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Lämmin tervehdys Teille,
hyvät ystävät!
Toivottavasti voitte hyvin ja perheenne on pysynyt terveenä. Meillä on täällä Mäntässä ollut ihan mahdoton hoppu: talvi
on vierähtänyt taas rakentamisponnistelujen parissa. Ei, emme ole pykänneet tänne uutta museopytinkiä, vaan Göstan
salin sisäpuolelle ihka oikean talon! Jaa miksikö? No, tämä Etelä-Afrikasta saakka tänne saapuva valokuvataiteilija,
herra Ballen, niin tahtoi. Kaikki valokuvansa näytille tuovat taiteilijat eivät ole yhtä isoa rakennelmaa kuvilleen
halunneet, mutta komea näyttely on niistä tulossa.
Kuuluu meille muutakin uutta. Kutsuimme ympäri maailmaa itseoppineita taitajia esittelemään töitään. Heidän milloin
värikkäät milloin paljaat hengentuotteensa tuovat meille paljon niin iloa kuin ajatukseen aihettakin. Gustaf edelleen
askaroi muinaisen Mäntän parissa, mikä on johdatellut hänet pohtimaan kaikkia maailmanselityksiä. Hän kyllä
mielellään antautuu niistä keskusteluun kanssanne, jos tohditte.
Huomasitteko muuten, kuinka pikku Monet’mme sai taannoin ison mylläkän aikaan. Gösta on kyllä hyvin tyytyväinen,
ettei sen aitoutta kukaan enää epäile, kun tutkimusryhmä tieteen uusimpia saavutuksia hyväksi käyttäen saattoi todeta
teoksen todellakin taiteilija Monet’n signeeraamaksi. Laitamme maalauksen taas kesällä näytille kartanoon, mutta
syksyllä se matkustaa Tanskaan.
Taajaväkinen yhdyskuntamme on saanut vastaanottaa matkalaisia kaikkialta valtakunnasta ja sen rajojen ulkopuolelta.
Odotamme taas tänne isoa joukkoa kesävieraita. Meillä on täällä uutta ihmeteltävääkin matkustavaisten iloksi. Kun
tulette tänne, niin kiivetkääpä mänttäläisten omalle vuorelle - no pelkkä iso töppäre se on, mutta aina täällä tavataan
hieman isotella - ja käyskennelkää sen metsikössä. Antakaa raikkaan ilman tunkeutua tiehyeisiinne ja ihailkaa
Vuorentornista avautuvia neitseellisiä näkymiä. Sen jälkeen asettakaa askeleenne vielä metsäpolulle, joka johtaa
Vuorenmajalle. Kuvitelkaa, siellä voitte hörpätä kahvia ja nauttia korkeasta ilmanalasta viinejä siemaillen kuin Alppien
maassa ikään!
Kuten huomaatte, Teidän on syytä varautua myös reippailuun. Saattaisimme tehdä yhdessäkin kävelyretken suloiseen
saareemme ja uljaaseen veistospuistoon, jossa taiteilija Toikka esittelee hengentuotteitaan. Muistakaa siis suojata
hipiänne asianmukaisella päähineellä vieraisille tullessanne.

Teitä kaikkia jo kovasti varroten,
sydämellisesti Sinun,
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Yleisöopastuksia kesällä Göstassa
Taidemuseo Göstassa järjestetään kesällä lauantaisin ja
sunnuntaisin kaikille avoimia yleisöopastuksia. Opastukset
on suunnattu niille kävijöille, jotka tulevat museoon
omatoimisesti ja haluavat kuulla museosta ja siellä olevista
näyttelyistä.

Mobiiliopastuksia omatoimisille

Opastukset alkavat kello 12.15, 14.15 ja 16.15 ja ne
kestävät noin 40 minuuttia. Yleisöopastukset käynnistyvät
kesän näyttelyiden avautuessa 13.6. ja jatkuvat 30.8. asti.
Opastus maksaa 2 e/hlö pääsymaksun lisäksi.

Mobiiliopastukset avautuvat QR-koodien avulla, joita
älypuhelimesi voi lukea museon sisääntulon infotaululta,
näyttelyissä tai ulkona veistosten viereltä. Opastusten
sisältöön voi tutustua myös seuraavissa osoitteissa:

Gösta- ja Gustaf-museoissa järjestetään lyhyitä
tasatuntituokioita kello 11–17. Museon asiakaspalvelun
henkilökunta kertoo pääkohtia museoista ja siellä olevista
näyttelyistä. Tasatuntituokiot sisältyvät pääsymaksuun.

http://tarinasoitin.fi/gosta
http://tarinasoitin.fi/gustaf
http://tarinasoitin.fi/top10
http://tarinasoitin.fi/wikstrom
http://tarinasoitin.fi/veistokset
http://tarinasoitin.fi/kauppahuone

Museoiden ja Serlachiusten historiaan voi perehtyä myös
elokuvaesitysten kautta. Taidemuseo Göstan Kivijärvi-salissa
esitetään dokumenttielokuvaa Paviljonki – rakennus taiteelle,
jonka kesto on noin 55 minuttia. Gustaf-museon auditoriossa
voi katsoa puolen tunnin mittaisen elokuvan Serlachiuksen
tarina. Elokuvaesitykset ovat maksuttomia.

Serlachius-museoiden historiaan ja arkkitehtuuriin, suvun
patruunoihin, näyttelyihin ja taideteoksiin voi tutustua oman
älypuhelimen avulla.

QR-koodin lukemista varten puhelimeen täytyy ladata
etukäteen jokin QR-reader-ohjelmista.

Serlachius-bussilla junalta museoihin
Serlachius-museoihin on nyt entistä helpompi tulla. Bussi kuljettaa Vilppulan rautatieasemalle tulevilta junilta matkustajia
museoihin ja vie lähteville junille. Bussi liikennöi kesäaikaan 1.6.–31.8. joka päivä ja talviaikaan 1.9–31.5. viikonloppuisin. Voit
siis nousta junaan vaikka Helsingistä, vaihtaa Tampereella Vilppulan taajamajunaan ja hypätä Vilppulassa Serlachius-bussiin.
Bussimaksu on 3 euroa, ja sillä voi matkustaa Mäntässä koko päivän. Liikennöinnistä vastaa Mäntän Tilausliikenne Oy. Tarkempi
aikataulu löytyy Serlachius-museoiden sivuilta: serlachius.fi/fi/info/serlachius-bussi/
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Mäntän Musiikkijuhlien tämän kesän yksi kansainvälisistä vieraista on Barry Douglas.
Pianomusiikkifestivaalin pääkonserttipaikkana toimii jälleen Gösta-museon Kivijärvi-sali.

Taidemuseo Gösta
Mäntän Musiikkijuhlien
päänäyttämönä
Kansainväliset huippupianistit tähdittävät jälleen Mäntän
Musiikkijuhlien kesää. Pianomusiikin festivaali järjestetään
5.–9. elokuuta. Sen pääkonserttipaikkana on nyt toista kertaa
Serlachius-museo Göstan Kivijärvi-sali.
Musiikkijuhlien teemana on säveltäjämestari Jean
Sibelius, jonka syntymästä on tänä vuonna 150 vuotta.
Avajaiskonsertissa Sibeliuksen tuotantoa esittää Eero
Heinonen. Luentokonsertissa Suomen taiteen kulta-ajasta
luennoi Eero Hämeenniemi ja pianistina toimii Risto-Matti
Marin.
Kansainvälisen Jean Sibelius -sävellyskilpailun palkittuja
pianoteoksia tulkitsevat Paavali Jumppanen ja Juhani
Lagerspettz. Sibeliusta kuullaan myös Mäntän kirkossa
urkutaiteilija Ville Urposen esittämänä.
Kansainvälisistä vieraista Angela Hewitt esittää Johan
Sebastian Bachin Goldberg-variaatiot. Tapahtuman
päätöskonsertissa eli niin sanotussa Gustaf Serlachius
-konsertissa irlantilainen Barry Douglas tulkitsee Brahmsia ja
Schubertia.
Lippuja myydään lippu.fi:ssä, Serlachius-museo Göstassa
(03) 488 6800 ja Taidekaupunki-infossa (03) 4888 555.

