
Markku Piri
suunnitteli sisustustekstiilikokoelman, joka juhlistaa 
100-vuotiaan itsenäisen Suomen luontoa ja kulttuuria. 
Ikoniset aiheet ja tuntemukset toteutuvat mallistossa 
graafisin, maalauksellisin keinoin, taidokkaasti kankaal-
le painettuna. Eurokangas julkisti malliston 2017.



Kivi on maaginen ja rehevä ruohikko graafisena viivastona sen ym-
pärillä on kuin taikaa: kuule ruohikon kahina ja häikäisty veden 
välkkeestä. Magritten innoittamana kuosissa kohtaavat samanai-

kaisesti yö ja päivä, paino ja painottomuus. Tämä kivi on lapsuuteni leikki-
paikka, kerran rakensin kivelle linnan...

Kivi



Vanha hirsiaitta kuvastaa luonnon ja ihmisen suhdetta 
yksinkertaisimmillaan. Hirsien suhde toisiinsa ja sal-
voksiin sekä niistä syntyvä graafinen rytmi on jotain, 

jossa kaikki loksahtaa kohdalleen. Tämä 200-vuotias hirsiaitta 
huokuu rauhaa kesäpuutarhani perällä.

Hirsiaitta



Kymmenien tuhansien järvien maassa kauneimpia kesän tun-
temuksia on hidas auringon nousu ja lasku liplattavan järven 
pintaan heijastuen. Näkymän äärellä viihtyy tuntikausia, eikä 

muuta kaipaa...

Heijastus



Vaikuttavaa suomalaisessa maisemassa on 
metsän ja veden välinen vuoropuhelu. 
Korkeimmalta metsän näkee puilta ja 

kun katsoo alaspäin, avautuu järvien sekä metsien 
poimuileva verkosto.

Kansallismaisema



Talvisen pohjolan valojen ja sääilmiöiden visuaalinen kauneus kietoutuu graafisiksi 
ja tyylitellyiksi linjoiksi kuin taivaan merellä lainehtivat revontulet. Puhuri, pyry, 
nietos, kinos, nuoska, puuteri, huurre, hanki...

Pohjolan taikaa



Hiljaa yössä

Lumi pehmentää äänet ja moninkertaistaa taivaan tähtien valot 
sekä öisen kaupungin sähkövalot. Tampereen Vapriikin museon 
kätköistä löytyi sähköjen sytyttämisen 80-vuotisjuhlan kunniak-

si julkaistu Martti L. Laitisen ottama lehtikuva, josta ammensin urbaa-
nin tunnelman Hiljaa yössä -kuosiin



Y öttömien öitten juhla ja niittyjen kauneimmat kukat! Kis-
sankellot, puna-apilat, päivänkakkarat, leinikit ja kotkan-
siipi kietoutuvat vehreisiin saniaisiin kevyesti tanssivaksi 

Juhannusseppeleeksi.

Juhannusseppele



Marjassa

Suomen kesän suuria iloja ovat marjat villit ja viljel-
lyt, jotka kasvavat kesän vahvassa valossa muhkeiksi. 
Heinänkorren täyttävä helminauha ahonmansikoita 

on kesän maukkain muisto.



Suomen soitten kuningatar on suomuurain, 
hilla eli lakka, joka pursuaa eksoottisia arome-
ja ja auringon kultaa! Suomuuraimen herkät 

kukat, muhkeat marjat, voimakkaat lehdet innosti-
vat kukkakuosiin, jonka rytmissä on ansaittua ryhtiä 
ja ylväyt

Suomuurain




