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Runsaat kiitokset kaikesta siitä huomiosta, jota saimme osaksemme viimeksi 
kohdatessamme. Mahdatteko liikkua tulevina kuukausina Mäntän suunnassa? 
Voisitte tulla koko joukolla ihan vasitekin luoksemme visiitille. 

Teidän ei pidä jäädä paitsi kuuluisista aamukahveistamme! Aamukahveita 
varten Gösta on valinnut tuoreimmista teoshankinnoistaan peräti kuutisenkymmentä 
kaikkien nähtäville. Ne tarjoavat mitä oivallisimpia eväitä eritoten aivoille ja 
sielulle ja maaperää hyvälle sananvaihdolle. 

Muuten, muistatko vielä Sigridin tavan signeerata taiteensa kahdella 
kirjaimella SS. Mutta onko kolmen kirjaimen signeeraus EGS Sinulle jo tuttu? 
Matkatessamme Eestinmaalla tutustuimme kirjainten raapustajaan, 
salamyhkäiseen henkilöön, joka maalaa ja tekee lasiveistoksia. 
Tietenkin Gösta kutsui hänet vieraaksemme koko talveksi. 

Kun ikää tulee, ajatukset kääntyvät aikoihin entisiin, niin on käynyt 
meillekin. Muistelemme tehtaan perustamista ja mietimme historian-
kirjoitusta. Aikakirjat ovat piirtäneet meistä sankareita, mutta eihän se niin 
yks’oikoista ole ollut. Nuoret tuttavuutemme osaavatkin ajatella avarammin ja
muistuttaa, että tämä Mäntän genesis oli monen toimen summa.    

Olet lämpimästi tervetullut yksin tai koko poppoosi kera 
tapaamaan meitä ja ystäviämme!
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On se niin huikeen 
upea paikka, aina 
käytävä, monta 
kertaa vuodessa.

Rakennus itsessään on vierailun arvoinen, se on osa Suomen  
teollista historiaa. Vaihtuvat näyttelyt lisäävät mielenkiintoa.

Jo arkkitehtuurin vastakkainasettelu puhuttelee, 
samoin suuret heijastavat lasipinnat, jotka koukutta-
vat kuvaamaan itse rakennusta ja heijastuksia. Vanhan 
kartanon taide oli se minulle puhuttelevin kokemus.

Ammattitaitoinen ja sujuva 
opas. Vierailusta sai paljon.

Ainutlaatuinen museo vaihtuvilla  
näyttelyillä. Nyt uutuutena sauna,  
jonka voi vuokrata. Tilat ovat todella 
edustavat. Myös kokki tulee paikalle 
niin sovittaessa.

Vaikuttava rakennus,  
vaikuttavalla paikalla.  
Erityisen ystävällinen ja  
aktiivisen palveluasenteen 
omaava henkilökunta. Kiitos

Tehdasmuseo erottuu muista Suomen  
vastaavista mukavalla tavalla, kun kaikki  
työvaiheet selitetään "työntekijöiden  
kertomana" infotauluissa - erittäin  
havainnollista!

Hienot tilat, upea puutarha, arvotaidetta kartanossa  
ja hienoja töitä paviljongissa, yllätysbonuksena  
tasatuntiopastus. Virkailija piti 15 minuutin hyvän  
esittelyn. Siitä erityiskiitos.

&
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Hyvä ystävä!

Katja Tukiainen, Thank you our heroes, yksityiskohta, 
2020, akryyli ja sekatekniikka kankaalle.  
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Teemu Källi. 
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PEFC/02-31-178

Kuva: Marko Rantanen Pirjetta Brander, Garden. Contemporary version of  
paradise, 2009, yksityiskohta animaatiosta.

Google
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KUUKAUDEN HELMIÄ 
ARKISTOJEN AARTEISTA
Jos etsit verkosta tietoa esimerkiksi Akseli Gallen- 
Kallelan teoksesta Probleemi (Symposion), itsenäisty-
neen Suomen ensimmäisestä vaakunasta tai vaikkapa 
Serlachius-yhtiön vanhasta WC-paperista, saatat löytää 
tiesi Serlachius-museoiden kuukauden helmien pariin.

Museoissa on jo yhdeksän vuoden ajan julkaistu joka 
kuukausi uusi helmi. Ne syntyvät museon asiantuntijoi-
den toimesta ja liittyvät johonkin Serlachiuksen kokoel-
mateokseen, arkistolähteeseen, esineeseen, julkaisuun 
tai kiinnostavaan tapahtumaan. Helmet pohjautuvat 
aina huolelliseen tutkimustietoon. 

