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Riiko Sakkinen, Rajat kiinni natolangalla, 2016.
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Bruno Liljefors, Juokseva jänis, 1892,
öljy kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
Kuva: Yehia Eweis.

Quinten Massys, ateljee, Madonna ja lapsi
(Kirsikkamadonna), 1500-luku, öljy puulle.
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
Kuva: Kansallisgalleria / Yehia Eweis.
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Marita Liulia, Läsnäolo on
kultaa, (Pekka Louhio),
valokuva alumiinille, 2015.

Parahimmat ystävämme

Kesäisen retkemme aikana meitä ihastuttaneet maisemat innoittivat Göstan muisteloihin siitä, kuinka kultakauden aikana sata vuotta sitten suomalaiset maisemat antoivat
kasvot isänmaalle. Ajatuksen siivittämänä hän päätti nyt ripustaa kartanon seinille
oman kokoelmansa maisemataidetta, ihan sieltä kokoelman vanhimmasta osasta
saakka.
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Täällä me muistelemme viime tapaamistamme erityisellä mielihyvällä. Vilpoinen souteluhetkemme Melasjärvellä ja pieni velosipediretkemme Lemmenpolulle ja Mäntänvuoreen
olivat mitä mieleenpainuvimmat!

MED

L
R
E
S

S
U
I
H
AC

Kultakausi on meille nyt kaikin puolin tärkeä asia, kun täällä Mäntässä juhlimme merkkipäiväänsä viettävää Suomea. Gösta ystävystyi taannoin hämmästyttävän taiteilijattaren,
rouva Marita Liulian kanssa. Olette varmasti kuulleet hänestä. Gösta tuo paviljonkiinsa
rouvan uusia teoksia, kutakuinkin 100 kappaletta, ja nimittää näyttelyä Kultakaudeksi.
Taiteilijattaren kullanhohtoiset teokset kysyvät, onko kultakausi näinä individualistisina
aikoina vain henkilökohtainen asia.
Niin, elämme merkillisiä aikoja. Meillä vieraili taannoin vihainen ja hämmentynyt nuori
mies, taiteilija Sakkinen, joka oli matkustellut pitkin Euroopan rajoja ja kertoi huomioistaan. Kutsumme kyllä hänet visiitille uudestaan, sillä haluamme kuulla lisää itseensä
linnoittautuvasta Euroopasta ja käydä siitä perusteellista konversatsioonia. Tulisitteko
tekin silloin Mänttään?
Olette toki tervetulleita milloin vain teitä miellyttävänä ajankohtana. Ehkä teille sopisi
paremmin visiitti silloin, kun rouva Esther Shalev-Gerz Pariisista vierailee Gustafin luona?
Rouvalla on aina mitä virkistävimpiä ajatuksia historian kulusta, työstä ja ammateista.
Joka tapauksessa kun seuraavan kerran tulette, tahdomme järjestää teille ja Akselille
yhteisen illallisen. Akseli tekee kovin mielellään pienen kulinaarisen matkan kanssanne
maalausretkiensä lomassa.
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VIERASKIRJASTA POIMITTUA

"

Iso joukkomme sai
todella herkullista ja
kauniisti tarjottua
ruokaa retkellämme
kesällä. Kiitokset
jälkikäteen.

"

"

On se vaan niin upea paikka.
Hyvä Mänttä!

"

Tänään kävimme ja oli ihana,
kaunis ja ajatuksia antava.
Kannatti herätä tänäkin aamuna.

Hienolla paikalla ja ammattitaidolla rakennetut näyttelyt.
Kannattaa katsoa myös keskustassa sijaitseva vanha
pääkonttori, jossa on myös historiaa työtavoista ja taidetta.
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KURKISTUS KEVÄÄSEEN

Riiko Sakkinen, Rajat kiinni natolangalla, 2016.

Paula Salmela, Maisema, 2015.
Maisema, 2011.

Esther Shalev-Gerz, Describing
Labor – Work for America, 2012.

RAJAT KIINNI
RIIKO SAKKINEN

PRESENT
PAULA SALMELA

ESTHER
SHALEV-GERZ

Pakolaiskriisi järisyttää koko Eurooppaa. Valtiot
rakentavat moninkertaisia aitoja rajoilleen, ja
yhteiskunnat jakautuvat myös sisäisesti. Riiko
Sakkisen näyttely Rajat kiinni tutkii itseensä
kääntyvää, linnoittautuvaa Eurooppaa.
Sakkisen mielestä tämän hetken maailmaa
ymmärtää paremmin rajoilla kuin keskuksissa.
Hän on matkustanut tutkimassa Euroopan
ulkorajojen uusia rajamuureja sekä etsimässä
pakolaisten reittejä Balkanilla. Näyttelyssä
käsitellään pakolaisuutta, maahanmuuttoa ja
uutta Eurooppaa. Näyttelyn kuraattori on Pauli
Sivonen.

Paula Salmelan Present on tilanneinstallaatio,
joka tarjoaa kävijälle mahdollisuuden läsnäoloon ja hiljentymiseen. Näyttelytila muuntuu
mielen tilaksi, jossa elementit vesi ja maa kuvaavat elämän kiertokulkua. Present on kolmas
osa Salmelan aikaisempiin tilanneinstallaatioihin Kosketus ja Luottamus, joissa taiteilija oli
itse läsnä ja osa teosta. Näyttelyn kuraattori on
Laura Kuurne.

Vilnassa syntynyt ja Pariisissa asuva Esther
Shalev-Gerz tarkastelee valokuva- ja videoteoksissaan ihmisten ja ajatusten välitiloja, yksilöllistä ja kollektiivista muistia sekä historian
ymmärtämistä ja väärinymmärtämistä.
Shalev-Gerzin näyttely esittelee hänen viimeaikaisia teossarjojaan: The Last Click (2010–11)
ja Describing Labor (2012), joiden aiheita
ovat perinteisten ammattien asema digitalisoituvassa maailmassa ja työn esittäminen
kuvataiteessa. Näyttelyyn on suunnitteilla myös
uusi kokonaisuus Mäntän paperitehtaaseen
liittyvistä työn kuvista ja kuvauksista Serlachius-museoiden kokoelmissa ja arkistoissa.
Näyttelyn kuraattori on Timo Valjakka.

Serlachius-museo Gösta
18.2.–28.5.2017

Serlachius-museo Gösta
4.2.2017–7.1.2018
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Serlachius-museo Gustaf
1.4.2017–1.4.2018

Sydämellisesti Sinun

SERLACHIUS-MUSEOT VUODEN
KOTIMAAN MATKAILUYRITYS

KUULUMISIA

Serlachius-museot on Vuoden Kotimaan Matkailuyritys 2016. Palkinto myönnettiin keväällä Kotimaan Matkailumessujen yhteydessä Tampereella. Palkinnon vastaanotti Serlachius-museoiden kehittämispäällikkö Päivi Viherkoski.
Valintaraati korosti perusteluissaan museoiden tarjoamia mieleenpainuvia
hetkiä palkitun arkkitehtuurin, suomalaisen kultakauden taiteen sekä nykytaiteen huippujen ja hyvän ruoan parissa. Museovierailun ainutlaatuisuudesta
kiiteltiin myös ympäröivää järviluontoa ja vahvasti aistittavaa historiallista
patruuna-aikaa. Raadin mukaan museoiden toimiessa veturina Mänttä-Vilppulan matkailuyritysten yhteistyö on saavuttanut aivan uudenlaiset mittasuhteet.
– Tarjolla on monipuolisia ja mielenkiintoisia kulttuuri- ja luonto-ohjelmien yhdistelmiä. Museon yhteydessä toimii myös ravintola Gösta, joka on eittämättä
eurooppalaisten museoravintoloiden parhaimmistoa, markkinointipäällikkö
Karoliina Lehtonen Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö
Tradeasta perusteli.
Vuoden Kotimaan Matkailuyritys valittiin nyt viidennen kerran.

Kuva: Kati Kilpinen.

KUVAILUTULKKAUKSISTA
ILOA NÄKÖRAJOITTEISILLE
Kuvailutulkkaus on kuvan sanallistamista eli kuvan
sisällön kertomista sanoin. Kuvailutulkki kertoo sen mitä
näkee, niin että sokea tai heikkonäköinen voi päästä
osalliseksi taidekokemuksesta. Näkövammaisten ohella
myös näkevät taiteen ystävät voivat nauttia kuvailutulkkauksista.
Serlachius-museoissa on tehty kuvailutulkkaukset
muutamista taidesäätiön keskeisistä kokoelmateoksista.
Ne ovat Claude Monet'n Heinäsuova ilta-auringossa,
Albert Edelfeltin Porilaisten marssi, Gunnar Berndtsonin
Taiteentuntijoita Louvressa ja Akseli Gallen-Kallelan
Talonpoikaiselämää.
Kuvailutulkkaukset löytyvät museoiden sivuilta
osoitteesta: serlachius.fi/fi/nayttelyt/kuvailutulkkaukset/

TAIDE JA RUOKA KIINNOSTAVAT
KANSAINVÄLISESTI
Kulttuurimatkailijat arvostavat puhdasta, suomalaista ruokaa ja ruokamatkailijat korkeatasoista kulttuuritarjontaa. Niinpä Serlachius-museot on edistämässä ruoka- ja taidematkailua Visit Finlandin valituissa tapahtumissa, kuten
Italian Terra Madressa ja Saksan Grüne Wochella.
Hyvän ravintolan, korkeatasoisten näyttelyiden ja arkkitehtuurin lisäksi museoiden tarjonnassa ulkomaisia ammattiostajia ilahduttavat kätevä saavutettavuus
Serlachius-bussilla, turvallinen metsään meno eli kevyet luontoaktiviteetit,
draamaopastukset ja tarinalliset illalliset. Paikallisten yritysten tarjoamat,
tavanomaisesta poikkeavat uniikit majoitusmahdollisuudet ja saunaelämykset
ovat plussaa.

