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Tervehdys ystävä!
Miten te kaikki voitte? Me täällä Mäntässä olemme olleet

Ja on meillä lapsillekin näytöskappale. Olemme pyytäneet

terveinä. Hiukan Gustafin voimien päälle otti talvinen Pietarin

torvisoittokuntaakin harjoittelemaan entistä ahkerammin ja

retki Veteraanien matkassa. Venäläisten innostus näyttelyymme

musisoimaan vieraillemme.

korvasi kyllä kaikki vaivat.

Ennen kesän juhlintaa meillä on täällä visainen pulma

Göstalla riittää puuhaa helmiensä kanssa; olettehan kuulleet,

ratkaistavana valitessamme mieleistämme suunnitelmaa

että hän pisti näytille kaikki suosikkiteoksensa! Joukossa on

Joenniemen rakennukselle. Ehdotuksista ei ole pulaa: niitä

se uusikin, Gallen-Kallelan Talonpoikaiselämää. Ihme, että

saimme pitkälti yli puolisen tuhatta. Mutta ehkä jo sitten kun

Gösta raaskii antaa sen lähteä syksyllä maailmalle kiertoon.

tulette käymään, voimme kertoa, miten Gösta aikoo kartanoaan

Yrittäkää nyt kesällä visiteerata meillä, niin ehditte vielä nähdä

laajentaa!

sen Joenniemessä. Gösta sai lainaankin yhden hienon GallenKallelan, sen jota hän ei harmikseen omista, nimittäin Palokärkiteoksen. Sen hän ripusti muiden metsäaiheiden kanssa kartanon
yläkerran saleihin.
Täkäläinen seurapiiri aikoo järjestää juhlia ja näytöksiä
pitkin kaupunkia koko kesän: teatteria, musiikkia, näyttelyitä.
Mänttäläisten innostus tapahtumien tekemiseen on levinnyt
Vilppulaan saakka – voi hyvä tavaton millainen heinäkuu on
luvassa! Gustafkin on kutsunut teatteriväkeä esiintymään. Niin
sitten meillä heinäkuun 16. päivä esitetään Kesäyön unelma.

Tervetuloa visiitille!

Kuulumisia

Serlachius-museoiden kiinteistönhoitaja
Eino Hakosalmella riitti kiireitä satojen
kilpailutöiden järjestämisessä.

Göstan suunnittelukilpailu
innoitti arkkitehteja

Arkkitehdit ympäri maailmaa innostuivat pohtimaan, millainen on
Gösta-museon yhteyteen nouseva uusi museorakennus.
579 kilpailutyötä yhteensä 41 maasta. Tällainen potti ehdotuksia
vastaanotettiin Serlachius-museo Göstan lisärakennuksesta
julistettuun yleiseen kansainväliseen suunnittelukilpailuun.
– Kiinnostus oli huikeaa. Kilpailutöitä tuli jokaisesta maanosasta,
aina Australiaa ja Etelä-Amerikkaa myöten, kertoo Serlachiusmuseoiden talous- ja hallintojohtaja Juha Roponen, joka
pyörittää kilpailun käytännönjärjestelyjä museoilla.
– Eniten osallistujia saatiin Suomesta, kuitenkin vain noin
kolmannes. Seuraavaksi eniten kilpailu kiinnosti italialaisia,
saksalaisia ja espanjalaisia.
Voittajan ja kaksi muuta palkittavaa työtä valitsee
seitsenhenkinen palkintolautakunta puheenjohtajanaan Gösta
Serlachiuksen taidesäätiön hallituksen puheenjohtaja Henrik de
la Chapelle.
Lehden mennessä painoon palkintolautakunnan työ on
loppusuoralla, ja kilpailun voittajan ja muiden palkittavien
töiden julkistamista odotetaan.
Lisärakennus viisinkertaistaa nykyisen Gösta-museon
eli Joenniemen kartanon nykytilat. Vanha kartano jää
tulevaisuudessakin museokäyttöön.
Uusi museokokonaisuus pyritään avaamaan taidesäätiön
80-vuotisjuhlavuonna 2013.

Kilpailun voittaja
ja kärkikaartiin sijoittuvat työt
ovat yleisön nähtävillä Gustafmuseossa kesäkuun lopusta
alkaen. Muut kilpailuehdotukset
esitellään multimedian avulla.
Lue lisää nettisivuiltamme.

Vierailulla Etelä-Koreasta
Joenniemen miljööseen eli tulevaan rakennusalueeseen kävi
tutustumassa runsaasti suunnittelukilpailusta kiinnostuneita
arkkitehteja kotimaasta, kaikkialta Euroopasta ja jopa vieläkin
kauempaa.
Kilpailun innoittamana Suomeen
matkusti myös Young Joon Chung
Etelä-Koreasta. Chung työskentelee
suunnittelijana arkkitehtitoimistossa
pääkaupungissa Soulissa.
– Kuulimme kilpailusta
kumppaniltamme New Yorkissa.
Meitä on seitsemän henkeä
tekemässä töitä ehdotusta varten.
Toimistoomme rakennettiin
pienoismalli alueesta.
– Kilpailukohde on erittäinen mielenkiintoinen juuri
luonnonympäristönsä vuoksi, samalla kuitenkin haasteellinen,
summaa Chung.
Ensi kertaa Suomessa vieraileva Chung on vaikuttunut
suomalaisen luonnon puhtaudesta ja koskemattomuudesta ja
erityisesti talven sinisestä valosta, joka hänen kotimaastaan
puuttuu.
– Koreassa Suomeen yhdistetään kolme asiaa: koivut, iglut ja
xylitoli, miettii Chung ennakkotietojaan Suomesta.
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Kuulumisia
Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön kokoelmaan
kuuluu 98
Akseli Gallen-Kallelan
maalausta.

Serlachius-tervehdys
Ilahduttaisiko e-kortti ystävää? Museoiden nettisivuilta voit
lähettää e-kortin, jota koristaa taide- tai historiakuva Gösta
Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmista. Esimerkkikuvassa
herrasväen vapunviettoa Mäntässä vuonna 1909. Nyt viestiä
kirjoittamaan!
www.serlachius.fi/ekortti
Osa teoksesta Akseli Gallen-Kallela: Äiti ja
lapsi, 1887, öljy kankaalle, 65,5, x 55 cm,
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö

Merkkiteoksia

maailmalle
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön omistuksessa olevia
Akseli Gallen-Kallelan maalauksia lähtee maailmalle
Akseli Gallen-Kallela 1865–1931 -nimisen
kiertonäyttelyn matkaan.
– Olemme mukana parhaalla mahdollisella
teosedustuksella. Teoksia on valittu yhdeksän,
joukossa on muun muassa uutuushankintamme,
Gallen-Kallelan maalaus Talonpoikaiselämää, sanoo
museoiden johtaja Pauli Sivonen.
Näyttelyn suunnittelusta vastaavat Musée D’Orsay
Pariisissa, Helsingin taidemuseo ja Düsseldorfin
Museum Kunst Palast. Näyttely on esillä Helsingissä
22.9.2011–15.1.2012. Tämän jälkeen se nähdään
vuoden 2012 aikana Pariisissa ja Düsseldorfissa.
Suomesta näyttelyä on kuratoinut Helsingin
taidemuseon johtaja Janne Gallen-Kallela-Sirén.

