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Kylläpä aika rientää, jo viikkoja on vierähtänyt siitä kun viimeksi vaihdoimme
kuulumisia. Silloin sanoitte, että olette tarkoituksessa matkustaa pian vieraaksemme. Meidän pitää nyt tähdentää, että matkustusta ei pidä toteuttaa ilman
huolellista ennakkosuunnittelua, varsinkin jos tulette kesäaikaan. Tilanne on
nimittäin sellainen, että koko Suomenniemi kuohuu Göstan kesävieraasta
herra Banksystä, jota kaikki haluavat tulla katsomaan. Ilmoittakaa siis meille
hyvissä ajoin, milloin aikomuksenanne on tänne pyrähtää, ettette kaikki tule
aivan yhtäaikaisesti.
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Banksy, Girl with Balloon, 2004,
serigrafia, yksityiskokoelma.
Kuva: 24 Ore Cultura.

Luvassa on toden totta merkillinen vierailu: Herra Banksy ei lainkaan pidä
siitä, että Gösta asettaa herran taidetta kaikkien nähtäville. Gösta härkäpäisyydessään (tunnettehan te Göstan) tekee sen silti ja sanoo yksinkertaisesti
noudattavansa vain herra Banksyn itsensä julistusta ”on aina vaikeampi saada
lupa kuin anteeksianto”. Sen sijaan herra Banksyn maanmies herra Patterson
saapui Iso-Britanniasta jo helmikuussa ja viihtyy meillä oikein hyvin ja ilmoitti
lähtevänsä vasta ensi vuoden puolella.

Jani Leinonen, The Truth, 2021,
lasimaalaus.
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Vanhat tuttumme herrat Tuori ja Leinonen saapuivat meille kulkutautiepidemian riehuessa pahimmillaan. Pääsivät sentään matkustamaan.
Voi sitä mielipahaa, kun asianmukaisia vastaanottoseremonioita ei ollut
mitenkään mahdollista arrangeerata, mutta voimme kuitenkin nauttia
toistemme seurasta suven yli. Olemme kovin mieltyneitä herra Tuorin
kuvailuihin luonnon mysteereistä. Ette varmastikaan tohdi hämmästyä
herra Leinosen innosta käydä propagandan hämärtämän totuuden jäljille.
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Toivomme, ettette malta jättää meitä keskenämme, vaan liitytte pian iloiseen
joukkoomme! Mitä parhainta terveyttä kaikille teille!

Santeri Tuori, Waterfall #2, osakuva, 2021, kaksikanavainen HD videoinstallaatio.
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Hyvät ystävät!
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Banksy,
Bomb Hugger,
2003, serigrafia,
yksityiskokoelma.
Kuva:
24 Ore Cultura.
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"

Rajoitukset oli hoidettu hyvin. Juuri päättynyt pukunäyttely
oli komea. Kannattaa tarkistaa mitä on näytteillä ja ostaa
liput verkosta.

"
"

"

Huikean hieno Glamour-näyttely
ja aina yhtä ystävällinen ja
ammattitaitoinen henkilökunta.

Hienot rakennetut näyttelyt, sekä lapsille että
aikuisille vaikka kuinka paljon kiinnostavaa
katsottavaa, kuunneltavaa ja tehtävää. Ihan huikea!
Suomen kaunein
yksityisesti pidetty
museo – erinomaisella ravintolalla!
Kaikki arviot on poimittu Googlesta

"

"

Herkullinen glamour-menu ja
kuohuvaa parhaassa seurassa!

Aina kiinnostava, nyt loistava
elokuvissa olleiden pukujen
näyttely. Loistavaa käsityötä.
Ehdottomasti briljanttia.
Kävin jo toisen kerran.

"

Todella hyvin toteutettu
korona-ajan vierailu,
rauhallista.
Hyviä näyttelyitä.
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VARAA BANKSY-VIERAILU
VERKOSTA

KUULUMISIA

TAIDEKAUPUNKI
SAA SEINÄMAALAUKSEN

Kiinnostus Banksy. A Visual Protest -näyttelyä kohtaan
on ollut niin suurta, että Serlachius-museoissa on luotu
varausjärjestelmä vierailun varaamiseksi ennakkoon
verkosta. Banksyn ajattelun mukaisesti museoihin ei
peritä pääsymaksua näyttelyn aikana.

Taiteilija Tuomas Korkalo (s. 1978) toteuttaa kevään
ja kesän aikana seinämaalauksen Mäntylinna-nimisen
kerrostalon päätyyn Mäntässä. Teos on abstrakti, erilaisista väripinnoista harkitun ilmavasti koostuva maalaus,
joka luo 1950-luvulla rakennetun talon päätyyn kiinnostavan syvyysvaikutelman.

Koska kesän koronatilanteesta ei ole varmuutta,
voidaan museoiden kävijämääriä joutua yhä rajoittamaan. Pääsy Banksy-näyttelyyn varmistuu parhaiten
varaamalla vierailuajan etukäteen. Näyttelyssä saa
viettää tunnin, muualla museoissa vierailuaikaa ei
rajoiteta. Koronatilanteen helpottaessa kalenteriin
avataan lisää vierailuaikoja.

Taidesaunan rakennustyöt ovat päässeet hyvään alkuun taidemuseo Göstan pihapiirissä. Koronaepidemian vuoksi vuodella siirretty urakka aloitettiin maarakennustöillä maaliskuun alkupuolella. Saunan on määrä valmistua kesäksi 2022.
Saunasta tulee arkkitehtuuriltaan ainutlaatuinen, maastoon sulautuva rakennus. Sen
suunnittelusta vastaavat samat arkkitehdit, jotka suunnittelivat Göstan kansainvälisesti
palkitun paviljongin: Hector Mendoza, Mara Partida ja Boris Bežan. Suomalaisena
arkkitehtikumppanina projektissa on Pekka Pakkanen.
Rakennusprojektia johtaa Sirius Pro Oy Jämsästä. Se vastaa työmaan päivittäisestä
toiminnasta, hoitaa tarjouspyynnöt ja urakkaneuvottelut sekä koordinoi suunnittelua
yhdessä pääsuunnittelijan kanssa. Taidesäätiö on tehnyt sopimukset suoraan eri
urakoitsijoiden kanssa. Rakennusvalvonnasta vastaa Ramboll CM Oy.
Rakennustyömaa sulkee osan Göstan puistosta yleisöltä noin vuodeksi. Työmaaalue on aidattu ja merkitty selvästi. Paviljongin kiertäminen rannan kautta ei onnistu
rakennustyömaan aikana. Asiakkaita pyydetään myös varomaan museon piha-alueen
kautta kulkevaa työmaaliikennettä.

Serlachius-museoiden kävijöillä on kesällä tilaisuus
löytää oma sisäinen graffititaiteilijansa. Taidemuseo
Göstan etupihalle pystytetään Banksy-näyttelyn ilmettä
mukaileva seinä, johon kävijät voivat halutessaan käydä
tekemässä oman graffitinsa. Graffitit maalataan vastuullisesti museon välineillä ja väreillä, joita saa lainaksi
taidemuseo Göstan lippukassalta. Tarjolla on myös
sapluunoita, joilla graffitiseinään voi toteuttaa tekstejä.
Katutaidetta voi tehdä yksin tai ohjatusti, eikä se maksa
mitään. Ohjattuja pajoja järjestetään toukokuusta
alkaen noin kerran kuukaudessa. Tarkemmat ajankohdat
löytyvät Serlachius-museoiden tapahtumakalenterista
myöhemmin keväällä.

HARVOIN NÄHTYJÄ TEOKSIA KESÄKSI
KARTANOON
Taidemuseo Göstan kartanoon saadaan kesäksi esille paperipohjaisia teoksia, joita on
nähty museon seinillä harvoin, jos koskaan.

Taidemuseo Göstan puistoon liittyvän Taavetinsaaren
lehtomaisessa maisemassa on kesäkuun Tarja Mal
in e
n,
puolivälistä lähtien esillä taidetta
Va
XXV Mäntän kuvataideviikoilta.
Tarja Malisen koskettavia
keramiikkaveistoksia on esillä
saaren kultaisessa paviljongissa. Hans-Peter Schütt tuo
saareen installaation, jossa
on vielä vahva muistuma menneestä talvesta. ITE-taiteilija Alpo
Koivumäen teoksissa pääosassa ovat
löytömateriaaleista syntyneet eksoottiset eläimet. Anna
Ruthin kuratoimat Mäntän kuvataideviikot ovat avoinna
13.6.–31.8. joka päivä klo 10–18. kuvataideviikot.fi
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Kuva: Natalia Gromova.
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Myös paperisalongissa olevien laatikostojen teokset vaihdetaan täksi kesäksi.
Niissä nähdään runsaasti grafiikkaa eri taiteilijoilta 1800–1900-lukujen vaihteesta.
Paperipohjaisia teoksia voidaan pitää esillä vain lyhyitä aikoja kerrallaan tarkkaan
säädellyissä olosuhteissa, sillä kirkas valo muuttaa teosten värejä ajan myötä.

