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Tervehdyksemme taas
täältä Mäntästä!
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Kuulimme, että olette tekin siellä talven jäljiltä joukolla poteneet jo pidemmän aikaa jonkinmoista keuhkokatarria, kuten puolet Suomen kansasta. Kyllä meillä olisi intoa kestitä teitä
täällä, jos vointinne vain sallii. Usko vain, matkan rasitukset kyllä pian unhottuvat, kun Gösta
pistää parasta pöytään ja näyttää teille kalleimmat aarteensa.

Kartano on nyt entistä ehompi ja sen seinät ovat tulvillaan Göstan lempiteoksia – niin kuin
silloin ennen, muistathan. Saattepa nähdä myös aivan uusia hankintoja; taiteilijatar
Schjerfbeckin maalaamaa muotokuvaa näyttelijä Kiianlinnasta Gösta ei ole koskaan aiemmin
näyttänyt yhdellekään sielulle.
Saamme kesäksi kaukaisen vieraan. Taiteilija, herra Jackson saapuu toukokuussa Amerikasta
saakka. Hän on varsin erityislaatuinen: maailmanlopun ajatukset ja kuuhun matkustaminen
askarruttavat nuoren miehen mieltä tämän tästä. Hänen veistoksensa ovat herättäneet
kaikkialla suurta huomiota: ne ovat niin kiehtovalla tavalla kauniita ja kammottavia. Mikä
jännittävintä, herra Jackson on kutsunut kaikki pelaamaan luomaansa Maa-peliä.
Arkeamme inspireeraa väriläikkä, Paviljongin pienen salin ihastuttava katselmus väreihin.
Oletko koskaan tullut ajatelleeksi, kuinka hauraita ovat Sigridin maalausten herkät sävyt.
Muistat varmaan neiti Schaumanin, Eugenin siskon?
Ehrströmit ovat täällä koko kesän. Eipä meillä Bucklan yksistään ole vallannut Joenniemen
keittiötä. Elokuun lopussa siellä häärää seitsemän valtakuntamme parhaimpiin kuuluvaa
ruokataiteen mestaria tarjoten meille verrattomat kalaasit: iloa vatsalle, mielelle ja hiukan
ehkä jaloillekin. Tulkaa tekin!
Pistätkö muutaman rivin aikomuksistanne jo paluupostissa.
Parahimmat terveisemme kaikille!
Sydämellisesti Sinun
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Taas hieno kokonaisuus Mäntässä. Olli ja Bucklan
-näyttelyä tultiin varsinaisesti katsomaan, mutta Harry
Kivijärven veistokset täräyttivät yllättävän kovaa.

Ensimmäinen plussa asiakaspalvelusta, tunsimme itsemme todella tervetulleiksi ja
meitä opastettiin ja palveltiin
todella iloisesti ja asiantuntevasti. Toinen plussa näyttelyistä. Mielenkiintoisia kaikki.

"

Ehrströmien elämä ja
taide olisi jo yksinään
reissun arvoinen.
Suosittelu!

"

Olli ja Bucklan. Kaukana
viileä varjo. Olipa kerran,
tässä paikassa. – Jälleen
kosolti erinomaisia syitä
vierailla Mäntässä.

"

Tullessa virittäytyy rauhalliseen tunnelmaan.
Aistit avoimina kaikille, mitä erilaisemmille,
kokemuksille. Palvelu on kauttaaltaan ystävällistä ja laadukasta. Täällä tunnit vierähtävät huomaamatta. Erinomainen kohde.
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ARKKITEHTUURI KIINNOSTAA
KANSAINVÄLISESTI

KUULUMISIA

Serlachius-museot on mukana visit.alvaraalto.fi-verkkopalvelussa, joka esittelee Alvar Aalto -kohteita ja muita teemaan sopivia
korkeatasoisisia matkailupalveluja. Göstan uudisosa, paviljonki,
on saanut useita kotimaisia ja kansainvälisiä arkkitehtuurin ja
puurakentamisen tunnustuksia ja kuuluu siten suomalaisten
arkkitehtuurikohteiden kärkikastiin, vaikkei Alvar Aalto -kohde
olekaan.
Verkkopalvelussa voi tutustua arkkitehtuuriteemaisiin kiertomatkoihin. Alvar ja Gösta -matkan etapissa Serlachius-museoissa
selviää metsän merkitys niin teollisuudelle kuin arkkitehtien ja
muotoilijoiden inspiraatiolle.

TUTUSTU JA TILAA
kauppa.serlachius.fi
Kuva: Teemu Källi.

EHRSTRÖMIN KORUIDEASTA
UPEA HOPEARIIPUS
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin kuuluu satoja Eric O. W.
Ehrströmin (1881–1934) koruluonnoksia. Yksi taiteilijan lukuisista
koruideoista saatettiin valmiiksi, kun 1900-luvun alussa piirretystä
luonnoksesta toteutettiin museokaupan tuotteeksi näyttävä hopeinen riipus.
Lahjakas ja monipuolinen taiteilija Eric O. W. Ehrström tuli omana aikanaan
tunnetuksi myös korujen suunnittelijana ja valmistajana. Ehrströmin korujen
on sanottu olleen ajan ”korkeinta muotia”. Suomalaisessa korudesignissa
hän edustaa harvinaista, puhdasta art nouveauta.
Taiteilijan kyltymätön intohimo luontoon ja kasveihin ja niiden mikroskooppisiin yksityiskohtiin elää vahvasti myös hänen korusuunnitelmissaan. Riipuksen kiinnostava ja vivahteikas koristepinta muodostuu rönsyilevistä versoista
ja niiden silmuista tai kukinnoista.
Korua on valmistettu Serlachius-museoiden museokaupoille piensarja.
Uniikit tuotteet on toteuttanut käsityönä Kultasepät Andreasen Tampereelta.
Riipus on sterling-hopeaa. Nahkanauhassa on säädettävä pituus.
Kuva: Pedro Pegenaute.

ÄLYPUHELIMILLE
LATAUSKAAPPI
Serlachius-taidemukia kuvittaa museon kokoelmaan
kuuluva tunnettu teos. Muki on muotoilija
Päivi Rintaniemen käsin valmistama.

Kuva: Teemu Källi.
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Taidemuseo Göstan aulaan
on saatu älypuhelimille
tarkoitettu latauskaappi.
Kaapissa on lokerot neljälle
puhelimelle. Lokero lukitaan
nelinumeroisella koodilla, jonka
käyttäjä itse asettaa. Kaappi on
maksuton.

KUULUMISIA

Kuva: Antti Hallakorpi.

MÄNTÄN RUOKATAPAHTUMA
HURMAA NYT KLASSIKOILLA
JA PALVELULLA
Mänttä Food Festival valtaa Serlachius-museo Göstan elokuun viimeisenä
viikonloppuna. Perjantaina ja lauantaina nautitaan upeista ohjelmallisista illallisista. Lauantaina tapahtuma vie makupolulle taidekaupungin
sydämeen.
Festivaalin tämänvuotinen teema kietoutuu klassikoiden ympärille
heijastaen taidemuseon Kartanon klassikot -näyttelyn tunnelmia.
Tapahtuma haluaa olla manifesti hyvän palvelun puolesta.
Illalliset tarjoavatkin menneen maailman tyylikkäitä nautintoja:
ihanaa ruokaa, erinomaista palvelua ja laadukasta viihdemusiikkia.

Illallisten seitsemän ruokalajin tarjonnasta vastaavat nimekkäät keittiömestarit Henri Alén, Heikki Liekola, Kai Kallio, Sasu Laukkonen ja Henry
Tikkanen sekä kalastaja Klaus Berglund ja kondiittori Toni Rantala.
"Klassikkoteema on valtavan inspiroiva. Nyt meillä on mahdollisuus tarjota
tuulahduksia vanhoilta hyviltä ajoilta sekä menussa että palvelukokemuksessa, Tikkanen kertoo. ”Me haluamme liputtaa hyvän palvelun puolesta.”
Illallisilla tarjoilua hoitaa kymmenen alansa kilpailuissa ansioitunutta
tarjoilijaa, joilta onnistuu myös vaativa vatitarjoilu. Illan energinen juontaja,
sommelier Samuil Angelov tunnetaan Suomen eturivin viiniasiantuntijana
ja meritoituneena hovimestarina.
Tapahtumaan liittyy opastettuja kierroksia Göstassa. Kartanon klassikot
-näyttelyyn johdattaa näyttelyn kuraattori Veikko Halmetoja. Taidekaupungin sydämessä voi lähteä makupolulle. Arthotel Honkahovi, Café Alex,
Gustaf-museon kahvila ja Viinitupa Vuorenmaja tarjoavat viiden euron
hintaisina maistelupaloina omia klassikoitaan. Makupaloja voi nautiskella
varaamalla paikan opastetulta kierrokselta, jossa Mäntästä tarinoiva opas
johdattaa paikasta toiseen. Voit myös valita kohteet itsenäisesti ja edetä
omaan tahtiin. Osa yrityksistä tuo tarjolle lauantaipäivään myös klassikkoaterioitaan.
Illallisilla tapahtuman teemaan virittää Tessa Virta Trion tyylikäs viihdemusiikki ikivihrein sävelin. ”Tänä vuonna tunnelma klassikoiden parissa
on varmasti toisenlainen kuin tulevissa tapahtumissa. Yhteistä kaikille on
se, että haluamme joka vuosi tarjota tasokkaan muttei jäykän tilaisuuden nauttia erinomaisesta ruuasta, palvelusta, taiteesta ja viihteestä
taidemuseomme ainutlaatuisessa miljöössä”, kertoo kehitysjohtaja Päivi
Viherkoski Serlachius-museoista.
Illallistapahtumasta vastaa ravintola Gösta yhdessä Serlachius-museoiden kanssa. Päivätapahtuma viritetään mänttäläisten ravitsemusyrittäjien,
museoiden ja Mänttä-Vilppulan kaupungin kesken.
Tapahtumaan myydään palvelupaketteja, joihin sisältyy illalliskorttien
lisäksi kuljetukset Tampereelta tai Jyväskylästä. Lisäksi tarjolla on majoituspaketteja Mänttä-Vilppulaan. Liput ja paketit ovat myynnissä verkossa
serlachius.fi, myynti@serlachius.fi, p. 040 166 3480.

