
 

IKEA kohta  
IKEA pakub hästi disainitud, funktsionaalseid, taskukohaseid ja kvaliteetseid kodusisustustooteid, mis on valmistatud inimesi ja 
keskkonda silmas pidades. IKEA kaubamärgi all töötavaid erineva omanikuga ettevõtteid on mitu, kes jagavad sama visiooni: soovi luua 
paremat igapäevaelu paljudele inimestele. IKEA asutati Rootsis 1943. aastal. 

IKEA ja meie frantsiisisüsteem 
IKEA jaekaubandus põhineb frantsiisisüsteemil koos frantsiisivõtjatega, kellel on õigus turustada ja kes on volitatud müüma IKEA 
tootevalikut kindlaksmääratud geograafilistel territooriumitel. Inter IKEA Systems BV on IKEA kontseptsiooni omanik ja ülemaailmne IKEA 
frantsiisiandja, kes määrab ka erinevad IKEA ettevõtted, mis tootevalikut arendavad, tooteid tarnivad ja kommunikatsioonilahendusi 
pakuvad. Praegu omab ja juhib IKEA müügikanaleid 12 erinevat kontserni Inter IKEA Systems BV-ga sõlmitud frantsiisilepingute alusel. 

Inter IKEA Grupp 
Inter IKEA Gruppi kuuluvad Inter IKEA Systems BV, IKEA of Sweden AB, IKEA Supply AG, IKEA Industry AB ja muud seotud ettevõtted. Inter 
IKEA Holding BV on Inter IKEA Grupi valdusettevõtja. 

 

         
IKEA Art Event 2021 kollektsioon ühendab omavahel kunsti ja funktsionaalsuse 
 
Kas kunstiteos saaks olla ka funktsionaalne igapäevaese? IKEA annab välja IKEA Art Event 
2021 kollektsiooni eesmärgiga avastada põnevat ala kunsti ja funktsionaalsuse 
ristumispunktis. Kümnest esemest koosneva erikollektsiooni loomiseks on IKEA teinud 
koostööd selliste loominguliste kunstnikega nagu Daniel Arsham, Gelchop, Humans since 
1982, Sabine Marcelis ja Stefan Marx. Erikollektsioon on Eestis saadaval alates 2021. aasta 
1. aprillist. 
 
Alates 2015. aastast on IKEA teinud koostööd kunstnikega üle kogu maailma, et luua Art Event 
kollektsioone, tähistades kunsti väljendusvorme erinevate žanride ja käsitööde kaudu – käsitsi 
kootud vaipade, kristallkujukeste ja seinakunsti, nagu fotograafia, tänavakunsti ja 
illustratsioonidega. Nende kollektsioonide eesmärk on jäänud aastate jooksul samaks: 
demokratiseerida kunsti ning muuta see kõigile kättesaadavaks ja taskukohaseks. 

Samuti on IKEA Art Event kuuenda kollektsiooni eesmärk tuua kunst paljude inimeste kodudesse 
– seekord hägustades peent piiri kunsti ja disaini vahel. Sellele teekonnale kutsus IKEA maailma 
eri paigust kaasa erineva taustaga kunstnikke: Daniel Arsham (New York), Gelchop (Tokyo), 
Humans since 1982 (Stockholm), Sabine Marcelis (Rotterdam) ja Stefan Marx (Berliin). 

„Teeme koostööd erinevate kunstnikega üle maailma, et peegeldada kunsti ja disaini ristumist,“ 
ütles IKEA Art Eventi loominguline juht Henrik Most. „Tahame näidata, et kunstnikuks või 
disaineriks olemine ei tähenda seda, et pead jääma ühte kindlasse kasti, vaid võid töötada 
erinevates valdkondades ning et see uus liikumine on avaldanud sügavat mõju nii praegustes 
disaini- kui ka kunstimaastikel.“ 

Kollektsiooni kuulub kümme kodusisustustoodet, mis mõjutavad, kuidas me igapäevaesemeid 
näeme, avaldades samas austust igapäevasele loovusele: Sabine Marcelise valgustitest 
seinakaunistused, Daniel Arshami seinakell, Gelchopi laualamp ja tõrvik, Stefan Marxi vaas ja 
pleed ning Humans since 1982 duo seinakaunistused. 

