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Tervehdys täältä Mäntästä !
Pääsittehän matkaltanne turvallisesti kotiin asti? Kuulimme, että Teillä oli ongelmia saada ykkösluokan biljettiä
Filppulassa. Junayhteys sieltä Tammerforsin kautta aina Helsingforsiin saakka on onneksi palvellut varsin kiitettävällä
tavalla.
Meillä on täällä nyt maailmanluokan tapaus. Muistatte varmasti, kun kerroimme Göstan afääreistä duisburgilaisen
herra Hans Grothen kanssa. Hänellä on mittava kokoelma maanmiehensä, kuulun Anselm Kieferin teoksia. Älkää
tohtiko tunnustaa, jos ette ole hänestä aiemmin tietäneet. Taiteentuntija herra Valjakkakin sanoo, että Kiefer on yksi
aikamme johtavia taiteilijoita, ohittamaton ja jäljittelemätön. No niin, takaisin asian ytimeen: Gösta on saanut täyttää
koko paviljonkinsa herra Kieferin taiteella. Kuvitelkaa, täällä Mäntässä! Taiteilijan tuotanto ei ole koskaan esittäytynyt
näin laajasti Suomessamme, lähin mittava katselmus oli viisi vuotta sitten Tanskanmaalla.
Gösta on nyt muutoinkin kovin viehättynyt Saksaan. Kuulitteko jo, että Gösta lupasi kokoelmastaan näytille peräti
70 teosta Hammin kaupungin Gustav Lübcke -museoon. Voitte arvata, millainen urakka niiden pakkaaminen ja
transporteeraus oli! Pohjolan taide kiinnostaa siellä kuulemma kovasti, puhuvat Suomi-nostalgiasta.
Suottehan meille anteeksi, ettemme ole kiireiltämme ehtineet kirjoitella niin usein kuin tahtoisimme. Oheistamme
kirjeeseen isommista aviiseista muutamia leikkeitä, joista voitte omin silmin todeta, ettemme ole täällä kaiken aikaa
vain peukaloitamme pyöritelleet.
Tervetuloa taas, kun vain tänne joudatte! Olemme muuten kovin tyytyväisiä kokkimme keittotaitoon, saatte niistä
taipumuksista tekin sitten nauttia kanssamme.

Sydämellisesti Sinun,
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Serlachius-residenssissä vilkas vuosi
Vuoden 2015 alussa aloittaneen Serlachius-residenssin
toiminta on lähtenyt liikkeelle vauhdikkaasti. Residenssi
tarjoaa kuukausittain asunnon ja työtilat 3–5 taiteilijalle tai
tutkijalle. Residenssivieraat viipyvät Mäntässä tavallisesti
kuukaudesta kolmeen kuukauteen. Kaikkiaan residenssissä
vierailee tämän vuoden aikana 24 taiteilijaa, tutkijaa tai
taiteilijaryhmää.

Mänttään ja sen eri yhteisöihin. Sen pohjalta he voivat
suunnitella ja toteuttaa varsinaisen teoksensa seuraavalla
jaksolla. Näin tekevät muun muassa Simo ja Tuike Alitalo,
jotka olivat ensimmäisellä residenssijaksollaan toukokuussa
2015 ja palaavat 2016 jatkamaan Mäntän äänimaisemien
tutkimista. Heidän tavoitteenaan on yhteisöllisen Kuulumiaäänitaideteoksen toteuttaminen.

Ensi vuodeksi residenssiin on valittu parikymmentä
taiteilijaa, joista kaksi kolmasosaa tulee ulkomailta. He
edustavat monipuolisesti taiteen eri osa-alueita. Osa heistä
työskentelee perinteisemmän taiteen, kuten öljymaalauksen,
grafiikan, valokuva- ja videotaiteen parissa. Joukossa on myös
performanssi- ja yhteisötaiteen tekijöitä. Muutamat heistä
toimivat taiteen eri osa-alueiden välimaastossa yhdistellen
erilaisia työskentelytapoja.

Myös saksalainen Antje Pehle palaa Mänttään. Hän
kuvasi Mäntän historiallisia rakennuksia ensimmäisellä
residenssijaksollaan alkuvuodesta 2015 ja jatkaa projektiaan
siirtymällä Mäntän uudemman arkkitehtuurin pariin vuonna
2016.

Monien taiteilijoiden työskentelyssä korostuu omien
sisäisten maailmojen kuvaaminen sekä niiden heijastuminen
suomalaiseen kulttuuriin. Ulkomaisia taiteilijoita
kiinnostaa myös luonnonläheisyys, maaseutu ja erityisesti
jokamiehenoikeudet.
Serlachius-residenssissä on mahdollisuus työskennellä
useampia jaksoja. Ensimmäisellä kerralla taiteilijat tutustuvat
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Residenssin tapahtumia
Perjantaikahvit juodaan joka kuukauden ensimmäisenä
perjantaina kello 9.00 Aleksanterin linnassa. Kahville ovat
tervetulleita kaikki taiteesta ja residenssin toiminnasta
kiinnostuneet.
Seuraa residenssin tapahtumia Serlachius-residenssin sivuilta
osoitteesta www.serlachius.fi/fi/residenssi/ tai Facebookista
www.facebook.com/Serlachiusresidency.
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Museot vetävät väkeä!
Suomen museoliiton keväällä lanseeraaman Museokortin
menestys kertoo museoiden vetovoimasta. Neljän kuukauden
aikana korttia myytiin 20 000 kappaletta. Serlachiusmuseoiden kävijämäärät vahvistavat trendin. Vuonna 2014
Serlachius-museoissa kävi yli 90 000 vierasta laajentuneen
taidemuseon avautuessa kesäkuussa. Vuonna 2015 sama
määrä saavutettiin kahdeksassa kuukaudessa.

Gustaf & Gösta
ryhmien suosiossa
Serlachius-museoiden ryhmämyynnissä on riittänyt vipinää ja
oppailla kiirettä. Museon opastuksia hoitavat enimmäkseen
freelance-oppaat. Vuosittain he vetävät noin tuhat
museokierrosta tai ohjelmapalvelua ja kohtaavat niissä yli 40
000 kävijää. Ryhmämatkailijat haluavat tutustua molempiin
museoihin, niin historiaan kuin taiteeseenkin. Parhaimmat
naurut kirvoittaa pääkonttorimiljööseen sijoittuva Yhtiölle töihin
-draamaopastus.

Juna-bussi-yhdistelmä
tuo Mänttään
Serlachius-museoihin saavutaan yhä useammin junalla! Sadat
museovieraat ovat hypänneet Tampereella junaan suuntana
Vilppula. Vilppulan asemalta Serlachius-bussi kyytii matkailijat
suoraan museoiden ovelle ja Mäntän hotelleihin. Museoihin
tutustumiseen on hyvin aikaa, kun lähtee Tampereelta
10.05 junalla ja palaa Vilppulasta 18.50 lähtevällä
junalla. Talviaikaan Serlachius-bussi liikennöi lauantaisin ja
sunnuntaisin, kesäkuukausina joka päivä.

Bongaa omasi taidekaupungin
tapahtumista ja jää yöksi!
Taidekaupungissa riittää tapahtumia joka makuun: klassisen
musiikin konsertteja, perhepäiviä, tanssia, stand up -iltoja
ja huippukokkien luotsaamia illallisia. Tapahtumaan voi
mukavasti liittää museokäynnit ja majoituksen Mäntän Klubilla,
Arthotel Honkahovissa, Hotelli Alexanderissa tai Koivulahden
Rapukartanossa.
Suosittu taiteellinen tarjous jatkuu. Edellä mainituissa
hotelleissa majoitus + museoliput kahdelle vain 106 euroa!
Löydät tapahtumat taidekaupunki.fi -menoinfosivuilta ja
suurimpien paikallisten tapahtumatuottajien kalentereista:
klubin.fi ja serlachius.fi.

