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DESIGNMUSEON
VUODEN 2015
NÄYTTELYT
Designmuseon keväässä tarjotaan laaja kattaus postmodernismista
ilmiöinä muotoilussa, taiteessa, arkkitehtuurissa ja
populaarikulttuurissa sekä vaikututaan kuvittaja Laura Laineen
lasitöistä ja Paavo Tynellin muotoilusta. Kesällä koetaan suomimuodin
antologia, sekä nähdään otos Tapio Wirkkalan tuotannosta uusin
raikkain silmin. Syksyllä pääosassa on alun perin New Yorkin
modernin taiteen museon näyttelystä kuratoitu pohjoismainen versio
Lapsen vuosisata, joka esittelee lapsiin liittyvää muotoilua 100-vuoden
ajalta. Syksyllä toteutetaan yhteistyönäyttelyt Helsingin juhlaviikkojen
sekä Design Forumin kanssa. Designmuseo Arabiassa on esillä muun
muassa suosittu Greta-Lisa Jäderholm-Snellmanin tuotantoa esittelevä
näyttely ja Designmuseo Iittalassa Tapio Wirkkalan lasinäyttely.
Ilmaista Designiltaa vietetään museossa talvikaudella joka kuun
viimeinen tiistai klo 17–20.
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Päänäyttelyt:
POSTMODERNISMI 1980-1995
30.1.–17.5.2015

Kevään suurnäyttely on jatkoa Designmuseon sarjalle muotoilun tyyleistä 1900-luvulla.
Näyttely esittelee laajasti postmodernismin laveaa viitekehystä vuosien 1980–1995
suomalaisesta näkökulmasta arkkitehtuurissa, muotoilussa, populaarikulttuurissa sekä
taiteessa. Esillä on myös kansainvälisiä vaikutteita ja toimijoita.
Postmoderni – tyyli tai ajattelutapa – haastaa modernismille ominaisen uskon lineaariseen
kehitykseen ja parempaan tulevaisuuteen. Postmodernismissa korostuu vapaus – muotoa
ei tarvitse perustella. Mennyt ja nykyinen, parodia ja käsitteellisyys kohtaavat. Tulkinnalle
jätetään tilaa, ja ilmaisutapoja halutaan uudistaa.
Näyttelyn teemat ovat ajankohtaisia. Maailmanpolitiikka huokuu jälleen kylmän sodan
tunnelmaa, suomettuminen nostetaan keskusteluun. Sosiaalinen media ja olemisen
monet tasot pirstovat arvomaailmaa ja elämää. Rajojen rikkomisen kautta syntyy dialogi.
Näyttelyssä nähdään muun muassa seuraavien tekijöiden tuotantoa: Stefan Lindfors,
Leena Luostarinen, Rita Taskinen, Vesa Varrela, Kimmo Sarje, Martin Relander, Aldo
Rossi, Peter Shier, Natalie du Pasquer ja Philippe Starck.
Näyttelystä vastaavat kuraattorit Salla Heino ja Harry Kivilinna.
Lehdistötilaisuus to 29.1.2015 klo 11
Kuvat: www.designmuseum.fi/media/
Twitter @DesignmuseoFI #postmodernismi
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SUOMIMUOTI - ANTOLOGIA
5.6.–21.9.2015

Suomimuodin antologiaan on kerätty valikoima muodin ja muotiteollisuuden ilmiöitä 50luvulta tähän päivään. Millä tavalla suomalaisen yhteiskunnan ilmiöt ja olosuhteet ovat
manifestoituneet muodissa ─ sodan jälkeinen mielenmaisema, pitkään kestävä talvi, tasaarvo, Neuvostoliiton läheisyys, nousukausi, teknologinen insinööriajattelu tai millennium.
Näyttely esittelee teemoja monipuolisesti vaattein, valokuvin, videotallentein sekä
arkistomateriaalein.
Näyttelyssä nähdään runsas joukko suunnittelijoita ja tuotemerkkejä eri vuosikymmeniltä.
Näyttelyn kuraattoreita ovat: Liisa Jokinen, Salla Heino & Suvi Saloniemi.
Lehdistötilaisuus to 4.6.2015 klo 11
Kuvat: www.designmuseum.fi/media/
Twitter @Designmuseo_FI #suomimuoti

