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Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmaan kuuluu
myös teoksia, joiden aitoutta on tutkittu. Yksi niistä on
Akseli Gallen-Kallelan maalaus Toriseva.
Kokoelmapäällikkö Kirsi Eskelinen saattoi
Gallen-Kallelan maalauksia Japaniin suureen
suomalaista taidetta ja designia esittelevään näyttelyyn.
Oula Silvennoisen Gösta Serlachiuksesta kirjoittama
elämäkerta kertoo kovapintaisesta yritysjohtajasta.
Serlachius-museoiden tutkija
Suvi-Mari Eteläinen esittäytyy.
Taidemuseo
aidemuseo Göstan ollessa suljettuna taidesäätiön
teoksista
eoksista on koottu laaja näyttely Turun taidemuseoon.

Pauli Sivonen pohtii, miksi osa museotyöstä
jää yleisöltä piiloon.

JULKAISIJA
Serlachius-museot Gustaf ja Gösta
R. Erik Serlachiuksen katu 2
35800 Mänttä
p. (03) 488 6800
info@serlachius.fi
www.serlachius.fi
www.facebook.com/serlachius
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KANNEN KUVA
G. A. Serlachius Oy:n
pääkonttori vuonna 1938.
Julkisivu vinosti edestä.
Serlachius-museot,
valokuva-arkisto.
Kuvaa on manipuloitu.
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Olipa hauska pitää teitä vieraanamme. Toivottavasti matkanne sujui ilman erityistä vaivaa ja pääsitte turvallisesti kotiin.
Muistattehan Göstan kartanon oven, sen hienon, tammisen ulko-oven, jossa lempitaiteilijamme Hannes Autere
veistoksillaan kuvaa vuodenaikoja ja ihmiselon vaiheita lapsuudesta vanhuuteen. No nyt yksi pitkään puhuttu
tapaus on tullut todeksi: Gösta pisti tuon oven lopullisesti säppiin ja sanoi, että tästä ei sitten kuljeta enää koskaan.
Niin siinä taitaa todellakin käydä.
Kun seuraavan kerran tulette luoksemme taidetta katsomaan, astutte sisään aivan modernistisesta ovesta
ja suoraan Göstan rakennuttamaan uuteen paviljonkiin. Kartanoon astellaan silloin tyystin eri suunnasta
kuin ennen – arkkitehtien ajatuksena on, että lasista käytävää pitkin.
Mutta ennen kuin Göstan uudet tilat saadaan valmiiksi, pistää Gustaf tuulemaan ja uudistaa pääkonttorin koko
alakerran. Tähän asti alakerta on ollut se paikka, jossa olette aina saaneet tavata yhtiömme luotettuja työntekijöitä,
perehtyä työn tekemisen sääntöihin ja tutustua mänttäläiseen elämänmenoon. Ensi kesänä ette kohtaa enää mitään
näistä. Sen sijaan Gustaf haluaa kertoa oman tarinansa. Onko Vihreän kullan kirous teille tuttu?
Nimittäin Gustaf mieltyi niin suuresti tuohon tohtori Keskisarjan hänestä kirjoittamaan elämäkertaan, että päätti
rakentaa sen pohjalta näyttelyn itsestään ja nimittää siinä itseään paperiperkeleeksi. Niin, vaatimattomuus ei
ole koskaan päässyt Gustaf Adolfia kaunistamaan; minä en kyllä aio noin riehaantua, vaikka minunkin komea
elämäkertani nyt saatiin julki (Göstan huom.).
Seuraavan kerran kun tulette visiitille, niin kierrelkääpä täällä taidekaupungissamme ja katselkaa ympärillenne.
Gustaf lupaa teille sangen tyylikkään oppaankin tueksenne linjamobiiliinne tai kävelyretkelle, jos ette yksin
tohdi täällä seikkailla. Voimme vakuuttaa, että Gustafin oppaat ovat kovin herttaisia, vaikka univormuissaan
antavat itsestään hiukan vakavamielisen ensivaikutelman.
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Pelaa historiaan Patruunan poluilla!
Suomalaiseen teollisuushistoriaan pääsee tutustumaan pelaamalla. Serlachius-museoiden
uusi Patruunan poluilla -peli vie vuosikymmenten taakse lasten silmin.
Sähköisten pelien aikakaudella museossa uskotaan
lautapelin voimaan. Mutta ihan tavallinen lautapeli
Patruunan poluilla ei kuitenkaan ole: peliä voi pelata
seinällä! Peliin kuuluu valtaisa pelilauta, joka kiinnittyy
taustaansa magneettinauhoin. Peli on suunniteltu
koulujen opetuskäyttöön, joten se on helppo ripustaa
magneettitaululle. Peliä voi pelata myös kotona,
jolloin magneetille sopivan metallisen kiinnitysalustan
puuttuessa pelaaminen käy kätevimmin pöydällä tai
lattialla.
Peliin kuuluu kaksi erilaista tarinaa, jotka juoksuttavat
pelaajia pienellä paperipaikkakunnalla kodista
kartanoon, muun muassa koulussa, kaupassa,
klubitalolla, tehtaassa ja uimalaitoksella. Etapeissa
testataan pelaajien historian tietämystä tai hoksottimien
nopeutta. Jännitystä lisää mahdollisuus riskinottoon
pisteisiin panostamalla.
Pelin toteutukseen haettiin museon ulkopuolista apua:
Paul Laane vastasi pelisuunnittelusta ja kuvituksesta.
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Laane on pelikonkari, joka on ollut mukana tekemässä
montaa menestynyttä peliä. Esimerkiksi 2008 Vuoden
Pelin Modern Artin ja 2012 Vuoden Peli -kilpailussa
2. sijan saaneen Enigman taitot ja kuvitukset ovat Laanen
käsialaa. Laanelle pelin tekeminen oli kiinnostava
projekti. – Museon asettamat reunaehdot toivat pelin
suunnittelulle kutkuttavia haasteita. Peliä pitää pystyä
pelaamaan luokan seinällä pienissä, jopa vartin pätkissä
ja jatkaa myöhemmin edellisestä pelitilanteesta. Laudan
iso koko ja kuvitukseen halutut yksityiskohdat vaativat
paljon maalaamista, joka oli työlästä, mutta myös
hauskaa. Peli on tietääkseni ainutlaatuinen maailmassa,
vastaavaa konseptia vastaavin komponentein ei ole tehty.

KUULUMISIA

Kahvia ja kulttuuria
senioreille
Gustaf-museolla kokoonnutaan syksyn ja talven aikana neljänä
torstaina taide- ja historia-aiheisiin iltapäiväkahvitteluihin.
Seniorikahvien ohjelmaosuudet ovat museon henkilökunnan
tai asiantuntijavieraan vetämiä, ja ne johdattelevat yhteiseen
keskusteluun ja muisteluun. Syksyn 2012 ohjelmatuokioissa
liikutaan turistina Mäntässä. 8.11. klo 13 kokoonnutaan
Gustafissa kuvataiteen lehtori Reetta Mustajoen johdolla
kuulemaan ja keskustelemaan paperipaikkakunnan
arkkitehtuurista. 29.11. klo 13 liikutaan Operaatio
taidekaupunki -näyttelyssä ja perehdytään paikallisiin,
valtakunnallisestikin merkittäviin kulttuurikohteisiin ja niiden
syntyyn. Alkuvuoden kahvittelut järjestetään torstaina 17.1. ja
14.2. klo 13. Hinta 5 € sisältää kahvit.

Ukkospilvi
enteilee sadetta!
Gustafin museokauppaan on saatu lisää uniikkeja tuotteita.
Akseli Gallen-Kallelan ukkospilvet komeilevat nyt sekä
sateenvarjossa että mikrokuituliinassa.
Akseli Gallen-Kallela, Ukkospilviä taivaanrannalla, 1897,
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
Mikrokuituliina 3,50 €
Sateenvarjo 19,50 €

Serlachius-museoiden
kävijöistä
Kuorolaulu kaikaa
Gustafin aulassa
Gustafin korkea aulatila on kuorojen mieleen, sillä tilassa syntyy
katedraalien akustiikasta tuttu pitkä jälkikaiku. Gustaf saakin
vieraakseen talvikaudella kaksi kuoroa: Vilppulan viihdekuoro
tulee laulamaan ja laulattamaan joululauluja. Yleisön toivoma
laulutilaisuus pidetään sunnuntaina 2.12. klo 16. Jämsäläinen
Femmineo-kuoro esiintyy Gustafin kevään perhepäivässä 10.3.
esittäen lasten suosikkeja eläinaiheisessa naamiaiskonsertissa.

