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Olga Gummerus- 
Ehrström, Omakuva, 

1897, öljyväri kankaalle,  
Gösta Serlachiuksen 

taidesäätiö. 
Kuva: Teemu Källi.

Harry Kivijärvi, Teema IX, 1982, gabro,  
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.  
Kuva: Sampo Linkoneva.

Yk
sit

yis
ko

ht
a G

us
taf

-museon friisistä. Kuva: Sampo Linkoneva.

9



3SERLACHIUS Sydämellisesti Sinun

Korviimme kantautui tieto, että olitte koko joukolla käyneet täällä kertomatta siitä  
lainkaan meille. Tuollaisesta käytöksestä ansaitsette kyllä mitä suurimmat nuhteet! 
Tässä nyt muutama rivi kuulumisiamme, vaikka mahdatteko olla niistä kovinkaan  
intresseerattuja, kun vierailunnekin on typistynyt vain ranskalaiseksi visiitiksi.

Tiesittekö, että herra Kivijärvi on jo asettunut taloksi – tunnettehan te hänet? Gösta 
raivasi suureen saliinsa tilaa taiteilijalle koko talven ajaksi ja pyysi mukaan myös muita 
ansioituneita veistäjiä. Salissa on nyt kovin erityinen tunnelma, kun mykät kivet kertovat 
kiinnostavia tarinoitaan. 

Odotamme kovin myös Ollin ja Bucklanin vierailua. Olemme varautuneet viettämään 
varsin somia illanistujaisia Ehrströmien kanssa notkuvien pöytien äärellä – eihän 
kukaan toinen taida arvostaa maallisia iloja niin kuin Bucklan! Eivätkä nuo pyrkimykset 
ole olleet millään muotoa haitaksi herrasväen taiteellisille ansioille. Gösta tosin ei nyt 
montaa hyvää sanaa saanut lausuttua herran eksemplaareista toilettipaperien  
pakkauksiksi, ne pienet cupidot taisivat olla jo liian kanssa. 

Kuuluu tänne seriöösempiäkin kaikuja. Taiteilijatar Lecklin ennalta varoituksen sanaa 
antamatta otti Gustafin kanssa keskustelun alle ankaran vuoden 1918 ja kaikki sen 
ikävät seuraukset. Kyllä me kaikki kovin hämmästyimme, että Gustaf antautui  
konversatsiooniin ja jatkaa sitä kaikesta päättäen vielä pitkän tovin. 

Päätimme nyt sitten lopultakin hiukan renoveerata kartanoa, talvisydännä se tapahtuu. 
Keväällä kelpaa sitten tuoda kaikki meidän rakkaimmat aarteemme puhtaille seinille!  

Pankaapa tekin breiviä tänne meillepäin, kun kallis aikanne sen taas sallii. Voikaa hyvin!

Sydämellisesti Sinun

"
"
" "

"Hienoja elämyksiä tarjosivat miljöö,  
arkkitehtuuri, historia sekä ennen  
näkemättömät taideteokset. Jotain  
tuttuakin oli sopivasti. Näyttelyt ovat  
monipuolisia. Toteutukset ja 
asettelu oli hienosti koostettu.

Todella pysäyttävät kuvaukset ihmissuhteista, perheestä, 
elämästä ja kuolemasta. Hienoa ajankuvaa, upeasti koot-
tuna. Kyllä vaikutti, suosittelen muillekin.

Talo on jo arkkitehtuurisesti vierailun 
väärti. Sisällä näyttelyt yllättivät positiivisesti, 
erityisesti Dali. Erityismaininnan arvoinen myös erittäin hyvin 
onnistunut audiovisuaalinen Serlachius-osa. Kannattaa tulla 
kauempaakin ja tutustua samalla muihin museoihin.

Minäkin istuin näytte-
lytilan pimeydessä ja 
yritin pidätellä kyyne-
leitäni! Onnistumatta.

Paikka on upea. Tässä 
pääsee katsomaan van-
haa patruunameininkiä ja 
maan teollista historiaa. 
Henkilökuntaa on paljon 
ja sekä asiantuntemus 
että palveluhenkisyys ovat 
kohdallaan. 

&

SERLACHIUS

M
EDIASSA

Hyvät Ystävämme,
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GUSTAF-MUSEON 
PALVELUTILAT UUDISTUIVAT
Gustaf-museon palvelutilat ovat saaneet uuden ilmeen. Aula, sali ja historial-
linen kahvio uudistettiin modernismin henkeä kunnioittaen mutta nykypäivän 
vaatimukset huomioon ottaen. Tilojen suunnittelusta 
vastasi sisustusarkkitehti Kristiina Michelson 
Studio Arcibellasta. 

Talon interiööri palautettiin hänen suun-
nitelmansa pohjalta 1930-luvun henkeä 
ilmentäväksi kokonaistaideteokseksi. 
Kalusteiden värit polveutuvat Lennart 
Segerstrålen aulaan tekemistä seinämaa-
lauksista. 

Historiallisen kahvilan seiniä kiertävät mustat nah-
kasohvat antavat tilalle ryhtiä, samoin kuin seinille kootut valokuvaryhmät. 
Kokous- ja juhlatilana toimivaan saliin asennettiin uusi, epäsuora yleisvalais-
tus. Salin ilmettä pehmentävät ruskeasävyiset kalusteet ja niihin sävytetyt 
verhot. Tilojen uusi ilme on kerännyt runsaasti kiitosta kävijöiltä.

KARTANOON UUSI
KOKOELMARIPUSTUS 
IKKUNAREMONTIN JÄLKEEN
Serlachius-museo Göstan kartanossa alkaa vuodenvaihteessa 
ikkunaremontti, jonka ajaksi kartano suljetaan yleisöltä.  
Ikkunoiden lämmöneristystä parannetaan lämpölasi- 
elementeillä. Kartanon ikkunat konservoitiin ulkopuolelta  
vajaat kaksi vuotta sitten. Remontin valmistuttua kartanossa 
avataan 6.4.2019 uusi kokoelmaripustus Kartanon klassikot. 
Näyttelyn kuratoi galleristi ja kuraattori Veikko Halmetoja. 
Ripustukseen tulee klassikkoteoksia taidesäätiön kokoelmista. 
Mukana on helmiä Suomen taiteen kultakaudelta, vanhaa 
eurooppalaista taidetta sekä myös uudempia hankintoja.

KUULUMISIA

KOULULAISTEN BUSSIKYYDIT 
MUSEOIHIN JATKUVAT
Alkuvuodesta 2018 aloitetut koululaiskuljetukset Serlachius-museoihin jatkuvat 
jälleen talvikaudella. Koululaisille eri puolilta Suomea tarjotaan tilaisuus tulla 
vierailulle museoiden maksamalla bussikuljetuksella. Vierailuun sisältyy tutustuminen 
molempiin Serlachius-museoihin.

Taidesäätiö päätti käyttää viiden vuoden aikana 20 000 euroa vuodessa bussi-
kuljetuksiin. Tällä rahalla pystytään tarjoamaan kyyti noin 2 000 oppilaalle vuodessa. 
Museoihin saatiin satoja yhteydenottoja, kun uutinen julkaistiin. Kuljetuksia järjeste-
tään siinä järjestyksessä kuin koulut ovat ilmoittaneet kiinnostuksestaan. 

Viktor Westerholm, Satamakuva,1892, öljyväri puulle,
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Vesa Aaltonen.
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TAITEILIJAPAJOJA AIKUISILLE
Serlachius-museoiden uutuustuotteita ovat aikuisille järjestettävät taiteilija-
pajat. Tarjolla on grafiikanpaja, akryylimaalauspaja, veistospaja, vuolupaja 
sekä suomalaisten käsitöiden paja. Pajat toteutetaan ammattitaiteilijoiden tai 
-käsityöläisten johdolla.

Kävijöille halutaan tarjota omakohtainen kokemus taiteen tekemisestä. 
Ohjelmaan sisältyy ensin taiteeseen tutustumista museoissa. Sitä kautta 
virittäydytään taiteen tekemiseen. Suomalainen luonto on vahvasti mukana 
pajojen teemoissa. Osallistuminen ei edellytä aiempaa harrastuneisuutta, 
ainostaan kiinnostusta taiteeseen. Puoli päivää kestävä taidepaja voidaan 
toteuttaa suomeksi ja englanniksi.

VOILEIPÄPÖYTÄ 
KARTANON TYYLIIN
Ravintola Göstan tarjontaa täydentää keit-
tiömestari Henry Tikkasen suunnittelema 
”voileipäpöytä”. Se kunnioittaa Joenniemen 
perinteitä ja tarjoaa asiakkaille ripauksen vanhasta kartanon 
hengestä. Vuorineuvoksetar Ruth Serlachiuksen muistiinpanoista 
löytyi 1960-luvun alusta maininta voileipäpöydästä, joka on 
nyt päivitetty tähän päivään. Voileipäpöytä sopii erinomaisesti 
vaikkapa herkulliseksi lounaaksi tai kevyeksi iltapalaksi.

KUULUMISIA

MUSEOKAUPAN UUTUUKSIA
UUSI TAIDEMUKISARJA
Serlachius-museoiden museokauppa lanseeraa kotimaisen 
taidemukisarjan. Mukit ovat muotoilija, TaM Päivi Rintaniemen 
käsin valmistamia, ja niihin on painettu yksityiskohta museon 
taidekokoelmaan kuuluvasta teoksesta. Ensimmäiset kaksi 
mukia esittelevät Helene Schjerfbeckin tunnettuja maalauksia.

