4/28/2019

Keraamikko Mari Paikkari: "Intohimo taiteeseen syntyi jo lapsena" - Dekolehti.fi
KODIT & TILAT +

DESIGN & TRENDIT +

SISUSTUSIDEAT +

TEE ITSE +

KILPAILUT

BLOGIT +

DIGILEHTI

 

TILAA DEKON UUTISKIRJE
Syötä sähköpostiosoite…
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Mari Paikkarin intohimo keramiikkaan
syntyi jo lapsena: ”Taiteen tekeminen
on ollut aina läsnä elämässäni”

SEURAA MEITÄ








Keraamikkataiteilija Mari Paikkari tekee uniikkiastioita niin huippuravintoloille kuin
yksityisasiakkaillekin. Hän osaa kuunnella saven ääntä.
”Lapsuudenkodissani taide oli arkipäivää. Isäni Pekka Paikkari on keraamikko ja äitini Sirkka
Paikkari taidekutoja. Taiteen tekeminen on ollut aina läsnä elämässäni.
Näin jo lapsena, mitä intohimo keramiikan tekemistä kohtaan voi olla. Oli mikä päivä tahansa,
isä lähti avaamaan uunia ja nautti siitä.
Tunnistan saman palon eikä kukaan lähipiiristäni ole koskaan kyseenalaistanut valintaani. Kun
joskus
kuljin Arabian tehtaan ohi, tunnistin piipuista tulevan tuoksun oman lapsuuteni
Syötänuorena
hakusana…
tuoksuksi.”
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Tilaa Dekon uutiskirje!
Saat kuukausittain inspiroivimmat sisustusideat,
trendit ja mielenkiintoisimmat blogipostaukset
sähköpostiisi.
Sähköpostiosoite

TILAA

Ensimmäiset rikotut astiat syntyivät vahingossa, kun koko uuni romahti juuri ennen astioiden
toimitusta. Nyt ne syntyvät monien vaiheiden kautta ja harkitusti.

Lapsi määrää työpäivän rajat
”Aloitin astioiden parissa työskentelyn jo kouluaikana, kun ruokakuvaaja Sami Repo tilasi
minulta ja kahdelta muulta keraamikkaopiskelijalta astioita Savoy – matkalla huipulle -kirjaan.
Koko prosessi oli niin huikea ja palkitseva, että kiinnostuin lautasista. Ajattelen lautasiani
veistoksina, jotka paljastavat syöjälle koko ajan lisää itsestään.
Työskentelen aika vapaalla aikataululla, vaikka tällä hetkellä kaksivuotias lapseni määrää
työpäivän rajat. Osaan kuunnella itseäni, ja työskentelen inspiraationi mukaan.
Himo päästä työhuoneelle ja tekemään on kova. Kun tulen työhuoneelle, työskentely lähtee
aina käyntiin. Välillä istun ja mietiskelen, ja sitten taas jatkan.
Kovin pitkälle en pysty enkä haluakaan suunnitella töitäni etukäteen. Itse tekeminen ja prosessi
vie mennessään ja hurmioidun materiaalista.
Saven kanssa työskentely on ikuista opettelua, ja silti savi yllättää aina. Sitä ei voi koskaan
täysin hallita.
Työhuoneeni on Savion taiteilijayhteisössä. Tykkään olla osa työyhteisöä, ja pidän vain harvoin
työhuoneeni ovea kiinni. On tärkeää saada vastakaikua.”
Lue myös: Oiva astiasarjan suunnitellut Sami Ruotsalainen: Ajattelin että Marimekolla
Syötä
hakusana…
asiat
voidaan
tehdä vähän eri lailla
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Marin työhuone sijaitsee Keravalla vanhassa tehdaskiinteistössä, jossa työskentelee useita eri alojen
taiteilijoita.

Keramiikan ääni
”Olen kiinnostunut taiteen tekemisestä myös keramiikan äänellä. Olen muun muassa toteuttanut
Hiljaisuuden kappeliin Helsinkiin teoksen posliinille ja kahdelle viululle. Installaatiossa roikkui
tuhat posliinipalaa, jotka muodostivat osan konsertin äänimaailmasta.
Olen myös äänittänyt savea, esimerkiksi kävellyt märällä savella ja äänittänyt sen ääntä. Haluan
tehdä vielä näyttelyn, jonka keskeinen elementti on savi ja sen ääni. Myös isojen veistosmaisten
lautasten teko kiehtoo.”

Syötä hakusana…
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Lautaset syntyvät usein vuoropuhelussa tilaajan kanssa.

Juttu on ilmestynyt Dekon numerossa 2/19.

Lue myös:
Suomalainen Emma Hagman suunnitteli Ikean kangasuutuudet – mikä
näistä kukkakuoseista on sinun suosikkisi?
Puuseppä Juhan Mikone rakensi keittiön yhteen maailman
kiinnostavimmista ravintoloista – oma keittiö on uusien ratkaisujen
koekenttä
Keraamikko Veera Kulju käyttää popcornia taideteoksissaan: ”Popcornit
kuvastavat sisältä pursuavaa voimaa, joka pitää hillitä”

AVAINSANAT astiat keramiikka taiteilijat

KESKUSTELU
Vastaa
Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Syötä hakusana…
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Tilaa Dekon uutiskirje!
Saat kuukausittain inspiroivimmat sisustusideat,
trendit ja mielenkiintoisimmat blogipostaukset
sähköpostiisi.

Nimi *
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Sähköpostiosoite
Sähköpostiosoite *

Kotisivu

LÄHETÄ KOMMENTTI

ASIAKASPALVELU

MEDIATIEDOT

Digipalvelut:

Tekniset tiedot, aikataulut ja ilmoitushinnat

(09) 156 6227

Tietoa verkon kävijöistä

Avoinna ma–pe 8–16

Tietosuojaseloste
Käyttöehdot

Painettu lehti:
(09) 156 665

TUOTTEET

Avoinna ma–pe 8–19

Aikakauslehdet
Verkkomediat

Sähköposti (digi):

Digilehdet

digi@otavamedia.fi

Kirjat

Sähköposti:
asiakaspalvelu@otavamedia.fi

TOIMITUS JA LEHTITILAUS
Tilausmuutokset

Postiosoite:

Palautelomake

Maistraatinportti 1 00015 OTAVAMEDIA
Tietoa evästeiden käytöstä
Käyttäytymiseen perustuva mainonta

TOIMITUS
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@otava.fi

TILAA LEHTI

Otavamedia

Alibi | Anna | Deko | Erä | Hymy | Kaksplus | Kippari | Kotilääkäri | Kotiliesi | Koululainen | Ruoka.fi | Parnasso | Seura | Suomen Kuvalehti |
TM Rakennusmaailma | Tekniikan Maailma | Vauhdin Maailma | Golfpiste | Vene | Nettiauto | Ampparit | Plaza | Muropaketti

https://dekolehti.fi/design-trendit/ihmiset-ilmiot/mari-paikkarin-intohimo-keramiikkaan-syntyi-jo-lapsena-taiteen-tekeminen-on-ollut-aina-lasna-elam…

5/5