... noin 90 % tulee yli 50 km:n takaa.
... reilusti yli kolmanneksella oli matkaa yli 150 km.
... suurin osa on lähtöisin Etelä- ja Länsi-Suomesta.
... vain 5 % on oman paikkakunnan väkeä.
... noin 40 % yhdisti museokäynnin osaksi lomamatkaa.
... puolet kertoi matkailleensa Mänttä-Vilppulaan
vain käydäkseen Serlachius-museoissa.
... 80 % piti näyttelyitä kiinnostavina.
... 99 % suosittelisi käyntiä ystävilleen.
... 94 % aikoo tulla itsekin uudelleen.
Lähde: Kävijäpalaute Serlachius-museoilla osana Suomen museoliiton
valtakunnallista kävijätutkimusta 2011–2012.
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Gustafin toukokuussa 2013 avattava
perusnäyttely kertoo Mäntän
ensimmäisen patruunan G.A.
Serlachiuksen väkevästä elämästä.

Avautuu
18.5.2013

Gustafin uudessa
perusnäyttelyssä
paperiperkele
G.A. Serlachius
Vahvasti dramatisoidussa näyttelyssä kauppaneuvoksen vaiheita seurataan
kronologisesti Tampereelta lähtien hänen saadessaan idean oman puuhiomon
perustamisesta. Museokävijät pääsevät purjehtimaan Serlachiuksen kanssa
Mänttään, seuraamaan teollisen toiminnan rakentumista ja voittojen ja
tappioiden hetkiä. Vuosien varrella patruuna muuttuu; sota kaikkia vastaan
jättää jälkensä ja lopulta hivuttaa vanhaa miestä.
Näyttely perustuu Teemu Keskisarjan Serlachiuksesta tekemään, palkittuun
elämäkertaan Vihreän kullan kirous. Kirjan teksti alkoi taipua näyttelyn
käsikirjoitukseksi museonjohtaja Pauli Sivosen käsissä. Näyttelyn
monologeja kutsuttiin kirjoittamaan kirjailija Sami Parkkinen.
– Tekeillä on teatteriesitys ilman paikalla olevia, fyysisiä näyttelijöitä. Aihe
on kiinnostava, päähenkilö ristiriitainen. Tehtäväni on ollut tuoda kirjan
sisältöä näyttelyteemoihin, luoda draamallisia jännitteitä ja löytää G.A.:n
äänenpainot, Parkkinen kertoo.
Näyttelyssä G.A. Serlachius tilittää tuntojaan elämänsä käännekohtien
värikkäissä vaiheissa. Ääneen pääsee myös muutama henkilö Serlachiuksen
lähipiiristä, kuten patrunessa Alice, poika Axel Ernst ja erityisesti
kauppaneuvoksen arkkivihollinen, Nokialle hiomon perustanut Fredrik
Idestam.
- Serlachiuksen ja Idestamin jatkuva kiista oli kahden täysin erilaisen
miehen kilpajuoksua. Idestam pelasi varman päälle, eikä koskaan
ryhtynyt uhkayrityksiin. Serlachius tarvitsi ääritilan elääkseen, ja hänen
toimeliaisuutensa kumpusi useimmiten taloudellisesta ahdingosta. Kumpikin
taisi kadehtia toistensa ominaisuuksia: Serlachius Idestamin vakautta ja
Idestam Serlachiuksen räväkkyyttä.

Akseli Gallen-Kallela, Kauppaneuvos Gustaf Adolf Serlachiuksen
muotokuva, 1887, öljy kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

Sami Parkkinen s. 1962
• vapaa kirjailija vuodesta 1987
• romaaneja, novellikokoelmia,
näytelmiä, proosakäännöksiä,
elokuvakäsikirjoituksia
• Finlandia-ehdokkuus 2001 (romaani Teo)
• valtion viisivuotinen kirjailija-apuraha 2006–2011
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Näyttelyssä paneudutaan enimmäkseen kauppaneuvoksen liiketoimiin,
jotka ovat yksityiselämää paremmin tunnetut. Parkkinen sanoo Keskisarjan
kuvanneen kirjassaan niin loistavasti uhkarohkean miehen monumentaalisen
elämänkaaren, ettei monologeihin ole tarvinnut väkisin ympätä suurta
draamallista kysymystä. Kirjailija on halunnut välittää tarinan erityisyyden
antamatta minkään oman johtoajatuksen vaikuttaa.
Parkkinen kertoo, että haastavinta oli päästä kauppaneuvoksen iholle,
ymmärtää, mikä ajoi tätä ihmistä äärimmäisiin tekoihin ja saada kaikki tuo
tekstistä läpi. – G.A.:n taistelu tuulimyllyjä vastaan taisi kuitenkin onnistua.
Hänen toimillaan on ollut aikamoiset seuraukset: kun katsoo ympärilleen
Mäntässä, nämä yhden miehen ponnistusten tulokset näkyvät kaikkialla.

Ruotsalaisen Pehr Hilleströmin tekemäksi
oletettu maalaus Kirjoittamaan opetteleva tyttö
on todennäköisesti väärennös. Teos on hankittu
Gösta Serlachiuksen taidekokoelmaan vuonna
2000 suomalaisesta huutokaupasta.

VAIETUT
VÄÄRENNÖKSET
Taideväärennöksistä puhutaan yllättävän vähän, vaikka väärennettyä taidetta
on varmastikin tallennettu vuosien saatossa niin yksityisiin kuin julkisiin
taidekokoelmiin. Myös tietoa väärennöksistä on niukasti saatavilla.
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelman väärennöksiksi
epäiltyjä teoksia on viime aikoina alettu tutkia aiempaa
systemaattisemmin. Joissain tapauksissa epäilyt ovat selvitysten
myötä vahvistuneet. Onnellisempi vaihtoehto on, kun
tutkimuksissa on varmistunut, että kyse on aidosta teoksesta.
Serlachius-museot tarttui vaiettuun aiheeseen vuoden
2012 kesänäyttelyssään esittelemällä taidemuseon kävijöille
salillisen väärennettyjä tai sellaisiksi epäiltyjä teoksia. Aiheesta
syntyi myös julkaisu, joka raottaa väärennöksiin liittyvää
salaperäisyyden verhoa.

tai teknisiä tutkimusmenetelmiä taideteosten aitouden
selvittämisessä on käytössä. Kirjan tekstissä ja kuvissa
pureudutaan seitsemään Gösta Serlachiuksen taidesäätiön
kokoelman taideteoksen aitoustutkimukseen. Osa näistä
teoksista on tullut taidesäätiön kokoelmaan panttauksen kautta
eli varsinaisesti niitä ei ole koskaan ostettu kokoelmaan.
Yksi tutkituista teoksista on Akseli Gallen-Kallelan (ennen
vuotta 1906 Axel Gallén) tekemäksi arveltu Toriseva-maalaus,
jonka aitoutta säätiö lähti selvittämään vuonna 2010.

Aito vai väärennös? -kirja kertoo tiivistetysti, millaisia
väärennöstyyppejä on olemassa ja mitä taidehistoriallisia
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Tapaus Toriseva
Teos Toriseva (laaja näköala) ostettiin Gallen-Kallelan
maalaamana Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin
1963. Teoksen aitoudesta esitettiin epäilyjä jo hyvinkin
varhaisessa vaiheessa, ensimmäinen vain muutama vuosi
taiteilijan kuoleman jälkeen.
Maisema-aiheen pikkutarkkaa sivellintyöskentelyä ja
valokuvamaisuutta on pidetty Gallen-Kallelalle epätyypillisinä
piirteinä. Maalauksesta puuttuvat pehmeät siirtymät
väristä toiseen ja taiteilijalle ominainen leveäotteinen
sivellintyöskentely. Toriseva (laaja näköala) on kuitenkin
signeerattu taiteilijan monogrammilla ja valmistumisvuodeksi
on merkitty 1898. Teokseen on kuvattu yläpirkanmaalainen
maisema Virtain Torisevalta, jonka naapuriin Ruovedelle
Gallen-Kallelalle oli maalauksen teon aikoihin valmistumassa
erämaa-ateljee.
Maalausta koskevista arkistotiedoista ilmenee, että teos oli
tilaustyö. Maisema-aiheen oli tilannut suoraan taiteilijalta
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1890-luvulla Suomen Yhdyspankin Tampereen konttorin
silloinen johtaja Nils Idman, joka myöhemmin 1910-luvulla
tuli tunnetuksi Suomen taloushistorian suurimpiin kuuluvasta
pankkikavalluksesta ja vuoden 1912 konkurssistaan. Myös
teoksen myöhemmät omistajat ovat tiedossa.
Tiedetään myös, että 1890-luvulla Gallen-Kallela otti vastaan
tilaustöitä, sillä Ruoveden erämaa-ateljeen rakentamiseen
tarvittiin rahaa. Myöhemmin taiteilija kutsui rahan vuoksi
tekemiään maisema-aiheitaan ”kurjiksi öljymaalausmoskiksi”.
Mutta niitä piti tehdä, jotta perhe sai ruokaa ja uuden talon
rakennuslaskut tulivat maksetuksi.
Toriseva (laaja näköala) -maalaukseen liittyvä aitousepäily
nousi esille Gallen-Kallelan kuoleman jälkeen vuonna 1935
järjestetyn muistonäyttelyn yhteydessä. Taiteilijan poika Jorma
Gallen-Kallela pyysi poistamaan teoksen näyttelystä, koska
maalaus ei hänen mukaansa ollut taiteelliselta tasoltaan sopiva
kertomaan isänsä keskeisestä tuotannosta.

