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Hyvät ystävät!
Tervehdyksemme täältä Mäntän erämaasta. On jo pidemmän tovin ollut tarkoituksessa
heittää teitä breivillä ja antaa hieman toruja. Miten ihmeessä viime visiittinne oli niin
pikainen? Tuumasitteko, ettette kerkeä Tammerforssin omnibussiin jos jäätte vielä
punssille viinitupaan? No, seuraavalla kerralla sitten.
Kai kuulitte, että meillä on täällä koko talven Göstan taiteilijaystävä herra Geller.
Mielenkiintoinen nuori mies, varsin värikäs hahmo, tuotteliaskin, toi nimittäin
näytille meille aikaansaannoksiaan seitsemäntoista vuoden ajalta.
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Olihan meillä ilo tutustuttaa teidät muutama vuosi sitten taiteilijatar Ahtilaan.
Hän tulee taas pitkälle visiitille, viipyy koko loppuvuoden. Mutta olemmeko koskaan
esitelleet teille rouva Lenkkeriä, taiteilijatar hänkin? Hän asuu tuossa aivan naapurissamme. Gustaf epäilee kyllä hänelle malliksi antautumista, rouva kun ei maalauksissaan suostu ketään kaunistelemaan. Niin, kaikilla meillä on kovin tuoreella tavalla
vielä muistissa, kuinka Gustaf suuttui rakkaalle Akselillekin siitä tehtaalla maalatusta
muotokuvasta.
Pääkonttorin remontti on raastanut hermojamme jo pitkään: tellinkejä siellä täällä ja
kaikenlaista laudanpätkää riipin raapin pitkin pihaa. Onneksi olemme saaneet sentään
sisäpuolella olla rauhassa. Pian kärsimyksemme kuitenkin kruunataan ja saamme
ihastella rakkaan konttorimme uljasta, puhdasta pintaa.
Tervetuloa nyt sitten hiukan vähemmän hopun kera kuin viime retkellänne, ettei tarvitse
toistamiseen sanoja moitteeksi saakka asettaa.
Sydämellisesti Sinun
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VIERASKIRJASTA POIMITTUA

"
"

Ei saa olla poliittisia
kannanottoja
taidenäyttelyssä.

"

Hienot
ajatuksella ja
taidolla kootut
näyttelyt. Upea
perusnäyttely.

"

"

Svenskspråkiga
texter – fint!

Fiksusti ja pitkäjänteisesti toteutettu museohanke, joka on ajassa mukana.

"

"

Todella hieno näyttely.
Ehdottomasti parasta, mitä
olen Suomessa tai ulkomailla
pitkään aikaan nähnyt.

Ainutlaatuinen
Suomessa. Vanhan
ja uuden ihailtava
kombinaatio.

Ystävällisyys molemmissa museoissa. Hurmaavat näyttelyt!
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RAJAT KIINNI -HAASTATTELUJA
SERLACHIUS-TV:SSÄ
Riiko Sakkisen Rajat Kiinni -näyttely herätti runsaasti ajatuksia
ja mielipiteitä, kun kävijöitä haastateltiin kesällä 2017 sen
yhteydessä. Videolle kuvatuista haastatteluista on nyt tehty
kooste, jota voi käydä katsomassa Serlachius-TV:ssä.
Haastattelut toteutettiin osana Tampereen ammattikorkeakoulun hanketta, jonka tarkoituksena on saada maahanmuuttajien osaaminen hyödyttämään työelämän tarpeita. Haastattelut
teki ja kuvasi japanilainen Yusuke Ota. Haastattelut löytyvät
osoitteesta serlachius-tv.net.

MÄNTTÄ SAI OMAN
MINITEATTERIKESÄN
Tampereen Teatterikesän ja Serlachius-museoiden yhteistyö tuo 15.–19.11.
teatterin juhlan Mänttä-Vilppulaan. Miniteatterikesä Mäntässä on täysin uusi
avaus ja yhteistyöhanke, jossa kuvataide ja esittävä taide kohtaavat.
– Serlachius-museoille teatteritaide on läheistä, ja draaman keinoja käytetään
niin näyttelyissä kuin palveluissammekin. On ilo olla tuomassa Miniteatterikesää Tampereen Teatterikesän ja paikallisten kumppaneiden kanssa Mänttä-Vilppulaan. Kesä tulee keskelle vuoden pimeintä aikaa, Serlachius-museoiden kehittämispäällikkö Päivi Viherkoski iloitsee.
Miniteatterikesän aloittaa keskiviikkona 15.11. Mäntän Klubilla järjestettävä
konsertti Suomalaisin sävelin Merikannosta Malmsténiin, jossa esiintyvät oopperalaulaja Jaakko Ryhänen ja pianisti Maila Böhm. Viikonlopun käynnistää
lauantaina 18.11. Gustaf-museossa kansainvälisestikin palkittu näyttelijä Kati
Outinen muistia ja minuutta käsittelevällä monologillaan Niin kauas kuin omat
siivet kantaa.
Serlachius-museo Göstassa nähdään ohjaaja-kirjailija Juha Hurmeen jo
klassikoksi muodostunut Puupää-esitys, joka kertoo iltamakulttuurista ja
rillumareista sukeltaen myös viihteen kääntöpuolelle. Hurme on kiertänyt vuodesta 2003 lähtien näytelmällä ympäri maata yli 250 esityksen verran.
Lapsiperheet saavat nauttia Tanssiteatteri MD:n vuorovaikutteisesta teoksesta
Kurkistuksia tanssivaan Muumilaaksoon. Lauantai-illan kruunaa kotimaisen
skiffle-viihteen kärkinimi Werner Bros Trio ravintola Göstassa.
Miniteatterikesän päättää sunnuntaina
19. marraskuuta kymmenvuotistaivaltaan
juhlivan Grus Grus Teatterin esitys Hugo
Simbergin siivet. Kyseessä on ryhmän
ylistetty esikoisnäytelmä, jossa heräävät
henkiin sata vuotta sitten elänyt taiteilija ja
hänen kiistoja aiheuttaneet maalauksensa
Tampereen Tuomiokirkossa. Taidemuseo
Göstassa nähtävän teoksen tulkitsee
näyttelijä Ville Majamaa ja ohjauksesta
vastaa Ville Kurki.
Tampereen Teatterikesän ja Serlachius-museoiden kanssa yhteistyössä Miniteatterikesän
toteuttavat ravintola Gösta, Mäntän Klubi ja
Mänttä-Vilppulan kaupunki.
Tapahtuman päätukija on Majaoja-säätiö.
Kuva: Marko Mäkinen.
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SERLACHIUS-BUSSIIN
TAMMIKUUSSA PUOLEEN
HINTAAN MUSEOKORTILLA
Tampereelta Serlachius-museoihin liikennöivällä Serlachiusbussilla pääsee tammikuussa 2018 puoleen hintaan, jos
omistaa Museokortin. Museokortilla edestakaisen bussimatkan
hinta on 12,50 euroa ja eläkeläisiltä 10 euroa. Museokortti
takaa pääsyn molempiin Serlachius-museoihin.
Serlachius-bussi ajaa aina niinä
päivinä, kun museot ovat
avoinna eli talviaikaan
1.9.–31.5. tiistaista sunnuntaihin. Bussi lähtee Tampereen
linja-autoasemalta kello 10.50 ja
rautatieasemalta pääoven
vierestä 11.05.
Mäntässä bussi ajaa iltapäivisin kaksi kierrosta, joten siirtyminen museosta toiseen käy helposti. Bussi lähtee Mäntästä takaisin Tampereelle kello 17.20. Sillä on aamulla ja illalla yhteys
Helsingin juniin. Katso tarkemmat aikataulut: www.serlachius.fi/
fi/info/serlachius-bussi/.

Food & Art -kuvat: Julius Konttinen.

UUTUUSOPASTUKSILLA
DRAAMAA JA
LAULUA!

KUULUMISIA

Opastettu kierros saa
yllättäviä käänteitä, kun
talon isäntä vuorineuvos
Gösta Serlachius ja
hänen ensimmäinen
puolisonsa Sigrid
”Sissi” Serlachius
ilmestyvät paikalle. Mitä ihmettä on
menossa?

