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Hyvät ystävät!
Tapaamisestamme on vierähtänyt jo tovi ja kaipasimme Teitä konserttiimme ja illalliselle. 
Toivottavasti poisjääntinne ei johtunut terveydellisistä syistä ja voitte kaikki hyvin.

Odotamme kovin herra Wallingeria saapuvaksi tänne Mänttään. Taiteilija tulee Isosta-Britanniasta saakka. 
Herra W. on luvannut järjestää Göstalle yllätyksiä. Mitä mahtaakaan olla luvassa! 
Tiesittehän, että nuori rouva Schroderuskin on luvannut ilahduttaa meitä visiitillään.

Taiteilijavieraita odotellessa Gösta on suunnannut kaiken tarmonsa uuteen hobbyyn, tähtien katselemiseen 
sekä taivaalla että taiteessa. Herra Gallen-Kallelan teoksestakin hän löysi afrikkalaisen yötaivaan. 
Oli siinä meillä ihmettelemistä.

Oletteko olleet tilaisuudessa tehdä tuttavuutta Gustafin pystien kanssa? No eiväthän ne toki hänen omiaan ole, 
vaan toverinsa herra Valtosen. Ne saattavat katsojansa kyllä varsin hyvälle humöörille.

Kuulitte varmaan, kuinka rautahepo jätti meidät pulaan. Siitä suivaantuneena Gustaf päätti järjestää oman 
omnibusliikenteen Tammerforsin ja Mäntän välille. Pääsette siis meitä tervehtimään ilman erityistä vaivannäköä vaikka 
joka päivä!

Suokaa anteeksi, pitemmittä riveittä nyt pitää kiiruhtaa arkisten askareiden pariin. Lisää kuulumisiamme löydätte 
oheisista kirjoituksista. Olkaa lämpimästi tervetulleita koko joukolla heti kun kallis aikanne matkan sallii!

Sydämellisesti Sinun,
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Kuulumisia

Serlachius-museoihin on nyt entistä helpompi tulla, 
vaikka et omistaisi omaa autoa. Serlachius-bussi 
liikennöi Tampereelta Mänttään ja takaisin Tampereelle 
aina niinä päivinä, jolloin museot ovat avoinna. 
Kesäaikaan 1.6.–31.8. bussi ajaa joka päivä, talviaikaan 
1.9.–31.5. tiistaista sunnuntaihin.

Bussi lähtee Tampereen rautatieaseman 
julkisivuseinustalla sijaitsevalta pysäkiltä klo 10.10. 
Se on kätevä yhteys myös Helsingin suunnasta junalla 
tuleville.

Mäntästä bussi lähtee klo 17.20 takaisin Tampereen 
rautatieasemalle, josta on jälleen junayhteys Helsingin 
suuntaan.

Iltapäivällä bussi ajaa Mäntässä kaksi kierrosta, jotka 
palvelevat Serlachius-museoista toiseen ja Mäntän 
muihin matkailukohteisiin siirtyviä vieraita sekä samalla 
kaikkia paikkakuntalaisia. 

Bussiin voi tehdä varauksia Serlachius-museoiden 
myyntipalveluun p. 040 166 3480 tai sähköpostiin 
sales@serlachius.fi. Myyntipalvelu on avoinna 
maanantaista perjantaihin klo 9–15.

Bussi ei aja pitkänäperjantaina, itsenäisyyspäivänä 
6.12., jouluaattona 24.12., joulupäivänä 25.12. eikä 
uudenvuodenaattona 31.12. 

Hinnat: 
Edestakainen matka Tampereelta 25 e 
Edestakainen matka + museolippu 30 e 
Yhdensuuntainen matka Tampereelta 15 e 
Yhdensuuntainen, eläkeläiset ja opiskelijat 10 e 
4–11-vuotiaat lapset puoleen hintaan 
Päiväkohtainen paikallislippu Mäntässä liikkumiseen 3 e

Serlachius-bussi 
tuo ja vie nyt Tampereelta 
Mänttään ja museoihin

LIIKENNÖINTI MÄNTÄN MATKAILUKOHTEISSA
13.30  Serlachius-museo Gösta 
   x Honkahovi 
13.40  Serlachius-museo Gustaf 
    x Pekilo, vain ajalla 12.6.–31.8. 
13.45 Mäntän Klubi 
13.50 Viinitupa Vuorenmaja, vain ajalla 28.4.-19.6. ja 15.8.-4.9. to–su, 20.6.-14.8. ma-su 
    x Myllyranta 
14.00  Serlachius-museo Gösta (klo 14.20, kun bussi tulee Vuorenmajalta)
tauko ––––––

15.30 Serlachius-museo Gösta 
    x Honkahovi 
15.40 Serlachius-museo Gustaf 
    x Pekilo, vain ajalla 12.6.–31.8. 
    x Mäntän Klubi 
15.50 Viinitupa Vuorenmaja, vain ajalla 28.4.-19.6. ja 15.8.-4.9. to–su, 20.6.-14.8. ma-su 
    x Myllyranta 
16.00 Serlachius-museo Gösta (klo 16.20, kun bussi tulee Vuorenmajalta)

tauko ---------

LISÄVUORO VIINITUVALLE 28.4.–19.6. JA 15.8.–4.9. TO–SU, 20.6.–14.8. MA–SU 
17.00 Serlachius-museo Gustaf 
    x Pekilo, vain ajalla 12.6.–31.8. 
    x Mäntän Klubi 
17.05 Viinitupa Vuorenmaja 
17.10 Serlachius-museo Gustaf

TAMPERE - VILPPULA - MÄNTTÄ
10.10 Tampere, rautatieasemarakennuksen edessä   
    x Yliskylä th     
10.50 Orivesi, Nesteen pysäkki 
10.55 Orivesi, 66 risteys    
11.00 Korkeakoski th     
11.10 Lyly th     
    x Vilppula, Kirkkotie th     
11.20 Vilppula, Pukinlammen pysäkki  
11.30   Mänttä, Serlachius-museo Gösta    
    x Honkahovi 
11.40 Mänttä, Serlachius-museo Gustaf 
    x Pekilo, vain ajalla 12.6.–31.8.  
    x Mäntän Klubi

MÄNTTÄ - TAMPERE
17.20  Mänttä, Serlachius-museo Gösta
    x Honkahovi 
17.25  Mänttä, linja-autoasema
17.30  Mänttä, Serlachius-museo Gustaf
    x Pekilo, vain ajalla 12.6.–31.8. 
17.35  Mäntän Klubi 
    x Kavala th 
    x Lyly th 
18.00 Korkeakoski th 
18.05 Orivesi, 66 risteys 
18.10 Orivesi, Nesteen pysäkki 
    x Ruutana th 
18.50  Tampere, rautatieasemarakennuksen edessä 

MÄNTTÄ - VILPPULA - TAMPERE
la, su, pyhisin ja koulupäivien ulkopuolella                     Koulupäivinä 
8.10 Mänttä, linja-autoasema           I 
  x Mänttä, Joenniemi                               I 
8.20 Vilppula, Pukinlammen pysäkki                        8.45 
  x Kirkkotie th             x 
8.40 Lyly th                              9.00 
  x Korkeakoski koulukeskus                            I 
8.55 Kunnantalo                                I 
  x Korkeakoski th                        9.10 
9.05 Orivesi, 66 risteys                              9.20 
9.10 Orivesi, Nesteen pysäkki                                   9.25 
  x TAYS                               x 
9.50 Tampere, rautatieasemarakennuksen edessä    10.05

Muutokset mahdollisia. 
Merkkien selitykset: x pysähtyy,  I ohittaa, ei pysähdy

TAMPERE - VILPPULA - MÄNTTÄ
19.10  Tampere, rautatieasemarakennuksen edessä  
 x Yliskylä th 
19.50 Orivesi, Nesteen pysäkki 
19.55  Orivesi, 66 risteys 
20.00  Korkeakoski th 
20.05  Juupajoki kunnantalo 
   x Korkeakoski koulukeskus 
   x  Kopsamo th 
20.20  Lyly th 
   x  Vilppula, Kirkkotie th 
20.35 Vilppula, Pukinlammen pysäkki 
   x  Mänttä, Joenniemi 
20.45 Mänttä, linja-autoasema

MUUT VUOROT: 

 1.9.–31.5. TI–SU, 1.6.–31.8. JOKA PÄIVÄ 
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Kuulumisia

Gösta Serlachiuksen taidesäätiön hallituksen puheenjohtajasta 
Henrik de la Chapellesta on valmistunut muotokuva. 
Sekatekniikalla toteutetun muotokuvan on maalannut taiteilija 
Riikka Lenkkeri Mäntästä.

Henrik de la Chapelle täytti viime vuonna kuusikymmentä vuotta. 
Sen kunniaksi taidesäätiö halusi teettää muotokuvan neljännestä 
puheenjohtajastaan, joka suostui tähän pienen harkinnan jälkeen. 
Vaakakupissa painoi erityisesti se, että muotokuvilla on tärkeä 
merkitys taidesäätiön kokoelmissa.

Taidesäätiötä vuodesta 2009 johtaneen Henrik de la Chapellen 
rooli on ollut merkittävä säätiön johtamisessa uuteen aikaan. Hän 
on tuonut säätiön johtamiseen uutta ammattimaisuutta ja häntä 
pidetään helposti lähestyttävänä.

