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7 unga formgivare tilldelas stipendier av Mitab
Mitab fortsätter sitt samarbete med Svensk Form med ett nytt stipendium som tilldelas 7 av deltagarna i UNG
Svensk Form. Samarbetet med Svensk Form har som syfte att stärka unga formgivares möjligheter att etablera
sig i en konkurrensutsatt bransch.
Mitab är ett av Sveriges mest välkända varumärken för designmöbler till offentlig miljö. När andra generationen av familjen tog
över 2004 inleddes arbetet med en stark fokusering på samarbete med unga, oetablerade formgivare. Sedan dess har Mitab på
många olika sätt lyft fram och stöttat studenter och nyexaminerade formgivare.
Bland numera etablerade formgivare finns flera stycken som gjort sin första eller någon av sina första kommersiella produkter
tillsammans med Mitab, bl.a. Form Us With Love, Jonas Wagell, Joel Karlsson och Daniel Svahn.
2017 lanserar Mitab ett nytt samarbete med Svensk Form, mi talent. Syftet med projektet är en del i Mitab och Svensk Forms
gemensamma långsiktiga målsättning att stärka svensk designindustri.
De 7 stipendiaterna i mi talent är Evelina Kollberg (Nacka), Emelie Blücher (Värmdö), Johanna Lepikkö (Göteborg), Jonatan
Appelfeldt (Dals Långed), Tessa Geuze (Lund), Emma Hasselblad (Angered) och Emma Pettersson (Luleå).
Mi talent är ett stipendium med syfte att ge stipendiaten värdefull kunskap och förståelse för designproduktionens villkor i
Sverige och den uppmärksamhet och synlighet som krävs för att lyckas slå sig in i en hårt konkurrensutsatt bransch.
Stipendiet består av 2 delar. Den första är att få hjälp att producera en prototyp hos Mitab och att stipendiaten bjuds in till Mitabs
fabrik för att där delta i delar av utvecklingsarbetet, allt på bekostnad av Mitab. Den andra delen i stipendiet handlar om att den
prototyp som gjorts på fabriken kommer att ställas ut tillsammans med övriga stipendiaters prototyper i en tillfällig utställning
samarrangerad mellan Mitab och Svensk Form. Utställningen kommer att genomföras under våren 2017 i Stockholm. Kurerande
projektledare för utställningen är tidigare UNG deltagaren och numera formgivare hos Mitab, Daniel Svahn.
- Det är en fantastiskt härlig känsla att få vara med och hjälpa 7 nya unga talanger på vägen mot en karriär i svensk designindustri,
säger Peter Torstensson, VD på Mitab
- Vi är jätteglada över att det finns företag och företagare som Peter Torstensson på Mitab som verkligen brinner för att på ett
osjälviskt sätt hjälpa unga formgivare på det här sättet, säger Karin Wiberg, ansvarig projektledare på Svensk Form.
För ytterligare information, bildmaterial eller för att komma i kontakt med någon av stipendiaterna, kontakta Peter Torstensson, +46 140 770
610 eller peter.torstensson@mitab.se alt. Karin Wiberg (Svensk Form)

PASSION CREATES GREAT THINGS
Mitab is one of the leading Swedish design manufacturing brands. The bold investment in conceptual product lines together with young designers distinguish Mitab´s
more and more prominent role in the market. With 37 years experience in aming to make the best products in the market we think we can make the future better.