Viisi Michelin-kokkia eri puolilta Eurooppaa yhdistivät voimansa elokuun
lopussa 2017, kun Serlachius-museoissa järjestettiin neljäs Food &
Art -ruokafestivaali. Maineikkaiden museoravintoloiden keittiömestarit
valmistivat yhdessä suomalaisten huippukokkien kanssa kolmena iltana
kymmenen ruokalajin Chef's Menu -illallisen täydelle salille vieraita.
Vierailun kiinnostavin tähti oli ranskalainen Michel Bras, joka johtaa Café
Bras -ravintolaa Soulages-museossa Rodezissa. Kolmen Michelin-tähden ravintolaa 1990-luvulta lähtien johtanut Bras kiitteli tapahtumaa ja
sen puitteita. Hänen mukaansa illallisen valmistaminen sujui hyvässä
yhteisymmärryksessä, kun jokainen kokki vastasi omasta osuudestaan ja
annoksestaan.
Serlachius-museoissa häntä kiinnostivat eniten museoiden tarina ja historia, joihin yhdistyy kaunis arkkitehtuuri ja aktiivinen näyttelytoiminta. Hän
piti erityisesti suomalaisen taiteen esilletuomisesta.
– Yllätyin siitä, kuinka kauniissa ja hoidetussa ympäristössä luonnon keskellä tämä taidemuseo
sijaitsee. Taide ja arkkitehtuuri on tuotu hienolla
tavalla esiin. Täällä on
tilaa ja valoa, kuten
Suomessa yleensä, sekä
järvi ja metsä lähellä.
Vapaa-aikanaan kokit
nauttivat luonnosta, saunomisesta ja kokkaamisesta yhdessä. Suomalaisen metsän antimia
he pääsivät keräämään
sieniretkellä Mäntänvuoressa. Suomalaiset
sienet kiinnostivat Michel
Bras'ta, joka keräsikin
mukavan saaliin mustia
torvisieniä ja kantarelleja.

Kuva: Rami Marjamäki.

MICHELIN-KOKIT YHDISTIVÄT
TAITONSA FOOD & ARTISSA

Draamalla höystetty
taidemuseon opastus
on koettavissa helmikuusta 2018 lähtien.
Rooleissa ovat tutut
näyttelijät Karoliina
Blackburn
ja Tommi
Raitolehto.

Kuuluuko ryhmääsi
innokkaita laulajia? Nyt koittaa tilaisuus taideteosten innoittamaan yhteislauluun. Opastetulla kierroksella kuvataiteeseen
tutustumista siivittävät tutut laulut, jotka kajautamme yhdessä
esilaulajan kanssa. Lauletaan yhdessä -opastukset saatavissa
tammikuusta 2018 lähtien.

TAIDE AVAUTUU VIITTOEN,
KUVAILLEN JA MOBIILISTI
Serlachius-museoiden muutamista keskeisistä kokoelmateoksista löytyvät nyt viittomakieliset teoskuvaukset museoiden
verkkosivuilta. Näin museot palvelevat myös kuulovammaisia
taiteen ystäviä, jotka haluavat lisätietoa teoksista.
Claude Monet'n Heinäsuova ilta-auringossa, Albert Edelfeltin
Porilaisten marssi, Akseli Gallen-Kallelan Talonpoikaiselämää
ja Gunnar Berndtsonin Taiteentuntijoita Louvressa -teoksista
on aiemmin tehty myös kuvailutulkkaukset näkövammaisille.
Kaikki kävijät voivat tutustua Serlachius-museoiden historiaan,
keskeisiin näyttelyihin ja teoksiin mobiilikierrosten kautta.
Selkeät ja tiiviit tietopaketit avautuvat teosten vieressä olevista
QR- eli kuviokoodeista tai suoraan Serlachius-museoiden
sivuilta. Myös viittomakieliset opastukset ja kuvailutulkkaukset
löytyvät museoiden sivuilta seuraavista osoitteista:
www.serlachius.fi/fi/nayttelyt/mobiiliopastukset/
www.serlachius.fi/fi/nayttelyt/kuvailutulkkaukset/
www.serlachius.fi/fi/nayttelyt/teosesittelyt-viittoen/
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GALLEN-KALLELAN
AINO-LUONNOS TAIDESÄÄTIÖLLE
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö on hankkinut kokoelmaansa Akseli
Gallen-Kallelan Aino-triptyykin keskiosan luonnoksen. Taiteilija
maalasi teoksen Pariisissa vuonna 1886. Sen malli oli pariisitar, ja
maalaus on tiettävästi ensimmäinen Aino-tarun luonnos.
Aino-triptyykistä on olemassa kaksi lopullista versiota. Niistä ensimmäinen valmistui Pariisissa vuonna 1889, ja se kuuluu nykyään Suomen Pankin kokoelmiin. Maalaus herätti ihastusta kotimaassa ja siitä
tilattiin vuonna 1891 toisinto, joka liitettiin Ateneumin kokoelmiin.
Valmiissa maalauksissa Ainon mallina oli taiteilijan nuorikko Mary.

TAIDETESTAAJAT ARVIOIVAT
SERLACHIUS-MUSEOITA

Triptyykin aiheena on Kalevalan tarina Joukahaisen Aino-sisaresta,
joka luvattiin Väinämöiselle puolisoksi. Ainon tarina oli ensimmäinen
Gallen-Kallelan Kalevala-aiheisista maalauksista. Taidesäätiön kokoelmaan kuuluu useita Kalevala-luonnoksia, mutta yksityiskokoelmasta hankittu maalaus on kokoelman ensimmäinen Aino-aihe.

Kahdeksasluokkalaiset taidetestaajat arvioivat Serlachius-museot talvella
2017–18. Museoihin saapuu 61 koululaisryhmää eli yli 1 300 koululaista
pääasiassa eteläiseltä Pirkanmaalta. Taidetestaajat on valtakunnallinen
hanke, jonka tarkoituksena on muuttaa käsityksiä taiteesta vaikeana ja
elitistisenä asiana. Siksi kaikki Suomen kahdeksasluokkalaiset kutsutaan
testaamaan, miltä taide tuntuu.
Serlachius-museoihin saapuu bussilastillinen taidetestaajia kerrallaan. Toinen
puoli ryhmästä pyrkii entisen paperiyhtiön pääkonttorissa eli Gustaf-museossa 1950-luvun tunnelmissa töihin yhtiölle, tutustuu taiteeseen ja valmistaa
paperia. Samaan aikaan viettää toinen ryhmä taidemuseo Göstassa toiminnallisia hetkiä taiteen parissa hauskan Taiteentuntijan johdolla.
Taiteen testaaminen ei jää pelkkiin vierailuihin taidekohteissa. Vierailuja edeltävät etkot, joissa nuoret tutustuvat museoihin virtuaalisesti tutustumispeliä
pelaten. Vierailun aikana oppilaat kuvaavat heitä sykähdyttäviä teoksia ja
jakavat kuvia perusteluineen Instagramissa, jonne muodostuu jatkotehtävän
myötä näyttely oppilaiden valitsemista teoksista.
Taidetestaajat-hanketta koordinoi Suomen Lastenkulttuurikeskusten liitto.
Suomen 100-vuotisjuhlavuoden ohjelmaan sisältyvä hanke tarjoaa mahdollisuuden vierailla kahdessa valmiiksi sovitussa kulttuurikohteessa: oopperassa, teatterissa, konsertissa tai taidenäyttelyssä. Serlachius-museot oli yksi 55
kohteesta, jotka valittiin hankkeeseen vuosiksi 2017–18.
Taidetestaajat jatkuu kolmen
vuoden ajan, ja sinä aikana
kolme ikäluokkaa kahdeksasluokkalaisia eli noin 180 000
nuorta pääsee tutustumaan
taidekohteisiin. Suurhankkeen rahoittavat Suomen
Kulttuurirahasto ja Svenska
kulturfonden. Sen budjetti
on lähes kaksikymmentä
miljoonaa euroa.
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Kuva: Sampo Linkoneva.

AUTEREEN TUPA PALVELEE MYÖS
KESÄKAUDEN ULKOPUOLELLA
Autereen tuvan hirsiseinien tunnelmasta voi nauttia talvellakin.
Tarjolla on tilauksesta ryhmille nyt myös buffet-lounasta. – Kyselyiden
kannustamana päätimme lisätä Autereen tuvan buffetin ryhmäpuolen tarjontaamme. Tarjolla on monipuolinen salaattipöytä lämpimän
ruoan kaverina, kertoo ravintoloitsija Henry Tikkanen.
Joulun aikaan Autereen tupa muuttuu joulumuorin tuvaksi. Jouluisen
buffet-pöydän antimia on tarjolla kaikille etukäteen tilaamatta 8.12.
alkaen aina jouluun asti. Jouluista puuhaa tarjoaa viereisen Taavetinsaaren joulupolku tehtävärasteineen.
Taidematka Serlachiukselle on myös makumatka. Ravintola Gösta
haluaa tarjota joka makuun ja kukkarolle sopivan vaihtoehdon: arkisin voi nauttia kotiruokalounasta. Kannattaa myös testata kolmen tai
neljän ruokalajin menu tai koota pienistä makupaloista koko ateria.
Joskus voi antautua hemmottelulle ja tilata etukäteen samppanjat ja
alkupalat kartanon upeaan viinitupaan.

