
1SERLACHIUS Sydämellisesti Sinun

TEHDAS ON ULKOPUOLELLA
Esther Shalev-Gerz pohtii työn  
ja identiteettien olemusta 
sivu 12

KESÄPÄIVIÄ,  
SUMMER DAYS
Pohjoismaiset taiteilijat  
kohtaavat maiseman 
sivu 8

NAUTINTO 
Nykytaiteilijoiden näkemyksiä ja  
vanhaa eurooppalaista taidetta 
sivu 14

1/2017

Sydämellisesti Sinun
SERLACHIUS



2 SERLACHIUS Sydämellisesti Sinun

SISÄLLYS
Sydämellisesti Sinun 
1/2017

3 TERVEHDYKSEMME TÄÄLTÄ ISON   
 PIIPUN JUURELTA

4 KUULUMISIA

8 KESÄPÄIVIÄ, SUMMER DAYS

11 RAJAT KIINNI

12 ESTHER SHALEV-GERZ – TEHDAS ON  
 ULKOPUOLELLA

14 MONTA NÄKÖKULMAA NAUTINTOON

16 ANTTI OIKARINEN – MAALAUKSIA
 Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

17 VILLE LENKKERI – PIKKUKAUPUNGIN  
 SAIRASKERTOMUS 

18 KIMMO SCHRODERUS – BLING BLING
 
19 UUDET JULKAISUT

20 SYDÄMELLISESTI SINUN
 Annika Ylä-Rotiala

21 TAIDEKAUPUNGIN KESÄ  
 TÄYNNÄ TAPAHTUMIA

22 OHJELMAVINKIT

23 P.S. MUSEO OTTAA KANTAA

JULKAISIJA
Serlachius-museot
Joenniementie 47
35800 Mänttä
p. (03) 488 6800
info@serlachius.fi
serlachius.fi
facebook.com/serlachius
twitter.com/serlachius
instagram.com/ 
serlachiusmuseums

TOIMITUS
Susanna Yläjärvi
Päivi Viherkoski
Pauli Sivonen

ULKOASU
Suvi Rauhala
   

PAINATUS
Kirjapaino Kari Ky, Jyväskylä
Kansi: Maxigloss 170 g
Sisus: Maxigloss 115 g

ISSN-L 1799-0319
ISSN 1799-0319
ISSN 2243-0415

KANSI
Esther Shalev-Gerz, Työn kuvaus – 
Työtä Amerikkaan!, 2012, valokuva.

8
12

1617 

18 

14 
Akseli Gallen-Kallela, Viettelijätär, 1890, 
öljy kankaalle. Gösta Serlachiuksen 
taidesäätiö.

Kimmo Schroderus, 27 Years in the Art Business  
(osakuva), 1989–2017.

Ville Lenkkeri, Toipilas, 2011, valokuva.

Esther Shalev-Gerz, Erottamattomat, 2000, kaksoiskello.

Anna Retulainen, Alku, 2016, öljy kankaalle.



3SERLACHIUS Sydämellisesti Sinun

Saimme terveisenne, suuret kiitoksemme niistä. Emme nyt ensi sanoiksemme tahtoisi 
tuottaa mielipahaa, mutta on hyvä tunnustaa asioiden todellinen laita: olemme niin 
kiireiset pääkonttorin remontin kanssa, etteivät kaikki täältä millään kerkiä teitä 
tervehtimään, mutta tulkaa te kumminkin tänne! Gösta järjestää taas monet kalaasit 
kartanolla, ettehän halua jäädä niistä paitsi. 

Konttori on ollut muutosten kourissa päältä ja sisältä. Pariisista luonamme vieraileva 
rouva Esther Shalev-Gerz ihastui taloon niin, että halusi mööbleerata paikat uuteen  
uskoon. (Ja Gustaf puolestaan ihastui Estheriin niin, että vietti pitkät tovit yhdessä 
hänen kanssaan valitsemassa taidetta konttorisaleihin.) 

Koko kesä syksyyn asti on varmasti yhtä hulinaa. Tänne pieneen Mänttäämme saapuu 
kesänviettoon merkittäviä taiteilijoita kaikkialta Pohjolasta, ei vain kotoiselta Suomen-
niemeltämme.  Ehkä tunnettekin herrat Arnen, Wörselin, Frien ja Jenssenin? Myös herrat 
Eriksson ja Eiríksson ovat luvanneet tulla – kunhan Gösta ei vain taas sekoittaisi heitä 
toisiinsa. Kesäpäiville heidän kanssaan matkustavat tutut taiteilijattaremme Päivikki 
Alaräihä ja Anna Retulainen. Anna aikookin viipyä meillä pidempään, hän on jo varannut 
kartanosta huoneen. Samoin ovat tehneet Elina Merenmies ja Jukka Korkeilakin, kyllä-
hän te heidät muistatte!

Meillä on luvassa nautinnollisia kesäpäiviä kartanossa ja paviljongissa koko joukon 
kanssa. Aiomme kutsua mukaan myös naapurustomme rouva Pirjetta Branderin taiteili-
jatuttavuuksia. Kun tulette, mennään sitten kaikki yhdessä piknikille saareen! 

Voikaa hyvin.
  
Teidän 

"
"

" ""

"
"Tuoreita ideoita, esimerkiksi oman maiseman 

rakentaminen ja selfie-taulu.

Huumaava tilan 
tunne.

Upea Marita Liulian näyttely.  
Todella hieno tunnelma! Jatkakaa samalla, 

uusia avauksia  
hakevalla linjalla.Hyvä palvelu liikuntavammaiselle sisarelleni!

Täällä tunsi olevansa  
odotettu vierailija.

Murkkukin
 innostui.

VIERASKIRJASTA POIMITTUA

&

SERLACHIUS

M
EDIASSA

Tervehdyksemme täältä 
ison piipun juurelta!
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KUULUMISIA

MUSEOVIERAAT TOIVAT MÄNTTÄ- 
VILPPULAAN LÄHES 10 MILJOONAA
Serlachius-museoiden vieraat toivat Mänttä-Vilppulaan 9,6 miljoonaa euroa 
matkailutuloja vuonna 2015. Tämä käy ilmi Suomen johtaviin matkailutut-
kimuksiin erikoistuneen Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy:n tekemästä 
selvityksestä.

Serlachius-museoissa vieraili 2015 runsaat 109 000 kävijää, joista valtaosa 
oli kaupungin ulkopuolelta tulleita matkailijoita. Ulkopaikkakuntalaiset 
museokävijät käyttivät Mänttä-Vilppulassa keskimäärin 87 euroa päivässä. 
Heistä lähes viidennes yöpyi kaupungissa.

Serlachius-museoiden kehittämispäällikön Päivi Viherkosken mukaan 
tutkimuksessa saatu tulos museokävijöiden kaupunkiin jättämästä lähes 
kymmenen miljoonan euron potista on yllättävän suuri. Museoiden päivä-
kävijätkin käyttävät Mänttä-Vilppulassa rahaa 61 euroa, yöpyjät 186 euroa 
henkilöä kohden. 

Suurin osa Serlachius-museoiden kävijöistä tuli yli 100 kilometrin päästä: 
pääkaupunkiseudulta ja Pirkanmaalta. Kävijöistä yli 65 prosenttia oli yli 
55-vuotiaita. Vieraat olivat erittäin tyytyväisiä vierailuunsa. Yhdeksän kymme-
nestä kävijästä olisi valmis suosittelemaan museota ehdottomasti tuttavilleen 
ja loput 10 prosenttia suosittelisi museota pienin varauksin.

Kävijöiden ikäprofiili on tyypillinen taidemuseoille ja korostuu Serlachius-mu-
seoiden hyvin toimivan ryhmämyynnin johdosta. Vuonna 2016 museot 
myi yli tuhat opas- ja ohjelmapalvelua. Bussiryhmien runsaus näkyy myös 
keskimääräisen matkaseurueen koossa, jonka tutkimus kertoi olevan kuusi 
henkilöä. Tyypillisen yksittäisen Serlachius-museoissa käyvän seurueen 
muodostaa kaksi henkilöä.  

Tutkimuksessa käytettiin Suomessa ensi kertaa alueellisesti vertailukelpoi-
sesti toteutettua matkailun tulo- ja työllisyysvaikutustutkimusta sekä vuonna 
2016 Serlachius-museoissa tehtyä kävijäkyselyä. Tutkimus tehtiin Ser-
lachius-museoiden ja MW-Kehitys Oy:n toimeksiannosta.

HAASTATTELUJA 
RAJAT KIINNI -NÄYTTELYSSÄ
Riiko Sakkisen Rajat kiinni -näyttelyn kävijät pääsevät kesäkuussa ja-
kamaan tuoreeltaan näyttelyn herättämiä ajatuksia Serlachius-museo 
Göstassa. Maahanmuuttajataustaiset henkilöt jututtavat ja videoivat 
yleisöä etukäteen ilmoitettavina ajankohtina. Keskusteluissa kävijöiltä 
kysytään esimerkiksi, miten näyttely on vaikuttanut heidän ajatuksiinsa 
maahanmuutosta. Videoituja haastatteluja on tarkoitus esittää näytte-
lyn yhteydessä. 

Haastattelut ja kuvaukset ovat osa Tampereen ammattikorkeakoulun 
Maahanmuuttajien osaaminen työpaikoille -hanketta, jossa Ser-
lachius-museot on mukana. Hanke on suunnattu maahanmuuttajille, 
joiden työelämä- ja koulutusvalmiuksia tuetaan yksilöllisesti kotoutu-
miskoulutuksen jälkeen.

VERKKOKAUPPA AVAUTUI 
Serlachius-museoille on avattu oma verkkokauppa. Kaupassa myydään 
museoiden brändi-ilmeellä valmistettuja tuotteita, joiden kuva-aiheet 
ovat usein omien kokoelmien teoksista ja museoiden näyttelyistä. 
Kaupasta voi ostaa kätevästi myös Serlachius-museoiden julkaisuja. 
Verkkokauppa löytyy osoitteesta: kauppa.serlachius.fi

SERLACHIUS-TAIDELEIREJÄ  
NYT MYÖS KANSAINVÄLISESTI
Tampereen kesäyliopisto ja Serlachius-museot järjestävät kesällä 2017 
suosittuja Serlachius-taideleirejä. Uutuutena tarjolla on kansainvälinen 
taideleiri, jonka opetuskielenä on englanti. Leirien ohjaajana toimii 
kuvataiteilija Riikka Lenkkeri.

