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Parahimmat Ystävämme,
saanemme lausua kiitoksemme Teille kaikille, jotka suvella ilahdutitte meitä visiitillänne tänne Göstan kartanoon ja 
paviljonkiin. Ikävää, ettemme olleet tilaisuudessa rauhan ja ajatuksen kanssa pitää seuraa Teille kaikille. 

Mahdoitteko saada kunnon kestitystä? Teitä tuli kerralla niin iso joukko, että väki ei tahtonut ehtiä kaikkia palvella. 
Voi sitä kiesien ja kärryjen määrää kartanolla! Kansan määrä järkytti huushollerskaamme pahemman kerran niin, 
että eukko joutui turvautumaan Hoffmannin tippoihin. No kyllä tuo siitä sitten tokeni. 

Kiireisen kesän jälkeen Gösta on muuttunut kovin pohdiskelevaksi; häntä askarruttaa synti. Gösta tahtoo saattaa 
meidät kaikki toistemme pahojen tekojen ja ajatusten äärelle ja ripustaa isoon saliinsa näytille teoksia, jotka 
mielestään kuvaavat vanhoja ja uusia syntejä. Hän on kutsunut kirkkoherrankin tuumailemaan niitä kanssaan. 

Gustafia intresseeraa nyt muinaisaika. Ukko on viettänyt paljon aikaansa erään nuorukaisen, Wetterhoff-Aspin 
seurassa ja perehtynyt tämän introduseeraamiin tutkimuksellisiin menetelmiin. Gustaf on luvannut sitten kertoa 
meille kaiken Mäntän jalosta menneisyydestä selville saamansa. Tiedä sitten häntä, onko se niin tahi eikö. 

Ovatko lapsukaiset pysyneet terveinä ja kuuliaisina? Me täällä kovin odotamme nuorta väkeä piipahtamaan 
kartanolla ja piirustamaan kanssamme. Järjestämme taas koulukkaillekin vaunukyytejä. On niin mukava saada 
tänne iloista hyörinää ja kuulla salien raikuvan nuorison naurusta. 

Tosiaan, emme me nyt sentään ole vallan hartaiksi antautuneet. Kyllä ilollekin on aina sijansa. Älkää siis arastelko 
matkata taas vieraaksemme! Turistaan joukolla syntyjä syviä, nautiskellaan pöydän antimista ja kohotetaan malja 
ystävyydelle!

Sydämellisesti Sinun,
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Museot täynnä

tapahtumia

Frankfurtissa toimivassa Schirn Kunsthallessa on esillä kattava Helene Schjerfbeckin teosten näyttely. Näyttely on osa Frankfurtin 
kansainvälisten kirjamessujen runsasta oheisohjelmaa. Tänä vuonna messujen teemana on Suomi ja Suomen kirjallisuus.

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö on mukana näyttelyssä yhteensä kolmella teoslainalla. Frankfurtissa nähdään maalaukset Hiihtäjätär 
ja Omakuva sekä taidesäätiön tuoreimpiin teoshankintoihin kuuluva, vuoteen 1927 ajoittuva modernistinen uudelleentulkinta 
Schjerfbeckin nuoruudenaikaisesta teoksesta Wilhelm von Schwerinin kuolema. 

Näyttelyn keskeisinä teemoina ovat Schjerfbeckin maalaamat omakuvat sekä tiettyjen kuva-aiheiden toistuminen taiteilijan tuotannossa 
koko vuosikymmeniä kestäneen uran ajan.

Näyttely on avoinna 11.1.2015 asti.

Heinäkuun huippuina taidemuseo Göstassa palveltiin jopa 
1300 vierasta päivässä. Vaikka museoilla odotettiin vilkasta 
kesää, ei kävijäryntäykseen voitu täysin varautua. Pysäköinnin 
tukkoisuuteen etsittiin helpotusta Serlachius-bussista, joka 
kiersi kesällä Mäntän keskustassa Gustaf- ja Gösta-museoiden 
välillä ja poikkesi Vilppulan rautatieasemalla. 

– Toivoimme, että autoilijat olisivat jättäneet kulkuvälineensä 
Mäntän keskustaan ja matkanneet bussilla kulttuurikierrokselle. 
Näin ei juuri tapahtunut. Mutta junalla Vilppulaan saapuneet 
löysivät ihan mukavasti linja-auton kyytiin – Serlachius-bussia 
käytti yli 650 matkailijaa vajaan kahden kuukauden aikana, 
kertoo kehittämispäällikkö Päivi Viherkoski.