Riikka Lenkkeri kertoo suunnitelleensa muotokuvaa lähes vuoden. 
Tuona aikana Henrik de la Chapelle istui hänen mallinaan 
kymmenen kertaa. Taiteilija teki poikkeuksellisen monia  
luonnoksia, joissa hän haki oikeaa luonnetta muotokuvalle. Mallilla 
oli toive, ettei muotokuva olisi liian virallinen ja jäykkä.

– Harvoin jatkumo, johon omaa maalaustaan yrittää sijoittaa, on 
näin mittava ja laadukas ja minulle myös vuosien varrella tutuksi 
tullut, taiteilija kertoo.

Lopullinen muotokuva syntyi melko nopeasti sekatekniikalla, johon 
Riikka Lenkkeri käytti öljyvärien pohjalla pastellivärejä ja hiiltä. 
Hänelle tyypillisten paksujen maalikerrosten sijaan muotokuva on 
tehty kevein siveltimenvedoin.

Vaikka Riikka Lenkkeri tiesi maalauksensa jatkavan taidesäätiön 
arvokasta muotokuvien sarjaa, hän halusi silti tehdä niihin 
hienoista pesäeroa.

– Valitsin elokuvamaisen panoraamarajauksen ja 
konstailemattoman, suoraan kohti katsojaa tulevan asennon ja 
pienen pään kallistuksen. Toivon, että muotokuvasta välittyisi 
helposti lähestyttävä vaikutelma ja toisaalta piirtyisi mielikuva 
kuuntelevasta ja havainnoivasta hahmosta.

Henrik de la Chapellesta 
muotokuva

Mäntän Musiikkijuhlia vietetään 3.–7. elokuuta maailman 
huippupianistien parissa. Serlachius-museo Göstan 
Kivijärvi-salissa kuullaan muun muassa Boris Bermanin 
ja Elisabeth Leonskajan konsertit. He molemmat ovat 
tehneet vuosikymmeniä kestäneen uran pianotaiteen 
huipulla.

Venäläis-amerikkalainen Berman tunnetaan venäläisen 
tradition mestarillisena tulkkina. Hän on myös 
erittäin arvostettu opettaja, joka pitää Mäntässäkin 
mestarikurssin pianoakatemian nuorille, lahjakkaille 
oppilaille. Konsertissaan 4. elokuuta hän tulkitsee 
Debussyä.

Elisabeth Leonskaja on niin ikään syntynyt ja opiskellut 
entisessä Neuvostoliitossa mutta asunut vuodesta 1978 
Wienissä. Hän on konsertoinut 11-vuotiaasta lähtien 
kuudella vuosikymmenellä. Mäntän konsertissa 7. 
elokuuta yleisö saa kuulla muun muassa harvoin kuullun 
Tshaikovskin pianosonaatin ja Schubertia.

Mäntässä aiemminkin esiintynyt pianistipariskunta 
Soyeon Kate Lee ja Ran Dank palaavat Musiikkijuhlille 
perjantaina 5. elokuuta. Seuraavana päivänä esiintyy 
runollisilla Chopin-tulkinnoillaan kansainvälistä mainetta 
niittänyt Janne Mertanen. 

Taidemuseo Göstan Kivijärvi-sali on toiminut 
Musiikkijuhlien pääkonserttipaikkana nyt kahtena 
kesänä. Göstan lisäksi konsertteja järjestetään Mäntän 
Klubilla ja ArtHotel Honkahovissa sekä Mäntän ja 
Vilppulan kirkoissa.

Pianomusiikin ystävät voivat vierailullaan nauttia myös 
Ravintola Göstan konserttien yhteyteen räätälöimistä 
väliaikatarjoiluista ja illallisista. 
Lue lisää: mantanmusiikkijuhlat.fi

Musiikkijuhlat tuo jälleen
maailmantähtiä Mänttään

Boris Berman esiintyy Mäntän Musiikkijuhlilla 4. elokuuta. Kuva: Bob Handelman.

Riikka Lenkkeri, Henrik de la Chapelle, 2015, öljy ja pastelli kankaalle, 
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Teemu Källi

SYDÄMELLISESTI SINUN 5



Kuulumisia

Serlachius-museoissa järjestetään heinä-elokuussa 
yleisöopastuksia aina sunnuntaisin seuraavasti: klo 13 
taidemuseo Göstassa, klo 14 Gustaf-museossa ja klo 15 
taidemuseo Göstassa. Opastukset kestävät 45 minuuttia. 
Opastuksen hinta on 2 euroa.

Molemmissa museoissa järjestetään kesäaikaan myös 
tasatuntituokioita klo 11–17. Tuokioissa kerrotaan esillä olevista 
näyttelyistä, museoiden arkkitehtuurista sekä Serlachiusten ja 
Mäntän historiasta. Tuokiot ovat maksuttomia.

Yleisöopastuksia kesäaikaanMänttä-kortti tarjoaa tänäkin kesänä yhteislipun Mäntän 
taidekohteisiin. Lisäksi sillä saa entistä enemmän etuja Mänttä-
Vilppulan palveluista. Kortin hinta on 25 euroa, ja sillä pääsee 
Serlachius-museoihin, Mäntän kuvataideviikoille ja Taidekeskus 
Honkahoviin.

Mänttä-kortti on osa Mänttä-pakettia, jolla yövyt edullisesti 
Mäntässä ja nautit kaikki kortin tarjoamat edut. Mänttä-paketti 
maksaa vain 67 e / hlö. Majoitus tapahtuu kahden hengen 
huoneissa. Kysy pakettia majoituspaikoista: Mäntän Klubilta, 
ArtHotel Honkahovista, Hotelli Alexanderista ja Koivulahden 
Rapukartanosta.

Mänttä-kortilla etuja 
taidekaupungista

Museokortti on yli 200 suomalaisen museon yhteislippu, joka 
on voimassa vuoden ajan ensimmäisestä käyttökerrasta alkaen. 
Museokortti käy myös Serlachius-museoissa. Kortteja voi ostaa 
museoiden lippukassalta. Kortti maksaa 59 euroa.

Museokortti-museoissa voi poiketa kuinka monta kertaa tahansa. 
Kohteeseen pääsee yhdellä kortilla kerran päivässä, mutta vaikka 
joka päivä uudelleen. Korttia myydään kaikissa mukana olevissa 
museoissa, museot.fi-verkkokaupassa ja Tiketti-lippupalvelussa.

Museokortilla yli 200 museoon

Mobiiliopastukset tarjoavat runsaasti tietoa omatoimisesti 
tutustuville kävijöille. Mobiiliopastukset avautuvat osoitteesta 
http://tarinasoitin.fi/serlachius. Tarinasoittimen osoitteet löytyvät 
myös Serlachius-museo Göstan sisääntuloaulan infotaululta.

Voit lukea älypuhelimellasi infotaululla tai näyttelyssä olevan 
QR- eli kuviokoodin. Ulkona olevien veistosten lähelle on myös 
kiinnitetty QR-koodi. Koodin lukemista varten lataa puhelimeesi 
jokin maksuttomista QR-reader-ohjelmista. Voit myös lainata 
molempien museoidemme lippukassalta tablettitietokoneen, 
jolla pääset tutustumaan mobiiliopastuksiin.

Mobiiliopastukset 
tarjoavat tietoa museoista

SYDÄMELLISESTI SINUN6



Kuulumisia

Food Campin ruokaa ja taidetta yhdistävä tapahtuma 
Food & Art järjestetään 25.–28. elokuuta Serlachius-
museo Göstassa Mäntässä. Food & Artin isä, palkittu 
keittiömestari Pekka Terävä tuo tänä vuonna Göstaan 
kansainvälisesti tunnettuja suomalaisia huippukokkeja 
ympäri maailmaa.

Food & Art rakentuu tänä vuonna museossa esillä 
olevan Mark Wallingerin näyttelyn teemoihin. 
Brittiläisen Wallingerin taide inspiroi niin lounastarjoilua 
kuin huippuillallisiakin. Tärkeä osa tapahtumaa ovat 
Kivijärvi-salissa järjestettävät tastingit ja demokeittiöt. 
Taidemuseon pihapiirissä järjestetään viikonloppuna 
myös kädentaitajien ja ruokatuottajien tori.

Ravintola Göstassa tarjottavia Food & Art -lounaita 
valmistavat Pekka Terävä ja Göstan ravintoloitsija 
Henry Tikkanen. 

Tapahtuman kruunaavat Mark Wallingerin taiteen 
innoittamat Food & Art -huippuillalliset Ravintola 
Göstassa. Illalliset ovat saaneet pikkuveljen Mäntän 
Gustaf-museoon, jossa Ravinteli Bertha toteuttaa 
kahdeksan ruokalajin illallisen ”Lihaisaa runoutta ja 
tunteikasta ruokaa” -teeman pohjalta.

Food & Art -kutsuun ovat jo vastanneet Helena 
Puolakka Isosta-Britanniasta, Pasi Petainen 
Australiasta, Eric Räty Hongkongista, Kim Mikkola 
Tanskasta, Göran Streng Havaijilta USA:sta, Tommy 
Myllymäki Ruotsista ja Eero Vottonen Suomesta.

Food & Art
yhdistää hyvän ruoan
ja taiteen ystävät

Upeat taidekuvapainatukset, muun muassa Akseli Gallen-
Kallelan sekä Eero Järnefeltin maalaukset, somistavat uusia 
Serlachius-museoille räätälöityjä tekstiilituotteita.