Yhdeksässä vuodessa kuukauden helmiä on tehty jo 
pitkälle toistasataa kappaletta. Ne on haluttu pitää 
yleistajuisina ja mahdollisimman helposti käytettävinä. 
Siksi ne löytyvät museoiden verkkosivuilta, missä kuka 
tahansa voi käydä niitä lukemassa. Helmistä tehdään 
aina käännökset ruotsiksi ja englanniksi. 

Katso lisää: serlachius.fi/museot-ja-kokoelmat/
kuukauden-helmi/

VANHASTA TAITEESTA LUENTOSARJA 
VERKOSSA
Serlachius-museot ja Helsingin yliopiston taidehistorian oppiaine järjestävät syksyllä 
2022 verkossa luentosarjan Vanha taide ja sen keräily – Serlachiuksen kokoelma. 
Luennot ovat avoimia kaikille asiasta kiinnostuneille, ja niille voi osallistua ostamalla 
lipun Serlachius-museoiden verkkokaupasta.

Luennoilla nykytutkijat valottavat eri näkökulmista kokoelmaan liittyviä avoimia 
kysymyksiä. Samalla he avaavat kuulijoille menetelmiä, joiden avulla yliopistoissa ja 
museoissa nykyään ratkotaan vanhaan taiteeseen ja sen keräilyyn liittyviä arvoituksia. 

Vuorineuvos Gösta Serlachius oli intohimoinen keräilijä, jonka kiinnostuksen kohteisiin 
kuului Suomen kultakauden ja aikalaistaiteen ohella vanha eurooppalainen taide. Vuo-
desta 1919 kuolemaansa 1942 hän hankki Suomen mittakaavassa vaikuttavan kokoel-
man keskieurooppalaista taidetta. Hankinnoissa avustivat ja lisätietoa teoksista etsivät 
aikansa eturivin tutkijat, mutta vielä nykyäänkin moni seikka on hämärän peitossa. 

Luennoitsijoina ovat yliopistonlehtori, taidehistorian dosentti Elina Räsänen Helsingin 
yliopistosta (22.9.), taidehistorioitsija, FT Minna Tuominen Tuusulan taidemuseosta 
(6.10.), amanuenssi, FT Tomi Moisio Serlachius-museoista (20.10.), taidehistorioitsija, 
FL Tiina Koivulahti Jyväskylän yliopistosta (3.11.), tutkijatohtori, FT Maija Koskinen 
Turun yliopistosta (17.11.) sekä väitöskirjatutkija, FM Kersti Tainio Helsingin yliopistosta 
(1.12.). 

Luennot toteutetaan suorana Teamsin välityksellä, ja niille 
osallistuu museoyleisön lisäksi taidehistorian opiskelijoita. 
Noin tunnin kestävän luennon jälkeen on varattu puoli 
tuntia aikaa keskustelulle ja kysymyksille aiheesta. 

Luentojen tarkemmat sisällöt ja osallistumista koskevat 
ohjeet löytyvät Serlachius-museoiden verkkokaupasta.

RAVINTOLA GÖSTA SAI SYDÄMELLISEN 
KAHVIASTIASTON 

Serlachius-museoiden ravintola Göstalle on valmistunut keramiikkataiteilija ja muotoi-
lija Heini Riitahuhdan koristelema uniikki kahviastiasto. Riitahuhta piirsi hänelle omi-
naisella tarkkaviivaisella käsialalla runsaan ja värikylläisen kuvan, jossa on häivähdys 
nostalgiaa ja kiiltokuvien kuvitustyyliä. 

Riitahuhta kertoo saaneensa innoituksen kuvitukseen museon luonnonkauniista ympä-
ristöstä ja Serlachiusten kartanon elämästä. Koristeessa leikittelevät yksityiskohtaisesti 
työstetyt kukat, lintu ja mielikuvitukselliset kasvit. Keskellä on suuri sydän ja teksti 
Sydämellisesti. Siitä tuli astiastolle nimi. 

”Serlachius-museoiden tunnelmassa minua inspiroi se, miten historia ja tämä päivä 
kietoutuvat yhteen. Historialliseen kartanoon ja sen kauniiseen puistoon yhdistyy mo-
derni näyttelypaviljonki ravintoloineen. Halusin astioihin samakaltaista uuden ja vanhan 
vuoropuhelua. Astian muoto on pelkistetty ja moderni, koristeeseen toin historian 
havinaa”, Riitahuhta kertoo. 