Food & Art
hyvän ruoan
ystäville
Hyvän ruoan, juoman ja taiteen ystävien kannattaa
suunnata 28.–30. elokuuta taidemuseo Göstassa
järjestettävään Food & Art -tapahtumaan.
Viikonlopun aikana voi istahtaa pöytään nauttimaan
kansainvälisten ja suomalaisten huippukokkien
valmistaman lounaan tai illallisen ja tutustua
kokkien työskentelyyn demokeittiössä. Lisäksi
ohjelmaan kuuluu asiantuntijoiden vetämiä
keskustelutilaisuuksia Göstan Kivijärvi-salissa sekä
ruoka- ja käsityöläistori museon pihapiirissä.
Tänä vuonna Food & Art tuo Suomeen joukon
tunnettuja naiskeittiömestareita. Vieraina ovat
maailman ainoa naispuolinen Bocuse d’Or
-voittaja Léa Linster Luxemburgista, Christina
Bowerman Italiasta, Suzuko Enomoto Japanista,
Ylfa Helgadóttir Islannista, Amandine Chaignot
Ranskasta sekä Malin Söderlund Ruotsista.
Ulkomaisten huippukokkien lisäksi tapahtumassa
kokkaavat Suomen kokkimaajoukkue, Suomen
Bocuse d’Or -kandidaatti sekä Vuoden Kokki
2015. Yhdessä he valmistavat omistautuneimmille
ruoan ystäville perjantaina ja lauantaina yhdeksän
ruokalajin illallisen.
Taidemuseo Göstan pihapiirin ruoka- ja
käsityöläistorilla voi tutustua kotimaisiin tuotteisiin,
tehdä hyviä ostoksia ja nauttia toritunnelmasta.
Tapahtumaan on ilmainen pääsy, ja valtaosa
ohjelmasta on maksutonta.
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Muinais-Mänttä
kirjoittaa historian uudelleen
Serlachius-museo Gustafin Muinais-Mänttä on
näyttely, jonka jälkeen maailmanhistoria ei ole
entisensä. Näyttely kertoo sensaatiomaisesta
paljastuksesta: maailman sivilisaatio on Mäntästä
peräisin!

Serlachius-museoiden erikoisin näyttely

Hämmästyttävä tarina alkoi Göstan laajennusosan työmaalta
alkuvuodesta 2013. Perustuksia kaivettaessa eräs työmies
huomasi kaivinkoneen paljastaman savitaulun, jossa oli
sumerinkielistä tekstiä. Paikalle hälytettiin arkeologi, joka
totesi löydön merkittävyyden. Sattumalta paikalla olleen
elokuvaohjaaja Arto Koskisen kuvausryhmä onnistui
tallentamaan löytöhetken sellaisenaan.

Näyttelyn viimeisessä kohteessa Arto Koskinen esittää oman
teoriansa siitä, mistä Mäntässä jääkauden ajalla vaikuttanut
sivilisaatio on peräisin. Miten historian suuret salaisuudet
Stonehengestä sfinksiin ja kuun valloitukseen ovat saaneet
uudenlaisia selityksiä yhteydessä muinaismänttäläiseen
sivilisaatioon?

Kun tätä löytöä ja muita Mäntässä tehtyjen arkeologisten
kaivausten tuloksia analysoitiin, alkoi hahmottua
kokonaiskuva, joka mullistaa perinteisen historiankirjoituksen.
Ihmisen alkukoti ei olekaan Egyptissä tai Mesopotamiassa,
vaan pohjoispirkanmaalaisessa Mäntän taidekaupungissa.

Näyttely koostuu Arto Koskisen kolmiosaisesta
dokumenttielokuvasta, joka esittelee muinaismänttäläisen
kulttuurin tutkimuksen alkuvaiheita. Lisäksi esillä on joitain
arkeologisia löydöksiä sekä sumerinkielistä tekstiä sisältänyt
savitaulu.

Muinais-Mänttä-näyttelyn idea syntyi jo Mäntän
kulttuuripääkaupunkihankkeen yhteydessä. Sen jälkeen idea
jalostui ja sai lopullisen muotonsa tarinoiden kertomiseen
erikoistuneessa Gustaf-museossa. Samalla se on erikoisin
näyttely Serlachius-museoiden historiassa.

Vuodeksi pääsylippu
lähes 200 museoon
Museokortti on suomalaisten museoiden yhteislippu, joka on voimassa vuoden
ajan ensimmäisestä käyttöpäivästä. 54 euroa maksavalla Museokortilla voi
vierailla museossa niin monta kertaa kuin haluaa.
Toukokuun alussa myyntiin tulevalla Museokortilla pääsee myös Serlachiusmuseoihin ja lähes 200 muuhun museokohteeseen eri puolilla Suomea – aina
Hangosta Inariin saakka. Luottokorttia muistuttava pääsylippu kulkee helposti
mukana lompakossa ja madaltaa kynnystä poiketa museoon pikaisestikin.
Osta omasi tai anna lahjaksi ystävälle, äidille tai vaikkapa uudelle ylioppilaalle!
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Taidemuseo Gösta
on Vuoden museo!
Serlachius-museo Gösta on palkittu
Vuoden museona. Palkinto ojennettiin
toukokuun lopussa Lappeenrannassa
järjestettyjen Museopäivien yhteydessä.
Suomen Museoliiton ja ICOM – Suomen komitean
myöntämä Vuoden museo -palkinto annetaan
museolle, joka on edistänyt merkittävällä tavalla
museoalan yhteiskunnallista näkyvyyttä ja
vaikuttavuutta. Museon toiminta on tuonut uusia
tai erilaisia näkökulmia, ideoita ja ajatuksia
museoalalle. Vuoden museo -palkinto jaettiin toista
kertaa.
Palkintoraadin mukaan Serlachius-museot
on uudistanut toimintaansa rohkeasti ja
innovatiivisesti korostaen silti sisältöjä ja
kunnioittaen museon taustalla olevan säätiön
perustajan tahtoa.
Museon näyttelyjen ja sisältöjen rinnalla
ravintola, museokauppa ja kuljetuspalvelut
muodostavat konseptin, joka ei jätä nykyaikaista
museoasiakasta kylmäksi. Vahvalla viestinnällä
on ollut merkittävä rooli uudistushankkeen
onnistumisessa. Koko museoalan näkökulmasta
on hienoa, että uudistetun museon merkitys
paikkakuntansa vetovoimatekijänä on tunnustettu
laajalti, palkintoraati perustelee.
Raadin mukaan museon uudistamisen näkyvin
osa on vanhaan kartanorakennukseen yhdistetty
uudisrakennus, joka tarjoaa erinomaiset
toimintaedellytykset kokoelman hoidolle ja
kartuttamiselle sekä uusien kiinnostavien
vaihtuvien näyttelyiden esittämiselle. Uusi konsepti
laajentaa myös museon mahdollisuuksia toteuttaa
perustajansa Gösta Serlachiuksen tahtoa hankkia
ja tuoda näytteille oman ajan taidetta Mänttään.

Twist-veistoskorut
museokauppaan
Museokaupassa kesän uutuustuotteiden joukkoon kuuluu
hopeaseppä Suvi Isokankaan Serlachius-museoille
suunnittelema korusarja.
Mäntässä asuva ja työskentelevä Isokangas sai kipinän
koruaiheeseen kuvanveistäjä Harry Kivijärven modernistisista
kiviveistoksista, joita on nähtävissä taidemuseo Göstan
puistossa ja museorakennuksessa. Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön taidekokoelmaan kuuluu kaikkiaan 24 Kivijärven
veistosta.
– Kivijärven jylhissä veistoksissa puhuttelee niiden selkeys,
rauhallinen olemus ja pintojen vuoropuhelu. Rouhea, työstön
jäljille jätetty pinta ja sileiksi kiillotetut kohdat muodostavat
hienon kontrastin, Suvi Isokangas kertoo. Hän lähti hakemaan
samaa ajatusta koruihin, ja näin syntyi hopeasta Serlachiusmuseoiden oma korusarja.
– Korut ovat yksinkertaisia ja kauniita, mutta silti niissä on
vähän ”twistiä”. Tästä tuli idea korun nimeen.
Twist-korut ovat käsintaottua 925-hopeaa. Korusarjaan
kuuluvat riipus, korvakorut, rintaneula sekä solmioneula ja
kalvosinnapit. Korvakoruja on erikokoisia. Niistä voi muodostaa
omannäköisensä parin tai hankkia vain yksittäisen korviksen.
Korut ovat myynnissä paviljongin museokaupassa kesäkuun
alusta lukien.
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KAUKAINEN
KOSKETUS

– Mänttä ulkopuolisen silmin
Taidemuseo Göstan kesän päänäyttely Kaukainen kosketus kertoo yhdeksän suomalaisen ja
kansainvälisen valokuvataiteilijan töiden kautta suomalaisesta paikkakunnasta nimeltä Mänttä.
Valokuvataiteilija Ville Lenkkerin kuratoima näyttely taidemuseo Göstassa on kuin kosketus – tai
nipistys kaukaisuudesta.
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Kaukainen kosketus – Touching from a Distance on jatkoosa Mäntän kuvalliselle tutkiskelulle, jonka Ville Lenkkerin
oma näyttely Kivettynyt metsä aloitti syystalvella 2014.
Lenkkeri kutsui näyttelynsä avautuessa Mänttään joukon
suomalaisia ja ulkomaalaisia valokuvataiteilijoita. Heidän
toivottiin kuvaavan kaupunkia objektiivisesti ilman turhaa
kohteliaisuutta – altistavan paikkakunnan riippumattomalle ja
innovatiiviselle kuva-analyysille.
Mäntässä vierailleet kuvaajat olivat Roger Ballen, Elina
Brotherus, Petros Efstathiadis, Aino Kannisto, Trish
Morrissey, Esko Männikkö, Pekka Niittyvirta, Inta Ruka
ja Pekka Turunen. Osalle taiteilijoista Mänttä oli tuttu
aiemmilta vierailuilta tai kuulopuheista, osalle täysin vieras
pikkukaupunki maailman muiden kaupunkien joukossa.
Muutamat taiteilijat tulivat Mänttään valmiin suunnitelman
kanssa. Osa taas halusi dokumentoida paikkakunnan elämää
juuri sellaisena, kuin he sen kohtasivat. Näistä kohtaamisista
on Göstan paviljongin päänäyttelytilaan rakentunut
monimuotoinen näyttely, joka sisältää valokuvien lisäksi
videota sekä installaatioita.
– Näyttely on moninainen, mikä tietysti oli tavoitteenakin, kun
aloin koota tätä joukkoa. Halusin erilaista kuvamateriaalia.
Kanssakäyminen ja kohtaaminen ovat minulle tärkeitä
lähtökohtia. Kuvaajan pitää olla läsnä ja vaikuttaa jollain
tavoin lopputulokseen, Ville Lenkkeri korostaa.