Henry Tikkanen ravintola Göstasta toivottaa vieraat tervetulleeksi.

SERLACHIUS

Sydämellisesti Sinun

5

MOBIILIOPASTUKSISTA
KIINNOSTAVAA LISÄTIETOA

KUULUMISIA

Serlachius-museoiden mobiiliopastukset tarjoavat runsaasti
lisätietoa museovierailun tueksi. Selkeät ja tiiviit tietopaketit
kertovat niin Serlachius-museoiden historiasta, arkkitehtuurista,
puistosta kuin Serlachius-sukuisista patruunoistakin suomeksi ja
englanniksi.
Museoiden moniin näyttelyihin liittyy mobiiliopastuksia, jotka
esittelevät näyttelyiden sisältöjä ja kertovat kiinnostavia tarinoita
niiden taustalta. Myös muutamista keskeisistä kokoelmateoksista on omat esittelynsä.
Mobiiliopastuksiin johtavia kuviokoodeja löytyy museoiden
sisääntuloauloista, näyttelyistä ja teosten ääreltä. Uusimmat
älypuhelimet pystyvät lukemaan kuviokoodin ilman erillistä
ohjelmaa. Vanhempiin puhelimiin täytyy ladata maksuton
QR-reader-ohjelma.

KULTAISESSA HUVIMAJASSA
TAPAHTUU
Taidemuseo Göstan edustalla sijaitsevassa Taavetinsaaressa on kultainen
huvimaja, joka ei ole pelkästään
kaunis vaan myös monenlaisten
tapahtumien keskipiste. Jos
haluat kokea ikimuistoisen hetken
kesäillan lämmössä tai talven
tuiskussa, varaa kylmät tai kuumat
alkumaljat kultaiseen huvimajaan.
Siitä vierailunne voi jatkua joko
museon ravintola Göstaan, monipuolisiin näyttelyihimme tai vaikkapa metsäiselle
Lemmenpolulle retkeilemään.

K u va :

ri
M a rk o M a

Mobiiliopastuksiin pääsee tutustumaan Serlachiusmuseoiden verkkosivujen kautta sekä seuraavista osoitteista:
tarinasoitin.fi/gosta
tarinasoitin.fi/gustaf
tarinasoitin.fi/gostanarkkitehtuuri
tarinasoitin.fi/gustafinarkkitehtuuri
tarinasoitin.fi/ehrstrom
tarinasoitin.fi/wikstrom
tarinasoitin.fi/veistokset
tarinasoitin.fi/kauppahuone
tarinasoitin.fi/lastengustaf
tarinasoitin.fi/lastengosta
tarinasoitin.fi/top10
n.

SÄHKÖAUTOILLE
LATAUSPISTE
GÖSTASSA
Serlachius-museoihin uskaltaa lähteä
myös sähköautolla. Taidemuseo Göstan
pysäköintialueella (Joenniementie 47,
Mänttä) on latauspiste, jossa voi ladata
kahta autoa yhtä aikaa. Latausteho on
22 kW. Lataus on maksutonta. Latauspiste on merkitty asianmukaisin kyltein.
Sähköautojen latauspisteitä on suurten
kaupunkien ulkopuolella vielä melko
harvassa. Serlachius-museot haluaakin
tarjota asiakkailleen mahdollisuuden
matkustaa ympäristöystävällisesti myös
kaupunkien ulkopuolella.
Kuva: Sampo Linkoneva.
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SERLACHIUS-MUSEO GÖSTA
MÄNTÄN MUSIIKKIJUHLIEN
UPEA PÄÄNÄYTTÄMÖ

KUULUMISIA

Maailman merkittävimpiin pianotaiteilijoihin kuuluva kanadalaissyntyinen Marc-André Hamelin palaa Mäntän Musiikkijuhlille kuuden
vuoden jälkeen.
Soitollaan ja ohjelmistoillaan inspiroiva pianisti ja säveltäjä soittaa
musiikkijuhlien päätöskonsertissa sunnuntaina 4.8. monitasoisen
ohjelman, jossa hän yhdistää harvoin kuultuja herkkuja Schumannin ja Chopinin sävellyksiin. Lauantaina 3.8. Hamelin pitää
mestarikurssin Nuorten pianoakatemian opiskelijoille.
Mäntän Musiikkijuhlien ohjelmistossa on tänä vuonna peräti kaksi
maailman kantaesitystä. Amerikkalaispianisti Geoffrey Burleson
on kaivanut esiin mm. Eläinten karnevaalista tunnetun Camille
Saint-Saënsin pianosävellyksiä, jotka kuullaan lauantaina 3.8.
Göstassa.
Säveltäjä Lauri Toivion kantaesitys Earth esitetään perjantaina 2.8.
klo 17 peräti viiden pianistin voimin Kivijärvi-salissa. Mitä maa kertoo? -konsertti esittelee musiikillisia näkökulmia maahan – antiikin
alkuainekäsityksestä aina ekologisiin kysymyksiin asti.
Musiikkijuhlien avajaiskonsertissa keskiviikkona 31.7. kuullaan Paavali Jumppasen esittämänä Johann Sebastian Bachin viimeiseksi
jäänyt sävellys Fuugan taito, Die Kunst der Fuge. Se on hämmästyttävä mestariteos, moniäänisen musiikin ylittämätön taidonnäyte,
jonka viimeistä osaa säveltäjä ei ehtinyt saada valmiiksi.

Beatrice Rana. Kuva: Mareia Staggat.

Italiassa syntynyt Beatrice Rana on vain 25-vuotias pianisti, joka
on valloittanut viime vuosina konserttilavoja ympäri maailman
hehkuvalla taituruudellaan ja jalostuneella soinnillaan. Musiikkijuhlilla hän esittää Chopinia, Ravelia ja Stravinskyä Beatrice ja Pariisi
-konsertissaan torstaina 1.8.
Festivaalin nuoret taiteilijat pääsevät lavalle torstaina 1.8. klo 15.
He ovat Sibelius-Akatemian nuorisokoulutuksen ja Nuorten pianoakatemian huippulupauksia.
Musiikkijuhlien tämän vuoden teemasäveltäjä on Clara Schumann
(1819–1896), jonka syntymästä tulee tänä vuonna kuluneeksi 200
vuotta. Pianisti ja pianonsoiton lehtori Ari Helander luennoi perjantaina 2.8. tästä omana aikanaan harvinaisesta naispianistista, joka
loi poikkeuksellisen uran esiintyvänä taiteilijana.
Yhdysvalloissa menestynyt pianisti-näyttelijä Victoriya Papayani
jatkaa samaa teemaa esittämällä kirjoittamansa konserttinäytelmän Nimeni on Clara lauantaina 3.8. taidemuseo Göstassa. Esitys
kertoo koskettavasti romantiikan ajan merkittävimmän naispuolisen
pianistin ristiriitojen täyttämästä elämästä äitinä ja esiintyvänä
taiteilijana mielenterveydeltään raunioituvan miehensä Robertin
varjossa.
Musiikkijuhlien konsertteja kuullaan myös Mäntän ja Vilppulan
kirkoissa sekä Mäntän Klubilla. Koko ohjelma löytyy osoitteesta
mantanmusiikkijuhlat.fi/konsertit/
Marc-André Hamelin. Kuva: Sim Cannety-Clarke.

SERLACHIUS

Sydämellisesti Sinun

7

MATTHEW
DAY JACKSON
Matthew Day Jackson (s. 1974) on yhdysvaltalainen taiteilija,
jonka laajaan ja monipuoliseen tuotantoon sisältyy veistoksia,
maalauksia, valokuvia, videoita, performansseja ja installaatioita. Korujen, huonekalujen ja pelien suunnittelu sekä erilaiset
yhteistyöprojektit ja tapahtumat laajentavat hänen ilmaisuaan
kuvataiteen perinteisten rajojen ulkopuolelle.
Jackson on informaatioaikakauden taiteilija. Hän on pohjattoman
utelias ja kiinnostunut kaikesta ja käyttää taitavasti hyväkseen hakukoneiden algoritmien tarjoamia mahdollisuuksia. Käsitteellisesti
hänen teoksensa muistuttavat mutkikkaita yhtälöitä tai samanaikaisesti moniin suuntiin haarautuvia ajatusketjuja. Ne ovat älyllisiä
näyttämöitä, joissa historia ja ikiaikaiset myytit katsovat peilikuvaansa kaukaisessa tulevaisuudessa.
Käsitteellisyydestä huolimatta Jacksonin taide tempaa helposti
mukaansa. Hän ymmärtää, että katsojan tulee tunnistaa näkemänsä, jotta tämä saa otteen teoksesta. Jackson ei kuitenkaan päästä
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katsojaa helpolla, ja on sanottava että hänen teoksistaan saa irti
sitä enemmän, mitä enemmän niille antaa.
Jackson lähestyy katsojaa sisällyttämällä teoksiinsa runsaasti
viittauksia kirjoihin, elokuviin ja tunnettuihin taideteoksiin, kuten
Auguste Rodinin veistokseen Calais’n porvarit (1889), sekä
merkittäviin historiallisiin tapahtumiin, kuten maailmansotiin.
Kaikki tämä on hänelle materiaalia, jonka sisältämiä kulttuurisia
merkityksiä hän yhdistelee oivaltavasti.
Helpommin seurattavien ajatuslankojen seassa risteilee harvinaisempia. Jacksonin teoksista voi löytää viittauksia muun
ohella 1600-luvun hollantilaisiin kukka-asetelmiin, Yhdysvalloissa
1940-luvulla tehtyihin ydinasekokeisiin ja maata parhaillaan
kiertäviin satelliitteihin.

