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Mathsson-fonden säger i sin mo-
tivering, att Ilkka Suppanen lyck-
ats på samma gång förvalta och
utveckla det innovativa funktion-
alistiska moderna skandinaviska
arvet. Genom sin kreativitet och
ambition att testa nya material och
ny teknologi provocerar han slent-
rianmässiga lösningar. Han är en
av de unga finska designers som
med lokal förankring och globalt
perspektiv fortsätter att skapa
finsk designs internationella fram-
gångar.

Ilkka Suppanen ingick i mitten av
1990-talet i den grupp unga fin-
ska formgivare som utmanade
genom att kombinera radikala
grepp med formkänsla och stark
integritet. Han väckte första
gången uppmärksamhet bland
annat genom den innovativa sto-
len Airbag. Fortsättning följde för
Ilkka Suppanen i designer-
kollektivet Snowcrash. Material-
utveckling och ny teknik lockade
till utveckling av nya produkter
med sikte på att lösa dataålderns
miljöer.

Med inspiration från den flygande
mattan skapade han stolen No-
mad, som med sin karaktäristiska
form är en syntes av behovet av
rörlighet och vila. I Ilkka Suppan-
ens svävande poetiska formspråk
återfinns också soffan Flying
carpet. Med Villa Ilo visar Ilkka
Suppanen också sin stora kapaci-
tet som arkitekt. Huset är på ett
elegant sätt anpassat till skär-
gårdslandskapet med sin lätta böj-
ning som accentuerar de mjuka
klipporna. Planlösningen är djärv
men samtidigt enkel och funktio-
nell.

Bruno Mathsson-Priset kommer
att utdelas av Sveriges ambassa-
dör i Finland, Eva Walder-Brun-
din, i samband med en lunch-
ceremoni vid Svenska ambassa-
den i Helsingfors måndagen den
25 september.

Text och bild finns att ladda hem från vår hemsida:
www.mathsson-fonden.se

Årets Bruno Mathsson-pris på 100.000 kronor tilldelas den unge
finske möbelformgivaren och arkitekten Ilkka Suppanen.