MINUN MUSEONI LAPSILLE
Serlachius-museoilta on tulossa lähiaikoina uusi lastenkirja.
Minun museoni jatkaa museoiden pedagogisten julkaisujen
sarjaa. Runsaasti kuvitettu, värikäs kirja valottaa museoiden
tehtäviä ja näyttelytoimintaa. Se kertoo kysymysten ja tehtävien
avulla museoiden elämästä ja siellä tehtävästä työstä.
Minun museoni haastaa pohtimaan, miten taide näkyy näyttelyissä tai mihin museoita tarvitaan. Samalla julkaisu kannustaa
oppimaan tekemällä ja kokemalla museoympäristössä ja sen
ulkopuolella. Pienille lukijoille ja alakouluikäisille suunnatun
julkaisun kielinä ovat suomi ja englanti.

SERLACHIUS
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> Akseli Gallen-Kallela, Probleemi,1894,
öljy kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
Kuva: Vesa Aaltonen.

KULINAARINEN MATKA VIE
SADAN VUODEN TAAKSE

RÔTISSEUR-PALKINTO
RAVINTOLA GÖSTALLE
Ravintola Göstan edustajille ojennettiin 25. elokuuta Suomen Paistinkääntäjien
myöntämä Rôtisseur-kilpi tunnustuksena ravintolan korkeasta tasosta ja hyvästä
palvelusta. Tunnustuksen ottivat vastaan ravintoloitsija Henry Tikkanen ja ravintolapäällikkö Anu Huhtala.
Rôtisseur-kilven myöntämisperusteiden mukaan ravintolan tuotevalikoiman on
oltava monipuolinen ja erityisosaamisen poikkeuksellisen vahvaa. Arvioinnissa
kiinnitetään huomiota myös ravintolan yleiseen viihtyisyyteen ja viinilistaan.
Kilpikriteerit ovat julkisia, ja niiden täyttymistä valvotaan vuosittain yrityksen itsearvioinnilla sekä alueellisen voutineuvoston toimesta. Rôtisseur-kilpi on luovutettu
tähän mennessä 72 ravintolalle Suomessa.

TAIDEKALENTERI 2017
Gösta Serlachiuksen taidekokoelman tunnettujen taiteilijoiden teoksista on koottu Suomalainen taidekalenteri
vuodelle 2017. Kalenterin teokset edustavat Suomen
taiteen kultakautta ja varhaista modernismia. Eri vuodenaikoihin sopivia tunnelmia
tarjoavat muun muassa Akseli
Gallen-Kallelan, Alvar Cawénin, Väinö Kamppurin, Albert
Edelfeltin ja Hugo Simbergin
maalaukset. Helene Schjerfbeck ja Ellen Thesleff
ovat kalenterin nimekkäitä
naistaiteilijoita.

SERLACHIUS

Tuotteen konseptoineen kehittämispäällikkö Päivi
Viherkosken mukaan illallisen suunnittelun lähtökohtana on ollut suomalaisen taiteen ja teollisuushistorian tarina. Historiaan kurkistetaan mänttäläisille tehtaanpatruunoille hyvin läheisen taiteilijan
tuotannon kautta, pienen ihmisen näkökulmasta.

MAINIO
LAHJATUOTE!
20 e

Hinta 20 e, saatavana
Serlachius-museoiden
museokaupoista.
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Ravintola Göstassa pääsee taiteilija Akseli Gallen-Kallelan ja ravintoloitsija, keittiömestari Henry
Tikkasen yhteiselle kulinaariselle matkalle. Kiireettömällä illallisella kuullaan historiallisia tarinoita
ja nautitaan neljä hienostunutta ruokalajia, jotka
Henry on loihtinut Akselin teosten innoittamana.

Sydämellisesti Sinun

HISTORIALLISTA HUPIA
Historiako puisevaa? Menneen maailman käytöskoukerot tulevat tutuksi, kun kolmen vuorineuvoksen
korvaamaton avustaja Gunnar pistää kaikkien sosieteettipyrkimykset koetukselle Serlachius-museoiden
uudessa ryhmätuotteessa. Varaa Gunnar tyhypäivän
tai kokouksen keventäjäksi, illallisen tai pikkujoulujen välipalaksi.

SERLACHIUKSEN
MAALAUKSIA
RUNOANTOLOGIASSA

KUULUMISIA

Tasavallan presidentin puolison, runoilija Jenni
Haukion kokoama suomalaisen runouden antologia ilmestyy huhtikuussa 2017. Suomen 100-vuotisjuhlavuoteen
liittyvän runoantologian kuvituksena käytetään Gösta Serlachiuksen taidesäätiön maalauksia, muun muassa oheista
Gallen-Kallelan teosta.
Katso pohjoista taivasta – Runoja Suomesta -antologiaan
on valittu runoja, jotka puhuttelevat suomalaisia syvästi.
Runoista koostuu komea kaari Aleksis Kivestä nykypäivään. – Teos on kunnian- ja rakkaudenosoitus suomalaiselle
runoudelle, kuvailee Jenni Haukio.
Näyttävän runoantologian julkaisee Kustannusosakeyhtiö
Otava.

Helene Schjerfbeck, Punainen pää II, öljy kankaalle, 1915,
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Jussi Tiainen.

SCHJERFBECKIN

Punainen pää II Kultakausi-näyttelyyn
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön viime keväänä ostama Helene Schjerfbeckin Punainen pää II -maalaus (1915) nähdään ensimmäistä kertaa
Serlachius-museoissa Marita Liulian Kultakausi-näyttelyssä. Se edustaa
muutaman muun kokoelmateoksen kanssa Suomen taiteen kultakautta ja
rinnastuu Liulian teoksiin.
Taidesäätiö osti Schjerfbeckin maalauksen Sothebyn huutokaupasta Lontoosta. Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen on tyytyväinen, että teos
saatiin Serlachiukselle. – Punainen pää II edustaa Schjerfbeckin kymmenluvun vahvaa luomiskautta, jonka kuluessa taiteilija vakiinnutti määrätietoisesti
uutta modernistista ilmaisuaan. On hienoa, että teos päätyi suomalaiseen
julkiseen kokoelmaan, jossa se on yleisön nähtävillä.

HENKISTYNYT NAISKUVA
Helene Schjerfbeck ilmensi 1900-luvun alun tuotannossaan melankolista itseensä syventymistä. Maalaukset olivat tyylillisesti yhtenäisiä: tummasävyisiä
ja muodoiltaan pelkistettyjä. Vuoden 1915 maalauksissa naiskuvien väritys
keveni. Häntä virkisti uusi tuttavuus taidekauppias Gösta Stenmaniin, joka
nosti hänet unohduksista yleisön tietoisuuteen.
Vielä merkittävämpi oli ystävyys taiteenkeräilijä Einar Reuterin kanssa. Reuterille taiteilija lahjoitti maalauksesta ensimmäisen, hieman pienikokoisemman
version. Punainen pää II kiteyttää aiheen, jota taiteilija oli luonnostellut alun
perin alastomana, hämillisenä saunojatyttönä.
Maalaus on kuulunut Wulffin kokoelmaan. Se on ollut esillä muun muassa
Tukholman Kansallismuseossa 1944, Helsingin Taidehallissa 1954 ja Lyypekin St. Annen-Museumissa 1969 sekä Ateneumissa 1992 ja 2012.

Akseli Gallen-Kallela, Ukkospilviä taivaanrannalla, 1897,
öljy kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
Kuva: Rauno Träskelin.

SELLULOOSATEHDASTA
KOSKEVA MUISTITIETO TALTEEN
Serlachius-museot tallentaa Mäntän selluloosatehdasta koskevaa muistitietoa alkuvuodesta 2017 lähtien.
Selluloosatehtaan lakkauttamisesta on kulunut 25 vuotta.
Tapahtuma keräsi aikanaan laajaa mediahuomiota, ja monet epäilivät sen merkitsevän Mäntän kuoliniskua. Tehtaan
alasajo aiheutui Neuvostoliiton romahtamisesta ja tehtaan
tuottaman viskoosiselluloosan pelkästään idänkauppaan
nojanneiden markkinoiden häviämisestä.
TV2 teki selluloosatehtaan lakkauttamisesta laajan dokumentin, joka esitetään kolmessa osassa Serlachius-museo
Gustafissa. Jokaisen jakson jälkeen varataan aikaa keskusteluun. Varsinainen muistitiedon kerääminen toteutetaan muun muassa henkilökohtaisin haastatteluin.

SERLACHIUS
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KULTAKAUSI
Serlachius-museo Gösta
5.11.2016–23.4.2017

<< Marita Liulialle erityisen tärkeä teos on Akseli
Gallen-Kallelan Ad Astra, joka rinnastuu näyttelyssä Liulian omaan tulkintaan samasta aiheesta.
Per aspera ad astra (lat. vaikeuksien kautta
tähtiin). Lauseella on kummallekin taiteilijalle
erityinen merkitys.
< Akseli Gallen-Kallela,
Ad Astra, 1907, öljy kankaalle.
Signe ja Ane Gyllenbergin säätiö.

Marita Liulia

KULTAKAUSI
Millainen on tämän päivän kultakausi?