Taiteen iloa
joka kuukaudelle
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön taidekokoelmiin
kuuluvista teoksista on toteutettu suomalainen
taidekalenteri vuodelle 2016. Kalenteri on syntynyt
Kustannusosakeyhtiö Otavan ja Serlachiusmuseoiden yhteistyönä.
Seinäkalenteriin on valikoitu yleisön suosikkiteoksia
pääosin suomalaisilta taiteilijoilta vuosilta 1815–
1929. Mukana on eri vuodenaikojen tunnelmiin
sopivia maisemamaalauksia ja henkilökuvia.
Gallen-Kallelan herkässä Kevät-maalauksessa
valkovuokot ja koivujen hiirenkorvat virittävät
aistit kesän odotukseen, Alexander Lauréuksen
tunnelmallinen Tyttö ja kynttilä ilahduttaa
puolestaan joulukuun taidekuvana. Kalenterin muut
taiteilijanimet ovat Albert Edelfelt, Eero Järnefelt,
Helene Schjerfbeck ja Maria Wiik.
Oman lisämausteen kalenteriin antaa jokaisen
taidekuvan yhteyteen sijoitettu lyhyt teksti, joka tuo
esiin yhden ajatuksen ja yksityiskohdan teoksesta
ja antaa eväitä taiteen katsomiseen. Kalenteria
myydään Serlachius-museoiden molemmissa
museokaupoissa. Kaupat palvelevat
museon aukioloaikana, ja
ostoksille voi tulla myös ilman
museon pääsymaksua.
TAIDEKALENTERI
Omalle seinälle
tai lahjaksi
taiteen ystävälle!

18 euroa
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Kävijät kommentoivat
museovierailuaan
Museokävijät antavat innokkaasti palautetta käyntinsä
yhteydessä tai sen jälkeen. Serlachius-museot kerää
asiakkaiden mielipiteitä monin eri tavoin, muun muassa
LaatuVerkon kautta. LaatuVerkko on valtakunnallinen,
matkailualalle räätälöity tunnuslukuvertailujärjestelmä,
jossa yritys voi seurata tuloksiaan esimerkiksi asiakas- ja
henkilöstötyytyväisyydestä. Vuosittain Serlachius-museot saa
LaatuVerkon kautta yli 7 000 kävijän kommentit.

LaatuVerkko paljastaa Gustafin ja Göstan
vieraiden viihtyneen mainiosti myös vuonna 2015!
Asteikko 1–5, jossa 5 paras arvosana.
Yli 4,5:n arvosanat kuvaavat erinomaista laatua.
Tilojen viihtyisyys ja siisteys

4,7

Henkilökunnan palveluasenne

4,7

Kohteen vastaaminen kävijän odotuksiin

4,6

Voi suositella muille

97%

Aikoo tulla uudelleen

96%

Palautteissa kävijät kertovat, mikä on parasta ja mitä he
parantaisivat. Vuonna 2015 eniten parannusehdotuksia
esitettiin opasteisiin ja teostietokyltteihin. Eniten purnattiin
museoväen toivetta jättää isot laukut naulakon lokeroihin.
– Parannusehdotukset tutkitaan, ja nyt voi jo luvata, että
vuonna 2016 taidemuseolle saadaan entistä tarkempaa
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alueinfoa kartan kera. Isoja laukkuja emme edelleenkään
mielellämme näkisi näyttelyissä. Meillä on kartanon puolella
ahtaita tiloja, joissa laukun kulmalla helposti sohaisee teosta.
Vaurion korjaaminen vanhoista, aroista maalauksista on
kallista ja aikaa vievää, museoiden kehittämispäällikkö Päivi
Viherkoski kertoo.
Ruuhkat vaikuttavat paljon kävijäkokemukseen. Kevääseen
ja syksyyn ajoittuu monia ryhmien suosikkipäiviä, jolloin
museossa palvellaan samanaikaisesti jopa 10–15 ryhmää.
Jos yksittäinen kävijä osuu ryhmäruuhkaan, hänen voi olla
vaikea rauhassa tutustua suosikkiteoksiinsa.
– Hiljaisimpia hetkiä ovat myöhäiset iltapäivien tunnit sekä
alku- ja loppuvuoden kuukaudet. Jos haluaa tulla rauhalliseen
aikaan, kannattaa soittaa museoille etukäteen ja kysyä
varaustilannetta, vinkkaa Viherkoski.
Kävijöiden parhaiksi kokemat asiat vaihtelevat paljon: yksi
nauttii Gösta Serlachiuksen taidesäätiön omien kokoelmien
vanhimmista teoksista ja toinen taas nykytaiteen uusista
näkökulmista. Kaikki näyttelyt sekä ihastuttavat että
vihastuttavat.
Myös opaspalveluita kommentoidaan paljon: useimmiten
kiitellään, joskus moititaan liioista tai liian vähistä faktoista.
Ravintola Göstalla on vankkumattomat kannattajansa. Monet
pitävät pöytiin tarjoilua hemmotteluna, mutta kaikki eivät sitä
halua. Eniten kiitosta saa Serlachius-museoiden kokonaisuus,
jossa kävijöille tärkeitä aineksia ovat arkkitehtuuri, historia ja
taide, veistospuisto, järviluonto ja hyvä ruoka.

Kuulumisia

Erinomainen
moderni ja kiehtova.
Maailmanluokan
kohde.

Roger Ballenin talo. WOW!

Aulapalvelu oli erittäin miellyttävää,
kun oli virkailija kertomassa tiloista.
Jatkakaa näin!

Taide +
arkkitehtuuri
lumosi minut.

Mukavaa yhdistää museokäyntiin
myös tasokas ruokailu,
kun matkustaa tänne varta vasten
Jyväskylästä.

Gösta tarjoaa monipuolisen elämyksen.
Näyttelyt herättävät ajatuksia,
kartanon puolella saa nauttia taiteen
estetiikasta, rakennus on hieno ja ruoka
on hyvää. Mitä muuta voisi pyytää?

Bussi oli
todella kätevä
ja kuljettaja oli
mukava opas.

Odotukset ylittyivät. En osannut
arvata ennalta esimerkiksi
Paperiperkele-näyttelyn tunnelmaa
ja mieleenpainuvuutta.

Mukavaa yhdistää museokäyntiin
myös tasokas ruokailu,
kun matkustaa tänne varta vasten
Jyväskylästä.

Yksittäisille vierailijoille ei tuntunut
olevan tilaa kartanorakennuksessa, kun
opastetut ryhmät valtasivat näyttelytilat.

Miksi käsilaukut
pitää jättää
säilöön?

Enemmän esille vanhan taiteen kokoelmia.

Gösta-museossa
paras opastus ikinä!
Museon teoksista kertovat
tekstit olivat paikoin hyvin
vaikeasti luettavissa.

More
international
marketing.
Käännökset ruotsiksi! Uudella
puolella erityisesti puuttuu.

SYDÄMELLISESTI SINUN
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< Anselm Kiefer, Alussa, 2008, öljy, emulsio, valokuvapaperi ja lyijy kankaalle,
Grothe-kokoelma. Kuva: Stiftung für Kunst und Kultur.

ANSELM
KIEFER

ANSELM KIEFER
– TEOKSIA GROTHE
-KOKOELMASTA
Taidemuseo Gösta
24.4.2016 saakka

– vakavien aiheiden suuri tulkitsija
Serlachius-museo Göstassa esillä olevan suurnäyttelyn Anselm Kiefer
– Teoksia Grothe-kokoelmasta työt ovat fyysisiltä mitoiltaan mykistäviä ja aiheet
vakavia. Kieferiä ei turhaan pidetä yhtenä aikamme merkittävimmistä taiteilijoista.

Anselm Kieferin tuotantoa esitellään nyt ensimmäisen
kerran näin laajasti Suomessa. Serlachius-museoiden
näyttely sisältää lähes 30 työtä, jotka täyttävät koko
Göstan paviljongin. Samalla ne muodostavat harvinaisen ja
mieleenpainuvan kokonaisuuden paviljongin arkkitehtuurin
kanssa.
Näyttely perustuu saksalaisen keräilijän Hans Grothen
kokoelmaan, joka sisältää Kieferin teoksia 1980-luvulta tähän
päivään. Kokoelmassa on töitä, joita pidetään keskeisinä
taiteilijan tuotannossa. Hans Grothe täydentää kokoelmaa
säännöllisesti ja pyrkii yhteistyössä taiteilijan kanssa
tekemään siitä mahdollisimman kattavan.
Näyttelyn on tuottanut Serlachius-museoille Bonnissa toimiva
Stiftung für Kunst und Kultur. Sen on kuratoinut säätiön
johtaja, professori Walter Smerling.