Tulevina vuosina mukeja julkaistaan uusilla taidekuva-aiheilla.  
Näistä keräilytuotteista saa koottua lahjaksi tai itselleen kauniin 
ja yksilöllisen astiakokonaisuuden. Ensimmäiset, vuoden 2018 
taidemukit ovat Schjerfbeckin Punaposkinen tyttö, 1927 
(saatavana 2018 lopulla) sekä Autoilija (Måns Schjerfbeck), 1929.

POIKAKALENTERI 2019
Nauti taiteen upeista mieskuvista läpi vuoden! Vuoden 2019 
seinäkalenteriin on valikoitu näyttäviä miesaiheita Gösta 
Serlachiuksen taidesäätiön taidekokoelmista. Teokset ovat 
poimintoja eri aikakausilta: kalenterin varhaisin maalaus on 
1600-luvulta, tuoreimmat 1920-luvulta. Kalenterin taiteilijat 
ovat Alf Danning, Magnus Enckell, Akseli Gallen-Kallela, 
Jan van Ravesteyn, Jalmari Ruokokoski, Helene Schjerfbeck ja 
Wilho Sjöström.

MAINIOT 
LAHJAIDEAT!

Muki 34 €  
Kalenteri 15 €

Poikkea ostoksille  
museoihin tai  

kauppa.serlachius.fi
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Kun kyseessä on kivi, sadat tai edes tuhannet vuodet eivät tunnu 
missään. Kiven aika -näyttelyn teosten materiaalit, graniitti, dioriitti 
ja gabro voivat olla 1 800–1 900 miljoonaa vuotta vanhoja. Kiven 
sisällä odottavat muodot ovat houkutelleet ihmistä vastustamat-
tomasti puoleensa; varhaisimmat kivestä muotoillut alkeelliset 
työkalut ovat 2,5 miljoonaa vuotta vanhoja. 

Kiven aika -näyttelyssä ihmisen ja kiven yhteinen historia alkaa 
paljon myöhemmin. Vanhin esillä oleva kiviesine tehtiin Egyptissä 
yli 4 000 vuotta sitten ja uusimmat 2000-luvun Suomessa. 
Veistäjän perusvälineet, taltta ja vasara, ovat koko tämän ajan 
pysyneet samoina.

Kivet vetivät Harry Kivijärveä puoleensa jo lapsena. Perheen 
kesäasunnolla Ruissalossa hänellä oli hyvä mahdollisuus kivien 
tutkimiseen. Ammatillinen kiinnostus kiveen ja sen muinaisiin 
käsittelytapoihin tarttui nuoreen mieheen 1950-luvulla Italiassa. 
Alun perin taidemaalariksi valmistunut Kivijärvi opiskeli Rooman 
taideakatemiassa kuvanveistoluokalla vuosina 1955–1956. 

Kivijärvi oli perinpohjaisesti perehtynyt kivenkäsittelyn tuhansia 
vuosia vanhaan perinteeseen, ja hänen työskentelyään leimasi 
suuri kunnioitus vanhoja kulttuureja kohtaan. Egyptiin, Sudaniin, 
Meksikoon ja Peruun suuntautuneilla matkoillaan hän tutki vanhaa 
kivityötä. 

Taipuva, elävä kivi
Kivijärven veistoksille on tyypillistä selkeys. Pinnan syvenevät ja 
ulkonevat muodot piirtyvät täsmällisinä, ja veistosten perusmuo-
dot ovat helposti ymmärrettävissä. Samalla kiven pintakäsittely 
on orgaanista ja pehmeää. Vaikka veistokset ovat ei-esittäviä, ne 
herättävät monenlaisia mielleyhtymiä: kiertyvä ihmiskeho, tuulessa 
pullistuva purjekangas tai pään jättämä painallus tyynyllä. Katsojat 

eri aikoina ovatkin löytäneet Kivijärven veistoksista niiden kevyen 
liikkeen, raskaiden kivien on sanottu kuin leijailevan ilmassa. 

Päällekkäin kahdesta tai kolmesta kivestä kasatut veistokset 
muistuttavat myös rakentamisesta ja tuovat mieleen arkkitehtuurin 
ja kuvanveiston yhteisen historian, esimerkiksi ihmishahmoiset ra-
kennuksia kannattelevat pilarit. Kivijärven teoksia on verrattu usein 
muinaisten kulttuurien meille ihmeteltäväksi jättämiin, pystyyn 
nostettuihin kivipaasiin. Kivijärven teoksissa näkyykin yhtä lailla 
modernistin kansainvälinen muotokieli kuin yhteys menneeseen. 

Perinteen jatkajat
Pitkään taideopettajana toiminut Kivijärvi kantoi huolta kivenkäsit-
telytaidon jatkumisen puolesta. Kiven aika -näyttelyssä kivenveis-
ton perinnettä jatkavat kuusi nykykuvanveistäjää: Maria Duncker, 
Timo Hannunen, Aaron Heino, Anne Koskinen, Laura Könönen ja 
Ville Mäkikoskela. He edustavat hyvin erilaisia taiteentekemisen 
tapoja. Kivijärven tavoin jokainen heistä on löytänyt omaleimaisen 
tyylinsä ja kaikki he työstävät itse kiveä. 

Kivijärven teosten maaperää oli ihmisen rakentama kulttuuri. 
Niiden rinnalle Laura Könönen (s. 1980) ja Ville Mäkikoskela (s. 
1975) tuovat näyttelyyn urbaanin muotokielen ja nykyihmisen kau-
punkikulttuurin: dioriittisen jättikaiuttimen tai marmoriin veistetyn 
kertakäyttökulttuurin. Aaron Heinolle (s. 1977) kivi on yksi monista 
materiaaleista. Siinä missä Kivijärven veistoksissa voi nähdä 
hienovaraisen orgaanisen liikkeen, Heinon marmorit ovat alkuvoi-
maisia. Hän ammentaa teoksiinsa sisältöä elämästä itsessään, 
sen jatkuvasta muutoksesta ja elollisen halusta lisääntyä. 

Harry Kivijärven (1931–2010) modernistiset, kiveen veistetyt teemat olivat osa suomalaisen kuvanveiston kansain-
välistä menestystä 1960–70-luvuilla. Kiven aika -näyttelyssä ihmisen ja kiven ikiaikaista dialogia jatkavat Harry 
Kivijärven lisäksi kuusi nykykuvanveistäjää: Maria Duncker, Timo Hannunen, Aaron Heino, Anne Koskinen, Laura 
Könönen ja Ville Mäkikoskela. 

KIVEN AIKA

< Harry Kivijärvi, Niilillä, 1982, gabro, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö, kokoelma Harry Kivijärvi. Kuva: Sampo Linkoneva. 

GÖSTA
KIVEN AIKA

13.10.2018.–14.4.2019

HARRY KIVIJÄRVI JA KUUSI SUOMALAISTA NYKYKUVANVEISTÄJÄÄ 
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Kiinnostus luonnon muovaamiin kiviin ja kiven pitkään historiaan 
yhdistää Maria Dunckeria (1963), Timo Hannusta (s. 1969) ja 
Anne Koskista (s. 1969). Duncker on käyttänyt veden hiomia ran-
takiviä animaatioteoksensa materiaalina. Timo Hannusen aikaa ja 
ympäristön tilaa käsittelevät, mustaan kiveen veistetyt teokset ovat 
puolestaan kuin luonnon muovaamia arkeologisia löydöksiä. 

Anne Koskinen on veistänyt teoksensa jääkauden siirtelemiin luon-
nonkiviin. Hänen teossarjansa saksankielisellä nimellä Findling on 
kaksoismerkitys: siirtolohkare ja löytölapsi. Veistokset voi nähdä 
muistomerkkeinä juuristaan tietämättömille lapsille. Toisaalta ne 
muistuttavat edelleen toteutuvasta käytännöstä: ei-toivottujen 
lasten, usein tyttöjen, hylkäämisestä.

Kansainvälinen konteksti esillä
Harry Kivijärvi oli kansainvälinen taiteilija, ja osa näyttelyn teok-
sista onkin matkustanut useissa maissa ennen päätymistään 
Mänttään. Kivijärvi edusti Suomea monissa kansainvälisissä 
näyttelyissä, esimerkiksi São Paulon biennaalissa 1961 ja 1967, 
Venetsian biennaalissa 1966 ja 1972 ja Pariisin FIACissa 1978, 
1980 ja 1983. 

Kiven aika -näyttelyssä nähdään pieni otos siitä kansainvälisestä 
ilmapiiristä, jossa Kivijärven teokset vaikuttivat. Tutkija Tomi Moisio 
on koonnut pyramidigalleriaan erillisen pienoisnäyttelyn, joka 
esittelee Henry Mooren, Marino Marinin, Hans Arpin, 
Alberto Magnellin, Lynn Chadwickin ja Willy Weberin teoksia.

Kokoelma Kivijärvi lahjoituksena Serlachiukselle
Harry Kivijärvi säätiöi vielä eläessään kokoelmansa keskeisiä 
teoksia. Kokoelma lahjoitettiin taiteilijan kuoleman jälkeen vuonna 
2011 Gösta Serlachiuksen taidesäätiölle. Se sisältää 24 Kivijärven 
teosta, joista pääosa on kiviveistoksia, sekä taiteilijan keräämän 
64 teoksen ja esineen taidekokoelman. Kivijärven kokoelmaan 
on tähän asti voinut tutustua taidemuseon puistossa, jonne osa 
veistoksista sijoitettiin pysyvästi vuonna 2014. 

