
 

Par IKEA  
IKEA piedāvā funkcionālas, kvalitatīva dizaina mājokļa labiekārtošanas preces par pieejamu cenu, kas ir ražotas, rūpējoties par cilvēkiem 
un par mūsu planētu. IKEA strādā pēc franšīzes principa – IKEA ir vairāki dažādiem īpašniekiem piederoši uzņēmumi ar vienu kopīgu 
vīziju: radīt labāku ikdienas dzīvi daudziem. IKEA nodibināja 1943. gadā Zviedrijā. 

Par IKEA franšīzi  
IKEA mazumtirdzniecības modelis ir franšīze. Franšīzes ņēmēji saņem pilnvaras reklamēt un tirgot IKEA preču klāstu noteiktā ģeogrāfiskā 
teritorijā. Inter IKEA Systems B.V. ir IKEA koncepcijas īpašnieks un IKEA franšīzes devējs pasaulē. Šis uzņēmums dod dažādiem 
uzņēmumiem uzdevumu attīstīt preču klāstu, piegādāt preces un nodrošināt komunikācijas risinājumus. Pašlaik ir 12 dažādu uzņēmumu 
grupu, kami r tiesības strādāt IKEA pārdošanas kanālos atbilstoši franšīzes līgumam ar Inter IKEA Systems B.V. 

Par Inter IKEA Group  
Inter IKEA Group uzņēmumi ir Inter IKEA Systems B.V., IKEA of Sweden AB, IKEA Supply AG un ar IKEA Industry AB saistītie uzņēmumi. 
Inter IKEA Holding B.V. ir Inter IKEA Group holdinga uzņēmums. 

 

 

         IKEA Art Event 2021. gada kolekcija līdzsvarā starp estētiku un funkcionalitāti 
 
Vai māksla var būt funkcionāla? IKEA Art Event projekta īpašā kolekcija desmit objektu 
dizainā ieskicē trauslo robežu starp estētiku un funkcionalitāti. Kolekcijas tapšanā ir 
iesaistījušies vairāki spilgti laikmetīgās mākslas pārstāvji – Daniels Aršams, Gelchop, 
Humans since 1982, Sabīne Marcelisa un Štefans Markss. IKEA veikalu plauktos jaunā 
kolekcija visā pasaulē, to skaitā, arī Latvijā nonāks šī gada 1. aprīlī.  
  
IKEA jau kopš 2015. gada reizi gadā piedāvā jaunu Art Event kolekciju – veltījumu mākslas žanru, 
formu un tehniku daudzveidībai –, kuras tapšanā piedalās mākslinieki no dažādām pasaules 
valstīm. Kolekcijās ir bijuši ar rokām austi konceptuāla dizaina paklāji, mazās tēlniecības formas 
no kristālstikla, mākslas fotogrāfija, ielu mākslas plakāti un grafika. Nemainīgs kopš projekta 
pirmsākumiem ir palicis mērķis – padarīt mākslu demokrātisku un pieejamu visiem. 

IKEA Art Event sestās kolekcijas nolūks ir arī ienest mākslu daudzu cilvēku mājās, sapludinot 
mākslas un dizaina robežas. Projektā IKEA aicināja piedalīties māksliniekus ar dažādu pieredzi un 
no dažādām pasaules valstīm – Danielu Aršamu (Ņujorka) Gelchop (Tokija), Humans since 1982 
(Stokholma), Sabīni Marcelisu (Roterdama) un Štefanu Marksu (Berlīne). 

“Mēs sadarbojamies ar dažādiem māksliniekiem, lai parādītu, cik daudzos dažādos veidos māksla 
var mijiedarboties ar dizainu,” saka IKEA Art Event projekta radošais vadītājs Henriks Mosts. 
“Vēlamies parādīt, ka mākslinieka vai dizainera profesija nenozīmē, ka šis cilvēks ir jāieliek kaut 
kādā rāmī, viņš var strādāt starpdisciplināri; starpdisciplinaritāte ir jauns strāvojums, kas šobrīd 
spēcīgi ietekmē laikmetīgo dizainu un mākslu.” 

Kolekcijā ir 10 interjera priekšmeti, kuru estētika met izaicinājumu priekšstatiem par ikdienišķām 
lietām, kļūstot par reveransu visa parastā radošajam potenciālam. Kolekcijā ir Sabīnes Marcelisas 
radīti gaismas objekti, Daniela Aršama veidots sienas pulkstenis, Gelchop galda lampa un lukturis, 
Štefana Marksa vāze un pleds, kā arī Humans since 1982 interjera priekšmeti. 

