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Design Forum Finland Awards
Design Forum Finland Awards kokoaa yhteen Design Forum Finlandin jakamat
muotoilupalkinnot: Fennia Prizen, Kaj Franck -muotoilupalkinnon, Vuoden nuori
muotoilija -palkinnon ja Estlander-mitalin. Vuonna 2021 jaetaan Kaj Franck -muotoilupalkinto ja Vuoden nuori muotoilija -palkinto.
Palkinnoilla halutaan vahvistaa yritysten kilpailukykyä ja tuoda esille Suomen
parasta muotoiluosaamista. Se on osaamista, joka lähtee käyttäjän tuntemuksesta ja saa muotonsa toimivuudesta, materiaalin tuntemuksesta ja korkeasta
ammattitaidosta.
Palkituiksi voivat tulla muotoilua käyttävät yritykset, kokeneet muotoilijat ja nuoret muotoilijalupaukset sekä yhteiskunnallisesti muotoilun hyväksi ansiokasta
työtä tekevät tahot.

Design Forum Finland Awards brings together Design Forum Finland’s design
prizes: Fennia Prize, Kaj Franck Design Prize, Young Designer of the Year prize
and Estlander Medal. In 2021, the Kaj Franck Design Prize and Young Designer of
the Year prize are awarded.
The awards are intended for reinforcing the competitiveness of companies and
showcasing the best Finnish design competence. This competence stems from
knowing the user, and it is built on the basis of functionality, knowledge of the
material and high-class professional competence.
The prizes can be awarded to businesses utilising design, experienced designers
and promising young designers, as well as parties doing commendable work for
design in society.
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Petteri Kolinen

Petteri Kolinen

Toimitusjohtaja, Design Forum Finland

CEO, Design Forum Finland

Muotoilu on syvällä
Suomen identiteetissä
Kekseliäät, osaavat, yritteliäät ja taitavat ovat aina menestyneet täällä
pohjoisessa, haastavien olosuhteiden ja
suurien etäisyyksien maassa. Kansallismuseon vuonna 2018 avattu loistava
näyttely 10 000 vuotta muotoilua esitteli
esi-isiemme nerokkaita tarve-esineitä
ja ratkaisuja, joilla elämä Suomessa oli
mahdollista ja menestyksekästä.
Suomalaisen muotoilun kulta-aika nojasi tähän ikiaikaiseen perinteeseemme,
tuotteet olivat edelleen tarvelähtöisiä
ja tarkoitettu kaikille, ideat uniikkeja ja
muotoilu linjakasta, innovatiivista, omaperäistä, toimivaa ja kaunista.
Tänään nämä perinteet ovat edelleen
vahva osa identiteettiämme, muotoilun
kohteet ovat vain muuttuneet maailman
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muuttuessa. Muotoilun keskiössä on
kuitenkin edelleen ihminen sekä meille ja
maailmalle tuotettu kestävä ja merkityksellinen arvo.
Muotoilemme nykyään edelleen tuotteita, mutta myös palveluja, strategioita,
kokemuksia, toimintamalleja, kaupunkeja ja yrityksiä.
Design Forum Finland Awards -palkintokokonaisuus kokoaa yhteen Suomen
merkittävimmät muotoilupalkinnot,
esittelee, viestii ja tukee tämän päivän
parasta muotoilua ja edelleen kirkastaa
muotoilun merkittävää osuutta Suomen
identiteetissä.
Näin rakennamme osaltamme Suomen
menestystä myös tuleville vuosikymmenille ja sukupolville.

DFF Awards

Design has its roots deep
in Finnish identity
Innovative, competent, entrepreneurial
and skilled people have always succeeded well here in the north, in this country
of challenging conditions and large
distances. The wonderful exhibition by
the National Museum opened in 2018,
10,000 years of design, presented the
ingenious tools and solutions that made
life in Finland possible and successful
for our ancestors.
The golden era of Finnish design was
based on this ancient tradition of ours;
the products were still inspired by need
and meant for everyone, the ideas were
unique and the design elegant, innovative, original, functional and beautiful.
Today, these traditions are still a large
part of our identity, only the design ob-

jects have changed as the world has
evolved. However, people as well as the
sustainable and meaningful value produced both for us and the world are still
at the heart of design.
We still design products, but we also
design services, strategies, experiences, operational models, cities and
companies.
Design Forum Finland Awards gathers together the most notable Finnish
design awards and presents, communicates about and supports the best modern design, helping further highlight the
significance of design to Finnish identity.
This helps us do our part in building
Finnish success also for future decades
and generations.