Kiven aika -näyttelyssä on esillä ennen näkemätöntä aineistoa, 
kuten pienempiä veistoksia, taidesäätiön hankkima neljäntoista 
pienesineen Egypti-kokoelma sekä taiteilijan varhaisia veistoksia. 
Osa teoksista on lainassa, kuten Kivijärven varhainen abstrakti 
teos Andreaksen kivi (1963), joka on saatu Tukholmasta Moderna 
Museetin kokoelmasta.

Laura Kuurne
Kiven aika -näyttelyn kuraattori

KIVEN AIKA – HARRY KIVIJÄRVI  
JA KUUSI SUOMALAISTA 
NYKYKUVANVEISTÄJÄÄ
Kirjoittajat: Laura Kuurne (toim.), 
Liisa Lindgren, Tomi Moisio, 
Liisa Kivijärvi
Parvs, 2018 | 120 sivua 
Saatavissa myös  
englanninkielisenä.

NÄYTTELYJULKAISUT

MITEN PYRAMIDIT 
RAKENNETTIIN? MUINAISTEN 
KANSOJEN KIVITYÖ
How Were the Pyramids  
Built? Ancient Peoples  
and Their Stonemasonry
Kirjoittaja: Harry Kivijärvi
Esipuhe: Jaakko Frösén
Parvs, 2018 |160 sivua

34 €

29 €

OSTA 
kirjat verkko-
kaupastamme 

kauppa.serlachius.fi

Laura Könönen, Dark Matter, 2010, dioriitti, erikokoiset palat tilassa. Kuva: Jussi Tiainen.



GUSTAF-MUSEON FRIISI  
KERTOO MÄNTÄN 150-VUOTIAAN PAPERITEOLLISUUDEN SYNTYTARINAN
Mäntän paperiteollisuuden perustamisesta on syksyllä 2018 
kulunut 150 vuotta. Serlachius-museo Gustafin eli entisen  
G. A. Serlachius Osakeyhtiön pääkonttorin aulaa koristaa  
taiteilija Lennart Segerstrålen maalaama friisi, joka kertoo 
Mäntän teollisuuden mieleenpainuvan syntytarinan.

Arkkitehtitoimisto Jung & Jungin suunnittelema funkkistyylinen 
pääkonttori valmistui 1934. Vuorineuvos Gösta Serlachius 
halusi tehdä uudesta pääkonttorista yhtiönsä käyntikortin. Tähän 
tavoitteeseen kuului rakennuksen koristaminen korkeatasoisella 
taiteella. Yhtiö tilasi hänen ehdotuksestaan taiteilija Lennart 
Segerstrålelta (1892–1975) Mäntän teollisesta historiasta kerto-
van friisin koristamaan pääkonttorin aulaa. Taiteilija oli maalan-
nut jo vuonna 1935 aulan seinään al secco -tekniikalla suuret 
maalaukset Maa ja Metsä. 

Segerstråle halusi toteuttaa teoksen tuon ajan pohjoismaisten 
freskotaiteen esikuvien mukaisesti dekoratiivisena ornamentti- 
friisinä. Hän maalasi Mäntän syntyhistoria -teoksen märälle mar-
morihiekkapinnalle stucco lustro -tekniikalla. Hän käytti teoksesta 
nimitystä marmorifriisi. 

Väritykseltään lähes monokromaattinen friisi valmistui joulukuus-
sa 1937. Friisi kiertää aulan ovaalinmuotoisessa valoaukossa en-
simmäisen ja toisen kerroksen välissä. Se on noin 80 senttimetriä 
korkea ja 28 metriä pitkä. 

Friisin yhdeksän kohtausta tekevät kunniaa Mäntän tehtaiden 
perustajalle kauppaneuvos G. A. Serlachiukselle kertoen Mäntän 
teollisuushistorian alkuvuosista. Taiteilijan signeeraus löytyy tari-
nan ensimmäisestä aiheesta, apteekkari Serlachiuksen muoto- 
kuvassa olevasta apteekkipullon kyljestä.

Serlachius-sukuiset patruunat johtivat Mäntän tehtaita lähes 120 
vuoden ajan. Kun G. A. Serlachius Oy vuonna 1986 fuusioitui 
Metsäliiton Teollisuuden kanssa, tehtaan pääkonttori siirtyi pois 
Mäntästä. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö osti pääkonttorira-
kennuksen vuonna 2000 ja perusti siihen museon, joka nykyisin 
tunnetaan Serlachius-museo Gustafina. 

Marjo-Riitta Simpanen
Tutkija, taidehistorioitsija

1 UNELMA PUUHIOMOSTA Mäntän synty -friisin tarina 
alkaa kuva-aiheella, jossa apteekkari G. A. Serlachius 

istuu mietteissään ja uneksii Mäntänkosken rantaan raken-
nettavasta puuhiomosta. Tehdasalueen keskellä korkeasta 

tehtaanpiipusta tupruaa taivaalle savu. Pilvien lomasta 
siivilöityvät valonsäteet osuvat kuohuvaan Mäntänkoskeen, 
josta puupöllejä puuhiokkeeksi silpovat sylinterit saivat 
voimansa.



2 MATKA MÄNTÄNKOSKELLE Tehtaan aloittaessa toimintan-
sa Mänttä oli tiettömien taipaleiden takana. Serlachius oli 

purjehtinut Tampereelta ensin Vilppulaan Pegasus-aluksellaan. 
Soutuveneellä päästiin Mänttään, mutta vene oli vedettävä ensin      
       

vastavirtaan Vilppulankosken ja Melaskosken kautta Kuoreveden 
puolelle ja soudettava edelleen Mäntänkoskelle. Serlachiuksella 
oli mukana viisi pohjalaista kirvesmiestä, Mäntän tehdasyhdys-
kunnan ensimmäiset rakentajat. 

3 PUUHIOMO NOUSEE Rakentaminen alkoi lähes tyhjästä. 
Mäntänkoskessa oli kaksi kuohuvaa uomaa ja niiden lähei-

syydessä Mänttä-niminen maatila sekä ympärillä sankat metsät. 
Tehdasta rakennettiin kivi kiveltä ja hirsi hirreltä.   

Työmaalla tarvittiin muurareita, kirvesmiehiä ja timpureita, sekä 
mestareita että apupoikia. Kaiken uurastuksen organisoi G. A. 
Serlachius, joka käytti lyhyet vapaahetket mieliharrastuksensa 
koskikalastuksen parissa. 

4 KOSKEN PERKAUS Tekemätöntä työtä oli paljon, mutta 
tekijöitä ja palkkarahoja vähän. Raittiusaate ei Serlachiusta 

puhutellut. Perimätiedon mukaan vuonna 1870 järjestetyissä 
Mäntänkosken perkaustalkoissa osallistujille annettiin       

palkkioksi ja virkistykseksi nassakka paloviinaa mieheen. Kun 
koko päivä oli kangettu kiviä koskesta, illalla ”niin kivet kuin 
miehetkin lojuivat pitkin maita”. 

5 PUUHIOKETTA KÄSITYÖNÄ 1800-luvun lopulla tehdastyö oli 
pitkälti ihmisvoimin tehtävää käsityötä. Mäntän puuhiokkeelle 

oli kysyntää maailmalla, jos tuotteen laatu vain oli hyvä. Siksi sitä 
oli jatkuvasti tarkkailtava. Kesäaikaan puuhiokkeesta puristetut 

”kakut” eli arkit kuivattiin auringossa ulkona kuin pyykit narulla. 
Naiset pakkasivat valmiin tuotteen paaleiksi, jonka jälkeen matka 
maailmalle saattoi alkaa. 



6 KIRKKOVENEILLÄ MATKAAN Koska Mänttään ei ollut alkuvuo-
sina sen enempää rautatietä kuin kunnollisia maanteitäkään, 

vesitie oli kätevin kulkureitti. Kuoreveden puolella paalit pakattiin 
pressujen suojaan pitkiin kirkkoveneisiin ja monivaiheinen matka 

alkoi. Veneet miehistöineen veivät lastit ensin Kuoreveden etelä-
päähän, ja sieltä jatkettiin ajohevosilla Länkipohjaan ja edelleen 
avoveden aikaan laivoilla tai proomuilla Hämeenlinnaan.

7 PAALIEN VARASTOINTI Hämeenlinnassa paalit varastoitiin 
odottamaan talvea. Junayhteys Riihimäen ja Lahden kautta 

Pietariin oli olemassa jo vuonna 1870, mutta Serlachius ei sitä 
heti alkuvuosina käyttänyt. Lihasvoimaa ja monta työvaihetta 

tarvittiin, että Mäntän tehtaan puuhioke saatiin kuljetettua moit-
teettomassa kunnossa tilaajille, jotka edelleen jalostivat hioketta 
paperiksi ja pahviksi.

8 HEVOSILLA PIETARIIN Serlachiuksen puuhioketta kuljetettiin 
rekipelillä Hämeenlinnasta eteenpäin. Pakkasten paukkuessa, 

tuulessa ja viimassa ajomiehet rahtasivat paalikuormia suuriruh-
tinaskunnan pääkaupunkiin Pietariin asti. Kuormahevoset saivat 

pinnistellä voimiensa edestä halki harvaan asutun maan vetäen 
raskaita lastejaan. Matkan varrella hevosia ja ajomiehiä tarpeen 
mukaan vaihdettiin. 

