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Maria Wiik, Tytön pää, 1886, öljy puulevylle,
27,5 x 21 cm, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
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Tervehdys ystävä!

ränttä
r

Onpa ollut mukavaa saada teiltä postia. Miten hauskaa, että

pikkujoulujen aikaan illanistujaisten ohjelmaksi. Muuten Gusta-

olette viihtyneet vieraanamme!

fin palvelusväellä on ollut hiukan probleemia yhden metsästäjän

Meille kuuluu hyvää: olemme pysyneet täällä mitä parhaimmassa
vireessä - kiitos teidän kaikkien, jotka olette ilahduttaneet meitä
visiiteillänne! Hiukan kesän helle kävi meidän vanhojen herrojen voimien päälle, mutta ei millään muotoa pysäyttänyt vauhti-

kanssa: vanha herra on jatkuvasti tulossa kertomaan metsästystarinoitaan. Mielenkiintoisiahan ne ovat, mutta kun talossa ei millään ehdittäisi niihin syventyä. Mutta olisiko teillä aikaa kuunnella häntä tovi?

amme. Saimme Turkulaisetkin kontteihin Suomea kiertämään:

Göstan luona kuuluu toisinaan vierailevan herra Taiteentun-

ensi kesänä voittekin tehdä tuttavuutta niiden kanssa Turussa.

tija. Voisitte tekin tehdä tuttavuutta hänen kanssaan, kun tänne

Oletteko jo kuulleet suuren uutisemme: Gösta aikoo rakentaa
lisää tilaa kartanonsa yhteyteen! Siitä tulee suuri ponnistus. Tai-

tulette. Tosin varoituksen sana on paikallaan: hän on kyllä kovin
särmikäs persoona, eikä hänen puheistaan kannata loukkaantua.

tavaa arkkitehtiä olemme nyt vailla. Mutta onhan tuokin joltisen-

Nuorisommekin teitä taas vartoo. Sissi-tyttönen on luvannut olla

moinen tapaus, kun lähdemme alkuvuodesta Veteraanien kanssa

paikalla ja tarjota teille kahvit, kun saatte aikaiseksi retken tänne.

Venäjänmaalle Pietariin saakka.
Koko syksy on vierähtänyt metsäisissä tunnelmissa: Gustaf aikoo
järjestää pääkonttorille metsästäjien pyssyn pauketta ja Gösta
taas askaroi metsäisen taiteen parissa. On hänellä suunnitelmissa
myös tuoda näytille oikein edustava kavalkadi helmiään, joksi
hän klassikkoteoksiaan nimittää.
Gustaf tuossa huikkaa, että kai te ehditte ihan joukolla tulla vielä
tämän vuoden puolella pääkonttoriin. Hän haluaa viettää kanssanne huvittavan hetken ja pelata lapsuuspeliä - sopisi vaikka
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Uusi museorakennus
nelinkertaistaa näyttelytilat

Lue
museoiden johtaja
Pauli Sivosen mietteitä
rakennushankkeesta
sivulla 23.

Joenniemeen nousevan uudisrakennuksen suunnittelija
valitaan kansainvälisessä kilpailussa.
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö on käynnistänyt Suomen
mittavimpiiin lukeutuvan museorakennushankkeen sitten
pääkaupunkiseudun Kiasman ja Emman. Suunnitelman
mukaan vuosina 2012–13 Serlachius-museo Göstan yhteyteen
rakennetaan noin 3 500 neliön uudisrakennus. Tilojen toivotaan
avautuvan vierailijoille taidesäätiön 80-vuotisjuhlavuonna 2013.
Vuodesta 1945 taidemuseona toimineessa Joenniemen
kartanossa näyttelytiloja on ollut 500 neliötä, ja tilat ovat
olleet riittämättömät mittavan kokoelman esittelemiseen.
Uudisrakennus tuo ratkaisun näyttely- ja kokoelmatilojen
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puutteeseen, ja sinne saadaan myös ajanmukaiset ravintola-,
myymälä- ja konferenssitilat.
Tavoitteena on suunnitella arkkitehtuurisesti kiinnostava
nykymonumentti ja käyntikohde huomioiden Joenniemen
kartanon kulttuuri- ja taidehistoriallisesti arvokas miljöö.
Rakennuksen suunnittelija valitaan Suomen Arkkitehtiliiton
SAFAn ja taidesäätiön järjestämässä kansainvälisessä
arkkitehtikilpailussa. Kilpailu käynnistyy loppuvuodesta 2010.
Hankkeen alustava kustannusarvio on 10-12 miljoonaa euroa.

KUULUMISIA

Serlachius-muistot
kootaan yhteen
Museoilla on meneillään laaja perinnekeruu Gösta
Serlachiuksen taidesäätiön ja Serlachiuksen suvun historiasta.
Aineistosta on tarkoitus koota juhlajulkaisu vuodeksi 2013,
joilloin säätiön perustamisesta tulee kuluneeksi 80 vuotta.
Tietoa, tarinoita ja historiallista kuvamateriaalia toivotaan
Joenniemen kartanosta, Serlachiuksen suvun jäsenistä,
taidesäätiön, sen museoiden tai Serlachius-yhtiön toiminnasta.
Pienikin muisto on kullanarvoinen! Ole yhteydessä museoon!

Kipin kapin perhepäivään!
Museoilla järjestetään perinteiseen tapaan perhepäivä syksyllä
ja keväällä. Sunnuntaina 7.11. Gustaf-museoon saadaan
vieraaksi TV:stä tuttu Katti Matikainen. Katti kierrättää lapsia
talossa klo 13, 14 ja 15 alkaen. Katin kujeiden lisäksi tarjolla
on paljon muuta puuhaa pikkuväen iloksi. Kevään perhepäivä
järjestetään 5.3. Gösta-museolla.

Turkua ja Taiteilijaelämää

Seniorikahville

taiteen ja
historian pariin
Seniorikahvit on Serlachius-museoiden uusi
eläkeläisille suunnattu vapaamuotoinen
iltapäivätilaisuus ja keskusteluopastus.
Ohjelmaan kuuluu näyttelyiden teemaan liittyvä
opastus- tai ohjelmatuokio, yhteinen aktiviteetti
sekä vapaata keskustelua ja muistelua.
Seniorikahvit järjestetään kerran kuukaudessa.
Teemoina ovat 28.10. omakuvat ja 25.11. sota-aika.
Kahvitarjoilu ja museon pääsylippu yhteensä
5 euroa. Lisätietoja museoilta ja nettisivuiltamme.

