SERLACHIUS
Sydämellisesti Sinun

2 / 2021

ART ODYSSEY 2021

NÄYTTELY KUTSUU AVARUUTEEN
SERLACHIUSs. Sydämellisesti
Sinun
8

IC-98

AARREMAAT
s. 12

TRISH MORRISSEY
AUTOFIKTIOT
s. 14

1

3

Hyvä ystävä

4–7

Kuulumisia

8–11

Art Odyssey 2021
Scifistä ammentava taidenäyttely kutsuu matkalle
avaruuteen

Sydämellisesti Sinun
21

17–19 Hollantilaisen arvoteoksen
konservointi tuo esiin
mielenkiintoisia yksityiskohtia
20

Miten nautimmekaan viime visiitistänne! Vaikka huushållerskamme oli taintua
vieraspaljoudesta, hänen onnistui loihtia meille kaikille komeat kestit, eikö
totta. Hyvää henkilökuntaa on vaikea saada, sanotaan – me voimme ylpeillä
mitä parahimmalla!
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Nyt kun kesästä on jo vierähtänyt tovi jos toinenkin ja olemme kaikki saaneet
pienen hengähdystauon vilkkaasta seuraelämästä, on erinomaisen sopiva
ajankohta huolellisesti pysähtyä pohtimaan olevaa ja tulevaa.
Apropå - oletteko koskaan uhranneet ajatuksianne sille, mitä tarkoitamme,
kun puhumme luonnosta aarteena: onko se meille rikkaus hyödynnettäväksi
vai jotakin kallisarvoista vaalittavaksi? Tutustukaapa herrojen Patrik Söderlundin ja Visa Suonpään mitä kiinnostavimpiin aatoksiin kyseisestä aiheesta.
Voitte tavata heidät täälläkin, ovat Göstan vieraina – Turusta saakka!
Niin, tuo tulevaisuus, mitä se tuo tullessaan. Monet modernin aikamme
kynäniekat ovat ihastuneet kuvitelmiinsa avaruuden eksploraatiosta, ja
ehkäpä pian matkustuksemme määrä on Helsingforsin sijasta kuu, kuten
Verne kertomuksellaan maalaa. Muistattehan vanhat tuttumme herrat
Eskelisen ja Schroderuksen, heitä asia viehättää erityisesti. Heidän kaiken
tarmonsa kohteena on nyt Art Odyssey. Mitä luulette, mahtaako se olla
matka universumin tuolle puolen vai oman pääknupin sisäpuolelle?

Näyttelyitä 2022

12–13 IC-98 – Aarremaat
Teos johdattelee ihmisen ja
luonnon uuden yhteyden 		
löytämiseen

8

Pistäkääpä taas ehtiessänne muutama rivi meillekin päin, ettemme
täältä vain yksipuolisesti näitä breivejä heitä. Riemullisiin jälleennäkemisiin
mitä pikimmin!
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Upea kokonaisuus. Mielenkiintoiset näyttelyt sekä inspiroiva ja
hoidettu ympäristö, jossa on säilytetty yhteys luontoon.
Banksy-näyttely oli huikea.

Kimmo Schroderus, Lab Experiment #1, 2020, haponkestävä teräs.
Trish Morrissey, Hayley Coles, June 17th, 2006, sarjasta Front, 2005–2007, valokuva.
Andy Freeberg, Stroganov Palace, Russian State Museum, osakuva, 2008–2009, valokuva.
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Autereen tuvassa
söin parasta ikinä
maistamaani
kasvispiirakkaa.

Oli kiva idea, että yleisö sai kokeilla
graffitin tekoa. Seinä olisi saanut olla
suurempi, koska varmasti moni hieno
maalaus peittyi.

Banksy-näyttely oli oikein mainio. Museon miljöö löi
ällikällä ensikertalaisen. Miten
14 kaunis paikka ja mitkä
maisemat! Ihan kuin olisi ulkomailla piipahtanut.
Suosittelen kulttuurin ystävälle ehdottomasti.
Kaikki arviot on poimittu Googlesta.
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Aivan upeat järjestelyt museolla.
Siistiä ja turvallista. Banksy
katsastettu ja ihastuttu sydänjuuria
myöten.Upeaa, että pieni paikkakunta
on näin edistyksellinen. Kiitos!

Upea kulttuuriteko keskellä syvintä
Suomea. Hurjan hieno Banksyn
näyttely, mutta tila jo itsessään niin
upea, että näyttelyn aiheella ei ole
väliä. Tänne kannattaa tulla joka
tapauksessa. Henkilökunta miellyttävän mukavaa ja avuliasta, osaavaa.

Hieno museo! Alakerrassa upea näyttely
Serlachiuksesta. Visuaalisesti niukka,
mutta upea. Esitys äänitteenä Wau!
Apteekkarimuseo myös kiva ja siellä saa
aikuisetkin leikkiä!
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GALLEN-KALLELAN
JULISTEITA ESILLE
KARTANON KLASSIKOIHIN
Kokoelmaripustus Kartanon klassikot on kokenut pieniä
muutoksia. Akseli Gallen-Kallelan 1900-luvun alussa
suunnittelemiin julisteisiin voi tutustua kartanossa
maaliskuun alkuun saakka. Uusi kokonaisuus julisteita
vaihdetaan kartanon alakerran pieneen salonkiin vuodenvaihteessa. Teoslainojen vuoksi myös kartanon yläkerran
ripustusta on hieman uusittu. Esille on saatu uusia teoksia muun muassa Gallen-Kallelalta ja Hugo Simbergiltä.

Tyylikäs, betoninen rakennuskompleksi kätkee sisäänsä kokoontumistilat sekä erilliset
pukeutumis- ja pesutilat miehille ja naisille. Sisätilojen pintamateriaaleina vuorottelevat
valkoöljykäsitelty tammi ja tumma Altan liuskekivi. Pesuhuoneista siirrytään ulkokautta muutaman askeleen päässä sijaitsevaan löylyhuoneeseen, jonka sisäpinnat ovat
kauttaaltaan lämpöhaapaa. Löylyhuoneen lauteet kohoavat amfiteatterin tapaan kiukaan
ympärille ja tarjoavat yhtä aikaa istumapaikan tusinalle saunojia.
Löylyhuoneesta pääsee vilvoittelemaan laajalle terassialueelle, jossa voi pulahtaa
lattiatasoon upotettuun paljuun tai piipahtaa ulkosuihkussa. Se tarjoaa saunojille virkistävän elämyksen kaikkina vuodenaikoina; varsinaiset pesutilat ovat sisällä. Ulkosuihkun
kaarevat seinämät toistavat pyöreän löylyhuoneen muotoa ja kätkevät sisäänsä mosaiikin, yhden saunan mieleenpainuvista taideteoksista. Terassin jatkeena oleva pitkä laituri
johdattaa järvelle uimaan.
Tilattavista tarjoiluista voi nauttia sekä sisätiloissa että ulkona. Kesäaikaan terassilla
kokoonnutaan todellisen katseenvangitsijan, linjakkaan kivipöydän ääreen, jossa on
paikkoja lähes 30:lle. Sisäpuolen oleskelutilassa illanistujaiset, juhlat ja kokoukset
järjestyvät 24:lle. Museon myyntipalvelu alkaa ottaa saunan ryhmävarauksia vastaan
keväällä. Myös yksittäisille saunojille tulee tarjolle yleisiä saunavuoroja muutaman kerran
kuukaudessa.
Rakennus otetaan käyttöön kesäkuussa 2022. Suomalaiseen sauna-arkkitehtuuriin
uutta näkemystä on tuonut rakennuksen suunnitellut kansainvälinen arkkitehtikolmikko:
Hector Mendoza, Mara Partida ja Boris Bezan, jonka käsialaa on myös taidemuseon
vuonna 2014 valmistunut uudisrakennus, paviljonki. Planetary Architecturen arkkitehdit
Pekka Pakkanen ja Anna Kontuniemi ovat projektin suomalaiset kumppanit.

Taiteilija Venet oli itse paikalla veistoksen julkistamistilaisuudessa. Hän kertoi, että
halusi toteuttaa tälle paikalle juuri kaarista muodostuvan Vertical Arcs -sarjaan kuuluvan
teoksen, jonka materiaalina on kestävä Corten-teräs. Taiteilija ihastui aurinkoisen syyssään ja ruskan tarjoamaan näkymään, johon hänen teoksensa asettui.

Taiteilijan Vertical Arcs -sarjaan kuuluvia teoksia on esillä julkisilla paikoilla eri puolilla
maailmaa. Suurin niistä on Belgiassa moottoritie E411:n ylle molemmin puolin sijoittuva
Arc Majeur (2019), joka kohoaa peräti 60 metrin korkeuteen ja painaa 200 tonnia.
Serlachiuksen kokoelmiin hankittu teos on Venet’n ainoa julkinen veistos Suomessa.

Ensi kesänä kylvetään Serlachiuksen uudessa taidesaunassa, jonka yhtenä erikoisuutena on pyöreä löylyhuone. Taidemuseon rantaan rakentuva sauna tulee
tarjoamaan suomalaisen saunaelämyksen taiteen ja designin siivittämänä.

Saunan ulko- ja sisätiloissa nähdään suomalaista nykytaidetta, muun muassa veistoksia, maalauksia ja keramiikkaa. Monet tilausteoksista ovat saaneet innoituksensa luonnosta, mutta eivät välttämättä aivan ilmiselvällä tavalla. Taiteilijat ja teokset esitellään
tarkemmin kaikkien hankintojen varmistuttua.

