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IKEA sadarbībā ar britu interjera dizaineri Zandru Rodsu prezentē jaunu interjera 

preču kolekciju “KARISMATISK” 

Sākot ar septembri Latvijā būs pieejama jauna interjera preču kolekcija, ko radījusi 
princeses Diānas kleitas autore. IKEA un  Zandras Rodsas sadarbības rezultātā ir 
tapusi īpaša kolekcija, kas ir kā ceļojums interjera krāsu un rakstu pasaulē. Tajā ir 
konceptuāli dizaina priekšmeti, kas iemieso drosmi parādīt savu personību un 
vēlmi dzīvot krāšņāk. 
 
Interjera dizainere Zandra Rodsa ir pazīstama ar revolucionāri drosmīgām apdrukām un 
izteiksmīgu krāsu paleti. Modes un tekstila dizainā viņa darbojas jau vairāk nekā 50 
gadus un ir saņēmusi dažādus apbalvojumus par ieguldījumu modes attīstībā. Tāpat 
viņa ir darinājusi daudzu slavenību tērpus, starp dizaineres klientiem bijusi Velsas 
princese Diāna, Daiena Rosa, Kailija Minoga, Debija Herija, Parisa Hiltone, Fredijs 
Merkūrijs un daudzi citi.  
 
Iedvesmojoties no Zandras mākslinieciskās pieejas, IKEA dizaina komanda ir pārnesusi 
bagātīgo krāsu un rakstu paleti uz funkcionāliem ikdienas priekšmetiem, ko savās mājās 
var pielietot ikviens. Radošais sadarbības process veicināja izpratni par dizainu kā 
spēcīgu izteiksmes līdzekli, ar kuru iespējams parādīt savu personību, talantu, kultūru 
un cilvēku un telpas attiecības. 
 
Interjers kā cilvēka personības šķautne 

Jaunā KARISMATISK kolekcija ir izteiksmīga, spilgta un personiska – tā iemieso cilvēka 
personību krāsās, rakstos un objektos. Jaunā kolekcija ienes interjerā Zandras pārliecību 
un harizmu, kā arī rosina lepoties ar savām individuālajām izpausmēm mājokļa 
iekārtošanā. Kombinē spilvenus, paklājus un tekstilu pēc sirds patikas, lieto vāzes kopā 
vai atsevišķi, veido akcentus vai plašas kompozīcijas. “Šī ir tāda kolekcija, no kuras var 
izvēlēties vienu mīļāko priekšmetu, vai arī ņemt vairākus un radīt savu neparasto 
kombināciju,” saka Zandra. 
 
KARISMATISK kolekcijas preces ir neapšaubāmi dekoratīvas, taču reizē arī ļoti 
funkcionālas – rotaļīgs dizains ikdienas lietošanai. Sadarbībā ar Zandru IKEA dizaineri 
palika uzticīgi IKEA demokrātiskā dizaina pamatprincipiem, kur galvenais ir forma, 
funkcija, kvalitāte, ilgtspēja un pieejama cena. Lai arī Zandras kaislība ir spilgti raksti un 
krāsas, viņas dizains ir arī praktisks. Kolekcijā pēc iespējas izmantoti pārstrādāti 
materiāli, turklāt apzināti turoties pie principa, ka atturība detaļās rada vēl iespaidīgāku 
efektu nekā formu un krāsu pārbagātība. 
 
“Tas bija fantastisks piedzīvojums. No praktiskā viedokļa bija ārkārtīgi aizraujoši mēģināt 
“iztulkot” manu krāsu pasauli daudziem saprotamā valodā,” atzīst pati Zandra Rodsa. 
 
KARISMATISK kolekcija būs pieejama IKEA veikalā no 2021. gada 1. septembra. 
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Vairāk informācijas: Renata Dantė, IKEA korporatīvās komunikācijas vadītāja Baltijas valstīs, 
tālr. Nr. +370 65526656, e-pasta adrese: renata.dante@ikea.lt. 

 

mailto:renata.dante@ikea.lt