Taidekuosisia kehyskukkaroita on kahta eri kokoa: isoa 
kukkaroa, joka toimii myös käsilaukun tapaan ja pientä 
matalaa, johon voi sujauttaa vaikka kynät tai silmälasit. 

Valikoimaa täydentää hauska ja mökkituliaiseksi erinomaisesti 
sopiva sammutuspeite kauniissa suojapussissa. Pussin 
painokuvassa soutelee Gallen-Kallelan Rantaantulija.

Nämä Serlachius-museo Göstan kaupasta löytyvät kesän 
uutuudet ovat syntyneet helsinkiläis-inkoolaisen tekstiilituotteita 
valmistuttavan Likiz Ay:n ja museoiden yhteistyönä. Painokuvat 
ovat Serlachiuksen kokoelmateoksia. Tuotteissa on käytetty 
laadukkaita materiaaleja, ja ne ovat valmistuneet alusta 
loppuun saakka kotimaisten yrittäjien käsissä.

Kuvat: Likiz Ay

Uusia tekstiilituotteita 
museokaupassa

HINTA
26 euroa

HINTA
32 euroa

HINTA
36 euroa
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Mark Wallingerin hämmentävän monipuoliseen tuotantoon 
kuuluu maalauksia ja veistoksia kilpahevosista sekä 
videoteoksia Englannin kuninkaallisista. Hän on tarkastellut 
teoksissaan uskontoa, nationalismia ja luokkayhteiskuntaa 
sekä Einsteinin suhteellisuusteoriaa ja Freudin käsityksiä 
ihmismielen olemuksesta. Hän on esiintynyt karhuksi 
pukeutuneena ja tehnyt suuria julkisia teoksia. 

Wallinger tunnetaan taiteilijana, joka ei koskaan toista itseään 
ja joka suhtautuu epäluuloisesti ajatukseen yhtenäisestä 
ja helposti tunnistettavasta tyylistä. Tyylin vastapainoksi 
nousevat kuitenkin eri aikoina toteutettuja teoksia yhdistävät 
sisällölliset juonteet. Hajanaisuus paljastuu näennäiseksi, 
kun Wallinger esittää yhä uudelleen isoja kysymyksiä 
yksilön identiteetistä sekä sosiaalisista ja poliittisista 
valtarakenteista, jotka ohjaavat meitä ja joiden vuoksi me 
olemme sitä mitä me olemme – tai mitä me kuvittelemme 
olevamme.

Aina ajankohtainen Ecce Homo
Wallingerin tunnetuin teos on Ecce Homo (1999), Kristus-
hahmo, joka oli ensimmäistä kertaa esillä Lontoon 
keskustassa vuosituhannen vaihteen molemmin puolin. Se on 
myös erinomainen esimerkki hänen käsitteellisesti tarkasta ja 
oivaltavasta työskentelytavastaan. 

Teos oli alun perin tilaustyö veistosjalustalle, joka oli seissyt 
150 vuotta tyhjänä Trafalgarin aukiolla Lontoossa ja joka 

vuonna 1999 annettiin vaihtuvien nykytaiteen projektien 
käyttöön. Wallinger yllätti asettamalla jalustalle tavallisen 
ihmisen kokoisen Jeesuksen, kuvan henkilöstä, jonka vuoksi 
vuosituhannen vaihdetta juhlittiin. 

Hän ei toistanut kliseistä Jeesus-kuvaa, vaan päivitti hahmon 
sekä nykypäivään että yleisemmälle tasolle. Pieni veistos 
näytti lähestulkoon eksyneeltä miljoonakaupungin vilinässä 
ja suurta hallitsijapatsasta varten pystytetyllä jalustalla. 
Pitkätukkaisen ja purppuraviittaisen Jeesus-kuvan korvasi 
yksinkertaiseen lannevaatteeseen kiedottu mies, jonka kädet 
on sidottu taakse ja jota on nöyryytetty ajamalla hänen 
tukkansa niin kuin on ollut tapana tehdä sotavangeille ja 
niin kuin natsit tekivät juutalaisille. Päässään hänellä on 
piikkilangasta väännetty kruunu.

Veistoksen suhde paikkaan oli tarkkaan harkittu. Wallinger teki 
turistien kansoittamasta ja etenkin uudenvuoden juhlijoiden 
suosimasta aukiosta Golgatan, paikan jonne kansa kokoontui 
katsomaan julkisia teloituksia. Jeesuksen elämästä hän 
valitsi hetken, jolloin Pontius Pilatus – edessään raivoavan 
väkijoukon vaatimuksesta – on juuri luovuttanut hänet 
ristiinnaulittavaksi. 

Teos on edelleen polttavan ajankohtainen ja paljon enemmän 
kuin muistutus runsaan kahden vuosituhannen takaisista 
tapahtumista, Jeesusta kohdanneesta petoksesta ja sen 
seurauksista. Wallinger haluaa meidän ajattelevan kaikkia 
niitä miehiä, naisia ja lapsia, joita tälläkin hetkellä vainotaan 

Mark Wallinger on yksi yllättävimpiä, kekseliäimpiä ja syvällisimpiä taiteilijoita nykytaiteen 
kentässä. Tänä kesänä Wallingerin taidetta nähdään ensimmäistä kertaa Suomessa. Serlachius-
museo Göstan Mark Wallinger Mark -näyttelyssä on maalauksia, veistoksia ja videoteoksia 
vuosilta 1999–2016. Yhden teoksista Wallinger on toteuttanut varta vasten tätä näyttelyä varten.  

KATSO 
IHMISTÄ
Mark Wallinger Mark

MARK 
WALLINGER 

MARK
Serlachius-museo Gösta 

28.5.–9.10.2016

< Mark Wallinger, Ecce Homo, 1999–2000, valkoinen marmorihartsiseos, 
kullattu piikkilanka. Kuva: Hauser & Wirth, John Riddy.
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heidän uskontonsa, ihonvärinsä tai etnisen taustansa vuoksi. 
Hän haastaa meidät kantamaan vastuumme sekä ihmisinä 
että kansalaisina. – Demokratiassa on kyse vähemmistöjen 
oikeudesta ilmaisunvapauteen, ei enemmistön oikeudesta 
alistaa ja marginalisoida heitä, hän on sanonut teoksensa 
yhteydessä. 

Monitulkintainen Sleeper
Wallinger on poliittinen taiteilija. Ihminen ja häntä ympäröivät 
valtarakenteet ovat hänen keskeinen aiheensa, vaikka 
näkökulmien asteikko näyttääkin jatkuvasti laajenevan ja on 
täynnä oikkuja ja sivupolkuja, jopa leikittelyä. Sen lisäksi, että 
hänen lähtökohtansa ovat yleensä hänen henkilökohtaisissa 
kokemuksissaan, hän on teoksissaan monin tavoin läsnä, 
vaikka me emme häntä niissä näekään. 

Videoteos Sleeper (2004) on dokumentti Wallingerin 
Berliinin Neue Nationalgalerie -museossa toteuttamasta 
performanssista. Hän vietti Mies van der Rohen 
suunnittelemassa lasiseinäisessä rakennuksessa kymmenen 
peräkkäistä yötä karhuksi pukeutuneena ja oikean karhun 
eleitä jäljitellen. Esitys ajoittui aikaan, jolloin hän asui 
Berliinissä ja mietti vieraan maahantulijan suhdetta 
valtakulttuuriin. 

Teoksen nimi viittaa sekä karhuille ominaiseen talviuneen että 
Berliiniin kaupunkina kylmän sodan keskiössä. Agenttikielessä 
”sleeper” tarkoittaa ”nukkuvaa” vakoilijaa, joka elää 
vihollismaassa normaalia elämää, kunnes hänet ”herätetään” 
toimintaan. Pukeutumiseen Berliinin vaakunaeläimeksi sisältyi 
siis moniselitteinen ja symbolinen viesti halusta yhtäältä 
piiloutua ja toisaalta tulla hyväksytyksi.

Minä, minuus ja identiteetti
Maalaussarjan Self Portrait (Omakuva, 2007–2013) taustalla 
on Wallingerille tyypillinen käsitteellinen kierre, jossa hän on 
korvannut omakuvansa englanninkielen persoonapronominilla 
I (minä). Jokainen sarjan maalaus on periaatteessa 
samanlainen, eri kokoinen ja eri tavoin maalattu. Jokainen 
omakuva on ainutkertainen – niin kuin jokainen meistä on 
tai niin kuin puhetapamme tai nimikirjoituksemme ovat. 
Toisaalta teokset viittaavat myös siihen, ettei identiteettimme 
välttämättä ole pysyvä. Meissä kaikissa asuu useampi minä. 

2000-luvun teoksissaan Wallinger ottaa katsojan kasvavassa 
määrin teostensa osaksi ja kutsuu meidät kaikki tekemään 
niistä omia henkilökohtaisia tulkintoja. Tämä pyrkimys on 
läsnä jo Self Portrait -sarjan maalauksissa, mutta näkyy 
selvemmin uusissa id-maalauksissa, sarjassa valtavia 
mustavalkoisia kankaita, joiden symmetrinen rakenne 
tuo mieleen psykologien käyttämät musteläiskätestit. 
Psykologiaan viittaa myös teossarjan nimi. Sigmund Freudin 
teorioiden mukaan termi tarkoittaa mielen alitajuista ja 
impulsiivista puolta, johon kuuluvat myös seksuaalisuus ja 
aggressiivisuus.