Mediassa runsaasti suitsutusta saanut taidemuseon 
ravintola Gösta osoittautui myös todella suosituksi. Niinpä 
kesäaikaan moni hyvästä ruuasta pitävä museokävijä jäi vaille 
ravintolapalveluita, sillä ravintola oli täyttynyt jo päiviä aiemmin 
jätetyistä pöytävarauksista. Helpotusta nälkään on luvassa, sillä 
tulevana vuonna on tarkoitus laajentaa museon pihapiirissä 
sijaitsevan kesäkahvila Autereen tuvan tarjontaa. Serlachius-
museoiden vilkas kesä näkyi myös ruuhkina Mäntän muissa 
matkailupalveluissa, erityisesti ruoka- ja majoituskysyntä kasvoi 
ennätysmäisesti. 

– Vuonna 2013 Culture Tampere Region -hankkeen tekemän 
tutkimuksen mukaan museokävijämme käyttävät rahaa 
paikkakunnalla keskimäärin 89 euroa/henkilö. Summa 
kulutetaan suurimmaksi osaksi ateriapalveluihin ja ostoksiin. 
Näin ollen varovastikin arvioiden yksin taidemuseon kävijät 
jättivät kesä-elokuun aikana alueen yrityksiin yli 4 miljoonaa 
euroa, iloitsee Viherkoski.

Uudistunut Gösta
sai taiteen ystävät liikkeelle

Schjerfbeckiä Frankfurtissa

Kuulumisia

Kannattaa silloin tällöin käydä vilkaisemassa 
netissä museoiden tapahtumakalenteria. Kalenteri 
on pullollaan asiantuntijaluentoja, puuhaa koko 
perheelle, musiikkia ja teatteria.

Lähes joka keskiviikko kuullaan Autere-
opiston järjestämiä luentoja ajankohtaisista ja 
historiallisista aiheista. Vähintään kaksi kertaa 
vuodessa puuhataan Perhepäivässä. Harva se 
kuukausi kokoonnutaan Seniorikahveille. 

Tapahtumakalenteri kertoo myös ravintola Göstan 
tempauksista, muun muassa pidennettyjen 
aukioloaikojen illallisista. 

Tässä muutama poiminta 
tulevista tapahtumista: 

Ihmisten kaupunki -musiikkiteatteriesitykset 
maaliskuussa 2015 Göstan paviljongissa 
Ohjaus Maria Halminen, käsikirjoitus Janne 
Salminen. Tuottajat: Mäntän Uusi Teatteri ja Mäntän 
Sekakuoro yhteistyössä Autere-opiston kanssa. 
Esityksiä järjestetään ainakin kahdeksan.

Mäntän Musiikkijuhlat 5.–9.8.2015 
pianomusiikin ystäville

Food Camp 27.–30.8.2015 
Nyt teemana ihanat naiset

Katso lisää tapahtumakalenterista 
www.serlachius.fi
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Kuulumisia

Päivän ohjelmaan sisältyi luentoja ja tutustuminen 
molempiin museoihin sekä ArtHotel Honkahoviin. 
Pääsivätpä vieraat yhtiön tiukan työhönottajan 
haastatteluunkin Gustaf-museolla.

Helsingistä Tampereen kautta Mänttään edennyt 
konferenssi sai osallistujilta yksiselitteiset kiitokset: ”Best 
ever!” monet heistä kommentoivat kokouksen päätteeksi. 
Erityisesti Mäntän taide- ja kulttuurihistoriallinen 
museotarjonta ylitti kaikki odotukset. – Olen 
yksinkertaisesti ällistynyt. Tämä päivä on ollut todellinen 
ilo, Apartheid-museota Johannesburgissa Etelä-Afrikassa 
johtava Christopher Till kiitteli.

Hänen mukaansa Serlachius-museot muodostavat 
kokonaisuuden, joka hakee vertaistaan. Gustaf-museon 
kertomat tarinat Mäntän paperiteollisuuden alkuvaiheista 
yhdistyvät taidemuseo Göstan poikkeuksellisen 
korkeatasoiseen arkkitehtuuriin ja vaikuttaviin näyttelyihin. 
Sellainen kokonaisuus ei Christopher Tillin mukaan jätä 
ketään kylmäksi.