Monikerroksinen Maa
Jacksonin Serlachius-museo Göstaan toteuttama näyttelykoko-

Matthew Day Jackson, Odalisque, 2015, pronssi, puu, ruostumaton teräs, vaha. Kuva: Gert-Jan van Rooij. Courtesy of the artist and GRIMM Amsterdam | New York.

naisuus on saanut suomenkielisen nimen Maa. Se punoo yhteen
muun muassa evoluutioteoriaa, arkeologiaa, okkulttisia rituaaleja,
väriteoriaa, goottilaisia katedraaleja, pyhäinjäännöksiä, kauhu- ja
tieteiskirjallisuutta sekä avaruuden valloittamisen historiaa. Yksi
kokonaisuuden lähtökohtia on ihmisen ensimmäinen laskeutuminen Kuuhun, mistä heinäkuussa 2019 tulee kuluneeksi 50 vuotta.
Sitä koossa pitävä rakenne on puolestaan kultainen suorakaide,
Jacksonin taiteessa usein toistuva elementti, joka tunnettiin jo
antiikin Kreikassa.
Taidemuseo Göstassa esillä oleva kokonaisuus on kaksiosainen.
Sen toinen osa on katsaus Jacksonin ihmisenkaltaisiin ja -kokoisiin
veistoksiin. Esillä on yksitoista teosta, läpileikkaus hänen pyrkimyksistään veistäjänä viimeisten kymmenen vuoden aikana. Kuten
teoksista voi nähdä, hänen keskeisiä kiinnostuksen kohteitaan on
pareidolia-ilmiö, joka tarkoittaa sitä miten satunnaiset näköhavainnot yhdistyvät mielessä tunnistettaviksi ja merkityksellisiksi.
Klassinen esimerkki pareidoliasta on kasvojen näkeminen täysikuussa. Jackson käyttää ilmiötä tietoisesti hyväkseen rakentaessaan ”olennollisesti tuttuja” hahmoja mitä erilaisimmista osista ja
materiaaleista.
Jacksonin veistokset ovat itsenäisiä teoksia, ja niitä voi katsoa
sellaisinaan. Ne on kuitenkin valittu ja sijoitettu näyttelytilaan siten,
että ne ikään kuin kuvittavat kokonaisuuden toista osaa, joka on
roolipeli Maa. Peli on pelattavissa sekä näyttelytilassa, veistosten
äärellä, että näyttelytilan ulkopuolella. Perinteisen näyttelyjulkaisun

korvaava pelilaatikko sisältää kaiken pelissä tarvittavan, minkä
lisäksi laatikon voi nähdä myös itsenäisenä teoksena.

Näyttely avautuu roolipelin kautta
Roolipeli Maa sijoittuu noin tuhannen vuoden päässä olevaan
tulevaisuuteen, post-apokalyptiseen maailmaan, jonka ihminen
on tuhonnut. Mitä tapahtuu, kun maanalaisista turvapaikoista
nousee tiedustelijoita selvittämään, onko maan pinnalla vielä sijaa
ihmiselle? Millainen on tuhosta toipuva planeetta, ja millaisiksi
ovat muuttuneet sen tuhosta selviytyneet ihmiset? Onko uusi alku
mahdollinen?
Pelin ovat luoneet yhdessä Jacksonin kanssa englantilainen
taidekriitikko Tom Morton ja suomalainen pelisuunnittelija
Juhana Pettersson. Roolipelejä on toteutettu museokokoelmissa
Suomessa ja muualla, mutta tämä on tiettävästi ensimmäinen
kerta, kun näyttely ja peli on tehty tasavertaisiksi ja toisiaan täydentäviksi jo suunnitteluvaiheessa.

Materiaaleilla symbolinen merkitys
Käsitteellisyydestään huolimatta Jacksonin taide ei ole
aineetonta. Hän valmistaa teoksensa materiaaleista,
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Matthew Day Jackson, Magnificent Desolation, 2013, pronssi. Courtesy of the artist and Gallery Hauser & Wirth.

jotka ovat hänelle henkilökohtaisesti tuttuja ja merkityksellisiä ja osa hänen arkeaan. Pronssin ohella hänen teoksissaan
on lyijyä, terästä ja alumiinia, hiiltynyttä puuta, orgaanisia ja
synteettisiä materiaaleja sekä monenlaisia löydettyjä esineitä.
Materiaalivalinnat ovat aina tietoisia. Sisältämiensä assosiaatioiden myötä materiaalit ovat kulttuurisesti tai symbolisesti ladattuja
ja näin oleellinen osa teoksiin sisältyvää myyttisen historian, nykypäivän tai kuvitellun tulevaisuuden monikerroksista kuvastoa.

luomistapahtumaa ja kuolemaa, toivoa ja epäonnistuneita utopioita. Hän palaa toistuvasti muutamaan suureen kysymykseen, joista
tärkein liittyy siihen, että ihmisellä on hallussaan välineet, joilla
hän voi lopettaa elämän maapallolla. Tuho voi edetä vähitellen
esimerkiksi ilmaston lämpenemisen myötä, mutta se voi tapahtua myös hetkessä esimerkiksi ydinsodan tai -katastrofin kautta.
Toisaalta ihmisellä on myös tieto, jolla ainakin hänen itsensä
aiheuttamat katastrofit voidaan estää.

Jacksonin monipuolinen käsityötaito sitoo yhteen teosten aineettomat ja aineelliset langat. Hän on opetellut kaiken puun veistämisestä ja raudan takomisesta uusiin digitaalisiin ja laserpohjaisiin
kuvantamistekniikoihin ja edelleen lasimaalausten, pelikorttien,
karttojen ja noppien toteuttamiseen.

”Mitä enemmän tarkastelemme menneisyyttä ja suhdettamme
traditioon, historiaan, kuviin, muotoihin ja mytologiaan, sitä paremmin pystymme käsittelemään nykyistä tilannettamme”, Jackson
sanoo. Samalla kun hän tiedostaa meitä ympäröivät ongelmat,
hänen taiteensa on optimistista. Sen suunta on kohti tulevaisuutta,
mahdollisia maailmoja ja toisia todellisuuksia.

Monipuolisuus ei kuitenkaan ole itsetarkoituksellista. Jacksonin
taiteen taustalla ovat hänen kiinnostuksensa ihmiskunnan historiaan ja huoli sen tulevaisuudesta. Hän tarkastelee teoksissaan

Timo Valjakka
Näyttelyn kuraattori

MATTHEW DAY JACKSON
Syntynyt 1974 Kaliforniassa.
Asuu ja työskentelee Brooklynissä New Yorkissa.
Yksityisnäyttelyitä Yhdysvalloissa, Kiinassa ja eri Euroopan maissa vuodesta 2004.
Osallistunut yhteisnäyttelyihin Yhdysvalloissa ja eri puolilla maailmaa vuodesta 1999.
Ensimmäinen yksityisnäyttely Pohjoismaissa Serlachius-museo Göstassa Mäntässä 2019.

Kuva: Denice Bosco.
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KEVÄÄN UUDET JULKAISUT
OLLI & BUCKLAN
ERIC O. W. JA OLGA
EHRSTRÖM

MAA, MATTHEW
DAY JACKSONIN
ROOLIPELI

Taiteilijapariskunta Olga
Gummerus-Ehrström
(1876–1938) ja Eric O. W.
Ehrström (1881–1934)
ovat jääneet monipuolisesta ja hienosta tuotannostaan huolimatta melko
tuntemattomiksi. Olga
(Olli) oli lahjakas muotokuvamaalari, joka suunnitteli ja toteutti miehensä
työparina myös lasimaalauksia, tekstiilejä ja muita koristetaiteen teoksia. Eric (Bucklan)
oli taiteilija ja taideteollisuusmies, joka teki merkittävimmät työnsä
arkkitehtitoimisto Gesellius-Lindgren-Saariselle. Laajaan tutkimustyöhön perustuva kirja esittelee tämän mielenkiintoisen taiteilijapariskunnan elämää ja teoksia.

Roolipeli Maa johdattaa pelaajan Matthew
Day Jacksonin taiteen
maailmaan. Peli sijoittuu tuhansien vuosien
päähän post-apokalyptiseen maailmaan, jonka ihminen on tuhonnut. Roolipelin ovat
luoneet Matthew Day
Jackson, englantilainen
taidekriitikko Tom Morton ja suomalainen pelisuunnittelija Juhana Pettersson. Roolipeli
sopii sekä kokeneille pelaajille että ensikertalaisille. Peli liittyy
Serlachius-museoissa 18.5.–29.9. esillä olevaan Maa-näyttelyyn.
Pelilaatikko sisältää roolipelin käsikirjoituksen ja ohjekirjan sekä
62 pelikorttia, seitsemän hahmokorttia, julisteeseen painetun
esseen ja kartan sekä kaksi taiteilijan suunnittelemaa noppaa.