Toriseva-maalauksen aitoudesta on esitetty epäilyjä.
Tekninen tutkimus kuitenkin osoitti, että tekijäksi voidaan
vahvistaa Akseli Gallen-Kallela.
Akseli Gallen-Kallela, Toriseva (laaja näköala), 1898.
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Gösta Serlachiuksen
taidesäätiö, Studio Tomi Aho.

Gallen-Kallelan Korpinäkymä-maalaus tarjosi
vertailukohdan selvitettäessä Toriseva (laaja näköala)
-teoksen alkuperää. Maalauksissa käytetyt väripigmentit
osoittautuivat lähes yhdenmukaisiksi.
Akseli Gallen-Kallela, Korpinäkymä, 1899. Hiekan
taidemuseo, Tähkäpään kokoelma. Kuva: Hiekan taidemuseo,
Nina Koskinen.

Mikä tässä nyt oli ongelma? Eihän Jorma Gallen-Kallelan tekemä
maalauksen poisto muistonäyttelystä vielä todista, että teos olisi
väärennös, ei myöskään se, että taiteilijan poika ei mahdollisesti
pitänyt teosta isänsä maalaamana.
Säätiö halusi varmistua asiasta, koska maalaus oli vuodesta
toiseen herättänyt keskustelua ja teoksen aitoutta epäiltiin.
Maalaus päätettiin tutkia parhain käytettävissä olevin teknisin
menetelmin. Vertailumateriaaliksi saatiin Tampereelta Hiekan
taidemuseon Tähkäpään kokoelmaan kuuluva vuonna 1899
signeerattu Gallen-Kallelan pienikokoisempi öljymaalaus
Korpinäkymä. Siihen on kuvattu osa samaa maisemaa, joka
esiintyy teoksessa Toriseva (laaja näköala).
Teknisissä tutkimuksissa todettiin, että molemmissa maalauksissa
taiteilijan käsiala on sama. Väripigmenteistä tehdyt analyysit
osoittivat, että kummassakin teoksessa on käytetty vanhoja
perinteisiä, historiallisia pigmenttejä tai sellaisia väriaineita,
jotka ovat tulleet käyttöön 1800-luvulla. Maalauksissa käytetyt
pigmentit ja paletti ovat lähes yhteneväiset. Näin ollen lähes
sataprosenttisella varmuudella voitiin todeta, että molempien
teosten tekijä on sama; Toriseva (laaja näköala) varmistui GallenKallelan tekemäksi.

Valppautta taidehankintoihin
Taidekaupassa tarvitaan asiantuntemusta sekä myyjän että ostajan
puolella. Ei edes aitoustodistuksista, jollaisia vielä 1950-luvulla
oli tapana liittää taideteoksiin, ole apua. Syykin on hyvin
yksinkertainen. Aitoustodistus on paljon helpompi väärentää
kuin itse taideteos.
Väärennettyä taidetta ilmaantuu markkinoille aina taloudellisten
noususuhdanteiden aikana. Jos markkinoilla on irtonaista rahaa,
väärentäjät vastaavat nopeasti syntyneeseen kysyntään. Suomessa
väärennöksiä liikkui runsaasti 1910-luvun lopulla, sotien jälkeen
ja viimeksi ennen 1990-luvun lamaa.
Marjo-Riitta Simpanen
FL, taidehistorioitsija
Serlachius-museoiden tutkija

Marjo-Riitta
Simpanen, 2012:
Aito vai
väärennös?
Väärennettyä ja aitoa
taidetta Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön kokoelmista.
Serlachius-museoiden
julkaisuja 5. Kuvitettu,
56 sivua.
Myynnissä
Serlachius-museoilla.
20 euroa.
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The Essence of Finnish Design
and Culture-näyttelykierros
Japanissa 2012–2013
Aomori Museum of Art,
Utsunomiya Museum of Art,
Nagasaki Prefectural Art Museum,
Hyogo Prefectural Museum of Art

KURIIRIMATKA

JAPANISSA
Japanissa avattiin huhtikuun alussa 2012 suuri suomalaista
designia ja taidetta esittelevä näyttely The Essence of Finnish
Design and Culture. Mythology, Moomin, and People in
the Intimate Wilderness, joka kiertää Japanissa viidessä
taidemuseossa huhtikuuhun 2013 asti. Näyttely on järjestetty
japanilaisten aloitteesta, ja sen on ideoinut ja kuratoinut
Utsunomiyan taidemuseon designiin erikoistunut amanuenssi
Yuko Hashimoto. Näyttelyn painopisteinä ovat 1900-luvun
suomalainen design ja 1800-luvun lopun kultakauden taide.
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmasta näyttelyyn
lainattiin kahdeksan Akseli Gallen-Kallelan maalausta.
Lähdin kuriiriksi ensimmäiseen näyttelyvaihtoon teosten
siirtyessä Aomorin taidemuseosta Utsunomiyan kaupungin
taidemuseoon. Näyttely avattiin siellä yleisölle 9.6.2012.
Kuriirin tehtävänä on varmistaa, että teoksia käsitellään
kuljetuksen ja ripustuksen aikana asianmukaisesti. Kuriirin
pitää myös tarkistaa, että teokset ovat samassa kunnossa kuin
Suomesta lähtiessä ja että näyttelytilojen olosuhteet vastaavat
sovittua.
Kun saavuin Tokion kentälle Naritaan, lähtivät
kuljetuslaatikoihin pakatut taideteokset taidekuljetusauton
kyydissä Aomorista kohden Utsunomiyan taidemuseota.
Museo sijaitsee luonnonkauniilla paikalla metsäisessä
puistossa; sijaintia on käytetty taitavasti hyväksi rakennuksen
komeassa arkkitehtuurissa. Museota oli jouduttu
peruskorjaamaan viime vuoden maanjäristysten jälkeen. Nyt
näyttely- ja kokoelmatilat kiilsivät puhtauttaan, esimerkiksi
setripuusta rakennettuihin kokoelmatiloihin mentäessä
vaihdettiin tohvelit jalkaan.
Teosten tarkastaminen aloitettiin seuraavana päivänä
teosten levättyä ja totuttua vähitellen uusiin olosuhteisiin.
Näyttelysaliin oli luotu työskentelypiste: toisen pöydän ääressä
Yuko tarkasti paperipohjaisia teoksia, toisen ääressä minä
maalauksia. Taidekäsittelijät avasivat kuljetuslaatikot yksi
kerrallaan ja kantoivat pakatun teoksen tarkastuspöydälle.
Teosten suojana oli kuplamuovikerros ja sen alla suojakääre,
jonka tarkastin heti laatikon avaamisen yhteydessä ja
annoin sitten luvan kääriä pois. Mikäli suojakääreessä oli
hankaumajälkiä tai murusia, selvitin olivatko ne teoksesta
irronneita väripigmenttejä tai peräisin maalauksen kehyksestä.
Maalausten suojakääreet pakattiin huolellisesti takaisin
kuljetuslaatikoihin.

Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön teoksia on
säännöllisesti lainassa ulkomailla.
Kultakauden
ultakauden kokoelmaamme
saateltiin ensimmäistä kertaa
näyttelyyn Japaniin saakka.