Juuret sodan raunioissa
Anselm Kiefer syntyi Saksassa vain muutama viikko
ennen toisen maailmansodan päättymistä 1945. Hänen
taiteensa onkin kasvanut sodan raunioista, joissa hän
leikki varhaislapsuutensa. Vaikuttavat ja synkät aiheet:

palaneet pellot ja metsät toistuvat yhä hänen teoksissaan.
Pilkahduksen toivosta tuovat auringonkukat, jotka notkuvat
mustien siemenien painosta. Niissä piilee uuden elämän alku.
Kiefer työskentelee sekä maalausten, veistosten että
installaatioiden parissa. Hänen valtavan kokoiset
maalauksensa ovat reliefimäisiä ja hyvin painavia. Hän lisää
paksuihin maalikerroksiin sementtiä, emalia, lyijyä, hiekkaa,
tuhkaa, kasveja tai vaikkapa piikkilankaa. Teosten aiheet ja
epätavalliset materiaalivalinnat vievät katsojan kuvatilaan,
joka on täynnä arvoituksellista symboliikkaa ja metaforia.
Anselm Kiefer tekee maalauksiaan jopa vuosien ajan. Hän
palaa puolivalmiiden teosten pariin, työstää niitä lisää ja
saattaa taas jättää ne odottamaan uutta ideaa. Hän onkin
myöntänyt, että hänen on hyvin vaikea päättää, milloin jokin
työ on valmis. – Taiteen tekeminen on vaikeaa, ja joskus
se epäonnistuu, sillä työn jatkamiseen on aina sata eri
vaihtoehtoa.

Aiheet historiasta ja mytologiasta
Anselm Kieferin aiheet kumpuavat historiasta, kirjallisuudesta,
uskonnoista ja mytologiasta. Nuorena hän herätti
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Anselm Kiefer tunnetaan monumentaalisten aiheiden tekijänä, joka hakee teostensa aiheet historiasta, filosofiasta ja kirjallisuudesta.
Taustalla Mäntässä nähtävä teos Der Fruchtbare Halbmond / Hedelmällinen puolikuu vuodelta 2009. Kuva: Rolf Haid.

kiivasta arvostelua valokuvateoksillaan, joissa hän teki
natsitervehdyksiä isänsä SS-univormussa historiallisten
nähtävyyksien äärellä. Häntä syytetiin natsien ihailusta
ymmärtämättä todellista viestiä: saksalaisten on kohdattava
omat kipupisteensä.

hän täyttää teoksensa viittauksilla alkemiaan, teologiaan,
maailmanpolitiikkaan ja maailman syntyä ja rakennetta
käsitteleviin kertomuksiin ja myytteihin, taidekriitikko Timo
Valjakka kirjoittaa näyttelyn yhteydessä julkaistavassa
kirjassa.

Sodan jälkeisessä Saksassa ei haluttu muistella mitään,
minkä natsit olivat valjastaneet omiin tarkoitusperiinsä.
Saksan historiassa oli musta aukko, johon kukaan ei
rohjennut kajota. Kiefer halusi taiteessaan käsitellä
saksalaisen kulttuurin suhdetta kolmannen valtakunnan
syntyyn sekä osallistua taiteellaan poliittiseen ja eettiseen
keskusteluun. Nämä pyrkimykset leimasivat hänen
tuotantoaan 1990-luvulle asti.

Vaikka Kiefer on saksalainen, hänen teoksensa ovat
universaaleja. Jokainen katsoja tarkastelee hänen töitään
omasta näkökulmastaan. – Nuoskaisen lumen piiskaama
kynnös ja lyijynraskas taivas sen yllä on arkkityyppinen kuva
suomalaisesta maalaismaisemasta niinä vuodenkierron
viikkoina, kun sen on ankeimmillaan, Valjakka toteaa.

Kieferin teokset ovat monikerroksisia niin aiheiden kuin ajan
suhteen. – Hän käyttää lähtökohtinaan laajaa valikoimaa
ihmiskunnan vanhempaa ja uudempaa historiaa ja
punoo yhteen sen käännekohtia, tabuja ja kipupisteitä
– kaikkea sitä, mistä historia vaikenee. Samanaikaisesti
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Keräilijä keskittyi Kieferiin
Rakennus- ja kiinteistöbisneksellä sekä sijoitustoiminnalla
omaisuutensa luonut Hans Grothe (s. 1930) on kerännyt
taidetta nuoruudestaan asti. Hän osti vuosikymmenien ajan
merkittävien saksalaisten taiteilijoiden teoksia ja keräsi laajan
taidekokoelman.

Vuonna 2005 hän kuitenkin myi kokoelmansa ja jätti jäljelle
vain Anselm Kieferin työt. Sen jälkeen hän on kerännyt
pelkästään Kieferin monumentaalitaidetta. Hänellä on
luottamuksellinen ja tiivis suhde taiteilijaan, jonka ateljeessa
hän on vakituinen vieras. Hans Grothe omistaa tiettävästi
maailman laajimman yksityisen Kiefer-kokoelman.
– Olen aina rakastanut maalauksia, jotka kertovat minulle
tarinoita. Minulle Anselm Kiefer kertoo töissään kaikkein
eniten. Hän on taidemaalari, jonka filosofian laatua en tosin
aina ymmärrä, mutta näen sen, Hans Grothe on todennut.
Grothe-kokoelman teoksia on aiemmin nähty Espanjassa,
Hollannissa sekä Saksassa. Kaikki näyttelyt ovat olleet
laajuudeltaan ja ripustukseltaan erilaisia. Serlachiusmuseoissa kokoelmaa esitellään laajemmin kuin koskaan
aiemmin, sillä Hans Grothe on täydentänyt sitä jokaisen
näyttelyn jälkeen. Uusin Mäntässä nähtävä teos on vuodelta
2015.

Artikkelin lähde: Anselm Kiefer, Alussa – Teoksia Hans Grothen
yksityiskokoelmasta / Anselm Kiefer, Beginning – Works from the
private collection of Hans Grothe, Wienand Verlag, 2015.

Anselm Kiefer, Jaakobin uni, 2012, puuleikkaus, maalattu paperille ja kankaalle,
Grothe-kokoelma. Kuva: Stiftung für Kunst und Kultur.

ANSELM KIEFER, ALUSSA
– TEOKSIA HANS GROTHEN
YKSITYISKOKOELMASTA
Kirjan esseissä johtavat saksalaiset Kiefer-asiantuntijat sekä suomalainen taidekriitikko Timo
Valjakka arvioivat monipuolisesti Anselm Kieferin taidetta, erityisesti Hans Grothen kokoelmaa
sekä sitä esittelevää näyttelyä Mäntässä. Näyttelyn kuraattori Walter Smerling kertoo tarkemmin
Hans Grothesta sekä hänen taidekokoelmansa synnystä.
Kovakantinen kirja on noin 250 sivun mittainen ja sisältää myös korkeatasoiset
kuvat kaikista näyttelyn teoksista sekä kuraattorin laatimat yksityiskohtaiset
teosanalyysit.
Teoksen on Serlachius-museoiden yhteistyökumppanina kustantanut
saksalainen Wienand Verlag.

SYDÄMELLISESTI SINUN

HINTA
27 euroa

11

HAMMIN
NÄYTTELY

SEHNSUCHT
FINNLAND
Hamm, Saksa
18.10.–20.3.

– suururakka Serlachius-museoille
Gustav Lübcke -museossa Saksan Hammissa on esillä laaja näyttely
Sehnsucht Finnland eli Kaipuu Suomeen. Näyttely on Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön ensimmäinen kokoelmanäyttely Saksassa ja sellaisena
poikkeuksellisen mittava avaus. Peräti 70 teoksen lähettäminen maailmalle on
teettänyt valtavan määrän työtä Serlachius-museoiden henkilökunnalle.

Hammissa lokakuusta 2015 maaliskuuhun 2016 avoinna
oleva näyttely kertoo 1800–1900-lukujen taitteessa vauhdilla
teollistuvasta Suomesta, joka etsii kansallista identiteettiään
kulttuurin ja taiteen keinoin.
Hammin näyttelyn suunnittelu käynnistyi loppuvuodesta
2013, kun Gustav Lübcke -museon johtaja Friederike
Daugelat otti yhteyttä Serlachius-museoihin ja esitti
toiveensa kokoelmanäyttelystä. Alkuperäisellä listalla oli noin
90 teosta, lähes kaikki taidesäätiön kultakauden helmet.
Kaikkiin toiveisiin ei voitu suostua, sillä osa töistä oli
keskeisessä roolissa Serlachius-museoiden omissa
näyttelyissä. Muutamat työt eivät olleet lainauskunnossa tai
olivat materiaaleiltaan liian arkoja, jotta niitä voitaisiin lainata.
Toivelista muuttui matkan varrella useita kertoja ja valmistui
noin vuosi sitten. Siihen mennessä oli tarkastettu yli sata
ehdokaslistoilla ollutta teosta.
Hieman karsittunakin Hammin näyttely sisältää hienon
kokonaisuuden Suomen kultakauden aarteita, joista Gösta
Serlachiuksen taidesäätiö tunnetaan. Joukossa on monia
kokoelman avainteoksia Akseli Gallen-Kallelalta, Albert
Edelfeltiltä, Hugo Simbergiltä, Helene Schjerfbeckiltä,
Pekka Haloselta ja Juho Rissaselta. Kaikki näyttelyn työt
ovat maalauksia.