– Minulla on taidemuseotausta ja olen ollut tekemässä 
monenlaisia näyttelyitä. Siitä huolimatta en ole koskaan 
nähnyt vastaavaa näyttelyä kuin kartanon yläkerrassa 
oleva näyttely (Malli ja hullu kuvailija), jossa mallit saavat 
puheenvuoron. Teillä on jotain hyvin ainutlaatuista täällä. 
Suomalaiset voivat olla ylpeitä tällaisesta museosta, hän 
totesi.

Konferenssiin osallistui yhteensä 138 museoalan 
ammattilaista kaikista maanosista ja yli 
kahdestakymmenestä eri maasta. Serlachius-museoihin 
heistä saapui noin 50. Seuraavaa konferenssia isännöi 
Etelä-Afrikka ja Christopher Till vuonna 2015.

ICEE:n kansainvälinen konferenssi 
huipentui Serlachius-museossa
Museoiden kansainvälisen yhteistyöjärjestön 
ICOM:in näyttelyvaihdosta vastaavan ICEE:n 
(International Committee for Exhibitions & Exchange) 
kolmipäiväinen konferenssi 23.–26.9.2014 
huipentui vierailuun Serlachius-museoissa Mäntässä.
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Alusta asti oli selvää, että Synti-näyttely tehdään vakavasti 
ja se kuljettaa katsojat moraalisten pohdintojen äärelle. 
Näyttelyssä käsitellään seitsemän klassista kuolemansyntiä 
museon kokoelmateoksia hyödyntäen. Kirjallisuus 
ja populaarikulttuuri ovat tehneet niistä tunnetun ja 
jopa kuluneen käsiteryppään. Vanhat synnit asetetaan 
vuoropuheluun kokoelmateosten kanssa tavalla, joka 
pakottaa tulkitsemaan teoksia uudestaan.

Näyttelyn keskeisimmäksi sisällöksi muodostui uusien 
syntien pohdinta. Näyttelytyöryhmä päätyi seuraaviin 
seitsemään syntiin: eläinrääkkäys, köyhyys, lapsuuden loppu, 
nationalismi, vapauden riisto, yksinäisyys ja ympäristötuho.

Onko yksinäisyys synti?
Miten köyhyys ja yksinäisyys voivat olla syntejä? Tämä on 
varmaan ensimmäinen kysymys, joka herää.

Ideana syntejä valittaessa on ollut se, ettei syyllistetä 
yksittäistä ihmistä vaan ihmiskunnasta puhutaan 
kokonaisuutena. On meidän kaikkien syytä, että osa 
maailmasta elää äärimmäisessä köyhyydessä. Syyllisyys 
on yhteistä, unohtamatta sitä, että voimme myös yksilöinä 
taistella sitä vastaan.

Yksinäisyys on näistä synneistä abstraktein. Meidän pitää 
yhdessä kantaa syyllisyyttä siitä, että osa ihmisistä suljetaan 
jatkuvasti ulkopuolelle. Siihen olisi kaikkein helpoin vaikuttaa 
sillä, ettemme olisi välinpitämättömiä lähellä olevia ihmisiä 
kohtaan.

Taiteilijat tulkitsevat syntejä
Taiteilijoita ei pyydetty kuvittamaan valittuja syntejä. 
Näyttelyyn valittujen taiteilijoiden tuotannosta voi luontevasti 
ammentaa tulkintoja eri synteihin.

Eläinrääkkäystä näyttelyssä käsittelee Reima Nevalainen. 
Hän on joissain maalauksissaan kuvannut ihmisen ja apinan 
suhdetta.

Köyhyyttä käsittelee Riku Riippa. Hänen 
vaivaisukkoaiheestaan ammentavat veistoksensa istuvat 
teemaan tavalla, jota ei tarvinne selitellä. 

Kirsti Tuokko kertoo suomalaisia sotalapsia kuvaavilla 
maalauksillaan lapsuuden loppumisesta historiallisesta 
perspektiivistä. Stiina Saaristo on piirtänyt teoksen aiheesta 
nationalismi. Hänen groteski tyylinsä sopii hienosti tähän 
syntiin ja tuo mieleen myös vanhan propagandakuvaston. 
Dzamil Kamangerin omat kokemukset ja koskettava 

SYNTI
pureutuu eettisiin 
kysymyksiin
Näyttely, jonka teemana on synti, tuo helposti mieleen jotain pikkutuhmaa ja henkilökohtaista. 
Serlachius-museoiden Synti-näyttely välttää kuitenkin pinnallista vitsailua. Se pureutuu syvälle 
ihmismielen ja ihmisluonnon ikäviin puoliin – niihin, joita ilman maailma olisi hieno paikka elää.

