När färg och
konst möts
Starten på en inspirationsresa kan vara konst. Till
exempel en tavla med vackra kulörer där konstnären
redan valt nyanser och kombinationer.
I den här kulörkollektionen har vi arbetat tillsammans
med konstnären Emilia Ilke som har bjudit in oss till
sitt färgsäkra och formstarka universum. En konstnär
som vi följt i många år med nyfikenhet och beundran.
Vi är stolta över denna palett med 12 kulörer som
andas konst,lekfullhet och känslor, alla med en
personlig k oppling till Emilia. Från tankar, idéer och
skisser står vi här idag med en fantastisk
och inspirerande kulörkollektion!

Emilia Ilke
Jag har min ateljé ovanför träden. En plats där jag kan
sväva runt i egna tankar. Där skapandet sker intuitivt
och matas av lust och e nergi. Där kan vinden blåsa rakt
in och föra mig till nya platser, scener och tillstånd.
Till denna kulörkollektion har jag hämtat inspiration
från min färgpalett. Jag har valt ut några av de nyanser
jag helst målar och omger mig med. Det känns fint att
dela med mig av dom men också väldigt personligt, lite
blottande och skört.
I mitt yrke är färger, ytor och dess möten allt. När jag
målar och bygger mina collage så handlar det lika
mycket om att hitta passande former som att välja ut
kulörer som lyfter varandra och harmonierar.

Tak: 005 ATELJÉ
Vägg: 007 ARC
Bokhylla: 004 BOYO

Alcro x Emilia Ilke
Vi på Alcro har en lång erfarenhet av spännande samarbeten
och vi strävar alltid efter att inspirera till att skapa kreativa
och personliga hem.
Tillsammans med Emilia har vi hittat en fin palett, en
målarlåda där kulörerna namngetts utifrån dofter, musik, konst,
minnen och kärleken till familjen.

001 SANTAL

002 UMI

003 TZUKI

004 BOYO

005 ATELJÉ

006 OSAKA

007 ARC

008 MAMMA

009 ILKE

010 CHUNK

011 NEROLI

012 APRIL

Vägg och dörr: 007 ARC
Bokhylla: 008 MAMMA

Ur pomeransträdets blommor utvinns en eterisk olja
kallad N
 EROLI, en doftfavorit som jag vill tillägna en kulör.
ARC upplevs olika beroende på hur ljuset faller i rummet, jag tycker
lika mycket om den i varm morgonsol som i skuggigt norrläge. Här i
kombination med den knallröda MAMMA som har flera b
 etydelser
för mig och är en hyllning till såväl moderskapet som till en
konstnärsförebild.

Vägg: 011 NEROLI

Jag älskar sovrum som badar i sol och valde att
döpa denna ljusa kulör till APRIL, hoppfull som
våren då min första son föddes.
Den lugna nyansen TZUKI, fick namn efter
det japanska ordet för måne. Både färgen och
månen ger mig en känsla av trygghet.

Vägg och tak: 006 OSAKA
Sänggavel: 003 TZUKI
Element: 012 APRIL

”Jag hade en vision
om en himmel inomhus,
nu känns det plötsligt
meningsfullt att ligga
och stirra upp i taket.”

ATELJÉ refererar till den omålade duken och alltings
möjlighet. En vit grund redo att peppra med konst och inredning.
Den ljusblå kulören är klar och mjuk för ögat, en signaturfärg i
mitt måleri som därför fått namnet ILKE.

Halltak: 009 ILKE
Vardagsrumstak: 005 ATELJÉ
Väggar: 007 ARC

”UMI och APRIL
är kärleken
till mina barn.”

Vägg: 001 SANTAL
Golvlist: 010 CHUNK
Pallsits: 002 UMI

Inspirationen till SANTAL kommer
från en varm och träig favoritdoft som
tillsammans med den mulliga, bruna
CHUNK gör sig fint med blåa toner.
Den djupblå UMI har fått sitt namn efter
min andra son och betyder hav.

”Konst är färg för mig.
Hela mitt konstnärskap
bygger på färg.”

Alcro Färg
info@alcro.se
www.alcro.se
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