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Lemminkäisen äiti, guassi paperille, 1897 (?), Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

Goldschmied & Chiari, Minne mennään tanssimaan tänä iltana?, 2015,  
paikkasidonnainen installaatio. Courtesy of the Museion, Bolzano and the artists.  

Kuva: Meneghel / Zanella.

Nanna Hänninen, How About the Future?, 2019, mustesuihkutuloste.
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Onpa pitänyt kiirettä niin, että parin rivin breiville pistäminen on viipynyt 
luvattoman kauan. Nyt on hyvä aika oikaista asianlaita. 

Onko Mäntän retkenne saanut vahvistuksensa? Tulisitte nyt talvella tai viimeis-
tään keväällä vielä hyvien rekikelien aikaan. Tekisitte samalla tuttavuutta niiden 
saapasmaan taiteilijoiden kanssa, joista Gösta kertoi viimeksi tavatessamme. 
Ovat meillä paviljongissa koko talven, onnea etsimässä, sanovat. Meillä on 
aatoksissa yllättää heidät ja tarjota heille oman maansa herkkuja, jotta 
tuntisivat olonsa kotoisaksi. Tulkaa tekin maistille. Tuohan se hieman 
vaihtelua Bucklanin perunoiden sijaan. 

Apropoo, tiesittekö, että Ehrströmit ovat meillä vielä koko tovin. Saamme nauttia 
monta kuukautta tutusta seurasta, Olli sulostuttaa meitä koko olemuksellaan ja 
Bucklan erinomaisilla keitoksillaan, vaikka tuossa hiukan pisteliäästi perunois-
ta sanailin. Pieni sosieteettimme saa myös uusia tuttavuuksia: Gösta tutustui 
taannoin erääseen irlantilaiseen herra Byrneen ja kutsui muitta mutkitta herran 
pystyttämään Joenniemeen radioaseman! Mahtaako teillä olla jo apparaatti lähe-
tysten vastaanottamista varten? Jos päätätte tulla vasta keväämmällä tapaatte 
rouva Nanna Hännisen, joka on luvannut alustaa aiheesta tulevaisuus sekä herra 
Petri Eskelisen, joka tuo mukanaan ne kuuluisat kojeensa.

Vieläkö Yrjö on inspireerattu selluloosafabriikistamme? Kun tulette, Gustaf on 
vihdoinkin korkeimmassa persoonassaan luvannut meille pääsyn portista ja Yrjö 
saa praatata työmiestenkin kanssa, jos vain mamma sallii. 

Eipä voi nyt mitalla kehuskella näitäkään rivejä. Toiste sitten lisää, kunhan 
ensinnä kuulemme teidän kuulumisenne. Terveisemme kaikille! 
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" Pelkän peruskokoelman takia 

kannattaa tulla kauempaakin. 
Vaihtuva näyttely oli myös hyvin 
koottu ja kattaus oli monipuolinen, 
ja aisteja stimuloiva. Upea puutarha 
kruunasi kaiken. Hieno kohde.

Göstan ravintola - ja erillisen huvilarakennuk-
sen kahvila, tarjoavat hyvää syötävää. Lapsille 
on tarjolla taidepaja, sekä pientä puuhailtavaa.

Todella hieno, monipuolinen kulttuurikohde. Lisäarvona 
upea luontomiljöö. Asiantuntevaa opastusta. Tulimme 
Serlachius-bussilla Tampereelta, bussilla oli kätevä kulkea 
myös museoiden välillä (ei lisämaksua).

Palvelu ystävällistä ja 
palvelualtista. Ehdotto-
masti käymisen arvoi-
nen kohde!

Göstan paviljonki ja kartano, muodosta-
vat hienon kokonaisuuden, jossa esillä 
on monipuolisesti sekä nykytaidetta, 
että vanhempaa taidetta, mukaanlukien 
runsaasti Suomen kultakauden merkki-
teoksia. Sekä kartanon, että lisäsiiven 
arkkitehtuuri on myös komeata 
katseltavaa.

&

SERLACHIUS

M
EDIASSA

Tervehdyksemme täältä, pitkän piipun juurelta!
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MINITEATTERIKESÄ PALAA 
SERLACHIUS-MUSEOIHIN
Tampereen Teatterikesän ja Serlachius-museoiden yhteistyössä järjestä-
mä Miniteatterikesä tuo teatterin iloa taidekaupunki Mänttä-Vilppulan 
loppusyksyyn. Toista kertaa järjestettävä minifestivaali tarjoaa elämykselli-
siä hetkiä teatterin parissa niin aikuisille kuin lapsillekin 16.–17.11.2019 
taidemuseo Göstassa.

Yhteistyö virisi kolme vuotta sitten. ”Serlachius-museot ovat useiden 
korkeatasoisten festivaalien kuten Mäntän Musiikkijuhlien ja Mänttä Food 
Festivalin pääareenana. Miniteatterikesä jatkaa upeasti tuota sarjaa”, 
iloitsee kehitysjohtaja Päivi Viherkoski Serlachius-museoista. 

Viherkoski ja Tampereen Teatterikesän toiminnanjohtaja Hanna Rosendahl 
pitävät tärkeänä toteuttaa käytännössä sitä kulttuuriyhteistyötä, johon 
Euroopan 2026 kulttuuripääkaupungiksi hakeva Tampere ja ympäröivät 
Pirkanmaan kunnat Mänttä-Vilppula mukaan lukien tähtäävät. 

”Yhteistyömme edistää Tampere 2026 -hankkeen kattoteemaa, yhdenver-
taisuutta. Me saamme mahdollisuuden tuoda ammattiteatteria keskus-
kaupungin ulkopuolelle seudulle, jossa sitä nähdään vain harvoin”, toteaa 
Hanna Rosendahl. 

Miniteatterikesän aloittaa Grus Grus Teatterin koko 
perheelle suunnattu esitys Koivuhiiri ja päästäi-
nen. Sadunkerrontaa ja piirtämistä yhdistävän 
seikkailun tulkitsee ja piirtää Sofia Molin. 
Esityksen jälkeen perheille on tarjolla mak-
suton työpaja taidemuseon pedatilassa.

Minä maalaan teidät kaikki on taiteilija 
Helene Schjerfbeckin elämästä kertova 
monologi. Näyttämöllä Helene on uransa 
eri vaiheissa omakuviensa äärellä. Hänen 
kanssaan sanatonta dialogia käy ihailija, tanssija. 
Rooleissa nähdään näyttelijä Kati Outinen ja tanssija Annatuuli Saine.
Lauantai-iltaa voi jatkaa nauttimalla popkanteletar Ida Elinan konsertis-
ta ravintola Göstassa. Klassisen musiikin koulutuksen saanut laulaja ja 
lauluntekijä esittää tutuista popkappaleista kanteleella omia, kiehtovia 
tulkintojaan.

Anton Tšehovin Lokki huipentaa Miniteatterikesän. Kaksi valloittavaa 
näyttelijää, Ella Mettänen ja Eero Ojala, kaivautuvat klassikkonäytelmän 
ytimeen ja vaihtavat notkeasti roolista toiseen. Kaikki esitykset järjestetään 
Serlachius-museo Göstassa.

Lisätiedot ja liput: serlachius.fi/fi/info/miniteatterikesa/

JOENNIEMESTÄ KIRJA
Joenniemen kartano tunnetaan nykyään Ser-
lachius-museo Göstana, mutta se on ollut myös 
paljon muuta. Serlachiusten kartano – Joennie-
men mallitilasta taidemuseoksi kertoo kartanon 
värikkäästä historiasta. Kirjan on kirjoittanut Ser-
lachius-museoiden tutkija Marjo-Riitta Simpanen.

Kirja kertoo, miten lähiseudun maanviljelijät 
hakivat 1920–30-luvuilla Joenniemen mallitilalta 
oppia maanviljelyyn ja karjanhoitoon. Maatilan 
lehmät ja lampaat, modernit rakennukset ja 
taimitarha olivat laajalti tunnettuja.

Vuonna 1935 Joenniemeen valmistui komea kar-
tano, josta tuli vuorineuvos Gösta Serlachiuksen 
ja hänen Ruth-puolisonsa edustuskoti. Kartanossa 
vietettiin vilkasta seuraelämää ja nähtiin monia 
arvovieraita.

Taidemuseona kartano on toiminut vuodesta 
1945. Kartano on saanut vierelleen uutta arkki-
tehtuuria, mutta sen patinoituneilla parketeilla 
ja elegantissa puistossa voi yhä edelleen aistia 
menneen maailman elämäntapaa.

Serlachiusten kartano -kirjan on kustantanut 
Kustannusosakeyhtiö Parvs Oy. Kirja tulee myyntiin 
joulukuussa 2019.

KUULUMISIA

Kuva: Marko MäkinenKuva: Hannu Ali-LöyttyKuva: Janna Räsänen

                Kuva:Ville Kurki

TILAA KIRJAT 
KAUPPA.SERLACHIUS.FI
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TOIMINTATUOKIOITA JA 
OPASTUKSIA LAPSILLE 
JA AIKUISILLE
Serlachius-museoissa tarjotaan vuoden alusta entistä enemmän 
pienimuotoisia toimintapajoja ja yleisöopastuksia lapsille ja aikuisille. 
Suositut seniorikahvit ovat olleet museoiden ohjelmassa jo vuosien 
ajan, ja niitä jatketaan aiempaa pidemmälle kevääseen kerran kuu-
kaudessa torstaisin klo 13. 

Uutta ovat lasten lauantait, joissa taiteillaan tai askarrellaan työ- 
pajassa jonkin näyttelyn innoittamana. Kevään ensimmäisenä lasten  
lauantaina 4.1. klo 14–16 Gustaf-museossa aiheena on Olli ja 
Bucklan -näyttelyssä esillä oleva kuninkaankruunu. Taiteilija Eric O. W. 
Ehrström suunnitteli kruunun Suomeen valitulle kuninkaalle vuonna 
1918. Jokainen vieras saa toteuttaa sen pohjalta työpajassa oman 
kruununsa. Lasten lauantait järjestetään kerran kuukaudessa.

Taidetiistait ovat erityisesti aikuisille suunnattuja matalan kynnyksen 
tuokioita, usein museon pääsylipun hintaan sisältyviä yleisöopas-
tuksia. Niissä tutustutaan oppaan johdolla uusiin näyttelyihin, ja 
toisinaan niihin saattaa sisältyä pieni työpaja tai muu toiminnallinen 
osuus. Kokoontuminen järjestetään kerran kuussa tiistaisin klo 16–17.

Lisätietoa tapahtumista löytyy Serlachius-museoiden verkkosivuilta: 
www.serlachius.fi

VIERAILU SERLACHIUKSELLA  
SIIVITTI PITKÄÄN LIITTOON
Reino ja Irja Riihisen takana on 63 vuotta yhteistä taivalta ja pian jo 60 
vuoden avioliitto. Heidän tarinansa alkoi Gösta Serlachiuksen taidemu-
seoon ja G.A. Serlachius -yhtiön pääkonttoriin Mänttään tehdyltä retkeltä 
20. lokakuuta 1956.

