
PIRiTALIA
Osallistu Italian ja Suomen väliseen taidelasin renessanssiin!

Kulttuurin ja lasin löytöretki 2017

Palazzo Medici Riccardi, Firenze
Suomalainen Medicien hovissa
22.3.–4.6.2017

Museo Carlo Bilotti, Rooma
Suomalainen Villa Borghesen talvipuutarhassa
16.6.–17.9.2017

Kuuluisa museo Venetsiassa
(nimi paljastetaan myöhemmin)
Suomalainen Venetsian lasiparatiisissa
6.10.2017–tammikuu 2018 

JOUKKORAHOITUS
Joukkorahoituksen tarkoituksena on tukea Markku Pirin 
 taidenäyttelykiertuetta kolmessa merkittävässä italialaisessa 
museossa Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017.

M A R K K U  P I R I
TAIDELASIA & MAALAUKSIA



T aiteilija Markku Piri on kutsuttu ensi vuonna 
näyttely kiertueelle Firenzeen, Roomaan ja 
 Venetsiaan. On erittäin harvinaista, että kolme 

huomattavaa Italian museota tarjoaa näyttelytilansa 
suomalaiselle tekijälle. Entistä merkillepantavamman 
tilaisuudesta tekee sen osuminen Suomen itsenäisyy-
den 100-vuotisjuhlavuodelle sekä yhteistyö Suomen 
Rooman-suurlähetystön kanssa.

Piri on taiteilijanlaadultaan poikkeuksellinen: hän on 
kokeilunhaluinen monitaituri, joka jo varhain ryhtyi 
laajentamaan alkuperäistä tekstiilitaiteilijan rooliaan 
uusiin suuntiin useiden eri materiaalien parissa. Hän on 
kulkenut omaa tietään empimättä tähän päivään saak-
ka. Piri on viime vuosina osoittanut vakuuttavaa ymmär-
rystä ja taitoa lasitaiteilijana, ja näyttelyn myötä hänelle 
tarjoutuu loistava tilaisuus luoda uusia uniikkiteoksia 
yhteistyössä Venetsian maineikkaimpien lasinpuhaltaja-
mestareiden kanssa.

Pirin suunnitelma sekä näyttelyn sisällöstä että näyttely-
arkkitehtuurista vakuutti italialaismuseoiden asian tunti-
jat, ja Piri sai kutsun soolonäyttelyyn. Tämä ei ihmetytä: 
taiteilijalla on ainutlaatuinen kyky loihtia linjat, värit, 

muodot ja tilat kokonaistaideteokseksi. Hänen näyttelynsä on kotonaan maassa, jossa hän mo-
nialaisella otteellaan pääsee jatkamaan suurten renessanssimestareiden perintöä tämän päivän 
ilmaisukielellä. 

Bonn, 5.5.2016
Ritva Röminger-Czako
taidehistorioitsija, kuraattori

Taiteilija Markku Piri.
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Luonnos uniikkilasiteokseen ”Mystisen ilon mal-
ja”. Teos kuuluu näyttelyn arkaaisten lasiteosten 
sarjaan ja toteutetaan näyttelyä varten Lasismi-
osuuskunnan kanssa Riihimäellä.

Suunnitelma installaatiosta. Jättikokoinen ”Helmi-
nauha” on kunnianosoitus Venetsian lasihelmi-
perinteelle. Sen kanssa vuoropuhelua käyvät 
”Aikavyöhykkeet”-maljat ja ”Pioni”-serigrafia.

NÄYTTELYN SISÄLTÖ

Näyttelykiertueen kuraattorina toimii suomalai
nen Bonnissa asuva taidehistorioitsija ja kuraat
tori Ritva Röminger-Czako yhdessä museoi
den johdon kanssa. Firenzessä tiimiin osallistuu 
tai dejärjestö Modo Fiorentino, Roomassa 
Museo Carlo Bilottin näyttelyjohtaja Carla 
 Scagliosi ja Venetsiassa myöhemmin paljastet
tavan kuuluisan museon johtaja. Museon nimi 
voidaan julkistaa, kun se julkaisee vuoden 2017 
näyttelyohjelmansa.

Yhteistyössä on mukana Suomen kunniakon
sulaatti Firenzessä. Venetsiassa kumppaneihin 
kuuluu puhaltajamestarien yhteinen organisaatio 
Promovetro.

