Biografi Ilkka Suppanen
llkka Suppanen (född 1968) är en av Finlands mest kända nutida formgivare.
Han studerade arkitektur vid Tekniska högskolan och inredningsarkitektur
och möbeldesign vid Aalto-universitetets högskola i Helsingfors. 1995
grundade han Studio Suppanen i Helsingfors, som idag erbjuder strategisk
integrerad design inom inredning, produkt- och konceptdesign, arkitektur
och varumärkesutveckling. Sedan 1996 undervisar han i design vid Aaltouniversitetet i Helsingfors. Suppanen var ordförande vid Alvar Aalto Designs
internationella seminarium 2007 och intendent på Hardcore, en utställning
om finsk design i New York.
Ilkka har det som krävs för att leda stora projekt och designprocesser inom
många olika projekttyper. Han menar att det är viktigt att förstå kundens hela
värdekedja och uppskattar långsiktiga kundrelationer som ger utrymme för
innovation. Hans stora intresse för olika produktionstekniker och nya material
och användningsområden återspeglas i en stor del av hans produktion. Han
har ett ljust och nyskapande uttryck som samtidigt är klassiskt skandinaviskt
och han har fått ta emot många internationella utmärkelser.
Ilkka grundade designkooperativet Snowcrash tillsammans med tre kollegor
1997 och samma år fick de utmärkelsen årets unga designer i Tyskland. Året
därpå blev han nominerad till Dedalus-priset för unga europeiska designer av
Ettore Sottsass och år 2000 blev Ilkka och Harri Koskinen nominerade till årets
unga designer av Design Forum Finland. Efter det har han tagit emot flera
priser och utmärkelser.
Ilkka Suppanens produkter har visats över hela världen, bland annat på
Venedigs biennaler, Milan Furniture Fair och MoMA i New York. Hans arbete
förekommer också ofta i internationell press och internationella publikationer.
Ilkka har bidragit till permanenta utställningar på flera viktiga museer världen
över.
Studio Suppanen:
Ilkka Suppanen arbetar internationellt med alla typer av projekt. Studio
Suppanen har sin bas i Helsingfors och har med stor kunskap och erfarenhet
arbetat för olika branscher i projekt av varierande storlek. Teamet drivs av
en ständig nyfikenhet. De har tagit emot utmärkelser inom alla möjliga
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designområden, som inredning, smycken och arkitektur. De tar sig an
utmaningar utifrån ett helhetsperspektiv vilket har lett till att deras design är
eftertraktad över hela världen. ”Design måste kunna skapa ett värde genom
att sätta värde på våra resurser, både mänskliga resurser och materialet.
Man måste också främja en kultur där folk inte gärna gör sig av med något i
onödan,” säger Ilkka.
Hållbarhetsfilosofin blir allt viktigare i studions kreativa arbete. Ilkka har lett
många nyskapande projekt runt om i världen. Allt från Tikau Light Collection,
som kombinerar skandinavisk design och indiskt hantverk, till forskning för en
mer hållbar bomullsodling och grundandet av Club of Helsinki där avfall och
återvinning står i centrum.
Studio Suppanen följer inte en designstudios traditionella arbetssätt.
Kunder frågar oss ofta helt enkelt: hur kan ni hjälpa oss? Ilkka vill att
kunderna är med i den kreativa processen och han uppmanar dem att
utmana sina föreställningar, till exempel när det gäller förhållandet mellan
det förväntade resultatet och den föränderliga miljön runt omkring. Studio
Suppanen förvandlar funktion till estetiskt värde och drivs av att förbättra
världen med väl genomtänkt design. All design grundar sig på kunskap om
slutanvändarens behov, bland annat kännedomen om nya marknader.
Ilkka själv har en mångfasetterad stil.
Men som finsk arkitekt och designer utgör den skandinaviska humanismen
alltid kärnan i hans arbete. ”Jag tror att design i grund och botten handlar
om att förvandla givna förutsättningar så att de kan möta nya önskemål,”
säger Ilkka.
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