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Pohjoismaiden suurin design- ja sisustustapahtuma 
Stockholm Furniture & Light Fair järjestetään jäl-
leen helmikuussa nyt jo 70:n kerran. 

Tapahtumarikkaan viikon aikana on paljon nähtävää  
ja koettavaa messuilla sekä eri puolilla Tukholmaa. 
Input interior on koonnut tähän oppaaseen pienen 
hyödyllisen tiivistelmän eri showroomeista, näyt-
telyistä sekä muista tapahtumista. 

Toivottavasti oppaasta on sinulle hyötyä!



ÄLVSJÖ

70 000 m2 tila on täynnä huonekaluja ja sisus-
tustuotteita, kun Stockholm Furniture & Light 
Fair -tapahtuma avaa ovensa. Messut pidetään 
Älvsjössä Tukholman eteläosassa, jonne on hyvät 
julkisen liikenteen yhteydet. Juna Tukholman 
keskusasemalta menee noin kymmenen minuttia 
Älvsjön asemalle. Arlandasta kulkee myös suora 
junayhteys messuille.

Messuilla vierailee vuosittain noin 40 000 kä-
vijää. A- ja B-hallit keskittyvät julkisiin tiloihin 
ja muotoiluun ja C-halli keskittyy sekä julkisiin 
tiloihin että kotisisustukseen. C-hallissa on myös 
jälleen Greenhouse-osasto, jossa voit tavata 
nuoria muotoilijoita.

PÅ STAN  

Stockholm Design Week -tapahtuma järjes-
tetään nyt jo 19:sta kerran. Tukholma täyttyy 
muotoilusta eri muodoissaan 3-9 helmikuuta 
messuilla ja eri puolella kaupunkia. Yritykset 
järjestävät erilaisia tilaisuuksia ja näyttelyitä. 
Showroomit ovat pitkään auki viikon aikana ja 
kokoavat juhliinsa vieraita eri puolilta maailmaa.

Moniin tapahtumiin tarvitaan henkilökohtainen 
kutsu järjestäjältä. Sellaiset tapahtumat olem-
me merkanneet erikseen *-merkillä seuraavilla 
sivuilla.  Mikäli olet kiinnostunut ko. tilaisuuksis-
ta, ole yhteydessä suoraan tapahtuman järjes- 
täjään saadaksesi henkilökohtaisen kutsun.
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SHOWROOM

Gulledin showroomissa osoitteessa Rosenlunds-
gatan 38 on esillä HAY:n tuotteita myös tänä 
vuonna. Esillä on myös tuotemerkkien Magis  
ja &traditions mallistoja.

3-7 HELMIKUU / 08.30-18.30 / ROSENLUNDSGATAN 38

hay, magis och 
&tradition

ogeborg x 2

SHOWROOM

Fatburenin pohjakerroksessa, vanhassa makka-
ratehtaassa södermalmilla sijaitsee Blå Stationin, 
Zeron, Källemon ja Stringin yhteinen showroom.
Se on avoinna messuviikolla päiväsaikaan maa-
nantaista perjantaihin. 

6 helmikuuta järjestetään tilassa vuosittainen 
Silliä & Designia -juhla.*

6 HELMIKUU / 17.00-23.00 / SÖDERMALMSALLÉN 36

designia fatburenilla

SHOWROOM

After fair -tapahtuma Horredsin juuri uudelleen 
avatussa ja uusitussa showroomissa osoitteessa 
Rosenlundsgatan 54.

5 HELMIKUU / 18.00-22.00 / ROSENLUNDSGATAN 54

after fair horredsilla

SHOWROOM

Oreborg esittelee vuoden uutuuksia Tukholman 
huonekalumessuilla sekä showroomissaan osoit-
teessa Maria Skolgata 81.

3-7 HELMIKUU / 08.00-17.00 / MARIA SKOLGATA 81

PÅ STAN

Sthlm Design District on Tukholman suurin näyt-
telyalue. Se sisältää mm. seuraavat showroomit 
David design, Svensson, Inno, Lintex, Nikari 
ja useita muita. Showroomit sijaitsevat Rosen-
lundsgatanin ja Krukmakargatanin ympärillä 
vieri vieressä.