International Serlachius Summer Camp järjestetään Taidekeskus 
Honkahovissa 16.–20.8. Leirin aiheena on muotokuvamaalaus Albert 
Edelfeltin jalanjäljissä. Varsinaisen työskentelyn lisäksi leiriläisillä on 
tilaisuus tutustua Serlachius-museo Göstan näyttelyihin ja Mäntän 
kuvataideviikkoihin.

Suomenkieliset Serlachius-taideleirit Tove Janssonin jalanjäljillä 
järjestetään 27.6.–2.7. sekä 11.–16.7. Leirit pidetään Mäntän seudun 
koulutuskeskuksen tiloissa. Lisätietoja leireistä löytyy osoitteesta  
www.serlachius.fi/fi/info/serlachius-taideleiri/.
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ERIC O. W. EHRSTRÖMIN  
KORUISTA VERKKONÄYTTELY
Serlachius-museoissa on toteutettu taiteilija Eric O. W. Ehrströmin (1881–1934) 
koruista ja koruluonnoksista verkkonäyttely, jossa hyödynnetään museoiden kokoel-
matietokantaa. Näyttelyn tarkoituksena on esitellä ja kerätä lisää tietoa Ehrströmin 
koruista. Verkkonäyttelyyn onkin luotu helppokäyttöinen liittymä, jonka avulla voi 
ottaa yhteyttä Serlachius-museoihin.

Eric O. W. Ehrström oli poikkeuksellisen monipuolinen taiteilija. Hän suunnitteli ja 
valmisti elämänsä aikana lukuisia koruja, rasioita ja pienesineitä. Ehrström edustaa 
suomalaisessa korusuunnittelussa harvinaista ja puhdasta Art Nouveauta. 

Taiteilija luovutti noin kolmenkymmenen vuoden aikana säännöllisesti koruja 
Suomen Taideteollisuusyhdistyksen arpajaisiin. Monet korut ovat todennäköisesti 
päätyneet arpajaisvoittoina ja edelleen perintönä omistajille, joilla ei ole tietoa 
niiden suunnittelijasta. Ehrströmin suunnittelemia koruja voi olla vaikea tunnistaa, 
sillä suuri osa koruista on signeeraamattomia. Jos korut on signeerattu, niissä on 
yleensä monogrammi EOWE.

Verkkonäyttelyn sisällöistä ja aineistoista vastaavat museonjohtaja Pälvi Myllylä 
Visavuoren museosäätiöstä ja tutkija Helena Hänninen Serlachius-museoista. 

Verkkonäyttely löytyy osoitteesta:  
www.serlachius.fi/fi/nayttelyt/verkkonayttelyt/korulipas/

KUULUMISIA

GUSTAF SAA UUDEN 
RAPPAUKSEN
Serlachius-museo Gustafin julkisivu saa uuden rappauksen 
marraskuun loppuun 2017 mennessä. Museo on huputettu-
na remontin ajan. Remontin toteuttaa julkisivurakentamiseen 
erikoistunut Rakennus Kenike Oy Seinäjoelta.

Julkisivuremontti tuli ajankohtaiseksi, kun vanhan rap-
pauksen huomattiin irtoavan palasina. Rappaus on uusittu 
edellisen kerran vuonna 1980. Julkisivulle ei tehty mitään 
2000-luvun alussa, jolloin rakennuksessa toteutettiin laaja 
peruskorjaus ennen sen ottamista museokäyttöön.

Entinen pääkonttori pysyy jatkossakin valkoisena. Talo saa 
kuitenkin nykyisen roiskerappauksen sijasta pintaansa sileän 
rappauksen, joka sisältyi talon alkuperäisiin suunnitelmiin. 
Samassa yhteydessä uusitaan julkisivujen pellitykset sekä 
eteläpäädyn suuret ikkunat. Myös puiset ulko-ovet kunnos-
tetaan.

Gustaf-museo on normaalisti avoinna koko julkisivuremontin 
ajan. Pahoittelemme rakennustöistä aiheutuvaa haittaa.

Tasavallan presidentin puolison, runoilija Jenni Hau-
kion kokoama laaja suomalaisen runouden antologia 
Katso pohjoista taivasta on ilmestynyt. Runoantolo- 
gian kuvituksena on Gösta Serlachiuksen taidesäätiön 
maalauksia.

Nimensä teos on saanut Helvi Juvosen runosta  
Kalliopohja, jossa ”kielessä laulavat kauneimmat sa-
nat” pohjoisen taivaan alla. Jenni Haukio on valinnut 

mukaan runoja, jotka puhuttelevat suomalaisia syväs-
ti. – Runous on osa arvokkainta kulttuuriperintöämme, 
osa suomalaisuuden syvintä sisintä, hän kuvailee. 

Teokseen on koottu ajattomien klassikoiden rinnalle 
myös vähemmän tunnettujen ja uusien tekijöiden 
runoja 160 runoilijalta. Lähes 500-sivuisen antolo-
gian on julkaissut Kustannusosakeyhtiö Otava. Sitä 
myydään myös Serlachius-museoissa.

RUNOANTOLOGIASSA SERLACHIUKSEN TEOKSIA
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VANHOJA JA UUSIA MESTAREITA  
MÄNTÄN MUSIIKKIJUHLILLE 2.–6.8.
Amerikkalainen pianistilegenda Richard Goode (s. 1943) on 2.–6. elokuuta 
järjestettävien Mäntän XIX Musiikkijuhlien pääesiintyjä. Hän pitää mestari-
kurssin nuorille pianisteille ja esiintyy tapahtuman päätöskonsertissa  
6. elokuuta Serlachius-museo Göstassa. Gooden monipuolinen ohjelmisto 
muodostuu Beethovenin, Brahmsin, Debussyn ja Mozartin sävellyksistä.

Nuorempaa taituruutta edustaa saksalainen Severin von Eckardstein  
(s. 1978), jota pidetään yhtenä oman polvensa lahjakkaimmista pianisteis-
ta. Hän esittää konsertissaan 3. elokuuta romantiikan ajan teoksia muun 
muassa Lisztiltä, Schumannilta ja Griegiltä.

Festivaalin kotimaisia huippuja ovat muun muassa pianistit Olli Mustonen ja 
Henri Sigfridsson. Olli Mustosen konsertti 2. elokuuta muodostuu Beetho-
venin pianosonaateista. Sigfridssonin ohjelmassa 4. elokuuta on Chopinin 
etydejä, joista pianovirtuoosi Godowsky sovitti osan pelkästään vasemmalle 
kädelle. Vain harva pianisti uskaltaa koskea näihin etydeihin.

Musiikkijuhlien monipuolinen ohjelmakokonaisuus Suomalaisen pianomusii-
kin historia eilen, tänään ja huomenna on valittu osaksi Suomen sata- 
vuotisjuhlavuoden virallista ohjelmaa. Juhlilla kuullaankin kantaesityksiä 
sadan vuoden ajalta. 

Musiikkijuhlien taiteellinen johtaja Niklas Pokki kantaesittää luentokonser-
tissaan 4. elokuuta Erkki Melartinin pianoteoksen Per speculum in enigma-
tae ja kertoo teoksen taustoista. Eero Heinonen esittää 5. elokuuta tämän 
vuoden tilausteoksen, joka on Eero Hämeenniemen Variazioni Polifinichen. 

Pääosa konserteista järjestetään jälleen Serlachius-museo Göstan Kivijärvi- 
salissa. Ravintola Gösta palvelee konserttien väliaikatarjoiluissa ja tarjoaa 
konsertti-illallisia.

Severin von Eckardsteinin. Kuva: Irène Zandel.

MARJA PIRILÄ –  
STRINDBERGIN HUONEISSA
Valokuvataiteilija Marja Pirilän teosten keskiössä on valo ja siitä 
lumoutuminen. Taiteilija käyttää teoksissaan ikivanhaa Camera 
obscura -tekniikkaa tavalla, jossa sisä- ja ulkotilat lomittuvat 
toisiinsa. Jokapäiväisistä tiloista tulee mielenmaisemia, kun valo 
houkuttelee esiin alitajuisia tunteita. Näyttelyn kuraattori on  
Laura Kuurne.

Serlachius-museo Gösta 30.9.2017–21.1.2018

JIRI GELLER – FUCK THE WORLD!
Jiri Gellerin retrospektiivisessä näyttelyssä nähdään kuvanveis-
täjän uran klassikoiden lisäksi kaksi uutta teossarjaa. Näyttelyn 
varhaisissa teoksissa Gellerin katse on keskittynyt yksittäisiin  
objekteihin tai tilanteisiin. Pohjana on ikoniseksi muodostunut 
asia tai esine, joita hän varioi eri väreillä, kuvioilla ja tunnelmilla.

Mikään ei ole pysyvää, kaikki asiat muuttavat muotoaan tai niiden 
pinnat muuttavat näköään. Asiat ja esineet valuvat, purkautuvat, 
räjähtävät tai menevät rikki. Kuvan aika on pysähtynyt sekunnin 
murto-osaan tai kattaa niin menneen, nykyisyyden kuin tulevankin. 
Näyttelyn kuraattori on Maaretta Jaukkuri.

Serlachius-museo Gösta 28.10.2017–22.4.2018

Marja Pirilä, 2016, valokuva.

Jiri Geller, Way to go, 2015, veistos.
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KUULUMISIAFOOD & ART  TUO VIISI MICHELIN-KOKKIA 
SERLACHIUS-MUSEOIHIN ELOKUUSSA
Ruoka- ja taidefestivaali Food & Art tuo viisi Michelin-tason keittiömestaria 
maailman johtavien taidemuseoiden huippuravintoloista Serlachius-museoihin 
Mänttään 24.–27.8. Suomessa ei koskaan ole syöty illallista, jota olisi valmis-
tanut näin monta Michelin-kokkia samanaikaisesti. 

Tapahtuman teemana ovat tänä vuonna museoravintoloiden keittiömestarit maa-
ilmalla. – Halusimme tuoda Suomeen maailman parhaiden museoravintoloiden 
keittiömestarit. Kaikki pyytämämme henkilöt lähtivät mukaan, ja yllättäen meillä 
olikin viisi Michelin-kokkia loihtimassa illallista yhdessä Suomen parhaiden 
keittiömestareiden kanssa, Riikka Kannas Food Camp Finlandista kertoo.

Kaikki Mänttään saapuvat keittiömestarit vetävät tai ovat vetäneet Michelin-ta-
soisia ravintoloita maailmalla. Espanjalainen Josean Alija luotsaa Nerua-ravin-
tolaansa Bilbaon Guggenheim-museossa. Keittiömestari Joris Bijdendijk johtaa 
Amsterdamin Rijksmuseumin ravintolaa.

