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Myös rouva Nanna Hänninen ja herra Petri Eskelinen viivähtävät hekin kesän yli.
Rouva Hännisen tapasittekin jo talvella, mutta herra Eskelistä ei ehkä ole Teille
vielä esitelty. Hän on kuuluisa teoksistaan, jotka tuntuvat elävän: puiset veistokset vastaavat ihmisen liikkeeseen ja kasvit ratkaisevat probleemeja.
Kovin mielenkiintoista ja hieman hämmentävääkin.

Kuva: Erica Nyholm.
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Sydämellisesti Sinun

Tärkein päämäärämme näinä vaikeina aikoina on pysyä terveenä. Palamme
kuitenkin halusta nähdä Teidät kaikki heti, kun saamme taas luvan kanssa käydä
joukolla yhteen! Tätä breiviä raapustaessamme emme vielä tiedä, minä päivänä
se aika on koittava, mutta toivomme sydämestämme, että pian.

Kaipauksella teitä muistaen,

"

Susanna Yläjärvi
Päivi Viherkoski
Pauli Sivonen

ULKOASU

Meillä on ilo toivottavaa tervetulleeksi myös herrat Anselm Kiefer ja Hugo
Simberg! He ovat luvanneet piipahtaa kartanolla heti, kun valtiovalta antaa luvan
taas kokoontumiselle. Niin saksalainen kuin herra Kiefer onkin, hän on mieltynyt
meidän kansalliseepokseemme ja on luvannut esittää meille oman näkemyksensä Väinämöisestä kera Ilmarisen. Hugo aikoo poiketa Ruovedelle matkatessaan
ja tuo näytille maalauksensa Köynnöksenkantajasta – tiedättehän, yksi niistä
Tammerforssin tuomiokirkon pojista.

&

Ihana kokonaisuus kaikkina vuodenaikoina. Ja loistavaa palvelua kuskata
vieraita bussilla Tampereelta Mänttään.

Nanna Hänninen,
Living Cholla Cactus sarjasta Now is Now, 2019.

JULKAISIJA

Toivottavasti olette säästyneet tältä kauhistuttavalta kulkutaudilta, joka on
koetellut jok’ikistä maankolkkaa jo pitkään. Syrjäiseen Mänttäämme tauti ei ole
onneksi asettunut suuresti riehumaan. Uskallammekin toivoa, että pian saamme
taas tavata!
Italialaiset ystävämme jäävät meille koko kesäksi. Eiväthän he tässä maailmantilanteessa voi matkustaa kotimaahansa, ja meillä on paviljongin suuressa
salissa kylliksi tilaa. Muistatteko, kuinka he tulivat tänne onnea etsimään?
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Nanna Hänninen, How about the
Future sarjasta Now is Now, 2019.

"

"

Hieno paikka huokuu Mäntän
tehdasperinteitä

Mielenkiintoiset ja hyvin kuratoidut
näyttelyt. Lisäksi paljon kiitoksia
palvelusta sekä polkupyörien
lainaamisesta, joilla liikkui
näppärästi museoiden välillä.

"

Jo pelkästään arkkitehtuuriltaan
näkemisen arvoinen – hyvät näyttelyt vielä siihen päälle! Taidematkan
arvoinen! Must see in Finland!

"
"

Ihana miljöö, hyvin toteutetut näyttelyt, lapsille
fiksua tekemistä. Museokaupan tuotteet on valittu
poikkeuksellisen mielenkiintoisiksi.
Harvoin näkee niin upeasti yhdistettynä vanhaa ja
uutta, kuin Göstassa. Tyylikäs uusi rakennus ei
mitenkään häiritse vanhan rakennuksen rinnalla.
Pelkän peruskokoelman takia kannattaa tulla
kauempaakin. Vaihtuva näyttely oli myös hyvin koottu
ja kattaus oli monipuolinen, ja aisteja stimuloiva.
Upea puutarha kruunasi kaiken. Hieno kohde.
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KUULUMISIA

TEHDAS JA ME -LEHDET
VERKKOJULKAISUSSA

Serlachius-museoiden uusi verkkojulkaisu Tehdas ja me esittelee G. A. Serlachius Osakeyhtiön henkilöstölehdet 1940-luvulta
aina vuoteen 1972. Lehti ilmestyi pääsääntöisesti neljä kertaa
vuodessa, ja sitä julkaistiin kaikkiaan 96 numeroa. Nyt kaikki numerot ovat luettavissa
näköislehtinä verkossa.
Lehden verkkojulkaisu toteutettiin
digitointiprojektina vuosina 2018–
2019 yhteistyössä Communication
Pron kanssa. Serlachius-museoissa
verkkojulkaisua oli toteuttamassa
kokoelmasuunnittelija Leena Leiman.
Tehdas ja me seurasi vuosikymmenien
ajan tiiviisti tehdasyhdyskuntien elämää Mäntässä, Kolhossa, Jyväskylässä
ja Tampereella. Lehdessä kerrottiin
yhtiön järjestämästä harrastustoiminnasta, urheilu- ja kulttuuritapahtumista, tehdastoimintojen kehittymisestä
sekä yhtiön saavutuksista. Henkilökunnan perhekuulumiset ja palkitsemiset
kuuluivat lehden jokaiseen numeroon.

UUSIA TEOKSIA
KARTANON
KLASSIKOIHIN
Kartanon klassikot -ripustusta on uudistettu taidemuseo
Göstassa. Kartanon paperisalonkiin saadaan esille Helene
Schjerfbeckin paperipohjaisia töitä, joita voidaan esitellä
vain lyhyitä aikoja kerrallaan. Näitä ovat muun muassa
herkkä litografia Silkkikenkä vuodelta 1938 sekä guassityö Hiekassa leikkivä tyttö vuodelta 1912.

Tehdas ja me -verkkojulkaisu löytyy osoitteesta:
http://kokoelma.serlachius.fi/tehdasjame

SYDÄMELLISESTI
SINUN ILMESTYY
EPÄVARMUUDEN
KESKELLÄ

KUULUMISIA

Serlachius-museoiden asiakaslehti ilmestyy tänä
keväänä poikkeuksellisen epävarmuuden keskellä.
Lehden mennessä painoon museot ovat edelleen kiinni,
eikä niiden avautumisesta ole vielä tietoa. Toivomme,
että museot voitaisiin avata kesän mittaan. Lehti on
koottu siitä näkökulmasta.

Viime syksynä Serlachiuksen kokoelmiin hankittu
Hugo Simbergin Köynnöksenkantaja (1905) tulee esille
kartanoon. Suurikokoinen öljyvärimaalaus saa keskeisen
paikan Simbergin muiden teosten keskellä. Anselm
Kieferin Kalevala-aiheinen teos Väinämöinen Ilmarinen
(2018) täydentää alakerran ripustusta.

ANSELM KIEFERIN KALEVALA-TEOS ESILLE
SERLACHIUS-MUSEOISSA
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö on hankkinut kokoelmiinsa nykytaiteen merkittävimpiin
nimiin lukeutuvan Anselm Kieferin Kalevala-aiheisen teoksen Väinämöinen Ilmarinen.
Teos on nyt asetettu esille taidemuseo Göstan kartanoon.

Museoiden näyttelyohjelmaan on jouduttu tekemään
suuria muutoksia. Kesäksi suunnitellut Rodney
Grahamin Taiteilijoita ja malleja sekä Glamour-näyttelyt
on siirretty syksyyn. Avaamatta jäänyt Petri Eskelisen
näyttely Toimintamuisti sekä kesken suljetut näyttelyt
jatkuvat museoiden avautuessa.
Suuri määrä tapahtumia keväältä ja alkukesältä on
peruttu. Loppukesän tapahtumia toteutamme sen
mukaan, mihin viranomaisten ohjeistukset antavat
mahdollisuuden. Verkkosivuiltamme serlachius.fi
löytyvät tuoreimmat tiedot museoiden tapahtumista.

Suurikokoisessa teoksessa nähdään Kieferille ominaiseen tapaan sotatannerta muistuttava lohduton maisema, jonka etualalla ovat sukellusvene ja lentokone: tietäjä Väinämöinen esittäytyy sukellusveneenä, taivaankannen takoja, seppä Ilmarinen lentokoneena.

