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On jo tovi vierähtänyt viime tapaamisestamme, mitä kuuluu? 
Toivottavasti voitte kaikki hyvin. 

Meillä on täältä Mäntästä niin paljon kerrottavaa, että päätimme 
präntätä kuulumisemme lehdeksi saakka. Siinä kun on niin hyvä 
näyttää kuviakin. Aviisi on ihan uusi hobbymme. Päätimme, että 
kyllä me sellaisen kaksi kertaa vuodessa aikaan saamme. Tämä 
on nyt sitten ihan se ensimmäinen numero. 

Nykyään meidät tavoittaa myös uuden ajan kapineilla. Välillä 
käymme sanomassa sanan jos toisenkin elektroonisella areenalla,  
jota facebookiksi nuori polvi sanoo. Käyhän hyvä veli katsomassa 
www.facebook.com/serlachius.

Gustaf on edelleen hurahtanut elävään kuvaan ja 
äänikertomuksiin. Koko pääkonttori on niitä täynnä: milloin 
äänessä ovat yhtiön työntekijät, milloin sodan tuntoja kertaavat 
veteraanit, mutta kyllä hän kuuntelee lapsiakin. 

Turkulaiset ystävämme saivat meidät innostumaan 
suunnitelmistaan – olettehan kuulleet heidän 
kulttuuripääkaupunkihankkeestaan. Voitteko kuvitella, me 
lähdimme siihen mukaan! Tai no, Gusta"an sitä häärää. Gösta ei 
nyt ihan kaikkiin hullutuksiin arvaa rynnätä, mutta aikoo kyllä 
kutsua turkulaisia taiteilijoita kartanoonsa. 

Niin, Gustaf on päättänyt antaa turkulaisten vallata 
koko pääkonttorin pihamaan. He ottavat varaslähdön 
kulttuurivuoteensa täältä Mäntästä ja pitävät majaa koko kesän. 

Tiedä häntä, millaista väkeä sieltä tulee. Onhan turkulaisissa 
puolensa: kauniita naisia ja urheilusankareita, mutta sitä puhetta 
on niin vaikea ymmärtää. Gustaf on kumminkin luvannut 
uusimmat teknoloogiset konstinsa heidän asiansa tekemiseksi 
tykö. Kesällä sitten näette, kun tulette piipahtamaan. 

Mutta sanotaanpa sananen myös Göstan kiinnostuksen 
kohteista. Oletko jo kuullut hänen paasaavan turkulaisesta 
taiteesta. ”Kuvataide-elämämme syntysijat ovat Turussa”, hän 
jyrisee tämän tästä. Gösta onkin varannut kaikki Joenniemen 
alakerran salit turkulaisille taiteilijoille. Yli 30 kuuluu tulevan 
paikalle, joukossa monta entistä taideopettajaa muun muassa 
Robert Wilhelm Ekman, Alexandra Frosterus-Såltin, Victor 
Westerholm, Ragnar Ungern ja Otto Mäkilä.  Göstan nuoriakin 
tuttavuuksia tulee paikalle, ainakin Harro Koskinen ja Jan-Erik 
Andersson. 

Yläkerrassa Gösta viettää myös taiteilijaelämää oikein isolla 
joukolla. Siellä on Albert, Akseli, Helene, Hugo ja monta muuta 
tuttua ja mukana on niitä eurooppalaisia vanhoja mestareitakin.

Tervetuloa taas visiitille. Kun tulet niin muista, että Göstan 
tavoitat kartanostaan Joenniemestä ja Gusta!n pääkonttorista.

Sydämellisesti Sinun

Lämmin 
tervehdys ystävä!



Serlachius-museot ovat mukana järjestämässä kesän taideleirejä Mäntässä. 
Tampereen kesäyliopiston puuhaamalla Serlachius-kuvataideleirillä 29.6.–3.7. on teemana eri aikakausien 
taiteilijaelämä. Tunnelmia tavoitellaan rohkeasti eläytymällä sekä eri aikakausien tyylejä ja tekniikoita kokeilemalla. 
Henkilökohtaisen opetuksen lisäksi tutustutaan myös taidekaupungin näyttelyihin. 

Lasten ja nuorten taideleirille 14.–16.6. odotetaan 7–15-vuotiaita innokkaita tekijöitä.

Taideleirit
kuuluvat kesään

KUULUMISIA
Tiesitkö

Gustaf-museo toimii Mäntän
tehtaan entisessä pääkonttorissa.

Vuonna 1935 valmistuneen rakennuksen 
on suunnitellut arkkitehtitoimisto
Jung & Jung, jonka kädenjälkeä

ovat myös Hotelli Torni
Helsingissä ja Rettigin

palatsi Turussa.

?
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Mennäänkö metsälle?
Jos et ole vielä päässyt nauttimaan metsästäjien taukopaikan 
tunnelmasta, saat kokea sen pian Gustafin Metsästäjät-
näyttelyssä.

4. joulukuuta avautuva uutuusnäyttely kertoo elämyksellisesti suomalaisen 
eränkäynnin tarinan kuvien, tekstien, installaatioiden ja multimedioiden 
johdattelemana. Tarjolla on faktaa metsästyksen merkityksestä, sen 
muodoista ja metsästyskulttuurin muuttumisesta. Puheenvuoro annetaan 
metsästyksen intohimoisille harrastajille, mutta myös noviiseille. 
Metsästysretkiltä on koottu tunnelmia ja muistoja niin onnen kuin 
pettymysten hetkistä. 

Polkaise museoon!
Gusta!in, Göstaan ja koko Mäntän taidetarjontaan pääsee tutustumaan näppärästi 
myös polkupyörällä. Vaaleansinisiä Gustaf ja Gösta -pyöriä voi lainata molempien 
museoiden pihalta. Menopelin ja kypärän saa käyttöönsä päivän ajaksi 10 euron panttia 
vastaan. Pyörä palautetaan jompaankumpaan museoon aukioloaikoina.

Serlachius-museot sijaitsevat noin 2,5 kilometrin etäisyydellä toisistaan, ja niitä yhdistää 
tunnelmallinen kävely- ja pyöräilyreitti Lemmenpolku järvenrantamaisemassa.

Mänttä-kortilla 
edullisesti 
taidekohteisiin
Mänttä-kortti on pian saatavilla! 20 
euron kortti on edullinen yhteislippu 
Gusta!n ja Göstan, Mäntän 
kuvataideviikkojen ja Honkahovin 
näyttelyihin. Kortti on voimassa kesän 
ajan, ja se oikeuttaa sisäänpääsyyn 
kaikissa kohteissa yhden kerran vapaasti 
valittuna ajankohtana. Kysy Mänttä-
korttia taidekohteista tai Mäntän 
matkailusta! 

Meitä on 
jo lähes 500!
Mitä museoilla tapahtuu juuri nyt? 
Fanittamalla Gusta!a ja Göstaa 
osoitteessa www.facebook.com/
serlachius olet ajan tasalla ja saat 
tuoreimmat kuulumiset museoilta. Ja 
halutessasi voit myös vaihtaa herrojen 
kanssa ajatuksiasi taiteesta – tai ihan 
mistä vaan. 

Serlachiuksen 
kokoelmaa 
Amoksen 
näyttelyssä
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön 
teoksia on nähtävillä 20.9.2010 asti 
Amos Andersonin taidemuseossa 
Helsingissä. Modernin kahdet kasvot 
-näyttely esittelee 1920- ja 1930-luvuilta 
keskeisimpien suomalaisten 
taiteilijoiden teoksia. Monet töistä ovat 
ensimmäistä kertaa julkisesti nähtävillä.

