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Gedurende een periode van 6 maanden hebben de ontwerpers 
Evelina Kroon en Alexander Lervik voor het eerst samenge-
werkt. Dit heeft geresulteerd in een nieuw kunstwerk voor 
Aritco en onze lift Aritco HomeLift. Het patroon wordt ge-
bruikt op de achterwand in de lift, een unieke functie genaamd 
DesignWall.

Het nieuwe patroon is een flirt met de oude manier om patro-
nen te maken voor verschillende producten zoals behang, aan-
rechtbladen enz. Het ontwerp wordt gemaakt door verschillen-
de lagen materiaal op elkaar te leggen en is een handgemaakte 
ontwikkeling van kunstwerken.

Beginnend met een houtvezelplaat als achtergrond en met 
verschillende materialen die een patroon vormen dat patronen 
en kleuren uit de jaren zestig en begin jaren zeventig weerspie-
gelt. In combinatie met het moderne accent van vormen werd 
het een geprint patroon samen met de vakkundige grafische 
printers bij Stockholm Print dat het veranderde in een Arit-
co plexiglaswand met achtergrondverlichting, met de naam 
Geometric.

De DesignWall, GEOMETRIC, is ontworpen door Alexander Lervik en Evelina Kroon.
Het heeft een beperkte oplage van 50 exemplaren en wordt ondertekend en genummerd.



ALEXANDER LERVIK 
Alexander Lervik is een bekende ontwerper voor de 
wereldwijde publiek en hij werkt nu al bijna 10 jaar samen 
met Aritco. Alexander en Aritco begonnen samen toen 
Alexander zijn werk voor Aritco's nieuwe lift voor huizen, 
de Aritco HomeLift, pitchde. Sindsdien is de samenwerking 
voortgezet met nieuwe liften, DesignWalls, tentoonstellin-
gen en evenementen van allerlei aard. 

Alexander Lervik werkt al 20 jaar als productontwerper. 
Zijn werk wordt gekenmerkt door innovatie, humor, passie, 
oneerlijkheid en intensiteit. Vanuit zijn ontwerpstudio in 
Södermalm, Stockholm, werkt Lervik naast Aritco ook sa-
men met enkele van de belangrijkste Zweedse en interna-
tionale producenten, waaronder Absolut Art, Designhouse 
Stockholm, Atelje Lyktan, Johanson Design, Skaargarden, 
Skandiform, Zero, Adea en Saas Instruments in Finland en 
het Italiaanse Moroso. 

Alexander is vertegenwoordigd in het Nationalmuseum in 
Stockholm, het National Museum en het National Museum 
of Art, Architecture and Design in Oslo en het Röhsska 
Museum in Göteborg.

Aritco HomeLift DesignWalls
We hebben samengewerkt met een aantal van de meest prominente Scandinavische ontwerpers en kunstenaars om onze 
DesignWalls te ontwikkelen en van de Aritco HomeLift een echt kunstwerk te maken dat u met trots in huis kunt hebben.
De DesignWall van de lift heeft een luxueus ontwerp dat anders is dan elk ander product op de markt. De DesignWall is 
een schilderij op zich en door een van onze zorgvuldig uitgezochte designs te kiezen, kunt u een statement maken en uw 
persoonlijkheid uitdrukken.

EVELINA KROON 
Evelina Kroon is een multidisciplinair maker op het ge-
bied van schilderen, kleuren en set-design, en verkent 
de grenzen tussen fijne en decoratieve kunsten. Een 
van de belangrijkste elementen die ze in haar werk 
gebruikt, is tape. "Ik hou van tape", zegt ze. 

Ze vermaakt zich als een soort horrorvacue door ka-
mers over te nemen met haar taping en schilderij – een 
grafische maar eclectische esthetiek die traditioneel 
vrouwelijke ambachten in gedachten brengt. Ze is op-
geleid bij Konstfack en woont en werkt in Stockholm, 
Zweden.

Het werken met tape was een kenmerkende manier 
voor Evelina Kroon om een aantal van haar patronen 
in haar verleden te ontwikkelen en je kunt haar werk 
vinden op plaatsen als de veilingen van Svenskt Tenn 
en Bukowskis.

Ik ben dol op tape
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