”Yritysten henkilöstölehtiä alkoi syntyä
1940-luvulla runsaasti eri teollisuuden aloille. Tähän vaikutti muun
muassa se, että talvisodan aikaan
vuonna 1940 Suomen Työnantajain Keskusliitto STK tunnusti keskusjärjestö SAK:n ja
ammattiliitot työntekijöiden edustajiksi ja neuvotteluosapuoliksi. Puhuttiin niin sanotusta
tammikuun kihlauksesta, jolla haluttiin taata sotaa käyvän maan yhteiskuntarauha”,
Leena Leiman kertoo.
Sopimus vaikutti merkittävästi yhteistoiminnan kehittymiseen työnantajien ja työntekijöiden välillä. Pelkästään sota-aikana henkilöstölehtiä perustettiin noin neljäkymmentä,
näiden joukossa oli myös Serlachius Oy:n henkilöstölehti, jota alettiin julkaista vuonna
1944. Tehdas ja me -nimi valittiin nimikilpailulla lähes neljänsadan ehdotuksen joukosta.

Anselm Kiefer, Väinämöinen Ilmarinen, 2018, emulsio, öljyväri, akryyliväri, sellakka, köysi ja
lyijy kankaalle, © Anselm Kiefer.

Anselm Kiefer tutkii taiteessaan ihmiskunnan suuria kysymyksiä historiaan, kirjallisuuteen
ja filosofiaan pohjautuen. Myös Suomen kansalliseepos Kalevala on puhuttanut Kieferiä
pitkään. ”Luin Kalevalaa 1970-luvun lopulla ja 1980-luvun alussa. Viime aikoina olen
jälleen viettänyt aikaa sen runojen parissa ja myös maalannut eepokseen liittyviä
teoksia”, hän kertoo.

Helene Schjerfbeck, Hiekassa leikkivä tyttö, 1912,
guassi, hiili, lyijykynäpiirustus, kiinnitetty pahville,
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Hannu Miettinen.

Hänen mukaansa Kalevala, Nibelungein laulu, muinaisegyptiläinen tarusto ja muut suuret
mytologiat pyrkivät hahmottamaan ja kuvaamaan maailman kokonaisuutena. ”Nykypäivän maailma on sirpaloitunut, emmekä näe sitä kokonaisuutena kuten esimerkiksi
Kalevalassa”, hän kertoo kiinnostuksensa taustoista.

Teosta tarjottiin Kalevalan syntysijoille

Väinämöinen Ilmarinen -teos saapui Serlachius-museoihin Yhdysvaltain kautta. Kiefer
lahjoitti sen Janne Gallen-Kallela-Sirénin johtaman Albright-Knox-taidemuseon laajennushankkeen rahoituskampanjaan. Sirén ehdotti, ettei teosta huutokaupattaisi, vaan sitä
tarjottaisiin Suomen julkisiin kokoelmiin, aluksi Serlachiukselle. Näin teos voisi päätyä
Suomeen Kalevalan syntysijoille.

TAIDE.ART ESITTELEE SERLACHIUKSEN
TAIDEKOKOELMAA

Sirén on tutkinut Kieferin taidetta lähes kolmekymmentä vuotta. Kun Kiefer pari vuotta
sitten perusti taidesäätiön vaalimaan elämäntyötään ja sen tutkimusta, hän kutsui
Sirénin sen hallituksen puheenjohtajaksi. Sirén on toiminut tehtävässä museonjohtajan
työnsä ohessa vuodesta 2018.

Serlachiuksen taidekokoelmiin voi nyt tutustua myös verkossa. Taide.art-verkkosivustolle
on viety säätiön omistamia taideteoksia teostietoineen ja lyhyine esittelyineen. Tiiviit tekstit
avaavat teosten taustoja ja niiden suhdetta taiteilijan muuhun tuotantoon. Tällä hetkellä
sivustolla on noin kaksisataa kokoelmateosta. Teosesittelyjä saadaan sivuille vähin
erin lisää.

”Mytologia, runous, filosofia, maailmanhistoria ja sodat – nämä teemat ovat valtameri,
joka lainehtii Kieferin taiteessa.” Sirénin mukaan Kieferin Kalevala-teoksista voisi jonain
päivänä koota upean näyttelyn. ”Mielenkiintoista olisi tietysti nähdä se myös Suomessa,
jossa Kalevala on kansalliseepos, mutta samalla osin unohdettu henkinen ja kulttuurinen
voimavara”, hän summaa.

Taide.art-sivustoa ylläpitää Osuuskunta Suomen taide ja taidekokoelmat. Serlachiuksen
taidekokoelmasta valikoituihin teoksiin pääsee tutustumaan ilman kirjautumista Serlachiusmuseoiden verkkosivuilla olevien linkitysten kautta. Muihin kokoelmiin tutustuminen edellyttää
kirjautumista sivustolle.

MÄNTTÄ FOOD FESTIVAL
EHKÄ YKSIPÄIVÄISENÄ
Vaikka koronaepidemian vuoksi ei ole ollut mahdollista
valmistella isompaa festivaalia, Mänttä Food Festival
haluaa saattaa kaikki tuttuun tapaan hyvän ruuan äärelle
elokuun viimeisenä viikonloppuna. Jos vain tilanne sallii,
pöydät notkuvat paikallisten tuottajien ja vierailevien
kokkien loihtimista antimista Farm to Fork -illallisella.
Pysy siis kuulolla ja seuraa tapahtumatietojamme
serlachius.fi ja ravintolagosta.fi.

Eero Järnefelt, Koli, 1908, öljyväri kankaalle,
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Vesa Aaltonen.
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TEOKSET PUHUVAT
-TAIDEKIERROS

Teokset puhuvat on Serlachius-museoiden uusi, hauska
ja informatiivinen taidekierros teatterin keinoin esitettynä.
Ammattinäyttelijöiden Karoliina Blackburnin ja Tuukka
Huttusen toteuttama ja esittämä kierros avaa taideteosten takaa kokonaisia
maailmoja vuosisatojen ajalta.
Taidemuseo Göstan kartanossa ääneen pääsevät kaksikon suosikit: taiteilijat,
mallit, teokset ja historialliset käännekohdat. Taiteen kautta avautuva kulttuurihistoria on armotonta, hullunkurista, tunteikasta ja inhimillistä. Noin puolen tunnin
taidekierrosta on mahdollista tilata ryhmille.

GÖSTAN PIENI TAIDEKIRJASTO
SAI KAKSI UUTTA OSAA
Göstan pieni taidekirjasto on täydentynyt kahdella uudella
kirjalla. Taidekirjaston kolmas osa esittelee vahvan naistaiteilijan Ellen Thesleffin (1869–1954). Kirja kuvaa Thesleffin
hienovireisten teosten kautta taiteilijan matkaa varhaisvuosien symbolismista värivoimaiseen ekspressionismiin ja
edelleen abstraktin ilmaisun rajoille. Kirjan on kirjoittanut
Timo Valjakka.
Neljännessä osassa esitellään kuvanveistäjä Hannes
Autere (1888–1967), joka tunnetaan etenkin humoristisen
kansanomaisista puureliefeistään, joita
hän suunnitteli vuorineuvos Gösta
Serlachiuksen tilaamana Mäntän
kirkkoon, Serlachius-yhtiön
pääkonttoriin ja Joenniemen
kartanoon. Kirjan on kirjoittanut
Marja-Terttu Kivirinta. Kirjat on
kustantanut Kustannusosakeyh- KAUPPA.SERLACHIUS.FI
tiö Parvs.

TILAA KIRJAT JA
TAIDETUOTTEET

TAIDETESTAAJAT SAAPUVAT SYKSYLLÄ
SERLACHIUS-MUSEOIHIN

Syksyllä alkavat 8.-luokkalaisten vierailut suuntaavat tällä kertaa alueellisiin
kulttuurilaitoksiin, ja niitä järjestetään vain yksi luokkaa kohden. Taidekohteet
valittiin avoimella haulla. Niitä tuottaa yhteensä 47 taidelaitosta, joista kuusi on
Taidetestaajille aivan uusia.
Serlachius-museot oli mukana Taidetestaajien kolmivuotisessa hankkeessa
ensimmäisenä lukuvuonna eli 2017–2018. Tuolloin museoissa kävi yhteensä
1 200 koululaista. Se on kuljettanut kolmessa vuodessa kaikkiaan 180 0000
koululaista opettajineen kulttuurin äärelle.
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ONNEA ETSIMÄSSÄ

Kriisi loi näyttelylle uusia merkityksiä
Vierailin Onnea etsimässä -näyttelyssä maaliskuun alussa, tiistaina
10. maaliskuuta 2020. Sattumalta vierailuni taidemuseo Göstassa
osui päivälle, jolloin Italiassa astui voimaan koko maan laajuinen
karanteeni vakavan koronavirusepidemian vuoksi.

