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Tervehdys ystävät!

Olipa mukava nähdä teitä kaikkia kesällä! Kyllä me täällä ilahduimme, kun kävitte oikein isolla joukolla.
Ovatko asiat ja afäärit entisellään ja kaikki pysyneet terveinä? Toivottavasti. Meillä täällä intoa ja voimia riittää.
Ehdittekö jo nähdä Göstan kartanon laajennuksen uudet suunnitelmat? Saimme Espanjasta saakka piirustukset:
kovin tuntuvat pystyviltä ja asiansa osaavilta nämä nuoret arkkitehdit. Jos tulette vielä tänä vuonna käymään Gustafin
luona, niin hän kyllä mielellään näyttää teille piirustuksia. Gustaf kun tapansa mukaan intoutui taas niin, että otti
muitta mutkitta hoteisiinsa kaikki Göstan taidemuseosuunnitelmat ja pisti ne vielä näytille! On siinä ollut ihmisillä
ihmettelemistä.
Gösta on antanut lainaksi mahdottoman määrän rakkaimpia teoksiaan. Peräti yhdeksän Akselin teosta meiltä on esillä
kiertonäyttelyssä, joka matkaa Helsingistä Pariisiin ja Pariisista Düsseldorfiin. Kysyitte viimeksi, missä on Akselin
Tuonelan matkalla: voitte nähdä sen Strasbourgissa helmikuulle saakka. Sinne matkasi myös Viettelijätär.
Mutta Göstalla riittää puuhaa kirjeidensä kanssa. Hän tahtoo niiden säilyvän jälkipolville asti ja on ottanut siinä
toimessa moderneinta tekniikkaa avukseen. Tämäkin tervehdys sujautetaan koneen läpi ja taltioidaan automaattisin
apparaatein. Me täällä Mäntässä olemme tottuneet käyttämään uusimpia teknillisiä kojeita niin liike-elämässä kuin
privaatistikin.
Pistäkääpä breivillä välillä tännekin päin ja tervetuloa taas visiitille!
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Kuulumisia

Uutta ryhmille:

Lemmenpolkua pitkin
museolta toiselle
Miltä kuulostaisi pieni kävelyretki luonnon helmassa
osana Serlachius-museoilla järjestettyä vierailua?
Gustaf-museolta Göstalle (tai päinvastoin) voi siirtyä kävellen 2,5
kilomerin mittaista Lemmenpolkua pitkin. Seurueen kulkua metsäpolulla
Melasjärven rantamaisemissa johdattaa museoiden opas.
Ryhmän Lemmenpolku-kävelyyn on hyvä varata aikaa noin 45 minuuttia.
Reitin voi suunnitella kulkemaan myös kaupungin muiden maamerkkien,
kuten Mäntän Klubin tai Myllyrannan kautta.
Lisätietoja museoiden myyntipalvelusta, p. (03) 488 6800.
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Metsäpolku
-kävelylle saa mukaansa
kävelysauvat menoa
vauhdittamaan!

Kuulumisia

Serlachius-museoiden ja Autere-opiston kesän 2011
taideleirillä työstettiin paperiveistoksia.

Gustafin ala-aula täyttyi museokävijöiden lisäksi
musikanteista ja kuulijoista NuoriSoi-jousiorkesterin
esiintyessä 21.7.2011.

Elämyksellisiä

Voi hyvä
tavaton mitä
kävijäennätyksiä!

oppimistuokioita
Gustafin ja Göstan lapsille ja nuorille suunnatuissa ohjelmissa
taiteen ja historian tarinat avautuvat esimerkiksi tehtävärastien,
käsillä tekemisen tai aivan nuorimmille kävijöille leikin avulla.
Ohjelmia räätälöidään yksilöllisesti ryhmän tarpeet ja toiveet
huomioiden.
– Toiminta, osallistuminen ja kaikkien aistien aktivointi ovat
avainsanoja oppimiseen. Oivalluksia ja tuntemuksia syntyy, kun
tuotamme ryhmässä paperikoneen ääntä tai tunnustelemme
sokkona paperimateriaaleja, tähdentää museolehtori Päivi
Nieppola.
Museovierailu voidaan rakentaa jonkin tietyn aihepiirin
ympärille. Esimerkiksi metsä on aina ajankohtainen teema sekä
Gustafin että Göstan näyttelyissä.
– Metsä merkitsee kaikille suomalaisille iästä riippumatta
jotakin omakohtaista, ja sitä on helppo lähestyä monelta kantilta;
metsä tuo työtä ja toimeentuloa, se on raaka-aine paperin
valmistukseen, inspiraation lähde taiteilijoille ja leikkipaikka
lapsille, toteaa Nieppola.

Pomon pulmat,
Mene metsään! ja
Marja Mesikämmenen
matkassa
ovat esimerkkejä Gustafin
ohjelmatarjonnasta lapsille ja
nuorille. Kysy lisää!

Serlachius-museoiden kävijämäärät huitelevat
nyt ennätyslukemissa. Syyskuun 2011 loppuun
mennessä museoissa oli käynyt 40 621
vierasta. Luku on suurin museoiden vuodesta
2003 alkaneen yhteisen taipaleen aikana.
Erityisesti Gustafin ja Göstan kesässä riitti
vipinää: heinäkuun kävijämäärä tuplaantui
edellisvuodesta.
Kulttuurin ystävät löysivät tiensä Mäntän
muihinkin taidekohteisiin: myös Mäntän
kuvataideviikoilla ja Taidekeskus Honkahovissa
oltiin kävijälukuihin tyytyväisiä.
Mistä moinen ryntäys? Serlachiusmuseoiden palvelu- ja viestintäpäällikkö
Päivi Viherkosken mielestä syitä on monia:
museoiden uudisrakennushankkeen tuoma
laaja julkisuus, sopivat säät, museoiden
poikkeuksellisen suuri kesän mainoskampanja
sekä paikkakunnan toimijoiden yhteiset toimet,
kuten kulttuurikohteiden Mänttä-kortin ja Voi
hyvä tavaton -tapahtumaryppään aktiivinen
markkinointi.
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Muistelu

virkistää!
Serlachius-museot kutsuvat tuttuun tapaan
senioreita keskustelemaan taiteesta ja historiasta
kahvikupposen äärelle.

Gustafin
auditorion suositut
yleisöluennot
jatkuvat
Syystalvella auditoriossa puhutaan
enimmäkseen taiteesta, mutta myös
historiallisesta seksistä ja pienriistan
pyynnistä. Yleisöluentojen aiheet siis
vaihtelevat runsaastikin!
Mielenkiintoisia näkökulmia taiteen
katsomiseen tarjoaa lehtori Reetta Mustajoen
luentosarja, jossa käsitellään taideteoksissa
esiintyviä symboleja, taiteen merkkiteosten
viestejä sekä sommittelun avulla luotuja
mielikuvia. ”Jos katsoo tarpeeksi tarkasti, oppii
näkemään.”
Suurin osa luennoista toteutetaan Autereopiston kanssa yhteistyössä. Luennot ovat
kaikille avoimia ja maksuttomia. Tarkemmat
tiedot www.serlachius.fi.
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Kookoontumiset ovat aina torstai-iltapäivisin klo 13. Aiheina
ovat 27.10. Gösta-museon tuleva lisärakennus, 24.11.
suomalaistaiteilijoiden metsäkuvat ja 26.1. Göstan helmetnäyttely ja Taiteentuntija. Lokakuussa kokoonnutaan Gustafissa,
marraskuussa ja tammikuussa Göstalla. Pääsylipun hinta on 5
euroa sisältäen kahvitarjoilun.
Keskustelu- ja muisteluhetkiä taiteeseen ja historiaan liittyen
järjestetään ikäihmisille myös museon ulkopuolella paikallisissa
palvelu- ja hoitokodeissa.

