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Keraamikko Matias Liimatainen saa Design Forum Finlandin jakaman Vuoden nuori muotoilija -palkinnon vuon-

na 2020. Matias Liimataisen (s. 1989) työt liikkuvat käyttötaiteen ja taiteen välimaastossa. Hän luo omaperäisiä 

veistoksellisia hahmoja, koruja tai valaisimia keramiikasta, lasista ja puusta. Liimataisen käyttämät tekniikat ovat 

aikaa vieviä ja usein itse kehitettyjä. Lopputulos voi näyttää aivan muulta kuin keramiikalta ja töissä on monenlaisia 

tasoja ja oivalluksia, totesi palkintojury. 

”Ideani lähtevät oikeastaan itse materiaalista ja siitä, miten se puhuttelee minua. Ja siksi tekemiseni on jonkinlais-

ta muotoilun, taiteen ja käsityöperinteen välimaastossa toimimista. Pyrin siihen, että teoksissa näkyy vahva oma 

kädenjälkeni, siten että se ei tukahduta materiaalin omaa ääntä. Minulle on tärkeää luonteva yhteistyö materiaalin 

kanssa”, kuvailee Matias Liimatainen itse työskentelyään.

Palkintojuryn mukaan Matias Liimataisen töissä on dynamiikkaa ja tunnelma saavutetaan pienillä ja aidon oloisilla 

asioilla. Värien käyttö on rohkeaa ja esineet toimivat joka suunnasta. ”Matias Liimataisella on koskettava ja väkevä 

oma kädenjälki, joka erottautuu joukosta. Identiteetti on vahva ja tekeminen omanlaista. Nuoresta iästään huolimatta 

Liimatainen on tehnyt töitä tuotteliaasti ja varmalla otteella. Muotoilijaksi tulemiseen ei riitä pelkkä lahjakkuus, vaan 

pitää tehdä asioita. Se näkyy Matias Liimataisen määrätietoisessa työstämisessä”, totesi jury.

Design Forum Finlandin Vuoden nuori muotoilija -palkinto on perustettu vuonna 2000 ja se jaetaan nyt 19. kerran. 

Palkinto voidaan myöntää yhdelle tai useammalle henkilölle tai ryhmälle, joka on osoittanut uutta luovaa näkemys-

tä ja osaamista muotoilun alalla. Tunnustuksen tarkoituksena on kannustaa nuoria muotoilijoita tinkimättömään ja 

omaleimaiseen työskentelyyn. Vuoden nuori muotoilija on osa Design Forum Finland Awards -palkintokokonaisuutta.



PALKINNON JAKAA 
THE PRIZE IS AWARDED BY

YHTEISTYÖSSÄ
IN CO-OPERATION

Palkinto on suuruudeltaan 5 000 € ja vuosina 2018–2020 siihen kuuluu lisäksi Institut finlandais’n (Suomen Rans-

kan instituutin) IF Studios -vierailuohjelma Pariisissa. IF Studios -vierailuohjelma tukee suomalaisten taiteilijoiden, 

kuraattoreiden ja muiden luovien alojen tekijöiden kansainvälistymistä Ranskassa. 

Palkintojuryyn vuonna 2020 kuuluivat toimitusjohtaja Petteri Kolinen   / Design Forum Finland, taiteen maisteri Mikko 

Paakkanen, muotoilija Saara Renvall /  Creative Studio Renvall ja johtaja Johanna Råman /   Institut finlandais.

Vuoden nuori muotoilija 2020 -palkintonäyttely on osa Design Forum Finland Awards -näyttelykokonaisuutta ja 

avoinna Näyttelykeskus WeeGeessä Espoossa 8.–31.5.2020. Design Forum Finland Awards on uusi palkintokon-

septi, joka kokoaa yhteen Design Forum Finlandin jakamat muotoilupalkinnot: Fennia Prizen, Kaj Franck -muotoi-

lupalkinnon, Vuoden nuori muotoilija -palkinnon ja Estlander-palkinnon.
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DESIGN FORUM FINLAND

Design Forum Finlandin tavoitteena on edistää muotoilun käyttöä suomalaisissa yrityksissä, erityisesti johtamisen työ-

kaluna ja strategisella tasolla. Palvelujemme avulla kasvatetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja löydetään uu-

sia malleja kehittää liiketoimintaa tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Tätä kautta luodaan pitkän aikavälin arvoa asiakkaille, 

omistajille ja koko yhteiskunnalle.
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