Kansainvälisesti tunnetun ranskalaisen kuvanveistäjän Bernar Venet’n veistos
88.5° Arc x 7 täydentää nyt Serlachius-museo Göstan veistospuistoa. Syyskuun lopussa
julkistettu veistos sijoittuu avoimelle ruohokentälle ja muodostaa näyttävän katseenvangitsijan museon sisääntulotien varteen.

Bernar Venet (s. 1941) asuu ja työskentelee Ranskassa ja New Yorkissa. Häntä on
pidetty 1960–70-luvuilta lähtien minimalistisen, käsitteellisen veistotaiteen edelläkävijänä maailmassa. Venet tunnetaan erityisesti dynaamisista teräsveistoksistaan, joissa
hän leikittelee painovoimalla ja kolmiulotteisuudella. Hänen tuotantoaan luonnehtivat
matemaattisen tarkat linjat, teemallisuus ja Corten-teräs.

TAIDESAUNASSA
YMPÄRIPYÖREITÄ LÖYLYJÄ

Saunan rakennusmateriaaleissa ja sisustuksessa korostuvat laadukkuus ja pitkäikäisyys
– valinnat on suunniteltu kestämään aikaa. Kalusteet, valaisimet ja käyttötavarat ovat
koti- ja ulkomaisia designklassikoita ja nykysuunnittelijoiden kiinnostavia uutuuksia.

BERNAR VENET’N VEISTOS
TAIDEMUSEO GÖSTAN PUISTOON

GUSTAF SERLACHIUKSEN
ELÄMÄKERTA VALMISTUI

Akseli Gallen-Kallela, Bil-Bol, autoliikkeen juliste, 1907,
litografia paperille. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
Kuva: Sampo Linkoneva.

Serlachius-sukuisten paperipatruunoiden elämäkertojen
sarjan päättää Kustu – Vuorineuvos Gustaf Serlachius ja
Mäntän kadonnut aika. Historioitsija Teemu Keskisarjan
kirjoittama elämäkerta liikkuu tehtaanpiippumiljöössä ja
liike-eliitin kabineteissa. Läsnä ovat kansallisen kapitalismin suuruudenaika ja 1900-luvun lopun murrokset.

TIETOJA JA TAUSTOJA
SERLACHIUKSEN
YOUTUBE-KANAVALLA

Gustaf Serlachius (1935–2009) oli paperisuvun
neljättä polvea. Hän koki raskaaksi ajan painon ja oman
roolinsa. Myös hänen yksityiselämäänsä osui tragedioita. Firman, suvun ja taajaman kohtaloksi koituivat
paperiteollisuuden suuret muutokset. Sen minkä Gustaf
Serlachius hävisi teollisuudessa, hän voitti osakekaupoissa. Mesenaattien kulttuuriperintö säilyi ja karttui.

Serlachius-museoiden YouTube-kanavalla toimiva
Serlachius-TV sisältää suuren määrän syventävää tietoa
museoiden ajankohtaisista näyttelyistä ja taiteilijoista.
Kanavalta löytyvät myös opastetut kierrokset taidemuseo
Göstan kokoelmanäyttelyyn ja Gustaf-museoon.
Museoita käyntikohteena esittelevät videot on koottu
omaksi kokonaisuudekseen, samoin lapsille ja nuorille
suunnatut opetussisällöt. Esimerkiksi Serlachiuksen
taide-etkot pohjustavat mainiosti koululaisvierailuja
museoon.

Gustaf Serlachiuksesta kirjoittanut Teemu Keskisarja
myös aloitti elämäkertojen sarjan kirjoittamalla Mäntän
ensimmäisen patruunan G. A. Serlachiuksen elämästä
kertovan Vihreän kullan kirouksen 2010. Se palkittiin
muun muassa vuoden historiateoksena.

Serlachius-kanavalla pääsee mukaan myös museoiden
ainutkertaisiin hetkiin: näyttelyiden avajaistallenteisiin,
paviljongin rakentamisen vaiheisiin ja muihin merkkipaaluihin. Jos liityt kanavan seuraajiin, saat aina tiedon
uusista julkaisuista. Kanavalla on suomen- ja englanninkielistä sisältöä. Videot tekstitetään suomesta englanniksi
ja päinvastoin.

Vuorineuvos Gustaf Serlachiuksen elämäkerta
julkaistaan syksyllä 2021.
Kirjan on kustantanut
Kustannusosakeyhtiö
Siltala.

TILAA KIRJAT

KAUPPA.SERLACHIUS.FI

Tutustu osoitteessa:
youtube.com/serlachiusmuseot
Kuva: Sampo Linkoneva.
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RESIDENSSIN TOIMINTA
PÄÄSI UUTEEN VAUHTIIN
Koronan hiljentämä residenssitoiminta on päässyt
jälleen hyvään vauhtiin Mäntässä. Serlachiusresidenssiin on saatu taiteilijavieraita myös ulkomailta,
ja pienimuotoinen näyttelytoiminta jatkuu residenssin
galleriassa. Serlachius-museo Gustafin vieressä Mäntän
keskustassa sijaitseva residenssin galleria toimii myös
taiteilijoiden työskentelytilana. Kuukauden loppupuolella
siellä nautitaan vapaamuotoiset perjantaikahvit, joiden
yhteydessä paikalla olevat taiteilijat esittäytyvät ja esittelevät projektejaan tai galleriassa olevaa näyttelyään.

VASTUULLISUUSTEKOJA
MUSEOKAUPASSA
Serlachius-museoiden kaupoissa toimitaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden edistämiseksi. Valikoimassa on yhä enemmän kotimaisia tuotteita,
ja kaupan kaikissa toiminnoissa tehdään vihreämpiä valintoja ja karsitaan
tarpeetonta.

Vuodeksi 2022 residenssiin on valittu yhteensä kaksikymmentä taiteilijaa ja taiteilijaryhmää kymmenestä eri
maasta. Kaikkiaan saatiin 152 hakemusta 33 maasta.
Seuraava hakukierros residenssiin on helmikuussa
2022. Residenssipaikkaa voivat hakea myös taiteen
alan tutkijat ja kuraattorit.
Henry Tikkanen, Sini Perälä, Marketta Linkoneva ja Päivi Nieppola kertovat Banksy-kesän olleen ikimuistoinen. Kuva: Sampo Linkoneva.

Lisätietoa: serlachiusresidency.fi

SERLACHIUKSEN ENNÄTYSKESÄSTÄ NAUTITTIIN POIKKEUSOLOISSA

Serlachiuksella käynnissä olevan ISO 14001-ympäristöhankkeen myötä organisaation
kaikki toiminnot ja prosessit on ruodittu läpi, ja myös museokauppa on sitoutunut
toteuttamaan yhteisesti viitoitettua tavoitteellista ympäristötyötä.

Serlachius-museoiden Banksy. A Visual Protest -näyttely toi
museoihin kaikkien aikojen kävijäennätyksen. Näyttelyn päättymiseen mennessä museoissa on vieraillut lähes 150 000 kävijää.
Museoiden myynti- ja asiakaspalvelulle sekä ravintola Göstan
henkilökunnalle kesä oli mieleenpainuva, kun kävijöitä pyrittiin
palvelemaan turvallisesti mutta joustavasti.

Serlachiuksen museokaupoista vastaava suunnittelija Johanna Liukko kertoo, että
eniten vastuullisuusasioiden huomioiminen näkyy siinä, millaisia tuotteita kauppaan
valikoidaan. Hankinnoissa suositaan yhä enemmän kotimaista ja lähellä tai paikallisesti
tuotettua. "Kotimaisten tuotteiden alkuperä ja tuotantoketju ovat varmemmin tiedossa,
ja ulkomaisiin verrattuna tuotteiden kuljetusmatkat ovat lyhyitä. Usein valmistajan voi
myös tuntea henkilökohtaisesti, mikä on ehdottomasti lisäarvo."
Kädentaitajien ja pienyrittäjien käsissä valmistuu museolle räätälintyönä toteutettuja
uniikkeja tuotteita. Tällaisia ovat esimerkiksi Serlachiuksen kokoelmateoksin painetut
kotimaiset sammutuspeiton suojukset. "Kauppa saa vastuullisesti valmistettua myytävää, jota ei taatusti löydä muualta, ja samalla tekijät saavat tuotteilleen näkyvyyttä ja
ostajia", Liukko sanoo.
Serlachiuksen kaupassa huomaa, että monia museokauppojen perusvalikoimaan kuuluvia tuotteita, kuten t-paitoja, kasseja ja silmälasipyyhkeitä on saatavilla kierrätetystä
raaka-aineesta ja ympäristöystävällisesti valmistettuna. Erityistä huomiota kiinnitetään
myyntituotteiden laadukkuuteen. Laatu yhdistyy luontaisesti tuotteen kestävyyteen. "Kun
tuotteella on pitkä käyttöikä, lisää se jo itsessään tuotteen vastuullisuutta."
Lajittelu, kierrätys ja uusiokäyttö ovat kiinteästi mukana myymälän
kaikissa arjen toiminnoissa. Tavaroiden turhaa muoviin kääräisyä
vältetään, ja kotimaisen paperikassin voi asiakas lajitella keräyspaperin joukkoon. Verkkokaupan tilauksien pakkaamisessa kierrätetään mahdollisuuksien mukaan museolle saapuneita pakkausmateriaaleja. Pakettiin kiinnitettävä vihreä tarra viestii asiakkaalle
uusiokäytöstä.
Usein unohtuu, että annettava voi olla myös aineetonta. "Kannustamme asiakkaitamme elämyslahjan hankintaan. Vuoden voimassa olevan lahjakortin kaikkiin museon palveluihin voi tilata verkkokaupastamme suoraan vastaanottajan kotipostilaatikkoon", Liukko vinkkaa.