Purkutaloon Ballenin installaatio
Maailmalla kulttimainetta nauttiva Roger Ballen rakensi
purkutuomion saaneeseen autiotaloon hurjan installaation
käyttäen hyväkseen kaikkea, mitä hän paikkakunnalta
löysi. Tuloksena on hänen vankkumattoman ja visuaalisen
tyylinsä ja hänelle tuntemattoman pikkukaupungin synteesi.
Näyttelyssä nähdään tuo installaatio ja siihen liittyviä
valokuvia.
Kreikkalainen Petros Efstathiadis kyhäsi jäteromusta kojeita
ja laitteita, jotka symboloivat hänelle pientä pohjoista
paperiteollisuuspaikkakuntaa. Hänkin halusi luoda tyhjästä
oman tehtaansa ja kaiken, mitä se ympärilleen vaatii samaan
tapaan kuin G. A. Serlachius 1800-luvulla.
Irlantilaissyntyinen Trish Morrissey valitsi Serlachiusmuseoiden kuva-arkistosta joukon vanhoja valokuvia,
lavasti tilanteet uudestaan ja sijoitti itsensä kuvissa olevien
henkilöiden tilalle. Elina Brotherus toteutti videoteoksen
muotoon kootun valokuva-albumin kaikesta, mitä hän kohtasi
Mäntässä. Esko Männikkö puolestaan kuvasi autiotaloja
Mäntässä ja sen ympäristössä.

Evakkotarinoita ja kaikkitietäjiä
Pekka Niittyvirta liikkui paljon iltaisin ja öisin, kuvasi
tapaamiaan ihmisiä sattuman ja yllätysten johdattaessa
häntä uusiin paikkoihin sekä tilanteisiin. Aino Kannisto kuvasi

itseään Mäntän merkittävien rakennusten äärellä ja sijoitti
näin itsensä osaksi paikkakunnan historiaa.
Latvialainen Inta Ruka puolestaan etsi, haastatteli ja kuvasi
henkilöitä, joiden sukujuuret ovat Karjalassa. Evakoille Mänttä
on merkinnyt uuden alkua, turvaa sekä kiinnekohtaa, vaikka
kotikaupunki se ei ole ollutkaan. Pekka Turunen kartoitti
paikkakunnan kaikkitietäjiä, jotka tuntevat kaikki ja ovat
kaikesta perillä – heitä joihin paikan hengen voi olettaa
henkilöityvän.
– Toivon, että näiden projektien
kautta voisimme nähdä
metsän puilta, yllättyä ja
löytää paikkakunnasta
uusia näkökulmia, joita
emme aiemmin ole
huomanneetkaan. Nyt
kun Mänttää on kuvattu
sekä kotikaupunkina
että pikkukaupunkina,
muodostuu muistikuvan ja
havainnon synteesinä uusi totuus,
subjektiivisuuden ja objektiivisuuden
summa, Ville Lenkkeri uskoo.

KAUKAINEN
KOSKETUS

Taidemuseo Gösta
13.6.–13.9.

Aino Kannisto kuvasi itseään Mäntän vanhoissa rakennuksissa tai niiden edessä sijoittuen
näin osaksi paikkakunnan historiaa. Aino Kannisto, Nimetön (Nainen ja torvi) sarjasta
Untitled / (Woman with Horn) from the series The Visitor, 2014.
Roger Ballen rakensi Vilppulassa sijaitsevaan autitaloon installaation, joka siirretään
näyttelyyn. Teokseen kuuluu myös valokuvia. Osa teoksesta: Roger Ballen, Kaksinaamainen
sarjasta Toinen tuleminen / Two-Faced from the series Resurrected, 2015.
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ROGER BALLEN

ESKO MÄNNIKKÖ

Syntynyt Yhdysvalloissa 1950, asunut Etelä-Afrikassa 1980-luvulta lähtien.
Kuvasi aiemmin marginaalissa elävien ja syrjäytyneiden ihmisten elämää
Etelä-Afrikan pienissä kaupungeissa. Siirtynyt ilmaisussaan fantasian ja
todellisuuden välimaastoon, jossa piirroksilla on yhä suurempi osuus.
Useita maailmanlaajuisesti tunnettuja valokuvakirjoja, viime aikoina myös
videoteoksia. Die Antwoord -yhtyeen I Fink U Freeky -videon visuaalisen
ilmeen luominen teki Ballenista erittäin tunnetun populaarikulttuurin parissa.

Oululainen valokuvaaja (s. 1959), joka tunnetaan erityisesti
pohjoissuomalaisen ihmisten ja arkirealismin kuvaajana. Tallentanut
syrjäseutujen asukkaiden elämää myös Yhdysvalloissa Texasin ja Meksikon
rajaseuduilla. Nousi julkisuuteen vuonna 1995 Helsingissä pitämänsä
Naarashauki-näyttelyn valokuvilla. Valittiin samana vuonna Vuoden nuoreksi
taiteilijaksi. Kansainvälisesti yksi Suomen tunnetuimmista valokuvataiteilijoista.

ELINA BROTHERUS
Valokuva- ja videotaiteilija (s. 1972), joka asuu ja työskentelee Suomen
lisäksi Ranskassa. Kuvaa itseään erilaisissa ympäristöissä.
Opiskeli kemiaa mutta vaihtoi alaa ja valmistui vuonna 2000 taiteen
maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen osastolta.
Palkittu muun muassa Fotofinlandialla vuonna 2000, valokuvataiteen
valtionpalkinnolla 2008 ja Pro Finlandia -mitalilla 2012.

PEKKA NIITTYVIRTA
Valokuvataiteilija (s. 1974), joka valmistunut Taideteollisesesta
korkeakoulusta 2007. Opiskellut myös Kent Institute of Art and Design
-koulussa Rochesterissa 1998-2001. Fotofinlandia-finalisti vuosina 2004,
2006 ja 2014. Kuvaa ja dokumentoi kohtaamiaan ihmisiä. Antaa itsensä
ajautua erilaisiin paikkoihin ja tilanteisiin. Tunnetaan erityisesti Greetings
from Helsinki -postikorttisarjastaan, johon valokuvasi Helsingin arkirealismia:
räntäsadetta ja puistoon sammuneita ihmisiä.

INTA RUKA
ROGER BALLEN

ESKO MÄNNIKKÖ

INTA RUKA

ELINA BROTHERUS

PETROS EFSTATHIADIS

AINO KANNISTO

PEKKA NIITTYVIRTA

TRISH MORRISSEY

PEKKA TURUNEN

Latvialainen valokuvataiteiija (s.
1958), joka asuu ja työskentelee
Riikassa. Kuvaa perinteisesti
mustavalkoiselle filmille ihmisiä
pääasiassa kotimaassaan.
Kuvaa kohteitaan syvän
yhteisymmärryksen ja humanismin
merkeissä. Palkittu muun muassa
Latvian Taiteilijaseuran Prize of the
Year -palkinnolla 2003.

PETROS EFSTATHIADIS
Kreikkalainen valokuvataiteilija (s. 1980), joka asuu edelleen pienessä
kotikylässään. Opiskellut Surreyssä, Isossa Britanniassa University
of Creative Arts´ssa. Rakentaa ja kuvaa surrealistisia maailmoja
erilaisesta hylkytavarasta. Palkittu 2013 Hyéresin valokuvafestivaaleilla
valokuvasarjastaan Pommit, jonka tekaistuihin Molotovin cocktaileihin ja
leikkiräjähteisiin hän sai aiheen Ateenan mellakoista.

AINO KANNISTO
Valokuvataiteilija (s. 1973), joka asuu ja työskentelee Helsingissä.
Valmistui 2001 taiteen maisteriksi Taideteollisen korkeakoulun
valokuvataiteen osastolta. Helsinki Schoolin jäsen.
Jatkoi Mäntässä määrätietoista ja laajaa elämäntyötään kuvaten
itseään paikkakunnalle merkittävissä rakennuksissa soluttautuen osaksi
paikallishistoriaa.

