
 
Muotitaiteilija Jukka Rintala on monipuolisesti lahjakas suunnittelija ja kuvataiteilija, joka 
tunnetaan Suomessa ja ulkomailla hienostuneista ja upeista uniikki-iltapuvuista. Hän on 
ennen kaikkea teollinen suunnittelija muodin ja sisustuksen aloilla. Hänen omaa nimeään 
kantava teollinen vaatemallistonsa lanseerattiin vuonna 2008. Tuotteet valmistetaan 
Suomessa. Hänen tuotteillaan on Suomalaisen Työn Liiton Design from Finland –merkki. 
 
Vahva viiva ja siveltimen veto ja toisaalla kepeä ja herkkä käden jälki ovat tunnusomaisia 
piirteitä hänen taiteilijakuvassaan; muotipiirroksissa, akvarellimaalauksissa, painokuoseissa, 
vaatteissa ja kovissa pinnoissa. Hänen uniikkipukunsa ovat usein veistoksellisia, runsaita ja 
dramaattisia tai toisinaan yksinkertaisia ja pelkistettyjä, joissa usein kimaltelevat Swarovskin 
kristallikoristeet hänen itsensä suunnittelemissa kuvioissa.  
 

Palkittu taiteilija 
Jukka Rintala on saanut ansioistaan useita huomattavia tunnustuksia. Vuonna 2012 hän sai 
Kultainen Vaatepuu 2012 Tunnustuspalkinnon ja Elle Style Awards Prize 2012 Muodin 
sanansaattaja -palkinnon. Vuonna 2006 hän sai Tasavallan presidentin myöntämän Pro 
Finlandia mitalin. Vuonna 2008 hänelle annettiin Savonlinna-mitali tunnustuksena kaupungin 
tunnetuksi tekemisestä. Hän on Teollisuustaiteen Liitto Ornamon, Suomen Akvarellitaiteen 
yhdistys ry:n jäsen sekä Ranskan taiteilijaseura La Société Nationale des Beaux-Arts:n 
jäsen. 
 
Suositut näyttelyt  
Jukka Rintalan kesänäyttely oopperakaupungissa, Savonlinnan Taito Shop Galleriassa on jo 
traditio. Se on avautunut keväisin vuodesta 2006 alkaen jatkuen koko pitkän kesän. 
Näyttelyssä käy vuosittain lähes 30 000 ihmistä. Naantalin Wanhalla Raatihuoneella hänen 
näyttelyitään on ollut kolmena kesänä. Kesällä 2019 oli suuri näyttely Laukon kartanossa 
Vesilahdella. Hänen tärkeänä tukenaan on työpari, visualisti Matti Vaskelainen. Yhdessä he 
ovat valmistaneet lukuisia muotinäytöksiä ja tapahtumia, joissa muoti ja kulttuuri kohtaavat 
toisensa.  
 
Didrichsenin taidemuseo kutsui Jukka Rintalan kesän 2017 taiteilijakseen. Museossa oli 
8.6.-27.8. välisenä aikana hänen elämäntyötään esittävä laaja retrospektiivinen näyttely 
”Muotitaiteilija Jukka Rintala”, joka juhlisti hänen 40-vuotista taiteilijauraa ja Suomi 100 –
juhlavuotta. Avajaisissa oli 700 vierasta ja siihen tutustui yli 15 800 ihmistä. 
 
Rovaniemen taidemuseo Korundissa oli toinen hänen elämän työtään esittelevä 
retrospektiivinen näyttely Arctic Glamour by Jukka Rintala 28.11.2019-23.2.2020.   
 
Pitkä suunnittelijaura 
Jukka Rintala valmistui vuonna 1976 Taideteollisesta korkeakoulusta vaatesuunnittelijaksi. 
Siitä lähtien hän on suunnitellut vaatteita useille suomalaisille yrityksille. Vuonna 2007 hän 
suunnitteli ainutlaatuisen design-korukokoelman jalokiviseppä A.Tillanderille. Hän on tehnyt 
yhteistyötä useiden suomalaisten tekstiiliyritysten ja sisustusalan yritysten kanssa. 
  
Teatterityötä ja tapahtumia 
Jukka Rintalan uraan kuuluu myös teatteri. Hän suunnitteli puvustuksen Svenska Teaternin 
musikaaliin My Fair Lady (2003-2004). Yhdessä visualisti Matti Vaskelaisen kanssa hän 
suunnitteli puvustuksen ja lavastuksen Seinäjoen kaupunginteatterin musiikkinäytelmään 
Muukalaisia yössä (2006-2007), Kokkolan oopperayhdistyksen Lepakko-operettiin (2007-
2008) sekä Tampereen Musiikkiteatterin Palatsin Piukat paikat –näytelmään (2009). Uusin 
puvustustyö oli näytelmään Lokki, joka esitettiin Hangon Casinolla 2019. 
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