Tutkin ensin maalauksen kehyksen ja sen jälkeen itse
teoksen. Tärkeä apuväline tässä työssä olivat konservaattorin
Aomorin taidemuseossa tekemät kuntoraportit kuvineen,
joihin oli merkitty teoksissa tuolloin olleet vanhat vauriot,
korjailumaalaukset, maalipinnan halkeilu tai vastaava.
Kuntoraporteissa oli sanallisesti luonnehdittu maalauspohjan,
maalipinnan ja kehyksen kunto.
Tarkastin taidesäätiön maalausten lisäksi myös muiden
Suomalaisten taidesäätiöiden yhdistyksen (STSY) jäsenten,
Amos Andersonin taidemuseon ja Gallen-Kallelan Museon
lainaamat maalaukset, joita oli yhteensä yli 40. Näyttelyn
käytännön organisoinnista vastaavan, Tokiossa toimivan
Curators Inc:n kuraattori Ulysse Hecq-Cauquil oli apunani
koko tarkastamisen ajan. Vaikka työpisteessä olikin hyvä
valaistus, olivat Japaniin mukaan ottamani valovoimainen
taskulamppu ja suurennuslasi välillä tarpeen pienten
yksityiskohtien tarkastelussa. Mitään teosten käsittelyn ja
kuljetuksen aikana syntyneitä uusia vaurioita teoksissa ei ollut.
Seuraavana päivänä palasin museolle tarkastamaan teosten
ripustamisen. Maalaukset valaistiin vasta avajaispäivän
aamuna. Näyttelytiloihin ei pääse lainkaan luonnonvaloa.
Valaiseminen oli sikäli haasteellista, että samassa tilassa
maalausten kanssa oli valolle herkkiä paperipohjaisia teoksia
ja tekstiilejä. Yhtenäisen valaistusvaikutelman luomiseksi
päädyttiin maalaustenkin osalta tavallista alhaisempaan
valaistustasoon. Silmä tottui kuitenkin nopeasti siihen, eikä se
häirinnyt katselukokemusta.
Näyttelyn rakentaminen sujui hyvin ja oli kokemuksena
ainutlaatuinen. Olin vaikuttunut Curators Inc:n henkilökunnan
ja taidemuseon oman henkilökunnan ammattitaitoisesta
työskentelystä. Kuriirina toimiminen antoi hienon tilaisuuden
päästä näkemään sisältä päin, miten japanilaiset kollegat
työskentelevät ja miten taidemuseot Japanissa toimivat. Tähän
mennessä The Essence of Finnish Design and Culture -näyttely
on kerännyt paljon kävijöitä. Aomorin taidemuseossa sen
näki 34 000 vierasta, museon kaikkien aikojen kävijäennätys.
Utsunomiyan hiljan päättyneessä näyttelyssä kävijöitä oli
29 000.
Kirsi Eskelinen
Kokoelmapäällikkö, FT
Serlachius-museot

SYDÄMELLISESTI SINUN
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SÄRMIKKÄÄN
SUURMIEHEN
TARINA
Historiantutkija Oula Silvennoinen kirjoitti elämäkerran Mäntän toisesta
paperipatruunasta, vuorineuvos Gösta Serlachiuksesta. Paperisydänteos kertoo väkevästä persoonasta ja teollisuusjohtajasta, joka kasvatti
perheyhtiön Suomen tärkeimpien metsäteollisuuskonsernien joukkoon ja
rakensi paperipitäjästä monumentin.

Göstan elämään ja liiketoimiin Silvennoinen syventyi
ensisijaisesti vuorineuvoksen yksityiskirjeenvaihdon kautta.
Serlachius-museoiden hoivissa säilytetty kirjekokoelma tarjosi
tutkijan mukaan hienot edellytykset työn toteuttamiseen.
– Aineistoa oli tarjolla loistavasti, jopa liikaa. Aluksi oli iso
haaste seuloa esiin kaikki tärkeä ja merkityksellinen materiaali,
kun saatavilla oli kaikkea mahdollista aina kukkakaupan
laskuista lähtien.

sopii se kuvaamaan myös hänen haurasta terveydentilaansa ja
sydänvaivojaan 1920-luvulta eteenpäin.

Vaativa ja ehdoton johtaja

Silvennoinen toteaa, että kirjeenvaihto välitti oivallisesti kuvaa
Serlachiuksen intressien ja verkostojen laajuudesta.
– Göstalla oli aina sata rautaa tulessa, ja kirjeenvaihto oli
hänelle ominainen tapa hoitaa yritystään ja asioitaan.

Kirjailijan mukaan teos on kertomus mielenkiintoisesta
henkilöstä ennemmin kuin yrityksen historia. Yritysjohtajan
aktiiviset vuodet ajoittuvat suuriruhtinaskunnan loppuajoista
maan itsenäistymiseen ja toiseen maailmansotaan
saakka. Elämäkerrassa piirtyykin iso kaari historiallisesti
merkityksellisestä ajasta ja suurista tapahtumista, joissa myös
Göstalla oli aktiivinen rooli.

Myös kirjan nimi on peräisin kirjeestä. – Gösta puhui itse
paperisydämestään. Paitsi paperimiehen vahvaa olemusta,

Serlachiuksen persoonaa Silvennoinen kuvaa vahvoin
sanankääntein. – Gösta oli monisärmäinen henkilö. Hän oli
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Gösta Michael Serlachius
(1876–1942)
• G.A. Serlachiuksen veljenpoika, syntyi Pietarsaaressa.
• Avioitui serkkunsa, G.A. Serlachiuksen tyttären Sissin (Sigrid) kanssa.
Toinen avioliitto Ruth os. Björkenheimin kanssa.
• G.A. Serlachius Oy:n toimitusjohtaja 1913–1942.
• Yhteiskunnallisesti ja poliittisesti aktiivinen toimija,
ehdotettiin ministeriksi vuonna 1918.
• Tunsi henkilökohtaisesti aikakautensa taiteilijoita ja keräsi
mittavan kokoelman kotimaista ja eurooppalaista taidetta.
• Perusti taidesäätiön vuonna 1933 ja suunnitteli
taidemuseon avaamista Mänttään.
• Göstan työtä yhtiön johdossa jatkoi esikoispoika
R. Erik Serlachius vuoteen 1976 saakka.

Bror Börjeson, Vuorineuvos Gösta Serlachiuksen muotokuva,
1936, öljy kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

määrätietoinen ja kova tahtoihminen, jopa narsistinen, ja
valmis uhraamaan kaiken työlleen ja uralleen.
– Hän oli arvoiltaan perikonservatiivinen. Hän oli kuin
menneestä ajasta temmattu aatelismies, joka oli istutettu
teollisuusmaailmaan. Ei kuitenkaan poikkeus monista
vertaisistaan omana aikanaan, maalailee Silvennoinen.
Taitavana ja tarmokkaana johtajana setänsä elämäntyötä
jatkanut Gösta kasvatti G.A. Serlachius Oy:stä kansainvälisesti
toimivan mahtiyrityksen. – Serlachius tunsi liikkeenjohdon
periaatteet ja oli toimissaan älykäs. Hän ymmärsi muun
muassa kustannuslaskelmien tärkeyden kaupankäynnissä.
Optimismi ajoi Göstaa eteenpäin, hän ei pelännyt ottaa
taloudellisia riskejä.
Gösta rakensi Mäntästä aikakaudelle tyypillisen
teollisuustaajaman, jota hän hallitsi patriarkan tavoin.
Silvennoinen toteaa, että Gösta odotti alaisiltaan ja työläisiltä
lojaalisuutta, ja vastalahjana yhtiö piti huolen omistaan
kehdosta hautaan saakka. – Göstalla oli voimakas sosiaalinen
omatunto. Hän koki omaavansa velvoitteita luomaansa
yhteisöä kohtaan ja halusi kylvää ympärilleen hyvinvoinnin
eväitä.
Elämäkerrassa tuodaan esiin Göstan kohtaamia traagisia
tapahtumia niin liiketoimissa kuin yksityiselämässä.
– Göstan ympärillä pyöri konkurssien, kuolemien,
itsemurhien, avioerojen ja alkoholin kurimus. Nämä tarinat
olivat tavallisia sen ajan bisnesmaailmassa ja seurapiireissä.
– Serlachius oli erittäin kova myös yksityiselämässään
suhteessaan puolisoonsa ja omiin lapsiinsa. Göstan ja hänen
ensimmäisen vaimonsa Sissin kirjeenvaihto avioeron aikaan on
sydäntäsärkevää luettavaa.

Vakavasta sydänkohtauksesta toipuva Gösta ja Ruth Serlachius
ulkomaanmatkalla Baden-Badenissa keväällä 1931.
Kuva: Serlachius-museot, valokuva-arkisto.

Kuvataiteen ja kauneuden ystävä
Silvennoisen mukaan Göstan suhde taiteeseen ja kulttuuriin
oli ennen muuta rakkautta visuaalisuuteen, kuten maalauksiin,
veistoksiin ja rakennustaiteeseen. Sitä vastoin kirjallisuus ja
musiikki olivat vuorineuvokselle etäisiä asioita.

Oula Silvennoinen
Oula Silvennoinen työskentelee
tutkijatohtorina Helsingin
yliopistossa. Hän jatkaa tutkimusta
Serlachius-teollisuussuvun parissa
julkaisemalla seuraavaksi R. Erik
Serlachiuksen elämäkerran.