Sehnsucht Finnland esittelee suomalaisia maisemia,
1800–1900-lukujen vaihteen henkilökuvia ja asetelmia sekä
teollistuvaa Suomea, jossa paperitehtaat ja sahat alkoivat
olla yhä yleisempi näky. Suomalaisten kansainvälisistä
yhteyksistä tuona aikana kertovat näyttelyn pariisilaisaiheet ja
muutamat ulkomaalaisten taiteilijoiden työt.

Satoja sähköposteja ja työtunteja
Näin suuren teoslainan suunnittelu, valmistelu ja
lähettäminen Hammiin on arvaamattoman suuri urakka, kun
työtä tehdään kaiken muun kiireen ohessa ilman ylimääräistä
projektihenkilöstöä. Se on työllistänyt erityisesti Serlachiusmuseoiden konservaattoria Riitta Fageria, teoslainoista ja
-kuljetuksista vastaavaa tutkijaa Suvi-Mari Eteläistä sekä
museomestari Kaisa Ylistä. Suunnittelutyötä on johtanut
kokoelmapäällikkö Tarja Talvitie ja urakan alkuvaiheessa
Serlachius-museoiden pääkuraattori Laura Kuurne.
Kahden vuoden aikana he ovat saaneet ja lähettäneet satoja
sähköposteja, joissa on kartoitettu teosten kunnostusta ja
suojauksia, pyydetty tarjouksia ja suunniteltu logistiikkaa sekä
kuriiritehtäviä. Lainaan liittyvistä yksityiskohdista, sopimuksen
pykälistä ja kustannuksista on syntynyt viestien vaihtoa lähes
päivittäin Suomessa eri toimijoiden kesken sekä lainaajan
kanssa Saksaan.

< Hugo Simberg, Malli, harjoitelma, 1902, öljy kankaalle, Gösta
Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Tomi Aho. Hammissa nähdään
runsaasti henkilökuvia 1800–1900-lukujen vaihteen Suomesta.
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Konservaattori Riitta Fager, museomestari Kaisa Ylinen ja tutkija Suvi-Mari Eteläinen tarkastelevat
Maria Wiikin teosta Orvokkeja ja japanilainen viuhka. Taustalla näkyvät Akseli Gallen-Kallelan
maalaukset Ilves-Matti ja Probleemi (Symposion). Kaikki teokset nähdään Saksan Hammissa.

– Hammin museon johtaja kävi syksyllä 2014 Suomessa
tutustumassa teoksiin, joita säilytettiin kolmessa eri paikassa.
Lopullisen listan valmistuttua aloimme suunnitella teosten
konservointia, huoltoa ja kehystystä, Riitta Fager kertoo.
Puulle maalatut teokset saivat niin sanotut olosuhdekehykset.
Moniin teoksiin asennettiin lisäksi suojapleksi, pastellilistat,
korotuslistat sekä uudet taustasuojat.

Kuntoraportti joka teoksesta
Ennen matkaan lähettämistä Riitta Fager teki jokaisesta
teoksesta erillisen englanninkielisen kuntoraportin.
Raportteihin kirjattiin ja valokuvattiin yksityiskohtaisesti
teoksissa mahdollisesti olevat vauriot. Kaisa Ylinen pakkasi
arvoteokset varta vasten valmistettuihin kuljetuslaatikoihin.
Jokainen työ suojattiin ensin kosteutta eristävällä kerroksella,
pakattiin kuplamuoviin ja sen jälkeen solumuovilla
vuorattuihin puulaatikoihin.
Taidekuljetuksiin erikoistunut yritys kuljetti teokset
Hammiin kahdessa erässä - jos kuljetusta kohtaa jokin
kohtalokas katastrofi, taidemuseo ei menetä kerralla kaikkia
arvoteoksiaan. Molempia kuljetuksia valvoi Serlachiusmuseoiden kuriiri, joka piti huolen siitä, että teosten käsittely
kaikissa matkan vaiheissa on asiallista ja osaavaa. Riitta
Fager ja Suvi-Mari Eteläinen toimivat kuriireina.

14
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– Kuriirin pitää saada suunsa auki, jos siihen on syytä.
Taidekuljetuksiin erikoistuneissa yrityksissä toiminta on
onneksi hyvin ammattimaista, Suvi-Mari Eteläinen kiittää.
Hammissa teosten annettiin temperoitua vuorokausi eli
asettua kuljetuksen jäljiltä paikallisen museon lämpö- ja
kosteusolosuhteisiin ennen kuin kuljetuslaatikot avattiin.
Serlachius-museoiden konservaattori ja Hammin museon
henkilökunta purkivat maalaukset yhdessä, kävivät raportit
läpi ja tarkastivat, oliko töihin mahdollisesti syntynyt vaurioita
kuljetuksen aikana.
Riitta Fager valvoi ripustustyötä, jolle oli varattu viikko aikaa.
Näyttelyn päätyttyä hän tarkastaa jälleen Suomeen palaavien
maalausten kunnon, valvoo pakkaamista ja kuljetusta.
Mäntässä teokset tarkastetaan vielä kerran kuljetuksen
jäljiltä. Mahdollisten vaurioitumisten kohdalla on pystyttävä
selvittämään, miten vahinko syntyi ja mikä osapuoli siitä on
vastuussa.
– Toistuva tarkastaminen on museoalalla vakiintunut
käytäntö. Arvoteosten vakuuttaminen on kallista, mutta
teosturvallisuuden eteen kannattaa nähdä vaivaa. Monen
toimijan yhteispeli sujuu, kun tiedetään, että museoesineiden
liikkumista valvotaan tarkkaan, selventää kokoelmapäällikkö
Tarja Talvitie. – Haluamme saada kokoelma-aarteemme
takaisin yhtä hyvässä kunnossa kuin ne olivat lähtiessään.

GÖSTAN PAVILJONKI
VALOKUVAAJAN SILMIN
Espanjalainen arkkitehtuurikuvaaja Pedro Pegenaute
on kuvannut Göstan paviljonkia niin kesällä
kuin talvellakin. Hänen kuviinsa voi nyt tutustua
paviljongista tehdyssä kirjassa ja videolla, jossa
paviljonki näyttäytyy talvisen maiseman keskellä.
Pedro Pegenauten mukaan luonnonvalo, tuuli, ympäristö,
lumi ja ihmiset ovat tärkeässä osassa arkkitehtonisia tiloja
kuvattaessa. – On monia asioita, jotka arkkitehtuurikuvaajan
täytyy ottaa huomioon ennen kuin hän pystyy
sommittelemaan kuvan. Jokaisella kuvaajalla on oma tapansa
tarkastella rakennusta.
Pegenauten kuvaamista kohteista tunnetuimpia ovat
Patxi Mangadon suunnittelema Espanjan paviljonki
Expo Zaragozassa 2008, Rafael Moneon suunnittelema
Museo del Prado, Waterhouse Hotelli Shanghaissa
ja Cruz y Ortizin suunnittelema uusi Rijks-museo
Amsterdamissa.
– Olen ollut onnekas, kun olen saanut kuvata näin
suuria projekteja. Sillä ei kuitenkaan ole merkitystä,
miten kuuluisa tai mahtava rakennus on. Tavoitteeni on
aina löytää rakennuksen syvin olemus, hän korostaa.

Hän itse suosii kohteita, joita täytyy tarkastella huolella
löytääkseen piilotetut yllätykset. Hienovarainen arkkitehtuuri
saa arkkitehdin työn näyttämään helpolta, mutta
todellisuudessa asia on juuri päinvastoin. Samaa ajatusta voi
hänestä soveltaa myös arkkitehtuurikuvaamiseen.
Pedro Pegenaute kuvasi Göstan paviljonkia heti sen
valmistumisen jälkeen kesällä 2014 ja uudestaan
kevättalvella 2015. Hän hämmästyi sitä, miten erilaisena
rakennus näyttäytyi eri vuodenaikoina. – Kaikki oli täysin
erilaista: luonnon ja rakennuksen värit, valo, puut ja jopa
luonnon äänet, hän kertoo.
Valokuvien lisäksi hän kuvasi talvisella vierailullaan
videomateriaalia. – Olen todella ylpeä videosta. Nautin
projektista ja rakastan lopputulosta. Pidän sitä yhtenä
parhaista töistäni tähän asti, hän iloitsee.

Videoon voi
tutustua
Serlachius-TV:ssä
tv.serlachius.fi

Pedro Pegenaute toimi rakennusalalla
työnjohtajana ennen ryhtymistään valokuvaajaksi.
Aiemmasta kokemuksesta rakennusalalla
on ollut hyötyä arkkitehtuurikuvaajan uralla.
Valokuvauskurssin Pegenaute kävi vuonna 2004.
Sen jälkeen hän on työskennellyt itsenäisenä
arkkitehtuurikuvaajana ja kuvannut merkittäviä
rakennuksia ympäri maailmaa.