Ranskalaisen Michel Brasin Café Bras -ravintola toimii Soulages-museossa 
Rodezissa. Bras on kaikkien huippukokkien arvostama. Hän on johtanut kolmen 
Michelin-tähden ravintolaa 1990-luvulta asti. Remo Capitaneo vetää Enrico 
Bartolini -ravintolaa Mudec-museossa Milanossa, ja tv-ohjelma Strömsöstäkin 
tuttu Paul Svensson toimii tukholmalaisen Fotografiska-museon ravintolan 
keittiömestarina.

Suomalaisista keittiömestareista Chef’s Menu -illallista ovat toteuttamassa 
ravintola Göstan keittiömestari ja Vuoden kokki 2001 Henry Tikkanen sekä Suo-
men tämänhetkinen Bocuse d'Or -edustaja Eero Vottonen. Arto Lappalainen on 
työskennellyt Tampereella Näsinneulassa, ravintola Hellassa ja Huoneessa sekä 
edustanut Suomen kokkimaajoukkueessa toisena jälkiruokavastaavana.

Food & Artin ohjelmaan sisältyvät tänä vuonna Chef’s Menu -illalliset Ser-
lachius-museo Göstassa, illallisten makumaailmaan johdattelevat Göstan 
lounaat. Luvassa on myös ranskalainen ruokatori Kivijärvi-salissa ja ravintola 
Olon pop-up Autereen tuvassa, Afternoon tea Serlachius-museo Gustafissa sekä 
designtori Göstan pihapiirissä.

SERLACHIUS-MUSEOT 
KULTTUURIMATKAILUN 
KÄRKITUOTE
Culture Finland on valinnut Serlachius-museot Suomen kulttuuri-
matkailun kärkituotteeksi 2017. Kärkituotteita valittiin kaikkiaan 
kaksikymmentä 104 ehdotuksen joukosta. Tunnustus tekee 
museoiden kulttuurimatkailijoille suunnattuja palvelutuotteita 
tunnetuksi myös kansainvälisesti. 

Serlachius-museot osallistui kilpailuun Day of Art, Architecture 
and Culinary Pleasures -tuotteella, joka on kehitetty museoissa 
ja johon sisältyy ravintola Göstan toteuttama puhtaiden makujen 
taidemenu.

– Valintamme Suomen kulttuurimatkailuviennin kärkeen tuo 
lisää arvokasta näkyvyyttä kansainvälisessä matkailumarkki-
noinnissa vuonna 2017. On varsin epätavallista, että museo 
toimii aktiivisena matkailunkehittäjänä ja tarjoaa itse paketoituja 
matkailukokonaisuuksia ja jopa bussilinjan, kehittämispäällikkö 
Päivi Viherkoski kertoo.

RESIDENSSISSÄ TAITEILIJOITA  
YMPÄRI MAAILMAA
Runsaat kaksi vuotta toimineessa Serlachius-residenssissä on 
vieraillut jo kymmeniä taiteilijoita. Vuodeksi 2018 residenssiin 
saatiin yli sata hakemusta lähes kolmestakymmenestä maasta. 
Suomen jälkeen eniten hakemuksia tuli Yhdysvalloista. Kaukai-
simmat hakijat olivat Brasiliasta, Argentiinasta ja Nigeriasta.

Residenssitaiteilijoiden työtilat sijaitsevat Aleksanterin linnaksi 
kutsutussa jugendtalossa Mäntän keskustassa. Valoisat tilat 
ovat keränneet taiteilijoilta kiitoksia. He majoittuvat Serlachius- 
museo Göstan pihapiirissä sijaitsevassa Einolassa.

Aleksanterin linnassa järjestetään perjantaikahvit kerran 
kuukaudessa klo 16–18. Kuukauden taiteilijat esittelevät kahvin 
äärellä vapaamuotoisesti projektejaan. Kahvit ovat avoimia 
kaikille. 

Taiteilijat järjestävät residenssijaksonsa aikana näyttelyn tai 
muun tapahtuman. Myös niihin on vapaa pääsy. Lisätietoa resi-
denssin toiminnasta löytyy: www.serlachius.fi/fi/residenssi/.

Michel Bras. Kuva: C. Bouquet.
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KESÄPÄIVIÄ, 
SUMMER DAYS
Kesäpäiviä-näyttely esittelee Serlachius-museo Göstassa kahdeksan eturivin pohjoismaista maalaria, jotka  
edustavat eri sukupolvia ja erilaisia, jopa lähes vastakkaisia taiteellisia näkemyksiä.

Taiteilijat ovat Päivikki Alaräihä, Tor Arne, 
Einar Garibaldi Eiríksson, Andreas Eriks-
son, Peter Frie, Olav Christopher Jenssen, 
Anna Retulainen, Troels Wörsel.

Yhteistä taiteilijoille on maiseman tai 
laajemmin luonnon kohtaaminen ja 
havaitseminen teosten lähtökohtana 
tai kaikupohjana, mikä tämän näyttelyn 
teosvalinnoissa kietoutuu tunnistettavasti 
ja tarkoituksellisesti kesäisiin kuva-aihei-
siin. Muistot ja kokemukset esimerkiksi 
laskevan auringon valosta, kirkkaan helle-
päivän paahteesta tai varjoisan puutarhan 
kosteudesta suodattuvat heidän teoksiin-
sa muistin pelkistäminä ja kulttuurisen 
tietoisuuden läpäiseminä. Pohjoismaisuu-
dellakin lienee vaikutuksensa. Vaikka osa 
taiteilijoista työskentelee nykyisin kaukana 
kotimaastaan, he ovat kuitenkin kotoisin 
ilmaston, kielen ja kulttuurin näkökulmasta 
melko yhtenäiseltä alueelta.    

– Maisema on teosten ravintoa, ei niiden 
aihe, Tor Arne (s. 1934) sanoo. Hän löytää 
lähtökohtansa luonnon havainnoista, 
mutta etenee niistä kokonaisvaltaiseen 
kokemukseen, jossa muisto maiseman 
valosta on vain yksi teoksissa läsnä oleva 
elementti. 

Kohti maalauksen olemusta
Maalausta ei voi tehdä tyhjästä. Taiteilijalla 
on oltava jotain, josta lähteä liikkeelle ja 
jota kohti pyrkiä. Lähtökohtana ollut elä-
mys tai ajatus on usein teoksen näennäi-
nen aihe, pelkkä tekosyy. Varsinainen aihe 
on siinä, mitä taiteilija tavoittelee ja jota 
hän ei teosta aloittaessaan välttämättä 
täysin tiedosta. Työn edetessä työ- 
prosessi ottaa vallan ja huomio kiinnittyy 
teoksen ohjaamiseen kohti sen tekijälle 
vähitellen kirkastuvaa lopputulosta. 

Samalla kun taiteilija pohtii värien suh-
detta toisiinsa tai maaliaineen ja sivelti-
menvetojen ilmaisuvoimaa, kysymys siitä 
mitä maalaus esittää saa rinnalleen toisen 
kysymyksen: miten se esittää? Kysymys 
esittämisestä ja maalauksen olemuksesta 
on siinä määrin kiinnostava, että siitä 
on tullut esimerkiksi Troels Wörselille (s. 
1950) hänen teostensa varsinainen aihe. 

– Lisään maalia, kunnes maalauksesta 
tulee näköinen, 1700-luvun ranskalainen 
taiteilija Jean-Baptiste Chardin kuvasi 
työskentelyään. Jos kaikki 
työhuoneessa sujuu hyvin, 
monivaiheisen ja osin mie-
lellisen, osin fyysisen, osin 
tietoisen ja osin vaistonva-

raisen prosessin myötä lähtökohtana ollut 
yksityinen ja henkilökohtainen kokemus 
laajenee yleiseksi. Maalauksesta tulee 
”näköinen” tavalla, joka tekee mahdolli-
seksi katsojan muistaa ja tunnistaa omia 
kokemuksiaan. 

Muistikuvia menneisyydestä
Olav Christopher Jenssen (s. 1954) mai-
nitsee itselleen tärkeän lauseen, jonka hän 
nuorena maalarina löysi säveltäjä Gustav 
Mahlerin hautakivestä: – Koko elämääni 
on leimannut koti-ikävä. Berliinissä asuva 
taiteilija kertoo, että muistikuvat hänen 
lapsuutensa maisemista pohjoisimmassa 
Norjassa ovat jatkuvasti läsnä hänen teok-
sissaan eräänlaisena mittatikkuna, vaikka-
kin hyvin epäsuorasti ja viitteellisesti. 

Ihminen voi kaivata vain sellaista minkä 
hän on menettänyt. Päämäärä, jota kohti 
taiteilija työssään pyrkii, on usein jokin 
menneisyyteen liittyvä joko hyvin miellyttä-
vä tai hyvin traumaattinen kokemus, joka 
hänen teoksissaan joka kerta saa uuden 
muodon tai roolin. Työskentelyä ajaa 

< Troels Wörsel, nimetön, 2015, akryyli kankaalle.

GÖSTA KESÄPÄIVIÄ, 
SUMMER DAYS

20.5.2017–1.10.2018
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eteenpäin halu tavoittaa tuo tärkeä kokemus uudelleen, 
tai jos asia on kipeä, tarve käsitellä sitä vähä vähältä, 
niin paljon kuin yhdellä kerralla pystyy. Tavoitteena on 
löytää paikka, josta tämä puoliksi tiedostamaton muis-
tikuva näkyisi täydellisesti ja oikein tai jossa sille voisi 
sanoa hyvästit. 

Peter Frie (s. 1947) on taiteilija, joka ajaa takaa puo-
liksi unohtuneita muistikuvia. Hän ei kuvaa edessään 
avautuvaa näkymää, vaan muistikuvia joskus koke-
mastaan. Muistin merkitys korostuu, kun kuulee hänen 
työskentelevän suuren osan ajastaan Thaimaassa, täysin 
toisenlaisessa ympäristössä kuin hänen maalaustensa 
maisemat. 

Taiteilija luonnon kuvaajana
Anna Retulainen (s. 1969) maalaa, ettei unohtaisi. 
Uusien maalausten lähtökohtana on hänen puutarhan-
sa, jossa tapahtuvia pieniä ja suuria muutoksia hän 
on tallentanut teoksiinsa. Hänkään ei maalaa mallista, 
vaan puutarhurin motorisesta muistista, jossa silmän 
havainnot ja fyysinen kokemus hänelle rakkaasta pai-
kasta lomittuvat. 