Jyväskylästä Mänttään tehdyn retken ohjelmaan kuului museon ja pää-
konttorin vierailujen lisäksi ateria ja ohjelmaa sekä tanssit paikallisella 
seurantalolla. Tilaisuudessa piti puheen erinomaisena puhujana tunnettu 
Yrjö Kallinen. Irja kiinnitti jo retken aikana huomionsa pitkään, komeaan 
poikaan, jonka ympärillä tytöt pyörivät ahkerasti. 

Paluumatkalla seurue lauloi innokkaasti bussissa, ja päästyään takaisin 
Jyväskylään nuoret lähtivät joukolla kävelemään kotia kohti. Irja ja Reino 
huomasivat asuvansa aivan samoilla kulmilla Mattilanpellolla, vaikka eivät 
olleet aiemmin kohdanneet. Seuraavan kerran pari tapasi kansalaisopiston 
pikkujouluissa, ja Irja kysyi Reinolta: ”Vieläkö laulattaa?” Siitä alkoi heidän 
pitkä yhteiselämänsä.

Pariskunta meni kihloihin vuonna 1959 ja naimisiin seuraavana vuonna. 
Vähän aikaa Jyväskylässä asuttuaan he muuttivat töiden perässä Kuopi-
oon, jossa asuvat edelleen. Heillä on kolme aikuista poikaa ja lastenlas-
tenlapsiakin. Pitkän avioliittonsa siteenä he pitävät huumoria ja toistensa 
kunnioitusta. He ovat matkustelleet paljon, yhdessä ja erikseen.

Riihiset vierailivat syyskuun alussa Serlachius-museoissa ensimmäisen 
kerran vuoden 1956 jälkeen. He olivat mukana Kanta-Kuopion Seuran 
tekemällä linja-autoretkellä. ”Tunnistin heti ne suuret seinämaalaukset, 
kun astuimme sisään Gustaf-museon ovesta. Samoin kartanossa oli joitain 
samoja teoksia kuin silloin edellisellä kerralla”, Irja Riihinen kertoo.

Pariskunta kertoi nauttineensa Serlachius-museoiden uuden paviljongin 
hienoista ratkaisuista, monipuolisista näyttelyistä ja asiantuntevasta 
opastuksesta. He olivat iloisia, että pääsivät vihdoin vuosien suunnittelun 
jälkeen käymään museoissa, joissa aikanaan kohtasivat. ”Ilman sitä koh-
taamista meillä ei olisi tätä ihanaa perhettämme”, he iloitsevat.

KUULUMISIA

EHRSTRÖM-KORVAKORUT
Kultaiset, emalikoristeiset 
korut ovat tässä ajassa todel-
linen harvinaisuus. Museokau-
pastamme on saatavilla art 
nouveau -uniikkikorvakorut, 
jotka on toteutettu taiteilija 
Eric O. W. Ehrströmin 1900- 
luvun alussa valmistaman 
koruparin mukaan. Ehrström 
oli erityisen taitava korujen ja pienesineiden koristelijana. 
Myös näiden korujen persoonallisuus syntyy upeasta emaloinnista. 
Korut ovat valmistuneet Serlachius-museoiden ja Kultasepät  
Andreasenin yhteistyönä.

Kuva: Marko Marin

TUTUSTU JA TILAA
KAUPPA.SERLACHIUS.FI



6 SERLACHIUS Sydämellisesti Sinun



7SERLACHIUS Sydämellisesti Sinun

ONNEA ETSIMÄSSÄ
italian nykytaidetta

Mielikuva onnellisesta ja huolettomasta Italiasta yhdistetään usein 
maan historiaan, kulttuuriin, maisemiin, ilmastoon ja ruokakult-
tuuriin. Tosiasiassa Italia kärsi jo ennen vuonna 2008 alkanutta 
talouskriisiä merkittävistä ongelmista. Niitä ovat korruptio, suuri 
valtionvelka, maahanmuutto, mafian valta, syntyvyyden lasku ja 
hyvinvointivaltion purkaminen. 

Onnea etsimässä -näyttelyn taiteilijat ovat löytäneet omat keinonsa 
käsitellä Italiaa varjostavia ongelmia ja niiden tuomaa epävar-
muutta. Heidän tuotantonsa osoittaa myös, miten samankaltaisista 
asioista onni usein rakentuu: perheestä ja ihmissuhteista, sujuvasta 
arjesta ja yhteydestä luonnon kanssa.

Luonto ja kulttuuriperintö
Osa näyttelyn taiteilijoista tutkii teemaa maiseman tai kulttuuri-
perinnön kautta. Francesco Jodicen video Atlas osoittaa, miten 
vaikeaa onnen tavoittelu on globalisaation aikakaudella. Napolin 
arkeologisen museon Atlas-veistos tarkkailee hiljaisena todistajana 
vuosisatojen kulkua. Ajoittain välähtävät nykyhetken sirpaleet muo-
dostavat nopeita kohtauksia, kuin geopoliittisia mullistuksia, jotka 
ovat vuosisatojen aikana ravistelleet ihmiskuntaa. 

Silvia Camporesi valokuvaa oudolla tavalla kauniita ja harvinai-
sia luonnonihmeitä, kun hän tutkii ohutta rajaa todellisuuden ja 
mielikuvituksen välillä. Valokuvasarjassaan Mirabilia (2018) hän on 
ikuistanut hylättyjä kyliä eri puolilla Italiaa luoden oppaan, jonka 
avulla voi etsiä kohteiden “paikan henkeä” (genius loci) ennen kuin 
se katoaa kokonaan.

Federica Di Carlo on tutkinut vuosien ajan valoa ilmiönä. Hänen 
teoksissaan valo nostaa esiin asioita ja niiden merkityksiä sekä 
toimii välineenä, jonka avulla taiteilija voi säädellä näkemistä ja 
johdattaa katsettamme tärkeisiin asioihin. Hän tekee yhteistyötä 
luonnontieteen kanssa saadakseen meidät ihmettelemään valon 
metafyysistä ulottuvuutta. 

Aika ja muoto
Federico Pietrellan teokset saavat meidät pohtimaan ajan kulkua. 
Taiteilija käyttää päiväysleimasinta toteuttaessaan paperille tai kan-
kaalle töitään. Leimasimen päiväys ei ole sattumanvarainen vaan 
muuttuu sitä mukaa, kun Pietrella työstää teostaan. Teos syntyy 
päällekkäin asetetuista ja toisiinsa sulautuvista päivämääristä, 
jotka synnyttävät värikenttiä, viivoja, vivahteita ja valohämyä.

Nopeus on kaksikon Okkult Motion Pictures (Alessandro Scali & 
Marco Calabrese) Giphoscope-animaatioiden nautinto: ne sa-
nanmukaisesti iskevät silmää katsojalle. Onnellisuus virtaa naisen 
(Blink) hymyssä helppokäyttöisen ja intuitiivisesti toimivan, veivat-
tavan laitteen kautta, tai se pilkistää tunnistaessamme LooPornin 
(2018) odottamattomia, eroottisia anatomian yksityiskohtia.

Matteo Montanin vahasta tehty veistos Rukous (2018) esit-
tää pohtivassa asennossa olevaa, kenties rukoilevaa henkilöä. 
Veistoksen sulaessa hitaasti näyttelyn aikana sen sisältä vapautuu 
suunnaton määrä kätkettyjä värejä luoden mielikuvaa syvästä 
onnesta. 

Loris Cecchinin taide liikkuu runouden ja tieteen välissä. 
Orgaaninen ja modulaarinen installaatio Waterbones (2018) koos-
tuu tuhansista pienistä teräsmoduuleista, jotka heräävät katsojan 
edessä eloon. Elementtien luomat muodot leviävät tilaan ja viittaa-
vat samalla kertaa biologiaan ja arkkitehtuuriin.

Perhe ja yhteisö
Taiteilijaryhmä ZimmerFrei tutkii perheiden dynamiikkaa. 
Teoksessaan Family Affair se luo kollektiivista videomuotokuvaa 
nykypäivän eurooppalaisesta perheestä. Eri puolilla Eurooppaa jär-
jestettyjen työpajojen tuloksena syntyneissä videoissa tarkastellaan 
perheitä eri näkökulmista: esimerkiksi yksinhuoltajuuden, äitiyden, 
esivanhempien tai veljeyden kautta.

< Federico Solmi, Rakastava itsevaltias, Julius Caesar, 2019, akryyli, lehtikulta ja lehtihopea pleksilasilla, led-näyttö, video. Courtesy of the artist.

Onnea etsimässä -näyttely tuo Serlachius-museo Göstaan joukon italialaisia nykytaiteilijoita, joista suurin osa 
esiintyy ensimmäistä kertaa Pohjoismaissa. Monille heistä luovuus on merkinnyt vastavoimaa Italiassa viimeisen 
vuosikymmenen aikana koettuihin ongelmiin. Onnen, onnellisuuden etsiminen on punainen lanka näyttelyssä, 
jonka ovat kuratoineet Maria Stella Bottai, Lorella Scacco ja Pirjo Immonen.



GÖSTA ONNEA ETSIMÄSSÄ – 
ITALIAN NYKYTAIDETTA

26.10.2019–29.3.2020

Jalkapallo on tunnetusti italialaisten eniten rakastama urheilu-
laji. Mikä olisi sen parempi ihmelääke talouslaman aikana? Yuri 
Ancaranin valinta on näyttää tämän urheilun kätketty puoli, jalkapal-
lo-ottelua edeltävät valmistelut. Videolla San Siro (2014) näytetään 
stadionin työntekijöiden: teknikkojen, pysäköinninvalvojien ja ohjaa-
jien liikkeitä ennen ottelua.

Kaksikko Goldschmied & Chiari tarkastelee ironisesti yltäkylläisten 
juhlien jälkeistä aikaa teoksessaan Minne mennään tanssimaan tänä 
iltana? (2015). Kulutusjuhlat vain jatkuvat, vaikka jäljelle on jäänyt 
kasa roskaa ja hylkytavaraa Italian huolettoman ajanjakson jäljiltä.

Yhteiskunta ja vastuu
Federico Solmi kertoo maailmanhistoriasta suurien henkilöhahmo-
jen kautta. Julius Caesar, Kolumbus ja Giuseppe Garibaldi etenevät 
juhlavissa ja aikaansa sopimattomissa digitaalisissa riemusaatoissa. 
Kulkueet näyttävät irvokkailta markkinoilta ja muistuttavat meitä 
kunnian ja voiton hinnasta sekä katoavaisuudesta.