Rantaudu
taidekaupunkiin
Nautinnollisen kesäpäivän ainekset: siipirataslaivaristeily
m/s Elias Lönnrotilla Keurusselällä ja ohjelmallinen vierailu
Serlachius-museoilla! Pakettiin voi pistää esimerkiksi
laivamatkan Keuruulta Mänttään tai päinvastoin ja opastetut
tutustumiset Gustaf- ja Gösta-museoihin. Elias risteilee
Mäntästä heinäkuun lauantaisin ja muulloinkin tilauksesta.
Lisätietoja: www.eliaksenristeilyt.fi

Kirjauutisia
Metsästäjät-näyttelystä ilmestyy samanniminen kirja kesällä
2011. Pääosassa ovat nykymetsästäjien tarinat eli haastattelut,
joita koottiin näyttelyä varten. Metsästäjien moninaiset mietteet
harrastuksestaan avautuvat kirjassa vielä näyttelyä laajemmin.
Pian on myös saatavilla uusi kuvajulkaisu Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön taidekokoelman helmistä eli suuren yleisön
rakastamista teoksista. Kolmikielinen kirjanen tarjoaa kuvia ja
teosten yksityiskohtia noin 80:stä kotimaisen maalaustaiteen
teoksesta.
Teemu Keskisarjan Vihreän kullan kirous - G.A. Serlachiuksen
elämä ja afäärit on valittu vuoden 2011 historiateokseksi.
Valinnan teki Historian Ystäväin liitto. Teos on saanut runsaasti
tunnustusta. Sille on myönnetty myös P. E. Svinhufvudin
muistosäätiön kirjallisuuspalkinto ja Lauri Jäntti -kilpailun
kunniamaininta.
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Kuulumisia

Kirjeenvaihtoa
digitoidaan
automaattisesti
Serlachius-museoiden ja Pikselitehdas
Ky:n pilottiprojektissa on kehitetty
asiakirja-aineiston digitoinnin
automaation mahdollistava järjestelmä.
Se on ensimmäinen museaalisen
kirjearkiston digitointia varten luotu
automaatiojärjestelmä maassamme.
Projektin aikana 7500 asiakirjaa Gösta
Serlachiuksen kirjeenvaihtoarkistosta
siirtyy sähköiseen muotoon.

Esteettömästi
museoon
Gustaf-museon näyttelyissä elämykset ja
historian tarinat ovat myös erityisryhmien,
kuten liikunta- tai aistirajoitteisten
vierailijoiden koettavissa.
- Gustafin näyttelyissä ideana on
moniaistisuus. Täällä kosketellaan ja
kuunnellaan, ei ainoastaan katsella. Näin
ollen sisällöt avautuvat myös näkö- tai
kuulorajoitteisille vierailijoille, museolehtori
Päivi Nieppola kertoo.
Gustafiin on esteetön pääsy pyörätuolilla
luiskaa pitkin, ja sisätiloissa kulkutiet
ja hissi on mitoitettu pyörätuolilla
kuljettaviksi. Näkörajoitteisia palvelee
museon pohjakartta, jossa tilat on esitelty
pistekirjoituksella.

6

Sydämellisesti Sinun

Tutkittua

tyytyväisyyttä
Mänttä miellyttää kulttuurimatkailijaa, kertoo
Haaga-Perhon tekemä asiakastyytyväisyystutkimus.
Tasan 600 kävijää tarkasteli kriittisesti Mäntän suurimpien
kulttuurikohteiden tarjontaa; suurennuslasin alle joutuivat
Serlachius-museot, Mäntän kuvataideviikot ja Taidekeskus
Honkahovi.
Serlachius-museoiden tarjonnan tason ja henkilökunnan
palveluasenteen kävijät totesivat erinomaisiksi: tuloksena
huikea keskiarvo 4,7 asteikolla 1–5. Muissakin kohteissa
yllettiin hienoon tulokseen: keskiarvona vähintään 4,2.
Vastaajista 98 % aikoi suositella ystävilleen vierailua Mäntän
kohteisiin.
Mänttä miellytti paitsi kulttuuritarjonnallaan myös
maisemillaan, siisteydellään, rakennuksillaan ja
rauhallisuudellaan. Lisäksi kiiteltiin huippukohteiden
lähekkäistä sijaintia.
Parantamisen varaakin löytyi. Toivottiin enemmän opasteita
ja viittoja. Myös näyttelyiden aukioloajoista annettiin risuja.
Mänttäläiset ottivat asian heti onkeensa, ja kaikki kohteet
pidensivät kesän aukioloaikojaan!

Kuulumisia

Voi hyvä tavaton
mikä heinäkuun
koko ohjelma netissä

voihyvätavaton.fi

Mänttä-Vilppulassa tapahtuu

Voi hyvä tavaton mikä heinäkuu!
Tänä kesänä Mänttä-Vilppulan pikkukaupungissa
on sutinaa: Voi hyvä tavaton mikä tapahtumien
vyöry valtaa kaupungin keskikesällä kesäkuun lopulta
heinäkuun loppuun.
Tapahtumien parissa paikkakunnalla toimivat ovat yhdistäneet
voimansa ja saaneet aikaan monipuolisen kirjon rientoja jokaiseen
makuun. Voi hyvä tavaton mikä heinäkuu sisältää tapahtumia laidasta
laitaan: teatteria, tanssia, toreja, musiikkia, näyttelyitä, elokuvia,
risteilyjä, urheilua ja puuhaa lapsille.
Tapahtumarupeama käynnistyy juhannuksen jälkeen, jolloin
kaupungin valtaa Mäntän Musiikkijuhlat Lisztin tahdittamana. Tiivis
kulttuurirykäys koetaan heinäkuun 15.–17. Vuorossa on Voi hyvä
tavaton mikä viikonloppu, joka alkaa perjantaina kuvataideviikkojen
kuraattori Otso Kantokorven huhkiessa dj:nä Total Meloodia
Show:ssa. Kulttuuriviikonlopussa on näyttelyiden lisäksi luvassa
kesäteatteria ja torvisoittoa, elokuvaa ja paneelikeskusteluja,
kuraattorikierroksia ja taidebrunssia. Serlachius-museoiden aukiolla
nähdään viikonlopun aikana kaksi teatteri Pensaan esitystä: lauantaiiltana Kesäyön uni ja sunnuntai-aamuna lapsille Tarinatuokio.

Lapsille erityisohjelmaa
Gustaf ja Gösta järjestävät kaikille lapsivierailleen
omaa ohjelmaa. Gustafin Lapsuuden tarinat
-näyttelyn yhteydessä on työpaja, jonka tehtävärastit
vievät lapsuuden historiaan. Gösta antaa perheen
pienimmille taidepassin. Siihen kuvia bongatessa
taidemuseokäynnistä tulee samalla aarteen etsintää!

Sydämellisesti Sinun
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Osa teoksesta Talonpoikaiselämää, 1887, öljy kankaalle,
94 x 90 cm, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö

Talonpoikaiselämääteoksen jäljillä
Akseli Gallen-Kallelan varhaistuotannon merkkiteos Talonpoikaiselämää oli perheelle
rakas ja sen luultiin säilyvän suvun hallussa, osana tuttua sisustusta taiteilijan
appivanhempien kodissa Albergassa. Toisin kuitenkin kävi.
Talonpoikaiselämää syntyi vuonna 1887 Gallen-Kallelan
oleskellessa Keuruulla Ekolan torpassa maalaamassa sen
asukkaita ja maisemia. Tämä kimakalla valolla maalattu taulu,
kuten taiteilija itse asian ilmaisi, kuuluu Gallen-Kallelan
nuoruuden niin kutsuttuihin tulenvalotauluihin: takan loimu
hohkaa saappaitaan rasvaavan vaarin kasvoissa ja talvipäivän
säde leikkii kehräävän tytön hiuksissa.
Teos oli ensimmäisen kerran näytteillä Helsingissä
taiteilijaseuran huoneistossa. Pariisin salongissa
Talonpoikaiselämää ja Ensi opetus herättivät huomiota. Mitalia
ne eivät kuitenkaan ennakkoarvioista huolimatta taiteilijalle
tuoneet. Pariisista teokset lähtivät näytille Lontooseen
taidekauppias Dirkenin galleriaan.
Suomessa Talonpoikaiselämää riippui pitkään GallenKallelan appivanhempien kodin, Albergan kartanon seinällä
ja oli perheelle rakas taideteos. Vuonna 1907 taiteilija päätyi
lähettämään sen teostensa myyntinäyttelyyn Viipuriin.
Mary-puolison toivomuksesta Gallen-Kallela asetti teokselle
poikkeuksellisen korkean suojahinnan, 15 000 mk, ettei teos
menisi kaupaksi, vaan säilyisi perheen omistuksessa edelleen.
Mutta yllättäen taulu ostettiin Pietariin.
Ostaja, sveitsiläispankkiirin poika, herra Kaestlin, oli halunnut
suomalaisaiheisen taulun lahjaksi vaimolleen, Papulan
kartanon tyttärelle. Teokseen suuresti mieltynyt herra Kaestlin
innostui kutsumaan myös taiteilijan luokseen. Niinpä GallenKallela matkusti Eliel Saarisen kanssa Kaestlinin vieraaksi
nauttien suurkaupungin loistoravintoloiden kuohuvasta
iltaelämästä. Taiteilija ei nähnyt nuoruudentyötään enää
Pietarin vierailun jälkeen. Hän sai vuonna 1921 Tukholmasta
tiedustelun teoksen arvosta. Gallen-Kallelaa harmitti kirjeen
sävy, eikä hän vastannut siihen.
Tuo hintatiedustelu oli vuosikymmeniin viimeinen merkki
Talonpoikaiselämää-teoksen olemassaolosta, kunnes
1900-luvun lopulla allekirjoittanut alkoi sitä jäljittää.

Talonpoikaiselämää
lähtee syksyllä lainaksi
maailmalle

Gallen-Kallela
-kiertonäyttelyyn.

Salapoliisityö ei tuottanut
alkuun mitään tulosta.
Gösta-museossa voit
Eri puolella Eurooppaa
tutustua maalaukseen
asuvat Kaestlinin suvut
28.8. saakka.
jäsenet eivät olleet kuulleet
maalauksesta. Tukholmasta
1920-luvulla kirjoittanut ja teoksen
arvoa tiedustellut henkilö oli asunut
hotellissa Strandvägenillä ja hänen sukunimensä sattui
olemaan Ruotsin yleisimpiä. Etsinnät eivät enää edenneet
kirjeen antamien tietojen tai seurakuntarekisterien kautta.
Viimeksi etsin Talonpoikaiselämää-teosta ruotsalaisen taideja antiikkilehden välityksellä.
Vuosi kului. Asia oli jo lähes unohtunut, kun lehden
toimituksesta soitettiin. Maalaus oli löytynyt! Vuosikymmenet
se oli ollut vanhan pariskunnan omistuksessa Tukholman
keskustassa. Omistajan iäkäs puoliso kertoi nuoruudessaan
aluksi ensin rakastuneensa tulevan miehensä lapsuudenkodissa
Talonpoikaiselämää-maalaukseen ja vasta sitten mieheen.
Aviopuolison isä oli ostanut teoksen liikematkallaan Pietarissa
keväällä 1917. Kaupunki oli tuolloin vallankumouksen
kourissa, ja vallankumoukselliset vangitsivat venäjän
kieltä taitavan ruotsalaismiehen vakoojana. Hän pääsi
kuitenkin palaamaan Ruotsiin ja sai kuljetettua mukanaan
muutamia venäläisiä taideteoksia. Niiden joukossa oli
Talonpoikaiselämää.
Talonpoikaiselämää-teos saapui Suomeen, ja Gösta
Serlachiuksen taidesäätiö osti sen kokoelmaansa. Maalauksen
pitkä kierros maailmalla oli päättynyt, ja se löysi kodin
vain muutamien kilometrien päästä Ekolan torpasta, jossa
22-vuotias Axel Gallén oli sen luonut 123 vuotta sitten.
Aivi Gallen-Kallela-Sirén
Akseli Gallen-Kallelan pojantytär

Sydämellisesti Sinun
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Jean-Honoré Fragonardin (1732–1806) maalaus Taiteilijan
vaimo, harjoitelma hankittiin säätiön kokoelmaan vuonna 1938.
Teoksen välitti Gösta Serlachiukselle Lontoosta silloinen Helsingin
taidehallin intendentti, tohtori Bertel Hintze.

Kohti syvempää

Tulkintaa
Vanhoja tuttuja, mutta myös aivan viime vuosina Gösta Serlachiuksen taidesäätiön
kokoelmiin ostettuja teoksia on ripustettu esille uudella tavalla Göstan helmet
-näyttelyssä. Näyttelyn nimi viittaa sekä säätiön perustajaan vuorineuvos Gösta
Serlachiukseen että museon nimeen.

Ripustukseen on haluttu ottaa mukaan taideteoksia, joita
näyttelyvieraat usein toivovat näkevänsä Joenniemessä. Esillä
on yksittäisiä kokoelman helmiä, mutta myös kiinnostavia
taideteospareja. Näyttelyssä kannattaa siis paitsi tutkia
yksittäisiä teoksia myös vertailla vierekkäisiä teoksia
keskenään.
Teosparien rinnastaminen toisiinsa toimii kuin elokuvan
leikkaus. Rinnakkain asetettuina taideteokset vaikuttavat
toinen toisiinsa sommittelujen, valöörien ja värien kautta ja
myös sisältöjen tasolla. Viereen ripustettu teos saattaa avata
kokonaan uudenlaisen näkökulman vanhaan tuttuun teokseen.
Vertailemalla taideteosten viestejä esille nousee eroja, jotka
auttavat ymmärtämään sekä itse teosta että taiteilijan ajatusta
teoksen takana.

Vertailu kannattaa
Göstan helmissä Hugo Simbergin Veljekset on saanut
parikseen Akseli Gallen-Kallelan maalaaman muotokuvan

Sissi Serlachiuksesta. Simbergin teoksessa pikkutakkeihin
puetut pojat tutkivat varautuneesti, mutta kiinnostuneina
maalaustelineellä olevaa pientä maalausta. Pojat ovat samoja,
joita Simberg käytti malleina öljymaalauksessaan Haavoittunut
enkeli.
Pojat elävät aivan eri maailmassa kuin viereen ripustettu
valkomekkoinen ja tummatukkainen tyttö Akseli GallenKallelan maalaamassa muotokuvassa. Tytön mallina on ollut
kauppaneuvos G. A. Serlachiuksen tytär Sissi, josta sittemmin
tuli Gösta Serlachiuksen ensimmäinen puoliso. Tarkkaan
katsottaessa Sissi vaikuttaa hämmästyttävän surulliselta.
Taiteilija on halunnut korostaa tytön viatonta lapsenmieltä
kuvaamalla hänen viereensä valkoisia liljoja, puhtauden ja
neitsyyden vertauskuvia.
Simbergin ateljeessa taideteosta tutkivat pojat elävät myös
toisenlaisessa maailmassa kuin rokokooajan nuoret miehet
Gunnar Berndtsonin teoksessa Taiteentuntijat Louvressa.
Salonkirealismia edustavassa historiamaalauksessa
hienostuneet taiteentutkijat valkoisine peruukkeineen,
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Helene Schjerfbeckin (1862–1946) Punaposkinen tyttö
on hankittu vuonna 1933. Samana vuonna perustettiin
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

mustine samettirusetteineen ja lakerikenkineen kertovat ajasta,
jolloin säätyläismiesten oli lupa koreilla vaatteillaan.
Mieltä kiehtova teosrinnastus syntyy, kun ranskalaisen
1700-luvulla eläneen Jean-Honoré Fragonardin harjoitelmaa
Taiteilijan vaimo ja Helene Schjerfbeckin maalausta
Punaposkinen tyttö verrataan keskenään. Molemmissa on sama
kuvatyyppi, punaposkinen alas katseensa luova nuori nainen.
Vaikka teoksissa on paljon sukulaisuutta, niissä on myös eroja.
Fragonardin sommitelmassa on liikettä, mutta Schjerfbeckin
naisen liike on pysähtynyt ja malli on keskittyneesti sisäänpäin
kääntynyt.