Gösta-museon näyttelyt Taiteen turuilla ja Taiteilijaelämää ovat
nähtävillä 2.1.2011 saakka. Taiteen turuilla juhlistaa Turun
alkavaa kulttuuripääkaupunkivuotta ja esittelee turkulaista
taidetta romantiikasta nykypäivään. Pääosa näyttelyn teoksista
on saatu lainaksi Turun taidemuseon kokoelmista.
Taiteilijaelämää-teemanäyttely valottaa taiteilijan elämää ja
identiteetin muotoutumista eri aikoina. Näyttely on koottu
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön omista kokoelmista.
Vuoropuhelua käyvät Suomen kultakauden taiteilijat ja vanhat
mestarit Italiasta, Hollannista ja Espanjasta. Teosten ajallinen
kaari ulottuu 1400-luvulta meidän päiviimme.
Gustaf-museon Turkulaiset-näyttely on päättänyt
Suomi-kiertueensa. Humoristisessa näyttelyssä
ruoditaan multimedioiden kautta Turkuun ja
sen asukkaisiin liittyviä stereotypioita. Näyttely
on avoinna seuraavan kerran kesällä 2011
kulttuuripääkaupunkijuhliaan viettävässä Turussa.
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Albert Edelfelt, Porilaisten marssi, 1892, 126,5 x 96,5 cm, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

KUULUMISIA

Veteraanitnäyttely

viedään Pietariin
Suomalaisten veteraanien ajatukset pääsevät
venäläisten kuultaviksi, kun Gustaf-museon
suosittu Veteraanit avautuu Anna Ahmatova
-museossa Pietarissa.
- Ajatus näyttelyn viemisestä Pietariin tuli
venäläisiltä museoammattilaisilta, jotka
vaikuttuivat nähtyään näyttelyn Gustafissa.
Ulkoministeriön kulttuuriosasto toimi
hankkeessa sillanrakentajana ja loi välillemme
hyviä kontakteja, kertoo Serlachius-museoiden
näyttelypäällikkö Tarja Väätänen.
Veteraanit on esillä Pietarissa 1.3.–8.5.2011.
Järjestelyissä ovat yhteistyökumppaneina Anna
Ahmatova -museo ja Suomen pääkonsulaatti
Pietarissa.
Vahvasti elämyksellinen näyttely vie kävijän
sodasta selvinneen pariskunnan kotiin, jossa
muistot elävät ääninä, kuvina ja tarinoina.
Tarinoissa kuullaan sodan kokeneita veteraaneja
ja lottia. Kuunneltavat tekstit äänitetään nyt
uudelleen venäläisten esiintyjien puhumina.
Veteraanit on nähtävänä Gustaf-museossa
vuoden 2010 loppuun.

Edelfeltin
Porilaisten marssi
on nähtävänä
Gösta-museossa vielä
2.1.2011 saakka.

Porilaiset marssivat
varastoon lepäämään

Albert Edelfeltin maalaus Porilaisten marssi (1892) kuuluu Gösta
Serlachiuksen taidesäätiön tunnetuimpiin taideteoksiin. Se on ikäänsä
nähden hyvässä kunnossa, mutta kaipaa nyt lepoa pimeässä ja viileässä
tauluvarastossa. Teos on maalattu paperille vesiohenteisin guassi-värein.
Tästä syystä se on erityisen herkkä päivänvalolle. Porilaisten marssi
lähtee huoltoon 2.1.2011. Siinä yhteydessä sen kehystys tarkistetaan ja
tarpeen tullen uusitaan. Levon jälkeen Porilaiset marssivat seuraavan
kerran Mäntässä, kun Joenniemen kartanoalueelle lähivuosina valmistuva
taidemuseon lisärakennus avataan.
Taidesäätiön perustaja, vuorineuvos Gösta Serlachius hankki Edelfeltin
maalauksen taidekokoelmaansa vuonna 1928. Teos oli kaikesta päätellen
omistajalleen tärkeä: se esiintyy erään Gösta Serlachiuksesta maalatun
muotokuvankin taustalla.
Porilaisten marssi on historiamaalaus, jossa Edelfelt pyrki luomaan paitsi
eloisan, myös historiallisesti todentuntuisen kuvauksen vuosina 1808–1809
käydyn Suomen sodan tapahtumista. Sortovuosina Edelfeltin maalaus nousi
suomalaisuuden symboliksi.
Teos julkaistiin kuvajäljennöksena vuosina 1898–1900 ilmestyneessä,
Edelfeltin kuvittamassa Vänrikki Stoolin tarinoiden painoksessa ja
sittemmin teoskuvaa on käytetty esimerkiksi oppikirjojen sivuilla.
Suositusta maalauksesta tulee taidesäätiölle yhä edelleen lukuisia kuva- ja
lainapyyntöjä.
Teksti: tutkija Suvi-Mari Eteläinen, Serlachius-museot.
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Sinun

SYDÄMELLISESTI
Tarja Haikara

Suunnittelija heittäytyy
50-luvun sihteeriksi
Esittele itsesi ja työsi lyhyesti!
Olen Tarja Haikara, näyttelysuunnittelija
Serlachius-museoilla. Suunnittelen Gustafin
puolen näyttelyitä ja lisäksi toimin museoissa vieraileville ryhmille oppaana.

Mikä on taustasi
ja kuinka tulit taloon?
Aloitin 90-luvun alussa freelance-oppaana
Gösta Serlachiuksen taidemuseossa. Gustafin
opastukset aloitin talon avauduttua vuonna
2003. Suunnittelijan työtä olen tehnyt
ajoittain vuoden 2009 alusta, jolloin lähdin
ideoimaan Turkulaiset-näyttelyä. Koulutukseltani olen filosofian maisteri ja saksan
kielen kääntäjä.

Millaista on näyttelyiden
suunnittelu?
Työni on etupäässä näyttelymateriaalin,
kuten esineiden ja kuvien hankintaa sekä tulevaisuudessa yhä enemmän myös sisältöjen
tekemistä. Esimerkiksi tällä hetkellä haen
Gustafin Metsästäjät-näyttelyyn esineitä ja
arkistomateriaalia. Käytännön työ on hyvin
ulospäin suuntautunutta: soittelua, selvittelyä ja erilaisten lupien hankintaa. Muutoksia

Serlachius-museoilla
opastus järjestyy myös
englanniksi, saksaksi,
ruotsiksi tai italiaksi.

tulee viime tipassa, ja näyttelyn suunnitelma
elää koko ajan, kun jotain jää pois ja jotain
tulee tilalle.

Teet perusopastuksien ohella
myös draamaopastusta.
Paljastapa hieman millainen on
rouva Signe Storck!
Signe Storck on Serlachius-yhtiön tomera sihteeri 1950-luvun tyyliin. Hän etsii
vierailijaryhmän joukosta soveliaita uusia
työntekijöitä yhtiön palvelukseen ja perehdyttää samalla talon tavoille erikoislaatuisella tavalla.
Kun minulle ehdotettiin draamaoppaan
roolia, en ollut aluksi kovinkaan innostunut.
Nyt draama on minusta opastuskeikoista
kaikkein hauskin, vaikkakin myös rankin!
Olen voinut tuoda roolihahmooni reilusti
omaa persoonaani ja temperamenttiani.
Pääkonttorin kolmesta sihteeriköstä rouva
Storck on tarvittaessa varmasti karskein,
näin luulisin!
Draamaopastus on mielenkiintoinen, koska
se tapahtuu vuorovaikutuksessa vierailijoiden kanssa ja on näin ollen aina ryhmän
koostumuksen mukaan erilainen.

Millä keinoin tavoitat
1950-luvun tunnelman?
Kun puen roolivaatteet päälle ja maalaan
huuleni, niin siitä se lähtee; tuntuu, että
puhetapa ja ääni vaihtuvat siinä samassa
toisiksi. Täytyy tietysti tuntea tuon ajan
historiaa, sanoja ja ilmaisuja, jotta draama
on uskottava.

Mikä on museo-oppaan kauhu?
Draamaopastuksessa ryhmä, jossa ihmiset
arkailevat toisiaan ja opasta. Mutta ei tarvita kuin yksi henkilö, joka lähtee rohkeasti
mukaan, niin tilanne on toinen. Välillä myös
häiritsee, jos ryhmässä on opastuksen aikana
omia keskusteluja.