Konkreettisesti onnen etsimisestä kertovat Pietro Ruffon teokset, 
joissa hän tarkastelee ajankohtaisia sosiaalisia, poliittisia ja moraa-
lisia aiheita. Migrations-sarjassa (2017) kuvataan ihmisjoukkojen 
liikkeitä ja siirtymisiä kuin muuttolintujen parvia. Lintu symboloi maa-
hanmuuttajia, jotka etsivät parempia taloudellisia ja uskonnollisia 
olosuhteita. Keskeistä on vapauden merkitys: toiset lähtevät etsimään 
onnea, toisten on pakko lähteä.

Marzia Miglioran installaatio Malthusin aave (2019) on sijoitettu ele-
menttirakenteisen hevospilttuun sisälle. Taiteilija tutkii lisäarvon käsi-
tettä sekä ihmisen, eläinten ja luonnon riistämistä. Teos saa katsojan 
ihmettelemään rahan arvoa ja näyttää meille taloudellisen mahdin 
harhakuvana. Voiko kuluttaminen synnyttää aitoa onnellisuutta?

Marinella Senatore on tullut kansainvälisesti tunnetuksi osallistavista 
performansseistaan. Kriittinen asenne vallitsevaa järjestelmää koh-
taan, yhteisöllisyyden korostaminen ja ilon etsiminen ovat tunnus-
omaisia hänen hankkeilleen, joissa yhdistetään teatterin, elokuvan, 
performanssin, taiteen ja musiikin piirteitä. Vuonna 2013 toimintansa 
aloitti Kertovan tanssin koulu (The School of Narrative Dance). Tämä 
vaeltava koulu ilman pysyvää toimipaikkaa ja ennalta määrättyä 
ohjelmaa saapuu 8.3.2020 myös Serlachius-museoihin Senatoren 
järjestämiin työpajoihin.

TILAA KIRJAT 
KAUPPA.SERLACHIUS.FI

ONNEA ETSIMÄSSÄ – 
ITALIAN NYKYTAIDETTA

Kirjoittajat: Maria Stella Bottai, 
Lorella Scacco, Pirjo Immonen.
Kirjan tekstit ovat suomeksi, 
englanniksi ja italiaksi.
Kustantaja: PARVS Oy
160 sivua
34 €

Marinella Senatore, Kertovan tanssin koulu, Pieni kaaos, 2013, performanssi.  
Courtesy of the artist.

Okkult Motion Pictures, Blink, giphoscope, 2015, puu, alumiini ja 
muovipäällysteinen paperi. 

ZimmerFrei, Family Affair, 2017–2018, stillkuva videosta.

Malthusin aave on taiteilija Marzia Miglioran hanke, jonka tukija on Gallaraten taidemuseo  
MA*GA. Teos voitti vuonna 2019 Italian Council -palkinnon, joka on Italian kulttuuriministeriön 
Nykytaiteen ja arkkitehtuurin sekä kaupunkien reuna-alueiden osaston ohjelma italialaisen  
nykytaiteen tunnetuksi tekemiseksi maailmassa. Serlachius-museot on ollut mukana  
tuottamassa näytteillä olevaa paikkasidonnaista installaatiota.

A Hundred Years of Italy in Finland 



9SERLACHIUS Sydämellisesti Sinun

HOW ABOUT THE FUTURE?
Nanna Hänninen
Ilmastonmuutoksen pysäyttämisen historia on ollut epäonnistumi-
sen historiaa: tavoitteeksi on jäänyt muutoksen estämisen sijaan 
siihen sopeutuminen ja lämpenemisen hillintä. Nyt tiedetään, 
että jos maapallon lämpötila nousee nykyiseen tahtiin, se tulee 
aiheuttamaan ihmisyhteiskunnille ylipääsemättömiä haasteita. 
Selvää on myös, että kuudes joukkosukupuutto on käynnissä. Silti 
kasvihuonepäästöt kasvavat edelleen, ja luonnon biodiversiteetti 
kapenee. Tiedämme, miten valintamme vaikuttavat tällä planee-
talla. Käytännössä kuitenkin usein ohitamme tämän tiedon, kun 
teemme valintoja.

Näiden tosiasioiden tiedostaminen on Nanna Hännisen uusien 
teosten kovaa ydintä. Ne muodostavat sarjan kuvia, jotka visuali-
soivat tiedostamisen mukanaan tuomia vaatimuksia sekä ilmas-
tonmuutoksen tutkimusta. Hänninen, joka on vahvasti aikalaistai-
teilija, lähestyy aihetta tutkijan tarkastelevalla otteella; osa uusista 

teoksista on tehty Ilmatieteen laitoksen ilmastotutkijoiden kanssa 
käytyjen keskustelujen pohjalta.

Mustaa taustaa vasten kuvatut uudet teokset ovat käsitetaiteellisia 
asetelmia. Se, että Hänninen määrittelee olevansa ensisijaisesti 
käsitetaiteilija näkyy siinä, miten tärkeässä osassa materiaali ja 
sen nimeäminen teoksissa on. Juuri aavikon hiekka, peili ja köysi 
saavat toimia moraalisen pohdinnan aineksina teoksessa The 
Balance of Knowledge and Selfunderstanding III, ja ruuvipuristin 
yrittää pitää koossa nimenomaan Pohjoisen jäämeren jääpalaa 
teoksessa Melting Ice. Teokset tuovat mieleen asetelmamaalauksen 
perinteen, ne eivät kuvaa toimintaa tai elämän ilmiöitä, vaan niissä 
ollaan hiljaa. Planeettamme tilanteen Hänninen kokoaa kurinalai-
sesti, lakonisesti ja mahdollisimman vähillä elementeillä tutkijan 
pöydälle.

Nanna Hänninen, Melting Ice (Arctic Sea Ice), 2017, mustesuihkutuloste.
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Yhteiskunnallinen keskustelu ja taide
Yksilön mittakaavasta katseltuna akuutit globaalit ongelmat tun-
tuvat samanaikaisesti liian etäisiltä ja liian ylivoimaisilta. Näyttää 
kuitenkin siltä, ettei Hännisen tarkoitus ole lisätä tätä ahdistusta. 
Teokset eivät syötä meille shokeeraavia kuvia kärsimyksestä tai 
pyri vetoamaan tunteisiimme, eivätkä näin ollen pakota katsojia 
keskustelemaan tai ottamaan kantaa. 

Keskustelun herättämiseen ei tosin taidetta edes tarvita nyky-yh-
teiskunnassa, joka ”on niin täynnä kaikenlaista keskustelua, että 
meinaamme hukkua ja tukehtua pölinään ja lörpötykseen”, kuten 
taiteen tohtori ja kuvataiteilija Teemu Mäki on osuvasti kirjoittanut. 
Esseeteoksessaan Taiteen tehtävä Mäki tuo esille, miten yhteiskun-
nan ongelmien puntarointi taiteen äärellä voi olla jopa haitallista: 
itse keskustelu tuottaa hyvän olon, ikään kuin olisi jo tehty jotain, 
ja taiteen katsomisesta tulee sijaistoimintaa, joka estää kriittisen 
ajattelun. 

Nanna Hännisen taide näyttää kysyvän, voisiko taideteosta 
hyödyntää rationaalisen ajattelun välineenä. On helppo uskoa, 
että Hännisen alkuperäinen urahaave oli tulla kuvajournalistiksi. 
Siitä huolimatta on Hänniselle tyypillistä, ettei hän ole kuvannut 
yhteiskunnan ilmiötä reaalimaailmassa journalistin tavoin, vaan 
turvallisesti taiteilijan luomassa pienoismaailmassa, mistä sattu-
manvaraisuus on riisuttu pois. Tällaisina työhuoneen turvaan tuotui-
na vakavina tutkielmina uudet teokset liittyvät samaan joukkoon 
Hännisen aikaisempien minimalististen teosten kanssa. 

Tutkielmia ajan kokemisesta 
Valokuvan hienous ja hankaluus on siinä, että se pysäyttää todel-
lisuuden, joka kuitenkin on jatkuvassa liikkeessä. Miten kuvata 
tätä liikettä ja muutosta? Hännisen teossarja Every Moment is 
a Moment on yksi ratkaisu tähän pulmaan: teoksiin on tarken-
nettu kaksi peräkkäistä nyt-hetkeä, kaksi pientä mikroyksikköä, 
joiden pitkästä janasta kokemus elämästä koostuu. Viime vuosina 
Hänninen on työskennellyt otsikon Now is Now alla – siihen myös 
Every Moment is a Moment -teokset kuuluvat. Otsikko Now is Now 
herättää ajatuksia historian ja nykyhetken suhteesta ja joka hetki 
toistuvasta tilaisuudesta valita: historiassa tehtyjä ratkaisuja on 
helppo kritisoida, mutta kuinka moni meistä tiedostaa, että tule-
vaisuuden historiaa tehdään tänään? Nyt on käsillä se nyt-hetki, 
jolloin on toimittava, jos toimia tahtoo.

Future at Stake 
Yhden uusista teossarjoistaan Nanna Hänninen on kuvannut 
Mojaven aavikolla, jossa kasvaa muun muassa yksi maan vanhim-
mista organismeista, kreosoottipensas. Mustaa taustakangasta 
käyttäen Hänninen kiinnittää meidän huomiomme tähän kasviin, 
joka kloonaa itsensä ja voi näin jatkaa elämää jopa 18 000 
vuotta. Kangas kehystää vain osan kasvista, joka kasvaa taustansa 
yli ja osin myös ulos kuvasta. Asettamalla tämän kuivissa oloissa 
menestyvän kasvin valokeilaan tulevaisuuden näkymänä, taiteilija 
tuntuu varoittavan meitä. Mutta eikö teos sisällä myös lohdullisen 
posthumanistisen ajatuksen: kasvi voi olla yksi planeettamme sel-
viytyjistä, eikä sen leviäminen ole ihmisen kontrolloitavissa. Elämä 
yrittää aina keksiä keinon jatkua. 

Nanna Hänninen, How about the Future?, 2019, mustesuihkutuloste.



GÖSTA
HOW ABOUT THE FUTURE?

1.2.2020 alkaen

    NANNA HÄNNINEN
• Syntynyt 1973 Rovaniemellä. Asuu nykyisin Kuopiossa.
• Taideteollisen korkeakoulun valokuvataiteen maisteri- 

ohjelma 1998–2002.
• Pitänyt yksityisnäyttelyitä ja ollut mukana lukuisissa 
• yhteisnäyttelyissä eri puolilla maailmaa.
• Töitä monissa julkisissa ja yksityisissä kokoelmissa 

Suomessa ja ulkomailla.
• Julkisia tilausteoksia mm. Tukholman pääpostissa ja 

asuinkerrostalon julkisivussa, Kuopion TE-toimistossa ja 
valtion virastotalossa Turussa.

• Palkittu Suomen Taideyhdistyksen myöntämällä William 
Thuring -palkinnolla.

