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Tervehdys teille Mäntästä!

6

Kylläpä me ilahduimme kun kuulimme, että olette siellä hyvissä voimissa. Mekin
olemme täällä pysyneet terveinä, sillä niin kovin ahkerasti on hushållerskamme
desinfieerannut kaiken mihin kätemme saatamme vain laskea. Kankaiset nenäliinamme ovat joutaneet paperikoriin, käytämme nyt vallan paperisia nästyykejä,
saamme ne suoraan fabriikista. Tämä kaikki on niin kovin hygieenillistä.
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RODNEY GRAHAM,
TAITEILIJOITA JA MALLEJA
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UUDET JULKAISUT

Voitteko kuvitella, Gustaf oli tilannut meille Italiasta joukon filmitähtien kostyymeja näyttääkseen todellista loistoa ja käsityötaitoa. Luotettu ompelijamme
onkin rouvasväen iloksi alkanut kopioida pukujen glamoröösejä tyylejä.

18

Göstan kaukainen vieras saapuu vihdoin uudelta mantereelta, Kanadasta asti.
Herra Rodney Grahamin visiitti estyi kesällä kulkutautiepidemian vuoksi, mutta
nyt kaikki on kunnossa ja vierailu järjestyy. Hän ei ole koskaan ennen käynyt
maassamme. Kuulemma herra on mielenlaadultaan rahtusen verran nostalgiaan
ja melankoliaan taipuvainen, muttei sentään millään tavalla synkkämielinen.
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14–17 MALLINSA NÄKÖISET –
SERLACHIUSTEN MUOTOKUVAT
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Kuulitteko jo syvästä harrastuneisuudestamme kirjallisuuden alalla? Me emme
täällä tyydy vain lukemaan, vaan myös raapustelemme sanoja paperille. Piirimme
on synnyttänyt kelpo opuksia yhdestä jos toisesta aiheesta: on elämäkertaa,
taidetta, keittotaitoa, pukuja. Sitten kun saavutte, niin tutkitaanpa yhdessä
kirjahyllyjämme!

18–19 SIMON PATTERSON:
HISTORIAN MAALAAMINEN KIINNOSTAA

Lämpimät terveisemme koko väelle. Muistattehan, että vierashuoneemme ovat
täällä teitä varten aina valmiina!
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Rodney Graham, Taiteilija taiteilijabaarissa 1950-luvulla, 2016, maalattuun
alumiiniseen valokaappiin pohjustettu kromogeeninen valokuva.
Courtesy Ringier Collection, Sveitsi.
Simon Patterson, The Great Bear, 1992, litografia paperille.
Kuva: Simon Patterson.
Riikka Lenkkeri, Henrik de la Chapellen muotokuva, 2015, öljyväri ja
pastelli kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Teemu Källi.
Naisen puku Luchino Viscontin ohjaamasta elokuvasta Rakkaus Roomassa
(1976). Kuva: Claudia Primangeli. Tirelli Collection.
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Sanomalehtimies, 2016,
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Frieder Burda,
Baden–Baden.
Kuva: Rodney
Graham.
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Aivan uskomaton paikka. Nyt jo vissiin
neljäs kerta, kun täällä pääsemme käymään.
Suosittelen lämpimästi!

"

"

Monipuolista taidetta, erittäin
selkeä opastus! Ruoka kertakaikkiaan maittavaa, avara ja
siisti ravintola. Piha-alueet hyvin
hoidetut. Menen toistekin!

Helmi, ehkä timantti taidemuseoiden
joukossa. Kaikille jotakin, eli kultakauden mestareista aina nykypäivään.
Ja sitten miljöö. Tupsahdat uneliaan
kylämäisen Mäntän kautta rantaan,
joka tarjoaa silmäkarkkia ja ravintolaelämyksiä kohtuuhintaan.
Ihana paikka.

"

"

Oikea yllätysten yllätys ensikertalaiselle.
Iso, paljon katseltavaa, aikaa kului monta
tuntia. En osannut varautua näin laajaan
näyttelyyn. Katseltavaa sekä sisällä että
ulkona. Asiantunteva henkilöstö ja
mielenkiintoisia ohjeita.

Tämä on Mäntän toinen "pakkokäydä" paikka.
Paperiperkele – kuunnelmallinen ja vaikuttava teos
sekä aivan ihanat taiteilijaesittelyt. Vaikuttava oli
koko rakennus.
Kaikki arviot on poimittu Googlesta
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TYÖTÄ YMPÄRISTÖN
HYVÄKSI

KUULUMISIA

TAIDEHISTORIA
MENEE METSÄÄN
SERLACHIUSSEMINAARISSA

Serlachius-museoissa on aloitettu järjestelmällinen työ
ympäristön hyväksi. Paraikaa rakennetaan ISO 14001
-standardin mukaista ympäristöjohtamisjärjestelmää.
Museot on mukana myös Sustainable Travel Finland
-ohjelmassa, joka vie kohti kestävää matkailua niin
ekologisesti, kulttuurisesti kuin taloudellisestikin.
Serlachius-museoiden ympäristöohjelma toteuttaa ympäristöpäämääriä sellaisilla tavoitteilla, joilla on suoria
vaikutuksia toiminnan kaikkiin osa-alueisiin: näyttely- ja
kokoelmatoimintaan, talouteen, kiinteistöihin ja talotekniikkaan, yleisötyöhön, viestintään sekä matkailu- ja
residenssitoimintaan.

R. ERIK SERLACHIUKSESTA ELÄMÄKERTA
Serlachius-suvun teollisuuspatruunoiden elämäkertojen sarja on saanut jatkoa
Ralph Erik Serlachiuksesta (1901–1980) kertovalla kirjalla Savunharmaa eminenssi.
Elämäkerran on kirjoittanut historiantutkija, filosofian tohtori Oula Silvennoinen, ja sen
on kustantanut Kustannusosakeyhtiö Siltala.
R. Erik Serlachius oli G. A. Serlachius Osakeyhtiön pääjohtajan ja tunnetun kuvataiteiden
suosijan Gösta Serlachiuksen vanhin poika. Lapsesta saakka isä valmensi poikaansa
yritysjohtajaksi. Tie ei ollut helppo, mutta R. Erik osoitti olevansa näkemyksellinen
industrialisti, joka vei määrätietoisesti yrityksensä maailmanmarkkinoille.

”Nyt mietimme, miten kaikessa työssämme toteuttaisimme energiaa säästäviä ratkaisuja ja varmistaisimme
investointiemme energiataloudellisuuden. Etsimme
jätteiden määrää vähentäviä ratkaisuja lajittelun optimoinnilla, elinkaariajattelun tehostamisella ja haitattomalla materiaalikierrolla. Kestävä kehitys on esillä myös
tuotekehityksessämme: Kehitämme ilmastoteemaisia
palveluita sekä lapsille ja nuorille että aikuisille. Paketoimme vastuullisia matkailupalveluita omien palvelutuotteidemme kanssa”, kertoo museoiden ympäristöryhmän puheenjohtaja, kehitysjohtaja Päivi Viherkoski.

Serlachiuksesta tuli Urho Kekkosen presidenttikausien poliittinen taustavaikuttaja ja
vientiteollisuuden huipulla istuvan vuorineuvospiirin keskeinen, väsymättömältä tuntuva
moottori. Serlachius ajoi asioita mieluiten metsästys- ja kalastusreissujen yksityisissä
keskusteluissa, illallispöydissä ja kabineteissa.
Itsevarmuutta uhoavan pinnan alla R. Erik oli kuitenkin ristiriitojen mies. Hän oli kansanomainen kosmopoliitti ja maailmankansalainen, joka puhui sujuvasti viittä kieltä. Silti
hän tunsi olonsa kotoisaksi vain synnyinseudullaan Mäntässä.
Sarjassa ovat aiemmin ilmestyneet historiantutkija, FT Teemu Keskisarjan kirjoittama
Gustaf Adolf Serlachiuksen elämäkerta Vihreän kullan kirous (2010) sekä Oula
Silvennoisen kirjoittama Gösta Serlachiuksen elämäkerta Paperisydän (2012).

LAHJAKSI
TAI OMAAN
KOTIIN!

15 e
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Gösta Serlachiuksen taidesäätiö järjestää huhtikuussa
2021 Taidehistoria menee metsään! -seminaarin
Serlachius-museoissa yhteistyössä suomalaisten
yliopistojen taidehistorian tieteenalojen ja Taidehistorian
seuran kanssa.