6

KALENTERI GALLENKALLELAN YSTÄVÄLLE
Serlachiuksen kokoelmien taidetta esittelevän vuoden
2022 seinäkalenterin teemana on taitelija Akseli
Gallen-Kallela. Tunnettujen klassikkoteosten kuvastoa täydentävät vähemmän esillä olleet työt, kuten
paperipohjaiset Pariisin muistoja, 1886, ja Louis Sparre
nukkumassa,1889. Kalenteri on painettu Suomessa.
Verkkokaupastamme on myös mahdollisuus ohjata tuote
suoraan lahjansaajan kotipostilaatikkoon.

TILAA TUOTTEET

KAUPPA.SERLACHIUS.FI
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Ilmiöksi noussut Banksy ja kotimaanmatkailun suosio toivat vilkkaimpaan loma-aikaan Serlachius-museo Göstaan niin paljon kävijöitä, että
pysäköintipaikat loppuivat ja jono pääovelle kiemurteli kymmenien metrien
pituisena. Vilkkaimpina päivinä museoissa vieraili yhteensä yli 2 000
asiakasta.
Yleisötyön päällikkö Päivi Nieppola kertoo, että kesään alettiin valmistautua jo reilu vuosi sitten ja suunnittelussa huomioitiin koko ajan pandemia.
”Teimme suunnitelmat erilaisille asiakasmäärille ja mietimme toimintatavat
ja askelmerkit niin, että ne olivat mahdollisimman joustavasti muunneltavissa. Tavoitteenamme olivat koko ajan sujuvat ja turvalliset vierailut”, hän
kertoo.

Tuhansia viestejä sähköpostissa

Asiakasvirta jatkui aamusta iltaan

Asiakaspalvelun vuoromestari Sini Perälä vastasi yhdessä toisen vuoromestarin, vuorovastaavien ja koko asiakaspalvelutiimin kanssa arkipäivän
asiakasvirrasta. Asiakkaiden polku museossa oli ennakkosuunnittelulla
rakennettu mahdollisimman sujuvaksi. Olennaista hänen mukaansa olivat
aktiivinen henkilöohjaus ja ennalta mietityt tilajärjestelyt.
”Rajoitusten taas kiristyessä kesällä vähensimme tilakohtaisia asiakasmääriä ja siirsimme kaiken jonottamisen ulos. Näyttelyiden suosio ja
positiivinen palaute tsemppasivat koko tiimiä hienosti.”
Ravintoloitsija Henry Tikkasen mukaan ravintola Göstassa oman mausteensa toivat rajoitukset, joiden vuoksi käytössä oli vain osa asiakaspaikoista. Pöytiä lisättiinkin ulos puistoon. Uutuutena puistossa palveli
myös jäätelöpyörä. ”Koko ravintola-alan rekrytointitilanne on vaikea, ja se
aiheutti haasteita meillekin. Samoin tavaratoimituksissa esiintyi yllättäviä
ongelmia, ja pitkä hellejakso kuormitti tekniikkaa. Tästä huolimatta kesä
meni osaltamme hyvin”, hän kertoo.
Hän harmittelee sitä, että suuren kävijämäärän ja toisaalta rajoitusten
vuoksi ravintola ei jokaisena päivänä pystynyt palvelemaan kaikkia asiakkaita. Myös loppukesän Mänttä Food Festival -ruokatapahtuma jouduttiin
koronatilanteen heikennyttyä siirtämään ensi vuoteen.

Museoiden myyntipalvelusta vastaavan Marketta Linkonevan kiireet
alkoivat maaliskuun puolivälissä, kun ensimmäiset pienet varauskiintiöt
Banksy-näyttelyyn avattiin. Vierailuaikoja lisättiin rajoitusten helpottaessa, ja toukokuussa näyttelyn avautuessa sähköposti- ja puhelinliikenne
suorastaan räjähti. ”Esimerkiksi helatorstaina sähköpostissa oli yli 6 200
viestiä: varauksia ja niihin liittyviä tiedusteluja. Lisäsimme myyntipalveluun
henkilökuntaa ja otimme käyttöön myös viikonloppupäivystyksen. Puheluita ja sähköposteja tuli koko kesän satoja päivässä.”

Serlachius on kokonaiselämys

Positiivista hänen mukaansa oli se, että asiakkaat olivat ymmärtäväisiä,
vaikka eivät päässeet aina puhelimella läpi. Museoiden varsin uusi verkossa toimiva varausjärjestelmä osoitti toimivuutensa, vaikka varauksia tuli
parhaimmillaan tuhansia päivässä.

”Käynti Serlachiuksella on kokonaiselämys, johon kuuluvat niin taide,
arkkitehtuuri ja luonto, historia, hyvä ruoka kuin sydämellinen palvelukin. Valtaosa kävijöistämme kokee, että olemme onnistuneet ylittämään
heidän odotuksensa.”

SERLACHIUS
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Banksy-näyttely toi Serlachius-museoihin paljon kävijöitä, jotka eivät olleet
vierailleet museoissa koskaan aiemmin. Asiakaspalautteita säännöllisesti
seuraavan Päivi Nieppolan mukaan monille heistä oli yllätys, että museoissa on niin paljon muutakin nähtävää ja koettavaa.
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Kimmo Schroderus, Contemporary Beelzebub #2, 2021, haponkestävä teräs. Kuva: Kimmo Schroderus.

Scifistä ammentava taidenäyttely kutsuu matkalle avaruuteen
Odysseia eli matka tuntemattomaan lukeutuu taiteen perusteemoihin, suuriin kertomuksiin. Odysseia tarkoittaa
harharetkeä tai seikkailua. Se voi olla vaellus halki vaarallisten seutujen tai matka kohti tuntematonta.
Paluuhetkellä tullaan kotiin tai jonkin uuden ymmärryksen äärelle. Serlachius-museoiden ryhmänäyttely
Art Odyssey 2021 vie katsojan matkalle science fictionista vaikutteita saaneen taiteen maailmaan.
Länsimaisen kulttuurin kahden kuuluisimman odysseian ilmestymisen välillä on kulunut reilut kaksi vuosituhatta. Homeroksen nimiin
pantu runoelma Odysseia kertoo päähenkilönsä, sotasankari
Odysseuksen paluusta kotiin Ithakan saarelle. Tie kotiin käy vaarojen ja manalan kautta. Vuonna 1968 ilmestynyt, Stanley Kubrickin
ohjaama elokuva 2001: A Space Odyssey puolestaan kertoo
ihmiskunnan kohtaamisesta Maan ulkopuolisen elämän kanssa.
Science fiction, scifi eli tieteisfiktio on genre, joka tyypillisesti
käsittelee tieteen ja tekniikan vaikutusta ihmisiin ja yhteiskuntaan.
Lajityyppinä scifin katsotaan todella syntyneen 1800-luvulla
teollisen vallankumouksen aikoihin.
Scifin aiheet ovat aina ulottuneet teknologiasta ja tieteen saavutusten taiteellisesta käsittelystä myös laajemmalle. Avaruusmatkojen
ja ihmeellisten keksintöjen ohella scifin peruskertomuksia ovat
esimerkiksi yhteiskunnalliset utopiat ja dystopiat sekä tarinat
ihmisen ja teknologian kohtaamisesta tai yhteensulautumisesta.
Nykyään scifin teemoja ja sen kuvastoa esiintyy niin elokuvissa,
videopeleissä kuin taiteessakin.
Tieteisfiktio voi tarjota uusia näkökulmia ja tapoja kokea tieteen
saavutuksia tai havainnollistaa teorioita – tuoda niitä lähemmäs
arkista kokemuspiiriä, havainnollistaa niiden käyttötapoja sekä paljastaa sen, että tiede ja taide eivät ole vastakkaisia tapoja nähdä
maailma, vain erilaisia tapoja katsoa ja tulkita sitä.

