pettersson,
projektantka IKEA.

Ida Pettersson uwielbia
pracować z żywymi kolorami
i tak też było w przypadku
wzoru pojawiającego się
na tkaninie AVSIKTLIG,
którą tutaj wykorzystano
jako obrus.
Kolekcja AVSIKTLIG.
Tkanina z metra 49,99/szt.
S150×D300 cm. Różne wzory
203.613.12 Kubek 12,99/szt.
36 cl. Wzór w zygzaki 003.565.28
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PH141886

Kolekcja AVSIKTLIG.
Kubek 12,99/szt. 36 cl. Wzór
w zygzaki 003.565.28 Półmisek
29,99/szt. D31×S17, W4 cm.
Wzór w zygzaki 203.568.05
Talerz 12,99/szt. Ø20 cm.
Wzór w zygzaki 203.565.51
Kropki 403.565.50 Półmisek
19,99 D24×S13, W4 cm. Kropki
503.567.38 Podkładka na
stół 5,99/szt. S37×D37 cm.
203.520.39 Tkanina z metra
49,99 S150×D300 cm. Różne
wzory 203.613.12
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PH141885

Kolekcja AVSIKTLIG. Półmisek
29,99 D31×S17, W4 cm. Liście
103.568.01 Miska 24,99/szt.
Ø28 cm. Liście 703.568.79
Miska 39,99 Ø34 cm. Liście
403.566.11 Kubek 12,99 36 cl.
Liście 403.565.26 Taca 59,99
Ø56 cm. Różne wzory 203.467.36
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Birgitta Hahn zaprojektowała klasyczny dla 10-gruppen
wzór Jamajka, w upalny letni dzień, w archipelagu
sztokholmskim: „Zarówno wzór, jak i nazwa przyszły
mi na myśl od razu i były po prostu idealne”. W kolekcji
AVSIKTLIG oryginalny motyw z 1978 roku pojawia się
w nowych kolorach.
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PH141900

Opowieść toczy się
dalej
Wzory AVSIKTLIG są tak
wspaniałe, że chcemy
nadal się nimi otaczać.
Oznacza to, że niektóre
elementy, takie jak
pokrycie sofy, zasłony
czy talerze z klasycznym
dla 10-gruppen wzorem
Jamajka w odświeżonych
kolorach, będą dostępne
w sprzedaży dłużej niż
reszta kolekcji.

KLIPPAN pokrycie sofy 2-osobowej 199,- Pokrycie: 100% bawełna. Avsiktlig biały/czarny 603.499.31. Sofa 2-osobowa KLIPPAN jest sprzedawana osobno.
AVSIKTLIG poduszka 15,99 Projekt: Ida Pettersson. D30×S60 cm. Wielobarwny 903.457.00. Projekt: Iina Vuorivirta. D30×S60 cm. Biały/niebieski 403.458.11.
Projekt: Iina Vuorivirta. D30×S60 cm. Czarny/biały 803.458.09
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PH141884

AVSIKTLIG taca 29,99 Ø43 cm. Czarny/biały liście 103.545.19

PH141905

AVSIKTLIG poduszka 15,99 Projekt: Iina Vuorivirta. D30×S60 cm. Biały/niebieski 403.458.11
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WYWIAD Z TOMEM HEDQVISTEM

„Według mnie idee i styl 10-gruppen nie mogły znaleźć lepszego miejsca”,
mówi Tom Hedqvist o przejęciu przez IKEA ikonicznej marki tekstylnej
(będąc jednym z założycieli, wie, co mówi). Teraz on i jego projektanci
z dumą prezentują AVSIKTLIG – kolekcję, która spogląda w przyszłość,
a jednocześnie celebruje historię.