TRISH MORRISSEY
Valokuva- ja videotaiteilija, joka syntynyt Irlannissa 1967 ja asuu nykyisin
Isossa Britanniassa. Sijoittaa usein itsensä jonkun toisen henkilön tilalle
valokuvaan ja vaihtaa henkilöllisyyttä kuvasta toiseen. Työskentelee näin
valokuvan ja performanssin rajapinnassa. Pitänyt runsaasti yksityisnäyttelyitä
ja ollut mukana ryhmänäyttelyissä eri puolilla maailmaa.
Luennoinut yliopistoissa ja taidekouluissa Englannissa ja Yhdysvalloissa.
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Ollut mukana lukemattomissa yksityis- ja yhteisnäyttelyissä eri puolilla
maailmaa. Teki kansainvälisen läpimurtonsa osallistuessaan Venetsian
biennaaliin 1999.

PEKKA TURUNEN
Joensuussa 1958 syntynyt valokuvataiteilija, joka asuu nykyisin pientilalla
Kemiön saarella Lounais-Suomessa. Opiskellut valokuvausta Aaltoyliopistossa. Alkoi 1980-luvun puolivälissä kuvata itäsuomalaisia rajaseudun
ihmisiä ja ympäristöä sellaisena kuin hän ne kohtasi.
Oli mukana Sydneyn biennaalissa vuonna 1998. Työskennellyt kahdesti
valtion valokuvataidetoimikunnan viisivuotisella taiteilija-apurahalla.

Vuoropuhelu ajan yli

HINTA
24 euroa

Vuoropuhelu ajan yli kokoaa yhteen kaksi Serlachiusmuseo Göstan Mänttää käsittelevää valokuvanäyttelyä. Ville
Lenkkerin näyttely Kivettynyt metsä (2014) esitteli Mänttää
lapsuuden kotiseutuna, taiteilijan oman kasvukertomuksen
taustana ja ehkä vääristyneidenkin muistojen hämäränä
kohteena.
Ryhmänäyttelyn Kaukainen kosketus (2015) taiteilijoille
Mänttä taas oli tuntematon pikkukaupunki ja analyyttisten
havaintojen kohde reilun viikon verran syksyllä 2014.
Näyttelykirja Vuoropuhelu ajan yli pyrkii kaivamaan kanavia
näiden kokonaisuuksien välille ja saamaan ne virtaamaan
samassa uomassa, toisistaan vahvistuen.

HINTA
27 euroa

Malli ja hullu kuvailija

ANTERO TOIKKA

Malli ja hullu kuvailija kokoaa yhteen Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön kokoelman teoksia ja Riikka Ala-Harjan niihin
kirjoittamia monologeja. Ala-Harjan teksteissä ääneen
pääsevät teosten mallit, joista ei usein ole faktatietoa
tarjolla. Kaunokirjallisten tekstien kautta pääsemme
eläytymään aikakauteen ja maalausten kuvitteelliseen
tekohetkeen. Monologit on kirjoitettu Serlachius-museo
Göstan Malli ja hullu kuvailija -näyttelyä varten. Tässä kirjassa
Ala-Harjan monologien rinnalla kerrotaan maalausten
taidehistoriallisista taustoista. Hullu kuvailija viittaa Akseli
Gallen-Kallelaan, joka oleskeli ja työskenteli 1880-luvun
lopulla Keuruulla Ekolan torpassa. Hän sai paikallisten
mielissä hullun maineen ja kutsumanimen ”kuvailija”.

Tilan aika * Time of Space

ANTERO TOIKKA
Tilan aika * Time of Space

Paperiperkele

HINTA
29 euroa

Paperiperkele avaa Serlachius-museo Gustafin samannimisen
näyttelyn taustoja. Näyttelyn ja kirjan päähenkilö on Gustaf
Adolf Serlachius, apteekkari, joka perusti Mänttään
puuhiomon 1868. Suurista vastoinkäymisistä huolimatta
hän kehitti kolmen vuosikymmenen aikana Mäntästä
vireän paperiteollisuuspaikkakunnan. Tässä työssä hän
hankki hankalan miehen maineen. Paperiperkele kertoo
vahvasti dramatisoidun tarinan tästä paperiteollisuuden
uranuurtajasta ja suomalaisuusmiehestä, joka rakasti
taidetta. Kirjan runsas kuvitus on Sampo Linkonevan.

HINTA
24 euroa

Tilan aika
Tilan Aika esittelee kuvanveistäjä Antero Toikan tuotantoa
1990-luvulta tähän päivään. Kirja liittyy Toikan näyttelyyn
Visio 2015, joka on esillä taidemuseo Göstassa ja sen
puistossa kesällä 2015. Kirjan esipuheen on tehnyt
taiteenkeräilijä ja sanoittaja Vexi Salmi. Artikkelin on
kirjoittanut taidemuseon johtaja, emeritus, Markku Valkonen.
Kirjan ovat toimittaneet Antero Toikka ja Jussi Tiainen, joka
on myös kuvannut suurimman osan teoksessa olevista
valokuvista.
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TOISTEN
TAIDETTA

TOISTEN
TAIDETTA

Taidemuseo Gösta
16.5.–13.9.

– omaehtoisen luovuuden lähteillä
Korine ja Max E. Ammannin kokoelmasta koottu näyttely Toisten taidetta
esittelee yhtä maailman merkittävimmistä outsider-taiteen kokoelmista.
Euroopassa kiertänyt näyttely nähdään Suomessa nyt ensimmäistä kertaa.

Sveitsiläinen Max E. Ammann aloitti outsider-taiteen
keräämisen 1990-luvun puolivälissä. Hän oli ostanut
nuoruudestaan lähtien nykytaidetta ja hankkinut jo aiemmin
joitain teoksia, jotka edustivat outsider-taidetta. 1990-luvulla
hän näki Lausannessa Sveitsissä outsider-taiteen näyttelyn ja
innostui siitä. Sen jälkeen keräilystä tuli järjestelmällistä.

Outsider-taiteilijat ovat yleensä itseppineita ja työskentelevät
virallisen taidemaailman ulkopuolella. He elävät joskus
omasta halustaan tai suljettuina yhteiskunnan ulkopuolelle.
Tätä hyvin erilaisten ihmisten joukkoa yhdistää lähinnä
voimakas tarve tehdä taidetta ja toteuttaa sitä kautta omaa
luovuuttaan.

Ammann on tehnyt elämäntyönsä kansainvälisen
hevosurheilun parissa. Matkoillaan ympäri maailmaa hän on
etsinyt yhdessä vaimonsa Korine Ammannin kanssa outsidertaiteilijoita. Heille tärkeä osa keräilytoimintaa on taiteilijoiden
tapaaminen henkilökohtaisesti heidän omissa työtiloissaan.
He laskevat tavanneensa vuosien saatossa lähes 400
outsider-taiteilijaa.

Pitkään väheksitty outsider-taide on vaikuttanut myös
institutionaaliseen taidemaailmaan, esimerkiksi sellaisten
taidesuuntausten kuin kubismin, dadaismin ja naivismin
syntyyn.

– Periaatteessa ostamme teoksia, joista pidämme ja jotka
koskettavat meitä. Kokoelmamme perustana ovat taiteilijat,
jotka olemme itse löytäneet ja jotka ovat meille tärkeitä,
sellaiset kuten Martine Copenaut, Yves Fleuri, Evert Panis
tai Han Ploos van Amstel, Max E. Ammann kertoo.

Ammannit arvelevat, että heidän kokoelmansa lienee
maantieteellisesti ja outsider-taiteen eri suuntaukset
huomioon ottaen maailman kattavin. Se sisältää sekä
klassikoita että uusia löytöjä. Kaikkiaan kokoelmassa on noin
6 000 teosta tai käyttöesinettä 600 taiteilijalta 30:sta eri
maasta. Kokoelmassa on töitä myös 18 suomalaiselta ITEtaiteilijalta.

Taidetta instituutioiden ulkopuolelta
Outsider-taide tarjoaa toisenlaisen katseen taiteeseen
ja maailmaan. Teoksille on luonteenomaista fantasia,
uteliaisuus, ulkopuolisuus, luovuus, näyt ja visiot. Aiheena
voi olla yhtä hyvin päivän politiikka, kansanelämä kuin
ihmismielen tiedostamattomat puolet.

Maailman laajin ja kattavin kokoelma

Ammannin kokoelmasta koottu näyttely on aiemmin ollut
esillä Sveitsin Thurgaussa, Saksan Erfurtissa sekä Ranskan
Lillessä ja Sables d´Olonnessa. Sen on kuratoinut Thurgaun
taidemuseon johtaja Markus Landert. Serlachius-museoita
varten näyttelyn on kuratoinut uudestaan lavastaja Tarja
Väätänen.
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Korine ja Max E. Ammann ovat innoissaan siitä, että heidän
kokoelmaansa esitellään nyt Suomessa. Pariskunta on vieraillut
maassamme toistakymmentä kertaa ja ajanut maata ristiin
rastiin suomalaisten ITE-taiteilijoiden luona vieraillessaan.
– Suomen ITE-taiteen juuret ovat maaseudulla. Siksi meistä on
erityisen sopivaa, että Suomen sydämessä toimivat Serlachiusmuseot esittelevät kokoelmaamme, he iloitsevat.