Uniikkeja tuliaisia
museokaupasta
Valikoimissamme on nyt kauniita taideaiheisia
tuotteita, joita saa vain museokaupoistamme.
Pikkukukkaroa somistaa Helene Schjerfbeckin Silkkikenkä
ja tuoksuvaa maitosaippuaa Bror Börjesonin muotokuva
kauneuskuningatar Ester Toivosesta. Hedelmäkaramelleja voi
ostaa rasiassa, jonka kuva-aiheena on Gunnar Berndtsonin teos
Taiteentuntijat Louvressa.
Gustafin Thyran puodista löytyy edelleen hittituotettamme:
wc-paperirullaa, joka on kietaistu 1900-luvun alkupuolen
vientikääreellä ”The Best Hygienic Toilet Paper Mänttä”.

Kuulumisia

Akseli Gallen-Kallela, Rantaantulija (osa teoksesta),
öljy kankaalle, 1891, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö

Göstan taidekokoelmat liikkuvat
Gösta Serlachiuksen taidesäätiölle saapuu vuosittain lukuisia
taideteoksia koskevia lainapyyntöjä. Suurin osa pyynnöistä kohdistuu
1800- ja 1900-lukujen vaihteen molemmin puolin syntyneisiin,
suuren yleisön hyvin tuntemiin klassikkoteoksiin.
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö lainaa teoksiaan lähinnä toisiin
taidemuseoihin. Jokaista lainapyyntöä mietitään tarkkaan:
millaisissa tiloissa ja olosuhteissa teosta esitellään, millaisia
huoltotoimenpiteitä se vaatii ennen näytteille asettamista ja
kestääkö se näyttelymatkan rasitukset. Myös Serlachius-museo
Göstan oma näyttelytoiminta vaikuttaa siihen, mitä teoksia
voidaan lainata talon ulkopuolelle.
Taidesäätiön teoksia on vuonna 2011 kotimaisten
taidemuseoiden ohella ollut esillä Musée d’Orsayssa Pariisissa,
Blaafarvevaerket-museossa Norjan Vikersundissa ja
Strasbourgin taidemuseossa. Akseli Gallen-Kallela 1865–1931
-kiertonäyttelyyn Helsinkiin, Pariisiin ja Düsseldorfiin matkaa
vuosien 2011 ja 2012 aikana peräti yhdeksän säätiön teosta.

Gösta
Serlachiuksen
taidesäätiön taidekokoelma
lukeutuu Pohjoismaiden
merkittävimpiin yksityisiin
kokoelmiin ja on tunnettu
etenkin Suomen
kultakauden
arvoteoksista.

Vaikka teoksen siirtäminen paikasta toiseen sisältää
aina riskejä, joihin on osattava varautua etukäteen, on
lainaustoiminta myös lainaksi antavan museon kannalta
antoisaa. Parhaimmillaan näyttelyitä edeltää huolellinen
tutkimustyö, joka tuo uusia näkökulmia ja lisätietoa oman
kokoelmateoksen tarkasteluun.
– Lisäksi on kiinnostavaa nähdä, kuinka itselle tuttu teos
on rinnastettu muihin näyttelyteoksiin ja mihin suuntaan
sen merkitys avautuu uudessa ympäristössä, uusien teosten
keskellä, kertoo Serlachius-museoiden tutkija Suvi-Mari
Eteläinen.
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Göstan
näyttelytilat
kolminkertaistuvat
Uusien taidemuseotilojen
suunnitelmaa hiotaan
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Gösta Serlachiuksen taidesäätiön huomattava kulttuuri-investointi
tuo Suomeen lisää korkeatasoista taidemuseotilaa. Göstan kartanon
kupeeseen rakentuu kauniisti rantaan polveileva puurakennus.

Uudisrakennuksen poikkileikkauksessa hahmottuvat nykyiseen pihapiiriin
rajoittuva avara aula ja rantaan ulottuva korkea näyttelysali.

Uudisrakennus tulee kätkemään sisäänsä monipuoliset
näyttely-, kokoelma- ja asiakaspalvelutilat. Siitä tulee laaja;
kokonaispinta-ala on 3 250 m2. Vaikka se on yli kaksi kertaa
suurempi kuin nykyinen taidemuseo, laajennus jättää kartanon
maiseman hallitsijaksi. Sekä sisätiloissa että rakennuksen
ulkopinnalla näkyvä puukonstruktio keventää massaa tehden
uudisosasta paviljonkimaisen.

Kolme uutta näyttelysalia
Gösta saa nyt kolme uutta näyttelytilaa entisten lisäksi.
Uudisrakennukseen sijoitetaan 600 m2:n tila, joka ulottuu
paikoin jopa kymmenen metrin korkeuteen. Se antaa
mahdollisuuden esitellä suuriakin teoksia, joiden esille
saamisesta ennen on voitu vain haaveilla.
Pienessä sadan neliön näyttelysalissa tullaan näkemään
useita uusia näyttelyitä vuosittain. Kartanossa sijaitsevien
400 m2:n näyttelytilojen lisäksi uudisrakennukseen saadaan
300 m2 galleriatilaa Gösta Serlachiuksen taidesäätiön omien
kokoelmien esittämiseen. Näin kävijät saavat vierailullaan
nähdä aina sekä jotakin uutta että tuttuja suosikkeja.

Vihdoinkin omat konservointitilat!
Uudisrakennukseen saadaan kipeästi kaivatut konservointitilat
erityisesti maalausten konservointiin. Taidesäätiön vanhan
eurooppalaisen ja suomalaisen taiteen kokoelmissa on useita
konservointia tarvitsevia teoksia.
Kokoelma- ja näyttelytiloihin luodaan taideteosten
kannalta optimaaliset olosuhteet, joiden avulla pyritään
ennaltaehkäisemään teosten vaurioitumista. Valon määrää
säädellään näyttelytiloissa siten, että paperipohjaisia teoksia
esitellään 50 luxin valaistuksessa ja öljyvärimaalauksia
puolestaan 100–200 luxin valaistuksessa. Lisäksi
ikkunapinnoilta ja valaisimista tuleva haitallinen uv-säteily ja
lämpövaikutus suodatetaan pois. Tilat ovat olosuhdehallittuja
myös lämpötilan ja ilman suhteellisen kosteuden osalta, jotka
pyritään pitämään tasaisina.

