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Pressmeddelande 4.6.2015 
 

 
Antologi över finskt mode 

5.6–20.9.2015 
 

Antologin över finskt mode är en utställning som presenterar ett urval fenomen inom 
finländskt mode och modeindustri från 1950-talet till dagens värld. Ordet ”antologi” 
betyder ”blombukett” på grekiska. Utställningen frågar hur fenomen som är typiska för 
det finländska samhället, till exempel vintern, jämställdheten eller ingenjörstänkandet, 
tar sig uttryck i modet. På utställningen visas kläder som valts ur Designmuseets 
samlingar och lånats av designers från olika tidevarv. 

 

”Finskt mode har inte presenterats tidigare på en stor och heltäckande utställning, och vi 
kände att nu är tiden mogen. Det finska modet väcker intresse ute i världen, studerande i 
branschen lyckas bra i internationella tävlingar och mode väcker debatt”, berättar 

utställningens kuratorer, intendent Suvi Saloniemi och journalisten Liisa Jokinen. 
 
Utställningen behandlar ämnet genom nio teman: Folk, Globalisering, Ingenjörstänkande, 
Millennieskiftet, Modernism, Omvälvning, Uppgång, Vinter samt Jämlikhet och 
jämställdhet. 
 
 “Till exempel vintern är ett element som en finländsk designer inte kan ignorera. Vintern 
har gett upphov till en hel del intressant mode som inte skulle ha skapats i ett annat 
klimat”, konstaterar Jokinen och Saloniemi. 
 
Utställningen presenterar mode i ordets vida bemärkelse: med finns också teknisk 
kläddesign, till exempel en motorcykeldräkt och intelligenta idrottskläder. 
 
Arvet från modernismen syns tydligt i kläddesignen i Finland. I modernismens anda är det 
finska modet praktiskt, funktionellt och användarvänligt. Temat Modernism presenterar 
kläder av bland annat Samuji och Irja Leimu. 
 
Å andra sidan påverkas formspråket också av maximalism och dekorativa element som 
inspirerats av folk. Under temat Folk presenteras bland annat Sophie Sälekari och Annikki 
Karvinen. 
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Villkoren för mode- och kläddesigners i Finland har förändrats radikalt sedan 1950-talet. 
Under guldåldern för finskt mode och klädindustri från 1960-talets slut till 1990-talets 
början fanns det över 500 fabriker i Finland som sysselsatte en stor mängd designers. 
 
Efter att handeln med Sovjetunionen ebbade ut och klädindustrin flyttade bort från 
Finland måste formgivarna hitta nya affärsmodeller. Vid millennieskiftet började det dyka 
upp nya klädmärken som lanserats av unga designers i Finland. I dag är finskt mode en 
integrerad del av det internationella modet. 
 
Även om det finska modet är ett relativt ungt fenomen historiskt sett, har Finland 

producerat en hel del intressant och originell design. Finskt mode är också överraskande 

färggrant och mångsidigt, trots det starka arvet från modernismen, tillägger 

utställningens kuratorer. 

 
På utställningen presenteras bland annat följande designers och klädmärken: Achilles Ion 
Gabriel, Ivana Helsinki, Jasmiine Julin-Aro, Karhu, Satu Maaranen, Makia, Marimekko, 
Mattisen Teollisuus, Daniel Palillo, Plastic Pony, Jukka Rintala, Anna Ruohonen och 
Vuokko. 
 
 
Utställningens kuratorer är utställningsintendent Suvi Saloniemi och journalisten Liisa 
Jokinen. För utställningsarkitekturen svarar Linda Bergroth. 
 
Under utställningen ordnas flera evenemang med modet som tema. Deltagarna får 

bland annat träffa modeproffs som medverkar i utställningen. Mer information: 

www.designmuseum.fi 

 

Guidade rundturer på utställningen: på finska ti kl. 17 och lö kl. 16, på svenska 18.7 kl. 

14, på engelska lö kl. 14 och på ryska den sista söndagen i varje månad kl. 14. 

 

Designmuseet, adress Högbergsgatan 23, 00130 Helsingfors. Öppettider på sommaren: 

må–sö 11–18, biljetter: vuxna 10 €, pensionärer 8 €, studerande 5 €, fritt inträde för 

besökare under 16 år. Designmuseet är med på museikortet. 

 
 
Ytterligare information och intervjuer:  

Informatör Päivi Balomenos, tfn 040 753 67 25, paivi.balomenos@designmuseum.fi 

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