Serlachiuksen kokoelmasta on 
näyttelyyn lainattu kaikkiaan 11 teosta 
kuudelta eri taiteilijalta.  Niminä ovat 
muun muassa Wäinö Aaltonen, Marcus 
Collin, Väinö Kamppuri ja Helene 
Schjer!eck. 

Amos Andersonin näyttely on 
Suomalaisten taidesäätiöiden 
yhdistyksen (STSY) järjestämä.  
Yhdistyksen yksi perustajajäsen on 
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. 

KUULUMISIA
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kartanon vaiheita
Joenniemen

1935 
Arkkitehti Jarl Eklundin suunnittelema 
rakennus valmistuu Gösta ja Ruth 
Serlachiuksen kodiksi Melasjärven 
rantaan.

1937–42 
Talo ehtii olla pariskunnan asuinkäytössä 
seitsemän vuotta ennen Gösta 
Serlachiuksen kuolemaa. Ruth Serlachius 
asuu kartanon yläkerrassa 1960-luvulle 
asti.

1945 
Gösta Serlachiuksen taidemuseo 
aloittaa toimintansa kartanon alasaleissa 
seitsemäntenä taidemuseona Suomessa.

1972 
Taidesäätiö ostaa kartanon ja sitä 
ympäröivän puiston Serlachiuksen 
suvulta. Yläkertaa käytetään yhtiön 
vierastiloina.

1983–84 ja 1987 
Kartano restauroidaan 
kokonaisuudessaan taidemuseokäyttöön.

1996–1997 
Puutarha-arkkitehti Paul Ohlssonin
suunnittelema puisto kartanon ympärillä 
kunnostetaan perusteellisesti ja 
palautetaan lähelle 1930-luvun asuaan. 

2009 
Museon nimeksi tulee Gösta.

Lisää
Joenniemen
historiasta 

serlachius.fi

Kiiltokuvien kiehtova maailma
Kiiltokuvien harrastajat kokoontuvat 12. ja 13. kesäkuuta Gusta!ssa vuosittaisille tre#eilleen. #eilleen. #
Tapahtuma on kaikille avoin: tervetulleita ovat niin konkarikeräilijät, aloittelijat kuin muuten vaan 
kauniista ”kiltsuista” kiinnostuneet.

 – Ohjelmassa on kiiltokuvien vaihtelua, toisten kokoelmiin tutustumista sekä ostoa ja myyntiä, 
kertoo tapahtumaa puuhaava Eeva Tiitola. – Moni on löytänyt lapsuuden kuvat uudelleen ja 
hurahtanut tähän harrastukseen. Itselläni keräily ei tosin katkennut edes teini-iässä. 

Tapahtumaan voi ottaa mukaan mysteerikuvia, joiden alkuperää selvitetään yhdessä. – Kauniit 
kuvat ja monenlaiset aiheet ovat kiehtovia. Oma keräilyni keskittyy 1940–60-lukujen kiiltokuviin. 
1950-luvun kuvissa on hienot värit, kunnon koho ja taitava piirrosjälki, Tiitola sanoo. 

Kiiltokuvatre$t ovat avoinna museon aukioloaikoina.

KUULUMISIA
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Gertrud Gadd
lähtee Vaasaan
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin kuuluu Hugo Simbergin maalaus 
Tyttö, joka esittää valkoiseen kesämekkoon pukeutunutta vaaleahiuksista tyttöä. 
Teos on maalattu vuonna 1903, jolloin Simberg oleskeli perheensä kesäpaikassa 
Viipurinlahden rannalla ja oli tekemisissä muiden kesäasukkaiden, muun muassa 
Viipurin kaupunginlääkäri Karl Magnus Gaddin perheen kanssa. Gaddin tyttäret 
Gertrud ja Adrienne tallentuivat Simbergin luonnoksiin ja maalauksiin.   

Gösta Serlachiuksen taidesäätiön omistama teos esittää Gertrud Gaddia. 
Pohjanmaan museossa Vaasassa on Simbergin teos Aamu (1903), joka puolestaan 
esittää Gertrudin pikkusisarta Adriennea. Taiteilija kuvasi molempia tyttöjä 
työstäessään tunnettua teostaan Haavoittunut enkeli (1903). 

Adrienne Gaddin muotokuva oli viime syksynä esillä Serlachius-museo 
Göstassa Lapsuuden kuvat -näyttelyn yhteydessä. Nyt on Gertrudin vuoro 
lähteä vastavierailulle Vaasaan. Alustavien suunnitelmien mukaan Tyttö viipyy 
Pohjanmaan museossa vuoden verran.

Eveliina, 12 vuotta
”Se on taiteilijan oma paikka, missä se te-
kee taideteoksia. Siellä on divaani, teline, 
kaikki sudit, ja voi olla taideteoksia mitä 
saanut valmiiksi.”

Nina, 12 vuotta
”Se on sellainen taiteilijan työhuone, jossa 
tehdään maalauksia. Se on huone, jossa on 
valoisaa, maalaustarvikkeita ja vuode, jossa 
voi välillä levätä. Muuta ei tule mieleen.”

Verneri, 13 vuotta
”Paikka, jossa taiteilija taiteilee. Siellä on 
taulut, semmonen teline ja tyhjä taulu, jossa 
ei ole vielä mitään. On pensseleitä, malleja 
ja töitä. Voi olla pimeetäkin, jos ei ole ikku-
naa. Ei siellä aina niin puhdasta ole.”

Veera, 10 vuotta
”Se missä taiteilija tekee töitään. Siellä on työ-
välineet, ja jos taiteilija on tuonut ulkomailta 
tavaroita, on se sisustettu niillä.  Voi siellä 
olla höyläpenkkikin, jos tekee jotain puusta. 
Rauhallinen tunnelma.”

Mikä ihmeen ateljee?

Fresko, 
laveeraus, 

art nouveau…
Taidekoulu Göstan Sanakosmos 

osoitteessa www.serlachius.! 
selvittää lyhyen ytimekkäästi 

taiteen perussanastoa.
Tutustu ja opi lisää!

Taiteen maailma vilisee hienolta kuulostavia sanoja ja ilmauksia. Mitä tuokaan mieleen ATELJEE?  
Vastaajina ovat Göstan luona vierailleet Vaskiveden koulun oppilaat Virroilta.

KUULUMISIA

Hugo Simberg, Tyttö, 1903, öljy kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
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Serlachius-museoilla lämmitellään käyntiin Turun 
vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkijuhlat. Gustafin 
pihamaalla tutkiskellaan turkulaista identiteettiä ja 
Göstan saleihin kootaan turkulaisen taiteen näyttely.

JOKA
PUAL
MÄNTTÄ

Antropologi tutustuu Turkuun.

SYDÄMELLISESTI SINUN8



Pari vuotta sitten pieni mutta pippurinen Mänttä kilpaili ansiok-
kaasti vuoden 2011 Euroopan kulttuuripääkaupunki-tittelistä. 
Kisassa pisimmän korren veti Turku, joka valmistautuu nyt esit-
täytymään runsaan ohjelmatarjonnan kera koko Euroopalle.  

Hakuprosessin aikana titteliä hakeneet kaupungit perustivat 
epävirallisen yhteenliittymän.  – Sovimme, että se joka valitaan, 
ottaa muut hakijakaupungit mukaan projekteihinsa. Meillä oli 
Mäntässä tapaaminen – Turku oli jo silloin valittu – ja heitin 
idean kiertävästä Turku-näyttelystä, museoiden johtaja Pauli 
Sivonen kertoo. 