DFF Awards
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Paul Taimitarha

Paul Taimitarha

Asiamies, Suomen Messusäätiö

Advocate, The Finnish Fair Foundation

Suomen Messusäätiö vaalii
Kaj Franckin perintöä

The Finnish Fair Foundation upholds
Kaj Franck’s heritage

Suomen Messusäätiö edistää suomalaista elinkeinoelämää ja tekee tunnetuksi laadukasta suomalaista osaamista.
Säätiö jakaa vuosittain liki puolen miljoonan euron arvosta stipendejä, apurahoja
sekä tunnustus- ja kannustuspalkintoja.
Kaj Franck -muotoilupalkinto on merkittävimpiä muotoilijoiden tavoittelemia palkintoja Suomessa ja myös yksi
tunnetuimmista Suomen Messusäätiön
tunnustuspalkinnoista. Palkinnon perusti
vuonna 1992 Suomen Taideteollisuusyhdistys, joka tunnetaan paremmin nimellä
Design Forum Finland. Messusäätiö on
rahoittanut palkintoa alusta saakka.
Kaj Franck -palkinnolla Messusäätiö
kunnioittaa Kaj Franckin merkittävää elämäntyötä muotoilukulttuurimme pioneerina. Funktionaalisuus, kauneus ja arjen
ilo – viime kädessä parempi elämänlaatu
– olivat Kaj Franckin suunnittelun ydintä.
Pelkistetyn muotoilun mestari oli muotokielensä ohella reippaasti aikaansa edellä
puhuessaan myös kierrätyksen puolesta.
Palkinto nostaa esiin Kaj Franckin jalanjäljissä seuraavia nykysuunnittelijoita.
Tunnustus jaetaan vuosittain aktiivi-
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sesti sekä taidekäsityön että teollisen
muotoilun alueella toimivalle muotoilijalle tai muotoiluryhmälle. Tavoitteena
on tukea sellaista eturivin muotoilijaa,
joka on uutta luovalla tavalla suunnitellut
esteettisesti, ekologisesti ja teknisesti
korkealaatuisia tuotteita tai teoksia. Valintaperusteena voi olla muotoilijan ura
kokonaisuudessaan tai ansiokas työ taidekäsityön, taideteollisuuden, teollisen
muotoilun, käyttögrafiikan tai sisustuksen alueilla.
Aiempien palkinnonsaajien nimilista on
kuin suoraan suomalaisen muotoilun Hall
of Fame -taulusta. Ensimmäisenä palkittiin Oiva Toikka, ja sen jälkeen palkinnon
ovat aikanaan saaneet muun muassa
sellaiset suuret suomalaiset muotoilijanimet kuin Yrjö Kukkapuro, Heikki Orvola,
Vuokko Nurmesniemi, Eero Aarnio, Marja
Suna, Björn Weckström, Harri Koskinen
ja Tapio Anttila. Nyt jaettava palkinto on
järjestyksessään jo 30:s.
Haluamme kiittää Design Forum Finlandia onnistuneista valinnoista ja erinomaisesti sujuneesta käytännön yhteistyöstä
jo kolmella vuosikymmenellä.

Heritage of Kaj Franck

The Finnish Fair Foundation promotes
Finnish business life and raises awareness
of high-quality Finnish design. Annually,
the foundation grants funds worth about
half a million euro as stipends, grants and
special merit and encouragement awards.
The Kaj Franck Design Prize is one of the
most desirable Finnish designer awards
and it is also one of the best known merit
awards of the Finnish Fair Foundation.
The award was established in 1992 by the
Finnish Society of Crafts and Design, better known as Design Forum Finland. The
Finnish Fair Foundation has funded the
award from the very beginning.
Through the Kaj Franck award, the
Finnish Fair Foundation wishes to honour
the notable life’s work of Kaj Franck as a
pioneer of our design culture. Functionality, beauty and everyday joy – better
quality of life – were at the heart of Kaj
Franck’s design. This master of understated design was ahead of his times, in
other ways, too, than just in his design
language: he also promoted recycling.
The award highlights modern designers
following in Kaj Franck’s footsteps. The
award is granted annually to a designer or
a designer group who are actively working

in both the applied art field and in industrial design. The objective is to support a
frontline designer who has designed aesthetically, ecologically and technologically
high-quality products or works in an innovative way. The grounds for granting the
award may encompass the designer’s entire career or their great work in the fields
of crafts, applied arts, industrial design,
graphic design or interior design.
The list of previous award winners could
be directly taken from the Hall of Fame of
Finnish design. Oiva Toikka was the first
award winner, and, after him, the award
has been granted to such great names of
Finnish design as Yrjö Kukkapuro, Heikki
Orvola, Vuokko Nurmesniemi, Eero Aarnio, Marja Suna, Björn Weckström, Harri
Koskinen and Tapio Anttila, among many
others. This year, the award will be granted for the 30th time.
We wish to thank Design Forum Finland
for their successful selections and the
excellent and smooth practical cooperation that has now continued for three
decades.
Finnish design is world-famous, and this
merit award allows us to promote its fame
even further.

Heritage of Kaj Franck
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Johanna Gullichsen
Kaj Franck -muotoilupalkinto 2021 /
Kaj Franck Design Prize 2021
Kaj Franck -muotoilupalkinto on
tunnustuspalkinto, jonka saaja tuo
näkyväksi muotoilija Kaj Franckin työn
henkeä ja periaatteita korkeatasoisesta,
demokraattisesta ja funktionaalisesta
muotoilusta.
Tällä ratkaistaan käytännön haasteita ja luodaan uusia mahdollisuuksia
muotoiluosaamista käyttäville yrityksille.
Erityinen ansio on, jos palkinnon saaja
samalla tuo arkeen kauneutta, iloa ja
parempaa elämän laatua.
Palkintosumman lahjoittaa Suomen
Messusäätiö.
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The Kaj Franck Design Prize is a
recognition award granted to a designer
who, through their work, demonstrates
the spirit and principles of designer Kaj
Franck about high-quality, democratic
and functional design.
This solves practical challenges and
creates new opportunities for companies using design competence. If the
winner also brings beauty and joy to
everyday life and improves the quality of
life, this will be counted as special merit.
The award sum is donated by the Finnish Fair Foundation.
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Juryn lausunto / Statement of the prize jury

PALKINTOJURY 2021 / PRIZE JURY 2021
Petteri Kolinen, toimitusjohtaja / CEO, Design Forum Finland
( juryn puheenjohtaja / Chairperson of the Jury )
Hanna Harris, muotoilujohtaja / Chief Design Officer, Helsingin kaupunki/ City of Helsinki
Anna Ruohonen, vaatesuunnittelija / Clothing Designer
Päivi Tahkokallio, toimitusjohtaja / CEO, Tahkokallio Design+
Heikki Orvola, muotoilija, professori / Designer, Professor
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Tekstiilisuunnittelija Johanna Gullichsen
on tunnettu perinteisiä kudontamalleja
ja sidoksia hyödyntävistä sisustuskankaistaan. Merkille pantavaa on hänen
pitkäjänteinen ja johdonmukainen työnsä
perinteisten kangastyyppien ja mallien tuomisessa nykypäivään. Johanna Gullichsenin suunnittelemissa kankaissa näkyy
luonnonmateriaalien, käsin tekemisen ja
kudontaperinteen säilyttämisen arvostus.
Johanna Gullichsen on pystynyt yhdistämään taiteellisen ja luovan työnsä
kestävästi toteutettuun sarjatuotantoon.
Hänen omaa nimeään kantavan brändin
kankaat kudotaan Suomessa luonnonmateriaaleista ja niiden huolellisesti mietityt
väriyhdistelmät täydentävät luontevasti
suomalaista sisustus- ja huonekalusuunnittelua ja muotoilua. Kuosit ovat selkeitä
ja tunnistettavia mutta silti uusiutumiskykyisiä eikä työn tai materiaalien laadusta tingitä. Omaleimainen kädenjälki on
tuottanut myös yhteistyöhankkeita niin
kotimaisten kuin ulkomaistenkin suunnittelijoiden ja yritysten kanssa. Johanna
Gullichsenin tuotanto jatkaa vahvana suomalaisen tekstiilitaiteen perinnettä.

