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hämeenlinnan näyttelyssä taidemuseon engel-rakennuk-
sen alakerrassa on esillä yli 30 vuotta poikkitaiteellista 
suunnittelutyötä tehneen, suvereenisti materiaalista toi-
seen liikkuvan Markku Pirin menestyksekkäästi maailmaa 
vuosina 2011–2012 kiertänyt näyttelykokonaisuus;  
Pirin uusinta tuotantoa, painokankaisiin ja taidelasiin 
keskittyen.

Katselmus tarjoaa edustavan otoksen taiteilijan tämänhet-
kisestä työskentelystä, hänen muoto- ja värimaailmastaan 
sekä taiteellisen työn lähtökohdista ja inspiraationläh-
teistä. Esillä on viime vuosina syntyneitä silmiä hivelevän 
loisteliaita painokankaita sekä värikylläisiä lasiesineitä, 
joiden erikoisuutena on monipuolinen yhdisteltävyys. 
Esimerkkinä Markku Pirin työstä pukusuunnittelijana 
nähdään Karita Mattilalle suunniteltu iltapuku koruineen. 
Pirin taidevalokuvat avaavat tapaa, jolla tämä taiteilija 
katsoo maailmaa.

Näyttely sai erinomaisen vastaanoton ja suuret kävijä-
määrät Madridissa, Barcelonassa, Lissabonissa, Berlii-
nissä ja Washington DC:ssä. Näyttelyarkkitehtina Piri 
viritti tilat varmalla silmällä ja suurella herkkyydellä suh-
teessa arkkitehtuuriin. Esimerkiksi Pohjoismaiden suur-
lähetystöjen yhteisen kulttuuritalo Felleshusin ripustus 
oli yksi onnistuneimmista tässä tilassa nähdyistä, ja se sai 
ansaitsemansa yli 15 000 kävijää.

Madridin näyttelyn yhteydessä Piri luennoi Madridin 
muotoilijoitten järjestämässä seminaarissa. Muotoilija-
järjestön (DIMAD) puheenjohtaja, legendaarinen graafinen 
suunnittelija Manuel Estrada kirjoittaa Pirin näyttelystä:

” Näyttely osoitti Markku 
PiriN kaikeNkattavaN 
sitoutuMiseN kauNeuteeN. 
loisteliasta väriNkäyttöä 
lasiesiNeissä ja erityisesti 
vahvoissa PaiNokaNkaissa. 
kuiN orgaaNisia 
räjähdyksiä gauguiNiN 
MaalausteN MaailMasta 
tai NorsuNluuraNNikoN 
MarkkiNoilta. – taituriN 
käsi, terävä äly ja tuNteva 
sydäN… lasitöissä luova 
viisaus ja käsityötaito 
lyövät kättä.”

Hämeenlinnan Taidemuseon yläkerran ripustuksessa ret-
rospektiiviset osiot liittyvät Lasismi-osuuskunnan kanssa 
toteutettuun aivan uuteen taidelasiin ja tätä näyttelyä var-
ten valmistuneisiin suurikokoisiin lasyyrimaalauksiin. 
Maalausten aiheet jatkavat Pirin intohimoja: arkkitehtuuri, 
ornamentiikka, valo ja luonnon ihmeet.

Markku Piri nauttii työstään, hänelle maailman kau-
neuden ja elämänilon esilletuominen on itsestäänselvää, 
ja mikä merkittävää, hän haluaa tuoda mahdollisimman 
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malja ”king”, vaasiT ”neFerTiTi” (korkeus 35cm) ja ”TuTankHamon” (korkeus 37,5 cm), 
suuPuHalleTTu, signeeraTTu. kuva: TerHo aalTo





paljon estetiikkaa myös arkipäivään. Hän on tarkkasilmäi-
nen ja herkkä muotojen ja värien tarkkailija – sekä urbaa-
nissa ympäristössä että luonnossa. Markku Pirin silmät 
tutkivat maailmaan toisaalta analyyttisellä terävyydellä, 
toisaalta lapsen ilolla ja uteliaisuudella. Häntä kiehtovat 
myös monille huomaamattomiksi jäävät yksityiskohdat, 
mikä ilmenee hänen lukemattomissa kotona ja matkoilla 
ottamissaan valokuvissa.

Pirin muotokieli vaihtelee työstä riippuen barokki-
maisesta rehevyydestä graafisiin, geometrisiin linjoihin. 
Molemmat elementit voivat esiintyä myös rinnakkain 
samassa työssä. Syntymälahjana saatu erinomainen ja 
herkkä värisilmä on yksi Markku Pirin työskentelyn 
perustoja, ja värit ovatkin hänelle kaikki kaikessa. Hänen 
töilleen on ominaista rohkea värien yhdistely ja voimak-
kaat kontrastit, mutta myös yhden värin eri sävyjen 
hienostunut leikki.

Markku Piri on oman tiensä kulkija ja tekijä, jolla on 
vankka ammattitaito sekä ehtymätön luomisvoima. 
Hänen omaperäinen ja raikkaan yltäkylläinen tuotantonsa 
on merkittävä panos suomalaisen muotoilun kokonais-
kuvaan. On riemastuttavaa, että hän Hämeenlinnan 
Taidemuseon näyttelyssä – nöyränä mutta nautinnolla 
– astuu esiin myös maalarina.

ritVa röMinger-Czako
taidehistorioitsija, kuraattori, Bonn

”king”, ”neFerTiTi” ja ”TuTankHamon” Taidelasia, 
Takana yksiTyiskoHTa ”HoPeaPelTo” 
lasyyrimaalauksesTa. markku Piri 2013;
Taidelasin ToTeuTus: lasismi osuuskunTa.
kuva: TerHo aalTo



”TuTankHamon” vaasiT, Takana yksiTyiskoHTa ”HoPeaPelTo” lasyyrimaalauksesTa. markku Piri 2013; Taidelasin ToTeuTus: lasismi osuuskunTa.



kuva: TerHo aalTo



maljaT ”king”, suuPuHalleTTu, signeeraTTu (ø 13,5 cm). 
kuva: TerHo aalTo

malja ”king” (ø 13,5 cm) ja ”kong” 
(ø 26,5 cm); suuPuHalleTTu, 
signeeraTTu. kuva: TerHo aalTo



malja ”king” (ø 13,5 cm) ja ”kong” (ø 26,5 cm); suuPuHalleTTu, signeeraTTu. kuva: TerHo aalTo

maljaT ”king” (alHaalla ja ylHäällä), yksi 
”neFerTiTi” vaasi ja kolme ”TuTankHamon” vaasia; 
suuPuHalleTTu, signeeraTTu. kuva: TerHo aalTo
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