GELLER-TUOTTEITA
VERKOSTA
JA MUSEOKAUPASTA

KUULUMISIA

Kuvanveistäjä Jiri Gellerin teoksista on toteutettu Serlachiuksen
museokauppoihin tuotteisto, joka koostuu t-paidasta, lippalakista ja tarroista. Nämä tuotteet sekä näyttelyjulkaisu Jiri Geller –
Fuck the World! ovat saatavilla Serlachius-museo Göstan myymälästä ja museon verkkokaupasta: kauppa.serlachius.fi.
T-paidan ja lippalakin kuvapainatuksena säväyttää Gellerin
Smile!-teos. Laadukkaan, kotimaisen Pure Waste -mallistoon
kuuluvan t-paidan erikoisuutena on valmistus sataprosenttisesti
kierrätysmateriaalista. Smile!-painatuksella on myös saatavana
mustaa suoralippaista lippalakkia. Hauskoja pikkuostoksia ovat
Gellerin veistosaiheista toteutetut, muotoonleikatut tarrat.

SERLACHIUS-MUSEOT KOREALAISESSA
MATKAILUOHJELMASSA
Serlachius-museoissa vieraili syyskuun lopussa 2017 kuvausryhmä Ulsan
kaupungista Etelä-Koreasta. Televisioon Stopover My Life -matkaohjelmaa
tekevä ryhmä tutustui koko päivän museoiden näyttelyihin, arkkitehtuuriin ja
ympäröivään luontoon. Suomesta kertova ohjelma esitetään marraskuussa
Etelä-Korean televisiossa.
Kuvausryhmä oli jo viettänyt useita päiviä Helsingissä ja Tampereella. Mäntästä sen matka suuntasi vielä Lappiin. Korealaisiin suurimman vaikutuksen
teki Suomen luonto, joka näyttikin Mäntässä parhaita puoliaan syksyn ruskan
hehkuessa lämpimässä auringonpaisteessa.
Suomen kultakauden taide sekä Riiko Sakkisen Rajat kiinni -näyttely kiinnostivat kuvausryhmää eniten. Lisäksi ryhmä kuvasi Serlachius-museoiden
puistossa pitkään sauvakävelyä. Gustaf-museossa vierailla oli tilaisuus tehdä
paperia. He innostuivat sovittelemaan Apteekkarin kauppahuoneessa vanhanaikaisia asuja ja rakensivat omat näkymänsä Maisema-näyttelyssä.

Paita 29 e
Lippalakki 29 e
Tarrat alk. 3 e
Näyttelyjulkaisu 36 e

kauppa.serlachius.fi

Miljoonakaupungista tulleet vieraat ihmettelivät erityisesti Suomen hiljaisuutta
ja rauhaa. – Tiesin etukäteen, että Suomessa on kylmä ja täällä harrastetaan
talviurheilulajeja. Minulle oli yllätys, että maassanne on näin paljon metsiä
ja järviä. Nuuksion kansallispuisto oli todellinen elämys. En ole koskaan ollut
niin suuressa metsässä, ohjelman tuottaja Kim Jang Hee kertoi.

SEURAA,
JAA,
KOMMENT
OI!

#serlachiu
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< Jiri Geller, FUCK THE WORLD!, 2017, maalattu alumiini, editio 1/3.

Jiri Gellerin taiteen hahmot ovat tunnistettavissa populaarikulttuurista. FUCK THE WORLD! -näyttelyssään
Serlachius-museo Göstassa Geller yhdistää tätä kuvastoa uusiin teemoihin. Hymynaaman saanut astronautti
heiluttaa kättä, mutta kenelle ja miksi?
Taiteessa etsitään yleensä ainutkertaista
ja uutta, mutta Jiri Geller on kiinnostunut
yleisesti tunnetuista, tunnistettavista ja
visuaalisen kestävyyden osoittaneista kuvista ja merkeistä. Hahmot roolitetaan kuitenkin uusiin tapahtumiin, joita värittävät
eriskummalliset sattumat ja hullunhauskat
kohtaamiset. Näissä esineen hiljaisuuteen pysäytetyissä tapahtumissa on silti
häivähdyksenomainen muistutus kaiken
tilapäisyydestä.
USA:n länsirannikolta lähtöisin oleva niin
kutsuttu kustomointi eli valmiiden esineiden ”tuunaaminen” omannäköisiksi on
tärkeä juoni Gellerin taiteessa. Populaarikulttuurin kuvasto nähdään työkalupakkina, jonka perusmalleja muokataan uusiksi.
Hänen kohdallaan kustomointi koskee
perusmalleja, mutta tapahtuu suunnitteluvaiheessa. Hän käyttää näitä malleja
mutta toteuttaa ne uusina veistoksina ja
dramatisoi ne uusiin tapahtumiin.
Gellerin uusimpia kiinnostuksen kohteita
ovat hymiöt ja astronautit. Hymiön hän
näkee jopa mahdollisena uutena kansantaiteen muotona, tosin se on tänä päivänä
joka kodin taidetta kaikkialla maailmassa.

Ehkä se voidaan jo nähdä jonkinlaisena
globaalina kansantaiteena.

Astronautin tervehdys
Avaruus on ollut osa Gellerin kuvastoa
aivan ensimmäisistä teoksista lähtien. Se
on ainakin henkinen vaihtoehto tälle planeetalle ja sen kasvaville ongelmille. Nykytilanteessa se koetaan myös mahdollisena
pakopaikkana, eräänlaisena väistötilana
ilmastonmuutoksen ja muiden vaarojen
uhatessa maapallon tulevaisuutta.
Näyttelyn nimikkoteos FUCK THE WORLD!
esittää luonnollisen kokoista astronauttia,
joka heilauttaa kättään tervehdyksen merkiksi, mutta jättää katsojan miettimään,
onko kyseessä meno vai paluu.

neonväreissä, joita hän on käyttänyt viime
vuosina. Hänen mukaansa neonvärit
luovat toisenlaisen, jotenkin anarkistisen
mielentilan ja saavat teokset näyttämään
paremmilta kuin todellisuus.

Ikuisesti kestävä ilon hetki
Keskeistä Jiri Gellerin taiteessa on esineiden tekeminen niin kauniiksi, että ne
hänen omien sanojensa mukaan tuottavat
”ikuisesti kestävän ilon hetken” (a moment
of bliss that lasts for ever).
Jiri Geller on koulutukseltaan hopeaseppä,
mutta yhdistää teoksissaan käsityötä ja
uusia digitaalisia tekniikoita ja tuotantotapoja. Hän kuului ROR – Revolutions on Request -taiteilijaryhmään vuosina 1991–94.
Ryhmä toi aivan uudenlaista energiaa ja
rämäkkyyttä kotimaiseen taidekenttään ja
esiintyi useissa kansainvälisissä näyttelyissä.

Rock-musiikki ja koko siihen liittyvä kulttuuri ovat keskeisiä Jiri Gellerin kiinnostuksen kohteita. Itsekin rock-musiikkia
esittäneenä hän tuntee hyvin tämän
kulttuurin ja siihen kytkeytyvät sarjakuvat,
Maaretta Jaukkuri, näyttelyn kuraattori
graafisen suunnittelun ja
underground-julkaisut.
GÖSTA
FUCK THE WORLD!
Jotain rock-musiikin
28.10.2017–22.4.2018
välittömyydestä ja viettelyksestä hän kokee myös
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UUSI JULKAISU

Jiri Geller, FUCK THE WORLD!
Kuvanveistäjä Jiri Geller ammentaa teoksissaan populaarikulttuurinkuvastosta ja käyttää sitä työkalupakkinaan taiteellisiin
päämääriinsä. Monitasoisia ja ristiriitaisia teoksia leimaavat
loppuun saakka hiotut pinnat ja täydelliset muodot, ja niiden
aiheisiin ovat taiteilijanuran alusta asti kuuluneet avaruus ja
uskonnolliset figuurit. Nyt Geller on lisännyt aihevalikoimaansa
ilmapallot, pääkallot, jäätelötötteröt ja ilotulitukset – sekä viime
aikoina myös hymiöt ja astronautit. Gellerin tekniikan ja materiaalien suhteen vaativissa teoksissa on usein myös humoristinen
juonne, joka saattaa kuitenkin
hetkessä muuttua vakavaksi.

Kirja on myynnissä
Serlachiuksen
museokaupoissa
ja verkossa hintaan 36 €.

kauppa.serlachius.fi

Jiri Geller, There's No Hope, 2017, maalattu alumiini. Kuva: Vilhelm Sjöström.

Kuva: Sampo Linkoneva.

