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Finsk designikon firar 80-årsjubileum  
 
Alvar Aalto-kollektionen har blivit en internationell ikon för finsk design och en 
mycket omtyckt gåva bland designälskare runt om i världen. Varje praktfull vas 
är skickligt munblåst och handgjord i Iittalas glasbruk i Finland.  
 

 
 
Alvar Aalto (1898-1976) är vida ansedd 
som en av mästarna av modern arkitektur 
och design. Han var en funktionalist som 
utvecklade sin unika stil genom att kombi-
nera rationell arkitektur med ett levande, 
organiskt formspråk. Hans verk är internat-
ionellt hyllade och har satt många finska 
städer på kartan, från Pemars sanatorium 
till Jyväskyläs universitetsområde, Seinä-
jokis administrativa centrum och Finlandi-
ahuset i Helsingfors, för att nämna ett fåtal. 
Aaltos möbler för Artek och vaskollektion-
en i glas för Iittala är älskad av designin-
tresserade över hela världen.  

En sann humanist  

Aaltos formgivningsmetod inrymde en 
djupt praktisk aspekt; designen baserades 
på mänskliga behov.  

”Form är ett mysterium som inte går att 
definiera, men som ger människor en känsla 
av välbefinnande.” 

Alvar Aalto rörde vid något speciellt när 
han skapade den förenklade och fritt for-
made vaskollektionen för Karhula-
Iittalatävlingen 1936. Föremålen var inte 
bara revolutionerande till formen som 
befriade glaset från sin egen geometriska 
vilja, utan lät det även vara upp till använ-

daren att bestämma vad föremålet skulle 
användas till.  

”Skönhet är harmonin mellan syfte och 
form.”  

Vaserna introducerades första gången på 
världsutställningen i Paris ett år senare. 
Mässan blev ett genombrott inom industri-
ell design för Alvar Aalto.  

Det finns olika tolkningar av Aaltos ur-
sprungliga idé om den fria formen; för 
många representerade formerna de tusen-
tals sjöarna i Finland, med sina rundade 
strandlinjer. 

Det mest skickliga hantverket 

Aalto-vaser munblåses varje dag i Iittala, 
Finland. Det krävs 7 hantverkare, 12 ar-
betsmoment, 1100 °C och 10 timmar för att 
tillverka en enda Aalto-vas. De skickliga 
glasmästarna på Iittalas glasbruk har hän-
givit sig till att hålla traditionen vid liv; 
varenda Aalto-vas är skapad individuellt.  

Aalto-vasen har alltid varit en mycket po-
pulär gåva. Det breda sortimentet av for-
mer och färger har försett till och med den 
mest krävande gåvogivaren med många 
olika valmöjligheter. När du ger någon en 
Aalto-produkt, kan du vara säker på att 
gåvan behåller sitt värde för resten av livet 

och kommer att uppskattas av nästkom-
mande generation.  

Jubileumsprodukter  

För att markera 80-årsjubileumet av Aalto-
kollektionen lanserar Iittala nya produkter. 
De populäraste storlekarna i sortimentet 
kommer att finnas tillgängliga i nostalgisk 
smaragd. Färgen hänvisar till Alvar Aaltos 
fru, Aino Aalto. En liknande nyans åter-
fanns i den ursprungliga Aino Aalto-
kollektionen 1932.  

Alvar Aalto serveringsbricka i två storlekar 
hyllar Aaltos association till organiska 
former, material och natur. Brickan kan till 
exempel utgöra ett vackert inredningsob-
jekt eller ett serveringsfat för frukt.  

Aalto-kollektionen i smaragd finns i butik 
från januari 2016. 
För ytterligare information: 
Helena Petterson, PR-manager  
e-post: helena.pettersson@fiskars.com 
 
Produktlån:  
Trendgruppen PR 
showroom@trendgruppen.se  
 
Högupplösta bilder kan laddas ner från:  
materialbank.iittala.com   
Användarnamn: tempuser   
Lösenord: Piilopaikka 
För högupplösta bilder klicka här

mailto:showroom@trendgruppen.se
http://fiskars.digtator.fi/public/c8549c6c2439.aspx
http://fiskars.digtator.fi/public/42f40374248F.aspx


  
 
 

 

 
Produktinformation 

     
     
Alvar Aalto vas 160 mm  
Smaragd, rek. pris 1 299 kr 

 Alvar Aalto vas 120 mm  
Smaragd, rek. pris 899 kr 

 Alvar Aalto vas 251 mm  
Smaragd, rek. pris 1 399 kr 

     

     
     
Alvar Aalto vas 255 mm  
Smaragd, rek. pris 1 299 kr 

 Aalto serveringsfat, björkfanér  
60 x 358 mm, rek. pris 579 kr 

 Aalto serveringsfat, björkfanér 
504 mm, rek. pris 839 kr 

 