Serlachius-museot on valittu yhdeksi Taidetestaajien kohteeksi lukuvuonna 2020–
2021. Serlachiuksen vieraaksi saapuu noin 1 500 pirkanmaalaista 8.-luokkalaista
Taidetestaajaa, jotka pääsevät kokemaan ammattinäyttelijöiden elämyksellisen
Teokset puhuvat -kierroksen.
Taidetestaajia johdattelevat Karoliina Blackburn ja Tuukka Huttunen. Kierros
on tuotettu yhteistyössä Teatteri Siperian kanssa. Varsinaista vierailua edeltävät
ennakkotehtävät eli etkot ja retkeä seuraavat jatkot, joilla syvennetään vierailun
antia. Varsinaisen taide-elämyksen lisäksi juuri etkot ja jatkot eli kulttuurilaitosten
nuorille suunnattu yleisötyö oli tärkeässä roolissa, kun vierailukohteita valittiin.

Goldschmied & Chiari, Minne mennään tanssimaan tänä iltana?, 2019, paikkasidonnainen installaatio. Kuva: Sampo Linkoneva.

Tämä tieto ei voinut olla vaikuttamatta siihen, millaisin silmin
katselin italialaisen nykytaiteen näyttelyä. Useat näyttelyn teokset
saivat sivumerkityksiä, jotka eivät enää olleetkaan sivumerkityksiä,
vaan muuttivat teosten merkitykset totaalisesti.
Kuva: Teemu Källi.

SCHJERFBECK-MUKISARJA
Kerää itsellesi tai lahjaksi yksilöllinen, neljästä mukista
koostuva Helene Schjerfbeck -taidemukisarja. Jokainen muki
on käsin valmistettu, ja esittelee yksityiskohdan Schjerfbeckin
tunnetusta teoksesta. Teokset ovat Punaposkinen tyttö (1927),
Autoilija (Måns Schjerfbeck, 1929), Hiihtäjätär (1909) ja
Punainen pää II (1915). Serlachiuksen museokauppa on
toteuttanut tuotteet yhteistyössä muotoilija Päivi Rintaniemen
kanssa. Mukeja on saatavilla rajoitettu erä.

Vaikka tiesin, että näyttely oli alun alkaen rakennettu tulkitsemaan
Italian lähihistoriaa ja nykyisyyttä, onnen etsintää poliittisten ja
taloudellisten kriisien keskellä, en pystynyt kokemaan teoksia tässä
kontekstissa. Kykenin näkemään teoksissa vain juuri sillä hetkellä
vallitsevan kriisin: epidemian, joka Euroopan maista koetteli ensimmäisenä erityisen pahasti juuri Italiaa.
Katsoessani Pietro Ruffon Italian kartan muotoon rakennettua
teosta Italia palasina (Italia a pezzi) en voinut olla ajattelematta
Italian karanteenikarttoja. Ruffon toinen teos, Muuttoliikkeiden
maapallo (Globo migratorio), puolestaan tuntui muistuttavan, että

koko maailma on nyt tässä samassa tilanteessa. Heti seuraavana
päivänä Maailman terveysjärjestö WHO julistikin, että koronavirusepidemia on maailmanlaajuinen pandemia.
Etenin näyttelyssä hiljaisissa tunnelmissa. Oli maaliskuinen tiistai,
arkipäivä, eikä näyttelyssä sillä hetkellä ollut juuri muita ihmisiä.
Tämä hiljaisuus teosten keskellä vei väistämättä ajatukset karanteenin sulkemaan Italiaan, missä kadut olivat hiljentyneet.
Vaikka tiesin Goldschmied & Chiarin kuuluisan, juhlien jälkeistä
sotkua kuvaavan installaation viittaavan ihan muuhun aikakauteen
kuin Italian vasta julistettuun karanteenitilanteeseen, teoksen nimi
herätti nyt aivan erilaisen reaktion kuin se normaalioloissa olisi herättänyt. Kysymys Minne mennään tanssimaan tänä iltana? (Dove
andiamo a ballare questa sera?) sai nyt pääni sisällä äänettömän
vastauksen: ei minnekään.

San Siron kohtalokas jalkapallo-ottelu
Yuri Ancaranin video San Siro vaikutti poikkeuksellisen voimakkaasti. Videossa on aivan kirjaimellisesti pääosassa milanolainen
San Siro -stadion, valtava jalkapallotemppeli. Pari viikkoa museo-
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Silvia Camporesi, Sasseton metsä, osakuva teoksesta, 2017.

vierailuni jälkeen sain mediasta tietää, että San Sirolla pelattu
jalkapallo-ottelu oli usean tartuntaketjun alkulähde Italiassa.
Jopa ennen tätä tietoa video oli vaikuttanut merkitykselliseltä.

nyt niihin kuviin, joita me suomalaisetkin poikkeustilan aikana
kuvaamme omilla löytöretkillämme lähiseutujen maisemissa,
kohteissa, jotka ovat aiemmin jääneet meiltä huomaamatta.

San Siro -videossa ihmiset ovat pieniä, sivuosassa. Jopa kentälle
kuljetettavat sankaripelaajat näyttävät olevan vain menossa toteuttamaan kohtaloaan. Tyhjissä betonirakenteissa kaikuvat jalkapallofanien huutomyrskyt saivat ihoni kananlihalle.

Onni saattaakin olla lähempänä kuin ymmärrämmekään. Ehkä vain
vaaditaan sitä, että osaamme katsoa onnea oikealta etäisyydeltä.

Tuona maaliskuisena tiistaina näyttelyn herättämät ajatukset tuntuivat tiivistyvän Matteo Montanin vahaveistoksessa. Lämmitetyllä
alustalla hiljalleen sulava vahaveistos Rukous (Preghiera) veti vakavaksi. Näyttelyn alkuvaiheessa aiemmin talvella veistoksen hahmo
oli ollut vielä tunnistettavissa rukousasentoon polvistuneeksi ihmishahmoksi. Maaliskuussa hahmo oli miltei kokonaan sulanut.
Museokäynnistäni pandemian kynnyksellä tuli ajankohtaisen tilanteen vuoksi aivan erityinen, tunteita kuohuttava kokemus – ja se on
myös ymmärrettävä taiteen lohduttavaksi voimaksi. Pystyin näyttelyn teosten avulla käsittelemään senhetkisiä tunteitani. Oivaltava
taide onkin parhaimmillaan ajatonta, tilanteesta riippumatonta.
Onnea etsimässä -näyttelyn teokset oli tehty aivan muiden kriisien
keskellä, mutta silti ne puhuttelivat sellaisellakin hetkellä, kun maailma oli mullistumassa uuteen kriisiin.

Tämä ajatus sopii erityisesti Federico Pietrellan teokseen
Huhtikuun 26. päivästä kesäkuun 30. päivään 2015 (Dal 26 Aprile
al 30 Giugno 2015). Pietrellan teos on pointillistinen maisema,
joka on tehty päivämääräleimoilla. Teos muuttuu katseluetäisyyden
mukaan; läheltä näemme vain leimajäljet, kauempaa katsottuna
näemme unenomaisen maiseman, polun, jota tekee mieli kulkea.
Kirjoitan tätä huhtikuun lopulla, todellakin, 26. huhtikuuta vuonna
2020. Pietrellan maisema antaa toivoa, aavistuksen onnesta.
Jo teoksen nimi muistuttaa, että mikään vaihe elämässä ei kestä
loputtomiin.
Kaarina Lehtisalo
Kirjoittaja on tamperelainen toimittaja

Voiko onnea löytää tällaisena aikana?
Olen palannut Onnea etsimässä -näyttelyyn mielessäni useita
kertoja myös tuon maaliskuun alun jälkeen. Erityisesti huomaan
kaipaavani Silvia Camporesin valokuvia, joissa nähdään hieman
tuntemattomampia italialaisia maisemia. Nämä kuvat rinnastuvat
Matteo Montani, Rukous, vahaveistos, 2017.
Matteo Montani, Aikojen lopun kvartetti, öljy ja hiekkapaperille emulgoitu pronssipöly, 2019.
Kuva: Sampo Linkoneva.