TAAVETINSAARESTA
LÖYTYY TAIDETTA

e lt
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Akseli Gallen-Kallela, Tyttö Ruovedeltä, 1895, vesiväri, peiteväri, lyijykynä, pronssimaali.
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Tomi Aho.

Oman kokonaisuutensa muodostavat Anders Zornin etsaukset, jotka eivät ole aiemmin olleet esillä. Salongissa nähdään myös Magnus Enckellin akvarelli Poika rannalla
(1902), Gallen-Kallelan Imatrankoski talviasussa (1893) ja Tyttö Ruovedeltä (1895)
sekä Lennart Segerstrålen Nouseva joutsen (1925).

Pidennetyllä aukiololla halutaan palvella kävijöitä mahdollisimman hyvin.
Museoiden kävijämääriä saatetaan vielä kesällä joutua rajoittamaan koronaohjeistusten vuoksi. Pidennetty aukioloaika tarjoaa mahdollisuuden entistä
useammille kävijöille vierailuun.

SERLACHIUS

Seinämaalauksen
toimenpidelupa- ja valmistelevat työt
ovat parhaillaan käynnissä.

Paperisalonkiin ripustetaan kokonaisuus Akseli Gallen-Kallelan tunnetuista Kalevalaaiheista. Mukana ovat muun muassa Kullervon sotaanlähtö (1897), Joukahaisen
kosto (1897) sekä Väinämöisen lähtö (1895). Tätä täydentävät Eero Järnefeltin
teokset Männikkö (1891) ja Kelopuita (1896).

Serlachius-museot ovat vilkkaimpaan loma-aikaan 30.6.–4.8. avoinna
keskiviikkoisin klo 10–20. Muuten museot ovat avoinna 1.6.–31.8.
joka päivä klo 10–18.

4

Tuomas Korkalo asuu työtä tehdessään Serlachiusresidenssissä. Residenssin galleriassa Mäntän keskustassa on esillä Korkalon näyttely 2.6.–29.8. keskiviikosta
sunnuntaihin klo 12–18. Galleriassa voi tutustua myös
seinämaalausta koskeviin
suunnitelmiin.

OMIA GRAFFITEJA
BANKSYN HENGESSÄ

MUSEOT PIDEMPÄÄN AUKI
SYDÄNKESÄN KESKIVIIKKOINA

Tarvittaessa pidennettyä aukioloaikaa voidaan laajentaa myös muihin päiviin.
Ajantasainen tieto museoiden aukioloajoista ja mahdollisista kävijärajoituksista
löytyy Serlachius-museoiden verkkosivuilta: serlachius.fi

Jo runsas vuosi sitten käynnistynyt Taideseinä-projekti
on Serlachius-residenssin, taidekaupunki MänttäVilppulan ja Asunto Oy Mäntän Mäntylinnan yhteinen
hanke. Taideseinään saatiin yhteensä 129 hakemusta
28 eri maasta.

Suunnista Serlachius-museoiden verkkokauppaan ja
varaa sieltä sisäänpääsy Banksy-näyttelyyn osoitteessa:
serlachius.fi/osta-verkosta/

TAIDESAUNAN RAKENNUSTYÖT
VAUHDISSA

KUULUMISIA

THE TRUTH
MUSEOKAUPASSA

KUULUMISIA

KUULUMISIA

Hanki itsellesi maaginen palanen totuutta!
Serlachiuksen museokaupoista ja verkkokaupasta on saatavana näyttävä setti Jani
Leinosen tilataideteokseen liittyviä tuotteita, muun muassa kotimainen A5-kokoinen
muistikirja, kahvimuki sekä Paahtimo Papun
valmistama luomukahvituote.
Muistikirja 16 e
Muki 15 e
Kahvi 9,50 e

PIANOMUSIIKKI TÄYTTÄÄ
TAIDEMUSEO GÖSTAN
Mäntän Musiikkijuhlien konsertit tuovat kansainvälisesti tunnettuja
taiteilijoita Serlachius-museo Göstaan 2.–7.8. Tapahtuman ohjelmisto
on muuttunut hieman kesästä 2020, jolloin musiikkijuhlat jouduttiin
perumaan. Pääesiintyjät ovat kuitenkin pysyneet samoina.
Ohjelmistossa on useita Ludwig van Beethovenin sävellyksiä.
Sveitsiläinen pianotaiteilija Andreas Haefliger huipentaa festivaalin 6.8.
Beethovenin legendaariseen Hammerklavier-sonaattiin Kivijärvi-salissa.
Beethovenia kuullaan myös virolaispianisti Age Juurikkaan ja MacKenzie
Melemedin konserteissa. Musiikkiluennoitsija, pianotaiteilija Ari
Helander luennoi Beethovenin elämästä.
Musiikkijuhlien maineikkaimpiin vieraisiin kuuluu brittitenori
Ian Bostridge, joka esittää pianisti Saskia Giorginin kanssa Franz
Schubertin laulusarjan Kaunis myllärintytär. Antti Siirala puolestaan
soittaa Johan Sebastian Bachin Goldberg-muunnelmat.
Festivaali esittelee perinteisesti useita nuoria pianistilahjakkuuksia.
Janne Oksanen esittää tuoreita tulkintoja Toivo Kuulan sävelmistä.
Festivaalin nuoret taiteilijat -konsertissa kuullaan Sofia Khvichian,
Vilina Rainiston ja Kiia Nordlundin esitykset.
Uutuutena ohjelmistoon on tullut Tapani Länsiön säveltämä pianokonsertto vasemmalle kädelle ja kamariorkesterille. Henri Sigfridsson
ja Kamariorkesteri Avanti kapellimestarinaan Lauri Ahokas kantaesittävät
sen musiikkijuhlien aluksi Vilppulan kirkossa.
Serlachius-museo Göstan ja Vilppulan kirkon lisäksi musiikkijuhlien
konsertteja kuullaan Mäntän Klubilla ja kirkossa. Ohjelmistoon sisältyy
runsaasti ilmaisohjelmaa, kuten urkuvartteja ja pop up -konsertteja.
Konserttien yhteyteen on tulossa myyntiin paketteja, joihin sisältyy
konserttiliput ja kolmen ruokalajin illallinen ravintola Göstassa.
Pandemiatilanne voi tuoda muutoksia musiikkijuhlien
järjestelyihin. Lisätietoa: mantanmusiikkijuhlat.fi
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RUTISTETTAVAN
PEHMEÄ PASTELLIPUPU
Museokaupan valikoimassa on uusi
uniikki pikkulapsille suunnattu tuote,
jonka tekemiseen ovat osallistuneet
Mänttä-Vilppulan vuoden 2020 taiteilevat
ekaluokkalaiset. Museon järjestämissä
työpajoissa lapset piirsivät museon taideteosten innoittamana omia tulkintojaan ja
havaintojaan maisemista, metsästä ja metsän
asukeista. Graafinen suunnittelija Lahja Kallinen
viimeisteli lasten upeat työt pastelliseksi satumetsäkuosiksi
ja pienen pupuhahmon muotoon.
Pupu on turvallisen pehmeä unikaveri, reissukaveri tai oman huoneen
maskotti. Tuote on syntynyt ideasta alkaen paikallisesti ja lähellä, sillä
myös kankaan painatus ja ompelutyö on tehty Pirkanmaalla.
Pastellipupu 22 e

TUTUSTU JA SHOPPAILE
kauppa.serlachius.fi

RUOKA, TULI JA YSTÄVÄT
MÄNTTÄ FOOD
FESTIVALIN TEEMANA
Food, fire and friends muodostavat 4.9.
järjestettävän Mänttä Food Festivalin
teeman. Luvassa on tulella kypsennettyä
ruokaa, jota nautitaan hyvien ystävien
ja leppoisan ohjelman siivittämänä.
Ravintoloitsija Henry Tikkanen kertoo,
että tiedossa on viiden kokin valmistama viiden ruokalajin illallinen ravintola Göstassa. Ennen sitä vieraiden on
mahdollista tutustua Banksy. A Visual
Protest -näyttelyyn, ja illan päätteeksi on
luvassa viihdettä Göstan Kivijärvi-salissa.

KESTÄVÄ KEHITYS KOROSTUU SERLACHIUS-MUSEOIDEN TOIMINNASSA
Serlachius-museoissa valmistellaan ympäristöjohtamisjärjestelmää, joka pohjautuu kansainväliseen ISO 14001 -ympäristöstandardiin. Yhteisenä asiana on ilmastonmuutos ja haitallisten
ympäristövaikutusten vähentäminen. Museoiden kaikkea toimintaa arvioidaan ja parannetaan sen pohjalta jatkuvasti tavoitteiden
saavuttamiseksi.

