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Pressmeddelande 20.1.2016  

 

Ilkka Suppanen i Designmuseets galleri 29.1–27.3.2015 

Torsten och Wanja Söderbergs pris utdelas varje år i Sverige till en verksam nordisk designer eller 
konsthantverkare. År 2015 mottogs priset av formgivaren Ilkka Suppanen. 

Ilkka Suppanens formgivning präglas av tid och tanke. Tid att tänka tanken. Med tillit och humanistisk blick 
sätter han innehållet före ytan och människan före formen. I Ilkka Suppanens värld görs det komplicerade 
enkelt och det enkla stort.  (Söderbergs prisnämnd 2015). 

Formgivaren Ilkka Suppanen (f. 1968) har utbildat sig till arkitekt vid Tekniska högskolan i Helsingfors. Han 
har också studerat inrednings- och möbeldesign vid Konstindustriella högskolan. Suppanen slutförde sina 
studier i formgivning vid Gerrit Rietveld-akademin i Amsterdam år 1992 och grundade några år senare en 
egen designbyrå, Studio Suppanen. 

Suppanen har under sin karriär formgivit möbler, armaturer och andra produkter för många finländska och 
internationella företag såsom Artek, Marimekko, Iittala, Woodnotes, Vivero, Cappellini, Leucos och Zanotta. 
Suppanen har också kraftigt tagit ställning för miljöfrågor och var med om att grunda det internationella 
nätverket Club of Helsinki. I den aktuella utställningen visas exempel på formgivarens omfattande 
produktion. 

– En viktig del av Ilkka Suppanens utställning är takinstallationen ”Wood cloud” som har utformats enkom 
med tanke på prisutställningen. Ungefär tusen tunna trälister svävar ”fritt” ovanför de utställda objekten 
som placerats i ramar fyllda med kvartssand. Utställningens lågmälda och harmoniska framtoning 
återspeglar Ilkka Suppanens uppfattning om miljön och socialt engagemang, förklarar amanuens Katarina 
Siltavuori, som ansvarar för utställningen på Designmuseet. 

Suppanens formgivning har också visats på biennalen i Venedig och på museet för modern konst i New York 
(MoMA). Hans verk ingår i många betydande museers samlingar, t.ex. Stedelijk-museet i Amsterdam. 

Torsten och Wanja Söderbergs pris instiftades i Sverige år 1994. Bakom priset står de svenska stiftelserna 
Torsten Söderbergs stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse, som tillhör de mest betydande understödarna 
av vetenskap och konst i Sverige. Torsten och Wanja Söderbergs pris, som är värt en miljon svenska kronor, 
är det största priset i sitt slag i världen. 
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Designmuseet är ett nationellt specialmuseum för finländsk formgivning. Designmuseet forskar i, samlar, 
lagrar, dokumenterar och ställer ut formgivning i Finland och internationella vandringsutställningar.  
 
Besöksadress: 
Högbergsgatan 23, 00130 Helsingfors 
www.designmuseum.fi 
 
Öppettider: 
Sommartid 1.6–31.8 
Må–sö 11–18 
 
Vintertid 1.9–31.5 
Ti 11–20 
On–sö 11–18 
Må stängt 
 
Inträdesavgifter: 
Vuxna 10 €, pensionärer 8 €, studerande 5 €, under 16-åringar gratis. 
Museikortet 54 €. 
Arkitekturmuseets och Designmuseets gemensamma biljett 12 €. 

Närmare information och intervjubegäran: 
Informatör Päivi Balomenos 
Tfn 040 753 67 25 
paivi.balomenos@designmuseum.fi 
 
Pressbilder: 
http://media-bank.designmuseum.fi/sv/ 
Pressmeddelanden: 
http://www.designmuseum.fi/sv/media-sv/#pressmeddelanden 
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