
Taiteilija Piri Markku on taiteilijanlaadultaan poikkeuksellinen: 
hän on kokeilunhaluinen monitaituri, joka jo varhain ryhtyi 
laajentamaan alkuperäistä tekstiili taiteilijan rooliaan uusiin 
suuntiin useiden eri materiaalien parissa. Hänen näyttelyn-
sä on kotonaan maassa, jossa hän monialaisella otteellaan 
pääsee jatkamaan suurten renessanssi mestareiden perintöä 
tämän päivän ilmaisukielellä.

OSALLISTU ITALIAN JA SUOMEN 
VÄLISEEN TAIDELASIN RENESSANSSIIN

PIRiTALIA
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MARKKU PIRI
– taidelasia ja maalauksia soolonäyttely
kutsuttuna kolmeen Italian merkkimuseoon
Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017



1. PÄIVÄ Toscanan idyllinen maaseutu
Finnairin suora aamulento Helsingistä Milanoon. 
Suomalainen opas Leena Knuuttila on ryhmää 
vastassa Milanon lentokentällä. Kulttuuria, tai-
detta ja historiaa tihkuva matka alkaa ajolla Tos-
canan idylliselle maaseudulle. Majoitutaan ylel-
liseen viidentähden maalaishotelli Il Borroon. 
Päivän aikana yhteinen lounas.

2. PÄIVÄ Firenze ja Markku Pirin taide-
näyttelyn avajaiset ja gaalaillallinen
Aamiaisen jälkeen ajetaan Firenzeen. Matkan 
aikana tutuiksi tulevat niin Italian värikäs histo-
ria, renessanssitaiteilijat kuin myös nykytaiteen 
mestarit. Firenzessä majoittuminen hotelliin. 
Leenan opastama kiertokävely hotellin ympä-
ristössä. Poiketaan Marino Marinin museossa, 
jonka jälkeen valmistaudutaan matkan koho-
kohtaan - Markku Pirin taidenäyttelyn avajai-
siin. Avajaiset Palazzo Medici Riccardissa,  jonka 

jälkeen gaalaillallinen ruokajuomineen.

3. PÄIVÄ Firenze, Uffizin ja  
Duomon taideaarteet
Aamiaisen jälkeen opastettu kävelykierros ja 
tutustuminen Uffizin ja Duomon taideaartei-
siin.  Leenan opastamana kuljetaaan Firenzen 
kaduilla, piazzoilla ja kirkoissa ja nautitaan 
kaupungin tunnelmasta. Poiketaan Danten ja 
hänen rakastettunsa Beatrice Portinarin pikku 
kirkkoon, Santa Margherita dei Cenciin, jossa 
kuullaan Dantesta ja hänen aikalaisistaan. Ai-
kaa jää myös tutustua omatoimisesti Firenzeen 
ja italialaisen keittiön makumaailmaan.

4. PÄIVÄ San Marcon museo
Aamiaisen jälkeen opastettu tutustuminen San 
Marcon museoon. Yhteisen lounaan jälkeen 
ajo Roomaan, josta Finnairin suora iltalento  
Helsinkiin. •

FIRENZE
MATKAOHJELMA

Asiantuntijaopas Leena Knuuttila

KULTTUURIN JA 
LASIN LÖYTÖRETKI

Taiteilija Markku Piri on kutsuttu ensi vuonna näyttelykiertueelle 
Firenzeen, Roomaan ja Venetsiaan. 

On erittäin harvinaista, että kolme huomattavaa Italian museota tarjoaa 
näyttelytilansa suomalaiselle tekijälle. Entistä merkillepantavamman  
tilaisuudesta tekee sen osuminen Suomen itsenäisyyden 100-vuotis-
juhla-vuodelle sekä yhteistyö Suomen Rooman-suurlähetystön kanssa. 