”Museot ovat alueella merkittävä taloudellisen toimeliaisuuden moottori.
Työllistämme nykyisin keskimäärin 52 henkilöä ympäri vuoden. Lähtökohtamme on hankkia paikallisia tuotteita ja palveluita aina kun mahdollista. Ostamme kaikki kiinteistönhoito- ja vartiointipalvelut paikkakunnalta.
Näyttelyprojekteissamme käytämme paikallisten yritysten työvoimaa, ja
suuri osa tarvikeostoista tehdään paikallisista yrityksistä.”

Museoissa on tehty noin vuoden ajan aktiivisesti työtä ympäristöasioiden
edistämiseksi. Projekti on jo tuottanut suuren määrän toimenpiteitä.
Tärkeitä kokonaisuuksia ovat museoiden energiatalouden kehittäminen
ja kierrätyksen tehostaminen.

Serlachius-museot hoitavat monia sellaisia tehtäviä, jotka yleensä järjestetään yhteiskunnan varoin. Museot ylläpitävät julkista liikennettä tarjoamalla paikkakuntalaisten ja matkailijoiden käyttöön Serlachius-bussilinjan
Tampereelta Mänttään. Museot myös kehittävät paikkakunnan matkailua
paketoimalla paikallisia palveluita, markkinoimalla ja myymällä niitä ja
luomalla yhteisiä toimintatapoja.

Suurena päämääränä ovat hiilineutraalit museot, joissa minimoidaan
tuotettujen jätteiden määrä ja kielteiset ympäristövaikutukset.
”Toimimme aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme ja
sidosryhmiemme kanssa ja sitoudumme määrittelemiimme
velvoitteisiin”, kehitysjohtaja Päivi Viherkoski kertoo.

Vastuullisuus luonteva osa toimintaa

Ympäristöjohtamisjärjestelmässä tarkastellaan organisaation toimintaa
myös sosiokulttuurisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta.
Päivi Viherkoski korostaa, että museoiden olemassaolo ja kaikille
ulottuva kulttuuritarjonta ovat osoitus vastuullisesta toiminnasta.
Toiminta rahoitetaan Gösta Serlachiuksen taidesäätiön varoin.

”Asiakkaamme jättävät paikkakunnalle rahaa yli yhdeksän miljoonaa
euroa vuosittain. Tuotamme palveluita päiväkodeille, kouluille ja ikäihmisten palvelukeskuksille. Ylläpidämme monin eri tavoin paikkakunnan
kulttuuriperintöä. Järjestämme jopa perinteisiä urheilukilpailuja ja teemme
vuosittain kymmeniä tapahtumia paikkakuntalaisille ja heidän kanssaan”,
Viherkoski kertoo.
Hänestä on hauska ajatella, että museot edustavat tavallaan vuosikymmenien jatkumoa. Aikanaan Serlachius-metsäyhtiön yhteiskuntavastuu ulottui
Mäntässä niin pitkälle, että sen palkkalistoilla oli erikseen jopa musiikkitoimenjohtaja.

SERLACHIUS
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Banksy, Laugh Now, 2004, serigrafia, yksityiskokoelma. Kuva: 24 Ore Cultura.

BANKSY

HAASTAVA SUHDE MUSEOIHIN
Maailman kuuluisimman katutaiteilijan Banksyn suhde taidemaailmaan on aina ollut torjuva. Taiteen instituutiot
eivät häntä juuri kiinnosta. Museoita, gallerioita ja taidemarkkinoita vetää sitäkin enemmän puoleensa salaperäinen taiteilija, jonka tempauksia katsojat rakastavat ja jonka teoksista maksetaan nykyisin suuria summia.
Banksyn taidetta nähdään kesällä Serlachius-museoiden näyttelyssä Banksy. A Visual Protest.
Banksy kirjoitti ensimmäisen kirjansa ohjelmajulistuksessa vuonna
2001, ettei häntä haittaa, vaikka virallinen taidemaailma ei häntä
noteeraa. Hänen mielestään graffitit ovat rehellisin tapa tehdä
taidetta ja bussipysäkit paljon kiinnostavampia paikkoja taiteelle
kuin museot.

Banksy itse leikittelee taidehistorian kanssa teoksissaan, joissa
hän on maalannut omia teemojaan kirpputoreilta hankkimiensa
tai jäljennettyjen vanhojen maalausten päälle. Kommentoidessaan
tällä tavoin klassikkoteoksia ja uudempaa taidetta Banksy on
väistämättä osa kuvataiteen historiallista jatkumoa.

Taiteilija maalasi uransa alkuaikoina Tate Modern -museon sisäänkäynnin lähelle apinan, joka on räjäyttämässä ilmaan Mona Lisan.
Vuosina 2003–2005 hän leikitteli Lontoossa, Pariisissa ja New
Yorkissa sijaitsevien maailman kuuluisimpien museoiden kanssa
salakuljettamalla ja sijoittamalla niihin omia teoksiaan.

Kuvataiteen instituutioilla on ollut omat vaikeutensa mieltää
Banksyn merkitys, ja taidemaailma on esittänyt kritiikkiä häntä kohtaan. Tässä ei ole mitään yllättävää. Taidehistoriassa toimintatapoja
ja instituutioita kyseenalaistaneet ja uudistaneet taiteilijat ovat
aina joutuneet odottamaan, että heidät hyväksytään tai ylipäänsä
otetaan tosissaan.

Taidehuutokaupat ovat saaneet osansa hänen pilkastaan.
Mainetta kerännyt Banksy myi taidehuutokaupassa kalliiseen
hintaan teoksen nimeltä I Can’t Believe You Morons Actually Buy
This Shit. Hänen kuuluisin huutokauppaiskunsa tapahtui Lontoossa
2018, kun juuri myyty teos tuhosi itsensä kehykseen asennetun
silppurin avulla.
Elitistinen taidemaailma on Banksylle vitsi, jossa pieni joukko
ihmisiä määrittelee sen, mikä on arvokasta. Hän ei ole kiinnostunut
myymään teoksiaan gallerioihin tai museoihin tai esittelemään
niitä siellä. Hän uskoo demokraattiseen katutaiteeseen, joka on
vapaasti ja tasapuolisesti tarjolla kaikille ihmisille ja jota kuka
tahansa voi ymmärtää.

Osa taidehistorian jatkumoa
Myös Banksyn suhde kuvataiteen perinteeseen on moniulotteinen.
Hänen taidettaan on tarkasteltu suhteessa aiempaan graffiti- ja
katutaiteeseen, dadaan, surrealismiin, situationismiin, pop-taiteeseen, populaarikulttuuriin, punk-estetiikkaan, rap-kulttuuriin ja
postmodernismin eri ilmenemismuotoihin.

Banksy vastaan museot
Museotkin ovat joutuneet ottamaan kantaa Banksyyn, jonka tarina
on nykytaiteen kiehtovimpia ilmiöitä. Banksylle itselleen museot
eivät ole erityisen kiinnostavia kumppaneita. Hän on kuitenkin koko
uransa ajan leikkinyt ironista kuurupiiloa museoiden ja gallerioiden
kanssa.
Merkittävin poikkeus tästä säännöstä tapahtui 2009, kun Banksy
avasi kotikaupungissaan laajan näyttelyn Banksy vs Bristol
Museum. Hän täytti hyvin traditionaalisen museon omilla teoksillaan sijoittaen niitä paitsi omiksi installaatioikseen, myös museon
kokoelmien sekaan. Tuloksena syntyi Bristolin museon suosituin
näyttely koskaan.

Samalla Banksy haastoi museon kuraattorit miettimään, mitä
yleisö odottaa museoilta. Museoammattilaiset alkoivat nähdä
museotyön niin, että akateemiseen ajatteluun voi yhdistää
luovuutta ja leikkiä. He alkoivat jopa työskennellä itse uudella
tavalla: Banksyn interventio vaikutti museon tuleviin näyttelyihin
ja strategioihin.
Bristolin tapaus on harvinainen – Banksy ei ole kovin usein esittänyt teoksiaan vapaaehtoisesti museoissa. Ryhmänäyttelyihin hän
on osallistunut silloin tällöin.
Banksy ei pidä siitä, että museot tai galleriat avaavat hänen
näyttelyitään omin päin. Ilmiö on kasvanut maailmanlaajuiseksi,
ja taiteilija varoittaa siitä nykyisin internetsivuillaan. Tekstin alle on
listattu eri puolilla maailmaa järjestettyjä Banksy-näyttelyitä sekä
niiden yhteydessä veloitettujen pääsylippujen hinnat.
Banksyn taholta tämä on tavallaan kuluttajavalistusta. Hän haluaa
sanoutua irti näyttelyistä, joita ei ole ollut itse tekemässä ja joiden
päämotiivina hän pitää sitä, että niiden järjestäjät tienaavat rahaa.
Taustalla on ehkä myös se, että näyttelyt eivät koskaan ole saman
tasoisia kuin Banksyn itsensä järjestämät.