Textile designer Johanna Gullichsen is
known for her interior textiles that combine traditional patterns and weaves.
She has also made determined and systematic efforts to update traditional textile types and patterns. An appreciation
of natural materials, handicrafts and the
preservation of the weaving tradition is
clearly visible in the textiles designed by
Johanna Gullichsen.
Johanna Gullichsen has managed to
combine her artistic and creative work
with sustainable serial production. The
textiles produced under Johanna Gullichsen brand are woven in Finland from
natural materials, and their carefully considered colour combinations are a natural
addition to Finnish interior and furniture
design. The patterns are clear and distinguishable, yet looking new, and the
quality of craftsmanship and materials is
always impeccable. The unique approach
has also resulted in collaborative projects
with domestic and foreign designers
and companies. Johanna Gullichsen’s
designs are a strong continuation of the
Finnish tradition of textile art.

Kaj Franck Design Prize
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Johanna Gullichsen — Urbaania graafisuutta
Vuoden 2021 Kaj Franck -palkittu on
tekstiilisuunnittelija Johanna Gullichsen.
Hän jatkaa työssään vahvaa suomalaista
tekstiilitaiteen ja -suunnittelun perinnettä
tuoden sen nykypäivään. Johanna Gullichsenin suunnittelemat kankaat kudotaan perinteisin tekniikoin, mutta ne ovat
raikkaita ja moderneja. Gullichsen kuvaa
itse niitä ”urbaaniksi graafisuudeksi”.
Kipinä käsin tekemiseen ja kutomiseen
tuli äidinäidiltä, taju esteettisestä ympäristöstä isänäidiltä. Mummola oli Villa
Mairea, talo, jossa jokainen yksityiskohta oli mietitty ja suunniteltu varta vasten.
Johanna Gullichsen oli kiinnostunut niin
arkkitehdin ammatista kuin opinnoista Taideteollisessa korkeakoulussa mutta päätyi ensin opiskelemaan taidehistoriaa ja
kirjallisuutta. Kiinnostus kankaisiin syntyi
Taideteollisen iltalinjalla ja hän lähti oppimaan kudontaa Porvoon käsityökouluun.
Hän hankki työhuoneen ja perusti oman
yrityksen 1989.
Alku oli tilaustöitä ja pieniä sarjoja,
muutama näyttely ja kannustavia lehtiarvosteluja. Ranskalaisen koulun käynyttä
Gullichsenia houkutti Ranska, ja hän vietti
Pariisissa lyhyitä ajanjaksoja, muun muassa stipendin turvin residenssissä Cité des
Artsissa vuonna 1995. Siellä syntyi ajatus
oman liikkeen perustamisesta Pariisiin.
Vuonna 1997 avautui myymälä kaupungin
sydämessä.
Läpimurto tuli ensin Ranskassa, sitten
Suomessa. Se tuli Normandie-malliston
myötä; kankaat ovat edelleen myynnissä
suosittuina klassikoina. Johanna Gullichsenin selkeä tyyli, graafisuus ja aitous sopivat
2000-luvun vaihteen minimalismiin.
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Johanna Gullichsen -brändin kankaat kudotaan Suomessa luonnonmateriaaleista,
villasta, puuvillasta ja pellavasta. Klassiset
ruutukuviot mahdollistavat valtavan määrän vaihtelua ja kankaat taipuvat moniin
tarkoituksiin: sisustustuotteiksi, laukkuihin
ja pusseihin, matoiksi ja keittiötekstiileiksi.
Ne ovat myös kestäviä, varsin helppohoitoisia ja siksi myös ekologisia.
Monet Gullichsenin käyttämistä sidoksista ovat tuttuja kansanomaisista tekstiileistä, juhlapöytäliinoista ja pellavapyyhkeistä.
Gullichsen on uudistanut ne värityksen,
erilaisten materiaalien ja uusien käyttömahdollisuuksien myötä. Perinteinen ja
moderni lähestyvät toisiaan, hän pohtii.
Sama yksinkertaisuus ja tarkoituksenmukaisuus, eri lähtökohdista ehkä mutta lopputulos on saman kaltainen.
Johanna Gullichsen saa inspiraationsa
kaupungista ja kulttuurista. ”Minä olen
enemmän urbaani ihminen”, hän sanoo.
”Jotenkin pidän rakennetusta ympäristöstä... saan enemmän ideoita rakennuksista,
sellaisesta, mitä kaupungissa tapahtuu.”
Kankaissa on katujen ja kortteleiden rytmi,
kuvioissa julkisivujen suorakulmaisuus.
Optinen viivaleikki ja syvyysvaikutelma
tuovat mieleen näyteikkunoiden heijastumat. Värit ovat rauhalliset, pilvien, valon ja
varjojen sävyjä.
Usein idea uuteen kuosiin syntyy jo olemassa olevasta kankaasta: eri mittasuhteet, erilainen väriyhdistelmä. Tulee halu
kehittää teemoja, kokeilla lisää, sanoo
Gullichsen. Aikaisemmin hän kutoi itse
kokeilukappaleet kangaspuissa, suunnitteli kutoen. Halutun kaltaisen loimen