Miten karistat työt mielestäsi?
Kotielämä ja neljän poikani läksynteot
nollaavat ajatukset nopeasti!

Gustaf vai Gösta?
Gustaf. Herralla on niin komea parta!

SYDÄMELLISESTI SINUN
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Bror Börjeson, Ester Toivosen muotokuva, 1936, öljy
kankaalle, 93,5 x 70 cm, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö

HURMAAVAT

HELMET
Vaikka Joenniemen kartanon näyttelyitä on viime aikoina
rikastutettu myös nykytaiteella, on monille museokävijöille tärkeintä nähdä Gösta Serlachiuksen taidesäätiön perinteikästä
taidekokoelmaa ja sen alkuperäisiä arvoteoksia.
- Taidesäätiön omaa kokoelmaa halutaan nähdä yhä uudestaan
ja uudestaan. Koemme, että meillä on sekä ilo että velvollisuus
esitellä useista yhteyksistä tunnettuja klassikkoteoksia, sanoo
yksi näyttelyn suunnittelijoista, tutkija Marjo-Riitta Simpanen
Serlachius-museoilta.
Taidesäätiön kokoelman helmet kootaan näyttelyksi kartanon
alakerran neljään suureen saliin. Esillä on puolen sataa maalausta ja veistosta. Näyttelylle on annettu nimi Göstan helmet
vuonna 1933 taidesäätiön perustaneen Gösta Serlachiuksen
mukaan. Serlachiusten teollisuussuvun taideharrastus ja kokoelmat saivat alkunsa Gösta Serlachiuksen sedän, patruuna
G. A. Serlachiuksen toimiessa mesenaattina taiteilija Akseli
Gallen-Kallelalle ja kuvanveistäjä Emil Wikströmille.

Tutut klassikot uudella tapaa
Taidekokoelman arvokkain ja tunnetuin osa käsittää suomalaisen taiteen kultakauden ajan teoksia sellaisilta klassikoilta
kuin Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela, Hugo Simberg,
Magnus Enckell, Helene Schjerfbeck, Maria Wiik, Emil Wikström ja Ville Vallgren. Näiden mestareiden rinnalla nähdään
poimintoja 1400–1900-luvuille sijoittuvasta eurooppalaisen
maalaustaiteen kokoelmasta, jonka keräämisen Gösta Serlachius aloitti aikanaan taideasiantuntijoidensa avulla eri puolelta Eurooppaa.

Hyviä uutisia Göstamuseon ystäville: vuosi 2011
on taidesäätiön kokoelman
rakastetuimpien teosten juhlaa.
Klassikoista kootaan näyttely,
joka on esillä helmikuusta vuoden
loppuun saakka.

- Pyrimme löytämään uuden näkökulman vanhojen tuttujen
teosten ripustuksessa. Teemme temaattisia kokonaisuuksia ja
teosrinnastuksia. Esimerkiksi kahden eri aikakauden henkilökuvat rinnakkain sijoitettuna kommentoivat toinen toisiaan ja
kertovat uudenlaista tarinaa, kertoo Simpanen.

Itsetutkiskelua taiteen äärellä
- Lienee niin, että taideteoksen voima piilee sen herättämissä
tunteissa. Monet näyttelyvieraat tulkitsevat taidetta henkilökohtaisten elämänkokemusten ja elämänhistoriansa valossa.
Tuttujen, itselle tärkeiden teosten äärelle halutaan palata muistojen, elämysten, jopa oman identiteetin tutkiskelun tähden,
Simpanen miettii.
- Ikimuistoiset taide-elämykset syntyvät teoksen ja taidenäyttelyvieraan omien ajatusten ja mielikuvien vuoropuhelusta. Taideteos saatetaan muistaa vuosikymmeniä, ja sen luo halutaan
tulla uudestaan ikään kuin testaamaan, vieläkö työ tekee yhtä
suuren vaikutuksen. Taiteen katsominen on eräänlaista katsojan pään sisäistä, äänetöntä puhetta. Onnistunut näyttelykäynti
tarjoaa elämää suurempia elämyksiä.
Kevään 2011 aikana Göstan
helmet kootaan myös kuvajulkaisuksi. Mukavankokoinen kokoelmakirja
tarjoaa upein kuvin läpileikkauksen taideaarteista
kotimatkalle mukaan
otettavaksi.

Katsojaa viedään kesän valosta kansankuvausten ja kukkaaiheiden kautta kokoelman rakastettuihin henkilökuviin.
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Uutuusnäyttely 2011

Göstan helmet
Serlachius-museo Gösta,
Joenniemen kartano
5.2. alkaen.
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Jussi Kivi, Metsä liikkuu, 2003, värivalokuva,
taiteilijan omistuksessa

KAKSI KUVAA

LUONNOSTA
Serlachius-museo Göstan yläkerrassa avautuu helmikuussa Metsä-näyttely, joka esittelee
suomalaisten taiteilijoiden metsäkuvia 1850-luvulta nykypäivään. Näyttelyn teokset pohtivat eri
tavoin ihmisen suhdetta metsään: kansallismaisemaa, elämää metsän ja asutuksen rajalla sekä metsää
niin satujen ja myyttien kuin rahankin lähteenä.
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Nykytaiteen esittäminen vanhemman maalaustaiteen rinnalla antaa mahdollisuuden kiinnostaviin rinnastuksiin. Ensisilmäyksellä hyvin erilaisten
taiteilijoiden teoksista voikin löytyä samankaltaisia vaikuttimia. Esimerkistä käy Axel Gallénin tunnetuimpiin kuuluva kesäinen erämaamaisema Palokärki sekä vuoden 2009 Ars Fennica -voittaja Jussi
Kiven teos Metsä liikkuu.
Gallénin Palokärki syntyi 1890-luvulla, jolloin taiteilijat etsivät aiheikseen koskemattomia erämaanäkymiä. Todellisuudessa suuri osa maan pintaalasta oli soita, mutta tämä ei ajan kansallisessa
kuvastossa silti näy, antoivathan järvimaisemat,
käppyrämännyt ja uljaat kelot positiivisemman
kuvan maasta ja sen kansasta. Koskemattomien
erämaiden löytäminen ei 1800-luvun lopullakaan
ollut itsestäänselvyys, ja monet taiteilijat olivat huolissaan metsien tilasta. Toisaalta myös ymmärrettiin
metsien arvo kansakunnan kehityksen välineenä.
Gallén oli tottunut luonnossa liikkuja, joka kritisoi
jo 1800-luvun lopulla metsien hakkuita. Hän maalasi Palokärki-teoksen oleskellessaan Kuusamon
Paanajärvellä Rajalan talossa. Talon takaa nousi
vuori, jolle taiteilija kiipesi kiikaroimaan maalauksessakin näkyvää Nuorustunturia. Palokärki-teoksesta muodostui 1890-luvulla ensimmäisiä suomalaisia maisemakuvia, joka sai poliittista ja kansallista
symboliarvoa.
Korpimetsissä on vaellellut myös Jussi Kivi. Hänen
etsimänsä metsä vain tuntuu aina päättyvän hakkuuaukeaan. Kuva Suomesta laajojen erämaiden
maana on Kiven mukaan harhaluuloa: tietöntä
maastoa löytyy enää vain muutamilta harvoilta suojelualueilta ja luonnontilaista vanhaa metsää on
Suomen metsäpinta-alasta enää 5 prosenttia. Kiven
kantoröykkiö onkin yhtä lailla realistinen kuva suomalaisesta luonnosta kuin Gallénin maalaus. Valokuvaa ei ole käsitelty jälkikäteen, eikä maisemaan
ole kuvaushetken dramaattisen valaistuksen lisäksi
lisätty mitään.
Siinä missä Gallén etsi luonnosta aihioita, joilla
kuvata kansallista luonnetta, Kivi ihailee romantiikan ajan maalaustaidetta ja etsii metsissä kulkiessaan tietoisesti näkymiä, jotka vastaavat näitä 1800luvun alun maalauksia. Metsä liikkuu -teoksessa hän
löysi etsimänsä tunnelman – hakkuuaukealta. Teoksen nimi liittyy muinaiseen kunnioitukseen karhua kohtaan. Ennen ei uskallettu sanoa ääneen, jos
karhu liikkui lähistöllä, vaan puhuttiin metsän liikkuvan. “Kalevalainen metsä on myyty ja liikkuu nyt
paperina maailmalla”, Kivi kommentoi teostaan.

