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Hyvät  ystävät  ,

nyt se päivä on koittanut: uusi pytinkimme, mahtava taiteen tyyssija on valmis! Kaikki on käynyt ihmeen ripeään 
tahtiin, vain puolitoista vuotta sitten työmaan alta kaadettiin ensimmäiset puut. Mutta sopiiko tuota nyt sittenkään 
hämmästellä, sillä ahersihan siellä päivittäin toistasataa raavasta työmiestä.

Päätimme kutsua rakennusta paviljongiksi, onhan se valtaisasta koostaan huolimatta niin ilmava ja valoisa 
puurakennelma. Voitteko kuvitella, sen ulkoseinämiin meni 2,3 peninkulmaa mitä hienointa kuusilautaa. Muutenkin 
rakennus on kovin merkillinen: puiset kehät kannattelevat betonisia permantoja ja lukuisat lasiruudut heijastelevat 
kartanon puuston ikiaikaisia runkoja.

Kyllä meillä on ilon päivät, saimme näytille ennätysmäärän taidetta! Paviljongin ja kartanon salit täyttävät 71 
taiteilijan teokset. Gösta on luonut suhteita mielenkiintoisiin kykyihin, joiden aivoituksia hän näyttää teille koko 
kesän. Joukossa ovat ainakin herra Sakkinen ja rouva Ahtila. Sitten on niitä ulkomaan nimimiehiä, mainetta 
niittäneet herrat Warhol, Lichtenstein ja Rauschenberg ja monia heidän opeistaan innostuneita.

Gustaf piti kyllä huolen, että näemme myös vanhojen tuttujen, kuten herrojen Gallen-Kallela ja Edelfelt, siveltimen 
jälkiä. Kuulitteko jo siitä, kuinka paikkakunnan rahvas puhuu Axelista hulluna kuvailijana? Emme tietenkään ole 
unohtaneet Emiliäkään, jolla sentään on juhlavuosi. Myös herra Kivijärven veistelyitä näytämme kovin mielellämme. 

Jos teidän on vaikeaa saada tänne vaunukyytiä, voitte tulla veneelläkin. Göstalla on uusi, vankka laituri. Ja kun 
saavutte perille ja olette toipuneet matkan rasituksista, tehdään pieni promenadi Taavetinsaareen. Niin, vihdoin 
olemme saaneet sinne sillan!

Korviimme on kantautunut, että ohellanne monet ystävämme ympäri valtakuntaa odottavat kärsimättömästi kutsua 
uuteen paviljonkiimme. Yritämme parhaamme mukaan kestitä kaikki, jotka vain tahtovat meillä visiteerata. Siis 
olkaa jok’ikinen tervetullut!

Sydämellisesti Sinun,
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Residenssivieraiden työskentely- ja näyttelytilaksi 
kunnostetaan Serlachius-museo Gustafin vieressä Mäntän 
keskustassa sijaitseva vanha jugendtalo, joka tunnetaan 
Aleksanterin linnana. Vieraat majoittuvat Einola-nimisessä 
talossa taidemuseo Göstan pihapiirissä.

Mäntän kuvataideviikkojen toiminnanjohtaja Tiina Nyrhinen 
kertoo, että residenssiä on toivottu Mänttään 1990-luvulta 
lähtien. – On hieno asia, että se nyt toteutuu. Residenssi 
tuo lisää taiteilijoita, alan ammattilaisia ja hedelmällisiä 
kontakteja Mänttään. Yhteistyöprojektien kautta koko 
kaupunki saa hyötyä residenssitaiteilijoista, hän iloitsee.

Residenssiin ovat tervetulleita niin kotimaiset kuin 
ulkomaisetkin vieraat. Residenssistä ei peritä vuokraa. Sen 
sijaan vierailta odotetaan raporttia työskentelystään. Vieraat 
voivat myös osallistua paikkakunnan kulttuurielämään 
luennoimalla, opastamalla tai yhteisöllisillä projekteillaan. 
Heidän käytössään ovat tarvittaessa Serlachius-museoiden 
kokoelmat ja tilat. 

Serlachius-museoiden pääkuraattori Laura Kuurne toivoo, 
että residenssi lisäisi taidekaupungin yhteisöllisyyttä. Hänen 
mielessään ovat erityisesti tapahtumat ja elämykset, joihin 
myös tavalliset mänttäläiset voisivat osallistua.

Kesällä Serlachius-museoiden välillä liikennöi linja-auto. Bussi sukkuloi 
14.6.–10.8. Göstalta Gustafille ja poikkeaa Taidekeskus Honkahovissa, 
Mäntän kuvataideviikkojen Pekilolla, Mäntän Klubilla, Myllyrannassa ja 
linja-autoasemalla. Linja-auto ajaa myös Vilppulan asemalle saapuville ja 
sieltä lähteville junavuoroille. 

Bussin kyytiin voi hypätä kuka tahansa. Lippu maksaa kaksi euroa ja on 
voimassa koko päivän. Katso aikataulut internet-sivuiltamme osoitteesta 
www.serlachius.fi. Liikennöinnin toteuttaa Mäntän Tilausliikenne Oy.

Serlachius-residenssi tarjoaa

tilat taiteilijoille

Bussilla junalta museoihin

Kuulumisia

Taiteilijoille, tutkijoille ja kuraattoreille tarkoitettu residenssi avaa ovensa Mäntässä vuoden 2015 
alusta. Serlachius-museoiden, Mäntän kuvataideviikkojen ja Lions Club Mäntän toteuttama 
residenssi on osoitus entistä tiiviimmästä yhteistyöstä, jota Mäntässä tehdään taiteen hyväksi.

Lisätietoja residenssistä 
löytyy osoitteesta
www.serlachius.fi/residenssi
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Food Camp
ruoan ja taiteen ystäville

Serlachius-museoiden kävijöille on tarjolla kiinnostavaa 
lisätietoa älypuhelimen tai tablettitietokoneen avulla. 
Mobiilikierrokselle pääsee mukaan lukemalla museoista 
löytyvä QR- eli kuviokoodi puhelimeen etukäteen ladatun 
sovelluksen avulla. Kierrokselle johtaa myös internet-osoite, 
joka löytyy esimerkiksi omatoimiselle kävijälle tarkoitetusta 
opaslehtisestä tai museoiden internet-sivuilta.

QR-koodin tai internetosoitteen takaa mobiililaitteeseen 
avautuu tiiviitä tietopaketteja, joissa kerrotaan esimerkiksi 
museoiden historiasta ja arkkitehtuurista, uudesta 
paviljongista, taidesäätiöstä ja Serlachius-sukuisista 
patruunoista. 

Kuvaa ja ääntä yhdistävä mobiiliopastus on tulossa myös 
kuvanveistäjä Emil Wikströmistä, jonka syntymästä on tänä 
vuonna kulunut 150 vuotta. Gösta Serlachiuksen taidesäätiön 
Mänttää koristavista julkisista veistoksista valmistui 
mobiilikierros jo viime kesäksi.

...ja tehtäviä
Myös Serlachius-museo Gustafin lapsille ja nuorille suunnattu 
Apteekkarin kauppahuone -näyttely sisältää tehtäviä, jotka 
voi suorittaa älypuhelimen tai tablettitietokoneen avulla. 
Tehtävät sopivat erityisen hyvin niille kävijöille, jotka tutustuvat 
näyttelyyn omatoimisesti.

Kun puhelimella skannaa näyttelystä löytyvän QR-koodin, 
avautuu näytölle tehtäväpaketti. Kysymykset ohjaavat 
hakemaan tietoa näyttelystä. Ne liittyvät esimerkiksi apteekin 
työvälineisiin, reseptin kirjoittamiseen, punnitsemiseen ja 
moniin muihin työtehtäviin vanhan ajan apteekissa.

Älypuhelin tarjoaa

taustatietoa

Kuulumisia

Uusi kesätapahtuma, Food Camp tarjoaa 
ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua ruoanlaiton 
ja taiteen tekemisen luoviin prosesseihin ja nauttia 
lopputuloksista. Pohjoismaiset ja kotimaiset 
huippukeittiömestarit kokoontuvat taidemuseo 
Göstalle kokkaamaan ja keskustelemaan. 

Luvassa on paitsi hyviä makuja myös 
ajatustenvaihtoa keittiömestareiden ja kotimaisten 
nykytaiteilijoiden kesken. Mukaan Pekka Terävän 
kanssa keskustelemaan ovat jo lupautuneet Riiko 
Sakkinen ja Jani Leinonen. Päivät huipentuvat 
vierailevien keittiömestarien valmistamiin seitsemän 
ruokalajin tarinallisiin illallisiin.

Food Camp järjestetään 
taidemuseo Göstalla 28.–30.8.
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Kuulumisia

Keskipäivän 
kirkastuksessa 
musiikkia ja 
videokuvaa
Göstan paviljongin Kivijärvi-salissa esitetään 
kesällä musiikkia ja videokuvaa yhdistäviä 
kokonaistaideteoksia. Teokset ovat Harri Vuoren 
ja Elina Brotheruksen Conter Fleurette (2012, 
2014), Maija Hynnisen ja Pirjetta Branderin 
Mielen tasapainolajit (2012, 2014) sekä Tuulia 
Susiahon Lummelampi-teos (2011), johon liittyy 
Olli Virtaperkon Kuru-sävellys (2009). 

Teoksista kaksi ensimmäistä on syntynyt Gösta 
Serlachiuksen taidesäätiön ja Tampere Biennalen 
kolme vuotta sitten alkaneen yhteistyön tuloksena. 
Tasavertaisesti musiikista ja kuvasta koostuvat 
multimediateokset saivat ensiesityksensä keväällä 
Galleria Himmelbaussa osana Tampere Biennalen 
ohjelmistoa. Tuulia Susiahon videoinstallaatio on 
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön ensimmäinen 
tilausteos suomalaiselta nykytaiteilijalta.

Göstan paviljongin valmistumisen myötä myös 
museokaupassamme puhaltavat uudet tuulet! Valikoimamme 
on kasvanut ja monipuolistunut, ja tarjolla on erityisesti 
useita uusia oman kokoelmamme taideaiheilla koristettuja 
lahjatavaroita ja käyttöesineitä. 

Samettipintaisen silmälasikotelon kantta kaunistaa osakuva 
Albert Edelfeltin vuonna 1891 maalamasta teoksesta 
Taiteilijan vaimo ja Emelie von Etter Cannesissa. Peltistä 
kahvipurkkia kiertää Marcus Collinin maalaus Katukuva 
Pariisista (1909). Sisään voi sujauttaa Serlachius-
kahvipakkauksen, jonka etiketissä on Akseli Gallen-Kallelan 
luonnos Katukahvila Pariisissa (1935). Gallen-Kallelan 
teoksia on tuotu myös useisiin muihin tuotteisiin; valoisa 
kesäpäivän näkymä Ukkospilviä taivaanrannalla (1897) 
koristaa reilunkokoista taidekassia, johon mahtuvat mainiosti 
kauppa- tai mökkitavarat. Uutuuksia ja täydennystä saadaan 
myös kaupan vakiovalikoimaan, kuten taidejulkaisuihin, 
kortteihin sekä lahja- ja matkamuistotavaroihin.

Göstan paviljongissa museokaupalla on näyttävät tilat 
pääsisäänkäynnin läheisyydessä. Ostoksia voi tehdä tuttuun 
tapaan myös Gustaf-museossa. Aukioloajat ovat samat kuin 
museoilla.

Museokaupassa

runsaasti 
uutuuksia

TAIDEKASSIN 
HINTA ON
7 euroa
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Taidemuseo Göstan Kivijärvi-sali toimii 6.–10. elokuuta 
järjestettävien Mäntän Musiikkijuhlien konserttipaikkana.

Musiikkijuhlien pääesiintyjä on brittiläinen mestaripianisti 
Paul Lewis, joka tunnetaan erityisesti Beethoven-
tulkinnoistaan. Hän esiintyy 10. elokuuta musiikkijuhlien 
päätöskonsertissa, joka on nimetty Musiikkijuhlia vahvasti 
tukeneen, edesmenneen vuorineuvos Gustaf Serlachiuksen 
mukaan.