JIRI GELLER
Syntynyt 1970.
Valmistunut hopeasepäksi Lahden muotoiluinstituutista,
kultasepän koulutusohjelmasta.
Kuului ROR, Revolutions on Request -taiteilijaryhmään
1991–94.
Pitänyt useita yksityisnäyttelyitä Suomessa, Ruotsissa,
Tanskassa ja Espanjassa.
Ollut mukana lukemattomissa yhteis- ja ryhmänäyttelyissä
mm. Suomessa, Ruotsissa, Saksassa, Isossa-Britanniassa,
Kanadassa, Espanjassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa vuodesta
1993 lähtien.
Teoksia mm. ACT Art Collectionin, Designmuseon, Foundation
Francésin, Gösta Serlachiuksen taidesäätiön, Nykytaiteen
museo Kiasman, Kansallisgallerian ja Åbergsmuseumin
kokoelmissa.
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Olga Ehrström, Omakuva, 1911, öljyväri. | Eric O. W. Ehrström, Omakuva (osakuva), 1933, guassi paperille. Kuva: Timo Nieminen. | Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

EHRSTRÖMIEN KOKOELMA
AVAUTUI TUTKIJOILLE
Taiteilijapariskunta Eric O.W. Ehrström ja Olga Gummerus-Ehrström ovat jääneet suhteellisen tuntemattomiksi,
vaikka heidän 1890–1930-luvuille sijoittuva tuotantonsa on laaja ja monipuolinen. Nyt heidän Gösta Serlachiuksen taidesäätiölle lahjoittamansa kokoelma on vihdoin luetteloitu ja tutkijoiden käytössä.
Vuorineuvos Gösta Serlachius oli Ehrströmien ystävä ja
mesenaatti. Taiteilijapariskunta lahjoitti taiteellisen jäämistönsä,
yli 4 000 luonnosta ja teosta Gösta Serlachiuksen taidesäätiölle
Olga Ehrströmin 1936 allekirjoittamalla testamentilla.

passa ja Yhdysvalloissa vuosina 1973–76. Loppuvuodesta 1974
Gösta Serlachiuksen taidemuseossa järjestettiin näyttely Ehrströmien lahjoituskokoelmasta. Kokoelmaa on käytetty myös muutamien opinnäytetöiden lähteenä.

Testamentissa lueteltiin pariskunnan maalaukset, luonnokset,
luonnoskirjat, piirrokset, tutkielmat ja omat painotuotteet edellyttäen, että ainakin osa niistä on esillä museossa. Lisäksi testamentissa mainittiin taideteollista esineistöä ja kaikki valokuvat Eric O.W.
Ehrströmin töistä.

Kokoelma tutkijoiden ulottuville

Kokoelma on ollut mielenkiinnon kohteena kautta vuosikymmenien. Teoksia on käytetty harvakseltaan omissa näyttelyissä, ja
niitä on lainattu jonkin verran ulkopuolelle. 1970-luvun alussa
Ehrström-esineistöä lainattiin Tukholman Nationalmuseumissa
järjestettyyn Finskt 1900-tal -näyttelyyn, joka oli esillä myös
Ateneumissa. Näyttely kiersi Suomalainen jugend -nimellä Euroo-

Ehrström-teoksia luetteloitiin ja kortistoitiin jonkin verran 1970-luvun puolivälissä. Syksyllä 2004 konservaattori kartoitti kokoelman
kunnon ja suunnitteli arkistoinnin. Teokset lajiteltiin kokojärjestyksessä kartonkitaitteisiin ja sijoitettiin laatikostoon. Syksyllä 2011
aloin viedä teostietoja sähköiseen kokoelmanhallintaan.
Sähköisessä järjestelmässä oli työtä aloitettaessa noin kaksisataa
Ehrströmien teosta. Seuraavan parin vuoden aikana tunnistekuvasin ja luetteloin perustiedoin koko Ehrström-kokoelman. Teosten ja
teososien lukumääräksi saatiin yli 4 300.
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Eric O.W. Ehrström: Kukka- ja hedelmäkulhot, 1926, tussi ja pastelli. | Luonnos, ajoittamaton, vesiväri, tussi, lyijykynä. | Luonnos, Vaakunaleijona, ajoittamaton, tussi ja vesiväri.

Taidesäätiöllä on käytössään Muusa-kokoelmanhallintaohjelma,
jonne yksittäisestä teoksesta tai luonnoksesta viedään ainakin
seuraavat perustiedot: inventointinumero, teoksen nimi ja tekijä,
ajoitus, kokoelma, sijainti, luokitus, materiaalit, mitat, tekniikka,
merkinnät ja hankintatiedot sekä tunnistekuva.
Ehrström-kokoelma oli ennen sähköiseen järjestelmään viemistä
melko huonosti saavutettavissa. Nyt tehty työ avaa tämän
monitahoisen kokoelman tutkimukselle, joka on
aloitettu ja tähtää laajaan näyttelyyn. Samalla
tutkimus täydentää luettelointitietoja.

Monipuolinen Eric O.W. Ehrström
Suomen taidemaailmasta tuskin löytyy
yhtä monipuolista tekijää kuin Eric O.W.
Ehrström. Hän julkaisi vuonna 1924
Konsthantverk, Taidekäsityö -nimisen
kirjan, jossa hän antaa käytännön ohjeet
metallitaiteen eri osa-alueiden, graafisen
taiteen, lasi- ja posliinimaalauksen, keramiikan, varjokuvaminiatyyrin, pergamentin, intarsian,
kankaiden värjäyksen, kipsivalannan ja paperin
marmoroinnin alalta.
Ehrström hallitsi itse kaikki nämä alat ja teki niistä kokeiluja,
joiden luonnoksia ja esimerkkejä on lahjoituskokoelmassa. Kirjan
tietopuoli on ollut käyttökelpoista näihin päiviin saakka. Myös
kirjan käsikirjoitus on säätiön kokoelmissa.
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Kuva Olga Ehrströmistä täydentyy
Olga ”Olli” Gummerus-Ehrströmille attribuoituja teoksia ja luonnoksia on kokoelmassa noin 470. Niistä osa on luonnoskirjoissa.
– Hänen tuotantonsa esilletuominen täydentää vahvojen naistaiteilijoiden kokonaiskuvaa Suomessa, toteaa aineistoa tutkiva
museonjohtaja Pälvi Myllylä Visavuoren museosta.
Olga tunnustettiin lahjakkaaksi taiteilijaksi omana aikanaan, ja hänen tuotantonsa vähyyttä harmiteltiin
yleisesti. Serlachiuksen kokoelma nostaa esiin
rohkean ja omalaatuisen taiteilijan, joka ei
koskaan luopunut taiteilijanurastaan, vaikka
näin on joskus arveltu.
– Olgan taiteilijuus ohjautui kuitenkin
vapaan taiteilijan ja taidemaalarin uran
sijasta epäperinteisemmille taiteen aloille,
kuten taideteollisuuteen ja graafiselle alalle,
joita ei hänen aikanaan pidetty taiteellisen
uran jatkumoina, toteaa Myllylä.
Olga Gummerus-Ehrström tuo naistaiteilijoiden
historiaan uudenlaisen esikuvan; edelläkävijän, joka
omaksui vaivatta eri tekniikat ja pystyi sopeuttamaan taitonsa
moneen eri käyttöön.
Helena Hänninen
Tutkija
Serlachius-museot

^ Eric O.W. Ehrström, Koristeaihe, ajoittamaton, guassi.
> Olga Gummerus-Ehrström, luonnos Haus Molchowin biljardihuoneen
lasimaalaukseen, 1905–1906, guassi paperille, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
Kuva: Ville Lenkkeri.

14

SERLACHIUS

Sydämellisesti Sinun

< Marja Pirilä, Strindbergin huoneissa #5, 2017, valokuva.

Marja Pirilä

STRINDBERGIN
HUONEISSA
Miten me näemme maailman? Voiko tyhjästä syntyä jotakin? Näitä kysymyksiä pohtii valokuvataiteilija
Marja Pirilän näyttely, joka syntyi camera obscurassa, valon ja valokuvauksen koelaboratoriossa.
Marja Pirilä kuvasi uusimman valokuvasarjansa taiteilijaresidenssissä Grez-sur-Loingissa Ranskassa vuonna 2015. Hän
toteutti Hotel Chevillonissa käytössään
olleeseen huoneistoon camera obscuran
peittämällä ikkunat mustalla muovilla
ja päästämällä valon sisään pienistä
aukoista, joihin hän asensi yksinkertaiset
linssit. Näin pienen kylän pääkadulle ja
torille avautuva näkymä piirtyi huoneisiin
ylösalaisin olevina kuvajaisina.
– Käytännössä asuin liki puoli vuotta
camera obscurassa, ja huoneistoni toimi
valon ja valokuvauksen koelaboratoriona.
Huoneisto oli kuin suuri kamera, jonka
sisällä kuvasin. Sitä voi verrata ihmisen
silmään ja huoneen seiniä verkkokalvoon,
jonne valo kantaa ulkomaailman kuvajaisia pienen aukon kautta ylösalaisin, Pirilä
kertoo.

Monikerroksisia kuvia
Marja Pirilä on valmistunut 1986 valokuvaajaksi Taideteollisesta korkeakoulusta ja
samana vuonna Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi biologia pääaineenaan.
Hänen luonnontieteellinen taustansa on
heijastunut kokeilevana lähestymistapana
valokuvaukseen, ja hän on koko uransa
ajan laajentanut ja kyseenalaistanut perinteisen valokuvauksen käytäntöjä muun
muassa neulanreikä- ja camera obscura
-menetelmillä.

