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ArtGotland lanserar ny kollektion på Stockholm Furniture Fair 2010
Individual Design of unified Nature and Human
ArtGotland ställer ut för första gången på Stockholm Furniture Fair, 913 februari
med Individuell Design: Natur och människa i ett.
ArtGotland startades av designern Amanda Ekman, som skapar nya mönster främst
genom att måla i olja. Under mässan lanserar ArtGotland sin nya matt och
textilkollektion bestående av tre linjerna ”Human”, ”Nature” och ”Individual”.
ArtGotlands vision är att sälja inredningsprodukter skapade för en ökad harmoni för
människan och världen. Designerns uppväxt i natursköna Lummelunda på Gotland
präglar både värderingarna och skapandeprocessen. Att vara ett med naturen är att
vara närvarande  i och med naturens väsen.
”Skapande för mig, är en process med total koncentration i nuet. Fokus behålls genom
att låta tankarna vara, utan att rubricera dem. Att lyssna in naturen, känna energierna i
miljön. Det som behövs kommer då fram.”
A. Ekman, civilekonom, i många år verksam i telecombranschen bl a som
projektledare i Sverige och utomlands, lämnade en tidvis mycket hektisk tillvaro för
att återgå till ett med naturen. I samma veva grundades ArtGotland och nu vill hon
dela med sig till andra. Mindfulness använder hon i skapandet för att uppnå harmoni
för individen – med varandra och naturen.
”Alla människor har inom sig, tillgång till harmonin, kunskapen om energierna i
miljön. Det som hindrar är vi själva och det brus vi skapar.”
ArtGotland vill ge sina monterbesökare möjligheten att uppleva: Ett med naturen, där
vi en gång var. Bortom bruset. Med kreativiteten. Kom och låt dig överlämnas!
Är du redo för ett med naturen – varande  kreativitet? Välkommen till ArtGotlands
monter: C09:11 Natur och människa är individuell design
Kontakt:
Amanda Ekman, General Manager & Designer
www.artgotland.se 070 5192995
Följ ArtGotland på Facebook och Twitter: @ArtGotland
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