Niektórzy mówią, że wszystko co dobre, musi
się kiedyś skończyć. W przypadku 10-gruppen
wielu z nas ma nadzieję, że to nigdy nie nastąpi.
Gdy pozostali członkowie tego kultowego kolektywu projektowego podjęli decyzję o zakończeniu
działalności w 2015 roku, mimo silnej pozycji na
rynku, oczywiste było pytanie, co stanie się z marką.
Współzałożyciel Tom Hedqvist wspomina:
„Zasugerowałem, by skontaktować się z IKEA,
a następnie wysłałem smsa do Marcusa Engmana*, by zapytać, czy byłby zainteresowany. Od razu się zgodził”, mówi Tom. Dzięki jego
inicjatywie IKEA została powiernikiem dużej części
cennej spuścizny projektowej 10-gruppen.
Pomysł nie był tak radykalny, jak mogłoby się
wydawać. Na przestrzeni lat kilkukrotnie dochodziło do współpracy IKEA i 10-gruppen, a wielu
członków tej grupy projektowej gościnnie współpracowało z IKEA jako freelancerzy. Obie firmy
mają zatem więcej wspólnego, niż się wydaje na
pierwszy rzut oka. Zanim powiemy więcej o romansie IKEA i 10-gruppen, odbędziemy szybką
podróż w czasie.
Na początku lat 70. XX wieku 10-gruppen była
częścią sił anty-establishmentu, zwracając się
przeciwko ówcześnie obowiązującym ideałom
estetycznym. Jeden z założycieli, Carl Johan De
Geer, opisuje to w następujący sposób w nowej
książce 10-gruppen. Wzory i Ludzie: „10-gruppen
było stowarzyszeniem non-profit, a naszą ambicją było oczyszczenie projektowego bagienka…
Chcieliśmy stworzyć lepszy świat, bez wojen,
wykorzystując kolory, wzory i muzykę”.
„Branie spraw w swoje ręce było znakiem
tamtych czasów. Nie chcieliśmy zaakceptować faktu, że żadne firmy i producenci w nas
nie wierzyli. Zamiast tego zabraliśmy się do
pracy i w ten sposób pokazaliśmy, na co nas
stać. Chodziło o przedsiębiorczość, na długo
zanim jeszcze poznano to słowo”, mówi Tom.
„W tamtym czasie wszyscy byliśmy bardzo
pochłonięci sobą, ale to był chwilowy egocentryzm. Choć każdy z nas obrał swoją
własną drogę, szybko zdaliśmy sobie sprawę, jak inspirujące jest robienie projektów,
które rzeczywiście się sprawdzają, a ludzie
je lubią”.

Członkowie 10-gruppen podzielali przekonanie
o dużym znaczeniu wzorów tekstylnych. Wspólnie
stworzyli barwne kolekcje, które były w równym
stopniu śmiałe, krzykliwe i kochające zabawę.
„Naszym głównym celem zawsze było stworzenie dobrego projektu bez konieczności
pójścia na kompromis i dotarcie do szerokiego grona ludzi”.
Klienci zawsze byli i będą grupą liczną oraz zróżnicowaną.
„Pracowałem w sklepie w Sztokholmie prawie w każdą sobotę przez 20 lat. Podczas
tych lat obserwowałem, jak ludzie dorastają
i zmieniają się z niechętnych 10-latków
przychodzących do sklepu ze swoimi rodzicami, w nastolatki chcące ozdobić własny
pokój, a następnie w młodych dorosłych,
którzy urządzają swoje pierwsze własne
mieszkanie. Jeszcze kilka lat później niektórzy z nich przychodzili ze swoimi dziećmi”.
Dla Toma, który na co dzień zajmował się reklamą
i projektowaniem graficznym (pracował jako scenograf i pedagog, był kierownikiem artystycznym w Orrefors, dyrektorem w Röhsska Museum
w Göteborgu i dyrektorem w Beckmans College of
Design w Sztokholmie), 10-gruppen zawsze była
symbolem wolności.
„10-gruppen pozwalała mi stale wracać
do wyzwolonej sztuki. Była schronieniem,
w którym nie musiałem tak często iść na
kompromis i mogłem pracować z ludźmi,
których dobrze znam”.
W początkach działalności grupy sporo inspiracji
pochodziło z pop-artu i z grafiki, radykalnej londyńskiej mody oraz muzyki lat 60. i 70. Członkowie
10-gruppen zawsze z zainteresowaniem przyglądali się otaczającemu ich światu. Dla niektórych,
na przykład dla Toma, to uzależnienie na całe życie.
„Zawsze coś mnie ciekawi, dzięki temu czuję,
że żyję”.