Santeri Tuori, Posing Time, 2000, HD videolle siirretty Super 8 filmi, Makiko / 13:47-14:41, kesto 7:02 | Terike / 16:05-17:06 kesto 10:49, | Kante / 14:09-15:10 kesto 5:12.

Näyttelyitä Banksysta, ei Banksyn näyttelyitä
Mahtaako Banksy enää nykyisin suhtautua museoihin niin torjuvasti kuin se noin 25-vuotias aloitteleva taiteilija, joka aikoinaan
kirjoitti taidemaailmaa arvostelevan manifestinsa? On muistettava,
että museot ovat itse matkan varrella muuttuneet valtavasti, paljolti
Banksyn ohjaamaan suuntaan.

Aikaa tavoittamassa

Taiteilijan suhtautumisen huomioiden museoiden on järkevintä
pyrkiä tekemään näyttelyitä Banksysta, ei näyttelyitä, jotka yrittävät
olla Banksyn näyttelyitä. Hän itse tekee joka tapauksessa omat
näyttelynsä paremmin kuin museot: hänellä on käytössään
luovuutensa lisäksi parhaat senhetkiset teokset.
On arveltu, että Banksyn taistelu taidemaailmaa vastaan on lopulta
turhaa. Taloudellisesti tuottavan taiteilijan teokset päätyvät lopulta
museoihin. Kenties Banksy itsekin on ymmärtänyt tämän. Hän on
todennut omasta suosiostaan: ”On mukavaa huomata olevansa
suosittu, mutta se tekee epäluuloiseksi. Läpi historian kaikki suuret
taiteilijat on unohdettu heidän elinaikanaan ja heitä on arvostettu
vasta, kun he ovat kuolleet. Olen alkanut pelätä, että en ole yksi
heistä.”

Santeri Tuori – Posing Time
BANKSY
•
•
•
•
•

Pauli Sivonen
Serlachius-museoiden johtaja
•
Teksti on tiivistelmä näyttelyn katalogiin kirjoitetusta artikkelista.

GÖSTA

BANKSY. A VISUAL PROTEST
15.5.–10.10.2021

•

Bristolista Englannista kotoisin oleva katutaiteilija,
jonka henkilöllisyyttä ei tunneta.
Syntynyt 1970-luvulla. Tehnyt katutaidetta
1990-luvulta lähtien.
Tekee graffiteja, katutaidetta, maalauksia, piirustuksia,
grafiikkaa, installaatioita ja erilaisia taidetempauksia.
Julkaissut myös useita kirjoja.
Tuli 2003–2005 tunnetuksi ns. museoiskuista, joissa
kuljetti ja sijoitti salaa omia teoksiaan tunnettuihin
museoihin Lontoossa, Pariisissa ja New Yorkissa.
Toteutti Englantiin vuonna 2015 yhteiskuntakriittisen
antihuvipuiston Dismalandin, jossa oli hänen omia ja
57 muun taiteilijan teoksia. Suomesta pop-up-taideprojektiin osallistui Jani Leinonen.
Järjesti 2018 teoksensa tuhoutumisen heti, kun se oli
myyty taidehuutokaupassa Lontoossa.

Santeri Tuori on viime vuosien tuotannossaan johdonmukaisesti muuttanut maisemataiteen ja muotokuvauksen
lajityypin aivan uuteen asentoon. Tuori, joka ennen valokuvaajan uraansa suoritti lakiopinnot, haastaa latautuneilla valokuva- ja videoteoksillaan vakiintuneen käsityksen valokuvan todistusvoimasta.
Näyttelyn varhaisin teos, vuonna 2000 Berliinissä toteutettu
Posing Time on kuvasarja, joka koostuu animoiduista muotokuvista.
Kuvasarjan mallit poseerasivat yksinään tunnin ajan filmikameralle.
Samaan aikaan Santeri Tuori kuvasi tilannetta viereisestä huoneesta ottaen lankalaukaisimen avulla kuvan joka toinen sekunti
näkemättä mallia. Kunkin mallin osalta aineistoa kertyi lähes kaksituhatta otosta. Taiteilija koosti valtavasta materiaalista videosarjan,
jossa yksittäiset muotokuvat toistuivat kolmen kuvan sekuntinopeudella. Näyttelyssä on kuusi Posing Time -sarjan teosta,
jotka on aiemmin nähty videoprojisointina. Nyt ne on sijoitettu
pienille monitoreille tilan seinille.
Muotokuvilla on perinteisesti ikuistettu mallin näköisyyttä ja
identiteettiä. Tuorin kuva- ja filmimateriaalia yhdistävissä liikkuvissa muotokuvissa henkilöt nähdään suhteessa tilaan ja aikaan.
Mikään ei ole pysyvää, mallien yksilöllisyys pakenee muotokuvan

liikkuessa. Kuvat kertovat katsomisesta ja katseen kohteena olosta,
kontrollista ja kontrollin menetyksestä.
Santeri Tuori yhdistää teoksissaan valokuvaa, videomateriaalia ja
äänimaisemaa. Valokuvataiteen teoreetikko, Jan-Erik Lundström
kiteyttää Tuorin taiteen keskeisen sisällön: ”Pysyvyys ja muuttumattomuus kohtaavat katoavaisuuden”. Pakeneva aika, ajan suhde
muutokseen, on teemana myös Serlachius-museo Göstan näyttelyn
luontopohjaisissa teoksissa.
Metsä-, lummelampi- ja taivasnäkymien joukossa, keskellä salia
seisoo läpivalaistu Forest #45, jossa liikehtivä puu saa aikaan
illuusion. Kuva näyttäytyy toiselta puolen negatiivisena ja toiselta
puolen positiivisena. Valossa kylpevä näky on kuin portti tuonpuoleiseen. Johtaako se hyvään vai pahaan?

Banksy, Pulp Fiction, 2004, serigrafia, yksityiskokoelma.
Choose Your Weapon, 2010, serigrafia, yksityiskokoelma. Kuvat: 24 Ore Cultura.
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Jäätikkö sulaa

Tiivistynyttä aikaa

Santeri Tuori työstää kuviaan kerroksittain, peittämällä ja paljastamalla. Yksittäiset teokset rakentuvat lukemattomista mustavalkoisista ja värillisistä kuvakerroksista. Samassa teoksessa saattaa lisäksi
olla sekä valokuvakerroksia että videokuvaa. Valo- ja videokuvan
kerrostamisesta on kyse myös näyttelyn takaseinää peittävässä,
15 metriä leveässä Waterfall #2 -videoinstallaatiossa.

Yksi näyttelyä hallitsevista teoksista, viisiosainen kuvamontaasi
Sky #26 esittää vyöryviä pilvimuodostelmia. Pysyvyydessään
kuvateos on paradoksi; näyttää siltä kuin pilvet olisivat liikkeessä.
Tukevasti maan pinnalla seisoen luomme katseen ylös pilviin,
joiden liike aiheuttaa huimaavan tunteen. Ihminen on valloittanut
maan lisäksi ilmatilan. Voimme nousta linnun tavoin siiville ja
katsoa alas maapallon pinnalle. Korkeuksista katsoen pilvinen
taivas voisikin olla vellovaa aallokkoa tai kumpuilevaa vuoristoa.
Kyse on näkökulmasta. Jos aikaa on mahdollista kuvata, juuri näin
se tapahtuu. Santeri Tuorin sanoin: ”Teos on tiivistynyttä aikaa”.

Waterfall #2 kuten myös Forest #45 -installaatio valmistuivat
Serlachius-museoiden näyttelyä varten. Santeri Tuori matkusti
kesällä 2020 täpärästi ennen koronarajoituksia kuvausmatkalle
Islantiin. Näyttelyseinälle projisoidun videoinstallaation vyöryvät
vesimassat ovat peräisin jäätiköiden sulamisesta. Veden liike on
hidastettua. Yksittäiset pisaratkin erottuvat. ”Aika saa täysin toisen
perspektiivin kuin sen normaalisti koemme. Jäätiköiden aika on
täysin vastakkainen kännyköiden ajalle, jossa sekunnin odotus
saattaa tuntua ikuisuudelta. Jäätikön edessä seisominen on
pysäyttävä kokemus”, sanoo taiteilija.

Santeri Tuorin teoksia on aiemmin nähty Serlachius-museoiden
Metsä-näyttelyssä vuonna 2012 ja kokoelmaripustuksessa
Niittyjä ja erämaita 2016–2019.
Tarja Talvitie
kuraattori

Aika saakin aivan uuden ulottuvuuden, kun vesimassojen pauhu
jatkuu taukoamatta, loputtomiin. Jäätiköt liikehtivät, eroosio etenee
– luonnonvoimien edessä ihminen tuntee itsensä pieneksi ja voimattomaksi. Viime vuosina on havahduttu huolehtimaan maapallon
ekosysteemistä, kun ikijäät murtuvat ja merenpinta nousee. Tuorin
teoksen äärellä voi tuntea ahdistusta – tai paeta arkipäivän kiireitä
ja vaipua rauhoittavaan meditointiin.

