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Nya Stockholm Water Prize
Den här veckan startar World Water Week. En årlig konferens om världens sötvattenresurser arrangerad av
SIWI, Stockholm International Water Institute. Konferensens höjdpunkt är den högtidliga prisutdelningen i
Stockholms Stadshus av HKH Kung Carl XVI Gustav som delar ut ett nydesignat miljövänligt Stockholm Water
Prize. Den lilla Lidingöbaserade designbyrån Torstensson Art & Design har formgivit de nya prisstatyetter och
även utvecklat SIWI både grafiskt och konstnärligt när det gäller logotype, design och visuell identitet.
- I och med Stockholm Water Prize 25-års jubileum såg vi ett gyllene tillfälle att se över våra varumärken och
grafiska profil för att integrera alla delar till en större och tydligare helhet. Torstenssons lyckades fånga detta och
löste även den svåra utmaningen att integrera sex varumärken till ett enhetligt visuellt uttryck. Att få ta ett
helhetsgrepp när det gäller färg, typsnitt, grafiska element, bildstrategi och format har varit inspirerande och vi
är väldigt nöjda med resultatet. Jag tycker att den nya logotypen och profilen har skapat både samstämmighet
och en stabil plattform för alla oss som verkar för att bygga varumärket SIWI, säger Britt-Louise Andersson,
kommunikationschef på SIWI.
Årets prisutmärkelser har fått ett nytt utseende i form av glasskulpturer tillverkade av miljökristall med blå och
gröna instick. Priserna delas ut vid tre olika tillfällen, nämligen Stockholm Industry Water Award delas ut den 23
augusti, Stockholm Junior Water Prize delas ut av Kronprinsessan Victoria den 25 augusti och Stockholm Water
Prize delas ut av HKH Kung Carl XVI Gustav den 26 augusti. Prisceremonierna äger rum på Stockholms Stadshus
under World Water Week.
De tre utmärkelserna har fått ett nytt enhetligt utseende i form av glasskulpturer tillverkade av miljökristall med
hög andel återvunnen kristall i olika blå, turkosa och gröna färgvarianter. Miljökristall är kristall utan bly och
arsenik. Skulpturerna är tillverkade på Bergdala glasbruk i Småland av miljökristall med hög andel återvunnen
kristall i blå och turkos färgvarianter. Varje separat bubbla i prisskulpturen symboliserar hur lite sötvatten vi har
på vår jord i förhållande till annat vatten. För designen och den konstnärliga utformningen svarar Jonas
Torstensson, vd/designchef och Linda Röjås Söderman, ad/grafisk formgivare. Statyetternas färg- och formspråk
bygger på SIWIs nya grafiska och visuella identitet.
- När vi tog fram SIWI:s visuella branding - logotype, design och visuell identitet samt prisskulpturerna, kändes
det viktigt att varumärkesgrunden följde med. Viktigt var att behålla en del av det gamla, men ändå titta framåt.
Vi lade stor vikt vid samordning av alla olika varumärken så att SIWI som avsändare var tydlig. För oss är det
dessutom viktigt med konstnärlighet och ibland nästan poetiskt. Vi ser en styrka i att arbeta i ett bredare team,
då vi alla ser olika lösningar beroende på olika bakgrund, säger Jonas Torstensson, vd och chefsdesigner,
Torstensson Art & Design.
Torstensson Art & Design är sedan tidigare välkända för sin miljö- och industridesign, som genomsyrat mycket av byråns
produktion exempelvis prisstatyetter tillverkade av återvunna material t ex däck, aluminium, glas, tv skärmar etc. Byrån ligger
bakom många välkända miljöpris och andra utmärkelser, såsom Sweden Green Building Award, Green Tenant Award,
Änglamarkspriset, 100 wattaren, Aftonbladets TV-pris med flera. Grundaren Jonas Torstensson är tidigare välkänd för sin
design av den idag klassiska Stumpastaken, en svensktillverkad ljusstake av återvunnen aluminium. Torstensson Art & Design
har vuxit och består idag av Jonas Torstensson, en grafisk formgivare och AD, en arkitekt och en biolog. Företaget driver
projekt inom arkitektur, visuell branding, gåvor, priser och utmärkelser, specialinredningar, utsmyckningar och konst.
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