Oula Silvennoinen:
Paperisydän
Gösta Serlachiuksen elämäkerta.
Kustannusosakeyhtiö Siltala 2012.
Myynnissä Serlachius-museoilla. 27 euroa.
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Göstan aikana arkkitehdit suunnittelivat Mänttään
asemakaavan ja useita arvorakennuksia, muun muassa kirkon
ja yhtiölle uudenaikaisen pääkonttorin. – Göstalle kauneus oli
myös hyötyä. Hänelle oli tärkeää, että ympäristö oli rakennettu
ja hyötykäytössä. Esimerkiksi Joenniemen kartano oli mallitila
kanaloineen ja kasvihuoneineen.
Kirjoittajan mukaan Serlachiuksessa personoituu kaikki
se, mitä suurmieheltä odotettiin. – Gösta saavutti valtaisan
yhteiskunnallisen aseman, hänellä oli taloudellista
vaikutusvaltaa ja laaja intressipiiri. Hänellä oli keskeinen rooli
luotaessa suomalaisia paperinvientikartelleja, ja arvovallallaan
hän vauhditti Suomen vientiteollisuutta lännen suuntaan.
– Mahtimies hän oli jo kookkaan ja näyttävän olemuksensakin
puolesta, huomaa Silvennoinen.
Paperisydän-teoksessa on mukana paljon ennen näkemättömiä
valokuvia Gösta Serlachiuksesta.

Sinun

SYDÄMELLISESTI
Suvi-Mari Eteläinen
Taidehistorioitsija Suvi-Mari Eteläinen
lähettää säätiön teoksia maailman
museoihin nähtäväksi. Hänet saattaa
tavata myös museon työpajassa
ohjeistamassa koululaisryhmää.

Milloin ja miten tulit
Serlachius-museoille?
Tulin Turusta Wäinö Aaltosen museosta
vuonna 2007 töihin silloiseen Gösta
Serlachiuksen taidemuseoon. Tein sekalaisia
taidemuseon toimintaan liittyviä asioita
ja toimin oppaana. Kyse oli vuoden
määräaikaisesta pestistä, joka sitten
myöhemmin vakinaistui. Viime vuodet
olen ollut Serlachius-museoilla tutkijan
nimikkeellä. Tehtäväni jakaantuvat
suunnilleen puoliksi kokoelmapuolen ja
museopedagogian välille.

Mitä on museopedagogia?
Mitä teet siihen liittyen?
Sillä tarkoitetaan museolla tapahtuvaa
kaikenikäisille suunnattua kasvatustyötä.
Taidehistorioitsijana asiantuntemukseni
liittyy taiteen sisältöihin. Suunnittelen
museolehtorin kanssa sisältöjä museoiden
opastuksiin, työpajoihin ja moninaisiin
tapahtumiin ja olen myös itse toteuttamassa
niitä oppaan tai ohjaajan roolissa.
Kohtaamme museossa päiväkotilapsia,
koululaisia, opiskelijoita ja ikäihmisiä,
mutta menemme myös tapaamaan heitä
museon ulkopuolelle esimerkiksi kouluihin ja
palvelukeskuksiin.

Kuinka kymmenpäinen
lapsijoukko pysyy hyppysissäsi
taidemuseon saleissa?
Olen huomannut, että lasten kanssa on
tärkeää olla johdonmukainen. Teen tietyt
säännöt selviksi, ja niitä sitoudutaan
noudattamaan yhdessä. Joskus tämä
tapahtuu leikin varjolla. Hyvä keino on
myös istuttaa lapset lattialle kuuntelemaan
opastusta, jolloin tilanne rauhoittuu kuin
itsestään.

Millaisia tehtäviä sinulla on
säätiön taidekokoelman parissa?
Työhöni kuuluvat erityisesti teoslainat
ja teoslogistiikka. Taideteoksien
lainaustoiminta ja matkustelu ovat
lisääntyneet: Serlachiuksen taidesäätiö
lainaa kokoelmansa teoksia kotimaisiin ja
ulkomaisiin näyttelyihin, ja myös Mänttään
saapuu lainateoksia. Taiteen liikuttelu
edellyttää paperitöitä, yhteydenpitoa
muihin museoihin ja kuljetusten sopimista.
Ajoittain olen itse pakkaamassa teoksia tai
vastaanottamassa lähetystä maailmalta.
Luetteloin myös teoksia sähköiseen
teostietokantaan. Katselen teoksia koneen
ruudulta, mutta olen yhtä lailla tekemisissä
niiden kanssa konkreettisesti taide-esineinä.

Kuinka aikanaan kiinnostuit
taiteesta ja taidehistoriasta?
Muistan miettineeni taidealaa jo
varhain, ja tämä on kyllä osoittautunut
mielenkiintoiseksi työ- ja tutkimussaraksi.
Minua kiinnostaa erityisesti se, miten taide
ilmentää omaa aikaansa. On jännittävää
pohtia, mihin voi päästä teoksen sisältöä
seuraamalla ja miten eri tavoin taiteilijat
hahmottavat töissään maailmaa.
Säätiön kokoelma on monella tapaa
erityinen. Olen varsin onnekas saadessani
tehdä töitä näin hienon kokoelman kanssa.
Työni rikkaus on myös siinä, että pääsen
tekemään monipuolisesti kaikkea taiteeseen
liittyvää.

Kuinka juuriltaan satakuntalainen
on sopeutunut Mänttään?
Alun perin tulin Mänttään vain
vuodeksi. Se on nyt venynyt viideksi.
Jälkikäteen ajateltuna oli iso siirto
muuttaa opiskelukaupungistani Turusta
paikkakunnalle, jota en tuntenut lainkaan,
mutta missään vaiheessa en ole katunut
päätöstäni. Kiinnostava työ, mukava
työyhteisö ja täältä löytyneet ystävät ovat
tuoneet helpotusta mänttäläistymiseen.

SYDÄMELLISESTI SINUN
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SERLACHIUKSEN

KOKOELMAT
LIIKKUVAT
Loppuvuoden 2012 merkkitapaus on Suomen
taiteen kultakauden avainteoksia esittelevä
Mäntän medicit -näyttely Turun taidemuseossa.
Taidesäätiön kokoelmiin kuuluvaa kultakauden
taidetta matkaa näyttelyihin myös Eurooppaan.
Taidemuseo Göstan ollessa suljettuna Gösta Serlachiuksen
taidekokoelman tunnetuimpaan osaan voi tutustua Turun
taidemuseossa 6.1.2013 saakka. Esillä on kaikkiaan 90 teosta,
maalauksia ja veistoksia.

Turkulaisten ideoimassa näyttelyn nimessä viitataan rikkaaseen
taidetta tukeneeseen firenzeläissukuun Medicit. Mäntän
medicit eli Serlachiuksen teollisuussuku oli 1800-luvun lopulta
alkaen edelläkävijä suomalaisessa mesenaattitoiminnassa.
Kauppaneuvos G.A. Serlachius aloitti taiteilija–mesenaattisuhteen nuoreen Akseli Gallen-Kallelaan, ja taidehankintoja
osittain setänsä luotsaamalla linjalla jatkoi vuorineuvos
Gösta Serlachius. Palava into taiteen keräämiseen synnytti
pohjoismaisittainkin merkittävän yksityisen taidekokoelman.
Hoffmann kertoo, että Serlachiusten mesenaattitoimintaa
avataan Gallen-Kallelan teosten kautta. Ne on koottu pääosin
näyttelyn ensimmäiseen ja suurimpaan saliin. Viereiseen tilaan
on tuotu muun muassa Serlachiuksen sukuvalokuvia.

Kahden kokoelman kohtaaminen
Myös Turun taidemuseolla on oma merkittävä kultakauden
kokoelmansa. Hoffmann kertoo, että lähtölaukaus Turun ja
Mäntän kokoelmien syntyyn on tapahtunut 1890-luvulla.
Turussakin on mesenaateilla ollut keskeinen sija niin
taidemuseorakennuksen kuin kokoelman synnylle.
– Kultakauden kokoelmissamme on paljon yhtäläisyyksiä ja ne
täydentävät siten toisiaan. Edustettuina on samoja taiteilijoita,
hän selvittää. Joistakin teoksista on lisäksi Mäntässä luonnos ja
Turussa lopullinen versio ja päinvastoin.