Näyttelyn keskiössä ovat Suomessa Riihimäellä 
ja Italiassa Venetsian kuuluisimpien mestarien 
kanssa toteutettu taidelasi, maalaukset, seri
grafiat sekä 10 uutta graafista, maalauksellista 
ja taiteellisesti kunnianhimoista suomalaisuuden 
ytimeen paneutuvaa kuosia käsittävä sisustus
kangaskokoelma, joka valmistuu Suomen itse
näisyyden juhlavuodeksi 2017 ja jonka toteuttaa 
Eurokangas. Näyttelykokonaisuus vaihtelee 
museoittain, ja Venetsiassa pääpaino on taide
lasissa.

Venetsiassa Pirin teoksia tulevat toteuttamaan 
 lasimestarien parhaimmisto: Pino Signoretto, 
Gambaro & Tagliapietra ja Simone Cenedese. 
Riihimäellä toteutuksessa ovat mukana Lasismi
osuuskunnan nuoren polven taiturit  Joonas Laak-
so, Kaappo Lähdesmäki ja Kimmo Reinikka. 
Projekti edustaa avointa yhteistyötä ja SuomiIta
liakulttuurivaihtoa parhaimmillaan.

Kiertueen viimeistä, Venetsiassa avattavaa näyt
telyä varten toteutetaan vuoden 2017 aikana vielä 
aivan uusia lasiteoksia.

Näyttelyn luonto- ja arkkitehtuuriaiheiset serigrafiat 
Markku Piri vedostaa yhdessä johtavan suomalai
sen serigrafiavedostajan, taiteilija Siku Leinosen 
kanssa.

Näyttelykiertue on Rooman suurlähetystölle Suo
men itsenäisyyden juhlavuoden 2017 keskeinen 
tapahtumasarja. Hieno yhdistelmä syntyy siitä, että 
Venetsian biennale on avoinna lähes kahden kuu
kauden verran samaan aikaan kuin Pirin näyttely.



Markku Piri pitää jokaisen näyttelyn yhteydessä kaksi italiankielistä, visuaalisesti värikästä 
luentoa. Ensimmäinen käsittelee Pirin omaa tuotantoa ja sen kehittymistä, taustalla suoma
laisuus ja kansainvälinen kokemus. Toinen luento käsittelee suomalaista kulttuurin kehitystä 
kuvataiteen,  arkkitehtuurin, musiikin ja muotoilun kautta sekä suomalaista mentaliteettia ja sen 
erityispiirteitä. Luennot toteutetaan yhteistyössä Suomen Roomansuurlähetystön, kunnia
konsulaattien ja Suomen Roomaninstituutin Villa Lanten kanssa.

Näyttelyn ytimessä on Markku Pirin uusi taidelasi nuorten suomalaisten taitajien ja Venetsian kuuluisimpien 
 lasinpuhaltajamestarien kanssa toteutettuna.

Jokaisen näyttelyn avajaistapahtuman yhteyteen suunnitellaan neljän päivän ohjelmallinen kulttuurimatka.

Näyttelykiertue toteutetaan Suomen Roomansuurlähetystön suojeluksessa ja kumppanuudella sekä Firenzen 
kunniakonsulaatin avustuksella. Mukana yhteistyössä ovat Niinivirta Transport S.p.A, Puustelli ja Avotakka.

Lisätietoja näyttelykiertueesta:   Suomen suurlähetystö: Pirkko.Rossi@formin.fi
                                                        Taiteilija Markku Piri: Markku.Piri@piri-piri.fi

Luonnos ”Shadow dances” -serigrafiasarjaan rinnallaan 
kaksi työtä arkaaisten lasiesineiden kokoelmasta.

Luonnos arkkitehtuuri- ja luontoteeman serigrafiaan ”Shadow 
dances” ja sen kanssa vuoropuhelussa Venetsiassa toteutetta-
va vaasi ”Raggi del sole”) (”Auringonsäteet”).



KULTTUURIMATKAT AVAJAISKAUPUNKEIHIN

Firenzen, Rooman ja Venetsian näyttelyiden 
avajaisten yhteyteen suunnitellaan neljän päi-
vän ryhmämatkat, jotka toteutetaan yhteistyössä 
Lomalinja-matkatoimiston kanssa. Jos valitset 
joukkorahoituksen kautta osallistumisen kulttuuri-
matkaan, voit ostaa erikseen myös matkapaketin, 
johon sisältyvät lennot (suora lento aina kun 
mahdollista) ja hotellimajoitus. Täl löin saat vaivat-
tomasti turvallisen kokonaispaketin ja neuvotellut 
tarjoushinnat keskeisillä paikoilla sijaitseviin 
 hotelleihin. 