Friedrich Schröder-Sonnenstern, Aasinkesyttävä kakiviina, 1954,
värikynä paperille. Korine ja Max E. Ammannin kokoelma.
Kuva: Kunstmuseum Thurgau / Ittinger Museum. Sivulla 12.
Donald Mitchell, Väki, 1996, sekatekniikka paperille.
Korine ja Max E. Ammannin kokoelma.
Kuva: Kunstmuseum Thurgau / Ittinger Museum.
Rosemarie Koczÿ, Käärinliina 1996, muste paperille.
Korine ja Max E. Ammannin kokoelma.
Kuva: Kunstmuseum Thurgau / Ittinger Museum.
Pearl Alcock, Kasvien suojelija, 1997, akryylivärit paperille.
Korine ja Max E. Ammannin kokoelma.
Kuva: Kunstmuseum Thurgau / Ittinger Museum.

OUTSIDER ART
Ranskassa käytetään nimitystä Art Brut tai Art Differencié, Saksassa nimitystä
Volkskunst ja englanninkielisessä maailmassa Outsider Artin lisäksi nimitystä
Folk Art ja Raw Art. Suomessa puhutaan yleisesti ITE-taiteesta. Lyhenne
tarkoittaa ”itse tehtyä elämää”. Joskus puhutaan myös nykykansantaiteesta.

John Elsas, Mitä hän kuulee, 1930, vesiväri paperille.
Korine ja Max E. Ammannin kokoelma.
Kuva: Kunstmuseum Thurgau / Ittinger Museum.

TOISTEN TAIDESEMINAARI
Toisten taidetta -näyttelyn yhteydessä Mäntässä
järjestetään 2.–3.9. seminaari, joka käsittelee outsider- ja
ITE-taidetta. Serlachius-museoiden kumppanina seminaarin
järjestämisessä ovat Maaseudun Sivistysliitto ja ITEtaidekokoelmastaan tunnettu K.H. Renlundin museo.
Keskiviikkona 2.9. ohjelmassa on Mäntän kuvataideviikkojen
esittely Pekilossa. Elokuvateatteri Bio Säteessä esitetään
elokuvia outsider- ja ITE-taiteen ympäristöistä Ranskasta ja
Suomesta.
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Torstaina 3.9. järjestetään seminaari taidemuseo Göstassa.
Siinä on mukana outsider- ja ITE-taiteen asiantuntijoita
ja keräilijöitä Suomesta ja maailmalta. Samaan aikaan
seminaarin kanssa Serlachius-residenssissä työskentelee
joukko suomalaisia ITE-taiteilijoita. Heidän töitään on esillä
residenssitaiteilijoiden työskentelytilassa Aleksanterin
linnassa, Mäntän keskustassa sekä taidemuseo Göstan
puistossa, Einolan talon pihapiirissä.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset 19.8. mennessä:
sanna@serlachius.fi

Monet´n teos ostettiin Gösta Serlachiuksen taidesäätiölle aitona Monet´na 1957 ja sellaisena sitä on aina pidetty.
Teos on ollut esillä useissa kokoelmanäyttelyissä vuosikymmenien saatossa. Claude Monet, Heinäsuova ilta-auringossa,
1891, öljy kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Rauno Träskelin 2015.

CLAUDE MONET

– efektejä kevättalven valossa
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin kuuluva Claude Monet´n maalaus
Heinäsuova ilta-auringossa keräsi kansainvälistä huomiota keväällä, kun se tutkittiin
huipputekniikkaa apuna käyttäen ja todettiin aidoksi impressionismin mestarin työksi.
Monet´n työ nähdään jälleen kesällä taidemuseo Göstassa Mäntässä.

SYDÄMELLISESTI SINUN
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Recenart-tutkimusryhmään kuuluva Ilkka Pölönen tutkii hyperspektrikameran avulla Monet´n teosta.
Tutkimuksen yhteydessä löytyi Monet´n signeeraus ja vuosiluku 1891, joka oli piilossa maalikerroksen alla.

Impressionistisen taidesuuntauksen keulahahmo Claude
Monet (1840-1926) oli tinkimätön tutkiessaan valoa, vettä
ja ilmaa, alati muuttuvia luonnon ominaisuuksia. Hänen
maalauksensa Impressio, auringonnousu (Impression, soleil
levant, 1872) on muodostunut – alkuaan pilkkakirveiden
suussa – nimitykseksi koko tyylisuuntaukselle, uudelle tavalle
maalata.
Keski-ikään seestyneenä, takanaan taiteellisen
kapinaliikkeen myrskyt, köyhyyden ja kulkemisen vuodet,
vaimon menettäneenä ja toisen löytäneenä Monet saapui
paikkaan, jonne halusi pysähtyä. Normandian maaseudulla,
Givernyn kylässä taiteilija oli vaeltanut aiemminkin ja
ihastunut alueeseen. Kylä sijaitsee Seine-joen varrella,
riittävän kaukana Pariisin länsipuolella, tarjotakseen tilaa
rauhoittumiseen ja taiteelliseen keskittymiseen.
Claude Monet osti talon ja ryhtyi rakentamaan puutarhaansa
vuonna 1890. Rahat talokauppaan hän sai tulevan
näyttelynsä ennakkopalkkiona ystävältään, taidekauppias ja
keräilijä Paul Durand-Ruelilta. Impressionismi oli vähitellen
saavuttanut jalansijaa ja sen suosio oli kasvussa niin
kotimaassa kuin myös maailmalla. Impressionistien tukija
Durand-Ruel oli pannut omaisuutensa peliin suojattiensa
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vuoksi ja oli vihdoin kotiuttamassa taloudellisia voittojaan.
Durand-Ruelin järjestämä näyttely New Yorkissa 1880-luvun
puolivälissä oli ollut suurmenestys.

Givernyn heinäsuovat aiheena
Givernyssä Monet maalasi ensitöikseen sarjan heinäsuovaaiheisia maalauksia (myös nimellä viljasuovat) muuttuvissa
sää- ja valo-olosuhteissa, eri vuorokaudenaikoina. Kirjailija
Guy de Maupassant on kuvannut Monet’n tapaa metsästää
vaikutelmia: ”Hän vaelsi maaseudulla, perässään lauma
lapsia, jotka kantoivat hänen maalauksiaan, viittä tai
kuutta kerrallaan. Kaikki työt esittivät samaa aihetta eri
vuorokaudenaikoina ja eri valoefektein. Hän otti kunkin
maalauksen vuorollaan työstettäväksi ja pani sen taas
pois, sen mukaan, miten taivas muuttui. Aiheensa ääreen
päästyään taiteilija odotti, kärkkyi aurinkoa ja varjoa, vangitsi
sitten muutamalla siveltimenvedolla taivaalta lankeavan
säteen tai ohi kulkevan pilven.”
Heinäsuovat, kaikkiaan parikymmentä maalausta, syntyivät
reilun puolen vuoden aikana 1890–1891, sadonkorjuun
alkamisesta kevättalveen. Taiteilija kertoo ystävälleen Gustave
Geffroylle kirjeessä: ”Kamppailen efektien kanssa, mutta

tähän vuodenaikaan aurinko laskee niin nopeasti, etten pysy
perässä… Työskentelen hyvin hitaasti ja se saattaa minut
epätoivoon.”
Tavoitteena oli saavuttaa valon värjäämän maiseman
hetkellinen vaikutelma. Heinäsuovat olivat aiheena
ihanteellisia muotojen tutkimiseen. Varjoon jäävät osat,
usein sinisiä tai hennon sinivioletteja, ilmaisevat auringon
aseman, ja juuri niissä taiteilija on monasti leikitellyt
vastavaloefekteillä.

Huipputeknologia varmistaa aitouden
Suomessa Monet’n Heinäsuova ilta-auringossa on ollut
harvakseltaan esillä, ensi kertaa Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön kokoelmanäyttelyissä Turun ja Imatran
taidemuseoissa vuonna 1959. Teoksen alkuperästä on aika
ajoin esitetty epäileviä lausuntoja, sillä sen tietoja ei löydy
virallisista Monet-luetteloista, eikä teoksessa ole näkyvää
signeerausta.

Osa sarjasta oli esillä Monet’n näyttelyssä Durand-Ruelin
pariisilaisessa galleriassa keväällä 1891. Maalaukset
tekivät vaikutuksen yleisöön ja myös taiteilijakollegoihin,
joista Monet oli viime vuosina etääntynyt. Heinäsuovasarjaa
seurasivat muut Monet’n tunnetut teossarjat: poppelit ja
Rouenin katedraalin portaali erilaisin valoefektein sekä
lummelammikot, joita taiteilija tutki omassa itämaisessa
puutarhassaan maalaten niitä lopun ikäänsä.