Pirilä on hyödyntänyt camera obscuran
monikerroksellisuutta useissa eri sarjoissaan 1990-luvulta lähtien. Niistä vanhinta,
yhä jatkuvaa Sisätila/Ulkotila-sarjaa hän
kuvaa ihmisten kanssa heidän omissa
huoneissaan. Se laajentaa häntä aina
kiehtoneen miljöömuotokuvauksen mahdollisuuksia.
– Aloittaessani sarjan kuvaamisen minulle
tuli valtava oivallus, että camera obscuraa
käyttämällä saan yhdellä valotuksella
kuvaan ihmisen, hänen huoneensa ja
ikkunasta avautuvan maiseman – miten
kokonaisvaltainen menetelmä ihmisen
elinpiirin kuvaamiseksi! Oli vain kokeiltava
ja ratkaistava, miten saisin sen käytännössä toimimaan, taiteilija kertoo.
Vaikka Marja Pirilä painottaa kokeilevaa
lähestymistapaa työskentelyssään, se
ei sulje pois tai vähennä hänen kuviensa kauneutta, katsojan lumoutumista
taianomaisen ilmiön äärellä.
– Pitkällä valotusajalla otettuihin kuviin on
vangittu ainutlaatuinen tunnelma, joissa
aika on pysähtynyt. Teokset houkuttelevat
esiin alitajuisia ja sanattomia ajatuksia.
Ne tekevät myös näkyväksi maailman
kauneutta, mikä on nykytaiteessa turhan vähän arvosGÖSTA
tettu ominaisuus, näyttelyn
kuraattori Laura Kuurne
luonnehtii.

Kokeiluja Strindbergin hengessä
Taiteilijaresidenssinä nykyisin toimivassa
Hotel Chevillonissa työskenteli jo 1800-luvun lopulla monia tunnettuja ruotsalaisia
ja suomalaisia taiteilijoita ja kirjailijoita.
Marja Pirilä sai kuulla asuvansa samassa huoneistossa, jossa oli 1880-luvulla
asunut August Strindberg (1849–1912),
yksi Ruotsin merkittävimmistä ja ristiriitaisimmista kirjailijoista. Strindberg oli myös
varhaisen valokuvauksen pioneeri, jonka
kokeilut olivat Pirilälle jo ennestään tuttuja.
– Hänen ennakkoluulottomat valokuvauskokeensa ja ajatuksensa inspiroivat minua
uusiin kokeiluihin. Strindberg oivalsi, että
kuvamme maailmasta on vain optinen
illuusio. Meitä yhdistääkin kiinnostus
perinteisen valokuvauksen käytäntöjen
kyseenalaistamiseen ja laajentamiseen.
Strindbergin huoneissa sisältää valokuvien
ja kahden videoteoksen lisäksi vanhan
vaatekaapin, jonka Marja Pirilä on muuttanut camera obscuraksi yhdessä valokuvataiteilija Petri Nuutisen kanssa. Wunderkamera-teos sai nimensä Strindbergin
tekemästä kamerasta. Sen avulla jokainen
kävijä voi nähdä yhtä aikaa yksinkertaisen
ja maagisen ilmiön.

SERLACHIUS
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EIJA-LIISA AHTILA
POHTII KOKEMUSTA
ÄIDISTÄ UUDESSA
TEOKSESSAAN
Teet uuden teoksen Serlachius-museo Göstaan
ensi helmikuuksi. Mikä on teoksen nimi?
Sen työnimi on tällä hetkellä Potentiality for Love – ja
käytännön syistä nyt vielä englanniksi, koska teos on
menossa myös Sydneyn biennaaliin heti maaliskuussa.

Millaisesta teoksesta on kyse?
Se tulee olemaan jonkinlainen liikkuvan kuvan veistos,
jonka ensimmäisiä ajatuksia oli materian ja kuvallisen
illuusion sekä ajatuksen ja fyysisen kosketuksen yhteys.
Se rakennetaan tilaan LED-moduuleista. Moduulien pinnan
pienet valohelmet muodostavat kuvan avaruudesta ja
vähitellen lähemmäksi leijuvasta naishahmosta, joka
hitaasti liikkuen ojentuu kohti katsojaa.

Mikä on teoksen teema?
Teoksen lähtökohta on jokaisen inhimillinen primaari
kokemus äidistä ja olemisesta osana toista. Tuo kokemus
on jättänyt jäljelle muiston yhteydestä, jonka olemassaoloon
liittyy kaipaus johonkin etäiseen ja kuvitelma tuosta kadonneesta toisesta ja läheisyyden uudelleen saavuttamisesta.

Miten olet päätynyt tekemään teoksen
tästä aiheesta?
Teos sai itse asiassa alkunsa keskellä toisen teoksen tekemistä – minulle nykyään näyttää tapahtuvan, että jostain
syystä ajaudun tekemään useampaa teosta samanaikaisesti. Ja sitten ne jotenkin auttavat ja kommentoivat toisiaan.
Tässä yhteydessä toisen teoksen kautta esiin nousi kysymys
rakkaudesta ja kunnioituksesta. Sitä olen työstämässä
tämän teoksen avulla, ja taas posthumanistisessa kontekstissa kuten edellisessäkin teoksessani.

Aiheena on siis rakkaus – miksi niin?
Etsin pohjaa toislajisten puoleen kääntymiselle, kunnioitukselle ja tasa-arvolle. Kysymykseksi nousi, mikä voi olla
pohja ja peruste sille, että voi rakastaa täysin toisenlaista
olentoa kuin mitä itse ja kaltaisensa ovat, ja sitten nähdä
maailman tätä kautta yhteisenä jaettuna elinympäristönä.

GÖSTA

POTENTIALITY FOR LOVE
3.2.2018–6.1.2019
Kuva: Florian Langhammer.
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Koen Vanmechelen, Meduusa, hopeoitu pronssi, täytettyjä kanoja ja käärmeitä, 2017. | Sampsa Virkajärvi, Mitä jää? (still-kuva videosta), 2015–18. | Elina Brotherus, Flux Harpsichord Concert (osakuva valokuvasta), 2017.

KURKISTUS 2018 NÄYTTELYHIN
Koen Vanmechelen
It's About Time | Kyse on ajasta

Elina Brotherus
Leikkikenttä

Belgialainen Koen Vanmechelen (s. 1965)
on hämmentävän monialainen taiteilija, jonka
tuotantoon kuuluu maalauksia, veistoksia,
valokuvia, videoita ja installaatioita. Parhaiten
hänet tunnetaan kuitenkin monikymmenvuotisesta työstään elävien eläinten, kuten kanojen
kanssa. Vanmechelen on syvästi eettinen
taiteilija, joka on huolissaan maapallon tilasta
ja ihmisen tulevaisuudesta lajina. Hänen
näyttelynsä tuo Serlachius-museo Göstaan ja
sitä ympäröivään puistoon hänen taiteensa sen
koko laajuudessaan. Vanmechelen on Belgian
tunnetuimpia nykytaiteilijoita. Näyttelyn kuratoi
Timo Valjakka.
Gösta 19.5.–16.9.2018

Elina Brotheruksen näyttely Leikkikenttä
esittelee taiteilijan uusimpia teoksia vuosilta
2016–18. Esillä on sekä valokuvia että lyhyitä
videoita. Näyttely on laajennettu versio Brotheruksen Pompidou–keskuksessa Pariisissa syksyllä 2017 esillä olleesta näyttelystä. Teoksia ei
ole nähty Suomessa aiemmin.
Uusissa teoksissaan Brotherus käyttää lähtökohtana mm. 1960-luvun Fluxus-taiteilijoiden
kirjoittamia teosohjeita. Omakuvia kaksikymmentä vuotta tehneen Brotheruksen tuotannossa nämä performatiiviset, kummalliset ja
leikkisät työt kääntävät uuden lehden.
Näyttelyn kuratoi Susan Bright.
Gustaf 16.6.2018–6.1.2019

Sampsa Virkajärvi
Sun kanssa | Mitä jää?
Sampsa Virkajärven näyttely sisältää kaksi
videoteosta. Sun kanssa -teoksessa vanha isä
makaa sängyllä eikä jaksa enää edes puhua –
on aika jättää jäähyväisiä. Teoksessa käydään
läpi isän ja pojan muuttuvaa suhdetta. Vuosien
etäisyyden jälkeen heidän välilleen rakentuu
ymmärryksen ja jonkinlaisen jatkuvuudenkin
mahdollisuus. Mitä jää? -videoteos kuvaa
muistisairaan äidin viimeisiä vuosia omassa
kodissaan ja sitä, millaiseksi aika ja paikka
muuttuvat sairauden edetessä. Teos kuvaa
myös niitä vaikeuksia, joita vanha ihminen ja
hänen hoitajansa kohtaavat kun ei muista,
näe ja hahmota.
Gösta 9.6.2018–3.2.2019

Kiven aika
Kiven aika -näyttelyn pääosassa on kuvanveistäjä Harry Kivijärvi (1931–2010). Hän oli yksi
sukupolvensa merkittävimpiä suomalaisia kuvanveistäjiä, jonka modernistiset kiveen veistetyt teemat olivat osa suomalaisen kuvanveiston
kansainvälistä menestystä 1960–70-luvuilla.
Kivijärven rinnalla Kiven aika esittelee kuusi
suomalaista nykytaiteilijaa, joiden teokset tuovat esiin niitä monenkirjavia muotoja, joihin kivi
taitavissa käsissä taipuu. Näyttelyn taiteilijat
ovat Harry Kivijärvi & Maria Duncker, Timo
Hannunen, Aaron Heino, Anne Koskinen,
Laura Könönen ja Ville Mäkikoskela.
Näyttelyn kuratoi Laura Kuurne.
Gösta 13.10.2018–14.4.2019
Harry Kivijärvi, Kivitalulu, hakattu ja hiottu gabbro, 1974.
Kuva: Sampo Linkoneva.