LAPSEN VUOSISATA
– POHJOISMAINEN MUOTOILU JA LAPSET 1900-2014
9.10.2015–10.1.2016

Näyttely kokoaa ensimmäistä kertaa pohjoismaista lapsille suunnattua muotoilua
1900-luvun alusta tähän päivään. Nimi on peräisin ruotsalaisen Ellen Keyn vuonna
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1900 julkaisemasta kansainvälisestä pamfletista, joka nimeää 1900-luvun lapsen
vuosisadaksi. Pohjoismaisen näyttelyn taustalla on New Yorkin nykytaiteen
museossa nähty suosittu Century of the Child: Growing by Design 1900–2000 –
näyttely, jonka Juliet Kinch ja Aidan O´Connor kuratoivat.
Näyttelyn tavoitteena on kertoa siitä, mikä yhteys erityisesti lapsille suunnitelluilla
tuotteilla ja ympäristöillä on ollut yhteiskunnalliseen kehitykseen. Modernin
muotoilun historian tarkasteleminen lapsen näkökulmasta avaa mahdollisuuden
tarkastella lasten koulutuksen ja elinympäristön merkitystä myös nykyhetkessä
sekä pohtia lapsen roolia kulutusyhteiskunnassa.
Lasten ymmärtäminen erityisryhmäksi ja omien tuotteiden suunnitteleminen heille
liittyy lasten asemaan ja toimintamahdollisuuksiiin yhteiskunnassa. Pohjoismaat
ovat olleet uranuurtajia lasten elinympäristön suunnittelussa. Näyttelyssä nähdään
muun muassa huonekaluja, leikkikaluja, kirjoja, vaatteita, koulurakennusten
arkkitehtuuria, leikkipuistoja ja julkisia tiloja, julisteita ja mainontaa,
terveydenhuollon ja turvallisuuden tuotteita, taideprojekteja sekä apuvälineitä.
Mukana on pohjoismaisen muotoilun taidonnäytteitä kuten Ben af Schulténin
Artekille suunnittelema syöttötuoli 616 ja IKEAn huonekalut. Esillä ovat
maailmankuulut nimet kuten Alvar Aalto, Kay Bojesen, Olafur Eliasson ja Tove
Jansson. Suomalaisen lastenmuotoilun pioneereista mukana ovat muun muassa
Kaj Franck, Artek, Lappset sekä Kelan äitiyspakkaus. Lisäksi esillä on joukko
tuntemattomia ja anonyymeja muotoilijoita. Näyttely valottaa myös kansainvälisesti
rakastettujen tuotemerkkien, kuten BRIOn, LEGOn ja Marimekon pohjoismaista
alkuperää ja esittelee historiallisia ja moderneja innovaatioita laajemmalle yleisölle.
Designmuseo on tuottanut näyttelyn yhteistyössä ruotsalaisen Vandalorum –
museon ja tanskalaisen Designmuseum Danmark kanssa. Näyttely tulee Suomeen
Tanskasta.
Lehdistötilaisuus to 8.10.2015 klo 11
Kuvat: www.designmuseum.fi/media/
Twitter @DesigmuseoFI #lapsenvuosisata
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KOKOELMANÄYTTELY SUOMALAINEN MUOTO
Avoinna ympärivuoden

Designmuseon kokoelmanäyttely ”Suomalainen muoto” kertoo Suomen taideteollisuuden
historiasta 1800–luvun lopulta tähän päivään. Näyttely esittelee eri tyylien ja ajanjaksojen
keskeisiä suunnittelijoita, valmistajia ja suomalaisen elämäntavan muutosta historiasta
nykyaikaan.
Twitter @DesignmuseoFI #suomalainenmuoto