• Kehittänyt taidetta ja käsitteellistä ajattelua hyödyntä-
vän Neemo™️menetelmän.

Varhaisiin teoksiinsa Nanna Hänninen on tallettanut turvat-
tomuuden kokemuksen 9/11 jälkeisessä yhteiskunnassa. 
2000-luvun alusta saakka hän on keskittynyt yksilön koke-
muksen kuvaamiseen yhteiskunnassa ja käsitellyt sellaisia 
teemoja kuin turvattomuus, ulkopuolisuus, kontrollin tarve ja 
sen mahdottomuus. Nyt Hänninen tekee kokeiluja sillä, miten 
taide voisi toimia näyttelytilojen ulkopuolella. Hänninen on 
kehittänyt valokuvausta hyödyntävän fasilitointimenetelmän, 
jossa nykytaiteen käsitteellinen ajattelu toimii välineenä yhtei-
söjen viestinnässä ja ongelmien ratkaisussa. 

Taide ja ympäristö
Taiteilijoiden ja näyttelynjärjestäjien tilanne ilmastokeskuste-
lussa on ristiriitainen. Koko taidekenttä perustuu systeemille, 
joka kuormittaa ympäristöä. Myös ilmastokriittisiä taideteok-
sia kuljetetaan pitkiä matkoja lämpö- ja kosteusolosuhteiltaan 
kontrolloituihin museoihin. Taiteen esittämisen ehto on ihmis-
ten ja teosten liikkuminen paikasta toiseen. Osa taiteilijoista 
kritisoikin teoksissaan näitä rakenteita. Taideväen on syytä 
arvioida omaa toimintaansa kriittisesti: mitkä taideteot ovat 
sen arvoisia, että niiden vuoksi kannattaa kuormittaa ympä-
ristöä, ja millä kriteereillä? 

Myös Hännisen uusimmissa teoksissa näkyy aktiivisempi 
pyrkimys vaikuttaa ajatteluun. Miten ja miksi taide vaikuttaa 
meihin ihmisiin, ja miten tuota mekaniikkaa voi hyödyntää 
arjessa, taide-elämän ulkopuolella? Uusimmissa teoksissa 
tietoisuus maapallon tukalasta tilanteesta muuttuu rajum-
maksi, hälyttävämmäksi: lumelle heitetty monitahokas savuaa 
hylättynä, kunnes leimahtaa nopeasti liekkeihin. How About 
the Future, then?

Laura Kuurne
Serlachius-museoiden pääkuraattori

Nanna Hänninen, Every Moment is a Moment #3, sarjasta Now is Now, 2015,  
mustesuihkutuloste.

Nanna Hänninen, Future at Stake, 2017, mustesuihkutuloste.
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LEMMINKÄISEN ARVOITUS
Keväällä 1930 vuorineuvos Gösta Serlachius osti Kalevala-aiheisen guassimaalauksen. Hän oli varma, että se 
oli Akseli Gallen-Kallelan tekemä luonnos vuonna 1897 valmistuneeseen temperateokseen Lemminkäisen äiti, 
joka oli hankittu Ateneumin kokoelmiin. Vuorineuvoksen järkytys oli melkoinen, kun taiteilija myöhemmin teok-
sen nähdessään kielsi tehneensä sen. 

Tästä alkaa arvoituksellinen Lemminkäis-tapaus, joka on as-
karruttanut taiteentuntijoita jo yhdeksänkymmentä vuotta. 
Kokoelmapäälliköt Tarja Talvitie Serlachius-museoista ja Minna 
Turtiainen Gallen-Kallelan Museosta tarttuivat aiheeseen ja 
paneutuivat guassin aitouskysymykseen. Tutkimusten tulokset on 
vastikään julkaistu Lemminkäisen arvoitus -kirjassa. 

Uutta näkökulmaa tutkimustyöhön haettiin perusteellisella tai-
dehistoriallisella aineistotutkimuksella, ja lisävalaistusta saatiin 
uusinta huipputeknologiaa käyttävän Recenart-tutkimusryhmän 
avustuksella. Asetelma oli jo hanketta käynnistettäessä kiinnostava: 
Tarja Talvitie oli vakuuttunut teoksen aitoudesta, kun taas Minna 
Turtiaisen näkemys oli päinvastainen. 

Talvitie selvitteli teoksen vaiheita nojaten Serlachius-museoiden 
arkistolähteisiin ja järjesti vertailevat kuvantamis- ja materiaali-
tutkimukset, joiden kohteena olivat taiteilijan ajankohtaan liittyvät 
väriaineet ja paperilaadut. Turtiainen puolestaan perehtyi Akseli 
Gallen-Kallelan ja hänen lähipiirinsä kirjeenvaihtoon, taiteilijan 
näyttelyhistoriaan sekä tarvikejäämistöön ja muuhun alkuperäisai-
neistoon etsien viittauksia tutkittavaan guassimaalaukseen.

Omistushistoria hämärän peitossa
Lemminkäisen arvoitus -kirja kaikkine yksityiskohtineen muistuttaa 
salapoliisitarinaa. Samalla se kertoo miten haastavaa saattaa olla 
taideteoksen osoittaminen aidoksi tai väärennökseksi, kun omis-
tushistoria on hämärän peitossa. Tämän joutui myös vuorineuvos 
Serlachius kokemaan. Hän keräsi ystävänsä Akseli Gallen-Kallelan 
tuotantoa aktiivisesti 1910-luvulta lähtien. Yleensä hän teki oston-
sa suoraan taiteilijalta, tämän suvulta tai luotetuilta ystäviltä, jolloin 
teosten alkuperä ei jäänyt arvailujen varaan. 

Lemminkäisen äiti -guassityön hankinta oli poikkeus. Serlachius 
osti teoksen entuudestaan tuntemattomalta kapteeniluut-

nantti Antti Pohjanheimolta 30 000 markalla. Taulu oli tullut 
Pohjanheimolle perintönä äskettäin kuolleelta sedältä Werner 
Blomqvistilta, joka kuului työnsä kautta taiteilijan vaimon Mary 
Gallénin isän Kaarlo Slöörin tuttaviin. Blomqvist avusti Slööriä, 
joka toimitti Virallista lehteä, ja tämän kuoleman jälkeen toimi itse 
lehden päätoimittajana. 

Blomqvist oli kertonut saaneensa taulun ihailemaltaan taitei-
lija Gallen-Kallelalta. Pohjanheimo päätyi tarjoamaan teosta 
Serlachiukselle tohtori Bertel Hintzen kehotuksesta. Helsingin 
Taidehallin intendentti Hintze piti maalausta aitona ja tiesi 
Serlachiuksen Gallen-Kallelan mesenaatiksi. Voi vain kuvitella 
vuorineuvos Serlachiuksen hämmästystä, kun taiteilija teoksen 
nähdessään kielsi olevansa sen tekijä. 

Valmis luonnos katosi
Taiteilijan sanoista huolimatta Gösta Serlachius ja useat Gallen-
Kallelan taidetta tuntevat asiantuntijat uskoivat teoksen aitouteen. 
Oli tiedossa, että Gallen-Kallelan Lemminkäisen äiti -luonnos oli 
joutunut kadoksiin; taiteilija itse kertoi tapauksesta 1920-luvulla 
ilmestyneessä Kallela-kirjassaan. Myös Eric O. W. Ehrström, joka 
oli Mary Gallénin serkku ja taiteilijan ystävä, todisti Serlachiukselle, 
että Gallen-Kallela oli omien sanojensa mukaan kerran menettänyt 
lähes valmiin vesiväriluonnoksen Lemminkäis-aiheesta. Taiteilija 
epäili, että maalaus oli varastettu. Ehrströmille hän uskoutui, että 
maalauksen voisi tunnistaa harvinaisesta wattman-paperipohjasta. 
Sen sijaan taiteilija piti täysin mahdottomana, että kukaan voisi 
kopioida hänen Lemminkäisen äiti -maalaustaan. 

Olisiko luonnos voitu varastaa tai olisiko Gallen-Kallela kadottanut 
sen? Tähän ei ehkä koskaan saada vastausta. Taiteilija kuoli vajaa 
vuosi sen jälkeen, kun oli nähnyt vuorineuvoksen hankkiman guas-
simaalauksen, eikä ole pystytty osoittamaan, että aitouskysymystä 
olisi uudelleen käsitelty taiteilijan ja Serlachiuksen kesken.

< Lemminkäisen äiti, guassi paperille, 1897 (?), Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
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Jo Serlachius tutkitutti teoksen omistushistoriaa eli proveniens-
sia niin tarkoin kuin mahdollista saamatta aukotonta vastausta. 
Tapausta tutkittiin uudelleen 1970–1980-luvuilla, jolloin Gösta 
Serlachiuksen taidesäätiö nosti asian esiin Gallen-Kallelan tyttären 
Kirstin vaatimuksesta. Maalaus oli myös pitkään Ateneumissa 
tutkittavana mutta tuloksetta

Luonnoksesta ei löydy mainintoja
Akseli Gallen-Kallelan tiedetään kypsytelleen Lemminkäis-
aihetta useita vuosia ja tehneen siitä useita osaluonnoksia. 
Minna Turtiaisen mukaan Gallen-Kallela viittaa työn alla olevaan 
Lemminkäisen äitiin monet kerrat kirjeissään. Mistään ei kuiten-
kaan löydy mainintaa lähes lopullisen temperateoksen kaltaisesta 
guassiluonnoksesta.

Ludwig Wennerström (myöh. Wennervirta) haastatteli laajasti 
Gallen-Kallelaa taiteilijasta kertovaan kirjaansa vuosina 1913–
1914. Wennervirta luetteli muistiinpanokirjaansa mittoineen kaikki 
taiteilijan mainitsemat kymmenen versiota aiheesta. Mikään 
luetteloiduista luonnoksista ei kuitenkaan mittojensa puolesta 
täsmää lähellekään Serlachiuksen guassin kanssa. Muistikirjassa 
on kuitenkin maininta, joka antaa ymmärtää, että luonnoksia ja 
harjoitelmia saattaisi olla olemassa lisää, ikään kuin asia olisi 
jäänyt keskeneräiseksi taiteilijan ja tutkijan välillä.

Tätä tukee myös se, ettei kaikista muistakaan Lemminkäis-aiheen 
tunnetuista luonnoksista löydy Wennervirran luettelossa mainin-
taa. Näihin kuuluu esimerkiksi Ateneumin kokoelmiin kuuluva 
temperamaalaus Hengetön Lemminkäinen (1899) sekä Gösta 
Serlachiuksen taiteilijan pojalta Jorma Gallen-Kallelalta 1937 
ostama öljyväriluonnos Lemminkäinen (1897).

