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HET ROTTERDAMSE VERLICHTINGSMERK ATELIER ARTIFORTE, OPGERICHT IN 1930, IS TERUG! NA BIJNA 
40 JAAR AFWEZIGHEID SCHIJNT HET ICONISCHE ATELIER ARTIFORTE NIEUW LICHT OP HEDENDAAGS 
INTERIEUR. BEZOEK ONS TIJDENS DE DUTCH DESIGN WEEK VAN 22 T/M 30 OKTOBER IN EINDHOVEN.

RSGA Design, het moederbedrijf van Rietveld Originals, Spectrum Design en het bekende meubelmerk 
Gelderland, verwierf het afgelopen jaar de rechten op de productie van alle ontwerpen van het 
verlichtingsmerk Atelier Artiforte. In de jaren vijftig en zestig was Henk Fillekes de drijvende kracht achter 
de vernieuwende ontwerpen waarmee Atelier Artiforte bekendheid verwierf. Behalve het werk van Fillekes 
bevat de collectie onder andere ontwerpen van architecten Kho Liang Ie en zijn leermeester Johan Niegeman. 
Naast klassiekers van deze ontwerpers brengt Atelier Artiforte ook bekende ontwerpen van onder meer Aldo 
van den Nieuwelaar op de markt, met zijn TC–6 Cirkellamp als meest bekende ontwerp. Komend jaar volgt 
innovatieve verlichting van diverse Nederlandse ontwerpers van nu. 

RSGA oprichter Titus Darley over Atelier Artiforte: “Ontwerper David Derksen wees ons op de schoonheid van 
de ontwerpen van dit bijzondere bedrijf. Na een lange speurtocht zijn we erin geslaagd alle rechthebbenden 
te achterhalen. We breiden de collectie van historische klassiekers uit met diverse actuele ontwerpen van 
bijvoorbeeld David Derksen, Rick Tegelaar en Rachel Griffin. Atelier Artiforte is een perfecte aanvulling op de 
designmerken in het RSGA portfolio.”

OVER RSGA DESIGN
RSGA Design ontwikkelt en beheert interieur- en designmerken met een bijzondere oorsprong. De merken 
Rietveld Originals, Spectrum Design, Gelderland en Atelier Artiforte produceren tijdloos en duurzaam design 
van meer dan 35 Nederlandse ontwerpers. De fabriek in Culemborg staat voor verantwoordelijke lokale 
productie, zorg voor de nabije omgeving en het milieu. 

OVER ATELIER ARTIFORTE
Atelier Artiforte is opgericht in 1930 in Rotterdam. Traditionele lampenkappen maakten in de vijftiger jaren 
plaats voor helder en transparante lichtontwerpen. David Derksen, Titus Darley, Cindy Verhoeven en Remco 
van der Voort hebben het initiatief genomen om de historische verlichtingscollectie weer in productie te 
nemen. Atelier Artiforte B.V. is een dochteronderneming van RSGA Design.

AANVULLENDE INFORMATIE
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lonneke de Roos via lonneke.deroos@rsgadesign.com of 
+31 611432600. Beeldmateriaal is beschikbaar via www.atelierartiforte.com/pages/beeldbank

DUTCH DESIGN WEEK  |  22 t/m 30 oktober
ADRES: Halvemaanstraat 18A, 5651 BP Eindhoven

Openingstijden: 11:00 - 18:00 uur
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