TAIDEMUSEO SAA TAIDESAUNAN
Serlachius-museoiden monipuoliset palvelut saavat uuden ulottuvuuden, kun Göstan
pihapiiriin nousee saunarakennus. Sauna sijoittuu järven rantaan, taidemuseon
uudisrakennuksen lounaispuolelle.
Taidesaunasta tulee arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen, kauniisti maastoon sulautuva
rakennus. Sen suunnittelusta vastaa sama arkkitehtikolmikko, joka piirsi taidemuseon
kansainvälisesti palkitun laajennuksen: Hector Mendoza, Mara Partida ja Boris Bezan.
Suomalaisena arkkitehtikumppanina projektissa on Pekka Pakkanen.
Valmistuessaan rakennus kätkeytyy rantaan päin laskeutuvaan rinteeseen. Museon
puistosta katsottaessa sauna kohoaa maastosta vain hieman muodostaen matalan
linjan. Viherkatto liittää rakennuksen ympäristöönsä. Rannan puolella sauna saa
edustalleen laajat terassi- ja laiturialueet.
Saunaa voidaan kutsua taidesaunaksi jo pelkästään arkkitehtuurinsa ansiosta.
Nimitys saa lisää sisältöä rakennuksen sisä- ja ulkotilojen taideteoksista.
Rakennuksessa on löylyhuoneen lisäksi kokoontumistilat noin kolmellekymmenelle
henkilölle sekä erilliset pukeutumishuoneet miehille ja naisille. Saunan tilava löylyhuone
yllättää pyöreällä muodollaan. Sisätiloissa rytmittyvät puu- ja kivipinnat. Oleskelutilan
holvattu katto tulee olemaan tammea ja seinät harmaata Kavalan liuskekiveä.
Palvelukonsepteja suunnitellaan yhtä aikaa rakennussuunnittelun kanssa. Löylyistä
pääsee nauttimaan sekä tilauksesta että yleisöpäivinä. Ryhmät voivat varata saunaillan
ruokatarjoiluineen ja järjestää saunalla kokouspäiviä tai rentoutumishetkiä. Yleisövuoroilla saunomaan pääsee kuka tahansa pientä maksua vastaan.
Ihan vielä taidesaunan löylyistä ei pääse nauttimaan. Korona toi viivästyksiä projektiin,
ja suunnittelu on vielä käynnissä. Rakentamaan pitäisi päästä ensi keväänä.

Seminaari kokoaa yhteen
asiantuntijoita ja toimii
foorumina ajankohtaiselle
taidehistorialliselle tutkimukselle. Akateemisten tutkijoiden ohella
seminaari palvelee
museoammattilaisia,
alan opiskelijoita ja muita
taiteesta kiinnostuneita.
Kaksipäiväisen seminaarin
pääluennoitsijat ovat
saksalainen taidehistorioitsija Ursula Härting
ja Helsingin yliopiston
taidehistorian professori
Ville Lukkarinen. Lisäksi
mukaan kutsutaan
kaksitoista lyhyemmän esitelmän pitävää asiantuntijaa.
Ensimmäisen seminaarin teemana on Lastuja Gösta
Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmasta. Kokoelmassa
painottuvat vanha eurooppalainen taide, Suomen kultakauden taide sekä nykytaide.
Esitelmistä toteutetaan julkaisu yhteistyössä
Taidehistorian seuran ja Kustannusosakeyhtiö Parvsin
kanssa. Seminaari järjestetään 15.–16.4. 2021 ja sen
jälkeen joka toinen vuosi.

TOIMINTAMUISTI SAI UUSIA TEOKSIA

SCHJERFBECKSEINÄKALENTERI 2021

Petri Eskelisen Toimintamuisti-näyttelyä on uudistettu. Näyttelystä poistettiin Laumaeläin-teos,
ja tilalle tuli kaksi mekaanista, interaktiivista veistosta: Sara Hildénin taidemuseosta lainaan
saatu Huonekasvi (2009) ja taiteilijan omistuksessa oleva Kuivan paikan kasvi (2011).
Teokset heräävät eloon, kun niille annetaan vettä tai hiekkaa. Ilman hoivaa ne lakastuvat.
Teokset täydentävät näyttelyn teemaa, joka herättää kysymyksen: miten tulkitsemme jonkin
asian eläväksi?

Helene Schjerfbeck on yksi Serlachius-kokoelman suosikkitaiteilijoita. Uusin
taidekalenterimme esittelee upean koosteen taiteilijan teoksista. Mukana on
ikisuosikkeja, mutta myös uusia tuttavuuksia, kuten viime vuosina Serlachiuksen kokoelmaan hankitut teokset Mustatukkainen nainen, Muotokuva (Matti
Kiianlinna) ja Gardbergin taloja, taiteilijan maalaama talvinen aihe vanhasta
Tammisaaresta.

Siinä missä mekaaniset kasvit toistavat ennalta määrättyä liikettä, Petri Eskelisen istuttamat
elävät kasvit hakeutuvat vettä ja valoa kohti. Taiteilijan videoteokset luovat kiehtovan maailman,
jossa kasvit näyttävät ratkaisevan ongelmia, taistelevan ja tanssivan keskenään. Näyttelyn on
kuratoinut Serlachius-museoiden pääkuraattori Laura Kuurne.

TUTUSTU JA TILAA >>> kauppa.serlachius.fi
Kuva: Erica Nyholm.
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Rodney Graham, Illallistauko, (jauhelihapihvi), 2017, maalattuun alumiiniseen valokaappiin pohjustettu kromogeeninen valokuva. Courtesy the Artist and Hauser & Wirth.

Rodney
Graham

TAITEILIJOITA JA MALLEJA
Kanadalainen Rodney Graham (s. 1949) on poikkeuksellisen monipuolinen taiteilija. Hänen tuotantoonsa kuuluu
suurten valokuvateosten ohella erilaisia maalauksia ja veistoksia sekä elokuvia, videoita ja kirjallisia teoksia.
Lisäksi hänet tunnetaan muusikkona ja nimeään kantavan yhtyeen johtajana. Hänen näyttelynsä Taiteilijoita ja
malleja Serlachius-museo Göstassa on taiteilijan ensimmäinen esiintyminen Suomessa.
Valokuvataiteilijana Rodney Graham edustaa suuntausta, jossa
valokuvaa ei oteta, se tehdään. Hänen valokuvateoksensa ovat
eräänlaisia yhden ruudun elokuvia, joita tehdessään hän on sekä
ohjaaja että näyttelijä. Varsinaisen työn lavastuksesta maskeeraukseen ja kuvaamiseen tekevät eri alojen ammattilaiset. Lopulliset
teokset hän rakentaa tietokoneen avulla sadoista erillisistä
valokuvista. Yksityiskohtia on paljon, ja jokainen niistä on merkityksellinen.
Taiteilijoita ja malleja tarkastelee nimensä mukaisesti erilaisia
taiteilijana ja mallina olemisen tapoja. Yksi näyttelyn teoksia yhdistävä tekijä on se, että monet niissä esiintyvät hahmot ovat luovien
alojen ammattilaisia tai harrastajia ja samalla myös Grahamin
malleja. Yksinkertaiselta kuulostava lähtökohta mutkistuu, kun
muistaa että kaikki eri paikkoihin ja aikakausiin sijoittuvat hahmot
ovat taiteilijan itsensä luomia ja esittämiä.
Käsitteellisyys saa lisää kierroksia näyttelyn pääteoksessa
Gallerian imurointi 1949. Se on näkymä 1940-luvun New Yorkin
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eleganttiin taidegalleriaan, jossa galleristi valmistautuu pian koittaviin avajaisiin. Ensimmäinen avajaisvieras on jo saapunut ja ihailee
yhtä näyttelyn abstrakteista maalauksista.
Tosiasiassa katsomme todelliseen museotilaan tuotua kuvaa kuvitteellisesta näyttelytilasta. Siinä Graham esittää galleristia näyttelyssä, jonka maalaukset perustuvat hänen tekemiinsä muunnelmiin
venäläisen Alexandr Rodtšenkon eräästä luonnoksesta. Vastaavan
kaltaisia maalauksia on esillä myös museotilassa, mikä yhdistää
toisiinsa kuvitteellisen ja todellisen tilan.
Monumentaalisen sommitelman lähtökohtana on ollut valokuva,
joka esittää legendaarista newyorkilaisgalleristia Samuel Kootzia
järjestämänsä Picasso-näyttelyn avajaisten aattona vuonna 1949.
Kootz tunnettiin amerikkalaisen abstraktin ekspressionismin
puolestapuhujana, mutta hän esitti galleriassaan myös monia
eurooppalaisen avantgarden edustajia. Teos on Grahamin taiteelle
tyypillinen sekoitus faktaa ja fiktiota: sekä kulttuurihistoriaa että
taiteen tekemisen ja esittämisen tapojen tarkastelua.

SERLACHIUS

Sydämellisesti Sinun

7

Entä maalaukset ja veistokset? Graham esittää kiperiä kysymyksiä:
ovatko ne hänen itsensä tekemiä vai valokuvissa esiintyvien kuvitteellisten taiteilijoiden käsialaa? Ovatko ne itsenäisiä taideteoksia
vai lavasteita? Varmaa vastausta ei ole, mutta Grahamin näkökulmasta tilanne on herkullinen. Se sallii hänen vaeltaa vapaasti
1900-luvun modernismin maisemassa, nostaa hattua sen lukuisille
ismeille ja myös leikitellä niiden ominaispiirteillä. Teoksissa voi
tunnistaa viittauksia vaikkapa synteettiseen kubismiin, konstruktivismiin ja abstraktiin ekspressionismiin, joka kerran kekseliäästi
tulkittuina.