Wallinger on toteuttanut kaksi kertaa itsensä korkuiset 
maalaukset käsin, oikean puolen oikealla kädellä, vasemman 
vasemmalla ja aivan lähietäisyydeltä, teosta työn aikana 
näkemättä. Me katsojat sen sijaan näemme maalauksissa 
mitä haluamme ja myös paljon sellaista, jota emme halua. 
Samalla kun katsomme Wallingerin käsien kankaalle jättämiä 
jälkiä, katsomme peiliin, omaan alitajuntaamme. Maalaukset 
muuttuvat meidän mielemme kuviksi, pidimme tästä tai 
emme. 

Tyypilliseen tapaansa Wallinger lisää maalauksiin myös muita 
ihmiseen kietoutuvia merkityksiä. Tekijänsä kehon mittoihin 
perustuvina yksi niiden ilmeisiä esikuvia on Leonardo da 
Vincin kuuluisa piirustus Vitruviuksen mies, jonka moni 
muistaa Italian yhden euron kolikosta. Sarjan nimessä 
kaikuu puolestaan englanninkielen kirjainpari ID, joka isoilla 
kirjaimilla kirjoitettuna tarkoittaa sekä identiteettiä että 
henkilöllisyystodistusta. 

Näyttelyn yhteistyökumppanit ovat Fruitmarket Gallery 
Edinburghista ja Dundee Contemporary Arts Dundeesta sekä 
Hauser & Wirth Lontoosta. Näyttely on esillä Edinburghissa ja 
Dundeessa keväällä 2017.

Timo Valjakka, näyttelyn kuraattori

Mark Wallinger: Self Portrait (Wallinger 1), 2007, akryyli kankaalle. 
Kuva: Hauser & Wirth, Alex Delfanne.

Mark Wallinger: Self Portrait (Gradl), 2008, akryyli kankaalle. 
Kuva: Hauser & Wirth, Alex Delfanne.

Mark Wallinger: Self Portrait (Freehand 71), 2013, akryyli kankaalle. 
Kuva: Hauser & Wirth, Alex Delfanne.

Mark Wallinger: Self Portrait (Freehand 7), 2012, akryyli kankaalle. 
Kuva: Hauser & Wirth, Alex Delfanne.

MARK WALLINGER
1959 Syntyi Chigwellissä Isossa-Britanniassa.

Taideopintoja Chelsea School of Artissa ja 
Goldsmiths Collegessa Lontoossa.

1983 Ensimmäinen yksityisnäyttely 
Colchesterissa Isossa-Britanniassa. 

2000 Retrospektiivinen näyttely Tate Liverpoolissa.

2000–2015 Museonäyttelyitä mm. Baselissa, 
Berliinissä, Brysselissä, Oslossa ja Wienissä.

2001 Edusti Isoa-Britanniaa Venetsian biennaalissa.

2007 Turner-palkinto teoksesta State Britain (2007).

2013 Toteutti pysyvän 270-osaisen julkisen teoksen 
Labyrinth Lontoon maanalaisen asemille. 

Asuu ja työskentelee Lontoossa.

Teoksia mm. Tate Galleryn, Pariisin Centre Pompidoun 
ja New Yorkin Modernin taiteen museon (MoMA) 
kokoelmissa.
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Mielikuvitus on luovuuden perusta. Taiteilija luo 
mielikuvituksensa turvin teoksia, jotka kuvaavat jotakin, mitä 
ei ole olemassa. Tutkija puolestaan kehittää mielikuvituksensa 
turvin teorioita, jotka kuvaavat ilmiöitä, joita ei aiemmin 
välttämättä edes tunnettu.

Serlachius-museo Göstan Taiteen tähtitaivaat -näyttelyssä 
luodaan katsaus siihen, miten tiede ja taide kuvaavat 
samaa maailmaa ja maailmankaikkeutta. Taiteen esitystavat, 
tekniikat ja näkökulmat ovat erilaisia kuin tieteessä. Taiteilijat 
voivat silti toisinaan käyttää myös tieteen menetelmiä kuten 
Andy Gracie teoksessaan, jossa jalostetaan avaruusoloihin 
sopeutuvaa banaanikärpäslajia, varsinaista kärpässarjan 
astronauttia. 

Avaruus on kiehtonut niin, että mielikuvituksen voimalla on 
matkattu avaruuteen sekä vanhoissa taruissa, tieteistarinoissa 
että mykkäfilmeissä. Yli viidenkymmenen vuoden ajan 
ihminen on valloittanut avaruutta myös todellisuudessa. 
Näyttely kertoo tästä viimeisestä löytöretkestäkin, kaikkein 
konkreettisimmin Greg Mortin työssä ZERO-G Apples. Se 
on ollut esillä kansainvälisellä avaruusasemalla pidetyssä 
taidenäyttelyssä.

Kuu on Maan ohella ainoa taivaankappale, jonka pinnalla 
ihminen on kävellyt. Kuu on vaikuttanut monella tavalla 
myös kulttuuriin, sekä menneeseen että nykyiseen. Yöllisenä 

valona se on symboloinut erilaisia asioita ja siihen on liittynyt 
monenlaisia uskomuksia. Kalervo Palsa ja John Byrne ovat 
molemmat kuvanneet, miten Kuu hulluuttaa herkkää.

Se, mitä emme näe
Jokainen voi nähdä omin silmin Kuun, planeetat ja yötaivaan 
tähdet, mutta entä jos kyse on jostain näkymättömästä? 
Hyvin kaukaisesta tai hyvin pienestä, tai kenties jostain, jota 
ei voi nähdä edes tarkimmilla tutkimuslaitteilla. 

Itse asiassa me pystymme näkemään koko 
maailmankaikkeudesta vain muutaman prosentin. Loppu 
on pimeää ainetta ja pimeää energiaa. Niiden todellisesta 
luonteesta ei ole kuin arvauksia ja niiden kuvaaminen millään 
havainnollisella tavalla on miltei mahdotonta. Se ei ole 
estänyt taiteilijoita yrittämästä. 

Kun Akseli Gallen-Kallela kuvaa Tuonelan matkalla 
-teoksessaan tarkasti hahmoteltujen tähtikuvioiden avulla 
maalauksen taustalla olevaa symboliikkaa, Crystal Bennes 
tekee työssään A Field Guide to Dark Matter and Dark 
Energy näkyväksi prosesseja, joiden myötä käsityksemme 
maailmankaikkeudesta on muotoutunut.

Mitä yhteistä on tieteellä ja taiteella? Ainakin tekijöiden uteliaisuus ja mielikuvitus. 
Ilman niitä ei olisi luotu kaikkea sitä kulttuuria, taidetta, tiedettä ja teknologiaa, mikä 
on muotoillut nykyisen elämämme ja ajattelumme. Ilman uteliaisuutta ei olisi löytynyt 
probleemeja, joiden ratkaisemisessa on tarvittu paljon mielikuvitusta. 

< Eric O.W. Ehrström (att.), Alastomat luudalla, öljyväri kankaalle, 
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Teemu Källi.

TAITEEN 
TÄHTITAIVAAT

Serlachius-museo Gösta 
14.5.2016–8.1.2017

TAITEEN 
TÄHTITAIVAAT
– Mielikuvituksen maailmankaikkeus
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Silmin nähdystä ilmiöihin
Näyttely kertoo myös taiteen luonteen muuttumisesta. Kun 
aikaisemmin kuvattiin silmin nähtyä, nykytaiteilijat tarkastelevat 
usein, miten jokin toimii, mitä tapahtuu, millaisia ovat prosessit. 
Taiteilijat yrittävät tavoittaa ja ymmärtää ilmiöiden luonteen 
taiteen keinoin.

Taiteen tähtitaivaat kuvaa paitsi maailmankuvassa tapahtuneita 
muutoksia, myös koko maailmankaikkeuden elinkaarta. Katie 
Paterson on näyttänyt televisiossa minuutin ajan pimeyttä, 
joka täytti maailmankaikkeuden yli 13 miljardia vuotta sitten: 
vähän alkuräjähdyksen jälkeen, paljon ennen kuin Maata oli 
olemassakaan, kun tähdet ja galaksit alkoivat vasta muodostua 
– eikä valoa vielä ollut.

Tähdet syntyvät, elävät elämänsä ja kuolevat. Sama pätee 
kosmokseen. Silläkin on alkuhetkensä ja päätepisteensä. 
Kaikkein tiiviimmin kaikkeuden kehitys kiteytyy Petri Eskelisen 
uudessa teoksessa Kuoleva tähti, joka on Mäntän näyttelyssä 
ensi kertaa esillä.

Alkuräjähdyksen kaltainen valonleimahdus sytyttää tähdet 
loistamaan pimeyden keskellä, kunnes ne vähitellen, yksi 
kerrallaan, sammuvat ja kaikki on taas pimeää.

Helena Sederholm ja Markus Hotakainen, 
näyttelyn kuraattorit

Agnes Meyer-Brandis, The Moon Goose Colony, 2011–2012, video, VG Bild-Kunst, Bonn 2016.