Designmuseo Gallerianäyttelyt:
Laura Laine 30.1.–15.3.
#lauralaine

Paavo Tynell 21.3.–24.5.
#paavotynell

Tapio Wirkkala – Revisited 5.6.–2.8.
#tapiowirkkalarevisited

Kaj Franck –muotoilupalkinto 6.11.2015–10.1.2016
#kajfranckmuotoilupalkinto

Museon muut toimipisteet:
DESIGNMUSEO ARABIA:
Designmuseo Arabia toimii 140 vuotta vanhan, Pohjoismaiden suurimman
keramiikkatehtaan tiloissa Hämeentie 135. Perusnäyttelyssä tutustut tehtaan historiaan ja
tuotantoon 1800–luvun lopulta lähtien. Näyttelyssä on parhaillaan esillä näyttely Käraste
Kicken – taiteilija Greta-Lisa Jäderholm-Snellman. Galleriassa on esillä vaihtuvia
näyttelyitä historiasta nykyaikaan. Museo on avoinna: ke-pe 12–18 ja la-su 10–16, ma
suljettu. Osoite: Hämeentie 135, 9.kerros.

DESIGNMUSEO IITTALA:
Tapio Wirkkalan syntymästä on vuonna 2015 kulunut 100 vuotta. Museon kesässä
nähdään Tapio Wirkkalan lasia juhlavuoden kunniaksi. Museon keväässä jatkuu näyttely
Jorma Vennola – rationaalista, kaunista. Museo on avoinna 1.9.–30.4. la-su 11–17 ja
1.5.–30.8. ma-su 11–17. Osoite: Könnölänmäentie 2 c, 14500 Iittala

5

DESIGNMUSEO NUUTAJÄRVI:
Nuutajärven lasimuseossa voi kesäaikaan tutustua mm. Nuutajärven lasinvalmistuksen
kiehtovaan historiaan, joka jatkuu Nuutajärvellä nuorten sekä kokeneiden suunnittelijoiden
lasistudioissa. Museo on avoinna heinäkuussa ti-su 10–17 ja kesä- ja elokuussa la-su 10–
17. Osoite: Nuutajärven lasikylä, 31160 Nuutajärvi

Tapahtumia:

Suositut ilmaiset Designillat jatkuvat vuonna 2015 (1.9.–30.5.) joka kuun viimeinen
tiistai kello 17–20. Designilloissa voit nauttia menossa olevista näyttelyistä ja
tapahtumista ilmaiseksi. Designilloissa on aina mukavaa ohjelmaa: tapaat
suunnittelijoita ja pääset muotoilemaan itse monipuolisissa työpajoissa.
Designiltojen lisäksi joka kuun puolivälissä lauantaisin klo 14–16 pidetään Designpajoja perheille, jolloin museo tarjoaa mukaansatempaavaa toimintaa ja tekemistä
kaikenikäisille.

Vuonna 2015 järjestetään myös työpajoja, luento- ja keskustelusarjoja sekä
tekijätapaamisia. Päivitetyt tiedot löytyvät: www.designmuseum.fi

Twitter @DesignmuseoFI #designilta #designpajaperheille
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Designmuseon aukioloajat:
talviaika 1.9.–30.5.: ti 11–20, ke-su 11–18, ma suljettu
kesäaika: 1.6.–30.8.: ma-su 11–18
Design Shop ja kahvila avoinna museon aukioloaikoina.
Twitter @DesignmuseoFI #designshop #designcafe
Käyntiosoite:
Korkeavuorenkatu 23, 00130 Helsinki
Opastukset:
suomenkieliset yleisöopastukset ti klo 17 ja la klo 16
venäjänkieliset yleisöopastukset joka kuun viimeinen sunnuntai klo 14
Seuraa meitä:
Facebook, Twitter, Instagram
Tilaa uutiskirje:
www.designmuseum.fi
Lisätietoja näyttelyistä ja tapahtumista:
tiedottaja Päivi Balomenos
puh. 040 753 67 25
paivi.balomenos@designmuseum.fi
Lehdistötiedotteet ja kuvapankki:
www.designmuseum.fi/media
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