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Pressmeddelande,1.12.2014 

Får publiceras 

 

Designmuseets utställningar 2015 

På våren bjuder Designmuseet på ett rikt urval av exempel på postmodernismen inom 

design, konst, arkitektur och populärkulturen. Besökarna får också beundra glaskonstverk 

av illustratören Laura Laine och design av Paavo Tynell. Sommaren 2015 presenteras en 

antologi över finländskt mode och en ny, fräsch överblick över ett urval av Tapio Wirkkalas 

produktion. På hösten riktar vi strålkastarljuset på en nordisk version av utställningen 

Barnets århundrade, som presenterar design med anknytning till barn från 100 års tid. 

Utställningen har kuraterats utifrån en utställning på museet för modern konst i New York.  

På hösten genomförs samarbetsutställningar med Helsingfors festspel och Design Forum. 

På Designmuseet Arabia visas bland annat den populära utställningen med produktion av 

Greta-Lisa Jäderholm-Snellman, och på Designmuseet Iittala visas en utställning med 

glas av Tapio Wirkkala. Den avgiftsfria Designkvällen ordnas under vintersäsongen på 

museet på den sista tisdagen varje månad kl. 17–20. 

Huvudutställningar: 

DET POSTMODERNA 1980–1995 

30.1.-17.5. 

Vårens storsatsning är en fortsättning på Designmuseets serie om stilarna inom design på 

1900-talet. Utställningen ger en bred översikt över postmodernismens vidsträckta 

referensram i ett finländskt perspektiv åren 1980–1995 inom arkitektur, design, 

populärkultur och konst. Även internationella impulser och aktörer presenteras. 

Det postmoderna – stilen eller tänkesättet – utmanar den för modernismen typiska tron på 

en lineär utveckling och en bättre framtid. Det postmoderna framhäver friheten – formen 

behöver inte motiveras. Det förflutna och nuet, parodi och begreppslighet möter varandra. 

Tolkningar bereds utrymme och uttryckssätten förnyas. 

Utställningens teman är aktuella även i dag. Världspolitiken genomsyras åter av det kalla 

krigets stämningar, finlandiseringen diskuteras igen. De sociala medierna och de många 

existentiella nivåerna splittrar värdesystemet och livet. Dialog skapas genom att 

överskrida gränser. 

På utställningen visas produktion av bland annat följande konstnärer: Stefan Lindfors, 

Leena Luostarinen, Rita Taskinen, Vesa Varrela, Kimmo Sarje, Martin Relander, Aldo 

Rossi, Peter Shier, Natalie du Pasquer och Philippe Starck. 

För utställningen svarar kuratorerna Salla Heino och Harry Kivilinna. 

Presskonferens to 29.1.2015 kl. 11 

Fotografier: www.designmuseum.fi/media/ 

Twitter @DesignmuseoFI #postmoderni 

http://www.designmuseum.fi/media/
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ANTOLOGI ÖVER FINSKT MODE 

5.6–21.9.2015 

I antologin över modet i Finland har samlats ett urval fenomen inom mode och 

modeindustrin från 50-talet till dagens värld. På vilket sätt har olika fenomen och 

omständigheter i det finländska samhället manifesterats i modet – det efterkrigstida 

själslandskapet, den långa vintern, jämställdheten, närheten till Sovjetunionen, 

uppgångstiden, det tekniska ingenjörstänkandet eller millennieskiftet. Utställningen 

behandlar dessa teman mångsidigt med kläder, fotografier, videoklipp och arkivmaterial. 

På utställningen presenteras bland annat följande designers och varumärken: Annikki 

Karvinen, Daniel Palillo, Finnwear, Ivana Helsinki, Joutsen, Limbo, Luhta, Marimekko, 

Markku Piri, Oratop, Panik, Piretta PTA, Ritva-Liisa Pohjalainen, R-Collection, Samuji, 

Sophie Sälekari och Vuokko. 

Utställningens kuratorer är Liisa Jokinen, Salla Heino och Suvi Saloniemi 

Presskonferens to 4.6.2015 kl. 11 

Fotografier: www.designmuseum.fi/media/ 

Twitter @DesignmuseoFI #suomimuoti 

 

BARNETS ÅRHUNDRADE 

– NORDISK DESIGN OCH BARNEN 1900–2014 

9.1.2015–10.10.2016 

Utställningen samlar för första gången nordisk design för barn från 1900-talets början till 

2014. Utställningens namn kommer från en internationell pamflett från år 1900. I 

pamfletten utsåg författaren Ellen Key 1900-talet till barnets århundrade. Bakom den 

nordiska utställningen ligger den populära utställningen Century of the Child: Growing by 

Design på museet för modern konst i New York. Utställningen kuraterades av Juliet Kinch 

och Aidan O’Connor. 

Utställningen berättar om de kopplingar som produkter och miljöer som designats 

uttryckligen för barn haft till samhällets utveckling. När den moderna designens historia 

betraktas ur barnets synvinkel blir det möjligt att granska betydelsen av barnens utbildning 

och livsmiljö även i dag och att diskutera barnets roll i konsumtionssamhället. 

Att se barnen som en specialgrupp och designa egna produkter för dem anknyter till 

barnens ställning och möjligheter att agera i samhället. De nordiska länderna har varit 

föregångare inom planeringen av barnens livsmiljö. På utställningen visas bland annat 

möbler, leksaker, böcker, kläder, skolhusarkitektur, lekparker och offentliga miljöer, 

affischer och reklam, produkter för hälsovård och trygghet, konstprojekt och hjälpmedel. 