Maalaus ei enää ole ainoastaan ”kaksiulotteinen pinta 
joka on peitetty tiettyyn järjestykseen asetetuilla väreil-
lä”, kuten ranskalainen Maurice Denis kirjoitti runsaat 
sata vuotta sitten. Ruotsin keskiosissa asuva Andreas 
Eriksson (s. 1975) luotaa itsensä ja häntä ympäröivän 
maaseudun suhdetta paitsi vaikuttavissa maisema- 
abstraktioissa myös pienissä kuvakudoksissa, joiden 
esineellisyys on sukua niiden maanläheisille väreille. 
Peltoa kynnetään, maa tuoksuu. 

Ajatusleikkejä maisemasta
Päivikki Alaräihä (s. 1981) laajentaa maalauksen käsi-
tettä arkkitehtuurin suuntaan, mittaviin kokonaisuuksiin, 
joissa niitä ympäröivä tila saa merkittävän roolin. Yksin-
kertaiset muodot kuten suorakaiteet eivät sellaisinaan 
esitä mitään mutta viittaavat arkkitehtuurin aukkoihin, 
oviin ja ikkunoihin. Akvarellimaisen hauraat väripinnat 
puolestaan vievät ajatukset kaikkeen mitä kesäisellä 
taivaalla tapahtuu.

Einar Garibaldi Eiríkssonin (s. 1964) kahdeksanosainen 
teos kääntää ajatuksen maisemamaalauksesta päälael-
leen ja kertoo konkreettisesti maiseman maalaamisesta. 
Teos koostuu taiteilijan eri puolilta Italiaa löytämistä 
liikennemerkeistä, jotka varoittavat tekeillä olevista 
tiemerkinnöistä. Jokainen kilpi on maalaus, tuntematto-
man tekijän käsialaa. Mustavalkoisessa ja pelkistetyssä 
kuvakielessä on pop-taiteen iskevyyttä.  

Timo Valjakka
Näyttelyn kuraattori

Andreas Eriksson, Klotz, 2014, öljy kankaalle. Kuva: Tommy Andersson.

Olav Christopher Jenssen, Colibri 1, 2015, öljy kankaalle. Kuva: Jean Baptiste Beranger.



Jos joku vaatii Euroopan rajojen sulkemista, hän ei seuraa 
aikaansa. Rajamme on jo suljettu repivällä concertina-piik-
kilangalla, taiteilija Riiko Sakkinen sanoo Rajat kiinni 
-näyttelyssään Serlachius-museo Göstassa.

”Totta kai kommunisti haluaa poistaa rajat maail-
masta.

Riiko Sakkinen kiersi vuonna 2016 yhdessä näyttelyn kuraattorin, 
Serlachius-museoiden johtajan Pauli Sivosen kanssa Euroopan 
ulkorajoilla: Espanjalle kuuluvissa, Afrikan puolella sijaitsevissa 
kaupungeissa, Kreikan saaristossa, Balkanin reitillä ja lopuksi 
hävitetyillä pakolaisleireillä Ranskassa. 

”Ehdottomasti koskettava ja silmiä avaava näyttely.

Matkoillaan he näkivät Eurooppaan pyrkiviä pakolaisia ja siirtolai-
sia, joiden pääsy on estetty metrien korkuisilla aidoilla ja concer-
tina-piikkilangalla. He näkivät keskitysleiriä muistuttaviin olosuh-
teisiin sijoitettuja pakolaisia ja kahden maan rajavyöhykkeelle, 
ei-kenenkään-maalle jumiin jääneitä ja spontaanisti kyhätyissä 
telttakylissä asuvia pakolaisia. 

”Ei riitä sanat enää tähän… kyllä pohjolan lam-
maskansaa aivopestään oikein urakalla, jopa taide-
näyttelyissä!!!!

Näyttelyn keskeisiä teoksia ovat hotellien kirjepaperille tehdyistä 
piirroksista otetut suurikokoiset printit, joita Sakkinen on vielä jäl-
keenpäin täydentänyt. Monikerroksiset ja provosoivat työt sisältävät 
viittauksia historiaan ja yhteiskunnallisiin epäkohtiin: asenteisiin ja 
rasismiin.

”Sitä mä en ymmärrä, että miksi rasismin vastus-
tajina esiintyvät haluavat täyttää Suomen maail-
man rasistisimmilla rasisteilla ja kaiken maail- 

       man sotarikollisilla ja kieroutuneilla julmureilla.

Näyttelytilan ulkopuolella katonrajassa kiertää concertina-piik-
kilanka. Loppuun käytettyjen lenkkareiden pohjiin on kiinnitetty 
järeitä ruuveja, joiden avulla Eurooppaan pyrkivät ihmiset yrittävät 
kiivetä piikkilanka-aidan yli. 

”Ei ole mitään mielenkiintoa mennä katsomaan  
tuollaista aivopesu-itkuvirsi-politikointi näyt-   

    telyä. On meinaan kurjaa kun joutuu converssin  
    merkkilenkkareihin tekemään reikiä että pääsee  
    kiipeämään piikkilankojen yli. Voisiko joku kertoa  
    heille että sivuleikkurit saisi halvemmalla?

Näyttelyssä on lasten uimaleluja, joissa lukee ”tämä ei ole hengen-
pelastusväline”. Riiko Sakkinen keräsi niitä mukaansa Lesboksen 
rantaan jätettyjen kymmenientuhansien pelastusliivien joukosta.

”Oli kyllä pysäyttävä näyttely tämä Rajat kiinni 
Göstassa. Ajatella, jos oman lapseni joutuisi meren 
ylitykseen varustamaan tällaisella rantalelulla.

Sakkisen mielestä kansainvälinen ihmisoikeuksien julistus ei ole 
enää voimassa. Julistuksen mukaan jokaisella vainon kohteek-
si joutuneella on oikeus hakea ja nauttia turvapaikkaa muissa 
maissa. Samoin jokaisella on oikeus liikkua vapaasti ja valita 
asuinpaikkansa kunkin valtion sisällä. 

”Tuskin ketään on koskettamatta oikeasti hädässä 
olevien, varsinkaan lasten kohtalot, mutta muuten  

    näistä asioista voidaan olla montaa mieltä.

Lainaukset on otettu näyttelyn sosiaalisessa mediassa herättä-
mästä keskustelusta.

Riiko Sakkinen 

RAJAT KIINNI

GÖSTA RAJAT KIINNI
4.2.2017–7.1.2018



12 SERLACHIUS Sydämellisesti Sinun

Esther Shalev-Gerz

TEHDAS ON 
ULKOPUOLELLA

Esther Shalev-Gerz, Dead Wood, Kuollutta puuta (osakuva), 2016, valokuva. 

Esther Shalev-Gerzin näyttely Tehdas on ulkopuolella Serlachius-museo Gustafissa sisältää useita toisiinsa 
nivoutuvia teoskokonaisuutta, jotka käsittelevät kulttuuristen identiteettien rakentumista sekä perinteisten 
ammattien asemaa globaalissa ja nopeasti digitalisoituvassa maailmassa.
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Liettuassa syntynyt ja Pariisissa nykyisin asuva Esther Shalev-Gerz 
(s. 1948) tunnetaan johdonmukaisesta paneutumisestaan muistin, 
historian, luonnon, demokratian ja kulttuuristen identiteettien ra-
kentumiseen. Hän haastaa vakiintuneet käsitykset taiteesta ja sen 
tekemisestä ja pohtii töissään, miten taiteen keinoin voi vaikuttaa 
nykyiseen keskusteluun. 

Shalev-Gerzin työskentely on aktiivista vuoropuhelua ihmisten 
kanssa. Hän konsultoi ja neuvottelee niin, että osallistujien yksittäi-
set ja kollektiiviset muistot, kertomukset, mielipiteet ja kokemukset 
korostuvat ja näkyvät teoksissa. 

Hän tutkii ajan ja tilan alati muuttuvaista luonnetta sekä identi-
teettien, paikkojen, historian ja tarinoiden toisiinsa vaikuttavaa 
luonnetta. Hänen taiteensa tallentaa, kritisoi ja samalla lisää ym-
märrystämme taiteellisen työskentelyn yhteiskunnallisesta roolista 
ja merkityksestä.

Teemat liittyvät teollisuuden murrokseen
Shalev-Gerzin näyttelyn teemat nousevat esiin myös pienen suo-
malaisen teollisuuspaikkakunnan historiasta. Tehdas on rytmittänyt 
Mäntän jokapäiväistä elämää sukupolvien ajan. Samaan aikaan 
perinteisen teollisuuden rakennemuutos on koskettanut paikka-
kuntaa syvästi.

Tehdas on ulkopuolella -näyttely on osuvasti esillä entisessä 
Serlachius-yhtiön pääkonttorissa, jossa toimii nykyisin historiaa, 
taidetta ja tarinoita yhdistävä Serlachius-museo Gustaf. Näyttelyn 
on kuratoinut taidekriitikko ja kuraattori Timo Valjakka.

Sound Machine -teoksessa (2008) tekstiilitehtaan koneet ovat 
vaienneet ja työntekijät muistelevat meluisia työvuorojaan. The Last 
Click (2010–2011) kertoo arvostetun kameratehtaan kaatumises-
ta ja esittelee tyhjentyneitä tehdasaleja. Vaikka valokuvaus siirtyi 
analogisista laitteista digitaalisiin, ihmisten kiintymys kameroihin 
ei silti kadonnut, teos osoittaa. 

Describing Labor -teoksen (2012) aiheena on työn kuvaaminen 
taiteessa. Valokuvissa esiintyvät teokset ovat Miamissa toimivasta 
Wolfsonian-instituutista, joka on maailman suurin työn historiaa 
tallentava taidelaitos. Taiteilija toteutti teoksen yhdessä museon 
kuraattoreiden kanssa. Teokseen kuuluvassa videossa he valottavat 
suhdettaan valitsemiinsa teoksiin. 

Keskieurooppalaisessa aarnimetsässä kuvattu videodiptyykki Dead 
Wood (2016) palauttaa mieleen ajan ennen puu- ja paperiteolli-
suuden syntyä. Runollinen teos on tutkimusretki metsän olemuk-
seen neljän eri aloja edustavan henkilön kanssa. 