Tyylikäs palveluareena
Uudisrakennus kätkee sisäänsä myös avarat asiakaspalvelutilat.
Kartanolle ja laajennukselle tulee yhteinen sisääntuloaula.
Sen yhteyteen on varattu väljä tila museokaupalle, joka on
olennainen osa nykyaikaista museotoimintaa.
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Uudisosa kytkeytyy vanhaan kartanoon yhdyskäytävällä.
Paviljonkimainen puurakennus polveilee rannan suuntaan.

Aulasta päästään juhlasaliin. Sali muuntuu helposti
monenlaisiin yleisötilaisuuksiin ja juhliin. Sitä, kuten museon
ravintolaa, voidaan vuokrata asiakkaiden omiin tilaisuuksiin.
Juhlasaliin saadaan myös flyygeli konserttitoimintaa varten.
Ravintola sijoittuu siten, että kartanon terassi saadaan
asiakaskäyttöön ja ravintolasta aukeaa juhlava puistonäkymä
järvelle päin. Nykyistä ravintolaa Autereen tupaa ei kuitenkaan
hylätä, vaan se säilyy tunnelmallisena kokoustilana ja
tilausravintolana.
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Kartano valmistui Gösta ja Ruth Serlachiuksen
kodiksi vuonna 1935. Sen suunnitteli
arkkitehti Jarl Eklund. Alakerran salit avattiin
taidemuseona vuonna 1945. Koko kartano
otettiin museon käyttöön vuonna 1984.

Koko alue muutoksessa
Alueelle laaditaan asemakaava, jossa otetaan huomioon
alueen käytön nykyiset ja tulevat tarpeet sovitellen
ne kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen Joenniemen
ympäristöön: pysäköintipaikkoja kaivataan lisää, museoalueen
viereiseen saareen suunnitellaan kesäkäyttöön tulevia
taidepaviljonkeja, saareen tarvitaan silta, ja on hyvä jättää tilaa
myös mahdollisille tuleville laajennuksille.
Rakennustöiden vuoksi taidemuseo joudutaan sulkemaan
hetkeksi yleisöltä, muttei ennen vuoden 2012 syksyä.
Uudistunut Gösta avaa ovensa vuonna 2014.

Voittoisat

arkkitehdit
Uudisrakennus on barcelonalaisen
arkkitehtitoimisto MX_SI architectural
studion käsialaa. Se valikoitui Göstan
laajennuksen suunnittelijaksi kansainvälisessä
kilpailussa, josta kehkeytyi osallistujamäärältään
suurin Suomessa koskaan järjestetty.

Toimiston voittoisa arkkitehtikolmikko, Boris Bežan, Héctor
Mendoza ja Mara Partida, piti suunnittelukilpailua juuri
sopivana haasteena itselleen. – Meitä kiinnosti tehtävän
lähtökohta: uudisrakennuksen sijoittaminen hauraaseen
ympäristöön, Bežan kertoo.
– Uusi rakennus piti sijoittaa niin, että sen suhde puistoon ja
kartanoon on tasapainoinen. Mutta samalla tavoitteenamme
oli luoda sille selkeä ja vahva oma identiteetti. Halusimme
suunnitella rakennuksen, jossa sisä- ja ulkotila kietoutuvat
yhdeksi kudelmaksi niin, että puiston kauneus voi koskettaa
kävijää myös museon sisällä liikuttaessa.
Kilpailun palkintolautakunta kiittääkin suunnitelmaa
rakennuksen älykkäästä sijoittamisesta osaksi maisemaa;

Taidokas arkkitehtitiimi Barcelonasta: Boris Bežan (vas.),
Mara Partida ja Héctor Mendoza.

rakennus asettuu nyt kartanon rinnalle hienovireisesti, paikan
historiallisia kerrostumia kunnioittaen.
Arkkitehdit puolestaan kiittelevät suomalaisia kilpailun
hyvästä organisoinnista. – Kisan briiffi oli perusteellinen.
Siitä välittyi, että kyseessä oli vakavasti otettava kilpailu, jossa
suunnitelma aiotaan myös toteuttaa.
Vain Bežan oli käynyt aikaisemmin Suomessa, teinipoikana
perheen kanssa. Nyt pohjoiset olosuhteet tulevat tutuksi koko
kolmikolle, kun rakennusprojektin edetessä työ tuo Mänttään
parin kuukauden välein.
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Konservointi pelastaa

Kirsikkamadonnan
Gösta Serlachiuksen taidesäätiössä on Suomen oloissa harvinaislaatuinen
kokoelma vanhaa, 1400–1700-lukujen eurooppalaista maalaustaidetta,
jota hiljattain on ryhdytty tutkimaan ja konservoimaan.

Merkittävä osa kokoelman teoksista – kaikkiaan 38 – on
maalattu puulle, joka oli suosittu maalauspohja etenkin
flaamilaisten ja hollantilaisten mestareiden keskuudessa
1400–1600-luvuilla. Paneelimaalauksista valtaosa on 400–
500 vuotta vanhoja, ja ne ovat kokeneet monenlaisia vaiheita
ja säilytysolosuhteita. Puu on tunnetusti hyvin herkkä ilman
suhteellisen kosteuden vaihteluille, joiden mukaan se elää joko
kutistuen tai laajentuen. Ei siis ole ihme, että aika on jättänyt
jälkensä teoksiin monin tavoin, kuten halkeiluna ja värin
irtoamina.
Taidesäätiön kokoelman helmiin lukeutuu Quinten Massyksen
työhuoneelle attribuoitu Kirsikkamadonna (Leuven 1466
– Antwerpen 1530). Maalauksen hankki Gösta Serlachius
vuonna 1937 Louis Richteriltä Lontoosta. Tämä toimi
siellä taidekauppiaana ja oli huutanut teoksen Sotheby’n
huutokaupasta 7.7.1937. Teos oli ollut aiemmin Irlannissa

Quinten Massyksen työhuone, Madonna ja lapsi, ”Kirsikkamadonna”,
1500-luku, öljy puulle, 82 x 65 cm, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö

R.W. Doynen kokoelmassa ja New Yorkissa William F. Kennyn
kokoelmassa.
Kirsikkamadonnan sommitelmasta tunnetaan lukuisia
versioita, mutta itse originaaliteoksen oletetaan kadonneen.
Originaalina pidetään maalausta, joka kuului Cornelis
van der Geestin kokoelmaan 1600-luvun alussa ja joka on
kuvattuna Willem van Heachtin maalaamassa Cornelis van der
Geestin taidekokoelmaa esittävässä teoksessa vuodelta 1628
(Antwerpen, Rubenshuis).
Kirsikkamadonna on siinä määrin huonokuntoinen,
että sitä ei ole voitu enää pitkään aikaan pitää esillä.
Paneeli on haljennut lautojen liitoskohdasta, ja
maalauksessa on laajoja maalinirtoama-alueita. Maalaus
konservoidaan lähitulevaisuudessa ja siksi selvitettiin
sen aiempi konservointihistoria, joka osoittautui sangen
mielenkiintoiseksi.
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Suihko oli päättänyt vuonna 1960 eristää maalauksen lasilla
päällystettyyn laatikkoon, jonka tarkoituksena oli estää
lämpötilan ja kosteuden vaihteluiden vaikutukset. Muutamaa
vuotta myöhemmin vuonna 1965 Suihko edelleen työskenteli
maalauksen parissa.
Vuonna 1969 Hintze kirjoitti säätiön hallituksen
puheenjohtajalle R. Erik Serlachiukselle, että Suihko
oli palauttanut maalauksen kymmenen vuoden jälkeen
kykenemättä tekemään mitään sen pelastamiseksi.
Hintze ehdotti, että tehtävä annettaisiin Tukholman
Nationalmuseumissa työskentelevälle konservaattori Titoville,
joka oli taitava paneelimaalausten konservoinnissa. Titov oli
kehittänyt menetelmän, jossa puu kyllästettiin glykolilla siten,
että lämpötilan ja ilman kosteuden vaihtelut eivät siihen enää
voineet vaikuttaa. Myös Ateneumin konservaattori Johannes
Gebhard, joka tunsi Titovin hyvin työskenneltyään yhdessä
tämän kanssa, puolsi esitettyä käsittelyä. Siitä ei kuitenkaan
löydy minkäänlaisia mainintoja arkistossa, ja ilmeisesti sitä ei
siis koskaan toteutettu.

Kirsikkamadonna-teoksen originaalina pidetään maalausta,
joka kuului van der Geestin taidekokoelmaan 1600-luvun alussa.
Maalaus näkyy etualalla. Willem van Heacht, Cornelis van
der Geestin taidekokoelma, 1648, yksityiskohta, (Antwerpen,
Rubenshuis). Kuva: Rijksmuseum, Amsterdam.

Vuoden 1974 vuosikertomuksessa todetaan, että
konservaattorit Johannes Gebhard ja Sinikka Gustafsson
olivat konservoineet Kirsikkamadonnan. Toimenpiteistä ei
ole valitettavasti tarkempia tietoja, mutta on luultavaa, että
Johannes Gebhard poisti tuolloin Nilsonin 1940-luvulla
tekemän parketoinnin. Hän teki yhteistyötä viulunrakentaja
Kaarlo Bergmanin kanssa, joka puolestaan toteutti teoksessa
edelleenkin olevan alumiinisen tukirakenteen. Nämä
toimenpiteet eivät kuitenkaan estäneet puupaneelin elämistä,
ja ennen pitkää paneeli halkesi saumakohdastaan. Tämä käy
ilmi Helena Nikkasen vuonna 1979 tekemästä kuntoraportista.
Vaikka teos oli konservoitu hiljattain, siinä oli jo uusia
vaurioita, kuten pystysuora halkeama ja sen alueella havaittava
maalinirtoama. Ne johtuivat puupohjan liikkumisesta. Outi
Sieväsen raportissa vuodelta 1980 puolestaan todetaan, että
maalaus oli haljennut, mutta sauma oli hiljattain liimattu ja
korjattiin nyt uudelleen.
Kirsikkamadonna on hyvä esimerkki siitä, kuinka vaativaa
on vanhojen taideteosten säilyttäminen jälkipolville.
Kirsikkamadonnan tulevaisuus näyttää kuitenkin nyt
valoisalta. Tavoitteena on saada teos konservoitua uuden
taidemuseorakennuksen avajaisiin.

Teosta konservoitiin useaan otteeseen pian hankinnan
jälkeen. Sota-aikaan 1940-luvulla se oli Tukholmassa, jossa
konservaattori Alfred Nilson rakensi paneelin tukirakenteeksi
parketoinnin, jonka tarkoituksena oli estää paneelin
vääntyminen. Lisäksi hän kiinnitti irtoavaa väriä, puhdisti,
restaurointimaalasi ja lakkasi teoksen. Nämä toimenpiteet
Nilson eritteli taidesäätiölle 18.6.1948 päiväämässään laskussa.
Konservointitoimenpiteistä huolimatta ongelmat teoksen
kunnossa jatkuivat. Vuonna 1955 taidesäätiön sihteeri Lasse
Sevelius totesi säätiön hallituksessa taideasiantuntijana
toimineelle Bertel Hintzelle toiveikkaasti, että nyt Massyksen
teosta koskeva konservointiongelma on vihdoin voitu ratkaista
lopullisesti Ateneumin konservaattori Niilo Suihkon avulla.
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Kirsi Eskelinen
Kokoelmapäällikkö, FT
Lähteet:
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön arkisto
Museonjohtaja emerita Maritta Pitkäsen
suullinen tiedonanto 2010

Arvokas Serlachius-

Kirjeenvaihto
sähköiseen
muotoon

©iStockphoto.com/arakonyunus

Alkuperäisessä muodossa säilytetty Gösta Serlachiuksen kirjeenvaihtoarkisto
järjestetään ja siirretään sähköiseen muotoon. Mittava digitointiurakka tehdään
työhön varta vasten suunnitellun automaatiojärjestelmän avulla.
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Leena Leiman (vas.) ja Milla Sinivuori-Hakanen työstävät vanhoja
kirjeoriginaaleja, joita on museon kokoelmassa satojatuhansia kappaleita.

Serlachiusmuseoiden
arkistoaineistot
Serlachius-museot vastaavat
kulttuurihistoriallisesti tärkeästä
arkistokokoelmasta. Arkistossa on Serlachius
Oy:n teolliseen historiaan, Serlachiusten
sukuun ja Mäntän kulttuurihistoriaan
liittyvää materiaalia, kuten asiakirjoja,
rakennuspiirustuksia, valokuvia ja
filmimateriaalia.
Kokoelmat ovat syntyneet pääasiassa lahjoitusten
kautta.
Museot kartuttavat tällä hetkellä aktiivisesti
muistitietokokoelmaansa ja järjestävät
säännöllisesti perinnekeruita eri aihepiireistä.
Arkistoaineistojen digitointityö suojaa
alkuperäisaineistot ja parantaa aineistojen
saavutettavuutta.
Arkistot ovat tutkijoille avoinna sopimuksesta.
Yhteyshenkilö on kokoelmasuunnittelija Leena
Leiman.

Digitaaliseen muotoon siirrettävässä Gösta Serlachiuksen
kirjeenvaihtoarkistossa on satojatuhansia yksittäisiä
dokumentteja. Kaikkiaan kirjeenvaihtoa on noin 60
arkistohyllymetrin verran. Kokoelmaan sisältyvät vuorineuvos
Gösta Serlachiuksen kirjeenvaihto (1898–1942), hänen
elämäntyönsä jatkajan, poikansa vuorineuvos
R. Erik Serlachiuksen kirjeenvaihto (1960–1980) ja viimeisen
yhtiön johdossa olleen patruunan Gustaf Serlachiuksen
kirjeenvaihtoa (1985–1987). Lisänä on muita yhtiön
toimintaan liittyviä asiakirjoja.
– Aineiston haurain osuus koostuu vanhoista hienoista
kirjeoriginaaleista ja silkkipaperisista kirjekopioista. Kun
dokumentit ovat sähköisessä muodossa, ei itse originaaleihin
tarvitse kajota, ja aineiston kiinnostava sisältö on paikasta
ja ajasta riippumatta museoiden oman henkilökunnan ja
myöhemmin digitoinnin valmistuessa myös tutkijoiden
käytössä, kertoo Serlachius-museoiden kokoelmasuunnittelija
Leena Leiman.