GÖSTA

ONNEA ETSIMÄSSÄ –
ITALIAN NYKYTAIDETTA
27.9.2020 SAAKKA
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”Olen saanut teoksesta palautetta autismin kirjoon kuuluvilta käyttäjiltä, jotka ovat voineet teoksella ikään kuin harjoitella halaamista
ilman toista ihmistä. Tästä kertoi erään kymmenvuotiaan pojan isä,
jonka mukaan hänen poikansa oli helpompi halata vanhempiaan
aamuisin sen jälkeen, kun tämä oli käynyt näyttelyssä toistuvasti
treenaamassa halaamista.”

Ongelmia ratkovat kasvit
Ihmisen liikkeiden tutkiminen on johtanut Eskelisen tarkastelemaan
myös kasveja. Näyttelyssä on teoksia, joissa hän tutkii kasvien
käyttäytymistä. Time lapse -video kertoo, miten ruusupapu etsii
tietään labyrintissa. Samaa seikkailua voi seurata reaaliaikaisesti
tarkkailemalla näyttelyyn istutetun ruusupavun kasvua.
”Kasvit elävät omassa ajassaan, joka näyttäytyy meille äärimmäisen
hitaana. Videolla ne kuitenkin heittelevät lassokärhiä ja räpyttelevät
lehtiään säännöllisesti tavalla, joka muistuttaa eläinten maailmasta. Kasvit kartoittavat ympäristönsä pyörittämällä kärhiään ja
vaikuttavat pienestäkin hipaisusta löytävän kasvusuunnan tai -tuen
ja suuntaavan sinnepäin. ”
Eskelinen yrittää omilla tutkimuksillaan ymmärtää kasvien elämää
ja osallistuu samalla ajankohtaiseen keskusteluun kasvien kyvystä
ajatella. Näyttelyn kuratoinut Serlachius-museoiden pääkuraattori
Laura Kuurne kertoo, että kasvit ovat tällä hetkellä näkyvä trendi
nykytaiteessa.

Petri Eskelinen, Kamppailu, 2020, still-kuva videoteoksesta.

TOIMINTAMUISTI

PETRI ESKELISEN TEOKSET LIIKKUVAT JA KASVAVAT
Kuvanveistäjä Petri Eskelisen Toimintamuisti-näyttelyssä katsoja on oleellinen osa liikkuvia veistoksia, jotka
heräävät hetkeksi henkiin, kun niitä käytetään. Eskelisen teokset ovat ajatuskokeita, jotka hän on mallintanut
erilaisiksi kojeiksi. Viimeaikaisissa teoksissaan taiteilija on pohtinut ja testannut kasvien kykyä ajatella.
Petri Eskelinen on tehnyt liikkuvia veistoksia vuodesta 2006
lähtien. Teoksen liike ei ole hänelle itsetarkoitus, mutta teoksen
ideaan liittynyt sattumanvaraisuus tai muutos on usein toteutunut
nimenomaan liikkeen kautta. ”Halusin saada teokset lähemmäs
katsojaa ja päädyin tuomaan niihin yhä enemmän interaktiivisia
elementtejä. Lopulta katsojasta tuli teosten käyttäjä ja liikkeen
sekä sattumanvaraisuuden lähde”, hän kertoo.
Toimintamuisti-näyttelyssä nähdään yhdelletoista ihmiselle suunniteltu pneumaattinen Laumaeläin ja yhdelle ihmiselle suunniteltu
Halaamisen mekaniikka. Laumaeläin elää ja muuttuu sen mukaan,
kuinka moni keinuu sen istuimilla. Halaaja taas odottaa vain yhtä
ihmistä halaamaan itseään tiiviisti mekaanisilla käsivarsilla.
”Laumaeläin kertoo hetkellisten ryhmien muodostumisesta ja
niiden hauraudesta jo konkreettisen tekniikkansa vuoksi. Teoksen
hauraudesta johtuen sillä on ohjatut käyttöajat.
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Halaamisen mekaniikka taas on luotettava ja kestävä, aina avoin
teos yhdelle ihmiselle kerrallaan.”

Yhteinen tai henkilökohtainen kokemus
Petri Eskelisen mukaan hänen teoksensa ovat kokeita, joihin ei ole
oikeaa vastausta. Laumaeläin on sähkötön, analoginen teos, jonka
liikkeen määrittelee osallistujien määrä, koko ja notkeus.
”Olen itse keinunut teoksella tuntemattoman ihmisen kanssa ja
ajautunut pitkään keskusteluun teoksen rauhallisesta toiminnasta.
Olen myös keinunut teoksella kymmenen ihmisen kanssa, jolloin
olemme vain naureskelleet Laumaeläimen heilumiselle. Kaikki
vaihtoehdot ovat hyväksyttäviä, koska ryhmät ovat erilaisia”,
hän korostaa.
Halaamisen mekaniikka -teoksen ”kädet” toistavat käyttäjän käsien
liikkeet ja ottavat halaajan napakkaan syleilyyn.

Viime vuosina on julkaistu monia tutkimuksia, joiden aiheena ovat
kasvien monipuoliset kyvyt kommunikoida, muistaa ja oppia. Toiset
tutkivat kasveja vakavan tieteellisesti. Toista ääripäätä edustaa
kasvien inhimillistäminen ja tunteisiin vetoava retoriikka.
Myös taiteilijat ovat ottaneet elävät kasvit osaksi teoksiaan, ja tänäkin vuonna avataan useita eri tavoin kasvien elämälle omistettuja
näyttelyitä. Eskelisen kasveja koskevat tutkimukset ovat lähteneet
liikkeelle hänen omasta kiinnostuksestaan. Aiheen ajankohtaisuus
selvisi taiteilijalle vasta myöhemmin.

Piirustuksissa luonnon yksityiskohtia
Toimintamuisti-näyttely sisältää myös piirustuksia, joiden teemat
liittyvät niin ikään luontoon. Eskelisen idea on saattanut syntyä
mehiläisparvesta sen hakiessa parveilun aikana lentosuuntaansa,
sekoittuneista hyönteisten pesistä tai aluskasvillisuuden kerroksista. Taiteilija on kasvattanut piirustuksen paperille hitaasti pala
kerrallaan samalla, kun hän on kasvattanut kasvejaan.
”Tärkeää on piirustusten esittämä havaintotapa. Kauempaa piirustukset näyttävät massoilta, mutta mitä lähemmäs katsoja käy,
sitä enemmän pieniä yksityiskohtia alkaa hahmottua. Hieman kuin
muurahaispesää katsottaessa: kun silmä tottuu vilinään, alkaa
yksittäisiä havaintoja hahmottua joka puolella”, taiteilija kertoo.

GÖSTA

PETRI ESKELINEN
TOIMINTAMUISTI
21.3.2020–7.3.2021

Petri Eskelinen, Laumaeläin, 2019, puu, metalli, muovi, kumi, hydrauliikkaöljy.
Labyrintti, 2020, still-kuva videoteoksesta.
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Tehtäväänsä kunnioittava

KÖYNNÖKSENKANTAJA
Serlachius-museo Göstan Kartanon klassikot
-ripustukseen on tuotu esille Hugo Simbergin
(1873–1917) suurikokoinen maalaus Köynnöksenkantaja (1905), jossa alaston nuori poika kantaa
selässään painavalta näyttävää orjantappuraköynnöstä.
Teos on esityö Tampereen tuomiokirkon köynnöksenkantajapoikia kuvaavaan lehterikaiteen maalaukseen.

Simberg valmistautui lehterimaalauksen tekoon huolella.
Hän valitsi malleiksi tamperelaisia poikia. Taiteilija teetti ateljeehensa puisen telineen, joka mukaili lehterikaiteen alareunan muotoja.
Pojat poseerasivat telineellä kantaen olkitäytteistä, vihreästä
kankaasta tehtyä köynnöksen mallia. Näistä lavastetuista asetelmista Simberg otti valokuvia, joita käytti lähtökohtina luonnospiirustuksille ja maalauksille.