Erilaisuutta ja samankaltaisuutta
Göstan helmissä on esillä naiskauneuttakin. Ruotsalaistaiteilija
Bror Börjesonin kuninkaallinen muotokuva vuoden 1934
Miss Euroopasta Ester Toivosesta tuo mieleen 1930-luvun
uuden lookin, filmitähtien glamourin. Sitä vastoin Wäinö
Aaltosen valkoiseen marmoriin veistämä Miss Eurooppa on
ajaton ja klassinen, nainen ilman lihallisuutta. Kansallinen
kuvanveistäjämme halusi nähdä Ester Toivosen klassisen
veistotaiteen runollisten silmälasien läpi.

Hugo Simbergin (1873–1917) Veljekset on suhteellisen
tuore teoshankinta. Se ostettiin kokoelmaan suomalaisesta
taidehuutokaupasta vuonna 1999. Maalauksen pojat ovat samat, joita
taiteilija käytti malleina teoksessa Haavoittunut enkeli.

Teosvertailua kannattaa tehdä myös saman taiteilijan eri
aikoina tekemien teosten kesken. Helene Schjerfbeckin 1880luvun alussa pariisilaisessa taidekoulussa maalaama Alaston
miesmalli kuvaa tummatukkaista, ylävartalo paljaana seisovaa
nuorta miestä. Teoksessa kiinnostavaa on sen epäsovinnainen
sommitelma.
Näyttelyssä mallitutkielman viereen on ripustettu saman
taiteilijan lähes neljäkymmentä vuotta myöhemmin
tekemä muotokuva veljenpojastaan Måns Schjerfbeckistä.
Ruskehtavat sävyt ja musta säilyivät taiteilijan paletilla
ilmeisesti läpi elämän, sillä Alastoman miesmallin ja Autoilija
Måns Schjerfbeckin värimaailmat ovat hyvin samansävyiset.
Teosrinnastus on oiva esimerkki siitä, kuinka taiteilijan
maalauksellinen ilmaisu muuttui siirryttäessä 1800-luvun
naturalismista 1900-luvun modernismiin.
Marjo-Riitta Simpanen
FL, taidehistorioitsija
Serlachius-museoiden tutkija

Maria Wiikin (1853–1928) maalaus Orvokkeja ja japanilainen
viuhka on maalattu vuonna 1887. Se on hankittu säätiön
kokoelmaan vuonna 1928 taidekauppias Ivar Hörhammerilta.
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Entisaikojen metsästäjäkonkari johdattaa joukon
ihmettelemään Gustafin nykyaikaista näyttelyä.

Suomessa on noin 300 000
metsästyskortin lunastanutta henkilöä.
Määrä on edelleen kasvussa, ja
erityisesti naismetsästäjien osuus
on noussut. Naisia on nyt noin
5 prosenttia metsästäjistä.
Lähde: Suomen Metsästäjäliitto

Metsästäjä
Karvonen muistelee
14
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Gustaf-museon uusi draamatuokio
vie menneiden vuosikymmenten
metsästystunnelmiin.

Mies harppoo museon ovesta sisään, hartialla keikkuu reppu,
toisella haulikko. – Täälläkös sitä metsästystä esitellään?
Minulla olisi kyllä aiheesta yhtä sun toista sanottavaa! Santeri
Karvonen etsii repustaan rompetta ja alkaa jutustella.
Metsälle-draama kertoo metsästyksen merkityksestä
entisaikoina. Santeri Karvoseksi nimetty innokas metsästäjä
muistelee reissujensa monenmoisia sattumuksia. Hän tuntee
ja tietää niksit niin oravointiin, ketunpyyntiin, hirvestykseen
kuin suden jahtaamiseen. Santerilta kuullaan, kuinka pulaaikaan hauleiksi kelpasivat kuivat herneet ja kuinka työlästä
on ketun narraaminen lippusiimalla. Herrojen järjestämistä
edustusjahdeista Karvosella riittää myös kerrottavaa, eikä
suotta, olihan se tapaus koko pitäjässä, kun metsällä kulki itse
presidentti.
– Ohjelmatuokio käsittelee metsästyksen merkitystä
entisaikoina: tavalliselle kansalle se oli keino ja
välttämättömyys hankkia lisuketta ruokapöytään ja kukkaroon,
herroille se oli taas harrastus tai edustamista jahdeissa, kertoo
draaman käsikirjoittaja, Serlachius-museoiden palvelu- ja
viestintäpäällikkö Päivi Viherkoski.
– Draaman tarinat kumpuavat vahvasti paikallishistoriasta ja
Serlachiuksen suvun kiinnostuksesta metsästykseen. Henkilöt
ja ajankuva ovat todellisia; metsästäjän jutut pohjaavat
järjestämäämme perinnekeruuseen, kertoo Viherkoski.
Metsästysteema istuu luontevasti Gustaf-museolle.
Serlachiuksen suvulla ja paperiyhtiöllä oli merkittävä vaikutus
metsästyskulttuurin muotoutumiseen ja kehittymiseen
Mäntän seudulla. Innokkaat metsämiehet vuorinevos R. Erik
Serlachius ja hänen poikansa Gustaf Serlachius isännöivät
edustusjahteja, joissa nähtiin korkean tason vieraita. 1960- ja

1970-luvulla yhtiön mailla jahdeissa kulkivat muun muassa
presidentti Kekkonen ja Ruotsin kuningas Kaarle Kustaa.
Draamaohjelman aikana kuullaan myös Mäntän seudulla
vaikuttaneista metsästäjäpersoonista, kuten Kettu-Ollista, jolla
oli ”aistit kuin ajokoiralla”.
– Vaikka paikallishistoria olisi kuulijalle vieras, tarinat tuovat
esille metsästyskulttuurin yleistä historiaa. Samaan tapaan
järjestettiin edustusjahteja teollisuuspaikkakunnilla ympäri
Suomea – tai salametsästettiin, naurahtaa Viherkoski.
Metsästäjähahmo ohjaa vieraansa lopuksi Gustafin Metsästäjätnäyttelyyn. Elämyksellinen ja pääosin multimedioista koostuva
näyttely avaa nykymetsästäjien sielunelämää. Näyttelyn
lukuisissa videotarinoissa puhuvat metsästäjät aloittelijoista
konkareihin. Haastatteluissa kosketellaan myös metsästykseen
liittyviä kiperiä ja ajankohtaisia kysymyksiä, kuten suurpetoja,
eläintensuojelua ja aseiden käyttöä.
Jahdin huumaa voi puolestaan kokea seuraamalla aidoista
metsästystapahtumista kuvattuja lyhytfilmejä kolmessa
pimennetyssä ”elokuvasalissa”. Kamerat vietiin metsään
kahden vuoden ajaksi taltioimaan jänisjahtien, linnustuksen
ja hirvenmetsästyksen tapahtumia. Videoiden tarinat avaavat
myös metsästyksen yhteisöllistä tärkeyttä, kuten keskusteluja
taukotulilla, seuratapaamisia ja muita yhteisiä riittejä. Moni
asia näyttelyssä viestii metsästyskulttuurin muutoksesta.
Metsällä liikkuvat yhä enemmän naiset ja paljasjalkaiset
kaupunkilaiset, ja huipputasoisten varusteiden myötä
ikiaikaisesta pyyntikulttuurista on tullut välineurheilua.

