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Princesę Dianą rengusios tekstilės dizainerės kolekcija – ir Lietuvoje 

Bendradarbiaudama su britų dizainere Zandra Rhodes, IKEA ėmėsi ieškoti būdų, kaip ryškių 
spalvų ir raštų kupiną mados ir tekstilės dizainerės pasaulį perkelti į namų interjerą. Šių 
paieškų rezultatas – nauja kolekcija drąsiems ir charakteringiems namams. Išskirtiniai 
kolekcijos daiktai kvies visus spalvų mėgėjus gyventi ryškiai ir savitai. 

Britų dizainerė Zandra Rhodes, garsi drąsiais raštais ir ryškiomis spalvomis, mados pasaulį 
drebina jau daugiau nei penkis dešimtmečius. Už išskirtinius nuopelnus mados industrijoje ji yra 
gavusi daugybę apdovanojimų, o per savo karjerą rengusi ne vieną garsenybę: nuo Velso 
princesės Dianos iki Kylie Minogue, nuo Paris Hilton iki Freddie Mercury.  

Įkvėpta drąsaus Z. Rhodes požiūrio į gyvenimą ir stilių, IKEA komanda kartu su ja nutarė 
išsiaiškinti, kaip, pasitelkus spalvų ir raštų galią, suteikti daugiau savitumo bei charizmos namams 
ir sukūrė riboto leidimo kolekciją. 

Atskleisti asmenybę namuose 

Z. Rhodes kūrybos įkvėpta kolekcija pavadinimu KARISMATISK – gyva, drąsi ir išskirtinė. Visai kaip 
garsi dizainerė, ji tiesiog šaukte šaukia „Štai aš!“. Kolekcija kviečia kurti savitą erdvę, tam 
pasitelkiant įvairias spalvas, raštus ir akį traukiančius daiktus. Ji leidžia perkelti žymios dizainerės 
pasitikėjimą ir charizmą į namus ir išdidžiai atskleisti savo asmenybę juose. KARISMATISK – tai 
žaismingas požiūris į interjero dekoravimą, leidžiantis pripildyti erdvę geros nuotaikos ir 
optimizmo. Pagalvėles, kilimus ir kitus tekstilės gaminius galima derinti, kaip patinka, vazas – 
statyti kartu ar atskirai, o spalvomis ir raštais – žaisti saikingai arba išmarginti visus namus! „Tai 
kolekcija, iš kurios pakanka įsigyti vieną daiktą – ir gyvenimas nušvis, tačiau taip pat juos galima 
derinti tarpusavyje“, – sako Z. Rhodes.  

Ši kolekcija – dar ir praktiška. Kuriant ją, buvo laikomasi penkių IKEA demokratinio dizaino 
principų: formos, funkcijos, kokybės, tvarumo ir kainos, mat norėta sukurti ne tik žaismingų, bet 
ir kasdienius poreikius atitinkančių daiktų už prieinamą kainą. Nors Z. Rhodes mėgsta dėmesį 
traukiančius raštus ir spalvas, jos kūriniai visada yra praktiški. Šios kolekcijos daiktai, kiek 
įmanoma, pagaminti iš perdirbtų medžiagų. 

IKEA prekybos vietose kolekcija KARISMATISK pasirodys nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 