Riitahuhtaa kiinnosti vuorineuvos Gösta Serlachiuksen (1876–1942) ja hänen puoli-
sonsa Ruth Serlachiuksen (1882–1963) rakennuttaman Joenniemen kartanon historia 
ja siellä vietetty värikäs seuraelämä. Hän tutki vanhoja ruokakirjoja ja reseptejä sekä 
ruokalistoja, jotka olivat ajan tapaan koristeellisesti kuvitettuja ja joita on taltioituna 
myös Serlachius-museoiden arkistoihin. 

Astiasto syntyi Serlachius-museoiden, 
Riitahuhdan, E. Ahlströmin ja saksalaisen 
Bauscherin posliinitehtaan yhteistyönä.  
Astiasto on tehtaan valikoimaan kuuluva 
valkoinen Purity. 

Astiastoon kuuluvaa kahvimukia voi ostaa  
Serlachiuksen verkkokaupasta.

SERLACHIUKSEN 
NYKYTAITEESTA  
KOKOELMAJULKAISU
Gösta Serlachiuksen taidesäätiön nykytaidekokoelmas-
ta ilmestyy lokakuussa 2022 julkaisu Kuusi katsetta 
kokoelmaan. Taidesäätiö alkoi kerätä nykytaidetta 
2010-luvun alussa palaten siinä juurilleen. Taidesäätiön 
perustaja, vuorineuvos Gösta Serlachius keräsi Suomen 
kultakauden klassikoiden ja vanhan eurooppalaisen 
taiteen ohella myös oman aikansa taidetta.

Tällä hetkellä Serlachiuksen nykytaidekokoelmaan 
kuuluu yli viisisataa teosta, ja sitä kartutetaan suunni-
telmallisesti kotimaasta ja ulkomailta. Julkaisu esittelee 
nykytaidehankintoja vuosilta 2010–2022. Näitä ovat 
esimerkiksi Eija-Liisa Ahtilan, Riiko Sakkisen, Ville 
Lenkkerin, Marita Liulian ja Elina Brotheruksen  
teoskokonaisuudet.

Kuusi katsetta kokoelmaan ilmestyy suomeksi ja eng-
lanniksi. Sen kirjoittajat ovat Stella Bottai, Leevi Haa-
pala, Saara Hacklin, Veikko Halmetoja, Eeva Ilveskoski, 
Hanna Johansson, Maaretta Jaukkuri, Pilvi Kalhama, 
Laura Kuurne, Henna-Rosa Laine, Petra Lehtoruusu, 
Tomi Moisio, Harri Mäcklin, Tiina Nyrhinen, Lorella 
Scacco, Helena Sederholm, Pauli Sivonen (toim.), 
Tarja Talvitie, Jari Tamminen ja Timo Valjakka. 

Kirjan on kustantanut Kustannusosakeyhtiö Parvs ja se 
kuuluu Serlachius-museoiden julkaisusarjaan. 
Kirjaa myydään Serlachiuksen museokaupoissa ja 
verkkokaupassa: kauppa.serlachius.fi.

TAITEILIJANAISIA-
KALENTERI
 
Tunnetko  
Serlachiuksen 
kokoelman 
naistaiteilijoita? 
Taidekalenteri 
2023 esittelee 
tuttuja mutta myös 
tuntemattomaksi 
jääneitä kultakauden 
ja modernismin nais-
taiteilijoita. Vuodenai-
kojen tunnelmiin sopivia 
kalenterikuvia on valikoitu Ragni Cawénilta, Olga 
Gummerus-Ehrströmiltä, Amélie Lundahlilta, Helene 
Schjerfbeckiltä, Ellen Thesleffiltä ja Maria Wiikiltä. 
Kirjepostinakin kulkeva seinäkalenteri sisältää  
suomalaiset nimi- ja liputuspäivät.

TUTUSTU
JA TILAA

kauppa.serlachius.fi

LUE LISÄÄ JA
OSTA LIPUT
serlachius.fi/
osta-verkosta

Blas de Ledesma, Hedelmiä ja vihanneksia, yksityiskohta, 1600-luku, öljyväri kankaalle, 
Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

17 e

G. A. Serlachius -yhtiön tuotteita sisältävä salkku eduskunnan 
ja hallituksen edustajille 1937. Kuukauden helmi 9/2017.

36 e
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SERLACHIUKSEN TAIDESAUNA 
TARJOAA MATKAN KAIKILLE AISTEILLE
Serlachius-museo Göstan yhteyteen alkukesällä 2022 valmistunut Taidesauna yhdistää suomalaisen sauna- 
kulttuurin osaksi taiteen, luonnon ja arkkitehtuurin muodostamaa elämystä. Taidesaunan on suunnitellut kansain-
välisesti tunnustettu ja palkittu arkkitehtikolmikko Héctor Mendoza, Mara Partida ja Boris Bežan. He suunnittelivat 
myös Serlachius-museoiden vuonna 2014 avatun puurakenteisen paviljongin. 