9 VIHDOIN MARKKINOILLA Pietarin pääteasemalla hevoset 
ruokittiin ja miehet pääsivät lämmittelemään avotulilla hiili-

korien ääressä. Kaupungin tunnistaa Pietariksi sen maamerkeistä 
Kazanin katedraalin kupolista, Pietari-Paavalin linnoituksesta ja 

Verikirkon sipuleista. Kuvatarinassa taiteilija on sijoittanut vierek-
käin Pietarin kaupungin perustajaa kuvaavan ns. Vaskiratsastajan 
ja Mäntän perustajan G. A. Serlachiuksen, sillä friisi loppuu 
Pietari Suureen ja alkaa Serlachiuksesta. 

Friisikuvat: Sampo Linkoneva.
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Kahteen museoon levittäytyvä näyttely esittelee Olga Gummerus-
Ehrströmin (1876–1938) maalauksia ja piirroksia taidemuseo 
Göstassa. Gustaf-museossa esitellään Eric O. W. Ehrströmin 
(1881–1934) tuotantoa, taiteilijapariskunnan yhteisiä projekteja ja 
yhteistyötä heidän mesenaattinsa Gösta Serlachiuksen kanssa.

Näyttely perustuu Ehrströmien Gösta Serlachiuksen taidesäätiölle 
1930-luvun puolivälissä tekemään testamenttilahjoitukseen, joka 
sisältää yli 4 000 teosta ja luonnosta. Näyttely pohjautuu pitkäai-
kaiseen luettelointi- ja tutkimustyöhön. Sen ovat kuratoineet tutkija 
Helena Hänninen Serlachius-museoista ja museonjohtaja Pälvi 
Myllylä Visavuoren museosta.

Bucklan – monipuolinen taidekäsityöläinen
Eric O. W. Ehrström, lempinimeltään Bucklan, oli monipuolinen 
taidekäsityöläinen ja taideteollisuusmies, joka hallitsi metallin 
pakotuksen sekä emali- ja jalokivisepän työt. Hän teki lasi- ja 
freskomaalauksia, grafiikkaa ja heraldiikkaa. Hän suunnitteli myös 
astioita ja tekstiilejä, kuvitti ja kirjoitti kirjoja, piirsi ja maalasi. 
Kaiken sen lisäksi Ehrström toimi konservaattorina, opettajana, 
intendenttinä ja taiteellisena johtajana.

Nuori Ehrström opiskeli Akseli Gallen-Kallelan johdolla tämän ko-
tiateljeessa Ruoveden Kalelassa 1899–1900. Hän toimi taiteilijan 
avustajana ja teki samalla paljon omia luonnoksiaan: kasvi- ja 
hyönteistutkielmia, koristeaiheita, heloja, valaisimia, lasimaalauk-
sia ja tekstiilimalleja. Ehrström oli haaveillut taidemaalarin urasta 
mutta löysi Kalelassa todelliset lahjansa taideteollisuuden ja 
-käsityön parissa sekä graafikkona. 

Opiskeltuaan hetken Pariisissa lahjakas nuori mies pääsi 1900-
luvun alussa taideteolliseksi avustajaksi Gesellius, Lindgren, 
Saarinen -arkkitehtitoimistoon. Siellä hän toteutti arkkitehtien 
suunnittelemiin rakennuksiin ja sisustuksiin yksityiskohtia. Hän 
omaksui ajattelutavan, jonka mukaan rakennukset olivat kokonais-
taideteoksia pienimpiä yksityiskohtia myöten.

Arkkitehtitoimiston toteuttamia rakennuksia ovat esimerkiksi 
Kirkkonummelle rakennetut Hvittorp ja Hvitträsk, Pohjoismaiden 
Osakepankin pääkonttori Helsingissä, Viipurin maalaiskuntaan 
valmistunut Suur-Merijoen kartano sekä Saksaan Hampurin lähelle 
rakennettu Haus Molchow. Ehrström teki rakennuksiin metallipako-
tustöitä, kuten kupariin pakotettuja ulko-ovia, koristelaattoja oviin 
ja huonekaluihin, kynttelikköjä ja paljon muuta. 

Kokonaisvaltainen suunnittelu edellytti saumatonta yhteistyötä 
arkkitehtien kanssa. Ehrströmillä oli valmiudet tähän, ja hänen 
Kalelan aikaisessa luonnoskirjassaan on runsaasti tyylikkäitä 
suunnitelmia arkkitehtuurin detaljeiksi sopivista esineistä. 
Yhteistyö Armas Lindgrenin ja Eliel Saarisen kanssa jatkui 
1920-luvun alkuun.

OLLI JA BUCKLAN –  
EHRSTRÖMIEN 
ELÄMÄ JA TAIDE
Taiteilijat Olga Gummerus-Ehrström ja Eric O. W. Ehrström ovat jääneet melko tuntemattomiksi, vaikka heidän  
tuotantonsa on poikkeuksellisen laaja ja monipuolinen. Serlachius-museoiden näyttely Olli ja Bucklan –  
Ehrströmien elämä ja taide avaa taiteilijapariskunnan elämää ja taidetta paremmin kuin koskaan.

GUSTAF ja GÖSTA OLLI JA BUCKLAN –  
EHRSTRÖMIEN  

ELÄMÄ JA TAIDE
26.1.2019–12.1.2020

< Olga Gummerus-Ehrström, Pojan muotokuva, 1896, öljyväri kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Teemu Källi.  
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Lahjakas taidemaalari Olli
Olga (Olli) Gummerus-Ehrström oli Suomen Taideyhdistyksen 
piirustuskoulussa ja Pariisin akatemioissa opiskellut taitava muo-
tokuvamaalari. Hänen lahjakkuutensa huomattiin ja palkittiin sti-
pendeillä ja palkinnoilla jo piirustuskoulussa 1890-luvulla. Olga 
Gummerus ja Eric O. W. Ehrström tapasivat toisensa Pariisissa. 
Naimisiin he menivät 1903, ja avioliitto oli monista vastoinkäymi-
sistä huolimatta onnellinen.

Pariskunta työskenteli paljon yhdessä. Olga Gummerus-Ehrström 
toimi miehensä työparina ja jätti kenties taloudellisista syistä 
maalaamisen vähemmälle. Ehrströmien yhteistyö oli niin tiivistä, 
ettei kaikille heidän tekemilleen töille ole voitu nimetä yhtä 
tekijää. 

Rakennuskohteisiin toteuttamiensa koristelujen lisäksi Eric  
O. W. Ehrström suunnitteli ja valmisti pienesineitä ja koruja, 
joiden aiheet hän haki usein luonnosta. Niiden muotokieltä 
kehuttiin jo hänen omana aikanaan poikkeuksellisen hienostu-
neeksi. Hän sai tunnustusta myös graafikkona. Hänen teoksiaan 
oli esillä lähinnä yhteisnäyttelyissä. Ensimmäistä laajaa yksityis-
näyttelyä Eric O. W. Ehrström suunnitteli syksyksi 1934, mutta 
kuolema ehti ennen.

Olga Gummerus-Ehrström osallistui taidenäyttelyihin opiskeluai-
kanaan 1890-luvulla ja sen jälkeen vain muutamaan näyttelyyn 
1900-luvun kahdella ensimmäisellä kymmenellä. Hän ja hänen 
tuotantonsa on jäänyt unhoon ja kirjoittamatta taidehistoriaan.

Kokoelma tutkijoiden ulottuville
Eric O. W. Ehrström toimi asiantuntijana vuorineuvos Gösta 
Serlachiuksen taidehankinnoissa, ja hänen kauttaan tuli monia 

Olga Gummerus-Ehrström (attr.), pakkauskääre Fazerin makeistehtaan tuotteeseen, 
n. 1908, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Teemu Källi.

 Eric O. W. Ehrström, korvakorut, emaloitu tompakki, 
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Rauno Träskelin. 

OLLI & BUCKLAN  
ERIC O. W. EHRSTRÖMIN JA  
OLGA GUMMERUS-EHRSTRÖMIN  
ELÄMÄ JA TAIDE
Kirjoittajat: Helena Hänninen (toim.), 
Pälvi Myllylä, Tarja Talvitie,  
Tuomas Hyrsky, Heli Hemgård
Parvs, 2019 | n. 250 sivua
Ilmestyy tammikuussa 2019.

NÄYTTELYJULKAISU

OSTA 
kirjat verkko-
kaupastamme 

kauppa.serlachius.fi

tärkeitä teoksia vuorineuvoksen taidekokoelmaan. Merkittävin 
niistä on ehkä Akseli Gallen-Kallelan Probleemi (Symposion) 
vuodelta 1893. Serlachius myös suunnittelutti Ehrströmillä esineitä, 
vaakunoita ja tuotemerkkejä sekä omaan että johtamansa G. A. 
Serlachius Oy:n tarpeisiin.