Sydämellisesti Sinun

15

Miesvoimin museossa
Kuorevesiläinen mieskolmikko Tapani Aalto, Risto Hellsten
ja Esko Nylund näkivät Metsälle-draaman ja tutustuivat
sen jälkeen itsenäisesti Metsästäjät-näyttelyyn. – Tällainen
näyttely loksahtaa miehille, uskoo Esko Nylund. Hän kertoo
piipahtavansa silloin tällöin museossa ja on kiinnostunut
erityisesti tekniikkaan liittyvistä näyttelyistä. – Draamaesitys
on historiapainotteinen juttu. Draama ja näyttelykäynti
antavat yhdessä hyvän läpileikkauksen metsästyskulttuurista.
Nylund nauttii luonnossa liikkumisesta, mutta metsästää
ainoastaan kameransa kanssa. – Näyttelyn asepuoli kiinnostaa
varmasti miehiä, onhan ammunnan harrastajiakin paljon.
Tapani Aallolle draamatuokio toi mieleen vanhoja muistoja
metsästykseen liittyen. – Kekkosen käynti Mäntässä
Serlachiuksen vieraana oli suuri tapaus. Muistan sen hyvin.
Kuljin myös tehtaan metsästysporukoissa ajomiehenä.
Risto Hellsten käy aktiivisesti hirvimetsällä ja toimi
pitkään riistanhoitoyhdistyksessä luottamustehtävässä. Into
metsästykseen on tullut isän ja vaarin perintönä. – Näyttely
on mielenkiintoinen, vaikkei metsästystä harrastaisikaan.
Tutustumiseen täytyy varata aikaa. Moni ei tiedä, miten suuri
vaikutus Serlachiuksella on ollut seudun metsästyskulttuuriin
ja esimerkiksi riistanhoitoon.
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Metsälle

- hengen pitimiksi ja herrojen huviksi
Draaman keinoin toteutettu tunnelmatuokio
metsästyksen merkityksestä entisaikoina.
Varattavissa 10–50 hengen ryhmille.
Kesto noin 30 minuuttia.

Metsästäjät

Näyttely esittelee multimedioiden kautta
nykymetsästäjien kokemuksia ja mietteitä
omasta harrastuksestaan. Haastatteluja, videoita
jahtitapahtumista ja metsämiesten yhteisistä
Draamaesityksessä saa
puuhista. Varusteita ja aseita eri aikakausilta,
tuntumaa jopa vanhaan
mukana esimerkiksi vuorineuvos
haulikkoon.
R. Erik Serlachiuksen
ensimmäinen haulikko.
Esillä toistaiseksi.

Ilkka Halso, Sarjasta Luontomuseo: Museo 1, 2003,
kromogeninen värivalokuva, pohjustettu alumiinille,
50 x 68 cm, taiteilijan omistuksessa

Mitä METSÄ puhuu
Nykytaiteilijat haastavat keskusteluun
kultakauden mestarit Gösta-museon
Metsä-näyttelyssä. Näyttely kertoo,
miten moninaisin tavoin suomalaisessa
taiteessa on kuvattu metsää.

Joenniemen kartanon yläsaleihin on koottu suomalaisten
taiteilijoiden metsäaiheita pitkältä aikaväliltä, aina 1800luvun puolivälistä taiteen nykyvirtauksiin saakka. Töitä on
kaikkiaan 47 taiteilijalta. Näyttelyssä esitellään vahvalla otteella
aikalaistaidetta, kultakauden merkkiteosten rinnalle on tuotu
muun muassa nykyvalokuvaa ja videotaidetta.

Kun metsä tuli taiteeseen
Metsälle on annettu taiteessa monia merkityksiä; se on kutsuva
syli tai synkeä piilopaikka, sadunomainen tai pelkistetty,
yksityinen mielenmaisema tai koko kansakunnan omakuva.
Näyttelyn sisältösuunnittelijat Serlachius-museoiden tutkija
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Ferdinand von Wright, Retkiseurue Haminalahdella, 1896,
Merita Taidesäätiön kokoelma, kuva: Matti Huuhka,
Ilari Järvinen, Museokuva Matti Huuhka & Co.

Laura Kuurne ja johtaja Pauli Sivonen pohtivat yhdessä
näyttelyn lähtökohtia ja teemoja.
– 1800-luvun alkupuolella metsää pidettiin rumana, eikä se
kelvannut aiheeksi suomalaisille taiteilijoille. Pelkän metsän
kuvaaminen ilman ihmisiä eli kulttuuria ei ollut taiteen
kannalta kiinnostavaa, Laura Kuurne aloittaa.
Romantiikan aikana metsää alettiin vähitellen kuvata
taiteessa. – Werner Holmberg toi havumetsän suomalaisen
taiteen kuvastoon 1800-luvun puolivälissä. Hän havainnoi
luonnossa, mutta viimeisteli työnsä ateljeessa. Düsseldorfissa
oppinsa saaneen taiteilijan metsäteoksissa näkyy vaikutteita
eurooppalaisen vuoristomaiseman jylhyydestä, kertoo Kuurne.
Toisaalta romanttisia kuutamometsiä on kommentoitu myös
nykytaiteessa. – Jussi Kiven näyttelyyn päätyneet työt vievät
tätä perinnettä uuteen suuntaan. Kun esimerkiksi Hjalmar
Munsterhjelmin kauniit kuutamot valaisevat erämaan
runollisia kelohonkia, romantiikkaa ihannoiva Kivi löysi
vastaavan tunnelman yllättäen hakkuuaukiolta, Sivonen
miettii.
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Metsäaiheiden kautta rakennettiin tärkeällä tavalla kansallista
identiteettiä: erämaamaisemista ja suurista kelohongista
tuli osa kansallismaiseman käsitettä. Maisemamaalausten
suosituimmaksi aiheeksi nousi korkealta mäeltä nähty metsätai järvimaisema. – Kultakauden taiteilijoiden maisemat,
kuten Akseli Gallen-Kallelan Palokärki ja Eero Järnefeltin
Koli-kuvaukset ovat osa kansallista kuvastoamme. Rinnalle
olemme kuitenkin tuoneet myös nykytaiteilijoiden näkemyksiä
kansallismaisemasta. Niissä järvimaisemaan voi yhdistyä myös
kulttuurin elementtejä, Kuurne kertoo.