Helmikuun 5 järjestetään after fair -illanvietto, 
jossa on tarjolla pientä syötävää ja juotavaa. 
Bussit lähtevät Tukholman messuilta Rosen-
lundsgatanille.

AFTER FAIR / 5 HELMIKUU / 18.00-22.00 / ROSENLUNDSGATAN 40



gärsnäs showroom
SHOWROOM

Gärsnäsin showroom sijaitseee Brandenburgska 
husetissa osoitteessa Skeppsbron 30. Tila on  
avoinna koko messuviikon.  

3-7 HEL / 09.00-17.00 / 8 HEL / 10.00-16.00 / SKEPPSBRON 30

MUSEO

Nationalmuseum on Ruotsin suurin taide- ja  
designmuseo. 

Helmikuussa esillä on mm. Hella Jongeriuksen 
Breathing Colour -installaatio väreistä, muodois-
ta ja siitä, miten eri materiaalit vaikuttavat väri-
kokemukseen. Näyttely esiteltiin ensimmäisen 
kerran 2017 Lontoon Design museossa ja sen 
jälkeen Rotterdamissa Boijmans Van Beuningen 
-museossa.  

TI-KE / 11.00-19.00 / TO / 11.00-21.00 
PE-SU / 11.00-19.00 / SÖDRA BLASIEHOLMSHAMNEN

hella jongerius,
nationalmuseum

SHOWROOM

Vitra ja Artek esittelevät uusitun showroominsa. 
Tila avataan messujen jälkeen co-working -tilana 
laajalle yleisölle. 

4-7 HEL / 08.00-19.00 / 8 HEL / 10.00-17.00 / BONDEGATAN 21

c/o vitra

NÄYTTELY

Kansallisarkisto vuodelta 1890 toimii tilana 
The Archive -näyttelylle, jossa ovat mukana Le 
Klint, Ariake, 2016/Arita ja Friends & Founders. 
Näyttely avataan tiistai-illalla ja se on avoinna 
perjantaihin asti.

AVAJAISET* / 4 HELMIKUU / 19.00-22.00 / BIRGER JARLS TORG 2A 
NÄYTTELY / 5 HEL-6 HEL / 10.00-20.00 / 7 HEL / 10.00-17-00

the archive
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TAPAHTUMA

Inredningsarkitektur.se järjestää yhteistyössä 
Stolabin kanssa juhlat juuri avatussa P.U.S.H i 
Gallerian -rullalautapuistossa, jonka on suunni-
tellut White arkitekter. Illan ohjelmassa puheita, 
musiikkia, juomaa ja vapaata seurustelua.

6 HELMIKUU / 18.00-21.00 / HAMNGATAN 37

into the future



swedese

bouroullec ja iittala

SHOWROOM

Swedese sijaitsee kulttuurimuistorikkaassa  
ja suojatussa rakennuksessa osoitteessa Malm-
torgsgatan 5. Tiistai-illalla järjestetään vuosittai-
nen after fair* -tapahtuma.

4 HELMIKUU / 18.00-21.00 / MALMTORGSGATAN 5 

gubi at six
TAPAHTUMA

Gubi on tavattavissa At Six -hotellissa Brunke-
bergstorgetilla tiistaista torstaihin. He kutsuvat 
mukaan After fair- tunnelmiin messujen jälkeen.

4-6 HELMIKUU / 16.00-20.00 / BRUNKEBERGSTORG 6

NÄYTTELY

Iittala esittelee Imperfections-näyttelyn, jonka 
ovat suunnitelleet Ronan ja Erwan Bouroullec. 
Näyttely keskittyy luonnon ja designin olosuhtei-
siin täydellisyyden ja epätäydellisyyden välillä.