Samaan aikaan Mäntän medicit -näyttelyn kanssa on esillä
Serlachius-museoiden johtaja Pauli Sivonen toteaa, että
satakunta Turun taidemuseon klassikkoteosta omana Crème
ajankohta laajan kokoelmanäyttelyn järjestämiseen
de la crème -näyttelynään. Hoffmannin mukaan käsillä on
Mäntän ulkopuolella oli mitä sopivin:
harvinaislaatuinen tilanne kahden laadultaan yhdenvertaisen
taidemuseo Göstan suljettua ovensa
kokoelman kohdatessa. – Yleisölle tarjoutuu
rakennustöiden vuoksi kaikki teokset
ainutkertainen mahdollisuus ammentaa kahdesta
Serlachiuksen
tuli siirtää museolta pois. – Ja mikä
hienosta vanhan taiteen kokoelmasta ja laajentaa
taidekokoelman tunnetuin
parasta, yleisö saa lisäaikaa nähdä
osa
vierailulla
tietouttaan.
kokoelmaamme, sillä seuraavan kerran
se on mahdollista vasta taidemuseon
– Näyttelyiden kesken syntyy mielenkiintoista
laajennuksen avautuessa, sanoo Sivonen.
vuoropuhelua, ja kävijä saa tutustua yhtäaikaisesti
esimerkiksi Gallen-Kallelan tuotantoon molemmissa
Serlachius lähti Turkuun vastavierailulle,
kokoelmissa, tarkentaa Hoffmann.
sillä vuonna 2010 Mäntässä nähtiin Turun

Turussa yli 50
vuoden jälkeen

taidemuseon kokoelmia esittelevä näyttely.

Mäntän medicit
Mäntän medicit -näyttelyn kuraattorina ovat toimineet
vanhempi amanuenssi Christian Hoffmann ja amanuenssi
Annina Sirén Turun taidemuseosta. Hoffmann kertoo,
että näyttelyssä pureudutaan ensisijaisesti suomalaiseen
kultakauteen eli noin vuosien 1880–1905 taiteeseen jo senkin
vuoksi, että kyse on suurelle yleisölle tutuista ja läheisistä
taiteilijoista.
Kaikkiaan kahdeksassa näyttelysalissa voi kohdata tuttujen
mestareiden kuten Akseli Gallen-Kallelan, Albert Edelfeltin,
Gunnar Berndtsonin, Magnus Enckellin, Hugo Simbergin,
Juho Rissasen, Maria Wiikin ja Emil Wikströmin teoksia.
Kultakauden keskeisten nimien rinnalle on valikoitu hieman
myöhäisemmän ajan taidetta: 1900-luvun alun murroskauden
taiteilijoita edustavat muun muassa Alvar Cawén, Marcus
Collin ja Ellen Thesleff sekä veistäjät Wäinö Aaltonen
ja Hannes Autere. Näyttelyssä liikutaan kultakaudelle
tyypillisten aihepiirien parissa, joita ovat tavallisen kansan
arkitodellisuuden kuvaukset, kansallismaisemat ja lapsiaiheet.

16

SYDÄMELLISESTI SINUN

Edellisen kerran Serlachiuksen taidekokoelma esittäytyi
Turussa omana näyttelynään vuonna 1959, jolloin esillä oli
myös vanhaa ja uudempaa eurooppalaista taidetta.

Kultakauden teoksia maailmalle
Neljä Serlachiuksen taidesäätiölle kuuluvaa Helene
Schjerfbeckin teosta vierailee Tukholmassa Prins
Eugens Waldemarsudde -museossa, joka on yksi Ruotsin
suosituimmista taidemuseoista. Itsekin tunnetun taiteilijauran
tehneen Prins Eugenin (1865–1947) kotilinnassa nähdään
Schjerfbeck-teemanäyttely jatkona taiteilijan syntymän
150-vuotisjuhlavuodelle. Näyttely on esillä marraskuusta 2012
helmikuuhun 2013 saakka.
Hollantiin ja Saksaan matkaa puolestaan Akseli GallenKallelan Tuonelan matkalla -maalaus ja Anders Zornin
teos Luutunsoittajatar. Pohjoismaisen taiteen kiertonäyttely
Nordic Art Modern Breakthrough avautuu joulukuussa 2012
Groningerissa ja siirtyy kesällä 2013 Müncheniin. Näyttely
tarjoilee kattauksen 1800–1900-lukujen taitteen taidetta ja
suomalaista Gallen-Kallelaa nähdään muun muassa Edvard
Munchin ja August Strindbergin teosten rinnalla.

Magnus Enckell, Mies ja joutsen, 1918, öljy kankaalle,
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

Havainnekuva uudisrakennuksen
sijoittumisesta Joenniemeen

UUTEEN MUSEOON
TULEVAISUUDEN TEKNIIKKAA
Mäntässä Joenniemen
puistoalueella alkava
taidemuseon laajennuksen
rakennustyö vie arviolta
puolitoista vuotta.

Laajennuksen pääsuunnittelija: MX_SI
architectural studio, Barcelona. Suomalainen
yhteistyökumppani: Huttunen-Lipasti-Pakkanen
Arkkitehdit Oy. Lisätietoa ja nettivideoita
rakennushankkeesta, katso www.serlachius.fi

T
Taidemuseo
Gösta on sulkenut ovensa
mittavien rakennustöiden ajaksi. Vanhan
V
kartanon rinnalle nousee yli 5 000
neliömetriä modernia, huippuvarusteltua
taidemuseotilaa. TTaide-elämysten ohella uusi
museokeskus tulee tarjoamaan monipuolisia
ravintola- ja tilapalveluita.
Taidesäätiön talous- ja hallintojohtaja Juha Roponen
kertoo, että rakennustöihin kulttuurihistoriallisesti
arvokkaalla alueella on valmistauduttu huolellisesti.
Taideteokset vanhasta kartanosta on siirretty turvaan tai
suojattu louhinta- ja räjäytystöiden ajaksi.
Samoin maisemallisesti kauniin ja arvokkaan
kartanopuiston suojeluun kiinnitetään erityistä
huomiota. Rakennuspaikan puusto ja maisema on
inventoitu, ja laajennuksen tieltä kaadetaan vain
välttämättömin määrä puita. Osa puista suojataan
raskaimpien töiden ajaksi.

Huipputekniikkaa taidesäilytykseen
Uudisrakennukseen sijoittuvat kolme mittavaa
taidenäyttelytilaa, asiakaspalvelutiloja, museokauppa,
ravintola ulkoterasseineen ja juhlasali. Henkilökunnan
toimistotilat ja taidesäilytystilat tulevat myös uuden
katon alle.
Tilojen tekniseen varusteluun saadaan mukaan
viimeisintä tekniikkaa. Roponen kertoo, että
taidekokoelman säilytyksen paloturvallisuutta
varmistaa nk. vajaahappilaitteisto, joka on vielä varsin
uusi innovaatio. – Ilman happipitoisuutta lasketaan
normaalia alhaisemmaksi, jolloin useimmat kiinteät
aineet ja neste eivät voi syttyä. Laitteisto on alunperin
saksalainen tuote, eikä sitä ole vielä tähän mennessä
hyödynnetty taidesäilytystiloissa Suomessa.
Taidemuseon laajennusosa sijoittuu kartanon viereen,
ja pitkänomainen rakennus laskeutuu kartanopuiston
reunaa pitkin kohti rantaa. Laajennusosa on
puurunkoinen. Julkisivua rytmittävät pystysuuntaiset
liimapuupalkit ja ympäröivään puistoon avautuvat
suuret lasiseinät. Julkisivun puuosien verhoilu tulee
kuusipaneelista.

Kartanon ovi
sulkeutui
Taidemuseo Gösta sulkeutui yleisöltä sunnuntaina
2.9.2012 klo 17.00. Samalla päättyi kulku kartanon
upeasta tammisesta ulko-ovesta: uuden museon
avautuessa kartanoon mennään uudisrakennuksen
pääsisäänkäynnin ja rakennuksien väliin tulevan
lasisen yhdyskäytävän kautta.
Viimeisinä vieraina ulos ovesta astuivat
mänttäläinen Eeva Puumalainen ja hänen
10-vuotias poikansa Marko sekä Kangasalta
sapuneet Tero ja Riitta Mäkirintala ja heidän
11-vuotiaat lapsensa Lauri ja Kerttu.
Eeva Puumalainen kertoo, että kultakauden
taiteen näkeminen houkutti museoon ja että
tämänkertaisesta vierailusta jäi mieleen erityisesti
Gallen-Kallelan Luhtikuja-maalaus.
– Mielenkiinnolla odotan uudisrakennusta, ja sitä,
kuinka hyvin se sopii ympäristöön, miettii Eeva ja
sanoo, että kesään on kuulunut myös käynti Mäntän
kuvataideviikoilla Pekilossa.