Taidesaunan arkkitehtuurin lähtökohtana on museoalueelle määri-
telty horisontaalinen linja, jonka alapuoli on kiveä, yläpuoli puuta. 
Sauna kätkeytyy museon takana järven rantaan laskeutuvaan 
rinteeseen ja sulautuu maisemaan kohoten maastosta vähäelei-
sesti. Viherkatto ja matala taustamuuri liittävät rakennuksen 
ympäristöönsä.

Saunan sisätiloja leimaa taiteen, maiseman ja arkkitehtuurin 
vuoropuhelu. Graniitti- ja puupinnat vuorottelevat rytmikkäästi, ja 
oleskelutilan sisäkaton kaarevat linjat pehmentävät suoraviivaisia 
kivipintoja. Rakennus johdattaa saunakävijän matkalle valon, luon-
non ja taiteen syleilyyn. Matkan päässä odottaa pyöreä löylyhuone, 
jonne käydään avoimen vilvoittelupihan kautta.

Héctor Mendoza, Mara Partida ja Boris Bežan kertovat, että heille 
tarjottu tilaisuus suunnitella suomalainen sauna oli suuri haaste, 
joka sisälsi paljon vastuuta. Työskentelyssään he hakevat tasapai-
noa kokeilujen ja hyviksi havaittujen ratkaisujen välillä.  

”Saunatraditio on osa suomalaista kulttuuria ja elämäntapaa. 
Meidän piti oppia ymmärtämään sitä, jotta voisimme vastata siihen 
suunnittelussamme. Ihailemme Suomea ja suomalaista saunakult-
tuuria. Olimme onnekkaita voidessamme ottaa haasteen vastaan”, 
he kertovat.

Yhteisöllinen kokemus saunan lauteilla
Taidesaunan kokemus alkaa jo siitä, miten vieraat löytävät sen 
puistotien päästä. Ulospäin rakennus näyttäytyy hienovaraisen 
kutsuvana. Tilat on suunniteltu huolellisesti ottaen huomioon eri 
suuntiin avautuvat näkymät sekä taiteen ja huonekalujen muo-
dostamat kokonaisuudet. Sauna laajentaakin Serlachius-museo 
Göstasta alkavan elämyksen uuteen herkempään ja kodikkaam-
paan suuntaan.

Suomalaisille sauna on intiimi ja henkilökohtainen paikka, joka luo 
yhteisöllisyyden tunteen. Arkkitehdeille suomalainen sauna on vuo-
sien varrella tullut tutuksi siten, että he ovat saunoneet ryhmässä. 

TAIDESAUNA ARKKITEHTUURIN 
FINLANDIAN FINAALIKOLMIKOSSA
Serlachius-museoiden Taidesauna keräsi valtakunnallista huomiota päästessään 
Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon finaalikolmikkoon. Lokakuun 3. päivänä julkistetun 
palkinnon voitti Jyväskylän yliopiston kirjaston peruskorjaus. Voittajan valitsi elokuva- 
ohjaaja Klaus Härö.

Taidesaunaa arvioitiin seuraavasti: "Serlachiuksen taidemuseon komea taidepaviljonki 
on saanut arvoisensa naapurin. Rantakoivujen ja kaislan syliin käpertyy – yllättäen 
– siro betoninen taidesauna. Tila tarjoaa löylyjen ja lisäksi myös esteettisen kokemuk-
sen. 'Pikkupaviljongin' seiniä koristavien teosten lisäksi hienosti viimeistelty rakennus 
sisältää lukemattoman määrän ihasteltavia yksityiskohtia ja arkkitehtonisia oivalluksia. 
Näiden rinnalla ikkunoista avautuva klassisen kaunis suomalainen maisema, jos ei nyt 
aivan kalpene, niin ainakin joutaa hetken odottamaan."

SERLACHIUS-MUSEOIDEN  
YMPÄRISTÖTYÖ SAI KIITOSTA
Serlachius-museoissa 16.9. tehty seuranta-auditointi osoitti, että museoissa on jatkettu 
vahvaa työtä ympäristö- ja vastuullisuusteemojen parissa. Auditointi liittyi museoiden 
viime vuoden lopussa saamaan ISO 14001 -ympäristösertifikaattiin.