SYNTI
Serlachius-museo 

Gösta 
24.5.2015 asti

< Magnus Enckellin luonnos maalaukseen Mies ja joutsen kuvaa Veikko Halmetojan mielestä monella tasolla 
himoa, yhtä seitsemästä kuolemansynnistä. Osa teoksesta: Magnus Enckell, Mies ja joutsen, luonnos, 1917-
1918, öljy pahville, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Studio Tomi Aho.
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Vankilalakana-teos olivat selvä syy valita hänet kuvaamaan 
vapauden riiston teemaa. Satu Jaatisen iso seitsemän 
kanoottiveistoksen sarja istui yksinäisyysteeman abstraktiin 
luonteeseen tyylikkäästi jättäen paljon avoimia kysymyksiä. 
Janne Laine taas on teoksissaan kuvannut muun muassa 
jäätiköiden sulamista. Ympäristötuho teemana sopi hänelle 
luontevasti.

Näyttely haastaa pohtimaan
Synti-näyttelyssä tärkeämpää kuin yksittäisten taiteilijoiden 
ja syntien luettelointi on kokonaisuus. Se, että eettisten 

ongelmien kuvaaminen sekä vanhojen teosten että 
nykytaiteen keinoin onnistuu herättämään ajatuksia ja 
keskustelua.

Näyttelyn on tarkoitus olla elämyksellinen, mutta ei puhtaasta 
nautinnosta. Mukana on teoksia, jotka voivat aiheuttaa 
ahdistusta, jopa itseinhoa. Näyttely ei pelkistä vaan 
pikemminkin haastaa monipuolisuudellaan. Vaikeita asioita ei 
aina tarvitse kääriä kauniiseen pakettiin.

Veikko Halmetoja
Synti-näyttelyn kuraattori

Reima Nevalainen käsittelee maalauksissaan ihmisen ja eläimen suhdetta. 
Reima Nevalainen, The Severed Haunt, 2014, akryyli ja kollaasi kankaalle.

VEIKKO HALMETOJA
Syntynyt 1977

Toiminut Helsingin Sanomien taidekriitikkona 
vuodesta 2010 ja 1⁄2- lehden kriitikkona 2009 
alkaen

Toimi Aamulehden kriitikkona 2002–2007

Mäntän kuvataideviikkojen toiminnanjohtaja 
2007–2010

Helsingin taidemuseo, 
johtokunnan puheenjohtaja 2009–2012

Sara Hildénin taidemuseon johtokunnan jäsen 
2001–2008

Toiminut vuodesta 2012 monien näyttelyiden 
kuraattorina Suomessa.
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Näyttelyn nimi Markiisitar ja paroni viittaa Ranskan 
vallankumousta edeltäneen vanhan vallan ja uuden, 
teollisuudesta rikastuneen yläluokan välille syntyneeseen 
yhteyteen. Siinä kohtaavat maailmanhistorian kuuluisin 
rakastajatar, markiisitar de Pompadour ja uudenaikainen 
paperiteollisuusparoni.

Näyttelyn avainteos on Gunnar Berndtsonin vuonna 1879 
maalaama Taiteentuntijoita Louvressa, jonka vuorineuvos 
Gösta Serlachius hankki kokoelmaansa vuonna 1929. 
Maalauksessa 1700-luvun silkkitakkeihin pukeutuneet herrat 
tutkivat teatraalisin elkein taideteosta. Miksi mänttäläinen 
paperipatruuna halusi kokoelmaansa tällaisen teoksen? 

Kun vanhaa valtaa edustavaa tyylisuuntaa oli väheksytty 
Euroopassa vuosikymmenien ajan, nousi se jälleen 1800-
luvun jälkipuoliskolla muotiin. Syntyi uusrokokoo, joka 
heijastui erityisesti sisustukseen ja maalaustaiteeseen. Uusi 
teollisuusylimystö imi vaikutteita rokokoon ajan tyylistä ja 
aristokraattisesta elämäntavasta.