Taide auttaa tulkitsemaan mennyttä ja tulevaa
– On kiinnostavaa, kuinka monet piirteet maailmassa ovat yhteisiä 
kaikista eroistakin huolimatta. Tämä näyttely muodostaa sateen-
kaaren, jonka avulla pääsemme luontoon kytkeytyvästä identi-
teetistämme teollisuustuotannon kautta peilin toiselle puolelle 
kulttuuriin, Esther Shalev-Gerz sanoo.

Taiteilijan mukaan luonnon, teollisuuden ja kulttuurin kiertokulku 
on liikkumista edestakaisin ajassa, jonka käytämme tarkastel-
laksemme taiteen kautta kokemuksiamme ja pohtiaksemme 
tulevaisuutta.

– Jopa näin globalisaation ja median aikakaudella tärkeintä on 
ihmisen oma kokemus. Se välittyy myös taiteessani, kun kuunte-
lemme projekteihin osallistuneiden ihmisten kertomuksia. Jokaisen 
kokemus on ainutlaatuinen, vaikka kaikki puhuvat samasta aihees-
ta. Sen vuoksi on hienoa tuoda nämä installaatiot Mänttään.

GUSTAF
TEHDAS ON ULKOPUOLELLA

1.4.2017–1.4.2018

ESTHER SHALEV-GERZ
Syntyi Liettuassa 1948, muutti Jerusalemiin 1957. 

Asuu nykyään Pariisissa.

1975–1979 opiskeli taidetta Bezalelin taide- ja muotoilu- 
instituutissa Jerusalemissa.

Toimi professorina Göteborgin yliopistossa 2003–2015.

Pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä ja ollut mukana kymmenissä 
yhteisnäyttelyissä eri puolilla maailmaa.

Pitänyt laajat yksityisnäyttelyt muun muassa Jeu De Paumessa 
Pariisissa 2010 ja Musée Cantonal des Beaux Artsissa  
Lausannessa 2012.

Teoksia lukuisissa julkisissa kokoelmissa Ranskassa, Saksassa, 
Ruotsissa, Sveitsissä, Israelissa, Yhdysvalloissa ja Isossa- 
Britanniassa.



14 SERLACHIUS Sydämellisesti Sinun

Anna Retulainen, Heleä kesäpäivä, 2016, öljy kankaalle.

Monta näkökulmaa  

NAUTINTOON
 Nautinto esittelee kolmen nykytaiteilijan, Jukka Korkeilan, Elina Merenmiehen ja Anna Retulaisen uusia teoksia 
vuorovaikutuksessa Serlachiuksen kokoelmateosten kanssa. Samalla taidemuseo Göstan näyttelyssä voi pitkästä 
aikaa nähdä taidesäätiön vanhan eurooppalaisen taiteen helmiä, joita on konservoitu viime vuosina.

Taiteilijat valitsivat Serlachius-museoiden 
näyttelyä varten intuitiivisesti teoksia 
taidesäätiön kokoelmista. Niiden rinnalle 
he loivat uusia teoksia, jotka sisältävät eri-
laisia lähestymistapoja nautintoteemaan. 
Serlachius-museoiden pääkuraattori Laura 
Kuurne on näyttelyä valmistellessaan 
pohtinut sitä, kenen nautinnosta näyt-
telyssä on kyse: katsojan, taiteilijan vai 
molempien?

– Kysyin taiteilijoilta, mikä heille tuottaa 
nautintoa taiteen tekemisessä, ja isoim-
maksi iloksi ei noussut valmis teos vaan 
itse maalausprosessi ja työhön uppoami-
nen niin, että aika ja aistimukset häviävät. 
Nautintoa tuovat myös onnistumisen het-
ket, pelon voittaminen ja tunne siitä, että 
tekee sitä mitä oli tarkoituskin tehdä.
Laura Kuurne yhdistää mielellään 

näyttelyissä vanhaa ja nykytaidetta. Näin 
katsojan on mahdollista oivaltaa ja löytää 
yhteyksiä menneen ja nykyajan välillä sekä 
sijoittaa kuvien kautta itsensä historian 
jatkumoon. 

– Tätä kautta näyttelyn aihe laajenee käsit-
tämään kiireettömän maalauksen äärellä 
oleilun, läsnäolon ja vuorovaikutuksen 
maalauksen kanssa. Taiteen tekemisen 
lisäksi myös sen katsominen voi tuottaa 
nautintoa, hän kertoo.

Aistien nautintoja
Jukka Korkeilan, Elina Merenmiehen 
ja Anna Retulaisen omiin töihin rinnas-
tuu näyttelyssä Serlachiuksen vanhan 
taiteen teoksia, joiden aiheet viittaavat 
nautintoihin. Näyttelyä voi siis tarkastella 
tätäkin kautta. Monet teokset houkuttele-

vat esiin aistikokemuksia. Taiturimaisesti 
kuvatun pitsikauluksen voi lähes tuntea 
sormissaan, ja pilaantuva hedelmä lähes 
puistattaa.

– Makunautintoja kuvaavissa asetelmis-
sa ylikypsät hedelmät viestivät kaiken 
maallisen katoavaisuudesta ja vääjää-
mättömästä nautinnoista luopumisesta, 
Laura Kuurne kertoo. Taiteen historiassa 
maalliset nautinnot saavatkin yleensä 
synnillisen leiman. 

Niiden kuvaamiseen on liitetty moraali ja 
kohtuudessa pysymisen ihanne. Vanhassa 
taiteessa viljeltiin runsaasti symboleita, 
jotka viittaavat syntisiin nautintoihin. Näin 
viattomalta vaikuttava torikaupan ku-
vauskin sisältää suorasukaisia viittauksia 
aviorikokseen.

Ellen Thesleff, Kevään jumala, 1941, öljy kankaalle. 
Gösta Serlachiuksen taidesäätilö. 
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Maria Wiik, Valkopukuinen eukko, n. 1899, öljy kankaalle.  
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

Elina Merenmies, Vauvapilvi, 2016, tempera ja öljy kankaalle.

Barent Vermeer, Persikoita, viinirypäleitä ja viikunoita, asetelma (osakuva), 
1600-luvun loppu, öljy kankaalle. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

Jukka Korkeila, Mies ja valopallo, 2016, öljy kankaalle. 

GÖSTA
NAUTINTO

10.6.2017–4.11.2018

Nautinto-näyttelyssä on mukana runsaasti Gösta Serlachiuksen  
taidesäätiön omistamia vanhan eurooppalaisen taiteen helmiä,  
joita on konservoitu viime vuosina ja jotka saadaan nyt pitkästä 
aikaa esille. Kaikki teokset eivät rinnastu nykytaiteeseen, vaan 
muodostavat itsenäisiä kokonaisuuksia.

Kaksiosainen Nautinto on toteutettu Helsingin kaupunginmuseon 
HAMin ja Serlachius-museoiden yhteistyönä. Samasta nimestä 
ja teemasta huolimatta näyttelyt eroavat toisistaan. HAMissa on 
esillä Korkeilan, Merenmiehen ja Retulaisen tuotantoa 1990-lu-
vulta tähän päivään retrospektiivisesti esittelevä näyttely, jonka on 
kuratoinut Mika Hannula.
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KAIKKI EI OLE SITÄ 
MILTÄ NÄYTTÄÄ 
Kuvanveistäjä Antti Oikarisen Maalauksia-näyttelyn 
läpi kannattaa kulkea hitaasti ja katsoa teokset kaksi-
kin kertaa. Kaikki ei ole aivan niin kuin ensikatsomalta 
näyttää. 

Oikarinen paljastaa, että näyttely sisältää oikeastaan kaksi 
näyttelyä. Ensimmäisen niistä löytää jokainen. Toisen löytä-
minen on itsestä kiinni. Kävijän taidekokemus riippuu siitä, 
mitä löytää ja pitääkö taiteilijan minimalistisesta tyylistä.

Taiteilija leikittelee käsitteillä maalaus, pohja ja pinta. Hänel-
le maalaus merkitsee tilaisuutta ajatella taideteoksia tietystä 
näkökulmasta. Hän toivoo, että väittäessään teostaan 
maalaukseksi ajatuksen tasolla tapahtuisi jotain mielenkiin-
toista. – Minulle maalauksen tekeminen on aina jonkinlainen 
käsitteellinen julkilausuma, hän kertoo.

Antti Oikarinen sanoo yksiselitteisesti olevansa kuvanveistä-
jä, sillä hänen näkökulmansa taiteen tekemiseen on lähes 
aina kolmiulotteinen. Sama pätee Maalauksia-näyttelyn 
teoksiin. Ne ovat hyvin esineellisiä, ja niillä on merkitykselli-
nen kolmas ulottuvuus.

Maalauksia on käsitetaidetta, mutta oivaltavalle katsojalle 
voi tulla tunne, että Oikarinen irvailee käsitetaiteelle. 

– En irvaile. Olen käsitetaiteilija ainakin siinä mielessä, että 
tekemiseni pohjalla on aina taideteoksen olemukseen liittyvä 
kiinnostus. Operoin ennen kaikkea ideoiden parissa. Viime-
aikaiset ideat ovat vaatineet paljon käsityötä toteutuakseen 
haluamallani tavalla, hän painottaa.

Ne maalaukselliset eleet, joita teokset esittävät, ovat pääty-
neet hänen valikoimaansa juuri visuaalisen kiinnostavuuten-
sa ansiosta.

Tutkimusmatka tuntemattomaan
Antti Oikarinen opiskeli teoreettista fysiikkaa ja siirtyi gradu-
vaiheessa matematiikan pariin. Valmistumisen häämöttäessä 
hän alkoi kuitenkin epäillä, riittäisikö pitkäjänteisyys tutki-
jan työhön. Koska taide kiinnosti, hän meni valmistuttuaan 
Limingan taidekouluun ja pääsi sen jälkeen Kuvataideakate-
miaan.

– Taiteeseen ja tieteeseen liittyy samantapaista luovuutta. 
Taiteessa pidän siitä, että vastuu suhteessa todellisuuteen 
on huomattavasti tiedettä lievempää.

Oikarisen mielestä matemaattinen tausta ei näy suoraan hä-
nen taiteessaan. Ainakaan hän ei ole koskaan tehnyt yhtään 
teosta matemaattisista lähtökohdista. 

– Taideprojekteissani on kuitenkin läsnä matematiikan kans-
sa samansuuntainen ajattelutapa. Ajattelen paljon erilaisten 
määritelmien ja niistä johdettavien seuraamusten avulla 
samaan tapaan kuin matematiikassa.

Hänen taiteensa on muuttunut paljon vuosien saatossa, sillä 
hän suhtautuu taiteeseen tutkimusmatkailijan uteliaisuudel-
la. – Se tarkoittaa, että aina on oltava menossa kohti jotain 
uutta, minulle vielä tuntematonta. 