Kaj Franck Design Prize

Kaj Franck Design Prize
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rakentaminen kangaspuihin on kuitenkin aikaa vievää ja muutosten tekeminen
työlästä – siksi nykyään apuna ovat myös
tietokoneohjelmat. Luonnokset syntyvät
tavallisesti piirtämällä tai akvarelliväreillä.
Kaikki lähtee materiaalista, sanoo Johanna
Gullichsen. Hän saa ideansa ja näkemyksensä langasta, sitä on voitava sormeilla
ja tunnustella. Silloin saa käsityksen siitä,
millainen sidos tai kuvio voi olla mahdollinen. Kuvioiden ja värien toteutus kutomalla edellyttää ammattitaitoa ja tietoa eri
kudontatekniikoista ja menetelmistä. Paitsi
suunnittelijalta se vaatii paljon myös tekijöiltä. Palkintojury kiittikin Johanna Gullichsenin pitkäjänteistä ja johdonmukaista
työtä osaamisen ja kudontamenetelmien
tuomisessa nykypäivään.
”Arvostan suuresti käsityöperinnettä, se
on se, mikä kiinnostaa”, sanoo Gullichsen.
”Ihmiset ovat tehneet kotonaan ja käsillään, ovat käyttäneet luovuuttaan tekemällä itselleen tai muille jotakin kaunista ja
hienoa jokapäiväiseen elämäänsä.” Käsillä
tekeminen on vahvuus, hän ajattelee, tulevaisuudessa tekijät ovat voittajia.

heti hänen tyylistään ja kankaat saivat
nopeasti suuren suosion. Parhaillaan
Gullichsen suunnittelee japanilaisen yhteistyökumppanin kanssa uudenlaisia
tuotteita, mm. tatamimattoja, jotka perinteisen ruo'on sijaan tehdään paperista
ja reunustetaan hänelle tunnusomaisesti kuvioiduilla nauhoilla. Keväällä 2020
myyntiin tulivat Japanissa valmistetut
keraamiset seinälaatat.
Johanna Gullichsen on innoissaan uusista tuotteista, mahdollisuudesta tutustua
erilaisiin valmistusmenetelmiin ja materiaaleihin. Omalle brändilleen hän on suunnitellut kankaita ja tekstiilituotteita, nyt
on ollut mahdollista kokeilla jotain muuta.
”Pienetkin yhteistyöt ovat innostavia, sillä
yhdessä tekeminen tuntuu mielekkäältä”,
hän kuvailee.
Erilaisia yhteistyöprojekteja onkin ollut.
Kankaiden yhdistämistä Terhi Pölkin kenkiin. Muistikirjoja Bookbinders Designille.
Kankaita Anna Ruohosen vaatebrändille ja yhteisiä showroom-esiintymisiä. La
Parralle Gullichsen suunnitteli puristetusta sementistä Espanjassa valmistettuja
lattialaattoja.

Samanlainen kehitys – perinteiden säilyttäminen uudistaen – näkyy myös Japanissa, maassa, johon Gullichsenilla on pitkät
ja läheiset suhteet. Yhteistyö alkoi varhain. Japanilaiset kiinnostuivat nähtyään
hänen näyttelynsä Artekissa ja etsivät
hänet käsiinsä Pariisista. Siitä lähtien Johanna Gullichsen -brändi on ollut Japanin
markkinoilla.
Myynnin aloitus Japanissa oli onnekas yhteensattuma, Johanna Gullichsen
muistelee. Trendsetterit kiinnostuivat

Palkintojuryn mukaan Johanna Gullichsen
on pystynyt yhdistämään taiteellisen ja
luovan työnsä kestävästi toteutettuun sarjatuotantoon. Hänen suunnittelemissaan
tuotteissa yhdistyvät ajattomuus ja ajassa
mukana oleminen kuten suomalaisessa
muotoilussa parhaimmillaan. Trendit voivat
näkyä tehostevärissä, uudenlaisessa muodossa tai uudessa tuoteideassa. Hillitty
muotomaailma, silti mielenkiintoisia toteutuksia. Vahva idea – urbaani graafisuus –
kantaa pitkälle.
Anne Veinola
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“I have a great deal of
respect for handcraft
traditions, it is the
aspect that I find the
most interesting.
People have made
things at home,
using their hands,
they have used their
creativity to make
something beautiful
and delightful for
themselves or others,
for their daily life.”
16
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Johanna Gullichsen — Urban graphics
The 2021 Kaj Franck award was granted
to textile designer Johanna Gullichsen. In
her work, she continues the strong Finnish traditions of textile art and design,
bringing them to the modern day. The
fabrics designed by Johanna Gullichsen
are woven using traditional techniques,
but their design is fresh and modern. Gullichsen herself describes them with the
term “urban graphics”.
Johanna Gullichsen's inspiration for
making things by hand and weaving came
from her mother’s mother, her understanding of an aesthetic environment
from her father’s mother. Grandmother’s
home was Villa Mairea, a house designed
by Alvar Aalto, where every detail was
carefully thought out and planned. Gullichsen was interested in both a career as
an architect and studies in the University
of Industrial Arts in Helsinki, but ended
up first studying art history and literature.
Her interest in fabrics was born during evening courses at the University of
Industrial Arts and she went on to learn
weaving at a handcraft school in Porvoo.
She got herself a studio and set up her
own company in 1989.
At first, Johanna Gullichsen did commission work and released small series, held
a few exhibitions and enjoyed encouraging reviews in magazines. She went to a
French school as a child, so she felt drawn
to France. She spent some time in Paris
for a few times, including a residency at
Cité des Arts in 1995 with the help of a stipend. There, she had the idea to set up her
own boutique in Paris. In 1997, she opened
the boutique at the heart of the city.
Johanna Gullichsen had her breakthrough first in France, then in Finland.
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It was brought on by her Normandie collection; the fabrics are still sold as popular classics. Gullichsen’s clear style, its
graphic appearance and authenticity fit in
well with the minimalism of the turn of the
millennium.
The Johanna Gullichsen brand’s fabrics
are woven in Finland from natural materials:
wool, cotton and linen. The classic square
patterns allow for a great deal of variation and the fabrics can be used for many
different purposes: in interior decoration
items, bags and pouches, rugs and kitchen
textiles. They are also sustainable, rather
easy to care for and, thus, ecological.
Many of the weaves used by Gullichsen
are familiar from traditional folk textiles,
festive table clothes and linen towels. Johanna Gullichsen has renewed these by
applying various colours, different materials and new purposes of use. The traditional and the modern are approaching each
other, she thinks: the same simplicity and
purposefulness, perhaps from different
starting points but with similar end results.
Johanna Gullichsen is inspired by urbanity
and culture. “I am more of an urban person,” she says. “Somehow, I just like the
built environment... I get more ideas from
buildings and things happening in cities.”
The fabrics show the rhythm of streets
and city blocks, their patterns resemble
the rectangularity of building facades. The
optical play of lines and the impression of
depth bring to mind the reflections on shop
windows. The colours are calm; the shades
of clouds, lights and shadows.
An idea for a new pattern often stems
from an existing design, applying different
dimensions and a different combination of