Yhteinen huoli
Näyttelyssä nähdään, kuinka erilaisilla keinoilla ja tekniikoilla
taiteilija voi kuvata metsää. – Metsä itsessään on kaoottinen
paikka, johon taiteilija hakee järjestystä esimerkiksi
pelkistämällä. Sam Vanni on löytänyt musiikillisen rytmin,
Ahti Lavonen on päätynyt viivoihin. Susanne Gottberg taas
on arkkitehtoninen metsän kuvaaja. Hänen työssään metsä
pikselöityy perusmuodoiksi. Kristiina Uusitalon isossa

teoksessa metsä on puolestaan saanut muotonsa taiteilijan
valuttaessa värejä kankaallaan, Sivonen kuvailee.
– On myös mielenkiintoista, millaisia merkityksiä taiteilijat
antavat eri puulajeille. Mäntyä on käytetty maskuliinisissa
kertomuksissa, koivumetsään liitetään naisellista
herkkyyttä, kuuseen taas mystiikkaa, Kuurne jatkaa.
Sana metsä on tarkoittanut alun perin reunaa tai rajaa.
Näyttelyn teokset kertovat myös, kuinka ihminen haluaa
vetää rajan itsensä ja luonnon välille. Metsä edustaa
toiseutta, jota ihminen rajaa, hallitsee tai kesyttää: aitaamme
metsää, teemme sinne levähdyspaikkoja tai istutamme
puistoja kaupunkeihin. – Ferdinand von Wrightin teos
Retkiseurue Haminalahdella (1869) kertoo hyvin millainen
oli 1800-luvun sivistyneistön metsäsuhde. Parhaimpiinsa
pukeutunut seurue on kuvassa turvallisesti retkellä synkän
metsän reunalla, Sivonen kertoo.
Millainen on sitten metsäsuhteemme tässä ajassa?
– Kristiina Uusitalo kuvaa silmissä vilistävää metsikköä
auton ikkunasta katseltuna. Tämä on aika tyypillinen
arkeemme kuuluva metsämaisema. Toisaalta metsän ja
sivilisaation ajankohtaisesta rajankäynnistä kertoo yhtä
kiinnostavasti Teija Lehdon pelottavasti irvistävä karhu,
joka on hiipinyt ihmisen ympäristöön, keskelle kaupunkia,
Kuurne miettii.
Monia näyttelyn nykytaiteilijoita puhuttavat myös
tehometsätalous ja metsien talouskäytön vaikutukset.
Hakkuuaukeat ja koneella kynnetyt metsämaat kutsuvat
taiteilijoita kommentoimaan. – Esimerkiksi Ilkka Halson
hätkähdyttävissä valokuvateoksissa metsä on uhanalainen:
sitä konservoidaan ja museoidaan. Saman huolen jakoivat
kuitenkin jo kultakauden taiteilijat Pekka Halonen ja Akseli
Gallen-Kallela. He kritisoivat omana aikanaan metsien
kaskeamista ja hakkuita, Sivonen kertoo.

Metsä

Suomalaisten taiteilijoiden metsäkuvia
1850-luvulta nykypäivään. Maalauksia,
grafiikkaa, valokuvaa ja videotaidetta
47:ltä taiteilijalta.
Gösta-museo, Joenniemen kartano
1.1.2012 saakka.

Kristiina Uusitalo:

Metsä on
näyttämö
Suurikokoisten ja värikylläisten maalausten tekijänä tunnettu
taidemaalari Kristiina Uusitalo kokee suomalaisen metsän ja
maiseman vahvasti merkityksellisenä ympäristönä.
”Ajatellessani metsää nousee mieleeni vapaasti hengittämisen
mahdollisuus. Metsässä on tilaa, metsä antaa ja merkitsee
elinvoimaa. Maalaan maiseman elementtien avulla ilmestyksen
kokemista. Metsä on näyttämö, jonka avulla voin tehdä aiheeni
näkyväksi. Kirkkaan valon siivilöityminen lumisten oksien
lomasta on suomalaiselle tuttuudessaankin arkkityyppinen
ihme.
Monissa teoksissani ollaan asutuksen ja metsän rajalla.
Siirtyminen tilasta toiseen oivalluksen hetkellä on työni
punainen lanka. Maalaus kertoo aina ihmisestä.
Maalasin pitkään, lähes kymmenen vuotta teoksia, joissa
on talvi. Lumen peittämästä metsästä löytyi uusia ratkaisuja
maalausten muotokieleen. Puista tuli teosten figuureja. Lumi
ja vesi heijastavat valoa. Taiteilijaurani alussa maalasin myös
paljon ulkona.
Vaikka asioiden visuaaliset ominaisuudet ovat minulle
yleensä läheisimpiä, on eräs varhainen, rakas metsään
liittyvä muistoni tuoksun muotoinen: mäntymetsän tuoksu
auringonpaahteessa.”
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Olli Huttunen

Tekniikkataituri
saa museonäyttelyn elämään
Tekninen suunnittelija Olli
Huttunen, kuinka tulit taloon?

Mikä on ollut haastavin
näyttelyprojekti?

Aloitin hommat Gustaf-museolla neljä
vuotta sitten. Sisäpiirin kautta kuulin, että
teknisen suunnittelijan paikka vapautuu ja
lähdin kysymään, että tarvitaanko hyvää
miestä. Museo oli tuttu, sillä olin oman
firmani kautta suunnitellut multimediaa
talon näyttelyihin.

Veteraanit-näyttely oli paitsi tekniikaltaan
myös työmäärältään mittavin näyttely,
jota olen ollut tekemässä. Näyttelyn siirto
ja rakentaminen Pietariin Ahmatovamuseoon oli haasteellinen urakka.
Nykytekniikka tarjosi mahtavia apuvälineitä
työskentelyyn: kun näyttely saatiin pystyyn
Pietarissa, pystyin etähallintayhteyden
kautta seuraamaan ja ohjaamaan
näyttelyn tekniikkaa työpaikaltani käsin.
Ongelmatilanteessa ei tarvinnut joka kerta
hypätä Pietarin junaan!

Työhöni kuuluvat museoiden tietotekniset
asiat kaikissa muodoissaan, olen talon
yleisnörtti.

Millainen on roolisi näyttelyiden
suunnittelussa ja rakentamisessa?
Gustaf-museon näyttelyissä tekniikka on
tärkeässä asemassa, on multimedioita,
elävää kuvaa, animaatioita ja
ääniympäristöjä. Kun näyttelyn
sisältösuunnitelma on kasassa, minulle
annetaan ratkaistavaksi sen tekninen
toteutus. Siihen sisältyy laitteiden hankintaa,
sisältöjen ja niiden ulkoasujen suunnittelua,
ohjelmointia ja koko näyttelyn teknisen
toimivuuden haltuunotto. Nautin siitä, kun
saan tekniikan ohella tehdä myös taiteellista
sisältöä.
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Millaisia mahdollisuuksia tekniikka
tuo museonäyttelyihin?
Tulevaisuuden museonäyttelyt ovat paljon
muuta kuin vain tauluja seinillä tai esineitä
vitriinissä. IT-teknologiaa ja uudenlaista
näyttelydesignia hyödynnetään entistä
enemmän. Ne tuovat näyttelyihin lisää
elämyksellisyyttä ja vuorovaikutteisuutta, ja
kävijällä on mahdollisuus kokea näyttelyt
entistä kohdennetummin. Myös museoiden
palveluihin nykyteknologia tarjoaa
erilaisia apu- ja tukivälineitä. Esimerkiksi

älypuhelimia tullaan varmasti käyttämään
museoympäristössä enemmän vaikka
henkilökohtaisena opastuslaitteena.

Hoituuko museovierailu
tulevaisuudessa virtuaalisesti?
En usko tähän, vaikkakin tekniikka sen
jo varmasti mahdollistaa. Kokeminen ja
kosketuksiin pääseminen ihan aidosti on
tärkeää.

Kuluuko myös vapaa-aika
tekniikan kanssa puuhaillessa?
Tekniikka kaikissa muodoissaan on
ollut aina lempilapseni. Ensimmäisen
Commodore 64:n jälkeen se oli menoa.
Erityisesti elokuvan ja animaatioiden
maailma on kiinnostanut minua aina.
Leffoja katsonkin paljon, ja suuret haaveeni
liittyvät elokuvan tekemiseen.

Gustaf vai Gösta?
Gustaf on kotipesäni, mutta tiedä sitten,
mitä haasteita uusi Gösta tuo tullessaan!

Porukalla
Museoon

Opastettu tutustuminen museoon on hyvä ja nopeasti järjestyvä
ohjelma ystäväporukalle tai vieraisille tuleville sukulaisille.

