
RESPONSIBILITY
Vi lever i en tidsalder der smerte- 
grensen er nådd for hva vår ver-
den er i stand til å takle av utfor-
dringer knyttet til ressursutnyt-
telse. Forbrukersamfunnet og vår
manglende innsikt i forhold til 
produksjonsprosesser påvirker 
våre omgivelser, måten vi lever, 
arbeider og omgås med hver-
andre på. De sosiale, økonomis-
ke og miljømessige utfordrin-
gene er nå så komplekse at de 
krever en oppdatering med fo-
kus på bærekraftige løsninger. 
Vi må ta det ansvaret å bry oss mer 
om hverandre og den planeten vi 
lever på.

Designers’ Saturday Oslo inviterer designstudenter og designere i eta-
bleringsfasen til å konkurrere om 1., 2. og 3. prisen i designkonkurransen 
Designers’ Saturday Awards Best Talents 2019. 

Designers’ Saturday Academy er siste tilskudd under DS-paraplyen. Ideen
er å samle fremtidsrettede prosjekter, nyutvikling i bransjen og de aktuelle debat-
tene under ett tak. Designers Saturday Awards består av kategoriene Best Talents 
og Best interior. Begge er i 2019 en del av Designers’ Saturday Academy program-
met som skjer i samarbeid med de 6 viktigste norske designutdanningene. Of-
fentliggjøringen av konkurranseresultatene og prisoverrekkelser skjer under den 
offisielle åpningen på Kunsthøgskolen i Oslo, fredag 6. september. De beste pros-
jektene i begge priser blir vist i utstillingene kalt Designers’ Saturday Academy 
LAB samme sted.

Målsetting
Designers Saturday Awards Best Talents er ment å være en oppmuntring og påsk-
jønnelse til unge utøvere, samt inspirasjon til videre satsing på selvstendige design 
karrierer. Vi vil stimulere til engasjement og tror på høy oppslutning når vi har valgt 
«responsibility» som tema for årets pris. Hvem kan delta? Alle designstudenter og 
designere uteksaminert de siste fem år fra norske designutdanninger og norske 
studenter ved tilsvarende høyskoler/universitet i utlandet, er velkommen til å del-
ta. Du kan delta med ett eller flere produkter som ikke er eldre enn 2 år. 

Premier
1. premie: Nok 50.000,- 
2. premie:  Nok 20.000,-
3. premie:  Nok 10.000,-

Tidsfrister
Innleveringsfrist for prekvalifisering 27.05.19. Gå inn på www.designerssaturday.no
og last opp dine bidrag. 
Les mer her: www.designerssaturday.no/best-interior-awards

Juryering. Designers’ Saturday Academy LAB
Juryen vil vektlegge designfaglige kriterier for god design med særlig vekt på 
tema for årets pris: Responsibility. De produkter juryen nominerer videre i konkur-
ransen må leveres som fullskala prototype på Kunsthøgskolen i Oslo 02.09.19.
Andre prosjekter innenfor grafisk-, interaksjon og tjenestedesign må også kunne 
stilles ut, det er viktig at prosjektet kan presenteres på en lettfattelig og tilgjengelig 
måte. Etter juryering får du anvist plass i Designers’ Saturday Academy LAB, som 
er en av flere utstillinger ved KHiO under Designers’ Saturday Oslo 6-8 september.

Unika Auction
Vi gjentar samarbeidet med Blomqvist Nettauksjon om Unika Auction med avslut-
ning søndag 08.09. Dersom du ønsker at ditt konkurransebidrag skal være en del 
av auksjonen må du bekrefte dette og oppgi pris i prekvalifiseringen. Dette er ikke 
en bindende verdivurdering men den blir brukt som utgangspunkt for den faktiske 
prissettingen Blomqvist gjør i samråd med deg. 

Kontakt
Spørsmål angående konkurransen stilles til: 
Professor Toni Kauppila, Kunsthøgskolen i Oslo: tonikaup@khio.no eller 
prosjektleder Designers Saturday Eva Pedersen, sec@designerssaturday.no

Om Designers’ Saturday Oslo
Designers Saturday Oslo er bransjens viktigste arrangement i Norge, for faglig 
utvikling og økonomisk suksess. Ideen om den uformelle design-lørdagen, oppsto 
i New York som en reaksjon til de store messehallene. Biennalen ble første gang 
hentet til Oslo i 1986 av entusiastiske kollegaer. Siden har nye frivillige, overtatt 
stafettpinnen år for år, sørget for videreutvikling og ivaretatt særpreget. Fokus er 
kvalitet, kompetanse, utvikling, samspill og relasjonsbygging og den inspirerende 
reisen mellom høyst ulike fagmiljøer og showroom i Oslo sentrum. Toneangivende 
norske og internasjonale brands/produsenter og unge nyetablerte virksomheter 
prioriterer deltakelse. Som utstiller treffer du i løpet av to dager hele bransjen; 
forhandlere, interiørarkitekter, innkjøpere og sluttbruker.

Designers’ Saturday Oslo

Awards

Oslo 6-8. september

180 utstillere
30 showroom
8000 besøkende Best Talents 2019