Matkalla ajassa ja avaruudessa
Jokainen matka alkaa jostakin. Tieteen standardimallin mukaan
maailmankaikkeus alkoi alkuräjähdyksestä ja jatkaa laajentumistaan. Art Odyssey 2021 -näyttelyssä Kimmo Schroderuksen
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Laajentuja antaa muodon kasvavalle maailmankaikkeudelle.
Veistos valtaa näyttelytilan, ja sen ohenevat kärjet kuvaavat joka
suuntaan laajenevaa kosmosta.
Tulevaisuuden kaupunkikuva on scifin peruskuvastoa – klassikkoesimerkki on Ridley Scottin ohjaama Blade Runner -elokuva vuodelta 1982. Lauri Astalan Transit toisintaa tulevaisuuden kaupunkikuvaa mutta kääntää näkökulman avaruusaluksen tai lentävän auton
sisään. Katsomme matkustajana, kun alus ohittaa kaupungin.
Uusi ja tuttu yhdistyvät, alus hidastaa kaupungin kohdalla samaan
tapaan kuin juna taajama-alueella. Vaikka teoksen kaupunkimaisema nähdään uudesta näkökulmasta, sitä voi kuitenkin katsoa
kuin tuttua maisemaa. Transit näyttää, että se mikä ei ole vielä
arkipäiväistä, voi olla sitä jonakin päivänä.
Vielä viime vuosituhannella scifi keskittyi pitkälti kysymykseen
siitä, olemmeko yksin maailmankaikkeudessa. Nykyään varsinkin
tieteen painopiste on siirtynyt pohtimaan sitä, voiko ihmiskunta
jonain päivänä elää avaruudessa. Petri Eskelinen yhdistää neljän
videoteoksen sarjassaan kasvit scifielokuvissa nähtyyn avaruusalusten kuvastoon. Orgaaninen kohtaa kylmäksi ja kovaksikin mielletyn, laboratoriomaisen tilan. Videoiden kasvit on viety avaruuteen
vaihtelevan painovoiman ja kasvivalojen pariin – Eskelisen töissä
tieteisfiktion kuvitelmat tuodaan näyttelyvieraiden silmien eteen.
Kuvanveistäjä Tiina Raitasen töitä on luonnehdittu tulevaisuuden
arkeologiaksi. Raitasen veistosten voi tulkita esittävän jotakin, mikä
on jäänyt jäljelle joko jonkin katastrofin jälkeen tai mikä on saatu
pelastettua. Työt herättävät ajattelemaan, miten tulkitsemme oman
menneisyytemme fragmentteja ja mitä ehkä jää muistoksi omasta
ajastamme.
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Muodonmuutoksia ja painovoimaa
Kimmo Schroderuksen veistosten hahmot ovat muutoksen tilassa.
Jokin voima on vääntänyt olennot mutkalle. Niiden hahmoissa
tunnistaa kuitenkin ihmisten ja eläinten piirteitä – kasvoja, käsiä
ja raajoja. Scifissä muita elämänmuotoja jäljittelevät olennot ovat
kauhun elementti. Ehkä Schroderuksen hahmoista on muodostumassa uusi heimo, jonkinlainen uusien olentojen lauma. Kiillotettu
teräs muodostaa peilaavan pinnan, josta näemme omat kasvomme. Tieteisfiktio ja taide toimivat aina kahtalaisesti: ne voivat
näyttää tulevaisuuden tai toisen maailman visioita, mutta samaan
aikaan ne ovat olemassa tässä hetkessä ja tässä ajassa ja siten
kertovat jotain nykyhetken maailmasta.
Magnus Wallinin videoteos Elements kuvaa pilvien ja loppumattoman taivaan halki leijuvia luurankoja. Maan pintaa teoksessa ei
näy, mutta painovoima on yhtä kaikki ottanut luurangot syleilyynsä.
Teos on melankolinen ja samaan aikaan leikkisä. Luuranko on
orgaaninen muodostelma, näkymättömissä mutta yhtä aikaa arkipäiväinen. Suomen taidehistorian kuuluisimmat luurangot hoitavat
kasveja Hugo Simbergin Kuoleman puutarhassa. Tieteiselokuvien
tunnetuin luuranko lienee Terminator-elokuvasarjan tuhoajakyborgi.
Scifi genrenä mielletään usein vakavaksi tai sotaisaksi. Ihminen
on kuitenkin myös leikkivä laji. Joseph Popper yhdistää leikin ja
melankolian teoksessaan Into Orbit. Videoteos kuvaa astronauttia,
jonka avaruusaluksena on karuselli ja laukaisualustana urbaani
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lähiö. Ehkä astronautti on lähdössä pois tai haluaa vain muistaa,
miltä lähtövoima tuntuu? Popperin astronautti käyttää karusellia
sentrifugina – samat fysiikan lait pätevät karusellissa ja avaruusaluksessa. Teoksen äänimaailma hiljaisuuksineen vie meidät avaruuteen, mutta astronautin tennarit palauttavat katsojan lapsuuden
leikkikentälle.

JULKAISU

GÖSTA

SERLACHIUS

Kirjassa esitellään Art Odyssey 2021 -näyttelyyn osallistuvien kahdeksan
nykytaiteilijan videoteoksia ja veistoksia, joissa voi nähdä vaikutteita sekä
tieteiskirjallisuudesta että -elokuvista. Taiteilijat ovat Lauri Astala, Petri
Eskelinen, Roland Persson, Joseph Popper, Tiina Raitanen, Kimmo
Schroderus, Magnus Wallin ja Charlotta Östlund.
Teoskuvat:
Charlotta Östlund, Pieni galaksi, 2018, kasvinosia,
vahahelmiä ja muita tekohelmiä.
Joseph Popper, Into Orbit, 2011, stillkuva videosta.
Roland Persson, Mouth of Medusa, 2018, silikoni.
Magnus Wallin, Elements, 2011, stillkuva videosta.
Petri Eskelinen, Orientaatio, sarjasta Tulkintoja
science ﬁctionista, 2021, stillkuva videosta.

ART ODYSSEY 2021
6.11.2021–17.4.2022

Sydämellisesti Sinun

KAUPPA.SERLACHIUS.FI

Art Odyssey 2021 -näyttelyyn liittyen joulukuussa 2021
ilmestyy julkaisu, jonka teksteistä vastaavat scifi-kirjallisuuden
legenda Jeff VanderMeer sekä maineikkaan Tähtivaeltaja-blogin
suomalaiset scifi-asiantuntijat Jukka Halme ja Aleksi Kuutio sekä
Anni Kuu Nupponen.

Eräs nykytaiteen ja scifin kohtaamispiste on mahdollisuus kokea
jotain oman elämänpiirimme vierestä tai ulkopuolelta. Magnus
Wallinin videoteos kuvaa eräänlaista maailmankaikkeutta – kuvat
ovat tyhjän ihmiskallon sisältä. Teos on alkuvoimainen, sen kuvallisuus muistuttaa avaruudesta otettuja satelliittikuvia tai auringon
pintaa, miksei myös aktiivista tulivuoren kraateria. Suuret voimat
jylläävät tyhjän kallon sisällä. Kallon sisältö on syöty, mutta kallo ei
ole tyhjä. Sen sisällä on maailmankaikkeus, ajatusten odysseia.
Anni Kuu Nupponen
Kirjoittaja on vapaa kirjailija

TILAA KIRJAT

SERLACHIUS
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Kustannusosakeyhtiö Parvs
112 sivua
Kirja on tekstitetty suomeksi ja englanniksi
Ilmestyy joulukuussa 2021
35 e
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on aina pitänyt luontoa aarteena, resurssina, jota se voi käyttää
hyväkseen. Toisaalta vanhoissa tarinoissa ja myyteissä kerrotaan
usein aarteesta, joka takaa löytäjälleen rikkautta ja onnea.
IC-98 yhdistää animaatioissaan klassista piirrostekniikkaa digitaalisiin tehosteisiin. Serlachius-museoiden näyttelyssä mustavalkoinen videoinstallaatio nähdään suurelta kaarevalta kankaalta,
ja siihen liittyy kuorolauluun pohjautuva elektroakustinen musiikki,
jonka on säveltänyt Max Savikangas.
Hitaasti etenevällä teoksella on oma rytminsä, joka kiinnittää
katsojan huomion kuvassa tapahtuvaan muutokseen. Ajan läsnäolo onkin olennainen osa animaatiota, jossa jokaisella yksityiskohdalla on merkitystä. Vangitsevan teoksen kokonaiskesto on
53 minuuttia.

Dystopiasta kohti uudenlaista yhteyttä
IC-98:n viime vuosien teokset ovat kuvanneet pääosin ihmiskunnan tuhoa ja sen jälkeistä dystooppista maailmaa. Aarremaatanimaatiossa haetaan uutta suuntaa ja annetaan ihmiskunnalle
vielä toivoa. Tulevaisuus on mahdollista pelastaa, mutta se
merkitsee ihmisen erityisasemasta luopumista.

tarinoissa eläimet puhuivat ja ihmiset osasivat vielä kuunnella
niiden puhetta. Animaation käännekohta on kohtaus, jossa korpit
kerääntyvät kuolleen miehen ympärille keskustelemaan. Tästä
alkaa vanhan hajoamisen kautta eheytyminen. Tuhoutunut metsä
alkaa luoda uutta elämää, kun linnut ja hyönteiset palaavat sinne.
Kuollut alkaa elää, ja paljaisiin puunrunkoihin syntyy runsas
elämän kirjo.
Luontoa kuuntelemalla ihminen voi löytää siihen yhteyden uudelleen. Paluuta menneisyyteen ei ole: on otettava uusi suunta, joka
on sopusoinnussa luonnon kanssa. Näkökulma on haastavampi,
sillä se ei tarkoita, että uuden yhteyden löytäminen olisi helppoa
ja matka aarremaiden halki vaivaton.
Taiteilijoiden mukaan teoksen loppu ei ole optimistinen sen
enempää kuin pessimistinenkään. He tarjoavat taiteensa kautta
uudenlaisen näkökulman, joka voi olla levottomuutta herättävä,
mutta antaa toisaalta toivoa. Toivo puolestaan luo vastuuta.

GÖSTA

Vanhan kansantarinan lisäksi taiteilijoita on inspiroinut Suomen
kansanrunousarkistosta löytyvä kokoelma Luonnon äänet. Sen

AARREMAAT
25.9.2021–6.3.2022

Kuva: Sampo Linkoneva.