Uutuusnäyttely 2011
Akseli Gallen-Kallela, Palokärki, 1892–1894,
öljy kankaalle, 145 x 90 cm, yksityiskokoelma.
Valokuva: Aivi Gallen-Kallela, 2010.

Teksti: tutkija, kokoelmapäällikön sijainen
Laura Kuurne, Serlachius-museot.
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Metsä

Serlachius-museo Gösta,
Joenniemen kartano
5.2.2011 alkaen.
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KANSLIAPÄÄLLIKKÖ KAIHOAA

LINNUSTAMAAN
Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka menee metsälle
aina kun kiireiltään ehtii. Kysyimme, mikä eränkäynnissä kiehtoo.
Etuoikeus ja elämäntapa
”Metsästys kuuluu elämääni, tosin mahdollisuus sen harrastamiseen heikkeni
huomattavasti, kun tulin Lapista etelään.
Linnustus ja hirvestys ovat minulle tuttuja juttuja, ja syksyisin olen mukana
järjestetyissä jahdeissa, jos vaan saan
aikataulut sovitettua. Työkiireiden keskellä tunnen olevani etuoikeutettu, jos
edes pääsen ulos luontoon.”

Eränkävijä isoisä
”Olen kasvanut Lapissa isovanhempieni kasvattamana. Isoisäni oli veteraani,
peruslappilainen ja innokas metsämies.
Isoisä oli tarkka metsästyskamppeistaan,
eikä niihin saanut koskea. Hän piti vaatteitaan talon kuistilla, jotta niissä säilyisi
ulkoilman ja metsän haju.
Kun ikä alkoi painaa, isoisä kyseli, että
kiinnostaisiko minua. Metsästyskortin
sain vuonna 1991, vielä hänen elinaikanaan. Myös 16-vuotias tyttäreni on suorittanut metsästäjätutkinnon.”

Rippe-koira
”Koira on mukava kaveri, ja ilman sitä
olisi orpoa käydä metsällä. Koira on
myös metsästyksen onnistumisen suhteen tärkeä juttu. Lapissa meillä oli paljon pystykorvia. Ne ovat parhaita lintukoiria. Pystykorvat jäivät Lappiin, ja
nyt meillä on 3-vuotias bretoninspanieli
Rippe, seisova lintukoira. Olemme sitä
tyttäreni kanssa kärsivällisesti koulut-
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taneet tavoille ja linnustamaan. Sosiaalinen koira, mutta sellainen vauhtiville.
Kova koulutettava.”

Kaadot
”Metsästyksen aloitin jänispassissa, ja
jänis oli ensimmäinen saaliini. Linnustaessa ohilaukauksia tulee paljon; perkelenimisiä on ylivoimaisesti eniten! Kaiken kaikkiaan en ole saaliskiihkeä. Otan
metsästyksen enemmän luonnossa liikkumisen kannalta. Jahti on myös sosiaalinen tapahtuma, jossa vaihdetaan kuulumisia.

ohjeita ja eettisiä pelisääntöjä. Metsästys on myös luonnon hoitoa. Jos hirviä
ei pyydettäisi, suurentuvasta kannasta
tulisi ongelmia.”

Toive
”Nyt olisi hienoa lähteä koiran kanssa
Lappiin koppeloita etsimään. On mieleenpainuvaa ja todellista vastapainoa
toimistoarjelle kulkea luonnossa, sytyttää tulet ja syödä evästä.”

Karhu
”Lapin aikana olin venäläisten kanssa
Siperiassa karhujahdissa. Jahdattiin metsästystornista karhuja pimeäkiikarin
kanssa. Ammuin karhua edestä ohi.”

Lappilainen metsästyskulttuuri
”Pohjois-Suomessa metsästys on perheitä yhdistävä asia. Metsästäjiä on paljon, ja paljon niistä on myös naisia. Naiset ovat mukana seuratoiminnassa ja
järjestävät hirvipeijaisia. Tapahtumat
kokoavat koko kylän ihmiset yhteen.”

Suomalainen metsästäjä
”Oikea metästäjä kunnioittaa luontoa.
Sinne ei mennä vaan ottamaan.
Suomessa osataan metsästää. Metsästyskulttuuri on asiallista; noudatamme lakeja,

Metsästäjät
-näyttely
Gustaf-museo 5.12.2010 alkaen
Millaista on metsästys? Mitä kertovat
eränkäynnin konkarit, entä noviisit?
Metsästäjät-näyttelyssä kuullaan
metsästäjien tarinoita heidän itsensä
kertomina. Kuulemme metsästyksen
merkityksestä, jahtien huippuhetkistä
ja pettymyksistä. Tarinoita täydentävät
videoinstallaatiot ja eränkäyntiin
liittyvä esineistö.

Hannele Pokka
Keskustalainen ympäristöministeriön
kansliapäällikkö vuodesta 2008
Lapin läänin maaherra 1994–2008
Oikeusministeri 1991–94
Oikeustieteen tohtori
Koti Espoossa ja
Muurolan kylässä Rovaniemellä
Kuva: ”Ensimmäinen hirveni lokakuussa 2002
Simon metsästysseurojen jahdissa”, Hannele Pokan
yksityisalbumi.
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IHQUU,

MUSEOSSA
PELATAAN
Serlachius-museoiden koululaisohjelmissa historian tarinat
tehdään eläviksi ja kiehtoviksi toiminnan ja tekemisen kautta
- nyt myös noppaa heittäen!
Akselin aarteet on ohjatusti pelattava lautapeli, jossa tutustutaan kansallistaiteilija Akseli Gallen-Kallelan (1865–1931)
värikkääseen elämään ja keskeisiin teoksiin. Lautapelimittelön aikana oppia saadaan myös historian yleisistä tapahtumista
Gallen-Kallelan elinaikana. Peli soveltuu 12-vuotiaille ja sitä
vanhemmille.
- Akselin aarteet on Espoon Tarvaspäässä toimivan GallenKallela Museon ideoima ja suunnittelema. Me olemme olleet
projektissa mukana yhteistyökumppanina. Esimerkiksi pelin
kysymyskorteissa on kuvituksena taidesäätiön kokoelmiin
kuuluvia Gallen-Kallelan teoksia, kertoo Serlachius-museoiden
museolehtori Päivi Nieppola.
Pelireitti halkoo läpi maiden ja mannerten ja kertoo Akselin
elämään ja kaukaisiin matkoihin liiittyvistä paikoista. Niiden
joukossa on tietysti myös Mänttä.
- Taiteilija maalasi ja oleskeli tällä seudulla kaikkiaan neljään
eri otteeseen. Mäntän paperitehtaan perustaja G.A. Serlachius
oli Gallen-Kallelan tärkein mesenaatti ja aloitti taiteilijan tuotannon keräämisen suvun omistukseen, selvittää Nieppola.
Ohjelmaan kuuluu olennaisella tavalla Gallen-Kallelan teosten
katsominen ja kokeminen. Pelilauta, suuri kartta, levitetäänkin
Gösta-museon lattialle.

