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Mercedes-Benz on myös automuotoilun johtotähti 

 
Mercedes-Benzin muotoilujohtajalle Gorden Wagenerille 
Yhdysvaltain arvostetuin muotoilupalkinto 27. tammikuuta 
 
 

 American Prize for Design on myönnetty muotoilujohtaja Gorden Wagenerille 

 Yhdysvaltain arvostetuin muotoilupalkinto luovutetaan New Yorkissa 27. tammikuuta 

 ”Hänen edustamansa muotoilufilosofia on tehnyt Mercedes-Benzistä automuotoilun 
johtajan, ei muiden seuraajan”, valitsijat perustelevat 

 
 
Mercedes-Benzin automuotoilusta ja designista vastaava johtaja Gorden Wagener ottaa 27.1. 
vastaan Yhdysvaltain arvostetuimman muotoilupalkinnon New Yorkissa. American Prize for Design 
luovutetaan Wagenerille hänen ansioistaan Mercedes-Benzin nykyisen sensual purity –
suunnittelufilosofian luojana ja kehittäjänä. Vuodesta 2009 lähtien se on määritellyt uudelleen 
”modernin luksuksen” käsitteen automaailmassa ja yhdistänyt ainutlaatuisella tavalla kaksi autoilun 
avainkäsitettä: älyn ja tunteen. 
 
”Gorden Wagenerin suunnittelemien autojen muotoilu on hämmästyttävän alkuperäistä ja 
elämäniloista. Näissä autoissa moderni teknologia yhdistyy saumattomasti taiteen mestariteoksiin”, 
palkinnon myöntäneen The Chicago Athenaeum –museon pääjohtaja Christian Narkiewicz-Laine 
luonnehtii. 
 
”Wagenerille autojen muotoilu määrittelee syvästi koko brändin olemuksen, ja siksi hänelle on 
oleellista kokonaisvaltainen lähestymistapa suunnittelua kohtaan. Näin muotoilu luo maailmaa, 
joka kestää pitkään, jossa on paljon sisältöä, joka erottaa automerkin kilpailijoistaan ja joka on 
ajaton maamerkki sille, mitä kutsumme hyväksi suunnitteluksi. Sensual purity –filosofia onkin 
tehnyt Mercedes-Benzistä automuotoilun johtajan, ei muiden seurailijan”, Narkiewicz-Laine jatkaa. 
 
Mercedes-Benzin nykymallistossa Gorden Wagenerin kädenjälki näkyy uusissa E-, C- ja S-sarjan 
malleissa, GLE Coupéssa, GLC:ssä, Mercedes-AMG GT:ssä, smartissa sekä Daimler AG:n 
hyötyajoneuvomallistossa.  
 
 
Vaikutteet löytyvät matkoilta, mutta myös arkipäivän elämästä 
 
Gorden Wagener on syntynyt 3.9.1968 Essenissä. Hän opiskeli teollista muotoilua Essenin 
yliopistossa 1990–1993 ja erikoistui Lontoon The Roayl College of Artsissa. Wagener ehti 



työskennellä Volkswagenilla, Mazdalla ja GM:llä ennen siirtymistään Mercedes-Benzille 1997. Eri 
tehtävien kautta hän yleni Daimler AG:n muotoilusta vastaavaksi johtajaksi vuonna 2008. Tässä 
tehtävässä hänen vastuullaan on koko yhtiön valmistaman ajoneuvokaluston muotoilu ja design. 
 
”Ympäristö vaikuttaa väistämättä luovaan ajatteluun. Kerään vaikutteita paitsi matkoiltani, myös 
jokapäiväisestä elämästä, luonnosta, arkkitehtuurista, taiteesta, muodista ja hyvästä 
tuotesuunnittelusta autoteollisuuden ulkopuolella”, Wagener kertoo. 
 
Tärkeä osa autosuunnittelun ja muotoilun vaikutteiden kehittämistä on Daimler AG:n 
muotoilustudioilla. Advanced Design Studio –keskuksia toimii Kiinassa, Yhdysvalloissa, Italiassa ja 
Saksassa eli maissa, jossa uudet trendit, elämäntavat, tuotteet ja muotiluomukset syntyvät. 
Keskuksissa työskentelee hyvin kansainvälinen tiimi, jonka asiantuntijat työskentelevät niin auton 
sisä- kuin ulkomuotoilunkin parissa. 
 
Muotoilujohtaja Gorden Wagener vastaanottaa The American Prize for Design –palkinnon 
gaalatilaisuudessa New Yorkissa 27.1.2017. Annual Good Design Gala järjestetään jo 66. kerran. 
 
  
 
Lisätietoja: 
Veho-konsernin media-arkisto, tiedotteet ja pienet kuvat löytyvät osoitteesta http://news.cision.com/fi/veho-
oy-ab 
Lisätietoja myös www.veho.fi ja www.mercedes-benz.fi ja http://media.daimler.com/.  
Isot kuvat tehtaan sivuilta http://media.daimler.com/ 
 
Tuotteeseen liittyviä lisätietoja: 
Pekka Koski, Veho Henkilöautot, lehdistöpäällikkö, puh. 0400 210 490  
Pauli Eskelinen, Mercedes-Benz henkilöautoryhmä, tuotepäällikkö, puh. 010-569 2530, pauli.eskelinen@veho.fi 
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