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Materia lanserar
2017 års Newcomer: Park.

Att utmana konventioner och se nya lösningar har alltid varit en strävan i vår möbeldesign.
Allra tydligast märks det genom vår utmärkelse Newcomer. Syftet är att ge unga designers
en plattform för att nå ut med sin möbeldesign. Varje år utser vi en vinnare med en idé som
förtjänar att bli verklighet och en del av vårt sortiment.
Årets Newcomer heter Park och är en tolkning av den klassiska parkbänken. Här
presenteras den som en mjuk och inbjudande soffa för inomhusmiljö. Möbeln är designad
av Sanna Gripner och Märta Hägglund, som båda nyligen tagit examen från Beckmans
Designhögskola. Krister Jonsson är utvecklingschef på Materia och motiverar varför just
Park valdes till Newcomer 2017.
– För oss på Materia är det viktigt att våra Newcomers bidrar med någonting nytt. Att tänja
gränser är Newcomerprojektets viktigaste uppgift. Vi kände att Park har en väl genomtänkt
analys som bygger på att man ofta försöker skapa inomhusmiljöer med utomhuskänsla
och att det inte finns några tapetserade möbler som riktigt passar in i det sammanhanget.
Där fyller Park ett tomrum samtidigt som det finns en stark ambition i hela konceptet.
Även om man direkt tänker grönt när man ser en parkbänk framför sig kan Parks utförande
varieras. Ribborna kan tapetseras i flera olika tyger och färger och lika gärna ge känslan
av ruff betong som grönskande oas.
Park lanseras under Stockholm Furniture Fair, 7-11 februari.
Mer information om Park och formgivarna Sanna Gripner och Märta Hägglund hittar
du på materia.se
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