Ihana Toscanan maaseutu - Il Borro - Firenze

HINTATIEDOT
HINTA
1 698 €

HINTAAN SISÄLTYY
• Finnairin suorat lennot turistiluokassa
• majoitus kahden hengen huoneissa
• ohjelman mukaiset ruokailut 
• ohjelman mukaiset retket, sisäänpääsy- 
 maksut ja kuulokkeet museoissa
• ohjelman mukaiset Leena Knuuttilan 
 opaspalvelut

LISÄMAKSUSTA
• yhden hengen huone  320 €
• matkavakuutus

LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta)
Helsinki – Milano  08.05 – 10.10
Rooma – Helsinki 19.50 - 00.20 +1

HOTELLI
Relais Il Borro, Il Borro *****  
Il Borron keskiaikaisessa kylässä sijaitseva 
viiden tähden pittoreski  maalaishotelli. 
Hyvin varustetut deluxe suitet, joissa yksi 
makuuhuone, kylpyhuone, näkymä keskiai-
kaiseen kylään. Amerikkalainen aamiainen, 
ilmainen Wi-Fi, Spa-osaston vapaa sisään-
pääsy. www.ilborro.it
Hotel Montebello Splendid Firenze ***** 
Tyylikkäät kahden hengen huoneet, joissa 
joko parivuode tai kaksi erillistä vuodet-
ta. Kylpyhuone, jossa suihku tai kylpy ja 
wc,hiustenkuivaaja,  satelliitti-tv, minibaari, 
Wi-Fi.  Hotelli sijaitsee keskustassa, lyhyen 
kävelymatkan päässä nähtävyyksistä.
www.montebellospendid.com

21.-24.3.

PIRiTALIA



Pidätämme oikeuden muutoksiin matkaohjelmissa.

VENETSIA JA MURANO
1. PÄIVÄ Muranon saari, avajaiset,  
gaalaillallinen
Lento Helsingistä Frankfurtin kautta Venet-
siaan. Asiantuntija Anneli Koskinen on ryhmää 
vastassa Venetsian lentokentällä. Laguunimai-
semia ihaillen siirrytään taksiveneellä Mura-
noon, missä majoitutaan moderniin La Gare 
-boutiquehotelliin, joka on rakennettu vanhaan 
lasitehtaaseen. Anneli valaisee Muranon ja Ve-
netsian taustoja ja elämää laguunin ääressä. 
Tutustutaan viereisen Museo del Vetron vast-
ikään uusittuun historialliseen näyttelyyn la-
sin kehityksestä ja upeimmista saavutuksista. 
Kierroksen jälkeen on museossa Markku Pirin 
soolonäyttelyn avajaiset ja gaalaillallinen.

2. PÄIVÄ Lasinpuhallusta,  
Palazzo Mocenigo
Aamiaisen jälkeen kävelyretki Muranossa. Tu-
tustutaan mestaripuhaltaja Simone Cenedesen 
lasistudioon, mahdollisuus seurata lasiteosten 
valmistusta ja tehdä ostoksia. Paluu hotellille 
ja lähtö yksityiskuljetuksella Venetsiaan. Kä-
velykierroksella tutustutaan suurenmoiseen 
Palazzo Papadopoliin ja nautitaan palatsin 
puutarhassa aperitiivit ja pikkusuolaista. Ilta-
päivällä vieraillaan herttua Alvise Mocenigon 
loisteliaassa palatsissa, joka on nykyään yksi 
Venetsian kiehtovimmista museoista ja kuu-
luisa tuoksuista sekä Venetsian parfyymien 
historiasta. Palatsi ja perhe Mocenigo kuuluvat 
hyvin voimakkaasti Venetsian Serenissiman 

historiaan. Nähdään suurenmoisia kankaita ja 
puvustoa eri aikakausilta, mahdollisuus ostaa 
tuoksuja. Päivän päätteeksi nautitaan kalaillal-
linen ravintola Hosteria al Vecio Bragossossa. 
Paluukuljetus hotellin yksityisveneillä.

3. PÄIVÄ Pyhän Markuksen aukio  
ja kirkko
Aamiaisen jälkeen lähdetään hotellista veneillä 
Venetsiaan keskustaan. Kävelykierroksen aika-
na tutustutaan Venetsian historiaan ja nykypäi-
vään: Pyhän Markuksen aukioon ja kuuluisaan 
mosaiikkikoristeiseen Pyhän Markuksen kirk-
koon sekä Dogen marmoriseen herttuapalat-
siin. Kierros päättyy Rialton sillalle. Vapaa-ai-
kaa tai omatoiminen tutustuminen Venetsian 
taidebiennaaliin, siirtyminen julkisella vesibus-
silla. Paluu hotellille omatoimisesti. Lisämak-
susta Musica a Palazzossa Rossinin ooppera 
"Sevillan parturi". Oopperan jälkeen yhteinen 
venekuljetus hotelliin.

