
Visual Vulva nominerat till Innovativast i Almedalen 2018
Visual Sweden-projektet Visual Vulva har fått stor uppmärksamhet genom den 4x4 meter stora vepa föreställande en vulva som
hängdes upp på central plats i Visby i måndags. Nu har det resulterat i en nominering till utmärkelsen Innovativast i Almedalen
2018. Syftet med projektet är att öka kunskapen om kvinnans underliv med visualiseringsteknik. 

Bakom projektet Visual Vulva står entreprenören Louise Berg, i samarbete med forskningsinstitutet RISE och Visual Sweden som finansiär.
Kampanjen i Almedalen har finansierats och koordinerats i samarbete mellan Visual Sweden och kommunikationsbyrån identx.

– Jag blev verkligen överraskad när nyheten kom nu ikväll, säger Anders Carlsson, Visual Sweden. Vi var ju nominerade även förra året och
då blev vi dessutom vinnare. Det blir en spännande torsdag, kl 12 offentliggörs vilken organisation som har vunnit i år. 

Vulva-vepan

Vepan på vulvan hänger på fasaden på Korsgatan 6 (Hotell Stenugnen) under hela veckan. 

För mer information kontakta: 

Louise Berg, 070-356 77 36, louise@sibship.se

Anders Carlsson, 0705-38 89 08, anders.carlsson@visualsweden.se

Läs mer om projektet på visualsweden.se/visualvulva

Kort om Visual Sweden
Visual Sweden är en innovationsmiljö för visualisering och bildanalys med bas i Östergötland. Centrala aktörer är Region Östergötland,
Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Linköpings universitet, ett flertal statliga institutioner och verk såsom SMHI, NFC och FOI samt ett
60-tal mindre, medelstora och stora företag. Visual Sweden grundfinansieras av VINNOVA och regionala aktörer. 

Läs mer på visualsweden.se

Kort om RISE Interactive Institute
RISE Interactive Institute AB är ett experimentellt IT- och designforskningsinstitut som är inriktat på skapandet av banbrytande
användarupplevelser. Vi erbjuder kompetens inom interaktionsdesign, visualisering, användarbeteende, ljuddesign, spel och underhållning.
Genom kreativa och samverkansprocesser ger vi människor möjlighet att skapa nya sätt att göra och tänka. 

Läs mer på https://www.ri.se 

För mer information kontakta: 
Louise Berg, 070-356 77 36, louise@sibship.se
Anders Carlsson, 0705-38 89 08, anders.carlsson@visualsweden.se