Monet ostetaan Mänttään
Vuonna 1957 Claude Monet’n öljymaalauksesta Heinäsuova
ilta-auringossa tuli Gösta Serlachiuksen taidesäätiön
kokoelmateos 1,5 miljoonalla markalla. Taidekauppias
Louis Richter tarjosi teosta taidesäätiölle, joka oli usein
aiemminkin hankkinut ulkomaista taidetta Richterin
välityksellä Lontoon taidemarkkinoilta.
Taustaselvityksen taidehankintaa varten otti tehdäkseen
taidehistorioitsija, Helsingin Taidehallin pitkäaikainen
intendentti Bertel Hintze, joka oli Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön hallituksen jäsen. Richteriltä saamiensa
tietojen perusteella Hintze raportoi Gösta Serlachiuksen
taidemuseon intendentille: Monet’n teos oli ollut mukana
impressionistisen taiteen myyntinäyttelyssä Lontoon Grafton
Galleries’ssa vuonna 1905. Paul Durand-Ruelin järjestämässä
suurnäyttelyssä oli esillä lähes 300 teosta, useita kymmeniä
myös 65-vuotiaalta Claude Monet’lta, jonka taiteellinen
luomiskausi oli edelleen vahva.
Lontoon näyttelystä Monet’n maalauksen oli hankkinut
kokoelmaansa tunnettu lontoolainen taiteenkeräilijä,
Guinness-yhtiön johtoportaaseen lukeutuva Mr. Lloyd.
Louis Richter oli puolestaan lunastanut teoksen Lloydin
kuolinpesästä ja välitti nyt teoksen Serlachiuksille. Hintze
kehui kauppaa edulliseksi. Richter ei taidekauppiaana
ollut parhaimmillaan modernia taidetta myydessään eikä
tunnistanut alkamassa olevaa voimakasta hinnankehitystä
impressionistisen taiteen osalta.

Aitous varmennettiin keväällä 2015, kun Jyväskylän
yliopiston Recenart-tutkimusyksikkö tutki teoksen kaikkein
uudenaikaisimpia välineitä käyttäen. Maalauksesta
mitattiin XRF-spektrometrillä noin kolmen millimetrin
suuruisia värialueita (vihreä, sininen, punainen, keltainen,
oranssi ja violetti) alkuainetasolla, ja niitä verrattiin
vastaaviin väripigmentteihin maailmalla tunnetuista
Monet’n heinäsuova-aiheista. Mäntän Monet’n pigmentit
todettiin identtisiksi vertailumateriaaliin nähden. Lisäksi
hyperspektrikameralla tehtiin löydös: maalauksen oikeassa
alakulmassa, maalipinnan alla silmälle näkymättömissä oli
kuin olikin taiteilijan merkintä: Claude Monet 1891.
Syksyllä 2015 Mäntän Monet matkustaa Tanskan Aarhusiin,
missä se nähdään kansainvälisessä seurassa Monet and
the French Impressionists -näyttelyssä. Yleisön pyynnöstä
maalaus on vielä ennen matkaansa nähtävänä Mäntässä,
Serlachius-museo Göstassa.
Tarja Talvitie
Kokoelmapäällikkö
Serlachius-museot
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Antero Toikka, Equator, 1997, maalattu teräs. Kuva: Jussi Tiainen.

VISIO 2015

Antero Toikan veistoksia ajan polttopisteessä
Kuvanveistäjä Antero Toikan näyttely Visio 2015
tuo Göstaan ja sen puistoon näyttelyn, joka
yhdistää taiteen, maiseman ja arkkitehtuurin.
Retrospektiivinen näyttely on kokonaistaideteos,
jossa kiteytyy veistämisen visio menneisyyden,
nykyisyyden ja tulevaisuuden polttopisteessä.

tilaan muun muassa suurikokoisen maisemavalokuvan ja
serigrafiaa. Suurin osa sisälle tulevista töistä on uusia tai niitä
ei ole nähty ennen.

Visio 2015 sisältää peräti 20 tonnia terästä. – Teräs valitsi
minut, minä valitsin teräksen. Maalatun teräksen kautta olen
hakenut taiteeseeni ryhdikkäämpää ilmaisua, hän kertoo.

Paluu juurille

Toikka on työskennellyt koko ikänsä maiseman parissa. Hän
näkeekin veistoksensa osana maisemaa. – Ne sijoittuvat
kävelyreitiksi Joenniemen puistoon neljän hehtaarin alueelle.
Teokset rytmittävät tilan ulottuvaisuuksia värin, muodon
ja materiaalin keinoin, hän kertoo. Osa näyttelyn töistä on
vanhoja ja ne maalataan uusin värein tätä näyttelyä varten.
Osa varioi hänen aiemmin käyttämiään teemoja.

Ulkotila jatkuu sisälle
Puiston lisäksi Toikan taiteeseen voi tutustua paviljongin
sisällä vaihtuvien näyttelyiden tilassa, joka sijaitsee museon
sisäänkäynnin tuntumassa. Taiteilija tuo veistosten lisäksi
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– Sisätilan panoraamat toistavat ulkotilan teemaa. Ulkotila
tuodaan sisään, ja sisätila viedään ulos. Tila avataan
ulkoa tulvivalle valolle, ja valolla korostetaan keskeisiä
yksityiskohtia, hän paljastaa.

Antero Toikka on äitinsä puolelta siirtokarjalaista sukujuurta.
1960-luvun alussa hänen perheensä asettui Mänttään,
joten hän palaa näyttelyssä juurilleen. – Gösta on avannut
ovensa myös nykytaiteelle. Monet positiiviset lapsuuden ja
nuoruuden muistot liittyvät Joenniemen paikan henkeen.
Toivon näyttelyvieraiden löytävän näkökulman myös tähän
horisonttiin, hän miettii.
Toikan mukaan taiteen vääjäämätön voima on nykyhetkessä,
jota Göstan puisto hänelle edustaa. – Sanotaan, että
huomenna näkemäsi tuhat vuotta vanha teos voi antaa
rakennusaineita ylihuomista varten. Emme tee historiaa,
vaan rakennamme tulevaisuutta. Entäpä jos yleisön saama
vaikutelma taiteestani olisi tässä suhteessa oman taiteeni
tulevaisuus.

ANSELM KIEFER
Teoksia Grothe-kokoelmasta
Maailman tunnetuimpiin nykytaiteilijoihin kuuluvan Anselm
Kieferin teoksia nähdään Serlachius-museo Göstassa 3.
lokakuuta 2015 alkaen. Monumentaaliteokset on koottu
saksalaisesta Grothe-kokoelmasta. Kieferin tuotantoon voi
tutustua ensimmäistä kertaa näin laajasti Suomessa.
Anselm Kiefer on eräs aikamme merkittävimpiä taiteilijoita.
Hänen teostensa aiheissa yhdistyvät historia, filosofiset
kysymykset, uskonto ja mytologiat. Kieferin eeppisten
monumentaaliteosten aihevalintoja tukevat epätavalliset
materiaalit. Hän toteuttaa työnsä sekatekniikalla, jossa
hän yhdistää paksuihin maalikerroksiin lyijyä, sementtiä,
tuhkaa, kasveja, puuta tai vaikkapa piikkilankaa. Näin
teoksista muodostuu reliefimäisen visuaalisia ja voimakkaan
tunnepitoisia. Hänen teoksensa ovat erittäin suurikokoisia. Ne
täyttävät lokakuusta lähtien Göstan paviljongin kokonaan.

Tarkoin kerätty kokoelma
Kerääjänsä Hans Grothen mukaan nimetty kokoelma sisältää
Kieferin töitä 1980-luvun alusta näihin päiviin. Grothe on
hankkinut työnsä suoraan Kieferiltä ja pyrkinyt yhdessä
taiteilijan kanssa tekemään kokoelmasta mahdollisimman
kattavan. Serlachius-museoiden kumppanina näyttelyn
tuottamisessa ja Mänttään tuomisessa on Bonnissa
sijaitseva Stiftung für Kunst und Kultur -järjestö. Järjestön
johtaja, professori Walter Smerling on kuratoinut näyttelyn.
Kokoelmaa on aiemmin esitelty Saksassa ja Espanjassa.
Vuonna 2017 se asetetaan pysyvämmin esille Mannheimin
taidehalliin Saksassa.
Anselm Kiefer, Alussa, öljyväri, emulsio, lyijy ja valokuvapaperi kankaalle, 2008,
Grothe-kokoelma. Kuva: Charles Duprat.
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Lauri Vuohelainen
Lauri Vuohelainen on toiminut Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön fraalancer-oppaana jo neljännesvuosisadan.
Hän on tehnyt varsinaisen työuransa kielten opettajana
ja opastaa neljällä kielellä niin elävästi, että monet
ryhmät kysyvät jo varausta tehdessään oppaaksi ”sitä
harmaahiuksista, vanhempaa herraa”.

Milloin ja miten tulit oppaaksi
taidesäätiön palvelukseen?
Näin paikallisessa lehdessä syksyllä 1989
ilmoituksen, jossa etsittiin Serla-emäntiä
museon oppaiksi ja hain paikkaa. Eihän
minusta emäntää saanut, mutta kielitaidolleni
oli käyttöä oppaana. Vuoden 1990
alkupuolella tein ensimmäiset opastukseni.
Siitä lähtien olen opastanut suomeksi,
ruotsiksi, englanniksi ja italiaksi.