Vaikka Graham esiintyy itse teoksissaan ja käyttää lähtökohtinaan
taiteen historian isoja ja pieniä sattumuksia, hänen teoksensa eivät
ole varsinaisia omakuvia. Ne edustavat tarkkaa yhteiskunnan ja
etenkin taidemaailman ilmiöiden ja koodien tarkastelua. Samalla
ne viestivät halusta välttää sitoutumista yhteen tyyliin tai tekotapaan aikana, jolloin koko maailma on taiteilijan ulottuvilla. Teoksia
voi tarkastella myös vaihtoehtoisina elämäntapoina, mahdollisina
vastauksina itse kutakin ajoittain vaivaavaan kysymykseen siitä,
millaista elämäni olisi, jos olisin valinnut toisin.
Timo Valjakka, näyttelyn kuraattori
GÖSTA

TAITEILIJOITA JA MALLEJA
24.10.2020–18.4.2021

RODNEY GRAHAM
•
•
•
•
•
•
•
•

Syntynyt 1949 Vancouverissa Kanadassa, jossa asuu ja työskentelee edelleen.
Opiskeli University of British Columbiassa sekä Simon Fraser Universityssä.
Pitänyt 1970-luvulta lähtien kymmeniä yksityisnäyttelyitä ja ollut mukana
lukemattomissa yhteisnäyttelyissä ympäri maailmaa.
2011 Audain-palkinto elinikäisistä saavutuksista kuvataiteen parissa, Kanada.
2006 Kurt Schwitters -palkinto, Saksa.
2004 Gershon Iskowitz -palkinto, Kanada.
2001 DAAD-apuraha, Saksa.
Teoksia mm. kokoelmissa: Metropolitan Museum of Art New York,
MoMa New York, MoMa Los Angeles, National Gallery of Canada Ottawa,
Tate Modern Lontoo sekä Pompidou-keskus Pariisi.

uudet julkaisut

Rodney Graham, Gallerian imurointi 1949, 2018, maalattuun alumiiniseen valokaappiin pohjustettu kromogeeninen valokuva. Courtesy Museum Voorlinden, Wassenaar.

GLAMOUR – PUKULOISTOA VALKOKANKAALLA
Tiikerikissa, Ruusun nimi, Marie Antoinette, Kuolema Venetsiassa –
tämä kirja esittelee harvinaisen kokoelman maailmankuulujen elokuvien
puvustuksia. Puvut ovat maineikkaan italialaisen elokuvapuvustamon Tirelli
Costumin valmistamia, ja ne ovat tuoneet tekijöilleen vuosien saatossa
lukuisia Oscar-palkintoja ja -ehdokkuuksia. Kirja kertoo kiehtovia tarinoita
pukutaiteen luomuksista. Lukija saa käsityksen puvustamon arkipäivästä ja
näkee välähdyksen elokuvamaailman glamourista.
Kirja on tekstitetty suomeksi, englanniksi ja italiaksi. 208 sivua.
Kustannusosakeyhtiö PARVS. 38 €

RODNEY GRAHAM
ARTISTS AND MODELS | TAITEILIJOITA JA MALLEJA
Rodney Graham (s. 1949) on Kanadan arvostetuimpia nykytaiteilijoita.
Hän tarkastelee teoksissaan länsimaisen kulttuurin kerrostumia ja kollektiivista muistia. Graham käyttää lähtökohtinaan laajoja viittauksia filosofiaan,
psykoanalyysiin, eri aikakausien taiteeseen ja populaarikulttuuriin. Hänet
tunnetaan parhaiten monumentaalisista valokuvateoksista, joissa hän
omaksuu erilaisia valeasuisia ja kuvitteellisia rooleja. Teoksia leimaavat
paitsi hienovireinen nostalgia ja melankolia, myös lempeä huumori ja
runollinen ironia.
Kirja on tekstitetty suomeksi ja englanniksi. 96 sivua.
Kustannusosakeyhtiö PARVS. 34 €

MAKUJEN TAIDETTA
Tässä kirjassa hyvä ruoka ja laadukas taide tuodaan kutkuttavasti yhteen
esittelemällä taideteoksia Serlachius-museoiden kokoelmista sekä niiden
innoittamia ruoka-annoksia resepteineen. Taidemuseon ytimessä toimivan
ravintola Göstan maineikas kokki Henry Tikkanen kutsui yhdeksän arvostettua suomalaista keittiömestaria inspiroitumaan kanssaan taiteesta. Kukin
loihti teoksen pohjalta annoksen, joka kertoo taiteen tarinaa kokin silmin.
Kirjan upeat taideteosmaiset valokuvat on ottanut Juha-Pekka Laakio.
Kirja on tekstitetty suomeksi ja englanniksi. 96 sivua.
Kustannusosakeyhtiö PARVS. 32 €

OULA SILVENNOINEN
SAVUNHARMAA EMINENSSI
Ralph Erik Serlachius oli metsäteollisuussuvun vesa, G. A. Serlachius
-konsernin pääjohtajan Gösta Serlachiuksen vanhin poika. Syntymässä
perijäksi voidellun tie ei ollut helppo kulkea, mutta R. Erik osoitti olevansa
isänsä veroinen, näkemyksellinen industrialisti, joka vei määrätietoisesti
yrityksensä maailmanmarkkinoille. R. Erik Serlachiuksen elämäkerta avaa
näkymän vauraan teollisuussuvun elämään, jossa aineellinen yltäkylläisyys
ei kyennyt suojaamaan ihmiselämän ja murhenäytelmiltä.
Kustannusosakeyhtiö Siltala. 27 €

TILAA KIRJAUUTUUDET JA TUTUSTU TARJOUKSIIN
>>> KAUPPA.SERLACHIUS.FI
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Maria Callasin puku Luchino Viscontin ohjaamaan oopperaan La Traviata (1955). Puku: Lila De Nobili. Tirelli Collection. Kuva: Sampo Linkoneva.

VALKOKANKAAN PUKULOISTOA GUSTAF-MUSEOSSA
Glamour – Pukuloistoa valkokankaalla tuo maailman tunnetuimpien klassikkoelokuvien palkittuja pukuja
Serlachius-museo Gustafiin. Roomassa toimivan elokuvapuvustamo Tirelli Costumin ainutlaatuisia pukuja
on nähty vain harvoin näin laajasti Italian ulkopuolella.
Glamour-näyttelyssä on esillä viisikymmentä pukua, pukuluonnoksia, kangasnäytteitä, puvustajien, ohjaajien ja käsityöläisten
haastatteluja sekä valokuvia. Harvinaisen näyttelyn ovat kuratoineet tutkija ja muodin historioitsija Cornelia Bujin, oopperaohjaaja
Italo Nunziata sekä Italiassa asuva kuvataiteilija Hannu Palosuo.
Kaikki puvut ovat Tirelli Costumin, joka on valmistanut puvustuksia
elokuviin, teatteriin ja oopperaan 1960-luvulta lähtien. Sen 6 000
neliömetrin varastoissa on noin 200 000 erilaista asua. Kuraattorit
ovat valikoineet Serlachius-museoiden näyttelyyn pukuja, jotka
kuvaavat Tirelli Costumin ammattitaitoa ja työn monipuolisuutta.
Näyttelyssä nähdään pukuja muun muassa Luchino Viscontin
elokuvasta Kuolema Venetsiassa (1971), Federico Fellinin elokuvasta Fellinin Casanova (1976), Martin Scorsesen Viattomuuden
aika (1993) sekä Sofia Coppolan Marie Antoinette (2006).
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Vuonna 1928 syntynyt Umberto Tirelli hankki räätälintaitonsa
Milanon La Scala -oopperalle pukuja tekevän Sartoria d’Arte Finzin
ateljeessa. Kun Tirelli aloitti 27-vuotiaana työt Finzin ateljeessa,
siellä työstettiin parhaillaan pukuja Luchino Viscontin ohjaamaan
oopperaan La Traviata (1955). Tästä alkoi Viscontin ja Tirellin
ystävyys, joka pohjautui syvään taiteelliseen yhteisymmärrykseen
ja kunnioitukseen. Myöhemmin Visconti toteutti melkein kaikkien
filmiensä puvustukset Tirellillä.
Milanon vuosinaan Tirelli tutustui muun muassa ohjaaja Franco
Zeffirelliin ja puvustaja Piero Tosiin. He houkuttelivat Tirellin
Roomaan ja hän aloitti työt teatteripuvustamo Safasissa, joka oli
kuuluisa korkealaatuisesta räätälintaidostaan. Kaikki toteutettiin
käsin ompelemalla. Milanossa Tirelli oli saanut laajan oppimäärän
materiaaleista, ja Safasissa hän oppii käsityötaidon merkityksen.

Elizabeth Taylorin käyttämä, erittäin huonossa kunnossa ollut puku
Franco Zeffirellin elokuvaan Kuinka äkäpussi kesytetään (1967)
on restauroitu erityisesti tätä näyttelyä varten. Tirelli Costumi tekee
puvustuksia myös TV-sarjoihin, josta näyttelyssä ovat esimerkkinä
The Young Pope -sarjaan (2016) toteutetut asut.