GÖSTA
MAALAUKSIA

10.6.–17.9.2017

Antti Oikarinen – Maalauksia
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< Ville Lenkkeri, Joulun jälkeinen lounas,  
2011, valokuva. 

Ville Lenkkeri

PIKKUKAUPUNGIN
SAIRASKERTOMUS
Valokuvataiteilija Ville Lenkkeri kuvasi viisi vuotta isään-
sä, jo legendaksi Mäntässä muodostunutta lääkäri Hannu 
Lenkkeriä. Isänsä kuoleman jälkeen hän jatkoi vielä tämän 
perinnön tallentamista. Pikkukaupungin sairaskertomus vie 
kävijät vielä kerran Lenkkerin vastaanotolle. 

Hannu Lenkkeri oli lääkäri, jonka lausahdukset ja kuvia kumar-
telematon hirtehinen huumori ovat jääneet elämään paikallisten 
ihmisten puheissa. Hän tuli Mänttään vuonna 1974 kirurgiksi 
aluesairaan mutta avasi pian myös yksityisvastaanoton, jonka pitä-
mistä jatkoi aina kuolemaansa asti 2011. Hänen potilaskuntansa 
oli sangen laaja, ja vuosikymmenten kuluessa hänen arkistostaan 
muodostui kuin dynaaminen läpileikkaus kaupungin tilasta.

Kaupunkilegendoiksi muuttuneet tarinat luovat kuvaa Lenkkeristä 
pikkukaupungin originellina lääkärinä. Perheelleen hän oli kuiten-
kin ruumiilliseen työntekoon uppoutuva, sosiaalisesti rajoittunut 
runouden, maailmanhistorian, maanviljelyn ja oikeamielisyyden 
ihannoija. 

Puhuminen tuntui joskus olevan hänelle kuin sepitteellistä ja yleen-
sä sarkastista esiintymistä. Hänen puheittensa ja tekojensa välillä 

GUSTAF PIKKUKAUPUNGIN 
SAIRASKERTOMUS

17.6.2017–24.2.2018

tuntui usein vallitsevan jyrkkä ristiriita. Muutenkin tohtori Lenkkeri 
oli monien vastakohtien mies.

Kesällä 2015 Ville Lenkkeri tuli kuukaudeksi Serlachius-residens-
siin ja avasi vielä kerran ”Lenkkerin vastaanoton” Aleksanterin 
linnassa, jossa Hannu Lenkkeri otti aikanaan vastaan potilaita. Ville 
Lenkkeri kuunteli kaupunkilaisten tarinoita isästään ja keräsi lisää 
aineistoa vuosia vireillä olleeseen projektiin.

– Tunnistin isän helposti kaupunkilaisten tarinoista. Juttujen kieli ei 
aina kuulostanut isältäni. Niinpä olen antanut itselleni vapauden 
puuttua niihin ja yhdistelläkin hiukan, Ville Lenkkeri kertoo.

Valokuvasarja, video sekä näyttelyn yhteydessä julkaistava kirja 
eivät ole historiikki tai kooste paikallisen lääkärin elämästä ja ju-
tuista. Pikemminkin ne käsittelevät yleisemmin isäsuhdetta ja ajan 
jatkumoa sekä ihmisen julkisen ja yksityisen roolin usein yhteen 
sovittamatonta suhdetta. 
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< Kimmo Schroderus, Fleskepanne, 2015, ruostumaton teräs.

         Massiivisista metalliveistoksistaan 
tunnettu Kimmo Schroderus on viime 
aikoina siirtynyt visuaalisesti keveämpiin 
teoksiin. Sen tuloksena on sarja kimaltelevia 
veistoksia, joiden sisältö on kuitenkin pelk-
kää rienaamista. Samaa tematiikkaa jatkaa 
kolmemetrinen Solvaaja.

Bling Bling viittaa rap-muusikoiden tunne-
tuksi tekemään ylellisyyden vaikutelmaan, 
joka ei välttämättä merkitse todellista 
luksusta tai vaurautta. Veistosten lähempi 
tarkastelu avaa niihin aivan uuden sano-
man. Teosten pintaan on taivutettu teräs-
suikaleista kaunokirjoitusta – solvauksia eri 
kielillä. 

Populaarikulttuuri on Kimmo Schroderuk-
selle loputon innoituksen lähde ja hip hop 
-kulttuuri sen kiinnostava osa-alue. Toisaalta 
tässä näyttelyssä yhtä tärkeitä vaikuttimia 
ovat olleet historian mahtipontisimpien pa-
latsien yksityiskohdat ja luonnontieteellisten 
museoiden esitystavat. 

– Minua kiinnostaa myös kontrasti, joka 
syntyy näyttelyn nimen ja teosten välille, hän 
kertoo.

Taiteilija keräsi solvauksia ystäviltään, muilta 
innokkailta rienausten lahjoittajilta ja inter-
netistä. Hän huomasi, että solvaukset ovat 
ajattomia ja ne liittyvät yleensä vain muu-

tamaan eri aiheeseen. Uutta on pilkkaa-
minen netissä ja sosiaalisessa mediassa. 
Siellä mikä tahansa keskustelu voi muuttua 
nopeasti räyhäämiseksi, joka jää elämään 
bittiavaruudessa loputtomiin.

Schroderus ei ole pelkästään hämmenty-
nyt tai järkyttynyt solvaamisen määrästä 
nykyaikana. – Minua kiehtoo solvaaminen it-
sessään: miten suorittaa tehokas ja suoraan 
maaliinsa osuva ensiluokkainen solvaus.

27 Vuotta taiteen alalla
Omat itsenäiset kokonaisuutensa näytte-
lyssä muodostavat kartanoon esille tuleva 
teos 27 Vuotta taiteen alalla, sekä video, 
joka kuvaa kuvanveistäjän arkista työsken-
telyä. Yksitoikkoinen työskentely viileässä 
työtilassa satavuotiaassa rakennuksessa ja 
tuhansia työtunteja nähneissä suojavarus-
teissa on kaukana bling blingistä.

27 Vuotta taiteen alalla rakentaa kaaren 
taiteilijan uran alusta tähän päivään. Teos 
sisältää Schroderuksen 1989 aloittaman, 
kankaasta ommellun kauhtuneen luurangon, 
joka on tulosta nuoren miehen suuresta 
innosta mutta silloin vielä vähäisestä koke-
muksesta taiteilijan uralla. 

Näyttelyssä luuranko on esitetty tyylikkäässä 
teräksisessä ja lasisessa vitriinissä. Sen 
Schroderus on valmistanut 20 vuoden koke-

muksella metallin työstämisestä. Veistoksen 
materiaalit ovat tärkeä osa teoksen sisältöä 
ja samalla tiivistelmä taiteilijan työskentely-
tapojen muutoksesta vuosien varrella.

– Teos on tunnetilan kuvitus, sillä tuollaiselta 
välillä tuntuu, kun on ollut mukana taiteen 
maailmassa jo kohtuullisen kauan. Samalla 
tuo hetkellinen tunnetila on varmasti tuttu 
kenelle tahansa omaa erityisalaansa jo 
pitempään harjoittaneelle ammattilaiselle.

Nelijalkaisia puistoon
Näyttelyn neljäs kokonaisuus muodos-
tuu abstrakteista eläinhahmoista, jotka 
sijoittuvat taidemuseo Göstan puistoon. 
Schroderus itse rinnastaa ne visuaalisesti 
puistossa jo olevaan Jussi Mäntysen  
Hirvi-veistokseen. 

– Nelijalkaisten perusidea on sama kuin 
taivaan pilvien tulkitseminen: abstrakteista 
muodoista alkaa syntyä assosiaatioita, 
koska ihmisen aivot toimivat niin. Antamalla 
otukselle neljä jalkaa helpotan hieman 
pohtimisen vaivaa ja johdattelen tulkintoja 
juuri eläinten suuntaan. 

Kimmo Schroderus 

BLING BLING 

BLING BLING
10.6.–

10.9.2017

GÖSTA

Kuvanveistäjä Kimmo Schroderuksen Bling Bling kimaltelee kesäisen 
keveänä. Läheltä tarkastellen veistosten viesti muuttuu aivan toiseksi. 
Serlachius-museo Göstan kartanosta puistoon levittäytyvä näyttely 
kiteyttää tämän päivän ilmiöitä: luksuksen tavoittelua ja solvaamista.
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JULKAISUT

MARITA LIULIA
Marita Liulia on kansainväli-
sen uran tehnyt nykytaiteilija, 
joka on työskennellyt muun 
muassa maalauksen, valo-
kuvan, installaation, videon, 
multimedian, lyhytelokuvan, 
performanssin ja tanssin pa-
rissa. Teos käsittelee Liulian 
monipuolista uraa ja hänen 
taiteensa syntyprosessia.
Parvs 2017 | 160 sivua

Teos liittyy Timo Valjakan 
kuratoimaan Tehdas on 
ulkopuolella -näyttelyyn ja 
esittelee Pariisissa asu-
van käsitetaiteilijan Esther 
Shalev-Gerzin teokset Sound 
Machine (2008), The Last 
Click (2010–2011), Descri-
bing Labor (2012) ja Dead 
Wood (2016).
Parvs 2017 | 120 sivua

Teos esittelee taiteilija Paula 
Salmelan kolme tilanneins-
tallaatiota. Kosketus (2007), 
Luottamus (2007) ja Present 
(2017) kutsuvat katsojan 
pysähtymään ja olemaan 
läsnä, kukin omalla tavallaan. 
Salmelan taidetta pohtivat 
teoksessa kuraattori Laura 
Kuurne ja kuvataiteilija, tutki-
ja Jyrki Siukonen.
Parvs 2017 | 36 sivua

Kesäpäiviä-teos liittyy  
Timo Valjakan kuratoimaan 
pohjoismaisia taiteilijoita 
esittelevään näyttelyyn.  
Sen keskeisessä osassa  
on pohjoisen ihmisille niin 
tärkeä kesä – joko jatkuvan 
kaipauksen kohteena tai 
vertauskuvana, joka viittaa 
johonkin kauan sitten  
koettuun ja menetettyyn. 
Parvs 2017 | n. 112 sivua

