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’Swedish Species’ – en konstkollektion framtagen för
att skydda Sveriges utrotningshotade arter
Arty Swede presenterar Veronica Ballart Liljas ”Swedish Species”. En kollektion
illustrationer av växter och djur från den svenska naturen, framtagen för att bidra till
Naturskyddsföreningens arbete med bevarandet av alla landets unika djur- och växtarter.
Tio procent av försäljningen går oavkortat till den ideella föreningens viktiga arbete.
Svenska myror, mossor, orkidéer (ja, det finns svenska orkidéer!), vinterfåglar, vilda laxar och
djur som lever under snön. I en limiterad serie av sex vackra motiv ger Arty Swede i
samarbete med illustratören Veronica Ballart Lilja ut unika illustrationer av svenska arter
som posters, tryckta på ett obestruket, miljömärkt premiumpapper. Tio procent av
försäljningen skänks oavkortat till Naturskyddsföreningens arbete för miljön och bevarandet
av de svenska arterna. Motiven i akvarell och blyerts är skapade för Naturskyddsföreningen
och säljs i en limiterad och signerad upplaga om 200 exemplar.
-

Att kunna bidra till att bevara våra svenska arter, i dessa tider av klimatförändring
känns viktigare än någonsin. Därför är vi som nystartat företag stolta över att kunna
efterskänka en del av vinsten till Naturskyddsföreningen, säger Erika Stenlund, en av
grundarna till Arty Swede.

Illustrationerna är skapade av Veronica Ballart Lilja, svensk illustratör bosatt i New York, som
tidigare b l a illustrerat för Svenska Frimärken. (www.veronicaballart.com).
-

Illustrationerna är en hyllning till vår ekologiska mångfald. Jag har alltid vart förtjust i
och inspirerats av den klassiska skolplanschen. Att få illustrera våra arter och
samtidigt sprida kunskap kändes som en bra kombination. Speciellt till den yngre
generationen då det finns risk att vissa arter kan dö ut, säger Veronica.

Den limiterade kollektionen finns till försäljning på: www.artyswede.se/swedishspecies
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Om Arty Swede
Arty Swede startades i oktober 2017 av det äkta entreprenörsparet Erika Stenlund och Tim
Svensson. Erika har en bakgrund som fotograf med hela världen som arbetsfält, medan Tim
är en framgångsrik entreprenör inom e-handel. För drygt ett år sedan valde de att mot
bättre vetande förena kärlek och affärer, vilket gav Arty Swede. På bara ett drygt år har
företaget fått vara med och pryda över 5000 kunders hem med konst och planerar under
hösten för fortsatt expansion i flera länder. Allt baserat på den enkla idén om att ge fler
möjlighet att omge sig med kvalitativ svensk konst.
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