HELENA SEDERHOLM

MARKUS HOTAKAINEN

• Kuvataidekasvatuksen professori 
 Aalto-yliopiston taiteiden ja 
 suunnittelun korkeakoulussa 
 vuodesta 2003.
• Julkaissut kirjoja ja artikkeleita 
 modernista ja nykytaiteesta.
• Viimeaikainen tutkimustyö liittyy 
 taide- ja tiedekasvatukseen sekä 
 taiteen ja designin suhteisiin.
• Harrastukset kirjallisuus ja 
 puutarhanhoito, anglofiili.

• Tietokirjailija ja tiedetoimittaja.
• Julkaissut 20 kirjaa, 
 suomentanut 40 kirjaa.
• Kirjoittanut tähtitieteestä ja 
 avaruustutkimuksesta 
 vuodesta 1983 lähtien.
• Valtion tiedonjulkistamispalkinto, 
 Tietopöllö-palkinto, 
 Lauri Jäntin säätiön kunniamaininta.
• Harrastukset tähtitiede, gastronomia, 
 valokuvaus, tieteiskirjallisuus, 
 sota- ja tieteenhistoria.
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Markku Valtonen, Puusta pudonnut käpy, 1998, puu, öljymaali. 
Markku Valtonen, Jälleennäkeminen,1999, puu, öljymaali.

Oletko aina halunnut maalata kuin 
Claude Monet tai Akseli Gallen-
Kallela? Serlachius-museo 
Gustafin Maisema-näyttelyssä 
voit leikitellä kuuluisilla teoksilla 
ja rakentaa oman maisemasi 
maineikkaiden taiteilijoiden 
jalanjäljissä.

Maisema jatkaa Gustafin toiminnallisten näyttelyiden 
sarjaa. Länsimaisen maisemataiteen historia tulee siinä 
tutuksi tekemisen ja omakohtaisen kokemisen kautta. 

Kävijät näkevät näyttelytilassa valokuvakopioita 
maailmalla tunnetuista maisemamaalauksista. Teokset 
edustavat oman aikansa näkemyksiä ihannemaisemista. 
Käsitykset kauniista maisemista ovatkin vaihdelleet paljon 
vuosisatojen saatossa. 

Oppaan johdolla näyttelyyn tutustuvat vieraat saavat 
ytimekkään johdannon maisemamaalauksen historiaan. 
Omatoimisesti tulevat kävijät voivat tutustua aiheeseen 
videolta. 

Johdannon jälkeen vieraat voivat rakentaa kuuluisien 
maisemamaalausten elementeistä oman maisemansa 
taiteen eri tyylisuuntia seuraten tai niitä yhdistellen. 
Helposti liikuteltavat elementit tarjoavat lukemattomia 
erilaisia mahdollisuuksia luovuudelle.

Näyttelyn sisältösuunnittelusta on vastannut Serlachius-
museoiden johtaja Pauli Sivonen. Visuaalisen ilmeen on 
luonut lavastaja Tarja Väätänen ja pedagogisen osuuden 
vastaava museolehtori Päivi Nieppola.

RAKENNA OMA 
MAISEMASI

MAISEMA
Serlachius-museo 

Gustaf

Kuva: Sampo Linkoneva.

Make: pystejä ja muuta krääsää -näyttely on 
Valtosen ensimmäinen varsinainen yksityisnäyttely 
museoympäristössä. Gustafissa hänen työnsä ovat löytäneet 
paikkansa museokaupasta, aulatiloista ja museohuoneista.

Kelpo Pojat -yhtyeen kitaristi ja lauluntekijä Markku Valtonen 
on tehnyt taidetta lapsesta asti. Hän alkoi veistellä pitkillä 
keikkamatkoilla 1990-luvun alussa aikansa kuluksi. Vuosien 
saatossa musiikki on jäänyt vähemmälle ja kuvataide saanut 
yhä vahvemman sijan hänen elämässään.

Useimmat työnsä Make kaivertaa mattoveitsellä puusta. 
Hänelle kelpaa aihioksi mikä tahansa puu: uusi tai 
kierrätetty, pahka tai juurakko. Hän käyttää teoksissaan 
myös rautalankaa ja vanhoja tavaroita ready made -taiteen 
hengessä. 

Valtosen näyttelyssä ei ole varsinaista teemaa. Hänen työnsä 
kertovat samalla kertaa hauskasti ja riipaisevasti ihmisistä, 
jotka ovat jollain tavoin marginaalissa. Ne kuvaavat myös 
humoristisesti erilaisia eläimiä ja hyönteisiä.

Ilkikurinen huumori kukkii nyt kaikkialla 
Serlachius-museo Gustafissa. 
Rock-muusikkona paremmin tunnetun 
Markku Valtosen hulvattomat pystit ovat 
valloittaneet koko museon.

MAKE: 
PYSTEJÄ JA 
MUUTA KRÄÄSÄÄ
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Helene Schjerfbeck (1862–1946) asettui 1900-luvun alussa 
asumaan Hyvinkäälle äitinsä Olga Schjerfbeckin kanssa. Hän 
vietti hyvin eristäytynyttä elämää, kunnes löysi taidekauppias 
Gösta Stenmanin kannustamana 1910-luvulla modernistisen 
ilmaisutapansa, joka on tehnyt hänestä maailmankuulun.

Taiteilijan äiti Olga kuoli vuonna 1923, ja kaksi vuotta 
myöhemmin Helene Schjerfbeck muutti Tammisaareen. 
Viimeisinä kuukausina ennen muuttoaan hän maalasi 
Ryövärin paratiisin portilla, jonka piti alun perin olla 
henkistynyt Kristus-hahmo. 

Poikkeuksellinen mieskuva
Schjerfbeckin mallina maalauksessa istui paikallisen 
maalaistalon isäntä Alku Jaakkola. Mallin kauneus sai 
taiteilijan näkemään kuvan aivan uudessa merkityksessä: 
hahmo oli saanut lihallisia, sensuelleja piirteitä ja päätä 
ympäröivä gloria-kehä vaimeni sulautuakseen taustalla 
häämöttävään paratiisin porttiin. 

Teoksesta oli tullut inhimillinen ja maallinen. Paratiisin portti 
pysyi suljettuna kyykistyneeltä mieheltä, joka olikin Kristus-
hahmosta muuttunut ryöväriksi. Maalaus, jolle Schjerfbeck 
kirjeenvaihdossaan antoi aluksi nimen Selkä, olikin nyt 
Ryöväri paratiisin portilla.

Taiteilijan kirjeistä tiedetään, että hän täydensi teosta vielä 
vuoden 1925 alussa, ennen muuttoaan Tammisaareen. Hän 
kirjoitti ystävälleen Einar Reuterille: ”Sitten olen maalannut 
pari vetoa ryövärin housuihin! Ensi kertaa tänä vuonna. Hän 
näyttää nuorelta satyyrilta, huomasin – ja aavisteltavissa 
oleva gloria!” 

Hän mainitsi maalauksen vielä pariin otteeseen 
kirjeenvaihdossaan: ”Selän minä jätän harjoitelmaksi, sillä 
toinen päällemaalauskerta heikentää kaikkea.”

Ryöväri paratiisin portilla oli omana aikanaan 
poikkeuksellinen mieskuva. Schjerfbeck maalasi sen 
62-vuotiaana. Taiteilija kuvaa puolialastonta miesmalliaan 
ihannoiden tämän lihallista kauneutta tavalla, joka oli tuohon 
aikaan ainutlaatuista naistaiteilijalle. 

Mieskuvien sarja täydentyi
Maalaus ei ole ollut laajasti tunnettu, sillä se oli pitkään 
saman suvun omistuksessa. Schjerfbeckin muuttaessa 
Tammisaareen Ryöväri jäi Hyvinkäälle taiteilijaa tukeneen 
mesenaatin haltuun. 

Maalaus on ollut harvakseltaan esillä näyttelyissä. Se nähtiin 
Tukholman kansallismuseossa vuonna 1944 ja taiteilijan 
muistonäyttelyssä Helsingin Taidehallissa vuonna 1946. 
Lisäksi teos oli esillä Schjerfbeck-näyttelyissä Lyypekissä 
1969, Helsingin taidetalossa 1980, Ateneumissa vuonna 
1992 ja Frankfurtissa syksyllä 2014.

Tänä kesänä Ryöväri nähdään Schjerfbeckin mieskuvien 
joukossa Serlachius-museo Göstan Malli ja hullu kuvailija 
-näyttelyssä. Taidesäätiön kokoelmiin kuuluu entuudestaan 
tunnettuja Helene Schjerfbeckin maalaamia mieskuvauksia: 
Nuorukainen, n. 1882, Wilhelm von Schwerinin kuolema, 
1927 ja Autoilija Måns Schjerfbeck 1929.

Tarja Talvitie 
kokoelmapäällikkö

Helene Schjerfbeckin Ryöväri paratiisin portilla on yksi taiteilijan kiinnostavimmista 
1920-luvun maalauksista. Gösta Serlachiuksen taidesäätiön syksyllä 2015 hankkima 
teos täydentää onnistuneesti säätiön Schjerfbeck-mieskuvien sarjaa. Se nähdään 
tänä kesänä taidemuseo Göstassa.