Ajatusta kehiteltiin, ja idea menestyi Turku 2011 -säätiön jär-
jestämässä avoimessa hankehaussa, jossa etsittiin tekijöitä ja to-
teuttajia vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkiohjelmaan.

Kiertävä konttinäyttely
Toukokuussa Gusta!n pihamaalle sijoitetaan kontteja, joissa 
pääsee vuorovaikutteiselle elämysmatkalle Turkuun ja turku-
laisuuteen. Näyttely koostuu multimediakohteista, joissa seura-
taan kuvitteellisen mänttäläisen antropologihahmon tutkimus-
matkaa Turussa.

Näyttelyn toinen sisältösuunnittelija Tarja Haikara Serlachius-
museoilta kertoo, että näyttelyssä on vahvasti humoristinen ja 
ilkikurinen ote. – Multimedioissa seikkaileva antropologi on 
ulkopuolinen ja haluaa kertoa muulle maailmalle millaista on 
varsinaisessa Suomessa, sivistyksen kehdossa. Näyttelyssä läh-
detäänkin ihmettelemään antropologin vanavedessä muun mu-
assa turkulaisiin liittyviä stereotypioita. 

Näyttelyn päätyttyä Mäntässä kontit lähtevät loppukesällä kier-
rokselle muihin kulttuuripääkaupungin tittelistä kisanneisiin 
kaupunkeihin. Kontit viedään kaupunkien toreille, joissa niihin 
on kenen tahansa helppo poiketa.

Kierto alkaa Helsingistä. Lopulta itse juhlien sankari Turku saa 
näyttelyn kesällä 2011.

Missejä, vankilakierros ja kielikurssi
Kuten Gusta!n näyttelyissä on tapana, kävijä voi itse kokeilla, 
tehdä ja arvuutella. Multimedioissa pääsee rankkaamaan tur-
kulaisia missejä paremmuusjärjestykseen, tutustumaan Kako-
laan ja muihin kaupungin maamerkkeihin videopätkien kautta, 
muistelemaan urheilijoiden tähtihetkiä sekä testaamaan omaa 
Turku-tietouttaan. Näyttelyn teemaan johdattavat myös alkupe-
räisasukkaiden ja turistien haastattelut.

Aina ei pirkanmaalaisella antropologilla ole helppoa vieraan 
heimon keskuudessa. Päänvaivaa aiheuttaa muun muassa tur-
kulaisten mystinen kieli, johon haetaan tuntumaa natiivin opas-
tuksella.

Terveiset sinne Turkuun!
Näyttelyssä on varattu tilaa myös kävijöiden omille ajatuksille 
Turusta ja turkulaisista.  – Näyttelyvieras voi kertoa Turku-ai-
heisia terveisiä videolle. Materiaalista tehdään kooste, joka läh-
tee näyttelyn matkaan sen siirtyessä seuraavaan isäntäkaupun-
kiin, Haikara sanoo. Lopulta terveiset ovat turkulaisten itsensä 
nähtävänä ja kuultavana.

Mahtaako moinen ilkamointi kuitenkaan naurattaa turkulai-
sia? Se jää nähtäväksi, mutta tähän asti Serlachius-museoiden 
projekti on saanut suurta kiitosta. – Näyttely on Turku 2011 
-ohjelman tärkeä osa. Se tarjoaa ulkopuolisen näkökulman 
turkulaisuuteen ja antaa eväitä myös turkulaisille itselleen nau-
raa todellisille ja kuvitelluille ominaispiirteilleen. Lisäksi se on 
tärkeä viestinviejä kiertäessään Suomea, sanoo ohjelmajohtaja 
Suvi Innilä juhlia koordinoivasta Turku 2011 -säätiöstä.

Kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelma koostuu noin 150 hank-
keesta, ja lisänä on vielä monikertainen määrä yksittäisiä tapah-
tumia. Toteutukseen osallistuvat tuhannet toimijat Turusta ja 
koko Suomesta. Vuonna 2011 Euroopan kulttuuripääkaupun-
kina juhlii myös Tallinna.

teuttajia vuoden 2011 kulttuuripääkaupunkiohjelmaan.

Gustaf: Turkulaiset 22.5.–5.8.2010. 
Kiertonäyttely. Kohteina Mänttä, 
Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Oulu, 

Rovaniemi, Tampere sekä Turku (kesällä 
2011). 

Gösta: Taiteen turuilla – kaksisataa 
vuotta Turun taidetta 24.4.2010–2.1.2011

aukioloajat ks. takakansi

KESÄN 2010
UUTUUSNÄYTTELYTGusta!n Turkulaiset-

näyttelyyn on koottu myös 
vitsejä omintakeisista 
turkulaisista. 
Autokaupassa: Turkulaismies katseli autokaupassa  Turkulaismies katseli autokaupassa  Turkulaismies katseli autokaupassa 
uutta Nissania. Myyjä esitteli auliisti uutta autoa.uutta Nissania. Myyjä esitteli auliisti uutta autoa.uutta Nissania. Myyjä esitteli auliisti uutta autoa.
– Ja nämä tässä on liikkeemme ylpeys, autotekniikan – Ja nämä tässä on liikkeemme ylpeys, autotekniikan – Ja nämä tässä on liikkeemme ylpeys, autotekniikan 
viimeistä huutoa. Se on Sunny. Johon turkulainen viimeistä huutoa. Se on Sunny. Johon turkulainen viimeistä huutoa. Se on Sunny. Johon turkulainen 
hölmistyneenä:  – Jaa tää on mun ny, vai?hölmistyneenä:  – Jaa tää on mun ny, vai?
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Robert Wilhelm Ekman, Morsiussauna, ennen vuotta 1866, 
öljy puulle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
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JOKA PUAL
MÄNTTÄ
Taiteen turuilla
Joenniemen kartanon alasaleissa avautuu huhtikuussa turkulai-
sen taiteen näyttely. Nähtävillä on maalaustaidetta, mutta myös 
veistoksia ja gra!ikkaa 1800-luvulta nykypäivään. – Taiteen tu-
ruilla -näyttely on katsaus Turun taiteeseen kahdensadan vuo-
den ajalta, kertoo näyttelyn sisältösuunnittelija, taidehistorioit-
sija Marjo-Riitta Simpanen Serlachius-museoilta. 

– Näyttelyn taiteilijat ovat asuneet, opiskelleet tai vaikuttaneet 
Turussa tai ovat muuten henkisesti Turun koulukuntien jäse-
niksi miellettyjä. Itse teosten aiheet eivät liity Turkuun, tosin 
mukana on muutama Turku-aiheinenkin teos, Simpanen ku-
vaa.

Kaupungin historiallisesti vahva ja vaiheikas taide-elämä on 
ollut hieno lähtökohta näyttelyn rakentamiselle. – Suomen tai-
dehistoriaa on kirjoitettu aina Helsingin näkökulmasta, vaikka 
esimerkiksi maamme taidekoulutus alkoi ensin juuri Turussa 
ennen 1850-luvun puoliväliä. Koulun ensimmäinen taiteilija-
opettaja oli R. W. Ekman, jonka töitä on myös mukana näytte-
lyssä, Simpanen selvittää. 

Valtaosalla näyttelyn taiteilijoista on jokin yhteys Turun pii-
rustuskouluun. 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa Turun 
taiteen suuri nimi oli ulkoilmamaalari ja kulttuurivaikuttaja 
Victor Westerholm. – Turkulaiset taiteilijat ovat kautta histori-
an hakeneet oppia myös ulkomailta, erityisesti Saksasta, mutta 
myös Ranskasta. Taiteilijoiden nuori polvi on erittäin kansain-
välistä.

