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STIG LINDBERG mönster på kakel/klinker!
Everstyle AB i samarbete VILASTIL Design & Production HB
Everstyle AB och Lars Dueholm-Lindberg, VILASTIL Design & Production
HB har ingått avtal gällande gällande produktion av ett 15-tal mönster av Stig
Lindberg på konstkakel och klinker. Fler mönster läggs till avtalet efter hand.
Stig Lindberg var en av Sveriges största formgivare genom tiderna, som
genom sin experimentlusta och unika talang var tongivande i inredningen av
det ”svenska folkhemmet” sedan 1937.
Stig Lindbergs klassiska och lekfulla design förekommer rikligt i dagens
inredningsmagasin och på auktioner. Porslin och textilier har blivit värdefulla
samlarobjekt som representerar en svensk era, som mångaTrapphus,
saknar ochstudentboende
andra
önskar att de fått uppleva; 40-, 50- och 60-talet. Nostalgi eller nytänk? Både
och faktiskt!
År 2016 kan vi nu inreda dagens folkhem, hipsterbostad, sofistikerade bostadsrätt,
villa eller offentliga miljö, där Stig Lindbergs mönster återges i helt ny tappning,
på kakel och klinker, där t.ex. Berså kan bli till en stor skog i ett i ett badrum,
trapphus eller på en fasad.
Stig Lindberg av idag representeras av Everstyle® Konstkakel och klinker
för interiört och exteriört bruk. De välkända mönstren får en nyrenässans
och en helt nya dimensioner, genom skräddarsydd produktion för bygg- och
inredningsmarknaden. Mönstren modifieras och anpassas till varje projekt,
vilket ger unika möjligheter att ”nyskapa” hittills opublicerade konstellationer
av mönstren – och i vissa fall dessutom i nya färgställningar!
Våtrumsmiljö

Berså, de välkända gröna löven som
blivit Stig Lindbergs signum

Fasad i skolmiljö

I år skulle Umeåsonen Stig Lindberg fyllt 100 år och det firas på många håll;
Bl.a. Gustavsberg , Göteborg och Umeå. Nu planeras också en utställning till
Japan i slutet av året.
Everstyle arbetar just nu med förberedelser samt produktion av bland annat
Berså på kakel/klinker som kommer att ingå i vandringsutställningen och
representera Stig Lindberg av idag.

Vi är mycket glada över samarbetet och ser fram mot spännande och för båda
parter intressanta och givande projekt!
Med vänlig hälsning
Bibbi Evermark, 070-57 22 801
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