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Vedum Art vinner i ”red dot design award”
Vedums nye baderomsserie Art, designet av Jesper Ståhl, har vunnet den prestisjefyllte internasjonale desigprisen
”red dot award”.
- En bekreftelse på at vi har skapt en fremtidig designklassiker, sier Niklas Efraimsson, Vedums produktutviklingssjef.
Art ble lansert i januar 2013 og har allerede vakt stor oppsikt. Det forsterkes ytterligere nå når serien som første svenske baderomsmøbel har
vunnet ”red dot award” - for sin ”fullkomne og innovative design” som det heter i begrunnelsen.
- Vår langsiktige strategi er å ha en unik, høykvalitativ design på hele vårt sortiment og med Art har vi gått et skritt lenger enn tidligere.
Det er viktig og trivelig å få en bekreftelse på at vi har lykkes, sier Niklas Efraimsson.
Designprisen ”red dot” er delt ut siden 1955 og er en av verdens største og mest betydningsfulle utmerkelser. I år var det nærmere 5000
produkter fra 54 land som var anmeldt. Jesper Ståhl synes det er spesielt bra at juryen i ”red dot” bedømmer fysiske
produkter, og ikke skisser eller bilder som er det mest vanlige i desigkonkurranser.
- For meg blir det mer riktig når jeg vet at de som bedømmer bidragene har klemt og kjent på produktet, sier han.
Mye av styrken i Art handler om Vedums håndtverkskunnskap og den taktile følelse i materiale og utførelse, og det
har ekspertene i juryen forstått.
Prisen deles ut i Essen i Tyskland den 1. juli. Art blir med i ”red dot design yearbook 2013/14”, som vises på red
dot design museum og online på www.red-dot.org.

Jesper Ståhl er utdannet på Royal College of
Art i London og har siden 1997 drevet Jesper
Design. Det som skiller seg tydligst ut med
hans og Vedums serie Art er servanten som har
formen av en vannvirvel. Det distinkte, nøyaktige
og samtidig organiske formen gjenspeiles i
hele serien. Servanten og oppbevaringen er
en formessig helhet og det er mulig å variere
uttrykket ved å velge servantskap eller stativ.
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