Halutessasi voit hoitaa matkajärjestelyt itse ja 
 lunastaa vain kulttuurimatkan ohjelmapaketin 
 matkatoimistosta.

Matkapakettien yksityiskohdat ja varaus elokuusta 
2016 alkaen: www.lomalinja.fi
Tiedustelut: +358 (0) 10 289 8100 / Lomalinja

Kussakin kaupungissa matkaohjelma 
on seuraava:

1. päivä
 saapuminen kaupunkiin näyttelyn avajaispäivänä 
 iltapäivällä
 kokoontuminen, tervetulomaljat
 avajaiset illalla
 yhteiset illalliset, jos olet joukkorahoituksessa  
 niin valinnut

2. päivä
 2 keskeistä taide tai kulttuurikohdetta    
 kaupungissa
 lounas, illallinen

3. päivä
 kiertoajelu seudulla 12 arkkitehtuuri tai 
 kulttuurikohteeseen
 mahdollisuus osallistua illalla konserttiin tai 
 oopperaan tarjonnan mukaan
 lounas, illallinen

4. päivä
 vapaa ohjelma
 paluu Suomeen

HUOM. Joukkorahoituksen vastike nro 4 käsittää VIP
kutsuvieras illallisen joko Firenzessä tai Roomassa. Tässä 
tapauksessa saapuminen kaupunkiin on avajaispäivää edel-
tävänä iltapäivänä.

Palazzo Medici Riccardin sisäpiha Firenzessä.

Roomassa Villa Borghesen puistossa sijaitseva 
Museo Carlo Bilotti on entinen talvipuutarha.

Venetsian vesiteitä.

Firenze

Venetsia

Rooma



VASTIKKEELLISET JOUKKORAHOITUSOSUUDET

1. 100 €

 Vastike
 •	Laadukas,	runsaasti	kuvitettu	näyttelyluettelo,	n.	60	sivua,	tekstit	
  englanniksi ja italiaksi, 1 kpl Markku Pirin signeeraamana ja kotiin 
  postitettuna.

2. 400 €

 Vastike
 •	Näyttelyluettelo,	2	kpl	Markku	Pirin	signeeraamina,	joko	kotiin	
  postitettuina tai näyttelyn avajaisissa ojennettuina.

	 •	Kutsu	2	henkilölle	yhteen	vapaavalintaiseen	näyttelyn	avajais-
  tilaisuuteen kolmesta vaihtoehdosta.

	 •	Osallistumisoikeus	2	henkilölle	valitun	näyttelyn	avajaisten	
  yhteydessä järjestettävään 4-päiväiseen huolella suunniteltuun 
	 	 kulttuuriohjelmaan	ao.	kaupungissa.	Kohteissa	ryhmän	mukana	
  paikallinen asiantuntijaopas ja Markku Piri. Venetsiassa ohjelma 
  käsittää tutustumiskierroksen paikallisen lasimestarin studioon, 
  missä Markku Pirin teoksia toteutetaan.

->			 Katso	lisätietoja	kulttuuriohjelmasta	ja	matkajärjestelyistä	kohdasta			
	 ”Kulttuurimatkat	avajaiskaupunkeihin”.	

3. 1 000 €

 Vastike
 •	Näyttelyluettelo,	2	kpl	Markku	Pirin	signeeraamina,	joko	kotiin	
  postitettuina tai näyttelyn avajaisissa ojennettuina.

	 •	Kutsu	2	henkilölle	yhteen	vapaavalintaiseen	näyttelyn	avajais-
  tilaisuuteen kolmesta vaihtoehdosta.

	 •	Illalliskortti	2	henkilölle	valitun	avajaistilaisuuden	jälkeiselle	juhla-
  illalliselle Firenzessä, Venetsiassa tai Roomassa. Sisältää tervetulo-
  juoman, illallisen ja lasin viiniä/ruokalaji sekä kahvin tai teen avec-
  juomineen.

	 •	Markku	Pirin	suunnittelema	ja	avajaisten	päivämäärällä	signeeraama
  venetsialaismestarin puhaltama lasiesine arvokkaaksi muistoksi 
  tilaisuudesta.

	 •	Osallistumisoikeus	2	henkilölle	valitun	näyttelyn	avajaisten	
  yhteydessä järjestettävään 4-päiväiseen huolella suunniteltuun 
	 	 kulttuuriohjelmaan	ao.	kaupungissa.	Kohteissa	ryhmän	mukana	
  paikallinen asiantuntijaopas ja Markku Piri. Venetsiassa ohjelma 
  käsittää tutustumiskierroksen paikallisen lasimestarin studioon, 
  missä Markku Pirin teoksia toteutetaan.

