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Materia ger unga
designers en plattform.
Designscenen bär på en rad unga löften som bara väntar på att möta
sin publik. Utmärkelsen Newcomer är Materias sätt att hylla dessa nya,
modiga formgivare. Varje år utser vi en ung möbeldesigner med
en idé som förtjänar att bli verklighet och en del av vårt sortiment.

Materia instiftade utmärkelsen Newcomer redan år 2006.
Sedan dess har vi varje år gett unga designers en inter
nationell plattform för att nå ut och skapa sig ett namn i
en extremt konkurrensutsatt bransch. Utmärkelsen inkluderar
även en vinstsumma om 25 000 kr och royalties på försäljningen av produkten.
– Det är ofta hos de unga formgivarna som den största
nyfikenheten och de djärvaste idéerna finns. Men någon
måste också våga göra verklighet av deras tankar. För oss
är Newcomer-utmärkelsen en möjlighet att tillföra lekfullhet i
vårt sortiment och tänka ännu mer utanför ramarna. Samtidigt
ger vi unga möbeldesigners ett värdefullt skylt
fönster.
Förhoppningen från vår sida är att inleda långvariga
samarbeten med våra Newcomers, säger Tobias Söder,
försäljningschef på Materia.
På Stockholm Furniture Fair i februari offentliggjordes 2015
års Newcomer; Anders Johnsson och hans kreativa sitt
möbel Boullée. Precis som namnet antyder är designen
inspirerad av pilatesbollens form och ergonomiska funktion.
Mer information och bilder hittar du på materia.se.
Materia har inlett processen att hitta
2016 års Newcomer. Skicka in ditt
bidrag på materia.se/newcomer.
Det enda kravet är att du inte redan
är etablerad möbeldesigner.
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Här följer Newcomer-projektets
produkter och designers:
BIN design Front
AVA design Märta Friman
PRALINE NOIR design Fredrik Kjellgren
GROUP OF TREES design Form Us With Love
LIMPAN design Frida Ottemo Fröberg
SILENT WHISPER design Sigrid Strömgren
COAT design Fredrik Färg
PLATON design Lucas E Hinnerud
OLA design Akka
MIMIC design Nathalie Adenling
FRAME design Ola Giertz
BOULLÉE design Anders Johnsson