Mitkä ovat lempiteoksiasi tai
aiheita, joista kerrot opastuksen
yhteydessä mieluiten?
Niitä ovat Gerbrand van den Eeckhoutin
Aabraham kohtaa Melkisedekin, Albert
Edelfeltin Porilaisten marssi ja Eero
Järnefeltin Koli. Eeckhoutin teoksessa pyrin
selvittämään, miten siinä näkyy Rembrandtin
vaikutus. Edelfeltin ja Järnefeltin teokset
liitän historiallisiin yhteyksiinsä, kun
nuorsuomalaiset taiteilijapiirit halusivat
irrottaa Suomen itsenäiseksi Venäjän vallasta.

Serlachius-museo Göstassa
on nyt myös nykytaidetta.
Miten sen opastaminen sujuu?
Nykytaide on mielenkiintoista, vaikka moni
kävijä on todennut, että ilman opastusta he
eivät olisi päässeet siihen sisälle. Esimerkiksi
viime kesänä SuperPop!-näyttelyssä olleen
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Damien Hirstin teoksen For the Love of
God avulla ymmärsin, että nykytaide on
rajoja rikkovaa ja syvällistä taidetta, joka
näennäisessä yksinkertaisuudessaan
kehittää hyvää taidetta oman viitekehyksensä
puitteissa. Monesti se, mikä on elotonta tai
jopa hylättyä materiaalia, saa uuden elämän
taideteoksena.

Millainen ryhmä on oppaan
näkökulmasta paras opastettava?
Innostuneet ryhmät saavat eniten irti
opastuksestani. Toisaalta minun tehtäväni
on tartuttaa heihin innostus ja kiinnostus
taiteeseen. Viime kesänä miespuolinen
bussikuski totesikin, että hän ei ole
mikään taideihminen, mutta opastukseni
sai hänet kiinnostumaan ja viihtymään
näyttelyissämme!

Uudistunut taidemuseo Gösta
avattiin viime vuonna.
Miten tämä näkyi työssäsi?
Minulla oli laskujeni mukaan viime vuonna
lähes 230 opastusta. Jos ryhmässä oli
keskimäärin 20 ihmistä, opastin sen
mukaan yli 4 000 ihmistä. Se oli tietenkin
kannustavaa, että sain opastusten jälkeen
yhtä monta kiitosta. Vaikka kävijämäärät olivat
suuret, museon henkilökunta selvisi mielestäni
hyvin haasteesta.

Onko tapahtumia, jotka ovat
jääneet erityisen hyvin mieleesi
vuosien varrelta?
Alkuaikoina jännitti, kun sain opastaa
vuorineuvos Gustaf Serlachiusta ja hänen
vieraitaan. Ne olivat merkittäviä tapahtumia,
varsinkin kun vuorineuvos saattoi antaa
lisätietoa teoksiin liittyen. Hänellä oli hyvin
kannustava ja myönteinen suhtautuminen
opastuksiini.
Viime kesänä opastin ryhmää, jossa oli
mukana mies ja opaskoira. Kartanon
alakerrassa esitetään Eemil Halosen
museossa kuvattua videoteosta, jossa on
koiria. Jo kaukaa tuo koulutettu koira huomasi
videolla näkyvät koirat ja alkoi haukkua. Kaikki
purskahtivat nauramaan, kun opaskoiran
sivistys hieman petti, sillä eihän toisia saa
koskaan haukkua.

Mitä muuta ehdit tehdä
kuin opastaa?
Toimin jatkuvasti tulkkina ja kääntäjänä.
Olin maaliskuussa 2015 Etelä-Afrikassa
konferenssitulkkina. Tulkkasin jopa 6–7
tuntia päivässä. Lisäksi harrastan kilpaja kuntourheilua. Tänä kesänä haluaisin
käydä aikuisurheilijoiden yleisurheilun
MM-kisoissa Lyonissa, Ranskassa. Lajini
siellä on seiväshyppy ja sarjani pojat 65–69
vuotta. Olenkin jo aloittanut ranskan kielen
kertauskurssin!

OHJELMAVINKIT

Lisätietoja ja varaukset: Serlachius-museoiden myyntipalvelu
p. 040 166 3480, (03) 488 6800, info@serlachius.fi

Hellitä hetkeksi ja suuntaa
minilomalle taidekaupunkiin!
Mäntän kesä on täynnä nähtävää. Ei haittaa, vaikka et omistaisi autoa. Voit tulla Vilppulaan
junalla ja liikkua Serlachius-bussilla tai vaikkapa museon Jopolla paikasta toiseen.

Mäntän kuvataideviikot 14.6.–31.8.

Café Alex Kahvila ja Kauppa, Hotelli Alexander

Kesällä 2015 Mäntän kuvataideviikoilla on ensimmäisen
kerran kaksi kuraattoria: Kalle Hamm ja Dzamil Kamanger.
Uusi nykyisyys | New present -teemalla koottava näyttely
esittelee teoksia yhteensä 43 taiteilijalta tai taiteilijaryhmältä.

Piipahda raikkaalla salaatilla ja ihanilla vaateostoksilla. Ja
jää yöksi Mäntän keskustahotelliin!

ArtHotel Honkahovi
Vuorineuvos R. Erik Serlachiuksen edustusasunnoksi vuonna
1938 valmistunut Honkahovi toimii tätä nykyä hotellina. Sen
yksilöllisesti sisustetut huoneet on nimetty historiallisten
vierailujen mukaan. Kesäaikaan Kauko Sorjosen säätiö
tuottaa Honkahoviin myös taidenäyttelyitä.

Myllyranta
Café Myllyranta ja Myllyrannan Uniikit Putiikit toimivat järven
rannalla vanhassa vehnämyllyssä ja veturitallissa. Tarjolla on
kahvila sekä herkku- ja sisustustuotteita sekä vaatteita, muun
muassa XL-koon Yours-myymälä.

Mäntänvuori ja Viinitupa Vuorenmaja
Kannattaa tehdä lenkki Mäntänvuoren luontopoluilla, kiivetä
näköalapaikalle Vuorentorniin ja poiketa kahville tai viinille
upouuteen Viinitupa Vuorenmajaan.

Mäntän Klubi
Mäntän Klubi tarjoaa maukasta ruokaa ja patruunahenkistä
majoitusta yksilöllisissä huoneissa. Klubilla on kestitty
arvovieraita vuodesta 1920 lähtien.

Rapukartano
Jyhkeä erämaakartano Vilppulassa tarjoaa ensiluokkaisten
juhla- ja kokouspakettien lisäksi kesäaikaan myös
matkailijoille majoitusta.

Majoitus+museot -paketti kahdelle 106 e
sis. majoituksen ja pääsyliput Serlachius-museoihin
Varaukset:
Hotelli Alexander		
Mäntän Klubi		
Koivulahden Rapukartano
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www.hotellialexander.fi
www.klubin.fi
www.rapukartano.fi
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Lisätietoja ja varaukset: Serlachius-museoiden myyntipalvelu
p. 040 166 3480, (03) 488 6800, info@serlachius.fi

Järjestä herraskaiseen tyyliin kokous tai juhlat
Gustaf-museo sijaitsee Serlachius-yhtiön entisessä, upeassa pääkonttorirakennuksessa, jossa on useita kokous- ja ryhmätyötiloja sekä
auditorio. Voitte varata myös museon upean keskusaulan tilaisuuksiinne. Taidemuseo Göstassa käytössäsi ovat huippukokkien palvelut
ja upeat tilat: Kivijärvi-sali, talonpoikaistupa, moderni maisemaravintola ja tunnelmallinen viinikellari.
Ravintola Göstan kokouspaketti koostuu aamukahvituksesta,
lounaasta sekä iltapäiväkahvituksesta. Tarjoiluissa seuraamme
vahvasti sesonkeja ja hyödynnämme kulloinkin saatavilla
olevat parhaat raaka-aineet. Tarjoiltavassa kokonaisuudessa
tavoitteena on myös kokonaisvaltaisesti hyvä ja energinen olo.

Tai aloittaisimmeko illan samppanja-tastingilla kartanon
viinikellarin tunnelmallisten holvien alla!

Esimerkki kokouspäivän tarjoiluista.

39 e/hlö

Aamulla

kun seurueessa on vähintään 10 henkilöä

Virkistävä smoothie luomujogurtista ja Rauhalammin mansikoista
Moniviljabagel, kevyesti suolattua lohta ja tillikurkkua
Talon kahvia ja tuoremehua

Päivällä
Raikas salaatti savustetusta siiasta ja valkeasta parsasta
Mureaksi haudutettua hanhenkoipea, vihreitä linssejä
Persikkamoussea ja vadelmasorbet

Iltapäivällä
Kahvit hienostuneen Sissi Serlachius-leivoksen kera

46 e/hlö
kun seurueessa on vähintään 10 henkilöä
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Maistamme kolmea eri samppanjaa ja perehdymme hieman
samppanjan valmistusmenetelmiin, tyyleihin sekä historiaan.

Vahvistamme teille kokouspäivän tarjoilut
tilausvahvistuksen yhteydessä.