Musiikkijuhlien avajaiskonsertissa 6. elokuuta esiintyy 
nuorten pianistien eliittiin kuuluva Anna Vinnitskaya, joka 
voitti Kuningatar Elisabeth -kilpailun vuonna 2007 kilpailun 
historian toisena naisena. Muun muassa Ravel-levytyksistään 
palkittu Vinnitskaya esiintyy ensimmäistä kertaa Suomessa.

Juhlilla esiintyy myös kansainvälistä mainetta niittäneitä 
suomalaispianisteja. Pariisiin asettunut Laura Mikkola palaa 
Mänttään 12 vuoden tauon jälkeen ja konsertoi 7. elokuuta. 

Vuoden nuoriksi taiteilijoiksi valitut Tuomas Kyyhkynen ja 
Johannes Piirto saavat oman konserttinsa 9. elokuuta.

Harvinaisia musiikkielämyksiä on tarjolla perjantaina 
8. elokuuta, jolloin tunnettu ruotsalainen aivotutkija ja 
kansainvälisesti menestynyt pianisti Fredrik Ullén soittaa ja 
kertoo musiikin merkityksestä aivojen kehitykselle.

Konsertti-ilta hellii mieltä ja vatsaa
Pianofestivaalin yleisöä hemmotellaan nyt kokonaisuudella, 
jonka muodostavat musiikki, Serlachius-museoiden näyttelyt 
ja ravintola Göstan tarjoamat laadukkaat maut.

Vieraat voivat yhdistää konserttivierailuunsa tutustumisen 
taiteeseen ja uuteen museorakennukseen, paviljonkiin. 
Konsertin väliajalla tai sen jälkeen he voivat nauttia Göstan 
ravintolaa luotsaavien keittiömestareiden väliaikatarjoiluista 
tai kolmen ruokalajin illallisesta.

Pianomusiikki täyttää 
Göstan paviljongin

Kuulumisia

Serlachius-museoiden ja Mäntän Kuvataideviikkojen yhteistyö on entistä tiiviimpää. Yhteistyön tuloksena Kuvataideviikkojen 
tarjontaa nähdään myös taidemuseo Göstan edustalla sijaitsevassa pienessä Taavetinsaaressa. Kuvataideviikkojen tämän vuoden 
kuraattori Minna Joenniemi tuo sinne teoksia Matti Kalkamolta, Kari Södöltä ja Oona Tikkaojalta. Ne ilahduttavat metsäisen 
saaren poluilla kulkevia vieraita. Taavetinsaareen pääsee taidemuseo Göstan rannasta saareen rakennettua siltaa pitkin.

Kuvataideviikkojen teoksia Taavetinsaareen

Mäntän 
Musiikkijuhlat 6.–10.8.
www.mantanmusiikkijuhlat.fi
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Göstan paviljonki on 135 metriä pitkä ja korkeimmalta 
kohdaltaan 17 metriä korkea. Sen koko hahmottuu vasta 
puistosta. Rakennus niiaa kunnioittavasti vieressä seisovalle 
kartanolle ja saavuttaa täyden korkeutensa Melasjärven 
rannassa. 

Paviljongissa on kolme eri kokoista näyttelytilaa. Suurimman 
katto kohoaa lähes 12 metrin korkeuteen. Puu on läsnä 
kaikkialla, mutta ei tyrkytä itseään. Paviljonkia kannattelee 
noin sata liimapuukehää, jotka rytmittävät rakennusta sekä 
ulkoa että sisältä. Monet tietävät jo, että rakennuksessa on 
vain muutama suora kulma. 

Pääsisäänkäynti kutsuu aulaan, jonka ilme syntyy puun, 
lasin ja kiven vuoropuhelusta. Aulasta oikealla on Kivijärvi-
saliksi nimetty kokous- ja juhlatila. Taidesäätiö sai vuonna 
2012 lahjoituksena kuvanveistäjä Harry Kivijärven säätiön 
kokoelman. Muutamia töitä tästä kokoelmasta sijoitetaan 
saliin.

Aulasta avautuu myös kaksi lasista yhdyskäytävää: suurempi 
silta vie paviljongin näyttelytiloihin, kapeampi johtaa vanhaan 
kartanoon, jonka sisäänkäynti on kokenut suuren muutoksen 
uuden museorakennuksen myötä.

Puu ja lasi leikkivät
GÖSTAN PAVILJONGISSA
Serlachius-museoiden suururakka on valmis. Taidemuseo Göstan viereen on noussut 
puolessatoista vuodessa paviljonki, joka hämmentää mittasuhteillaan mutta antaa silti 
kunnian vanhalle kartanolle. Sen lasipinnat heijastavat valoa, rakenteita ja ympäröivää 
maisemaa. Puisto saa jatkua sisälle rakennukseen ja puu kertoa omaa tarinaansa.

SYDÄMELLISESTI SINUN8



Paviljongin näyttelytilat sijaitsevat ylimmässä kerroksessa 
ja mukailevat rakennuksen polveilevaa muotoa. Kahta 
pienempää tilaa seuraa huikaiseva avaruus, kun edessä 
avautuu rakennuksen päänäyttelytila. Se valtaa kahden 
kerroksen korkuisena koko järven puoleisen päädyn.

Tilat avautuvat puistoon
Paviljongin pienimmän näyttelytilan viereltä johtavat portaat 
alakertaan, jossa toimii museon ravintola. Ravintolan 
korkeista ikkunoista avautuu näkymä kartanon puistoon. Sisä- 
ja ulkotilojen raja hämärtyy, kuten rakennuksen suunnitelleet 
MX_SI:n arkkitehdit Boris Bezan, Héctor Mendoza ja Mara 
Partida halusivat. 

Ravintolan jälkeen rakennuksen keskikerroksessa ovat 
Serlachius-museoiden työntekijöiden toimistotilat. Museon 
alin kerros on kokonaan säilytys-, varasto- ja kokoelmatilaa. 
Taidesäilytystiloihin on asennettu ns. vajaahappijärjestelmä 
ensimmäistä kertaa Suomessa. Säilytystilojen happipitoisuus 
lasketaan niin alhaiseksi (21 prosentista noin 17 prosenttiin), 
etteivät materiaalit syty tuleen. 

Rakennuksen ulkoverhoiluun on käytetty peräti 23 kilometriä 
kuusilautaa. Yhdessä suurien lasi-ikkunoiden kanssa 
puu antaakin rakennukselle sen arkkitehtonisen ilmeen. 
Paviljongin peililasiset ikkunat heijastavat puiston näkymiä ja 
synnyttävät mielikuvan rakennuksen ja puiston yhteydestä.

Oma identiteetti kestää aikaa
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön hallituksen puheenjohtaja 
Henrik de la Chapelle on enemmän kuin tyytyväinen 
museohankkeeseen, joka käynnistyi vajaat neljä vuotta sitten 
julkistetusta arkkitehtikilpailusta. Hänen mielestään paviljonki 
on ylittänyt kaikki odotukset. Lisäksi rakennuksessa on 
onnistuttu säilyttämään hienosti alkuperäisen suunnitelman 
henki. – Luulenpa, että edelliset sukupolvet olisivat aika 
tyytyväisiä, hän summaa mietteitään.

Tarvittiin yli 80 vuotta, että vuorineuvos Gösta Serlachiuksen 
hellimä haave omasta taidemuseosta Mäntässä toteutui. 
Tokihan Joenniemessä on nähty taidetta vuosikymmenien 
ajan, mutta vasta nyt saatiin puhtaasti taiteen ehdoilla 
suunniteltu museorakennus, joka on ollut säätiön tavoitteena 
alusta asti.

Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen on erityisen 
tyytyväinen rakennuksen toimiviin tiloihin. – Rakennus 
myös sopeutuu hienovaraisesti ja luontevasti arvokkaaseen 
kulttuuriympäristöön tämän hetken rakennustaiteellisista 
arvoista tinkimättä, hän kiittelee.

Hän uskoo, että rakennus asettuu omanlaisella, tästä ajasta 
kumpuavalla identiteetillään osaksi Joenniemen kartanon 
historiallisia kerroksia. – Toivottavasti se myös kestää aikaa 
niin, että se joskus tulevaisuudessa koetaan paikkaan ja sen 
henkeen olennaisesti kuuluvaksi rakennukseksi, hän toivoo.

Näin paviljonki rakennettiin

Avoin, kansainvälinen arkkitehtikilpailu 
taidemuseo Göstan laajennusosasta avattiin 1.12.2010.

Barcelonalaisen MX_SI architectural studion 
kilpailuehdotus Parallels julistettiin voittajaksi 22.6.2011.

Rakennustyöt aloitettiin marras-joulukuussa 2012 
kaukolämpöputken kaivamisella Joenniemeen.

Rakennuksen perustukset valettiin maalis-huhtikuussa 2013.

Liimapuurungon pystytys aloitettiin 
toukokuussa 2013 ja työ jatkui pitkälle kesään.

Seinäelementtien pystytys aloitettiin heinäkuussa 2013.

Vesikaton rakentaminen aloitettiin heinäkuussa 2013. 
Työt rakennuksen eri osissa etenivät eri tahdissa.

Paviljongiksi nimetyn uuden museorakennuksen 
harjannostajaisia vietettiin 4.10.2013.

Paviljongin lisäksi Göstassa on tehty muutostöitä vanhassa kartanossa 
ja Autereen tuvassa. Taavetinsaareen on rakennettu silta ja saarta 
kohennettu virkistyskäyttöön. Kartanon arvokasta puistoa kunnostetaan 
ja sinne istutetaan noin sata uutta puuta kaadettujen tilalle.

Taidemuseo Gösta avataan yleisölle 14.6.2014.

2010

2011

2012

2013

2014
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Taidemuseo tarjoaa erilaisia ympäristöjä, joissa vierähtää 
helposti koko päivä. Näyttelykäyntien lomassa voi rentoutua 
hyvän ruoan tai kahvikupposen äärellä, shoppailla, tutustua 
puistoon ja sen veistoksiin, tehdä kävelyretken saareen, tutkia 
sielläkin taidetta ja levähtää rantakallioilla.

Ilman opasta alueella liikkuvakaan ei jää ilman taustatietoja, 
sillä museot ovat tuottaneet älypuhelimiin mobiiliopastuksia, 
joissa kerrotaan alueen historiasta, rakennuksista ja 
taideteoksista kuvin, äänin ja tekstein.

Kaksisataapaikkainen Kivijärvi-sali on monen elämyksen 
tyyssija. Päivisin siellä katsotaan elokuvaa paviljongin 
rakentumisesta tai nautitaan Keskipäivän klassisesta: 
musiikkia ja kuvaa yhdistelevistä videoteoksista. Elokuun 
alussa Mäntän Musiikkijuhlien aikaan salissa soi 
pianomusiikki ja kuun lopun Food Camp -tapahtumassa siellä 
kohtaavat huippukokit ja nykytaiteilijat. 

Ravintolassakin elämyksiä
Paviljongin alakertaan sijoittuu ravintola Gösta. Musiikkijuhlien 
yhteydessä sieltä on varattavissa väliaikatarjoiluja ja 
konsertti-illallisia. Päivittäin ravintolassa saa nauttia sesongin 
mukaisia, raikkaita tuotteita kauniin puistonäkymän äärellä. 
Päiväkävijä voi valita kiireettömän aterioinnin tai nopean, 
ruokaisan vaihtoehdon. Saatavilla on myös näyttelyteemojen 

innoittamia menukokonaisuuksia, kesällä lautasellakin on 
SuperPoppia! 

Ravintolan nimekkäiden keittiömestarien Pekka Terävän 
ja Henry Tikkasen hyppysissä valmistuvat ainutlaatuiset, 
räätälöidyt tilausillalliset. Myös kokouslounaat ja -päivälliset 
rakennetaan asiakkaan toiveiden ja erityisteemojen mukaan. 