Parvs 2019 | 176 sivua | 34 €

Parvs 2019 | Ilmestyy toukokuussa

LENNART SEGERSTRÅLE
Göstan pieni
taidekirjasto 1

HELENE SCHJERFBECK
Göstan pieni
taidekirjasto 2

Näyttävistä freskoistaan ja
lintuaiheistaan tunnettu Lennart
Segerstråle (1892–1975) oli
yksi Gösta Serlachiuksen lempitaiteilijoita. Niinpä Mäntässä
on runsaasti hänen teoksiaan:
Serlachius hankki taiteilijalta
maalauksia ja grafiikkaa sekä tilasi
suuren kattomaalauksen kotiinsa
Joenniemen kartanoon ja seinämaalaukset G. A. Serlachius Oy:n
pääkonttoriin Mänttään. Kirja kertoo Segerstrålen tarinan, sen kuinka
nuoresta luontoa rakastavasta taiteilijasta kasvoi aikansa merkittävin
suomalainen monumentaalimaalari.

Serlachius-museoissa on merkittävä kokoelma Helene Schjerfbeckin (1862–1946) taidetta.
Aluksi vuorineuvos Gösta Serlachius hankki teoksia suoraan
taiteilijalta, ja sittemmin kokoelma on karttunut viime vuosiin
saakka. Kirja avaa tarinoita
rakastetun taiteilijan pelkistettyjen henkilökuvien taustalta.
Schjerfbeckin mallit olivat usein
lähipiiristä; veljenpoika oli hänen lempimallejaan. Oman lukunsa
muodostavat miesaiheet, joissa taiteilija rikkoi maskuliinisen esittämisen normeja. Vahvat omakuvat ovat Schjerfbeckin tuotannon
ydintä. Kirja esittelee vapautunutta ja omaan uomaansa asettunutta vaihetta Schjerfbeckin taiteessa.

Parvs 2019 | 64 sivua |15 €

Parvs 2019 | 72 sivua | 15 €

GÖSTAN PIENI TAIDEKIRJASTO on Serlachius-museoiden uusi
julkaisusarja, joka esittelee Gösta Serlachiuksen suosikkitaiteilijoita ja hänen
upean kokoelmansa helmiä. Gösta Serlachius oli sotien välisen ajan
Suomen suuria teollisuusmiehiä ja merkittävä taiteen tukija ja keräilijä.

TILAA KIRJAT

KAUPPA.SERLACHIUS.FI
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< Gunnar Berndtson, Taiteentuntijoita Louvressa, 1879, öljyväri kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Vesa Aaltonen.

KARTANO
HEITTÄYTYY MENNEESEEN

Kartanon klassikot on Serlachius-museoiden uusi perusripustus, joka esittelee laajasti Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön kokoelmaa. Uudessa perusripustuksessa kokoelmasta on mukana vanhan eurooppalaisen taiteen ja
Suomen kultakauden taiteen tärkeimpiä aarteita sekä uudempia suosikkeja.
Taidesäätiön aarteita tuodaan nyt yleisön nähtäväksi kokoelmana
eikä teemallisena näyttelynä. Uusi kokoelmaripustus tarjoaa mahdollisuuden esitellä suurimman osan merkkiteoksista arvoisellaan
tavalla. Samalla mukaan on mahtunut teoksia, jotka esittelevät
kokoelman henkeä laajasti ja joista saattaa muodostua uusia
suosikkeja. Konstailematon ripustus nostaa teokset pääosaan,
ja vierailla on tilaisuus heittäytyä nauttimaan vanhojen teosten
tunnelmasta.

paperisalonki. Siellä on kaksi kokoelmalaatikostoa, joissa olevia
töitä yleisön on mahdollista selailla ympäri vuoden.

Kartanon klassikot ei etene puhtaan kronologisesti, mutta ripustukseen on etsitty erilaisia polkuja, joita edetä. Omat seinänsä ovat
saaneet suomalaisen taiteen maisemat, asetelmat sekä lasten ja
aikuisten muotokuvat.

Ripustuksessa on mukana vanhan eurooppalaisen taiteen merkkiteoksia, joita on nähty myös useissa näyttelyissä ulkomailla.
Kokoelman helmi on espanjalaissyntyisen Jusepe de Riberan maalaus Mies, viinipullo ja tamburiini. Espanjalaista syntyperää ovat
myös Francisco de Zurbarán ja hänen poikansa Juan de Zurbarán.
Säätiön kokoelmiin kuuluu myös uudempaa eurooppalaista
taidetta, josta tunnetuin esimerkki on Claude Monet’n Heinäsuova
ilta-auringossa.

Kartanon yläkerran valtiatar on Helene Schjerfbeck, jonka teoksia
taidesäätiö omistaa melko paljon. Vanhojen suosikkien kuten
Punaposkisen tytön ja Autoilijan rinnalla nähdään uusia hankintoja. Esimerkiksi muotokuva näyttelijä Matti Kiianlinnasta on
ensimmäistä kertaa esillä yleisölle. Helene Schjerfbeckin maalaukset ovat kasvattaneet jatkuvasti suosiotaan myös kansainvälisesti.
Tästä osoituksena on Lontoossa Royal Academy of Artsissa kesällä
avautuva yksityisnäyttely.
Toinen tärkeä kokoelmataiteilija on Akseli Gallen-Kallella, jonka
teoksia säätiön perustaja Gösta Serlachius aktiivisesti keräsi.
Hänen setänsä G. A. Serlachius toimi jo 1800-luvun lopulla
taiteilijan mesenaattina. Gösta Serlachiuksen suosikeista esillä on
myös Septem-ryhmään kuulunut Magnus Enckell, jolta on mukana
useita teoksia.
Kartanon klassikot ei unohda myöskään piirroksia, paperille
tehtyjä maalauksia eikä taidegrafiikkaa. Kartanon sisällä on
hämärämpää valaistusta vaativille paperiteoksille varattu erillinen

Toisessa laatikossa on esillä yli kaksikymmentä Hugo Simbergin
grafiikanvedosta ja toisessa pienempiä kokonaisuuksia eri taiteilijoilta kuten Tuulikki Pietilältä ja Jalmari Ruokokoskelta. Salongin
seinillä on kesäisin esillä kokoelman rakastettuja paperipohjaisia
teoksia esimerkiksi Albert Edelfeltiltä ja Juho Rissaselta.

Remontti kartanoa kunnioittaen
Kartanoa on remontoitu ennen uutta kokoelmaripustusta. Osa
remontista on tehty nimenomaan näyttelytoimintaa silmällä
pitäen. Yleisö ei välttämättä edes huomaa niitä muutoksia, joilla
on parannettu kartanon esteettömyyttä. Ripustusseinät ovat
tällä kertaa kauniin valkoiset, ja useissa huoneissa on kiinnitetty
huomiota siihen, että tila on toimiva myös katsojan näkökulmasta.
Arkkitehtuuria on kunnioitettu, mutta sen ei ole annettu mennä
teosten edelle.
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Albert Edelfelt, Kööpenhaminan ankkuripaikalta III, harjoitelma, 1890, öljyväri kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Tomi Aho.

Veistospolku jatkuu puistosta kartanoon

Museotyö esillä yläkerran käytävässä

Kartanon puistossa on paljon upeita veistoksia, jotka ovat kiinteä
osa kokoelmaa. Emil Wikströmin Poika ja ahven siirtyy puistosta kartanon yläaulaan ikkunan eteen. Teos kuuluu kokoelman
hienoimpiin ja täydentää sisällä Wikströmin teoksista muodostuvaa
polkua, joka alkaa G. A. ja Gösta Serlachiuksien muotokuvilla,
jatkuu Kuolevasta tytöstä pieneen Kuokkamieheen ja herkkään
lapsimuotokuvaan Anna-Liisa ja lopulta upeaan pronssiseen
Hevosenkesyttäjään.

Kartanon yläkerran käytävällä kerrotaan museotyöstä eri näkökulmista. Esillä ovat konservointityö, uushankinnat sekä teoslainat
muihin museoihin. Uushankintoja tehdään nykytaiteen lisäksi myös
vanhasta taiteesta. Säätiön hankkiessa uuden maalauksen joltain
kokoelman klassikkotaiteilijalta, saattaa se konservoinnin jälkeen
päätyä hetkeksi esille tähän museotyötä esittelevään kokonaisuuteen.

Gösta Serlachiuksen taidesäätiön tärkeimmät kuvanveistäjät
ovatkin Emil Wikström ja koskettavista eläinveistoksistaan tunnettu
Jussi Mäntynen sekä suomalaisen modernismin tärkeä pelkistäjä
Harry Kivijärvi, jonka teokset ovat tulleet säätiölle lahjoituksena
Kokoelma Kivijärvi -säätiöltä.
Yksi kartanon saleista on varattu kokoelman nykytaidehankinnoille. Tässä tilassa teokset vaihtuvat muuta kartanoa tiheämmin,
jotta siellä voidaan esitellä uusimpia hankintoja. Tänä vuonna
tilassa nähdään ainakin Katja Tukiaisen ja Dzamil Kamangerin
teoksia. Joitain yksittäisiä nykytaideteoksia nähdään myös vanhan
taiteen lomassa, mutta tämä on tehty erittäin hillitysti. Esimerkiksi
kesällä 2019 nähdään vanhojen lapsimuotokuvien rinnalla Sami
Parkkisen kansainvälistä mainetta niittänyt muotokuva omasta
Arvi-pojastaan.