*Kierownik ds. Wzornictwa, IKEA of Sweden

Projektantka Ida Pettersson i Tom Hedqvist podczas prac nad kolekcją AVSIKTLIG.
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WYWIAD Z TOMEM HEDQVISTEM

To właśnie ciekawość obecna we wszystkich
projektach 10-gruppen jest częścią ich sukcesu.
Wywarła również duży wpływ na styl projektowania, który wcale się nie zestarzał, ale nadal pozostaje tak młodzieńczy, radykalny i odważny, jak
wtedy, gdy grupa zaczynała swoją działalność.
IKEA po ponad 45 latach od debiutu 10-gruppen
zyskała możliwość przechowania tych „skarbów”,
co można opisać jako przykład naturalnego rozwoju.
Na przestrzeni lat wielu projektantów 10-gruppen
współpracowało z IKEA jako wolni strzelcy. Ich
wkład miał znaczący wpływ na asortyment wyrobów tekstylnych i na sposób, w jaki IKEA pracuje
z kolorami i wzorami po dziś dzień.
„Naszą ideą było popularyzowanie dobrych
projektów tak, by były dostępne dla jak największej rzeszy ludzi. To dlatego właśnie
użyliśmy przemysłowych technik drukarskich zamiast druku ręcznego. Chcieliśmy
dzielić się tym, w czym jesteśmy dobrzy,
w najlepszy możliwy sposób”, mówi Tom.
Oczywiście nie można porównywać małej
firmy jaką była 10-gruppen z IKEA, ale nasze
filozofie – oferowanie ludziom dobrych, niedrogich produktów – są podobne. Dla mnie
idee i projekty, jakie stworzyła 10-gruppen,
nie mogły znaleźć lepszego domu”.
Teraz wreszcie nadszedł czas, aby zaprezentować
pierwszą kolekcję odkąd 10-gruppen przeniosła
się do IKEA. Punktem wyjścia dla Toma było stworzenie kolekcji opartej na różnicach, a nie koordynacji, jednocześnie wykorzystując wspólną paletę
kolorów łączącą wzory.
„Ważne było, aby stworzyć kolekcję rozpoznawalną jako coś typowego dla 10-gruppen.
Używaliśmy różnych skal - zawsze uważałem,
że małe wzory działają jak spoiwo, łączące
dwa większe motywy. Z tego podejścia nie
chciałem rezygnować. Dzięki temu każdy
z projektantów był wolny, mogąc robić to,
co chce, w tym samym duchu, jak zawsze”.
AVSIKTLIG składa się z 14 różnych wzorów stworzonych przez 14 projektantów. Jeszcze zanim
Tom zaczął pracować nad tą kolekcją, wiedział,
że chce zaangażować w prace projektantów IKEA.

„Na przestrzeni lat 10-gruppen zapraszała wielu projektantów w charakterze gości.
Od zawsze tak pracowaliśmy”, mówi Tom,
który poznał prace młodych projektantek IKEA,
Idy Pettersson, Iiny Vuorivirta i Hanny Dalrot
jeszcze zanim dołączyły do zespołu pracującego
nad kolekcją. Było to możliwe dzięki jego zaangażowaniu w edukację w obszarze sztuk pięknych
i wzornictwa w Sztokholmie.