Opastetut kierrokset
Opastuksen kesto museolla on noin tunti. Gustafilla kierrokseen yhdistyy
mainiosti vauhdikas lyhytelokuva Serlachiuksen tarina (30 min.).
Opastuskielinä ovat suomi, englanti, saksa, ruotsi, italia ja tulkattuna myös venäjä.

Erikoisohjelmia
Mestarillisia maalauksia, sietämättömiä töherryksiä
Taidemuseo Göstan opastettua kierrosta värittää draamatuokio Taiteentuntijan
seurassa. 1700-luvun vieras tuo tarinoillaan ajankuvaa klassikkoteosten ympärille.
Yhtiölle töihin!
Ryhmänne onkin joukko paperiyhtiölle pyrkiviä uusia työntekijöitä!
Gustaf-museossa, entisessä metsäjätti Serlachiuksen pääkonttorissa,
joudutte 50-luvun topakan sihteerin komentoon.

Lisää ohjelmavaihtoehtoja:
www.serlachius.fi > Suunnittele vierailusi
Varaukset ja tiedustelut:
Museoiden myyntipalvelu
p. (03) 488 6800 arkisin klo 8–16

Tuokio taiteilijana -työpaja
Millaista oli olla suuri taiteilija ja miten sellaiseksi tultiin?
Lapsille ja koululaisille suunnatussa ohjelmassa laitetaan baskerit päähän
ja astutaan kuvitteelliselle piirustusluokalle.

Kesä–
elokuussa

Gustafin ja göstan

kesätapahtumat
Kesäkuu
13.–14.6. ja 15.–16.6. Lasten taideleirit
28.6.–2.7. Kuvataideleiri aikuisille
Teemana metsä ja suomalainen
maisema. Ilmoittautuminen
2.6. mennessä.
Ke 29.6. Näkökulmia Gallen-Kallelan
Talonpoikaiselämää-teokseen
Göstassa klo 16.
Tutkija Suvi-Mari Eteläinen
esittelee teoksen ja sen vaiheita
sekä tietokirjailija Riitta Räsänen
kysyy, mitä kansatieteilijä näkee
maalauksessa.
Lisätietoja:
www.serlachius.fi > tapahtumakalenteri

aukioloaikoina tasatuntituokiot
molemmissa museoissa. Joka
tunnin alussa opas kertoo
lyhyesti museosta ja sen
näyttelyistä!

Heinäkuu

Heinäkuun sunnuntaisin ilmainen, pääsylipun hintaan
sisältyvä yleisöopastus Göstassa klo 13 ja Gustafissa klo 15.
Ke 6.7.

Nina af Enehjelm pohtii misseyttä
ja naiskauneutta Gustafissa klo 15
Luentoon liittyy käynti Taidemuseo
Göstassa, jossa kaksi tulkintaa
vuoden 1934 Miss Eurooppa Ester
Toivosesta: Bror Börjesonin
maalaus ja Wäinö Aaltosen veistos.

La 16.7. Suut messingillä Gustafissa
Torvisoittoa museon pihassa klo 12.
La 16.7. Teatteri Pensaan Kesäyön uni
-näytelmä Gustafin pihassa klo 20.
Su 17.7. Teatteri Pensaan Tarinatuokio
lapsille Gustafin pihassa klo 10.
Su 17.7. Taas suut messingillä
Torvisoittoa Gustafin pihassa klo 14.

To 21.7. NuoriSoi-jousiorkesteri
Pirkanmaan jouset
Gustafin aulassa klo 17.
Kansanlauluja ja suomalaista
uutta musiikkia.
La 23.7. Tutkija Marjo-Riitta Simpasen
johdolla keskusteluopastuksia
taiteen kauneudesta Göstassa
klo 12
klo 13
klo 14

Kansan karu kauneus
Luonnon kauneus,
Lummelampi-videoteoksen
tarkastelua
Naiskauneus

Su 31.7. Peräkonttikirppis
Gustafin pihassa klo 12–15.

Sydämellisesti Sinun
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Tuulia Susiahon

Lummelampi

-videoinstallaatio

Taidesäätiön tilausteos

esillä Gösta-museolla
toistaiseksi.

Lummelampi
Kuvataiteilija Tuulia Susiahon Lummelampi
on Gösta Serlachiuksen taidesäätiön
ensimmäinen tilausteos. Nuoren nykytaiteilijan
videoinstallaatio on nähtävillä Gösta-museolla.
Tuulia Susiahon videoinstallaatio edustaa audiovisuaalista,
kokeellista taidetta. Työn lähtökohtana oli säveltäjä
Olli Virtaperkon orkesterisävellys Kuru, joka kuullaan
kokonaisuudessaan Lummelammen äänimaailmana. Kuru-teos on
taidesäätiön tilaustyö Virtaperkolta. Teoksen kantaesitti vuonna
2009 Radion sinfoniaorkesteri Okko Kamun johdolla.
Susiaho on valmistunut kuvataiteilijaksi Kuvataideakatemiasta
Helsingistä. Hän on osallistunut näyttelyihin Suomessa ja
ulkomailla.

Kuvataiteilija Tuulia Susiaho kertoo teoksestaan:

Lummelammella
”Istun pienen soutuveneen pohjalla ja kumarrun katsomaan
järven pintaa veneen reunan yli. Tuulenvire tarttuu
veneeseen ja kuulen laineiden ja vesikasvien osuvan
veneen pohjaan. Hetkittäin tuuli tyyntyy tai muuttaa
suuntaa siten, että vene jää suojaisaan kohtaan. Luonnon
äänet kuuluvat hiljaisina mutta monimuotoisina. Jostain
kauempaa kantautuu vaimeaa linnun laulua. Katselen
hiljaa ja ihmettelen, miten samaan aikaan voi olla niin
rauhallista, miltei pysähtynyttä, ja toisaalta tuntuu kuin
ympärillä tapahtuisi valtavasti. Järven pienet tapahtumat,
korentojen, nuijapäiden ja vesikirppujen liikkeet tuntuvat
hyvin todellisilta, kaikenlainen muu, mennyt ja tuleva taas
merkityksettömältä ja poissaolevalta. Paikoitellen veden
pinta on hyvin tyyni, etäämpänä näyttää kuin mustaa kevyen
pölyn peittämää öljyä kiiltelisi auringon paisteessa. Suljen
silmäni ja avaan ne. Katson miten kirkas valo muuttaa värejä.
Myöhemmin, teoksen ollessa jo valmistumassa, alan kutsua
sitä mielessäni Lummelammeksi. Nimen kautta mieleeni
tulevat Claude Monet'n monimetriset maalaukset, jotka
Pariisin Orangerie-museossa täyttävät kokonaan sen ovaalin
muotoisen salin, jossa ne ovat esillä.”

22

Sydämellisesti Sinun

Pauli Sivonen
johtaja

Serlachiuksen ja Gösta Serlachiuksen
suhde omiin suosikkeihinsa.