Ehrströmien poikkeuksellisen mittavaa elämäntyötä on tähän men-
nessä tutkittu melko vähän. Siihen avautui entistä paremmat mah-
dollisuudet, kun Gösta Serlachiuksen taidesäätiölle testamenttilah-
joituksena saatu laaja taide- ja arkistokokonaisuus saatiin joitain 
vuosia sitten luetteloitua sähköisiin järjestelmiin. Tämä helpottaa 
harvinaisen monipuolisen teos- ja luonnoskokoelman tutkimista.
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RENESSANSSIMUOTOKUVA  
HERÄSI UUTEEN KUKOISTUKSEEN
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön 
kokoelmaan kuuluva 18-vuotiaan 
venetsialaisnaisen renessans-
simuotokuva on pitkään ollut 
huonokuntoisena sivussa näytte-
lyistä. Teos on nyt konservoitu ja 
sen taidehistoriallinen tausta sai 
tutkimuksessa uutta valaistusta. 
Venetsialaisen renessanssimestari Paolo 
Veronesen (1528–1588) piiriin kuuluvaa 
freskomaalari Giovanni Antonio Fasoloa  
(1530–1572) pidettiin aiemmin teoksen 
tekijänä. Fasolo oli kotikaupungissaan 
Vicenzassa menestyvä taiteilija, muotoku-
vamaalari sekä kangas- ja silkkikauppias. 
Hän oli Vicenza Accademia Olimpican 
jäsen ja teki yhteistyötä tunnetun arkkiteh-
ti Andrea Palladion kanssa. Fasolo kuoli 
tapaturmaisesti kesken parhaan työuran 
pudottuaan rakenteilla olevan palatsin 
telineiltä

Muotokuvan neitokaisen iäksi tiedetään 
18 vuotta teoksessa olevan tekstin pe-
rusteella. Sen sijaan tieto hänen henkilöl-
lisyydestään on kadonnut. 1980–1990-
luvun vaihteessa maalausta tutkittiin 
osana suomalaiskokoelmien italialaisen 
renessanssitaiteen tutkimusprojektia. 
Tutkimuksessa maalauksen taustatietoja 
ja ajoitusta selviteltiin mm. pukumuodin, 
korujen ja hiuslaitteen perusteella. Tuolloin 
maalauksen esittämää naista arveltiin 
Fasolon Isabella-tyttäreksi ja maalausta 
hääkuvaksi. Isabella avioitui vuonna 1572, 
samana vuonna, jolloin hänen isänsä sai 
surmansa.

Kokoelmateos päädyttiin konservoimaan, 
sillä sen lakkakerros oli kellastunut ja 
likainen ja maali hilseili. Italialaisen  
renessanssitaiteen tutkimuksen yhteydes-
sä otettujen röntgenkuvien perusteella 
tiedettiin, että maalaus oli alun perin osa 

kaksoismuotokuvaa. Vasemmalla oli ollut 
mieshenkilö; miehen käsivarsi ja olalla 
ollut naisen käsi oli peitetty ja tilalle som-
miteltu naisen oikea käsi. Konservointia 
suunniteltaessa päädyttiin säilyttämään 
nykyinen sommittelu.

Kuvasarja esittää konservoinnin vaiheita ja maalauksesta paljastuneita  
kerroksia lakanpoiston jälkeisen dokumentoinnin,  

ultraviolettikuvan ja hyperspektrikuvan (alla) avulla.
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Maalauksen konservointi
Teoksen kunto dokumentoitiin sekä kuvallisesti 
että kirjallisesti. Todettiin, että sitä oli laajennettu 
yläreunasta ja molemmilta sivuilta ja näin saatu 
kokonaisuus oli kiinnitetty uudelle taustakankaalle. 
Lisätutkimusta tehtiin Recenart-tutkimusryhmän 
kanssa: maalauksesta otettiin hyperspektrikuva, 
sekä tehtiin XRF-mittauksia pigmenteistä. Tulokset 
vahvistivat ja täsmensivät aiemmin tunnettuja 
tietoja maalauksen rakenteesta. Kultaa sisältävät 
koristeet mallin juhlavassa hääpuvussa olivat 
puhdasta lehtikultaa. Mallin silmät olivat olleet 
aiemmin hieman ylempänä. Kasvojen myöhemmin 
tehdyistä muutoksista johtuen mallin tunnistami-
nen vertailemalla aikakauden muihin muotokuviin 
on käytännössä mahdotonta. Puvun alueen luon-
nospiirrokset tulivat entistä selvemmin näkyville. 
Vasemmassa reunassa näkyvän naisen käden 
sommittelumuutos on voitu tehdä aikaisintaan 
1800-luvulla. Laajennussuikaleen maali saattaa 
olla vanhempaa tekoa.

Konservointisuunnitelman mukaisesti työ aloitet-
tiin vauriokartoituksella ja kuvadokumentoinnilla. 
Tämän jälkeen pintalika ja kellastunut lakka 
poistettiin sekä hilseilevää maalikerrosta kiinni-
tettiin paikallisesti. Maalauksen yläosan kulunutta 
ruskeaa päällemaalausta poistettiin varovasti. 
Vasemmalla olevan päällemaalauksen alta pal-
jastui syvän tummanpunaista kuultavaa maalia 
taustaverhon alueelta. Reunaan lisätty levennys-
suikale oli maalattu osin punaiseksi, mikä helpotti 
punaisen verhon restaurointia. 

Reuna-alueiden monet erilaatuiset kittikerrokset 
yhdistivät suikaleliitoksia varsinaiseen maalauk-
seen. Ne peittivät senttien alueelta alkuperäistä 
maalikerrosta ja olivat pahasti halkeilleita ja 
epätasaisia. Kittikerrokset poistettiin ja alueet 
puhdistettiin. Lakanpoiston jälkeen teos kuvattiin 
näkyvässä valossa ja UV-säteilylähteen alla, jotta 
voitiin varmistua puhdistuksen tasaisuudesta. 

Maalaukseen levitettiin ensimmäinen ohut 
suojalakkaus. Reuna-alueiden liitokset ja kaikki 
maalinpuutosalueet kitattiin edellistä pehmeäm-
mällä kitillä, jotta liitokset joustaisivat eivätkä enää 
halkeilisi. Restaurointi suoritettiin vesivärein ja 
lakkakerroksia lisäten.

Venäjän vallankumouksen jaloista  
vuorineuvoksen kokoelmaan
Gösta Serlachius osti venetsialaisneitosen 
renessanssimuotokuvan kokoelmaansa Lontoosta 
vuonna 1937 taidekauppias Louis Richterin 
välityksellä. Maalauksen tiedetään olleen vuosi-
na 1928 ja 1929 myynnissä Berliinissä Rudolf 
Lepken huutokauppakamarissa. Berliinin kautta 
myytiin arvoteoksia mm. Eremitaasin kokoelmista 
nuoren Neuvostoliiton rahoitustarpeisiin. 

Maalauksen takana on leima ”knjaz Jusupov”, 
joka viittaa tunnettuun Jusupovin taidekokoelmaan 
Pietarissa. Ruhtinassuvun jäsenistä erityisesti 
Nikolai Borisovits Jusupov (1750–1830) kunnos-
tautui taiteen kerääjänä. Hänellä oli tärkeä asema 
Venäjän kulttuurielämässä ja hän toimi tsaarin 
taiteen hankkijana ja Eremitaasin kokoelman 
johtajana 1700–1800-luvun vaihteessa. Samalla 
hän keräsi itselleenkin mittavan taidekokoelman. 
Renessanssimaalauksen varhaisempia vaiheita 
Venäjällä on turhaan jäljitetty usean vuosikymme-
nen ajan. Eremitaasista on kyselyihin toistaiseksi 
saatu vain kielteisiä vastauksia; arkistotietoja ei 
ole löytynyt. 

Maalauksen attribuointi on niinikään edelleen 
ratkaisematta. Uusimpien tutkimusten jälkeen 
pidetään todennäköisenä, ettei teoksella ollut 
yhtä, vaan useampia tekijöitä. Ajoitusta siirrettiin 
lähemmäksi 1600-luvun vaihdetta, kun maalauk-
sesta tunnistettiin juhla-asun viuhkakauluksen ja 
hihansuiden koristeet reticella-pitseiksi. Venetsiasta 
maailmalle kuljetettuina nämä ylellisyystuotteet 
olivat vuosisatojen ajan kultaakin arvokkaampaa 
kauppatavaraa. Tarkentuneen ajoituksen perusteel-
la Fasolo (k. 1572) ei voinut maalata teosta. Sen 
sijaan esiin on nostettu omana aikanaan tunnetun 
muotokuvamaalari Francesco Montemezzanon 
(1555-n.1602) nimi. Hän oli Fasoloa yli kolme-
kymmentä vuotta nuorempi ja toimi Veronesen 
assistenttina. On myös arveltu, että yltäkylläisesti 
kullalla koristeltu muotokuva oli tilaustyö Paolo 
Veronesen työhuoneelta, ja että sen maalaamiseen 
olisi osallistunut iäkäs mestari itse, mahdollisesti 
veljensä Benedetton, Montemezzanon ja  
oppilaiden avustuksella.

Maija Santala Tarja Talvitie
Konservaattori Kokoelmapäällikkö

Tuntematon tekijä, 18-vuotiaan venetsialaisen ylhäisönaisen 
muotokuva, 1500-luvun loppu, öljyväri kankaalle,  

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuvat: Teemu Källi.
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KAUKANA VIILEÄ VARJO – 
PIENI NÄYTTELY VÄRISTÄ

 Sigrid Schauman, Maisema, 1934, öljyväri vanerille, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Matias Uusikylä.

Väriä ei voi koskettaa. Se kuitenkin koskettaa meitä 
monin tavoin. Pieni näyttely väristä herättelee katsojis-
sa väreihin liittyviä aistimuksia ja kokemuksia. Miten 
näemme värit ja miten ne meihin vaikuttavat? 

Näyttely nostaa esille värinkäytön helmiä Serlachiuksen taideko-
koelmasta. Mukana on myös lainateoksia museokokoelmista ja 
nykytaiteilijoilta. Näyttelyn ovat suunnitelleet Serlachius-museoiden 
pääkuraattori Laura Kuurne ja väripedagogiikkaan perehtynyt 
luokanopettaja Hannele Karppinen.

Monet esillä olevat maalaukset ovat sellaisia, joissa värit ja niiden 
suhteet ovat tärkeämmässä osassa kuin esimerkiksi viiva tai 
muoto. Taitavalla värienkäytöllä maalauksiin on välitetty koke-
mus lämmittävästä paisteesta tai vilpoisasta aamusta, on saatu 
kaukana näkyvä maisema vetäytymään etäälle, luotu muotoa tai 
houkuteltu näkyviin mallin melankolinen mieliala. 