GÖSTAN PAVILJONKI – POHJOISESSA VALOSSA
Göstan paviljonki – Pohjoisessa valossa -kirja esittelee kolmen arkkitehtuurin asiantuntijan
näkemyksen Serlachius-museo Göstan palkitusta, puurakenteisesta paviljongista. Omat
arvionsa ovat kirjoittaneet professori, FT, Jaime J. Ferrer Forés Espanjasta, dekaani, professori
Peter MacKeith Yhdysvalloista sekä arkkitehti SAFA, professori Juhani Pallasmaa Suomesta.
Kirja on kuvitettu espanjalaisen arkkitehtuurikuvaaja Pedro Pegenauten upeilla kesä- ja
talvikuvilla. Pehmeäkantista kirjaa myydään myös englanninkielisenä.
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RECENARTIN
LOPPURAPORTTI

– uutta tietoa Serlachiuksen taidekokoelmasta
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmateokset nousivat otsikoihin
keväällä Claude Monet’n heinäsuovamaalauksen varmistuttua aidoksi
impressionismin mestarin työksi. Recenart-tutkimustulos toi uutta tietoa myös
muusta kymmenen tutkitun maalauksen ryhmästä.
16
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< Camille Pissarron guassimaalauksen taustapuolelta löytyi tunnetun pariisilaisgallerian
teoslipukkeita. Camille Pissarro, Ruohossa lepäävä paimentyttö, 1885, guassi paperille,
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
> Per Hilleströminä taidesäätiölle hankittu maalaus Kirjoittamaan opetteleva tyttö osoittautui
Recenartin tutkimuksissa suomalaisen Ida Silfverbergin 1860-luvulla maalaamaksi.

Jyväskylän yliopiston Recenart-tutkijat antoivat kesän
kynnyksellä lopullisen raporttinsa Serlachius-museoiden
teoksista. Samalla varmistuivat 1800–1900-luvuilla
valmistuneiden kokoelmateosten tekijät: Eugéne Boudin,
Camille Corot, Gustave Courbet, Akseli Gallen-Kallela, Claude
Monet, Berthe Morisot, Camille Pissarro, Ilja Repin ja Edouard
Vuillard.
Ainoa yllätyksellinen nimi oli Ida Silfverberg, joka nousi
esiin Pehr Hilleströminä kokoelmaan hankitun maalauksen
oikeana taiteilijana. Vuonna 2000 taidesäätiön tekemä
huutokauppaostos osoittautui Hilleström-väärennökseksi,
jossa teokseen oli kömpelösti päällemaalattu suositun
ruotsalaistaiteilijan nimikirjoitus ja vielä varmemmaksi
vakuudeksi tussilla merkitty teoksen taustapuolelle.
Taidemuseossa oli osattu oudoksua teoksen merkintöjä,
sillä kirjoittamaan opettelevaa lasta esittävän
laatukuvamaalauksen sisältö ei kaikilta osin vastannut
Hilleströmin aikakauden pukeutumis- ja sisustustyyliä.
Teoksen heikosti erottuvat alkuperäiset signeeraukset
vasemmassa alalaidassa: Ida Silfverberg ja vuosiluku 186
(5/6/7?) paljastuivat teknisissä tutkimuksissa.
Suomalaisen Ida Silfverbergin tuotanto on suurelle
yleisölle melko tuntematonta, sillä hän vietti suuren
osan elämästään ulkomailla. Kotimaassa saavutetut
dukaattipalkinnot 1860-luvulla, taiteellisen uran kypsällä
kaudella, lisäsivät hänen arvostustaan asiantuntijapiireissä,
mutta taidekokoelmiin on päätynyt vain harvoja Silfverbergin
maalauksia.

Kivijärvi-kokoelman
teokset tunnistettiin

Vasta valmistuneen Recenart-tutkimuksen taidehistorialliset
ja tekniset tulokset antoivat lisävalaistusta teoksen
autenttisuuteen. Esiin nousi Pariisin Musée D’Orsayn tutkijan
tieto, jonka mukaan teos tunnetaan kansainvälisesti: se
on dokumentoitu pariisilaisiin arkistoihin. Lisäksi teoksen
taustapuolella havaitut jäänteet tunnetun pariisilaisgalleristi
Paul Durand-Ruelin teoslipukkeista auttoivat selvittämään
teoksen historiaa. Durand-Ruel toimi impressionistien
tukijana ja välitti heidän teoksiaan ostajille. Hän on myös
taiteenkerääjänä hankkinut huomattavan kokoelman
impressionistisuosikeiltaan, joihin kuuluivat ennen muuta
Monet ja Pissarro.

Mänttään vuonna 2011 lahjoitetuista Kokoelma Kivijärvi
-säätiön teoksista tutkittiin viisi ranskalaista realismia ja
modernismia edustanutta teosta. Kaikki taiteilijanimet: Corot,
Courbet, Morisot, Boudin ja Vuillard osoittautuivat odotuksia
vastaaviksi. Teokset nähtiin vuonna 2008 Turun taidemuseon
Harry Kivijärvi -näyttelyssä, jossa esillä oli taiteilijan oman
tuotannon ohella hänen keräämänsä vanhan taiteen teoksia.

Recenart hyödyntää
monitieteellistä tutkimusta

Serlachius-museoissa jatketaan Kivijärvi-kokoelman
teostutkimuksia. Seuraava tutkimusyhteistyö Recenartryhmän kanssa on jo suunnitteilla.

Usein tiedon metsästäminen tarkoittaa teoksen tutkimista
aina molekyylitasolle asti tai sen nanometrin tarkkaa
kuvantamista. Tulevaisuudessa Recenart palvelee
kansainvälisesti eri organisaatioita ja taidekerääjiä, jotka
haluavat tietää lisää teoksensa historiasta tai sen aitoudesta.

Tutkituista teoksista Monet’n lisäksi myös toinen
taidekokoelman impressionistinen maalaus: Camille
Pissarron guassityö on ollut esillä julkisuudessa. Vuosi
sitten nähdyssä television ajankohtaisohjelmassa Pissarron
Ruohossa lepäävä paimentyttö esitettiin kuvin ja sen
omistushistorian eettisyyttä kyseenalaistettiin.

Recenartin ydinosaamista on taiteen materiaalitieteellinen
tutkiminen yhdistettynä taidehistorialliseen
asiantuntemukseen. Asiakas esittää teoksesta kysymyksen
tutkimustiimille, ja tiimi antaa vastauksen asiakkaalle.

Tarja Talvitie
Kokoelmapäällikkö
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Eero Järnefelt, Koli, 1908, öljy kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Vesa Aaltonen.

Vuoden 2016 näyttelyissä

HUIPPUNIMIÄ JA -TEEMOJA
Maisema

Kulttuuri ohjaa maisemamaalaria

Serlachius-museo Gustafissa avattavassa näyttelyssä
maisema esittäytyy eri muodoissaan. Näyttely yhdistää
länsimaisen maisemamaalauksen historiaa ja teoriaa
tekemiseen ja kokemiseen. Vierailla on johdannon jälkeen
tilaisuus rakentaa erilaisista elementeistä oma maisemansa
taidehistorian tyylisuuntauksia mukaillen.

Näyttelyn sisältösuunnittelusta vastaa Serlachius-museoiden
johtaja Pauli Sivonen, jolla on myös henkilökohtaista
kiinnostusta aiheeseen. Hän perehtyi maisemamaalaukseen
taidehistorian opintojensa yhteydessä.

Maisema-näyttely pohjautuu oppaan ja ryhmän
vuorovaikutukseen. Se jatkaa Gustaf-museon pedagogisten
näyttelyiden perinnettä ja tarjoaa kiinnostavan kohteen
niin nuorille kuin vanhemmillekin museovieraille. Näyttely
toteutetaan siten, että se avautuu katsojille myös ilman
opastusta.
Näyttelyn johdannossa kävijöille kerrotaan länsimaisesta
maisemamaalauksesta, joka syntyi itsenäisenä taiteenlajina
uuden ajan alussa 1400-luvulla. Näyttelyn kuva-aineisto
esittelee klassisia maisemamaalauksia eri vuosisadoilta.
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– Kun taiteilija tekee kuvan maisemasta, se ei ole viaton
eletyn maiseman taltiointi. Taiteilija valitsee asioita, jotka hän
esittää kuvassaan. Maisemaa esittelevä taideteos on siis aina
valikoinnin tulos, hän korostaa.
Maisemasta tehty kuva on sidoksissa kulttuuriin.
Kulttuurimme vaikuttaa siihen, mitä elementtejä maisemassa
painotetaan. Myös tapa kokea maisemaa on muuttunut
paljon aikojen kuluessa. Näyttely kertoo siitä, miksi eri aikoina
on tehty niin erilaisia maisemakuvia.
Sivosen mukaan 1900-luvun alkuun asti länsimaisessa
maisemamaalauksessa vallitsi aina yksi tai kaksi suuntausta.
Modernismin myötä maisemamaalaus menetti keskeisen
asemansa. Samalla taiteen kenttä hajosi ismeihin.

