
 
 
  
 

 

 

ИКЕА демократизира изкуството с нова колекция 
 

 
ИКЕА представя колаборацията си с емблематичния фотографски бранд Hasselblad в 

нова колекция на име NORRHASSEL – лимитирана колекция  от постери. С това 

партньорство двата бранда помагат на хората да се докоснат до изкуство и да го 

направят част от всекидневието си. 

 

NORRHASSEL не е колекция, включваща просто фотографии, a произведения на 

изкуството, с които да изразиш себе си. Осемте постера обхващат широк спектър от 

обекти и внасят в дома много повече - идея, мнение и гледна точка. Те пренасят всеки 

в очарователния свят на този, който е уловил образа. Колекцията е част от големия 

стремеж на ИКЕА да направи изкуството по-достъпно за повече хора. 

 

Фотографите, уловили осемте мотива в колекцията, са с награда от Masters Hasselblad -  

престижен приз за дългосрочни постижения в тази област. Те са Дмитрий Аджев, Ларс 

ван де Гуор, Ханс Штранд, Бара Прашилова, Али Раджаби, Том Джоунс и Йоахим 

Шмайзер. 

 

„Фотографията е възможността човек да изрази себе си и да покаже света от своята 

перспектива. Във времето на социалните мрежи, тази форма на израз и изкуство става 

още по-популярна, създавайки една съвсем нова група от фотографи, които улавят 

красивите моменти в живота. С тази колекция от фотографии, ИКЕА и Hasselblad се 

стремят да вдъхновяват хората да продължат да улавят света, предлагайки 

зашеметяващи снимки, с които дома става уникален“, споделя Маркус Енгман, 

ръководител „Дизайн“ в ИКЕА. 

 

За ИКЕА  

 

Нашата визия е да създаваме по-добро ежедневие за много хора и предлагаме стилно, 

функционално и достъпно обзавеждане на високо качество, създадено с грижи за 

хората и средата. 

ИКЕА е най-голямата верига магазини за обзавеждане на дома. Компанията е основана 

в южната част на Швеция през 1943 г. от Ингвар Кампрад. Днес ИКЕА има 403 магазина 

в 49 страни.  

ИКЕА стъпи на българския пазар през 2011 г. с откриване на магазин в София. ИКЕА 

навлиза на българския пазар чрез договор за франчайз с компанията House Market S.A, 

която управлява седем магазина на ИКЕА в Гърция, Кипър и България. 