Auditoija Liisa Niemi Kiwa Inspectasta kiitti Serlachius-museoiden ympäristötyötä, joka 
on rakennettu onnistuneesti palvelemaan monipuolista toimintaa ja osaamista useissa 
eri yksiköissä. ”Museoiden arvoihin sisältyy laatu, ja se näkyy ja sen aistii kaikessa 
toiminnassa selvästi. Lisäksi fyysiset puitteet tukevat sitä”, hän totesi.

Liisa Niemen mukaan ISO 14001 -ympäristöstandardi on edelleen varsin harvinainen 
kulttuuriorganisaatioilla. Tapahtumapuolella tavataan jonkin verran 9001-laatujärjestel-
mää. Hänestä on kuitenkin hyvä ratkaisu, että Serlachiuksella on valittu kehittämistyön 
pohjaksi nimenomaan ympäristöjärjestelmä, koska museoiden toimintaan liittyy paljon 
logistiikkaa. Laatu ja vastuullisuus liittyvät joka tapauksessa olennaisena osana myös 
ympäristöstandardiin. 

Serlachius-museoiden kehitysjohtaja Päivi Viherkoski iloitsi museoiden saamasta pa-
lautteesta. ”Saimme hyviä kehitysvinkkejä ja uskoa siihen, että olemme oikealla tiellä.” 

KONSERVAATTOREIDEN 
TYÖ AVAUTUU VIDEOLLA 
Museossa toimivien konservaattoreiden työ ei yleensä 
näy kävijöille. He ovat kuitenkin tehneet teoksille monia 
asioita, ennen kuin ne on ripustettu näyttelyyn. 
Serlachius-museoiden konservaattorit kertovat uudella 
videolla työstään arvokkaan taidekokoelman säilyt-
tämiseksi, jotta tulevat sukupolvetkin saavat nauttia 
teoksista jopa vuosisatoja myöhemmin. 

Serlachius-kanava YouTubessa täydentyy jatkuvasti 
uusilla näyttelyesittelyillä, haastatteluilla, trailereilla 
sekä museotyön esittelyillä. Käy tutustumassa!

youtube.com/serlahiusmuseot

UUSI PODCAST 
PUHUU NYKYTAITEESTA 
Serlachius-museoiden uusi podcast Taidepuhetta 
aloittaa lokakuussa 2022. Podcast liittyy taidemuseo 
Göstan Aamukahvit kaupungin katolla -näyttelyyn, jossa 
esitellään Serlachiuksen nykytaidekokoelmaa. 

Näyttely on jaettu teemoihin, ja 
jokaisessa podcast-jaksossa 
keskustellaan aina yhdestä 
teemasta yhdessä näytte-
lyn taiteilijoiden kanssa. 
Keskusteluissa käsitel-
täviä teemoja ovat juuret, 
suojaton, rajat, sankarit, roolit, 
esillä, luonto ja kotikaupunki. 
Uusi podcast julkaistaan noin kerran 
viikossa kahdeksan viikon ajan SoundCloud-palvelussa.

Kuva: Archmospheres Photography, Marc Goodwin.
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P A L V E L U T P A L V E L U T

Kuvat: Archmospheres Photography, Marc Goodwin.

Tämä sai heidät suunnittelemaan saunan yhdessäolon näkökul-
masta ryhmälle, joka on kokoontunut lauteille kiukaan ympärille.

Arkkitehdit pitävät Serlachius-museoita enemmän kuin vain muse-
ona. Taiteen kokemus yltää siellä museon seinien ulkopuolelle. 
”Göstan paviljonki rakennuksena on osa emotionaalista matkaa, 
joka koostuu eri elementeistä. Taidesauna on osa tätä matkaa, joka 
yhdistää luonnon ja taiteen entistä intiimimmässä ja läheisemmäs-
sä mittakaavassa”, he luonnehtivat.

Haaste suunnittelijoille ja rakentajille
Pääsuunnittelusta ja toteutussuunnittelusta projektissa vastannut 
arkkitehti Pekka Pakkanen sanoo, että meksikolaisten ja slove-
nialaisen arkkitehtien on ollut mahdollista tarkastella saunomisen 
prosessia ilman tradition tai konvention taakkaa. Rakennuksen 
tunnelmaa määrittävät määrätietoiset avaukset maisemaan ja laa-
dukkaat, aikaa kestävät rakennusmateriaalit sekä poikkeuksellisen 
huolellinen yksityiskohtien viimeistely.

