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Suomen Taideteollisuusyhdistys / Design Forum Finland jakaa 145-vuotisjuhlavuotenaan tunnustuspalkintonsa 

hopeisen Estlander-mitalin. Mitalin saa keraamikko Karin Widnäs.

Suomalaisella taidekeramiikalla on pitkät ja kansainvälisestikin huomattavat perinteet, joita Karin Widnäs on jat-

kanut omassa työssään. Estlander-mitalin jakoperusteissa korostetaan, kuinka Karin Widnäs on toiminut ja toimii 

edelleen tuotteliaana keraamikkona ja alan aktiivisena edistäjänä.

Karin Widnäs valmistui Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1977. Hän perusti oman studion, joka siirtyi Fis-

karsiin vuonna 1994. Karin Widnäs on yksi Fiskarsin taiteilijoiden, muotoilijoiden ja käsityöläisten osuuskunnan 

perustajista ja ruukkialueen kehittäjiä ja hengen luojia alusta alkaen. Hänen oma luova tuotantonsa on monipuolis-

ta, taiteesta käyttöesineisiin ja edelleen viime vuosina erityisesti arkkitehtonisiin keramiikkaelementteihin. Karin 

Widnäs on saanut työstään Pro Finlandia -mitalin vuonna 2017.

Karin Widnäs on asunut Fiskarsissa vuodesta 1995 ja vuonna 2005 valmistui arkkitehti Tuomo Siitosen suunnit-

telema Villa Widnäs. Karin Widnäsin suuri aikaansaannos on myös Tuomo Siitosen käsialaa oleva yksityinen kera-

miikkamuseo KWUM, joka avautui yleisölle Fiskarsissa 2019. Karin Widnäsin omia töitä on esillä museon pysyväis-

näyttelyssä, vaihtuvissa näyttelyissä tuodaan esille alaa laajasti ja kiinnostavasti.

Estlander-mitalit ovat Suomen Taideteollisuusyhdistys – Konstflitföreningen i Finland ry:n / Design Forum Finlan-

din 125-vuotisjuhlavuotenaan vuonna 2000 perustama tunnustus, joka annetaan merkittävästä työstä suomalaisen 

muotoilun hyväksi. Tunnustus on nimetty yhdistyksen perustajan professori Carl Gustaf Estlanderin (1834–1910) 
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mukaan, ja se jaetaan Estlanderin elämäntyön ja suomalaisen muotoilun hengessä. Kultaisen, hopeisen tai prons-

sisen mitalin voi saada henkilö, joka on merkityksellisellä tavalla syventänyt muotoilukulttuurin ja suomalaisen elin-

keinoelämän vuorovaikutusta. Mitalin on suunnitellut taiteilija Tero Laaksonen.

Estlander-palkinto ja mitalit ovat osa Design Forum Finland Awards -palkintokokonaisuutta.
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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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