Bolia annoncerer de tre vindere af
Bolia Design Awards 2021
Igen i år modtog Bolia over 900 indsendte designs fra hele verden. Bolia Design Awards
2021 inviterede modige og innovative designere til at indstille deres bæredygtige designs til brandets årligt tilbagevendende design awards. Brandet præsenterer her de
tre vindere.
Juryen ved Bolia Design Awards 2021 bestod af Emili Sindlev, stylist og art director i
modebranchen, Stefan Nilsson, Sveriges mest populære trendspotter, Lars Dyhr, symbol på innovation og kreativitet, Lilli Hollein, industriel designer og medstifter af Wien
Design Week, og den berømte arkitekt og kunstdirektør for IMM Köln, Dick Spierenburg.

Sammen uddelte dommerne
de tre priser: Førstepladsen,
Publikumsprisen og Bæredygtighedsprisen. Vinderen af
førstepladsen modtager en
præmie på 50.000 kr., og til
Publikumsprisen er præmien
på 25.000 kr. Her udvalgte
juryen otte finalister, som publikum herefter kunne stemme
på. Endelig belønner Bæredygtighedsprisen, også med en
præmie på 25.000 kr., et design, der er bæredygtigt ned
til mindste detalje.

Førstepladsen
Thomas Woltmann vandt førstepræmien
for Re-C-stolen. Med afsæt i bæredygtighedsprincippet introducerer den et
cirkulært system, hvor kasserede materialer får et nyt liv. Dette cirkulære system er tænkt til at blive implementeret
i større skala og bevise, at det er muligt
at designe, producere og bruge møbler,
der er bæredygtige, unikke, prismæssigt
overkommelige og interessante. Re-C er
en genbrugsstol af træ med et diskret og
ukonventionelt udseende, der har karakter
af et ikonisk møbeldesign i sine linjer såvel
som i kraft af sine forpligtelser.

Bæredygtighedsprisen
Bæredygtighedsprisen går til Episode Studio med
sidebordene Dune. En tilbagevenden til det væsentlige, til naturen, til enkelhed ... Det var duoens mission.
Dune-bordene er lavet af stampet jord og terrakotta,
formgivet med gamle teknikker, og er lige så bæredygtige, som de er holdbare, produceret næsten uden affald
og uden forurenende komponenter. Den stampede jord
er fascinerende og giver liv til sidebordenes rå og skulpturelle former med terrakottaens uforlignelige farver.

Publikumsprisen
Miwa-bordet af Kateryna Lisakovych vandt
Publikumsprisen. Bordets elegante silhuet
med både japansk og skandinavisk inspiration kan bruges til mange formål: til kontoret eller som makeupbord. Bordet har
to lukkede rum, det forreste til opbevaring af små genstande i boxe af forskellige
størrelser, stabelbare og lavet af genbrugsplast. Det andet rum er designet til at
rumme magasiner, bøger eller elektroniske
enheder, som kan oplades via integrerede
stikkontakter.

Bolia.com
Bolia.com er en dansk designvirksomhed med 66 designbutikker i Danmark, Sverige, Norge, Tyskland,
Belgien, Holland, Schweiz, Østrig og Frankrig, webshops i 32 lande. Bolia samarbejder også med mere
end 600 forhandlere i mere end 50 lande over hele verden og har et strategisk samarbejde med amerikanske Steelcase Ltd. målrettet det professionelle marked på globalt plan. Bolias designkollektiv består
af mere end 40 internationale designere, der alle deler den samme passion for New Scandinavian Design og bæredygtige designs.
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