Teos on samannimiseen 
näyttelyyn liittyvä katalogi 
ja matkakertomus taiteilija 
Riiko Sakkisen ja näyttelyn 
kuraattorin, Serlachius- 
museoiden johtajan Pauli 
Sivosen vuonna 2016 
tekemiltä matkoilta Euroo-
pan ulkorajoilta. Töissään 
Sakkinen käsittelee pako-
laisten kohtaamia asioita 
ja kantaväestön asenteita 
heitä kohtaan. Kirja myös 
englanninkielisenä.
Parvs 2017

NAUTINTO
Teos esittelee kolmen eturivin 
nykytaiteilijan: Jukka Korkei-
lan, Elina Merenmiehen ja 
Anna Retulaisen tuotantoa 
sekä heidän valitsemaansa 
vanhempaa maalaustaidetta 
Helsingin kaupunginmuseon 
ja Serlachius-museoiden ko-
koelmista. Kiehtova ja moni-
syinen kokonaisuus valottaa 
sitä nautintoa, jota taiteilija 
ja katsoja voivat maalauksen 
äärellä kokea. Kirja myös 
englanninkielisenä.
Parvs 2017 | 192 sivua

UUDET JULKAISUT

RIIKO SAKKINEN – RAJAT KIINNI

PRESENT – PAULA SALMELA

ESTHER SHALEV-GERZ

KESÄPÄIVIÄ, SUMMER DAYS

OSTA  
JULKAISUT  

VERKKOKAUPASTAMME 
kauppa.serlachius.fi

36 €

19 €
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Vuoromestarina asiakaspalvelu- 
tiimissä työskentelevä Annika 
Ylä-Rotiala on nuoresta iästään 
huolimatta jo pitkän linjan ammatti-
lainen Serlachius-museoissa. Annika 
tunnetaan myös Serlachius-muse-
oiden virallisena kielipoliisina, joka 
tietää, mihin kohtaa pilkku lausees-
sa laitetaan.

Kauanko olet työskennellyt 
Serlachius-museoissa?
Aloitin museoilla kesäkuussa 2010. 
Opiskeluaikoina olin töissä viikonloppui-
sin ja kesäisin, ja valmistuttuani jatkoin 
vakituisena. Olen koulutukseltani filosofian 
maisteri pääaineena historia. Sen lisäksi 
olen opiskellut taidehistoriaa, museologiaa 
ja kirjallisuustiedettä.

Mitä teet museoissa?
Mietin tätä usein itsekin! Vuoromestarin 
toimenkuvaan kuuluu kaikenlaista palvelu- 
ja talousosastojen puolella. Vastaan asia-
kaspalvelun vuorokoordinaatioista yhdessä 
toisen vuoromestarin sekä vuorovastaavien 
kanssa. Työajastani kuluu paljon erilaisten 
ohjeiden suunnitteluun ja jalkauttamiseen 
asiakaspalvelun henkilökunnalle. Toimin 
myös kassajärjestelmämme pääkäyttäjänä. 
Vuoromestarin työn ohella tuotan myös 
esimerkiksi jatkuvasti muuttuvia mobiiliop-
paitamme.

Mikä työssäsi on parasta,  
mistä voisit luopua?
Parasta työssäni on monipuolisuus ja uu-
det haasteet. Joudun jatkuvasti ottamaan 
haltuuni asioita, joihin en ole saanut min-
käänlaista koulutusta. Kun on monessa 
mukana, se tarkoittaa, että aina on vähän 
kiire. Ajanpuutteesta luopuisin mielelläni.

Serlachius-museoissa jokainen 
asiakas pyritään ottamaan vas-
taan henkilökohtaisesti. Miten 
vieraat suhtautuvat siihen?
Yleensä positiivisesti! Moni ehkä kokee 
sen yllättävänäkin, sillä tällaiseen palve-
lukulttuuriin ei välttämättä törmää kovin 
usein. Toisaalta asiakaskunnassamme on 
paljon sellaisia, jotka vierailevat säännöl-
lisesti ja osaavat jo odottaa laadukasta 
palvelua. Se asettaa riman aika korkealle.

Millaista palautetta  
asiakaspalvelun henkilökunta 
saa eniten?
Kyllä asiakkaamme ovat useimmiten tyyty-
väisiä ja vaikuttuneita tiloista, näyttelyistä 
ja taiteesta. Vaikka kaikki eivät senhet-
kisistä teoksista niin välittäisikään, moni 
kehuu silti museoidemme ainutlaatuisia 
puitteita sekä Mänttä-Vilppulan kokoonsa 
nähden laajaa kulttuuritarjontaa.

Miksi museoihin ei saa tuoda 
lemmikkejä eikä näyttelytiloi-
hin suurikokoisia laukkuja?
Suuri laukku tai reppu voi helposti osua 
teokseen, kun taidetta kumarrutaan 
tarkastelemaan lähempää tai kun liikutaan 
näyttelytiloissa isommassa ryhmässä. 
Lemmikit saattavat olla arvaamattomia 
kohdatessaan erikoisennäköisiä esineitä 
tai väkijoukkoja. Museossa vierailee myös 
allergisia kävijöitä, joten lemmikin jättämi-
nen kotiin on myös toisten museovieraiden 
huomioimista. Opaskoirat isäntineen ovat 
tietenkin tervetulleita museoon. 

Mitkä ovat parhaita hetkiä tai 
muistoja museourallasi?
Kyllä isoin juttu on ollut Göstan paviljongin 
valmistuminen ja avaaminen yleisölle. 
Harvoin museoalalla pääsee todistamaan 
jotain sellaista!

Mitä teet vapaa-ajallasi?  
Käytkö museoissa?
Treenaan crossfitiä, olympianostoja ja 
juoksua. Käyn kyllä urheilun vastapainoksi 
myös museoissa ja muissa kulttuuririen-
noissa, etenkin ulkomailla reissatessa. 
Ehdottomasti mieleenpainuvin museo on 
ollut Arnold Schwarzeneggerin kotimu-
seo Itävallan Grazin ulkopuolella. Siellä 
toteutettiin samanlaista henkilökohtaisen 
palvelun ajatusmallia kuin meilläkin.

 Sinun
SYDÄMELLISESTI

Annika 
Ylä-Rotiala
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29.4. Muistojen bulevardi -konsertti. Jy-
väskylän Puhallinorkesteri esiintyy Mäntän 
Klubilla klo 13. Liput 10 €, sis. pullakahvit.

1.5. Perinteinen vappupiknik Gustaf- 
museon puistossa. Kalapojan kukitus ja 
mieskuorolaulua klo 12.

14.5. Göstan äitienpäiväkonsertti.  
Ilkka Hackman (kitara) ja Janne Palmiola  
(piano) esiintyvät Serlachius-museo 
Göstan Kivijärvisalissa. Äitienpäivämenu 
ravintola Göstassa klo 11 alkaen.

18.5. Koskelanlammen ympärijuoksu 
Gustaf-museolta alkaen klo 12.

26.5. Koko kylän possujuhla ravintola 
Göstassa klo 18–21. Esiintymässä Koski-
Folk. 

3.6.–15.8. Olga Malychevan muoto-
kuvanäyttely Taidekeskus Honkahovissa. 
Näyttelyn on tuottanut Kauko Sorjosen 
säätiö ja se on osa Suomi100-juhlavuo-
den ohjelmaa. Avoinna joka päivä  
klo 10–18.

11.6.–31.8. XXII Mäntän kuvataideviikot 
avoinna joka päivä klo 10–18. Kuraattori-
na Pirjetta Brander.

30.6.–2.7. Kitusuon Sofia -kansan- 
ooppera Mäntän Jääareenassa. Ohjaus 
Tapio Parkkinen, sävellys ja sovitus Jorma 
Panula, libretto Seppo Parkkinen, musiikki 
Erlend Jantsikene. Osissa mm. Ulla Paak-
kunainen, Olli Tuovinen ja Jukka Romu.

2.7. Serlachius-museoiden yleisöopas-
tukset heinä-elokuussa aina sunnuntaisin:  
klo 13 Gösta, klo 14 Gustaf, klo 15 Gösta. 
Hinta 2 € / hlö pääsymaksun lisäksi.

7.7. Ravintola Göstan musiikilliset grilli- 
illat heinäkuussa aina perjantaisin 18–21.

28.7. Puistokonsertti Göstan puistossa 
klo 19–21 Mää oon Mänttästä -tapahtu-
maviikonloppuun liittyen. Esiintymässä  
Ka–Ha–Vi -orkesteri.

29.7. Peräkonttikirppis Serlachius-museo 
Gustafin pihapiirissä. Mäntän Tehtaan 
Soittokunta esiintyy klo 12 pihapiirissä.

2.–6.8. Mäntän XIX Musiikkijuhlat. 
Maailman nimekkäimpiä pianisteja, 
suomalaisia huippupianisteja ja nuoria 
lupauksia Serlachius-museo Göstassa ja 
Mänttä-Vilppulassa. 

24.–27.8. Food & Art  Serlachius- 
museo Göstassa. Food Camp Finlandin 
järjestämässä tapahtumassa mukana 
viisi Michelin-kokkia Euroopan museora-
vintoloista. Designtori, ravintola Göstan 
ohjelmallinen lounas, ranskalaisen keittiön 
makupaloja Kivijärvi-salissa.

27.8. Mäntän Tehtaan Soittokunta esiin-
tyy Göstan puistossa klo 15.

16.9. Osta tilalta -päivä ravintola Göstas-
sa. Mäntän Tehtaan Soittokunta esiintyy 
Göstan kartanon terassilla klo 12. Terve 
metsä, terve vuori - luontokonsertti.

21.9. Seniorikahvit Serlachius-museo 
Göstassa klo 13.

19.10. Seniorikahvit Serlachius-museo 
Göstassa klo 13.

22.10. Perhepäivä Gustaf-museossa  
klo 12. 

Serlachius-residenssin perjantaikahvit 
kerran kuukaudessa klo 16–18 Aleksante-
rin linnassa. Residenssitaiteilijat esittelevät 
projektejaan vapaamuotoisesti kahvin 
äärellä.

TAIDEKAUPUNGIN KESÄ TÄYNNÄ TAPAHTUMIA

TAPAHTUMIA SEURAA TAPAHTUMIA:
taidekaupunki.fi/menoinfo
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Serlachius-bussilla pääset kätevästi Tampereelta suoraan museoihin.  
Bussi vie sinut myös Mäntän muiden kohteiden äärelle. Irrottaudu arjesta 
ja jää yöksi! Taidekaupungin laajasta tapahtumatarjonnasta löytyy uusia  
elämyksiä joka makuun, katso tapahtumat menoinfo.fi ja valitse  
paikkakunnaksi Mänttä-Vilppula. 

klo 10.50 Bussi lähtee Tampereen linja-autoasemalta

klo 11.05 Tampereen rautatieaseman edestä

klo 12.25 Bussi saapuu Serlachius-museo Göstaan

Hyödynnä Serlachius-bussin Mäntän sisäisiä vuoroja ja siirry niillä seu-
raavaan kohteeseen tai hotelliin. Esimerkiksi taidemuseo Göstalta bussi 
lähtee kaupungille klo 13.30 ja 15.30. Klo 17.20 Göstalta Tampereelle 
lähtevä vuorokin koukkaa vielä Mäntän keskustan kautta.  