14

SYDÄMELLISESTI SINUN

Gustaf ja Gösta istuttavat
nyt kouluikäiset pelilautojen
ääreen! Museoiden uusin
koululaisohjelma Akselin
aarteet vie Gallen-Kallelan
jalanjäljille. Lapsuuden historiaan
sukelletaan taas jättimäisellä
pelilaudalla kysymysten ja
tehtävien kautta.

- Akselin aarteet on taidemuseomiljööseen suunniteltu
ohjelma. Ennen pelituokiota tutustumme teoksiin ja keskustelemme taiteilijasta. On upeaa, että kysymyskorteissa vilahtelevat gallen-kallelat ovat oikeasti nähtävänä museon seinillä!
Kilpailuhenkeä nostattaa aarteiden kerääminen. Aarteet ovat
taiteilijan teoksiin ja elämään liittyviä asioita, joita saadaan palkinnoksi oikeasta tiedosta tai arvauksesta. Mikä tarina mahtaakaan liittyä pääkalloon?

Valtava pelilauta lapsuuteen
Gustaf-museon Lapsuuden tarinat -näyttely kertoo, millaista
on ollut lapsuus menneinä vuosikymmeninä. Näyttely on
rakennettu peliksi koko tilan täyttävän pelilaudan päälle. Sisältöön voi tutustua omatoimisesti, mutta eniten siitä saa irti
ohjaajan opastamana joukkuepelinä.
Pelin tehtävissä ja kysymyksissä käsitellään lapsuuden historiassa muuttuneita asioita, kuten koulua, päivähoitoa, leikkejä,
pukeutumista ja lasten kohtaamia vaaroja.
- Kouluikäiset oppivat Lapsuus-pelissä huomaamattaan ja
hauskalla tavalla arkielämän historiaa. Samalla voi kokea palan
menneisyyttä esimerkiksi teikkauskisassa.
- Meillä on myös lapsuusaiheinen työpaja ”Kun mummu ja
vaari olivat pieniä”. Siinä siirrymme aikaan ennen tietokoneita
ja leikimme ja askartelemme isovanhempiemme tapaan, vinkkaa Nieppola.

...JA OPITAAN

Taiteilija Axel Gallén suomensi
nimensä Akseli Gallen-Kallelaksi
noin vuonna 1907. Tarkkaa aikaa
ei tiedetä, koska hän signeerasi
töitään edelleen myös
vanhaan tapaan.

ILOISESTI ITSE TEHDEN!
- Vaikka etenkin lapsille suunnatuissa ohjelmapalveluissa
hurvitellaan ja hassutellaan, on perimmäisenä ajatuksena
aina asiasisällöistä kertominen ja niistä oppiminen, selvittää
museolehtori Päivi Nieppola.
Päivi Nieppola vastaa Serlachius-museoiden pedagogisista palveluista. Hän on kehittänyt museoiden koululaistuotteita jo
vuosien ajan tiiviissä yhteistyössä koulujen ja oppilaitosten
kanssa.
- Valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa kouluja velvoitetaan
järjestämään opetusta koulun ulkopuolisessa ympäristössä. Tiedekeskusmainen museo ja upea kartanomiljöö ovat molemmat
luovia oppimisympäristöjä. Olemme ainutlaatuinen kohde,
sillä voimme tarjota oppimiskokonaisuuden, jossa teollisuusperinne ja taloushistoria yhdistyvät taiteeseen.

Nieppola kertoo, että ohjelmien suunnittelussa on alusta asti
kuunneltu kouluja ja opettajia. Säännöllisesti järjestettävissä
opeinfoissa kerrotaan uusista palveluista ja vaihdetaan kokemuksia ja kuulumisia. Yhteistyöopettajien kanssa mietitään,
kuinka kouluopetuksen tarpeita voidaan huomioida museoiden palveluissa.
Serlachius-museoilla lapset ja nuoret voivat passiivisen katsomisen ja kuuntelemisen sijasta toimia itse. Kiinnostuksen
kipinä syttyy, kun lasten luontaiset ominaisuudet, kuten uteliaisuus ja aktiivisuus saadaan esille.
- Etsiminen ja löytäminen, salapoliisin tehtävät, kilpailuasetelmat ja työpajat ovat nuorille museokävijöille mieluisia juttuja.
Otamme kaikki aistit käyttöön!
Pohjaslahden koulun mielestä juuri toiminnallisuus on ollut
vierailujen parasta antia. Pienen mänttä-vilppulalaisen koulun
1–6-luokkien oppilaat vierailevat säännöllisesti museoilla.
- Itse tekeminen, kuten paperipajatyöskentely tai omakuvien
taiteileminen, saa lapset innostumaan. Draamatuokiot ja rooliasuihin pukeutuneet oppaat jäävät myös mieleen. Museokäynti
käy tueksi kaikkiaan oppiaineisin, sanoo koulun rehtori Tapio
Parviainen.

Akselin aarteet -pelilauta (taustalla).
Graafinen suunnittelu: Studio Tita Rossi.

SYDÄMELLISESTI SINUN
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DRAAMASSA ON

DRAIVIA
Elämykselliset opastukset
ja ohjelmat tekevät
museovierailusta
mieleenpainuvan.

Taiteentuntija
Louvren saleista.
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Elävästi tehty juttu!
Olimme jopa hieman
hengästyneitä kierroksen
päätyttyä! Tiedä sitten
tykkäsikö joku, että meni
överiksi…

Sain yhtiöltä
töitä. Pääsin
tukkikämpälle
läskisoosin
keittäjäksi!

Riitta Komsi
Yhtiölle töihin! -draamassa

Leena Kokko
Yhtiölle töihin! -draamassa

Opastettu kierros oli mielenkiintoinen. Taiteentuntija oli
hauska ja yllättävä, ja jotain
mitä en osannut ollenkaan
odottaa.
Matkanjärjestäjä Taiteentuntijasta

Tässä väsyneempikin
pysyi hereillä.
Järkyttävää, että 50-luvun
asiat naurattavat nyt,
vaikka ne olivat silloin
elämää ihan oikeasti!
Sirkku Kananoja
Yhtiölle töihin! -draamassa

Draamaopas eläytyi
rooliinsa täydellisesti!
Historiaa tuli paljon.
Eri asia on, kuinka
paljon siitä jää mieleen,
vaikka kyllä meitä välillä
kuulusteltiinkin!