Kaj Franck Design Prize
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colours. This creates a desire to develop
the themes and experiment further, Johanna Gullichsen says. Before, she used to
weave the prototypes herself, using a loom,
designing by weaving. However, creating
the desired warp in a loom is time-consuming and making any changes difficult – that
is why she today also uses computer software to help with the process. She usually
creates her sketches by drawing them or
painting with watercolours.
Everything starts from the material, according to Johanna Gullichsen. She gets
her ideas and her vision from the thread;
she must touch it and get a feel for it. This
gives her the understanding of what kinds
of weaves or patterns are possible. Implementing patterns and colours by weaving
requires professional competence and
know-how of the various weaving techniques and methods. It demands a great
deal from the designer, but also from the
makers. The award jury praised Johanna
Gullichsen for her persistent and consistent work of modernising weaving competence and methods.
“I have a great deal of respect for handcraft traditions, it is the aspect that I find
the most interesting,” Gullichsen says.
“People have made things at home, using
their hands, they have used their creativity
to make something beautiful and delightful for themselves or others, for their daily
life.” She believes that making things by
hand is a strength and that in the future
the makers are also its winners.
A similar trend – maintaining traditions
by modernising them – can also be seen in
Japan, a country which Gullichsen has a
long, close relationship with. The cooperation started early on. The Japanese partners became interested in her work after

seeing her exhibition at Artek and came to
find her in Paris. Since then, the Johanna
Gullichsen brand has been on the Japanese market. Starting sales in Japan was
a lucky coincidence, according to Johanna
Gullichsen. Trendsetters became instantly
interested in her style and the fabrics became highly popular very fast. Right now,
Gullichsen is designing new types of products with Japanese partners, e.g. tatami
mats made of paper instead of the traditional reeds, and lined with patterned ribbons that are characteristic to Gullichsen.
Ceramic wall tiles manufactured in Japan
came to market in spring 2020.
Johanna Gullichsen is enthusiastic
about new products and the opportunity
to learn more about various production
methods and materials. Until now she has
designed fabrics and textile products for
her own brand, so this has offered her the
possibility to try something new. “Even
small partnership projects are inspiring
as doing things together is meaningful,”
she describes. She has had quite a few of
such projects. Combining her fabrics with
Terhi Pölkki’s shoes. Notebooks for Bookbinders Design. Fabrics for Anna Ruohonen’s clothes brand and joint showrooms.
For La Parra she designed floor tiles made
in Spain from pressed cement.
According to the award jury, Johanna
Gullichsen has been able to combine her
artistic and creative work with sustainable serial production. The products she
has designed combine timelessness and
modernity as in all best Finnish design.
Trends can be seen in her use of effect
colours, in new shapes or new product
ideas. An understated world of forms, yet
with interesting implementations. The
strong idea – urban graphics – carries far.
Anne Veinola
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VÄLISIVU / VNM20
palkintokuvaus?

Hanna Anonen
Vuoden nuori muotoilija 2021 /
Young Designer of the Year 2021
Vuoden nuori muotoilija on kannustuspalkinto, jonka tarkoituksena on tukea
nuoria muotoilijoita tinkimättömässä ja
omaleimaisessa työskentelyssä.
Sen vastaanottaja on osoittanut luovaa
näkemystä, osaamista, uskallusta ja
yrittäjyyttä muotoilun alalla sekä saanut
jo kansainvälistä näkyvyyttä.
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The Young Designer of the Year prize is
an encouragement award with the intention to support young designers in their
uncompromising and unique work.
The winners have demonstrated creative vision, competence, daring and entrepreneurship in the design field and have
received some international visibility.
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Juryn lausunto / Statement of the prize jury
Muotoilija 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 leimaavat
värikkyys, yllätyksellisyys ja leikillisyys ja
materiaalina on usein maalattu puu.
Hanna Anosen kädenjälki on rohkeaa ja
persoonallista ja hänen vahva osaamisensa on tuonut toimeksiantoja useilta
suomalaisilta brändeiltä. Hanna Anosen
työt uudistavat suomalaisen nykymuotoilun kuvaa ja ne ovatkin jo saaneet
kansainvälistä huomiota. Vahvan suunnittelijaidentiteettinsä kautta Hanna
Anonen on suunnannäyttäjä muille
nuorille suunnittelijoille.

Designer Hanna Anonen (b. 1987) is
a versatile designer whose portfolio
covers a wide range from spatial and
graphic design to interior decoration
products, such as furniture and smaller
items. The pieces, which are often
made from painted wood, are characterised by bright colours, unexpected
ideas and playfulness.
Hanna Anonen’s bold and unique
style and her expert skills have gained
her assignments from many Finnish
brands. Her pieces are reinventing the
image of Finnish modern design and
have received international attention.
Thanks to her strong identity as a
designer, Hanna Anonen is paving the
way for other young designers.