Onnistunut pilottiprojekti
Serlachius-museoiden ja pirkkalalaisen Pikselitehdas Oy:n
yhteistyönä lähdettiin kehittämään prosessia aineiston
nopeaan ja turvalliseen digitointiin. Tuloksena syntyi
ensimmäinen museaalisen kirjearkiston digitointia varten
luotu automaatiojärjestelmä Suomessa.
– Digitointijärjestelmä toimii täysin automaattisesti.
Dokumenttien siirrossa skannerille ja skannerilta
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hyödynnetään kevyellä alipaineella toimivaa tarttujaa,
jossa digitoitavat dokumentit pysyvät suorina ja
täysin vahingoittumattomina koko prosessin ajan aina hauraita
silkkipapereita myöten. Jos imussa tapahtuu häiriö, toiminta
keskeytyy välittömästi, ja asiakirja ei vaurioidu. Samaa
tekniikkaa voidaan käyttää myös paperivalokuvia digitoitaessa,
selvittää Kari Hankaniemi Pikselitehtaalta.
Automaatiojärjestelmän avulla on digitoitu erinomaisin
tuloksin jo noin 18 000 asiakirjaa. Museossa ollaan tyytyväisiä
pilottiprojektin tuloksiin. – Etuina ovat digitointiprosessin
nopeus ja lopputuloksen eli tiedostojen hyvä, standardien
mukainen laatu, sanoo Leena Leiman.
– Oli haaste hallita turvallisesti tällaista erityyppisistä
paperilaaduista koostuvaa kokonaisuutta. Laitteiston toiminta
on kuitenkin ylittänyt kaikki odotukset, iloitsee myös
Hankaniemi.
Yksi projektin työläimmistä vaiheista on mittavan aineiston
järjestäminen digitointia varten. Tallennustyö museolla jatkuu
vielä digitoinnin jälkeen, kun kuvatiedosto sisältökuvauksineen
viedään museon sähköiseen arkistotietokantaan.
Järjestetyn ja arkistoidun kirjeaineiston valmistelusta
digitointia varten on vastannut museoassistentti Milla
Sinivuori-Hakanen ja arkiston digitointiprojektin
suunnittelusta Leena Leiman. Työryhmään kuuluvat lisäksi
kokoelmapäällikkö Kirsi Eskelinen ja suunnittelija Raija
Idänheimo.

Kiehtova lähdeaineisto
Aineisto sisältää kirjeenvaihtoa vuorineuvos Gösta
Serlachiuksen yksityis- ja työelämästä. Dokumentit antavat

käsityksen esimerkiksi siitä,
miten kansainvälistä suuryritystä johdettiin
ja miten hoidettiin yhteyksiä liikekumppaneihin kotimaassa
ja ulkomailla. Teollisuusjohtajalle osoitettiin myös paljon
tarjouksia tai pyyntöjä; toivottiin töitä tai suoraa rahallista
avustusta.
Teollisen historian lisäksi aineistosta voi lukea muun
muassa maatalouteen, metsästykseen, taiteeseen ja Mäntän
kehittämiseen liittyvää historiaa. Vuorineuvos Gösta Serlachius
kävi vilkasta kirjeenvaihtoa Mänttää ja sen rakennuksia
suunnitelleiden arkkitehtien sekä taiteilijakontaktiensa,
kuten Emil Wikströmin, Akseli Gallen-Kallelan ja Lennart
Segerstrålen kanssa.

Kokoelmaselain avautumassa
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin kuuluvia
arkistoaineistoja on luetteloitu ja digitoitu sähköiseen
tietojärjestelmään jo lähes 10 vuoden ajan. Museoiden
arkistotietokantoja muutetaan parhaillaan selainpohjaiseksi,
jolloin aineistoja pääsee tarkastelemaan myös Internetin
kautta.
– Pyrimme avaamaan ensimmäiset aineistot verkossa
vuodenvaihteessa 2011–2012. Tällöin museon
ulkopuolelta aineistoihin voi tutustua etukäteen
tilattavan käyttäjätunnuksen kautta. Gösta Serlachiuksen
kirjeenvaihtoarkisto valmistuu kokonaisuudessaan
digitaaliseen muotoon noin viiden vuoden kuluttua. Näin
turvaamme aineiston säilymisen tuleville sukupolville, ja se on
helposti saavutettavissa, sanoo Leiman.
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17

Sinun

Sydämellisesti
Juha Roponen

Talous- ja hallintojohtaja Juha
Roponen tekee tiiviisti töitä sijoitusten,
budjetoinnin, kiinteistöjen ja
henkilöstöasioiden parissa – ja karistaa
kiireet jääkiekkokaukalossa liikkuen.

Milloin ja mistä tulit taidesäätiön
palvelukseen?
Tulin pankkimaailmasta ja aloitin säätiössä
vuonna 2001 ensimmäisenä täysipäiväisenä
kirjanpitäjänä. Museotoimintaa pyöritettiin
silloin ainoastaan Joenniemen kartanossa.
Vakituisia työntekijöitä oli tuolloin
kaikkiaan neljä.
Taidesäätiö oli ostanut vuonna 2000
Metsä-Serla Oyj:ltä G.A. Serlachius Oy:n
entisen pääkonttorin, Valkoisen talon, ja työ
rakennuksen muuttamiseksi museoksi oli
alkamassa.

Miten museoiden
taloutta hoidetaan?
Talousasioiden hoito on suurin kokonaisuus
työssäni, ja se jakautuu kahteen osaan
eli taidesäätiön talouteen ja museoiden
talouteen. Karkeasti ottaen voidaan sanoa,
että taidesäätiön puoli on tuottoja, ja
museoiden talous on puolestaan pääasiassa
kulujen hallinnointia.
Säätiön talous on sijoitusomaisuuden hoitoa,
ja tätä työtä teen yhdessä taidesäätiön
hallituksen puheenjohtajan kanssa.
Apunamme on varainhoitajia useissa eri
pankkiryhmissä, ja heidän ehdotuksiensa
pohjalta teemme itsenäisesti päätökset
sijoituksista.
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Talousasiat vaativat ajan hermolla olemista:
käyn päivittäin talouslehtien nettisivuilla ja
seuraan varainhoitajien kuukausiraportteja.

Mitä työhösi kuuluu
talousasioiden lisäksi?
Tärkeä osa työtäni on henkilöstöstä
huolehtiminen. Se tarkoittaa museoiden
kaikkiaan 21:n vakituisen työtekijän
hyvinvointia ja työsopimuksiin kuuluvia
asioita, muun muassa lakisääteisten
oikeuksien järjestämistä työpaikalla.
Vastaan lisäksi kiinteistöjemme ja pihaalueiden ylläpidosta eli hienommin
sanottuna niiden teknisestä isännöinnistä.
Tavalliseen työviikkoon ilmaantuu usein
hyvin käytännönläheistä hommaa. Viime
kesänä käärimme hihat ja korjasimme
porukalla ilmastointikonetta Gustafmuseolla.