GÖSTA

POSING TIME
27.3.2021–6.3.2022

Kuvat: Sampo Linkoneva.

SANTERI TUORI
•
•
•
•
•
•
•

Syntynyt 1970.
Oikeustieteen maisteri, Helsingin yliopisto 1999.
Hochschule der Künste, Berliini 1999–2000.
Taiteen maisteri, Kuvataideakatemia 2003.
Näyttelyitä vuodesta 1997 eri puolilla maailmaa; monissa
Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa ja Japanissa.
Julkaisuja vuodesta 2001, viimeisin Time Is No
Longer Round 2020.
Teoksia useissa yksityisissä ja julkisissa kokoelmissa
Suomessa ja ulkomailla, mm. Valokuvataiteen museo, EMMA,
Kiasma, Frac Haute-Normandie, Brandts Klædefabrik, Malmö
Art Museum.
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Kuva: Sampo Linkoneva.

TOTUUS – THE TRUTH
"Haluatko totuuden vai jotain kaunista?", Jani Leinonen kysyy.
Suomen tunnetuimpiin nykytaiteilijoihin kuuluvan Jani Leinosen näyttely Totuus – The Truth Serlachius-museo
Göstassa on tunteita herättävä tilataideteos, jossa maaginen valo siivilöityy lasimaalauksen läpi raunioituneeseen
rakennukseen. Kaikille aisteille avautuva teos haastaa katsojan miettimään oman aikamme totuuksia.
Näyttely tarjoaa kävijöille vavahduttavan kokemuksen. Näyttelytilan
rakennus on palanut ja osittain romahtanut. Palaneen puun haju
sekoittuu tilassa leijuvaan savuun. Raunioiden keskellä on ihmeellisesti ehjänä säilynyt lasimaalaus, jonka läpi heijastuva valo tekee
paikasta maagisen kauniin.
Lasimaalauksen teksti – Do you want the truth or something
beautiful – on koottu taiteilijalle tuttuun tapaan ylikansallisten
yritysten ja tuotteiden logoista. Helposti tunnistettavat logot
liitetään yleensä mielihyvän tavoitteluun ja pakoon arjesta.
Taiteilija toivoo teoksen herättävän ajatuksia siitä, miten meitä
yritetään johdatella.
”Harvoin logojen takana olevat yritykset haluavat kertoa totuuden. Halutaan kertoa vain ihanista ja kauniista saavutuksista.
Haluammeko me edes kuulla totuuden vai sittenkin vain jotain
kaunista?”, taiteilija kysyy.
Jani Leinonen epäilee, että emme uskalla enää kohdata surua,
masennusta tai muita kielteisiä tunteita. Hän ei kuitenkaan halua
analysoida teostaan liian pitkälle. Jokainen katsoja voi löytää siitä
erilaisia teemoja, jotka koskettavat erityisesti juuri häntä.

Jani Leinosen mukaan viime kuukaudet ovatkin tuoneet uusia
mahdollisuuksia tulkita teosta. Totuus on tätä nykyä suhteellista
niin kansainvälisissä suhteissa kuin yksittäisten henkilöiden
puheissakin. Onko ehdotonta totuutta olemassakaan? Vai onko
totuus sen, joka saa vietyä sanomansa parhaiten läpi? Onko totuus
lainkaan mustavalkoinen vai pelkästään erilaisia harmaan sävyjä?

Kirkkojen tunnelma kiehtoo
Jani Leinonen toteutti ensimmäiset lasimaalauksensa vuonna
2019 Sveitsissä sijaitsevaan viisisataa vuotta vanhaan latoon.
Maalausten ansiosta tilaan syntyi harras tunnelma kuin kirkkoon
tai kappeliin. Hän halusi luoda saman jumalallisen valon ja
tunnelman myös Serlachius-museoiden näyttelyyn.
Leinosta kiinnostavat kirkkoihin satojen vuosien aikana tehdyt lasimaalaukset, joiden avulla ihmiset on herätetty kokemaan ihmeitä
ja suuria tunteita. ”Kirkot ovat suosikkirakennuksiani maailmassa,
vaikka olenkin ateisti”, hän myöntää. Ystävänsä kautta hän löysi
Münchenissä Saksassa kaksisataa vuotta toimineen Mayer’sche
Hofkunstanstalt -nimisen yrityksen, joka tekee ja restauroi lasimaalauksia ympäri maailmaa. Yhdessä kerroksessa toteutetaan nykytaiteilijoiden teoksia. Totuus – The Truth -näyttelyn lasimaalaukset
on valmistettu siellä.

Totuus – The Truth -näyttelyn oli määrä avautua jo viime syksynä.
Koronapandemia siirsi kuitenkin näyttelyä puolella vuodella.
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Leinosen lasimaalauksia on Sveitsin jälkeen ollut esillä Zetterberg
Galleryssa Helsingissä. Kolme lasimaalausta nähdään myös
Serlachius-museo Göstassa, ikkunassa näyttelytilan ulkopuolella.

Tulkinnat herättävät kohuja
Jani Leinonen on eräs Suomen kohutuimmista nykytaiteilijoista.
Helsingissä asuva ja työskentelevä taiteilija on herättänyt kansainvälistä huomiota teoksillaan, joissa hän kritisoi usein ylikansallisia
yrityksiä käyttäen hyväkseen niiden omia logoja ja brändejä.
Vuonna 2019 hänen teoksensa McJesus (2015) herätti mellakoita
Haifa-museon edustalla Israelissa. Teos esittää ristiinnaulittua
Ronald McDonaldia. Videoissaan hän on kuljettaa Kelloggs’murojen Tony-tiikeriä prostituution, poliisiväkivallan ja itsemurhapommittajien parissa. Elovena-tytön hän on pukenut burkaan
ja osallistunut teoksillaan Banksyn yhteiskuntakriittiseen antihuvipuistoon Dismalandiin Englannissa.

GÖSTA

TOTUUS – THE TRUTH
27.3.–5.9.2021
Jani Leinonen, A Saint, 2021, lasimaalaus.

Kuva: Sampo Linkoneva.

JANI LEINONEN
•
•
•
•
•
•
•
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Syntynyt 1978.
Valmistunut taiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta 2002.
Opiskellut Carnegie Mellon yliopistossa, Pittsburghissa 1999–2000.
Pitänyt lukuisia yksityisnäyttelyitä ja ollut mukana yhteisnäyttelyissä
eri puolilla maailmaa.
Toiminut Mäntän kuvataideviikkojen kuraattorina 2007.
Julkaissut kolme kirjaa.
Oli eduskuntavaaliehdokkaana 2015 vaaleissa ja lupasi, että jos
hänet valitaan kansanedustajaksi, kannattajat voisivat ilmoittaa
internetin kautta, miten hän äänestää missäkin asiassa.
Häntä ei valittu eduskuntaan.

uudet julkaisut

Rakennuksen yläkerrassa on myös taiteilijaresidenssi, jossa vieraat
voivat asua työskentelyn aikana. ”Sain heiltä heti ensimmäiseen
viestiini ystävällisen vastauksen ja pyynnön tulla käymään. Olisin
ollut siellä paljon enemmän kuin nyt olen voinut koronaviruspandemian vuoksi olla”, hän kertoo.

GÖSTAN PIENI TAIDEKIRJASTO 5: HUGO SIMBERG
Hugo Simberg (1873–1917) tunnetaan symbolistina, jonka taiteessa esiintyvät
hänen rikkaan mielikuvituksensa tuotokset: sympaattiset pikkupirut ja lempeät
kuolemahahmot. Simberg oli myös taitava ihmiskuvaaja, jonka henkilötutkielmista
huokuu ymmärrys mallin sisimmästä. Kirja esittelee Simbergin taidetta
Serlachiuksen taidekokoelman näkökulmasta.
Kirjoittaja: Eeva Ilveskoski | 64 sivua | Ilmestyy toukokuussa 2021 | 11,50 €

GÖSTAN PIENI TAIDEKIRJASTO 6: AKSELI GALLEN-KALLELA
Suomen taiteen kultakauden mestari Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) oli vuorineuvos Gösta Serlachiuksen suuresti ihailema taiteilija ja hänen keräämänsä taidekokoelman sielu. Mäntästä käsin Serlachiuksella oli aitiopaikka seurata Ruoveden
Kalelassa asuneen ystävänsä Gallen-Kallelan taiteen voittokulkua kansankuvausten
ja pariisilaisrealismin kautta kalevalaisiin teemoihin, joissa kansallisromantiikka
yhdistyy symbolismiin.
Kirjoittaja: Tarja Talvitie | 64 sivua | Ilmestyy toukokuussa 2021 | 11,50 €
Göstan pieni taidekirjasto on Serlachius-museoiden julkaisusarja, joka esittelee
Gösta Serlachiuksen suosikkitaiteilijoita ja hänen upean kokoelmansa helmiä.