KRISTUS-HAHMO 
VAIHTUI RYÖVÄRIKSI

< Helene Schjerfbeck, Ryöväri paratiisin portilla (osakuva), 1924–1925, öljy kankaalle, 
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Jussi Koivunen.
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Rahan tuoma valta ja ihmiskehon karvat. Kuvanveistäjä Noora Schroderus nivoo kaksi täysin 
erilaista teemaa yhteen näyttelyssään Feminiininen sensibilitetti. Hän toteuttaa teoksensa 
tyypillisesti naisiin ja feminiiniseen taiteeseen liitetyillä tekniikoilla. Niissä hän kommentoi 
pienieleisesti muun muassa rahan koskemattomuutta ja länsimaisen ihmisen ristiriitaista 
suhtautumista karvoitukseen.

FEMINIININEN 
SENSIBILITEETTI
tarkastelee tabuja

FEMINIININEN 
SENSIBILITEETTI

Serlachius-museo Gösta 
14.5.–4.9.2016

Noora Schroderus, Suojaväri, 2016, gobeliini, flanelli, messinki, satiininauha, untuva. Kuva: Noora Schroderus
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NOORA SCHRODERUS
Kuvanveistäjä

Syntynyt 1982

Asuu ja työskentelee Salossa

2014 Kuvataideakatemia, kuvataiteen maisteri

2006 Kankaanpään taidekoulu, kuvanveisto

2005 Ljubljanan Yliopisto, Slovenia, kuvanveisto

2002 Oriveden Opisto

Suomen kuvanveistäjäliiton jäsen

2005–2015 yksityisnäyttelyitä ja näyttelyitä 
Kimmo Schroderuksen kanssa. Mukana monissa 
yhteisnäyttelyssä.

Teoksia Kiasman, Wihurin Säätiön, Kuopion 
taidemuseon, Jyväskylän taidemuseon, Norrtäljen 
kaupungin, Nurmijärven kunnan ja Oriveden 
Opiston kokoelmissa.

Noora Schroderuksen teokset avautuvat aluksi huumorin 
kautta. Kahdenkymmenen dollarin seteliä koristava 
Yhdysvaltain seitsemäs presidentti Andrew Jackson 
(1767–1845) on saanut päähänsä Disney-elokuvan pienen 
merenneidon pitkät, punaiset hiukset. Seteleihin ovat 
päätyneet Disneyn satuhahmoista myös Prinsessa Ruusunen, 
Tuhkimo ja Lumikki.

Lähempi tarkastelu tuo teoksiin syvempiä merkityksiä. 
Schroderus on halunnut tehdä seteleiden henkilöistä 
inhimillisiä. Kukapa merkkimies ei menettäisi arvovaltaansa, 
kun päässä on käsin kirjottu Prinsessa Ruususen 
kullankeltainen hiuskruunu?

Suojeltu seteliraha
Kirjoessaan seteleitä Noora Schroderus on tuhonnut rahat 
niiden alkuperäisessä tarkoituksessaan. Se on lailla kiellettyä 
monissa maissa. Taiteilija haluaakin kiinnittää huomiota juuri 
rahan koskemattomuuteen: setelirahaa ei saa sakkojen tai 
jopa vankeustuomion uhalla tuhota. Silti kuka hyvänsä voi 
käyttää rahaa mihin haluaa. Miten paljon pahaa seteleillä 
saadaankaan aikaan maailmassa?

– Minulle seteleiden kirjominen on ollut vapauttava kokemus. 
Kun ensimmäisen kerran tein reikiä seteliin, jonka arvo 
oli noin 70 euroa, mietin itsekin mitä ihmettä oikein olen 
tekemässä. Sen jälkeen en ole asialla päätäni vaivannut, hän 
kertoo.

Suhtautumisestamme rahaan kertoo se, kun Schroderus 
meni pankkiin vaihtamaan eri maiden rahoja teoksiaan 
varten. Pankkivirkailija painui henkilöllisyystodistuksen 
kanssa pitkäksi aikaa takahuoneeseen selvittämään 
ilmeisesti asiakkaan taustoja. Takaisin tultuaan hän kysyi 
ensimmäiseksi, mitä Schroderus aikoo tehdä rahoilla.

– Tunsin olevani kuin rikollinen rahanpesijä, kun halusin ostaa 
rahaa pankista. Vastasin, että olen kuvanveistäjä ja käytän 
rahoja teosteni malleina. Seuraavalla kerralla olin miettinyt 
asian valmiiksi ja sanoin, että keräilen rahaa, hän kertoo.

Karvaiset kasvit
Näyttelyn toinen suurempi kokonaisuus on Karvainen kasvio. 
Kuivilta talventörröttäjiltä näyttävät kasvit osoittautuvat 
lähemmin tarkasteltuna ihmiskehon karvoista tehdyiksi. 
Schroderus keräsi töitä varten hiuksia ja kaikkia muitakin 
karvoja itseltään ja tuttaviltaan. Se osoittautui yllättävän 
vaikeaksi. 

– Aika moni sanoi, ettei heillä ole karvoja eivätkä he 
mitenkään voi kasvattaa niitä. Tämä kertoo siitä, että muoti 
on tehnyt luonnollisesta asiasta luonnottoman. Naisten on 
pitänyt vuosisatojen ajan olla karvattomia. Miksi he suostuvat 
siihen? hän ihmettelee.

Teosten orgaanisen muotoiset ”kasvit” toistavat karvojen 
muotoja. Taiteilijan mukaan erilaisten karvojen punominen ja 
ompeleminen yhteen on ollut kiinnostavaa. Hän on käsitellyt 
karkeita ja pehmeitä, suoria ja kihartuvia karvoja. Leikatut 
karvat käyttäytyvät melko samalla tavalla kuin katkaistut 
kasvit: molemmat menettävät nopeasti kimmoisuutensa ja 
elävyytensä.

Sensibiliteetti – tunneherkkyys
Sensibiliteetti oli erityisesti 1700–1800-luvuilla suosittu 
käsite, jolla kuvattiin sekä esteettistä että moraalista 
herkkyyttä ja vastaanottavaisuutta sekä kauneudentajua. 
Sensibiliteetti käsitettiin myös vastareaktioksi järjen ylivallalle 
ja ihmisen perimmäiselle itsekkyydelle. Schroderuksen 
teoksista on helppo löytää samoja teemoja. 

Äärimmäisen tarkasti toteutetut ja aikaa vievät kirjontatyöt 
nostavat esiin kysymyksiä miehisen rahavallan ja naisiin 
yleisemmin liitetyn sensibiliteetin yhteensovittamisesta. 
Muuttuuko valtaa käyttävä nainen miehiseksi? 
Voiko sensitiivinen ihminen ylipäänsä työskennellä 
rahamaailmassa? Miksi näistä asioista tarvitsee edes puhua 
toistensa vastakohtina?
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Neiti Helga Kvist 
eli Rebekka Tolonen

SinunSYDÄMELLISESTI

Mitä teet sen lisäksi, että toimit 
draamaoppaana?
Päätyöni on tällä hetkellä kotirouvana 
olemista. Lasten takia opintojen loppukiri on 
vielä ottamatta. Esikoisen synnyttyä kaipasin 
konkreettisempaa suuntaa opinnoille, joten 
hain opiskelemaan sivuaineena museologiaa, 
sillä museot ovat kiehtoneet minua lapsesta 
saakka. 

Mistä olet kotoisin?
Olen kotoisin Helsingistä, mutta asunut 
kymmenen vuotta toisaalla. Keuruulle 
muutimme miehen töiden perässä viitisen 
vuotta sitten. Appeni rakensi meille talon, 
joten nyt on sitten paras pysyä näillä seuduin. 
Ja hyvinhän me olemme täällä viihtyneet.

Onko sinulla harrastuksia?
Soitan viulua ja viime syksynä liityin 
Keurusseudun alueorkesteriin, jotta tulisi 
myös säännöllisesti vinguteltua. Lisäksi 
puutarhanhoito on uusi ja selkeästi 
koukuttava harrastus! Pelaan myös sählyä ja 
harrastan kaikenlaista liikuntaa.

Miten päädyit draamaoppaaksi 
Serlachius-museoihin?
Viime syksynä huomasin paikallislehdestä 
ilmoituksen, jossa haettiin freelance-oppaita. 
Tiesin heti, että tuo on juuri se minun juttuni 
ja elämäntilanteeseeni sopiva työ. Päätin siis 
hakea paikkaa, vaikka olinkin viimeisilläni 
raskaana. Olen oikein iloinen draamaoppaan 
pestistä, sillä tässä työssä saa todella 
harjoittaa luovuutta!

Millainen henkilö Helga Kvist on?
Roolihenkilöni Helga Kvist on topakka ja 
määrätietoinen nainen, jolle ei ryttyillä. 
Hänen työtehtäviinsä kuuluu kaikenlaisten 
asiakirjojen puhtaaksikirjoitus ja 
varatoimitusjohtajan juoksevien asioiden 
järjestely. Niin, ja sitten hän ottaa tietysti 
vastaan työnhakijoita ja valitsee yhtiölle ne 
kaikkein etevimmät.

Miksiköhän neiti Kvist on edelleen 
neiti-ihminen?
Onhan hänellä ollut kaikenlaisia kosijoita 
vuosien varrella, mutta hän ei ole kelpuuttanut 

heistä ketään. Ei hänellä edes olisi aikaa 
omalle perheelle, sillä hän on työlleen 
omistautunut ihminen. Ankaruuden sisään on 
kuitenkin kätketty myös helliä tunteita, mikä 
selviää kierroksen aikana.