PALKINTOJURY 2021 / PRIZE JURY 2021
Petteri Kolinen, toimitusjohtaja / CEO, Design Forum Finland
( juryn puheenjohtaja / Chairperson of the Jury )
Merja Kosonen, lehtori / Senior Lecturer, Metropolia AMK
Antti Olin, muotoilujohtaja / Design Director, IskuOy
Johanna Råman, johtaja / Director, Institut finlandais
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Hanna Anonen — Rohkeus olla oma itsensä
Värikästä, vahvoja muotoja, yhdistelyä
ja yllätyksiä. Maalattua puuta tai graafista
suunnittelua; myös reliefinomaisia teoksia, joissa graafisuus ja puu yhdistyvät.
Esineitä, joiden käyttötarkoitus ei aina
heti käy ilmi. Mielikuvia huvipuistosta tai
karkkikaupasta, leikkisyyttä, elämäniloa.
Vuoden 2021 nuoren muotoilijan Hanna
Anosen työt ilahduttavat silmää ja mieltä.
Taustalla on tekevä ja taitava nuoruus,
jolloin heräsi ajatus tehdä harrastuksista ammatti. Tie vei ensin puuartesaaniopintoihin Lahteen ja sitten teollisen
muotoilun koulutusohjelmaan Muotoiluinstituuttiin. Aalto-yliopiston taideteollisen muotoilun maisteriohjelmasta Hanna
Anonen valmistui 2013.
Hanna Anosen suunnittelu herätti jo alussa huomiota. Vuoden 2013 Habitare-messuilla hän esitteli nuorten muotoilijoiden
jurytetyllä Protoshop-osastolla puusäleistä kootun Ripsiraita-”räsymaton”. Se sai
näkyvyyttä lehdistössä aina Wallpaperia
myöten. 2016 syntyi Pala, Innofusorin tuotannossa oleva huopapaloista koottava
akustoiva seinätekstiili, sekin yksi vuoden
Habitare-suosikeista.
2019 Anonen toi esille värikkäistä puupuikoista kootun Cocktail-valaisimen,
joka pääsi jopa Vogue Livingin sivuille.
Hakola otti sitten valaisimen tuotantoonsa. Made by Choicelle suunnitellut
Plizé- ja Beebee-rasiat ehdittiin julkistaa
Tukholman huonekalumessuilla 2020, ja
Financial Times kiinnostui useammastakin Anosen tuotteesta. Messujen satoa
esittelevä artikkeli oli otsikoitu: ”Psychedelic is the new Nordic”.
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Hanna Anonen inspiroituu elämästä. Hän
tekee paljon luonnoksia: vihko ja kynät
kulkevat aina mukana ja muistiinpanoja
voi tehdä missä vain. Kun tulee kiinnostava idea, hän luonnostelee aluksi käsin,
siirtyy sitten mallintamaan tietokoneelle.
Hän kokeilee mittasuhteita, antaa idean
hautua jonkin aikaa. Sitten katsotaan
luonnoksia uudelleen ja mietitään, mikä
fiilis niistä tulee. Jos idea vaikuttaa hyvältä, Anonen tekee työn loppuun asti,
prototyypiksi, suunnittelee kuvaukset ja
julkaisee sosiaalisessa mediassa. Muotoilijankin pitää itse olla aktiivinen, jakaa
materiaalia nähtäväksi.
Tämän päivän nuori muotoilija on verkostoitunut, avoin ja aktiivinen. Verkostojen kautta saadaan töitä, osaamista ja
inspiraatiota. ”Muotoilijat ovat avoimempia omasta tekemisestään ja omasta kiinnostuksen kohteestaan”, sanoo Anonen,
joka itsekin jakaa työhuonetilat toisten
suunnittelijoiden kanssa. ”Se on avointa
keskustelua kollegojen kanssa. Arvostetaan sitä, mikä on toisen vahvuus ja
inspiroidutaan, vaihdetaan ajatuksia ja
saadaan siitä innostusta.”
Hanna Anosen esineille ovat tyypillistä selkeät ja vahvat muodot ja herkulliset värit.
Ne todella uudistavat klassista pohjoismaisen muotoilun kuvaa: ne eivät ole anonyymejä tai varovaisia vaan vaativat tulla
huomatuksi ja tilaa ympärilleen. ”Ne ovat
omanlaisiaan”, hän kuvailee. ”Ei aina tarvitse tehdä pelkistettyä, nimenomaan omanlaisuus on se juttu.” Muualla maailmassa on
jo pitkään tehty runsaampaa ja värikkäämpää, nyt se on tulossa lopulta Suomeenkin.

Young Designer of the Year

Young Designer of the Year

27

Perusmuodot – kuutiot, puikot, kartiot,
pallot – tekevät taas esineistä riippumattomampia trendeistä. Tavallaan ne tuovat
mieleen muistumia 1980-luvun postmodernismistä, jossa samalla tavalla hyödynnettiin tuttuja muotoaiheita, värikkyyttä
ja yllättäviä yhdistelmiä. Postmodernismi ravisteli modernismia, nyt ravistellaan
2000-luvun alun minimalismia.
Suuri osa Hanna Anosen tuotantoon
menneistä esineistä on lähtenyt omasta
ideasta. Yrityksen edustaja on nähnyt prototyypin vaikkapa messuilla ja kiinnostunut. Se on ideaalitapaus, sanoo Anonen,
on saanut suunnitella omista lähtökohdista
ja tehdä visuaaliset valinnat itse. ”Se on
täysin minun, idea ja ratkaisut, eikä ole tarvinnut suunnitteluvaiheessa tehdä kompromissejä valmistajan kanssa. Esimerkiksi
Plizé Boxit ja Beebeet, ja Cocktail, olen
tehnyt ne omaksi ilokseni, kun Milanon
messuille tarvitsin jotain esitettävää. Se on
kannattanut, ne ovat päätyneet tuotantoon.” Valmistajan kanssa tietysti muokataan tuotetta edelleen ja mietitään, miten
se asettuisi tehtaan prosesseihin, mutta
tuotteen perusideaa ei tarvitse muuttaa.
Hanna Anonen tekee paljon myös graafista suunnittelua. Se on kaksiulotteista,
puu kolmiulotteista. Voiko ne yhdistää?
Tietysti, hän sanoo, vaikka puu on kolmiulotteinen materiaali, siihen voi saada
graafista muotoa ja geometrisuutta. ”Se ei
ole ihan pelkistettyä, mutta se on hauskaa,
iloista geometriaa.” Uudet valmistus- ja
työstömenetelmät ja ekologiset materiaalit
kiinnostavat, mutta puu on Anoselle mieluisin, sen hän tuntee. Se on myös kestävä
ja uusiutuva materiaali, ja korjattavissa.