Dalín gaala
Salvador Dalí loi maineensa surrealismin
mestarina Euroopassa ennen toista maailmansotaa. Sen jälkeen hän oli kaikkien tuntema
taiteilija ja dandy, joka vieraannutti tehokkaasti
itsestään kulttuurimaailman puristit. Hän maalasi yläluokan muotokuvia, oli päivälehdistä ja
televisiosta tuttu julkkis ja purjehti skandaalista
toiseen. Samaan aikaan Dalí kuitenkin avasi
taidettaan yllättäviin suuntiin. 1970-luvulla
hän julkaisi surrealistisen keittokirjan Les
dîners de Gala. Dalin gaala on Dalín tähän
kirjaan perustuva, taiteilijan myöhäistuotannon
teoksia sisältävä installaatio. Se on ilotteleva
kunnianosoitus Salvador Dalílle, jonka elämää
ja taidetta ei voi erottaa toisistaan. Näyttelyn
kuratoivat Pauli Sivonen ja Tarja Väätänen.
Gustaf 16.6.2018 alkaen
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< Riikka Lenkkeri valmistelee tulevaa näyttelyään ateljeessaan Mäntässä.
Kuva: Sampo Linkoneva.

Riikka Lenkkeri

YÖTÄ VASTEN
Riikka Lenkkerin uusissa maalauksissa ihmiset kaivautuvat peittoihin tai kumppanin
kainaloon unesta raukeina. Toiset pyörivät sängyissään aamuyöllä unettomina peittoa
tai tyynyä mytäten. Yötä vasten kuvaa suomalaisten makuuhuoneiden näkymiä
kainostelematta.
Taidemaalari Riikka Lenkkeri on tullut tunnetuksi
suomalaisen arjen kuvaajana. Hän on maalannut yli viisitoista vuotta henkilökuvia tavallisista
ihmisistä.
Yötä vasten -näyttelyn ylhäältäpäin kuvatuissa
kokovartalokuvissa unesta turpeat kasvot painuvat
tyynyyn ja paljas reisi kietoutuu peiton ympärille.
Teokset kertovat suomalaisista niinä hetkinä, kun
he eivät ylläpidä julkisivuaan. Päivällä tinkimättömän tyylikäs ihminen vetää yöksi päälleen vanhan
pyjaman ja jalkaansa villasukat. Nukkuva ihminen
on aina aito ja teeskentelemätön.
Suurikokoisten maalausten rinnalla näyttely
sisältää pienempiä osavartalokuvia ja yksityiskohtia makuuhuoneisiin kertyvistä tavaroista, joiden
avulla selviämme yön yli: nenäliinoja, kirjoja,
rasvatuubeja ja vesilaseja. – Näyttelyn yleisilmeestä tulee hämärä ja upottava, kuin astuisi öiseen
makuuhuoneeseen, johon on jäänyt yöpöydän valo
palamaan, Riikka Lenkkeri kertoo.

Eurooppalaisen maalaustaiteen jäljillä
Maalauksissa on paljon mehukkaasti kuvattuja ja
rypyille laskostuvia peittoja ja tyynyjä. Runsaissa
tekstuureissa voi nähdä viitteitä barokkiin. Italiassa
taidekoulutuksensa saanut Riikka Lenkkeri yhdistääkin nykypäivän aiheisiin ja realistiseen ihmiskuvaukseen eurooppalaisen taiteen perinteitä.
Hän käyttää teoksissaan paksuja päällekkäisiä
maalikerroksia ja rinnastaa kirkkaita värejä murrettuihin sävyihin. Karheat siveltimenvedot
korostavat ruumiillisuuden ja painon tunnetta.
Ihmiskuvauksessa Lenkkeri syventyy tavallisuuden tematiikkaan pitäytymällä tarkoituksellisesti arkisen tunnistettavuuden alueella.

Vastapainona hän maalaa rehevästi ja tavoittelee
kouriintuntuvaa kolmiulotteista muotoa vanhoja
maalaustekniikoita uudelleen soveltaen. Kaikki
teokset on maalattu tutuista malleista. Lenkkeri
käyttää apunaan valokuvia teosten sommittelussa
ja kiinnostavien asentojen etsimisessä.
– Yläviisto kuvakulma on minulla usein toistuva
ja vähän pakkomielteenomainenkin näkökulma.
Valokuva on tärkeä apuväline, tapa luonnostella ja
pohtia aihetta varsinkin haastavissa kuvakulmissa.
Maalausvaiheessa kokeilen erilaisia vaihtoehtoja,
nostan jotakin mielestäni oleellista esiin ja karsin
pois epäoleellisia asioita. Työn edetessä teos
rakentuu uudelleen ja valokuvamaisuus häviää.

Kuvia omasta ajastamme
Yötä vasten osuu ajankohtaiseen aiheeseen.
Univaikeudet ovat yhä yleisempiä myös suomalaisten parissa, ja huonosti nukutuista öistä on
tullut kahvipöytien vakioaihe. Vaikka nukkumisesta
puhutaan paljon ja kaikki tunnustavat unen arvon,
harva rohkenee silti avata makuuhuoneensa ovia
ulkopuolisille.
Riikka Lenkkeri hallitsee kuvattaviensa ominaispiirteiden esiintuomisen. Teokset kasvavat kuitenkin
laajemmiksi kuviksi omasta ajastamme. – Haluan
näyttää, että ihminen on oikeasti myös tätä. Näissä
kuvissa perustunnelma ei ole tuomitseva tai tirkistelevä. Tämä on iso ja aito osa meidän ihmisyyttämme, hän korostaa.

GÖSTA

SERLACHIUS

YÖTÄ VASTEN
3.2.–27.5.2018
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Riitta Fager
SYDÄMELLISESTI

Sinun

Konservaattori Riitta Fager vastaa siitä, että
Serlachiuksen kokoelmien arvokkaat teokset
säilyvät hyväkuntoisina ja niistä voidaan nauttia
vielä vuosikymmenien tai -satojen ajan. Tarkkaa työtä tekevä Riitta nauttii vapaa-aikanaan
oman siirtolapuutarhan hoidosta ja luonnossa
liikkumisesta.

Miten ja milloin olet tullut
Serlachius-museoihin?

Tulin museoihin haun kautta. Aloitin työt
syyskuussa 2013, kun paviljongin rakennustyöt olivat täydessä vauhdissa.

Miten päädyit konservaattoriksi?
Opiskeltuani erilaisia taide- ja käsityöaloja
sekä taidehistoriaa aloitin konservoinnin
opinnot 1994. Konservoinnissa voin hyödyntää sekä kädentaitoja että teoriatietämystä.

Mitä teosten
konservointi sisältää?

Konservointiin kuuluu muun muassa
irtoavan maalin kiinnitys, maalauspohjan
suoristus, teoksen puhdistus ja tarvittaessa restaurointi. Ennaltaehkäisevillä toimilla
pyritään turvaamaan teoksen säilyminen
asentamalla siihen esimerkiksi olosuhdekehys.

Mitä kaikkea muuta
työhösi kuuluu?

Teen kuntotarkastuksia näyttelyihin tuleville lainateoksille ja omien kokoelmien
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teoksille, kun niitä lähetetään lainaan tai
ripustetaan näyttelyyn. Toimin kuriirina,
kun teoksia lainataan ulkomaille. Lisäksi
annan museo-olosuhteita, ripustusta, pakkaamista ja valaistusta koskevia ohjeita,
jotta erilaisten teosten vaatimukset tulevat
huomioiduiksi.

Millaiset Serlachiuksen
kokoelmat ovat konservaattorin
näkökulmasta?

Mitä tarkoitetaan
museo-olosuhteilla?

Miksi taideteoksiin
ei saa koskea?