Kartanon klassikot on kokoelmaa kunnioittava, monen erilaisen
ammattilaisen yhteistyönä syntynyt kokonaisuus, jonka ensisijainen
tarkoitus on tarjota taide-elämyksiä yleisölle. Ajatuksena ei ole
luoda sensaatioita tai rakentaa kontrasteja. Näyttelyn tavoitteena
on olla vanhan taiteen keidas Mäntän tasokkaan nykytaidetarjonnan keskellä.
Kartano on näyttelytila, joka noudattelee ihmisen mittakaavaa.
Rakennus ei saa kävijää kokemaan itseään pieneksi. Teokset ovat
lähellä, ja niistä voi nauttia rauhallisessa ilmapiirissä. Ripustus on
pelkistetty, vaikka joissain kohdin on tuotu mukaan runsautta, joka
todistaa vanhan maalaustaiteen monimuotoisuudesta. Kartanon
klassikot on tehty niille, jotka haluavat nauttia hyvästä vanhemmasta taiteesta, väreistä ja sommittelusta, menneiden silmien
katseesta ja maisemien idyllistä. Aika on poiminut meille parhaat!
Veikko Halmetoja
Kuraattori
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LUMOAVA JA LAHJAKAS TAITEILIJA

Olga Gummerus-Ehrström

Olga Gummerus-Ehrströmiä (1876–1938) pidettiin jo opiskeluaikanaan poikkeuksellisen lahjakkaana
taidemaalarina. Hänestä ei kuitenkaan koskaan tullut samalla tavoin tunnettua taiteilijaa kuten vaikkapa
Helene Schjerfbeckistä. Sen sijaan hänestä tuli taiteen moniosaaja miehensä Eric O. W. Ehrströmin rinnalla.

Olga Gummerus, jota kutsuttiin
lapsesta saakka Olliksi, aloitti
16-vuotiaana taideopinnot
Suomen Taideyhdistyksen
piirustuskoulussa Helsingissä.
Vain kuukautta myöhemin hänen
isänsä Herman Gummerus kuoli,
ja niukkuus leimasi opintoja sen
jälkeen. Lahjakkaana opiskelijana Olga sai kuitenkin stipendejä,
joiden turvin pystyi suorittamaan
opintojaan. Hän edistyi opinnoissaan hyvin ja siirtyi kahden
vuoden jälkeen ylemmälle eli
malliluokalle.

ta. Hän saattoi imaista itselleen
uuden taidesuunnan tavoitteet,
toteuttaa pari kokeilua siinä
hengessä ja siirtyä jälleen
uuden tyylisuunnan pariin.
Näistä kokeiluista hyvän esimerkin tarjoaa hänen omakuviensa
sarja, joka alkaa vuodesta
1896 ja jatkuu vuoden 1911
kolorismia ja uusimpressionismia edustaviin maalauksiin.
Olga oli valokuvien ja aikalaisten mukaan hämmentävän
kaunis nainen. Omakuvissaan
Olga kuitenkin etsii identiteetistään jotain aivan muuta kuin
kiiltokuvankaunista naista.
Hän haluaa viestittää olevansa
vakavasti otettava taiteilija.

Olga teki talvella 1895–1896
useita harjoitelmia, jotka antavat
todisteen siitä, miksi häntä
pidettiin jo nuorena erityisen
lahjakkaana muotokuvamaalarina. Muotokuvissa ei ole mitään
keinotekoista, ja niissä on nähtävissä hyvän muotokuvaajan
psykologinen ote.

Ollin ja Bucklanin
yhteiset projektit

Pariisissa Olga tapasi Eric O. W.
Ehrströmin, joka oli kaupungissa opiskelemassa koristetaontaa. Heidän suhteensa syveni
Olga Gummerus-Ehrström, Omakuva, 1897, öljyväri kankaalle,
Vuosisadan viimeisinä vuosina
nopeasti rakkaudeksi, ja he meGösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Teemu Källi.
hänen maalauksissaan alkavat
nivät naimisiin 1903. Avioliitosta
näkyä Suomeen rantautuneen symbolismin vaikutteet. Tästä hyvä
tuli onnellinen, ja se kesti myös vastoinkäymiset: kahden lapsen
esimerkki on Poika risti kädessä vuodelta 1899. Pojan katse on
menetyksen 1900-luvun alkuvuosina ja Ericin vammautumisen
hämmentynyt, jopa pelokas. Nuoren pojan androgyyninen vartalo,
1927.
sensuellit kasvot, orastava seksuaalisuuden ja uskonnollisuuden
riita sekä viitteet tuonpuoleiseen vievät väistämättä ajatukset
Avioliiton aikana Olga Gummerus-Ehrström maalasi vain ajoittain.
Hän työskenteli kuitenkin miehensä työparina tämän monipuolisissymbolismiin.
sa taideteollisissa hankkeissa, jotka liittyivät usein arkkitehtitoimisLoppuvuodesta 1900 Olga Gummerus matkusti Pariisiin viimeisteto Gesellius-Lindgren-Saarisen suunnittelemiin jugend-kohteisiin
kuten Hvitträskiin (1903), Suur-Merijoen kartanoon (1903) ja
lemään opintojaan tunnetuissa kuvataideakatemioissa. Pariisissa
Haus Molchowiin (1905–1907).
syntyneet työt kertovat, että Olgan oli vaivatonta oppia uusia asioi-
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Olga Gummerus-Ehrström, Poika risti kädessä, 1899, öljyväri kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Teemu Källi.
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Olga Gummerus-Ehrström, luonnokset Haus Molchowin lasimaalauksiin, n. 1906, öljyväri paperille, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuvat: Ville Lenkkeri.

Olga oppi käytännössä kaikki samat tekniikat kuin Eric ja pystyi
avustamaan miestään korujen, pienesineiden ja grafiikan tekemisessä. Olgan vahvinta osaamista olivat kuitenkin lasimaalaukset ja
taidetekstiilit, joita hän suunnitteli ja myös valmisti itse.
Erityisen hieno on hänen Haus Molchowiin tekemänsä lasimaalausten sarja. Arkkitehdit Gesellius ja Saarinen suunnittelivat saksalaiselle lyyrikolle Paul Remerille yli tuhannen neliön jugend-huvilan
Berliinin pohjoispuolelle Alt Ruppiniin. Olga teki isännän biljardihuoneeseen keskiaikaisiin asuihin pukeutuneita naisia kuvaavat
lasimaalaukset, jotka ovat ajattomia, moderneja ja väritykseltään
raikkaita.
Monien vaiheiden ja omistajien jälkeen kartano rappeutui ja
purettiin 1950-luvun alussa. Lasimaalauksista on kuitenkin jäljellä
aidonkokoiset luonnokset, jotka kuuluvat Serlachiuksen Ehrströmkokoelmaan ja ovat parhaillaan esillä Olli ja Bucklan -näyttelyssä
Serlachius-museoissa. Arkkitehtien Gesellius-Lindgren-Saarisen
taiteilijakodikseen rakennuttaman Hvitträskin ruokasalissa on
edelleen Olgan suunnittelema kaunis lasimaalaus Kilpakosijat
(1904–1905).
Olga Gummerus-Ehrström suunnitteli yhdessä miehensä kanssa
suurikokoiset lasimaalaukset Forssan kirkkoon 1923 ja itsenäisesti
lasimaalaukset vuonna 1932 valmistuneeseen Olaus Petrin seurakunnan kirkkoon Helsingissä. Monipuolisen taidekäsityön ohessa
Olga suunnitteli pakkauskääreitä ja tuote-etikettejä Fazerin makeistehtaalle, piti yhdessä miehensä kanssa muoti- ja ruokapalstaa
vastikään perustetussa Suomen Kuvalehdessä vuonna 1917. Hän
toimi myös miehensä apuna konservoiden ja luetteloiden Suomen
Taideyhdistyksen eli nykyisen Ateneumin teoksia.