Kartanon viinituvassa järjestetään samppanjatastingeja ja 
maisteluhetkiä erilaisten viinien ja makupalojen parissa. 
Samalla voi perehtyä samppanjan valmistusmenetelmiin ja 
historiaan tai viinin toimivuuteen eri ruokien kanssa. 

Taidetta ja liikuntaa samassa paketissa
Myös taidemuseota ympäröivä kaunis järviluonto on 
paketoitu taiteen ja hyvän ruuan kylkeen. Ryhmät voivat 
saapua museolle veneellä, vaikkapa kirkkovenettä soutaen 
ja nauttia saaressa nokipannukahvit. Museolta voi varata 
kuntoa ja kulttuuria tarjoavan tyhy-päivän, jolloin luonnossa 
reippaillaan sauvakävellen tai museon jopoilla pyöräillen.

 

Paviljongin sisäänkäynnin yhteydessä sijaitsee avara 
museokauppa, joka avautuu aulaan lipunmyynnin yhteyteen. 
Tarjolla on runsaasti uniikkeja, Gösta Serlachiuksen 
taidesäätiön omien kokoelmien teoksista innoituksensa 
saaneita tuotteita.

Uusi museo tarjoaa
ENTISTÄ LAAJEMMAT 
PALVELUT
Göstan uusien tilojen ja ulkoalueiden myötä taidemuseolle on voitu tuoda uusia 
palveluita sekä ryhmä- että omatoimimatkailijoille.
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Kun Hamiltonin listaa katsoo vajaat 60 vuotta myöhemmin, 
huomio kiinnittyy sen muutamaan riviin. Pop-taide on 
osoittanut olevansa kaikkea muuta kuin ”ohimenevää” 
ja ”helposti unohtuvaa”. Päinvastoin, sen vaikutus sekä 
taiteen kehitykseen että tapaan jolla katsomme maailmaa 
on osoittautunut pysyväksi. Ei ole liioittelevaa sanoa, että 
pop on ollut syvällisin murros 1900-luvun jälkipuolen 
taiteessa, samaa suuruusluokkaa kuin kubismin synty saman 
vuosisadan alussa. 

Sanapari pop-taide tuo helposti mieleen pelkistetyn 
muotokielen, kirkkaat värit ja tarkasti rajatut maalipinnat. Yksi 
mielikuva ei kuitenkaan riitä selittämään pop-taidetta sen 
koko laajuudessa, sillä tuo mielikuva perustuu muutaman 
1960-luvulla läpimurtonsa tehneen amerikkalaistaiteilijan 
laajalti tunnettuihin teoksiin. 

Pop ei ollut liike, tyyli tai taiteilijaryhmä. Se oli taidetta, joka 
syntyi tietyn yhteiskunnallisen tilanteen, sitä edeltäneiden 
kokemusten ja senhetkisten tulevaisuuden toiveiden 
summana. Kuten oman aikamme taide osoittaa, pop ei 
myöskään rajautunut vain yhteen historialliseen hetkeen, 
vaikka sen kukoistus osuikin 1960-luvulle. 

Kuluttamisen kulttuuri taustalla
Pop-taiteen taustalla oli toinen maailmansota, jota 
Yhdysvalloissa seurasi voimakas taloudellinen nousu ja sen 
ruokkima kuluttamisen kulttuuri. Pop-taiteilijat kiinnittivät 
katseensa kulutuksen merkkeihin kuten mainoksiin, 
pakkauksiin, kodinkoneisiin ja virtaviivaisiin autoihin sekä 
elokuviin ja muuhun viihdeteollisuuteen. Siinä missä sodan 
kokeneet informalismin ja abstraktin ekspressionismin 
edustajat käsittelivät teoksissaan sodan synnyttämää 
näköalattomuutta, pop-taiteilijoiden silmissä kimalsi uusi 
Amerikka, toteutunut utopia. 

Vaikka tyypillisen pop-teoksen määrittely on mahdotonta, 
on olemassa piirteitä, jotka ovat yhteisiä niin 1960-luvun 
klassisen pop-taiteen kuin 2000-luvun uuden popin teoksille. 
Näkyvimpiä näistä ovat kuva-aiheet ja materiaalit, jotka 
ovat peräisin kaupunkilaisen ihmisen arjesta, mainoksista, 
mediasta ja viihteestä. Pop-taiteen teoksissa esiintyvät 
henkilöt ja tuotteet ovat sellaisia, jotka jokainen tunnistaa.

 

Uusi sukupolvi ammentaa
POP-TAITEEN
IKONEISTA
Oheiset rivit ovat kirjeestä, jonka pop-taiteen isäksi 
kutsuttu englantilainen kuvataiteilija Richard Hamilton 
lähetti arkkitehtiystävilleen Alison ja Peter Smithsonille 
vuonna 1957. Kirje on jäänyt historiaan ensimmäisenä 
pop-taiteen kirjallisena dokumenttina ja samalla sen 
ensimmäisenä määritelmänä. 

< Italialaissyntyinen taidekauppias Leo Castelli on jäänyt historiaan pop-taiteen kummisetänä. 
Moni amerikkalaistaiteilija on tehnyt hänestä muotokuvan tai nimennyt teoksia hänen mukaansa. 
Andy Warhol, Leo Castelli, 1975, synteettinen polymeerimaali ja silkkipainomuste kankaalle, Rafaela & Kaj Forsblomin kokoelma.

KANSANTAJUISTA 
(SUUNNITELTU MASSAYLEISÖLLE)
OHIMENEVÄÄ 
(LYHYEN TÄHTÄIMEN RATKAISUJA)
KULUTETTAVAA 
(HELPOSTI UNOHTUVAA) 
HALPAA
MASSATUOTETTUA
NUORTA 
(SUUNNATTU NUORISOLLE)
NOKKELAA
SEKSIKÄSTÄ
HELPPOHINTAISTA
LUMOAVAA 
ISOA BISNESTÄ
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< Vaikka pop-taide uudistuu jatkuvasti, 
monet sen aiheista ovat taiteen 
historiasta tuttuja. Brittiläinen Damien 
Hirst varioi monissa teoksissaan 
kuoleman väistämättömyyttä symboloivaa 
vanitas-teemaa, joka oli suosittu aihe 
taiteessa jo 1600-luvulla. Damien 
Hirst, Beautiful God Is Dead Long 
Live God Painting, 2005, öljymaali 
levyyn kiinnitetylle kankaalle, kallo, 
yksityiskokoelma. Kuva: Jussi Tiainen.

Dynamiikkaa ja tulkinnan varaa
Pop-taide on alusta lähtien suosinut sanoma- ja 
aikakauslehdistä poimittua kuvamateriaalia. Siksi ei ole 
yllätys, että kubistien keksimä ja dadaistien edelleen 
kehittämä kollaasi on alusta lähtien ollut yleisin pop-
taiteilijoiden käyttämä tekniikka. Samalla kun kollaasin 
katkelmallinen rakenne peilaa nykyajan dynaamisia rytmejä, 
se tekee mahdolliseksi visuaalisesti kiehtovat rinnastukset ja 
monitulkintaiset kertomukset. 

Kollaaseissa käytetyt kuvat tai esineet ovat yleensä 
läpeensä tuttuja. Pop-taiteen merkittävimmän teoreetikon, 
englantilaisen Lawrence Allowayn mukaan popin 
tapa käyttää lainattua kuvamateriaalia eroaa muista 
kuvalainauksista juuri siinä, että kuvan alkuperän 
tunnistaminen on ratkaisevaa teoksen merkityksen 
ymmärtämiseksi. 

Osa popin visuaalisesta voimasta perustuu väreihin 
ja väriyhdistelmiin, jotka ovat korostetun keinotekoisia 

vastakohtana perinteisen taiteen luonnonmukaisille väreille. 
Popille ovat leimallisia liikennemerkkimäiset väriyhdistelmät 
ja vahvat loistevärit, jotka usein tuovat mieleen öisten 
kaupunkien neonvalot. Popin tunnusväreihin kuuluu myös 
Andy Warholin kautta lähes ikonisen aseman saanut hopea, 
joka hänen mukaansa edustaa eräänlaista loputonta 
nykyhetkeä vailla mennyttä tai tulevaa. 

Ikuisista aiheista abstraktioon
Taiteen historian ikuiset aiheet toistuvat pop-taiteen teoksissa 
samalla tavoin kuin ne toistuvat populaarikulttuurissa. Mutta 
vaikka pop on tulvillaan rakkautta, seksiä ja politiikkaa, se ei 
ole erityisen iloista. Päinvastoin, se on suurimmalta osaltaan 
melankolista taidetta, jossa sekä kuoleman väistämättömyys 
että pyrkimykset sen lykkäämiseksi ovat jatkuvasti läsnä. 

Pop-taide mielletään yleensä figuratiiviseksi taidesuunnaksi, 
joka ammentaa aiheensa samasta kaupunkilaisesta 
todellisuudesta johon se myös viittaa. Abstraktin taiteen 

SYDÄMELLISESTI SINUN14



Serlachius-museo Göstan SuperPop! kertoo, että 
pop-taide ei jäänyt yhden sukupolven irtiotoksi. 
Kuraattori Timo Valjakan kokoama näyttely asettaa 
rinnakkain pop-taiteen klassikoita Yhdysvalloista 
ja Suomesta. Niiden kanssa vuoropuhelua käyvät 
suomalaisten ja kansainvälisten nykytaiteilijoiden 
teokset.

SuperPop! sisältää klassikkoteoksia muun muassa Andy 
Warholilta, Roy Lichtensteinilta ja James Rosenquistilta. 
Heidän työnsä toimivat innoittajina 1960-luvun suomalaisille 
pop-taiteilijoille, joita SuperPopissa! edustavat muun muassa 
Paul Osipow, Leo Lindsten, Raimo Reinikainen ja Simo 
Helenius.

– Se, mikä 1950–60-luvuilla oli vielä uutta, kiihottavaa 
ja jotain taiteen ulkopuolella olevaa, on tämän päivän 
taiteilijoille arkea. Pop on maisema, johon he ovat kasvaneet 
ja jota he taiteensa avulla muokkaavat. Samalla, kun 
maailmasta on tullut pop, pop-taiteen alue on 
laajentunut kauas alkuperäisten rajojensa 
ulkopuolelle, Timo Valjakka kertoo.

Valjakka on poiminut SuperPopiin! 
noin 130 teosta 23 eri 
taiteilijalta, jotka edustavat pop-
taidetta monin eri tavoin. Hän 
korostaa, että näyttely ei ole 
kattava esitys pop-taiteesta. 
Se ei myöskään tarjoa valmiita 
vastauksia kysymyksiin suomalaisen 
ja kansainvälisen pop-taiteen 
vuorovaikutuksesta. Pikemminkin se pyrkii 
herättelemään niitä.

Näyttelyn taiteilijat ovat Jacob Dahlgren, Jiri Geller, Peter 
Halley, Simo Helenius, Damien Hirst, Jasper Johns, Katri 
Kuparinen, Jani Leinonen, Roy Lichtenstein, Leo Lindsten, 
Liisa Lounila, Robert Lucander, Paul Osipow, Simon Patterson, 
Robert Rauschenberg, Aurora Reinhard, Raimo Reinikainen, 
Bridget Riley, James Rosenquist, Riiko Sakkinen, Pilvi Takala, 
Marianna Uutinen ja Andy Warhol.

tekijät eivät kuitenkaan ole eläneet tyhjiössä: heihin ovat 
vaikuttaneet samat asiat kuin pop-taiteilijoihin. Monet 
abstraktin ilmaisun edustajat myöntävät esimerkiksi Andy 
Warholin vaikutuksen omaan taiteeseensa. 

Oma lukunsa on englantilaisen Bridget Rileyn kehittämä 
op-taide. Havaintopsykologian oivalluksiin perustuva op on 
popin abstrakti serkku, jonka vaikutus jo 1960-luvulla levisi 
muotiin ja sisustuksiin – taiteilijan suureksi harmiksi. 