Sielunmaisemia ja ripaus nykytaidetta
Turku näytti muulle Suomelle taiteen modernismin suuntavii-
voja 1920-luvulla. Modernismin varhainen edustaja oli Edvin 
Lydén. Hänen jälkeensä taiteilija Otto Mäkilästä tuli turkulai-
sen surrealismin johtohahmo. – Turkulainen surrealismi on ru-
nollista ja unenomaista mielen maisemien kuvausta, Simpanen 
kertoo. 

Näyttelyyn on saatu esille hieno kokoelma Otto Mäkilän kes-
keisiä teoksia Turun taidemuseon kokoelmasta, muun muassa 
Nuori Nainen (1928), Poésie (1938) ja He näkevät mitä me emme 
näe (1939). Mäkilän perintöä nykypäivässä jatkavat taiteilijat 
Kauko Lehtinen ja Ismo Kajander.

Näyttelyn antiin kuuluu muun muassa Wäinö Aaltosen veistok-
sia, Fredrik Ahlstedtin, Ragnar Ungernin ja Santeri Salokiven 
maalauksia. – On ilahduttavaa, että meillä on mukana myös 
joitain 1800-luvun naistaiteilijoita kuten Alexandra Frosterus-
Såltin, Elin Nordlund ja Dora Wahlroos.

Göstaan saadaan myös nykytaidetta, mitä on talossa nähty vii-
me vuosina harvoin. – Pääsemme seuraamaan nettiyhteyden 
kautta reaaliaikaisesti elämää taiteilija Jan-Erik Anderssonin 
arkkitehtonisesti erikoisessa talossa, Simpanen paljastaa. Turun 
Hirvensaloon noussut rakennus on pohjakaavaltaan kasvin leh-
den muotoinen ja ornamentein koristeltu. 

Näyttely järjestetään yhteistyössä Turun taidemuseon ja Suo-
malaisten taidesäätiöiden yhdistyksen kanssa. Pääosa näyttelyn 
teoksista tulee Turun taidemuseon kokoelmasta, noin kolman-
nes on Serlachiuksen taidesäätiön omasta kokoelmasta. Nyky-
taiteilijoiden teoksia on lainattu näyttelyyn suoraan taiteilijoil-
ta.  

Victor Westerholm, Hylkeenpyynti, 1900, 
öljy kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö
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Gustafin Veteraanit ja Veteraanit ja V Lapsuuden tarinat -näyttelyt ovat tulvillaan ihmisten omakohtaisia muistoja 
tarinoiden, esineiden ja multimedioiden muodossa. Muistiasiantuntija kertoo, että yksi asia 
palauttaa mieleen toisen, ja se taas kolmannen ja neljännen. Millaisia muistoja näyttelyt saisivat 
liikkeelle sinussa?

Lähde mukaan

MUISTIMATSTIMATS KALLE!KALLE!K

Psykologian tohtori Virpi Kalakoski on tutkinut yli 
viidentoista vuoden ajan muistia ja muistamisen 
ilmiöitä. Hän muistaa ihmetelleensä jo lapsena, miten 
eri tavoin ihmiset oppivat ja käsittelevät tietoa. 
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– Menneisyyden muistot liittyvät taval-
lisesti elämän kohokohtiin eli erityisiin, 
hohdokkaisiin hetkiin, jotka erottuvat 
arjen tapahtumien virrasta, tutkija Virpi 
Kalakoski selvittää. – Esimerkiksi lap-
suuden jouluihin liittyviä asioita muiste-
taan hyvin, vaikkakin eri joulut menevät 
sekaisin tai ne sulautuvat toisiinsa. On 
todennettu, että jo 2,5–3 vuoden iässä 
meille syntyy muistoja, joita voimme itse 
palauttaa mieleen. 

Kalakoski selvittää, että esimerkiksi omaa 
lapsuusaikaa muistellessa asioita haetaan 
esiin säiliömuistista. Säiliömuisti on 
eräänlainen menneiden asioiden varasto, 
samankaltainen kuin tietokoneen kesku-
syksikkö, johon kertyy tietoa ja muistoja 
varhaisesta lapsuudesta alkaen. – Työ-
muisti tekee puolestaan työtä tässä ja nyt, 
kuin näyttöpääte, jossa ihminen työstää 
niitä asioita, joita hän parhaillaan havait-
see ja ajattelee, Kalakoski kuvaa muistin 
toimintaa. 

Mitä mietit, myös muistat
Kalakoski on psykologian tohtori ja eri-
koistutkija Työterveyslaitoksella Aivot ja 

työ -tutkimuskeskuksessa. Hän on tutki-
nut yli viidentoista vuoden ajan muistia 
ja muistamisen ilmiöitä ja luennoinut, 
opettanut ja kirjoittanut aiheesta. Tällä 
hetkellä hän keskittyy tutkimaan ihmi-
sen tiedonkäsittelyä ja aivojen toimintaa. 
Tutkimuskeskuksessa mietitään esimer-
kiksi millaista uutta teknologiaa pitäisi 
kehittää työympäristöihin, jotta se ei 
kuormittaisi liikaa ihmisten tiedonkäsit-
telykykyä. 

– Ihminen pystyy käsittelemään työ-
muistissaan vain rajallisen määrän asi-
oita kerrallaan; emme yksinkertaisesti 
ehdi, sillä informaatiota tulee koko ajan 
joka suunnalta lisää, Kalakoski toteaa. 
Kun esimeriksi kertaamme itseksemme 
jotain asiaa useasti mielessämme, asia 
siirtyy työmuistista säiliömuistiin. Tähän 
perustuu oppiminen. 

Muistamme hyvinkin varhaisia lapsuu-
den tapahtumia yksityiskohtaisesti. Sa-
moin sotiemme veteraaneilla on ikäänsä 
nähden hämmästyttävän tarkkoja muis-
tikuvia vuosikymmenten takaisista ta-
pahtumista. – Säiliömuistissa on asioita, 
jotka ovat olleet meille henkilökohtaises-
ti merkityksellisiä. Muistamme ne hyvin, 

koska olemme ajatelleet ja käsitelleet nii-
tä aktiivisesti ja kerromme niistä ääneen 
muille. 

Vuosien tai vuosikymmenten takaa 
muistuu helposti mieleen myös vahvoja 
tunteita, kuten pelkoa, iloa, nöyrryytystä 
tai kaipausta. – Tunnekokemukset ovat 
aina vahvoja, ja käsittelemme niitä pal-
jon. Se mitä ajatellaan usein, jää mieleen.  
Jos asiaan liittyy jokin tunne, se helpottaa 
muistamista. 

Ihmisillä voi kuitenkin olla täysin eri-
lainen muistikuva samasta tilanteesta 
tai tapahtumasta. Esimerkiksi sisarusten 
muistot yhteisestä lapsuudesta saattavat 
olla hyvin erilaiset. – Ihmiset kiinnittä-
vät täysin erilaisiin asioihin huomiota 
ja jäsentävät tilanteet ja asiat eri tavalla. 
Muistikokemuksen syntyyn vaikuttaa se, 
mitä asiasta tiedetään etukäteen, ja mikä 
on ihmisen kiinnostuksen kohde, Kala-
koski sanoo. 

Ajan kuluessa muistot myös muuttuvat 
mielessä. – Muistot vastaavatkin harvoin 
tapahtunutta, mutta ne ovat ihmiselle 
itselleen tosia. Oikeuspsykologiassa tör-
mätäänkin kysymykseen, missä määrin 
muisto on todiste tapahtumasta. 