Hugo Simberg teki vuosina 1904–1907 suuren työn koristellessaan Tampereen Johanneksenkirkon (nykyisen tuomiokirkon)
interiöörin yhdessä taiteilija Magnus Enckellin (1870–1925)
kanssa. Arkkitehti Lars Sonckin (1870–1956) suunnitteleman
kirkon sisätilojen koristelu jaettiin niin, että Enckell vastasi
alttarifreskosta sekä kuorista ja Simberg kirkkosalista. Taiteilijoille
ei asetettu ehtoja aiheiden tai tekotavan suhteen, vaan heille
annettiin vapaat kädet taiteellisessa työssään.

Taiteilija sommitteli valokuvien avulla myös poikien järjestystä
maalauksessa. Sommitelmaa ja kokonaisuutta tutkittiin myös
kolmiulotteisin vahamallein. Poikien asennot täytyi miettiä huolella,
jotta rytmitys olisi sopiva suhteessa kirkkosalin kaariin ja pylväisiin.
Pylväiden kohdille Simberg maalasi seisovat pojat ja seinäpinnan
matalille alueille kyykistyneet tai kumartuneet pojat.

Yhtenä kuva-aiheena Simberg maalasi kirkon lehterikaiteeseen
52-metrisen maalauksen, joka esittää kahtatoista alastonta poikaa
kulkemassa harmaassa tuntemattomassa maisemassa köynnöstä
kantaen. Elämänköynnöksen kantamisella taiteilija on halunnut
kuvata ihmisten erilaisia tapoja suhtautua elämäänsä. Toiselle
pojalle kantamus on raskas, kun taas toinen kantaa taakkaansa
keveästi, joku jopa määrätietoisin askelin. Yksi on jäänyt levähtämään, kun samaan aikaan toinen on kiiruhtanut eteenpäin ja
kääntyy katsomaan, mihin toiset jäivät.
Lehterimaalauksen poikien on tulkittu esittävän Raamatun kahtatoista apostolia. Ainakin tästä ajatuksesta Simberg on luonnoksissaan lähtenyt liikkeelle. Pojat ovat iältään lapsen ja nuorukaisen
väliltä. He eivät poseeraa, vaan suorittavat tehtäväänsä vakavasti
ilman teeskentelyä. Taiteilija ei halunnut kuvata poikia sankareina,
kuten antiikin friisimaalauksissa ja monumentaalitaiteessa yleensä
oli tapana, vaan tavallisina poikina. Simberg oli aiemminkin
maalannut realistisia luonnekuvauksia lapsista. Hänellä oli kyky
kiteyttää henkilökuviin kuvattaviensa luonteenpiirteet ja olemus
todentuntuisesti.

Tamperelaispojat malleina
Hugo Simberg muutti tilaustyötä varten Tampereelle. Vuonna 1905
hän vuokrasi ateljeen Tampereen keskustorin laidalla sijaitsevan
Palanderin talon viidennestä kerroksesta. Ateljeessa syntyi runsaasti kirkkoon liittyviä piirros- ja maalausluonnoksia. Taiteilija hankki
sinne jopa sähkölampun, jotta työskentelyaikaa olisi mahdollisimman paljon. Tuohon aikaan sähkövalaistus oli vielä harvinaisuus.
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Elämänköynnös harteillaan
Ennen varsinaista maalaustyötä Simberg teki jokaisesta pojasta
kookkaan öljyvärimaalauksen yksi yhteen lehterikaiteen mittojen
kanssa. Hän käytti maalauksia myös mallina seinämaalaustyössä.
Lopullisessa seinämaalauksessa joitakin yksityiskohtia on muutettu, esimerkiksi köynnös on maalattu yksityiskohtaisemmin.
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin kuuluva öljyvärimaalaus kuvaa poikaa, joka kantaa köynnöstä selkänsä päällä.
Vaikka asento on haastava ja köynnös varmasti painava, hän
pitelee vakaasti ja tukevasti taakkaansa. Pojasta voi havaita
hitusen ujoutta mutta samalla kunnioitusta tehtävänsä suorittamisesta. Köynnöksenkantajan mallina oli tamperelainen Tuure Ilmoni.
Hugo Simberg ja Magnus Enckell pitivät syksyllä 1907 yhteisnäyttelyn Helsingin Ritarihuoneella, jossa esiteltiin kirkkotyöhön liittyviä
ja sen aikana syntyneitä luonnoksia ja maalauksia. Näyttely sai
paljon huomiota ja kehuja. Lehdissä kehotettiin jopa ostamaan
teoksia kokoelmiin. Teoksia esiteltiin samana vuonna myös
Turun taidemuseossa.
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö osti Köynnöksenkantajamaalauksen syksyllä 2019 Annmarisin taidehuutokaupasta
Tampereelta. Maalaus on aiemmin kuulunut muun muassa
arkkiatri Arvo Ylpölle. Muita köynnöksenkantajapoikia tiedetään
kuuluvan ainakin Ateneumin, HAM Helsingin taidemuseon ja
Hämeenlinnan taidemuseon kokoelmiin. Loput ovat mitä
luultavimmin yksityisomistuksessa.
Eeva Ilveskoski
tutkija, Serlachius-museot

Hugo Simberg, Köynnöksenkantaja, 1905, öljyväri kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Teemu Källi.
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Miss Eurooppa Ester Toivonen Joenniemessä
Vuoden 1934 Miss Eurooppa Ester Toivonen vieraili Joenniemessä
usein ennen sotaa. Ruth Serlachius (1882–1963) ja hänen
miehensä ottivat Toivosen siipiensä suojaan ja ohjasivat julkiseen
työhön liittyvissä asioissa kuten monissa seuraelämän kuvioissa.
Vuorineuvos myös neuvoi Hollywoodin elokuvatähteydestä unelmoinutta Esteriä muun muassa sopimusasioissa.
Ester Toivosesta tuli Gösta ja Ruth Serlachiukselle kuin oman
yhteisen lapsen korvike. Mäntässä Ester nähtiin usein ratsastamassa yksin tai yhdessä Serlachiusten kanssa Joenniemen entisten
peltojen halki kulkevalla ratsupolulla eli nykyisellä Lemmenpolulla.
Tiiviistä kanssakäymisestä lähtivät liikkeelle juorut, joiden mukaan
Ester Toivosella olisi ollut suhde Gösta Serlachiuksen kanssa. Eräs
tukholmalaislehti kirjoitti jopa heidän avioitumisestaan. Juorut
olivat kiusallisia, ja katkaistakseen niiltä siivet Serlachiukset ja Miss
Eurooppa menivät yhdessä illalliselle helsinkiläiseen seurapiiriravintolaan. Koko sali hiljeni, kun he astuivat sisään.
Risto ja Gerda Ryti vierailivat ennen sotia Joenniemessä säännöllisesti pari kertaa vuodessa.
Kuva otettu 1938. Serlachius-museoiden kuva-arkisto.

Miss Eurooppa Ester Toivonen oli usein nähty vieras Joenniemessä.
Serlachius-museoiden kuva-arkisto. Kuva: Gösta Serlachius, 1937.

Gösta ja Ruth Serlachiuksen
edustava unelmakoti
Serlachius-museo Göstan vanha osa Joenniemen kartano toimi seitsemän vuotta vuorineuvos Gösta Serlachiuksen
ja hänen toisen puolisonsa Ruth Serlachiuksen edustuskotina. Marjo-Riitta Simpanen kertoo Serlachiusten
kartano -kirjassaan kartanon lyhyeksi jääneestä loiston kaudesta arvovieraineen ja juhlineen.
Gösta Serlachius (1876–1942) rakennutti Joenniemen kartanon
Joenniemen maatilan päärakennukseksi, jonka jokainen yksityiskohta arkkitehtonisine ratkaisuineen ja taideteoksineen vastasi
vuorineuvoksen ja hänen puolisonsa taiteellista näkemystä.
Nykyisin pääosa kotiseinille ripustetuista taideteoksista kuuluu
Serlachius-museoita ylläpitävän taidesäätiön omistukseen.
Vuoden 1935 lopussa valmistunut kartano toimi useiden arvovierailujen näyttämönä. Monet vieraista lukeutuivat valtakunnan
ylimpään johtoon. Marsalkka Mannerheimin käynti kesällä 1938
liittyi Vilppulan taistelujen muistomerkin paljastamiseen ja vuoden
1918 sodan 20-vuotismuiston juhlallisuuksiin.
Seuraavana kesänä presidentti Kyösti Kallio ja hänen puolisonsa
Kaisa Kallio poikkesivat Joenniemessä matkallaan Huhkojärven
tilalle, jossa presidentti toipui sydäninfarktista. Presidentti Risto
Ryti ja hänen puolisonsa Gerda Ryti vierailivat Serlachiusten
luona Joenniemessä säännöllisesti kesäisin ja usein myös uutena
vuotena. Pariskuntia sitoi paitsi sukulaisuus, myös ystävyys.
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Illalliset huipensivat vierailut
Joenniemessä totuttiin kestitsemään kerralla jopa kymmeniä vieraita. Arvovieraiden saapumiseen suhtauduttiin aina huolellisesti.
Kartano järjestettiin edustuskuntoon niin sisältä kuin ulkoa puistosta. Kartanon hiekkapiha tasoitettiin ja haravoitiin kuviolliseksi.
Jotkut vieraista tulivat yöjunalla, joka oli Vilppulan asemalla puoli
kahdelta aamuyöllä. Vieraita vastassa oli aina yhtiön autonkuljettaja. Ruth Serlachius oli täysin pukeutuneena ja ystävällisenä toivottamassa vieraat tervetulleiksi. Yöjunalla saapuville ja pois lähteville
katettiin saliin kevyt yöpala.