PH142107

„Uznałem, że to ważne, by dotrzeć do nowej
generacji. W przeciwnym razie za kolekcją
stałoby pokolenie projektantów 70+”.
Tom jest zadowolony z efektu.
„Cały czas miałem dobre przeczucia. Podoba
mi się, że kolekcja zawiera wzory z naszych
wczesnych lat, ale także te późniejsze oraz
– co oczywiste - zupełnie nowe projekty.
To wszystko bardzo dobrze ze sobą współgra, a efekt końcowy jest naprawdę nowoczesny. Mam nadzieję, że klienci IKEA będą
mieć podobne zdanie”.
To nie jedyna forma współpracy między Tomem
i IKEA, która aktualnie jest w trakcie przygotowań.
„Nie mogę się doczekać. To bardzo ciekawy
sposób pracy. To fantastyczne, że mogę
dotrzeć do milionów ludzi na całym świecie.
W IKEA wszystko jest możliwe”.
Tom i 10-gruppen w skrócie
Tom Hedqvist mieszka i pracuje w Sztokholmie.
Jest znany ze swoich pasiastych wzorów
– podczas swojej pracy w ramach 10-gruppen
stworzył ich kilkanaście. 19-letni Tom był najmłodszym członkiem 10-gruppen, kiedy kolektyw
powstał w 1970 roku. W tym czasie pracował jako
asystent Inez Svensson, jednej z promotorek
grupy. Gdy 10-gruppen zakończyła działalność
biznesową w 2015 roku, Tom był jednym z trzech
członków, którzy pozostawali aktywni twórczo
od momentu jej powstania, aż do końca działalności. Jest także tym projektantem, który
koordynuje pracę nad kolekcją AVSIKTLIG.

PH142108

10-GRUPPEN, znana
na całym świecie jako
Dziesiątka Szwedzkich
Projektantów, powstała
w 1970 roku w Sztokholmie i zakończyła
działalność jako firma
w 2015 r. Dotychczasowi
członkowie nadal są
aktywni twórczo i kontynuują swoją pracę jako
projektanci oraz artyści.

AVSIKTLIG książka, 10-gruppen Wzory i ludzie 49,99 Wzory stworzone przez 10-gruppen
są zabawne, witalne i wiecznie młode. Reprezentują to, co najlepsze w historii skandynawskiego
wzornictwa – demokratyczne ideały, estetyczne innowacje i niedoścignione wyczucie materiałów.
Odkryj niesamowitą skarbnicę wzorów! 303.521.85
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PE625056

PE640814

PE622768

PE622776

PE622771

KLIPPAN pokrycie sofy 2-osobowej
199,- Pokrycie: 100% bawełna. Avsiktlig
biały/czarny 603.499.31

KLIPPAN pokrycie sofy 2-osobowej
199,- Pokrycie: 100% bawełna. Projekt:
Inez Svensson. Alvared czarny/niebieski
803.618.42

AVSIKTLIG poduszka 15,99 Można
wykorzystać jako wałek podpierający
kark lub jako poduszkę lędźwiową
wspierającą dolny odcinek kręgosłupa.
Poszewka: bawełna. Wypełnienie:
poliester. Projekt: Iina Vuorivirta.
D30×S60 cm. Czarny/biały 803.458.09

AVSIKTLIG poduszka 15,99 Można
wykorzystać jako wałek podpierający
kark lub jako poduszkę lędźwiową
wspierającą dolny odcinek kręgosłupa.
Poszewka: bawełna. Wypełnienie:
poliester. Projekt: Iina Vuorivirta.
D30×S60 cm. Biały/niebieski 403.458.11

AVSIKTLIG poduszka 15,99 Można
wykorzystać jako wałek podpierający
kark lub jako poduszkę lędźwiową
wspierającą dolny odcinek kręgosłupa.
Poszewka: bawełna. Wypełnienie:
poliester. Projekt: Ida Pettersson.
D30×S60 cm. Wielobarwny 903.457.00

Sofa 2-osobowa KLIPPAN jest sprzedawana
osobno.

Sofa 2-osobowa KLIPPAN jest sprzedawana
osobno.