Seuraavana päivänä pääset takaisin Tampereelle Serlachius-bussilla joko 
aamulla tai illansuussa: lähdöt Mäntän linja-autoasemalta  
klo 9.15 ja 17.25.

MÄNTÄN KLUBI 
p. (03) 474 5900, www. klubin.fi 
Persoonallisia huoneita ja historian sympaattista havinaa paperiyhtiön 
entisellä klubitalolla, jossa ennen vanhaan järjestettiin mm. turkisten ja 
timanttien hoitokursseja. 
 
HOTELLI ALEXANDER  
03 474 9232, www.hotellialexander.fi 
Mutkaton keskustahotelli, jossa mahtava aamiainen ja muodikas kauppa 
shoppailuun.

ARTHOTEL HONKAHOVI 
p. (03) 474 5900, www.klubin.fi 
Vuorineuvoksen entisen edustuskodin tyylikkäät huoneet nyt jokaisen 
varattavissa. 

KOIVULAHDEN RAPUKARTANO  
p.  044 592 9429, www.rapukartano.fi 
Jylhän erämaakartanon tasokkaat huoneet keskellä Vilppulan metsiä 
upeassa järvimaisemassa.  

OHJELMAVINKIT

TAITEELLINEN  
MAJOITUSTARJOUS  
EM. HOTELLEIHIN 

109 €/2
Tarjous sisältää yhden yön 

majoituksen kahdelle ja liput 
Serlachius-museoihin. Majoituk-
set varataan suoraan valitusta 

hotellista. Varauksen yhteydessä 
mainittava taiteellinen  

tarjous.

PAKETTITARJOUS  
HYVÄN RUOAN 

 YSTÄVILLE!   
Serlachius-museoiden pääsylippu + 

edestakainen matka Serlachius-bussilla + 
Taide-menu ravintola Göstassa  

(kolme ruokalajia)

 68 € 
Edut saa lipunmyynnissä  

ja ravintolassa kuittia  
vastaan.

KULTTUURIMATKALLE 
SERLACHIUS-BUSSILLA! MAJOITUSVINKIT: 

hlöä
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Ateneumin taidemuseon päätös sijoit-
taa ulkoseinälleen pakolaisia tukeva 
katutaideteos on herättänyt paljon kes-
kustelua. Saako museo ottaa kantaa 
päivänpolttaviin poliittisiin ja eettisiin 
kysymyksiin? Kenen kanta museon 
kanta on?

Maaliskuun puolivälissä monet helsinkiläiset 
hieraisivat Rautatientorilla silmiään. Ateneumin 
ulkoseinälle oli ilmestynyt iso lakana, jossa 
toivotettiin pakolaiset tervetulleiksi. Yleensä 
Ateneumin seinillä nähdään lakanoita, jotka 
mainostavat museon näyttelyitä.

Asiasta tekee vielä kiinnostavamman se, että 
Rautatientorilla on ollut jo pitkään käynnissä 
kaksi erimielistä mielenosoitusta. Museo näyttää 
lakanallaan ottavan kantaa toisen puolesta, 
toista vastaan.

Museo sai tietysti kiukkuista palautetta. Mu-
seonjohtaja Susanna Pettersson vastasi, että 
taidemuseot ovat näyttelyissään aina ottaneet 
kantaa. Myös viattomina pitämämme Suomen 
taiteen kultakauden taideteokset olivat aikoi-

naan usein poliittisia kannanottoja. Ateneumin 
lakana on graffititaiteilija EGSin teos Europe’s 
Greatest Shame #11 (2017) ja liittyy tähän 
taidehistorialliseen perinteeseen.

Myös meillä Serlachiuksella on parhaillaankin 
esillä näyttely, jossa otetaan vahvasti kantaa. 
Sattumoisin aihekin on sama kuin Ateneumin 
tapauksessa: pakolaisuus ja maahanmuutto- 
politiikka.

Riiko Sakkinen haluaa Rajat kiinni -näyttelyl-
lään sanoa, että Euroopan on avattava rajansa 
pakolaisille ja siirtolaisille. Näyttely on täynnä 
tunteisiin meneviä teoksia, joissa otetaan vah-
vasti kantaa pakolaisten inhimillisen kohtelun 
puolesta.

Myös Serlachius-museot on saanut paljon 
palautetta. Sekä kiukkuista että kiittävää, raken-
tavaa ja vähemmän rakentavaa.

Mutta kuka puhuu, kun taidemuseon seinällä 
otetaan kantaa? Onko esitetty kanta taiteilijan 
vai museon?
 
Tavallaan molempien. Museo antaa tilansa kan-
nanotolle, taiteilija vastaa sen sisällöstä. 

Silti olisi väärin ajatella, että Ateneumin ja 
Serlachiuksen ”kannanotot” pakolaispolitiikan 
inhimillistämisen puolesta olisivat luonteeltaan 
täysin samanlaista poliittista puhetta kuin yksit-
täisen ihmisen väittämät.

Museo on liian abstrakti asia, jotta sillä voisi 
olla jokin täsmämielipide jostain poliittisesta 
kysymyksestä. Ei Ateneumin seinällä oleva teksti 
ole Suomen valtion poliittinen mielipide sen 
kummemmin kuin Serlachiuksen lattialla oleva 
näyttely edustaisi Gösta Serlachiuksen taidesää-
tiön harkittua mielipidettä.

Nykyaikainen museo on yhteiskunnallinen 
toimija, joka voi ja jonka pitää näyttelyidensä, 
markkinointinsa ja tapahtumiensa kautta osal-
listua myös poliittiseen keskusteluun. Museot 
ovat aina tehneet niin – ne eivät ole mitään 
tasapuolisuusvirastoja.

Yleensä pyritään siihen, että museo osallistuisi 
keskusteluihin dialogin parhaiden perinteiden 
mukaan: kuunnellen, puhuen, mielipiteitä esit-
täen ja perustellen. 

Päätökset siitä, millaisissa keskusteluissa ollaan 
mukana, syntyvät museoissa töissä olevien 
ihmisten tekeminä. On itsestään selvää, että 
näiden henkilöiden näkemykset maailmasta ja 
etiikasta vaikuttavat siihen, millaisia manifesteja 
museoiden seinillä milloinkin nähdään.

Museoiden kävijät puolestaan päättävät, mitä 
mieltä he ovat näyttelyistä ja niiden poliittisista 
väitteistä.

Parhaassa tapauksessa museon osallistuminen 
poliittisiin kiistoihin herättää lisää keskustelua, 
jopa tekee siitä asiallisempaa.

MUSEO OTTAA KANTAA

Pauli Sivonen
johtaja

P.S.

"Mutta kuka pu-
huu, kun taide-
museon seinällä   

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

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.

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

Serlachius-bussilla Tampereelta suoraan museoihin.
Useita kauko- ja lähiliikennevuoroja Mäntän keskustaan
www.serlachius.fi |www.matkahuolto.fi

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

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

serlachius.fi

facebook.com/serlachius

twitter.com/serlachius

instagram.com/serlachiusmuseums

web

KESÄPÄIVIÄ, SUMMER DAYS 20.5.–1.10.2017
Näyttely esittelee kahdeksan pohjoismaista taiteilijaa, joita yhdistää värin 
ja valon ohella maisema joko suoraan tai viitteellisesti esitettynä. Taiteilijat 
ovat Päivikki Alaräihä, Tor Arne, Einar Garibaldi Eiríksson, Andreas Eriksson, 
Peter Frie, Olav Christopher Jenssen, Anna Retulainen ja Troels Wörsel.

RAJAT KIINNI 4.2.2017–7.1.2018
Riiko Sakkinen tutkii itseensä kääntyvää, linnoittautuvaa Eurooppaa,  
joka rakentaa moninkertaisia aitoja rajoilleen.

PRESENT 18.2.–28.5.2017
Paula Salmelan tilanneinstallaatiossa näyttelytila muuntuu mielen  
tilaksi, jossa elementit vesi ja maa kuvaavat elämän kiertokulkua.

MAALAUKSIA 10.6.–17.9.2017
Kuvanveistäjä Antti Oikarisen äärimmäisen pikkutarkoissa illuusioissa 
yksityiskohdat ovat tarkoin harkittuja, eikä mikään ole sattumaa.

BLING BLING 10.6.–10.9.2017
Kimmo Schroderuksen ensi näkemältä herkät veistokset kartanossa ja 
puistossa sisältävät yllättävää sanottavaa. Samalla näyttely pohtii  
luksuksen tavoittelua, arjen puurtamista ja solvauksia.

NIITTYJÄ JA ERÄMAITA
Kokoelmanäyttely Göstan kartanossa esittelee maisemataidetta 1600- 
luvulta meidän päiviimme ja kertoo ihmisen ja luonnon suhteen  
muuttumisesta vuosisatojen varrella.

NAUTINTO 10.6.2017–4.11.2018 
Jukka Korkeila, Elina Merenmies ja Anna Retulainen toteuttivat  
Serlachiuksen kokoelmateosten pohjalta intuitiivisesti omia maalauksiaan. 
Kartanon näyttely toteutetaan yhteistyössä HAMin kanssa.

TEHDAS ON ULKOPUOLELLA 1.4.2017–1.4.2018
Esther Shalev-Gerz käsittelee kulttuuristen identiteettien rakentumista  
ja perinteisten ammattien asemaa nopeasti muuttuvassa maailmassa. 

PIKKUKAUPUNGIN SAIRASKERTOMUS 17.6.2017–24.2.2018
Ville Lenkkeri kuvasi lääkäri-isäänsä Hannu Lenkkeriä vuosien ajan.  
Tämän kuoleman jälkeen hän kutsui paikkakuntalaiset vielä kerran  
Lenkkerin vastaanotolle.

PAPERIPERKELE
Koe suomalaisen paperiteollisuuden uranuurtajan  
G. A. Serlachiuksen elämä ja liiketoimet dramatisoidulla näyttelyreitillä.

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

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