Yllätys tämä oli! Ihan säikähdin,
että mitä ja kuka!
Matkanjärjestäjä Taiteentuntijasta

Sirkka Ranta
Yhtiölle töihin! -draamassa

Historian tarinoita kertova Gustafmuseo on toimintansa alusta asti halunnut tarjota vierailijoilleen elämyksiä.
Museokävijää ei pitkästytetä vitriininäyttelyillä ja paperinmakuisilla opastuksilla,
vaan näyttelyissä ja palveluissa on aktiivinen ja elävä ote.
- Museossa voi ja saa viihtyä - ja pitää
jopa hauskaa! Haluamme, että museo-

käynti on elämys, joka säilyy mielessä
pitkään, sanoo Serlachius-museoiden
palvelu- ja viestintäpäällikkö Päivi
Viherkoski.

veluihimme. Draaman avulla museovierailija voidaan sopivasti etäännyttää
nykyhetkestä ja antaa hänelle kirjaimellisesti historiallinen kokemus.

Näyttelyissämme menneisyyteen sukelletaan modernin tekniikan avulla, joka
kannustaa kävijää tekemään ja oivaltamaan itse. Samanlaista vuorovaikutusta
ja ahaa-elämyksiä halusimme luoda pal-
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Rouvat Ölander, Markkanen ja Storck
Yhtiölle töihin! on Serlachius-museoiden ensimmäinen ja suosituin draamatuote.
Opastuksessa tehdään humoristisella
tavalla aikamatka 1950-luvun työkulttuuriin suuryhtiössä. Museolle saapuvan ryhmän vastaanottaa kengänkannat
kopisten pääkonttorin tomera sihteerikkö. Vieraat muuttuvat hetkessä joukoksi paperiyhtiölle pyrkiviä työntekijöitä, ja koko joukko joutuu sihteerin
tarkkaan syyniin. Ja niin lähdetään sihteerin vanavedessä kierrokselle perusnäyttelyyn ja samalla selviää, kuka pääsee yhtiön palvelukseen.
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– Yhtiölle töihin -draamaopastuksessa
lähestytään jo stand up -komiikkaa.
Tarina on käsikirjoitettu, mutta opas
heittäytyy draamaan ja vie show’ta
eteenpäin vuorovaikutuksessa ryhmän
kanssa, Viherkoski selvittää.
– Opastusta vetää talossa kaikkiaan
kolme työntekijäämme. Jokaisen roolihahmo on erilainen ja muotoutunut
oppaan persoonan mukaiseksi. Yhteistä
sihteeriköille on se, että vaikka eteen
tulisi mitä, roolista ei livetä.
Yhtiölle töihin -draama tuo hauskalla
tavalla esiin työelämässä tapahtuneen

hurjan muutoksen. Monet 1950-luvun
työkulttuuriin kuuluvat asiat, kuten voimakas hierarkia ja sen ajan työskentelytavat, tuntuvat tänä päivänä järjenvastaisilta ja ainakin naurettavilta. –Draama
pohjaa todellisuuteen, vaikkakin tiettyjä
asioita on kärjistetty.
– Tuotteen ideoimiselle oli hyvät ainekset: Gustafin upea pääkonttorimiljöö ja
sen entisten työntekijöiden laaja haastatteluaineisto.

Arrogantti taiteentuntija
Myös taidemuseo Göstan puolella kehitellään uusia elämyksellisiä opastus- ja
ohjelmatuotteita. Viherkoski painottaa, että taidemuseossa teokset ovat pääasia, ja osalle kävijöistä on tärkeää saada
nauttia niistä perinteiseen tapaan. Taidekokemusta voidaan kuitenkin syventää rakentamalla teosten ympärille lisää
ajankuvaa, ja draama on siinä oiva työkalu.
– Tarjoamme taidemuseon perusopastusta nyt pienellä draamaelementillä elävöitettynä. Kierroksen kartanon saleissa
keskeyttää yllättävä vieras 1700-luvun
lopulta. Vieras osoittautuu todelliseksi
taiteentuntijaksi, eikä kaihda tuoda

mielipiteitään julki niin museosta kuin
sen teoksista, paljastaa Viherkoski.
Draamatuokio liittyy, kuinka ollakaan, suomalaisen taidemaalari Gunnar
Berndtsonin vuonna 1879 maalaamaan
teokseen Taiteentuntijoita Louvressa
(1879). Maalauksen aihe, rokokooasuiset herrasmiehet arvioimassa taideteosta Louvren pyöreässä salissa, kuvaa
osuvasti museokäynnin tunnelmaa. Teos
lukeutuu Gösta Serlachiuksen taidekokoelman tunnettujen klassikoiden
joukkoon.
- Uusia elämyksellisiä ohjelmia kehitellään jatkuvasti sen myötä kun näytte-

lyt vaihtuvat. Kuuntelemme asiakkaan
tarpeita ja toiveita, ja räätälöimme ryhmälle soveltuvan kokonaisuuden, summaa Viherkoski.

Lue lisää
Serlachius-museoiden
opastuksista ja ohjelmista
sivulla 20 ja internetissä
www.serlachius.fi,
jossa myös makupala
Yhtiölle töihin! -draamasta.

SYDÄMELLISESTI SINUN
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Opastukset

ja ohjelmapalvelut

Huomio
kokousjärjestäjät!
Gustafin Axel Ernst -auditoriossa
järjestyy kokous tai muu
tilaisuus 50–70-hengelle
väliaikatarjoiluineen ja
oheisohjelmineen.

Varaa ryhmällesi museovierailua elävöittävää ohjelmaa. Haluaisitko huumorilla
höystettyä draamaa, tiukkaa asiantuntijatietoa vai ohjelmallisen ateriapalvelun?

Vatsantäytettä & tarinointia
Kämppäemännän
keittolounas ja kahveet

Sissi-neidin
nimipäiväkahvit

Miltä maistuikaan vanhan ajan reilu
ruoka? Pääkonttorin ruokalaan
on pyydetty hätiin emäntä yhtiön
metsäkämpältä.Tarjoilutaidot eivät
taida olla ihan etiketin mukaiset, mutta
sadaanpa soppaa syödessä kuulla eläviä
tarinoita kämppäelämästä.

Patruuna G.A. Serlachiuksen
nuorin tytär Sissi on kutsunut
Teidät nimipäivilleen vuonna 1894
pääkonttorin Café Sissiin. Kuulemme
viehättävältä neidiltä ajankohtaisia
kuulumisia, joista on tosin vierähtänyt
aikaa yli 100 vuotta...

Tarkemmat kuvaukset palveluista: www.serlachius.fi ja myyntipalvelu p. (03) 4886800.
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Autereen tupa
Gösta-museon eli Joenniemen
kartanon pihapiirissä palvelee viihtyisä
kahvila-ravintola entisessä kartanon
pehtoorin talossa. Tuvassa on 50-60
asiakaspaikkaa.

Kuvassa vuorineuvos R. Erik Serlachius, joka oli
G.A. Serlachius Oy:n johdossa vuosina 1942–68.

Uusinta uutta

Suosittuja klassikoita
Göstan ohjelmaa

Gustaf ja Gösta suosittelevat
seuraavia uutuuksia:

Joenniemen kartano taiteen tyysssijana.
Asiantuntijaopastuksessa kuullaan talon näyttelyistä,
taidesäätiön kokoelmista ja kartanon vaiheista.