PE620356

PE620428

PE620701

PE620429

PE620680

AVSIKTLIG poduszka 59,99 Wypełnienie
z kaczego pierza jest puszyste zapewnia
doskonałe podparcie dla ciała.
100% bawełna. Projekt: Lotta Hagerman.
D50×S50 cm. Ciemnoniebieski 903.622.52

AVSIKTLIG poszewka 19,99/szt.
Zamek błyskawiczny ułatwia zdejmowanie
poszewki. 100% bawełna. D50×S50 cm.
Różne wzory 703.613.24

AVSIKTLIG narzuta/koc 59,99
Można wykorzystać jako narzutę na łóżko
pojedyncze lub duży koc. 100% poliester.
Projekt: Birgitta Hahn. S150×D240 cm.
Liść/niebieski 003.611.91

AVSIKTLIG torba na zakupy 14,99/szt.
Zrób coś dobrego dla środowiska – używaj
tej torby zamiast plastikowych toreb
jednorazowych. 100% bawełna.
D36×W42 cm. Różne wzory 703.613.62

AVSIKTLIG książka, 10-gruppen Wzory
i ludzie 49,99 Wzory stworzone przez
10-gruppen są zabawne, witalne i wiecznie
młode. Reprezentują to, co najlepsze
w historii skandynawskiego wzornictwa
– demokratyczne ideały, estetyczne
innowacje i niedoścignione wyczucie
materiałów. Odkryj niesamowitą skarbnicę
wzorów! 303.521.85
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PE620430

PE620432 PE620431

PE620665

PE620664

PE620696

AVSIKTLIG fotel 320,-/szt. Fotele można
układać jeden na drugim, by zaoszczędzić
miejsce, gdy z nich nie korzystasz.
Wykonany ręcznie przez wykwalifikowanego
rzemieślnika, dzięki czemu każdy produkt
jest niepowtarzalny pod kątem projektu
i wymiarów. Bejcowany, lakierowany
bezbarwnie rattan. Projekt: Nike Karlsson.
S68×G67, W80 cm. Różne kolory 703.696.45

AVSIKTLIG poduszka 79,- Poszewkę łatwo
utrzymać w czystości, ponieważ można ją
zdjąć i wyprać w pralce. Pasuje do fotela
AVSIKTLIG. 100% bawełna. Projekt: Ingela
Håkansson-Lamm. D54×S54 cm. Niebieski/
biały 503.614.43 Czarny/biały 903.614.41

AVSIKTLIG haczyk 15,99/szt. Wykonany
ręcznie przez wykwalifikowanego rzemieślnika,
co sprawia, że każdy produkt ma niepowtarzalny wzór i wymiary. Bejcowany, lakierowany bezbarwnie rattan. Projekt: Nike
Karlsson. W33 cm. Różne kolory 603.696.36

AVSIKTLIG wieszak z 3 haczykami
34,99/szt. Wykonany ręcznie przez
wykwalifikowanego rzemieślnika, co sprawia,
że każdy produkt ma niepowtarzalny wzór
i wymiary. Bejcowany rattan. Projekt: Nike
Karlsson. D26×G13, W45 cm. Różne kolory
203.696.38

AVSIKTLIG plakat 29,99/szt. Papier.
S61×W91 cm. Różne motywy 303.688.55

PE643358

PE643357

PE620697

AVSIKTLIG komplet pościeli 79,99/kpl.
Niewidoczne zatrzaski utrzymują kołdrę
na swoim miejscu. 100% bawełna. Projekt:
Hanna Dalrot. Poszwa S150×D200 cm.
Poszewka D50×S60 cm. Różne kolory
803.613.85

AVSIKTLIG komplet pościeli 79,99
Niewidoczne zatrzaski utrzymują kołdrę
na swoim miejscu. 100% bawełna.
Projekt: Kristina Abelli-Elander.
Poszwa S150×D200 cm. Poszewka
D50×S60 cm. Zielony 503.613.82

AVSIKTLIG pocztówka artystyczna
15,99/14 szt. Pasuje do ramek na zdjęcia
o wymiarach 13×18 cm. Papier.
S18×W18 cm. Różne motywy 803.688.53

