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Ny tapetkollektion på temat världskartor
SKIFTA PERSPEKTIV GENOM ATT ZOOMA IN PÅ SPECIFIKA LANDOMRÅDEN ELLER ZOOMA UT OCH TAPETSERA HELA VÄRLDEN.
REBEL WALLS LANSERAR KOLLEKTIONEN MAPS OCH BLÅSER NYTT LIV I DEN KLASSISKA SKOLATLASEN. HISTORISKA KARTMOTIV GER DIG PERSPEKTIV, NYSKAPADE KARTOR ÖPPNAR UPP FÖR EN NY VÄRLDSBILD OCH TJÄNSTEN YOUR STREET GÖR DIG
TILL DIN EGEN KARTRITARE .
Kartans funktion är i grunden redovisande; förhållanden och avstånd anges i en orubblig skala, enhetlig typografi och
vackert komponerade färgkoder. I kollektionen Maps tar vi vara på kartans filosofiska och estetiska värde.
En karta på väggen engagerar och manar till nya samtal och perspektiv. ”Här bor vi, här har vi varit, hit vill jag resa” För
att hitta en bredd på kollektionen har designstudion arbetat med motsatspar. Historiskt möter nyskapat, globalt möter
lokalt, himmel och hav finns representerat, liksom stad och landsbygd säger Irene Gimmersta, Creative Director på
Rebel Walls.
HISTORISKA KARTMOTIV
Hälften av tapeterna ur Maps utgörs av historiska kartor i olika manér. Originalen sträcker sig från 1700- talet och framåt
och visar länder från hela klotet. På håll ser en vägg tapetserad med kartmotiv ut som ett abstrakt konstverk i eleganta
färgställningar - för att förbluffa med sin detaljnivå när man kommer nära inpå. Här ryms kartor mellan himmel och jord.
Två bra exempel är Navigation Lines - ett sjökort över Karibien och Atlas Of Astronomy - en finstämd illustration av norra
halvklotets stjärnhimmel.
NYSKAPADE KARTMOTIV
Andra häften av Maps kommer direkt från ritbordet i vår designstudio, här tolkas världskartan på nya sätt. Med samma
respekt men en helt annan lekfullhet och med större fokus på mönsterbild leker formgivarna med tekniker som 		
kollage och fotomontage. I Wanderlust är jordens landmassa utbytt mot ord och uttryck som är karaktäristiska för de
olika länderna. I handkritad typografi mot svart griffeltavla vaknar snart äventyraren i dig.
GLOBALT ELLER SUPERLOKALT
I samband med tapetkollektionen Maps släpper vi även tjänsten YOUR STREET - tapeter för hemkära. Här kan du få en
såväl unik som ortspecifik karta på väggen. Allt vi behöver är måtten på väggen, gatuadressen eller koordinater och vi
skapar en tapet med hög igenkänningsfaktor.
Till tjänsten: rebelwalls.se/yourstreet

För mer information och högupplösta bilder besök rebelwalls.se/press
För övriga frågor kontakta hanna@rebelwalls.com

FAKTA OM REBEL WALLS AB
Rebel Walls är ett svenskt tapetföretag med egen designstudio och produktion i Borås. Företaget erbjuder ett brett
sortiment av designtapeter samt möjligheten att skapa egna motiv online. Rebel Walls ingår i Gimmersta Gruppen
tillsammans med Sandberg Tyg & Tapet, Decor Maison, Björklund & Wingqvist samt Tapetterminalen och Tapet.se.
Rebel Walls har en miljövänlig produktion vad gäller spill och energiförbrukning.
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