”Jos Gallen-Kallela on maalannut guassin, hän ei ole kertonut siitä 
Wennervirralle 1913–1914. Gallen-Kallela on voinut myös unohtaa 
teoksen, mikä on sangen epätodennäköistä, kun perehtyy siihen 
tarkkuuteen, jolla hän perhepiireineen seurasi teostensa prove-
nienssia”, Minna Turtiainen kirjoittaa.

Turtiainen ei myöskään pidä guassimaalausta tyylillisesti vakuutta-
vana Gallen-Kallelan työksi, ja guassin samankaltaisuus lopul-
liseen temperamaalaukseen nähden arveluttaa häntä. Se, ettei 
taidehistoriallisia dokumentteja guassista löytynyt, ei vielä ratkaise 
aitouskysymystä, mutta Turtiaisen mielestä myös provenienssissa 
on liikaa aukkokohtia. 

Materiaalitutkimukset eivät vakuuta 
Guassimaalauksen kuvantamis- ja materiaalitutkimukset vuosien 
2015 ja 2017 välillä osoittavat, että guassi saattaisi olla Gallen-
Kallelan aito teos. Samoja väriaineita kuitenkin käytettiin 1800-
luvun lopulla ja edelleen 1930-luvulla. Väriaineista kiinnostavin 
löydös oli eosiini. Tällä synteettisellä punaisella väriaineella on 
taipumus hävitä ajan myötä. Suomalaisista taiteilijoista sitä on 
aiemmin tavattu vain Gallen-Kallelan 1890-luvun maalauksissa. 
Minna Turtiainen ei kuitenkaan pidä löydöstä vakuuttavana, koska 
Suomessa väriainetutkimuksia on toistaiseksi tehty vain vähän.

Tutkimuksissa ei myöskään löydetty vertailukohtaa guassimaa-
lauksen pohjapaperille, whatman-paperille, jota taiteilija nimitti 
wattman-paperiksi. Merkkejä siitä, että Gallen-Kallelalla olisi ollut 
käytössään erikoislaatuista, kallista paperia, ei tullut vastaan 
tutkimuksessa.

Tärkein todiste aitoutta vastaan on luonnollisesti taiteilijan oma 
sana. Miksi taiteilija olisi kiistänyt teoksensa isyyden? Talvitie arve-
lee, ettei taiteilija kenties heti tunnistanut kadottamaansa teosta, 
joka oltuaan muutaman vuosikymmenen mahdollisesti yksityis-
kodissa, paperiteokselle vääränlaisissa valaistusoloissa, haalistui 
ja menetti värihehkunsa. Nykyisin eroavaisuus guassityön väreissä 
verrattuna Ateneumin temperamaalaukseen on jo selvästi havaitta-
vissa, mutta miten oli laita vuonna 1930?

Aito, väärennös vai kopio?
Jos maalauksen syntyaika oli 1800-luvun loppuvuosina, kuten 
materiaalitutkimukset vahvistavat, väärennösvaihtoehto vaikuttaa 
Talvitien mukaan epätodennäköiseltä. Suomalaisia väärennöstapa-
uksia ei tunneta vielä tuolta ajalta. Herää myös kysymys, miksi näin 
taitava väärentäjä olisi tehnyt guassimaalauksen, joka on selvästi 
vähempiarvoinen verrattuna tempera- tai öljymaalaukseen.

Minna Turtiainen kertoo kääntäneensä jokaisen kiven 
Tuonelanvirran rannalla löytääkseen alkuperäislähteistä maininto-
ja, jotka soveltuisivat Serlachiuksen Lemminkäisen äitiin. Kolmen 
vuoden työn jälkeen hän totesi, että sellaisia ei löytynyt. Se ei 
kuitenkaan välttämättä tarkoita, että guassi olisi väärennös. Joku 
Ateneumissa käynyt Lemminkäisen äiti -temperasta viehättynyt 
henkilö, mahdollisesti taiteilija tai taideopiskelija saattoi maala-
ta taitavan kopion, joka jollain tavalla joutui Werner Blomqvistin 
käsiin. Historian kulkua voidaan arvailla, mutta lopullista vastausta 
arvoitukseen ei saatu.

Lemminkäisen äiti -guassimaalauksen tekijä on edelleen arvoitus, 
ja teoksen kohtalona on päätyä Gösta Serlachiuksen taidesäätiön 
museosäilöön tuntemattoman tekijän maalauksena. Teos on  
nähtävänä Kartanon klassikot -kokoelmaripustuksessa talvi- 
kaudella 2019–2020.
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ERÄÄN TAULUN TARINA
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Petri Eskelinen, Laumaeläin, 2019. |  Michelle Pfeifferin roolihahmon puku Martin Scorsesen elokuvasta Viattomuuden aika. Puku: Gabriella Pescucci.
Rodney Graham, Remorseful Hunter, 2019 | Jani Leinonen, Totuus –The Truth, havainnekuva. NÄYTTELYT 2020

PETRI ESKELINEN, TOIMINTAMUISTI 
21.3.–30.8.2020
Miten tulkitsemme jonkun asian eläväksi? Petri Eskelisen (s.1975) 
teokset ovat usein ajankohtaisia aiheita käsitteleviä ajatuskokeita, 
jotka hän on mallintanut erilaisiksi kojeiksi. Liikkuvista interaktii-
visista veistoksistaan tunnettu Eskelinen työskentelee teknisten 
kokeilujen kautta. Katsoja on oleellinen osa veistoksia, jotka herää-
vät hetkeksi henkiin museokävijöiden käyttäessä niitä. Mekaaniset 
veistokset on rakennettu puusta, mikä tekee niistä turvallisia ja 
helposti lähestyttäviä. Viimeaikaisissa teoksissaan Eskelinen on 
pohtinut uusia tutkimuksia kasvien kyvystä ajatella. Näyttelyn 
kuraattori on Laura Kuurne.

GLAMOUR – OSCARIN ARVOISIA PUKUJA
30.5.–20.9.2020
Cinecittà-elokuvastudiot suurine kansainvälisine tuotantoineen 
yhdistettynä Italian korkeatasoiseen ja luovaan käsityötaitoon 
ovat synnyttäneet Roomaan legendaarisia teatteri- ja elokuva-
puvustamoita. Eräs niistä on Tirelli Costumi, jonka puvut ovat 
tuoneet Italialle lukuisia Oscar-palkintoja ja -ehdokkuuksia ja 
muita kansainvälisiä palkintoja. Näitä ovat mm. Elisabeth Taylorin 
tähdittämä Kuinka äkäpussi kesytetään ja Sofia Coppolan Marie 
Antoinette. Palkittujen pukujen lisäksi Glamour-näyttelyyn kuuluu 
koruja, pukuluonnoksia, kangasnäytteitä, puvustajien, ohjaajien 
ja käsityöläisten haastatteluja sekä valokuvamateriaalia puvusta-
mon arkipäivästä. Näyttelyn kuraattorit ovat Cornelia Bujin, Italo 
Nunziata ja Hannu Palosuo.

RODNEY GRAHAM 
25.4.–4.10.2020
Kanadalainen Rodney Graham (s. 1949) tarkastelee teoksissaan 
länsimaisen kulttuurin kerrostumia, sekä arkipäivän elämää että 
kollektiivista muistia. Hän käyttää lähtökohtinaan laajalle ulottuvia 
viittauksia filosofiaan, psykoanalyysiin sekä eri aikakausien taitee-
seen ja populaarikulttuuriin. Hänet tunnetaan parhaiten valeasui-
sista omakuvista, monumentaalisista valokuvateoksista, joissa hän 
sujuvasti omaksuu erilaisia kuvitteellisia rooleja. Hänen taidettaan 
leimaavat paitsi hienovireinen nostalgia ja melankolia, myös 
lempeä huumori, runollinen ironia ja teosten huolellinen viimeistely.
Näyttelyn kuraattori on Timo Valjakka.

JANI LEINONEN, TOTUUS – THE TRUTH 
19.9.2020–7.3.2021
Jani Leinosen (s. 1978) näyttely Totuus – The Truth on 
vuosisatoja vanhoilla lasimaalaustekniikoilla toteutettu 
maaginen tilateos. Se on myös sukellus propagadan 
ja manipuloinnin pitkään historiaan – ja värikkääseen 
nykyisyyteen. Jani Leinonen on Suomen tunnetuimpia 
nykytaiteilijoita. Hän käytää teostensa materiaalina 
tavaramerkkejä, tuotepakkauksia tai niiden kuvia. Pop-
taiteen hengessä hän muokkaa niiden sanomaa ottaen 
kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja ylikansallisten 
yhtiöiden vastuuseen toiminnastaan.

RACHEL KNEEBONE 
24.10.2020–18.4.2021
Englantilainen Rachel Kneebone (s. 1973) valmistaa arvoitukselli-
set veistoksensa valkoisesta posliinista, materiaalista, joka reagoi 
herkästi valoon ja näyttää välillä raskaalta ja kiinteältä, välillä ke-
vyeltä ja läpikuultavalta. Materiaalin ominaisuudet tukevat teoksia, 
joissa ihmiskehon fragmentit moninkertaistuvat ja sekoittuvat sekä 
toisiinsa että tunnistamattomiin orgaanisiin muotoihin. Kneebone 
tarkastelee taiteessaan ihmisyyttä, elämän kiertokulkua, muo-
donmuutoksia ja uudistumista. Moninaisten vastakohtien virtaan 
sekoittuu laajoja viittauksia kirjallisuuteen ja taiteen historiaan. 
Näyttelyn kuraattori on Timo Valjakka.

Rachel Kneebone, Dance, 2017. Courtesy the artist and White Cube. 
Kuva: Stephen White.
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IN OUR TIME
Gerard Byrne
Serlachius-museoissa nähtävä videoteos In Our Time kertoo  
kuvitteellisen amerikkalaisen radioaseman arjesta joskus 
1970–80-luvuilla. Mistä sait ajatuksen käyttää juuri radiota  
teoksen tapahtumapaikkana?
Olen ollut pitkään kiinnostunut radiosta, ja aiemmissakin teoksis-
sani on kohtauksia, jotka sijoittuvat radioasemalle. Minua kiehtoo 
se, miten perinteisessä analogisessa radiossa yhdistyy kaksi tilaa: 
piilossa oleva radioasema sekä ne erilaiset tilat, joissa lähetystä 
kuunnellaan.

In Our Time oli tilausteos Skulptur Projekte Münsteriin Saksaan 
vuonna 2017. Miten teos syntyi?
Skulptur Projekte on tärkeä kansainvälinen näyttely, joka järjeste-
tään vain joka kymmenes vuosi. Näyttelyn perustamisen aikaan 
1970-luvulla pidettiin itsestään selvänä, että taiteella on sivistävä 
vaikutus ja sen tulee olla kaikkien saavutettavissa sekä koettavis-
sa. Kaikki näyttelyn teokset sijoitetaan edelleen julkisiin tiloihin. 

