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Värisilmän uudessa tapettimallistossa suunnittelijaikonien tekstiilikuoseja 50-luvulta  
 
Värisilmän uusi Boråstapeterin Wallpapers by Scandinavian Designers on tapettimallisto, joka 
esittelee klassista skandinaavista muotoiluperintöä uudella tavalla. 1950-luvun suosituimpien 
muotoilijoiden Arne Jacobsenin, Sven Markeliuksen, Karl Axel Pehrsonin ja Stig Lindbergin 
klassikkojen asemaan nousseet tekstiilikuosit esittäytyvät nyt tapetilla. Mallisto edustaa puhdasta ja 
yksinkertaista tyyliä 50-luvulta.  
 
Tunnetut tekstiilikuosit tapetille  
Wallpapers by Scandinavian Designers -tapetit syntyivät Boråstapeterin ja ruotsalaisen Ljungbergs 
Textilin yhteistyönä, jonka tuloksena klassiset tekstiilikuviot neljältä 50-luvun johtavalta muotoilijalta on tuotu 
tapetille. Mallistossa on yhteensä 12 tapettikuosia neljältä design-ikonilta Arne Jacobsenilta, Sven 
Markeliukselta, Karl Axel Pehrsonilta ja Stig Lindbergiltä.  Kuosit nähdään useissa väreissä – yhteensä 
tapetteja on 36. Scandinavian Designers -malliston muotokieli liikkuu geometrisistä kuvioista pehmeisiin ja 
leikkisiinkin muotoihin.  
 
Suunnittelijaikonit kuosien taustalla  
Wallpapers by Scandinavian Designers -suunnittelijat ovat aikakautensa kiistattomia ikoneja, ja nyt jokaisella 
on mahdollisuus saada kotiinsa osa skandinaavista kulttuurihistoriaa. Funktionalismin edustaja, arkkitehti 
Arne Jacobsen on maailmankuulu suunnittelija, joka on tunnettu muun muassa Muurahainen- ja Seiska-
tuoleistaan. Scandinavian Designers -mallistossa häneltä nähdään yksi geometrinen ja kaksi luontoaiheista 
kuosia. Taiteilija Karl Axel Pehrson puolestaan maalasi kuuluisan Delfinisk rörelse -maalauksen sekä 
suunnitteli printtikuoseja. Tapettimallistossa häneltä nähdään upea mustavalkoinen, geometrinen kuosi. 
Teollinen muotoilija Stig Lindberg suunnitteli ruotsalaisiin koteihin aterimia, lasitavaraa ja keramiikkaa sekä 
kuvitti lastenkirjoja. Boråstapeterin uudessa mallistossa Lindbergiltä nähdään muun muassa kaksi leikkisää, 
väreillä ilottelevaa tapettikuosia. Arkkitehti Sven Markeliusta kutsutaan myös nimellä Mr Funkis, ja hän on 
tunnettu prismamaisista kuoseistaan. Scandinavian Designer -mallistossa on mukana Markeliukselle 
tunnusomainen prismamainen, graafinen kuosi digitaalisena printtinä.  
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Tuote- ja hintatiedot: Scandinavian Designers -tapetit, leveys 0,53 m, rullan pituus 10,05 m, hinnat: 67€ / rulla  
Toimitusaika: Scandinavian Designers -tapetit: 2-3 viikkoa 
Lisätietoja:  Väritukku Oy, tuoteryhmäpäällikkö Sari Niinistö 
 Puh. (09) 8491 4222, sari.niinisto@varisilma.fi, www.varisilma.fi 
Viestintä: PR- ja viestintätoimisto Promode Oy, puh. (09) 170 070 
 Heidi Azinur, heidi.azinur@promode.fi / tiedotus, kuvamateriaali ja kuvaustapetit 
Kuvapankki: www.varisilma.fi/kuvapankki, käyttäjätunnus ja salasana: varisilma 
Kuluttajatiedustelut: Värisilmä, puh. (09) 849 141 
Jälleenmyynti: Värisilmä-liikkeet kautta maan (tuotteet tulevat myyntiin marraskuussa 2012) 