Pop-taiteen uusi sukupolvi
Kun pop-taiteilijat 1960-luvun alussa pitivät ensi 
näyttelyitään, pop-musiikki ja sen rinnalle syntynyt 
nuorisokulttuuri ottivat ensi askeleitaan. Kesti vuosia, 
ennen kuin pop-taide ja pop-musiikki löysivät toisensa. 
Kohtaaminen osui vuoteen 1967, jolloin The Beatles kutsui 
englantilaisen pop-taiteilijan Peter Blaken suunnittelemaan 
kannen albumiinsa Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. 
Sittemmin pop-musiikki on ottanut näkyvän paikan muiden 
pop-taiteen suosimien aiheiden rinnalla.

Oman aikamme taiteilijoiden mielestä kysymys pop–taiteen 
vaikutuksesta heidän ilmaisuunsa on lähes mieletön. Pop 
on heille jotain, joka on aina ollut olemassa ja johon he 
ovat pienestä pitäen kasvaneet. He eivät osaa edes kuvitella 
maailmaa ilman pop-taidetta.

2000-luvulla pop-taide on paitsi nokkelaa, seksikästä, 
myös kriittistä. Lisäksi pop on Hamiltonin kirjeessään 
lupaamaa isoa bisnestä ja sen tunnetuimmat edustajat 
taiteen supertähtiä. Pop-taide näyttää saavuttaneen jotain, 
jota tuskin kukaan 1960-luvulla osasi odottaa: siitä on 
tullut samanaikaisesti sekä arvostettua korkeakulttuuria että 
kaikkien rakastamaa populaarikulttuuria.

Timo Valjakka
SuperPop!-näyttelyn kuraattori

Jani Leinonen, One Day, 2011, akryyli puulle, yksityiskokoelma.

SUPERPOP!
Serlachius-museo 

Gösta 
14.6.–28.9.2014

Pop-taiteen 
aika ei ole ohi
SuperPop!
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Matka luonnon ja ihmisen välisen

SUHTEEN 
YMMÄRTÄMISEEN
Taiteilija Eija-Liisa Ahtilan videoinstallaatiot vaativat katsojalta paljon. Suomen 
kansainvälisesti tunnetuimman nykytaiteilijan uusin teos Tutkimuksia Draaman 
Ekologiasta 1 on kuitenkin selkeää jatkoa hänen aiemmille töilleen, joissa luonnon ja 
ihmisen välisen suhteen pohtiminen on saanut vuosien saatossa yhä suuremman sijan. 
Teoksen ensiesitys nähdään Serlachius-museo Göstan paviljongissa. 
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Teos on noin kahdentoista minuutin mittainen liikkuvan kuvan 
installaatio pyrkimyksestä empaattiseen dialogiin toisten 
elollisten organismien kanssa. Teoksen ihmisroolissa nähdään 
näyttelijä Kati Outinen. Toisia lajeja edustavia elollisia 
olentoja ovat pensas, puu, mato, räystäspääsky, perhonen ja 
hevoset. Teoksessa on lisäksi joukko ihmisnäyttelijöitä, jotka 
muodostavat ”Varjojen ryhmän”.

Tarina alkaa, kun ihmisnäyttelijä kävelee metsäluonnon 
keskelle. Samalla esitellään ympäristön kanssa installaation 
teema. – Eri elolliset olennot tulevat mukaan tarinaan 
esiintyjiksi ja vievät ihmisnäyttelijöiden kanssa tarinaa 
eteenpäin esimerkein ja kysymyksin, Eija-Liisa Ahtila kertoo.

Ahtilan mukaan teoksen tavoitteena on elokuvakerronnan 
antroposentrismin eli ihmiskeskeisyyden näyttäminen ja 
liikkuvan kuvan ilmaisukeinojen käyttäminen ekologisen 
draaman ja tarinan luomisessa.

Katsojaa ei päästetä helpolla
Eija-Liisa Ahtilan videoteokset ovat viime vuosina saaneet 
säännöllisesti ensiesityksensä ulkomaisissa näyttelyissä ja 
gallerioissa. Tutkimuksia Draaman Ekologiasta 1 onkin noin 
viiteentoista vuoteen ensimmäinen teos, jonka ensiesitys 
tapahtuu Suomessa. 

Elokuvan ja kuvataiteen rajamaille sijoittuvat teokset 
hämmentävät ja herättävät katsojissa kysymyksiä – usein 
antamatta yksiselitteisiä vastauksia. Realistisiin tapahtumiin 
sekoittuu paljon fantasiaa. Lisäksi useilla projisointipinnoilla 
esitettävät teokset hävittävät ajan ja paikan rajoja. 

Ahtilan aiheet ovat usein olleet rankkoja: hän kertoo 
teoksissaan sukupuolisuudesta, seksuaalisuudesta, 
väkivallasta, kuolemasta, erosta ja mielisairauksista. Hänen 

varhaisemmissa videoteoksissaan luonto näyttäytyy usein 
uhkaavana tai ainakin outona. Suhteessa luontoon tapahtuu 
kuitenkin vuosien myötä vaiheittainen muutos.

Yhdessä Eija-Liisa Ahtilan viimeisimmistä teoksista eli Marian 
ilmestyksessä Ahtila laajentaa kysymystä ihmisen sisäisestä 
maailmasta ja ihmisten välisistä suhteista myös luonnon ja 
eläinten ymmärtämiseen. 

Kohti luonnon ymmärtämistä
Uusimman teoksen yhteydessä julkaistaan myös Eija-
Liisa Ahtilan tuotantoon keskittyvä monografia. Serlachius-
museoiden johtajan Pauli Sivosen tutkimus pohtii juuri 
ihmisen ja luonnon välistä suhdetta Ahtilan teoksissa 1990-
luvun puolivälistä näihin päiviin.

Pauli Sivosen mukaan taiteilijan teoksissa esitelty 
luontosuhde on viimeisten vuosien kuluessa muuttunut. 
Luonto ja ihmisten suhde eläimiin on noussut kerronnan 
keskiöön, kun aihe aiemmin oli Ahtilalle marginaalinen. 
Luonnon sekä ihmisten ja eläinten kuvaaminen on kasvanut 
paljon hienosyisemmäksi kuin varhaisemmassa tuotannossa.

Suoranaisia ekologisia kannanottoja uusissakin teoksissa 
on silti hämmästyttävän vähän. Sivosen mukaan ekologian 
näkymättömyys Ahtilan uudessa tuotannossa on kuitenkin 
tavallaan harhaa. 

– Vaikka Ahtila on julistettu feministiseksi taiteilijaksi, 
hän upotti 1990-luvun alkupuolella myös feministiset 
kysymyksenasettelunsa syvemmälle teosten rakenteisiin. 
Samanlaista hienovaraista lähestymistapaa aiheidensa 
käsittelyyn hän on noudattanut myös kiinnostuttuaan 
luonnosta ja ekologisista ilmiöistä, Sivonen toteaa.

EIJA-LIISA AHTILA
Syntynyt 1959 Hattulassa
Opiskeli Vapaassa taidekoulussa 
Helsingissä ja Helsingin yliopiston 
oikeustieteellisessä tiedekunnassa.
Suoritti kuva- ja elokuvataiteen jatko-
opintoja London College of Printingissä, 
UCLA:ssa ja American Film Institutessa.
Toiminut Kuvataideakatemian tila-
aikataiteen professorina.
Suorittaa parhaillaan tohtoriopintoja 
Kuvataideakatemiassa.

Toimii Taideneuvoston jäsenenä.
Järjestänyt kymmeniä yksityisnäyttelyitä 
sekä osallistunut lukemattomiin 
yhteisnäyttelyihin Suomessa, eri puolilla 
Eurooppaa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, 
Afrikassa ja Aasiassa.
Nimitettiin taiteen akateemikoksi 2009. 
Vuoden nuori taiteilija 1990. 
Pro Finlandia -palkinto 2005. 
Artes Mundi -palkinto 2006. 
Prinssi Eugen -mitali 2009.
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Serlachius-museo Göstan MuNA rakentuu museokaupan 
tuotteista ja näyttelyä varten painetuista julisteista. Museum 
of No Art on saanut tyylikkään logon, joka näkyy monessa 
paikassa: MuNA:n nettisivuilla, Facebookissa, Twitterissä ja 
ilmoituksissa. Myös näyttelyn katalogi esittelee vakavasti 
MuNA:n arkkitehtuuria, johtokunnan kokoonpanoa, 
taiteilijoiden tekemiä mainosjulisteita ja museokaupan 
valikoimaa.

Museon arkkitehtuurista on vastannut Manga-sarjakuvista 
tuttu arkkitehti Nobuyuki Masaki. Pääkuraattorina toimii TV:n 
Sinkkuelämää-sarjasta tuttu galleristi Charlotte York. Museon 

johtokuntaan puolestaan kuuluu joukko elokuvamaailman 
fiktiivisiä miljonäärejä, muun muassa Gordon Gekko 
Wall Street -elokuvasta ja Charles Montgomery Burns 
Simpsoneista. 

– Mielestäni on loogista, että fiktiivisellä museolla on 
fiktiivinen henkilökunta. Ensimmäinen ideani oli järjestää 
ihan oikea arkkitehtuurikilpailu Serlachiuksen tyyliin, mutta 
ymmärsin että oikeat arkkitehdit haluavat tehdä hyviä, 
toimivia ja ekologisia rakennuksia. MuNA:a varten sellainen ei 
kelvannut, Riiko Sakkinen kertoo.

MuNA
MUSEO ILMAN TAIDETTA
Museum of No Art on taiteilija Riiko Sakkisen vastaus tarjoukseen tehdä näyttely, 
joka käsittelee museoinstituutiota. Jotain kuitenkin puuttuu, sillä Sakkisen 
luomassa museossa ei ole lainkaan taidetta.
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Museon sponsorit ovat tieteiselokuvien maailmaa hallitsevia 
pahisyrityksiä. Niitä ovat muun muassa Terminator-elokuvasta 
tuttu Cyberdyne Systems tai Blade Runnerissa nähty Tyrell 
Corporation. Sponsoreiden nimet ovat näkyvästi esillä 
näyttelyyn liittyvässä sponsoritaulussa ja katalogissa. 

Mihin taidetta enää tarvitaan?
Riiko Sakkisen MuNA esittää museon instituutiona, 
jossa taiteilijoita tarvitaan vain museon legitimointiin ja 
mainostamiseen, ei sisältöön. Todellinen sisältö koostuu 
museonjohtajan egosta, museokaupasta ja museon 
instrumentalisoinnista bisnekselle. 

– MuNA on dystooppinen museo, jossa taiteella ei ole 
merkitystä. MuNA:ssa tärkeää ovat raha, valta, brändi ja 
kävijämäärät, Sakkinen selventää.

Käytännössä MuNA:n sisältö koostuu pelkästään 
museokaupan tuotteista. Sakkisen mukaan museokauppa 
tuntuu olevan monen museon sydän. – Tärkeämpää kuin 
tarjota taidekokemuksia on myydä matkamuistoja. MuNA 
on siivonnut kaiken tarpeettoman pois. Taidetta tarvitaan 
ainoastaan museon mainoksiin.

Sakkinen kutsui 12 taiteilijaa tekemään MuNA:lle 
mainosjulisteita. – En tietenkään maksa taiteilijoille mitään, 
mutta lupasin lähettää heille MuNA-kupin lahjaksi. Näinhän 
taiteilijoita yleensä kohdellaan, Sakkinen lataa.

Vallankäyttö keskiössä
Serlachius-museoille MuNA on tärkeä projekti. Samaan 
aikaan kun Serlachius rakentaa Mänttään uuttaa omaa 
museotaan – tai vallan temppeliään – ja pyrkii ottamaan 
paikkaa myös suomalaisen nykytaiteen kentällä, Riiko 
Sakkinen haluaa tutkia Serlachiuksen uusissa tiloissa 
laajemmin museoiden vallankäyttöön liittyviä asioita. 

– Elämme museobuumin keskellä. MuNA muistuttaa meitä 
siitä, että museoita rakentaessamme meidän on pohdittava 
myös museoinstituution tapoja käyttää valtaa taidemaailman 
sisällä. Emme elä vain idealistisessa kulttuurikuplassa, 
muistuttaa näyttelyn kuraattorina toiminut Serlachius-
museoiden johtaja Pauli Sivonen.