4. PÄIVÄ Santa Maria e San Donaton 
kirkko
Aamiaisen jälkeen vapaa-aikaa Muranossa. Ilta-
päivällä yhteinen lounas Acqua Stanca -ravinto-
lassa ja tutustuminen kävellen yhteen Venetsi-
an laguunin vanhimmista kirkoista, Santa Maria 
e San Donatoon, joka on perustettu jo 600-lu-
vulla. Paluu hotelliin, josta lähdetään yhdessä 
yksityisveneellä lentokentälle. Lento Frankfur-
tin kautta Helsinkiin. •

HINTA
1 698 €

HINTAAN SISÄLTYY
• Lufthansan reittilennot turistiluokassa
• majoitus kahden hengen huoneessa
• ohjelman mukaiset ateriat (3 x aamiainen, 
 1 x lounas, 1 x aperitiivi, 1 x illallinen, 
 1 x gaalaillallinen ruokajuomineen)
• ohjelman mukaiset kuljetukset ja retket
• asiantuntijaopas Anneli Koskisen opastus

LISÄMAKSUSTA
• yhden hengen huone 395 €
• oopperalippu 95 €

LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta)
Helsinki - Frankfurt 06.30 - 08.10
Frankfurt - Venetsia 12.40 - 13.55
Venetsia - Frankfurt 18.25 - 19.50
Frankfurt - Helsinki 21.05 - 00.30 +1

HOTELLI
Hotelli La Gare Murano
Hyvätasoinen, moderni hotelli Muranon  
saarelle. Hotellihuoneissa taulu-tv, kyl-
pyhuone, minabaari, tallolokero. Ilmainen 
Wi-Fi.

1. PÄIVÄ Villa Lante, Suomen suurlä-
hetystön vastaanotto, Markku Pirin 
näyttelyn avajaiset, gaalaillallinen
Lento Helsingistä Roomaan, jossa kentällä 
vastassa opas Leena Knuuttila. Vierailu Vil-
la Lantessa, joka rakennuksena on yksi kau-
neimmista renessanssihuviloista. Kevyt lounas 
Trasteveressä, jonka jälkeen majoittuminen 
hotelliin. Kuljetus Markku Pirin näyttelyn ava-
jaistilaisuuteen Museo Carlo Bilottiin. Ennen 
avajaisia Suomen suurlähettilään vastaanotto 
suurlähetystön residenssissä, 1920-luvun roo-
malaisvillassa. Avajaisten jälkeen gaalaillallinen 
ruokajuomineen, paluukuljetus hotelliin.

2. PÄIVÄ Kävelykierros Rooman aukioil-
la, Vatikaanimuseo
Aamiaisen jälkeen kävelykierros Rooman kau-
neimmilla aukioilla: Navona, Pantheon, Trevi ja 
Espanjalaiset portaat. Kuullaan mielenkiintoisia 
tarinoita niin Rooman kuin paavien historiasta. 
Lounaan jälkeen matka jatkuu renessanssin 

”superkylvyllä”. Vieraillaan Vatikaanimuseossa 
ja Michelangelon mahtavassa Sikstuksen kap-
pelissa ja Rafaelin huoneissa. Ilta vapaa.

3. PÄIVÄ Rooman kujilla Caravaggion 
jäljillä
Aamiaisen jälkeen tutkitaan kävelykierroksella 
Rooman kujilla Caravaggion värikästä, salape-
räistä ja väkivaltaista elämää hänen mahtavien 
kirkkomaalaustensa kautta. Kierros päättyy 
keskustaan. Iltapäivä omaa aikaa nauttia kau-
pungin tunnelmasta.

4. PÄIVÄ Villa Farnesina, maalaiskylä 
Castel Gandolfo
Aamiaisen jälkeen ajo renessanssihuvila Villa 
Farnesinaan, jossa on esillä Raffaellon maalauk-
sia. Matka jatkuu Rooman ulkopuolelle pienen 
maalaiskylään Castel Gandolfoon. Lounaan jäl-
keen ajo lentokentälle ja paluu Helsinkiin. •

