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صحيفة المعلومات 2022
خالل فترة 6 أشهر المصممتان Evelina Kroon و

قام ألكسندر ليرفيك بتطوير تعاون ألول مرة نتج عنه عمل 
فني جديد لشركة Aritco ومصعد Aritco HomeLift. يتم 

استخدام النمط على الجدار الخلفي داخل المصعد ، وهي 
.DesignWall ميزة فريدة تسمى

النمط الجديد هو أسلوب مغازل للطريقة القديمة في صنع 
الزخارف لمنتجات مختلفة مثل ورق الحائط ، وأسطح العمل 

وما إلى ذلك. تم إنشاء التصميم من خالل وضع طبقات 
مختلفة من المواد فوق بعضها البعض وهو عبارة عن تطوير 

فني يدوي.
بدًءا من لوح من ألياف الخشب كخلفية ومع نوع مختلف من 
المواد التي تبني نمًطا يعكس األنماط واأللوان من الستينيات 
وأوائل السبعينيات. متقاطًعا مع األشكال الحديثة ، أصبح نمًطا 

مطبوًعا جنًبا إلى جنب مع الطابعات الرسومية الماهرة في 
 Aritco التي حولته إلى جدار زجاجي من Stockholm Print

.Geometric بإضاءة خلفية ، مع االسم

.Evelina Kroon و Alexander Lervik بواسطة ، DesignWall ، Geometric تم تصميم
لها إصدار محدود من 50 نسخة وسيتم توقيعها وترقيمها.
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ALEXANDER LERVIK 
ملاعلل فورعم ممصم كيفريل ردنسكلأ

ردناسكلأ ةلحر تأدب .تاونس 10 نم برقي امل ARITCO عم نآلا لمع دقو روهمجلا 
ARITCO ، لزانملل ديدجلا ARITCO دعصمل هلمع ردنسكلأ ضرع امدنع اًعم وكتيرأو 

 HOMELIFT. ناردجلاو ةديدجلا دعاصملا ةيطغت يف نواعتلا رمتسا ، نيحلا كلذ ذنم
.اهعاونأ فلتخمب ثادحألاو ضراعملاو

ةهاكفلاو راكتبالاب هلمع زيمتي .اًماع 20 ةدمل تاجتنم ممصمك كيفريل ردنسكلأ لمع 
ملوهكوتس ، ملامردوس يف هب صاخلا ميمصتلا ويدوتسا نم .ةدشلاو دانعلاو ةفطاعلاو 

نييملاعلاو نييديوسلا نيجتنملا ضعب عم ARITCO ىلإ ةفاضإلاب LERVIK نواعتي ، 
DESIGNHOUSE STOCKHOLM و ABSOLUT ART كلذ يف امب ، نيزرابلا 

و SKAARGARDEN و JOHANSON DESIGN و ATELJE LYKTAN و 
 SKANDIFORM و ZERO و ADEA و SAAS INSTRUMENTS ايلاطيإو ادنلنف يف

.وسوروم
نونفلل ينطولا فحتملاو ينطولا فحتملاو ملوهكوتس يف ينطولا فحتملا يف لثمم ردنكسإلا 

.جربنتوج يف RÖHSSKA فحتمو ولسوأ يف ميمصتلاو ةرامعلاو

Aritco HomeLift DesignWalls
رخفت نأ كنكمي ةيقيقح ةينف ةعطق Aritco HomeLift لعجو ةممصملا انناردج ريوطتل ةيفاندنكسالا لودلا يف نينانفلاو نيممصملا زربأ ضعب عم انواعت دقل 

.كلزنم يف اهدوجوب
حيتي ةيانعب ةراتخملا ةينفلا انتاميمصت دحأ رايتخاو ، اهتاذ دح يف ةحول يه DesignWall .قوسلا يف رخآ جتنم يأ هبشي ال رخاف ميمصتب دعصملل DesignWall زيمتي 

.كقوذ نع ريبعتلاو نايبب ءالدإلا اًقح كل

EVELINA KROON 
نيولتلاو مسرلا تالاجم يف تاصصختلا ددعتم ئشنم نورك انيلفيإ 

دحأ .ةيفرخزلاو ةليمجلا نونفلا نيب دودحلا فاشكتساو ، عقاوملا ميمصتو 
:لوقت .قصاللا طيرشلا وه اهلمع يف اهمدختست يتلا ةيساسألا رصانعلا 

."طيرشلا بحأ طقف انأ"
نم فرغلا ىلع ءاليتسالا لالخ نم بعرلا غارف نم عونب عتمتست اهنإ 
فرحلا بلجت ةيئاقتنا ةيموسر ةيلامج يهو - اهمسرو اهليجست لالخ 

شيعتو KONSTFACK يف اهميلعت تقلت .نهذلا ىلإ ةيديلقتلا ةيئاسنلا 
.ديوسلا ، ملوهكوتس يف لمعتو

ديدعلا ريوطتل نورك انيليفيإل عيقوت ةليسو طيرشلا مادختساب لمعلا ناك 
لثم نكامأ يف اهلمع ىلع روثعلا كنكميو اهيضام يف اهطامنأ نم 

.BUKOWSKIS و SVENSKT TENN تادازم

أنا فقط أحب الشريط

ملخص المنتج