Dolce vitan katu Via Veneto tähtineen ja paparazzeineen tekivät
1950-60-luvuilla Roomasta Tiberin Hollywoodin. Samaan aikaan
haute couture oli löytänyt ikuisen kaupungin. Tässä ilmapiirissä
Umberto Tirelli avasi oman teatteripuvustamon. Ensimmäinen
tuotanto oli Mario Bologninin ohjaama ja Anna Annin puvustama
Tosca Rooman Oopperalle.

Umberto Tirellin tie omaan puvustamoon

Historiallisesti täydellisiä pukuja

Italiassa toista maailmansotaa seurannut talousbuumi ulottui myös
elokuvateollisuuteen. Cinecittà-elokuvastudiot vetivät Roomaan
suuria, kansainvälisiä tuotantoja, joiden synnyttämä kysyntä
yhdistyi Italian korkeatasoiseen ja luovaan käsityötaitoon. Maahan
perustettiin joukko elokuvapuvustamoita, jotka keräsivät maailmanlaajuista mainetta.

Käsityön ja yksityiskohtien merkitys erotti Tirellin myöhemmin
monista muista laadukkaista elokuvapuvustamoista. Aiemmin
historiallisten filmien puvustuksissa oli aina näkynyt tuotannon
oman aikakauden muoti ja leima.
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Kuva: Sampo Linkoneva.

Tirelli tavoitteli kuitenkin puvustuksissaan historiallista täydellisyyttä.
Hän halusi, että puvun leikkaus ja materiaalien paino pakottavat
näyttelijän liikkumaan aikakauteen kuuluvalla tavalla. Hän luki vanhoja
käsikirjoja, tutki pukuja museoissa ja etsi tietoa kirjastoista sekä arkistoista. Hän osti ja purki 1700-luvun alkuperäisiä naisten ja miesten
pukuja ymmärtääkseen niissä käytetyn leikkauksen ja materiaalit.
Vankkumaton ammattitaito yhdistettynä muodin historian syvälliseen
tuntemiseen sekä täydellisyyden tavoitteluun tekivät Tirellistä nopeasti
tärkeän yhteistyökumppanin monille puvustajille ja ohjaajille jo tuotantojen ideointivaiheessa. Hän antoi näyttämöluonnoksiin raapustetuille
piirustuksille hengen materiaalien kautta. Tirellin valmistamissa puvuissa näyttelijät tunsivat itsensä ”puetuiksi, eivät puvustetuiksi”.
1970-luku oli Tirellille kiireistä aikaa. Monet tuon ajan tunnetuimmista
ohjaajista ja puvustajista luottivat häneen. Luchino Viscontin monumentaalinen Ludwig II (1973) toi Tirellin toteuttamille puvuille ensimmäisen Oscar-ehdokkuuden. Ensimmäinen Oscar-palkinto tuli Danilo
Donatin suunnittelemista ja Tirellin toteuttamista puvuista Federico
Fellinin ohjaamaan Fellinin Casanovaan vuonna 1977.
Sen jälkeen Tirelli Costumin eri ohjaajien ja puvustajien kanssa
yhteistyössä toteuttamat puvustukset ovat keränneet lukemattomia
Oscar-palkintoja ja -ehdokkuuksia sekä muita merkittäviä palkintoja
aivan viime vuosiin saakka.

Pukukokoelma vailla vertaa
Umberto Tirelli oli paitsi intohimoinen käsityöläinen, myös keräilijä
joka vietti vapaa-aikansa kirpputoreilla ja vanhojen palatsien pölyisillä
vinteillä. Hänen maineensa pukujen ja muodin keräilijänä levisi laajalle,
ja pian hänelle alettiin lahjoittaa pukuja. Hän keräsi yhdeksän varastoa
täyttävän 15 000 antiikkipuvun kokoelman. Siinä ovat edustettuina
kaikki muodin aikakaudet 1500-luvulta alkaen.
Umberto Tirelli lahjoitti keräämiään pukuja myös moniin huomattaviin museoihin, kuten Metropolitan-museoon ja Le Musée des Arts
Décoratif de Parisiin. Ehkä tärkein on vuonna 1989 tehty kolmensadan
antiikkipuvun lahjoitus Firenzeen, Galleria del Costume del Museo di
Palazzo Pittin kokoelmiin.
Umberto Tirellin kuoltua vuonna 1992 ateljeen johtoon siirtyi alusta
alkaen yhtiökumppanina toiminut Dino Trappetti, jonka johdolla ja
Tirellin viitoittamalla tiellä ateljee on jatkanut kasvamistaan.
Lukuisat nuoret puvustajat ovat saaneet oppinsa Tirellin ateljeessa,
ja myöhemmin he ovat palanneet Tirellille toteuttamaan omia tuotantojaan. Nuorten kouluttaminen onkin ollut osa Tirellin ajatusmaailmaa
alusta alkaen. Yhdessä Tirelli ja Trappetti loivat instituution, joka
takaa ateljeen ja kokoelman tulevaisuuden ja pystyy siirtämään
sen käsityötaidon tuleville sukupolville.

TIRELLI COSTUMIN PUKUJA JA PUVUSTUKSISTA ANNETTUJA PALKINTOJA
•
•
•
•
•
•
•
•

GUSTAF

GLAMOUR – PUKULOISTOA
VALKOKANKAALLA
26.9.2020–10.1.2021

•

Luchino Visconti, Tiikerikissa,
puvustus Piero Tosi (1963)
Pier Paolo Pasolini, Medeia,
puvustus Piero Tosi (1969)
Luchino Visconti, Kuolema Venetsiassa,
puvustus Piero Tosi (1971 Oscar-ehdokkuus)
Luchino Visconti, Ludwig II,
puvustus Piero Tosi (1973 Oscar-ehdokkuus)
Federico Fellini, Fellinin Casanova,
puvustus Danilo Donati (1976 Oscar)
Hugh Hudson, Tulivaunut,
puvustus Milena Canonero (1981 Oscar)
Mauro Bolognini, Kamelianainen,
puvustus Piero Tosi (1981)
Franco Zeffirelli, La Traviata,
puvustus Piero Tosi (1982 Oscar-ehdokkuus)
Milos Forman, Amadeus,
puvustus Theodor Pistek (1984 Oscar)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jean-Jacques Annaud, Ruusun nimi,
puvustus Gabriella Pescucci (1986)
Martin Scorsese, Viattomuuden aika,
puvustus Gabriella Pescucci (1993 Oscar)
Antony Mighella, Englantilainen potilas,
puvustus Ann Roth (1996 Oscar)
Bernhard Rose, Anna Karenina,
puvustus Maurizio Millenotti (1997)
Michael Hoffmann, Kesäyön unelma,
puvustus Gabriella Pescucci (1999)
Mel Gibson, Kristuksen kärsimyskertomus,
puvustus Marizio Millenotti (2004)
Terry Gilliam, Grimmin veljekset,
puvustus Gabriella Pescucci ja Carlo Poggioli (2005)
Sofia Coppola, Marie Antoinette,
puvustus Milena Canonero (2006 Oscar)
TV-sarjat Borgiat (2011–2013), The Young Pope (2016)
sekä Medicit, Firenzen valtiaat (2016).
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Akseli Gallen-Kallela, Kauppaneuvos Gustaf Adolf Serlachiuksen muotokuva, 1887, öljy kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Yehia Eweis.
Gustaf Adolf Serlachiusta (1830-1901) ei vielä muotokuvan valmistumisen aikaan tituleerattu kauppaneuvokseksi. Hän sai arvonimen
vasta kymmenisen vuotta maalauksen valmistumisen jälkeen, vuonna 1896.