RIIKO SAKKINEN
Taiteilija, aktivisti, kolumnisti, perheenisä. 
Syntynyt 1976 Helsingissä. 
Valmistunut kuvataiteen maisteriksi 
2002 Kuvataideakatemiasta. 
Asunut vuodesta 2003 lähtien 
Cervera de los Montesissa, Toledossa.
Järjesti ensimmäisen näyttelynsä 1996 
Helsingissä.
Teoksia ollut esillä Euroopassa, Venäjällä, 
Syyriassa, Yhdysvalloissa, Meksikossa, 
Costa Ricassa, Australiassa, Uudessa- 
Seelannissa, Kiinassa, Japanissa ja 
Etelä-Koreassa.

Mäntässä ollut mukana 
2007 Kuvataideviikoilla ja 
2008 Honkahovin kesänäyttelyssä. 
Tänä vuonna Sakkisen teoksia on 
esillä ainakin Mäntässä, Tukholmassa, 
Helsingissä, Monterreyssa (Meksiko), 
Barcelonassa, Berliinissä, Jakartassa, 
Sint-Niklaasissa (Belgia), Hyvinkäällä, 
Nurmijärvellä, Manchesterissä, 
Jyväskylässä.
Teoksia on kokoelmissa: MoMA, Kiasma, 
Helsingin taidemuseo, Serlachius-museot 
ja Amos Andersonin taidemuseo.
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Kartanon alakerran näyttely Göstan ystävät esittelee 
taidesäätiön perustajalle, vuorineuvos Gösta Serlachiukselle 
tärkeiden taiteilijoiden teoksia. Näyttelyyn on koottu 
taidesäätiön omista kokoelmista töitä muun muassa Akseli 
Gallen-Kallelalta, Albert Edelfeltiltä ja Emil Wikströmiltä.

Kartuttaessaan kokoelmaansa Serlachius keräsi ympärilleen 
aikalaistaiteilijoita, joiden uraa hän seurasi ja joilta hän tilasi 
teoksia. Tätä esimerkkiä noudattaen Gösta Serlachiuksen 
taidesäätiö hankkii tulevaisuudessa yhä enemmän myös 
oman aikamme taidetta. Näyttelyssä nähdäänkin muutama 
esimerkki hiljattain hankitusta nykytaiteesta.

Esillä on muun muassa valokuvataiteilija Jorma Purasen 
työt Toriseva ja Museum Meditations 1 (Ester). Niissä hän 
on kuvannut vanhoja lasinegatiiveja retusointeineen ja 
suurentanut ne. Lopputuloksena on intensiivisiä taideteoksia, 
jotka näyttävät meille negatiivina sen hetken menneisyydestä, 
jolloin salama on välähtänyt.

Mallit kertovat ajatuksistaan
Kartanon yläkerrassa on esillä perinteisen taidenäyttelyn 
rajoja ylittävä näyttely, jossa kaunokirjallisten tekstien 
rytmittämä dramaturgia ja tilakokemus saavat suuren osan.

Näyttelyn nimi Malli ja hullu kuvailija viittaa Akseli Gallen-
Kallelaan, joka oleskeli ja työskenteli 1880-luvun lopulla 
Keuruulla Ekolan torpassa. Hän sai paikallisten mielissä 
hullun maineen ja kutsumanimen ”kuvailija”.

Näyttely esittelee suomalaista kultakauden taidetta ja 
modernismia taidehistorian aikajanaa seuraillen. Tällä kertaa 
Suomen taiteen tuttu tarina kerrotaan teosten mallien, eikä 
taiteilijoiden ja taidehistorian näkökulmasta. Suunvuoron 
saavat niin Ekolan isäntä Eerikki, Pariisin taidekoulussa 
poseeraava alastonmalli kuin työmiehen verkapöksyille 
laskeutunut perhonen.

Kultakauden taidetta
RAJOJA 
RIKKOEN
Serlachius-museo Göstan kartanossa pääosan saa taidesäätiön oma 
kokoelma. Esillä on Suomen taiteen kultakauden ja modernismin 
teoksia. Kahdessa näyttelyssä on sekä perinteistä että rohkeasti rajoja 
rikkovaa näyttelyarkkitehtuuria.

< ”Niin sinä mittailet minua, mutta mitään et näe. Katsot minua, mutta et näe”, 
miettii Akseli-Gallen-Kallelan mallina poseeraava nainen Riikka Ala-Harjan 
teksteissä. Teos nähdään Malli ja hullu kuvailija -näyttelyssä Göstan kartanossa. 
Akseli Gallen-Kallela, Malliharjoitelma, öljy kankaalle, 1885. Gösta Serlachiuksen 
taidesäätiö. Kuva Studio Tomi Aho.

 Hannes Autere teki töitä vuorineuvos Gösta Serlachiukselle aika ajoin jopa 
kuukausipalkalla. Siitä sai aiheen tämä hänelle tyypillistä hiljaista huumoria 
sisältävä veistoksensa, joka on mukana Göstan ystävät -näyttelyssä. 
Hannes Autere, Kuvanveistäjä ja hänen mesenaattinsa, Gösta Serlachius ja 
Hannes Autere, mänty, 1936, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
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Riikka Ala-Harjan fiktiivisten tekstien taustalla on faktoja 
taiteen historiasta. Monesti nimettömiksi jääneistä 
malleista ei tiedetä paljoakaan, mutta Ala-Harjan tekstien 
kautta pääsemme eläytymään aikakauteen ja maalausten 
kuvitteelliseen tekohetkeen.

Koko tila yhtä taideteosta
Ala-Harjan tekstit valtaavat tavallista enemmän tilaa – ne 
levittäytyvät seinille maalausten joukkoon. Tavoitteena on 
kokonaistaideteos, jossa näyttelyarkkitehtuuri ja tekstit 
laajentavat taulun tarinan osaksi tilaa.

Näyttelyn kuraattorina toimii Laura Kuurne, sen visuaalisen 
ilmeen on luonut Serlachius-museoiden näyttelypäällikkö 
Tarja Väätänen ja tekstit ovat kirjailija ja dramaturgi Riikka 
Ala-Harjan käsialaa. Laura Kuurneen mukaan onkin ollut 

kiehtovaa ja erilaista rakentaa näyttelyä kolmen naisen 
tiimissä niin, että kaikki osaset vaikuttavat lopputulokseen. 

– Teksteissä mainitut yksityiskohdat ovat tuoneet näyttelyyn 
uusia teoksia ja muuttaneet jonkun salin alkuperäistä teemaa 
tai sisältöä. Kuraattorille tällainen työskentelytapa on tosi 
rikastuttavaa. Teosten ja tekstien tunnelmat tukevat toisiaan, 
ja toisaalta tuttuihin teoksiin saa uusia tulokulmia, hän pohtii.

Kartanon näyttelyissä ovat mukana Wäinö Aaltonen, Hannes 
Autere, Gunnar Berndtson, Bror Börjeson, Alvar Cawén, 
Marcus Collin, Elin Danielson-Gambogi, Albert Edelfelt, Eric 
O. W. Ehrström, Magnus Enckell, Antti Favén, Akseli Gallen-
Kallela, Pekka Halonen, Eero Järnefelt, Amélie Lundahl, Jussi 
Mäntynen, Yrjö Ollila, Jorma Puranen, Jalmari Ruokokoski, 
Helene Schjerfbeck, Hugo Simberg, Wilho Sjöström, Georges 
von Swetlik, Verner Thomé, Ville Vallgren, Johanna Väisänen, 
Emil Wikström ja Anders Zorn.

”En uskalla katsoa lattialle. Siellä makaa karhu. Äsken kuvailija nosti karhun päänsä päälle ja alkoi murista. Minä rupesin itkemään”, pieni tyttö miettii Akseli Gallen-Kallelan 
maalauksessa Äiti ja lapsi. Osa teoksesta: Akseli Gallen-Kallela, Äiti ja lapsi, 1887, öljy kankaalle. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva Studio Tomi Aho.
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Miltä synti näyttää nykytaiteessa ja millaisia 
ovat nykysynnit? Näihin kysymyksiin vastataan 
Serlachius-museo Göstassa lokakuussa 2014 
avattavassa Synti-näyttelyssä, jossa pohditaan 
synnin käsitettä nykytaiteen ja kokoelmateosten 
vuoropuheluna.

– Me teemme syntiä. Me syömme tehotuotettua lihaa, 
ostamme lapsityöläisten ompelemia vaatteita ja lennämme 
etelään. Osa meistä sortuu nationalismiin, ja harva yrittää 
vapauttaa mielipidevankeja, Synti-näyttelyn kuraattori, 
taidekriitikko Veikko Halmetoja muistuttaa.

Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmasta on valittu 
seitsemän teosta edustamaan seitsemää tunnettua 
kuolemansyntiä. Seitsemän kutsuttua nykytaiteilijaa tulkitsee 
teoksissaan kukin yhtä uutta syntiä.

Näyttelyssä syntejä tulkitaan ja kuvitetaan ja niitä myös 
tehdään ja luodaan. Näyttelyn synti-käsite on moniulotteinen 
ja kysymyksiä herättävä. Se osoittaa, etteivät eettiset 
kysymykset ole kaikonneet taiteesta. Se myös näyttää, 
miten moraalikäsitykset ovat muuttuneet ja miten ne ovat 
tulkittavissa uudelleen.

Näyttelyn seitsemän nykytaiteilijaa ovat Satu Jaatinen, Janne 
Laine, Dzamil Kamanger, Reima Nevalainen, Riku Riippa, 
Stiina Saaristo ja Kirsti Tuokko. Kokoelmateoksien takaa 
löytyvät muun muassa Akseli Gallen-Kallela, Albert Edelfelt ja 
Magnus Enckell.

Veikko Halmetoja tunnetaan nykytaidekriitikkona 
ja kuraattorina. Hän toimi myös pitkään Mäntän 
kuvataideviikkojen toiminnanjohtajana.

Syyskuussa 2014 avattavassa näyttelyssä Kivettynyt metsä 
on Ville Lenkkerin omia valokuvia Mäntästä sellaisena kuin 
hän paikkakunnan näkee. Mäntässä varttunut ja koulunsa 
käynyt Lenkkeri on kuvannut kotipaikkakuntaansa viimeisen 
viiden vuoden aikana aina, kun hän on palannut sinne. Hän 
on huomannut kuvaavansa Mänttää siten kuin se on ja siten 
kuin hän muistaa sen joskus olleen.

– Mänttä on dynaamisuuden ja elinvoimaisuuden ilmentymä 
suomalaisessa taidekentässä ja pikkukaupunkien joukossa. 
Mänttä ei ole koskaan entisensä sinne palatessani. 
Mielikuvani pysähtyneisyydestä ovat kuin jostain toisaalta. 
Taidan muistaa väärin. Tämä kaupunki sykkii elinvoimaa ja 
hamuaa kohti muutosta, mutta silti seisoo lammen rannassa 
sama korkea piippu aina sinne palatessani, hän kertoo.

Lenkkeri myöntää, että hänen kuvissaan on usein jotain 
vialla: jokin päättyy, mieli on apea tai seinän maali rapistuu. 

– Näen tuon yleissävyn parhaiten vastaavan Mänttää 
kohtaan tuntemiani ristiriitaisia emootioita, hän tunnustaa, 
mutta katsoo epätäydellisyyttä hellämielisesti ja näkee sen 
toivorikkaana uuden alkuna.

Kesällä 2015 paviljongissa avattava valokuvanäyttely 
Kaukainen kosketus / Touching from a Distance 
kootaan kymmenen ulkopuolisen valokuvaajan Mänttä-
aiheisista kuvista. Ville Lenkkeri on kutsunut joukon 
suomalaisia ja ulkomaalaisia taiteilijoita syyskuussa 2014 
kymmenpäiväiselle työskentelyjaksolle uuteen Serlachius-
residenssiin. 

