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DESIGNMUSEET 
Pressmeddelande 7.4.2016 
 
 

Eero Aarnios utställning 
öppnas på Designmuseet 
 
Årets huvudutställning på Designmuseet och boken som publiceras i 
samband med den ger en översikt av professorn och inredningsarkitekten 
Eero Aarnios produktion och designtänkande.  
 
Designmuseets utställning är en samling av Eero Aarnios design från flera 
decennier, berättar om tillverkningsprocessen av de olika föremålen och 
belyser designerns livsskeden.  
 
WSOY och Designmuseet har tillsammans utgivit en omfattande bok Eero 
Aarnio – Värin ja ilon muotoilija, som på ett mångsidigt sätt skildrar Eero 
Aarnios liv och karriär. 
 
”Och sedan fick jag en helt galen idé!” Eero Aarnio 
 
Eero Aarnio (f. 1932) utexaminerades från Konstindustriella läroverket år 1957. Aarnio blev 
världskänd år 1966 när hans stol Åskbollen introducerades. Den rådande framtidsoptimismen och 
nya industriella råvaror gjorde det möjligt att utvidga konceptet om vad en möbel kan bestå av. 
Aarnios betydelse som designer kan sammanfattas med att han frigjorde formen. Hans 
experimentella design utnyttjar effektivt materialets egenskaper och designerns gränslösa fantasi.  
Designmuseets utställning är en heltäckande presentation av Aarnios möbler, armatur samt små 
och unika föremål från 50-talet till våra dagar. Utställningen är indelad i fem teman: Artefakt, 
Sinne, Tid, Process och Tillverkning. Med hjälp av dessa teman betraktar vi de viktigaste 
föremålen i Aarnios produktion och får en inblick i formgivningsprocessen bakom dem. Material 
har samlats från arbetsbordet i designerns studio och från fabrikernas produktionslinjer.  
 
– Vi ville ge en modern bild av Eero Aarnio och placera honom dagens formgivningsdiskurs och 
presentationssätt. Aarnio är en levande och aktiv designer, säger utställningsintendent Suvi 
Saloniemi som svarar för utställningen på Designmuseet. 
 
Föremålen rör sig i utställningslokalen med hjälp av robotar  
– Utställningen lanserar en ny slags mobil arkitektur, som är lekfull och experimentell i Eero 
Aarnios anda, berättar Suvi Saloniemi. För utställningsarkitekturen svarar designerparet Ville 
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Kokkonen och Florencia Colombo, som har undersökt hur man skapar en ny dialog mellan 
åskådaren och innehållet. Finländska GIM Ltd har tillverkat robotunderlag för 
utställningsföremålen, som rör sig i lokalen längs en kontinuerligt föränderlig linje, samtidigt som 
de reagerar på åskådarnas rörelser. 
 
En mustig bok om glädjens och färgens formgivare  
Boken Eero Aarnio - Värin ja ilon muotoilija, redaktör Aila Svenskberg och utgivare WSOY, ger nya 
perspektiv på Eero Aarnios person och design och beskriver tidens fenomen från 1960-talet till 
våra dagar. Boken innehåller bildmaterial och teckningar ur Eero Aarnios arkiv och hemalbum som 
aldrig publicerats tidigare. Skribenterna är Silvana Annicchiarico (chef för Triennale Design 
Museum i Italien), Sanna Simola (industriell designer) samt designredaktörerna Laura Houseley 
(UK), Anna-Kaisa Huusko, Hannu Pöppönen, Aila Svenskberg och Sami Sykkö. Även verkställande 
direktörerna för de italienska designföretagen Alessi ja Magis berättar om sitt samarbete med 
Eero Aarnio. För den grafiska designen svarar designbyrån Bond. Boken finns på finska och 
engelska och kostar 47 euro. 
 
Utställningen Eero Aarnio på Designmuseet 8.4–25.9.2016 
 
Mer information om utställningen: informatör Päivi Balomenos, 
paivi.balomenos@designmuseum.fi, tfn 040 753 67 25. 
Mer information om boken, producent Mari Nieminen: mari.nieminen@bonnierbooks.fi, tfn 
050 548 07 09. 
recensionsexemplar: tiedotus@wsoy.fi 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:paivi.balomenos@designmuseum.fi
mailto:mari.nieminen@bonnierbooks.fi
mailto:tiedotus@wsoy.fi


3
 

 
 
 

 
 

 

 

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 59 €. 
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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