5-8 HELMIKUU / 11.00-16.00 / KUNGSTRÄDGÅRDEN 3

NÄYTTELY

Flokk’n showroomissa esitellään Education 
reimagined -näyttely, jossa nuoret muotoilijat 
sveitsin ECAL -taide- ja designyliopistosta tulkit-
sevat tulevaisuuden oppimisympäristöjä.*

Näyttely on avoinna tiistaista perjantaihin.

AFTER FAIR / 5 HELMIKUU / 17.00-22.00 / SMÅLANDSGATAN 7

education reimagined
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NÄYTTELY

Stockholm Design Week -tapahtuman aikana 
avataan Ung Svensk Form 2020 -näyttely. Esit-
telyssä on nuorten ruotsalaisten muotoilijoiden 
monipuolisia töitä; aina tuotesuunnittelusta  
taidekäsityöhön saakka. 

Näyttely toteutetaan yhteistyössä ArkDes ja 
Svensk Form -yhdistyksen kanssa.

NÄYTTELY / 4 HELMIKUU-22 MARS / EXERCISPLAN 4

nuori ruotsalainen
muotoilu



SHOWROOM

Uutuuksia seuraavilta tuotemerkeiltä: Lamm-
hults, Abstracta, Fora Form, Morgana ja Rag-
nars. After fair -tapahtuma heidän yhteisessä 
showroomissaan 6 helmikuuta.*

6 HELMIKUU / 18.00-22.00 / ADOLF FREDRIKS KYRKOGATA 15

NÄYTTELY

Menu ja Dux ovat luoneet The Sculptor’s Resi-
dence -näyttelyn yhteistyössä Norm Architects  
-toimiston kanssa. Näyttely, joka mahtuu asun-
toon, jossa koti ja taiteilija-ateljee esitellään. 

4-7 HEL / 09.00-18.00 / 8 HEL 10.00-16.00 / NORRLANDSGATAN 24

the sculptor’s
residence

SHOWROOM

Studio B3 -showroomissa on esillä 34 tuote-
merkkiä yhteisessä 1 000 m2 tilassa. Normaa-
lien aukioloaikojen, maanantaista perjantaihin, 
lisäksi toivottaa Studio B3 vieraat tervetulleeksi 
kahteen iltatapahtumaansa. Tiistaina järjeste-
tään Mingle & Music -ilta ja torstaina after fair 
-tapahtuma.

MINGLE & MUSIC / 4 HEL / 18.00-22.00 / BARNHUSGATAN 3 
AFTER FAIR / 6 HEL / 17.00-21.00 / BARNHUSGATAN 3

mingle & music

MYYMÄLÄ

Kasthallin lippulaivamyymälä ja -showroom  
on avoinna koko viikon. Esittelyssä on Lotta  
Agatonin näyttely. 

5-8 HELMIKUU / 10.00-18.00 / INGMAR BERGMANS GATA 4

kasthall

SHOWROOM

EFG ja Savo esittelevät uutuksiaan täysin  
uusitussa showroomissaan. Avajaisjuhla 
showroomissa keskiviikkona.*

5 HELMIKUU / 18.00 / JAKOBSBERGSGATAN 22

grand opening  
efg ja savo



MYYMÄLÄ

Carl Hansen & Søns lippulaivamyymälässä Karla- 
vägen 76 esillä on tanskalaisia sisustusklassikoita 
mm. seuraavilta muotoilijoilta Hans J. Wegner, 
Børge Mogensen, Arne Jacobsen ja Poul Kjærholm. 
Upea tila sisältää 350 m2 ajatonta käsityötä.

MAANANTAI-PERJANTAI / 10.00-18.00 / LAUANTAI / 11.00-16.00 SHOWROOM

Montana ja Erik Jørgensen esittelevät uudistu-
neen showroominsa ja kutsuvat cocktail party 
-juhlaan. Ohjelmassa vapaata seurustelua, ruo-
kaa, musiikkia ja mahdollisuus tutustua vuoden 
tuoteuutuuksiin.