”Kevään tulon muistaa 
ikuisesti, sen tunteen, kun sai 
laittaa päälle pikkukengät ja 
polvisukat. Ne oli aina sellaiset 
valkoiset, pitsineulosta.”
Tyttö 1960-luvulta

”Se oli kuvaamaton tunne, kun 
tilanteeseen lähdettiin. Sitä aatteli 
varmaan joka ikinen että nyt 
mää oon vielä tässä, mutta oonko 
mää enää parin minuutin päästä, 
olemassa?”
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Yleinen yhteiskunnallinen keskustelu 
saattaa myös ohjata ihmisten muistelua 
ja muistoista puhumista. Esimerkiksi 
kaikista sota-ajan tapahtumista on va-
pauduttu puhumaan vasta viime vuosi-
na.

Vihje vie muistimatkalle
Muistot ovat järjestäytyneet mieleen 
eräänlaisena verkkona, jossa tilanteet, ih-
miset, asiat, tunteet ja paikat linkittyvät 
toisiinsa. Jäätelötuutti tuo mieleen kesän 
ja kioskin, siellä kivannäköisen myyjän, 
ja ensimmäiset omat ihastuksentunteet. 

– Sopiva, eteentuleva vihje herättää muisti-
verkon toimimaan. Jonkin vanhan esineen 
näkeminen vuosikymmenten jälkeen voi 
olla vahva kokemus. Se voi palauttaa mie-
leen esimerkiksi lapsuuteen liittyvän tilan-
teen, ja se taas poikii mieleen toisen asian, 
Kalakoski kertoo. – Vihjeenä voi toimia 
myös jokin ääni, tuoksu, tunne, toiminta 
tai mikä vaan. Sopivilla hakusanoilla voikin 
muistista kalastella eri asioita. 

Gusta!n kaksi eri näyttelyä Lapsuuden 
tarinat ja Veteraanit tarjoavat valtavan 
määrän haastatteluin koottuja muis-
toja sekä aihepiireihin liittyviä tunnel-
mia, esineistöä, kuvia ja ääniä. Kaikki 
nämä ovat muistoja herätteleviä vihjeitä. 
– Näyttelyissä pääsee mielenkiintoisel-
le, kerrokselliselle muistimatkalle. Entä 

jos vieraat voisivat kirjata ylös tai kertoa 
näyttelyissä syntyneet muistikokemukset 
edelleen muiden nähtäväksi tai kuulta-
vaksi, Kalakoski miettii.

Hyvä korostuu mielessä
Lapsuuden kesät tuntuvat aina aurin-
koisilta, lämpimiltä ja onnentäyteisiltä, 
vaikka todellisuus olisi ollut toinen. Kul-
taako aika muistot? Kalakoski toteaa, että 
ihmisellä on luontainen tapa muistella 
positiivisia ja mukavia asioita, ja niistä 
myös puhutaan muille. Tämän vuoksi ne 
pysyvät ja myös korostuvat mielessä, kun 
taas ikävät asiat jäävät taka-alalle ja jopa 
unohtuvat. – Yksi terapiassa käytetty 
keino onkin pohtia menneisiin liittyviä 
positiivisia asioita ja etsiä myönteisiä tul-
kintavaihtoehtoja itseä vaivaaviin muis-
toihin. 

Muistot ovat elämän suurinta rikkautta, 
vaikkakin joskus myös raskas taakka. 
– Eräässä lukion psykologian oppikirjassa 
kysymme leikkisästi, kuinka paljon olisit 
valmis maksamaan sellaisesta unelmien 
päivästä, jolloin saisit toteuttaa kaikki 
unelmasi, mutta siitä ei jäisi kuitenkaan 
mitään muistoja. – Tuskin kukaan halu-
aisi maksaa senttiäkään mieluisasta ko-
kemuksesta ilman siitä jäävää muistoa.

”Kummisetä lähetti Amerikasta 
joulupaketin, jossa oli pallo 
ja appelsiinia. Pallon toisella 
puolella oli naaman kuva ja 
toisella pipolakki. En ollut 
koskaan saanut tehdastekoista 
lelua, enkä liioin appelsiinia.”
Poika 1940-luvulta

LAPSUUDEN TARINAT 
-NÄYTTELY
31.12.2011 saakka

VETERAANIT -NÄYTTELY
31.12.2010 saakka

aukioloajat ks. takakansi
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Kuka olet ja missä sinut tapaa? 
Olen Sini Perälä, assistentti / opas. Tapaat 
minut Gusta!ssa museokauppa "yran 
puodissa tai Göstan lippukassalla. Työviikko 
jakautuu aikalailla puoliksi Gusta!n ja 
Göstan kesken.

Kuinka tulit taloon?
Aloitin ekstraajana Gusta!ssa. Sitten yksi 
vakituinen työntekijä jäi pois, ja minulle 
tarjoutui paikka. Olen ollut museoilla yli 
viisi vuotta. Tykkään olla ihmisten kanssa 
kontaktissa!

Mitä työhösi kuuluu?
Palvelen ja opastan museokävijöitä ja vas-
taan museokaupoista. Toivotan yksittäiset 
vieraat ja ryhmät tervetulleeksi taloon, myyn 
pääsyliput ja ohjaan näyttelyihin.
Vastuullani ovat "yran puoti ja Göstalla 
lippukassan myyntipiste. Palvelen asiakkaita 
ja huolehdin siitä, että kaupoissa on kaikki 
kohdillaan. 
Työpäiviini kuuluu monipuolisesti ja 
vaihtelevasti kaikkea. Lakaisenpa lumetkin 
museon rappusilta, jos on tarvetta.

Oletko törmännyt museoilla 
Sissi Serlachiukseen? 
Entä Marja Mesikämmeneen?
No, aina silloin tällöin! Molemmat ovat 
roolihahmojani. G.A. Serlachiuksen nuorin 
tytär Sissi tarjoilee nimipäiväkahveja 
1800-luvun lopun tapaan Café Sississä 
Gustaf-museolla. Marja Mesikämmen on 
taas kaikkein nuorimmille museokävijöille 
suunnattu satuhahmo.

Mikä on museovieraan 
tavallisin kysymys?
Molemmissa museoissa kävijöitä kiinnostaa 
rakennusten historia. ”Onko täällä asuttu?” 
on Göstan vieraan tavallinen kysymys. 
Tietoa halutaan myös näyttelyidemme 
suunnittelijoista, Mäntän taidekohteista tai 
hyvistä ruokapaikoista.

Missä on haastetta?
Kun talossa on useampi ryhmä samanai-
kaisesti, aikataulut on pidettävä tarkkaan 
käsissä, jotta ryhmät pysyvät ominaan ja 
vierailut etenevät suunnitelmien mukaan. 

Ryhmävaraukset käydäänkin aina etukäteen 
tarkkaan läpi. 
Vaatii aina taitoa, että osaa ”lukea” asiakas-
ta. Nyt osaan jo arvata, mitä aulassa pyörivä 
vieras hakee!

Gustaf vai Gösta? 
Gustaf. Se on minulle kotoisampi, tutumpi 
talo. Kun pääsen "yran puotiin tiskin 
taakse, tuntuu siltä, että tämä on se minun 
paikkani. Puodissa olen ajan hermolla, ja 
ihmiset olettavat, että täällä tiedetään kaikki.

Mikä on hyvää vastapainoa 
museoelämälle? 
Olen juuri aloittanut jääkiekkoharrastuksen. 
Kesään taas kuuluu moottoripyöräily. 