Kultakausi on Marita Liulian elämyksellinen näyttely, jonka teoksia yhdistää kulta. Serlachius-museoiden talven
2016–17 päänäyttely kietoo yhteen taidehistoriallisen, yhteiskunnallisen ja henkilökohtaisen kultakauden teemoja
ja kysyy, mikä on kultakausi tänään?
Marita Liulia on kansainvälisesti tunnetuimpia taiteilijoitamme. Hänen monipuolinen tuotantonsa sisältää muun muassa
maalauksia, valokuvia, lyhytelokuvia ja
installaatioita. Niitä kaikkia nähdään
Kultakausi-näyttelyssä, jonka noin sata
uutta teosta täyttävät paviljongin suuren
näyttelytilan. Näyttely avaa samalla Suomen 100-vuotisjuhlakauden.
Suomen taiteen kultakaudella tarkoitetaan maamme itsenäistymistä edeltänyttä
ajanjaksoa, jolloin taiteilijat loivat maalle

suomalaista identiteettiä. Liulia on valinnut
vuoropuheluun omien teostensa kanssa
kultakauden mestariteoksia. Näyttelyssä on mukana muun muassa Gösta
Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin
vastikään hankittu Helene Schjerfbeckin
Punainen pää II -teos.
Suomen toiseksi kultakaudeksi Liulia
määrittelee ajan 1970-luvulta lähtien. Tuolloin
maa ponnisteli nopeasti maailman kehittyneimpien ja vauraimpien valtioiden joukkoon.
Sitä olivat edeltäneet ankarat sotavuodet,

< Marita Liulia, osakuva teoksesta Ad Astra, 2015, valokuva alumiinille,
taustalla osa Liulian maalauksesta Mustat planeetat.

SERLACHIUS

alueluovutukset ja pulakausi, maaseudun
tyhjeneminen ja siirtolaisuus Ruotsiin.
– Mitä kultakausi tarkoittaa tänään, rakennemuutoksen, globalisaation ja muuttoliikkeiden aikana? Luoko taide nyt kansallista
hyvinvointia, joka on sekä hengen, kehon,
talouden että yhteisön hyvinvointia? Onko
individualismin aikakaudella kultakausikin
henkilökohtainen, se maaginen aika, kun
ihminen elää täysillä ja toteuttaa unelmaansa? Onko kultakausi elämänasenne?
taiteilija kysyy.

Sydämellisesti Sinun
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Marita Liulia, osakuva teoksesta There is No Beauty Without Blood, akryyli ja pigmentit kankaalle, 13.11.2015.

Vilma on näyttelyn muusa
Koko aikuisikänsä eri puolilla maailmaa
matkustanut, viidessäkymmenessä maassa teoksiaankin esittänyt Marita Liulia on
tehnyt laajoja taideprojekteja, joiden teemoja hän on käsitellyt eri taidemuotojen
kautta. Mies- ja naistutkimuksen tuloksena
syntyi mediateoksia. Liulian edellinen
projekti oli maailman pääuskontoja käsittelevä Choosing My Religion, johon sisältyi
laajan museonäyttelyn lisäksi maailman
uskontoja käsittelevä verkkosivusto ja kirja.
Helsingissä ja Heinolassa nykyisin asuva
Liulia seuraa suomalaista elämänmenoa
sekä kansainvälisen pääkaupungin että
maaseudun luonnonkauniin pikkupaikkakunnan näkökulmasta. Hän tarkastelee
kansakunnan erityispiirteitä, muutoksia
sekä niitä rakenteita ja asenteita, jotka jarruttavat uusiutumista. Näistä kokemuksista
kehkeytyi Kultakausi, joka sisältää laajan
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museonäyttelyn ja kaksi kirjaa.
Liulian työryhmän nuorin jäsen on kymmenvuotias Vilma, joka esiintyy lyhytelokuvissa ja muotokuvissa. Hänestä on
tullut Liulian suojatti ja näyttelyn muusa.
– Lahjakas lapsi symboloi tulevaisuutta,
niitä toiveita ja haasteita, jotka yhdessä
ratkaisemalla löydämme tien seuraavaan
kultakauteen. Per aspera ad astra. Vaikeuksien kautta tähtiin.

laavalla, räiskii, raapii ja rappaa monivärisen pohjan, josta alkaa syntyä maisema.

Maalaaminen löytyi uudestaan

Liulian maalauksissa näkyy ihmisten jälkiä
mutta ei henkilöitä. Ne ovat persoonallisia
maisemia tai näkyjä, jotka liittyvät usein
maailman tapahtumiin: uutisiin inhimillisestä hädästä tai katastrofeista. Teosten
syntyyn olennaisesti liittyvät tarinat kerrotaan näyttelyssä ja Kultakausi-kirjassa.

Marita Liulia kertoo löytäneensä vuosien
tauon jälkeen uudestaan maalaamisen
Choosing My Religion -näyttelyä tehdessään. Maalaaminen tarjoaa hyvää
vastapainoa ennalta tarkasti suunnitelluille valokuva- ja elokuvaprojekteille. Hän
maalaa spontaanisti niin suurille kankaille,
ettei näe koko ajan omaa työtään vaan
joutuu työskentelemään intuition varassa.
Hän pohjustaa usein kankaan mustalla
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– Sen jälkeen jätän työkalut ja käyn
teoksen kimppuun paljain käsin ja kynsin.
Lopulta rauhoitan villit värit seesteisemmillä kerroksilla kultaa tai hopeaa. Teoksista
löytyykin metallia monessa muodossa:
lehtikultaa, lyöntimetallia, pulvereita,
hileitä ja maaleja.

Näyttelyssä on esillä sarja muotokuvia
uus- ja kantasuomalaisista. Valokuvat
ovat syntyneet taiteilijan mustan pöydän

< There is No Beauty Without Blood. Marita Liulia
viimeisteli eräänä marraskuun iltana tauluaan kuivuneen veren punaisella värillä, jonka hän antoi valua
pitkin kangasta. Ajaessaan kotiin hän kuuli radiosta
tutulla Bataclan-klubilla Pariisissa räjäytetystä pommista. Hän huomasi maalanneensa valuvan veren
samaan aikaan, kun räjähdys tapahtui.

ääressä, jossa on keskusteltu elämän
käännekohdista ja kultakausista.
– Muotokuvaan tarttuu väistämättä jotain keskustelun sisällöstä. Pohtiessaan
elämänsä merkittävintä hetkeä ihminen
unohtaa poseerata, hän on vain läsnä.
Valokuvien ja maalausten rinnalla
näyttelyssä nähdään sarja lyhytelokuvia,
suuri veistosinstallaatio sekä lyhyitä
videoita. Yhdellä otolla, kuvakulmaa
vaihtamatta tehdyt videoteokset ovat
kuin muotokuvia, joihin on lisätty liike.
Niille on yhteistä hetken, valon ja
liikkeen lumous, joka tuntuu pysäyttävän
ajan.

vuotiaana. Sain nauttia kultapistoksia
yli kaksikymmentä vuotta. Kullalla oli
myös hintansa, sillä se aiheutti ikäviä
sivuoireita. Suhteeni kultaan on ristiriitainen, ja juuri se kullassa kiehtookin,
taiteilija kertoo.

Kielletty, kiehtova kulta

– Sinänsä viaton metalli kantaa edelleen historian taakkaa. Kulta ja hopea
ovat olleet useina historian kausina taiteilijoilta kiellettyjä materiaaleja. Kulta
on edelleen taiteessa tabu ja sellaisena
varsin vähän käytetty ja analysoitu. Ehkä
juuri se tabu vetää minua puoleensa,
hän arvelee.

Kultakausi on kokonaisvaltainen elämys,
jossa lavastus ja valosuunnittelu tukevat
visuaalisesti näyttävää ja ajatuksia
herättävää kokonaisuutta. Kulta on
näyttelyssä tärkeässä roolissa monestakin syystä.
– Kulta on tavallinen reumalääke, ja
minä sairastuin nivelreumaan jo kaksi-

Liulian opiskeluaikaan 1970-luvulla
taidekoulutus ei tuntenut jalometalleja,
sillä vasemmistolainen taidemaailma
liitti kullan porvarillisuuteen, uskontoihin
ja konservatismiin. Vasta yliopistossa
Liulia oivalsi, että kulta symboloi myös
aurinkoa, pysyviä arvoja ja kypsää
henkisyyttä.

JULKAISUT
Serlachius-museoiden Kultakausi-näyttelyn yhteydessä julkaistaan kaksi kirjaa Marita Liuliasta
ja hänen taiteestaan.
Marita Liulian kirjoittama Kultakausi julkistetaan näyttelyn avautuessa. Se käsittelee
kultakausi-käsitteen erilaisia ilmenemismuotoja
taiteessa ja elämässä. Teos sisältää kiehtovan
läpileikkauksen menestyneen taiteilijan
tuotannosta ja
runsaasti teoskuvia
taiteilijan uusista
teoksista.
Pauli Sivosen ja
Arja Maunukselan
teos Marita Liulia
kartoittaa taiteilijan pitkän uran
vaiheita, teosten
taustoja sekä
taiteilijan monia
identiteettejä
haastattelujen ja tutkimuksen pohjalta. Kirja julkaistaan keväällä
2017. Molemmat kirjat on tehty yhteistyössä
Kustannusosakeyhtiö Parvsin kanssa.