IC–98 – AARREMAAT

IC-98

Teos johdattelee ihmisen ja luonnon uuden yhteyden löytämiseen

Taiteilijaryhmä IC-98:n uuden Aarremaat-animaation lähtökohtana on tarina metsänhaltiasta, joka kaatuessaan
jättää jälkeensä suuren raiskion. Serlachius-museo Göstassa nähtävä videoteos kuvaa ihmisyhteisön uuden suunnan etsimistä ilmastokriisiin johtaneessa maailmassa.
Turkulaisen IC-98:n muodostavat taiteilijat Patrik Söderlund ja
Visa Suonpää. Vuonna 1998 perustettu taiteilijaryhmä tunnetaan
monipuolisesta käsitetaiteellisesta tuotannostaan, joka sisältää
animaatio- ja muita videoteoksia, kirjoja sekä paikka- ja tilannesidonnaisia taideprojekteja.
Molemmat taiteilijat ovat opiskelleet Turun yliopistossa kulttuurihistoriaa, mikä on heijastunut heidän taiteeseensa alusta asti.
IC-98:n aiheet kumpuavat muun muassa kirjallisuudesta, kansantarinoista, ympäristöstä ja yhteiskuntafilosofiasta.
Yli kaksikymmentä vuotta kestäneen uransa aikana he ovat
käsitelleet taideprojekteissaan rakennetun ja rakentamattoman
ympäristön, elollisen ja elottoman luonnon sekä yhteiskuntien ja
luonnonjärjestelmien välisiä suhteita. Taiteilijoiden työskentelyyn

•
•
•

liittyy tarkka tutkimuksellinen ja teoreettinen taustatyö sekä
filosofinen, ekologinen ja yhteiskuntakriittinen ajattelu.

•

Kansantarinassa ihminen irtautuu luonnosta

•

Aarremaat pohjautuu vanhaan itäsuomalaiseen kansantarinaan
metsänhaltian ja tiilentekijän kohtaamisesta öisessä metsässä.
Tiilentekijä ampuu jättiläismäiseksi kasvavan metsänhaltian, joka
jättää kaatuessaan valtavan raiskion. Ihminen käyttää avointa
aukiota hyväkseen alkaessaan tehdä maanjakoa. Tarinan voi nähdä
kuvaavan modernin yhteiskunnan syntyä ja ihmisen vieraantumista
luonnosta.

•
•

Taiteilijat: Patrik Söderlund s. 1974 ja
Visa Suonpää s. 1968
Perustettu 1998, alkuperäiseltä
nimeltään Iconoclast.
2009 Kuvataiteen valtionpalkinto ja
Turku Biennaalin voitto.
2014 Ars Fennica -ehdokkuus ja
yleisöäänestyksen voitto.
2015 Suomen edustaja Venetsian
biennaalissa teoksella Tunnit, ajat,
iäisyydet (osa Abendland-sarjaa).
Pitänyt yksityisnäyttelyitä mm. Suomessa,
Ruotsissa, Englannissa ja Venäjällä.
Ollut mukana lukemattomissa
yhteisnäyttelyissä eri puolilla maailmaa.

Teoksen nimi Aarremaat on taiteilijoiden mukaan monimerkityksinen. Termi on esiintynyt muun muassa ranskalaisten yhteiskuntafilosofien keskusteluissa. Se viittaa myös siihen, että ihminen
Kuva: Noora Isoeskeli.
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Trish Morrissey, Fig. 04287KEL (TM) G. A. Serlachius Oy’s workers at Loukkusuo peat bog.
One Woman. 1943 / 2015. Mänttä, Finland, sarjasta Ten People in a Suitcase, 2015.

TRISH MORRISSEY: AUTOFIKTIOT
Kaksikymmentä vuotta kuvakerrontaa
Serlachius-museo Gustafissa nähdään ensimmäinen mittava poikkileikkaus irlantilaistaiteilija Trish Morrisseyn
tuotannosta. Esillä on valokuvia ja liikkuvaa kuvaa kahdenkymmenen vuoden ajalta sekä tähän näyttelyyn tehty
uusi teoskokonaisuus, jonka pohjana ovat Sissi ja Ruth Serlachiuksen tarinat.
Isossa-Britanniassa vuodesta 1990 asunut Trish Morrissey on
tullut tunnetuksi osana naisvalokuvaajien sukupolvea, joka luo
”lavastettuja” valokuvia ja sijoittaa niihin usein itsensä. Morrissey
yhdistelee tuotannossaan performanssia, valokuvausta ja liikkuvaa
kuvaa. Hän rakentaa niihin todellisia ja fiktiivisiä hahmoja sekä
yksin että yhteistyössä muiden kanssa. Teoksissaan hän tutkii
historiallisia ja nykyisiä käsityksiä naisen roolista, perheestä ja
kehosta.
Näyttelyn avaa Morrisseyn kenties merkittävin teos Seven Years
(2001–2004), jossa hän luo sisarensa kanssa uudelleen todellisia ja kuviteltuja kohtauksia perhevalokuvista. Heidän eleensä
vihjaavat piiloon jääneisiin tarinoihin ja paljastavat perhealbumiin
sisältyviä psykologisia jännitteitä. Tarkoin valittu rekvisiitta ja puvut
sekä pikkutarkka lavastus tekevät kuvista nostalgisia mutta myös
hämmentäviä, sillä taiteilija itse esiintyy kuvissa milloin pienen
lapsen, milloin keski-ikäisen äitihahmon roolissa.

Mänttäläisiä entisessä pääkonttorissa
Serlachius-museoiden kävijät saattavat muistaa valokuvasarjan
Ten People in a Suitcase, jonka Morrissey toteutti Kaukainen
kosketus -näyttelyyn vuonna 2015. Mänttää koskevassa tilaustyössään Morrissey lähestyi aihetta Serlachius-museoiden laajan
valokuva-arkiston kautta.
Hän kiinnostui mänttäläisten muotokuvista, jotka esittävät usein
nimettömiksi jääviä tehtaan työläisiä, ja lavasti kymmenen kuvaa
uudelleen. Hän teki jokaisesta tarkan toisinnon ja omaksui kuvatta-
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vien roolit. "Toimin kertomuksessa sekä päähenkilönä että kertojana”, niin kuin hän kuvaa työtapaansa. Näiden kuvien esitteleminen
yhtiön entisessä pääkonttorissa tarjoaa tilaisuuden pohtia sitä,
miten vahvasti yhtiö hallitsi Mäntän elämää 1900-luvun puolivälissä. Samalla kuvat kansoittavat museon sen historian haamuilla.

Omaelämäkerrallisuus näkyy teoksissa
Morrisseyn tuotannossa on aina ollut vahva kertova juonne, ja
se ammentaa laajasti sekä nykytaiteesta että taidehistoriasta.
Mäntän projekti ruokki hänen kasvavaa kiinnostustaan työskennellä
historiallisten hahmojen ja kuvien parissa, ja hän kehitti ”historiallista fiktiota” muistuttavan työskentelymetodin, jossa arkistotyö
toimii pohjana elämäkerrallisuutta, historiaa ja mielikuvitusta
yhdisteleville teoksille. Metodi johti myöhemmin menneisyyden
naisten elämää kartoittaviin residenssiprojekteihin Englannissa ja
Ruotsissa.
Koska Morrissey esittää itse kaikki roolit valokuvissaan ja elokuvissaan ja valitsee hahmoja, joihin itse samastuu, työssä on myös
omaelämäkerrallinen näkökulma. Tuloksena on eräänlaista autofiktiota, joka antaa hänelle tilaisuuden käsitellä omaa elämäänsä
muiden ihmisten usein sivuutettujen tarinoiden kautta.
Äitiyden ja naiseuden teemat läpäisevät koko näyttelyn, ja useissa
teoksissa Morrissey tekee yhteistyötä äitinsä, sisarensa ja tyttärensä kanssa. Näyttelyn kronologinen järjestys rakentuu löyhästi
naisen kokemukselle, kun hän kasvaa nuoresta keski-ikäiseksi ja
yhä vanhemmaksi.

15

N Ä Y T T E L Y T

K O K O E L M A

Autofiktioita perhelomilta
Yksi Morrisseyn tunnetuimmista projekteista on Front (2005–
2007), jota hän työsti odottaessaan ensimmäistä lastaan. Sarjan
huolellisesti lavastetuissa valokuvissa Morrissey houkutteli
uimarannalla perheineen oleskelevia naisia vaihtamaan paikkaa
kanssaan niin, että hän poseerasi aina sinä naisena, jonka mukaan
teos sai nimensä. Tuntematon nainen otti tekijän roolin ja painoi
kameran laukaisinta. Näin otetut valokuvat heijastavat Morrisseyn
lapsuusmuistoja perhelomilta ja antavat hänen ”testata” äitiyttä
ajanjaksona, jolloin hän pohtii oman roolinsa muutosta.
Draaman tapahtumapaikkana on veden ja maan rajavyöhyke.
Autofiktioihin sisältyy samaan teemaan liittyvä, aiemmin esittelemätön sarja valokuvia, jotka Morrissey otti odottaessaan toista
lastaan. Sittemmin reippaaksi 12-vuotiaaksi varttuneella lapsella
oli useita synnynnäisiä elimellisiä vikoja, ja ensimmäisiä elinvuosia
leimasivat pitkät sairaalajaksot ja hänen henkensä pelastaneet
leikkaushoidot.

Trish Morrissey, July 22nd, 1972 (2003) sarjasta Seven Years, 2001–2004.

1930-luvun spiritistisessä liikkeessä ja suomensi tärkeän joogahengitystä käsittelevän tekstin.