”Maisemapuistoon tarkasti upotettu rakennuskokonaisuus nousee 
rinteestä uritettuina betonimuureina ja avautuu järven suuntaan 
kevyinä tammiosina. Talotekniikan, haastavan ilmastomme edellyt-
tämien räystäs- ja liitosrakenteiden sekä materiaalien jatkoksien 
näkymättömiksi saattaminen on haastanut niin suunnitteluryhmän 
kuin rakentajienkin taidot äärimmilleen”, hän kertoo.

Suomalaista nykytaidetta ja kansainvälistä designia
Saunassa nähdään kotimaista nykytaidetta teosten lisäksi myös 
käyttöesineissä. Satu Rautiaisen suurikokoinen tilausteos Lintujen 
juomapaikka (2022) koristaa eteistilan seinää. Teoksen aihe 
toistuu myös Rautiaisen suunnittelemissa saunan tekstiileissä. 
Tuula Lehtisen mosaiikkiteos Syli (2022) koristaa puolipyöreää 
ulkosuihkua, joka on käytössä ympäri vuoden. Muita taiteilijoita 
ovat Jussi Goman, Anne Koskinen, Laura Könönen, Anni Rapinoja 
ja Noora Schroderus. 

Saunan sisustuksessa nähdään huonekaluja kansainvälisiltä 
huippusuunnittelijoilta, kuten Òscar Tusquets, Patricia Urquiola, 
Jasper Morrison ja Faye Toogood. Suomalaisista suunnittelijoista 
saunassa ovat edustettuina muun muassa Alvar Aalto, Eero Aarnio, 
Lisa Johansson-Pape ja Antrei Hartikainen.

Sauna täydentää Serlachiuksen palvelutarjontaa
Taidesauna tarjoaa ainutlaatuisen lisän niin Serlachiuksen omiin 
palveluihin kuin koko suomalaiseen saunakulttuuriin, josta on 
viime vuosina tullut kansainvälisesti tärkeä matkailutuote. Saunaa 
vuokrataan ryhmille virkistys-, kokous- ja juhlakäyttöön. Sen löylyis-
tä pääsevät nauttimaan myös yksittäiset saunan ystävät ennalta 
sovittuina yleisöpäivinä. 
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AAMUKAHVIT KAUPUNGIN KATOLLA 
Teoksia Serlachiuksen taidesäätiön nykytaidekokoelmasta

Mistä näyttelyn nimi tulee?  
Aamukahvit ovat perinteisesti paikkoja, joissa puhutaan päivän-
polttavat ajankohtaiset asiat, ja monesti syvemmällekin luotaavat 
keskustelut voivat löytää paikkansa aamupalapöydästä.  

Näyttelyn nimi tulee Ville Lenkkerin valokuvateoksesta Aamukahvit 
kaupungin katolla. Siinä mies istuu katolla Mäntän tehtaan piipun 
vieressä. Näköalana on Koskelanlampi ja syksyisiä puita – ei siis 
kovin kaupunkimainen ympäristö. Näyttelyssä tämä teos esitetään 
yhdessä Santeri Tuorin Nightfall Tokyo -nimisen mediateoksen 
kanssa. Siinä puolestaan nähdään ylhäältä päin, miten suurkau-
pungin valot syttyvät illan pimetessä. 

Minusta nämä kaksi teosta sopivat hyvin johdannoksi koko näytte-
lylle: Serlachius-museoissa katsellaan elämää pikkukaupungista 
käsin, ja paperitehdas liittyy tietysti erottamattomasti museon 

historiaan. Samalla pienessä kaupungissa sijaitseva museo 
kuitenkin kurkottelee kohti suurempia kenttiä, ja museon toiminta 
on hyvin kansainvälistä. 

Miten lähdit suunnittelemaan näyttelyä 
Serlachiuksen nykytaidekokoelmasta? 
Serlachiuksen taidesäätiön ensimmäisistä nykytaidehankinnoista 
on runsaat kymmenen vuotta. Tämä on siis hyvä hetki pysähtyä 
tarkastelemaan, minkälainen kokoelmasta on alkanut muotoutua. 
Näyttelyn yhteydessä julkaistaan myös kirja, jonka toimittaa 
Pauli Sivonen. Kirja esittelee kokoelmaa laajemmin. 

Koronakeväänä 2020 meillä, kuten niin monilla muillakin, oli 
epävarmuutta siitä, mitä näyttelyitä pandemian rajoituksien alla 
pystytään järjestämään. Oli vaarana, että kansainväliset näyttelyt 
peruuntuisivat, ja siihen tilalle haluttiin varasuunnitelma. 