Tarkoituksena on, että tuona aikana jokainen toteuttaa 
omakohtaisen projektin, jossa he työskentelytapojensa, 
taustojensa ja näkemystensä kautta heijastavat 
kohtaamistaan kaupungin kanssa. 

Näyttelyssä ovat mukana Roger Ballen, Elina Brotherus, Petros 
Efstathiadis, Aino Kannisto, Trish Morrissey, Esko Männikkö, 
Pekka Niittyvirta, Inta Ruka, Lars Tunbjörk ja Pekka Turunen. 
Työskentelyjakson järjestäjänä ja näyttelyn kuraattorina toimii 
Ville Lenkkeri.

Uudet ja vanhat
SYNNIT RINNAKKAIN

VALOKUVAAJAT
tarkastelevat Mänttää

 Osa teoksesta: Reima Nevalainen, Greetings from the sea, 2014, 
akryyli, kollaasi ja hiekka kankaalle.

 Osa teoksesta: Ville Lenkkeri, Talonmies, valokuva, 2013.
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Kokoelman ytimessä on suomalaista kultakauden taidetta 
ja modernismia. Historiallisista syistä erikoisasema on 
Akseli Gallen-Kallelan teoksilla, joita kokoelman perustajat 
aikoinaan keräsivät intohimoisesti. Toisaalta mukana on myös 
Suomen oloissa merkittävä vanhan eurooppalaisen taiteen 
kokoelma.

Kun kokoelmaa kartutetaan, se tapahtuu mietitysti. 
Taidesäätiö on määritellyt kokoelman kartuttamiseen itselleen 
ohjeet, jotka on kirjattu kokoelmapoliittiseen ohjelmaan. 
Serlachiuksen väki ei kiertele taidekaupoilla shoppailemassa, 
vaan jokainen hankinta on harkittu.

Myös hankintaprosessi on tarkoin määritelty. Kokoelman 
kartuttamiseen osallistuu henkilöitä niin Serlachius-
museoiden henkilöstöstä kuin Gösta Serlachiuksen 
taidesäätiön hallituksesta. Henkilöstössä avainasemassa 
ovat taidehistorian koulutuksen saaneet tutkijat, 
kokoelmapäällikkö, pääkuraattori ja museoiden johtaja. 
Hallituksessa ostopäätöksiä tekevät asiantuntijat kukin 
omalla osaamisalueellaan.

Tärkeimpänä ohjenuorana on, että uusien hankintojen tulee 
sopia olemassa olevaan kokoelmaan. Koska kokoelma on 
niin laadukas, siihen hankitaan vain tasokkaita taideteoksia. 
Serlachius ostaa aina laatua, ei koskaan määrää. 
Kokoelman perustajan Gösta Serlachiuksen alulle panemia 
kokonaisuuksia pyritään täydentämään, ja kokoelmassa jo 
olevia teemoja vahvistetaan.

Hankinnan nostettava kokoelman arvoa
Vanhemman suomalaisen taiteen kokoelmaa kartutetaan 
sillä periaatteella, että jokaisen hankinnan tulee nostaa 

kokoelman arvoa. Taidesäätiö pyrkii suuntaamaan 
resurssejaan niin, että se tuo julkisen kokoelmansa osaksi 
sellaisia erityisen tärkeitä taidemarkkinoille ilmestyviä teoksia, 
joita valtiollisilla ja kunnallisilla taidemuseoilla ei ehkä ole 
mahdollisuutta hankkia.

Hyvä esimerkki on Akseli Gallen-Kallelan kauan kadoksissa 
ollut teos Talonpoikaiselämää (1887), jonka säätiö osti 
huutokaupasta loppuvuodesta 2010. Teosta Bukowskilta 
huutamassa ollut taidesäätiön hallituksen puheenjohtaja 
Henrik de la Chapelle kokee, että juuri tällainen hankinta 
osuu Serlachiuksen kartuntapolitiikkaan:

– Talonpoikaiselämää täydentää Gallen-Kallelan 
kokoelmaamme. Varhaiset Ekola-aiheet ovat siinä keskeisessä 
osassa, ja teoksesta tulee ajan myötä muodostumaan yksi 
kokoelman merkkipaaluista, de la Chapelle toteaa.

Toinen esimerkki on Helene Schjerfbeckin Wilhelm von 
Schwerinin kuolema (1927), jonka säätiö huusi Sotheby’sin 
huutokaupasta marraskuussa 2013. Teos on erityisen 
mielenkiintoinen, koska Schjerfbeck tutkii siinä omaa 
varhempaa 1880-luvun tuotantoaan modernistisessa 
hengessä. Hankintaa oli tekemässä säätiön hallituksen jäsen 
John Lindell, joka pitää kauppaa myös edullisena:

– Minusta tämä oli erinomainen kaappaus. Schjerfbeckin 
hinnat ovat jatkuvasti nousussa, ja maalaus on keskeisiä 
teoksia hänen 1920-luvun tuotannossaan, Lindell sanoo.

Eurooppalainen arvoteos kokoelmaan
Vanhan eurooppalaisen taiteen kokoelmaa kartutetaan paljon 
maltillisemmin kuin suomalaisen kultakauden ja modernismin 
kokoelmaa. Viime keväänä säätiö kuitenkin hankki pitkästä 
aikaa arvoteoksen myös tähän kokonaisuuteen. 

– Bronzinon työhuoneen Neitsyt Maria, Jeesus-lapsi ja 
Johannes Kastaja (1540-luku) päätettiin tarkan harkinnan 
jälkeen hankkia kokoelmaan. Alkuperäisissä kehyksissään 
oleva teos, jonka takapuolella lisäksi on kiinnostavia 
provenienssista kertovia omistajuusmerkintöjä, tulee olemaan 
vanhan eurooppalaisen taiteen kokoelmamme todellinen 
helmi, kertoo säätiön hallituksen jäsen Åsa Ringbom.

SERLACHIUS HANKKII TAIDETTA
aktiivisesti mutta harkitusti

Serlachius-museo Gösta on Suomen 
taidemuseoiden joukossa tärkeä 
kokoelmansa puolesta. Kokoelma on 
taidehistoriamme kannalta arvokas, ja 
sitä on kartutettu aina aktiivisesti.

< Wilhelm von Schwerinin kuolema on Helene Schjerfbeckin 1920-luvulla maalaama 
uustulkinta hänen varhaisemmasta työstään. Maalaus hankittiin Sotheby´sin 
huutokauppakamarista marraskuussa 2013. Helene Schjerfbeck, 
Wilhelm von Schwerinin kuolema, 1927, öljy kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
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Ahtila, Eija-Liisa, Rukoushetki, 
2005, nelikanavainen projisoitu installaatio

Ahtila, Eija-Liisa, Tutkimuksia draaman ekologiasta 1, 
2014, nelikanavainen projisoitu installaatio

Bronzinon työhuone, 
Neitsyt Maria, Jeesus-lapsi ja Johannes Kastaja, 
noin 1540-luku, öljy puulle

Danning, Alf, Talo Venetsiassa (12/20), 
1924, grafiikka

Lampisuo, Marko, 
Päätelmä & Ratkaisu (Conclusion & Solution), 
2011, akvatinta, kiillotus, kuivaneula, fotogravyyri

Moro, Takeshi, Ichi-go ichi-e, 
2013, 35 valokuvan installaatio

Pohjola, Mikael, Demokraattiset elämykset, 
2012–2013, sekatekniikka

Pohjola, Mikael, Mä kurja matkamies maan, 
2013, sekatekniikka

Puranen, Jorma, Museum Meditations 1 (Ester), 
2013, digital C-print, diasec 

Puranen, Jorma, Toriseva, 
2013, digital C-print, diasec

Roos, Nina, (Followed by) from Borders, 
2012, öljy kankaalle

Simberg, Hugo, Niagara, 
1907, litografia

Sparre, Louis, Anders Zorn, 
1919, etsaus

Sallinen, Tyko, St. Malon satama, 
1914, öljy puulle

Schjerfbeck, Helene, Wilhelm von Schwerinin kuolema, 
1927, öljy kankaalle

Väisänen, Johanna, Suolanjyvä (Grain of Salt), 
2012, videoteos

Gösta Serlachiuksen 
taidesäätiön 
kokoelmaan 
2013-2014 
liitettyjä teoksia

Taidesäätiö palasi juurilleen
Nykyisin säätiö hankkii pitkän tauon jälkeen myös 
aikalaistaidetta. Serlachius-museoiden pääkuraattori Laura 
Kuurne näkee, että tämä on tärkeä linjaus:

– Gösta Serlachius osti itse aikoinaan aikalaistaidetta. Nyt 
taidesäätiö palaa omille juurilleen.

Nykytaiteen ostaminen on paljon vaikeampaa kuin 
klassikkojen. Emme vielä näe samanlaisella varmuudella, 
millainen taide kestää aikaa. Juuri siksi nykytaidetta ei voi 
ostaa ”varman päälle”, vaan hankintoja on pyrittävä tekemään 
ennakkoluulottomasti. Vastaavasti myös Gösta Serlachius osti 
1920- ja 1930-luvuilla oman aikansa avantgardea.

Kokoelmapoliittisessa ohjelmassa on määritelty, että 
nykytaidehankinnat toteutuvat paljolti osana Göstan 
näyttelytoimintaa. Tällaisessa synergiassa on paljon etuja:

– Näyttelyitä kootessamme voimme rauhassa ja ajan kanssa 
arvioida, sopisivatko niiden teokset kokoelmaamme. Toisaalta 
mahdollisuus teosten päätymisestä kokoelmaan tekee 
Serlachiuksesta myös tavoitellun näyttelypaikan, Kuurne 
kertoo.

Kun säätiö on suunnannut resurssejaan Göstan paviljongin 
rakentamiseen, taidehankintoja on viime vuosina tehty hyvin 
harkitusti. Vuosina 2013–2014 säätiön kokoelmaan on tätä 
kirjoitettaessa liitetty kuusitoista uutta teosta. Luetteloituun 
taidekokoelmaamme kuuluu nykyisin noin 10 000 taideteosta.

Pauli Sivonen
johtaja, Serlachius-museot

Jorma Purasen vuonna 2013 valmistunut teos Museum Meditations 1 (Ester) ostettiin 
viime vuonna Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmaan. Gösta ja Ruth Serlachiuksen 
lähipiiriin kuuluneen Ester Toivosen muotokuvia kokoelmassa on ennestään Wäinö 
Aaltoselta ja Bror Börjesonilta. Osa teoksesta: Jorma Puranen, Museum Meditations 1 
(Ester), 2013, digital C-print, diasec, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

26 SYDÄMELLISESTI SINUN



Taiteilija Eija-Liisa Ahtilasta on ilmestynyt ensimmäinen 
suomenkielinen hänen tuotantoaan käsittelevä monografia 
Metsässä on lintu. Tutkimuksen on kirjoittanut Serlachius-
museoiden johtaja Pauli Sivonen. Kirjan kustantaa 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.

Sivonen tutkii ihmisen ja luonnon välistä suhdetta Ahtilan 
videoteosten kautta 1990-luvun puolivälistä tähän päivään. 
Ahtilan teoksissaan kuvaama luonto on täynnä symboliikkaa. 
Siitä huolimatta tätä puolta hänen tuotannostaan ei ole 
aiemmin juuri tutkittu. Eija-Liisa Ahtila on kenties tunnetuin 
suomalainen nykytaiteilija maailmalla. Hän on erikoistunut 
elokuvan ja videotaiteen rajamailla liikkuviin installaatioihin. 
Hän on ollut alusta asti suomalaisen videotaiteen tärkeimpiä 
pioneereja.

SuperPop!-näyttelyn yhteydessä julkaistava kirja esittelee 
paitsi näyttelyä myös taidesuuntausta sen takana. Näyttelyn 
kuraattori Timo Valjakka on perehtynyt pop-taiteeseen 
ja kirjoittanut näyttelyluetteloon laajan esittelyn Tuhkasta 
timantteihin - pop-taide ennen ja nyt. Siinä hän käy läpi pop-
taiteen syntyä Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa toisen 
maailmansodan jälkeen. 