Unohdettu taiteilija
Ehrströmit seurustelivat tiiviisti suomalaisten taiteilijoiden kanssa
ja tunsivat hyvin taiteessa tapahtuvat muutokset. He seurasivat
läheltä Suomen taiteen murrosta ja puhtaan paletin nousua
kuvataiteeseen 1900-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä.
Yksi Ehrströmien läheisimmistä ystävistä oli taidemaalari Magnus
Enckell (1870–1925). Hänen johdollaan Suomeen syntyi taiteilijaryhmä Septem, jonka ensiesiintyminen tapahtui vuonna 1912.
Nähtyään läheltä uusimpressionismin rantautumisen Suomeen
Olgalle tuli tarve kokeilla sitä. Kahden omakuvan lisäksi hän
maalasi 1910-luvulla maisemia ja interiöörejä, joissa on vahvoja
viitteitä uusimpressionismiin.
Hän osallistui uransa aikana vain muutamiin yhteisnäyttelyihin
yksittäisillä teoksilla. Hän signeerasi toisinaan teoksensa
lempinimellä ”Olli”, joka hämmensi kriitikot joskus luulemaan
häntä mieheksi.
On väärin sanoa, että Olga Gummerus-Ehrström olisi uhrannut
oman taiteilijanuransa avioliiton vuoksi, kuten monille naisille
tuohon aikaan usein kävi. Olihan naistaiteilijan vielä vaikeampi
elättää itsensä taiteella kuin miehen. Hän pääsi yhdessä miehensä
kanssa toteuttamaan lahjakkuuttaan monipuolisesti taidekäsityön,
lasimaalauksen ja veistotaiteen parissa. Hän sai omana aikanaan
kiitosta töistään, mutta vuosikymmenien saatossa hänen osuutensa painui unohduksiin.
Teksti perustuu Pälvi Myllylän artikkeliin teoksessa Olli & Bucklan,
Olga Gummerus Ehrström ja Eric O. W. Ehrström, 2019.
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OLIPA KERRAN,
TÄSSÄ PAIKASSA
Taiteilija, kuvataiteen tohtori Johanna Lecklin käsittelee näyttelyssään Olipa kerran, tässä paikassa Suomen
historian kipupistettä, sisällissotaa ja tarkastelee vuoden 1918 tapahtumien mahdollisia vaikutuksia ja jälkiä.
Hän etsii historiasta tarinoita ja tapahtumia, joiden avulla voi kertoa myös omasta ajastamme.
Serlachius-museo Gustafissa esillä oleva näyttely koostuu valokuvasarjasta ja liikkuvan kuvan teoksesta. Johanna Lecklin työskenteli 2017 ja 2018 Serlachius-residenssissä kuvaten näkymiä
Mänttä-Vilppulassa. Samalla hän tutki ja hyödynsi Serlachiusmuseoiden sisällissotaa koskevaa arkistomateriaalia.
Häntä kiinnostaa Mäntän historiassa selkeä kahtiajako, joka ilmeni
tehdaspaikkakunnalla monin tavoin. Serlachius-museoiden arkistosta hän löysi valokuvia punaisista ja valkoisista, kirjeitä ja postikortteja sekä haastatteluaineistoa Kunto Ruokolaisen arkistosta.
”Kirjeet olivat riipaisevaa luettavaa, sillä niissä puhuttiin usein
ruokapulasta ja haaveiltiin herkuista. Vankileiriltä lähetetyissä
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korteissa kaivattiin perhettä ja toivottiin pikaista jälleennäkemistä”,
taiteilija kertoo.
Valokuvasarjaa varten Lecklin kuvasi Mänttä-Vilppulassa rakennuksia ja maisemia, joista osa liittyi vuoden 1918 tapahtumiin, mutta
eivät kaikki. Eri vuorokauden- ja vuodenaikoihin otetuissa kuvissa
näkyy myös uudempia rakennuksia ja paikkoja, jotka herättivät
hänen mielikuvituksensa.
”Tein valokuviani varten myös sommitelmia arkiston materiaaleista.
Liikkuvaa kuvaa varten kuvissa näkyy esimerkiksi valokuvien selaamista, ja ääninauhalta kuunnellaan uudelleen esitettyä äänitystä,
joka perustuu arkistoituun haastatteluun.”

Johanna Lecklin, Ei ainoastaan intohimosta, 2018, stillkuvat videosta. Kuvat: Lasse Lecklin.

Yhteyksiä nykypäivään

Väitöskirja sivuaa aihetta

Liikkuvan kuvan teoksessa Ei ainoastaan intohimosta kaksi tarinaa
kulkee rinnakkain. Kaksi tyttöä pohtii sisällissotaa pelatessaan lautapeliä Punaisten ja valkoisten taistelu Suomessa 1918. Johanna
Lecklin tarkastelee teoksessa punaisten naisten ja lasten kohtaloita sisällissodan ajoilta, yhteiskunnan kahtiajakautumista sekä
vihollisen epäinhimillistämistä. Tapahtumat sijoittuvat kuitenkin
nykypäivään.

Johanna Lecklin valmistui kuvataiteen tohtoriksi Taideyliopiston
Kuvataideakatemiasta marraskuussa 2018. Hänen tutkimuksensa
Esitettyä aitoutta. Osallistavasta taiteesta ja sen etiikasta käsittelee muun muassa tallenteen ja fiktion välistä suhdetta.

”Minua kiinnostaa erityisesti propaganda, joka mustamaalasi
punaisia naisia ja asetti paheellisiksi leimatut punaiset naiset
ja hyveellisinä pidetyt valkoiset äidit ja vaimot vastakkain. Tätä
vastakkainasettelua harjoittivat useat lehtimiehet ja tunnetut
kirjailijat.”
Lecklin näkee tässä joitain yhteyksiä omaan aikaamme. Hän
haluaa ihmisten muistavan vuoden 1918 vastakkainasettelun ja
tavat, joilla vihollisesta annettiin epäinhimillinen kuva. ”Sanoilla
on merkitystä. Tietynlainen propaganda voi normalisoitua puheessa, kun sitä toistetaan riittävän monta kertaa. Tätä on tapahtunut
1900-luvun aikana, mutta pelkään, että vastaavia keinoja yritetään
taas hyödyntää, kun halutaan sulkea ulos jokin ihmisryhmä.”

Tutkimuksen aihe sivuaa Serlachius-museoissa esillä olevaa
näyttelyä. Hänen liikkuvan kuvan teoksensa käsittelytapa nojaa
fiktioon, sillä hän käyttää esiintyjiä, jotka esittävät käsikirjoitettua
tekstiä. Materiaalina on kuitenkin arkistosta peräisin olevaa aineistoa ja taustatutkimukseen perustuvaa tietoa.
”Teokseen liittyy eettisiä kysymyksiä, joita käsittelen tutkimuksessani: miten taiteilija saa hyödyntää muiden ihmisten tarinoita?
Tässä tapauksessa kyse on vielä edesmenneiden henkilöiden
kertomuksista”, Lecklin pohtii.

GUSTAF

SERLACHIUS

OLIPA KERRAN,
TÄSSÄ PAIKASSA
23.2.2019–16.2.2020
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Kuva: Ville Hautakangas.

SEURAA
TAPAHTUMIA

serlachius.fi /fi /
tapahtumakalenteri
Kuva: Rami Marjamäki.

KESÄLLÄ 2019 TAPAHTUU
28.4. Kohtauksia vuorineuvoksen elämästä, draamaa sisältävä opastus Serlachiusmuseo Göstassa klo 15. Rooleissa näyttelijät Tommi Raitolehto tai Tuukka Huttunen
ja Karoliina Blackburn. Opastus sisältyy
pääsylipun hintaan.
1.5. Serlachius-museoiden vappu. Vilppu-

10.–11.6. Lasten taideleiri Göstassa
7–9-vuotiaille. Järjestäjät Autere-opisto ja
Serlachius-museot.

12.–13.6. Nuorten taideleiri Göstassa
10–15-vuotiaille. Järjestäjät Autere-opisto
ja Serlachius-museot.

lan Mieslaulajat esiintyvät Gustaf-museon
edustalla klo 12 ja tämän jälkeen Kalapoika-veistos kukitetaan. Ravintola Göstassa
tarjolla vappubrunssi klo 11 alkaen.

27.–29.6. ja 4.–6.7. Serlachiustaideleirit Göstassa. Järjestäjät Tampereen
kesäyliopisto ja Serlachius-museot.

12.5. Göstan äitienpäivä. Ravintola

Puistolavalla elävää musiikkia. Muut grilliillat 12.7. ja 19.7. Vapaa pääsy.

Göstassa äitienpäivämenu klo 11 alkaen.
Ilkka Hackman, Janne Palmiola ja Katja
Autonen-Lepistö musisoivat ravintolasalissa
klo 12 ja 14.

23.5. Koskelanlammen ympärijuoksu.
Koululaisten perinteinen kevätkirmaisu
lähtee noin klo 12 Gustaf-museon edestä
ja kiertää lammen ympäri.

5.6. Kamarikuoro Tampere Cappella
konsertoi Kivijärvi-salissa klo 18.
Liput 20 € / 15 €.

8.6. Värileikkipaja taidemuseo Göstassa
klo 13–14 ja 15–16. Ohjaajana värikylpyohjaaja, opettaja Hannele Karppinen.
Pajat soveltuvat kaikenikäisille.
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5.7. Ravintola Göstan grilli-ilta klo 18–21.

26.7. Puistokonsertti klo 19 Göstan
puistossa Mää oon Mänttästä -tapatumaviikonloppuun liittyen. Esiintyy The Linder
Band. Liput 8 €.
27.7. Peräkonttikirppis Gustaf-museon
pihapiirissä klo 10-13. Tule tekemään
löytöjä tai myymään tarpeettomia tavaroitasi oman auton peräkontista tai -kärrystä.
Tehtaan Soittokunta esiintyy klo 12.
Tapahtuma on osa Mää oon Mänttästä
-viikonlopun ohjelmaa.
31.7.–4.8. Mäntän Musiikkijuhlat

5.7. ja 19.7. Matthew Day Jacksonin

Serlachius-museo Göstan Kivijärvi-salissa,
Mäntän Klubilla sekä Mäntän ja Vilppulan
kirkoissa.

Maa-näyttelyn roolipeliopastukset klo 17.
Opastus sisältyy pääsylipun hintaan.

3.8. Värileikkipaja taidemuseo Göstassa

7.7. alkaen yleisöopastukset Serlachiusmuseoissa heinä-elokuussa sunnuntaisin:
klo 13 taidemuseo Gösta, klo 14 Gustafmuseo ja klo 15 Gösta. Opastuksen
hinta 2 € normaalin pääsymaksun lisäksi.

10.7. Maalaustapahtuma kaikenikäisille Göstan puistossa klo 12–17. Maalaa
Helene Schjerfbeckin syntymäpäivän ja
Kuvataiteen päivän kunniaksi. Vapaa pääsy.

Sydämellisesti Sinun

klo 13–14 ja 15–16. Ohjaajana värikylpyohjaaja, opettaja Hannele Karppinen.
Pajat soveltuvat kaikenikäisille.

30.–31.8. Mänttä Food Festival. Huippukokkien tähdittämä seitsemän ruokalajin
ohjelmallinen illallinen ravintola Göstassa
perjantaina ja lauantaina klo 19 alkaen.
Illalliseen sisältyy opastettu kierros
Serlachius-museo Göstassa klo 18.
Lauantaina makupolku Mäntässä
opastettuna tai omatoimisesti.