Serlachius-museoiden nykytaidekokoelmaa on kartutettu aktiivisesti vuodesta 2010 alkaen, ja siihen kuuluu tällä 
hetkellä yli viisisataa teosta. Kokoelmanäyttely Aamukahvit kaupungin katolla kokoaa eri teemojen alle oman 
aikamme keskustelunaiheita. Näyttelyn on kuratoinut Serlachius-museoiden kokoelma- ja näyttelypäällikkö Laura 
Kuurne, joka kertoo näyttelystä. 

Ville Lenkkeri, Aamukahvit 
kaupungin katolla, 2013,  
pigmenttivedos.

Stiina Saaristo, 
Watership Down vs. Brambly Hedge, 
2014, lyijykynä ja hiili paperille. 
Kuva: Jussi Koivunen

Heikki Marila, Arvi, 2016, 
öljy ja akryyli kankaalle. 
Kuva: Hannu Miettinen.

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.

Sain tehtäväksi tutkia, minkälaisia näyttelyitä omasta nykytaide-
kokoelmastamme saisi aikaiseksi.  

Koronahuolen tulviessa tiedotusvälineistä oli ihanaa uppoutua käy-
mään läpi koko Serlachiuksen nykytaidekokoelma teos teokselta. 
Samalla se oli katsaus omaan työhistoriaani: moniin näyttelyihin, 
joiden tekemisessä olen saanut olla mukana ja joista teoksia on 
hankittu. Lopputuloksena oli näyttelysuunnitelma, joka päätettiin 
toteuttaa myöhemmin, vaikka uhkakuvat eivät toteutuneetkaan. 

Miten näyttelyn teemat valikoituivat?  
Teemat nousivat esiin teoksista. Huomasin, että kokoelman teokset 
käsittelivät paljon sellaisia aiheita, jotka ovat olleet esillä yhteis-
kunnallisessa keskustelussa. Yhtenä laajempana aiheena esiin 
nousi pakolaisuus, rasismi ja rajojen sulkeutuminen, oman kodin 
menettäminen sekä omien juurien merkitys. Kokoelman teoksista 
löytyy myös valtaan ja sukupuoleen liittyviä poliittisia teemoja.  
Taiteilijana toimiminen ja omakuva ovat aiheita, jotka ovat vahvasti 
esillä jo Serlachiuksen vanhan taiteen kokoelmassa, ja teema 
jatkuu nykytaiteessa. Poliittisten tai kantaaottavien teosten rinnalla 
kokoelmassa on myös visuaalisuuteen, oivaltamiseen tai leikki-
syyteen kuin selkeään sanomaan keskittyviä teoksia. Ne kuvaavat 
sellaista, mitä voi olla hankala pukea sanoiksi. Teokset alkoivat 
kuin itsestään ryhmittyä tiettyjen otsikoiden alle, ja siitä muodostui 
näyttelyn ripustus.  

Pyrin valitsemaan mukaan monipuolisesti teoksia eri taiteen-
aloilta, kuten maalauksia, valokuvia, grafiikkaa, piirroksia, videoita 
ja veistoksia. Suurin osa säätiön hankinnoista tehdään omista 
näyttelyistä. Halusin, että nyt esille pääsevät myös sellaiset todella 
kiinnostavat työt, jotka ovat olleet vuosikausia museon säilytysti-
loissa, mutta joita ei vielä ole nähty esillä Mäntässä. 

Mitä näyttelyyn liittyvät hashtagit merkitsevät?  
Hashtagit korvaavat perinteiset salitekstit. Seinällä olevien 
selittävien tekstien sijaan lattiassa on hashtag johdattelemassa 
ajatuksia näyttelyn tiettyyn teemaan. Ne on laadittu hyvin väljiksi. 
Tarkoitukseni on jättää tilaa katsojien omille ajatuksille eikä pyrkiä 
selittämään ja pureskelemaan asioita valmiiksi.  

Mikä on nykytaiteen merkitys yhteiskunnallisen  
keskustelun herättäjänä tai sen välittäjänä? 
Taide ei voi olla yhteiskunnasta irrallinen osa. Näen taiteen
merkityksen varsinkin siinä, miten se havainnoi ja tuo näkyville 
asioita, joita ei välttämättä muualla näe. Ehkä taide vaikuttaa 
useimmin yksilöiden tasolla: teosten äärellä voi avautua mahdol-
lisuus ajatella ja keskustella hankalistakin aiheista ja parhaim-
millaan ymmärtää elämää jonkun muun näkövinkkelistä. Toisaalta 
taiteella voisi olla enemmänkin mahdollisuuksia osana laajempaa 
yhteiskuunnallista keskustelua, mutta nykytaide koetaan usein liian 
hankalana.  