Tänä päivänä nuo ajatukset ovat uhattuina. Nykyään markki-
na-analyysit kohdentavat mainonnan ja erottelevat yleisöt. Tämän 
seurauksena kulttuuri pirstaloituu. In Our Time alkoi kehittyä, kun 
tutustuin Münsterin näyttelyyn ja sen historiaan. Teos on siis reaktio 
kulttuurimme muutokseen.

Teoksen nimi on In Our Time. Millä tavalla radio kuvastaa aikaa?
Teosta tehdessäni oivalsin, että radio on tavallaan ajan malli.  
Se on olemassa ajassa, eikä se hidastu tai kiihdy. Radio jäljittelee 
aikaa ja samalla luo sitä. Teoksessa kuultava musiikki on eri vuosil-
ta, mutta tietyt asiat toistuvat tämän aikakauden kappaleissa. On 
kiinnostavaa, miten osa kappaleista jatkaa suosiotaan aikakaudes-
ta toiseen ja osa katoaa.

Teos herättää nostalgisia tunteita. Olemmeko menettämässä 
jotain yhteisestä kokemuksestamme suoratoistopalveluiden ja 
kohdennetun markkinoinnin myötä?
Teoksessa on nostalgiaa siinä mielessä, että se luo tutun 
tuntuisen tilan. Aiemmin olen kokenut teokseen liitetyn  

Kuvat: Sampo Linkoneva

Gerard Byrne, In Our Time, (still-kuva teoksesta), 2017. Kuva: Damien Elliot, Courtesy of the Lisson Gallery.



17SERLACHIUS Sydämellisesti Sinun

GÖSTA
IN OUR TIME

21.9.2019–8.3.2020

nostalgian hieman hankalana, sillä se on tuntunut minusta 
ansalta. Sittemmin olen ymmärtänyt, että nostalgiassa ja siinä, 
miten muistamme tietyn ajan, on myös jotakin poliittisesti 
kiinnostavaa. 

Analogisten lähetysten aikana radio ja televisio loivat yhtei-
söllisiä kokemuksia. Aamulla työpaikalla saattoi keskustella, 
mitä edellisenä iltana oli kuultu radiosta tai nähty televisiosta. 
Radioasemilla ei myöskään ollut samanlaisia keinoja selvit-
tää, ketkä heidän lähetyksiään kuuntelivat ja kuinka pitkään. 
Tämänkaltainen yhtenäiskulttuuri on katoamassa, ja muutoksel-
la on myös poliittista merkitystä.

Miten valitsit teoksessa soivat musiikit ja radiojuontajan  
lukemat uutiset?
Teoksen musiikki koostuu suosituista popkappaleista. Käytin 
musiikkia vahvistamaan kokemusta jaetusta tilasta ja histo-
riasta. Kuuntelin systemaattisesti vanhoja radiolähetyksiä, joita 
löytyy paljon verkosta. Etsin vanhoja uutisia ja säätiedotuksia 
ja kokosin niistä teoksen käsikirjoituksen. Tavoitteena ei ollut 
tietyn hetken tarkka tallentaminen, vaan halusin löytää erilaisia 
kaavoja ja tyylejä valitun ajanjakson sisältä.

Mistä näyttelyn visuaalinen ilme on syntynyt?
Teos esitettiin ensimmäisen kerran Münsterin kirjaston  
kellarissa. Siellä on huone, jossa on punaiset verhot ja jota 
saa vuokrata musiikin harjoittelua varten. Visuaalinen ilme on 
peräisin sen alkuperäisestä esityspaikasta. Näyttelytila toistaa 
osaltaan teoksen ilmettä ja sekoittaa sillä tavoin teoksen ja 
katselijan suhdetta.

Tarkkaavainen katsoja voi huomata, että juontajan 
puheissa ja ohjelman sisällössä kaikki ei aivan täsmää. 
Kerrotko siitä lisää?
Teoksessa on epäjohdonmukaisuuksia, ja asiat muuttuvat. 
Esimerkiksi radiojuontajan identiteetti muuttuu teoksen ede-
tessä, hänen nimensä ja myös radiokanavan nimi vaihtuvat. 
Teoksessa on myös paljon toistoa. In Our Time ei ole tarina. 
Teoksen rakenne muistuttaa paremminkin tapettikuviota, jonka 
voi leikata poikki mistä vain. Näinhän myös analoginen radio 
toimii: sen voi avata ja sammuttaa milloin vain. Teos on raken-
nettu siten, että olet nähnyt sen katsoitpa sitä viisi minuuttia tai 
viisi tuntia.

Teosta on esitetty Münsterin jälkeen New Yorkissa, Dublinissa, 
Tukholmassa ja Wienissä ja kerännyt runsaasti kiitosta. 
Jatkaako se Mäntästä vielä muualle?
Mäntän näyttely on eräänlainen päätepiste teoksen suunnitel-
lulle näyttelykierrokselle. Todennäköisesti teos tulee kuitenkin 
lähitulevaisuudessa esille Japaniin.

Kuva: Sampo Linkoneva.

   GERARD BYRNE
• Syntynyt 1969 Dublinissa Irlannissa,  

jossa asuu edelleen.
• Työskentelee mm. valokuvan ja videon parissa.
• Ollut Irlannin edustajana Venetsian biennaalissa 2007. 
• Osallistunut mm. Gwangjun, Sydneyn, Lyonin ja 

Istanbulin biennaaleihin, Tate Triennaaliin, Skulptur 
Projekte Münsteriin, Kasselin Dokumentaan.

• Pitänyt yksityisnäyttelyitä mm. Bostonissa, 
Kööpenhaminassa, Düsseldorfissa, Vancouverissa, 
Frankfurtissa, Münsterissä ja Dublinissa.

• Palkittu Paul Hamlyn -palkinnolla 2006.
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Mäntän selluloosatehdas perustettiin G. A. Serlachius -yhtiön 
johtoon siirtyneen Gösta Serlachiuksen toimesta vuonna 1913. 
Sulfiittiselluloosasta pystyttiin Mäntän paperitehtaalla tuottamaan 
entistä monipuolisemmin erilaisia paperilaatuja. Mäntän sellua 
käytettiin myös muissa tehtaissa yhtymän sisällä ja ulkopuolella. 
Vuosien varrella selluntuotannon sivutuotteina valmistettiin muun 
muassa väkiviinaa ja pekiloproteiinia. 

Sadat ihmiset työskentelivät tehtaalla vuosikymmenien kuluessa 
sellunvalmistusprosessissa tai siihen kiinteästi liittyvissä tehtävissä, 
osa päivätyössä, osa vuorossa eli ”löysissä”. Millaista itse työ oli? 

Miten se muuttui vuosien varrella? Miten tehtaan äkillinen lakkau-
tus talvella 1990–91 otettiin vastaan?

Muistitieto talteen
Serlachius-museot käynnisti vuonna 2017 muistitiedon keruupro-
jektin. Tutkija Milla Sinivuori-Hakanen haastatteli sellutehtaan 
entisiä työntekijöitä, toimihenkilöitä ja tehtaan johtoa, yhteensä 
25 henkilöä. Haastatteluaineistoa kertyi puhtaaksikirjoitettuna yli 
600 liuskaa. Kaikki materiaali on tallennettu Serlachius-museoiden 
muistitietoarkistoon.

SELLUPORTIN  TAKANA
NÄYTTELY MÄNTÄN SELLUTEHTAASTA RAKENTUU TYÖNTEKIJÖIDEN KERTOMUKSISTA

Vuorotyötä, massaa ja käryä. Mitä kaikkea muuta merkitsi työ sellutehtaalla? Serlachius-museoiden uusi näyttely 
Selluportin takana esittelee tarinakatkelmin ja kuvin Mäntän sellutehtaan elämää ja toimintaa vuosina 1913–
1991. Muistitiedon pohjalta toteutettu näyttely nostaa esiin työn tekijät prosessiteollisuuden syövereistä.

Selluloosapaaleja kääritään ja leimataan vuonna 1962. Kuvaaja Arno Kenetti, G. A. Serlachius Oy:n kuvakokoelma, Serlachius-museot.
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GUSTAF
SELLUPORTIN TAKANA

29.2.2020 alkaen

Tutkija valikoi laajasta aineistosta sitaatteja, jotka kertovat työnte-
osta sellutehtaalla. Samalla ne kuljettavat läpi tehtaan tuotanto-
prosessin. Käymällä läpi näyttelyn kaikki tekstit saa melko kattavan 
kuvan tehtaan toiminnasta. Valokuvat ja piirustukset Serlachius-
museoiden kokoelmista avaavat näkymiä verkkoaitojen ja tiilisei-
nien sisäpuolelle. Näyttely sisältää jonkin verran myös esineistöä.

Sellutehdas ja paperitehdas muodostivat Mäntän koskikannak-
sella eli ”katiskassa” erilliset yhteisönsä. Milla Sinivuori-Hakasen 
mukaan haastatteluista käy ilmi ammattiylpeys, jota sellutehtaan 
väki tunsi työstään. Yhteishenki tehtaalla oli hyvä. Myös tehtaan 
johto ja heidän ponnistelunsa tuotannon jatkumiseksi saivat työn-
tekijöiden taholta ymmärrystä.

Saastuttava sellutehdas
Mänttä tunnettiin metsäteollisuudestaan ja erityisesti haisevasta 
sellutehtaasta, joka joutui nousevan ympäristöliikkeen silmätikuk-
si ja viranomaisten tiukkenevan valvonnan alle. Ympäristöasiat 
nousevat esiin myös näyttelyssä, olivathan ne osaltaan johtamassa 
tehtaan lopettamiseen. Suomessa oli jo aiemmin lopetettu lähes 
kaikki sulfiittiselluloosatehtaat.

Tärkein syy sellutehtaan alasajoon alkuvuodesta 1991 oli 
Neuvostoliiton romahtaminen. Liukoselluloosan tuotantoon 
1980-luvun lopussa siirtynyt tehdas myi käytännössä lähes koko 

tuotantonsa Neuvostoliittoon, jonka kanssa käyty bilateraalinen 
kauppa päättyi kerralla. Liukosellulle yritettiin vielä löytää markki-
noita muualta, mutta samaan aikaan syventynyt talouslama teki 
nämä yritykset tyhjiksi. Mäntän sellutehtaan alasajo keräsi aika-
naan suurta huomiota tiedotusvälineissä. Sen arveltiin merkitsevän 
koko paikkakunnan kuoliniskua. Tehdasta ei enää käynnistetty. Se 
lopetettiin kevättalvella 1992 Suomen viimeisenä sulfiittiselluloo-
satehtaana.

Vaikka näyttely kertoo yhden tehtaan elämästä, Milla Sinivuori-
Hakanen uskoo sen kiinnostavan kaikkia niitä, joille metsäteolli-
suus on tuttu oman tai perheenjäsenen työn kautta tai asuinympä-
ristönä. Onhan Suomessa lukemattomia tehdaspaikkakuntia, joiden 
historiassa on paljon yhteistä Mäntän kanssa.