Taiteilija on

palkkansa ansainnut
Taiteilijan ammattiin yhdistetään
monenlaisia myyttisiä ajatuksia. Yhdessä
asiassa taiteilijat ovat kuitenkin aivan
samanlaisia ihmisiä kuin kaikki me
muutkin. He tarvitsevat rahaa elättääkseen
itsensä.
Taiteilijoiden suhde rahaan ja työhön
on historian kuluessa ollut erilainen.
Keskiajalla taiteilijoita pidettiin
käsityöläisinä, jotka tekivät sitä mitä heiltä
tilattiin. Joskus 1800-luvun kuluessa
syntyi myyttinen käsitys vapaasta
boheemitaiteilijasta, joka ei rahasta piittaa
tehdessään Suurta Taidettaan.
Nykyisin ainakin menestyneimmät
taiteilijat ovat usein hyvin bisneshenkisiä.
He elävät kuin yrittäjät ja markkinoivat
aktiivisesti itseään ja taidettaan. Damien
Hirst ja muut taidemaailman suurimmat
tähdet ovat myös oikeasti rikastuneet
työnsä kautta.
He ovat kuitenkin poikkeuksia. Harva
taiteilija esimerkiksi Suomessa tienaa
hyvin.
Yleensä taiteilijoiden tulot tulevat useista
lähteistä. He saavat apurahoja, heille
maksetaan näyttelykorvauksia, he myyvät
teoksiaan. Monet käyvät ”oikeissa töissä”,
jotkut joutuvat elämään yhteiskunnan
tukiverkkojen varassa.
Taiteilijoita on Suomessa paljon. Tämä
johtuu osin siitä, että alalle on paljon
koulutusta. Lisäksi taiteilijaksi voi ryhtyä

oikeastaan kuka tahansa. Emme hyväksy
sitä, että joku kertoo olevansa insinööri tai
lääkäri ilman asianmukaista koulutusta,
mutta itseoppineita taiteilijoita ei kutsuta
”valetaiteilijoiksi”.
Joskus taiteilija on onnekas ja löytää
rinnalleen mesenaatin. Esimerkiksi
G. A. Serlachius maksoi Akseli
Gallen-Kallelalle kuukausittaista
määrärahaa ja auttoi tätä erämaa-ateljee
Kalelan rakentamisessa. Vastaava suhde
hänellä oli Emil Wikstömiin. Molempien
näiden taiteilijoiden töitä kertyi
Serlachiuksen omaan taidekokoelmaan.
He olivat myös Serlachiuksen läheisiä
perheystäviä.
Seuraavassa sukupolvessa Gösta
Serlachius keräsi ympärilleen lahjakkaiden
taiteilijoiden verkoston. Osalta hän osti
teoksia, osa pääsi nauttimaan hänen
varakkuudestaan ja taideharrastuksestaan
suorempaankin.
Yksi Gösta Serlachiuksen läheisimmistä
taiteilijoista oli Hannes Autere,
jolle hän maksoi taiteen tekemisestä
kuukausipalkkaa. Tämä suhde ikuistui
Autereen teoksessa Taiteilija ja hänen
mesenaattinsa. Siinä Serlachius imettää
sylissään olevaa vauvan kokoista Auteretta
tuttipullosta.
Nykyisin taitelija–mesenaatti-suhteet
ovat harvinaisempia. Taiteenkerääjillä
toki on suosikkitateilijansa, mutta suhde
on harvoin niin läheinen kuin G. A.

Myös museoilla on oma roolinsa
taiteilijoiden taloudessa. Ne ostavat
taiteilijoilta teoksia ja maksavat heille
näyttelykorvauksia. Joskus museot jopa
lähestyvät klassista mesenaatin roolia
ostaessaan taiteilijolta tilausteoksia.
Mesenaattisuhteita on usein hieman
vierastettu siksi, että ne ovat ristiriidassa
vapaan boheemitaiteilijan myytin kanssa.
Ajatellaan, että taiteilijan luovuutta ei saa
kahlita sellaisilla joutavanpäiväisyyksillä
kuin raha ja toimeentulo. Myös
tilaustöiden koetaan joskus kahlitsevan
taiteilijan vapautta. Esimerkiksi Akseli
Gallen-Kallela tuskastui joutuessaan
maalaamaan tympeänä pitämäänsä
muotokuvaa mesenaattinsa tyttärestä.
Toisaalta voidaan kysyä, pitääkö jokaisen
taiteilijan saada tehdä taidettaan täysin
vapaasti. Onhan meillä muillakin
työnantajamme, asiakkaamme tai muut
tahot, jotka määrittelevät työmme sisältöjä
erilaisien vuorovaikutussuhteiden kautta.
Hyvää taidetta ei kuitenkaan synny ilman
taiteellista vapautta. Luovimmat taiteilijat
eivät omana elinaikanaan välttämättä
kykene itseään elättämään. Vincent van
Gogh ei ollut samanlainen onnistuja kuin
Damien Hirst. Hän ei eläessään itse paljon
taiteestaan kostunut, mutta nyt hänen
teoksistaan maksetaan miljoonia euroja.
Siksi on tärkeää, että taiteilijoilla on
monenlaisia yhteiskunnallisia ja yksityisiä
tukiverkkoja. Jotkut niistä saattavat jossain
määrin vaikuttaa myös taiteen sisältöihin.
Onneksi taiteilijat saavat kuitenkin
viimekädessä itse määrittää sen, millaisiin
vuorovaikutussuhteisiin he ovat valmiita
taidettaan tehdessään.
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Museokesään

Joko olette matkalla
Mänttään?

mahtuu tapahtumia moneen
makuun: ilmaisia yleisöopastuksia,
teatteria, torvimusiikkia,
taideleirejä ja jopa kirpputori.
Poimi omat suosikkisi!

Näyttelyt 2011

PÄÄKONTTORI

JOENNIEMEN KARTANO

Kotkan siipien suojassa

Metsä 1.1.2012 saakka

Perusnäyttelyssä kertomuksia patruunoiden ja työläisten
elämästä pitkän piipun juurella

47:n suomalaisen taiteilijan metsäkuvia
1850-luvulta nykypäivään

Metsästäjät

Göstan helmet

Puhutteleva näyttely tunteita nostattavasta harrastuksesta
täynnä metsästäjien mietteitä, multimedioita, filmejä

Yleisön suosikkiteoksia kokoelmastamme,
pääosassa kultakauden mestarit

Lapsuuden tarinat




   

  



Koko näyttelytilan täyttävä pelilauta täynnä lapsuuden
historiaa - aikuisille nostalgiaa ja lapsille iloinen puuhamaa
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23.6.–30.12.2011
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Taidemuseo Göstan laajennuksesta järjestettyyn
kansainväliseen suunnittelukilpailuun saapuneita
ehdotuksia
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Mänttä-kortilla koet enemmän!
Kun haluat kesällä nähdä Mäntän kaikki
huippunäyttelyt, kysy Mänttä-korttia!
Mänttä-kortilla, 20 e, sisäänpääsy
Serlachius-museoiden lisäksi
Taidekeskus Honkahoviin ja
Mäntän kuvataideviikoille.
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SERLACHIUS-MUSEOT
GUSTAF | R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä
GÖSTA | Joenniemen kartano, Joenniementie 47, 35800 Mänttä
Myyntipalvelu p. (03) 488 6800
MUSEOT AVOINNA
kesällä 1.6.–31.8. joka päivä 10–18, ke 10–20
talvella 1.9.–31.5. ke 14–20, to–su 12–17
Ryhmille sopimuksen mukaan myös aukiolon ulkopuolella.
HINNAT – Yhdellä pääsymaksulla kaksi museota!
Aikuiset 8 e, lapset 1 e (7–16 v.), perhelippu 16 e (2 aikuista ja 1–4 lasta)
Ryhmät 5 e/henkilö (vähintään 8 henkilöä)
Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 5 e
Kausikortti 40 e (voimassa vuoden)

Valtatie 58:n varrella
Jyväskylä 83 km - Tampere 88 km - Helsinki 263 km
Useita kauko- ja lähiliikennevuoroja
Mäntän keskustaan
www.matkahuolto.fi
Vilppulan asemalta
noin 7 km Mäntän keskustaan
www.vr.fi

Vaasa
58

MÄNTTÄ
INFO & AJANKOHTAISTA
www.serlachius.fi
www.facebook.com/serlachius
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Pori
Tampere
Turku
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Helsinki

Jyväskylä
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