Pauli Sivonen
johtaja

LEIKKIÄ JA TOTTA
Sen jälkeen kun avasimme Serlachius-museo Gustafissa Muinais-Mänttä-näyttelyn,
olen saanut vastata aika usein ihmettelevään palautteeseen.
Minulta on kysytty, miten voimme väittää
maailman sivilisaation olevan kotoisin
Mäntästä. Olen kysyjille vastannut, että
raja fiktion ja faktan välillä ei ole ihan niin
selvä juttu kuin haluamme ajatella – ei edes
oikeassa historiallisessa tutkimuksessa.

unohtaneet sinua”, ja lopulta Kansainliiton
päämaja Genevessä viestittää: ”Pakkaa
kimpsusi ja ole valmis lähtöön millä hetkellä
hyvänsä.”

Salo näkee kulttuurien syntyvän, kukoistavan
ja alkavan rakentaa jotain suurta, mutta
sammuvan saamatta viestiä valmiiksi.
Yksi näyttelyn esikuvista on nimenomaan
Odotus kuitenkin huipentuu siihen, että
fiktiota: Kurt Vonnegutin 1959 julkaisema
neljä ihmistä ilmaantuu Titaniin mukanaan
romaani Titanin seireenit ja siinä esitelty
”koko maan historian huipentuma, se
maailmanhistoriallinen synteesiteoria.
mystinen jokin, jota jokainen maan asukas
Vonnegutin tarinassa Trafalmadorelta
on yrittänyt epätoivoisesti,
maailmankaikkeuden
hartaasti, eksyksissä
toiselle laidalle viestiä
haparoiden, uupumukseen
viemässä ollut robotti Salo
Kaikki historiat
asti ponnistellen tuottaa ja
haaksirikkoutuu vuonna
toimittaa”.
203 117 eKr. Saturnuksen
eivät ole tosia.
Titan-kuulle. Salo lähettää
Historioitsijan kannalta
Tai onko mikään
onnettomuudesta viestin
Vonnegutin kertomuksen tekee
kotiin, johon se saapuu vasta
historia?
kiinnostavaksi se, että siinä
150 000 vuotta myöhemmin.
käsitellään maailmanhistoriaa
samoin kuin historiatieteen
Trafalmadoressa kyetään
klassikoissa. 1700-luvun
kuitenkin välittämään
puolivälistä 1900-luvun alkuun historioitsijat
Salolle viestejä paljon nopeammin. He
pyrkivät luomaan maailmanhistoriasta
pystyvät myös suuntaamaan universaaleja
synteesejä, joissa historialle annettiin
olemassaolon tahdon impulsseja niin, että ne
”mieli” tai tarkoitus. Suurinta osaa näistä
saavat kaukana olevat olennot palvelemaan
synteeseistä yhdistää toisiinsa kolme
itseään. Trafalmadorelaiset alkavat kehittää
piirrettä: historialla nähdään olevan jokin
ihmiskuntaa, jotta se tuottaisi Salon
suunta, se kulkee eteenpäin tietyn voiman
tarvitseman varaosan. Samalla he lähettävät
vaikutuksesta ja sen on määrä kulminoitua
Salolle rauhoittelevia viestejä.
johonkin tilaan tai tapahtumaan.
He saavat ihmiset rakentamaan
Historian olemuksen pohtijat Vicosta
Stonehengen, joka kertoo Salolle: ”Varaosa
Smithiin, Hegeliin, Marxiin ja Spengleriin ovat
tulossa pikavauhtia.” Viestit jatkuvat. Kiinan
nähneet historian yhtenä kokonaisuutena tai
muuri tarkoittaa: ”Kärsivällisyyttä, emme ole

jopa subjektina, jonka etenemistä voidaan
seurata vaihe vaiheelta. Näin menneisyys
ankkuroituu nykyisyyteen ja tulevaisuuteen:
se on jotain, joka johti nykyhetkeen.
Liikevoimana tässä prosessissa on
usein pidetty jotain yksittäistä tekijää.
Kristityt kutsuvat sitä ”Kaitselmukseksi”.
Maailmanhistorian synteeseissä se on
korvattu esimerkiksi käsitteillä ”järki”,
”luonnon elävä voima”, ”näkymätön käsi”
tai ”tuotantosuhteet”. Historian eteneminen
johtuu siitä, että nämä voimat toteutuvat tai
toteuttavat itseään ajan kuluessa.
Vonnegutin romaanissa ihmiskunnan
historian liikevoimana ja päämääränä on
tuottaa Salon avaruusalukseen puuttuva
varaosa. Historiallisia synteesejä luoneet
ajattelijat puolestaan ovat väittäneet
maailmanhistorian kulminoituvan johonkin
lopulliseen hyvään (”Jumalan valtakunta”,
”ihmisyys”, ”vapaus” tai ”kommunismi”) tai
onnettomuuteen (”länsimaiden perikato”,
”ekologinen tuho”; ehkä myös ”historian
loppu”).
Muinais-Mänttä-näyttelyssä Serlachiusmuseot esittää oman maailmanhistoriallisen
synteesimallinsa. Se on laadittu
mänttäläisestä näkökulmasta mutta
perustuu, niin uskallan väittää, huolelliseen
ajatteluun. Voi olla, että se ei kaikilta osiltaan
ole täyttä faktaa. Ehkä sen tärkein tehtävä
onkin kertoa näyttelykävijälle, että kaikki
historiat eivät ole tosia. Tai onko mikään
historia?
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TERVETULOA SERLACHIUS-MUSEOIHIN!
Näyttelyt keväällä ja kesällä 2015

TOISTEN TAIDETTA 16.5.–13.9.2015

PAPERIPERKELE

Korine ja Max E. Ammann ovat koonneet yhden maailman
huomattavimmista Outsider-taiteen kokoelmista. Eri puolilla
Eurooppaa esillä olleen kokoelman tärkeimmistä teoksista koottu
näyttely nähdään nyt Göstan paviljongissa.

Koe suomalaisen paperiteollisuuden edelläkävijän G. A.
Serlachiuksen dramaattinen elämä ja monimutkaiset liiketoimet
kahdeksan kohtausta sisältävällä näyttelyreitillä.

KAUKAINEN KOSKETUS 13.6.–13.9.
Yhdeksän valokuvaajaa kuvasi syksyllä 2014 Mänttää sellaisena kuin he se
näkivät. Valokuvataiteilija Ville Lenkkeri kuratoi valokuvista näyttelyn, joka
on kuin kaukaisuudesta kurottuva yllättävä kosketus – hyväily tai nipistys.

VISIO 2015, 13.6.–13.9.
Kuvanveistäjä Antero Toikan näyttely tuo paviljonkiin ja puistoon suuria
teräsveistoksia, joka kuvaavat museota taiteen kehtona ja kotina.

ANSELM KIEFER
Teoksia Grothe-kokoelmasta 3.10.2015 alkaen.

GÖSTAN YSTÄVÄT

MUINAIS-MÄNTTÄ
Sensaatio! Maailman sivilisaatio onkin Mäntästä peräisin!
Tarkoin varjeltu salaisuus paljastuu Gustafin uutuusnäyttelyssä,
joka kirjoittaa historian uudestaan.

GUSTAFIN ENKELIT
- OPERAATIO TAIDEKAUPUNKI
Ratkaise pilke silmäkulmassa toteutettu salapoliisitarina pienen
teollisuuspitäjän matkasta luovuutta pursuavaksi taidekaupungiksi.

APTEEKKARIN KAUPPAHUONE
Tutki ja kokeile, millaista oli työskennellä vanhan ajan
apteekissa ja kauppahuoneessa. Toiminnallinen näyttely
on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille.

Vuorineuvos Gösta Serlachiukselle tärkeiden taiteilijoiden teoksia
taidesäätiön omista kokoelmista kartanon alakerrassa.

MALLI JA HULLU KUVAILIJA
Kokonaistaideteos, jossa rikotaan rohkeasti rajoja. Kirjailija Riikka Ala-Harjan
tekstit yhdistyvät kultakauden ja modernismin taideteoksiin ja ripustukseen
kartanon yläkerrassa.

Kantatie 58:n varrella
Jyväskylä 83 km - Tampere 88 km - Helsinki 263 km
Useita kauko- ja lähiliikennevuoroja Mäntän keskustaan
www.matkahuolto.fi
GÖSTA
Joenniementie 47, 35800 Mänttä
GUSTAF
R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä
Myyntipalvelu p. (03) 488 6800, 040 166 3480
SERLACHIUS-MUSEOT AVOINNA
Kesäaikana 1.6.–31.8. joka päivä 10–18, myös juhannuksena
Talviaikana 1.9.–31.5. ti–su 11–18

Vilppulan rautatieasemalta n. 7 km Mäntän keskustaan.
Serlachius-bussi kuljettaa matkustajia Vilppulaan
saapuvilta junavuoroilta museoihin ja Mänttään. Hinta 3 e.
www.vr.fi
Pirkkalan ja Jyväskylän lentoasemat n. 100km
www.finavia.fi

Vaasa
58

HINNAT
Museoiden yhteislippu:
aikuiset 8 e, eläkeläiset ja opiskelijat 5 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Opastetut kierrokset ja ohjelmapalvelut ympäri vuoden
alkaen 6 e/hlö. Sisältää pääsymaksun.

MÄNTTÄ
serlachius.fi
facebook.com/serlachius
twitter.com/serlachius
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