Selluportin takana -näyttely myös palauttaa Serlachius-museo 
Gustafin entistä vankemmin niille juurille, jollaiseksi se aikanaan 
perustettiin: esittelemään metsäteollisuuden, Serlachiusten ja 
Mäntän historiaa.



LOKAKUU

26.10. Onnea etsimässä – Italian nykytai-
detta -näyttelyn kuraattorikierrokset klo 13 
ja 15 taidemuseo Göstassa. 

26.10. Tampere Filharmonian muusikoi-
den kamarimusiikkikonsertti Ranskalaisia 
tunnelmia ja kesämuistoja klo 16 Göstas-
sa. Osta liput serlachius.fi.

MARRASKUU

10.11. Ahti Lassila ja Walking Bass 
Onnea etsimässä -näyttelyssä klo 14 Gös-
tassa. Isänpäivälounas ravintola Göstassa.

16.11. Miniteatterikesä: Koivuhiiri ja 
päästäinen, Grus Grus Teatterin esitys  
perheille klo 12 Göstassa. Osta liput ja 
paketit serlachius.fi.

16.11. Miniteatterikesä: Minä maalaan 
teidät kaikki. Kati Outisen monologi taiteili-
ja Helene Schjerfbeckistä klo 17 Göstassa.

16.11. Miniteatterikesä: popkanteletar 
Ida Elina esiintyy ravintola Göstassa  
klo 20.30.

17.11. Miniteatterikesä: Anton Tšehovin 
klassikkonäytelmä Lokki klo 13 Göstassa. 
Rooleissa Ella Mettänen ja Eero Ojala.

21.11. Seniorikahveilla tutustutaan  
Gustaf-museon arkkitehtuuriin ja pää- 
konttorin elämään klo 13. 

29.11. Joulun aika alkaa Serlachius- 
museoissa. Taavetinsaaren joulupolku 
avautuu Göstan puistossa. Polku tehtävä-
rasteineen on avoinna loppiaiseen saakka. 
Pikkujoulujen ohjelmapaketit löytyvät 
verkosta: Osta liput serlachius.fi.

29.11. Mäntän Sekakuoro laulaa ja 
laulattaa jouluisia lauluja Gustaf-museossa 
klo 18. Mukana myös tiernapojat.

TAMMIKUU

4.1. Lasten lauantain kruunupajassa 
Gustafissa tehdään oma kruunu Olli ja 
Bucklan -näyttelyn innoittamana klo 14–16. 

17.–18.1. Sukella päähenkilöön 
taideympäristössä -kurssi Göstassa pe 
klo 17–20 ja la 9–16. Kouluttaja Anne 
Lukkarila.

19.1. Pöytälaatikosta päivänvaloon -runo-
kurssi aloitteleville runoilijoille klo 10–17 
Göstassa. Kouluttaja Kirsi Lukkarila.

23.1. Seniorikahvien aiheena on Onnea 
etsimässä -näyttely Göstassa klo 13.

28.1. Taidetiistaina kokeilemme taiteen 
menetelmiä Göstan työpajassa klo 16–17.

HELMIKUU

1.2. Lasten lauantaina Göstan työpajalla 
tehdään taidetta Onnea etsimässä  
-näyttelyn innoittamana klo 14–16.

20.2. Seniorikahvit nautitaan Göstassa 
klo 13. Aiheena on Nanna Hännisen  
näyttely How About the Future?

25.–26.2. Lasten taideleiri 7–12-
vuotiaille Göstassa klo 9–15 

25.2. Taidetiistain yleisöopastuksessa 
esitellään Olli ja Bucklan -näyttelyä  
Gustaf-museossa klo 16.

MAALISKUU

1.3. Perhepäivää vietetään Göstassa  
klo 12–17.

7.3. Lasten lauantaina työskennellään 
Gustaf-museon uuden Selluportin takana 
-näyttelyn innoittamana klo 14–16.

8.3. Taiteilija Marinella Senatoren Onnea 
etsimässä -näyttelyyn liittyvä performanssi, 
joka valmistuu hänen Kertovan tanssin kou-
lunsa järjestämissä työpajoissa Mäntässä.

19.3. Maaliskuun seniorikahvit nautitaan 
Gustaf-museossa klo 13 tutustuen  
Selluportin takana -näyttelyyn.

21.3. Taidetiistain toiminnallinen ylei-
söopastus johdattaa Onnea etsimässä – 
Italian nykytaidetta näyttelyyn klo 16.

HUHTIKUU

4.4. Lasten lauantain työpajassa Göstassa 
tehdään muotokuvia Kartanon klassikot 
-näyttelyn innoittamana klo 14–16.

16.4. Seniorikahvien aiheena on Petri 
Eskelisen Toimintamuisti-näyttely Göstassa 
klo 13.

TAPAHTUMAKALENTERI

SEURAA 

TAPAHTUMIA JA 

OSTA LIPUT & PAKETIT

serlachius.fi

Kuva: Marko Mäkinen

Kuva: Marko Marin

Tomi Moisio
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Tomi Moisio aloitti elokuun alussa 
Serlachius-museoiden tutkijana. Tam-
pereelta kotoisin oleva ja Helsingissä 
viime vuodet asunut taidehistorioitsija 
valmistelee tohtorinväitöskirjaansa, 
ihmettelee pikkukaupungin elämän-
menoa ja arvostaa taiteen ohessa 
jalkapalloa.

Miten ja milloin olet tullut 
Serlachius-museoihin töihin?
Ensimmäinen pestini oli vuonna 2017, 
kun tein Serlachius-museoissa taide-
kokoelman tutkijan sijaisuuden. Palasin 
samoihin tehtäviin elokuun alusta. Tällä 
kertaa meille ehdotettiin, että koko perhe 
muuttaisi Mänttään.

Miten olet päätynyt opiskelemaan 
taidehistoriaa?
Opiskelin pääaineenani yleistä kirjallisuus-
tiedettä Tampereen yliopistossa. Vielä   
kymmenisen vuotta sitten Tampereella 
oli mahdollista tehdä taidehistoriasta 
sivuaineopinnot. Professori kannusti minua 
jatkamaan aiheen parissa, joten tein tai-
dehistoriasta myös syventävät opinnot ja 
toisen gradun Helsingin yliopistossa. Sille 
tielle jäin sitten tekemään väitöskirjaa. 

Mitä kaikkea nykyiseen työhösi 
sisältyy?   
Työskentelen teoslainojen parissa, 
järjestän teoskuljetuksia ja luetteloin uusia 
hankintoja sähköiseen 

kokoelmanhallintajärjestelmään. Lisäksi 
teen taidekokoelmaan kohdistuvaa 
tutkimusta ja tuotan erilaisia sisältöjä 
kokoelman teoksista. Työtehtäväni ovat 
monipuolisia ja mielenkiintoisia. Parasta 
osaamistani lienevät tutkimus ja kirjoitta-
minen.

Onko kirjallisuuden opinnoista hyö-
tyä taiteen parissa työskennellessä?
On, kovastikin. Kirjallisuuden opinnot 
kehittivät paitsi kirjallista itseilmaisua ja 
kulttuurista yleissivistystä, myös teoreet-
tista ajattelua. Kuvataiteen sisällöt ovat 
hyvin pitkälti yhteneväisiä kirjallisuuden 
aihepiirien kanssa, enkä tarkoita nyt 
pelkästään kirjallisten aiheiden kuvituksia. 
Ympäröivän todellisuuden ihmettely ja 
ihmisenä olemisen jomotukset ovat läsnä 
kaikissa taiteissa. 

Olet väittelemässä taidehistoriasta 
filosofian tohtoriksi. Mitä aihetta 
väitöskirjasi käsittelee?
Viimeistelen väitöskirjaa Erik Enrothin 
(1917–75) taiteesta Helsingin yliopiston 
taidehistorian laitokselle. Väitös olisi 
tarkoitus saada valmiiksi ensi kevää-
nä. Olen työskennellyt aiemmin  
Sara Hildénin taidemuseossa Tampereella. 
Erik-kärpänen taisi puraista siellä. Gösta 
Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmaan 
kuuluu kolme Enrothin maalausta.

Millainen on perheesi?
Vaimoni Eeva on samalla alalla, ja hän on 
aloittanut Serlachius-museoissa syys-
kuussa. Joulukuussa kaksi vuotta täyttävä 
tyttäremme Sylvia lukee mielellään Göstan 
helmiä -kirjaa, joten taide-entusiasti taitaa 
hänestäkin olla kasvamassa.

Mitä teet mieluiten vapaa-ajallasi?
Enin osa vapaa-ajasta menee perheen 
kanssa touhutessa. Tykkään myös lukea, 
musisoida ja katsoa jalkapalloa. Aika ajoin 
lepuutan hermojani taidepostikorttikokoel-
mani parissa.

Mitkä ovat Mäntän vahvuuksia? 
Mitä jäät kaipaamaan isommasta 
kaupungista?
Luonto on lähellä, eikä ruuhkissa 
tarvitse menettää hermojaan. Kaikki 
arjessa tarvittava löytyy täältä siinä missä 
muualtakin. Taide- ja kulttuuritarjonta on 
täysin poikkeuksellista tämän kokoiselle 
paikkakunnalle. Serlachius-museoista 
ja Kuvataideviikoista oli kokemusta jo 
ennestään, mutta myös Mäntän musiikki-
juhlat viettelivät mennessään, kun   
tutustuin niihin pari vuotta sitten. Konsert-
tien ja esiintyjien taso on ollut huimaava. 
Keskustan toivoisi olevan eloisampi. Olisi 
mukava, jos ihmiset liikkuisivat kaupun-
gilla enemmän myös jalan ja käyttäisivät 
palveluja, jotta niitä olisi jatkossakin 
tarjolla. Helsingistä kaipaan ravintoloita, 
sekä kirja- ja levykauppoja.

 Sinun
SYDÄMELLISESTI

Tomi Moisio
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MATKASI PALIKAT OVAT SEURAAVAT: 

1. päivä + ilta + yö Tampereella

2. päivänä Tampere - Mänttä - Tampere Serlachius-bussilla + 
noin seitsemän Serlachius-näyttelyä

PÄIVÄ 1

NÄYTTELYITÄ TAMPEREELLA
Tutustu Tampereen näyttelytarjontaan ja valitse, mitä teet matkasi ensimmäisenä 
päivänä.  Olisiko nyt vuorossa Sara Hildénin taidemuseo vai Grafiikanpaja 
Himmelblau. Ehkäpä Milavida tai Muumimuseo? Vapriikki vai Werstas?