“Katrai lietai šai kolekcijā ir praktiska funkcija, taču vienlaikus tās ir arī mākslas objekti. Mūsdienās 
ir kļuvuši nebūtiski tradicionālie priekšstati par mākslu, kas domāta tikai izsmalcinātiem 
lietpratējiem, un par dizainu kā mākslas pretmetu un popkultūras elementu. Māksla un dizains 
lieliski viens otru papildina – to mijiedarbībā rodas maģija,” ir pārliecināts Henriks Mosts. 

Lai mākslas demokratizācijas procesi un radošums mājās gūtu plašāku atbalsi, īpaši laikā, kad 
pandēmijas dēļ ir ierobežota saskare ar mākslu, kolekcija piedāvā iespēju parotaļāties, izmantojot 
paplašinātās realitātes specefektus IKEA Instagram kontā. Ikvienam ir iespēja radīt savu galeriju 
mājās un pievienoties #IKEAARTEVENT2021. 
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IKEA Art Event 2021. gada kolekcija Latvijas iedzīvotājiem būs pieejama no 2021. gada 1. aprīļa. 

Mākslinieki: 
Sabīne Marcelisa (Sabine Marcelis) 
Jaunzēlandē dzimušo un Nīderlandē dzīvojošo dizaineri Sabīni Marcelisu aizrauj materiālu unikālās īpašības 
un efekti, kādus ir iespējams panākt ar konkrētiem materiāliem, piemēram, ar sveķiem un stiklu kombinācijā 
ar gaismu. Mākslas darba formu viņai nosaka process, nevis sākotnējā koncepcija – dizains dzimst, daudz 
eksperimentējot ar dažādām idejām un materiāliem. Sabīne Marcelisa darbojas industriālajā dizainā, 
instalācijā un telpiskajā dizainā un mēģina radīt maģisku skatītāja pieredzi ar saistošu dizainu. 
 
Daniels Aršams (Daniel Arsham) 
Daniels Aršams ir amerikāņu multimākslinieks, kura darbos savijas tēlotājmāksla, arhitektūra un 
performance. Viņam ir liela pieredze sadarbībā ar citiem māksliniekiem scenogrāfijas, modes, interjera 
dizaina un arhitektūras projektos. Pēdējā laikā viņš mākslā aizrāvies ar idejām, kas ir saistītas ar nākotnes 
civilizācijām un arhitektūras eroziju. Daniels Aršrams ir viens no Ņujorkas dizaina studijas Snarkitecture 
dibinātājiem. 
 
Humans since 1982  
Mākslinieku apvienība Humans since 1982 pastāv kopš 2009. gada, un tās dibinātāji ir Bastians Bišofs un Pērs 
Emanuelsons. Apvienību viņi izveidoja studiju laikā Gēteborgas Universitātē. Humans since 1982 rada 
izteiksmīgas mākslas un dizaina kombinācijas ikdienas objektos, kas rada jautājumus par tehnoloģiju 
progresu un tā duālo dabu kā progresa un destrukcijas avotam. 
 
Štefans Markss (Stefan Marx) 
Štefans Markss ir vācu mākslinieks un grafiķis, kurš portretē ikdienas parādības un ritumu savā raksturīgajā 
stilā. Viņš smeļas iedvesmu dažādās subkultūrās, grafiti mākslā un tehno kopienā un rada mākslas darbus 
dažādos medijos, veidojot arī skrituļdēļu dizainu, lielformāta eļļas gleznas un porcelāna vāzes. 
 
Gelchop 
Japāņu mākslinieku apvienība Gelchop konceptuāli dekonstruē ikdienas priekšmetus, tos dažādi kombinējot 
un mainot to funkciju tā, lai skatītājam aizķertos skatiens un lai tas šķistu aizraujoši. Gelchop mākslas darbi 
un dizaina objekti rosina paraudzīties uz ikdienu no cita skatupunkta un modina pārdomas par priekšmetu 
eksistences “patieso” jēgu. 
 
Fotogrāfijas lejupielādei pieejamas šeit: https://failiem.lv/u/wus7srzuz.  
 
Vairāk informācijas: Renata Dantė, IKEA korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijas valstīs, 
mob. tālr. +370 655 26656, e-pasta adrese: renata.dante@ikea.lt. 

https://failiem.lv/u/wus7srzuz