Sissin ja Ruthin tarinat uuden teoksen pohjana
Morrissey palasi Mänttään tutkimaan Sigrid (Sissi) Serlachiuksen
ja Ruth Serlachiuksen elämäntarinoita tähän näyttelyyn, jota
alettiin suunnitella jo ennen koronapandemiaa. Sigrid ja Ruth olivat
Gösta Serlachiuksen, G. A. Serlachius Osakeyhtiön toimitusjohtajan
ja Serlachiuksen taidesäätiön perustajan ensimmäinen ja toinen
vaimo.
Tutustuessaan Sissi Serlachiuksen nuoruudenkuviin museon
kokoelmissa Morrissey luki liikuttuneena myös traagisen tarinan
Sissin viidennestä lapsesta, Gustafista, joka kuoli jo vauvana Sissin
syliin matkalla sairaalaan. Hän kiinnostui myös Göstan toisesta
vaimosta, Ruthista, jonka ensimmäisestä avioliitosta syntynyt tytär
oli niin ikään kuollut lapsena. Ruth oli aktiivisesti mukana

Näiden naisten elämä punoutuu Morrisseyn omaan elämäntarinaan elokuvassa Eupnea, immersiivisessä teoksessa, joka luotaa
menetyksen, kaipuun ja halun teemoja. Elokuva saa ensi-iltansa
Gustaf-museossa.
Kate Best
Näyttelyn kuraattori
GUSTAF

Anne Muszynski on poistanut noin neljäsosan suurikokoisen teoksen lakkakerroksista käyttäen geelipuhdistusmenetelmää.
Konservaattori Riitta Fager seuraa työtä. Kuva: Sampo Linkoneva.

TRISH MORRISSEY:
AUTOFIKTIOT
5.2.2022–8.1.2023

Hollantilaisen arvoteoksen konservointi
tuo esiin kiinnostavia yksityiskohtia

TRISH MORRISSEY
•
•
•

•
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Syntynyt 1967 Dublinissa ja asuu nykyisin Isossa-Britanniassa.
Hänen teoksiaan on mm. Viktoria ja Albert -museossa Lontoossa,
Serlachiuksen kokoelmissa sekä monissa muissa kokoelmissa.
Viimeisiä yksityisnäyttelyitä: Francesca Maffeo Gallery, Iso-Britannia
(2018), Hestercombe Gallery, Iso-Britannia (2017), Bohusläns
Museum, Ruotsi (2016) ja Centre for Contemporary Photography,
Melbourne (2010).
Ryhmänäyttelyitä: Turner Contemporary (2015), National Portrait
Gallery (2015), Serlachius-museot (2015), Palazzo Strozzi,
Firenze (2014) ja Viktoria ja Albert-museo, Lontoo (2013).
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Serlachiuksen taidesäätiön kokoelmiin kuuluvan hollantilaisen Gerbrand van den Eeckhoutin 1600-luvulla
maalaama teos Aabraham kohtaa Melkisedekin on parhaillaan perusteellisen konservoinnin ja tutkimuksen
kohteena museoissa. Projektissa on jo alkuvaiheessa saatu kiinnostavaa tietoa teoksen väripigmenttien
muutoksista ja päällemaalauksista.
Gerbrand van den Eeckhout (1621–1674) oli Hollannin taiteen
kultakauden keskeisen taiteilijan Rembrandtin suosikkioppilas.
Hän omaksui opettajansa tyylin niin hyvin, että jo aikalaisten oli
vaikea erottaa hänen teoksiaan mestarin omista töistä.
Vuonna 1648 valmistuneessa teoksessa nähdään kohtaus
Vanhasta Testamentista. Siinä Salemin pappiskuningas Melkisedek
siunaa Aabrahamin ja antaa vieraalleen leipää ja viiniä. Aabraham
puolestaan luovuttaa sotasaaliinsa Melkisedekille. Tämä kohtaaminen on nähty pyhän ehtoollisen esikuvana.
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Gösta Serlachius hankki Eeckhoutin maalauksen taidekauppias Gerhard Richterin kautta vuonna 1938 henkilökohtaiseen
omistukseensa. Vuorineuvoksen kuoleman jälkeen teos liitettiin
1943 osaksi taidesäätiön kokoelmaa. Maalaus on ollut esillä pitkiä
aikoja, ja monet pitävät sitä taidekokoelman yhtenä keskeisenä
teoksena.

Konservointi laajeni tutkimusprojektiksi
Lähes pari vuotta sitten kokoelmateos päätettiin konservoida
Serlachius-museoissa. Alkuperäisenä tavoitteena oli lähinnä
poistaa isokokoisen (159 x 202 cm) maalauksen kellastunut
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jalkojen ja pään asentoa on muutettu melko paljon. Toistaiseksi
ei tiedetä, onko tämä tapahtunut jo taiteilijan toimesta vai vasta
myöhemmin. Konservaattoreiden mukaan näyttää siltä, että koiran
asennon muuttaminen on joka tapauksessa vanha muutos.
Teoksessa on useita kohtia, joissa smalttia sisältävän sinisen värin
voi helposti havaita muuttuneen ruskehtavaksi. Heidän mukaansa
tarkoitus ei kuitenkaan ole maalata kyseisiä kohtia uudestaan
alkuperäisellä värillä.

lakkakerros ja korjata vanhoja restaurointeja, joita lakkakerrosten
poistaminen voi tehdä näkyvämmäksi.
Teos on jossain vaiheessa ollut varsin huonossa kunnossa, ja sen
keskiosaa on restauroitu koko leveydeltä. Maalauksen taustapuolelle on kiinnitetty tukikangas, jonka avulla on haluttu tukea paikoin
revennyttä kangasta.
Konservointityö muuttui laajemmaksi tutkimusprojektiksi, kun
vanhassa eurooppalaisessa taiteessa käytettyihin väripigmentteihin
perehtynyt materiaalitutkija Seppo Hornytzkyj näki sattumalta
teoksen. Hän piti mahdollisena, että tuon ajan teoksessa olisi
käytetty sinistä väripigmenttiä smalttia, joka ajan myötä ja tietyissä
olosuhteissa saattaa muuttua ruskehtavaksi tai harmaaksi.
Teoksen väripigmentit päätettiin tämän seurauksena tutkia tarkemmin ja tehdä samalla teoksesta perusteellinen taidehistoriallinen
tutkimus. Pigmenttianalyysi osoitti, että maalauksessa todellakin
on käytetty smalttia. Tieto sinisen värin käyttämisestä antaa
mielikuvan siitä, että ruskeasävyisen maalauksen alkuperäinen
värimaailma on saattanut olla huomattavasti nykyistä kirkkaampi.

”Konservaattorin tehtävänä on ennen kaikkea säilyttää alkuperäinen teos. Ajan myötä tapahtuneiden kemiallisten muutosten
seurauksena tapahtunutta värimuutosta ei pyritä peittämään,
vaan tässä tapauksessa on hyväksyttävä muutokset sellaisenaan.
Emmehän me voi tietää, miten taiteilija on sävyt sekoittanut ja
tehnyt esimerkiksi varjostukset”, Riitta Fager sanoo.

Maalaus esille Kartanon klassikoihin
Itse konservointityö jatkuu vielä pitkään, sillä vanhan lakan
poistaminen, restaurointimaalausten tekeminen ja uusi lakkaus
ovat hidasta työtä. Lisäksi koko prosessi sekä käytetyt menetelmät
ja materiaalit dokumentoidaan tarkasti myöhempää tutkimusta
varten.
Taidehistoriallista tutkimusta teoksesta ei ole vielä aloitettu.
Tavoitteena on kuitenkin saada konservoitu teos esille nykyiseen
Kartanon klassikot -kokoelmanäyttelyyn ennen sen päättymistä,
sillä se sopii hyvin kartanon perinteitä kunnioittavaan ripustukseen.
Eräänä vaihtoehtona on esitellä maalaukseen liittyvää tutkimusta
ja konservointia teoksen yhteyteen sijoitettavalla multimedialla.
Siinä voitaisiin visualisoida teosta sellaisena kuin se on mahdollisesti ollut 1600-luvulla, kun Eeckhoutin käyttämä smaltti on ollut
vielä syvän sinistä.

Lakkakerrosten alta paljastuvat kirkkaat värit
Konservointityön valmistelun aloitti konservaattori Salla Koskiniemi
hyödyntämällä lakan poistossa uusinta tekniikkaa, niin sanottua
geelipuhdistusmenetelmää. Hänen opintovapaansa aikana työtä on
jatkanut konservaattori Anne Muszynski yhteistyössä Riitta Fagerin
kanssa. Teoksen kellastuneesta lakkakerroksesta on nyt poistettu
noin neljäsosa, ja lakan alta on odotetusti paljastunut alkuperäinen, kirkkaampi värimaailma.
”Lakkakerrosten mukana on lähtenyt myös aiemmin tehtyjä
restaurointimaalauksia. Me teemme uudet restaurointimaalaukset,
etteivät kohdat, joista puuttuu maalia, häiritse katselukokemusta.
Ne tehdään kuitenkin muilla kuin öljyväreillä, jotta ne voidaan
tarvittaessa myöhemmissä konservoinneissa helposti poistaa”,
konservaattori Riitta Fager kertoo.
Projektin aluksi tehdyssä IR-kuvauksessa teosta tutkittiin sen pintakerrosten alta. Se kertoi, että maalauksen keskellä olevan koiran
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smaltti

Nimi tulee saksankielisestä sanasta schmelzglas, lasisulate. Smalttia valmistetaan jauhamalla koboltilla syvänsiniseksi värjättyä kalilasia eli potaskalasia hienoksi.
Euroopassa smaltti tunnettiin mahdollisesti jo 1100-luvulla, mutta laajemmin sen käyttö aloitettiin renessanssiaikaan 1400–1500-luvuilla. Smaltin ongelmana oli
sen epätasaisuus. Lisäksi se sekoittui melko huonosti
öljyyn. Smaltin harmaantuminen valmiissa maalauksessa tunnettiin jo varhain. Lähde: coloria.net-sivusto

Gerbrand van den Eeckhout, Aabraham kohtaa Melkisedekin, 1648,
öljyväri kankaalle, Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Teemu Källi.