Uusrokokoo tarjoaa uuden näkökulman
Näyttelyn kuraattori Laura Gutman on 1800-luvun taiteen 
asiantuntija. Hän haluaakin tarkastella rokokoota tuon 
aikakauden näkökulmasta ja osoittaa, miten sen vaikutukset 
heijastuvat nykypäivään asti. Hän on valinnut näyttelyyn 

rokokoota edustavia teoksia, 
joista seuraavalla vuosisadalla 
eläneet taiteilijat ovat 
saattaneet saada innoitusta.

– Suomen ja Ruotsin kokoelmista 
löytyy todellisia rokokoon helmiä 
alkuperäisistä ja teollisuusparoneiden 
1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa keräämistä 
kokoelmista. Jos alkuperäisiä maalauksia ei ollut saatavilla 
tai ne olivat liian kalliita, tilattiin kopioita. Se kuvastaa hyvin 
aikakauden makua, hän kertoo.

Rokokoon ja uusrokokoon maalausten lisäksi näyttelyssä on 
koriste-esineitä ja huonekaluja. Rokokoo-puvun vieressä on 
1800-luvun maalaus, joka on saanut puvusta vaikutteita. Aito 
1700-luvun Meissenin posliini saa seurakseen Yrjö Ollilan 
vuonna 1929 Madame de Pompadour -operettiin tekemiä 
pukuluonnoksia. Helena Hietasen peruukkiveistosten 
innoittajana on ollut Ranskan kuningatar Marie Antoinette.

Emilie Mazeau-Langlaisin pahviset huonekalut matkivat 
täydellisesti alkuperäisiä rokokoo-kalusteita. Vaikka 
vaatimaton materiaali on kaukana jalopuusta ja kullatusta 
pronssista, silti muodoissa ja mittasuhteissa elää rokokoon 
henki. – Paperiteollisuusmies Serlachius olisi saattanut pitää 
hänen töistään, Laura Gutman arvelee.

MARKIISITAR 
JA PARONI
– uusrokokoo Pohjolan näkökulmasta

Rokokoon runsaus ja visuaalisuus heräävät eloon taidemuseo Göstan näyttelyssä 
Markiisitar ja paroni – Pohjoinen uusrokokoo. Näyttely yhdistää 1700-luvun leikkisän 
rokokoon seuraavalla vuosisadalla syntyneeseen uusrokokoohon ja kertoo niiden 
vaikutuksesta nykytaiteilijoihin.

MARKIISITAR 
JA PARONI 

–POHJOINEN 
UUSROKOKOO
Serlachius-museo Gösta 

24.1.–26.4.2015

< Jean-Baptiste Greuze, Nuori tyttö, 1700-luku, pastelli paperille, 
kiinnitetty kankaalle. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
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Rokokoon henki elää yhä
Uusrokokoota on tutkittu Suomessa vain vähän. Pohjolassa 
uusrokokoo ymmärrettiin laajemmin kuin syntysijoillaan 
Ranskassa ja germaanisissa maissa. Täällä 1700-lukuun 
liitetty mielikuva kevytmielisyydestä ja nautinnoista väistyi 
ja alettiin puhua valistuksen aikakaudesta. Elämänilojen 
sijaan painotettiin vapautta. Kansallismielisistä pyrkimyksistä 
huolimatta Suomessa korostettiin myös historiallista yhteyttä 
Ruotsiin aikana, jolloin Venäjä kiristi poliittista otettaan 
suuriruhtinaskunnasta.

Maalaustaiteessa suuret historialliset sankariaiheet vaihtuivat 
pienimuotoisiin laatukuviin, joihin pukujen ja sisustuksen 
yksityiskohdat toivat haluttua todenmukaisuutta. Samaan 
aikaan pastellimaalaus nousi uuteen suosioon.

Laura Gutman luo yhdessä näyttelypäällikkö Tarja Väätäsen 
ja pääkuraattori Laura Kuurneen kanssa Göstan paviljonkiin 
visuaalisesti runsaan näyttelyn, jonka taustalla on vahva 
kerronnallisuus. – Se auttaa tunnistamaan samankaltaisia 
piirteitä huonekaluissa, puvuissa ja maalauksissa, ovatpa ne 
alkuperäistä rokokoota, uusrokokoota tai niiden moderneja 
tulkintoja, Gutman arvelee.

Albert Edelfelt, Bellman soittaa luuttua Kustaa III:lle ja G. M. Armfeltille Hagassa, luonnos, 1884, 
öljy kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Vesa Aaltonen.