På utställningen finns sådana prov på den nordiska designen som matstolen 616, som 

Ben af Schultén designade åt Artek, samt möbler från IKEA. Dessutom presenteras 

berömda internationella namn som Alvar Aalto, Kay Bojesen, Olafur Eliasson och Tove 

Jansson. Av de finländska banbrytarna inom design för barn presenteras bland annat Kaj 

http://www.designmuseum.fi/media/
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Franck, Artek, Lappset och FPA:s moderskapsförpackning. Dessutom medverkar ett antal 

okända eller anonyma designer. Utställningen belyser också det nordiska ursprunget av 

internationellt välkända varumärken såsom BRIO, LEGO och Marimekko, och presenterar 

historiska och moderna innovationer för den stora allmänheten. 

Designmuseet har producerat utställningen i samarbete med Vandalorum Centrum för 

Konst och Design i Sverige och Designmuseum Danmark. Utställningen kommer till 

Finland från Danmark. 

Presskonferens to 8.1.2015 kl. 11 

Fotografier: www.designmuseum.fi/media/ 

Twitter @DesignmuseoFI #lapsenvuosisata 

SAMLINGSUTSTÄLLNINGEN FINSK FORM 

Öppen året runt 

Utställningen av Designmuseets samling ”Finsk form” täcker konstindustrins historia i 

Finland från slutet av 1800-talet till nutid. Utställningen presenterar centrala designer och 

tillverkare för olika stilar och under olika epoker samt den finska livsstilens förändringar i 

historiskt perspektiv. 

Designmuseet Galleriutställningar: 

Laura Laine 30.1–15.3 

#lauralaine 

Paavo Tynell 21.3–24.5 

#paavotynell 

Tapio Wirkkala – Revisited 5.6–2.8 

#tapiowirkkalarevisited 

Kaj Franck-designpriset 6.11.2015–10.1.2016 

#kajfranckmuotoilupalkinto 

Museets övriga verksamhetsställen: 

DESIGNMUSEET ARABIA: 

Designmuseet Arabia är verksamt i Nordens största keramikfabrik på Tavastvägen 135. I 

basutställningen bekantar du dig med den 140 gamla fabrikens historia och produktion 

sedan 1800-talets slut. I Arabia visas som bäst utställningen Käraste Kicken – konstnären 

Greta-Lisa Jäderholm-Snellman. I galleriet visas turnerande utställningar från historia till 

nutid. Museet håller öppet: on–fr 12–18 och lö–sö 10–16, må stängt. Adress: Tavastvägen 

135, 9 våningen. 

DESIGNMUSEET IITTALA: 

År 2015 har det gått 100 år sedan Tapio Wirkkalas födelse. Museet firar jubileumsåret på 

sommaren genom att visa glas av Tapio Wirkkala. Utställningen Jorma Vennola rationellt, 

http://www.designmuseum.fi/media/
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vackert, fortsätter våren 2015. Museet håller öppet 1.9–30.4 lö–sö 11–17 och 1.5–30.8 

må–sö 11–17. Adress: Könnölänmäentie 2 c, 14500 Iittala. 

DESIGNMUSEET NUUTAJÄRVI: 

På glasmuseet i Notsjö kan man under sommarsäsongen studera bl.a. den fascinerande 

historien av glastillverkningen i Notsjö. Både unga och erfarna desigher fortsätter denna 

historia än i dag i sina glasstudior. Museet håller öppet i juli ti–sö 10–17 samt i juni och 

augusti lö–sö 10–17. Adress: Nuutajärven lasikylä, 31160 Nuutajärvi. 

Evenemang: 

De populära avgiftsfria Designkvällarna fortsätter 2015 (1.9–30.5) den sista tisdagen i 

varje månad kl. 17–20. I designkvällarna kan du njuta av pågående utställningar och 

evenemang avgiftsfritt. Under designkvällarna ordnas alltid trevligt program: du träffar 

formgivare och får också själv arbeta med formgivning i de mångsidiga verkstäderna. 

Utöver designkvällarna ordnas också Designverkstäder för familjer på lördagen i mitten av 

varje månad kl. 14–16. Då bjuder museet på inspirerande aktiviteter för alla åldrar. 

År 2015 ordnas dessutom verkstäder, föreläsnings- och samtalsserier och träffar med 

designer. För aktuell information besök adressen www.designmuseum.fi. 

Twitter @DesignmuseoFI #designilta #designpajaperheille 

  

Designmuseets öppettider: 

vintertid 1.9–30.5: ti 11–20, on–sö 11–18, må stängt 

sommartid 1.6–30.8: må–sö 11–18 

Design Shop och kaféet håller öppet efter museets öppettider. 

Twitter @DesignmuseoFI #designshop #designcafe 

Besöksadress: 

Högbergsgatan 23, 00130 Helsingfors 

Guidningar: 

guidade rundvandringar på finska ti kl. 17 och lö kl. 14 

guidade rundvandringar på ryska månadens sista söndag kl. 14 

Följ oss: 

Facebook, Twitter, Instagram 

Beställ nyhetsbrevet: 

www.designmuseum.fi 

Mer information om utställningarna och evenemangen: 

informatör Päivi Balomenos 

tfn 040 753 67 25 

paivi.balomenos@designmuseum.fi   

Pressmeddelanden och bildbank: 

www.designmuseum.fi/media 

http://www.designmuseum.fi/
http://www.designmuseum.fi/
mailto:paivi.balomenos@designmuseum.fi