Samalla kun Valjakka paneutuu pop-taiteen kansainvälisiin 
klassikoihin, hän peilaa pop-taiteen vaikutusta tuon 
ajan suomalaistaiteilijoiden työhön ja edelleen oman 
aikamme suomalaiseen ja kansainväliseen taiteeseen. 
”Populaarikulttuuri, joka vielä 1960-luvulla oli uutta, 
kiihottavaa ja jotain taiteen ulkopuolella olevaa, on tämän 
päivän taiteilijoille arkea. Se on maisema, johon he ovat 
kasvaneet”, hän toteaa kirjan esipuheessa.

Metsässä on lintu

SuperPop!

HINTA
29 euroa

Museum of No Artin eli MuNAn näyttelykatalogi esittelee 
Riiko Sakkisen Mänttään perustamaa museota, sen 
arkkitehtuuria ja ideologiaa, hallintoa, sponsoreita ja 
museokaupan tuotteita. 

Katalogin esipuheen on kirjoittanut museonjohtajan roolissa 
Sakkinen itse. Katalogi sisältää myös esseen, jonka ovat 
kirjoittaneet Heurekan elämysjohtaja Mikko Myllykoski sekä 
Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen. Mr. Riiko ja Dr. 
Sakkinen -nimisessä esseessä he käsittelevät taiteilijaa ja 
ilmiötä nimeltä Riiko Sakkinen.

Ainoat MuNA:aan liittyvät taideteokset katalogissa ovat 12 
mainosjulistetta, jotka Sakkinen on pyytänyt taiteilijoilta 
ympäri maailmaa.

MuNA-katalogi

HINTA
29 euroa

Visavuoren mestari kertoo kuvanveistäjä Emil Wikströmin 
(1864-1942) tarinan aikalaisten ja perheenjäsenten silmin. 
Kirjan on kirjoittanut vuonna 1948 kirjailija, musiikkikriitikko 
Yrjö Suomalainen, joka oli naimisissa Emil Wikströmin 
tyttären Estellen kanssa. Kirjasta on Wikströmin syntymän 
150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi otettu uusittu ja 
täydennetty painos.

Emil Wikström nousi köyhistä oloista Suomen johtavaksi 
kuvanveistäjäksi autonomian ajan lopussa ja itsenäisyyden 
ajan alkuvuosina. Wikström oli Suomen mitalitaiteen 
pioneeri ja suurten monumentaaliveistosten tekijä. Hän 
oli myös suomalaisen paperiteollisuuden pioneerin G. A. 
Serlachiuksen ja hänen seuraajansa Gösta Serlachiuksen 
luottotaiteilija, joka toteutti heille monia tilaustöitä.

Visavuoren mestari

HINTA
20 euroaHINTA

37 euroa
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Toimit museoiden pääkuraattorina. 
Mitä kaikkea työhösi kuuluu?
Tärkein tehtäväni on taidenäyttelyiden 
suunnittelu. Se pitää sisällään sekä museon 
omin voimin suunniteltuja näyttelyitä että 
ulkopuolisten kuraattorien kanssa tehtävää 
yhteistyötä. Serlachius-museot on nyt 
lähtenyt mukaan myös nykytaiteen kentälle: 
järjestämme nykytaidenäyttelyitä ja hankimme 
aikalaistaiteilijoiden teoksia. Tähän liittyen 
työhöni kuuluu kotimaisen taidekentän 
seuraaminen. Olen myös mukana uuden 
Serlachius-residenssin toiminnassa. 

Millainen taiteenkuluttaja olet? 
Käyn taidenäyttelyissä säännöllisesti työni 
puolesta. Kaikenlaiset kulttuurikohteet 
houkuttelevat myös lomamatkoilla. Tässä 
on vain oltava tarkkana, ettei ala suorittaa 
taidekohteita, sillä se ei sitten olekaan enää 
lomaa, ainakaan muiden perheenjäsenten 
mielestä.

Mikä on hauskin tai 
mieleenpainuvin näyttelymuistosi?
Mieleenpainuvimmat näyttelymuistot liittyvät 
opiskeluaikojen ulkomaanmatkoihin, jolloin 
näin ensimmäistä kertaa taidekirjoista tuttuja 
teoksia: Firenzen Uffizi-gallerian Botticelli-
sali tai Berninin upeat marmoriveistokset 
Roomassa. Lähiaikojen näyttelyistä mieleen 
on jäänyt hauskasti kummittelemaan 
esimerkiksi Hanna Haaslahden Vilpittömiä 

valheita, jossa taiteilija oli projisoinut 
videoteoksia Sinebrychoffin taidemuseon 
seinille vanhojen maalausten sekaan.

Minkä aikakauden tai tyylisuunnan 
taide sinulle on läheisintä?
En osaa sanoa mitään yhtä aikakautta, 
kiinnostavia juttuja on tehty aina ja tehdään 
yhä. Näyttelyissäkin haluaisin yhdistää eri 
aikojen taidetta, tuoda kuvien historian 
mukaan myös nykytaidenäyttelyihin ja 
päinvastoin. 

Millaisia haasteita uuden 
taidemuseo Göstan 
avaaminen tuo sinulle?
Haasteita piisaa. Kun museo aloittaa uutena 
tulokkaana toiminnan nykytaiteen kentällä, 
liittyy siihen monia toimintamalleja, jotka 
pitää luoda työn ohessa. Toimenkuvani on uusi 
sekä museolle että itselleni. On iso ilo saada 
olla mukana käynnistämässä uutta.

Mitkä hetket ovat erityisesti 
painuneet mieleen työssäsi 
taidesäätiön palveluksessa?
Aloitin taidemuseolla tutkijana 2007, ja kaikki 
Mäntässä oli minulle uutta. Työhuoneeni 
oli Joenniemen kartanon kellarihuoneessa, 
josta oli näköala kartanon puistoon ja 
järvelle. Kuljin töihin Lemmenpolkua 

pitkin, joskus kumisaappaat ja joskus jopa 
sukset jalassa. Aloitin työt huhtikuussa. 
Kesäkuussa museo avattiin uudelleen 
ilmastointiremontin jälkeen ja teoksia alettiin 
siirtää takaisin omille paikoilleen. Muistan sen 
kunnioituksensekaisen varovaisuuden, jolla 
nostin paikoilleen ensimmäiset Gallen-Kallelat. 

Miten voit omalta osaltasi tuoda 
museoiden tarjonnan entistä 
lähemmäs tavallisia suomalaisia?
Järjestämällä kiinnostavia ja erilaisia 
näyttelyitä. Kiinnostavat teokset 
voivat olla satoja vuosia 
vanhoja tai viime viikolla 
valmistuneita, 
niiden teemat 
ajankohtaisia tai 
ikuisia. Ihmisillä 
on tätä nykyä paljon 
kiirettä ja erilaisia paineita. 
Olisi mukavaa, jos museon 
taidenäyttelyt voisivat 
auttaa pysähtymään, 
tarjota ansaitun 
hengähdyshetken.

Laura Kuurne

SinunSYDÄMELLISESTI

Koululaisena Laura Kuurne piirteli mielellään ja käytti mallina 
taidekirjojen kuvia. Hän muistaa hyvin oivalluksen hetken, 
kun hän luki teosesittelyä Ville Vallgrenin Kaiku-veistoksesta 
ja ymmärsi, että kuvasta löytyi enemmän merkityksiä kuin 
ensikatsomalla arvasikaan. Nyt hän työskentelee Serlachius-
museoissa, joiden kokoelmiin kuuluu juuri tuo Kaiku-veistos.
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ISOILLEKIN RYHMILLE

TAIDETTA JA HISTORIAA 
YHDESSÄ PAKETISSA
Ensin taidetta Göstalla ja sitten historian pariin Gustafin kanssa. 
Opastettu kierros taidemuseo Göstassa johdattaa vanhassa 
kartanossa Suomen kultakauden taiteen äärelle. Uudessa 
paviljongissa esillä on kiinnostavaa nykytaidetta. 

Paperiperkele-näyttely Gustaf-museossa kertoo suomalaisen 
paperiteollisuuden edelläkävijän G. A. Serlachiuksen elämästä 
ja uhkarohkeista afääreistä voimakkaasti dramatisoidulla 
näyttelyreitillä.

Hinta: alk. 6 e/hlö

TYHY-PÄIVÄÄN, 
KOKOUKSEN LOMAAN 
TAI ASIAKASTILAISUUKSIIN

HUUMORIA JA HAPPIHYPPELYÄ
Yhtiölle töihin! -draamaopastuksessa yhtiön tomera sihteeri testaa 
1950-luvun alussa, löytyykö ryhmästämme yhtään varteenotettavaa 
työntekijää yhtiön palkkalistoille. 

Huumoripläjäyksen jälkeen voimmekin suunnata 
sauvakävelyretkelle. Museo lainaa kävelysauvat. Tai hyppäämme 
pyörän selkään ja poljemme museolta toiselle sinisillä Jopoilla.

NAUTISKELIJOILLE

UUSIA MAKUJA JA JÄRVILUONTOA
Shamppanjamaistajaiset Göstan kartanon upeassa viinituvassa 
ovat elämys, joka jää mieleen. Nuoren Irina Bäcksbackan aikanaan 
tekemät upeat Bacchus-aiheiset seinämaalaukset virittävät oikeaan 
tunnelmaan.

Lähtisitkö silloin kanssani järvelle? Nokipannukahvit järven 
rannalla tai kirkkovenesoutu vie ajatukset pois työasioista ja virkistää 
kokouspäivän päätteeksi. Voimme soutaa vaikka taidemuseolta 
Rapukartanolle saunomaan!

Kysy pakettitarjousta!

KOULULAISILLE

TOHINAA TYÖPAJOISSA
Apteekkarin kauppahuoneessa Gustaf-museolla lapset ja 
nuoret pääsevät eläytymään vanhan ajan kaupankäyntiin. 
Toiminnallisessa työpajassa pussitetaan, punnitaan ja testataan, 
miten sujuu valokuvaus vanhan ajan ateljeekameralla.

Kesto: n. 1 h 
Hinta: 1 e/oppilas. Minimi 20 e/ryhmä.

Paperia omin käsin syntyy Gustaf-museon paperipajalla. 
Ohjaajan johdolla testataan, miten erilaisia paperiarkkeja syntyy 
viiran avulla. 

Kesto: n. 1 h 
Hinta: 1 e/oppilas. Minimi 20 e/ryhmä.

OHJELMAVINKITLisätietoja ja varaukset: Serlachius-museoiden myyntipalvelu 
p. (03) 488 6800, info@serlachius.fi

Taidetta, arkkitehtuuria, 
historiaa, luontoa ja hyviä makuja

Monta eri 
tapaa virkistyä 
museoissamme!
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HERRASKAINEN KOKOUSPÄIVÄ 
UPEAN TAITEEN JA LUONNON KESKELLÄ
Mielenkiintoiset taidenäyttelyt, tasokas tarjoilu ja palvelu sekä upea ympäristö 
tekevät vierailustanne elämyksen, joka painuu mieleen pitkäksi aikaa.

klo 9.00 Juomme tulokahvit taidemuseo Göstan ravintolassa. 
 Päivä alkaa tummapaahtoisella kahvilla, jonka kanssa tarjolle 
 saa esimerkiksi luomujogurtista ja Rauhalammin mansikoista 
 tehdyt smoothiet, moniviljabageleita, kevyesti suolattua lohta,  
 tillikurkkua ja appelsiinimehua.

klo 9.30 Kokouspäivä alkaa Göstan Kivijärvi-salissa tai idyllisessä 
 Autereen tuvassa. Molemmat tilat on varustettu modernilla 
 kokoustekniikalla.

klo 12.00 Nautimme Göstan ravintolassa maukkaan lounaan: 
 Esimerkiksi alkuun saamme savustetusta siiasta ja valkeasta 
 parsasta valmistetun salaatin. Pääruoaksi voimme nauttia 
 mureaksi haudutettua hanhenkoipea ja vihreitä linssejä. 
 Jälkiruoaksi herkuttelemme persikkamoussella ja  
 vadelmasorbetilla.

klo 13.00  Lähdemme oppaan johdolla kierrokselle taidemuseo Göstaan. 
 Göstan uudessa paviljongissa tutustumme mielenkiintoiseen 
 nykytaiteeseen, vanhassa kartanossa ihailemme Suomen 
 kultakauden teoksia taidesäätiön omista kokoelmista. 

klo 14.00   Jatkamme kokouspäivää Göstan Kivijärvi-salissa.

klo 15.00 Nautimme Göstan ravintolassa 
 iltapäiväkahvit passionhedelmäpiiraan 
 kanssa. Vaihtoehtoisesti kävelemme 
 Göstan edustalla sijaitsevaan  
 Taavetinsaareen, jossa juomme  
 nuotiolla oppaan keittämät nokipannukahvit.