Juhlavat illalliset nautittiin barokkityylisessä ruokasalissa, jota koristavat kukka-asetelmat oli tehnyt tilan puutarhanhoitaja. Tarjoilusta
vastasivat talon sisäköt, jotka olivat pukeutuneet tummiin leninkeihin, pieniin valkoisiin essuihin ja hilkkoihin.
Joenniemessä suosittiin klassista ranskalaista keittiötä, jossa oli
venäläisiä ja ruotsalaisia vaikutteita. Raaka-aineet olivat aina ensiluokkaisia. Omasta puutarhasta ja kasvihuoneista saatiin vihanneksia, juureksia ja yrttejä, järvestä kalaa ja rapuja. Vuorineuvoksen
metsästysharrastuksen ansiosta tarjolla oli myös riistaa ja fasaania.
Keittäjä sai tarjoiluun liittyvät ohjeet suoraan vuorineuvoksettarelta,
joka asiansa osaavan edustusrouvan tavoin piti juhla-aterioista
päiväkirjaa. Näin usein käyvät vieraat eivät joutuneet syömään
samoja ruokia. Juhla-aterioilla oli useita ruokalajeja, joihin liittyi
asianmukainen juomatarjoilu.

Edustuskodista taidemuseoksi
Kartanon aika edustuskotina jäi lyhyeksi, sillä 1939 syttynyt sota
katkaisi kansainväliset liikeyhteydet ja kaikki voimavarat keskitettiin
sotaponnistuksiin. Vuorineuvoksen kuolema syksyllä 1942 hiljensi
edustuskodin elämän. Kartanon peri Gösta Serlachiuksen nuorempi
poika Bror Serlachius vuorineuvoksen ensimmäisestä avioliitosta
Sissi Serlachiuksen kanssa.
Yhteisymmärryksessä Ruth Serlachiuksen kanssa kartano luovutettiin kotirintaman käyttöön. Vuosina 1944–1945 siellä toimi
Arvo Ylpön johtama, Helsingistä pommituksia pakoon siirretty
Lastenklinikka. Syksyllä 1945 kartanon alakerta muutettiin taidemuseoksi, jonka tarina jatkuu edelleen.

Joenniemen kartanon yläaula 1943. Kuva H. Seppänen. Serlachius-museoiden kuva-arkisto.

Syyskuun alussa 1937 Joenniemeen saapui vierailulle Suomen
eduskunta puhemies Väinö Hakkilan johdolla. Myös Gösta
Serlachiukselle sisällissodan ajalta tuttuja valkoisen armeijan
johtajia, kuten Yhtyneiden Paperitehtaiden toimitusjohtaja Rudolf
Walden ja kenraaliluutnantti Hannes Ignatius, kävi Mäntässä.
Kartanossa nähtiin usein myös kansainvälisiä kauppakumppaneita,
diplomaatteja ja taiteilijoita. Ulkomaisista poliitikoista tunnetuin oli
talvisodan aikaan helmikuussa 1940 Joenniemessä vieraillut
Ison-Britannian entinen pääministeri Harold MacMillan.
Kuvataiteilijoista kartanossa viihtyivät muun muassa Hannes
Autere, Lennart Segerstråle, Paavo Tynell, Irina Bäcksbacka,
Jussi Mäntynen, Marcus Collin, Arvi Tynys sekä ruotsalainen Bror Börjeson, joilla Gösta Serlachius teetti tilaustöitä.
Vuorineuvoksettaren vieraita olivat muusikot ja näyttelijät.
Kartanossa nähtiin usein pianisti ja säveltäjä Ilmari Hannikainen,
jonka flyygelillä soittamat kesäisen kevyet sävelet kantautuivat
avoimista ikkunoista puistoon.
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Sanna TukiaLe Nguyen
SYDÄMELLISESTI

Sinun

Sanna Tukia-Le Nguyen toimii
Serlachius-museoissa yhtenä neljästä
vuorovastaavasta. Hän vastaa myös näyttelyiden avajaisten ja muiden tapahtumien
järjestelyistä. Matkailusta ja eri kulttuureista kiinnostuneen Sannan perheen
lomamatkat suuntaavat taas ulkomaille,
kun siihen on mahdollisuus.

Nanna Hänninen, 30 km on the Road Towards Rovaniemi City sarjasta New Ladscapes, 2006.

HOW ABOUT THE FUTURE?

Nanna Hännisen teemat ovat ajankohtaisempia kuin koskaan
Valokuvataiteilija Nanna Hännisen (s. 1973) uusimpien teosten
ydintä ovat moraaliset pohdinnat, joita tietoisuus ilmastonmuutoksesta yksilölle aiheuttaa. Hänen retrospektiivinen näyttelynsä
How About the Future? kokoaa yhteen näitä teemoja Serlachiusmuseo Göstassa.
Nanna Hännisen muotokieli on minimalistinen ja pelkistetty.
Teossarjoissaan hän liikkuu sisäisessä maailmassaan ja tarkastelee yksilön kokemusta yhteiskunnassa käyttäen mittatikkuna omia
tuntemuksiaan.
Varhaisiin 2000-luvun alun teoksiinsa Hänninen tallensi turvattomuuden kokemuksen World Trade Centerin iskujen jälkeisessä
maailmassa ja käsitteli vieraantuneisuutta, ulkopuolisuutta, kontrollin tarvetta ja sen mahdottomuutta. Teokset puhuttelevat näinä
aikoina, jolloin koko maailmaan levinnyt pandemia on hävittänyt
turvallisuuden tunteen monilta ihmisiltä.
Uusimmissa teoksissaan Nanna Hänninen on siirtynyt ulos
työhuoneestaan kuvaamaan ympäristöä. Ihmisen ajallisuus,
henkinen kasvu ja läsnäolo ovat teemoja, joita hän on käsitellyt
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läpi koko tuotantonsa. Hän pohtii yksittäisen ihmisen kokemusta
esimerkiksi ilmastonmuutoksesta käytävässä keskustelussa.
Nanna Hännisen kansainvälinen ura käynnistyi Berliinin taidemessuilta vuonna 2000. Hän valmistui Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen osastolta vuonna 2002 ja lukeutuu
Helsinki Schoolin taiteilijoihin. Uransa aikana hän on pystynyt
uusiutumaan useita kertoja ja käyttänyt monipuolisesti
hyväkseen valokuvaustekniikoita.
Viime vuosina Hänninen on pohtinut, miten taide voisi toimia
näyttelytilojen ulkopuolella. Hän on kehittänyt valokuvausta
hyödyntävän Neemo-menetelmän, jossa ratkaistaan yritysten
ongelmia valokuvan avulla.
Näyttelyn on kuratoinut Serlachius-museoiden
pääkuraattori Laura Kuurne.
GÖSTA

NANNA HÄNNINEN
HOW ABOUT THE FUTURE?
1.2.2020–7.3.2021

Miten ja milloin olet tullut
Serlachius-museoiden palvelukseen?
Tulin ensimmäisen kerran Serlachiusmuseoille töihin kevättalvella 2012.
Hakeuduin museolle alunperin vähän
sattumalta. Kaipasin vaihtelua entisiin
töihini, ja tuttava kertoi, että museolle
voisi laittaa hakemuksen. Kaksi vuotta tein
osa-aikaisesti töitä ja keväällä 2014 sain
vakituisen työpaikan assistenttina.