BANKSY. A VISUAL PROTEST
Banksy on maailmankuulu katutaiteilija, jonka todellista henkilöllisyyttä ei edelleenkään tiedetä. Hän on virkavaltaa vuosikaudet pakoillut kapinoitsija, jonka kaupallisuutta irvailevista teoksista keräilijät maksavat nykyisin huippuhintoja. Banksyn taide
on usein poliittisesti kantaaottavaa, mutta hänen teoksissaan on myös inhimillisyyttä
ja huumoria. Tämä teos kontekstualisoi Banksyn tuotantoa taidehistorian ja -teorian
näkökulmasta. Taiteilija ei ole itse auktorisoinut kirjaa.
Kirjoittajat: Pauli Sivonen, Gianni Mercurio, Demetrio Paparoni, Raf Valvola Scelsi,
Butterfly ja David Chaumet | 272 sivua | Ilmestyy toukokuussa 2021 | 40 €

SIMON PATTERSON, HEAD TO TOE | PÄÄSTÄ VARPAISIIN
Kirja kokoaa yhteen monipuolisen brittitaiteilijan Simon Pattersonin (s. 1967)
tuotantoa 1990-luvun alusta näihin päiviin. Pattersonin oivaltavat ja monesti myös
ovelan huumorin sävyttämät teokset perustuvat laajaan joukkoon listoja, karttoja,
kaavioita, malleja ja käyttöohjeita, joiden avulla me pyrimme hallitsemaan ja
jäsentämään yhä monimutkaisemmaksi muuttuvaa maailmaa.
Kirjoittaja: Timo Valjakka, Richard Grayson ja Pauli Sivonen | n. 120 sivua
Ilmestyy kesäkuussa 2021 | 32 €

RACHEL KNEEBONE, PUNOUTUA
Englantilaistaiteilija Rachel Kneebonen (s. 1973) arvoituksellisissa posliiniveistoksissa ihmiskehon fragmentit tuntuvat jatkuvasti kyseenalaistavan ajatuksen kokonaisesta, loppuun viedystä muodosta. Veistosten materiaali, valkoinen posliini, reagoi
herkästi valoon ja näyttää välillä raskaalta ja kiinteältä, välillä kevyeltä ja läpikuultavalta. Myös Kneebonelle tärkeä tanssillinen liike määrittää veistoksia, joissa irralliset
torsot ja raajat moninkertaistuvat ja punoutuvat toisiinsa. Punoutua-kirja esittelee
taiteilijan ensimmäistä kertaa Suomessa.
Kirjoittajat: Roderick Mengham, Marina Walker ja Timo Valjakka | n. 144 sivua
Ilmestyy kesäkuussa 2021 | 32 €

TILAA KIRJAUUTUUDET JA TUTUSTU TARJOUKSIIN KAUPPA.SERLACHIUS.FI
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Liisa Kinnunen pelasi 11-vuotiaana Mäntän parhaita tennistaitureita vastaan ja 15-vuotiaaana 1952 hän oli moninkertainen nuorten Suomen ja Pohjoismaiden mestari.
Nuorten Pohjoismaiset kilpailut 1971. | Ulla, Raija ja Mirva seuraavat nuorten tennisottelua vuonna 1973.

Sateen jälkeen kenttä kuivattiin pesusienien ja ämpäreiden avulla. | "Katso palloa älä aurinkoa! Ajattele jotain mukavaa, kun syötät! Ei saa lyödä rumasti, tytöt!
Rysty yhdellä kädellä!" Tällaisia ohjeita antoivat opettajat Pirkko ja Hannu alkeiskursseilla 1970-luvulla.

KESÄISTÄ TENNISTA MÄNTÄSSÄ
Tenniksellä on Mäntässä yli satavuotiset perinteet.
Se oli pitkään vain Serlachius-yhtiön toimihenkilöiden
harrastus, mutta laajeni vuosikymmenien saatossa
kaikkien tenniksestä innostuneiden mänttäläisten
ajanvietteeksi. Vuonna 1929 perustetun Mäntän
Tennisklubin toiminta keskittyi 1950-luvulta lähtien
arkkitehti Heimo Kautosen suunnittelemaan Mäntän
Tennispaviljonkiin.
Mäntän ensimmäiset tenniskilpailut pidettiin 1922 suojeluskuntajuhlien yhteydessä. Parin vuoden päästä Kymi, Varkaus ja Mänttä
aloittivat keskinäiset Triangeli-kilpailut. Kutsukilpailuja Mäntässä
alettiin järjestää 1930-luvulla. Säännölliset pokaaliottelut järjestettiin lähiseudun teollisuuspaikkakuntien Jämsänkosken, Kaipolan
ja Kolhon kanssa. Mäntässä pidettiin myös kansalliset kilpailut,
Hopeamailakarsinnat, kevätkilpailut ja elokuiset Serlachiuksen
kilpailut rapujuhlineen.
Yhtiö palkkasi maan kärkipelaajia opettamaan tennistä pääasiassa
toimihenkilöille. Mäntässä valmensivat kesäisin muun muassa
Reino Hyvärinen, ”Pepe” Bogdanoff, Erik Bucht ja Pekka Säilä.
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”Säilä seisoi verkolla ja sanoin hänelle, että mene sinne jonnekin,
että voin lyödä! Löin sitten verkkoon, kun yritin syöttää hänelle
lähelle. Sen muistan, että samasta asiasta me kiisteltiin jatkuvasti”,
muistelee 50-luvun kurssilainen.
1960- ja 70-luvuilla opettivat Jonni Pajukari, Hannu Talasterä,
Mikko Horsma ja Carl-Mikael Löfhjelm. ”Jonnin bravuuri oli pallon
pompottelu mailan sivureunalla. Hän lähetti pallon mailan sivulta
lipputangon huipun tasolle useita kertoja peräkkäin pudottamatta
palloa”, muistaa Hannu Granroth, joka on toiminut kenttien kunnostajana, tennisvalmentajana, kilpapelaajana ja tennisyrittäjänä.

Viisikymmentäluvun verkkopalloparatiisi
Mäntän Klubin vieressä sijaitsi kaksi tenniskenttää 1950-luvun
puoliväliin asti. Vuonna 1951 toiselle puolelle kaupunkia valmistui
Mäntän Tennispaviljonki, jossa on valoisa sali, puolikaaren muotoinen takkahuone rottinkikalusteineen, pukuhuoneet ja kentänhoitajan asunto. Kattoterassin katsomosta voi seurata kolmen kentän
tapahtumia.

Urheilulehti otsikoi 1953: "Mänttä verkkopalloilijoidemme paratiisi"
ja kirjoitti: "Vuorineuvos R. Erik Serlachius rakensi lähimmän
apulaisensa kreivi B. Vitzthumin kanssa Mänttään viisi tenniskenttää. Uusi kompleksi kolmine kenttineen ja upeine paviljonkeineen
on modernin arkkitehtuurin kaunis luomus ja kiistatta myös
kaunein maassamme. Mäntässä saa jokainen tehtaan työläinen ja
sen henkilöstöön kuuluva, arvoon katsomatta, pelata varhaisesta
keväästä myöhäiseen syksyyn miltei ilmaiseksi. Seuran jäsenet
maksavat jäsenyydestään 500 mk vuodessa, ja saavat samaan
hintaan vapaasti pelata koko pelikauden. Tehdastyöläisillä on
mahdollisuus saada ilmaiseksi myös pelivälineet, mailat ja pallot."
Artikkelissa ei mainita, että seuran jäseneksi pääsi vain kutsusta
ja uudet kentät oli varattu valkoisissa tennisasuissaan pelaavalle
eliitille.
Kun toimihenkilöiden ja johtajien tennisharrastus siirtyi paviljongin
kentille, Asemankulman nuoret pelailivat tennistä ja viettivät kesäiltaa vanhoilla Klubin kentillä. Jotkut käyttivät koulun ruokatunnitkin
tennikseen, kuten Klubin vieressä asunut Liisa Kinnunen. Hän
seurasi pikkutyttönä kentän laidalta isompien pelejä. Tennispelaaja

Ester Lehto huomasi lahjakkaan tytön pallottelemassa liiterin
ovea vasten ja ohjasi vakavamman harjoittelun pariin.
Angelica Mattila toi lisää naisvoimaa Mäntän tennikseen.

