
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.

Hvem blir prisvinner 2019? 
Send oss dine beste prosjekter og delta. Med Designers Saturday Awards 
Best Interior setter vi søkelys på interiørarkitektens fagkompetanse og 
viktige rolle for funksjon og fleksibilitet, lønnsomme og brukerorienterte 
løsninger i planleggingen av nye og rehabilitering av gamle bygg. Årets ut-
gave er den 8., og én av svært få priser til utøvere i faget interiørarkitektur, 
både her hjemme og internasjonalt. I 2017 vurderte juryen 56 innsendte 
prosjekter. Vi tror på engasjement og høy oppslutning når vi har valgt «re-
sponsibility» som tema for årets pris.

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

Hvem kan delta? 
Prisen tildeles prosjektansvarlig interiørarkitekt i prosjekter hvor interiørarkitekt og 
oppdragsgiver i samarbeid har utviklet et nyskapende resultat med hensyn til es-
tetisk uttrykk, funksjonalitet samt holdbare og varige løsninger. Prisen Best Interior 
2019 er en åpen nasjonal konkurranse for utøvere med 3-årig høyskoleutdannelse 
eller tilsvarende faglig bakgrunn. Hver utøver kan delta med inntil 3 ferdigstilte in-
nredningsprosjekt innenfor bolig, offentlig bygg, undervisningsbygg, serveringsst-
eder, hotell, kontor, helsebygg, kulturbygg og retail utført på oppdrag av kunde de 
to siste årene fra juni 2017 til april 2019.

Innleveringsfrist
29. mai 2019. Flere opplysninger finner du her: 
www.designerssaturday.no/best-interior-awards

Påmelding skjer på www.designerssaturday.no
Kontaktpersoner for Designers Saturday Awards Best Interior er
Kathrine Høgh. Tlf: 986 57 590. Mail: domaashogh@gmail.com
Eva Pedersen, prosjektleder DS. Tlf: 97177579. Mail: 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.

Konkurranseutlysning

Best Interior 2019Awards
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Designers’ Saturday Oslo

180 utstillere
30 showroom
8000 besøkende


