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Pressmeddelande 8.10.2015

Barnets Århundrade – Nordisk design för barn 
från 1900 till idag
9.10.2015–13.3.2016

Designmuseets storutställning i höst presenterar för första  
gången design för barn från 1900-talets början till våra dagar.  
Utställningens namn kommer från en pamflett som Ellen Key gav 
ut år 1900. I den utropade hon 1900-talet till barnets århundrade. 
Officiell utgångspunkt till utställningen är Century of the Child: 
Growing by design som visades 2012 på Museum of Modern Art 
i New York, organiserad av Juliet Kinchin, Curator, och Aidan 
O’Connor, Curatorial Assistant, Department of Architecture and 
Design, MoMA. Den nu aktuella fristående utställningen är sam-
manställd av Aidan O’Connor, medcurator till Century of the 
Child på MoMA och Elna Svenle, museichef, Vandalorum.

Målet med utställningen är att visa vilken koppling produkter och miljöer som designats för barn har 
haft till samhällsutvecklingen i de nordiska länderna. På utställningen visas bland annat möbler, leksa-
ker, böcker, kläder, skolhusarkitektur, lekparker och offentliga lokaler, affischer och reklam, produkter 
för hälsovård och säkerhet, konstprojekt och hjälpmedel.

– Att barn uppfattas som en specialgrupp och man designar egna produkter för dem har en anknytning 
till barnens ställning och möjligheter att medverka i samhället. De nordiska länderna har varit föregån-
gare när det gäller att designa barnens levnadsmiljö, berättar amanuens Katarina Siltavuori, som ans-
varar för utställningen på Designmuseet.

Med på utställningen finns prov på nordisk designförmåga, såsom matstolen 617, som Ben af Schultén 
designade för Artek, och möbler från IKEA. På utställningen presenteras världsberömda namn såsom 
Alvar Aalto, Kay Bojesen och Tove Jansson. Av pionjärerna inom formgivning för barn i Finland finns 
bland annat Kaj Franck, Artek, Lappset samt FPA:s moderskapsförpackning med på utställningen. Des-
sutom presenteras ett antal okända och anonyma designer.

Utställningen lyfter också fram det nordiska ursprunget av många varumärken som blivit populära i 
hela världen, såsom BRIO, LEGO och Marimekko, och presenterar historiska och moderna innovationer 
för en bredare publik. 

För utställningens arkitektur ansvarar Elina och Klaus Aalto. –Vi ville skapa en utställning som gör män-
niskor i alla åldrar delaktiga. Alla får pröva på klätterställningen och rutschkanan som tillverkats av 
Lappset. Både barn och vuxna blir fascinerade av sagornas och föremålens värld. Barndomen är ju en 
gemensam upplevelse för oss alla.



Designmuseet har producerat utställningen i samarbete med Vandalorum-museet i Sverige och Desig-
nmuseum Danmark. Utställningen kommer till Finland från Danmark.

I anslutning till utställningen ordnas ett omfattande kompletterande program. I mitten av varje månad 
ordnas Designverkstäder för familjer på lördagar klockan 14–16. Den avgiftsfria Designkvällen bjuder 
på program för vuxna den sista tisdagen varje månad klockan 17–20. Söndagen den 18 oktober firas 
den nationella sagodagen också på Designmuseet.

På Barnkonventionens dag den 20 november ordnas seminariet Barnets århundrade 1900–2015: De-
sign, barn och delaktighet. Seminariet hålls i Ting-salen på Kulturkontakt Nord, Kajsaniemigatan 9. Se-
minariespråket är engelska.

Utställningen Barnets århundrade har fått stöd av: 

Utställningens Arbetsgrupp 

Kuratering   Katarina Siltavuori

Utställningsarkitektur  Aalto + Aalto

Grafsk formgivning   Bond

Utställningstekniker  Ville Särmä

Evenemang och pedagogi   Hanna Kapanen  
    Leena Svinhufvud

Vandringsutställningens  Aidan O’Connor 
kuratorer    Elna Svenle 
 
    
Tack till  
Artek, bObles, Company, Finnish Design Shop,  
Isku, Lappset,Muurame, Nikari, Plasto,  
Reima, Tikkurila
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För mera information kontakt med  
informatör Päivi Balomenos  
Tel. 040- 7536725  
paivi.balomenos@designmuseum.fi

Pressbilder: http://media-bank.designmuseum.fi/sv/

Katalog 
Barnets Århundrade – Nordisk Design för barn 1900 till idag  
Publicerad av Museet Vandalorum, Värnamo, Sverige 
Designmuseet Danmark, Kööpenhamn Tyskland 
Designmuseet, Helsinki, Finland  
ISBN: 9789198071665 
Säljer i Designmuseets Shop, 25€


