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Under en 6-månadersperiod har formgivarna Evelina Kroon 
och 
Alexander Lervik har utvecklat ett första samarbete som har 
resulterat i ett nytt konstverk för Aritco och vår hiss Aritco 
HomeLift. Mönstret används på baksidan inuti hissen, en unik 
funktion som kallas DesignWall.

Det nya mönstret är en flirt med det gamla sättet att göra 
mönster för olika produkter som tapeter, bänkskivor etc. 
Designen skapas genom att olika materiallager läggs ovanpå 
varandra och är en handgjord konstutveckling.

Börja med en träfiberskiva som bakgrund och med olika 
material som bygger upp ett mönster som speglar mönster och 
färger från 1 960-talet och början av 1 970-talet. I kombination 
med de skickliga grafiska tryckarna på Stockholm Print, som 
förvandlade det till en bakgrundsbelyst plexiglasvägg med 
namnet Geometric, blev det ett mönster med en modern touch 
av former.

DesignWall, Geometric, är designad av Alexander Lervik och Evelina Kroon.
Den har en begränsad upplaga på 50 exemplar och kommer att signeras och numreras.



ALEXANDER LERVIK 
Alexander Lervik är en välkänd designer för den globala 
publik och han har nu arbetat med Aritco i nästan 10 år. 
Alexander och Aritcos resa började tillsammans när Alexan-
der pitchade sitt arbete för Aritcos nya villahiss Aritco Ho-
meLift. Sedan dess har samarbetet fortsatt med nya hissar, 
DesignWalls, utställningar och event av olika slag. 

Alexander Lervik har arbetat som produktdesigner i 20 
år. Hans arbete kännetecknas av innovation, humor, pas-
sion, oregerlighet och intensitet. Från sin designstudio på 
Södermalm i Stockholm samarbetar Lervik utöver Aritco 
även med några av de främsta svenska och internatio-
nella producenterna, däribland Absolut Art, Designhouse 
Stockholm, Atelje Lyktan, Johanson Design, Skaargarden, 
Skandiform, Zero, Adea och Saas Instruments i Finland och 
Italiens Moroso. 

Alexander finns representerad på Nationalmuseum i Stock-
holm, Nationalmuseet och Nationalmuseum för konst, arki-
tektur och design i Oslo samt Röhsska museet i Göteborg.

Aritco HomeLift DesignWalls
Vi har samarbetat med några av Skandinaviens mest framstående designers och konstnärer för att utveckla våra Design-
Walls och göra Aritco HomeLift till ett äkta konstverk som du kan vara stolt över att ha i ditt hem.
Hissens DesignWall har en lyxig design som inte liknar någon annan produkt på marknaden. Väggen är ett konstverk i sig, 
och väljer du ett av våra noggrant utvalda designalternativ du kan uttrycka din smak på ett unikt och smakfullt sätt.

EVELINA KROON 
Evelina Kroon är en tvärvetenskaplig kreatör inom mål-
ning, färgning och dekoration och utforskar gränserna 
mellan fin och dekorativ konst. Ett av de viktigaste 
elementen hon använder i sitt arbete är tejp. ”Jag bara 
älskar tejp”, säger hon. 

Hon underhåller en sorts skräckinjagande vacui genom 
att ta över rum med sin taping och målning – en grafisk 
men samtidigt eklektisk estetik som traditionella kvinn-
liga hantverkstraditioner tänker på. Hon är utbildad på 
Konstfack och bor och arbetar i Stockholm.

Att arbeta med tejp har varit ett sätt för Evelina Kroon 
att utveckla flera av sina mönster tidigare och du hittar 
hennes arbete på platser som Svenskt Tenn och Bu-
kowskis auktioner.

Produktöversikt

Jag bara älskar tejp