Museoiden suhteellista ilmankosteutta
ja lämpötilaa säädellään tarkasti, jotta
ne ovat taideteosten säilymisen kannalta
parhaat mahdolliset. Muutokset niissä
aiheuttavat teoksen eri materiaaleissa liikettä, joka ajan myötä johtaa eri kerrosten
tai osien irtoamisen toisistaan, vaikkapa
maalikerroksen irtoamisen pohjamateriaalista.

Mikä on parasta
konservaattorin työssä?

Mahdollisuus työskennellä taideteosten
parissa, niiden tutkiminen, konservointiratkaisujen löytäminen ja työn tuloksen näkeminen. Tunnen olevani eräänlainen linkki
menneen ajan ja tulevaisuuden välissä.

Sydämellisesti Sinun

Ne ovat hyvin mielenkiintoiset ja monipuoliset. Ne sisältävät vanhoja teoksia
ja uusia, erilaisin tekniikoin toteutettuja
teoksia.

Kosketuksesta jää teokseen jälki. Vaikka
se ei heti näkyisikään, vaurio voi muodostua myöhemmin joko pintaan tai rakenteeseen ja muuttaa teoksen ulkonäköä siitä
millaiseksi taiteilija on sen tarkoittanut.

Miten hyvin ihmiset tuntevat
konservaattorin työn?
Millaisia kuvitelmia
heillä on siitä?

Joku on arvellut minun työskentelevän
konservatoriossa musiikin parissa.
Joskus minun on kuviteltu työskentelevän
eläintentäyttäjänä luonnontieteellisessä
museossa. Hekin ovat kyllä konservaattoreita, mutta heidän koulutuksensa on
aivan toinen.

TAPAHTUMIA
Kuva: Stefan Bremer,
Kustannusosakeyhtiö Teos.

SEURAA TAPAHTUMIA:

www.serlachius.fi/fi/tapahtumakalenteri/

Kuva: Amanda Tuukkanen.

Kuva: Meri Haukkavaara.

Kuva: Ari Ijäs, ©Moomin CharactersTM.

Kuva: Snoopi Siren.

TAIDEKAUPUNGISSA TAPAHTUU TALVELLA
2.11. Isänpäiväkonsertti taidemuseo
Göstassa klo 15. Lotta Penttilä (piano),
Juho Nissinen (sello) ja Jenni Halonen
(huilu) esittävät tuttuja kappaleita ja toivottuja klassikkosävelmiä isien makuun.

18.11. Miniteatterikesä: Puupää, Juha
Hurmeen ja Kristian Smedsin toteuttama
yhden miehen musikaali taidemuseo
Göstassa klo 17. Liput 15 €, sisältää
museoiden pääsymaksun.

15.11. Miniteatterikesä: Jaakko Ryhäsen

18.11. Miniteatterikesä: Skiffle-yhtye

ja Maija Böhmin konsertti Suomalaisin
sävelin Merikannosta Malmsténiin Mäntän
Klubilla klo 19. Liput 20 €. Mahdollisuus
nauttia iltapalaa klo 18 alkaen.

Werner Bros. Trio viihdyttää ravintola
Göstassa klo 19. Liput 10 €.

16.11. Seniorikahvit Gustaf-museossa
klo 13. Aiheena Esther Shalev-Gerzin
Tehdas on ulkopuolella -näyttely.

19.11. Miniteatterikesä: Grus Grus
Teatteri esittää Hugo Simbergin siivet
-näytelmän taidemuseo Göstassa klo
16.15. Liput 15 €, sisältää museoiden
pääsymaksun.

18.11. Miniteatterikesä: Kati Outisen

22.11. Mannerheim – hulttio ja kan-

monologi Niin kauas kuin omat siivet
kantaa Gustaf-museossa klo 13. Liput
15 €, sisältää museoiden pääsymaksun.

sallissankari. Pohjoismaiden historian
dosentti, FT, Teemu Keskisarja luennoi
Autere-opiston keskiviikkoluennolla
Gustaf-museossa klo 17.

18.11. Miniteatterikesä: Tanssiteatteri
MD:n esitys Kurkistuksia tanssivaan
Muumilaaksoon taidemuseo Göstassa klo
15. Liput: 5 € lapset ja aikuiset (ei sisällä
pääsymaksua museoihin).

13.12. Suomi 1917. Suomen ja
Pohjoismaiden historian dosentti, FT Samu
Nyström luennoi Autere-opiston keskiviikkoluennolla Gustaf-museossa klo 18.

17.12. Eliisa-teatteri esittää näytelmän
Lemmen Liekki, joka kertoo Elisabet Järnefeltin ja Juhani Ahon tarinan taidemuseo
Göstassa klo 15. Liput 20 €.
8.12. Mäntän sekakuoro johdattelee
jouluun Gustaf-museon perinteisessä
yhteislaulutilaisuudessa klo 18.
Vapaa pääsy.
31.1. Hanna-Reetta Schreck kertoo
Ellen Thesleffistä Autere-opiston keskiviikkoluennolla Gustaf-museossa klo 18.
Vapaa pääsy.
25.2. Perhepäivää vietetään taidemuseo
Göstassa unikuvien parissa klo 12–16.
Taiteilija Riikka Lenkkeri vetää toiminnallisia Unien maailma -kierroksia.
Serlachius-residenssin perjantaikahvit
nautitaan kerran kuussa perjantaina
klo 16–18 Aleksanterin linnassa.
Residenssitaiteilijat esittelevät projektejaan vapaamuotoisesti kahvin äärellä.
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OHJELMAVINKIT
Kuva: Julius Konttinen.

Kuva: Antti Hallakorpi.

Kuva: Tomi Aho.

Herraskainen palaveripäivä

Serlachiuksen valtakunta

klo 9.00 KOKOUS ALKAA AUTEREEN TUVASSA
Kahvit nautitaan kokouspaikkana toimivassa Autereen tuvassa,
joka oli viime vuosisadalla kartanon pehtorin pirtti. Nyt tupaan
on tuotu asianmukainen kokoustekniikka.

klo 10.30 SAAPUMINEN MÄNTTÄÄN
Aamukahvitarjoilu Gustaf-museossa Serlachius-yhtiön
entisessä pääkonttorissa.

klo 12.00 KOKOUSLOUNAS RAVINTOLA GÖSTASSA
Jaloittelemme kartanon pihan poikki nauttimaan kauden
puhtaita makuja taidemuseon maineikkaaseen ravintola Göstaan.
klo 13.00 KOKOUS AUTEREEN TUVASSA JATKUU
klo 17.00 OPASTETTU KIERROS TAIDEMUSEO GÖSTASSA
Vaihdetaan vapaalle. Tutustutaan aluksi tarkemmin vuorineuvos
Gösta Serlachiuksen maisemiin ja unelmiin kartanossa ja
paviljongissa.
klo 18.00 SAMPPANJA-TASTING KARTANON VIINITUVASSA
Historiallinen, tunnelmallinen viinitupa on upea ympäristö
samppanjan vivahteiden tutkimiseen.
klo 19.00 ILLALLINEN RAVINTOLA GÖSTASSA
Tarjolla ravintoloitsija Henry Tikkasen luotsaaman keittiön
hienostuneita makuja.
HINTA 144 e/ henkilö, 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
Mäntän Klubilla tai edustuskodissa Honkahovissa tai tasokkaasti
luonnon keskellä Rapukartanossa.

klo 11.00 LYHYTELOKUVA SERLACHIUKSEN TARINA
Vauhdikkaassa puolen tunnin elokuvassa pala
paperiteollisuuden historiaa.
klo 11.30 OPASTETTU KIERROS GUSTAFILLA
Tutustuminen pääkonttorirakennukseen ja käynti vaikuttavassa
Paperiperkele-näyttelyssä, joka kertoo tarinan Mäntän ensimmäisen patruunan G. A. Serlachiuksen elämästä ja afääreistä.
klo 13.00 LOUNAS RAVINTOLA GÖSTASSA
Pöytiin tarjoiltu lounas sujuu vaivattomasti ja tarjoaa sopivan
levähdyshetken mielenkiintoisten opastusten lomaan.
klo 14.15 OPASTETTU KIERROS TAIDEMUSEO GÖSTALLA
Näemme Gösta Serlachiuksen kodikseen rakennuttamassa
kartanossa suomalaisen kultakauden taiteen huippuja.
Piipahdamme myös uuden paviljongin teemanäyttelyissä.
klo 15.30 OPASTETTU TUTUSTUMINEN GÖSTA SERLACHIUKSEN
RAKENNUTTAMAAN KIVIKIRKKOON
klo 16.15 LÄHTÖKAHVIT MÄNTÄN KLUBILLA
Mäntän Klubi valmistui v. 1920 Serlachius Oy:n juhla- ja
edustustilaksi.
HINTA 63 euroa/henkilö, kun ryhmässä on vähintään 15 henkilöä.
(ryhmän omalla bussilla, sis. opastukset ja ateriat sekä alv:n)

MAJOITUSTA MÄNTTÄ-VILPPULASSA TARJOAVAT MUUN MUASSA:
MÄNTÄN KLUBI p. (03) 474 5900, klubin.fi

HOTELLI ALEXANDER p. (03) 474 9232, hotellialexander.fi

Persoonallisia huoneita ja historian sympaattista havinaa paperiyhtiön
entisellä klubitalolla.