Näyttely tarjoaa pohjaa pohdiskelulle: miksi toisessa teoksessa 
punainen väri näyttäytyy selvästi aggressiivisena mutta hehkuu toi-
sessa lämpimänä? Onko valkoinen pöytäliina lainkaan valkoinen, 
kun sitä tarkastelee tarkemmin? 

Värit taidehistoriassa
Eräs taitekohta värien ja maalaustaiteen historiassa on 1800-luku, 
jolloin kemianteollisuus alkoi kehittyä, ja se lisäsi taitelijoiden 
värivalikoimaa merkittävästi. Näyttelyssä nähtävät maalaukset ovat 
teollisten värien ajalta, jolloin kalliit tai harvinaiset pigmentit eivät 
määritelleet sitä, mitä värejä teoksissa oli varaa käyttää. Yksi esillä 
oleva teos on 1800-luvun alkupuoliskolta, loput ovat poimintoja 
1890-luvulta 2000-luvulle.

Näyttelyn suunnittelussa mukana ollut opettaja Hannele Karppinen 
on käynyt värikylpykoulutuksen ja vetänyt lasten värityöpajoja 
Serlachius-museoissa. Näyttelyä varten hän kävi läpi suuren 
määrän väriin liittyvää taustakirjallisuutta.
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Anu Tuominen, Maisemamaalarin värilaatikko, luonnos, 2006. Kuva: Anu Tuominen.

Georges von Swetlik, Omakuva,1946, öljyväri kankaalle,  
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Hannu Miettinen.

GÖSTA KAUKANA VIILEÄ VARJO – 
PIENI NÄYTTELY VÄRISTÄ

23.2.–8.9.2019

– Aikaisemmin taiteilijat valmistivat värejä luonnosta saatavista 
pigmenteistä kuten hankalasti louhittavista ja arvokkaista mineraa-
leista tai kasveista. Öljyvärien halpeneminen teki mahdolliseksi 
kokeilla ja käyttää värejä entistä rohkeammin. On kiehtovaa, miten 
värien teollinen valmistus on muuttanut oleellisesti taiteilijoiden 
työskentelyä ja taiteen historiaa, miten se on osaltaan ollut vaikut-
tamassa esimerkiksi impressionismin syntyyn, hän kertoo.

Väreihin liittyviä uskomuksia on lukemattomia eri kulttuureissa, ja 
ne ovat jopa päinvastaisia. Esimerkiksi punainen väri on ladattu 
monenlaisilla merkityksillä esihistoriasta alkaen nykypäivään asti. 
Se on nähty länsimaisissa kulttuureissa niin paholaisen kuin 
marttyyrienkin värinä. Kiinassa taas punainen on onnellisuuden ja 
vaurauden väri. Näyttelyyn liittyvässä multimediassa tarjotaan nä-
kökulmia väreihin, niiden kokemiseen ja käyttöön taidehistoriassa.

Värien harmoniaa
Väriteemasta huolimatta esillä ei ole värien ilotulitusta, jossa 
räjäytetään esille koko voimakas väripaletti. Näyttelyn nimi 
Kaukana viileä varjo kuvastaa sen peruslähtökohtaa. Laura Kuurne 
halusi mukaan teoksia, joissa värejä on käytetty erityisen hieno-
varaisesti. – Kaunis ja harmoninen värinkäyttö on parhaimmillaan 
yhtä nautinnollista kuin musiikin harmonia. Värit ikään kuin soivat 
yhdessä, hän sanoo. 

Serlachiuksen kokoelmasta löytyy sellainen värinkäytön taituri 
kuin Magnus Enckell tai väreillä paikan tunnelmaa luova Sigrid 
Schauman. Vastapainona puhtaalle ja voimakkaalle paletille 
esimerkiksi Helene Schjerfbeckin maalausten punainen väri vie 
ajatukset takaisin esihistoriaan ja luonnosta saataviin väreihin. 

Näyttelyn nykytaiteilijoiden suhde väriin on tutkiva: Anu Tuominen 
on käyttänyt teoksissaan valmiita väriliituja tai kirppurtorilta löyty-
neitä esineitä, kun taas Päivi Hintsasen teos pohjautuu kemialli-
seen prosessiin, joka tuottaa väriä.

– Väri on aiheena laaja ja siitä on tietoa aivan valtavasti. Pieni 
näyttely väristä -nimen avulla haluamme kertoa, että tämä on 
pieni katsaus värien käyttöön ja historiaan taiteessa. Näyttelytila 
on pieni ja useimmat näyttelyyn tulevat teoksetkin ovat melko 
pienikokokoisia, Laura Kuurne korostaa.

Näyttelyn taiteilijat ovat Magnus Enckell, Päivi Hintsanen, Pekka 
Jylhä, Marra Lampi, Alexander Lauréus, William Lönnberg, Claude 
Monet, Helene Schjerfbeck, Riiko Sakkinen, Sigrid Schauman, 
Georges von Swetlik, Anu Tuominen ja Rafael Wardi.
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Johanna Lecklin, 
OLIPA KERRAN, TÄSSÄ PAIKASSA
23.2.2019–16.2.2020
Johanna Lecklinin (s. 1972) näyttely po-
rautuu Suomen historian kipupisteeseen, 
sisällissotaan. Hän hyödynsi näyttelyä 
varten Serlachius-museoiden sisällissotaa 
koskevaa arkistomateriaalia ja kuvasi 
Olipa kerran, tässä paikassa -valokuvasar-
jaa varten näkymiä Mäntässä. Liikkuvan 
kuvan installaatiossa Ei ainoastaan 
intohimosta kaksi tyttöä pohtii sisällisso-
taa pelatessaan lautapeliä Punaisten ja 
valkoisten taistelu Suomessa 1918. Tutkija 
tarkastelee punaisten naisten ja lasten 
kohtaloita sisällissodan ajoilta, yhteiskun-
nan kahtiajakautumista sekä vihollisen 
epäinhimillistämistä. 

KARTANON KLASSIKOT  
6.4.2019 ALKAEN
Taidemuseo Göstan kartanossa avautuu 
keväällä 2019 uusi kokoelmaripustus. 
Kartanossa esitellään Serlachiuksen 
taidesäätiön omistamia Suomen kul-
takauden sekä vanhan eurooppalaisen 
taiteen klassikoita sekä uudempia aarteita 
Eero Nelimarkasta Katja Tukiaiseen. 
Tyylikkäässä, perinteitä kunnioittavassa 
ripustuksessa on läsnä vanha kunnon 
kartanon henki. Kesällä 2019 ripustukses-

sa on mukana muun muassa rakastettu 
Albert Edelfeltin Porilaisten marssi sekä 
lukuisia Helene Schjerfbeckin maalauksia. 
Kokoelman uuden perusripustuksen on 
suunnitellut kuraattori Veikko Halmetoja.

Matthew Day Jackson, 
OLENNOLLISESTI TUTTU  
18.5.–29.9.2019
Amerikkalaistaiteilija Matthew Day 
Jacksonin (s. 1974) ensimmäinen 
Suomessa järjestettävä näyttely on katsa-
us hänen figuratiivisiin veistoksiinsa, joita 
pääsee kokemaan näyttelyä varten luodun 
roolipelin kautta. Roolipeli ammentaa 
samasta post-apokalyptisestä kertomuk-
sesta, josta myös veistokset kumpuavat. 
Jackson yhdistelee veistoksissaan täysin 
eriparisilta vaikuttavia materiaaleja sekoit-
taen tuttuja ja ventovieraita maailmoja. 
Näyttelyn kuratoi Timo Valjakka.

Gerard Byrne, IN OUR TIME  
21.9.2019–8.3.2020
Irlantilainen taiteilija Gerard Byrne  
(s. 1969) tunnetaan kunnianhimoisista 
videoinstallaatioista sekä valokuvapro-
jekteistaan. Videoinstallaatio In Our Time 
kuvaa kuvitteellisen kaupallisen radio-
aseman rutiineja. Ajallisesti teos sijoittuu 
jonnekin 1970–80-luvuille tarkentumatta 

kiinteästi mihinkään aikakauteen. Radion 
rytmisesti toistuvaa ominaislaatua sekä 
ajattomia pop-klassikoita käyttäen Byrne 
on luonut tutkielman radiosta ajan mallina 
ja herättää kysymyksiä kollektiivisesta 
muistista ja yhteisöllisyydestä. Näyttely on 
Byrnen ensiesiintyminen Suomessa.

ONNEA ETSIMÄSSÄ – 
ITALIAN NYKYTAIDETTA 
26.10.2019–29.3.2020
Italian kiinnostavimpia nykytaiteilijoita 
nähdään ensi kertaa Suomessa. Monille 
heistä luovuus ja energia ovat merkinneet 
vastavoimaa Italiaan vuonna 2008 iske-
neelle taloudelliselle ja poliittiselle kriisille. 
Onnen etsiminen on punaisena lankana 
ryhmänäyttelyssä, joka kokoaa taiteilijoita 
pohjoisen ja eteläisen Italian alueilta.
Näyttelyssä Italian nykytaide esittäytyy 
laajana ja raikkaana.

Näyttelyn taiteilijat ovat Yuri Ancarani, 
Silvia Camporesi, Loris Cecchini, 
Federica Di Carlo, Goldschmied & Chiari, 
Francesco Jodice, Marzia Migliora, Matteo 
Montani, Okkult, Federico Pietrella, Pietro 
Ruffo, Marinella Senatore, Federico Solmi 
ja Zimmerfrei. Näyttelyn kuratoivat Maria 
Stella Bottai, Lorella Scacco ja Pirjo 
Immonen.

