
Hanna Anonen on Vuoden nuori muotoilija 2021

LEHDISTÖTIEDOTE 6.5.2021

Muotoilija Hanna Anonen saa Design Forum Finlandin jakaman Vuoden nuori muotoilija -palkinnon vuonna 2021. 

Hanna Anonen (s. 1987) on monipuolinen suunnittelija, jonka portfoliosta löytyy niin tilasuunnittelua, graafista 

suunnittelua kuin sisustukseen liittyviä tuotteita kuten kalusteita ja pienesineitä. Yhteisinä piirteinä niitä leimaa-

vat värikkyys, yllätyksellisyys ja leikillisyys. Kalusteiden, valaisimien ja esineiden materiaalina on usein maalattu 

puu. Jo vuonna 2013 Aalto-yliopistossa muotoilua opiskelevan Anosen Ripsiraita-puusälematto herätti huomiota 

Habitare-messujen Protoshopissa ja pääsi jopa Wallpaperin sivuille. 2019 lanseerattiin värikkäistä puupuikoista 

koottu Cocktail-valalsin, joka sai paljon näkyvyyttä mediassa. Made by Choicelle suunnitellut Plizé-rasiat ehdittiin 

lanseerata Tukholman huonekalumessuilla 2020.

”Minä nautin oivalluksesta todella paljon”, kuvailee Hanna Anonen omaa työskentelyään. ”Oivallus on se luova 

osuus – ettei vain rationaalisesti ratkaista ja suoriteta jotain, vaan ratkaisu tulee oivalluksen kautta.”

Palkintojuryn mukaan Hanna Anosen kädenjälki on rohkeaa ja persoonallista ja hänen vahva osaamisensa on tuo-

nut toimeksiantoja useilta suomalaisilta brändeiltä. Näitä ovat mm. Made by Choice, Hakola, Mifuko, Iittala ja Terhi 

Pölkki. Anonen on tehnyt myös näyttelysuunnittelua mm. Grafialle ja Designmuseolle. Hanna Anosen työt uudista-

vat suomalaisen nykymuotoilun kuvaa ja ne ovatkin jo saaneet myös kansainvälistä huomiota. Vahvan suunnitteli-

jaidentiteettinsä kautta Hanna Anonen on suunnannäyttäjä muille nuorille suunnittelijoille, kiittää jury.

Design Forum Finlandin Vuoden nuori muotoilija -palkinto on perustettu vuonna 2000 ja se jaetaan nyt 20. kerran. 

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

mystä ja osaamista muotoilun alalla. Tunnustuksen tarkoituksena on kannustaa nuoria muotoilijoita tinkimättö-

mään ja omaleimaiseen työskentelyyn. 



PALKINNON JAKAA 
THE PRIZE IS AWARDED BY

YHTEISTYÖSSÄ
IN CO-OPERATION

Vuoden nuori muotoilija -palkinto on suuruudeltaan 5 000 € ja vuosina 2018–2022 siihen kuuluu lisäksi Institut 

finlandais’n (Suomen Ranskan instituutin) IF Studios -vierailuohjelma Pariisissa. IF Studios -vierailuohjelma tukee 

suomalaisten taiteilijoiden, kuraattoreiden ja muiden luovien alojen tekijöiden kansainvälistymistä Ranskassa. 

Palkintojuryyn vuonna 2021 kuuluivat toimitusjohtaja Petteri Kolinen / Design Forum Finland, lehtori Merja Kosonen / 

Metropolia AMK , muotoilujohtaja Antti Olin / Isku  Oy ja johtaja Johanna Råman / Institut finlandais.

Vuoden nuori muotoilija 2021 -palkintonäyttely on osa Design Forum Finland Awards -näyttelykokonaisuutta ja 

avoinna Galleria A2:ssa Helsingissä 3.–24.6.2021.
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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.