Hanke toteutetaan Gösta Serlachiuksen taidesäätiön
omin varoin. Kustannusarvio on noin 16 miljoonaa
euroa.
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NÄYTTELYT

Tarinankertoja Gustaf
Moderni museo metsäyhtiön entisessä
pääkonttorissa V
Valkoisessa talossa tarjoaa
hersyviä tarinoita historiasta, ja ne eivät
olekaan mitään pölyisiä juttuja!
Ryhmille opastettu käynti alkaen 6 €/hlö.
Kysy myös draama- ja erikoisopastuksia.
Varaukset ennakkoon myyntipalvelusta, p. 03 488 6800.

Hyvä
johdanto
Mänttäkäynnille!

Metsästäjät
Erähenkisille!

Näyttelyssä pureudutaan suomalaisten
metsästysharrastukseen monelta kantilta.
Näyttely vei kamerat metsään kahden vuoden
ajaksi. Lyhytelokuvissa voi seurata oikeita
jahtitapahtumia hetki hetkeltä. Monitoreiden
tarinoissa metsästäjät pohtivat, mikä metsästyksessä
kiinnostaa. Tarinoita täydentävät historialliset valokuvat ja eri
aikakausien esineistöt.
Näyttelykäyntiä syventää puolen tunnin draamaopastus.
Innokas metsästäjä vuosikymmenten takaa tarinoi retkiensä
sattumuksista ja kertoo tavallisen kansan ja herrojen
metsäretkistä. Tilauksesta ryhmille.

Kotkan siipien suojassa
Operaatio Taidekaupunki
- Gustafin enkelit
Gustafin enkelit selvittävät luovuutta pursuavan
pikkukaupungin Mäntän salaisuutta. Miten
teollisuuskaupungista on tullut tunnettu taiteen keskus?
Vahvasti humoristisella otteella toteutetussa näyttelyssä
salaisuutta ratkoo Mäntän ensimmäisen patruunan
mukaan nimetty etsiväkolmikko. Salapoliisitoimiston
hämyisissä nurkkauksissa tutustutaan taidekaupungin
syntyyn, kehitykseen ja nykypäivään muun muassa
mänttäläisvaikuttajien tarinoiden kautta.
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Gustafin perusnäyttely on matka paperipitäjän menneisyyteen
ja Serlachiuksen rakentamaan valtakuntaan. Saat nähdä ja
kokea, millaista elämää viettivät teollisuuspatruunat ja työläiset
arjessa ja juhlassa. Näyttely liikuttaa ajassa ja tarinoissa
vuorovaikutteisen näyttelytekniikan avulla: siis tartu luuriin ja
käännä kampea!
Opastuksemme tarjoavat eri näkökulmia sisältöihin:
Arkkitehtuuria ja pääkonttorin arkea -opastus tutustuttaa
suuryhtiön pääkonttorin historiaan ja vaikuttavaan
arkkitehtuuriin. Mainio museokierros avaa näyttelyidemme
suunnittelua ja toteutusta. Yhtiölle töihin on hauska aikamatka
1950-luvun työelämään ja tapoihin.
Suosittu perusnäyttelymme on esillä 17.3.2013 saakka.
Mäntän ensimmäisen patruunan G.A. Serlachiuksen elämään
pohjautuva uusi perusnäyttely Paperiperkele avautuu 18.5.2013.

OHJELMAVINKIT

Uutuustuote
Mänttä-vierailijoille

Katso hulvaton
esittelyvideo
Gustafin enkeleistä
www.serlachius.fi!

Palveluksessanne
Gusta n enkelit!
Gustafi
Serlachius-museoihin ja Mänttään
änttään on saatu aivan uudenlaisia
oppaita: ryhmämatkailijoita palvelevat nyt Gustafin enkelit!
Univormupukuiset oppaat johdattavat ryhmäänne
Gustaf-museossa tai Mäntän kaupungilla.
Taidekaupunki-opastus näyttelyssä tai kaupunkikiertoajeluna.
Kesto: 1 tunti. Kielet: suomi, englanti ja tulkattuna venäjä.
7 €/hlö, kun ryhmässä on 31–60 henkilöä. Hinta sisältää alv:n.

Uusi opashahmo syntyi Gustaf-museon Operaatio
taidekaupunki -näyttelyn yhteydessä. Mäntän
kulttuurikohteiden syntyä, historiaa ja nykyisyyttä esittelevä
näyttely oli vailla kehyskertomusta ja kokoavaa teemaa.
Pienen tuumailun jälkeen näyttelyn tekijät keksivät juoneksi
salapoliisitarinan, jossa kaupunkioppaiksi naamioituneet etsivät
ovat tulleet tutkimaan taidekaupunkimysteeriä: miten pienestä
teollisuuskaupungista on voinut kasvaa valtakunnallisesti
merkittävä kulttuurikaupunki.
Taidekaupungin salaisuutta selvittävien salapoliisien nimeksi
tuli Gustafin enkelit Mäntän ensimmäisen paperipatruunan,
taiteenkerääjä Gustaf Adolf Serlachiuksen mukaan. Vaikka
etsivät, tai siis oikeammin oppaat, nimettiin myös 1970-luvun
lopulla televisiossa pyörineen sarjan Charlien enkeleiden
innoittamina, kumpuaa heidän opashahmonsa sitäkin
vanhemmilta vuosikymmeniltä.
Uudet oppaat edustavat palvelualtista, mutta jämäkkää
1950-lukulaista lentoemäntätyyppiä. He osaavat ottaa asiakkaan
tarpeet huomioon korrektisti. Heidän asunsa on asenteensa
mukainen: tyylikäs univormu, jakkupuku, jota täydentää suikka.
– Opashahmoa kehittäessäni mielessäni olivat menneiden
vuosikymmenten matkailupalveluiden ammattilaiset: bussi- ja
lentoemännät. Palvelu oli hyvää, mutta ehkäpä hieman jäykkää.
Emännät olivat äärimmäisen kohteliaita, nykymittapuun

mukaan jopa päälleliimatun kohteliaita, kertoo museoiden
palvelu- ja viestintäpäällikkö Päivi Viherkoski.
– Entisaikaan oppaan piti huolehtia matkustavaisten
moninaisista tarpeista: ”tahtoisitteko matkanne mukavuudeksi
kenties pienen korvatyynyn” tai ”tässä savukkeensytyttäjä,
olkaa hyvä”. Tämän asenteen toivon välittyvän tarjoamillamme
bussiopastuksillakin. Se sopii Mäntästä huokuvaan
herraskaiseen henkeen.
Gustafin enkelin voi siis tavata paitsi museon Operaatio
taidekaupunki -näyttelyssä myös Mäntän kaupungilla.
Kaupunkikiertoajelun opastus on kunnon vanhanajan
bussiopastus: se tarjoaa perusteellisen selvityksen Mäntän
historiasta ja nykyisyydestä. Operaatio taidekaupunki -näyttelyn
opastus on sitä vastoin luonteeltaan kepeä, sen leikkimieliseen
henkeen sopiva. Siinä pitäydytään taidekaupungin salaisuutta
selvittävässä salapoliisitarinassa; Gustafin enkeli tutkii yhdessä
näyttelykävijöiden kanssa taidekaupungin kulttuuritarjontaa
ja sen juuria ja samalla pohtii, mistä pikkukaupungin luovuus
kumpuaa.
Tarjolla oleva yllättävä vastaus ei ole tuulesta temmattu, vaan
luonnontieteilijöiden tutkimusten tulos – tosin vasta museossa
keksittiin yhdistää tämä paikkakunnalla vaikuttava ilmiö
luovuuden lähteeksi. Mistä on kysymys – se selviää näyttelyssä
Gustafin enkelin kanssa!
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Ryhmän kanssa Mänttään!
Esimerkkiohjelmiin
simerkkiohjelmiin on koottu parhaita paloja Serlachius-museo Gustafin
ja Mäntän
äntän tarjonnasta. Gustaf-museon tarinoihin johdattaa kepeä
draamakierros tai perinteisempi asiaopastus.
Entisen pääkonttorin upeissa tiloissa järjestyvät myös
kokoukset, työpajat ja kahvituokiot.
Lisätietoja ja varaukset: Serlachius-museoiden myyntipalvelu
p. (03) 488 6800, info@serlachius.fi

Historian tarinoiden ystäville

Työporukan virkistykseen!