MARITA LIULIA
1977–86 Helsingin Yliopisto, humanististen tieteiden kandidaatti (poliittinen historia)
1977–81 Taideteollinen korkeakoulu
YKSITYISNÄYTTELYITÄ: Nykytaiteen museo Kiasma, Amos Andersonin taidemuseo, Nykytaiteen museo Hara Tokio, Abbaye de Neumünster Luxemburg, Conde Duque Madrid
ESITYKSIÄ: Venetsian Biennale, Châtelet-teatteri Pariisi, Joyce Theater New York, Kennedy
Center Washington, Aleksanterin teatteri ja Kansallisteatteri Suomi
TUOTANTOJA: Choosing My Religion, kiertävä museonäyttely, verkkosivusto, taidekirja
Marita Liulia Tarot, kiertävä museonäyttely, tarot-kortit, kirja, mobiilipelit
MULTIMEDIATEOKSIA: Haitarimies, Animator, HUNT, Son of a Bitch, Ambitious Bitch, Maire
LYHYTELOKUVIA: Swan Song, Jumalattaren paluu
PALKINTOJA: Prix Ars Electronics 1996, Prix Möbius International 1996 ja 1999, Suomen
Kulttuurirahaston palkinto 1997, Suomi-palkinto 1999, Erik Enroth-palkinto 2002
TAITEILIJAN VERKKOSIVUT: WWW.MARITALIULIA.COM
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< Merja Tanhua, osakuva teoksesta Jalmari,
pigmenttivedos, pohjustettu alumiinille, 2015.

KIRSIKKAMADONNA
Serlachius-museo Gösta
17.9.2016–5.2.2017

KIRSIKKAMADONNA
Pyhyys ja arki kohtaavat Merja Tanhuan näyttelyssä

Kirsikkamadonna-näyttely rinnastaa Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin kuuluvan renessanssimaalauksen ja valokuvataiteilija Merja Tanhuan lapsista ottamat muotokuvat. Vaikka teosten välillä on satoja vuosia, niitä
yhdistää mallien iätön katse ja hetkeen vangittu tunnelma, joka rakentaa sillan vuosisatojen yli.
Alankomaalaisen taiteilijan Quinten Massyksen ateljeessa 1500-luvulla tehdyssä
Kirsikkamadonna-maalauksessa tapahtuu
jotain hyvin inhimillistä: vauva kietoo
kätensä äidin kaulan ympärille ja painaa
posken poskea vasten.
Myös taidemaalari ja valokuvataiteilija
Merja Tanhuan työpajat ovat täynnä arkista
hulinaa. Silti hänen kuviinsa on tallentunut
sama, lähes pyhä tunnelma kuin vanhassa
Madonna-aiheessa.
Merja Tanhua otti ensimmäiset lapsiaiheiset muotokuvansa Mänttä-Vilppulassa
järjestetyn Taidetuubin työpajoissa vuonna
2013. Hän kuvasi tuolloin oppilaita
useilla kouluilla. Uusimmat kuvat on otettu
keväällä 2016 Tampereella hänen omassa
ateljeessaan. Lapset saavat valita kuvaustilanteeseen mieleisensä vaatteet ja muun
rekvisiitan. Samalla taiteilija johdattelee
ryhmän taidekuvien avulla renessanssiajan maailmaan ja tunnelmaan.
– Kerron, miten vanhat muotokuvat
maalattiin öljyväreillä ja miten väritkin
tehtiin tuohon aikaan itse. Selvitän myös,
miten pitkään muotokuvassa piti olla
mallina. Vaikka kuvaustilanteet ovat välillä
aikamoista hässäkää, lapset rauhoittuvat

ihmeellisesti, kun he asettuvat kuvattavaksi.

Sielu asuu silmissä
Merja Tanhua laskee kuvanneensa vuosien
mittaan satoja lapsia. Vaikka hän itse
korostaa lasten osuutta, on kuvaajan taidoilla tärkeä merkitys. Tanhuan rauhallinen
olemus tuo kuvaustilanteissa lapsista esiin
aidon ja teeskentelemättömän puolen.
Lapset katsovat mielellään kamerasta omia kuviaan ja ehdottavat itsekin
parannuksia seuraaviin otoksiin. Parhaan
kiitoksen hänelle antoi kerran poika, joka
lähtiessään sanoi: – Mä en tiennyt, että
mun sisällä on tuollainen.
Arki ja pyhyys kohtaavat Tanhuan näyttelyssä herättäen kysymyksen, milloin jokin
kuva muuttuu pyhäksi. – Teoksissani yhdistyvät ajan läsnäolo ja ajattomuus. Vaikka
omien kuvieni ja renessanssiteoksen
välissä on viisisataa vuotta, aika katoaa
jonnekin. Pysyvää on ihminen ja hänen
silmissään oleva sielu, hän miettii.

Arvoteos pelastui
Näyttelyn teema kehkeytyi kahdesta
samanaikaisesta tapahtumasta. Serlachius-museoiden pääkuraattori Laura

SERLACHIUS

Kuurne näki Merja Tanhuan lapsikuvia
helsinkiläisessä galleriassa syksyllä 2013
tietämättä, että ne on otettu Mänttä-Vilppulassa.
Samaan aikaan työn alla oli Gösta
Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin
kuuluvan Madonna ja lapsi -maalauksen
eli Kirsikkamadonnan konservointi. Syntyi
ajatus vanhan ja uusien muotokuvien
tuomisesta samaan näyttelyyn.
Vuorineuvos Gösta Serlachius osti Kirsikkamadonnan vuonna 1937 Lontoosta.
1500-luvulle ajoitettu teos on maalattu
hyvin ohuelle puulevylle, joka oli vääntynyt
ja lopulta haljennut. Teosta oli vuosikymmenien saatossa yritetty konservoida
useita kertoja siinä onnistumatta.
Vuonna 2012 käynnistyi Kirsikkamadonnan viimeisin konservointijakso, jonka
aikana tehtiin yhteistyötä muun muassa
Los Angelesissa toimivan Gettyn konservointi-instituutin kanssa.
Konservaattorit Minna Matis ja Olli
Poijärvi Consart Oy:stä testasivat useita eri vaihtoehtoja halkeilleen paneelin
tukirakenteeksi ja onnistuivat pelastamaan
arvoteoksen.
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Merja Tanhua, Minja, 2015 | Juulia, 2013 | Camilla, 2016, pigmenttivedokset, pohjustettu alumiinille.

Maalaus on nyt ensimmäistä kertaa konservoinnin jälkeen esillä
Serlachius-museoissa. Vuonna 2015 se nähtiin Sinebrychoffin
taidemuseossa Helsingissä Gösta & Paul -näyttelyssä.

muotokuvassa oleville henkilöille on tapahtunut. Samalla nousee
esiin kysymys, onko pyhyyden kokemus yhä läsnä vaikka kuvan
henkilöt ovat poissa.

Hetki kantaa yli historian

Videoteos häivyttää myös maalauksen ja nykypäivän välillä olevat
vuosisadat. Valokuvat ja video luovat sillan, jonka toinen pää on
satojen vuosien takana. Merja Tanhualle onkin tärkeää tuntea
sijoittuvansa omien teostensa kautta tähän taidehistorian jatkumoon.

Merja Tanhua on toteuttanut näyttelyyn myös videoteoksen, jossa
nähdään Kirsikkamadonna-maalaus ilman Madonnaa ja Jeesus-lasta. Videossa vieno tuuli heiluttaa etualalla olevaa verhoa.
Ulkoa kuuluu linnunlaulua. Videoteos herättää ajatuksia siitä, mitä

MERJA TANHUA
1981–1984 Kankaanpään taidekoulu
1998–2000 TAMK, kuvataiteilijan AMK-tutkinto
2010–2011 TAMK, valokuvauksen erikoistumisopinnot
2011–2012 TAMK, valokuvataiteen, yhteisöllisyyden ja kansainvälisten
verkostojen opinnot
Pitänyt yksityisnäyttelyitä ja ollut mukana monissa yhteisnäyttelyissä
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Kuva: Timo Nieminen.

Kuva: Sampo Linkoneva.

Markku Valtonen, Pudonnut Käpy, 1998, Jälleennäkeminen, 1999, puu ja öljymaali. Kuva: Teemu Källi.

Kuva: Olli-Pekka Latvala.

GUSTAF RIKKOO RAJOJA
Kauppaneuvos Gustaf Adolf Serlachius oli toimelias mies, joka oli monessa mukana. Hän ehti elämänsä aikana
toimia muun muassa kivennäisvesitehtailijana, kylvösiementen tuojana, sienten viejänä ja apteekkarina – mikään
inhimillinen ei tuntunut olevan hänelle vierasta. Samaa voi sanoa hänen nimeään kantavasta Serlachius-museo
Gustafista, joka näyttää keväällä taas uuden puolen olemuksestaan.
Mäntän keskustan maamerkki, Serlachius-yhtiön entinen pääkonttori on
toiminut museona vuodesta 2003 lähtien.
Alusta pitäen siellä on nähty jotakin
ennennäkemätöntä. Sen ensimmäinen
perusnäyttely Kotkan siipien suojassa
toi kosketeltavat ja kokeiltavat kohteet
kulttuurihistorialliseen museoon. Veteraanit-näyttelyssä keskiöön nostettiin tunne;
sodan kokeneiden tunteet välittyivät
lähes sanattomasti veteraanipariskunnan
kodiksi lavastetun tilan yksityiskohdista.
Nyt esillä oleva Paperiperkele kuljettaa
kokijansa kauppaneuvoksen elämän
käännekohtiin vahvasti dramatisoidulla
reitillä kuultavien tarinoiden kautta.