Miten Gösta-museon
laajennushanke on vaikuttanut
työhösi?
Kyse on taidesäätiön historian
mittavimmasta investoinnista. Meneillään
oleva suunnittelutyö ja vuonna 2012 alkava
rakentaminen työllistävät minua paljon,
mutta sitten kun talo on valmis, muut ovat
kiireisempiä!

Ensi kesään mennessä tarkennetaan uuden
museon suunnitelmia, vahvistetaan alueen
asemakaava, haetaan rakennuslupa ja
lasketaan tarkempia kustannusarvioita.
Tämän jälkeen on urakkasopimusten vuoro.

Mikä on ollut mieleenpainuvin
tilanne tai hetki työvuosiesi
aikana museoilla?
Gustaf-museon avajaistilaisuus vuonna
2003 oli arvokas tilaisuus, jossa isännöimme
valtakunnan kermaa ja vaikuttajia aina
tasavallan presidentistä lähtien. Saamme
varmasti kokea yhtä arvovaltaisen
tilaisuuden juhlittaessa Gösta-museon
avajaisia vuonna 2014!

Sinut tunnetaan innokkaana
monen lajin urheilijana. Mikä on
paras saavutuksesi?
Pelasin aikoinaan paikallisessa
jääkiekkoseurassa ja kiekkoilen edelleen
säännöllisesti.
Lisäksi tulee hiihdettyä, juostua
ja rullaluisteltua. Liikunta on
kokonaisuudessaan lähellä sydäntäni.
Maratonin olen juossut seitsemän kertaa,
tosin viimeisestä Jyväskylässä vuonna 2008
juossusta on jo jonkin verran aikaa.

Ohjelmavinkit

Esimerkkiohjelmia ryhmille
Serlachius-museoilla vierähtää nopsaan tunti jos toinenkin.
Ohjelmavalikoimamme muodostuu helposti toisiinsa liitettävistä paloista,
joista voi rakentaa omalle ryhmälleen sopivan kulttuuriretken tai kokouspäivän.
Ohjelmiin kuuluvat perinteisten opastettujen kierrosten lisäksi myös
kevyemmät draamaopastukset, erilaiset työpajat ja jopa metsäpolkukävely
museolta toiselle.

Päiväannos taidetta
ja historiaa

Reipashenkinen
kokouspäivä

klo 10.00 Serlachiusten tarina -lyhytelokuva Gustafin
auditoriossa. Filmi johdattaa kepeällä tavalla
Serlachius-yhtiön historiaan.

klo 9.00 Kokoontuminen taidemuseo Göstalla

klo 10.30 Kahvia ja virvokkeita Gustaf-museolla.
klo 11.00 Opastettu kierros Gustaf-museon näyttelyihin.
Perusnäyttely kertoo, miten Serlachiuksen
valtakunta rakentui, ja millaista oli elämä
paperipitäjässä. Lisäksi katsaus vaihtuviin
näyttelyihin ja vaikuttavaan museorakennukseen,
joka toimi metsäyhtiön pääkonttorina.
klo 12.15 Opastettu tutustuminen Mäntän kirkkoon,
jossa muun muassa kuvanveistäjä Hannes Autereen
upeat puuveistokset.
Siirtyminen ryhmän omalla bussilla taidemuseolle
Joenniemen kartanoon.
klo 13.00 Lounasruokailu tunnelmallisella Autereen tuvalla
taidemuseon pihapiirissä.
klo 14.00 Opastettu tutustuminen Gösta-museon
taideaarteisiin. Opastuksemme
keskeyttää kuitenkin
hetkeksi yllättävä
vieras 1700-luvulta.

Hintaesimerkki

40 hlö:n ryhmälle
museoiden pääsymaksu ja
opastukset 9 €/hlö,
kahvitarjoilu ja lounas
15 €/hlö.
hinnat sis. alv:n

Tutustumme muun muassa suomalaisen
kultakauden mestareihin. Sen jälkeen piipahdamme
Autereen tupaan kahville tai otamme eväät mukaan.
Lähdemme kävely- tai pyöräilytaipaleelle
(museon jopoilla), joka vie meidät
järvenrantamaisemissa Lemmenpolkua pitkin
2,5 km:n matkan Gustaf-museolle.
klo 11.00 Kokousta tai ryhmän muuta omaa ohjelmaa
Gustaf-museon auditoriossa tai paperipajalla.
klo 13.00 Pyörillä tai kävellen reippaillen ruokailemaan
hotelli-ravintola Mäntän Klubille.
Hieno klubirakennus valmistui
20-luvulla Serlachius-yhtiön
juhla- ja edustustilaksi.
klo 14.15 Raskaan aterian jälkeen
kepeä aloitus iltapäivän
kokoukseen: Gustafmuseolla draamaopastus
”Yhtiölle töihin”.
Eletään vuotta 1951 ja
Serlachius-yhtiön tomera
työhönottaja hakee
konttoriin uusia työntekijöitä.
Olisikohan teissä ainesta?

Hintaesimerkki

20 hlö:n ryhmälle
museoiden pääsymaksu,
opastukset ja kokouspalvelut
17 €/hlö, kahvitarjoilu sekä
lounas 20 €/hlö.
hinnat sis. alv:n

klo 15.00 Kokous tai ryhmän muu ohjelma voi jatkua.
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Ohjelmavinkit

Gustafin näyttelyt
Moderni museo Serlachius-yhtiön entisessä
pääkonttorissa Valkoisessa talossa kutsuu
tutustumaan historian tarinoihin.
Opastuksemme kestävät tunnin. Perusopastuksen hinta
on 40 euroa. Kysy myös draama- ja erikoisopastuksia.
Varaukset ennakkoon myyntipalvelusta, p. (03) 488 6800.

Kotkan siipien suojassa

Metsästäjät

Gustafin perusnäyttely on matka Serlachiusten rakentamaan
valtakuntaan ja paperipitäjän menneisyyteen. Näemme ja
koemme, millaista elämää viettivät teollisuuspatruunat ja
työläiset arjessa ja juhlassa.

Pureudumme suomalaisten metsästysharrastukseen
nykymetsästäjien kertomusten ja videohaastattelujen kautta.
Kuulemme harrastuksen motiivista ja etiikasta, näemme
oikeista jahtitapahtumista koostettuja lyhytelokuvia ja
seuraamme metsästäjien yhdessäoloa. Metsästyksen
muutoksesta kertovat valokuvat ja eri aikakausien esineistöt.

Tarjoamme myös erikoisopastusta, koko talon kierrosta,
jonka aikana kuullaan vaikuttavan museorakennuksen
arkkitehtuurista ja historiasta metsäjätin pääkonttorina.

Suunnittelukilpailun satoa
Taidemuseo Göstan laajennuksesta
järjestettyyn kansainväliseen
suunnittelukilpailuun vastaanotettiin
ennätysmäärä, 579 kappaletta
ehdotuksia.