Mitä odotat draamaoppaan työstä?
Draamaoppaana haluan tarjota asiakkaille 
välähdyksen viisikymmentäluvun elämästä. 
Kierroksen aikana pääsee tutustumaan 
pääkonttorin tavoille. Myös itse olen saanut 
roolia harjoitellessani oppia kaikenlaista 
pääkonttorista, paperiyhtiöstä ja Mäntästä! 
Kaikkein parasta on, jos asiakkaat 
lähtevät ennakkoluulottomasti mukaan 
viisikymmentäluvun elämänmenoon ja 
osallistuvat innokkaasti työnhakuun. Silloin 
kokee onnistuneensa!

Millaisia ohjeita neiti Kvist antaa 
yhtiölle töihin pyrkiville henkilöille?
Kyllä töitä tekevälle löytyy! Osoittakaa 
siis olevanne etevä ja ahkera sekä valmis 
aloittamaan hieman vähäpätöisemmästäkin 
pestistä. Minä arvostan reipasta asennetta!

Varatoimitusjohtajan sihteeri Helga Kvist värvää nyt uusia työntekijöitä Serlachius-museoiden 
suositussa Yhtiölle töihin -draamaopastuksessa. Napakka neiti-ihminen tarkistaa muun muassa, 
että työnhakijat ovat pukeutuneet asianmukaisesti. Siviilissä Helga Kvist on Rebekka Tolonen, 
melkein valmis valtiotieteiden maisteri ja neljän pienen lapsen äiti Keuruulta.
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Neiti Helga Kvist 
eli Rebekka Tolonen

Taidekaupunki täynnä tapahtumia
Mänttä-Vilppulassa riittää nähtävää ja koettavaa ympäri vuoden. Mitäpä jos viipyisit 
yön yli ja nauttisit rauhassa paikkakunnan monipuolisesta tapahtumatarjonnasta. 
Poimi oheisista vinkeistä kiinnostavimmat ja viihdy taidekaupungissa.

Food Camp -kuvat: Food Camp / Toni Raisio, Mäntän Musiikkijuhlien kuva: Jari Neuvonen, Juha Tapion kuva: Ville Juurikkala

11.6.–31.8.
Honkahovin kesänäyttelyssä teoksia Kauko 
Sorjosen säätiön kokoelmista. Av. ma-su klo 
10–17 ja 15.8.–31.8. to-su 12–16.

12.6.
Argentiinalaisen tangon huumaa Serlachius-
museo Göstan Kivijärvi-salissa klo 14. 
Mirta Alvarez ja Fabián Garbone sytyttävät 
tunnelman kitaralla ja bandoneonilla. 
Järjestäjä Tampere Guitar Festival. Konsertin 
kesto noin 1,5 tuntia väliajan kanssa.

12.6.–31.8.
Mäntän XXI kuvataideviikot. 
Suomen tärkeimmän vuosittaisen 
nykytaidekatselmuksen kuratoi taiteilija Anssi 
Kasitonni. Av. ma-su klo 10–18.

12.6.–31.8.
Veistosnäyttely Kiusallakin 4 Kiusalan 
taiteilijatalon puistoalueella.

22.7.
Tango del norte & Romina Bianco 
-levynjulkaisukiertue Mäntän Klubilla klo 19.

29.–31.7.
Mää oon Mänttästä – Koko kylän 
Luokkakokous. Viikonloppu täynnä tapahtumia 
eri puolilla Mänttää.

29.7.
Puistokonsertti Serlachius-museo Göstan 
puistossa klo 19–21. Tapahtuma on osa Mää 
oon Mänttästä -viikonlopun ohjelmaa.

30.7.
Peräkonttikirppis Gustaf-museon 
pihapiirissä klo 11–14. Myynti tapahtuu 
oman auton peräkontista, peräkärrystä tai 
pöydältä. Myyntipaikat jaetaan ohjatusti 
saapumisjärjestyksessä.

31.7.
Juha Tapion konsertti Sinun vuorosi loistaa 
Mäntän Jääareenalla klo 16.30–20. 

3.–7.8.
Mäntän Musiikkijuhlat Serlachius-museo 
Göstassa, Mäntän Klubilla, Honkahovissa sekä 
Mäntän ja Vilppulan kirkoissa.

13.8.
Gösta Jazz Serlachius-museo Göstan 
puistossa iltapäivästä iltaan. Esiintymässä 
Martti Vesala Soundpost Quintet, Kalle 
Salonen Band, Knoff Trio, Sara & Shiona sekä 
KaHaVi. Järjestäjä Mänttä-Vilppula Jazz & 
Blues.

25.–28.8.
Food & Art, ruoka- ja taidenautintoja, 
keskusteluja ja kohtaamisia huippukokkien 
kanssa Serlachius-museo Göstassa. Järjestäjä 
Food Camp Finland. 

23.9.
Kulinaarinen matka Akseli Gallen-
Kallelan innoittamana Ravintola Göstassa 
klo 18. Ohjelmallinen ruokailu vie 
meidät makumatkalle, jota siivittävät 
kansallistaiteilijan teoksista kumpuavat tarinat.

SEURAA TAPAHTUMIA
taidekaupunki.fi/menoinfo

hlö / vrk, 2hh
Sis. Mänttä-kortin, jolla sisäänpääsy 

päänäyttelykohteisiin ja lisäetuja. 
Voimassa 11.6.–31.8.2016.

MÄNTTÄ-
PAKETTI

alk.67e

Kysy pakettia 
majoituspaikoista: 
Mäntän Klubilta, 

ArtHotel Honkahovista, 
Hotelli Alexanderista ja 

Koivulahden 
Rapukartanosta.
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OHJELMAVINKIT Myyntipalvelumme auttaa luomaan juuri teille sopivan kokonaisuuden. 
p. 040 166 3480, (03) 488 6800, sales@serlachius.fi

klo 10.10 Nouse Serlachius-bussiin
Bussi lähtee Tampereen rautatieaseman pääoven viereiseltä pysäkiltä 
– kätevää myös kauempaa junalla saapuville.

klo 11.30 Bussi saapuu Serlachius-museo Göstaan
Tutustu omatoimisesti museon puhutteleviin näyttelyihin kartanossa ja 
paviljongissa. Saat lisätietoa mobiiliopastuksista sekä henkilökunnan 
pitämistä tasatuntituokioista.

Nauti puhtaiden makujen konstailematon lounas Ravintola Göstassa 
(muista varata pöytä etukäteen p. 040 708 5572) tai kevyt salaatti- ja 
keittolounas taidemuseon pihapiirissä sijaitsevassa tunnelmallisessa 
Autereen tuvassa.

Voit myös ostaa Autereen tuvasta piknik-kassin ja retkeillä kartanon 
upeassa puistossa tai viereisessä Taavetinsaaressa. Eväsretkeen on hauska 
liittää soutelua Melasjärvellä – museolta saat lainaksi soutuveneen.

Seuraavaksi kannattaa lainata taidemuseolta vaaleansininen Jopo ja 
pyöräillä sillä noin kolmen kilometrin matka Serlachius-museo Gustafiin. 

Voit siirtyä myös Serlachius-bussilla Gustaf-museoon. Siellä voi vaikka 
rakentaa oman maiseman, hurmaantua Maken pysteistä ja tehdä 
tuttavuutta Paperiperkeleen kanssa.

Taidekaupungissa kannattaa tutustua ArtHotel Honkahovin näyttelyyn 
ja Mäntän kuvataideviikkoihin Pekilossa. Uniikkeja ostoksia voi tehdä 
paitsi museokaupoissa myös Myllyrannan putiikeissa ja Mänttä-Vilppulan 
Taitokeskuksessa. Jos ei päivällä ole ehtinyt suunnistaa Vuorentorniin tai 
Viinitupa Vuorenmajalle, siellä voi virkistäytyä myös kesäiltaisin.

Kaikki kohteet ovat kävely- tai pyöräilymatkan päästä toisistaan, ja niihin 
pääsee kätevästi myös Serlachius-bussilla.

klo 17.20 Serlachius-bussi lähtee 
taidemuseo Göstalta ja 17.30 Gustaf-museolta 
kohti Tampereen rautatieasemaa
Perillä bussi on Tampereella klo 18.50.

Vietä rentouttava päivä 
taiteen ja luonnon parissa
Varaa Mänttä-vierailuusi päivä tai useampi. Hyödynnä kesätarjous Mänttä-paketista ja 
yövy edullisesti taidekaupungissa nautiskellen rauhassa sen monipuolisesta tarjonnasta.
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Serlachius-museoiden kotipaikka on syvällä 
Sisä-Suomessa, metsien keskellä, noin 
kolmen tunnin ajomatkan päässä Suomen 
pääkaupungista Helsingistä. Sen kokoelmat 
tunnetaan erityisesti kultakauden teoksista, 
joista monet juhlivat 1800-luvun lopun 
nationalismin hengessä suomalaisuutta.

Nykyisin Serlachius-museotkin tekee 
kuitenkin työtä, joka on luonteeltaan hyvin 
kansainvälistä. Kokoelman teokset kiertävät 
ympäri maailmaa, näyttelyissä esitellään 
ulkomaalaisia taiteilijoita, ja kasvava määrä 
kävijöistä tulee maamme 
rajojen ulkopuolelta.