Pois museoita
määrittelevistä lokeroista
Gustafia on yritetty lokeroida milloin
teollisuusmuseoksi milloin historialliseksi
tiedekeskukseksi, mutta mikään näistä ei
ole tehnyt oikeutta monimuotoiselle mu-

seolle. Kulttuurihistorialliseksi museoksi
mielletty Gustaf on taas ottanut askeleen
uuteen suuntaan näyttäessään taideteoksia Make: pystejä ja muuta krääsää
-näyttelyssä. Keväällä Gustafin askeleet pidentyvät loikaksi, kun museossa nähdään
Esther Shalev-Gertzin näyttely.
– Museoiden jako kulttuurihistoriallisiin
museoihin ja taidemuseoihin on keinotekoinen. Me kerromme Gustafissa tarinoita
erilaisilta elämänalueilta. Kertomukset
paljastavat jotakin historiasta ja nykypäivästä, koskettavat tunteita, opettavatkin.
Museota ei pidä määritellä sen pohjalta,
puhutteleeko se esineiden, draaman tai
taideteosten avulla, Serlachius-museoiden
johtaja Pauli Sivonen pohtii.

Näyttelyissä taidetta ja
toiminnallisuutta
Gustafin näyttelykirjo on jo nyt laaja.
Draamallisen Paperiperkeleen ohella

SERLACHIUS

menossa on paljon näyttelyitä, jotka sisältävät runsaasti toiminnallisia elementtejä
soveltuen hyvin kaikenikäisten tehtäviksi. Maisema-näyttelyssä sukelletaan
maisemataiteen historiaan. Näyttelyssä
voi rakentaa oman maiseman ja testata
taidehistoriallista tietämystään. Apteekkarin kauppahuoneessa voi puuhailla
omatoimisesti ja kokeilla puotipuksun tai
yrttimestarin työtä.
Taidenäyttelykin on jo salakavalasti
vallannut museon: ympäri rakennusta
levittäytyneet humoristiset veistoshahmot
ovat syntyneet Markku Valtosen eli Maken
hyppysissä. Ne ovat esillä 5.3.2017
saakka.
Lisäksi museossa nähdään 5.3.2017
saakka salapoliisitarinan muotoon rakennettu Operaatio taidekaupunki -näyttely ja
Muinais-Mänttä, joka kirjoittaa maailmanhistorian mänttäläisittäin aivan uusiksi.
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NIITTYJÄ JA
ERÄMAITA
Serlachius-museo Gösta
26.11.2016 alkaen

> Fanny Churberg,
Vuoristomaisema, n. 1871, öljy pahville,
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
Kuva: Tomi Aho.

NIITTYJÄ JA ERÄMAITA
Maiseman vuosisadat Gösta Serlachiuksen kokoelmissa
Maamme kultakauden taide 1800–1900-lukujen taitteessa merkitsi myös suomalaisen maisemamaalauksen
kukoistuskautta. Taiteilijat olivat eturintamassa rakentamassa suomalaista identiteettiä kansankuvauksilla ja
kotimaan luonnosta kumpuavilla maisema-aiheilla. Niittyjä ja erämaita esittelee maisemataidetta Gösta
Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmista 1600-luvulta meidän päiviimme.
Vielä 1800-luvun alkupuolella suomalaista maisemaa ylenkatsottiin liian karuna
ja synkeänä kelvatakseen romantiikan
kauden kuvailukohteeksi. Keskieurooppalainen maisemaromantiikka korosti
tunneilmaisun ja symboliikan merkitystä.
Dresdenin ja Düsseldorfin taidekeskuksiin
teki opintomatkoja myös moni suomalainen, kuten Ferdinand von Wright, Hjalmar
Munsterhjelm ja Fanny Churberg. He
sovelsivat saksalaisen romantiikan oppeja
pyrkiessään tulkitsemaan kotimaista luonnondramatiikkaa.
Ihanteellisen maalauksen aiheeksi soveltuvia jylhiä vuoristoja, leppeitä lehtometsiä
tai kukkivia niittyjä ei hevin ollut kotimaan
luonnossa tarjolla. Suomalaisen maiseman arvostus lisääntyi kuitenkin vähin
erin, etenkin Sakari Topeliuksen toimittaman Finland framställdt i teckningar
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(Suomi kuvissa) -litografiajulkaisun
ansiosta. Kirjassa esitellyt kotimaan nähtävyydet herättelivät aikalaisia havaitsemaan
maisemiemme omaleimaisuuden.
Vuosisadan loppua kohti romantiikan suosio laski. Uudet tuulet puhalsivat Pariisin
suunnalta, jossa nuori taiteilijapolvi halusi
maalata ulkoilmassa mahdollisimman
totuudenmukaisia maaseutu- ja talonpoikaiskuvauksia.

Ulkoilmamaalauksen voittokulku
Ulkoilmamaalauksesta alettiin puhua
1800-luvun puolivälin jälkeen. Englantilaiset taiteilijat olivat ensimmäisinä vieneet
maalaustelineensä ulos. Ranskassa
ulkoilmamaalaus, pleinairismi yleistyi, kun
Barbizonin kylään kerääntyneet maisemamaalarit pyrkivät tavoittamaan hetken vaikutelman maalaamalla näkymät suoraan
ulkoilmassa luonnollisin värein.

Sydämellisesti Sinun

Impressionistit veivät uuden värimaalauksen äärimmilleen, ja valon vaikutusta
kuvattavaan kohteeseen tutkittiin lähes
tieteellisellä innolla. Havainnot siirrettiin
mahdollisimman tuoreina kankaalle, jolloin
maisemista tuli luonnosmaisia. Maalattiin
rohkeasti märkää märälle ja käytettiin
paljon väriä yksittäiseen siveltimenvetoon.
Uudehko keksintö, tuubiöljyväri nopeutti
maalaamista ja vapautti taiteilijan spontaaniin työskentelyyn.
Aluksi impressionistit saivat jyrkän kielteisen vastaanoton yleisön ja kriitikoiden
taholta, mutta vuosisadan loppupuolella
uusi maalaustyyli oli valloittanut koko
läntisen taidemaailman.
Impressionistien johtohahmo Claude Monet oli jo nuorena kotikaupungissaan Le
Havressa tutustunut merimaalari Eugène
Boudiniin, joka avasi hänen silmänsä

> Hugo Simbergin varhaisen kauden
maalaus ostettiin taidesäätiön kokoelmaan viime vuonna. Teos konservoitiin
näyttelykuntoon, ja se on nyt ensimmäistä kertaa Mäntässä esillä.
> Hugo Simberg, Kansanlaulu,
1890-luvun loppu, tempera kankaalle,
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
Kuva: Rauno Träskelin.

havainnoimaan luonnon omia, todellisia
sävyvivahteita. Opiskellessaan taidetta
Pariisissa Monet löysi nopeasti samanhenkisiä tovereita Manet’sta Pissarroon,
Degas’sta Renoiriin. He vieroksuivat
jäykkää akateemisuutta ja päätyivät
järjestämään omia näyttelyitään virallisten
Salongin näyttelyiden sijaan.
Montmartren kahviloissa kokoontui tuohon
aikaan rivejään tiivistävän impressionistijoukon lisäksi koko Pariisin boheemi
taiteilijakunta, jonka piiristä modernistiset
suuntaukset 1900-luvun alussa levisivät
maailmalle muuttaen peruuttamattomasti
perinteisiä taidekäsityksiä. Maisemamaalaus ei impressionismin jälkeen saanut
enää samanlaista vallitsevaa asemaa
missään uusissa tyylisuuntauksissa, vaikka
maisema-aiheita syntyy edelleen nykytaiteen piirissä.
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Ihmisen ja luonnon sopusointu
Suomalaistaiteilijoista kukaan ei vielä 1800-luvulla tehnyt
impressionistisia maalauksia. Sen sijaan ulkoilmamaalaus sai jalansijaa myös meillä. Naistaiteilijoistamme
muun muassa Helene Schjerfbeck, Amelie Lundahl ja
Maria Wiik omaksuivat Pariisin ja Bretagnen maisemissa
uuden maalaustavan, jota pian sovellettiin myös kotimaisiin aiheisiin. Pariisi oli taide-elämän ehdoton keskus
useimmille kultakauden taiteilijoillemme, mutta 1800-luvun lopulla suuntautuminen myös kansallisiin aiheisiin
nousi pintaan.
Maisemamaalareista varsinkin Eero Järnefelt ja Pekka
Halonen riensivät koti-ikävän vallassa kesäisin kotimaahan. Halosta houkuttivat kotiseutunsa pohjoissavolaiset
erämetsät, Järnefeltiä Pielisen maisemat ja Koli, joita hän
ikuisti vuosikymmenien ajan.
Akseli Gallen-Kallela lähti ensimmäisenä kuvataiteilijoista
etsimään suomalaisuuden juuria Kalevalan laulumailta.
Karjalan-matkansa jälkeen hän päätyi rakentamaan perheelleen erämaa-ateljeen, Kalelan, Ruovedelle Näsijärven
rannalle. Kalelassa Gallen-Kallela maalasi merkittävän
osan Kalevala-aiheisista maalauksistaan; niiden taustamaisemiin kiinnittyi suomalaisen järvimaiseman lumovoima.
Gallen-Kallelan, samoin kuin hänen nuoren oppilaansa
Hugo Simbergin, Kalelan-vuosien taiteellisessa tuotannossa voi vielä tavoittaa nostalgisen tunnelman, jossa
ihminen on osa ympäröivää luontoa. Tämä sopusointu
luonnon ja ihmisen välillä kävi yhä harvinaisemmaksi
alkavan vuosisadan melskeissä.
Etsiytyminen syrjäisille seuduille alkuperäisen kansan
pariin oli Suomen taiteessa kansallisromanttisen kauden
ydinkysymyksiä. Suomalaisuuden ja nimenomaan
suomalaisen maiseman symbolinen merkitys on sukua
1800-luvun alun romantiikan tunnelmailmaisulle. Eero
Järnefelt kirjoitti: – Maisemalla voi oikeastaan kuvata niin
paljon inhimillisiä ajatuksia ja mielialoja, totisuutta, iloa,
epätoivoa, vihaa…. Kuinka selvä on kaihon tunne ennen
auringonlaskua ja kuinka selvä joskus äänetön epätoivo
harmaassa metsässä. On niin paljon mitä ihminen luonnossa tuntee.