Sini Perälä

SYDÄMELLISYDÄMELLISESTISinun

Thyran puodin valtiatar 
on aina ajan hermolla

THYRAN 
PUOTI

vanhemman tyttären mukaanvanhemman tyttären mukaan

taide- ja historiakortteja, koruja,taide- ja historiakortteja, koruja,
leluja, t-paitoja jne.leluja, t-paitoja jne.

omia julkaisuja

teemojen mukaan

mm. taidekortteja ja -julkaisuja
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1400-luvulla eläneen taiteilijan työskentelytapoja va-
lottaa esimerkiksi Rogier van der Weydenin (1399–
1464) ateljeelle attribuoitu maalaus Ristiltä otto. Kun 
sitä tarkastelee läheltä, voi paljaalla silmälläkin havaita 
maalikerrosten alla olevat aluspiirrokset, joiden avulla 
taiteilija on hahmotellut aiheen. Mestarin johtamassa 
työhuoneessa oppipojat aloittivat uransa jäljittelemäl-
lä ja kopioimalla tämän teoksia. He pyrkivät omaksu-
maan mestarinsa tyylin mahdollisimman hyvin, sillä 
teokset toteutettiin yhteistyönä ja niiden oli näytettävä 
yhtenäisiltä ja mestarin tyyliin maalatuilta. Suosituista 
aiheista maalattiin kopioita kysynnän mukaan – esimer-
kiksi Ristiltä otto -aiheesta tunnetaan lukuisia, hivenen 
toisistaan poikkeavia versioita. Tutkijat eivät kuitenkaan 
ole yksimielisiä siitä, mikä näistä monista versioista on 
alkuperäinen. On jopa esitetty, että aiheesta ei olisikaan 
van der Weydenin omakätistä originaalia.

Taidesäätiön kokoelmiin kuuluu myös mielenkiintoinen 
valikoima 1500-luvun jälkipuolen venetsialaista maala-
ustaidetta, josta esillä on Jacopo Tintorettolle (1518–

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö omistaa 
Suomen oloissa merkittävän kokoelman 
vanhojen mestareiden maalauksia. Osa 
tästä kokoelmasta on parhaillaan esillä 
Taiteilijaelämää-näyttelyssä vuoden 
loppuun asti. 

VANHOJA
MESTAREITA

Claes Cornelisz Moeyaert, Kilpailijat, toisinto samannimisestä maalauksesta, 1600-luku, öljy kankaalle
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1594) attribuoitu Paimenten kumarrus ja 
Giovanni Antonio Fasolon (1530–1572) 
18-vuotiaan venetsialaisen ylhäisönaisen 
muotokuva. Venetsialaiset taiteilijat käyt-
tivät melko karkeaksi kudottua kangasta, 
mikä lisäsi maalatun pinnan elävyyttä. 
He suosivat tummaa pohjustusta – se 
kuultaa läpi monin paikoin myös Tinto-
retton tummasävyisessä maalauksessa, 
jonka taustassa on kuvattu enkelin il-
moitus paimenille ja etualalla paimenet, 
Neitsyt Maria ja Joosef Jeesus-lapsen sei-
men ympärillä. Lisäksi vasemmalla oleva 
naishahmo vaikuttaa pyhän tapahtuman 
aikalaistodistajalta ja voisi siten olla lah-
joittajakuva. 1500-luvun Venetsiassa 
taiteilijan työhuoneet olivat usein per-
heyrityksiä, jossa mestarin ohella työs-
kentelivät tämän lapset. Mainittakoon 
esimerkkeinä mm. Jacopo Tintoretton, 
Paolo Veronesen (1522–1588) ja Jacopo 
Bassanon (1510–1592) työhuoneet. 

Taide on aina ollut kansainvälistä. Tai-
teellisten vaikutteiden liikkumista ja 
ilmenemistä 1600-luvun Euroopassa va-
lottavat kiinnostavalla tavalla esillä ole-
vat espanjalaisten Juan de Zurbaranin 
(1620–1649) ja Jusepe de Riberan (1591–
1652) sekä hollantilaisen Claes Moeyaer-
tin (1591–1655) maalaukset. Ne kertovat 
kaikki omalla tavallaan 1600-luvun alku-
puolen taiteilijoiden kiinnostuksesta Ca-
ravaggion (1571–1610) taidetta kohtaan 
ja heijastelevat tämän italialaisen barok-
kimestarin taiteesta saatuja vaikutteita 
eri tavoin. Monesti nämä vaikutteet ovat 
välittyneet epäsuorasti muiden taiteilijoi-
den tulkintojen kautta, kuten Zurbaranin 
tapauksessa. Hänen asetelmamaalaus-
tensa Caravaggio-vaikutteiden lähtökoh-
tana pidetään napolilaisen Luca Forten 
(1615–1670) teoksia. Zurbaran kuoli 
hyvin nuorena, vain 28-vuotiaana, Sevil-
lassa riehuneeseen paiseruttoon. Häneltä 
tunnetaan ainoastaan kolme signeerattua 
asetelmaa, joista yksi on nimenomaan 
taidesäätiön kokoelmaan kuuluva vuon-
na 1643 päivätty teos Hedelmäkori ja 
kardoni.

Claes Moeyaertille attribuoitua maa-
lausta Kilpakosijat pidetään toisintona 
Amsterdamin Rijksmuseumissa ole-
vasta originaalista.  Teos on taiteilijan 
tuotannossa poikkeuksellinen aiheensa 
ja selkeiden Caravaggio-vaikutteiden 

vuoksi. Valtaosa Moeyaertin tuotannos-
ta on nimittäin raamatullisaiheista ja 
liitettävissä Rembrandtin taiteen vaiku-
tuspiiriin. Teoksen kookkaat puolivarta-
lo!guurit, niiden plastinen kuvaustapa 
voimakkaiden valojen ja varjojen avulla, 
ja sijoittaminen pelkistettyyn interiööriin 
muistuttavat italialaismestarin teoksia. 
Moeyaert on Caravaggion tavoin ottanut 
mallinsa suoraan kadulta ja kuvannut 
alempia kansankerroksia. Kädet muodos-
tavat teoksessa keskeisen sommittelullisen 
ja retorisen eleen, kuten esikuvina olleissa 
Caravaggion teoksissakin. 

Kilpakosijat on kiinnostava esimerkki 
taiteen ja teatterin läheisistä suhteista 
1600-luvun Hollannissa. Maalauksen 
aihe pohjautuu yhden aikansa suosituim-
man runoilijan ja näytelmäkirjailijan 
Gerbrand Adriaensz Brederon (1585–
1615) näytelmään Het Moortje (julkaistu 
1615). Se ei kuitenkaan kuvaa mitään 
yksittäistä kohtausta, vaan siinä on esi-
tetty näytelmän päähenkilöt Moy Aal ja 
hänen kolme kosijaansa. Näytelmässä 
prostituoitu Moy Aal eli Sievä Aal valit-
see rakastajakseen nuoren ja nokkelan 
kalastaja Kackerlackin. Oikealla puolen 
kuvatut miehet ovat myös menettäneet 
sydämensä Moy Aalille, mutta tulevat 

torjutuiksi. Taustalla on varakas nuo-
rimies Ritsert viinilasi kohotetussa kä-
dessään. Hänen edessään pöytään nojaa 
parrakas vanha saituri Roemert, joka ra-
ottaa rahamassiaan. Teatteria seuraaville 
aikalaiskatsojille maalauksen kirjallinen 
aihe on varmasti ollut tuttu. Taiteilija on 
kuitenkin antanut katsojalle vihjeen, sillä 
Amsterdamin maalauksessa tytön nimi 
on merkitty hänen kaulukseensa.