Museoala on perinteisesti 
ollut hyvin verkottunut. 
Yhteyksiä maailmalle 
pidetään museoalan 
järjestöjen ja niiden 
järjestämien konferenssien 
ja seminaarien kautta sekä 
yksityisten kontaktien avulla. Verkottuminen 
helpottaa kansainvälistä työtä ja tekee sen 
luonnolliseksi.

Suomessa erityisesti taidemuseoilla tuntuu 
tällä hetkellä olevan kova kisa siitä, mikä 
niistä onnistuu tuomaan maahamme 
kovimman kansainvälisen tähtitaitelijan. 
Serlachius on esitellyt Anselm Kieferiä, HAM 
Ai Weiweitä, Kiasmassa nähtiin hiljattain 
Robert Mapplethorpe ja Ateneumissa on 
esillä tätä kirjoittaessani suuri Rodin-näyttely.

Uskon, että tämä kilpa tulee vain 
kovenemaan ja että uusia tahoja tulee kisaan 
mukaan. Kun Amos Rex avaa ovensa, voimme 

odottaa isoja projekteja, ja esimerkiksi Emma 
Espoossa ja Sara Hildenin taidemuseo 
Tampereella ovat myös jo pitkään tarjonneet 
kävijöilleen kiinnostavien ulkomaalaisten 
taiteilijoiden näyttelyitä.

Supertähtien lisäksi Suomen museot 
ovat perinteisesti esitelleet kävijöilleen 
maassamme vähemmän tunnettuja 
ulkomaalaisia taiteilijoita. Tästä on hyvä 
esimerkki Göstassa tänä kesänä esillä 
oleva Mark Wallingerin näyttely. Wallinger 
on kotimaassaan erittäin arvostettu ja 

moninkertaisesti palkittu 
taiteilija, joka nyt saa uutta 
yleisöä myös Pohjoismaissa.

Näyttelyt myös tuotetaan 
entistä useammin 
kansainvälisenä yhteistyönä. 
Wallinger-näyttelykin on 
kolmen tahon tuottama: 
mukana ovat Serlachiuksen 

lisäksi skotlantilaiset Fruitmarket Gallery 
(Edinburgh) ja Dundee Contemporary Arts 
sekä Wallingerin kansainvälisen Hauser & 
Wirth -gallerian Lontoon toimisto. 

Oman kokemuksemme mukaan ei ole 
lainkaan vaikeaa saada kansainvälisiä 
taiteilijoita Suomeen ja Mänttään. Nimekkäät 
taiteilijat tarvitsevat museonäyttelyitä 
ja edellyttävät, että heidän galleriansa 
järjestävät niitä heille. Suomi tunnetaan 
maailmalla kiinnostavana taidemaana ja 
Suomeen tullaan mielellään esittäytymään. 

Serlachiuksen kokoelmateokset kiertävät 
tällä hetkellä maailmaa ahkerammin kuin 

koskaan. Hiljattain suljimme Saksassa 
Gustav-Lübke-Museumissa laajan 
kokoelmanäyttelymme, ja yksittäiset teokset 
matkaavat maailmalle koko ajan. Tämä kaikki 
myös työllistää museomme työntekijöitä 
entistä enemmän.

Oma lukunsa on kansainvälisten kävijöiden 
lisääntymisen tuottama haaste. Sijaintinsa 
vuoksi Serlachius-museoiden on 
osallistuttava aktiivisesti myös matkailun 
kehittämiseen. Kansainvälisen myynnin 
kasvattaminen edellyttää hyvin mietittyä 
tuotekehitystä tarkoin kohdennetuille 
markkinoille. Matkanjärjestäjille on 
tarjottava juuri heille räätälöityjä tuotteita, 
ja mukaan paketteihin on otettava museon 
omalle tarjonnalle lisäarvoa tuottavia 
palveluntarjoajia.

Jotta kaikki tämä toimisi, henkilökuntaa 
on koulutettava ja esimerkiksi 
opastuksia on käsikirjoitettava entistä 
monikulttuurisempaan suuntaan. 
Ulkomaalaisille kävijöille on kerrottava 
suomalaisesta kulttuurista hieman eri tavalla, 
kuin olemme tottuneet tekemään tuttujen 
suomalaisten kävijöidemme kanssa.

Parhaimmillaan kansainvälinen 
museotoiminta on kaksisuuntaista. 
Voimme esitellä kotimaisille kävijöillemme 
kiinnostavia kulttuuri- ja taideilmiöitä 
ulkomailta. Samalla meidän tulee kertoa 
entistä ymmärrettävämmin ulkomaisille 
kävijöillemme Suomesta ja suomalaisesta 
kulttuurista.

Ei ole lainkaan vaikeaa 
saada kansainvälisiä 
taiteilijoita Suomeen 
ja Mänttään.

Pauli Sivonen
johtaja

MUSEOT KANSAINVÄLISTYVÄT
Museotyö muuttuu koko ajan entistä kansainvälisemmäksi. Yhteydet ulkomaille ovat jatkuvat, 
ja kansainvälisyys sekä monikulttuurisuus läpäisevät museoiden toiminnan laidasta laitaan.
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Näyttelyt kesästä syksyyn 2016

TERVETULOA SERLACHIUS-MUSEOIHIN!

SERLACHIUS-MUSEOT AVOINNA
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 Mänttä-kortti ja Museokortti.

GÖSTA Joenniementie 47, 35800 Mänttä
GUSTAF R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä
Myyntipalvelu 040 166 3480, (03) 488 6800, sales@serlachius.fi

Jyväskylä

Tampere

Helsinki
Turku

Vaasa

Pori

MÄNTTÄ
58

58

75

12

63

9

3

23

4

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

MAISEMA
Tutustu länsimaisen maisemamaalauksen historiaan ja rakenna oma 
mielimaisemasi maalaustaiteen tyylisuuntauksia mukaillen.

MAKE: PYSTEJÄ JA MUUTA KRÄÄSÄÄ 
2.4.2016–2.4.2017
Rock-muusikkona paremmin tunnetun Markku Valtosen humoristiset 
veistokset yllättävät eri puolilla museota.

MUINAIS-MÄNTTÄ
Usko tai älä! Maailman sivilisaatio onkin Mäntästä peräisin. Tarkoin varjeltu 
salaisuus paljastuu näyttelyssä, 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.

TEHDASNÄKYMIÄ JA 
-TUOTTEITA
Antero Tenhusen valokuvia Mäntän 
lakkautetusta selluloosatehtaasta 
ja Serlachius-yhtiön tuotteita 
vuosikymmenien varrelta.

TAITEEN TÄHTITAIVAAT 14.5.2016–8.1.2017
Tähtitiedettä ja taidetta yhdistävä näyttely on ensimmäinen Suomessa 
toteutettu katsaus yötaivaan ilmiöihin taiteessa. Näyttelyn ovat kuratoineet 
taiteentutkija Helena Sederholm ja tietokirjailija Markus Hotakainen.

KULTAKAUSI 5.11.2016–23.4.2017
Suomen ensimmäisellä kultakaudella taide loi Suomen identiteetin. 
Luoko nykypäivän taide kansallista hyvinvointia? Taiteilija Marita Liulian 
elämyksellinen näyttelykokonaisuus, jota yhdistää kulta.

GÖSTAN YSTÄVÄT
Vuorineuvos Gösta Serlachiukselle tärkeiden taiteilijoiden teoksia 
taidesäätiön omista kokoelmista kartanon alakerrassa. Näyttelyn on 
kuratoinut Laura Kuurne.

MALLI JA HULLU KUVAILIJA
Kokonaistaideteos, jossa rikotaan rohkeasti rajoja. Kirjailija 
Riikka Ala-Harjan tekstit yhdistyvät kultakauden ja modernismin 
taideteoksiin ja tarjoavat näkökulman mallien ajatuksiin.

KIRSIKKAMADONNA 17.9.2016–5.2.2017
Valokuvataiteilija Merja Tanhuan tulkintoja Quentin Massysin ateljeen 
1500-luvulla maalaamasta Kirsikkamadonna-maalauksesta.

FEMINIININEN SENSIBILITEETTI 
14.5.–4.9.2016
Noora Schroderuksen oivaltavat ja herkkävireiset teokset on toteutettu 
perinteisillä naisellisilla tekniikoilla. Lähempi tarkastelu avaa niihin 
uuden yhteiskunnallisen ja tabuja purkavan tason.

MARK WALLINGER MARK 28.5.–9.10.2016
Ison-Britannian suosituimpiin kuuluva taiteilija tunnetaan siitä, että hän ei 
koskaan toista itseään. Kesän päänäyttelyn ovat kuratoinut Timo Valjakka.

Kantatie 58:n varrella
Jyväskylä 83 km - Tampere 88 km - Helsinki 263 km

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

Pirkkalan ja Jyväskylän lentoasemat n. 100 km
www.finavia.fi

Useita kauko- ja lähiliikennevuoroja Mäntän keskustaan 
www.matkahuolto.fi

serlachius.fi
facebook.com/serlachius
twitter.com/serlachius
instagram.com/serlachius-museot

SERLACHIUS 
-BUSSI

Kesäaikaan (1.6.–31.8.) joka päivä ja 
talviaikaan (1.9.–31.5.) ti-su Tampereen 

rautatieasemalta suoraan Mänttään museoihin 
ja takaisin. Bussilla on yhteys Helsingin 

junavuoroihin.

www.serlachius.fi/fi/info/ 
serlachius-bussi


