
 

 Markku Piri on luennoinut Parsons School of Designissa, New Schoolissa ja 
Fashion Institute of Technologyssä New Yorkissa, Cranbrookin muotoi-
luakatemiassa, Smithsonian-instituutissa Washingtonissa, Rhode Island 

School of Designissa ja muotoiluseminaareissa Kiotossa, Tokiossa ja Sapporossa, 
Taideteollisessa korkeakoulussa Helsingissä, useimmissa suomalaisissa muotoiluinsti-
tuuteissa ja pohjoismaisissa muotoilukorkeakouluissa.

1996-2001 Piri oli vakituinen vieraileva luennoitsija Vantaalla Mercuria Business 
Schoolissa aiheinaan Design Management sekä Suomalainen kulttuuri.

Piri luennoi ja kouluttaa myös yritysten kutsusta sovituista teemoista. Esitykset 
ovat visuaalisesti inspiroivia ja verbaalisesti tarkkoja.

Luennot

Luennoissaan ja seminaarivierailuissaan Markku Piri 
puhuu mukaansatempaavasti ja värikkäästi asiaa.

Zeeland Oyj:n toimitusjohtaja 
Jari Tuovinen lausui äskettäin:

 ” Zeeland järjestää säännöllisesti sisäisiä koulutustilai

suuksia, joihin kutsutaan innostajiksi suomalaisia ja kan

sainvälisiä huipputyyppejä.

Markku Pirin alustus ’Rakkaudesta työhön ja Intohimosta 

väreihin’ sai hurmioituneen vastaanoton. Esityksen sisältö, 

näkökulma ja vaikutus meidän vaativaan huippuporuk

kaamme oli napakymppi. Markun esitys innosti meitä 

kaikkia yhä parempiin saavutuksiin  yhdessä asiakkai

demme kanssa.”



Luentoesimerkkejä:

Rakkaudesta työhön ja intohimosta väreihin
• muotoilijan tie, tausta, tavoitteet ja uudet työt
• 45 min

Tapahtumien muotoilu
• kaupunki-ilmeen suunnittelija Helsinki 2000 kulttuurikaupunkivuonna 
 (liputus ja istutukset)
• ”event look” -suunnittelijana suurissa urheilukilpailuissa
• esimerkkeinä yleisurheilun EM-94 ja MM-2005
• periaatteet, tavoitteet, menetelmät, ongelmat ja lopputulokset
• 45 min

Suomalainen kulttuuri
• millainen on suomalainen mentaliteetti
• miten suomalaisuus ilmenee meissä, tavoissamme, piirteissämme ja 

 pyrkimyksissämme
• kuinka ja mistä kehittyi suomalainen taide, musiikki, arkkitehtuuri, design
• 45 min

Mitä on tyyli?
• tyyli ja elämän kaikki valinnat
• muotia ilman tyyliä, tyyliä ilman muodikkuutta
• innoittajana Quentin Crispin tyylikirja
• 45 min

Markku Piri, yleisurheilun MMkisat, Helsinki 2005.



Taide, design, käsityö ja taidekäsityö
• mitä tekee taiteilija, disaineri ja käsityöläinen?
• tarvitaanko taitoa?
• kallista ja huonoa taiteen nimissä?
• innoittajana Michel Tournier
• 45 min

Muotoilujohtamisen perusteet
• miten paremmin hallita toiminnasta syntyviä mielikuvia
• yrityksen ja organisaation kaikki toimet tietoisesti tavoitteiden mukaisiksi
• periaatteet ja käytännön esimerkkejä (Case Studies)
• 45 min tai kurssina harjoitustehtävien kera (3–5 x 45 min)

Parantava muotoilu
• ihminen on ruumiin ja mielen kokonaisuus
• hyvinvointiin ja sairastavan paranemiseen vaikuttaa myös ympäristö
• vain hygieenisyyskö terveydenhoidon tilojen suunnitteluperuste?
• miten muotoilu ja sisustussuunnittelu voidaan valjastaa osaksi paranemisprosessia
• kokeneen muotoilijan (ja potilaan) omakohtainen esitys
• 30 min

Lenin, Stalin, Kekkonen, Franck ja minä
• perestroikaa suomalaiseen muotoiluun!
• suomalaisen muotoilumaailman myyttejä
• Kaj Franck ja puhtauden virallinen ihanne Suomessa
• Markku Pirin omat ihanteet ja työt
• terävä, tarkka ja komediallinen esitys
• 45 min

Kai Franck, Kiltaastoita, 1951.

Markku Piri, Trombi, 1999.