Tiesitkö
Attribuointi

(lat. attribuere = omistaa jollekin)
tarkoittaa taideteoksen tekijän

päättelemistä tai olettamista silloin,
kun tekijää ei varmasti tiedetä.

Attribuointi tehdään esimerkiksi
tyyliseikkojen ja materiaali-

tutkimuksen avulla.

?

Teksti: FT Kirsi Eskelinen, 
Serlachius-museoiden kokoelmapäällikkö

Jacopo Tintoretto, Paimenten kumarrus, 1500-luku, öljy kankaalle
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Gusta!n Mainio 
museokierros
johdattaa modernin museon maailmaan. 
Museo ei olekaan täynnä pölyisiä vitriinejä, 
vaan se aktivoi paitsi ajattelemaan myös 
toimimaan.

Suosittu Yhtiölle töihin 
-draamaopastus
Gusta!ssa vie roolioppaan johdolla vuoteen 
1951. Ryhmänne onkin joukko yhtiölle töihin 
pyrkiviä uusia työtekijöitä, ja arvostaan ylpeä 
sihteerikkö perehdyttää teitä hauskalla tavalla 
talon tavoille. 

Lapsuuden tarinat 
-näyttely Gusta!ssa
muodostuu valtavasta pelilaudasta, jonka 
etapeissa sukelletaan iloisesti lapsuuteen. Peli 
vie sinut muistelemaan elämän varhaisvuosia, 
kuten koulua, kasvatusta, vaaroja ja leikkejä 
kysymyksiin vastaamalla ja tehtäviä tehden. 
Lapsuus-peli soveltuu parhaiten n. 10–20 
henkilön ryhmille. 

Joenniemen kartano 
taiteen tyyssijana -kierros 
Göstalla
perehdyttää kävijän Serlachiuksen taidesäätiön 
kokoelmiin, jotka lukeutuvat Pohjoismaiden 
suurimpien yksityisten taidekokoelmien 
joukkoon. Joenniemen saleissa kuullaan 
myös kartanon vaiheista ja Serlachiuksen 
teollisuussuvun värikkäästä elämästä.

M
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Gustaf - Pääkonttori 
Lapsuuden tarinat koko vuoden 2010
Valtava pelilauta vie Sinut lapsuusmuistosta ja näyttelykohteesta toiseen. Aikuisille 
näyttely on täynnä nostalgiaa, lapsille se näyttäytyy riemullisena puuhamaana! Lapsuus 
kohdataan multimedioina, äänitarinoina, !lmeinä sekä perinteisesti kuvina, teksteinä ja 
esineinä. 

Veteraanit koko vuoden 
Näyttely kysyy, miltä sota tuntui? Pääset vierailulle 
veteraanipariskunnan kotiin, joka kuiskii koskettavia 
tarinoita sodasta ja siitä selviämisestä. Näyttelyä varten 
on haastateltu kaikkiaan 144 sodan kokenutta henkilöä. 
Ryhmille Sodan muistoja -esitys sekä teemaan liittyvä 
lyhytelokuva.

Turkulaiset 22.5.–15.8.2010
Ilkikurinen katselmus turkulaisuuteen ja turkulaisiin 
juhlistaa Turun kulttuuripääkaupunkivuotta 2011. 
Ihmettele Turkua ja sen ihmisiä, tutustu, arvaa ja opi 
lisää! Näyttely lähtee Mäntästä Suomi-kierrokselle ja 
päätyy lopulta Turkuun kesällä 2011.   

Wilppula 3.10.2010 saakka
Mäntän ja Vilppulan kuntaliitoksen ensimmäisenä vuonna Mäntässä tutustutaan 
kaupungin uuteen puoleen, nimittäin Vilppulaan. Pekka Kejosen runot sekä vanhat ja 
tuoreet valokuvat johdattelevat paikkakunnan tunnelmiin.

Kotkan siipien suojassa
Museon perusnäyttelyssä seurataan patruunoiden ja työläisten elämänmenoa pienellä 
paperipaikkakunnalla.   

Tulossa!   Metsästäjät 4.12.2010 lähtien
Uutuusnäyttely kertoo elämyksellisesti suomalaisen eränkäynnin tarinan: 
metsästyskokemuksia ja -kulttuuria, noviisimetsästäjiä ja konkareita, onnistuneita 
riistalaukauksia ja pettymyksen hetkiä. 

Gösta - Joenniemen kartano
Taiteen turuilla – kaksisataa vuotta Turun taidetta 24.4.2010–2.1.2011
Tarjoilemme kartanon alasaleissa katsauksen turkulaiseen taiteeseen ja sen historiaan. 
Nähtävillä turkulaisten käsissä syntyneitä maalauksia, veistoksia ja gra!ikkaa 
1800-luvulta nykypäivään. 

Taiteilijaelämää koko vuoden
Kartanon yläsalit ovat täynnä taiteilijaelämää, kuten taitelijoiden omakuvia, 
taiteilijatoveri- ja ateljee-aiheita. Vuoropuhelua käyvät Suomen kultakauden taiteilijat 
ja vanhat mestarit Italiasta, Hollannista ja Espanjasta. Teosten ajallinen kaari ulottuu 
1400-luvulta meidän päiviimme.

Opastukset ja
ohjelmapalvelut

Saat museokäynnistä enemmän irti,
kun varaat ryhmällesi etukäteen

opastuksen tai muuta
yhteistä ohjelmaa!

Ruoka- ja
kahvitarjoiluja

Kysy myös kokousmahdollisuuksista.
Lisätietoja ja varaukset:

p. (03) 488 6800
www.serlachius.!
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Serlachius-museoille tarjotaan jatkuvasti 
paljon taideteoksia ostettavaksi. Viime 
kuukausina olemme lähes järjestelmälli-
sesti tuottaneet tarjoajille pettymyksen ja 
jättäneet teokset ostamatta.
Tämä saattaa yllättää monet. Taide- 
säätiömme on 2000-luvulla näyttäytynyt 
kärkipäässä kaikissa tilastoissa, joissa on 
tutkittu taideostoihin vuosittain käytet-
tyjä julkisia resursseja. Viimeisen kym-
menen vuoden aikana olemme ostaneet 
taidetta todella paljon. Varastot ovat al-
kaneet käydä ahtaiksi, eikä useita uusia 
hankintoja ole vieläkään päästy esitte-
lemään yleisölle pienehköissä näyttely-
tiloissamme.