MALLINSA
NÄKÖISET
SERLACHIUSTEN MUOTOKUVAT KOKOELMASSA
Mäntän paperitehtaan perustaja Gustaf Adolf Serlachius tuki nuoria lahjakkaita taiteilijoita heidän uransa alkutaipaleella. Hänen kasvonpiirteensä ovat tätä kautta tulleet ikuistetuiksi niin kuvanveistäjä Emil Wikströmin pronssiveistoksena kuin taidemaalari Akseli Gallen-Kallelan muotokuvamaalauksena. Nämä ja monet muut
Serlachius-suvun muotokuvat kuuluvat nykyisin Gösta Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmaan.
Serlachius-suvun muotokuvista tunnetuin on nuoren Axel Gallénin
(myöhemmin Akseli Gallen-Kallela) vuonna 1887 maalaama
Kauppaneuvos Gustaf Adolf Serlachiuksen muotokuva. Serlachius
avusti taiteilijaa erityisesti tämän opiskeluvuosina sekä Ruoveden
ateljeekodin rakentamisen aikoihin 1800-luvun lopulla muun
muassa tilaamalla muotokuvia perheestään.
Kauppaneuvos Serlachiuksen muotokuva poikkeaa tavanomaisesta
säätyläismiehen muotokuvasta, jossa valtaa ja vaurautta korostetaan soveliain tunnusmerkein. Serlachius olikin aluksi tyytymätön hänestä valmistuneeseen teokseen. Gallen-Kallela valitsi
maalauksen miljööksi arkisen tehdashallin. Taustalla pauhaavat
paperikoneet, valoa on niukalti ja kiiltävän parketin sijaan näkymää
hallitsee paljas puulattia. Serlachius oli määrännyt salin siivottavaksi, mutta hänen harmikseen taiteilija sirotteli paperisilppua
lattialle sommitelmansa tueksi. Pahinta mallin mielestä oli se,
miten taiteilija oli esittänyt hänet ikäistään vanhempana, keppiinsä
nojaten, väsymyksen uurteet kasvoilla.
Maalauksesta tuli kuitenkin menestys. Se sai valtionpalkinnon ja
matkasi kehujen kera Pariisin maailmannäyttelyyn. Serlachiuskin
leppyi. Ajan mittaan, mallin vanhetessa, muuttuu muotokuva
mallinsa näköiseksi, tuumi tehtaan patruuna.
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Alicen ja Sissin työläät muotokuvat
Kauppaneuvos tilasi Akseli Gallen-Kallelalta myös puolisonsa
Alicen muotokuvan. Taiteilija luonnosteli kauppaneuvoksettaren
kuvaa kesällä 1889, samalla kun maalasi 11-vuotiasta Sissitytärtä. Alice-äidillä oli vahva näkemys siitä, miten taiteilijan tuli
toteuttaa lapsen muotokuva. Jälkipolvet ovat kiittäneet sielukasta
pikkutytön kuvausta, mutta taiteilija itse koki työn turhauttavana.
Lopullinen muotokuva kauppaneuvoksettaresta itsestään valmistui
vasta vuonna 1896 Serlachiuksen kanssa käydyn tiukkasävyisen
kirjeenvaihdon jälkeen. Lopputulos ei tyydyttänyt taiteilijaa, mutta
ei kauppaneuvostakaan. Taidesäätiön kokoelmaan on liitetty niin
luonnos kuin lopullinenkin versio Alice Serlachiuksen muotokuvasta. Sen sijaan Gallen-Kallelan maalaama, perheen toisen
tyttären, Thyran muotokuva ei ole päätynyt Serlachius-kokoelmaan.
Kauppaneuvos Serlachiuksen pojan, Axel Ernstin kanssa GallenKallela ystävystyi ja maalasi tästä vuosia myöhemmin pienimuotoisen tutkielman. Kuvan intiimi ote ja ekspressiivinen siveltimen
käyttö poikkeavat perheenjäsenten tilausmuotokuvista, jotka
taiteilija toteutti realismin hengessä.
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Viljo Hurme, Måmmå ja Zepu, 1931, akvarelli paperille. Kuva: Teemu Källi. | Bror Börjeson, Vuorineuvos Gösta Serlachiuksen muotokuva, 1936, öljy kankaalle. Kuva: Hannu
Miettinen.|Hannes Autere, Kuvanveistäjä ja hänen mesenaattinsa, Gösta Serlachius ja Hannes Autere, 1936, mäntypuu. Kuva: Vesa Aaltonen. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

Gösta ja Ruth Serlachius malleina
Gösta Serlachius, kauppaneuvoksen veljenpoika, vävy ja seuraaja
yhtiön johdossa, oli paitsi mesenaatti myös taiteenkerääjä. Hänellä
oli lämpimät suhteet moniin taiteilijoihin, joille hän järjesti työtilaisuuksia rakennushankkeittensa toteutuksessa. Vuorineuvoksen
suosikkitaiteilija Gallen-Kallela ei tiettävästi koskaan kuvannut
Gösta Serlachiusta teoksissaan. Sen sijaan useat muut taiteilijat
käyttivät tätä mallinaan, joko virallisissa tilausmuotokuvissa tai
humoristisissa, jopa karikatyyrisissa teoksissa. Hannes Autere veisti
mesenaattinsa ja itsensä mäntypuuhun, johon kaiversi omistuskirjoituksen: ”Kiitollisuudella Gösta Serlachius’lle
muisto 60 vuotispäivän johdosta / H. Autere
1936”. Kerrotaan, ettei vuorineuvos täysin
ymmärtänyt Autereen lahjaan liittyvää leikinlaskua. Teos on kuitenkin kuulunut kokoelman
kestosuosikkeihin.
Serlachiuksen 60-vuotisjuhlaan liittyen
tilattiin myös ruotsalaiselta Bror
Börjesonilta kaksi edustusmuotokuvaa,
joihin vuorineuvos valikoi attribuuteiksi rakastamiaan kokoelmateoksia.
Samassa yhteydessä Börjeson maalasi
vuorineuvoksetar Ruth Serlachiuksesta
juhla-asuisen muotokuvan. Kokoelmassa
on Gösta Serlachiuksen muotokuvia
myös Emil Wikströmiltä, Wäinö Aaltoselta,
Antti Favénilta, Verner Thomélta, Georges von
Swetlikiltä ja Wilho Sjöströmiltä.

SERLACHIUS

Serlachiusten nuorempi polvi muotokuvissa
Kokoelmassa on Serlachius-muotokuvia nuoremman polven
edustajista, Ralph Erik, Bror, Brita ja Gustaf Serlachiuksesta.
Viimeksi mainittu oli yhtiön patruunoista viimeinen, sillä hänen
kaudellaan suku luopui osakkuudestaan G. A. Serlachius-yhtiöön.
Serlachiukset keskittyivät vuorineuvos Gösta Serlachiuksen vuonna
1933 perustaman taidesäätiön tehtäviin, museotoimintaan ja taidekokoelman kartuttamiseen. Sukumuotokuvia tilattiin 1900-luvun
jälkipuoliskolla muun muassa Birger Seliniltä, Aimo Tukiaiselta ja
Åke Hellmanilta. Viimeisimmän muotokuvatilauksen taidesäätiön
nykyisestä puheenjohtajasta Henrik de la Chapellesta sai tehdäkseen mänttäläinen kuvataiteilija Riikka Lenkkeri.
Gösta Serlachiuksen päivistä saakka Serlachiusten sukuun liittyvä
taide ja historialliset aineistot ovat olleet eräs taidesäätiön kokoelman kartuttamisen peruspilareista.
Tarja Talvitie
Kokoelmapäällikkö
Georges von Swetlik, Ruth Serlachiuksen muotokuva, 1933, öljy kankaalle,
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Tomi Aho.

Kuvat: Sampo Linkoneva
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Vuorineuvoksetar Ruth Serlachiuksen 50-vuotisjuhlaa vietettiin
vuonna 1932. Pian sen jälkeen perheen ystävä, venäläissyntyinen
Georges von Swetlik maalasi Ruth-rouvan art deco -tyylisessä
asussa ja kampauksessa, vierellään itämainen maljakko. Maalaus
syntyi ilmeisesti Ruth-rouvan lapsuudenkodissa Orisbergin
kartanossa. Ruth Serlachiuksen maalasi myös Viljo Hurme vuonna
1931. Samalta vuodelta on peräisin akvarelli Gösta ja Sissi
Serlachiuksen tyttärestä Gretasta koiransa kanssa.
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KURKISTUS
2021
NÄYTTELYIHIN

Simon Patterson,
The Great Bear, 1992,
litografia paperille.
Kuva: Simon Patterson.

SIMON PATTERSON
Historian maalaaminen kiinnostaa

Brittitaiteilija Simon Pattersonin tuotanto kaihtaa yksinkertaisia määritelmiä, mutta häntä voisi luonnehtia
käsitteelliseksi poptaiteilijaksi. Teokset perustuvat usein tuiki tavallisiin karttoihin, kaavioihin, luetteloihin
ja käyttöoppaisiin, joiden avulla pyrimme hahmottamaan ympäröivää maailmaa. Hänen näyttelynsä avataan
Serlachius-museo Gustafissa alkuvuodesta 2021.
Patterson syntyi Englannissa vuonna 1967. Hän valmistui lontoolaisesta Goldsmiths’ College -taidekoulusta vuonna 1989 ja piti
ensimmäisen yksityisnäyttelynsä samana vuonna Glasgow’ssa,
Skotlannissa. Pattersonin töitä on ollut esillä lukuisissa museoissa
ja gallerioissa Euroopassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa.
Ensimmäinen yksityisnäyttely Helsingissä järjestettiin vuonna
1994, ja vuonna 2014 hän osallistui taidemuseo Göstan uuden
paviljongin avajainäyttelyyn SuperPop! Pattersonin oivaltavat
teokset ohjaavat ajattelemaan sitä, mitä tiedämme maailmasta,
jossa elämme ja mihin tietomme perustuu. Teosten peruselementit
ovat läpikotaisin tuttuja. Niiden yllättävä yhdistely näyttää kuitenkin
maailman tuoreessa valossa.
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Simon, mistä uusi teos saa alkusysäyksensä?
Jälkikäteen saatan tunnistaa useita erilaisia alkusysäyksiä. Yhtenä
lähtökohtana on tehdä pienelle kuvitteelliselle yleisölle tarkoitettuja teoksia, ikään kuin kamaritaidetta. Mikrokosmos (2019) oli
yritys tehdä jotakin, jonka mittakaava on pieni mutta ulottuvuudet
ovat laajoja. Se näyttää eurooppalaisten valtioiden tekaistuja
postimerkkejä esittelevältä albumilta. Hain sitä henkilökohtaista ja
ainutkertaista intiimiä kokemusta, kun luemme kirjaa tai syvennymme pieneen museoesineeseen vitriinissään. Tässä tapauksessa
alkusysäys ei ollut aihe eikä muotokieli, vaan teoksen vastaanottotapa niin epämääräiseltä kuin se saattaa kuulostaakin.