Kenttäetiketti vapautui vähitellen 1970-luvulla
Serlachiuksen kentät paviljonkeineen olivat Mäntän ylpeys. Paitsi
että ne olivat tyylikkäät, pidettiin kenttiä myös teknisesti Suomen
parhaina. Mäntän Tennisklubi saikin monet kisat järjestettäväkseen.
Kisojen järjestelyt urheilijaesittelyineen, avajaispuheineen ja
palkintojenjakoineen jäivät katsojien mieleen. Liput vedettiin salkoihin soittokunnan säestäessä. Monet muistavat erityisesti nuorten
sekä naisten pohjoismaisten kisojen kansainvälisen tunnelman.
Mäntän Tennisklubin pelaajat menestyivät 1970-luvulla muun
muassa sarjatenniksessä ja Maljakilpailuissa. Monesti ottelut
tuomaroi edellisen ottelun hävinnyt pelaaja. Vaikka pelatessa
tuli kuuma, niin ylhäällä tuomarin istuimella alkoi nopeasti palella.
Mäntän yhteiskoulun voimistelunopettajan ja tennismestarin
Pirkko Granrothin vanha kelsiturkki oli tarpeen. Useimmiten tuomarin ratkaisuihin ei ollut vastaan sanomista, mutta virheitäkin sattui.
Silloin tuijotettiin tuomaria tiukasti. Välillä maila lensi yli aidan.
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Sakari
Helin
SYDÄMELLISESTI

Sinun
Mäntän tennispaviljongissa järjestetään edelleen turnauksia, ja se on
tennisharrastajien aktiivisessa käytössä.

”Granrothit olivat ihmisiä, jotka tekivät uusia käytäntöjä Mäntän
tenniksessä. He alkoivat pitää alkeiskursseja kaikille meille mänttäläisille nuorille 1970-luvulla”, kertoo eräs Serlachius-museoiden
muistitietokeruuseen haastateltu. Kenttäetiketti vapautui, ja kynnys
tenniksen aloittamiseen madaltui. Kun toimihenkilöt ennen pelasivat kokovalkoisissa asuissaan, ja ”sellaiset häiriötekijät, kuin koirat
ja lapset eivät olleet tervetulleita”, seitsemänkymmentäluvun iloiset
kurssilaiset harjoittelivat kirjavissa verryttelyasuissa.
Ykköskentän edessä ei ollut aitaa, ja pallot lensivät perennapenkkiin, laventeleihin ja kaunokaisiin. Elettiin aikaa, jolloin tennistä
pelattiin vielä puumailoilla, ja ”nuorisomaila” oli sellainen, että
mailaan tartuttiin varren puolivälistä. Kun Dunlopin tennispallolaatikosta erään kerran ilmestyi neonkeltaisia palloja, niitä pidettiin
ohimenevänä muotioikkuna.

Wimbledonin sankarit esikuvina
Tennisidolit Björn Borg ja Chris Evert poseerasivat mainosjulisteissa pop-tähtien tapaan. Wimbledonin otteluita seurattiin kiihkeästi
televisiosta, ja tennisnuorisolla oli vankat mielipiteet pelityyleistä.
Evert oli tyttöjen ykkössuosikki, koska hän pelasi kauniisti, kuten
Pirkko opetti. Pitkät pallorallit villitsivät yleisöä, ja pallon nopeaa
”tappamista” pidettiin moukkamaisena.
Kesäisen sadekuuron aikana oli tunnelmallista läiskiä korttia takkahuoneessa. Kun taivas kirkastui, otettiin pesusienet ja ämpärit,
luututtiin vesi lätäköistä ja jatkettiin pelejä.

Sakari Helin työskentelee Serlachius-museoiden asiakaspalvelussa ja vastaa osaltaan
museoiden logistiikasta. Hän on työpaikan verbaaliakrobaatti, joka havainnoi maailman
ihmeitä uteliaasti eikä koskaan jää pelkäksi kuulijaksi, kun aletaan kertoa juttuja.
Milloin ja miten olet tullut
Serlachius-museoihin töihin?
Tulin Metsästäjät-näyttelyn draamaoppaaksi 2010. Autoin myös
Paperiperkele-näyttelyn rakentamisessa, ja Göstan paviljongin
valmistuessa minut vakinaistettiin.
Rajat avattiin
Urho Hautamäen
kehittämällä pyörivällä harjalla.
Jos jano yllätti, taskusta kaivettiin kolikot limsa-automaattiin.
Juuri muita kuluja tennisharrastuksesta ei aiheutunut.
"Halpaahan se oli. Tennis Mäntässä ei maksanut mitään!"

Jäit alkuvuodesta viralliselle eläkkeelle ja
teit heti uuden työsopimuksen museoihin.
Miksi?
Olen koko työikäni nauttinut asiakaspalvelusta suurinakin
päiväannoksina. Nyt vieroitusoireet arveluttavat.

Mitä olet tehnyt urallasi ennen
Serlachius-museoihin tuloa?

Sinulta irtoaa hauskoja juttuja niin asiakkaiden
kuin työkavereiden parissa. Mistä ne kumpuavat?

Olin neljäkymmentä vuotta perheyrityksemme Helinin leipomon
palveluksessa Mäntässä. Sen jälkeen työskentelin kymmenkunta
vuotta elämystuottajana ennen siirtymistä Serlachius-museoihin.

Tunnistan itseni Ville Lenkkerin kommentista, jonka hän kertoi
isästään Hannu Lenkkeristä: ”Usein isästä näki, että hänellä oli
jokin sutkautus kuplimassa mielessään ja että hän vain odotti
ensimmäistä edes etäisesti sopivaa vastaantulijaa, jolle sen voisi
sanoa”.

Tänä päivänä Mäntän tennispaviljongin yrittäjä Jari Saarinen
järjestää suosittuja Puumailakisoja, joissa pelataan perinteisissä
valkoisissa asuissa ja tietysti valkoisin tennispalloin. Nostalginen
kilpailu järjestetään jälleen kesällä 2021, jos mahdollista.

Olet paljasjalkainen mänttäläinen.
Millainen paikka Mänttä oli lapsuudessasi?
Mänttä oli vilkas, kasvava pikkukaupunki. Paperitehdas ja koko
kaupunki elivät silloin kulta-aikaansa.

Työkaverit valitsivat sinut vastikään reiluksi
työkaveriksi. Minkä jutun keksit siitä?

Elina Rummukainen
Kirjoittaja tutkii Mäntän tennishistoriaa

Miten Mänttä on muuttunut
vuosikymmenien saatossa?

Vuonna 2019 vähensin työaikaani 20 prosenttia parantaakseni
työssäjaksamista. Työkaverit alkoivat heti jaksaa paremmin.
Tämä palkinto tuli ilmeisesti siitä.

Se on kuin minä itse. Perusasiat vielä nippa nappa toimivat,
mutta voinnilla ei kehumaan pääse.

Mitä harrastat vapaa-ajallasi?

Mitä muuttaisit Mäntässä, jos pystyisit?
Jos jotain voisin muuttaa, niin haluaisin, että tämä olisi taas
vilkas, kasvava pikkukaupunki.

Kalastusta, geokätköilyä ja polkupyöräilyä. Meillä on
muuten nyt todella ammattimainen kalastusporukka
kasassa täällä museoissa.
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P.S.

Ennusmerkit lupailevat museokesästämme
ennätysvilkasta: Banksy. A Visual Protest
-näyttelyyn on varattu paljon vierailuaikoja. Jotta museovierailusi sujuisi
mahdollisimman mukavasti,
toimi seuraavasti:

Pauli Sivonen
johtaja

SERLACHIUS-KESÄVIERAILUN LYHYT OPPIMÄÄRÄ
1.

2.

Mieti, milloin voisit saapua. Museoissa on perinteisesti
vilkkainta juhannukselta elokuun alkupuolelle. Vaikka
koronarajoituksia ei olisikaan, voit tuolloin joutua
jonottamaan eri näyttelyihin tai palveluihimme.
Tänä kesänä museoihin on pidennetty aukioloaika
30.6.–4.8. keskiviikkoisin klo 20 saakka.

3. Mieti, miten haluat saapua. Jos huoleton

bussikyyti Tampereelta houkuttelee, osta
paikkasi Serlachius-bussiin etukäteen
verkosta serlachius.fi/osta-verkosta.
Edestakainen matka maksaa aikuiselta 25 euroa.
Emme voi taata paikkaa bussiin ilman etukäteisvarausta.
Saat saman päivän aikana samaan hintaan myös
paikalliskyydit siirtyessäsi kohteesta toiseen.

4. Kun haluat nähdä Banksy-näyttelyn, varaa jonotuksen

välttämiseksi tunnin aika käynnillesi verkkosivuiltamme
serlachius.fi/osta-verkosta. Käynti on maksuton. Säilytä
tosite varauksestasi, jotta voit pyydettäessä näyttää sen
paperilla tai sähköisesti museon lippukassalla. Mikäli
koronarajoituksia helpotetaan, kalenteriin avataan lisää
vierailuaikoja.

5. Saavu Banksy-vierailua varten Göstan
lippukassalle täsmällisesti. Pidämme
varaustasi voimassa 15 minuuttia
varausaikasi alkamisesta.
6. Molempiin Serlachius-museoihin on kesän aikana vapaa
pääsy. Sinulla on mahdollisuus tutustua kaikkiin museoidemme näyttelyihin ennen Banksy-käyntiäsi tai sen
jälkeen. Koronarajoitukset saattavat rajoittaa tiloissa
yhtä aikaa olevien henkilöiden lukumääriä,
joten emme voi taata pääsyäsi kaikkiin
tiloihin haluamaasi aikaan.