– Myös nämä ismien edustajat jatkoivat maisemien
kuvaamista, kukin oman tyylinsä ja tekniikkansa hengessä.
Maisemaa katsottiin hyvin monilla erilaisilla tavoilla.

Tekemistä yhdessä tai yksin
Näyttelyn visuaalisen ilmeen luo lavastaja Tarja Väätänen
ja pedagogisen osuuden vastaava museolehtori Päivi
Nieppola. Väätäsen ajatuksena on tarjota vieraille erilaisia
kolmiulotteisia elementtejä, joista he voivat koota ryhmissä
tai yksin mieleisiään maisemia. Vaihtoehtoina voi olla
vaikkapa perinteisen suomalaisen vaaramaiseman tai
Salvador Dalin surrealistisen näkymän rakentaminen.
Maisema 30.1.2016 alkaen Gustafissa

Akseli Gallen-Kallela, Tuonelan matkalla (osa teoksesta), 1888–1894, öljy kankaalle,
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Tomi Aho.

Taiteen tähtitaivaat
Öinen tähtitaivas on kiehtova näky, joka on päätynyt monen
maisemamaalauksen dramaattiseksi taustaksi. Teoksiin
ikuistetut tähdet ja muut taivaankappaleet kertovat paitsi eri
aikoina vallinneesta maailmankuvasta ja sen muuttumisesta,
myös maailman itsensä muuttumisesta.

Mark Wallinger

Yötaivaan kuvista löytyy yhteyksiä myös historiaan ja
tieteeseen. Tähtitiedettä ja taidehistoriaa/taidetta yhdistävä
Taiteen tähtitaivaat -näyttely on ensimmäinen Suomessa
toteutettu katsaus yötaivaan ilmiöiden rooliin taiteessa aina
varhaisista realistisista kuvauksista tuoreimpiin nykytaiteen
töihin. Näyttelyn kuratoivat tähtitieteilijä Markus Hotakainen
ja taiteentutkija Helena Sederholm.

Kesä 2016 tuo Serlachius-museoihin yhden Ison-Britannian
suosituimmista taiteilijoista. Mark Wallinger tunnetaan siitä,
ettei hän koskaan toista itseään. Hänen teostensa aihepiiri
on laaja ja heijastaa hänen intohimoaan muun muassa
urheiluun, historiaan, politiikkaan ja luonnontieteisiin.

Taiteen tähtitaivaat
14.5.2016–8.1.2017 taidemuseo Göstassa

Wallingerin tuotanto on pyörryttävän laaja – se sisältää
maalausten ja veistosten ohella valokuva- ja videoteoksia
sekä installaatioita, performansseja ja suuria julkisia
teoksia, joissa hän käsittelee muun muassa nationalismia,
luokkayhteiskuntaa ja ajankohtaisia yhteiskunnallisia ilmiöitä.

Kuvanveistäjä Noora Schroderus on taiteessaan keskittynyt
kokeiluihin erikoisilla materiaaleilla. Feminiininen
sensibiliteetti -näyttelyn oivaltavat ja herkkävireiset teokset
on toteutettu tyypillisesti naisiin ja feminiiniseen taiteeseen
liitetyillä tekniikoilla: käsityönä ja arkisilla materiaaleilla,
kuten ihmisen karvoilla tai kirjontalangalla.

Arvostetun Turner-palkinnon vuonna 2007 voittanut ja
Isoa-Britanniaa Venetsian biennaalissakin edustanut
Wallinger esittelee Mäntässä myös uutta, tätä näyttelyä
varten tehtyä taidetta. Näyttelyn kuratoi Timo Valjakka,
yhteistyökumppanina toimii galleria Hauser & Wirth
Lontoosta.
Mark Wallingerin näyttely
28.5.–9.10.2016 taidemuseo Göstassa

Feminiininen sensibiliteetti

Kärsivällisyyttä ja aikaa vaatineet teokset näyttävät
ensikatsomalla naisellisen herkiltä, lähempi tarkastelu avaa
niihin uuden yhteiskunnallisen ja tabuja purkavan tason.
Kuvataideakatemiasta vuonna 2014 valmistunut Schroderus
asuu ja työskentelee Salossa.
Feminiininen sensibiliteetti
14.5.–4.9.2016 taidemuseo Göstassa
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Helena Hänninen
Tutkija Helena Hänninen on ollut useaan otteeseen
taidesäätiön palkkalistoilla, ensimmäisen kerran jo
1990-luvulla. Nykyisin hän tekee työtä kokoelmien
parissa, mikä on keskeinen osa museoiden tehtävää
mutta jää siitä huolimatta vähälle huomiolle. Vapaaaikanaan Helena pyörittää hevostallia yhdessä
perheensä kanssa.

Milloin ja miten olet tullut
taidesäätiön palvelukseen?
Tulin ensimmäisen kerran 1994 tutkijaksi
avustamaan kuvanveistäjä Jussi Mäntysen
näyttelyn ja näyttelyjulkaisun tekemistä.
Toisen kerran tulin 2001 ja kolmannen kerran
vuonna 2011.

Mikä on koulutuksesi? Mitä muuta
olet tehnyt kuin museotyötä?
Olen filosofian lisensiaatti ja olen tehnyt muun
muassa näyttely- ja museosuunnitelmia,
museotoimen kehittämissuunnitelmia,
kirjoittanut ja toimittanut julkaisuja sekä
toiminut EU-projektipäällikkönä. Olen
kiinnostunut täydentävistä ja vaihtoehtoisista
hoitomuodoista, työskennellyt siihen liittyen
Luonnonlääketieteen keskusliitossa ja ollut
valmistelemassa alan lakia.

Mitä kaikkea nykyiseen työhösi
sisältyy? Onko työnkuvasi
muuttunut matkan varrella?
Työhöni kuuluu taidekokoelman
teosten kontekstitietojen kokoamista,
taidehistoriallisen tutkija-arkiston ja valokuvaarkiston inventointia ja järjestämistä sekä
tutkijapalveluita. Olen inventoinut ja vienyt
kokoelmanhallintaohjelmaan yli 4 000 teosta
ja luonnosta. Nämä olivat taiteilijapariskunta
Eric O.W. ja Olga Ehrströmin
testamenttilahjoituksella 1930-luvulla tulleita.
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Jos matkan katsotaan alkavan 1990-luvulta
tai 2000 alusta, on työni muuttunut
kovasti. Silloin oli vähän työntekijöitä, ja
tutkimus- tai selvitystyö tähtäsi selkeästi
johonkin lopputulemaan, kuten näyttelyn
käsikirjoitukseen. Nyt teen kokoelmatyötä,
josta toivon olevan hyötyä muille
kokoelmien käyttäjille nyt ja ennen kaikkea
tulevaisuudessa. Koetan siis parantaa
aineistojen saavutettavuutta.

Mikä työssäsi on palkitsevinta,
mikä ei ehkä niin hohdokasta?
Palkitsevinta on, kun saan tutustua
kulttuurihistoriasta tuttujen henkilöiden
arkistoihin ja teoksiin. Historia ja paikat
heräävät henkiin, kun luen vaikkapa, kuinka
Mannerheim on ystävällisesti suunnitellut
tulevansa käymään, tai kun Gallen-Kallela
kirjoittaa: ”…kun siveltimeni olen sivuun
heittänyt, menen hetkeksi ulos miesten
kanssa kiviä vääntelemään niin kyllä tunnen
eläväni”. Olen etuoikeutettu ja innostunut, kun
saan tutustua näihin dokumentteihin. Harmi
vain, että en juurikaan voi itse hyödyntää
hienoa aineistoa, joka käsieni läpi kulkee.
Työhön kuuluu paljon myös puuduttavia
rutiineja, jolloin on jaksettava setviä lippuja ja
lappuja, joiden merkitystä ei tunnista.

Millaiselle henkilölle
tutkijan työ mielestäsi sopii?
Tutkijan on siedettävä yksinoloa ja rutiineja.
Hänen on hyvä innostua yksityiskohdista ja
hahmottaa kokonaisuuksia.