HINTA
1 598 €

HINTAAN SISÄLTYY
• Finnairin suorat reittilennot Helsinki –  
 Rooma – Helsinki
• majoitus hyvätasoisessa hotellissa 
 kahden hengen huoneessa
• ohjelmassa mainitut ateriat 
 (3 x aamiainen, 2 x lounas ja 1 x gaala-
 illallinen ruokajuomineen )
• ohjelmassa mainitut kuljetukset ja 
 sisäänpääsymaksut retkikohteisiin
• Markku Pirin näyttelyn avajaiset
• ohjelman mukaiset Leena Knuuttilan  
 opaspalvelut Roomassa

LISÄMAKSUSTA
• yhden hengen huone 228 €

LENTOAIKATAULU (sitoumuksetta)
Helsinki – Rooma 07. 05 – 10.15
Rooma – Helsinki 19. 45 - 00.05 +1

HOTELLI
Donna Camilla Savelli ****
Barokkiarkkitehti Borrominin suunnittelema 
hyvätasoinen hotelli sijaitsee suositulla ja 
trendikkäällä Trasteveren alueella, kävely-
matkan päässä keskustasta. Hotellissa on 78 
huonetta, joissa kylpyhuone, tallelokero, mi-
nibaari, ilmastointi, wifi ja tv. Savuton hotelli.

ROOMA

Asiantuntijaopas Leena Knuuttila

Asiantuntijaopas Anneli Koskinen

16.-19.6.

6.- 9.10

HINTATIEDOT

HINTATIEDOT

MATKAOHJELMA

MATKAOHJELMA



Taiteilija Markku Piri on kutsuttu ensi vuonna näyttely-
kiertueelle Firenzeen, Roomaan ja Venetsiaan.

On erittäin harvinaista, että kolme huomattavaa Italian mu-
seota tarjoaa näyttelytilansa suomalaiselle tekijälle. Entistä 
merkillepantavamman tilaisuudesta tekee sen osuminen 
Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuodelle sekä yhteis-
työ Suomen Rooman-suurlähetystön kanssa.

Piri on taiteilijanlaadultaan poikkeuksellinen: hän on ko-
keilunhaluinen monitaituri, joka jo varhain ryhtyi laajenta-
maan alkuperäistä tekstiilitaiteilijan rooliaan uusiin suun-
tiin useiden eri materiaalien parissa.

Hänen näyttelynsä on kotonaan maassa, jossa hän monialai-
sella otteellaan pääsee jatkamaan suurten renessanssimesta-
reiden perintöä tämän päivän ilmaisukielellä.

NÄYTTELYN SISÄLTÖ
Näyttelykiertueen kuraattorina toimii suomalainen Bon-
nissa asuva taidehistorioitsija ja kuraattori Ritva Römin-
ger-Czako yhdessä museoiden johdon kanssa.

Firenzessä tiimiin osallistuu taidejärjestö Modo Fiorentino, 
Roomassa Museo Carlo Bilottin näyttelyjohtaja Carla Scag-
liosi ja Venetsiassa legendaarisen Museo del Vetron johtaja 
Chiara Squarcina.

Yhteistyössä on mukana Suomen kunniakonsulaatti Fi-
renzessä. Venetsiassa kumppaneihin kuuluu puhaltajames-
tarien yhteinen organisaatio Promovetro.
Näyttelyn keskiössä ovat Suomessa Riihimäellä ja Italiassa 
Venetsian kuuluisimpien mestarien kanssa toteutettu taide-

lasi, maalaukset, serigrafiat sekä 10 uutta graafista, maala-
uksellista ja taiteellisesti kunnianhimoista suomalaisuuden 
ytimeen paneutuvaa kuosia käsittävä sisustuskangasko-
koelma, joka valmistuu Suomen itsenäisyyden juhlavuodek-
si 2017 ja jonka toteuttaa Eurokangas.

Näyttelykokonaisuus vaihtelee museoittain, Venetsiassa 
pääpaino on taidelasissa. Ohjelmallisia kulttuurimatkoja 
tulossa avajaiskaupunki Firenzen lisäksi Roomaan ja Venet-
siaan. Lisäksi mahdollisuus myös osallistua kiertueen toteu-
tukseen vastikkeellisen joukkorahoituksen kautta.

Lisätietoja: www.piri-piri.fi

Taidelasia ja maalauksia soolonäyttely kutsuttuna kolmeen Italian 
merkkimuseoon Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017

MARKKU PIRI

Yhteistyössä mukana: Suomen suurlähetystö, Rooma, Puustelli, Avotakka, Niinivirta Transport S.p.A, Lomalinja Holiday Tours Ltd