Vuorineuvoksen valinnat
Vuorineuvos Gösta Serlachius hankki taidekokoelmaansa
pohjoista luontoa ja eläimistöä kuvaavia teoksia monilta
oman aikansa taiteilijoita, kuten kuvanveistäjä Jussi Mäntyseltä ja ruotsalaiselta eläinmaalarilta Bruno Liljeforsilta.
Serlachius oli itsekin innokas luonnon harrastaja, metsästäjä ja kalastaja.
Serlachiuksen suosikki oli kuitenkin Akseli Gallen-Kal-
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Akseli Gallen-Kallela, Rantaantulija, 1891, öljy kankaalle, Gösta Serlachiuksen
taidesäätiö. Kuva: Yehia Eweis.

lela, jonka tuotantoa vuorineuvos pyrki keräämään aina
tilaisuuden tullen. Kokoelmassa on useita Gallen-Kallelan
merkittäviä maisemamaalauksia, monet niistä taiteilijan
varhaiskauden matkoilta eri puolilta Järvi-Suomea.
Nykyään Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmassa
on runsaasti maisemataidetta eri aikakausilta. Niittyjä ja
erämaita esittelee kuutisenkymmentä kokoelmateosta,
joista varhaisimmat edustavat 1600-luvun Alankomaiden
maalaustaidetta.
Näyttelyssä maisemateemaa lähestytään eri aikakausien
ja erilaisten näkökulmien kautta: esillä on muun muassa
ranskalaista ulkoilmarealismia ja impressionismia sekä
kotimaisen kultakauden luontokuvauksia.
Tarja Talvitie
näyttelyn kuraattori
Serlachius-museoiden kokoelmapäällikkö

Suvi Rauhala

SYDÄMELLISESTI

Sinun

Suvi Rauhala työskentelee
Serlachius-museoissa markkinoinnin assistenttina, jonka graafinen
kädenjälki näkyy useimmissa museoiden lehti-ilmoituksissa, esitteissä,
kutsuissa ja nyt myös tämän asiakaslehden uudistuneessa ilmeessä.
Hän on työyhteisön ilopilleri, jolta
löytyy aina sopiva lohkaisu keventämään kahvipöydän keskustelua.

Miten ja milloin olet
tullut museoihin töihin?

Tulin töihin vuonna 2007 silloiseen Gösta
Serlachiuksen taidemuseoon. Sitä ennen
olin pienen jakson taidemuseossa töissä
jo 2006.

Miten toimenkuvasi on vuosien
mittaan muuttunut?

Työni oli aluksi asiakaspalvelua ja
museovalvontaa. Pian mukaan tuli myös
museoiden markkinointia messuilla ja
myyntitapahtumissa. Pikkuhiljaa aloin
tehdä lehti-ilmoituksia ja esitteitä. Olen
kouluttautunut sitä mukaa, kun työtehtävät
ovat sitä vaatineet. Nykyisin työni liittyy
pääosin graafiseen suunnitteluun. Teen
markkinointimateriaaleja laidasta laitaan
ja toteutan jonkin verran painotuotteita
myös museokauppaan myytäväksi.

Mikä työssäsi on parasta,
mikä taas aiheuttaa
suurimmat haasteet?

Tykkään tehdä visuaalisia juttuja, asetella
kuvia ja tekstejä ehjäksi ja toivottavasti
myös tyylikkääksi kokonaisuudeksi niin,
että haluttu viesti saadaan perille. On aina
hienoa nähdä tietokoneruudulla pyöritelty
työ valmiina painotuotteena.
Haastetta riittää, sillä eteen tulee jatkuvasti asioita, joita en ole aiemmin tehnyt,
kuten nyt esimerkiksi tämä asiakaslehti.
Tämä on ensimmäinen kerta, kun teen
lehden taiton alusta loppuun. Työskentelen
lähes täysin tietokoneen varassa, joten
myös ohjelmistojen oikkuilut aiheuttavat
välillä otsasuonen pullistelua.

Mitkä muistot ovat jääneet
parhaiten mieleen työvuosiesi
varrelta?

Kohta tulee kymmenen vuotta täyteen
museoiden palveluksessa, ja matkalle on
mahtunut monenlaista. Työporukan kanssa
tehdyt retket Ahvenanmaalle ja Dubliniin
ovat jääneet mieleen. Myös asiakaspalveluajoilta on paljon muistoja, jotka
hymyilyttävät edelleen.

SERLACHIUS

Millainen työyhteisö
Serlachius-museoissa
mielestäsi on?

Meillä on kirjava työporukka täynnä hyviä
tyyppejä. Samojen kattojen alla työskentelee monen alan osaajia kuten tutkijoita,
näyttelymestareita, asiakaspalvelijoita ja
monia muita. Täällä on hyvä yhteishenki,
ja meillä on ehdottomasti kulmakunnan
hauskimmat pikkujoulut!

Mitä teet vapaa-aikanasi?

Vapaa-aika kuluu perheen parissa kolmen
lapsen arkea pyörittäessä. Olen mukavuudenhaluinen nautiskelija, joten hyvä ruoka
ja juoma ovat lähellä sydäntä. Joskus
kuitenkin, kun tähdet ja motivaatio ovat
kohdillaan, minut saattaa nähdä esimerkiksi tanssi- tai kahvakuulatunnilla.

Olet yleensä aina positiivinen
ja puhelias. Millainen olet,
kun suutut?

Väittäisin omistavani pitkän pinnan, mutta
kotijoukot saattavat olla eri mieltä. Suuttuessani huudan, mökötän ja heitän pisteliäitä kommentteja sopivassa suhteessa,
riippuen tilanteesta. Töissä ei ole tarvinnut
ainakaan vielä näyttää näitä puolia.
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SERLACHIUS-BUSSIN AIKATAULU
1.9.–31.5. TI–SU, 1.6.–31.8. JOKA PÄIVÄ
TAMPERE - MÄNTTÄ - TAMPERE
MÄNTTÄ - VILPPULA - TAMPERE
Mänttä, linja-autoasema		
Vilppula, Pukinlammen pysäkki
Orivesi, Nesteen pysäkki		
Tampere, rautatieasema		
Tampere, linja-autoasema		

9.15
9.22
10.00
10.40
10.45

TAMPERE - VILPPULA - MÄNTTÄ
Tampere, linja-autoasema 		
Tampere, rautatieasema		
Orivesi, Nesteen pysäkki		
Vilppula, Pukinlammen pysäkki
Mänttä, Serlachius-museo Gösta
Mänttä, Honkahovi			
Mänttä, linja-autoasema		
Mänttä Serlachius-museo Gustaf

10.50
11.05
11.40
x
12.25
x
12.30
12.35

18.55
19.10
19.45
20.23
x
x
20.30
x

LIIKENNÖINTI MÄNTÄN MATKAILUKOHTEISSA
Serlachius-museo Gösta 		
13.30
Honkahovi			
x
Serlachius-museo Gustaf 		
13.40
Mäntän Klubi 			
13.45
Myllyranta 			
x
Serlachius-museo Gösta 		
14.00
TAUKO ––––––
Serlachius-museo Gösta		
15.30
Honkahovi 			
x
Serlachius-museo Gustaf 		
15.40
Mäntän Klubi 			
x
Myllyranta 			
x
Serlachius-museo Gösta 		
16.00
MÄNTTÄ - TAMPERE
Mänttä, Serlachius-museo Gösta
17.20
Mänttä, Honkahovi			
x
Mänttä, linja-autoasema		
17.25
Mänttä, Serlachius-museo Gustaf
17.30
Mäntän Klubi			17.35
Orivesi, Nesteen pysäkki		
18.10
Tampere, rautatieasema		
18.45
Tampere, linja-autoasema		
18.50

Tarkemmat pysäkit ja aikataulut
www.mantantilausliikenne.fi

SERLACHIUS

Irtaudu arjesta ja vietä rentouttava ja puhutteleva päivä taidekaupungissa. Hyppää Tampereella Serlachius-bussiin ja kolua
kaikki Serlachius-museoiden näyttelyt, nauti hyvästä ruoasta,
kartanon puiston tunnelmasta ja luonnon läheisyydestä.