Metsälle - hengenpitimiksi ja
herrojen huviksi 4.12. alkaen

Taiteilijaelämää-näyttelyn opastus 2.1.2011 saakka

Gustafin Metsästäjät-näyttelyyn liittyvässä
draamatuokiossa kuulemme entisaikojen metsämiehen
tarinoita; vuosikymmeniä sitten metsästys kun saattoi
olla jopa puutteen pakottamaa särpimen hakua.

Taiteen turuilla - kaksisataa vuotta Turun taidetta
-näyttelyn opastus 2.1.2011 saakka

Gustafin ohjelmaa

Mestarillisia maalauksia,
sietämättömiä töherryksiä

Yhtiölle töihin! Suosittu draamaopastus, jossa
heittäydytään 1950-luvun työelämään pääkonttorin
sihteerin tomerassa komennossa.

Taidemuseo Göstan perusopastusta siivittää
draamatuokio todellisen taiteentuntijan
seurassa. Emme välty kuulemasta
historiallisen hahmon arvioita teoksista ja
koko museosta!

Lapsuus-peli. Kokoa porukka ja koe lapsuuden
nostalgisia hetkiä joukkuepelissä.

Miltä tuntuisi olla pomo?

Koululaisohjelmien
koko tarjonta
www.serlachius.fi
> kouluille.

Pomon pulmista työmiehen arkeen on
Gustafin uusi koululaisohjelma. Pohdimme
yhdessä, millainen pitäisi olla, jotta pystyisi
johtamaan suurta yritystä ja tekemään tärkeitä
päätöksiä? Tutustumme työelämään, eri ammatteihin
ja johtamiseen vuosikymmenten aikana.

Opastettu kierros Gustafissa. Peruskierros, johon
voidaan liittää Serlachiuksen tarina -lyhytelokuva.
Mainio museokierros. Näyttelyiden teemat ja modernin
museon toiminta avautuvat käsinkosketeltavalla tavalla!
Serlachius-museo Gustaf pääkonttorina. Perehdymme
erityisesti talon arkkitehtuuriin ja pääkonttorin arkeen.
Paperia omin käsin tai Paperia pula-aikaan.
Paperipajassa järjestyy toimintaa ohjaajan opastuksella
kaikenikäisille!

SYDÄMELLISESTI SINUN
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KIRJAUUTUUS

MUSEOILTA

Raivokas
liikemies ja mesenaatti
G.A. Serlachiuksen elämäkerrassa paljastuu
paperipatruunan persoonan monisärmäisyys.
Teemu Keskisarja (kuvassa):

Vihreän kullan kirous. G.A.
Serlachiuksen elämä ja afäärit.
Kustannusosakeyhtiö Siltala.
Saatavana Serlachius-museoilla.

- Välit olivat raadolliset. On yllättävää, kuinka paljon suhteeseen
mahtui riitoja, kuvaa Teemu Keskisarja kirjansa päähenkilö
G.A. Serlachiuksen ja taiteilija Axel Gallénin välejä.

metrejä. En ole aiemmin urallani törmännyt siihen, että ennen
1900-lukua toimineelta liikemieheltä olisi säilynyt näin laajasti
kirjeitä.

Historioitsija, filosofian tohtori Teemu Keskisarjan kirjoittama
elämäkerta tuo esiin Serlachiuksen rooleja ja intohimoja
yksityishenkilönä, liikemiehenä sekä kulttuuria ja taidetta
rakastavana kaunosieluna.

Paperilinnakkeen puolustaja

Gustaf Adolf Serlachius (1830-1901) oli Mäntän paperitehtaan
perustaja ja suomalaisen paperiteollisuuden uranuurtaja.
Hän loi perustan Serlachiusten suvun harjoittamalle taiteen
tukemiselle ja toimi aikalaistaiteilijoidensa, Axel Gallénin ja Emil
Wikströmin, mesenaattina. Hän rahoitti muun muassa Gallénin
opintoja Pariisissa sekä tilasi ja hankki taiteilijalta töitä.
- Mesenaattius oli sekä isällistä kannustamista että vallanjanoista
kyykyttämistä. Serlachius tuki avokätisesti Gallénin
kansallismielisiä suurtöitä. Rahojen vastineeksi Serlachius
odotti Gallénilta samankaltaista nöyryyttä, jota tehtaan työläiset
osoittivat herralleen. Gallénin noustua kuuluisuuteen hän ei enää
piitannut mesenaattinsa taiteellisista ja elämänkatsomuksellisista
neuvoista, kertoo Keskisarja.
Keskisarja aloitti elämäkertaan liittyvän tutkimustyön kolme
vuotta sitten Gösta Serlachiuksen taidesäätiön toimeksiantona.
- Urakka oli teknisesti haastava ja raskas. Tärkein lähteeni oli
Serlachiuksen käymä kirjeenvaihto, jota on arkistossa kymmeniä
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Serlachius perusti Mäntänkosken törmälle puuhiomon
vuonna 1868. Hän kasvatti Mäntästä vuosien myötä
myös kansainvälisessä mittakaavassa merkittävän
paperiteollisuusimperiumin ja loi yhteydet Euroopan puu- ja
paperimarkkinoille.
Useat tragediat liiketoimissa ja yksityiselämässä koulivat
patruunasta taistelijan ja terävän sanankäyttäjän, joka puolusti
viimeiseen hengenvetoon Mäntän paperilinnaketta.
- Serlachius oli temperamentiltaan raivokas ja demoninen jo
nuorena. Elämäkerran kohteena hän oli mielenkiintoisempi
kuin sankarillinen pyhimys. Tulimme hyvin toimeen, Keskisarja
summaa.
Teemu Keskisarja työskentelee Helsingin yliopistossa,
Stockmann-konsernissa ja Suomen Kulttuurirahastossa
historioitsijana. Hän kirjoitti väitöskirjansa 1700-luvun
seksuaalirikollisuudesta ja on tutkinut sittemmin muun muassa
väkivaltaa, terrorismia sekä talouden kohtalonhetkiä.

Pauli Sivonen
YKSITYISKOHTIA JA LAAJOJA KAARIA
Museotyön yksi iloista on se, että välillä
saa askarrella pienien yksityiskohtien parissa, välillä taas pohtia paljon laajempia kaaria.
Monet meistä Serlachius-museoiden
työntekijöistä ovat jo pitkään valmistelleet Gustafiin joukukuun alussa avautuvaa Metsästäjät-näyttelyä ja Göstaan
helmikuun alussa avautuvaa Metsänäyttelyä. Olemme koonneet metsästäjien tarinoita ja käyneet läpi metsästä
aiheensa ammentavia taideteoksia eri
ajoilta. Olemme miettineet, miten välittää metsästykseen ja metsään liittyviä
elämyksiä. Miten tehdä aiheista kiinnostavat näyttelyt, miten yhdistää niihin hyviä pedagogisia ja elämyksellisiä palvelutuotteita, miten tiedottaa näyttelyistä
kiinnostavasti ja markkinoida niitä älykkäästi?
Nämä näyttelyt ovat lehden ilmestyessä
vasta avautumassa, mutta työ museoilla
jatkuu. Rakennamme näyttelyt loppuun,
otamme vieraita vastaan, suunnittelemme uusia näyttelyitä ja pohdimme
museoidemme muuta tulevaa toimintaa.
Kauaskantoisemmista suunnitelmistamme haastavin on tällä hetkellä Joenniemen lisärakennus. Kansainvälinen
arkkitehtuurikilpailu saadaan käyntiin
loppuvuodesta ja arkkitehti valitaan keväällä 2011. Sen jälkeen suunnittelu jatkuu ja varsinainen rakentaminen alkaa.
Monia ihmisiä on huolettanut se, miten taide- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Joenniemen kartanon viereen
voidaan rakentaa noin neljä kertaa sitä
isompi uudisrakennus.