Valmiiseen teokseen johtava
prosessi ei ole aina samanlainen. Toisinaan ideat
syntyvät lähes valmiina,
mutta sellainen on
harvinaista. Yleensä
materiaalia on liikaa ja
ideaa täytyy muokata
yksinkertaisemmaksi
karsimalla aiheita tai
teoksen osia. Joskus saan
visuaalisia ideoita, jotka ovat
täyttämistä odottavia tyhjiä
astioita. Joskus tajuan, että idea on
osittain peräisin jostakin, mitä olen nähnyt
tai lukenut tai mistä olen keskustellut.

Teoksissasi ovat keskeisiä sanat ja varsinkin nimet: filmitähdet,
presidentit, tutkijat ja niin edelleen, tunnetut ja tuntemattomat
ihmiset. Kuinka valitset heidät?
Kun aloin tehdä nimimaalauksia vuonna 1987, avoimen sarjan
ensimmäinen teos oli nimeltään Richard Burton/Elizabeth Taylor.
Nimistä ei tullut mieleen ainoastaan se, miltä he näyttivät, vaan
elokuvat, yksityiselämä ja tähteys. Niin kuuluisia ihmisiä ei ole
paljon.

Käyttämiesi materiaalien ja tekniikoiden valikoima on laaja.
Miten valitset kunkin työn ulkoasun ja materiaalin?
Se on olennaisen tärkeä osa jokaista teosta. Toivon aina, että olen
valinnut ideaan sopivan ilmaisukeinon. Tilanne on vähän sama kuin
ryhtyisi maalaamaan ennen kuin on valinnut kankaan muodon
ja koon. Mitä pidemmälle ideaa kehittelen, sitä selvemmäksi käy,
mikä tekniikka sopii siihen parhaiten.

Sen jälkeen teosten sisältö alkoi muuttua muistamistani tapahtumista laajemmaksi historiaksi. Aloin kerätä nimiä ja laadin pitkiä
luetteloita. Saatoin ottaa nimiä mukaan pelkästään musikaalisuuden tai niiden herättämien mielleyhtymien vuoksi, ja jotkut olivat
käsitteellisiä koukkuja, joihin voi ripustaa ideoita osana karttaa,
ruutukaavaa tai kaaviota. Siihen aikaan ei ollut internetiä, joten
leikittelin toisenlaisilla taksonomioilla – tietosanakirjoilla, opaskirjoilla ja hakemistoilla.

Milloin teos on valmis?
Teoksen saaminen valmiiksi tuottaa vaikeuksia vain, jos en ole
aloittaessani selvillä sen tekemisen säännöistä ja reunaehdoista.
Yleensä niitä määrittävät jossain määrin ulkoiset tekijät kuten
käytettävissä oleva aika ja budjetin rajallisuus. Erityisesti lähestyvän
näyttelyn asettama määräaika tehostaa keskittymistä kummasti.
Mikä on työskentelytavassasi kaikkein vaikeinta?
Työn aloittaminen. Ihailen suuresti Andy Warholin kaltaisten
taiteilijoiden työmoraalia samoin kuin Marcel Duchampin harkittua
harrastelijamaisuutta. Minulla ei ole työrutiinia, jonka mukaan
menen ateljeehen ja teen töitä vaikkapa maalarin tapaan – yleensä keksin jotakin muuta tekemistä tai lukemista, joka ei tunnu
liittyvän lainkaan tekeillä olevaan teokseen. Siinä mielessä teosten
tekeminen on työtä. Se on keino johtaa ajatukset toisaalle ja olla
ajattelematta liikaa taiteen tekemistä. Jos siihen suhtautuu työnä,
taidepuoli syntyy itsestään.
En ole koskaan iloinen heti teoksen valmistuttua, vaan näen siinä
pelkkiä puutteita. Tulee mieleen Peter Fischli ja David Weiss ja
heidän suurenmoinen teoksensa Suddenly This Overview (1981),
joka on sarja käsin muovailtuja polttamattomia savihahmoja.
Tarkoitan erityisesti sarjan osaa, jossa on kaksi pientä kitaralaukkua kantavaa pitkätukkaista hahmoa kadulla, kaiketi yömyöhällä.
Teoksen nimi on Mick Jagger ja Brian Jones tyytyväisinä matkalla
kotiin kun ”I Can’t Get No Satisfaction” on sävelletty. Jos katarsis
on tullakseen, sitä ei kuulu silloin kun sitä kaipaisi.

Sitten tajusin, että vaikka työt olivatkin käsitetaiteeksi naamioitua
poptaidetta, olin kiinnostunut ennemminkin historiamaalauksesta.
Esimerkiksi Apollo 11:n astronauteista historiallisena triptyykkinä:
vaikka kenenkään kasvoja ei välttämättä muista tai mieleen on
jäänyt vain suttuinen mustavalkopätkä, jossa Neil Armstrong
laskeutuu kuumoduulin tikkaita, nimimaalaukset edustavat
esikuviaan.

Monet teoksistasi viittaavat lentämiseen,
taikatemppuihin ja stunt-temppuihin?
Lentäminen tai matkanteko tai pelkkä ajatus safarista ovat
toistuvia aiheita teoksissani. Joskus, kuten vaikkapa teoksessani
Valentina Tereškovasta ja Juri Gagarinista, teos on toisaalta avaruusajan muotokuvadiptyykki ja toisaalta parodiaa aikaisemmista
töistäni kuten Burton/Taylor -diptyykistä, mutta toisaalta kyse on
myös sankarien muistelusta ja juhlistamisesta – niin epämuodikasta kuin se nykyään onkin.
Kaksoisolennot ja peilikuvat ovat olleet jo kauan oma juonteensa
tuotannossani. Jonkun muun tai jonkin toisen esittäminen viehättää minua suuresti eräänlaisena illuusiona. Siitä tullaan väistämättä taikuutta ja kahlekuninkaita esittäviin teoksiin. Lentäminen
pakenemisena putkahtaa teoksiini tämän tästä. Perimmältään kyse
on siitä, että käytän Juri Gagarinia tai Jacques Yves Cousteauta
sijaisinani tai alter egoina.
Haastattelija: näyttelyn kuraattori Timo Valjakka

GUSTAF

SIMON PATTERSON
6.2.2021–9.1.2022
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TAPAHTUMAKALENTERI
LOKAKUU
22.10. Glamour-näyttelyyn liittyvä
elokuvaesitys, Martin Scorsesen ohjaama
Viattomuuden aika Gustaf-museossa
klo 15. Toinen esitys la 24.10. klo 15.
Sisältyy pääsylipun hintaan.

7.11. Lasten lauantai taidemuseo Göstassa. Teemme muotokuvia Kartanon klassikot
-ripustuksen innoittamana klo 14–16.
Alle 18-vuotiaat maksutta.
12.11. Glamour-näyttelyyn liittyvä elokuvaesitys, Elizabeth Taylorin tähdittämä
Kuinka äkäpussi kesytetään Gustaf-museossa klo 15. Toinen esitys la 14.11. klo 15.
Sisältyy pääsylipun hintaan.

TAMMIKUU
2.1. Alkaen lasten lauantait kuukauden
ensimmäisenä lauantaina. Muut lasten
lauantait: 6.2., 6.3., 3.4. Sisällöt tarkentuvat myöhemmin. Alle 18-vuotiaat maksutta.

14.1. Vuoden ensimmäiset seniorikahvit
klo 13. Kevätpuolen muut seniorikahvit
nautitaan 11.2., 11.3. ja 8.4. Aiheet
tarkentuvat myöhemmin. Pääsymaksu 7 €
sisältää opastuksen ja kahvit.

Milla
SinivuoriHakanen
SYDÄMELLISESTI

Sinun

HELMIKUU
27.10. Taidetiistain yleisöopastuksella
tutustutaan Kartanon klassikot -ripustuksen uusiin teoksiin klo 16. Sisältyy museon
normaaliin pääsymaksuun.
29.10. Glamour-näyttelyyn liittyvä
elokuvaesitys, Miloš Formanin ohjaama
Amadeus Gustaf-museossa klo 15. Toinen
esitys la 31.10. klo 15. Sisältyy pääsylipun
hintaan.