SERLACHIUS

Sydämellisesti Sinun

SERLACHIUS

Sydämellisesti Sinun

19

näyttelyitä 2022

Clare Woods: Menneen ja tulevan välissä
Gösta 26.3.2022–5.3.2023

EGS: This Could Go on Forever
Gösta 24.9.2022-5.3.2023

Brittitaiteilija Clare Woods (s. 1972)
työskentelee maalaamalla varmoilla otteilla, intuitiota hyödyntäen.
Woodsin tyyliin kuuluu näyttävyys
ja kauneus mutta myös rujo
estetiikka: läsnä on herkkä raja
sairauden ja terveyden, julmuuden
ja inhimillisyyden sekä viime kädessä
elämän ja kuoleman välillä.

Suomen tunnetuimpiin graffititaiteilijoihin lukeutuva EGS on maalannut
13-vuotiaasta lähtien. Kolme
kirjainta on vuosien varrella
piirtynyt niin hylättyihin tehtaisiin
kuin ydinsukellusvenesatamiin 55
maassa.

Viimeaikaisissa maalauksissaan Woods on kuvannut elämän
haavoittuvuutta ja lyhytaikaisuutta kukkien sekä ihmiskehon
muotojen kautta. Hänen kuvastoonsa on päätynyt myös
koronapandemia, joka kutisti elämän kodin seinien sisälle.
Näyttelyn kuraattori on Laura Kuurne.

Andy Freeberg
Gösta 26.3.–4.9.2022
Andy Freeberg on yhdysvaltalainen valokuvataiteilija. Hän aloitti
uransa erityisesti henkilökuviin
erikoistuneena fotojournalistina
ja työskenteli monille merkittäville
amerikkalaisille aikakauslehdille.
Vuodesta 2007 hän on keskittynyt täysin
kuvataiteilijan uraansa.
Serlachius-museoihin tuleva näyttely on retrospektiivinen
katsaus hänen taidemaailmaa luotaavista teossarjoistaan.
Näyttelyn teoksissa Freeberg tutkii esimerkiksi venäläisiä
museovartijoita, newyorkilaisten taidegallerioiden vastaanottotiskejä, taidemessuja ja kalifornialaisten uusrikkaiden
asuntojen sisustuksesta vastaavia taidekonsultteja työssään.
Näyttelyn kuratoi Pauli Sivonen.

Rachel Kneebone:
Punoutua
Gösta 14.5.–9.10.2022
Brittitaiteilija Rachel Kneebone
(s. 1973) valmistaa arvoitukselliset
veistoksensa valkoisesta posliinista,
materiaalista, joka näyttää välillä
raskaalta ja kiinteältä, välillä kevyeltä ja läpikuultavalta.
Materiaalin ominaisuudet tukevat teoksia, joissa kokonaisuudesta ajoittain esiin nousevat kehon fragmentit moninkertaistuvat ja sekoittuvat sekä toisiinsa että tunnistamattomiin
orgaanisiin muotoihin.
Kneebone tarkastelee taiteessaan ihmisyyttä, elämän kiertokulkua, muodonmuutoksia ja uudistumista. Vastakohtien virtaan
sekoittuu laajoja viittauksia kirjallisuuteen ja taiteen historiaan.
Näyttelyn kuraattori on Timo Valjakka.

This Could Go on Forever kertoo kolmen
kirjaimen matkoista eri ympäristöissä toteutettuna eri
materiaaleilla. Virolaisen teollisuusrakennuksen seinään spraymaalilla toteutettu teos dokumentoidaan ja sen pohjalta tehdään kolmiosainen lasiveistos Riihimäellä. Valmiin veistoksen
pohjalta tehdään Virossa uusi maalaus, joka dokumentoidaan,
ja niin edelleen. Teoskokonaisuuden muodostavat prosessia
esittelevä dokumenttifilmi, valokuvat graffitimaalauksista sekä
niiden pohjalta tehdyt lasiveistokset.

Aamukahvit kaupungin katolla
Gösta 5.11.2022–16.4.2023
Näyttely esittelee Gösta Serlachiuksen
taidesäätiön nykytaidekokoelmaa
vuosilta 2010–2020. Tänä aikana
yleistä keskustelukulttuuria
on leimannut kärjistyminen ja
polarisoituminen. Julistaako
nykytaidekin uutisotsikoiden
ajankohtaisia sisältöjä omasta
kuplastaan käsin, vai pääseekö taiteen avulla itselle vieraiden näkökulmien
ymmärtämisessä askelen pintatasoa
syvemmälle? Voi myös kysyä, onko kuvataide edes syytä
valjastaa ilmaisemaan selkeitä kannanottoja, vai saako taide
olla myös vaikeasti määriteltävää – kuvata sitä, mitä on
hankala pukea sanoiksi?
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön nykytaiteen kokoelmaan
kuuluu lähes 470 teosta, joista esillä on noin 60. Näyttelyn
kuratoi Laura Kuurne.

Eeva Ilveskoski

SYDÄMELLISESTI

Sinun

Eeva Ilveskoski aloitti Serlachius-museoiden tutkijana
kaksi vuotta sitten yhdessä puolisonsa Tomi Moision
kanssa. Perheen muutto Helsingistä Mänttään pienen
tyttären kanssa osoittautui hyväksi ratkaisuksi, kun
korona-aika alkoi.
Mikä olet koulutukseltasi ja missä opiskelit?
Opiskelin Jyväskylän yliopistossa filosofian maisteriksi
pääaineena taidehistoria.

Mitä olet tehnyt ennen Serlachius-museoita?
Siirryin Serlachius-museoille EMMA – Espoon modernin taiteen
museosta, jossa työskentelin taidekokoelmien ja näyttelyiden
parissa kahdeksan vuotta. Sitä ennen olin töissä muun muassa
Helsingin taidemuseossa (nykyinen HAM) ja Alvar Aalto -museossa. Minulla on myös rakennuskonservoinnin ammattikorkeakoulututkinto, joten jonkin verran on takana myös sen alan töitä.

Mikä on työnkuvasi museoissa?
Työskentelen sekä taidekokoelmien että nykytaidenäyttelyiden
parissa. Hoidan taidekokoelmien uushankintojen dokumentointia
ja tiedonkeruuta, työskentelen mediataideteosten pitkäaikaissäilytyksen parissa sekä vedän ja kuratoin nykytaidenäyttelyitä.
Kirjoitan myös taidekokoelmiin tai näyttelyihin liittyviä tekstejä.
Viimeksi työn alla on ollut syyskuussa avautunut IC-98:n
Aarremaat-näyttely.

Mikä työssäsi on mielenkiintoisinta?
Osakuvat teoksista:
Clare Woods, The English Smile, 2021, öljyväri kankaalle.
Andy Freeberg, Andrea Rosen, 2009–2011, valokuva.
Rachel Kneebone, Dance, 2017, posliiniveistos. Kuva: Stephen White.
EGS, This Could Go on Forever. Kuva: Marko Rantanen.
Katja Tukiainen, Thank You Our Heroes, 2020,
akryyli ja sekatekniikka kankaalle. Kuva: Teemu Källi.

Mieluiten tutkin ja kirjoitan. Omaa työmotivaatiotani ohjaa innostuminen ja oivaltaminen. Mahtavinta työssä on se, kun innostuu
jostakin aiheesta ja ideoita ja oivalluksia alkaa pulputa. Viimeisin
julkaisuprojektini oli Göstan pieni taidekirja Hugo Simbergistä.
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Minkä aikakauden tai tyylisuunnan taide
kiehtoo sinua eniten?
Henkilökohtaisesti eniten kiehtovat Italian varhaisrenessanssi ja
saksalainen ekspressionismi. Työssäni innostun melkein aiheesta
kuin aiheesta. Nykytaiteen kentällä riittää loputtomasti inspiroivia
taiteilijoita.

Millaista on työskennellä samassa työpaikassa
oman puolison kanssa?
Harvemmin teemme yhteisiä työprojekteja, joten en ole kokenut
työtoveruutta häiritsevänä. Positiivista on se, että voin luetuttaa
tekstejäni sellaisella ihmisellä, joka tuntee tapani kirjoittaa. Olemme sopineet, että vapaa-aikana emme keskustele työasioista.

Miten muutto Helsingistä Mänttään on muuttanut
perheenne elämää?
Korona-aikana on ollut helpompi asua poissa pääkaupunkiseudulta. Toki kaipaan aika-ajoin Helsinkiä ja sen eläväistä
kaupunkikulttuuria. Mäntän hyviä puolia taas ovat lyhyet välimatkat. Ennen minulta meni työmatkaan kaksi tuntia päivässä.