Päättyy
1.1.2012

Voittajaksi julkistettiin kesällä 2011
espanjalaisen suunnittelutoimiston ehdotus.
Näyttely esittelee arkkitehtikisan kärkityöt pienoismallein
ja planssein, ja kaikkiin kilpailutöihin pääsee tutustumaan
multimediaesityksen avulla.

Näyttelykäyntiä syventää ryhmille tarjottava Metsälledraamaopastus, joka vie hetkeksi entisaikojen
metsästystunnelmiin. Innokas
metsämies vuosikymmenten takaa
tarinoi retkiensä sattumuksista ja
kuvaa hersyvällä tavalla niin tavallisen
kansan kuin herrojen metsästyspuuhia.
Esityksen kesto: 30 min.

Lapsuuden tarinat
Jättikokoiseksi peliksi rakennettu näyttely kertoo, millaista
lapsuutta on vietetty eri vuosikymmeninä. Pelin etapeissa
tutustutaan multimedioiden, pienten tehtävien, kuvien ja
esineiden kautta lapsuusaikojen historiaan.
Muistellaanpa vaikka koulun sääntöjä,
vaatemuotia tai rakkaimpia omaan
lapsuuteen kuuluvia leikkitavaroita!
Näyttely on lapsille iloinen puuhamaa,
aikuisille täynnä nostalgiaa!
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Päättyy
22.4.2012

Ohjelmavinkit

Göstan näyttelyt
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön taidekokoelma
esittäytyy Joenniemen kartanon arvokkaassa
miljöössä. Tunnettujen klassikkotöiden rinnalla on
nyt myös nykytaidetta.
Opastuksemme kestävät tunnin. Perusopastuksen hinta
on 40 euroa. Kysy myös draama- ja erikoisopastuksia.
Varaukset ennakkoon myyntipalvelusta, p. (03) 488 6800.

Metsä
Näyttely koostuu lähes 50:n suomalaistaiteilijan metsäkuvista
aina 1800-luvun puolivälistä taiteen nykyvirtauksiin saakka.
Metsä näyttäytyy kutsuvana sylinä, synkeänä
piilopaikkana, yksityisenä mielenmaisemana ja
koko kansakunnan omakuvana. Kultakauden
merkkiteosten rinnalle on tuotu rohkeasti
nykyvalokuvaa ja videotaidetta.

Päättyy
1.1.2012

Maria Wiik, Tytön pää,
1886, öljy puulevylle, Gösta
Serlachiuksen taidesäätiö

Metsä-näyttelyn taiteilijat:
Tuori, Järnefelt, Kivi, Kirves, Holmberg, Lindholm,
Gallen-Kallela, Soldan, Autere, Lampisuo, Lehto, Tikkanen,
Uusitalo, Enckell, von Wright, Ollila, Pusa, Lavonen,
Lönnberg, Halonen, Nelimarkka, Markkula, Ruutsalo, Stenius,
Salokivi, Mäntynen, Gottberg, Vanni, Simberg, Krohn, Soinio,
Cawén, Finne, Kuitula, Munsterhjelm, Salmenkivi, Halso,
Savolainen, Heiskanen, Seppo & Kovalainen, Kovalainen,
Laine & Heiskanen, Iso-Lähteenmäki, Kurunsaari, Churberg ja
von Swetlik.

Lummelampi
Tuulia Susiahon videoinstallaation nimi viittaa taiteilija
Claude Monet’n maalauksiin. Susiahon teoksessa järven
pinnan pienet tapahtumat yhdistyvät säveltäjä Olli
Virtaperkon orkesterisävellykseen Kuru. Audiovisuaalista,
kokeellista taidetta edustava Lummelampi on taidesäätiön
tilausteos.

Göstan helmet
Näyttely esittelee taidesäätiön kokoelman rakastettuja teoksia.
Kultakauden taiteilijoiden, kuten Gallen-Kallelan, Edelfeltin,
Schjerfbeckin ja Simbergin tutut kansankuvaukset, maisemaaiheet ja henkilökuvat esittäytyvät näyttelyssä uudella tapaa
rinnastettuna ja kommentoiden toinen toistaan.
Yksi näyttelyn teemoista on naiskauneus taiteessa, johon voi
tutustua eri aikakausien naiskuvausten ja kauneusihanteiden
kautta.
Teoksia kaikkiaan 32:lta taiteilijalta:
Wiik, Runeberg, Berndtson, Enckell, Edelfelt, Gallen-Kallela,
Simberg, Lundahl, Westerholm, Börjeson,Vallgren, Mäntynen,
Hämäläinen, Halonen, Collin, Kamppuri, Wikström,
Nelimarkka, Lönnberg, Munsterhjelm, Finne, Cawén, Monet,
Teniers nuorempi, Thomé, Sallinen, Aaltonen, Fragonard,
von Becker, van Noordt ja Danielson-Gambogi.
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Kirja-

uutisia

Osta tai tilaa
Julkaisuja voi ostaa Serlachius-museoiden
kaupoista tai tilata postiennakolla.
Postitse lähetettävien tilausten hinta =
kirjan hinta + todelliset postituskulut +
postiennakkomaksu + käsittelykulu 2 e.

Goda
nyheter!

Översättning på svenska
är på kommande.

Göstan helmet

Metsästäjät

Retken Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön kokoelmien pariin voi
nyt tehdä nojatuolissa. Uudessa
Göstan helmiä -julkaisussa
esitellään korkeatasoisin kuvin
säätiön kokoelmista 76 teosta
yhteensä 38:lta suomalaiselta
taiteilijalta. Kuvissa sukelletaan
myös teosten yksityiskohtiin. Kirja
on tekstitetty suomeksi, ruotsiksi ja
englanniksi.

Metsästäjät avaavat harrastustaan
Gustaf-museon Metsästäjätnäyttelyn julkaisussa. Näyttelyä
varten haastateltiin suomalaisia
eri-ikäisiä ja taustoiltaan erilaisia
metsästäjiä: miehiä, naisia,
aloittelijoita ja konkareita.

nyt kirjana!

Julkaisun ovat toimittaneet MarjoRiitta Simpanen ja Suvi-Mari
Eteläinen.
Kätevästi selailtavan, 192-sivuisen
pikkukirjan hinta on 10 euroa.
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puhuvat tuoreessa
julkaisussa

Pauli Sivosen kirjassa annetaan
haastateltujen itsensä puhua
ja selvittää motiivejaan ja
mielipiteitään metsästyksestä.
Kirjan hinta on 27 euroa.

Palkittu

patruunan
elämäkerta
ilmestyy myös
ruotsiksi

Vihreän kullan kirous - G.A.
Serlachiuksen elämä ja afäärit on
poikinut kirjoittajalleen FT Teemu
Keskisarjalle tukun palkintoja.
Isoin niistä, 15 000 euron
tiedonjulkistamisen valtionpalkinto
myönnettiin lokakuussa.
Teoksen hinta on 25 euroa.