Kuva: Sampo Linkoneva

24.11. Taidetiistain yleisöopastus
Gustaf-museossa. Tutustumme Selluportin
takana -näyttelyyn klo 16. Sisältyy museon
normaaliin pääsymaksuun.

JOULUKUU

MARRASKUU

28.2. Nanna Hännisen taiteilijatapaaminen How About the Future? -näyttelyssä
klo 13 ja 15.
28.2. Perhepäivä taidemuseo Göstassa
klo 12–17. Alle 18-vuotiaat maksutta.

MAALISKUU

3.12. Seniorikahvit Gustaf-museossa klo

5.11. Glamour-näyttelyyn liittyvä elokuvaesitys, Sean Conneryn tähdittämä Ruusun
nimi Gustaf-museossa klo 15. Toinen
esitys la 7.11. klo 15. Sisältyy pääsylipun
hintaan.
Serlachius-museot pidättää oikeuden muutoksiin.

Milloin ja miten olet tullut
Serlachius-museoihin töihin?
Keväällä tuli kuluneeksi kymmenen vuotta
siitä, kun huomasin yliopiston postituslistalla Serlachius-museoiden työpaikkailmoituksen. Sain paikan ja tulin määräaikaiseen työsuhteeseen järjestämään
kulttuurihistoriallista esinekokoelmaa.

Kuva: Sampo Linkoneva

5.11. Seniorikahvit taidemuseo Göstassa
klo 13. Tutustumme kanadalaisen taiteilijan
Rodney Grahamin näyttelyyn Taiteilijoita ja
malleja. Pääsymaksu 7 € sisältää opastuksen ja kahvit.

Tutkija Milla Sinivuori-Hakanen
työskentelee Serlachiuksen
museokokoelmien ja -arkistojen
parissa. Tämä museoiden tekemä perustyö ei useinkaan näy
tavallisille museokävijöille. Viime
talvena hänen monivuotinen
projektinsa Mäntän lakkautettua
selluloosatehdasta koskevan
muistitiedon parissa huipentui,
kun Gustaf-museossa avattiin
Selluportin takana -näyttely.

13. Tutustumme legendaarisiin elokuvapuvustuksiin näyttelyssä Glamour – Pukuloistoa valkokankaalla klo 13. Pääsymaksu 7 €
sisältää opastuksen ja kahvit.

Kuva: Marko Marin

5.12. Lasten lauantai Gustaf-museossa,

2.–3.3. Lasten ja nuorten taidetalvileiri

jossa tunnelmoidaan joulua ja toteutetaan
omia joulukoristeita klo 14–16.
Alle 18-vuotiaat maksutta.

taidemuseo Göstassa yhteistyössä
Autere-opiston kanssa.

Mikä on koulutuksesi?

SEURAA
PA
TA HTUMIA JA
OSTA LIPUT &
PAKETIT
rla
se chius.fi

Olen koulutukseltani filosofian maisteri.
Pääaineeni oli taidehistoria ja sivuaineena
opiskelin mm. museologiaa. Minulla on
myös arkistonhoitotutkinto.

Vastaat Serlachius-museoiden
esinekokoelmasta. Millainen se on?
Esinekokoelmaamme on tallennettu
erityisesti Mäntän paperiteollisuudesta
kertovia esineitä, esimerkiksi erilaisia arjen
paperituotteita 1930-luvulta lähtien.

Se sisältää myös paikallishistoriaan ja
Serlachius-sukuun liittyvää esineistöä.
Kokoelmamme on museomittakaavassa
pieni, vain hiukan yli 5 000 esinettä.

Vastaat myös museoiden
muistitietoarkistosta. Mitä
se käytännössä tarkoittaa?
Muistitietoaineistojen keräämisessä ja
säilyttämisessä on tärkeää huolehtia
niiden käytettävyydestä. Se tarkoittaa
tietokantatyötä, litterointia, luettelointia
sekä paperiaineiston ja erilaisten
tiedostojen hallinnointia. Myös tietosuojan,
sopimuksien ja oikeuksien kanssa pitää
olla tarkkana.

Olet tehnyt suuren työn valmistelemalla Gösta Serlachiuksen laajaa
kirjearkistoa digitointia varten.
Minkälaisesta urakasta siinä on
ollut kyse?
Kirjearkiston digitointiprojekti alkoi vuonna
2011, ja sen parissa on työskennellyt
vuosien varrella useita ihmisiä. Minun
tehtäväni oli käydä kirjeet läpi yksitellen,
jotta digitoitavaksi lähtevien kirjesivujen
tarkka lukumäärä saatiin selville ja
samalla otettiin eroon huonokuntoiset
tai muutoin automaattiseen digitointiin
sopimattomat paperit. Valmistelutyössä
karttui myös paljon sisältötietoa. Projekti
on nyt viimeistelyvaiheessa. Digitoituja
tiedostoja on noin 180 000.

Keräsit muistitietoa ja kuratoit haastatteluaineistoa hyödyntäen viime
talvena avatun Selluportin takana
-näyttelyn. Millainen projekti se oli?
No sehän oli antoisa kolmen vuoden
projekti, jossa ennalta vähän tylsäksikin
tuomitsemani aihe osoittautui oikein
kiinnostavaksi. Siitä kiitos haastatelluille,
joiden kertomusten ansiosta silmäni
avautuivat monille oivalluksille museon
muidenkin kokoelmien osalta. Aineisto
muotoutui käsikirjoitukseni pohjalta
näyttelyksi museon taitavien näyttelyammattilaisten käsissä.

Mikä on erikoisin dokumentti tai
esine, joka on tullut sinua vastaan
Serlachiuksen arkistokokoelmissa?
Vaikea kysymys! Kokoelmistamme löytyy
monenlaista kiehtovaa esinettä terveyssidevyöstä Louis Vuitton -matka-arkkuun, ja
arkistothan ovat loputon aarreaitta.

Miten rentoudut vapaa-ajallasi?
Olen harrastanut musiikkia ja käsitöiden
tekemistä lapsesta saakka. Viime aikoina
olen hurahtanut kansallispuvun osien
korjaamiseen ja valmistamiseen. Meillä
on työkavereiden kanssa myös yhteinen
liikuntaryhmä.
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P.S.
Pauli Sivonen
johtaja
Kuva: Sampo Linkoneva.

GLAMOURIA ELÄMÄÄN –
86 e
NAUTINNOLLINEN SERLACHIUS-PÄIVÄ

OLEMASSAOLON TARKOITUS

/ henkilö
kuljetuksella

Irrottaudu arjesta ja vietä nautinnollinen päivä
ystäviesi tai perheesi kanssa pukuloiston, taiteen
ja makuelämysten parissa.
Yhdistä Glamour-näyttelykäyntiin vierailu taidemuseo
Göstalla. Voitte aloittaa päivänne tutustumalla klassikoihin ja
nykytaiteeseen ja liittää käyntiin ruokailun maisemaravintola
Göstassa. Sielläkin on tarjolla glamouria, kun sadonkorjuun
herkut tuovat tuulahduksen Italiasta ja elokuvamaailmasta.
Päivän kohokohta Glamour-näyttely odottaa teitä
Serlachius-museo Gustafissa, vain viiden minuutin
ajomatkan päässä taidemuseolta. Päivänne kruunaa
iltapäiväkahvit oopperalaulaja Maria Callasin jälkiruokasuosikin Torta Paradison kera.

GLAMOUR-PÄIVÄPAKETTI SISÄLTÄÄ:
•
•

sisäänpääsyt molempiin Serlachius-museoihin
neljän ruokalajin lounaan
Mousse kylmäsavustetusta lohesta,
avomaankurkkua, lipstikkaa ja kirjolohenmätiä
Mausteista kurpitsakeittoa, grillattua
kurpitsaa ja persiljakreemiä
Paahdettua ankanrintaa, tummaa
kirsikkakastiketta ja palsternakkaa
Suklaamoussea, paahdetulla maissilla
maustettua jäätelöä ja vadelmaa

•
•

iltapäiväkahvit Torta Paradison kera
menopaluu Serlachius-bussilla Tampereelta

OSTA VERKOSTA

serlachius.fi/osta-verkosta

JÄÄ YÖKSI!

ESIMERKKI PÄIVÄN KULUSTA

Serlachius-bussilla Tampereelta saavuttaessa

65 e

/ henkilö
10:50 Tampere, linja-autoasema
ilman kuljetusta
11:05 Tampere, rautatieasema
12:25 Saapuminen Serlachius-museo Göstaan
Tutustu Kartanon klassikoihin ja ajankohtaisiin
nykytaiteen näyttelyihin. Ehtiessäsi voit tehdä
ostoksia museokaupassa ja virkistäytyä
kävelyretkellä veistospuistossa ja saaressa.

Ravintola Göstan pöytiin tarjoiltu neljän ruokalajin
lounas hemmottelee ja suo ihanan lepohetken.
15:30 Lähtö Göstalta Gustafille
15:40 Saapuminen Serlachius-museo Gustafiin
Glamour, Selluportin takana ja Paperiperkelenäyttelyt odottavat.
Lähtökahvit nautit Torta Paradison kera
vaniljakermalla.
17:30 Serlachius-bussi lähtee Gustafin
edestä kohti Tamperetta.
18:45 Tampere, rautatieasema
18:50 Tampere, linja-autoasema
Tarjous voimassa 10.1.2021 saakka.