4 HELMIKUU / 18.00-20.00 / SIBYLLEGATAN 21

cocktail party

carl hansen & søn

NÄYTTELY

Tukholman huutokauppakamarin kanssa yhteis- 
työssä esitellään 120 Mattias Stenbergin suunnit-
telemaa tuotetta. Tuotteet ovat tuotettu eksklu-
siivisesti näyttelyyn ja ne tullaan myöhemmin 
huutokauppaamaan.

3-8 HELMIKUU / NYBROGATAN 32

mattias stenberg 
c/o stockholms 
auktionsverk

SHOWROOM

Mobile Box Agency esittelee showroomissaan 
uutuuksia tuotemerkeiltä Adea, Kristalia,  
Foscarini ja Porada.

4-7 HEL / 10.00-19.00 / 8 HEL 10.00-15.00 / SIBYLLEGATAN 19

mobile box agency

SHOWROOM

Asplund esittelee uutuustuotteitaan eksklusiivi-
sesti showroomissaan ja juhlii 30-vuotisjuhlaan-
sa. Showroom on avoinna koko viikon. Torstaina  
illalla ohjelmassa on vuosittainen after fair -juhla.

AFTER FAIR / 6 HELMIKUU / 18.00-21.00 / SIBYLLEGATAN 31

asplund juhlii



SHOWROOM

Lämpimästi tervetuloa Input interiorin Tukhol-
man showroomiin osoitteeseen Sveavägen 145. 
Tule ja inspiroidu luovista sisustusratkaisuista. 
Tutustu markkinoiden laajimpaan mallistoon 
toimistoon ja elinkeinoelämään, hotelleihin ja 
ravintoloihin, kouluihin ja oppilaitoksiin ja ter-
veydenhuoltoalalle. 

MAANANTAI-PERJANTAI / 08.00-17.00

tervetuloa
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MUSEO

Huonekaludesignmuseon Female Traces -näytte-
lyssä esitellään 60 naismuotoilijaa; 1900-luvun 
alun pioneereista aina nuoriin nykymuotoilijoihin 
saakka. Näyttely on esillä helmikuun ajan.

4-7 HEL / 10.00-20.00 / 8-9 HEL / 11.00-17.00 / MAGASIN 6

female traces

BAARI

Alma Trägårdh on Stockholm Design Week -ta-
pahtuman virallinen baari, joka avattiin  2019. 
Baari on saanut nimensä textiili- ja kuvataitei-
lija Göta Trägårdh’n mukaan. Göta Trägårdh on 
perustanut yhdessä Anders Beckman kanssa 
Beckmanin designkorkeakoulun.

4-5 HEL / 18.00-00.00 / 6-7 HEL / 18.00-01.00 / NYBROGATAN 8

NÄYTTELY

Finlandsinstitut toimii näyttämönä Wild at Heart  
-näyttelylle, joka luo katseen suomalaisen nyky- 
muotoilun monimuotoiseen kenttään. Näyttelyn 
on suunnitellut muotoilija Tero Kuitunen ja sen 
läpileikkaavia teemoja ovat leikkisyys ja huumo-
rintaju. Näyttely on jo aiemmin esitelty Wienissä 
ja Budapestissa ja se tullaan esittelemään Tuk-
holman jälkeen myös Tokiossa ja Helsingissä.

5-7 HEL / 11.00-17.00 / 8 HEL / 11.00-15.00 / SNICKARBACKEN 4

NÄYTTELY

Näyttely, jossa muotoilija Alexander Lervik tutkii 
rajoja taiteen ja designin välillä. Näyttelyn kalus-
teet esitellään Sven-Harry -taidemuseossa.

4-5 HEL / 11.00-19.00 / 6 HEL / 11.00-21.00 
7 HEL / 11.00-19.00 / 8-9 HEL / 11.00-17.00 / EASTMANVÄGEN 10

alma trägårdh

wild at heart

Imaginations x12



seuraa instagramissa
PÄIVITYKSET  

Input interior raportoi Tukholmasta. Seuraa 
Instagramin kautta @inputinterior ja ota osaa 
messuraporttiin facebook.com/inputinterior- 
finland.

Viralliset kanavat ovat @sthlmfurnfair ja  
@stockholmdesignweek.