Miksi siis haluamme pitää nyt 
hengähdystauon?
Museoissamme tehtiin noin puolitoista 
vuotta sitten organisaatiouudistus, jonka 
myötä arvioimme uudelleen koko toi-
mintaamme. Samassa yhteydessä havah-
duimme siihen, että kokoelman kartut-
tamisesta ei ole olemassa minkäänlaista 
kirjallista ohjeistusta.
Yksinkertaistaen: olemme olleet isoimpia 
suomalaisia julkisia taiteen keräilijöitä, 
mutta tehneet sitä melko intuitiivisesti, 
ilman sovittua ohjelmaa.
Tämän havainnon myötä olemme nyt 
alkaneet valmistella museoillemme ko-
koelmapoliittista ohjelmaa. Samalla pää-

timme ottaa kokoelman kartuttamisessa 
hengähdystauon. Koimme, että on luon-
tevaa tehdä ohjelma ensin ja jatkaa ko-
koelman kartuttamista sitten.
Nykyisin ajatellaan, että museoilla on ol-
tava kokoelmapoliittinen ohjelma. Ei ole 
yhdentekevää, mitä museot kokoelmiin-
sa hankkivat. Hankintojen pitää sopia 
kokoelman pro!iliin tai olla muokkaa-
massa sitä johonkin haluttuun suuntaan.
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön ko-
koelma on eurooppalaisessakin mitta-
kaavassa erittäin tärkeä. Se on historial-
linen monumentti, joka kertoo yhtäältä 
eurooppalaisen sivistyksen tuomisesta 
suomalaiseen periferiaan, toisaalta yksi-
tyisen taiteenkeräilyn merkityksestä suh-
teessa valtiollisiin laitoksiin.
Mielenkiintoista on, että kokoelman pe-
rusta luotiin nimenomaan 1800-luvun 
lopulla, jolloin Euroopan sivistyneistö 
keskitti huomionsa joksikin aikaa juu-
ri Pohjoismaihin. Huomio tiedostettiin 
täälläkin. Esimerkiksi Axel Gallén ju-
listi uutta pohjoista renessanssia, joka 
uudistaisi koko Euroopan taide-elämän. 
Pohjoinen itsetietoisuus luotiin toki kiin-
teässä suhteessa Euroopan keskuksiin 
– Gallén ja muut taiteilijamme olivat jo 
pitkään viihtyneet Pariisissa ja muissa 
Euroopan taidekaupungeissa.
Serlachiuksen taidekokoelma syntyi, kun 
G.A. Serlachius ja Gösta Serlachius ra-
kensivat teollisen imperiuminsa ohella 
omia taidekokoelmiaan. G.A. tuki ja ke-
räsi Gallénia ja Emil Wikströmiä, jotka 
olivat oman aikansa maalaustaiteen ja 
kuvanveiston uudistajia. Gösta puoles-
taan loi tietoisesti mänttäläistä kokoel-
maa ja hankki taidetta paitsi oman ai-

kansa uudistajilta, myös vanhemmilta 
mestareilta.
1970-luvun jälkeen kokoelmaan ei ole 
juurikaan hankittu teoksia aikalais- 
taiteilijoilta. Olemme ikään kuin hiljai-
sesti päättäneet, että keräämme niiden 
taiteilijoiden töitä, joista jo G.A. ja Gösta 
olivat kiinnostuneet. Tässä olemme kui-
tenkin osittain etääntyneet heidän omas-
ta ajattelustaan. Hehän olivat molemmat 
vahvasti kiinnostuneet oman aikansa 
avantgardesta.
Viimeisten vuosien hankintabuumilla 
kokoelman painoarvoa on kasvatettu 
entisestään. Mutta on tärkeää pohtia 
kokoelmatyömme perusteita. Onko ko-
koelmien kartuttamiseen käytetty re-
surssi ollut oikeassa suhteessa kaikkeen 
muuhun toimintaamme? Pitäisikö isoa 
resurssiamme hyödyntää paremmin 
miettimällä painopisteitä entistä kiin-
teämmässä yhteistyössä muiden museoi-
den kanssa? Pitäisikö resurssia suunnata 
enemmän olemassaolevan kokoelman 
hoitoon?
Kokoelmapoliittista ohjelmaa tehdes-
sämme saamme ottaa kantaa moniin 
vaikeisiin asioihin. Ydinkysymyksiä ovat, 
millaista taidetta jatkossa keräämme, ja 
minkä verran. Mihin resurssit kohden-
netaan, ja miten kohdennukset suhtau-
tuvat muiden museoiden kokoelmatoi-
mintaan?
Tällaisia asioita miettiessä on oikein hyvä 
hengähtää syvään ja jättää muutama teos 
kokonaan ostamatta.

Pauli Sivonen
johtaja

HENGÄHDYS-
TAUKO

Paul i  S ivonen
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Näyttelyt 2010

Turkulaiset 22.5.–15.8.

Lapsuuden tarinat, Veteraanit, Wilppula 
sekä perusnäyttely
Kotkan siipien suojissa koko vuoden

Taiteen turuilla – kaksisataa vuotta Turun taidetta 
24.4.2010–2.1.2011

Taiteilijaelämää koko vuoden

Olemme monessa mukana. 
Merkitse kalenteriin!

18.5. Kansainvälisenä museopäivänä
vapaa pääsy Göstaan ja Gusta!in. 
Gusta!ssa yleisöopastukset klo 13 ja 17.

6.6. klo 15 Teatteri Pensas: Tarinatuokio 
lapsille Gusta"ssa. Improvisaatioesitys, 
jossa lapset vievät tarinaa eteenpäin.

14.–16.6. Lasten ja nuorten taideleiri 
Mäntässä. Leiri päivittäin klo 9-15. 
Ikäsuositus 7–15-vuotta. Järjestäjinä 
Serlachius-museot ja Autere-opisto.

29.6.–3.7. Tampereen kesäyliopiston 
Serlachius-kuvataideleiri Mäntässä. 
Teemana taiteilijaelämä ennen ja 
nyt: tutustu rohkeasti eri tyyleihin ja 
tekniikoihin ja kehitä omaa ilmaisua 
henkilökohtaisessa ohjauksessa! 
Ilmoittautumiset: Tampereen 
kesäyliopisto (03) 223 8433, 
www. tampereenkesäyliopisto.!

Heinäkuun sunnuntaisin 
yleisöopastukset Göstassa klo 13 ja 
Gusta!ssa klo 15. Sisältyvät pääsylipun 
hintaan. 

8.8. Peräkonttikirppis. Museot haluavat 
edistää vanhan kierrättämistä uuden 
kuluttamisen sijaan. Kolua siis komerosi 
nurkat ja tule myymään liiat tavarasi 
museon peräkontti- 
kirppikselle. Seuraa 
ilmoittelua internet- 
ja facebook-sivuillamme.

Tiesitkö
Gösta Serlachiuksen

taidekokoelma on Pohjoismaiden
merkittävimpiä yksityisiä kokoelmia.

Se käsittää muun muassa yli
90 Akseli Gallen-Kallelan

maalausta.

?

Odottelemme jo 
Sinua visiitille 
Mänttään!

MUSEOT AVOINNA
kesällä 1.5.–31.8. ti–su klo 11–18
talvella 1.9.–30.4. ke klo 14–20 ja to–su klo 12–17

HINNAT – Yhdellä lipulla kaksi museota!
Aikuiset 8 e, lapset (7–16 v.) 1 e, perhelippu (2 aikuista ja 1–4 lasta) 16 e
Ryhmät (vähintään 8 henkilöä) 5 e/henkilö
Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 5 e
Kausikortti (voimassa vuoden) 40 e

GUSTAF  |  R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä
GÖSTA  | Joenniemen kartano, Joenniementie 47, 35800 Mänttä
Myyntipalvelu p. (03) 488 6800

SERLACHIUS-MUSEOT

INFO & AJANKOHTAISTA
www.serlachius.fi
www.facebook.com/serlachius

Valtatie 58:n varrellaValtatie 58:n varrellaV
Jyväskylä 83 km - Tampere 88 km - Tampere 88 km - T Helsinki 263 km

Useita kauko- ja lähiliikennevuoroja
Mäntän keskustaan

Vilppulan asemaltaVilppulan asemaltaV
noin 7 km Mäntän keskustaan

www.matkahuolto.fi, www.vr.fi

Tampere

MÄNTTÄ Jyväskylä

Vaasa

HelsinkiTurku