->			 Katso	lisätietoja	kulttuuriohjelmasta	ja	matkajärjestelyistä	kohdasta	
	 	 ”Kulttuurimatkat	avajaiskaupunkeihin”.

Tule mukaan tukemaan kiertueen laadukasta toteutusta 
ja osallistu löytöretkeen!

”Fusi Orari” (”Aikavyöhykkeet”) on Markku 
Pirin suunnittelema ja Venetsiassa toteutet-
tava veistos-malja.

Venetsian iltahämärää.

Firenze on kulttuurin, muodin ja muotoi-
lun pyhiinvaelluskaupunki ja Ferragamon 
museo sen yksi tärkeä kohde.



4.  3 500 €

 Vastike
 •	Näyttelyluettelo,	4	kpl	Markku	Pirin	signeeraamina,	joko	kotiin	posti-
  tettuina tai näyttelyn avajaisissa ojennettuina.

	 •	Kutsu	2	henkilölle	kaikkiin	kolmeen	näyttelyn	avajaistilaisuuteen.

	 •	Illalliskortti	2	hengelle	kaikkien	avajaistilaisuuksien	jälkeisille	juhla-
  illallisille Firenzessä, Venetsiassa ja Roomassa: tervetulojuoma, 
  illallinen ja lasi viiniä/ruokalaji sekä kahvi tai tee avec-juomineen.

	 •	Kaikkien	avajaisten	yhteydessä	Markku	Pirin	suunnittelema	ja	
  avajaisten päivämäärällä signeeraama, venetsialaismestarin 
  puhaltama lasiesine arvokkaaksi muistoksi tilaisuudesta.

	 •	LAHJAKORTTI,	jonka	arvo	joko	1	100	€	(jos	henkilö	osallistuu	3	
	 	 avajaisiin)	tai	1	300	€	(jos	henkilö	osallistuu	2	avajaisiin)	tai	1	500	€	
  (jos henkilö osallistuu 1 avajaisiin), jolla voi lunastaa näyttelystä 
  Markku Piri 2017 -signeerattua taidelasia ja/tai serigrafiavedoksia.

  - Lasiteokset ja serigrafiat voi varata joko näyttelyssä esillä olevista
   kappaleista (sarjojen alkupään numeroita aina kun mahdollista), 
   jolloin teokset toimitetaan kotiin kiertueen päätyttyä helmikuun 
   2018 alussa, tai valmistettujen sarjojen muista kappaleista, jolloin 
   teokset toimitetaan nopeasti erikseen sovittavalla aikataululla.

	 •	Osallistumisoikeus	2	henkilölle	näyttelyiden	avajaisten	yhteydessä	
  järjestettävään omakustanteiseen 4-päiväiseen huolella suunnitel-
	 	 tuun	kulttuuriohjelmaan	kussakin	kaupungissa.	Kohteissa	ryhmän	
  mukana paikallinen asiantuntijaopas ja Markku Piri. Venetsiassa 
  ohjelma käsittää tutustumiskierroksen paikallisen lasimestarin 
  studioon, missä Markku Pirin teoksia toteutetaan.

->		Katso	lisätietoja	kulttuuriohjelmasta	ja	matkajärjestelyistä	kohdasta	
”Kulttuurimatkat	avajaiskaupunkeihin”.

• VIP-gourmetillallinen avajaispäivää edeltävänä iltana valinnaisesti 
joko

 Firenzessä 21.3.2017 ensiluokkaisessa ravintolassa merkkihenkilöiden 
isännöimänä (paikka ja isännät tarkennetaan myöhemmin erikseen)

 tai
 Roomassa 15.6.2017 suurlähettiläs Janne Taalaksen isännöimänä 

suurlähettilään residenssissä, 1920-luvulla rakennetussa tyylikkäässä 
villassa Via Giacomo Carissimilla

•	 Tutustuminen	Riihimäellä	erikseen	sovittuna	aikana	Lasismi-ryhmän	
lasinpuhallusstudioon, missä Markku Pirin töitä valmistetaan. Piri 
 isännöi ja tarjoilee kakkukahvit (luonnollisesti isännän itse valmistamaa 
 täytekakkua!)

Jos joukkorahoitukseen vastiketasolla 2-6 osallistuja haluaa, 
 hänen nimensä julkistetaan näyttelyluettelossa muiden näyttelyn 
tukijoiden yhteydessä.

Firenzen renessanssihorisonttia iltaruskon 
aikaan.