Tarja Talvitie
SYDÄMELLISESTI

Sinun

Tarja Talvitie aloitti Serlachius-museoiden kokoelmapäällikkönä elokuussa 2014 vain muutama viikko sen
jälkeen, kun uusi paviljonki oli avattu.
Pitkän uran suomalaisissa museoissa
tehnyt Talvitie johtaa kokoelmaosaston asiantuntijajoukkoa, joka vastaa
kokoelmien säilymisestä ja tutkimisesta eli siitä museoiden perustyöstä,
joka ei useinkaan näy ulospäin.
Millaista oli aloittaa työt taidesäätiön toiminnan käännekohdassa?
En ehtinyt mukaan pahimpaan yleisöruuhkaan mutta kylläkin evakossa olleiden
kokoelma-aineistojen siirtoihin. Koko
suomalainen kulttuuriväki oli kääntänyt
katseensa Mänttään, ja nopeasti sain
huomata tulleeni taide-elämän keskipisteeseen. Ensi töikseni löysin itseni
museoalan asiantuntijayleisön edestä
kertomassa kokoelmatoiminnastamme
valtakunnallisilla Taidemuseopäivillä.

Millaiset asiat sinua työllistävät
Serlachius-museoiden kokoelmapäällikkönä?
Kokoelmaosaston henkilökunnan kanssa
huolehdimme museoaineistojen kunnosta
ja säilyvyydestä. Esittelemme kokoelmia
näyttelyin, julkaisuin ja tutkimuksin.
Saatamme kokoelmia muiden tutkijoiden,
alan harrastajien ja tiedotusvälineiden
saavutettavaksi. Sisältötyö on ehkä
kiinnostavinta tehtävissäni.

Se on tekstien tuottamista, kuratointia,
asiantuntijatehtäviä ja kokoelman edustamista eri tilaisuuksissa.

Mitkä osat kokoelmista ovat mielestäsi kaikkein kiinnostavimpia?
Taidehistorioitsijana eniten kiinnostavat
tietysti kuvataiteen teokset eri aikakausilta, ja täällähän niitä riittää. Suosikeista
ei ole puutetta. Kokoelmamme pitää
sisällään myös kulttuurihistoriallisia esineja arkistoaineistoja. Mitä kauemmin olen
täällä töissä, sen paremmin hahmotan
kokoelmat yhtenä kokonaisuutena,
jossa museon historia, tilat ja aineistot
kietoutuvat yhteen ja muodostavat tarinan
teollisuussuvusta, mesenaateista ja
keräilijöistä.

Serlachiuksen kokoelmia on tutkittu
viime vuosina paljon. Mitä uutta
tietoa niistä on saatu?
Yllätyksiäkin on tullut. Yhdessä Recenart-tutkijoiden kanssa tekemissämme
tutkimuksissa taidekokoelmasta on
avautunut aarteita. Claude Monet'n
maalaus Heinäsuova ilta-auringossa on
siitä varmasti tunnetuin esimerkki. Museon
omasta tutkimustoiminnasta hyvänä
esimerkkinä on Ehrströmin taiteilijapariskunnan taiteellinen perintö. Perusteelliseen luettelointi- ja tutkimusprojektiin
pohjautuva hieno näyttely on parhaillaan
esillä kahdessa museossamme, ja julkaisu
esittelee heidän tuotantoaan laajasti.

Olet työskennellyt monissa Suomen
museoissa kokoelmien parissa. Miten Serlachiuksen kokoelmat eroavat
muiden museoiden kokoelmista?
Serlachius-kokoelma kuuluu kiistatta
Suomen huomattavimpiin ja sijoittuu jopa
pohjoismaisittain yksityisten museoiden
eliittiin. Kokoelmien monipuolisuus, hienot
kultakauden taiteen klassikot ja museon
historia ovat ainutlaatuiset. Viime vuonna
ilmestyneen kokoelmakirjan toimittaminen
on ollut tähänastisista haasteistani suurin
ja palkitsevin. Viimeistään se avasi silmät
kokoelma-aarteidemme runsauteen.

Kartutetaanko kokoelmia edelleen?
Nykytaiteen kokoelmaamme kasvatetaan samalla periaatteella kuin Gösta
Serlachius teki lähes sata vuotta sitten:
valikoidaan aikalaistaiteen runsaudesta
oman näköiset teokset osaksi kokoelmaa,
usein museon omista näyttelyistä. Itse
teen lausuntoja ja hankintaesityksiä
taidehistoriallisen kokoelman kartuttamiseksi mutta voin toki ilmaista mielipiteeni
myös nykytaiteen teoksista. Pääkuraattori
toimii kuitenkin esittelijänä nykytaiteen
hankinnoissa.

Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi?
Rakastan tanssimista, luen dekkareita,
katson leffoja ja pelaan pasianssia. Pidän
myös puutarhatöistä ja laitan mielelläni
ruokaa – rennolla otteella, tutulle väelle.

SERLACHIUS
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Kultturellit daamit ja herrat vaihtavat vapaalle!

Pari päivää
irti arjesta hyvässä
seurassa oudossa
paikassa virkistää
Vinkki
kummasti.
pikkuporukoiden
kesälomaselle

Tässä hyväksi koetellut ohjelmavinkkimme ikimuistoisiin hetkiin. Kahden päivän reissu sisältää taidetta ja
kiinnostavia tarinoita upeissa museoissa, hyvää ruokaa ja juomaa merkillisissä miljöissä sekä pikkuisen liikuntaa. Tule omalla kulkupelillä tai hyppää Serlachius-bussiin Tampereella, se kuljettaa sinut melkeinpä ovelta ovelle!

PÄIVÄ 1

PÄIVÄ 2

Serlachius-museo Gösta. Päivä alkaa siirtymällä ikään kuin
toiseen todellisuuteen. Niin hieno on Serlachius-museo Göstan
miljöö: korkeatasoista arkkitehtuuria ja monimuotoista taidetta.

Mäntän kuvataideviikot. Kultturellit daamit ja herrat eivät
missaa tätä. Keskustan majoituspaikoista näyttelypaikka
Pekiloon ei pyöräile kilometriäkään.

Serlachius-bussilla olet perillä Göstan etuovella klo 12.25. Voit jättää
matkalaukut bussiin, sillä jatkat myöhemmin majoituspaikkaan samalla
bussilla. Edestakainen bussilippu Tampereelta maksaa vain 25 e ja sitä
näyttämällä saat Serlachius-museoiden pääsylipun yhteishintaan 5 e.

Shoppailua ja maisemia. Kuvataideviikkojen jälkeen voisi

Ravintola Gösta. Nälkään auttaa taidemuseon ravintola, jonka
ruoka kuuluu maan tasokkaimpiin niin raaka-aineiltaan kuin
mauiltaan. Vielä saattaa jäädä aikaa happihyppelylle viereisessä veistospuistossa ja saaressa. Sitten on aika sanoa Göstalle
hyvästit.

Mäntän kirkko, ainutlaatuinen nähtävyys. Alvar Cawénin
alttaritaulu ei ole aivan tavanomaisimmasta päästä. Upeita ovat
myös Hannes Autereen puuveistokset ja Taito Oy:n design.

Jos liikutte Serlachius-bussilla, se lähtee Göstan pääovelta klo 15.30.
Bussi pysähtyy Arthotel Honkahovissa, Hotelli Alexanderin kohdalla ja
hotelli Mäntän Klubilla. Kerro määränpääsi kuskille.

Majoittuminen ja polkupyörien nouto. Nyt on hetki aikaa

piipahtaa Myllyrantaan, muutaman sadan metrin päähän Pekilolta.
Ihailla maisemia ja ehkäpä hiukan shoppailla. Muodista innostuneet ladyt piipahtavat Café & Shop Alexanderissa.

Serlachius-museo Gustaf. Tutustutaan tarkemmin tuohon
ylvääseen, entiseen metsäyhtiön pääkonttoriin. Neljän kerroksen
näyttelytiloissa voi katsastaa niin taidenäyttelyitä kuin historiaakin.
Polkupyörät jätetään nyt Gustafiin ja kävellään takaisin majoituspaikkaan.
Serlachius-bussi kohti Tamperetta lähtee puoli kuuden aikaan.

virkistäytyä, ja taas olisi pieni kävely paikallaan. Suuntana on
Serlachius-museo Gustaf.

Ihana ja outo retki on päättynyt – näkemiin ja nähdään taas!

Majoitut missä kohteessa tahansa sinulla on noin kilometrin tai vajaan
kävely Serlachius-museo Gustafille, josta kannattaa ennen klo 18 käydä
lainaamassa polkupyörä mahdollisia illan retkiä varten. Polkupyörän laina
sisältyy Serlachius-museoiden pääsylipun hintaan.

- Majoitus: Arthotel Honkahovi, Mäntän Klubi www.klubin.fi,
Hotelli Alexander www.hotellialexander.fi. Em. hotelleilla ja
Koivulahden Rapukartanolla Vilppulassa on voimassa
Taiteellinen tarjous alk. 109 e / huone, joka sisältää myös
Serlachius-museoiden pääsymaksun.
- Sauna ja palju: Arthotel Honkahovi.
- Bussipaikka ja polkupyörät: serlachius.fi, myynti@serlachius.fi,
p. 040 166 3480.
- Opastukset museoihin ja kirkkoon tai kivaa taidetekemistä, esimerkiksi
kolalla grafiikkaa tai omakuvien taiteilua, 85 e / 1–4 henkilön
ryhmä. Nämäkin Serlachius-museoilta.

Arthotel Honkahovin sauna + palju ja Viinitupa Vuorenmaja.