LAURA GUTMAN
Ranskalainen taidehistorioitsija, joka asuu Suomessa

Erikoistunut 1800-luvun taiteeseen

Toiminut kuraattorina seuraavissa näyttelyissä Suomessa: 
Art Deco ja taiteet, France-Finlande 1905–1935, 
Amos Andersonin taidemuseo 2013, 
Mon cher ami. Kreivi Henry de Vallombreuse, 
ystävä Pariisista, Gallen-Kallelan museo 2008, 
Musiikki ja hiljaisuus. Suomalaista symbolismia, Ateneum 2007.

Kirjoittanut runsaasti artikkeleita eri näyttelykatalogeihin
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KOTIKAUPUNKI
muistot ja nykypäivä
Ville Lenkkerin Kivettynyt metsä -valokuvanäyttelyssä aika seisahtuu ja Mänttä näyttää 
melankoliset kasvonsa. Valokuvissa pilkahtaa kuitenkin hiljainen huumori, joka kertoo 
kuvaajan kaksijakoisesta mutta lämpimästä suhteesta kotikaupunkiinsa.

KIVETTYNYT 
METSÄ

Serlachius-museo Gösta 
4.1.2015 astiHääyö on Ruotsin laivalta mieleen jäänyt kohtaus, jonka Ville Lenkkeri siirsi mänttäläiseen ravintolaan.
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Ville Lenkkeri kasvoi ja kävi koulunsa Mäntässä. Lukion 
jälkeen opinnot ja työ veivät hänet pois paikkakunnalta. Hän 
on kuvannut kotikaupunkiaan vierailujensa yhteydessä noin 
viiden vuoden aikana.

Kivettynyt metsä -näyttely sai alkunsa hänen isänsä, 
Mäntässä toimineen lääkäri Hannu Lenkkerin kuvaamisesta. 
Kuvia kertyi paljon myös paikkakunnasta ja sen asukkaista. 
Lopulta Mänttä-kuvat erkanivat omaksi kokonaisuudekseen. 

Valokuvaaja myöntää, että kotikaupunki herättää hänessä 
ristiriitaisia tunteita. Mielikuvat ja todellisuus eivät kohtaa. 
Mänttä ei ole koskaan entisensä, kun hän palaa sinne. 
– Tarvitaan ilmeisesti 20 vuotta, että asiat alkavat näyttää 
uudessa valossa mielenkiintoisilta, hän arvelee.

Lenkkeri tietää kaupungin sykkivän elinvoimaa ja hamuavan 
kohti muutosta. Silti lammen takana seisoo piippu, joka 
edustaa paikkakunnan muuttumattomuutta. Sama piippu 
toistuu Lenkkerin kuvissa. – Mielikuvani pysähtyneisyydestä 
ovat kuin jostain toisaalta. Taidan muistaa väärin.

Melankolisia muistikuvia
Ville Lenkkerille kuvausprosessi on tärkeä, ei pelkästään 
seinälle päätyvä kuva. Valokuvaaja operoi yleensä 
reaaliajassa. Lenkkeriä kiinnostavat kuitenkin mahdottomat 

projektit: menneen kuvaaminen tai niiden kuvien ottaminen, 
jotka jäivät ottamatta. Monet Mänttä-kuvista ovatkin 
heijastuksia vanhoista mielikuvista, joita hän on nähnyt tai 
ainakin uskoo nähneensä.

Lenkkeri kertoo työskennelleensä Kivettynyt metsä 
-kuvien kanssa toisin kuin yleensä. Käytössä on sama 
laajaformaattikamera, jolla hän tavallisesti kuvaa. Mänttä-
kuvissaan hän on kuitenkin järjestänyt ja lavastanut aiheitaan 
tavalla, joka poikkeaa aiemmasta.

Vaikka hän valmistelee kuvaustapahtuman etukäteen, tulos 
on harvoin juuri se, mitä hän on etukäteen ajatellut. Kuville 
on leimallista tietty asetelmallisuus ja melankolisuus. Lisäksi 
niissä on usein jotain vialla: jokin päättyy, mieli on apea tai 
seinän maali rapistuu.

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

Totta ja tarua
Kivettynyt metsä ei ole historiakatsaus eikä dokumentti 
Mäntästä. Kuvaaja ei halua esittää kotipaikkakuntaansa 
yksiselitteisenä. Kaikkea hallitsee kaksijakoisuus: on 

Ville Lenkkeri muistaa lapsuudestaan kauppamatkan, jonka äiti teki kelkalla perheen pienten lasten kanssa.
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