Nefertiti, Tutankhamun ja King.

Vehreä puisto Museo Carlo Bilottin ympä-
rillä on suosittu Rooman ulkoilualue.



5. 600 €

 Vastike
 •	LAHJAKORTTI,	jonka	arvo	on	600	€, jolla voi lunastaa näyttelystä  

 Markku Piri 2017 -signeerattua taidelasia ja/tai serigrafiavedoksia.
 - Lasiteokset ja serigrafiat voi varata joko näyttelyssä esillä olevista 

kappaleista (sarjojen alkupään numeroita aina kun mahdollista), 
jolloin teokset toimitetaan kotiin kiertueen päätyttyä helmikuun 
2018 alussa, tai valmistettujen sarjojen muista kappaleista, jolloin 
teokset toimitetaan nopeasti erikseen sovittavalla aikataululla.

 - Teokset voi myös varata kuvallisesta näyttelyluettelosta, joka 
julkistetaan internet-osoitteessa www.piri-piri.fi/piritalia kuukautta 
ennen ensimmäisen näyttelyn avajaisia.

 - Jos lahjakortilla lunastettavan teoksen hinta on suurempi kuin 
lahjakortin arvo, erotus laskutetaan erikseen.

6. 1 200 €

 Vastike
	 •	LAHJAKORTTI,	jonka	arvo	on	1	200	$, jolla voi lunastaa näyttelystä  

 Markku Piri 2017 -signeerattua taidelasia ja/tai serigrafiavedoksia.
 - Lasiteokset ja serigrafiat voi varata joko näyttelyssä esillä olevista 

kappaleista (sarjojen alkupään numeroita aina kun mahdollista), 
jolloin teokset toimitetaan kotiin kiertueen päätyttyä helmikuun 
2018 alussa, tai valmistettujen sarjojen muista kappaleista, jolloin 
teokset toimitetaan nopeasti erikseen sovittavalla aikataululla.

 - Teokset voi myös varata kuvallisesta näyttelyluettelosta, joka 
julkistetaan internet-osoitteessa www.piri-piri.fi/piritalia kuukautta 
ennen ensimmäisen näyttelyn avajaisia.

 - Jos lahjakortilla lunastettavan teoksen hinta on suurempi kuin 
lahjakortin arvo, erotus laskutetaan erikseen. 

Lasismi-osuuskunnan Joonas Laakso 
toiminnassa sulan lasin kassa.

Luonnos ”Suurien toiveiden 
karahvi” arkaaisten lasiesinei-
den sarjasta.

Luonnos ”Shadow Dances” 
serigrafiasarjaa varten.



JOUKKORAHOITUSTUEN SUORITTAMINEN JA SEN EHDOT

Tuen voi suorittaa Markku Pirin 100prosenttisesti omistaman Entusiasmo Oy:n tilille joko kertamaksuna 
30.9.2016 mennessä tai seuraavalla maksuohjelmalla:

30 % summasta 30.9.2016 mennessä
60 % summasta 31.12.2016 mennessä
10 % summasta 22.2.2017 mennessä

Tilitiedot: ENTUSIASMO OY, FI63 5680 0020 3298 56, BIC: OKOYFIHH

Entusiasmo Oy:n toimialana on Markku Pirin taiteellinen työ, näyttely ja tapahtumapalvelu sekä opetus ja kon
sultointi. Joukkorahoitustuet ja kiertueen kulut tiliöidään Entusiasmo Oy:n kirjanpitoon perustettavalle omalle pro
jektinumerolle PIRiTALIA, jonka avulla koko kiertueprojektin läpinäkyvyys voidaan taata. 

Joukkorahoitukseen osallistujalla on oikeus saada nähtäväkseen kohtuullisessa aikataulussa joukkorahoituk
seen liittyvä projektinumeron PIRiTALIA kirjanpito. Annettu tieto on luottamuksellista.

Joukkorahoituksen tuotto käytetään PIRiTALIAprojektissa ensisijaisesti näyttelyn uusien lasiesineiden toteutta
miseen ja serigrafioiden vedostamiseen, kaksikielisen näyttelyluettelon graafiseen suunnitteluun, tekstien tuotan
toon ja käännöksiin ja  teosten valokuvaukseen.

Mikäli näyttelykiertue peruuntuisi force majeure -syystä, joukkorahoituksen osuus palautetaan lyhentämättömänä 
maksajalle kahden viikon kuluessa.

Palazzo Medici Riccardi on Firenzen komeimpia kulttuurirakennuksia.

PÄÄYHTEISTYÖKUMPPANIT