Pauli Sivonen
johtaja

Mitä

On oikeastaan paradoksaalista, että
taidesäätiön museona Gustaf vertautuu
usein helpoiten negaationa isoveljeensä
Göstaan. Gustaf on se Serlachiuksen
museo, joka ei ole taidemuseo. Tämä on
hassua siksi, että nimenomaan Gustafin
näyttelyitä suunnittelevat elävät taiteilijat.
Heidän joukossaan on ollut jonkin verran
kuvataiteilijoita, mutta enemmän teatterin,
elokuvan ja kirjallisuuden ammattilaisia.

Gustafista
tulee isona?
Joenniemen kartanon laajennushankkeen
vuoksi mietimme täällä Serlachiusmuseoilla tällä hetkellä kaiket päivät
Göstan tulevaisuutta. Siksi on hyvä
välillä pysähtyä pohtimaan myös hänen
pikkuveljensä Gustafin asioita. Melkein
kymmenen vuoden ikään tullessaan
Gustaf on jo pahimmat uhmaikänsä
elänyt, kohta on edessä murrosikä.

Yleisö otti uuden museon omakseen,
ja näyttelyistämme kirjoitettiin paljon.
Silti uutta museota on näihin päiviin asti
vaivannut jatkuva dilemma. Emme oikein
osaa itsekään sanoa, millainen tai minkä
alan museo Gustaf on. Näin ollen ei ole
yllätys, ettemme ole välttämättä osanneet
kertoa Gustafiin houkuttelemillemme
ihmisille, mihin he ovat tulossa.

Kun perustimme 2000-luvun alussa G. A.
Serlachius Oy:n entiseen pääkonttoriin
uutta museota, mietimme tietysti paljon,
millainen siitä tulee. Tarkoitus oli esitellä
Serlachiuksen suvun ja mänttäläisen
metsäteollisuusyhteisön vaiheita
monipuolisella ja mahdollisimman
vuorovaikutteisella ja elämyksellisellä
tavalla.

Göstan osalta
museon kuvailu
on helppoa. Gösta
on taidemuseo –
kaikki ymmärtävät
tästä yhdestä
lauseesta, mistä on
kyse. Mutta kun
asiakaspalvelijamme ovat muistuttaneet
Göstan kävijöitä mahdollisuudesta
vierailla myös Gustafissa, vastaus on
usein ollut se, että ”emme me ehkä ole
teollisuusmuseosta kiinnostuneita”.

Varsinaista kokoelmaa uudella museolla
ei ollut, joten elämysten välittämisessä
museoesineille jäi alusta asti varsin pieni
rooli. Elämyksellisyyteen tähdättiin
niin, että näyttelyitä suunnittelemaan
palkattiin taiteilijoita, erityisesti teatterija elokuva-alojen ammattilaisia.
Vuorovaikutteisuuteen pyrimme
tiedekeskuksista tutuilla metodeilla.
Lisäksi panostimme palveluihimme,
joiden kehittämiseen tähtäävät opit
haettiin matkailumaailmasta.

Nykytaiteesta kiinnostuneet ovatkin
usein havainneet samankaltaisuutta
taidemaailman ja Gustafin välillä. Hauskin
esimerkki tästä koettiin 2007, kun
Mäntän kuvataideviikkojen kuraattori
Jani Leinonen halusi nimetä museomme
perusnäyttelyn yhdeksi kuvataideviikkojen
teokseksi.

Ongelmaksi jää, että emme edelleenkään
oikein osaa määritellä, mihin museoiden
lajityyppiin Gustaf
kuuluu. Se ei ole
perinteinen taidemuseo
Kaikki kunnia
eikä perinteinen
teollisuusmuseoille, mutta kulttuurihistoriallinen
sellainen Gustaf ei ole. museo.

”

Kaikki kunnia teollisuusmuseoille, mutta
sellainen Gustaf ei ole. Hänen saleissaan
ei esitellä paperikoneita eikä yhtiöiden
organisaatiokaavioita. Perusnäyttelyssä
kyllä kerrotaan mänttäläisen
teollisuusyhteisön elämästä, mutta
vaihtuvissa näyttelyissä teemat ovat tulleet
hyvin laajalta kirjolta.

Toisaalta voidaan ehkä
ajatella, että kategorioihin
kuulumattomuus on vain kunniaksi
taidesäätiömme nuoremmalle museolle.
Taiteen ytimeen kuuluu uusille poluille
hakeutuminen, uudenlaisten näkökulmien
avaaminen. En malta olla heittäytymättä
juhlalliseksi: voisiko Gustafista tulla
isona jotain, joka omalta osaltaan haastaa
määrittelemään museokenttää kokonaan
uudenlaisista näkökulmista?
Pauli Sivonen
Johtaja
Serlachius-museot
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Ryhmämatkalle

Kai tapaamme
pian Mäntässä?

Suunnittelemme seurueellesi
ohjelman ja aikataulun
toiveidesi mukaan. Perinteisten
opastuskierrosten ohella tarjolla
kevyempää ja elämyksellistä
ohjelmaa!

Näyttelyt 2011–2012

PÄÄKONTTORI

JOENNIEMEN KARTANO

Kotkan siipien suojassa

Metsä 1.1.2012 saakka

Perusnäyttelyssä kertomuksia patruunoiden ja työläisten
elämästä pitkän piipun juurella

47:n suomalaisen taiteilijan metsäkuvia
1850-luvulta nykypäivään

Metsästäjät

Göstan helmet

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

Yleisön suosikkiteoksia kokoelmastamme,
pääosassa kultakauden mestarit

Lapsuuden tarinat 22.4.2012 saakka

Lummelampi

Koko näyttelytilan täyttävä pelilauta täynnä lapsuuden
historiaa - aikuisille nostalgiaa ja lapsille iloinen puuhamaa

Tuulia Susiahon videoinstallaatio,
äänimaailmana Olli Virtaperkon orkesteriteos

Suunnittelukilpailun satoa

Uutta!

Taidemuseo Göstan laajennuksesta järjestettyyn
kansainväliseen suunnittelukilpailuun saapuneita
ehdotuksia

Gösta ja Gustaf avaavat kaksi
uutta näyttelyä touko-kesäkuussa
2012. Seuraa ilmoittelua
nettisivuillamme ja lehdissä!

23.6.2011–1.1.2012

SERLACHIUS-MUSEOT
GUSTAF | R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä
GÖSTA | Joenniemen kartano, Joenniementie 47, 35800 Mänttä
Myyntipalvelu p. (03) 488 6800
MUSEOT AVOINNA
Vuoden 2011 loppuun ke 14–20, to–su 12–17
Aukioloajat muuttuvat 2012 alkaen:
talviaikana (1.9.–31.5.) ke–su 12–17, kesäaikana (1.6.–31.8.) joka päivä 10–18
Ryhmille sopimuksen mukaan myös aukiolon ulkopuolella
HINNAT – Yhdellä pääsymaksulla kaksi museota!
Aikuiset 8 e, lapset 1 e (7–16 v.), perhelippu 16 e (2 aikuista ja 1–4 lasta)
Ryhmät 5 e/henkilö (vähintään 8 henkilöä)
Eläkeläiset, opiskelijat, varusmiehet, työttömät 5 e
Kausikortti 40 e (voimassa vuoden)

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

Vaasa
58

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