Mitkä ovat olleet
mielenkiintoisimpia projekteja,
tapahtumia tai hetkiä työssäsi?
Ikä taitaa tuoda muassaan sen, että
katsoo taakseen. Muistelen mielelläni Jussi
Mäntysen näyttelyn ja näyttelyjulkaisun
tekemistä. Mäntysen eläinveistokset ovat
minulle edelleen tärkeitä. Hieno kokemus
oli olla mukana suunnittelemassa Gustafmuseon näyttelyitä, perustamassa
kulttuurihistoriallista museota. Museolla ei
ollut kokoelmia, ja etsimme esineistöä pitkin
pitäjää. Taisimme innostua liikaakin ja koota
esineitä vaivaksi asti!

Mitä harrastat varsinaisen
työsi ulkopuolella?
Minulla on yritys, jonka kautta pyöritämme
yhdeksän hevosen tallia. Hoidan tyttäreni
kanssa hevoset aamulla ennen työhön tuloa
ja töitten jälkeen jatkaen iltamyöhään. Olen
maahenkinen ihminen ja nautin, kun saan
tallustella omilla tiluksilla ja tehdä vuoden
kierron mukaisia töitä, ruokkia hevosia, hoitaa
kissoja ja koiria. Kohokohtia ovat tyttären
valmennus- ja kisamatkat.

OHJELMAVINKIT

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

Kaukaisia vieraita tulossa
- mitä näyttää Suomesta!
Mänttä-Vilppula ja Serlachius-museot tarjoavat monipuolisen kurkistuksen suomalaiseen elämänmenoon
ennen ja nyt. Olit sitten liikkeellä omien vieraidesi, asiakkaidesi tai muiden kansainvälisten vieraiden
kanssa, poimi tästä vinkit vieraiden Suomi-ohjelmaksi.

Suomalaisen teollisuushistorian legendat
G.A. ja Gösta Serlachius
Suomi tunnetaan puusta ja metsäteollisuudesta. Serlachius-museoissa
onnistuu sukellus suomalaisen metsäteollisuuden vaiheisiin. Vieraile Suomen
suurimpiin kuuluneen metsäyhtiön entisessä pääkonttorissa. Tutustu yhtiön
perustajaan, perkeleeksi nimitettyyn äkkiväärään patruunaan Paperiperkelenäyttelyssä. Näyttely on toteutustavaltaan herättänyt kansainvälistä huomiota.
Katso humoristinen elokuva Serlachiuksen tarina metsäyhtiön vaiheista. Käy
Gustafin veljenpojan Gösta Serlachiuksen entisessä kotikartanossa, joka on
nyt osa taidemuseo Göstaa. Samalla huomaat, kuinka Mäntän keskustassa
paperiyhtiön rattaat pyörivät edelleen tuottaen tiivis- ja pehmopaperia
maailmalle.

Suomalainen taide ja suomalaisuus taiteessa
Suomalaisen taiteen kultakausi ajoittuu 1800–1900-lukujen taitteeseen.
Ajan taiteilijat matkasivat oppiin maailmalle ja alkoivat katsoa kotimaataan
uusin silmin. Maalausten aiheet kumpusivat suomalaisesta maisemasta,
luonnosta ja talonpoikaisesta kansasta. Erityisesti 1800-luvun lopun taiteessa
korostettiin kansallisia kulttuuripiirteitä. Edustava otos aikakauden teoksia
Suomen tunnetuimmilta taiteilijoilta on esillä Serlachius-museo Göstassa.

Arkkitehtuurin ihanteita sadan vuoden ajalta
Kauppaneuvos Gustaf Serlachius aloitti paperiteollisuusyhdyskunnan
suunnitelmallisen kehittämisen 1800-luvulla. Hänen seuraajansa vuorineuvos

Gösta Serlachius halusi kaunistaa paikkakuntaa ja käytti aikansa parhaita
arkkitehteja ihanneyhteisöä luodessaan. Tee kaupunkikierros ja päätä se
Serlachius-museo Göstaan. Sen kansainvälisin arkkitehtuuritunnustuksin
palkittu uudisosa on hieno esimerkki modernista suomalaisesta
puurakentamisesta.

Suomalainen elämäntapa
- sauvakävelyä ja saunomista
Suurin osa Suomesta on harvaan asuttua, ja suomalaiset asuvat lähellä
luontoa, metsiään ja järviään. Niin myös pienessä Mäntän taajamassa, jossa
on helppo toteuttaa vanha suomalainen unelma asumisesta omakotitalossa
järven rannalla. Varaa museosta opas kävelykierrokselle, jossa sauvakävellen
siirrytään kaupungilla kohteesta toiseen metsä- ja järvimaisemissa. Tai
voitte taittaa matkan museon Jopo-polkupyörillä. Päätä päivä erämaassa
Koivulahden Rapukartanon saunasafarilla. Sinne olet matkannut tietenkin
kirkkoveneellä.

Suomalaisia, puhtaita makuja
Haluatko lautaselle suomalaisen luonnon antimia ja lähiruokaa? - Varaa
pöytä Ravintola Göstasta. Sen huippukokki Henry Tikkanen loihtii puhtaita
makuja vaativankin asiakkaan mieleen: maista vaikka tattikeittoa ja
mustikkarukiista jälkiruokaa. Voit tilata illalliseksi myös ohjelmallisen
ruokamatkan, joka vie historiaan, suomalaisiin makuihin ja taiteeseen.

SYDÄMELLISESTI SINUN
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Myyntipalvelumme auttaa luomaan juuri teille sopivan kokonaisuuden.
p. 040 166 3480, (03) 488 6800, info@serlachius.fi

Esimerkkiohjelmia kokous- ja tyhypäiviin
Esitteen hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin. Alle 5 henkilön ja yli 60 henkilön seurueista kysy tarjous museoiden myyntipalvelusta.
Hinnat ryhmän omalla bussilla, sis. opastukset ja ateriat sekä alv.

KOKOUS VUORINEUVOKSEN TAPAAN

KUNTOA JA KULTTUURIA

klo 9.00 Kokous alkaa Autereen tuvassa

Ei saa antaa tiehyeiden rämettyä, sanottiin aikanaan Serlachius-yhtiön
työntekijöille jaetussa oppaassa. Tiehyeet saavat lempeästi kyytiä
tyhy-päiväksi suunnitellussa kokonaisuudessamme.

Kahvit nautitaan kokouspaikassa Autereen tuvassa, joka oli
viime vuosisadalla kartanon pehtorin pirtti. Nyt tupaan on tuotu
asianmukainen kokoustekniikka.

klo 12.00 Kokouslounas Ravintola Göstassa
Jaloittelemme kartanon pihan poikki nauttimaan kauden puhtaita
makuja taidemuseon Ravintola Göstaan.

klo 10.00 Pientä purtavaa
ja tilaisuus porukan vetäjän puheenvuorolle
Pirteät aamukahvit Gustaf-museossa Serlachius-yhtiön
entisessä pääkonttorissa.

klo 13.00 Kokous Autereen tuvassa jatkuu
klo 17.00 Opastettu kierros taidemuseo Göstalla

klo 11.00 Yhtiölle töihin -draamaopastus

Vaihdetaan vapaalle. Tutustutaan aluksi tarkemmin vuorineuvos Gösta
Serlachiuksen maisemiin ja unelmiin kartanossa ja paviljongissa.

klo 12.15 Lemmenpolulle sauvakävelylle

klo 18.00 Samppanja-tasting kartanon viinituvassa

Nauru pidentää ikää: Luvassa on töihin rekrytointia 1950-luvun tapaan.
Oppaan johdolla sauvaa toisen eteen museolta toiselle järven rantaa
myötäilevällä metsäpolulla.

Historiallinen, tunnelmallinen viinitupa on upea ympäristö
samppanjan vivahteiden tutkimiseen.

klo 13.15 Lounas Ravintola Göstalla

klo 19.00 Illallinen Ravintola Göstassa

klo 14.30 Opastettu kierros taiteen pariin

Tarjolla huippukokki Henry Tikkasen luotsaaman keittiön
hienostuneita makuja.

139 e/hlö
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kun ryhmässä on vähintään 15 henkilöä.
Hinta sis. kokoustilan, kahdet kahvit, lounaan, opastetun
kierroksen, samppanja-tastingin ja kolmen ruokalajin
illallisen. Lisämaksusta majoitusta esim. vuorineuvoksen
rakennuttamalla klubilla, Mäntän klubilla tai vuorineuvoksen
edustuskodissa Honkahovissa tai tasokkaassa
erämaakartanossa Rapukartanossa.
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Ihana, pöytiin tarjoiltu lounas taidemuseo Göstan ravintolassa.
Taiteen katsominen pistää harmaat aivosolut liikkeelle.

klo 16.00 Lähtökahvit Göstalla

58 e/hlö

kun ryhmässä
31-60 henkilöä.