Kolmas Hanna Anosen vahva alue on
tila- ja näyttelysuunnittelu. Se tuli mukaan
maisteriopinnoissa Aallossa, jonka projekteissa hän pääsi tekemään näyttelyjä
työryhmän mukana. Yhdessä tekeminen ja vaihtelevat toimeksiannot tuntuivat mukavilta, ja se, että näyttelyissä ja
messuosastoissa yhdistyvät monet eri
suunnittelun osa-alueet. Puuartesaanikoulutuksesta on hyötyä: Hanna Anonen
tuntee materiaalit ja työstötekniikat ja ymmärtää, kuinka tuotannon ja toteutuksen
prosessit etenevät.
Tila- ja näyttelysuunnittelussa lähdetään
tilaajan tarpeista, sanoo Anonen, toisin
kuin esineiden kanssa. Näyttelyn sisältö
tulee tilaajalta mutta visuaalisuus Anoselta. Hänellä on selvä tyyli, hänen työnsä
tunnetaan ja sitä halutaan. ”Näyttelyarkkitehtuuriin on kiva keksiä joku juttu, joka luo
elämystä. Jotta kävijä saa oivalluksen!”
Hanna Anonen puhuu paljon oivalluksesta,
se on asia, josta hän nauttii. ”Oivallus on
se luova osuus – ettei vain rationaalisesti
ratkaista ja suoriteta jotain, vaan ratkaisu
tulee oivalluksen kautta. ”Vankka ammattitaito ja materiaalintuntemus tekevät sitten oivalluksesta tilan tai tuotteen. Omaan
näkemykseen pitää ja kannattaa luottaa.
Ja asenteen pitää olla kohdallaan. ”Yrittäjänä sellainen reippaus ja reiluus, luotettavuus... ja iloisuus, ja oivallus ja luovuus.
Että on mukana omana itsenään ja se
näkyy lopputuloksessa. Kun on avoin tilanteille ja tilaisuuksille, ei tiedä, mihin päätyy,
kenet kohtaa... En minä olisi ikinä arvannut Cocktailin tarinaa. Onhan tällä alalla
vaihtelua ja seikkailua. Rohkeus sellaiseen
omanlaisuuteen ja heittäytymiseen.”

Anne Veinola
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”When you are open
to situations and
opportunities, you
never know where you
end up and who you
will meet... I never
would have guessed
Cocktail’s story.
There is variety and
adventure in this profession. You need to
have courage to be
your own kind, to
throw yourself in.”
30
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Hanna Anonen — Courage to be oneself
Colour, strong shapes, combinations and
surprises. Painted wood or graphic design,
including relief-like works that combine
graphics with wood. Items the purpose of
which is not always immediately apparent.
Images of an amusement park or a sweetshop, playfulness, joy of life. The works by
Young Designer of the Year 2021, Hanna
Anonen, delight both the eyes and the mind.
Her background is in her crafty and
skilled youth, when an idea of turning her
hobbies into a profession emerged. First,
she started wood artisan studies in Lahti
and then an industrial design programme
at the Institute of Design. Hanna Anonen
graduated from Aalto University’s Master’s
programme of industrial design in 2013.
Hanna Anonen’s designs garnered interest
early on. In the Habitare fair of 2013, she
presented her Ripsiraita “rag rug”, made of
wooden slats, at the juried Protoshop stand
for young designers. It gained visibility in
the press, all the way to Wallpaper. In 2016,
she designed Pala, an acoustic wall textile
made of pieces of felt, later manufactured
by Innofusor, which was also one of the
most popular items at Habitare.
In 2019, Anonen presented the Cocktail
lamp, made of colourful wooden sticks,
which even made the pages of Vogue Living. Later, Hakola started to manufacture
the lamp. The Plizé and Beebee boxes designed for Made by Choice were released
at the Stockholm Furniture & Light Fair
in 2020, and Financial Times became interested in several of Anonen’s products. The
article presenting the exhibition discoveries
was titled “Psychedelic is the new Nordic”.
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Hanna Anonen is inspired by life. She
makes a lot of sketches, her notebook and
pen always travelling with her so that she
can take notes anywhere. When she gets
an interesting idea, she first sketches it by
hand, then starts to model it with the computer. She tests out different dimensions
and lets the idea simmer for a while. Then
she looks at the sketches again and considers how they make her feel. If the idea
seems good, Anonen finishes the work,
creates a prototype, plans the shooting
sessions and publishes through social media. Even a designer has to be active and
share material all the time.
The young designer of today has networks and is open and active. Through
your networks, you gain work, competence
and inspiration. “Designers are more open
about their work and their interests,” says
Anonen, who also shares a studio with
other designers. “It’s open discussion with
your colleagues. You respect each other’s strengths and are inspired by them,
exchange views and let it feed your own
enthusiasm.”
Clear, strong forms and delicious colours
are characteristic to Hanna Anonen. They
truly modernise the classic image of Nordic design: rather than being anonymous
or careful, they demand to be noticed and
given space. “They are their own kinds,”
she describes. “You don’t always have to
go for understated, being unique is the
thing.” Elsewhere in the world, design has
been richer and more colourful for some
time, and now this has finally emerged in
Finland, too.
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Basic shapes – cubes, sticks, cones, balls
– help make the items less dependent on
trends. In a way, they are call-backs to the
postmodernism of the 1980s, which also
used familiar forms, colours and surprising
combinations. Postmodernism shook up
modernism, now we are shaking up the minimalism of the early 2000s.
Most of Hanna Anonen’s products that were
picked up for production have started from
her own idea. A company representative has
seen a prototype, for example at a fair, and
has become interested in it. This is the ideal
case, according to Anonen, as it has allowed
her to design the item from her own starting
points and make the visual decisions by herself. “It is fully mine, both the idea and the
decisions, and I didn't have to make compromises with the manufacturer. For example, I
made the Plizé Boxes, Beebees and Cocktail
just for myself when I needed something to
show at the Milan Fair. This paid off, as they
ended up being picked up for production.”
The products are further refined with the
manufacturer, of course, and it is considered
how it suits the factory’s processes, but the
basic idea stays the same.
Hanna Anonen also does a great deal
of graphic design. It is two-dimensional,
whereas wood is three-dimensional. Can
they be combined? Of course, Anonen
says: although wood is a three-dimensional
material, finding graphic shapes and geometric design is possible. “It is not quite
understated, but it is fun and joyful geometry.” New production and working methods
and ecological materials interest Anonen,
but she likes wood the best: it is familiar to
her. It is also a durable, renewable material
that can be repaired.
Anonen’s third strength is spatial and exhibition design. She started in the field dur-