10.50 Bussi lähtee Tampereen linja-autoasemalta
(katso tarkempi lähtöpaikka www.serlachius.fi)
11.05 Tampereen rautatieaseman edestä
12.25 Bussi saapuu Serlachius-museo Göstaan
Tutustu omatoimisesti näyttelyihin kartanossa ja paviljongissa,
tee kävelyretki puistoon ja saareen. Levähdä tovi ja nauti hyvää
ruokaa ravintola Göstassa.
15.30 Siirry Serlachius-bussilla museolta toiselle
Saavut taidekaupungin keskustaan Serlachius-museo Gustafiin.
Kierrä elämyksellisissä näyttelyissä, nauti virvokkeita museon vaikuttavassa aulassa ja jos ehdit, tutustu ympäristöön: laadukkaan designin
Taitoshop sijaitsee aivan Gustafin nurkalla, runsaan kilometrin päässä
Myllyrannan uniikit putiikit. Myös Taidekeskus Honkahovin näyttelyt ovat
kävelymatkan etäisyydellä.
17.30 Serlachius-bussi lähtee Gustaf-museolta kohti Tampereen
rautatieasemaa. Perillä rautatieasemalla se on klo 18.45 ja
linja-autoasemalla klo 18.50
Edestakainen bussimatka Tampereelta maksaa 25 €.
Edestakainen lippu oikeuttaa 5 € alennukseen museon normaalihintaisesta (10 €) pääsylipusta. Samalla lipulla liikut Mäntän kohteissa.
Bussin lippuvaraukset p. 040 166 3480 tai sähköpostiin
sales@serlachius.fi HUOMIO! Myyntipalvelu on avoinna ma-pe klo 9–15.

Muutokset mahdollisia.
x = pysähtyy tarvittaessa
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Talviaikaan 1.9.–31.5. bussi liikennöi tiistaista sunnuntaihin eli aina
museoiden aukiolopäivinä. Bussi ei aja seuraavina päivinä:
pitkäperjantai, itsenäisyyspäivä 6.12., jouluaatto 24.12., joulupäivä
25.12. ja uudenvuodenaatto 31.12.

TAPAHTUMIA

SEURAA TAPAHTUMIA:
taidekaupunki.fi/menoinfo

Kuva: Food Camp / Toni Raisio.

Kuva: Timo Nieminen.

Taidekaupungissa tapahtuu ympäri vuoden
29.10. Ruokamatka on taidematka
-illallinen klo 19 ravintola Göstassa.
Vierailevana kokkina porvoolaisen Bistro
Sinnen ravintoloitsija Kai Kallio, joka
rakentaa illallisen lähiruoan ja oluen
ympärille. Hinta: 4 ruokalajia 46 € +
ruokajuomat. Varaukset: ravintola Gösta
p. 040 708 5572.
5.11. Perhepaja taidemuseo Göstassa
klo 12–16. Taiteilija Merja Tanhua kuvaa
lapsia ja aikuisia Kirsikkamadonna-näyttelyn hengessä. Alle 18-vuotiaat maksutta
museoon.

13.11. Isänpäivämenu ravintola
Göstassa klo 11–17.
18.11. SuomiPOP vol 2 -konsertti
klo 18 taidemuseo Göstan Kivijärvi-salissa. Mäntän Sekakuoro palaa Suomipopin kultaisiin vuosiin. Konsertin jälkeen
mahdollisuus nauttia illallinen ravintola
Göstassa.
19.11. SuomiPOP vol 2 -konsertti klo 17
taidemuseo Göstan Kivijärvi-salissa. Mäntän Sekakuoro palaa Suomipopin kultaisiin
vuosiin. Konsertin jälkeen klo 19 mahdollisuus nauttia illallinen ravintola Göstassa.

19.11. Ruokamatka on taidematka
-illallinen klo 19 ravintola Göstassa.
Michelin-ravintola Olon keittiöpäällikkö
Heikki Liekola valmistaa illallisen riistan ja
villin luonnon ympärille. Illallisen hinta: 4
ruokalajia 46 € + ruokajuomat. Myös retkipaketit: illallinen + näyttelyt + bussimatkat
Tampereelta tai Jyväskylästä 92 €/hlö.
Varaukset 14.11. mennessä
p. 040 166 3480 tai sales@serlachius.fi.
26.11.–23.12. Autereen joulutupa
kutsuu nauttimaan joulun makuja notkuvasta buffet-pöydästä. Avoinna ti–pe klo
11–16.30 ja la–su klo 11–17. Autereen
tuvassa myös jouluiset kahvilaherkut ja
lahjaideat. Tunnelmallinen joulupolku
virittää juhlaan.

27.11. Pianokonsertti ArtHotel Honkahovissa klo 15. Olga Kotlyarova Pietarista
esittää Sergei Prokofjevin sävellyksiä.
Liput ovelta tai ennakkoon 15 €.
15.12. Joulukonsertti Mäntän Klubilla
klo 19. Merikanto-opiston lukukauden
päättää juhlava konsertti. Vapaa pääsy.

SERLACHIUS

7.1. klo 13 ja 15 Taiteen tähtitaivaat
kuraattorikierrokset. Kierrokset sisältyvät
normaalin pääsylipun hintaan. Näyttely
päättyy 8.1.

26.2. Göstan perhepäivän teemana on
Kultakausi-näyttely.
25.3. Grammy-palkittu jazz-pianisti Marian Petrescu ja Atmos Duo konsertoivat
Serlachius-museo Göstan Kivijärvi-salissa
klo 18. Pianisti on Suomessa tunnettu,
jokakesäinen Porin Jazzien esiintyjä. Tilaisuuden yhteyteen on varattavissa tyylikäs
konsertti-illallinen ravintola Göstassa.
22.4. Walking bass, Ahti Lassila. Näyttelyiden kohokohtia liikkuvan kontrabasson
säestämänä klo 18. Ruokamatka on
taidematka -illallinen klo 19 ravintola
Göstassa. Tarjolla jälleen upea ruokaelämys vierailevan tähtikokin johdolla.
Majoitusvaihtoehtoja:
Mäntän Klubi & ArtHotel Honkahovi,
Hotelli Alexander, Koivulahden
Rapukartano

Sydämellisesti Sinun
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OHJELMAVINKIT

HERRASKAISTA HAUSKAA

PÄIVÄ TAIDEKAUPUNGISSA

Varaa ryhmällesi ohjelma, joka puhuttaa pitkään!
Ohjelma sopii kokouspäivän kevennykseksi, asiakkaiden viihdyttämiseksi tai kaveriporukan iloksi.

Koko päivän retkellä tutustutaan paperi- ja taidekaupungin historiaan sekä puhuttelevaan taiteeseen ja
arkkitehtuuriin.

ALUKSI PÄÄKONTTORIN TYYLIÄ

KLO 11.15 TAIDEMUSEON KOHOKOHDAT

Eletään vuotta 1951, olette työtä vailla. Viimeisenä oljenkortena etsiydytte
Serlachius-yhtiön pääkonttoriin työn hakuun. – Serlachius-museo Gustafin hittituote, draamaopastus Yhtiölle töihin! ei piinaa ketään liikaa, vaan
kaikkia sopivasti. Tämän jälkeen saattaisi maistua kahvit!

Opastetun kierroksen aikana tutustumme Serlachius-museo Göstan
kohokohtiin kartanossa ja paviljongissa. Näemme Suomen kultakauden
taiteen helmiä taidesäätiön kokoelmista ja nykytaiteen uusia avauksia.
(Kesto noin tunnin.)

SITTEN PAIKALLISPEREHDYTYSTÄ VÄHEMMÄLLÄ TYYLIKKYYDELLÄ

Istahdamme nauttimaan kauniista maisemasta ja pöytiin tarjoillusta
lounaasta. Maistuisiko esimerkiksi samettinen keitto sesongin parhaista
raaka-aineista, pääruuaksi paistettua Huutokosken sateenkaarirautua ja
Beurre Blanc -kastiketta ja jälkiruoaksi maitosuklaakreemiä ja vadelmasorbettia kahvin kanssa.

Raitis ilma voisi tehdä välillä hyvää. Nyt mennään kyllä metsään.
– Kävelette paikallisoppaan jutustelun saattamana Lemmenpolkua
museolta toiselle.

LOPULTA TODELLISTA HERRASKAISUUTTA
Pääsette ihmisten ilmoille, oikeaan kartanomiljööseen. Aluksi tutustutaan asianmukaisesti siihen, mitä nähtävillä on. Sen jälkeen etsiydytään
nautinnollisten makujen äärelle Gösta Serlachiuksen viinitupaan ja lopulta
illalliselle. Tapaatte herra Gunnar Holman, mänttäläisten sosieteettien
erityisasiantuntijan. – Opastetun taidemuseokierroksen jälkeen maistiaisia
viinituvalla ja kolmen ruokalajin illallinen pienen koettelemuksen sisältämän ohjelman kera.

Lounaan jälkeen on aikaa vielä omatoimisesti kierrellä näyttelyissä, puistossa ja museokaupassa.

JÄÄ YÖKSI!

Iltapäiväkahvien jälkeen teemme oppaan johdolla kierroksen
Gustaf-museossa. Tutustumme
entisen pääkonttorin upeaan
arkkitehtuuriin ja kuulemme
elämästä pienellä teollisuuspaikkakunnalla.

Mänttä-Vilppulassa on
TAITEELLINEN
hotelleja ja mökkejä joka
TARJOUS
makuun. Voit nukkua
/ 2 hlöä
mm. entisessä vuorineusisältää
liput
Serlachiusvoksen edustuskodissa
museoihin ja yhden yön
Honkahovissa, perinteikmajoituksen
kahdelle em.
käällä Mäntän Klubilla,
hotelleissa.
kätevästi keskustassa
Hotelli Alexanderissa tai
erämaisessa miljöössä
Koivulahden Rapukartanolla. Varaukset suoraan hotelleista.

109 e
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KLO 14.45 HISTORIALLISIA HETKIÄ PÄÄKONTTORISSA
Lähdemme taidekaupungin keskustaan päämääränä Serlachius-museo
Gustaf. Katsomme lyhytelokuvan, joka kertoo paperiteollisuuden historiasta pilke silmäkulmassa. (Kesto noin puoli tuntia.)