„Igal selles kollektsioonis oleval esemel on praktiline funktsioon, aga samas on need ka 
kunstiteosed. See  traditsiooniline arusaam, et kunst on kõrgklassi teema ja disain osa 
massikultuurist, ei ole lihtsalt enam asjakohane. Kunst ja disain sobivad imeliselt kokku – ja kui 
need kokku saavad, juhtub tõeliselt maagilisi asju,“ ütles Henrik Most. 

Selleks, et kunsti ja koduse loovuse demokratiseerimist veelgi rohkem tähistada, seda eriti 
praegustel aegadel, kui kunst ei pruugi paljudele pandeemia tõttu kättesaadav olla, saab 
erikollektsiooniga mängida ja seda kogeda ka nelja seina vahel. Nimelt on IKEA selleks puhuks 
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loonud Instagramis kohandatud liitreaalsuse efektid. IKEA julgustab inimesi 
#IKEAARTEVENT2021 kollektsiooni uudistama ja looma ka oma kodus põnevaid galeriisid.  

Erikollektsioon on Eestis saadaval alates 2021. aasta 1. aprillist.  

Kunstnikud: 
Sabine Marcelis 
Uus-Meremaal sündinud ja Hollandis tegutsev disainer Sabine Marcelis on lummatud erinevate 
materjalide ainulaadsetest omadustest ning efektidest, mida need suudavad tekitada, nagu näiteks siis, 
kui vaik või klaas kohtub valgusega. Tema loometöö on protsessipõhine, mis tähendab, et Marcelise 
disainilahendused tekivad stuudios erinevate ideede ja materjalidega mängides. Töötades toodete, 
paigalduse ja ruumilise disaini kallal, püüab ta luua maagilisi kogemusi oma kaasahaaravate 
disainilahenduste kaudu. 

Daniel Arsham  
Daniel Arsham on multidistsiplinaarne Ameerika kunstnik, kelle loomingus on ühendatud kunst, 
arhitektuur ja tegevuskunst. Tal on ulatuslik koostöökogemus teiste loominguliste juhtidega 
lavaetendustes, moes, sisekujunduses ja arhitektuuris. Tema uusim kunstiloome uurib tuleviku 
tsivilisatsioonide ja arheoloogilise allakäiguga seotud ideid. Arsham on New Yorgis asuva disainistuudio 
Snarkitecture kaasasutaja. 
 
Humans since 1982  
Humans since 1982 asutati 2009. aastal Bastian Bischoffi ja Per Emanuelssoni poolt, kui nad olid Göteborgi 
kunsti- ja käsitöökolledži üliõpilased. Humans since 1982 ühendab oma töös kunsti ja disaini, et luua 
õõnestavaid või meelerahu rikkuvaid igapäevaesemeid, mis tõstatavad küsimusi tehnoloogia kiirendamise 
ja selle dualistliku olemuse kui progressi ja hävingu allika kohta. 

Stefan Marx  
Stefan Marx on saksa kunstnik ja illustraator, kes kasutab oma erilist stiili tavalise igapäevase elu 
jäädvustamiseks ja kujutamiseks. Marx ammutab inspiratsiooni erinevatest subkultuuridest, nagu grafiti ja 
tekno, et luua kunsti erinevates meediakanalites. Tema loomingusse kuuluvad näiteks ruladisainid, 
suuremahulised õlimaalid ja portselanvaasid. 

Gelchop 
Jaapani kollektiiv Gelchop demonsteerib igapäevaseid objekte, kombineerides neid erinevate 
elementidega, et muuta nende funktsiooni lõbusal ja mõjuval viisil. Gelchopi kunstiteosed ja tooted 
julgustavad asju teistmoodi vaatama, ajendades mõtlema eseme „tõelisele“ eesmärgile maailmas. 
 