SERLACHIUKSEN NÄYTTELYTARJONTAA 2019

Kuvat: Matthew Day Jackson, Odalisque (with Thistles) II, 2018. Courtesy of Walla Walla Foundry. Marinella Senatore, The School of Narrative Dance: Little Chaos – Cagliari, 
2013, performanssi. Gerard Byrne, In our Time, (still-kuva teoksesta), 2017. Kuva: Gerard Byrne. Johanna Lecklin, Ei ainoastaan intohimosta, 4 k -video, 12 min, 2018.  
Kuva: Lasse Lecklin. Albert Edelfelt, Kööpenhaminan ankkuripaikalta III, harjoitelma, 1890, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Studio Tomi Aho. 
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Annikki Harjumäki on toiminut  
kaksikymmentä vuotta Serlachius-
museoiden freelance-oppaana oman 
päätyönsä ohessa. Suositun Yhtiölle 
töihin! -draamaopastuksen tomerana 
sihteerinä Solveig Markkasena hän on 
palkannut yhtiölle vuosien saatossa 
satoja ellei tuhansia työntekijöitä. 
Vuoden lopussa hän jättää jäähyväiset 
opastuksille.
 
Mitä olet tehnyt varsinaisena 
työnäsi?
Olen koulutukseltani historian ja suomen 
kielen opettaja. Lokakuun alussa 2010 
jäin eläkkeelle Mäntän seudun koulu-
tuskeskuksen lehtorin virasta. En ole 
varsinaisena työnäni näytellyt missään 
ammattiteatterissa, kuten jotkut asiakkaat 
ovat draamaopastusten jälkeen kyselleet.

Mikä oppaan työssä on ollut 
parasta? 
Parasta ovat draamaopastukset, joissa 
on saanut ryhmäläiset mukaan ”näytte-
lemään” sekä taiteesta kiinnostuneiden 
ihmisten kohtaaminen, inspiroivat 
työtoverit ja työympäristö. Uusien asioiden 
jatkuva oppiminen on pitänyt vireillä.

Olet esiintynyt Solveig Markkasena 
vuodesta 2004 lähtien. Mitä ajatte-
lit, kun sinulle tarjottiin roolia?
Enpä pitkään epäröinyt tarttua haas-

teeseen, kun näin käsikirjoituksen. Olen 
pikkutyttönä elänyt vuoden 1951, joten oli 
melko helppo eläytyä tuohon vuoteen. Pe-
rehdyn aina etukäteen sen paikkakunnan 
oloihin, mistä ryhmä tulee. Tämä opastus 
onkin se, jota en malttaisi millään jättää. 

Mikä siitä tekee niin suositun?
Opastuksissa kaikki halukkaat pääsevät 
mukaan esiintymään. Vierailijoita on 
hämmästyttänyt, kun heidät on johdatettu 
”aitoon” työnhakutilanteeseen. Solveigin 
tavanneet ovat vieneet viestiä eteenpäin, 
ehkä myös ne, jotka näkivät eräänä 
kevätaamuna Solveigin puoliturkissa 
Helsingin pääpostin edessä odottelemas-
sa Mänttään vierailulle tulevia nykyajan 
sihteereitä.

Mitkä tapahtumat tai vieraat ovat 
jääneet parhaiten mieleesi opasvuo-
sien ajalta?
Kyllä ne mielenkiintoiset tilanteet liittyvät 
Solveig Markkasen rooliin. Luokkako-
kouksessani, jossa esiinnyin Solveigina, 
sekä opettajani että luokkatoverini 
vuosikymmenten takaa kysyivät kierroksen 
jälkeen mieheltäni: ”Missäs Annikki on?” 
Aina eivät kaikki ole tunteneet minua, 
kun draaman jälkeen olen opastanut 
normaaleissa opasvaatteissa taidemuseo 
Göstassa. Jotkut ovat luulleet Solveig 
Markkasta sisarekseni.

Valmistuit filosofian lisensiaatiksi 
muutama kuukausi sitten. Mikä sai 
sinut urakoimaan tutkinnon vielä 
eläkkeellä?
Aloitin lisensiaatintutkimuksen kirjoitta-
misen jo 1990-luvun lopulla, kun minulle 
ehdotettiin, että siirtyisin opettajaksi 
ammattikorkeakoulun puolelle. Suunnitel-
mat muuttuivat, jäin osa-aikaeläkkeelle 
ja hoidin päivän viikossa lapsenlapsiani. 
Kun lapset varttuivat, kaivoin kaappiin 
sullotut porvarissäädyn valtiopäivämiehet 
taas esiin. Historia on aina ollut suuri 
kiinnostukseni kohde. Kun minulla oli vielä 
mahdollisuus jatkaa yliopistolla, päätin 
opiskella eläkepäivieni iloksi. En mielelläni 
jätä asioita keskeneräiseksi, niinpä pinnis-
telin lisensiaatin tutkinnon valmiiksi.

Mitä aiot tehdä tästä eteenpäin,  
kun opastukset eivät vie isoa  
siivua vapaa-ajastasi? 
Ohjelmaa riittää samojen asioiden 
parissa kuin tähänkin asti: historiaa, 
sukututkimusta, matkailua, museoita, 
lastenlasten hoitoa ja partiota. Suurin 
haaste tällä hetkellä on vanhan talom-
me ullakon siivoaminen. Se on liki 30 
vuoden asumisen jälkeen täyttynyt, kun 
olen sellainen keräilijäluonne. Mistään 
en malttaisi luopua – haikeaa on tämä 
opastuskin jättää. Haluan kuitenkin antaa 
tilaa nuoremmille hyville seuraajille!

 Sinun
SYDÄMELLISESTI

Annikki 
Harjumäki
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MÄNTÄN KLUBI p. (03) 474 5900, klubin.fi  
Persoonallisia huoneita ja historian sympaattista havinaa paperiyhtiön 
entisellä klubitalolla. 

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

HOTELLI ALEXANDER p. (03) 474 9232, hotellialexander.fi  
Mutkaton keskustahotelli, jossa maittava aamiainen ja muodikas  
kauppa shoppailuun.

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

TALVEN JA KEVÄÄN UPEA 
TARJOUS RYHMILLE – KOKO 
PÄIVÄN RETKI RUOKAILUINEEN  
Retki alkaa Serlachius-
museo Gustafista, entises-
tä paperiyhtiön pääkontto-
rista. Tammikuun lopulta 
lähtien siellä nähdään 
Ehrströmin taiteilijapa-
riskunnan mielenkiin-
toista henkilöhistoriaa 
ja tuotantoa, mm. Eric 
O. W. Ehrströmin suunnit-
telemia upeita koruja. 

Pääkonttorilta siirrytään taidemuseo 
Göstaan, jossa tutustutaan Olga Gummerus-Ehrströmin maalauk-
siin ja piirustuksiin. Göstan suuressa salissa Kiven aika -näyttely 
tarjoaa edustavan otoksen teoksia Suomen kuvanveiston 1960- ja 
70-lukujen kansainvälisen menestyksen kärkitaiteilijalta, Harry 
Kivijärveltä. Kiven aika -näyttely päättyy 14.4.2019.

Päivän aikana nautitaan maukas lohikeitto sekä iltapäiväkahvit 
pullan kera. Tarjoukseen kuuluu myös matkan ratoksi 
Serlachius-visa 50 euron arvoisin palkinnoin.  
(tarjous voimassa 31.5.2019 saakka)

OHJELMAA PERHEJUHLIIN, 
KOKOUKSIIN, PIKKUJOULUIHIN
Järjestä ikimuistoinen tilaisuus museossa! Meiltä saat ohjel-
mavinkit hauskaan tai vakavaan ohjelmaan. Valitse esimerkiksi 
leikkimielistä taiteilua työpajoissamme, vaikuttavaa teatteria Gösta 
Serlachiuksen elämästä, hauskoja draamaopastuksia tai -visoja. 
Lisäksi joulun aikaan ilahduttavat Taavetinsaaren joulupolun tehtä-
vät. Muista myös ravintolamme erikoisuudet: Akseli Gallen-
Kallelan innoittama kulinaarinen matka, kultaisen paviljongin 
alkujuomat lyhtykävelyineen, kokkikoulu ja viinituvan tastingit.

SERLACHIUS-BUSSILLA 
SUORAAN MUSEOIHIN!
Hyppää Serlachius-bussin kyytiin ja tule 
suoraan Mänttään ja museoihin. Bussi 
lähtee klo 10.50
Tampereen linja-autoaseman 
laiturista 2 ja klo 11.05 rauta-
tieaseman pääoven vierestä. 
Mäntässä pääset liikkumaan 
bussilla museosta toiseen. 
Tampereelle bussi lähtee klo 17.20. 
Bussi liikennöi aina niinä päivinä, kun museot ovat avoinna. 
Katso tarkempi aikataulu:
www.serlachius.fi/fi/info/serlachius-bussi/

27 e /hlö 

HUIPPU- 
TARJOUS!

min. 15 hlö
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Elämme Suomessa tällä hetkellä keskellä 
museo- ja taidebuumia. Taide kiinnostaa. 
Uusia museoita avataan ja suunnitellaan, 
ja nykyiset museot järjestävät näyttelyitä, 
jotka vetävät entistä enemmän kävijöitä.