Paperipitäjä ja
patruunat tutuiksi

Draamaa
ja kisailua

klo 10.30 Saapuminen Mänttään ja
Serlachius-museo Gustafiin.
Aamukahvitarjoilu museon Café Sississä.

klo 14.30 Opastettu kierros
”Yhtiölle töihin” Gustaf-museossa.
Humoristinen elämys Serlachius-yhtiön
entisessä pääkonttorirakennuksessa!
Yhtiön tomera työhönottaja hakee tehtaalle uusia
työntekijöitä ja perehdyttää talon tavoille.

klo 11.00 Opastettu tutustuminen perusnäyttelyyn
Kotkan siipien suojassa.
klo 12.00 Lyhytelokuva
L
Serlachiuksen tarina.
Opastuksen päätteeksi omatoimista tutustumista museon
muihin näyttelyihin. Halukkaille tarjolla vauhdikas
puolen tunnin elokuva Serlachius-yhtiön historiasta.
klo 13.00 Lounas historiallisella Mäntän Klubilla.
Upea klubirakennus valmistui 1920
U
Serlachius Oy:n juhla- ja edustustilaksi.

Ohjelma ja
tarjoilut
yht. 28 e/hlö

klo 14.30 Kaupunkikiertoajelu ryhmän
omalla bussilla. Tutustumme
Mänttään oppaan johdolla ja
vierailemme myös Serlachiuksen
kun ryhmässä väh. 31 hlöä.
rakennuttamassa kivikirkossa.
Hinta sis. alv:n.
Kierros päätetään Myllyrannan
tunnelmalliseen shoppailukeskukseen,
jossa on aikaa ostoksiin ja iltapäiväkahvitteluun.
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klo 15.30 Iltapäiväkahvi museon Café Sississä.
klo 16.00 Kisat ja visat pääkonttorissa:
nokkeluutta vaativia hauskoja tehtävärasteja
Valkoisen talon uumenissa!
V
Joukkueet kisailevat leikkimielisesti,
ja parasta odottaa yllätyspalkinto.
klo 17.30 Illallinen historiallisella
Mäntän Klubilla.
Upea klubirakennus
U
valmistui 1920
Serlachius Oy:n juhla- ja
edustustilaksi. Illallismenu
räätälöidään toiveiden
mukaiseksi.

Esimerkkihinta,
kun ryhmässä
11–30 henkilöä

Ohjelma museolla
alk. 35 e/hlö
Illallinen
alk. 27,50 e/hlö
Hinnat sis. alv:n.

Pauli Sivonen
johtaja

FERRARI, PIKAJUNA JA

PYHIINVAELTAJA
Olipa kerran Ferrari, pikajuna ja
pyhiinvaeltaja.
Ferrari rakasti kansanjoukkoja ja
kansanjoukot Ferraria. Se kiiti hurjaa
vauhtia kilparadoilla ja nautiskeli
hurraavien ihmisten äänestä. Se
tunsi elävänsä, kun sen suorituksista
kirjoitettiin isoilla otsikoilla lehdissä.
Pikajuna kulki omilla raiteillaan melkein
yhtä lujaa kuin Ferrari. Se teki töitä
uutterasti päivin öin ja kuljetti väsymättä
ihmisiä kaupungista toiseen. Ihmisille se
oli luotettava mutta ei erityisen jännittävä
työjuhta. Lehtien otsikoihin se pääsi vain
joskus aikatauluista myöhästellessään.
Pyhiinvaeltaja puolestaan kulki hitaasti
pölyisillä maanteillä. Hänellä oli
kannettavanaan suuri tehtävä, elämän
mittainen velvollisuus ja loputtomat
huolensa. Kukaan ei kiinnittänyt häneen
mitään huomiota, vaan hän sai taivaltaa
loputonta polkuaan syrjässä ihmisten
katseilta.
Myös museoilla voi nähdä
omat ferrarinsa, pikajunansa ja
pyhiinvaeltajansa. Ferrarit ovat
museoiden näyttelyitä ja viestintää,
pikajunat erilaisia tukipalveluita ja
pyhiinvaeltajat kokoelmatoimintaa.
Näyttelyitä ja viestintää suunnitellessaan
ja rakentaessaan museot luovat omaa

julkista kuvaansa. Näyttelyiden tulee
vetää museoihin kävijöitä, siksi
niitä halutaan tehdä jännittävistä ja
kiinnostavista aiheista. Julkisuudessa ja
lehtien palstoilla museot näyttäytyvät
nimenomaan näyttelyidensä ja
viestintänsä kautta.
Museoiden pikajunia ovat esimerkiksi
sellaiset asiat kuin
taloushallinto,
kiinteistöjen ylläpito
ja palvelut. Yleensä
ne ovat tukitoimia
näyttelyille ja
kokoelmatoiminnalle,
harvemmin
itseisarvoisia asioita.
Tämä ei tarkoita
etteivätkö ne olisi
tärkeitä. Toisaalta
niihin kiinnitetään
aika harvoin huomiota – milloin viimeksi
olet nähnyt lehdessä jutun jonkin museon
palveluista tai kiinteistönhoidosta?

Se, että ihmiset näkevät museotyöstä
yleensä vain näyttelyt ja viestinnän,
on osaltaan museoiden oma vika. Kun
avaamme näyttelyitä, kutsumme ihmisiä
avajaisiin, pressiä lehdistötilaisuuksiin
ja korkkaamme kuohujuomapulloja.
Tällaista teemme harvemmin vaikkapa
onnistuneen konservointiurakan,
ryhmäopastuksen tai ilmastoinnin
perushuollon jälkeen.
Meidän itsemme tulee joka tapauksessa
muistaa, että kaikki museoissa tehty
työ on yhtä arvokasta. Olemme kaikki
”museoammattilaisia”, vaikka tätä termiä
käytetään valtion kulttuuribyrokratiassa
vain osasta meistä.

Se, että
ihmiset näkevät
museotyöstä yleensä
vain näyttelyt ja
viestinnän, on
osaltaan museoiden
oma vika.

Kokoelmatoiminta puolestaan on
museoiden pyhiinvaellusta. Museoiden
perustehtävä on säilyttää menneisyyttä
esineiden, teosten ja vanhan tiedon
muodossa. Kokoelmatyö on kuitenkin
arkista, loputonta puurtamista, joka ei
suurta yleisöä liiemmin kiinnosta.

Parhaimmillaan
erilaiset työsuoritukset
nimenomaan tukevat
toisiaan. Näyttely
avautuu oivaltavan
draamaopastuksen
avulla ja tuottaa
arvokasta tutkimustietoa
kokoelmasta. Ilman
hyvää taloushallintoa ja
kiinteistöjen ylläpitoa
museot eivät voisi elää.

Arvostetaan siis kaikkia toimintojamme,
ja muistetaan silloin tällöin skoolata
myös arkisemmille asioillemme ja
perustehtävillemme.
Pauli Sivonen
Johtaja
Serlachius-museot
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Tule visiitille historian ja
taiteen tarinoiden pariin!
Näyttelyt 17.3.2013 saakka
PÄÄKONTTORI

Opastuksia ja
palveluita ryhmille!
Tunnin opastus Gustafissa (alk. 6 €/hlö)
Hauska Yhtiölle töihin -kierros (alk. 7 €/hlö)
Kokoustilaksi Gustafin auditorio
(50 €/tunti, 300 €/koko päivä)
Vanhan ajan soppalounas
kämppäemännän tarjoilemana (13 €/hlö)
Paperia omin käsin museon pajalla (7 €/hlö)

Kotkan siipien suojassa
Perusnäyttelyssä kertomuksia patruunoiden ja työläisten
elämästä pitkän piipun juurella

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

Gustafin enkelit - Operaatio taidekaupunki
Humoristisella otteella toteutettu salapoliisitarina teollisuuspitäjän
matkasta luovuutta pursuavaksi taidekaupungiksi

Tulossa: Paperiperkele!
Gustaf-museo sulkee ovensa uuden
perusnäyttelyn rakentamisen ajaksi
18.3.–17.5.2013.

JOENNIEMEN KARTANO

Paperiperkele – G.A. Serlachiuksen
elämä ja afäärit avautuu 18.5.2013.

Taidemuseo Gösta Joenniemen kartanossa on suljettu
uuden museon rakennustöiden ajan.

SERLACHIUS-MUSEOT

V
Valtatie
58:n varrella
Jyväskylä 83 km - TTampere 88 km - Helsinki 263 km

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

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

GUSTAF MUSEO AVOINNA
1.9.–17.3. ja 18.–31.5. ke–su 12–17
kesällä 1.6.–31.8. joka päivä 10–18
Myös muina aikoina tilauksesta ryhmille.
HINNAT
Kaksi hintakautta:
1.4.–30.9. aikuiset 5e, eläkeläiset ja opiskelijat 3e, alle 18-v. pääsymaksutta.
TTalvikaudella 1.10.–17.3. kaikille vapaa pääsy.
Opastetut kierrokset ja ohjelmapalvelut ympäri vuoden alk. 6e/hlö.

V
Vilppulan
rautatieasemalta
noin 7 km Mäntän keskustaan
www.vr.fi

Vaasa
58

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