7. Jos haluat syödä Göstalla, on varminta tehdä
pöytävaraus etukäteen. Museorakennuksessa toimivan ravintola Göstan taidemenun
voit varata samasta paikasta kuin käyntisi
Banksyyn serlachius.fi/osta-verkosta.

Jos haluat varata vain pöydän, ole suoraan yhteydessä
ravintola Göstaan: ravintola@ravintolagosta.fi tai
p. 040 708 5572. Kesällä pihapiirissä toimii kahvila
Autereen tupa, josta saa myös kevyttä lounasta. Tänä
kesänä Göstan alueella liikkuu myös jäätelöpolkupyörä!

8. Rakennamme upeaa taidesaunaa.

Ikävä kyllä se rajoittaa hieman liikkumista
taidemuseo Göstan puistossa ja aiheuttaa
pihapiiriin työmaaliikennettä.
Pahoittelemme häiriötä.

9. Ehkä haluat yhdistää museokäyntiisi

myös musiikkia tai pitkän illallisen: muista
huipputapahtumat Mäntän Musiikkijuhlat
2.–7.8. ja Mänttä Food Festival 4.9.

10. Tutustu taidekaupungin muuhun tarjontaan

www.menoinfo.fi ja Serlachius-museoiden tapahtumatarjontaan serlachius.fi/suunnittele-vierailusi/tapahtumat/

UNAUTHORIZED
Serlachiuksen Banksy-näyttelyn markkinoinnissa käytetään
kaikkialla sanaa ”Unauthorized” – auktorisoimaton. Miksi näin?
Identiteettinsä salaava Banksy on uransa kuluessa paitsi tehnyt
katutaidetta, myös avannut monia omia näyttelyitään. Niiden tiloina
ovat toimineet esimerkiksi vanhat varastohallit, eivät museot tai
arvostetut galleriat.
Banksyn maineen kasvaessa maailmalla alkoi kiertää myös
lukuisia hänen taidettaan esitteleviä näyttelyitä, joita hän ei ole itse
ollut tekemässä. Niistä taiteilija ei erityisemmin
pidä. Erityisesti hän vastustaa sitä, että näyttelyistä
Tällaista
peritään pääsymaksuja. Nettisivuillaan hän kutsuu
näyttelyä
auktorisoimattomia näyttelyitä ronskisti ”feikeiksi”.
Kun Serlachiukselle tarjottiin mahdollisuus tuoda
Suomeen Milanon Mudecin tuottama, katutaiteen
asiantuntijan Gianni Mercurion kuratoima näyttely
Banksy. A Visual Protest, emmimme pitkään.

"

auktorisoimaan näyttelyä. Ja ei, hän ei itse nyt ole tuottamassa
näyttelyä, jonka voisimme saada Serlachiuksen seinille. "Hi Pauli,
not at this time", oli taiteilijan FAQ-osoitteesta tullut lauseen
mittainen vastaus tätä koskevaan kysymykseeni.
Päätimme kuitenkin tuoda Mudecin näyttelyn Mänttään. Samalla
paitsi luovumme pääsymaksuista, myös pidättäydymme tuottamasta näyttelyn yhteyteen taiteilijan teoksilla ratsastavia myyntituotteita. Emme myöskään käytä taiteilijan teoksia näyttelyn
markkinointiin.
Tässä kohdin on tietysti mietittävä, toimimmeko oikein.

maailmalla
ei ole koskaan
ennen nähty.

Sinänsä ei ole mitään estettä tehdä elävän taiteilijan
teoksista museonäyttelyä, vaikka hän ei itse projektiin
osallistuisi. Banksy on itse tuottanut ja myynyt taidemarkkinoille teokset, joita näyttelyssämme nähdään.
Ei ole mitään kummallista siinä, että ne ripustetaan
museon seinille.

Näin siitä huolimatta, että näimme selkeästi näyttelyn arvon: se
on ensimmäinen arvostetun museon tuottama retrospektiivinen
kokonaiskatsaus Banksyn tuotantoon. Se ja sen yhteydessä
julkaistu tutkimuksellinen näyttelyjulkaisu asettavat taiteilijan uran
taidehistoriallisiin konteksteihinsa.

Toisaalta asiaa on pohdittava myös Banksyn näkökulmasta.
Kantava teema koko hänen taiteilijuudessaan on museoiden ja
virallisen taidemaailman ulkopuolella toimiminen. Hänen taidefilosofiansa nojaa siihen, että museot haastetaan kuvataiteen
auktoriteetteina.

Tällaista näyttelyä maailmalla ei ole koskaan ennen nähty.

Kolmas ajatus vie meidät kenties vielä eteenpäin. Banksy itse ei
tunnetusti lupia kysele, vaan maalaa teoksensa minne haluaa.
Ehkä oli ylipäänsä vähän lapsellista kysellä häneltä lupaa näyttelyn
järjestämiseen.

Pohtiessamme asiaa eri puolilta taidesäätiön hallituksesta
keksittiin ehdottaa, että luopuisimme näyttelyn ajaksi – Banksyn
tahtoa kunnioittaaksemme – pääsymaksuista. Kävimme asiasta
jopa lyhyen kirjeenvaihdon taiteilijan itsensä kanssa. Vastaukset
kysymyksiimme olivat kohteliaita mutta päättäväisiä.
Ei, pääsymaksusta luopuminen (tai pääsymaksujen tilittäminen
hänen valitsemalleen hyväntekeväisyyskohteelle) ei saa häntä

Elävässä elämässä ei ole aina helppoa sanoa, että jokin teko olisi
yksiselitteisesti ”oikein” tai ”väärin”. Tyydyn siteeraamaan Banksya
itseään. ”On aina helpompaa saada anteeksi kuin lupa”, taiteilija
muistuttaa meitä eräässä kirjoittamassaan kirjassa.
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TOTUUS – THE TRUTH 5.9.2021 SAAKKA
Jani Leinosen näyttely on vuosisatoja vanhoilla lasimaalaustekniikoilla
toteutettu maaginen tilataideteos, joka sukeltaa propagandan ja manipuloinnin pitkään historiaan – ja värikkääseen nykyisyyteen.

PÄÄSTÄ VARPAISIIN 9.1.2022 SAAKKA
Brittitaiteilija Simon Patterson yhdistää oivaltavissa teoksissaan yllättävästi
erilaisia tiedon lajeja saaden meidät pohtimaan, mitä todellisuudessa
tiedämme tai uskomme tietävämme maailmasta.

POSING TIME 6.3.2022 SAAKKA
Romanttisen maisemataiteen mestareihin verrattu Santeri Tuori tarkastelee video- ja valokuvateoksissaan ja niitä yhdistäen luonnon mysteerejä
lähietäisyydeltä.

SELLUPORTIN TAKANA
30 vuotta sitten lakkautetusta Mäntän selluloosatehtaasta kertova
näyttely vie suljettujen porttien taakse. Haastatteluihin perustuva
kerronta tarkastelee sellutehdasta arjen ja työn tekemisen näkökulmasta.

BANKSY. A VISUAL PROTEST 15.5.–10.10.
Maailman kuuluisimman katutaiteilijan Banksyn teokset sisältävät purevaa
yhteiskuntakritiikkiä, inhimillisyyttä ja lämmintä huumoria. Brittitaiteilijan
tuotantoa nähdään ensimmäistä kertaa laajasti Suomessa.

PAPERIPERKELE
Dramatisoidulla näyttelyreitillä tulevat tutuksi Mäntän ensimmäisen patruunan G. A. Serlachiuksen elämän karvaat pettymykset ja onnen hetket.

KARTANON KLASSIKOT
Suomen kultakauden klassikkoteokset Serlachiuksen kokoelmista saavat
perinteitä kunnioittavassa ripustuksessa seuraa varhaisesta modernismista
ja vanhasta eurooppalaisesta taiteesta.

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
30.6.–4.8.2021 museot avoinna keskiviikkoisin klo 20 saakka
HINNAT
Museoissa ei peritä pääsymaksua Banksy-näyttelyn
aikaan 15.5.–10.10.2021.
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.

APTEEKKARIN KAUPPAHUONE
G. A. Serlachiuksen apteekkarivuosiin vievässä toiminnallisessa näyttelyssä lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan taitojaan puotipuksuina tai
yrttimestariena.

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

VAASA

Varaukset Banksy-näyttelyyn ja palvelut serlachius.fi

MÄNTTÄ-VILPPULA

facebook.com/serlachius

JYVÄSKYLÄ

63
58

PORI
TAMPERE

youtube.com/serlachiusmuseot

9

56
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twitter.com/serlachius
instagram.com/serlachiusmuseums

KUOPIO

58

JÄMSÄ
24
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3

TURKU

12

HELSINKI

4
75

LAHTI