Pauli Sivonen
johtaja

PELOTTAA!

Maailma tunkeutuu Mänttään
Tällä kertaa en puhu niistä kymmenistä
tuhansista taideturisteista, joita Serlachiusmuseot ja Mäntän muut kulttuurikohteet
vetävät paikkakunnalle, vaan suuresta
suomalaisesta pakolaiskeskustelusta, jonka
laineet lyövät juuri nyt lähes raivokkaasti
meidänkin pieneen lintukotoomme.
Tuntuu että paikkakunnallamme
ei juuri muusta keskustella kuin
turvapaikanhakijoista. Sosiaalisessa
mediassa riidellään. Analyysit mänttäläisten
turvapaikanhakijoita kohtaan tuntemista
peloista leviävät valtakunnallisessa
mediassa, ja kaupunginjohtaja joutuu
selittelemään kaupunkimme tilannetta
televisiossa. Ollaan tiukasti puolesta tai
vastaan.
Tässä Mänttä ei ole erityisen poikkeuksellinen
pieni suomalainen kaupunki. Ei, vaikka
tänne perustettiin muutama vuosi sitten
turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskus,
jonka yli kolmesataa asukasta näkyvät
kaupunkikuvassa hyvin.
Tällaisessa tilanteessa museoillakin on
oikeus ja velvollisuus ottaa asioihin kantaa.
Museo ei saa käyttää sellaista ääntä,
johon törmäämme päivittäin sosiaalisessa
mediassa: yksipuolista ja tuomitsevaa. Sen
sijaan museo voi ja sen pitää esimerkiksi
näyttelyissään ja tapahtumissaan käsitellä
ajankohtaisia, vaikeitakin asioita kriittisesti ja
rakentavasti.
Japanilainen Takeshi Moro toteutti
kesällä Mäntässä Serlachius-residenssin
vieraana yhteisötaiteellisen projektin, jossa
mänttäläiset kohtasivat paikkakunnalla
asuvia turvapaikanhakijoita.

Koimme muun muassa karaokeillan, jossa
kaupunkimme asukkaat lauloivat duettona
karaokea turvapaikanhakijoiden kanssa.
Karaokevideot Moro oli tehnyt yhdessä
laulajien kanssa. Kieli vaihteli suomesta
arabiaan, japaniin ja pariin minulle
tuntemattomaksi jääneeseen afrikkalaiseen
kieleen. Moron toisessa teoksessa Mäntän
kaupunginhallituksen puheenjohtaja ikään
kuin vaihtoi identiteettiään irakilaisen
turvapaikanhakijan kanssa.

teoksessa syntyy näin surullinen maailma,
jonka toisessa päässä on Teutoburgin
teurastus, toisessa Saksan Stunde Null
ja sen lohduttomat rauniot ja kodeistaan
karkotetut miljoonat eurooppalaiset
pakolaiset.

Eurooppalaisia pakolaisia käsitteli
teoksissaan myös Göstassa kesällä 2015
nähdyn Kaukainen kosketus -näyttelyn
latvialainen taiteilija Inta Ruka. Hänen
valokuvateoksessaan esittäytyivät Mänttään
päätyneet karjalaiset evakot ja heidän
Keskustelua syntyi, ja uskon, että niin
jälkeläisensä. Kuvien viereen kirjoitetuista
keskustelijoiden kuin kuulijoidenkin
teksteistä luimme tarinoita
ymmärrys lisääntyi.
siitä, miten vaikea oli sopeutua
Göstan paviljongissa juuri
pakolaisen elämään, vaikka
nyt avoinna oleva Anselm
Pelko muukalaisia
karjalaiset eivät joutuneet edes
Kieferin näyttely on myös hyvä
pakenemaan kotimaastaan
kohtaan saattaa
peili mänttäläisille peloille
– sekä siitä, miten nihkeästi
helpottaa, jos
ja toiseuden kohtaamista
karjalaiset vastaanotettiin
heitä oppii
käsittelevälle keskustelulle.
muualle Suomeen.
tuntemaan.
Seisahdutaanpa hetkeksi
Toiseuden kohtaaminen on
vaikkapa teoksen Maailman
tällä hetkellä ajankohtainen
viisauden tiet: Arminiuksen
teema. Yhteistyökumppanimme Mäntän
taistelu ääreen. Se esittelee Teutoburgin
kuvataideviikot omisti koko viime
metsän, jossa germaanipäällikkö Arminius
kesäisen näyttelynsä Suomessa elävien
keruskisotureineen teurasti roomalaisen
ulkomaalaisten taiteelle. Tästä näyttelystä
sotapäällikön Varuksen kolme legioonaa
säätiömme kokoelmaan päätyi sveitsiläisvuonna 9 jKr.
haitilaisen taitelijan Sasha Huberin teos
Kiefer on kuvannut Teutoburgin metsän
Sea of the Lost, jossa käsitellään Välimeren
yhteyteen kulttuurisankareita, saksaksi
pakolaistragediaa rinnastamalla se
Geisteshelden, jotka erityisesti romantiikan
löytöretkiä seuranneeseen orjakauppaan.
ajalla rakensivat saksalaista identiteettiä
Pelko muukalaisia kohtaan saattaa helpottaa,
ja nationalismia. Vaikka nämä filosofit,
jos heitä oppii tuntemaan. Kun museo puhuu
säveltäjät ja kirjailijat eivät kaikki missään
taiteen ja historian kautta ajankohtaisista,
nimessä halunneet viisaudellaan rakentaa
vaikeista asioista, sen tulee käyttää
kansallissosialistista Saksaa, myös heidän
rakentavaa mutta kriittistä ääntä.
ajattelunsa oli siihen johtamassa. Kieferin
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TERVETULOA SERLACHIUS-MUSEOIHIN!
Näyttelyt kevääseen 2016

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

MAISEMA 30.1.2016 ALKAEN
Tutustu länsimaisen maisemataiteen historiaan ja rakenna oma
maisemasi taidehistorian tyylisuuntia seuraillen.

MUINAIS-MÄNTTÄ
Maailman sivilisaatio onkin Mäntästä peräisin! Gustaf-museon
ennakkoluuloton irtiotto nykyiseen historiankirjoitukseen.

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

ANSELM KIEFER
– TEOKSIA GROTHE-KOKOEMASTA
3.10.2015–24.4.2016
Maailman merkittävimpiin nykytaiteilijoihin lukeutuvan saksalaisen
Anselm Kieferin eeppisiä monumentaaliteoksia keräilijä Hans Grothen
kokoelmasta Göstan paviljongissa.

GÖSTAN YSTÄVÄT
Vuorineuvos Gösta Serlachiukselle tärkeiden taiteilijoiden teoksia
taidesäätiön omista kokoelmista kartanon alakerrassa

MALLI JA HULLU KUVAILIJA
Kokonaistaideteos, jossa rikotaan rohkeasti perinteisen ripustuksen
rajoja. Kirjailija Riikka Ala-Harjan tekstit yhdistyvät kartanon
yläkerrassa kultakauden ja modernismin teoksiin taidehistorian
aikajanaa seuraillen.

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

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

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

GÖSTA
Joenniementie 47, 35800 Mänttä
GUSTAF
R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä
Myyntipalvelu p. (03) 488 6800, 040 166 3480
SERLACHIUS-MUSEOT AVOINNA
Talviaikana 1.9.–31.5. ti–su 11–18
Kesäaikana 1.6.–31.8. joka päivä 10–18, myös juhannuksena
HINNAT
Museoiden yhteislippu:
aikuiset 8 e, eläkeläiset ja opiskelijat 5 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Opastetut kierrokset ja ohjelmapalvelut ympäri vuoden
alkaen 6 e/hlö. Sisältää pääsymaksun.
Serlachius-museoissa käy Museokortti.

Useita kauko- ja lähiliikennevuoroja Mäntän keskustaan
www.matkahuolto.fi
Vilppulan rautatieasemalta n. 7 km Mäntän keskustaan.
Serlachius-bussi kuljettaa talviaikaan (1.9.–31.5.)
viikonloppuisin matkustajia Vilppulaan saapuvilta
junavuoroilta museoihin ja Mänttään. Hinta 3 e.
www.vr.fi
Vaasa

Pirkkalan ja Jyväskylän lentoasemat n. 100km
www.finavia.fi
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MÄNTTÄ
serlachius.fi
facebook.com/serlachius
twitter.com/serlachius
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