PE620352
AVSIKTLIG ręcznik kąpielowy 49,99/szt.
Miękki i trwały ręcznik z długich, delikatnych
włókien z czesanej bawełny. 100% bawełna.
Projekt: Tom Hedqvist. S100×D150 cm.
Różne kolory 603.685.14

PE620351
AVSIKTLIG ręcznik do rąk 19,99 Miękki
i trwały ręcznik z długich, delikatnych
włókien z czesanej bawełny. 100% bawełna.
Projekt: Anders Wenngren. S50×D100 cm.
Różne kolory 703.687.64
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PE645607

PE620331

PE620332

PE620330

PE613779

AVSIKTLIG tkanina z metra 49,99/szt.
100% bawełna. S150×D300 cm.
Różne wzory 203.613.12

AVSIKTLIG tkanina z metra 49,99/szt.
100% bawełna. S150×D300 cm.
Różne wzory/niebieski 003.613.13

AVSIKTLIG tkanina z metra 49,99/szt.
100% bawełna. S150×D300 cm.
Różne wzory/czarny 403.613.11

AVSIKTLIG tkanina z metra 49,99/szt.
100% bawełna. S150×D300 cm.
Różne wzory/zielony 603.613.10

AVSIKTLIG komplet zasłon 129,65% poliester, 35% bawełna.
Projekt: Birgitta Hahn. S145×D300 cm.
Biały/czarny 403.490.03

PE639160

PE639161

PE621412

PE621413

PE630833

AVSIKTLIG tkanina 12,99/m
100% bawełna. Projekt: Britt-Marie
Christoffersson. S150 cm.
Biały/wielobarwny 403.459.10

AVSIKTLIG tkanina 12,99/m
100% bawełna. Projekt: Iina Vuorivirta.
W150 cm. Kropki/biały/czarny 303.458.21

AVSIKTLIG dywan, tkany na płasko
499,- Dywan ma ten sam wzór po obu
stronach, więc można go odwracać,
by mniej się niszczył i służył ci dłużej.
100% wełna. Projekt: Susanne Grundell.
S170×D240 cm. Czarny/biały 903.703.08

AVSIKTLIG dywan, tkany na płasko
299,- Dywan ma ten sam wzór po obu
stronach, więc można go odwracać,
by mniej się niszczył i służył ci dłużej.
100% wełna. Projekt: Tom Hedqvist.
S133×D195 cm. Czarno-niebieski
203.703.02

AVSIKTLIG dywan z krótkim włosiem
179,- Gęste, grube włosie tłumi dźwięki
i zapewnia miękką powierzchnię dla stóp.
Dywan tkany maszynowo. Włosie: 100%
polipropylen. Spód: lateks. Projekt: Iina
Vuorivirta. S133×D195 cm. Biały/czarny
503.480.60
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PE620309

PE620308

PE628709

PE620666

PE620667

AVSIKTLIG taca 12,99 Laminowana
tektura. D28×S20 cm. Różne wzory
603.467.39

AVSIKTLIG taca 59,99 Laminowana
tektura. Ø56 cm. Różne wzory 203.467.36

AVSIKTLIG taca 29,99 Laminowana
tektura. Ø43 cm. Czarny/białe liście
103.545.19

AVSIKTLIG serwetki 5,99/30 szt.
Serwetki wykonane z 3 warstw papieru
są bardzo chłonne. D38×S38 cm. Różne
wzory 003.467.42

AVSIKTLIG serwetki 5,99/30 szt.
Serwetki wykonane z 3 warstw papieru
są bardzo chłonne. D33×S33 cm.
Różne wzory 203.467.41

PE620313

PE620212

PE620214

PE620213

PE632208

AVSIKTLIG podkładka na stół 5,99
Chroni blat stołu przed zarysowaniami
i tłumi dźwięki talerzy i sztućców. Plastik
polipropylenowy. Projekt: Tom Hedqvist.
S37×D37 cm. 203.520.39

AVSIKTLIG głęboki talerz/miska 9,99
Wykonany z porcelany skaleniowej,
dzięki czemu jest odporny na uderzenia
i trwały. Projekt: Birgitta Hahn. Ø17 cm.
Liść 503.568.80

