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Premiär för nytt svenskt designpris - DesigNu!
- FormMuseets vänner delar ut pris till samtida design

FormMuseets vänner har tagit initiativet till ett nytt svenskt designpris - utmärkelsen DesigNu. Syftet är att 
premiera formgivare inom industridesign, grafisk design, konsthantverk, konstindustri, mode och 
möbelformgivning för att belysa vikten av samtida design inom respektive disciplin. Utmärkelsen kommer 
att delas ut var annat år med start våren 2008 i samband med Stockholm Design Week i februari. Priset är 
en utmärkelse från FormMuseets vänner. Prisets fysiska form är en tredimensionell tolkning av 
FormMuseets vänners logotype, formgiven av Sigurd Persson. Priset formges av ny designer varje gång 
det delas ut.

FormMuseets vänner strävar efter att uppnå ett museum för form i Stockholm. Föreningen bildades 1989 med 
Helena Dahlbäck Lutteman och Bengt Julin som initiativtagare. Föreningen har agerat som en stödförening för ett 
formmuseum, en lobbygrupp för att påverka politiker och en utställningsarena (Forum för Form) för att visa en 
fullskalig studie av ett formmuseum. Med nya medlemmar i styrelsen går föreningen nu in i ett nytt skede för att 
driva frågan vidare om ett formmuseum i Stockholm.   

"- Vi berörs alla av hur saker och vår fysiska miljö är gestaltad - form angår oss alla! För att utveckla form, 
konsthantverk och design behövs en plats för presentation och debatt. Det är viktigt att staten och 
näringslivet engagerar sig i skapandet av ett formmuseum i Stockholm", säger Peppe Bergström, kreativ 
ledare på Hesselboms Universum, ny medlem i styrelsen from i år.

DesigNu utmärkelsen vill premiera formgivare inom design och konsthantverk idag och ge dem synlighet och 
erkännande. FormMuseets vänner vill också påvisa design idag som imorgon skulle kunna ta plats på ett 
formmuseum. Det första priset delas ut våren 2008 för 2006-2007 års designprestationer. Jury är FormMuseets 
vänners styrelse. Priset kan inte sökas, utan utdelas som en utmärkelse av FormMuseets vänner.

Initiativtagare till FormMuseets vänners nya designpris - DesigNu - är; Oscar Magnuson/ industridesigner, 
Adéle Treschow/ formgivare, Gustaf Elfström/ inredningsdesigner, Simon Berg/ grafisk formgivare.

Medlemmar i styrelsen för FormMuseets Vänner sedan årsmötet i maj är; Denise Persson (ordförande), Birgitta 
Rydbeck, Ivar Björkman, Ewa Kumlin, Lotta Horn af Rantzien, Hanna Grill Lyssarides, Ted Hesselbom, Hugo 
Nordenfelt, Yvonne Sörensen, Oscar Magnuson, Peppe Bergström, Kerstin Wickman och Adéle Treschow.

För mer information om FormMuseets Vänner och designpriset DesigNu:

Peppe Bergström 	 	 	 mail: peppe@hesselboms.se
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Jungfrugatan 30 		 	 	 mobil: 0708-440 797
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