Tilastot vahvistavat tämän kehityksen. 
Suomalaisen kuvataiteen kansainvälistäjä 
ja nykytaiteen tiedotuskeskus Frame kertoi 
hiljattain, että kuvataidekohteisiin tehtiin 
vuonna 2017 lähes 4,6 miljoonaa käyntiä. 
Näistä taidemuseoiden osaksi koitui 2,3 
miljoonaa ja taidegallerioiden osaksi 1,3 
miljoonaa kävijää. Lisäksi erilaisissa kuva-
taidetapahtumissa (esimerkiksi kesänäyt-
telyt, biennaalit ja festivaalit) vieraili lähes 
miljoona ihmistä. 

Kaikkiaan kävijöitä oli 21 prosenttia enem-
män kuin vuonna 2016. 

Kasvu keskittyy pääkaupunkiseudulle, 
Tampereelle ja Turkuun. Yli sadantuhannen 
kävijälukuihin pääsivät pääkaupunkiseudun 
kohteet Ateneum, Kiasma, HAM ja Emma. 
Viidenkymmenentuhannen kävijän rajapyyk-
ki ylitettiin Tampereella ja Turussa sijaitse-
vissa WAMissa, Aboa Vetus & Ars Novassa, 
Turun taidemuseossa, Sara Hildenin taide-
museossa ja Muumimuseossa – sekä mänt-
täläisessä Serlachius-museo Göstassa.

Gösta nousee ainoana pääkaupunkiseu-
dun, Tampereen ja Turun ulkopuolella sijait-

sevana museona mukaan taidemuseoiden 
kävijäluvuista käymään kärkikamppailuun.  
Jostain syystä Frame ei kelpuuta tilas-
toonsa Serlachius-museo Gustafia, vaikka 

kaikki sen viime vuosina avaamat vaihtuvat 
näyttelyt ovat olleet nykytaidenäyttelyitä. 
Jos Gustafin luvut lasketaan mukaan, 
Serlachius kokonaisuutena haastaa pikem-
minkin pääkaupunkiseudun kuin Tampereen 
ja Turun museot.

Serlachiuksella olemme joka tapauksessa 
kävijälukuihimme tyytyväisiä. Göstan laa-
jennusosan avajaisten jälkeen kävijöitä on 
ollut vuosittain 80 000–110 000. Mänttä-
Vilppulan noin 10 000 asukkaaseen 
suhtautettuna tulos on hyvä.

Toisaalta kävijäluvut eivät saa olla ainoa 
mittari museon menestystä arvioitaessa. 
Jos keskitytään vain kävijälukuihin, museo-
työ on kuin makeisilla mässäilyä.
 

Serlachius-museot on omassa strategias-
saan määritellyt onnistumisensa mitta-
reiksi kävijäluvun lisäksi seuraavia asioita: 
kävijöiden ja muiden asiakkaiden palaute, 
näkyvyys kotimaisissa ja ulkomaisissa me-
dioissa, brändin tunnettuus, taiteilijoiden, 
kuraattoreiden ja muiden suunnittelijoiden 
halukkuus tehdä yhteistyötä Serlachiuksen 
kanssa, työn museoammatillinen laatu, 
henkilöstötyytyväisyys ja budjettien toteu-
tuminen. 

Mittareiden tarkoitus on tarkastella 
Serlachiuksen onnistumista laajalla 
skaalalla. Osaa mittareistamme voidaan 
havainnoida selkeän kvantitatiivisesti, osa 
vaatii kvalitatiivisempaa tarkastelua.

Ydinviestissämme ja visiossamme puhum-
me ennen kaikkea rohkeudesta ja ennak-
koluulottomasta asenteesta. Emme pelaa 
varman päälle avaamalla vain kansainvälis-
ten supertähtien näyttelyitä, jotka palveli-
sivat ensi sijassa kävijämäärien kehitystä. 
Kun emme ole kävijäluvuista taloudellisesti 
riippuvaisia, emme halua olla sitä myös-
kään henkisesti. 

Puhumme Mäntässä usein Serlachius-
laadusta. Haluamme arvioida menestys-
tämme ja tulla entistä tunnetummaksi 
suomalaisessa ja kansainvälisessä taide-
kentässä nimenomaan laatuun liittyvien 
onnistumisten kautta. 

MITEN MUSEO MITTAA 
ONNISTUMISTAAN?

Pauli Sivonen
johtaja

P.S.

"Kun emme ole kävijä-
luvuista taloudellises-
ti riippuvaisia, emme  

       halua olla sitä myös-           
       kään henkisesti.
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GÖSTA Joenniementie 47, 35800 Mänttä
GUSTAF R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä
Myyntipalvelu 040 166 3480, (03) 488 6800, sales@serlachius.fi

SERLACHIUS-MUSEOT AVOINNA
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.

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

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

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

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

serlachius.fi

facebook.com/serlachius

twitter.com/serlachius

instagram.com/serlachiusmuseums

web

KIVEN AIKA 13.10.2018–14.4.2019
Maamme merkittävimpiin modernistisiin kuvanveistäjiin kuuluneen Harry 
Kivijärven teokset saavat jatkumoa kuuden nykykuvanveistäjän töistä. He 
ovat Maria Duncker, Timo Hannunen, Aaron Heino, Ville Mäkikoskela, Anne 
Koskinen ja Laura Könönen. Kuraattori Laura Kuurne.

MAHDOLLINEN RAKKAUS 3.2.2018–6.1.2019
Eija-Liisa Ahtilan hybriditeoksessa veistoksellisuus yhdistyy liikkuvaan ku-
vaan. Sen aiheena on inhimillinen kyky kokea empatiaa ja rakkautta muita 
elollisia olentoja kohtaan. 

OLLI JA BUCKLAN – EHRSTRÖMIEN ELÄMÄ JA TAIDE 26.1.2019–12.1.2020
Tuntemattomaksi jääneen taiteilijapariskunnan elämästä ja tuotannosta 
kertova näyttely levittäytyy kahteen museoon. Taidemuseo Göstan näyttely 
keskittyy Olga Ehrströmin maalauksiin ja piirroksiin. Kuraattori Pälvi Myllylä.

SUN KANSSA | MITÄ JÄÄ? 9.6.2018–3.2.2019
Sampsa Virkajärvi kuvaa kahdessa videoteoksessaan intiimisti, henkilökoh-
taisten kokemusten kautta vanhenemista, vanhempien ja lasten muuttuvaa 
suhdetta sekä luopumista.

KAUKANA VIILEÄ VARJO – PIENI NÄYTTELY VÄRISTÄ 23.2.–8.9.2019
Näyttely nostaa esiin värinkäytön helmiä Serlachiuksen taidekokoelmasta 
ja hakee rinnastuksia nykytaiteesta. Se tarjoaa tietoa väreistä herättäen sa-
malla väreihin liittyviä aistimuksia ja kokemuksia. Kuraattori Laura Kuurne, 
väriasiantuntija Hannele Karppinen.

NIITTYJÄ JA ERÄMAITA 26.11.2016–1.1.2019
Serlachiuksen kokoelmanäyttely esittelee maisemataidetta 1600-luvulta 
meidän päiviimme ja kertoo ihmisen ja luonnon suhteen muuttumisesta 
vuosisatojen varrella. Kuraattori Tarja Talvitie.

KARTANON KLASSIKOT 6.4.2019 ALKAEN
Uudessa kokoelmaripustuksessa on esillä taidesäätiön omistamia Suomen 
kultakauden ja vanhan eurooppalaisen taiteen klassikoita. Perinteitä 
kunnioittavassa ripustuksessa on läsnä vanha kunnon kartanon henki. 
Kuraattori Veikko Halmetoja.

PLAYGROUND / LEIKKIKENTTÄ 16.6.2018–6.1.2019
Elina Brotheruksen uudet valokuvat ja videot ovat performatiivisia, hauskoja 
ja absurdeja. Ne perustuvat 1960-luvun Fluxus-taiteilijoiden teosohjeisiin, 
joita hän on tulkinnut omalla tyylillään. Kuraattori Susan Bright.

OLLI JA BUCKLAN – EHRSTRÖMIEN ELÄMÄ JA TAIDE  
26.1.2019–12.1.2020
Taiteilijapariskunnan elämästä ja tuotannosta kertova näyttely levittäy-
tyy kahteen museoon. Gustaf-museossa esitellään laajasti Ehrströmien 
yhteisiä projekteja, Ericin monipuolista tuotantoa sekä yhteistyötä Gösta 
Serlachiuksen kanssa. Kuraattori Helena Hänninen.

OLIPA KERRAN, TÄSSÄ PAIKASSA 23.2.2019–16.2.2020
Johanna Lecklinin näyttely koostuu liikkuvan kuvan installaatiosta ja 
valokuvasarjasta. Se porautuu Suomen sisällissotaan nykypäivän kautta, 
tarkastelee naisten ja lasten kohtaloita, yhteiskunnan kahtiajakautumista 
ja vastapuolen epäinhimillistämistä.

PAPERIPERKELE
Suomalaisen paperiteollisuuden uranuurtajan G. A. Serlachiuksen monivai-
heinen elämä ja liiketoimet tulevat tutuksi dramatisoidulla näyttelyreitillä, 
joka johdattaa katsojan läpi kauppaneuvoksen onnen ja epäonnen hetkien.

APTEEKKARIN KAUPPAHUONE
Tutki ja kokeile, millaista oli työskennellä vanhan ajan apteekissa ja kaup-
pahuoneessa, jossa myytiin kaikkea mahdollista hajusuolasta heinänsie-
meniin. Toiminnallinen näyttely on suunnattu erityisesti lapsille ja nuorille.