Huoli on aiheellinen. Joenniemi on hieno
miljöö, jota ei saa pilata.

tulevista sisällöistä haluttu siinä vaiheessa enemmälti puhua.

Haluan kuitenkin uskoa, että osaamme
toteuttaa uudisrakennuksen tyylikkäästi.
Hyvät arkkitehdit ovat osoittaneet, että
vanhojen arvokkaiden museorakennusten yhteyteen voidaan rakentaa, nimenomaan vanhaa kunnioittaen, kiinnostavia moderneja lisärakennuksia. Hyviä
esimerkkejä ovat esimerkiksi I.M. Pei ja
Louvre, Norman Foster ja British Museum, Rafael Moneo ja Prado tai Robert
Venturi & Denise Scott Brown ja Lontoon National Gallery.

Vaikka uskon, että jo rakennushanke sinänsä on taidekentällemme tärkeä uutinen, ymmärrän hyvin myös toimittajan
kannan. Seinät ovat vasta lähtökohta, tulevat sisällöt sen sijaan ratkaisevat sen,
onko hankkeellamme todellista kantavuutta. Siksi pohdimme tällä hetkellä
hyvin tarkkaan sitä, millaisia näyttelyitä
tulevaisuudessa teemme, millaisia palvelutuotteita niiden yhteyteen suunnittelemme, miten kartutamme tulevaisuudessa kokoelmiamme ja miten kokonaisuudesta viestimme.

Kannustava esimerkki meille voisi olla
myös tanskalainen taidemuseo Louisiana. Lähtökohdat museon laajentamiseen olivat aikoinaan hyvin samanlaiset
kuin Joenniemessä: hienossa puistomaisemassa sijaitseva sympaattinen vanha
villa ei enää riittänyt museon toiminnoille. Siellä lisärakentaminen osattiin
tehdä niin, että tilat moninkertaistuivat
paikan hengen juurikaan muuttumatta.
Uudet tilat ovat Serlachius-museo Göstalle tuhannen taalan paikka nostaa profiiliaan Suomen taidemuseokentässä.
Maahamme ei ole Kiasman jälkeen rakennettu taidemuseoille tämän kokoluokan uudisrakennuksia.
On kuitenkin muistettava, että pelkkä
rakentaminen ei riitä. Tästä saimmekin
hyvän muistutuksen Göstan lisärakennuksen julkistustilaisuudessa Helsingissä. Eräs paikalla olleista toimittajista ihmetteli, miksi ylipäänsä oli vaivauduttu
järjestämään tiedotustilaisuus, kun esiteltävänä oli vain rakennushanke eikä

Tässä palataan samalla laajoista kaarista konkretian ja yksityiskohtien tasolle. Isot linjat ja laajat kaaret syntyvät
museotyössäkin yksittäisten valintojen
ja arkisen työn kautta. Metsä on nähtävä
puilta, mutta puistahan metsät lopulta
koostuvat.
Henki museolla on joka tapauksessa
tällä hetkellä reipas.
Kesällä 2013 haluamme avata Göstan
uudelleen paitsi neljä kertaa isompana,
myös ainakin viisi kertaa kiinnostavampana taidemuseona. Muuten koko hankkeessa ei olisi mitään mieltä.
Sitä ennen odotamme innokkaasti sitä,
että voimme toivottaa vieraamme sydämellisesti tervetulleiksi tutustumaan
Gustafin metsästäjiin ja Göstan metsään.
Pauli Sivonen
johtaja
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Tapaamisiin sitten
pian Mäntässä!

Nyt
ryhmää
kokoamaan!
Saat museokäynnistä enemmän irti,
kun varaat ryhmällesi opastuksen tai
muuta yhteistä ohjelmaa.
Voit yhdistää vierailuusi myös kahvija ateriaelämyksiä, elokuvia
tai vaikkapa kokouksia!
Ideoidaan yhdessä!

Näyttelyt 2010–2011

PÄÄKONTTORI
Kotkan siipien suojassa

Perusnäyttelyssä tutustutaan Serlachius-yhtiön mukana
rakentuneeseen paperipitäjään. Keskipisteessä ovat kertomukset patruunoiden ja työläisten elämästä pitkän piipun
juurella.

UUTTA! Metsästäjät 4.12.2010 alkaen

JOENNIEMEN KARTANO
UUTTA! Metsä 5.2.2011–1.1.2012

Näemme suomalaisten taiteilijoiden metsäkuvia aina GallenKallelasta nykytaiteeseen. Teokset pohtivat ihmisen suhdetta
metsään. Miten taiteilijoiden metsäkokemus on muuttunut?
Entä millainen on omasi?

UUTTA! Göstan helmet 5.2.2011 alkaen

Elämyksellinen näyttely kertoo, millaista on metsästys.
Kuulemme metsästäjien tarinoita heidän itsensä kertomina. Tunnelmaa täydentävät videoinstallaatiot ja eränkäynnin esineistö.

Esittelemme Gösta Serlachiuksen taidekokoelman tunnetuimmat ja rakastetuimmat teokset. Pääpaino on kotimaisen taiteen
kultakaudessa; rinnalla nähdään poimintoja vanhan eurooppalaisen maalaustaiteen kokoelmasta.

Veteraanit 2.1.2011 saakka

Taiteen turuilla - Kaksisataa vuotta Turun taidetta 2.1.2011
saakka

Vierailet veteraanipariskunnan kodissa, joka kuiskii koskettavia tarinoita sodasta ja siitä selviämisestä. Tuntojaan
kertovat sodan kokeneet veteraanit ja lotat.

Lapsuuden tarinat

Näyttely muodostuu valtavasta pelilaudasta, jonka etapeissa sukelletaan iloisesti lapsuuteen. Aikuisille näyttely
on täynnä nostalgiaa, lapsille se näyttäytyy riemullisena
puuhamaana!

Turun tulevan kulttuuripääkaupunkivuoden kunniaksi teemme
katsauksen turkulaiseen taiteeseen ja sen juuriin. Nähtävillä
maalauksia, veistoksia ja grafiikkaa 1800-luvulta nykypäivään.

Taiteilijaelämää 2.1.2011 saakka

Kartanon yläsalit ovat täynnä taiteilijaelämää, kuten taitelijoiden omakuvia, taiteilijatoveri- ja ateljee-aiheita taidesäätiön
omista kokoelmista.

SERLACHIUS-MUSEOT
GUSTAF | R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä
GÖSTA | Joenniemen kartano, Joenniementie 47, 35800 Mänttä
Myyntipalvelu p. (03) 488 6800
MUSEOT AVOINNA
talvella 1.9.–31.5. ke 14–20, to–su 12–17
kesällä 1.6.–31.8. joka päivä 10–18, ke 10–20
Ryhmille sopimuksen mukaan myös aukiolon ulkopuolella.
Gösta-museo on suljettuna 3.1.–4.2.2011 näyttelyrakentamisen vuoksi.
HINNAT – Yhdellä lipulla 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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