Millainen työyhteisö Serlachius-museot on?
Ihmiset ovat rentoja. On tärkeää, että tunnelma ei pingotu,
vaikka olisi kiire jonkun projektin kanssa.

Mitä teet vapaa-ajallasi?
Vietämme vapaa-aikaa yhdessä perheen kanssa. Pienen lapsen
äitinä omaa aikaa ei ole paljon, joten yleensä käytän sen
lukemiseen tai liikuntaharrastuksiin. Ennen koronaa loma-aikoihin sisältyi matkustelua, mutta se on nyt loppunut ja olemme
siirtyneet katsomaan matkadokumentteja. Mieluiten vietän aikaa
kesäpaikassamme Päijänteen rannalla. Se on ollut lapsuudestani asti minulle kuin toinen koti. Päijänne on maisema, jonka
katseluun en kyllästy koskaan.
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OHJELMAVINKIT

P.S.
Pauli Sivonen
johtaja

SERLACHIUKSEN TARINA
LIVE-OPASTUKSELLE
KOTIKONEELTA

MINILOMALLE TAITEEN JA
HISTORIAN PARIIN

Oletko jo tutustunut virtuaaliopastuksiimme? Voit osallistua
opastukselle vaikkapa kotona omalla tietokoneellasi. Kun
varaat oppaan ryhmällesi, jokainen ryhmän jäsen voi katsoa
opastusta omalta ruudultaan.

Kun haluat vapaapäivinä tai viikonloppuna irti arjesta, osta
miniloma taiteen ja historian pariin kätevästi verkkosivuiltamme. Nauti molempien museoidemme tarjonnasta, hyvästä
ruuasta ja liiku luonnonkauniissa ympäristössä. Voit lainata
polkupyörät tai kävelysauvat museoilta.

Nyt varattavissa on esimerkiksi kultakauden naistaiteilijoiden
tuotantoon ja elämään johdatteleva virtuaaliopastus. Siinä
tarkastellaan lähemmin Gösta Serlachiuksen taidesäätiön
kokoelman naistaiteilijoiden teoksia muun muassa Helene
Schjerfbeckiltä, Olga Gummerus-Ehrströmiltä ja Ellen
Thesleffiltä.
Opas ei vie näyttelysaleihin, vaan johdattelee teosten
äärelle kuvien kautta. Kyseessä ei ole tallenne, vaan
opas on paikalla silloin kuin sinäkin ja vastaa tilaisuuden
lopuksi myös kysymyksiin.

Olga Gummerus-Ehrström, Omakuva, 1892,
öljyväri kankaalle. Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
Kuva: Teemu Källi.
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Olemme suunnitelleet museokäynnit ja yöpymisen sisältäviä paketteja, joissa nukutaan alueemme ainutlaatuisissa,
uniikeissa majoitusliikkeissä. Tarjolla on laadukasta tunnelmaa upeiden maisemien keskellä jylhässä Rapukartanossa
tai hemmottelua historiallisessa funkkishotelli Honkahovissa
Mäntän keskustassa. Peltolan luomutilalla pääsee nauttimaan maalaismaisemista, savusaunasta ja vanhan tuvan
tunnelmasta. Perinteikäs hotelli Keurusselkä tarjoaa majoituksen lisäksi mahdollisuuden pienoiskylpylän käyttöön.

VARAUKSET
SUORAAN
VERKKOSIVUILTAMME
SERLACHIUS.FI
OSTA JA VARAA
VERKOSTA.

Monien tutkijoiden mielestä elämme nykyisin eräänlaisessa tarinataloudessa. Kertomukset ja tarinat ympäröivät meitä kaikkialla: ne
ovat keino houkutella kuulijoita esimerkiksi journalismissa, sosiaalisessa mediassa ja yritysten viestinnässä.
Tarinat määrittävät indentiteettejä. Ne antavat ihmisille ja instituutioille rooleja, kertovat motivaatioista ja luovat brändejä. Ne
yksinkertaistavat monimutkaisia viestejä ja sitouttavat kuulijoita
viestien kantajiksi.
Myös museot voivat kertoa itsestään omien tarinoidensa kautta.
Erityisen luontevaa tämä on yksityisille museoille, jotka ovat usein
saaneet alkunsa jonkun yksittäisen
ihmisen toiminnasta.

"

Historia on
meille jotain
enemmän
kuin alaviite –
se on tarinamme ytimessä.

Serlachius-museot ja Gösta
Serlachiuksen taidesäätiö ovat
syntyneet ja kasvaneet Serlachius-suvun liiketoiminnan ja taideharrastuksen vahvoille hartioille. Taustallamme on ennen kaikkea kaksi
värikästä hahmoa: Mäntän metsäteollisuuden isä, ”paperiperkele”
G. A. Serlachius ja taidesäätiön perustaja Gösta Serlachius.
Molemmat olivat omana aikanaan näkyviä ja kiisteltyjä henkilöitä,
jotka herättivät monenlaisia intohimoja.
Heidän lisäkseen tarinaamme luovat lukuisat muut Serlachiussukuun kuuluneet henkilöt, monet tavalliset mänttäläiset ja myös
suomalaiset ja ulkomaiset taiteilijat, arkkitehdit ja muut kulttuurin
alalla toimineet henkilöt, joiden kanssa Serlachiukset aikoinaan
tekivät yhteistyötä.
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Serlachius-museoille kaikki nämä ihmiset tuovat omaperäisen
historian ja tarinan, joka erottaa meidät muista suomalaisista
museoista ja taidetoimijoista. Tarinataloudessa asiat usein henkilöityvät, ja Mäntänkin taidetarina on helppo rakentaa yksilöiden ja
heidän toimintaansa varaan.
Serlachiuksen tarina muodostuu näin eri lailla kertomukselliseksi
kuin esimerkiksi ”virallisempien” valtion tai kuntien museoiden
identiteetit. Siksi on ollut luontevaa jatkuvasti asemoida omaa taiteellista toimintaamme tutkimalla ja popularisoimalla Serlachiussuvun ja mänttäläisten historiaa.
Yhtä luontevaa on tukea tätä historiaan ja tarinoihin sidottua
identiteettiä toimimalla myös nykyisin sen hengessä. Yksityisenä,
yksittäisten taiteenkeräilijöiden perintöä kantavana museona
Serlachius voi esimerkiksi keskittyä tekemään hieman syvempää
yhteistyötä tiettyjen aikalaistaiteilijoiden kanssa – samalla tavalla
kuin Gösta taiteenkerääjänä aikoinaan teki. Tätä kautta kokoelmamme säilyttää jatkossakin omaperäisen henkensä.
Toimiminen oman historian ja siihen liittyvien tarinoiden hengessä
on Serlachiukselle identiteettiä luova rikkaus. Se tekee meistä
erityisen. Historia on meille jotain enemmän kuin alaviite – se on
tarinamme ytimessä.
Toki historiallinen identiteetti, siihen liittyvät tarinat ja sitoutuminen Mänttään keskeisenä toimintaympäristönä määrittelevät
Serlachiuksen toimintaa vain osin. On itsestään selvää, että
Serlachiuksen on modernina taideinstituutiona kiinnitettävä itsensä
myös tämän päivän laajalti jaettuihin museaalisiin ideaaleihin.
Erityisesti museaalisen toimintamme etiikkaa ja strategioita ohjaavat modernit professionaaliset käsitykset museoiden tehtävästä
maailmassa.
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SERLACHIUS
GÖSTA

GUSTAF

ART ODYSSEY 2021, 6.11.2021–17.4.2022
Science fictionista innoituksensa saanut näyttelykokonaisuus
esittelee kahdeksan nykytaiteilijan teoksia, joissa voi nähdä
vaikutteita tieteiskirjallisuudesta ja elokuvista.

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

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

TRISH MORRISSEY: AUTOFIKTIOT 5.2.2022–8.1.2023
Irlannista lähtöisin oleva taiteilija kuvaa itsensä osaksi naisten
elämää ja heidän usein unohdettuja tarinoitaan. Näyttelyyn tulevan
teoksen innoittajina ovat toimineet Sissi ja Ruth Serlachius.

AARREMAAT 6.3.2022 SAAKKA
Taiteilijaryhmä IC-98:n animaatioteoksen lähtökohtana on tarina
metsänhaltiasta, joka kaatuessaan jättää suuren raiskion. Se kuvaa
ihmisyhteisön suunnan etsimistä ilmastokriisiin johtaneessa maailmassa.

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

MENNEEN JA TULEVAN VÄLISSÄ 26.3.2022–5.3.2023
Englantilainen Clare Woods kuvaa maalauksissaan elämän haavoittuvuutta
ja lyhytaikaisuutta. Niissä yhdistyvät näyttävyys ja kauneus, mutta myös
rujo estetiikka.

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

ANDY FREEBERG 26.3.–4.9.2022
Yhdysvalloista kotoisin oleva valokuvataiteilija tutkii teossarjoissaan
taidemaailmaa: venäläisiä museovartijoita tai newyorkilaisten
taidegallerioiden tiskejä.

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

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

GÖSTA Joenniementie 47, 35800 Mänttä
GUSTAF R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä
MYYNTIPALVELU (03) 488 6801, 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.
facebook.com/serlachius
twitter.com/serlachius
instagram.com/serlachiusmuseums

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
VAASA

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

KUOPIO
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MÄNTTÄ-VILPPULA
JYVÄSKYLÄ
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youtube.com/serlachiusmuseot
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