16.30  Kotimatka voi alkaa.

Herraskaista kokouspäivää voi jatkaa 
erämaisella Rapukartanolla saunoen, syöden ja nukkuen.

TAIDETTA, PIANOMUSIIKKIA JA 
MAKUNAUTINTOJA SAMALLA 
VIERAILULLA
Mäntän Musiikkijuhlat 6.–10. elokuuta tarjoavat ainutlaatuisen 
tilaisuuden yhdistää samaan vierailuun huippuluokan 
taidetta, kansainvälisen tason pianokonsertteja sekä 
keittiömestareidemme loihtimia makuelämyksiä taidemuseo 
Göstassa.

Väliaikatarjoilut 
Vadelma-maitosuklaaleivos, kantarellipiirasta tai käsintehtyjä 
konvehteja kuohuviinin, talon kahvin tai haudutetun teen kera.

Konsertti-illallinen 38,00 e/hlö 
Alkuruoaksi Rörvikin lohta, kukkakaalia, versosalaattia. 
Pääruoaksi grillattua rotukarjan ulkofilettä ja itämaista 
sipulikastiketta tai vaihtoehtoisesti päivän kalansaalis. 
Jälkiruoaksi mansikoita, marenkia ja paahdettua valkosuklaata.

VIP-konserttipaketti (Pyydä tarjous!) 
Tervetulomalja kartanon upeassa viinituvassa. 
Taidemuseo Göstan kartanon ja paviljongin näyttelyiden 
kohokohtia ja arkkitehtuuria opastetulla kierroksella. 
Konserttiliput ja väliaikatarjoilut. 
Illallinen, joka on syntynyt keittiömestareidemme rakkaudesta 
ruokaan.

Konsertit Serlachius-museo Göstalla 6.–10.8. keskiviikkona klo 
18, torstaina klo 13 ja 18, perjantaina klo 13, lauantaina klo 
15 ja 18 sekä sunnuntaina klo 18.

Kolmen konsertin sarjalippu 70/60 e/hlö. 
Lisätietoja www.mantanmusiikkijuhlat.fi

Varaa väliaikatarjoilut, konsertti-illalliset, konserttiliput ja 
opastukset museoiden myyntipalvelusta (03) 488 6800.

KOKOUSPÄIVÄ
alk. 51 e/hlö

Hinta sis. alv.

OHJELMAVINKIT Lisätietoja ja varaukset: Serlachius-museoiden myyntipalvelu 
p. (03) 488 6800, info@serlachius.fi

Esimerkkipaketteja

retki- ja 
kokousvieraille!
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Muutos on varmasti ystävillemme näkyvin 
näyttelytoiminnan osalta. Serlachius 
palaa juurilleen ja alkaa esitellä myös 
nykytaiteilijoita ja heidän teoksiaan. Silti 
vanhaa kaveria ei jätetä: kun uudet tilat 
valmistuvat, kartano pyhitetään omalle 
kokoelmalle. Porilaisten marssi, Symposion 
ja muut rakastetut klassikot ovat jatkossa 
entistä useammin esillä.

Paviljongin tiloissa 
lähdemme hakemaan 
Serlachiuksen omaa 
uutta ääntä erilaisissa 
nykytaideprojekteissa ja 
-näyttelyissä. Tasapaino 
muodostuu niin 
teemanäyttelyiden kuin 
yksittäisten taiteilijoiden 
esittelyiden kautta. Teemme 
pääosin omia projekteja, 
joskus saatamme tuoda kiinnostavia 
näyttelyitä ulkomailta.

Pari ensimmäistä näyttelyvuotta on 
suunniteltu, ja ne tulevat luomaan linjaamme 
– kertomaan siitä, millainen uusi toimija 
olemme. Nykytaiteen kentällä olemme 
new kid on the block. Tavallaan nautin 
tästä ulkopuolisuuden tunteesta. Me täällä 

Mäntässä, keskellä korpea, emme ole 
tiettyjen piirien kavereita tai toisten vihollisia, 
olemme kiinnostava arvoitus.

Tässä asemassa tunnen jollain lailla 
sukulaisuutta Mäntän ensimmäiseen 
patruunaan G. A. Serlachiukseen (1830–
1901). Erämaahan itsensä karkottaneena 
vimmaisena hahmona hän oli aikansa 

puunjalostuspiireissä erikoinen 
persoonallisuus, joka kuitenkin 
aina piti kollegansa isommilla 
paikkakunnilla varpaillaan.

Emme kuitenkaan halua 
Gustaf Adolfin tavoin 
profiloitua provinsiaalisena 
räyhähenkenä, vaan meitä 
kiinnostaa kiinteä yhteistyö 
taiteilijoiden, kuraattoreiden 
ja tutkijoiden kanssa. Uusi 

paviljonkimme ei tule olemaan galleria, jonka 
seinillä taiteilijoiden teokset vain käväisevät. 
Kun teemme esimerkiksi teemanäyttelyitä, 
haluamme kutsua mukana olevat taitelijat 
ja kuraattorit Mänttään rauhassa pohtimaan 
kanssamme projektin teemoja. 

Tällaisia työmenetelmiä kokeilemme 
muutamissa vuoden 2014 ja 2015 
näyttelyissä. Mänttään perustettava 

kuvataideresidenssi on mainio instrumentti 
kaikessa tässä. Lisäksi näyttelyillämme 
tulee olemaan selkeä linkki kokoelma- ja 
tutkimustoimintaamme.

Julkilausuttu tarkoituksemme on 
luoda Mäntästä yhdessä sen muiden 
kulttuuritoimijoiden kanssa kiinnostavampi 
ja ympäri vuoden kävijöitä vetävä 
taidekaupunki. Siksi teemme entistä 
kiinteämpää yhteistyötä esimerkiksi Mäntän 
kuvataideviikkojen ja Mäntän Musiikkijuhlien 
kanssa, myös sisältöjen tasolla. Nautimme 
siitä, että kumppanimme rönsyilevät kuin 
kukat taidekaupunkimme kämmenellä niin 
kuin ne ovat aina tehneet. 

Olemme kiinnostuneita hieman normaalia 
syvemmästä yhteistyöstä myös muiden 
museoiden kanssa. Vuosille 2015 ja 2016 
teemme eräiden taidemuseoiden kanssa 
yhteisprojekteja, jotka ylittävät perinteisen 
kiertonäyttelyajattelun.

Tämän myötä tietysti menetämme pian 
uuden toimijan ulkopuolisen statuksen. 
Silti olemme jatkossakin täällä Mäntässä, 
kaukana taidemaailman keskuksista. 
Haluamme profiloitua oman pelimme 
pelaajiksi. Serlachius ei aikoinaan halunnut 
näyttäytyä maaseudun pienenä Ateneumina, 
emmekä nytkään halua tulla maaseudun 
pieneksi Kiasmaksi. Sellainen peli hävitään 
heti alkumetreillä. 

Omaa ääntämme hakiessamme tulemme 
kokeilemaan erilaisia asioita. Aluksi viesti 
on: Mäntässä on nyt paljon kaikkea. Tulevina 
vuosina linjasta tulee tietysti myös hioa 
joitain rönsyjä pois. 

Olennaista on löytää oma tapa elää ja 
toimia. Tiedän, että yleisö löytää meidät 
ja tulee Mänttään kauempaakin, jos tässä 
onnistumme. Pysyvä kutsuhuutomme on: 
käykää rohkeasti pidemmälle.

Nykytaiteen 
kentällä olemme 
new kid 
on the block

Pauli Sivonen
johtaja

OMAA PELIÄ
Göstan paviljongin avajaispäivä 14.6. jää monella tavalla 
historiaan. Hetkeen kulminoituu pitkän, vuonna 2008 
alkaneen suunnittelu- ja rakennusurakan valmistuminen ja 
toiminnan kiihdyttäminen uudelle tasolle.
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Näyttelyt kesällä 2014

SUPERPOP! 14.6.–28.9.
Pop-taiteen kansainväliset ja suomalaiset klassikot 
käyvät vuoropuhelua nykytaiteilijoiden teosten kanssa. 
Kuraattori: Timo Valjakka.

MuNA - MUSEUM OF NO ART 14.6.–7.9.
Riiko Sakkinen perustaa Mänttään museon, jossa tärkeintä 
ovat raha, valta, brändi ja kävijämäärät. Jotain kuitenkin 
puuttuu. Tässä museossa ei ole lainkaan taidetta.

TUTKIMUKSIA DRAAMAN 
EKOLOGIASTA 1 
14.6.2014–11.1.2015
Eija-Liisa Ahtilan liikkuvan kuvan installaatio esittämisen 
keinoista polkuna toisten elollisten olentojen luo. Teoksen 
ihmisroolissa nähdään näyttelijä Kati Outinen.

GÖSTAN YSTÄVÄT 14.6. ALKAEN
Vuorineuvos Gösta Serlachiukselle tärkeiden taiteilijoiden 
teoksia taidesäätiön omista kokoelmista.

MALLI JA HULLU KUVAILIJA 
14.6. ALKAEN
Kokonaistaideteos, jossa rikotaan rohkeasti perinteisen 
näyttelyripustuksen rajoja. Näyttelyssä Riikka Ala-Harjan tekstit 
yhdistyvät kultakauden ja modernismin taideteoksiin ja ripustukseen.

TAIDE-ELÄMYKSIÄ, HISTORIAA JA 
TARINOITA MUSEOISSAMME!

MUSEOMME AVOINNA
Kesäaikana 1.6.–31.8. joka päivä 10–18, myös juhannuksena
Talviaikana 1.9.–31.5. ke-su 12–17.

HINNAT
Museoiden yhteislippu: 
aikuiset 8 e, eläkeläiset ja opiskelijat 5 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Opastetut kierrokset ja ohjelmapalvelut ympäri vuoden 
alkaen 6 e/hlö. Sisältää pääsymaksun.

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

serlachius.fi
facebook.com/serlachius
twitter.com/serlachius

Jyväskylä

Tampere

Helsinki
Turku

Vaasa

Pori

MÄNTTÄ
58

58

75

12

63
9

3

23

4

PAPERIPERKELE
Koe suomalaisen paperiteollisuuden edelläkävijän 
G. A. Serlachiuksen dramaattinen elämä ja liiketoimet 
kahdeksan kohtausta sisältävällä näyttelyreitillä.

METSÄSTÄJÄT
Jaa metsästäjien kokemuksia ja kuuntele heidän 
ajatuksiaan harrastuksesta, joka jakaa mielipiteitä.

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

GUSTAFIN ENKELIT 
– OPERAATIO TAIDEKAUPUNKI
Ratkaise pilke silmäkulmassa toteutettu salapoliisitarina 
pienen teollisuuspitäjän matkasta luovuutta pursuavaksi 
taidekaupungiksi.

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

Vilppulan rautatieasemalta n. 7 km Mäntän keskustaan. 
Junavuoroilta linja-autokuljetus museoille ja 
Mäntän keskustaan 14.6.–10.8. museoiden 
aukioloaikaan. Hinta 2 e. 
www.vr.fi

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

Useita kauko- ja lähiliikennevuoroja Mäntän keskustaan 
www.matkahuolto.fi


