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Bern Design Festival on Sveitsiläinen muotoilualan festivaali, joka järjestetään
joka toinen vuosi. Suomalainen muotoilu ja luovan alan osaaminen esittäytyy tämän
vuoden festivaalilla monipuolisesti näyttelyn ja oheisohjelman muodossa.

Exchange for Change kutsuu festivaalivieraat keskusteluun muotoilun ideoista ja
uusista suunnista laaja-alaisesti. Suomalaisen muotoilun ikonista asemaa tutkitaan
uusista kulmista nuorten muotoilijoiden kokeellisen esineistön ja materiaalisuuden
kautta. Suomalaisen muotoilun asemaa arjen onnellisuudessa avataan muun
muassa kaupunkielämän ja luontosuhteen kautta. Innovatiivinen teknologian
hyödyntäminen ja kestävyyttä edistävät materiaali-innovaatiot näyttävät näkymiä
tulevaisuuteen muotoiluratkaisujen kautta.

New Traditions -näyttely kokoaa yhteen 12 suomalaista muotoilijaa, jotka tutkivat
käsityötä ja perinteitä nykymuotoilun kontekstissa. Mukana ovat mm. vuoden nuori
muotoilija Hanna Anonen. Nuorten muotoilijoiden virkistävät ja toisinaan leikkisät
suunnittelukonseptit tutkivat kokeellista materiaalisuutta ja esinekonsepteja.
Näyttelyn avaa Valtteri Hirvonen, Suomen suurlähettiläs Sveitsissä.

"The Future Is Here" oheisohjelmassa kuullaan inspiroivia esityksiä,
keskusteluja ja keynote-esityksiä tuotesuunnittelusta, muotoilukulttuurista ja
Helsingistä muotoilukaupunkina. Työpajat kutsuvat uusien kokemuksien äärelle niin
kokeellisen materiaalien kuin villin ruoan osalta.

Muotoilijat Ville Kokkonen ja Harri Koskinen tuovat lisäksi festivaalille
kokemuksellisen Koskenkorva-baarin. Installaatiossa yhdistyvät tilallisuus ja
perinteiden uudelleen muotoilu.

Näyttelyn osallistujat:
Aivan (muotoilukollektiivi), Hanna Anonen, Chemarts Cookbook (Aalto Yliopisto),
Kati Hienonen (Bonden), Hemmo Honkonen, Markus Koistinen, Mari Koppanen,
Laura Meriluoto, Sami Tallberg, Yi-Chiao Tien, Riku Taneli Toivonen.

Oheisohjelma:
Recipes for practical experiments with wood based materials -työpaja (Chemarts,
Aalto yliopisto); designjohtaja Hanna Harris (Helsingin kaupunki); muotoilija Ville



Kokkonen; graafikko ja luennoitsija Kasper Strömman; Rewild yourself -työpaja,
Sami Tallberg.

Exchange for Change -näyttely- ja ohjelmakokonaisuuden ovat kuratoineet
Daniel Bumann ja Päivi Raivio (RaivioBumann). Näyttelyn päätukijat ovat TAIKE,
Swiss Association of Friends of Finland (SVFF) ja Suomen Saksan-instituutti. Lisäksi
näyttelyä ovat tukeneet Fiskars, Frey & Frey ja Team Finland.

Lisätietoja festivaalista:
www.designfestival.ch

Lisätietoja Gastland Finnland näyttelystä:
Daniel Bumann, 045 209 4777, daniel@raiviobumann.com
Päivi Raivio, 050 466 8312, paivi@raiviobumann.com

Kuvat medialle:

Linkki kuvakansioon:
https://drive.google.com/drive/folders/1g-Az5fXPGHlWUZMGLtxh0L7VA7StIuU_?us
p=sharing

- teoskuvat käytettävissä medioissa kun kuvaajan, teoksen ja tekijän nimi mainitaan
- kansio täydentyy näyttely- ja tapahtumakuvilla 6-8.5.2022
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