Mutkaton keskustahotelli, jossa maittava aamiainen ja muodikas
kauppa shoppailuun.

ARTHOTEL HONKAHOVI p. (03) 474 5900, klubin.fi

KOIVULAHDEN RAPUKARTANO p. 044 592 9429, rapukartano.fi

Vuorineuvoksen entisen edustuskodin tyylikkäät huoneet nyt
jokaisen varattavissa.

Jylhän erämaakartanon tasokkaat huoneet keskellä Vilppulan metsiä
upeassa järvimaisemassa.
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P.S.
Pauli Sivonen
johtaja

MIKÄ KAIKKI ON SISÄLTÖÄ?
Mikä on viimekädessä museon tärkein
tehtävä? Mihin museon pitää suunnata
resurssinsa, kun museolaitos kokonaisuudessaan joutuu nykyisin kamppailemaan koko ajan pienemmistä
resursseista?

museoiden kokoelmiin ja näyttelyihin.
Nykyisin museot tuntuvat olevan entistä
kirjavampia kulttuuri- ja elämyskeskuksia.
Ne järjestävät konsertteja, keskustelutilaisuuksia, juhlia, joogakursseja – oikeastaan
mitä vain.

Perinteisesti museolaitoksen tärkeimmiksi
tehtäviksi on koettu kokoelman kartuttaminen, ylläpito ja esitteleminen yleisölle. Eli
tärkeää on ollut esineiden tai taideteosten
vaaliminen, niiden esille laittaminen näyttelyissä sekä kokoelmaan ja näyttelyihin
liittyvät julkaisut.

Kaikki tämä on herättänyt myös kritiikkiä.
On sanottu, että museot ovat unohtaneet
perustehtävänsä. Jääkö resursseja enää hyvään kokoelma- ja näyttelytoimintaan, kun
halutaan olla mukana viihde- ja elämysteollisuudessa?

Tämän kovan ytimen ympärille on viimeisten vuosikymmenten kuluessa kertynyt
monia muita aktiviteetteja, jotka nykyisin
pitävät museoammattilaisia kiireisinä.
Esimerkiksi museopedagogiikka kehittyi,
kun oivallettiin, että esineet ja taideteokset
eivät ehkä suoraan puhu kävijöille – väliin
tarvittiin ihminen, joka avaa museoesineiden merkityksiä.

Mielestäni on hyvä asia, että museot
puuhaavat nykysin monenlaisten ei-akateemisten asioiden parissa. Emme voi enää
ajatella, että museolla olisi ”perustehtävä”
ja sitä tukevia ”oheisaktiviteetteja”. Hedelmällisempää on ajatella kokonaisuutta ja
sen tasapainoa.

1970-luvulta alkaen museot ovat astuneet
askeleen kerrallaan alas vanhasta akateemisesta norsunluutornistaan. Kokoelma- ja
näyttelytoiminnan rinnalle on tullut kävijöiden viihtyvyyttä lisääviä asioita: kahviloita,
ravintoloita ja museokauppoja.

Esimerkiksi Serlachius on esimerkki
museosta, jonka on jo sijaintinsa vuoksi
miellettävä oma identiteettinsä yhtä hyvin
kulttuurilaitoksena kuin matkailukohteena. Jotta saisimme kymmenet tuhannet
ihmiset vuosittain Mänttään katsomaan
kokoelmaamme ja näyttelyitämme, meidän
on panostettava aivan erityisellä tavalla
vieraidemme viihtyvyyteen.

Museot alkoivat myös käyttää aikaa ja
resursseja viestintään. Näin yritettiin saada
entistä enemmän ihmisiä tutustumaan

Tämä tarkoittaa matkailumaailmasta tuttuja
asioita: hyviä ravintolapalveluita, ostosmahdollisuuksia, paketointia, ryhmämyyntiä,

yritysyhteistyötä ja monia muita asioita.
Täällä kauneimmassa Suomessa kulttuurin
kylkeen on erityisen luonnollista sijoittaa
myös luontoelämyksiä.

"

Ei ole oleellista
arvottaa museon
eri toimintoja
johonkin tärkeysjärjestykseen.

Serlachius-museoissa emme halua edes
ajatella toimintamme eri puolia minkään
”kova ydin – tukitoimet” -jaottelun kautta.
Ymmärrämme kokoelmamme, näyttelymme,
julkaisumme, museopedagogiikkamme,
ravintola- ja myymälätoimintamme, viestintämme ja yhteistyöverkostomme kaikki
museon sisältötoiminnaksi.
Ei ole oleellista arvottaa museon eri
toimintoja johonkin tärkeysjärjestykseen.
Oleellista on, että kaikki toiminnat toteutuvat samanlaisten laatukriteerien hengessä,
ja että ne puhuvat keskenään samanlaista
kieltä.
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NÄYTTELYT SYKSYSTÄ 2017
KEVÄÄSEEN 2018
GÖSTA

GUSTAF

FUCK THE WORLD! 28.10.2017–22.4.2018

TEHDAS ON ULKOPUOLELLA 1.4.2017–1.4.2018

Jiri Gellerin retrospektiivisessä näyttelyssä asiat ja esineet valuvat, purkautuvat,
räjähtävät tai menevät rikki. Geller haluaa tehdä taidetta, joka näyttää paremmalta
kuin todellisuus – ikuisesti kestävän ilon hetken. Näyttelyn kuraattori on Maaretta
Jaukkuri.

PIKKUKAUPUNGIN SAIRASKERTOMUS 17.6.2017–20.5.2018

Esther Shalev-Gerz käsittelee kulttuuristen identiteettien rakentumista
ja perinteisten ammattien asemaa nopeasti muuttuvassa maailmassa.
Valokuvataiteilija Ville Lenkkerin näyttely piirtää kuvaa pikkukaupungin
originellista lääkäristä, jonka sutkautukset ovat jääneet elämään paikkakuntalaisten keskuudessa.

RAJAT KIINNI 4.2.2017–7.1.2018
Riiko Sakkisen näyttely tutkii itseensä kääntyvää, linnoittautuvaa Eurooppaa, joka
rakentaa moninkertaisia aitoja rajoilleen. Näyttelyn kuraattori on Pauli Sivonen.

PAPERIPERKELE

POTENTIALITY FOR LOVE 3.2.2018–6.1.2019

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

Eija-Liisa Ahtilan uusi teos on veistoksellinen, LED-moduleihin perustuva
videoinstallaatio, joka tutkii aineen ja visuaalisen illuusion sekä ajatuksen ja
fyysisen kosketuksen yhteyttä.

MAISEMA 30.1.2016–20.5.2018

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

STRINDBERGIN HUONEISSA 30.9.2017–21.1.2018
Miten me näemme maailman? Voiko tyhjästä syntyä jotakin? Marja Pirilän näyttely
syntyi camera obscurassa, valon ja valokuvauksen koelaboratoriossa. Näyttelyn
kuraattori on Laura Kuurne.

APTEEKKARIN KAUPPAHUONE

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

YÖTÄ VASTEN 3.2.–27.5.2018
Riikka Lenkkerin näyttely avaa näkymän suomalaisiin makuuhuoneisiin. Lenkkeri
kuvaa mallejaan realistisesti mutta samalla hyväksyvästi. Näyttelyn kuraattori on
Laura Kuurne.

NIITTYJÄ JA ERÄMAITA 26.11.2016–4.11.2018
Serlachiuksen kokoelmanäyttely esittelee maisemataidetta 1600-luvulta meidän
päiviimme ja kertoo ihmisen ja luonnon suhteen muuttumisesta vuosisatojen varrella. Näyttelyn kuraattori on Tarja Talvitie.

NAUTINTO 10.6.2017–4.11.2018
Jukka Korkeila, Elina Merenmies ja Anna Retulainen tekivät Serlachiuksen kokoelmateosten pohjalta intuitiivisesti omia maalauksiaan. Näyttely on toteutettu yhteistyössä HAMin kanssa, ja sen kuraattori on Laura Kuurne.

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
HINNAT
Museoiden yhteislippu:
aikuiset 10 e, eläkeläiset ja opiskelijat 7 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Tilauksesta opastetut kierrokset ja ohjelmapalvelut
alkaen 10 e/hlö sisältäen pääsymaksun.
Museoissamme käy Museokortti.

Vilppulan rautatieasemalta n. 7 km Mäntän keskustaan
www.vr.fi
Pirkkalan ja Jyväskylän lentoasemat n. 100 km
www.finavia.fi
VAASA

web

serlachius.fi
facebook.com/serlachius

MÄNTTÄ-VILPPULA
JYVÄSKYLÄ

63

twitter.com/serlachius
instagram.com/serlachiusmuseums
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