Mitä kaikkea työhösi sisältyy?
Vuorovastaavana asiakaspalvelun
sujuminen vuoron aikana kuuluu
vastuulleni. Tapahtumakoordinaattorin
työhön sisältyy monenlaisia asioita:
tapahtumien ja avajaisten suunnittelua,
aikatauluttamista, asiakaspalvelun
ohjeistamista, kommunikointia esiintyjien
kanssa, asioiden sopimista ja budjetin
seurantaa. Usein olen myös itse mukana
tapahtumien toteutuksessa.

Mikä on tapahtumakoordinaattorin
työssä parasta, mikä haastavinta?
Parasta on ehkä vaihtelevuus. Pidän siitä,
että työn alla on samaan aikaan monta

erilaista asiaa. Tykkään myös työskennellä
erilaisten ihmisten kanssa, ja sitä saankin
paljon tehdä. Haastavinta on toisinaan
omien erilaisten työtehtävien tasapainottaminen.

Serlachius-museoiden näyttelyiden
avajaiset muutettiin vuoden alusta
kaikille avoimiksi ja entistä vapaamuotoisemmiksi. Millaista palautetta niistä on saatu?
Palautetta on tullut tosi paljon. Vapaamuotoisempi ohjelma ja aikataulu ovat
saaneet paljon kiitosta, mikä tietysti
lämmittää mieltä. Avajaisiin ovat tosiaan
tervetulleita kaikki. Yleensä ohjelmassa
on puheita ja näyttelyyn tutustumista sekä
usein vielä vaihtuva, avajaisten teemaan
sopiva ohjelmanumero. Tietenkin ravintola
Gösta loihtii myyntiin aina jotain hyvää
purtavaa.

Olet matkustanut paljon. Mikä
matkustamisessa sinua viehättää?
Pidän yleisesti ottaen uusien asioiden
opettelusta, ja matkustellessa saa
treeniä sekä kielitaidossa että kulttuurien

tuntemuksessa. Aasian maat kiinnostavat
erityisesti ilmaston, ihmisten ystävällisyyden ja ruokakulttuurin puolesta. Minussa
on myös vähän ”maakeräilijän” vikaa,
joten aika usein kohde tulee valittua sen
mukaan, missä en ole vielä käynyt.

Mitä teet vapaa-aikanasi?
Kuljetan lasta jalkapallo- ja futsalharjoituksiin sekä peleihin, kun ne taas
alkavat. Lisäksi lenkkeilen ja vietän aikaa
perheeni kanssa. Teemme aika usein retkiä
lähialueille sekä isompiin kaupunkeihin,
kun yhteistä vapaa-aikaa löytyy.

Mikä on mieleenpainuvin muisto
työstäsi Serlachius-museoissa?
Se on varmasti parin vuoden takainen
rock-keikka, joka toteutettiin Jiri Gellerin
näyttelyn yhteydessä. Kyseessä oli ensimmäinen live-stream, jota olin mukana
toteuttamassa, ja esiintyjänä oli 69 Eyesista tuttu Jyrki69, joka oli aivan haltioissaan
museoympäristöstämme. Myös musiikki oli
omaan makuuni. Oli hauska kokeilla välillä
jotain aivan erilaista!
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P.S.
Pauli Sivonen
johtaja

MUSEOT KORONAKRIISISSÄ

Kuvat: Sampo Linkoneva.

PORTTI AUKI SELLUTEHTAALLE

RAKKAUSTARINA VAILLA VERTAA

Mäntän selluloosatehdas tarjosi sadoille ihmisille työtä ja toimeentuloa vuodesta 1913 vuoteen 1991. Serlachius-museo Gustafin
näyttely Selluportin takana luo näkymän sellutehtaan arkeen
tehtaalla työskennelleiden kertomana.

Olga Gummerus-Ehrströmin (1876–1938) ja Eric O. W. Ehrströmin
(1881–1934) rakkaustarina alkoi Pariisissa, jossa molemmat opiskelivat 1900-luvun alussa. Fyysisesti ja luonteenpiirteiltään he olivat
toistensa vastakohtia. Olga eli Olli oli sielukkaalla tavalla kaunis ja
pidättyvä. Bucklan puolestaan oli pyöreä, elämäniloinen seuramies.

Näyttelyssä nostetaan esiin ihmiset prosessikaavioiden ja tuotantolukujen takaa. Serlachius-museoiden tutkija Milla SinivuoriHakanen haastatteli sellutehtaalla
työskennelleitä vuosina 2017–
2018. Kaikkiaan muistitiedon
keruuseen osallistui 26 ihmistä ja tarinoita kertyi satoja
sivuja. Näyttelyyn näistä on
päätynyt vain pieni osa.
Näyttelyteksteissä ihmiset
kuvaavat työtä ja työn muutosta sellutehtaalla. Kerrotuista
tarinoista syntyy kokonaiskuva sellun
valmistuksesta, työtehtävistä prosessin eri vaiheissa ja varsinaista
tuotantoa tukeneista tehtävistä.
Selluportin takana -näyttelyn tarinat yhdessä kokoelma-aineistojen
kanssa avaavat näkymiä myös teollisen ympäristön muutokseen
sekä ympäristökysymyksiin. Runsas valokuva- ja piirustusaineisto
kertoo tehdasalueen ja tehdastyön muuttumisesta lähes kahdeksankymmenen vuoden aikana.
Näyttelyn on kuratoinut Milla Sinivuori-Hakanen.
Sen visuaalisesta ilmeestä on vastannut
Serlachius-museoiden suunnittelupäällikkö Tarja Väätänen.

SELLUPORTIN GUSTAF
TAKANA
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Olga ja Eric työskentelivät lähes aina yhdessä. Olli luopui lupaavasta
taidemaalarin urastaan ja toimi Bucklanin kumppanina tämän monipuolisissa tilaustöissä, jotka usein liittyivät jugend-rakennusten
sisutuksellisiin yksityiskohtiin. Molemmat suunnittelivat ja tekivät
myös itsenäisesti taidetta ja taideteollista esineistöä.
Ericin monet piirrokset kertovat, että erotiikalla oli pariskunnan
suhteessa rakkauden ja kumppanuuden ohessa tärkeä merkitys.
Piirroksissa Bucklan kuvaa itsensä jättimäiseksi mustekalaksi, jonka
syliin ihana Olga vaipuu.
Pariskunta täydensi joka suhteessa toisiaan, ja heidän henkinen
yhteytensä oli niin vahva, että se kesti kovatkin koettelemukset.
Kahden lapsen menettäminen oli kipeä asia, josta ei puhuttu.
Bucklanin menetettyä onnettomuudessa 1927 oikean kätensä
Olgan merkitys hänen tärkeänä apunaan vain korostui.
Ehrströmien elämäntyötä valottava näyttely jatkuu Serlachius-museo
Gustafissa. Näyttelyyn liittyvä video kertoo pariskunnan monipuolisesta yhteistyöstä ja kumppanuudesta. Näyttelyä täydentää julkaisu,
jossa Ehrströmien elämäntarina kerrotaan ensimmäisen kerran
näin laajasti. Näyttelyn on kuratoinut Serlachius-museoiden tutkija
Helena Hänninen ja näyttelyarkkitehtuurista on vastannut
suunnittelupällikkö Tarja Väätänen.

OLLI JA BUCKLAN –
GUSTAF
EHRSTRÖMIEN ELÄMÄ JA
TAIDE 30.8.2020 saakka

Tätä kirjoittaessani elämme keskellä koronaviruksen aiheuttamaa
kriisiä. Ennennäkemätön inhimillinen ja taloudellinen tragedia
ravistelee ihmisiä ja instituutioita kaikkialla maailmassa.

Koronakriisillä on jo nyt ollut suuria vaikutuksia myös museoiden
talouteen. Suurin osa niistä on riippuvaisia pääsylipputuloista.
Onneksi valtio on tullut vastaan erilaisten tukitoimien muodossa.

Vielä maaliskuun puolivälissä luulin tietäväni hyvin, mitä näyttelyitä avaamme keväällä, kesällä ja syksyllä. Odotin innoissani, että
voimme pian esitellä Serlachiuksen ystäville omien kokoelmien
lisäksi italialaisia elokuvapukuja ja kanadalaista valokuvataidetta.
Syksyllä vuorossa olisi englantilaista kuvanveistoa ja kotimaista
kantaaottavaa nykytaidetta.