AVSIKTLIG miska 24,99 Miska wykonana
z porcelany skaleniowej, dzięki czemu jest
odporna na uderzenia i trwała. Projekt:
Birgitta Hahn. Ø28 cm. Liść 703.568.79

AVSIKTLIG miska 39,99 Wykonany
z porcelany skaleniowej, dzięki czemu
jest odporny na uderzenia i trwały.
Projekt: Birgitta Hahn. Ø34 cm, W6 cm.
Liść 403.566.11

AVSIKTLIG półmisek 19,99 Wykonany
z porcelany skaleniowej, dzięki czemu jest
odporny na uderzenia i trwały. Projekt:
Iina Vuorivirta. D20xS13 cm, W4 cm.
Kropki 503.567.38
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PE632209

PE632210

PE620171

PE620173

PE620172

AVSIKTLIG półmisek 29,99 Wykonany
z porcelany skaleniowej, dzięki czemu jest
odporny na uderzenia i trwały. Projekt:
Britt-Marie Christoffersson. D31xS17 cm,
W4 cm. Wzór w zygzaki 203.568.05

AVSIKTLIG półmisek 29,99 Wykonany
z porcelany skaleniowej, dzięki czemu jest
odporny na uderzenia i trwały. Projekt:
Birgitta Hahn. D31xS17 cm, W4 cm.
Liść 103.568.01

AVSIKTLIG talerz 12,99 Wykonany
z porcelany skaleniowej, dzięki czemu jest
odporny na uderzenia i trwały. Projekt:
Iina Vuorivirta. Ø20 cm. Kropki 403.565.50

AVSIKTLIG talerz 12,99 Wykonany
z porcelany skaleniowej, dzięki czemu jest
odporny na uderzenia i trwały. Projekt:
Birgitta Hahn. Ø20 cm. Liść 003.565.52

AVSIKTLIG talerz 12,99 Wykonany
z porcelany skaleniowej, dzięki czemu
jest odporny na uderzenia i trwały.
Projekt: Britt-Marie Christoffersson.
Ø20 cm. Wzór w zygzaki 203.565.51

PE620299

PE620300

PE620301

PE620723

PE621415

AVSIKTLIG kubek 12,99 Wykonany
z porcelany skaleniowej, dzięki czemu jest
odporny na uderzenia i trwały. Projekt:
Iina Vuorivirta. W8 cm, pojemność: 36 cl.
Kropki 203.565.27

AVSIKTLIG kubek 12,99 Wykonany
z porcelany skaleniowej, dzięki czemu
jest odporny na uderzenia i trwały.
Projekt: Britt-Marie Christoffersson.
W8 cm, pojemność: 36 cl. Wzór w zygzaki
003.565.28

AVSIKTLIG kubek 12,99 Wykonany
z porcelany skaleniowej, dzięki czemu
jest odporny na uderzenia i trwały.
Projekt: Birgitta Hahn. W8 cm,
pojemność: 36 cl. Liść 403.565.26

AVSIKTLIG pudełko z pokrywką,
3 szt. 39,99 Rozmiary: 15×15×15 cm,
20×20×20 cm i 25×25×25 cm.
Papier. Czarny/biały 603.490.83

AVSIKTLIG notatnik 7,99/szt.
Zawiera: 60 gładkich stron. Papier.
D21×S15 cm. Różne wzory/czarny
003.700.20
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Zdjęcia produktów i aranżacji wnętrz prezentowanych w materiałach znajdują
się w bazie zdjęć na stronie: http://ikea-pr.k2.pl
login: adres mailowy podany przez Państwa przy nadawaniu dostępu do serwisu
hasło: ikeapr2 (wpisane ręcznie na klawiaturze, przy kopiowaniu hasło nie działa)
W przypadku braku dostępu do serwisu prosimy wysłać e-mail na adres:
poczta@small-studio.pl

KONTAKT
Małgorzata Jezierska, PR Specialist
malgorzata.jezierska@ikea.com