ing her Master’s studies at Aalto University,
where she took part in designing exhibitions along with a working group. Working together and the varied commissions
felt nice, and being able to combine many
various fields of design in the exhibition
and fair design was also fun. Her wood artisan training proved useful: Hanna Anonen
knows materials and working techniques
and understands the production and implementation processes.
Spatial and exhibition design starts from
the client’s needs, says Anonen, and this
sets them apart from designing items. The
client provides the exhibition content, but
Anonen brings the visuality. She has a clear
style, and her work is known and desired.
“When designing exhibition architecture,
it is fun to come up with some aspect that
creates an experience. Something to give
the visitors some inspiration!”
Hanna Anonen often talks about inspiration, as it is something she enjoys. “Being
inspired is the creative part – not just rationally solving something and then performing the solution, but rather finding
the solution through inspiration.” Solid expertise and knowledge of the material will
then turn the inspiration into a space or a
product. One should trust their own vision.
And have the right kind of attitude. “An entrepreneur needs to be active and fair and
reliable... and keep her joyfulness, inspiration and creativity. You need to be there as
yourself, and this will then be seen in the
end result. When you are open to situations
and opportunities, you never know where
you end up and who you will meet... I never
would have guessed Cocktail’s story. There
is variety and adventure in this profession.
You need to have courage to be your own
kind, to throw yourself in.”
Anne Veinola

34

Young Designer of the Year

Young Designer of the Year

35

Design Forum Finlandin tavoitteena on
edistää muotoilun käyttöä suomalaisissa
yrityksissä, erityisesti johtamisen työkaluna ja strategisella tasolla. Palvelujemme
avulla kasvatetaan yritysten kansainvälistä kilpailukykyä ja löydetään uusia malleja
kehittää liiketoimintaa tulevaisuuden asiakastarpeisiin. Tätä kautta luodaan pitkän
aikavälin arvoa asiakkaille, omistajille ja
koko yhteiskunnalle.

Design Forum Finland promotes the
use of design in Finnish companies,
especially as a tool for leadership
and on a strategic level. Our services enhance companies’ international
competitiveness and find new models
for developing business for future
customer needs. This creates value
for customers, owners and society at
large in the long term.

Kuvat / Photos
Kaj Franck -muotoilupalkinto
s. 13 Normandie-kankaita,
design Johanna Gullichsen,
kuva Nico Backström
s. 14 Doris-verhoilukangas ja
Gaia-matto, design Johanna Gullichsen,
kuva Nico Backström
s. 16 Penaali ja Pitkä kukkaro Doriskankaasta, design Johanna Gullichsen,
kuva Nico Backström
s. 19 Johanna Gullichsen Store / liike,

YHTEISTYÖKUMPPANIT — PARTNERS

kuva Nico Backström
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Kaj Franck -muotoilupalkinto 2021

s. 20 Tetra-olkalaukku Helios-kankaasta,
design Johanna Gullichsen,
kuva Nico Backström
Vuoden nuori muotoilija
s. 27 Cocktail-valaisin, Hakola,
design Hanna Anonen
s. 28 Cocktail-valaisin, Hakola,
design Hanna Anonen,

Suomen Messusäätiö / Finnish Fair Foundation
Kaj Franck -muotoilupalkinnon rahoittaja
on Suomen Messusäätiö. Rahoittaessaan
palkintoa Suomen Messusäätiö haluaa
kunnioittaa Kaj Franckin merkittävää elämäntyötä muotoilukulttuurimme pioneerina ja samalla antaa tunnustusta ja tukea
nykyisille suunnittelijoillemme.

The Kaj Franck Design Prize is funded
by the Finnish Fair Foundation. In funding the prize, the Finnish Fair Foundation wishes to express its respect for the
significant work and achievements of
Kaj Franck as a pioneer of the culture of
Finnish design and to extend its
recognition and support to Finland’s
present-day designers.

In co-operation

kuva Suvi Kesäläinen
s. 30 Fleurs de la Mer -seinäteos,
design Hanna Anonen,
kuva Aino Huhtaniemi
s. 33 Beebee-rasia, design Hanna
Anonen, kuva Aino Huhtaniemi
s. 34 Plizé-rasia, design Hanna Anonen,
kuva Aino Huhtaniemi
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