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Newcomer bakom kulisserna.
Utmärkelsen Newcomer är vårt sätt att hylla de unga, modiga formgivarna. Varje år
sedan 2006 har vi utsett en vinnare med en idé som vi tycker förtjänar att bli verklighet
och en del av vårt sortiment. Här får du en inblick i vad som händer bakom kulisserna.
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Newcomer bakom kulisserna.
Utmärkelsen Newcomer är vårt sätt att hylla de unga, modiga formgivarna.
Varje år sedan 2006 har vi utsett en vinnare med en idé som vi tycker förtjänar
att bli verklighet och en del av vårt sortiment. Här får du en inblick i vad som
händer bakom kulisserna.
Att bli Materias Newcomer är större än utmärkelsen i sig. Förutom att en ung,
oerfaren designer får lansera sin design på en global marknad får personen
också värdefull insyn i hur det går till att ta en produkt från skiss till färdig
möbel.
Materias Newcomer utses genom en tävling. Vem som helst är välkommen att
delta, det enda kravet är att man inte redan är en etablerad designer. När
anmälningstiden gått ut, avgör Materias produktråd vem som blir årets
Newcomer. Vad de letar efter är en designer med en idé som tänjer gränser,
utmanar invanda beteenden och konventionell inredningsdesign.
När produktrådet hittat en vinnare börjar ett nära samarbete mellan
produktutvecklingsavdelningen och designern. Möbeln är inte färdig i och med
skissen. Den måste omvandlas till en kommersiell produkt anpassad för
produktion i en större skala. Även den fasen är kreativ och kräver ett aktivt
engagemang från designern. Möbelns olika komponenter beställs i olika
versioner för att testa olika prototyper innan vi är framme vid den bästa
lösningen. I vår senaste Newcomer, Lean In, handlade det om allt från olika
hårdhet på polyeter till formen på kuddarna. Allt utvärderas. Omsorgen om
detaljerna kännetecknar våra möbler. På Lean In märks det särskilt på
tapetsering och stickningar.
När möbeln är klar väntar lanseringen på Stockholm Furniture Fair. Newcomer
är oftast en av de produkter som får absolut mest uppmärksamhet i vår monter
och fortsätter att väcka intresse under hela året.
Här kan du titta närmare på vår Newcomer 2016, Lean In i design av Kaja
Solgaard Dahl.
Till Lean In
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