Tutustu majoituspalveluihin
serlachius.fi/nae-ja-koe/majoitusvinkit/

RYHMILLE

Ota yhteyttä myyntipalveluumme
myynti@serlachius.fi p. 040 166 3480

Koronakriisin aikana olen usein huomannut jääneeni pohtimaan,
mikä on Serlachius-museoiden olemassaolon tarkoitus. Miksi
olemme olemassa, mitä teemme ja mikä on tehtävämme?
Koska Serlachius-museoiden
taustalla on säätiö, kysymystä ei
oikeastaan tarvitse sen kummemmin pohtia. Kaikkien säätiöiden
tarkoitus on kirjattu niiden
säädekirjaan ja sääntöihin.

"

MIKSI OLEMME
OLEMASSA, MITÄ
TEEMME JA MIKÄ
ON TEHTÄVÄMME?

”Säätiön tarkoituksena on pitää
Mäntässä hyvän koti- ja ulkomaisen kuvataiteen museota ja sen
ohessa harjoittaa muuta Serlachiuksen suvun mesenaattitoimintaan liittyvää museo- ja näyttelytoimintaa. Tavoitteena on myös
edistää Mäntän kaupungin kaunistamista käyttämällä säätiön
varoja jäljempänä esitetyllä tavalla.”
Tässä se on, kaikessa yksinkertaisuudessaan: museomme olemassaolon tarkoitus.
Määritelmän tueksi on eri aikoina kirjattu suuri määrä erilaisia
visioita, missioita, arvoja ja strategioita. Lisäksi suunnittelemme
toimintaamme vuositasolla ja lyhyemmällä aikajänteellä. Kaikki
nämä suunnitelmat ja asiakirjat ovat kuitenkin toissijaisia suhteessa säätiön perustarkoitukseen.
Käytännössä Serlachius-museot on toteuttanut tarkoitustaan
ylläpitämällä kahta museota ja taiteilijaresidenssiä, hoitamalla
ja kartuttamalla aktiivisesti kokoelmaansa, avaamalla näyttelyitä,
viestimällä niistä sekä tarjoamalla ystävilleen erilaisia palveluita.
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö on historiansa kuluessa kohdannut kolme vakavampaa kriisiä, joiden aikana se on joutunut

siirtämään energiaansa tarkoituksensa mukaisesta toiminnasta
kokonaan muihin asioihin. Ensimmäinen kriisi koettiin toisen maailmansodan aikana. Talvisodan syttyessä taidehankinnat keskeytettiin ja taidekokoelma siirrettiin turvaan pommituksilta. Suunnitteilla
ollut taidemuseon rakentaminen lykättiin hamaan tulevaisuuteen.
Jatkosodan pitkittyessä taidesäätiö joutui taloudellisiin vaikeuksiin.
Oli lainattava rahaa ja taideteoksia oli myytävä, jotta verot saatiin
maksettua. Oikeastaan koko säätiön toiminta oli sota-aikana
keskeytyksissä.
Seuraava iso kriisi koettiin 1990-luvun laman aikana. Säätiön
osinkotulot putosivat käytännössä nollaan. Talvella 1992 museo
pidettiin suljettuna ja avattiin vasta kesäksi. Taidehankinnat keskeytettiin, henkilöstöä lomautettiin ja osa-aikaistettiin. Näyttelytilojen
ilmastointia säädettiin pienemmälle, jotta rahaa säästyisi.
Kolmas kriisi on meille kaikille tuttu: korona. Keväällä 2020 museo
suljettiin, henkilökuntaa lomautettiin ja osa-aikaistettiin ja taidehankinnat pantiin taas jäihin.
Museoiden henkilökunta joutui pohtimaan tulevaisuutta monista
eri näkökohdista. Lomautetut miettivät toimeentuloaan – ja töihin
palattuaan turvallisuuttaan. Museotoimintaa koordinoivat henkilöt
suunnittelivat, miten rattaat saadaan liikkeelle kriisin jälkeen.
Taloudesta vastaavat miettivät, miten pitkään kriisin talousvaikutukset jatkuisivat.
Kaiken tämän keskellä on muistettava säätiön tarkoitus.
On luonnollista ja välttämätöntä, että kriisin ollessa pahimmillaan
suojaudutaan sen akuuteilta vaikutuksilta. Heti kun pandemian
pahin terä on taittunut, säätiön on tietysti palattava toteuttamaan
täysimääräisesti tarkoitustaan.
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SERLACHIUS
GÖSTA

GUSTAF

TAITEILIJOITA JA MALLEJA 24.10.2020–18.4.2021
Kanadalainen taiteilija Rodney Graham tunnetaan valeasuisista
omakuvistaan, monumentaalisista valokuvateoksista, joissa hän
omaksuu erilaisia kuvitteellisia rooleja.

GLAMOUR – PUKULOISTOA VALKOKANKAALLA 26.9.2020–10.1.2021
Rooman legendaarisen elokuvapuvustamon Tirelli Costumin maailmankuuluihin elokuviin toteuttamia puvustuksia, pukuluonnoksia, valokuvia
ja haastatteluja.

HOW ABOUT THE FUTURE? 7.3.2021 SAAKKA
Nanna Hännisen retrospektiivinen valokuvanäyttely käsittelee yksilön
kokemuksia yhteiskunnassa. Uusimmissa teoksissaan hän keskittyy
ilmastonmuutokseen ja sen mukanaan tuomiin valintoihin.

SIMON PATTERSON 6.2.2021–9.1.2022
Oivaltavissa ja usein humoristisissa teoksissaan taiteilija ohjaa meidät
pohtimaan sitä, miten ja miksi oletamme tietävämme maailmasta sen
minkä tiedämme.

TOIMINTAMUISTI 7.3.2021 SAAKKA
Katsoja on oleellinen osa Petri Eskelisen veistoksia, jotka heräävät hetkeksi
henkiin kävijän käyttäessä niitä. Viimeaikaisissa töissään Eskelinen on
tutkinut kasvien kykyä ajatella.

SELLUPORTIN TAKANA
Haastatteluihin pohjautuva näyttely sellun valmistuksesta Mäntässä
nostaa esiin ihmiset prosessikaavioiden ja tuotantolukujen takaa.

KARTANON KLASSIKOT
Kokoelmaripustus esittelee taidesäätiön omistamia Suomen kultakauden
ja vanhan eurooppalaisen taiteen klassikoita sekä uudempia hankintoja,
kuten Anselm Kieferin Väinämöinen Ilmarinen ja Hugo Simbergin
Köynnöksenkantaja.

GÖSTA Joenniementie 47, 35800 Mänttä
GUSTAF R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä
Myyntipalvelu 040 166 3480, (03) 488 6800, myynti@serlachius.fi
SERLACHIUS-MUSEOT AVOINNA
Talviaikana 1.9.–31.5. ti–su 11–18, maanantaisin suljettu
Kesäaikana 1.6.–31.8. joka päivä 10–18, myös juhannuksena
HINNAT
Museoiden yhteislippu:
aikuiset 10 e, eläkeläiset ja opiskelijat 7 e, alle 18-vuotiaat ilmaiseksi.
Tilauksesta opastetut kierrokset ja ohjelmapalvelut
alkaen 10 e/hlö sisältäen pääsymaksun.
Museoissamme käy Museokortti.

PAPERIPERKELE
Suomalaisen paperiteollisuuden uranuurtajan G. A. Serlachiuksen elämä
ja liiketoimet avautuvat vahvasti dramatisoidussa näyttelyssä, jossa tarinat
kuljettavat katsojaa.
APTEEKKARIN KAUPPAHUONE
Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu toiminnallinen näyttely, jossa
pääsee puuhastelemaan vanhan kauppahuoneen erilaisissa tehtävissä.

SERLACHIUS-BUSSI
Tampereelta suoraan museoihin aina aukiolopäivinä.
TAMPERE - MÄNTTÄ
10.50 Tampere, linja-autoasema
11.05 Tampere, rautatieasema
12.25 Mänttä, Gösta-museo
MÄNTTÄ - TAMPERE
17.20 Mänttä, Gösta-museo
18.45 Tampere, rautatieasema
18.50 Tampere, linja-autoasema
Tarkemmat pysäkit ja aikataulu www.serlachius.fi
Kantatie 58:n varrella | Jyväskylä 83 km
Tampere 88 km | Helsinki 263 km

OSTA LIPUT JA PALVELUT SERLACHIUS.FI
facebook.com/serlachius

VAASA

Vilppulan rautatieasemalta n. 7 km
Mäntän keskustaan www.vr.fi

MÄNTTÄ-VILPPULA
JYVÄSKYLÄ

63

twitter.com/serlachius
instagram.com/serlachiusmuseums

KUOPIO
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