Ilta sujuu rattoisasti Arthotel Honkahovissa tai Mäntänvuoressa.
Vajaan neljän kilometrin päässä Honkahovista sijaitsee Viinitupa
Vuorenmaja, Göstan keskelle Mäntänvuoren metsää rakentama
ulkoilumaja. Nyt se toimii tunnelmallisena viinitupana tarjoten
keskieurooppalaisia viinejä ja purtavaa. Polkaise siis vuoreen!
Jos yön pimeinä tunteina ei uni tule silmään, aina voi siirtyä
viettämään eksoottista pubielämää Mäntän keskustaan.
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Varaa etukäteen:

Tutustu tarjontaan ja ympäristöön mobiiliopasteiden kautta
www.tarinasoitin.fi/serlachius.

P.S.
Pauli Sivonen
johtaja

KOKOELMAN VUOSIKYMMEN
Kun selailen Serlachiuksen lehdistöseurantakansioita, lähes kaikki uutiset
liittyvät museoidemme näyttelytoimintaan.
Kerrotaan menneistä, nykyisistä ja tulevista
näyttelyistä sekä esitellään niiden taiteilijoita ja kuraattoreita.

de. Kartutusmäärärahat ovat viime vuosina
olleet Suomen julkisten taidekokoelmien
välisessä vertailussa huipputasoa.

Näin museot tapaavat näkyä suurelle
yleisölle: näyttelyidensä kautta. Suurin osa
muusta museoissa tehtävästä työstä jää
niiden yleisöiltä pimentoon. Esimerkiksi museotoiminnan kivijalka, kokoelmatoiminta,
läpäisee harvoin median julkaisukynnystä.

Kokoelmaa on otettu haltuun ennen kaikkea perustutkimuksen tasolla. Luettelointi
on edennyt jättiaskelin. Arkisto- ja kuva-aineistojen digitointi on ollut oma lukunsa, ja
kulttuurihistoriallisia perinnekeruita on tehty
säännöllisesti.

Kun katson historioitsijana Serlachiusmuseoiden toimintaa, se näyttäytyy myös
täysin toisenlaisessa valossa. Yksi suurimmista muutoksista on, että Serlachiuksen
suhde kokoelmaansa on muuttunut monin
tavoin professionaalisemmaksi.

On rakennettu uudet, ajanmukaiset kokoelmatilat, joissa kokoelmaa voidaan säilyttää
ja konservoida asianmukaisesti.

Museo on perustanut kokoelmatiimin, jota
vetää kokoelmapäällikkö ja jossa toimii
useita tutkijoita, kaksi konservaattoria ja
taiteen käsittelystä vastaava museomestari. Heidän rinnallaan työskentelee usein
ostopalveluiden tai tilapäisten työsuhteiden
kautta muita ammattilaisia, ja museon oma
mestaritiimi tukee heidän työtään säännöllisesti.
On laadittu kokoelmapoliittinen ohjelma
sekä määritelty kokoelman kartutuksen
painopistealueet. Taidehankinnoissa on
monien vuosikymmenten jälkeen palattu
huomioimaan myös ajankohtainen nykytai-

On julkaistu kokoelmaa esitteleviä kirjoja ja
avattu kokoelmanäyttelyitä.

Serlachiuksen kokoelma on nyt aivan eri
tilassa kuin kymmenisen vuotta sitten.
Siitä huolehditaan, sitä kartutetaan, sitä
tutkitaan ja sitä esitellään yleisölle. Se liikkuu näyttelylainojen kautta aktiivisemmin
kuin koskaan. Ei ole liioiteltua sanoa, että
viimeiset kymmenisen vuotta ovat olleet
Serlachiukselle kokoelman vuosikymmen.
Kuluva vuosi alleviivaa tätä kehitystä.
Joenniemen kartanon uusi kokoelmaripustus sekä Olga ja Eric Ehrströmin tuotantoa
esittelevä tutkimuksellinen näyttely ovat
olleet sekä kokoelmatiimimme kaikille jäsenille että yhteistyökumppaneillemme suuria
ponnistuksia. Näen nämä projektit kokoelmatoimintamme isoina merkkipaaluina.

Kaikki tämä on tapahtunut suunnitellusti.
Kokoelman haltuunotto on ollut keskeinen
painopiste kolmessa viimeisessä taidesäätiön hallituksen määrittelemässä viisivuotisstrategiassa. Tässä säätiön hallitus on
halunnut seurata ajan henkeä: kokoelmatoiminnan ammatillistaminen on ollut
museomaailman tärkeä trendi.

"

Museotoiminnan
kivijalka, kokoelmatoiminta, läpäisee
harvoin median 		
julkaisukynnystä.

Mutta miksi kokoelmiin liittyvä perustyö
jää museoiden yleisöiltä pimentoon?
Miksi kuulemme museoiden kokoelmatyöstä korkeintaan silloin, kun museo
onnistuu hankkimaan kokoelmaansa
uuden ”tähtiteoksen”?
Yleisöä tietysti kiinnostaa se, mitä se
näkee. Näyttelyt ovat museoiden näyteikkuna maailmaan. Mutta voisivatko museot
itse tehdä asialle jotain? Milloin sinut on
viimeksi kutsuttu satojen muiden ihmisten
kanssa juhlistamaan museon onnistunutta
kokoelmaprojektia? Voisivatko museot
juhlia yleisöjensä kanssa muulloinkin kuin
näyttelyiden avajaisissa?
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SERLACHIUS
GÖSTA
MAA 18.5.–29.9.2019
Amerikkalaistaiteilija Matthew Day Jacksonin näyttely on katsaus hänen
figuratiivisiin veistoksiinsa, jotka voi kokea myös post-apokalyptiseen
maailmaan sijoittuvan roolipelin kautta. Kuraattori Timo Valjakka.
OLLI JA BUCKLAN – EHRSTRÖMIEN ELÄMÄ JA TAIDE
26.1.2019–12.1.2020
Tuntemattomaksi jääneen taiteilijapariskunnan elämästä ja tuotannosta
kertova näyttely levittäytyy kahteen museoon. Taidemuseo Göstan näyttely
keskittyy Olga Ehrströmin maalauksiin ja piirroksiin. Kuraattori Pälvi Myllylä.
KAUKANA VIILEÄ VARJO – PIENI NÄYTTELY VÄRISTÄ 23.2.–8.9.2019
Näyttely nostaa esiin värinkäytön helmiä Serlachiuksen taidekokoelmasta
ja hakee rinnastuksia nykytaiteesta. Se tarjoaa tietoa väreistä herättäen samalla väreihin liittyviä aistimuksia ja kokemuksia. Kuraattori Laura Kuurne,
väriasiantuntija Hannele Karppinen.
KARTANON KLASSIKOT 6.4.2019 ALKAEN
Uudessa kokoelmaripustuksessa on esillä taidesäätiön omistamia Suomen
kultakauden ja vanhan eurooppalaisen taiteen klassikoita sekä uudempia
teoksia. Perinteitä kunnioittavassa ripustuksessa on läsnä vanha kunnon
kartanon henki. Kuraattori Veikko Halmetoja.

GUSTAF
OLLI JA BUCKLAN – EHRSTRÖMIEN ELÄMÄ JA TAIDE
26.1.2019–12.1.2020
Taiteilijapariskunnan elämästä ja tuotannosta kertova näyttely levittäytyy
kahteen museoon. Gustaf-museossa esitellään laajasti Ericin taideteollisuutta, Ehrströmien yhteisiä projekteja, elämää sekä yhteistyötä Gösta
Serlachiuksen kanssa. Kuraattori Helena Hänninen.
OLIPA KERRAN, TÄSSÄ PAIKASSA 23.2.2019–16.2.2020
Johanna Lecklinin näyttely koostuu videoteoksesta ja valokuvasarjasta.
Se porautuu Suomen sisällissotaan nykypäivän kautta, tarkastelee naisten
ja lasten kohtaloita, yhteiskunnan kahtiajakautumista ja vastapuolen
epäinhimillistämistä.
PAPERIPERKELE
Suomalaisen paperiteollisuuden uranuurtajan G. A. Serlachiuksen monivaiheinen elämä ja liiketoimet tulevat tutuiksi dramatisoidulla näyttelyreitillä,
joka johdattaa katsojan läpi kauppaneuvoksen onnen ja epäonnen hetkien.
APTEEKKARIN KAUPPAHUONE
Tutki ja kokeile, millaista oli työskennellä vanhan ajan apteekissa ja kauppahuoneessa, jossa myytiin kaikkea mahdollista hajusuolasta heinänsiemeniin. Toiminnallinen näyttely on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille.

IN OUR TIME 21.9.2019–8.3.2020
Irlantilaisen Gerard Byrnen videoinstallaatio kuvaa kuvitteellisen kaupallisen radioaseman rutiineja joskus 1970–80-luvuilla. Radion rytmisesti
toistuvaa ominaislaatua käyttäen taiteilija herättää kysymyksiä kollektiivisesta muistista ja yhteisöllisyydestä.

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

SERLACHIUS-BUSSI
Tampereelta suoraan museoihin aina aukiolopäivinä.
TAMPERE - MÄNTTÄ
10.50 Tampere, linja-autoasema
11.05 Tampere, rautatieasema
12.25 Mänttä, Gösta-museo
MÄNTTÄ - TAMPERE
17.20 Mänttä, Gösta-museo
18.45 Tampere, rautatieasema
18.50 Tampere, linja-autoasema
Tarkemmat pysäkit ja aikataulu www.serlachius.fi
Kantatie 58:n varrella | Jyväskylä 83 km
Tampere 88 km | Helsinki 263 km
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Vilppulan rautatieasemalta n. 7 km
Mäntän keskustaan www.vr.fi

MÄNTTÄ-VILPPULA
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