
Globaali muotoilutapahtuma Design Commons lanseerataan Helsinki Design Weekillä 
 
Uudessa iltatilaisuudessa muotoilun kansainväliset tähdet puhuvat yleisön kanssa samoissa 
pöydissä. Puhujina nähdään muun maussa Ikean muotoilujohtaja Marcus Engman ja 
maailmankuulut arkkitehdit Sir David Adjaye ja Winy Maas. Tapahtuma on osa World 
Design Weeks Summitia, joka järjestetään Helsingissä 14.-15.9.2017. 
  
Helsingissä lanseerataan uusi muotoilutapahtuma Design Commons. Kyseessä on 
kansainvälisten muotoilutoimijoiden taidonnäyte, jonka takana ovat Pohjoismaiden suurin 
muotoilufestivaali Helsinki Design Week ja Afrikan suurin muotoilutapahtuma Design 
Indaba. 
 
Design Commons on liikkuva tapahtumakonsepti, jossa aktivistit, tekijät ja muotoilijat voivat 

kokoontua jakamaan kokemuksiaan, tietämystään ja ideoitaan.  

Puhujat ovat: 
 
Arkkitehti sir David Adjaye 
Ikean muotoilujohtaja Marcus Engman 
Arkkitehti Winy Maas 
Teknologiayrittäjä Marko Ahtisaari 
Maisema-arkkitehti Cees van der Veeken  
Assemblen perustajajäsen Paloma Strelitz 
what3wordsin perustaja Chris Sheldrick 
Studio Swine eli arkkitehti Azusa Murakami ja taiteilija Alexander Groves 
Muotoilija Tiffany Chu, Remix 
 
Osa World Design Weeks Summitia 
 
Design Commons on osa World Design Weeks Summitin ohjelmaa, joka järjestetään Clarion 

Hotel Helsingissä 14.-15.9.2017. Muotoilufestivaalit ovat designmaailman hubeja, jotka 

tuovat yhteen niin yritykset, muotoilijat, museot, organisaatiot ja kaupungit. Nyt näitä 

yhteyksiä rakennetaan ympäri maailman vuonna 2016 julkistetussa World Design Weeks 

-verkostossa. Se kokoaa yhteen kasvavien metropolien luovat kaupunkifestivaalit ja niiden 

kumppanit. 

http://www.designcommons.info/


Tavoitteena on edistää kansainvälistä muotoilualan yhteistyötä, tukea tuotekehitystä ja 

kehittää luovien alojen taloutta. Verkoston pääkonttori sijaitsee vuoteen 2020 asti Helsinki 

Design Weekillä ja sitä johtaa Kari Korkman. 

"World Design Weeks on otettu innostuneesti vastaan, sillä verkostolla on uniikki 
mahdollisuus yhdistää eri luovien alojen toimijat ja auttaa luomaan niille globaaleja 
markkinoita”, Korkman sanoo. 
 
Summit sisältää kokouksia, vierailuja eri näyttelyissä ja tapahtumissa sekä perjantain 

työskentelypäivän, jonka fasilitoi ruotsalainen luova toimisto Fantastic Studios. 

Sekä Summitiin että Design Commonsiin osallistuu World Design Weeks -verkoston jäseniä, 

kansainvälisiä vieraita ja toimittajia sekä kotimaisia sidosryhmiä. WDW:n perustajajäsenet 

ovat Soul, Tokio, Peking, Toronto, San Francisco, Mexico City, Barcelona, Eindhoven ja 

Helsinki.  

  
DesignCommons 
Torstai 14.9.2017  
Liput 175 € / 45 € (opiskelijat) 
  
Clarion Hotel Helsinki 
Tyynenmerenkatu 2, Helsinki 
 
Pressikuvat: http://bit.ly/2srzKCl 
 
 