Serlachiuksen kaltaiset,
pääosin sijoitustuloilla
oman toimintansa
rahoittavat kohteet
puolestaan joutuvat
seuraamaan tarkoin
osakekurssien kehitystä.
Jos maailmantalous
on koronakriisin vuoksi
pitkään polvillaan, kaikkia toimintoja voidaan
joutua miettimään
uudelta pohjalta.

Nyt tilanne on muuttunut. Museoiden ovet kaikkialla maailmassa
ovat kiinni ja taideteosten, taiteilijoiden, kuraattoreiden ja kuriirien
liikkuminen on matkustusrajoitusten ja rajojen sulkemisen vuoksi
mahdotonta. Kevään ja alkukesän näyttelyt on Serlachiuksella
siirretty syksyyn, syksyn näyttelyt puolestaan tuleville vuosille.
Yleensä museoilla on tiedossa ohjelmansa noin kahdelle tai
kolmelle tulevalle vuodelle. Ohjelman suunnittelu on iso ponnistus
ja vaatii monenlaisia kotimaisia ja kansainvälisiä neuvotteluita.
Nyt suunnitelmat on jouduttu heittämään roskakoriin ja ohjelmia
laaditaan uudestaan. Museoiden näyttelyt siirtyvät, pahimmassa
tapauksessa joitain joudutaan perumaan. Tapahtumat ovat olleet
kriisin alkupäivistä alkaen peruttuja. Viestintää on sopeutettu
kriisiolosuhteisiin. Kuten muuallakin yhteiskunnassa, monet
toiminnot ovat siirtyneet verkkoon.
On mietittävä vaihtoehtoisia ratkaisuja. Suuri osa suomalaisista
museoista on jo kertonut, että jos museot avataan kesäksi, vanhat
näyttelyt jatkavat. Tuntuisi hölmöltä purkaa näyttelyitä, joita ei kovin
moni ihminen ole ehtinyt nähdä. Kesän kulttuurimatkailusesonki ei
välttämättä ainakaan maakunnissa ole oikea aika pitää näyttelysaleja kiinni uusien näyttelyiden rakentamisen vuoksi.
Näyttelyiden ja tapahtumien lykkääntyminen on tietysti pienimpiä
harmeja tällä hetkellä. Raskaatkin päätökset ovat perusteltuja –
riskiryhmien suojeleminen on tärkeämpää kuin päivittäisen elämän
ja arjen jatkuminen. Kiusallisinta on, että emme tiedä, miten kauan
poikkeusaika jatkuu.

"

Jos kriisissä
jotain hyvää on,
niin kenties se,
että olemme oivaltaneet voivamme tehdä
isoja päätöksiä silloin
kun niitä tarvitaan.

Monet museot ovat joutuneet ilmoittamaan henkilöstönsä lomautuksista, niin valitettavasti myös Serlachius. Kuitenkin on tärkeää
muistaa, että museoissa tehtävä työ ei liity yksinomaan aukioloon
ja asiakaspalveluun. Laajat museaaliset velvollisuudet kulttuuriperinnön suojelemiseksi ja esittelemiseksi eivät ole kadonneet
mihinkään.
Koronakriisi on iskenyt kipeästi museoiden kansainväliseen toimintaan. Museoiden arjessa kansalliset rajat ylittyvät nykyisin jatkuvasti, ja lähes kaikki toimintomme sisältävät päivittäistä kansainvälistä
yhteistyötä. Epävarmuus ja rajojen sulkeminen ovat vieneet pohjaa
kaikelta tältä.
Tärkeintä on olla kääntymättä sisäänpäin. Museoiden perustehtävä on jatkossakin vaalia kansallisia ja kansainvälisiä perinteitä ja
uusinta kulttuuri-ilmaisua, tallentaa niitä kokoelmiinsa sekä esitellä
niitä yleisöilleen näyttelyissään, julkaisuissaan, palveluissaan ja tapahtumissaan. Jos koronakriisissä jotain hyvää on, niin kenties se,
että olemme oivaltaneet voivamme tehdä isoja päätöksiä hyvinkin
nopeasti silloin kun niitä tarvitaan.
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ONNEA ETSIMÄSSÄ – ITALIAN NYKYTAIDETTA 27.9.2020 SAAKKA
Onnen etsiminen on teemana ryhmänäyttelyssä, joka kokoaa Pohjoisja Etelä-Italiasta yhteen neljätoista taiteilijaa. Kesän yli jatkuva näyttely
on ajankohtaisempi kuin koskaan.
HOW ABOUT THE FUTURE? 7.3.2021 SAAKKA
Nanna Hännisen retrospektiivinen valokuvanäyttely käsittelee yksilön kokemuksia yhteiskunnassa. Uusimmissa teoksissaan hän keskittyy ilmastonmuutokseen ja sen mukanaan tuomiin valintoihin.
TOIMINTAMUISTI 7.3.2021 SAAKKA
Katsoja on oleellinen osa Petri Eskelisen veistoksia, jotka heräävät hetkeksi
henkiin kävijän käyttäessä niitä. Viimeaikaisissa töissään Eskelinen on
tutkinut kasvien kykyä ajatella.
KARTANON KLASSIKOT
Kokoelmaripustus esittelee taidesäätiön omistamia Suomen kultakauden
ja vanhan eurooppalaisen taiteen klassikoita sekä uudempia hankintoja.
Ripustusta on uusittu 2020.

GÖSTA Joenniementie 47, 35800 Mänttä
GUSTAF R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä
Myyntipalvelu 040 166 3480, (03) 488 6800, myynti@serlachius.fi
SERLACHIUS-MUSEOT AVOINNA (kun saamme jälleen luvan)
Kesäaikana 1.6.–31.8. joka päivä 10–18, myös juhannuksena
Talviaikana 1.9.–31.5. ti–su 11–18, maanantaisin suljettu
HINNAT
Museoiden yhteislippu:
aikuiset 10 e, eläkeläiset ja opiskelijat 7 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Tilauksesta opastetut kierrokset ja ohjelmapalvelut
alkaen 10 e/hlö sisältäen pääsymaksun.
Museoissamme käy Museokortti.
serlachius.fi
facebook.com/serlachius
twitter.com/serlachius

web

GUSTAF
SELLUPORTIN TAKANA
Uusi haastatteluihin pohjauttuva näyttely sellun valmistuksesta Mäntässä
nostaa esiin ihmiset prosessikaavioiden ja tuotantolukujen takaa.
OLLI JA BUCKLAN – EHRSTRÖMIEN ELÄMÄ JA TAIDE 30.8.2020 SAAKKA
Näyttely esittelee lahjakkaan taiteilijapariskunnan Olga GummerusEhrströmin ja Eric O. W. Ehrströmin elämäntyötä ja monipuolista tuotantoa
sekä syvää rakkaussuhdetta.
PAPERIPERKELE
Suomalaisen paperiteollisuuden uranuurtajan G. A. Serlachiuksen elämä
ja liiketoimet avautuvat vahvasti dramatisoidussa näyttelyssä, jossa tarinat
kuljettavat katsojaa.
APTEEKKARIN KAUPPAHUONE
Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu toiminnallinen näyttely, jossa
pääsee puuhastelemaan vanhan kauppahuoneen erilaisissa tehtävissä.

SERLACHIUS-BUSSI (kun museot jälleen avoinna)
Tampereelta suoraan museoihin aina aukiolopäivinä.
TAMPERE - MÄNTTÄ
10.50 Tampere, linja-autoasema
11.05 Tampere, rautatieasema
12.25 Mänttä, Gösta-museo
MÄNTTÄ - TAMPERE
17.20 Mänttä, Gösta-museo
18.45 Tampere, rautatieasema
18.50 Tampere, linja-autoasema
Tarkemmat pysäkit ja aikataulu www.serlachius.fi
Kantatie 58:n varrella | Jyväskylä 83 km
Tampere 88 km | Helsinki 263 km

VAASA
KUOPIO

58

Vilppulan rautatieasemalta n. 7 km
Mäntän keskustaan www.vr.fi

MÄNTTÄ-VILPPULA
JYVÄSKYLÄ

63

instagram.com/serlachiusmuseums
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