Lopuksi perehdymme paperiteollisuuslegenda G. A. Serlachiuksen elämään vahvasti
dramatisoidussa näyttelyssä.
(Kesto noin puoli tuntia.)

44 e /hlö

väh. 15 hlön ryhmälle
ryhmän omalla bussilla

P.S.
Pauli Sivonen
johtaja

TULEVAISUUDEN MUSEO
Olen noin vuoden ajan istunut
parinkymmenen kollegan kanssa
työryhmässä, joka valmistelee opetusministeriön tilauksesta vuoteen
2030 ulottuvaa uutta museopoliittista
ohjelmaa. Tehtävänämme on linjata
suuntaa, johon toivomme Suomen
museolaitoksen kehittyvän.
Ei ole helppoa arvailla, miltä Suomi näyttää
vuonna 2030. Eikä sitä, millaisia museomme
silloin ovat ja mitä ne tekevät. Tulevaa suuntaa
onkin mietittävä siitä näkökulmasta, mitkä ovat
museoiden kehitysnäkymät juuri nyt.
Museoiden sosiaalinen rooli yhteiskunnassa
kasvaa entisestään. Museot eivät ole voineet
enää pitkään aikaan katsella maailmaa
norsunluutorneista, vaan ne ovat ottaneet
aktiivisen roolin osana muuttuvaa maailmaa.
Työtä tehdään erilaisten sidosryhmien kanssa,
niitä varten ja niiden ehdoilla.
Tulevaisuuden museo on välittäjä, jonka kautta
kulkee yhteiskunnan kehityksen kannalta
olennaista tietoa moneen suuntaan. Museot
myös ottavat entistä rohkeammin kantaa sekä
yhteiskunnallisiin että poliittisiin kysymyksiin.
Kävijöiden rooli tulee kasvamaan. Tilat muuttuvat yhä toiminnallisemmiksi, ja kävijät voivat
aktiivisesti vaikuttaa museoiden toimintaan.
Muistiorganisaationa museot esittelevät
jatkossakin historiaa, vanhoja esineitä ja
taideteoksia, mutta niihin liittyvien puheenvuorojen ja näyttelyiden fokus on entistä enemmän
nykyajassa.

Menneisyyden tarinoiden ja esineiden kautta
käsitellään nykyajan ilmiöitä.
Kokoelmien rooli museotyössä muuttuu. Pelkkä
säilyttäminen ja vaaliminen ei riitä, vaan
kokoelmilla on oltava aktiivinen ja näkyvä rooli
kaikessa siinä kulttuurisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa, johon museot osallistuvat.
Kokoelmien itseisarvo kehittyy välinearvon
suuntaan.

"

Voi olla, että
2030-luvun
ihminen kohtaa museon
useimmiten
verkossa.

Digitalisoituminen lisääntyy vääjäämättä. Voi
olla, että 2030-luvun ihminen kohtaa museon
useimmiten verkossa, ei museorakennuksessa.
Museorakennusten ylläpito on kallista – ehkä
virtuaaliseen maailmaan siirtyvät museot voivat
keskittää resurssejaan enemmän sisältötoimintaan. Wow ei synny vain seinistä vaan isoista
tarinoista.
Raha on myös tulevaisuuden museoille ongelma. Juuri nyt ratkotaan museoiden kannalta
elintärkeitä rahoituskysymyksiä, esimerkiksi
valtionosuusjärjestelmän tulevaa muotoa.
Järjestelmää kehitetään kannustavampaan
muotoon.

SERLACHIUS

Museoiden vastuu rahoituksen keräämisestä
omalla toiminnallaan sekä brändityö ja sponsorointi tulevat korostumaan.
Museot eivät ole vain kulttuurikohteita vaan
monipuolisia matkailukohteita. Niihin ei mennä
pelkästään katsomaan näyttelyitä ja oppimaan, vaan myös syömään, shoppailemaan
ja osallistumaan keskustelutilaisuuksiin. Tässä
suhteessa kehitys voi harpata lähitulevaisuudessa yllättäviinkin suuntiin. Mennäänkö
tulevaisuuden museoihin myös esimerkiksi
hammaslääkärille tai parturiin?
Luultavasti museot erikoistuvat entistä enemmän. 2030-luvulla ei ole vain yhdenlaisia
museoita, vaan kirjava joukko erilaista työtä
tekeviä museoita. Niillä on omat yleisönsä,
omat tarinansa ja omat verkostonsa.
Myös kansainvälisen toiminnan merkitys
kasvaa. Arkista museotyötä tehdään yhdessä
Euroopan ja koko maailman museoperheen
kanssa. Samaan aikaan kansallisesti tärkeät
kysymykset tulevat entistä tärkeämmiksi.
Tulevaisuuden ennustaminen on tunnetusti
vaikeaa. Kaikki edellä mainitsemani trendit luultavasti vahvistuvat, jos yhteiskunnallinen kehitys
jatkuu rauhallisena ja vakaana. Mutta mistä
tiedämme, että näin tapahtuu? Ehkä Suomi on
2030-luvulla toipumassa verisestä sisällissodasta
tai vaikkapa jonkin suurvallan miehittämä. Silloin
maassamme on luultavasti vain tämän vieraan
vallan hallitsijan tai diktaattorin henkilökulttiin
keskittyviä museoita, joita johtavat heidän paikalliset hännystelijänsä.

Sydämellisesti Sinun
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NÄYTTELYT SYKSYSTÄ 2016
KEVÄÄSEEN 2017
GÖSTA

GUSTAF

KULTAKAUSI 5.11.2016–23.4.2017

PAPERIPERKELE

Taiteilija Marita Liulian elämyksellinen näyttely, jonka teoksia yhdistää
kulta. Suomen ensimmäisellä kultakaudella taide loi maalle identiteettiä.
Millainen on tämän päivän kultakausi?

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

MAISEMA

TAITEEN TÄHTITAIVAAT 8.1.2017 SAAKKA

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

Tähtitiedettä ja taidetta yhdistävä näyttely, jossa kaukainen kosmos tulee
lähelle vanhoissa realistisissa kuvauksissa ja tuoreina nykytaiteen töinä.

ESTHER SHALEV-GERZ 1.4.2017–1.4.2018

RAJAT KIINNI 4.2.2017–7.1.2018

Vilnalaissyntyinen taiteilija käsittelee perinteisten ammattien asemaa
digitalisoituvassa maailmassa ja työn esittämistä kuvataiteessa.

Pakolaiskriisi järisyttää koko Eurooppaa. Valtiot rakentavat moninkertaisia
aitoja rajoilleen, ja yhteiskunnat jakautuvat myös sisäisesti. Riiko Sakkinen
tutkii itseensä kääntyvää, linnoittautuvaa Eurooppaa.

MAKE: PYSTEJÄ JA MUUTA KRÄÄSÄÄ 5.3.2017 SAAKKA

KIRSIKKAMADONNA 5.2.2017 SAAKKA

Valokuvataiteilija Merja Tanhuan lapsista ottamat muotokuvat käyvät vuoropuhelua Quinten Massyksen ateljeessa 1500-luvulla maalatun Kirsikkamadonna-teoksen kanssa.

PRESENT 18.2.–28.5.2017

Rock-muusikkona tunnetun Markku Valtosen humoristiset veistokset yllättävät eri puolilla museota.

MUINAIS-MÄNTTÄ 5.3.2017 SAAKKA

Usko tai älä! Maailman sivilisaatio onkin Mäntästä peräisin. Salaisuus
paljastuu näyttelyssä, joka kirjoittaa historian uudestaan.

GUSTAFIN ENKELIT – OPERAATIO TAIDEKAUPUNKI 5.3.2017 SAAKKA

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

Huumoriakin sopivasti sisältävä salapoliisitarina pienen teollisuuspitäjän
matkasta luovuutta pursuavaksi taidekaupungiksi.

NIITTYJÄ JA ERÄMAITA 26.11.2016 ALKAEN

APTEEKKARIN KAUPPAHUONE

Maisemataidetta Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmista 1600-luvulta meidän päiviimme.

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

MALLI JA HULLU KUVAILIJA 7.5.2017 SAAKKA

Näyttely jossa rikotaan perinteisen ripustuksen rajoja. Kirjailija Riikka
Ala-Harjan tekstit kurkistavat taiteilijoiden mallien ajatuksiin.

TEHDASNÄKYMIÄ JA -TUOTTEITA

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

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

Kantatie 58:n varrella
Jyväskylä 83 km - Tampere 88 km - Helsinki 263 km
Serlachius-bussilla Tampereelta suoraan museoihin.
Useita kauko- ja lähiliikennevuoroja Mäntän keskustaan
www.serlachius.fi |www.matkahuolto.fi

SERLACHIUS-MUSEOT AVOINNA
Talviaikana 1.9.–31.5. ti–su 11–18, maanantaisin suljettu
Kesäaikana 1.6.–31.8. joka päivä 10–18, myös juhannuksena

Vilppulan rautatieasemalta n. 7 km Mäntän keskustaan
www.vr.fi
HINNAT
Museoiden yhteislippu:
aikuiset 10 e, eläkeläiset ja opiskelijat 7 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Tilauksesta opastetut kierrokset ja ohjelmapalvelut
alkaen 10 e/hlö sisältäen pääsymaksun.
Museoissamme käy Mänttä-kortti ja Museokortti.

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

web

serlachius.fi
facebook.com/serlachius

MÄNTTÄ-VILPPULA
JYVÄSKYLÄ
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twitter.com/serlachius
instagram.com/serlachiusmuseot
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