ILLALLA MUITA HUVITUKSIA, KUTEN TEATTERIA
Arktiset leikit vai Poikabändi? Neiti Julie vai Notre Damen kellonsoittaja? 
Tai kenties Vilpittömän mielen väärennettyä taidetta?

HYVÄÄ RUOKAA JA KAUNIITA UNIA 
Tällä kertaa tunnelmointia Tammerissa tai Lillanissa? Mahdollisesti korkean 
paikan leiri Tornissa tai Tampere Stationissa? 

PÄIVÄ 2

NAUTISKELUA  MÄNTÄSSÄ 
Lomasi toisena päivänä bussi vie sinut Mänttään ja suoraan Serlachius-
museoihin (meno-paluu bussilla+museoiden liput yht. 30 e). Serlachius-bussi 
lähtee aamupäivällä Tampereen linja-autoasemalta klo 10.50 ja rautatieasemalta 
klo 11.05. Halutessasi voit varata liput osoitteesta www.serlachius.fi. 

Perillä puoli yhden aikaan kannattaa jäädä pois Serlachius-museo Göstalla, 
katsella taidenäyttelyt, syödä hyvin ravintola Göstassa ja klo 15.30 siirtyä 
samaisella Serlachius-bussilla Göstalta toiseen museoon Gustafiin. 
Bussi lähtee kohti Tamperetta Gustafin pääoven edestä klo 17.30.  

Takaisin Tampereella olet jo klo 18.45, eikä ilta vaihdu yöksi, vaikka 
kotimatkasi jatkuisi vielä muutaman sata kilometriä.

MATKAKURAATTORIN VINKIT MINILOMALLE!

TAMPERE JA SERLACHIUSTEN 
MÄNTTÄ YKSI YÖ, KAKSI PÄIVÄÄ
Vietä kiireiden keskellä runsas kulttuuriloma napakasti 
kahdessa päivässä. Omaa autoa et tarvitse, vaan voit 
rentoutua ja antaa ammattikuskien kyyditä sinut paikasta 
toiseen. Kunhan vain ensin pääset Tampereelle. 

Kuva: Visit Tampere, Laura Vanzo.
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Tampere hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026. 
Mänttä-Vilppula on hankkeen pääkuntakumppani, ja osaa ottavat 
myös lähes kaikki muut Pirkanmaan kunnat. Serlachius-museot 
tukee ja rahoittaa hakua. Miksi näin?

Haaveenamme on jo pitkään ollut saada Euroopan kulttuuripää-
kaupunkiin liittyviä tapahtumia Mänttään. Kun Suomesta valittiin 
viimeksi Euroopan kulttuuripääkaupunkia, Mänttä oli yksi ehdokas, 
ja Serlachius oli hankkeen tärkeimpiä toimijoita. 

Sillon Mänttä ja Tampere kilpailivat keske-
nään viiden muun suomalaisen kaupungin 
kanssa. Voiton vei lopulta Turku. Mänttä oli 
kuitenkin kisassa kaikkien lemmikki: Daavid 
Goljatien rinnalla.

2000-luvun alkuvuosista Euroopan kulttuu-
ripääkaupunki on instituutiona muuttunut.  
Nykyiset säännöt tekevät Mänttä-Vilppulan 
kokoisten kaupunkien valinnan hyvin 
vaikeaksi. Siksikin tällä kertaa on luontevaa 
liittoutua Tampereen kanssa.

Tampere on meille mänttäläisille nykyisin muutenkin luonteva 
kumppani. Hieman isotellen toteamme, että Tampere on gateway 
Mänttään. Kulttuurituristimme tulevat suurilta osin tänne Tampereen 
kautta ja käyttävät Tampereella niitä palveluita, joita Mäntässä on 
toistaiseksi liian vähän.

Tampereelle Mänttä-Vilppulan ja Serlachiuksen osallistuminen 
hankkeeseen on myös tärkeä asia. Pienellä Mänttä-Vilppulalla on 
korkeatasoinen kulttuuritarjonta, hyvä ja helposti markkinoitava 
tarina sekä osaamista kulttuuripääkaupunkiasioissa.

Jos Tampere, Mänttä-Vilppula ja Pirkanmaa valitaan vuoden 2021 
alkupuolella Euroopan kulttuuripääkaupungiksi, tämä tulee näky-
mään monin tavoin Mäntässä ja Serlachius-museoissa. Tapahtumia 
ei tarvitse odottaa vuoteen 2026, vaan ne alkavat saman tien.

Vaikka valinta ei lopulta kohdistuisi Pirkanmaalle, prosessi on 
monin tavoin tärkeä. Vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkihaku, 
johon Mänttä otti osaa, oli aikoinaan kiihdyttämässä Mäntän kehi-
tystä taidekaupungiksi. Taidetoimijat oppivat pelaamaan yhteistä 

peliä ja myös matkailuväki ja kaupungin 
hallinto ottivat taideteemat omikseen.

Parasta on, että monet vuodelle 2011 suun-
nitellut kulttuurihankkeet tapahtuivat joka 
tapauksessa – siitä huolimatta, että Mäntästä 
ei tullut vuoden 2011 Euroopan kulttuuripää-
kaupunkia. 

Valinta kulttuuripääkaupungiksi sopisi monin 
tavoin Serlachiuksen strategiaan. Pari vuotta 
sitten alkaneella uudella strategiakaudellam-

me valitsimme tärkeimmäksi kehitysalueeksemme kansainvälisty-
misen. 

Olemme tehneet paljon työtä sen eteen, että kokoelma- ja näytte-
lytoimintamme kansainvälistyisivät ja panostaneet kansainväliseen 
markkinointiin, myyntiin ja palveluun enemmän kuin koskaan 
ennen. Tämä on jo nyt johtanut hyviin tuloksiin.

Valinta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi olisi jättiläisharppaus 
tällä hyvin alkaneella tiellä. Siksi Serlachius on kiinteästi mukana 
Tampere 2026 -hankkeen eteenpäin viemisessä.   

TAMPERE 2026 MÄNTTÄLÄISIN MAUSTEIN

Pauli Sivonen
johtaja

P.S.

"Hieman isotellen 
toteamme, että  
Tampere on   

      gateway                 
      Mänttään.



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

SERLACHIUS-MUSEOT AVOINNA
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.

serlachius.fi

facebook.com/serlachius

twitter.com/serlachius

instagram.com/serlachiusmuseums

SERLACHIUS-BUSSI
Tampereelta suoraan museoihin aina aukiolopäivinä.

TAMPERE - MÄNTTÄ 
10.50 Tampere, linja-autoasema
11.05 Tampere, rautatieasema 
12.25 Mänttä, Gösta-museo 
MÄNTTÄ - TAMPERE 
17.20 Mänttä, Gösta-museo 
18.45 Tampere, rautatieasema
18.50 Tampere, linja-autoasema
Tarkemmat pysäkit ja aikataulu  www.serlachius.fi

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

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

GÖSTA GUSTAF

TAMPERE

VAASA

MÄNTTÄ-VILPPULA
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OLLI JA BUCKLAN – EHRSTRÖMIEN ELÄMÄ JA TAIDE 3.5.2020 saakka
Taiteilijapariskunnan elämästä ja tuotannosta kertova näyttely levittäytyy 
kahteen museoon. Gustaf-museossa esitellään Ericin taideteollisuutta, 
Ehrströmien yhteisiä projekteja sekä yhteistyötä Gösta Serlachiuksen 
kanssa. Mukana on uusia paperipohjaisia töitä. Suosittu näyttely jatkuu 
Gustafissa toukokuulle asti. Kuraattori Helena Hänninen.

OLIPA KERRAN TÄSSÄ PAIKASSA 9.2.2020 saakka
Johanna Lecklinin näyttely koostuu videoteoksesta ja valokuvasarjasta. 
Se porautuu Suomen sisällissotaan nykypäivän kautta, tarkastelee naisten 
ja lasten kohtaloita, yhteiskunnan kahtiajakautumista ja vastapuolen 
epäinhimillistämistä. 

SELLUPORTIN TAKANA 29.2.2020 alkaen
Näyttely kertoo tekstein ja kuvin sellun valmistuksesta Mäntässä. 
Haastatteluihin perustuva kerronta nostaa esiin ihmiset prosessikaavioiden 
ja tuotantolukujen takaa lähestyen aihetta arjen ja työn tekemisen kautta. 
Kuraattori Milla Sinivuori-Hakanen.

PAPERIPERKELE
Suomalaisen paperiteollisuuden uranuurtajan G. A. Serlachiuksen elämä ja 
afäärit tulevat tutuiksi dramatisoidulla näyttelyreitillä, joka johdattelee läpi 
tehtailijan onnen ja epäonnen hetkien.

APTEEKKARIN KAUPPAHUONE
Tutki ja kokeile, millaista oli työskennellä vanhan ajan apteekissa ja 
kauppahuoneessa, jossa myytiin kaikkea mahdollista hajusuolasta 
heinänsiemeniin. Toiminnallinen näyttely on suunnattu erityisesti lapsille 
ja nuorille.

ONNEA ETSIMÄSSÄ – ITALIAN NYKYTAIDETTA 26.10.2019–29.3.2020
Neljäntoista italialaisen nykytaiteilijan ja taiteilijaryhmän luovuus on vastavoima 
Italiaa viimeisen vuosikymmenen ajan koetelleisiin ongelmiin. Kuraattorit Maria 
Stella Bottai, Lorella Scacco ja Pirjo Immonen.

OLLI JA BUCKLAN – EHRSTRÖMIEN ELÄMÄ JA TAIDE 12.1.2020 saakka
Taiteilijapariskunnan elämästä ja tuotannosta kertova näyttely levittäytyy kahteen 
museoon. Göstan näyttely keskittyy erityisesti Olga Ehrströmin maalauksiin ja
piirroksiin. Mukana on uusia paperipohjaisia teoksia. Kuraattori Pälvi Myllylä.

HOW ABOUT THE FUTURE 1.2.2020 alkaen
Nanna Hänninen käsittelee retrospektiivisessä näyttelyssään yksilön kokemusta 
yhteiskunnassa. Uusissa teoksissaan hän keskittyy ilmastonmuutokseen ja sen 
mukanaan tuomiin valintoihin. Kuraattori Laura Kuurne.

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

TOIMINTAMUISTI 21.3.2020–30.8.2020
Liikkuvista interaktiivisista veistoksistaan tunnettu Petri Eskelinen työskentelee 
teknisten kokeilujen kautta. Katsoja on oleellinen osa veistoksia, jotka heräävät 
hetkeksi henkiin museokävijöiden käyttäessä niitä. Kuraattori Laura Kuurne.

KARTANON KLASSIKOT
Kokoelmaripustuksessa on esillä taidesäätiön omistamia Suomen kultakauden, 
varhaisen modernismin ja vanhan eurooppalaisen taiteen klassikoita sekä 
Serlachiuksen uushankintoja. Kuraattori Veikko Halmetoja.
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