Voi toisaalta kysyä, miksi taiteen pitäisi herättää keskustelua. Eikö 
mielipiteitä ja puhetta ole jo runsaasti, ja kanavia tähän on verkko 
täynnä? Pari vuotta sitten Suomessa käytiin julkista, kärkästäkin 
keskustelua siitä, onko taiteen tehtävä julistaa oikeaoppista sano-
maa, josta taideväki on jo valmiiksi samaa mieltä. 
 
Toisaalta saako taiteilija vaieta vaikeista teemoista, riittääkö taiteen 
sisällöksi värien sointi ja muotokieli, vai onko se vain esteettistä 
koristelua? Oma vastaukseni tähän kiistaan on selvä: ei taidetta 
voi kahlita siihen tai tähän eikä sille voi määritellä yhtä tehtävää. 
Serlachiuksen kokoelmasta löytyy ilokseni sekä selväsanaisesti 
kantaaottavia teemoja että monitulkintaisempia teoksia, joiden 
äärellä voi puntaroida ja assosioida asioita vapaammin. 
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Miten luonnehdit Serlachiuksen 
nykytaidekokoelmaa?  
Kokoelmassa on lähinnä suomalaista nykytaidetta. Omista 
näyttelyistä on lisäksi hankittu kansainvälistä nykytaidetta. Gösta 
Serlachius loi pitkäaikaisia suhteita taiteilijoihin, joiden kanssa 
teki yhteistyötä, kutsui vieraaksi Mänttään ja joilta hän hankki 
teoksia kokoelmaansa. Tämä toimintamalli on jatkunut myös 
nykytaiteen osalta. 
 
Kokoelmasta erottuvat muutamat taiteilijat, joilta on hankittu 
merkittävä määrä teoksia ja joiden kanssa on tehty yksi tai 
useampia näyttelyitä. Heitä ovat esimerkiksi Eija-Liisa Ahtila, 
Elina Brotherus, Ville Lenkkeri, Marita Liulia, Esther Shalev-Gerz 
ja Riiko Sakkinen. Muutamien muidenkin taiteilijoiden uraa 
seurataan ja teoskokonaisuuksia kartutetaan pidemmällä täh-
täimellä. Tällaisia ovat Trish Morrissey, Noora Schroderus, Anna 
Retulainen, Reima Nevalainen, Stiina Saaristo ja Santeri Tuori. 

Gösta Serlachiusta miellyttivät henkilöaiheet ja muotokuvat, ja 
ihmisen kuva näkyy monella tapaa myös nykytaidekokoelmassa.  
Näyttelyä tehdessä huomasin, että kokoelma on oikeastaan 
melko perinteinen: suurin osa teoksista on keskikokoisia, 
seinille ripustettavia tai jalustoille esiin asetettavia taideteoksia. 
Mediataidetta on melko paljon. Tähän ovat syynä käytännön 
seikat, kuten säilytystilat. Esimerkiksi isojen installaatiokoko-
naisuuksien säilyttämiseen ei tällä hetkellä ole asianmukaisia 
säilytystiloja.  

Olet itse ollut vaikuttamassa moniin nykytaide- 
hankintoihin. Valitsitko näyttelyyn nimenomaan  
omia suosikkejasi? 
Totta kai mukana on joitain omia suosikkejani, kaikki muuhan 
olisi älytöntä! Näyttelystä olisi tullut aivan eri näköinen, jos sen 
olisi kuratoinut kuka tahansa muu. Ennen kaikkea olen pyrkinyt 
luomaan melko runsaan näyttelyn, joka kuvastaisi kokoelmaa 
ja kuitenkin pysyisi koossa. Näyttelyn toimivuus kokonaisuutena 
täytyy huomioida jokaisessa teosvalinnassa. Olenkin joutunut 
jättämään ripustuksesta pois monia omia suosikkejani, ettei tila 
olisi liian täyteen ahdettu. Näyttelyarkkitehti Osmo Leppälällä on 
merkittävä rooli siinä, minkälainen tunnelma näyttelyssä on. 

Näyttelyä täydentää podcast-sarja. 
Mikä sen tarkoitus on?  
Taidepuhetta-podcastia aletaan julkaista jo ennen näyttelyn 
avautumista, ja se johdattelee osaltaan näyttelyn teemojen 
äärelle. Podcastissa osa näyttelyn taiteilijoista on vieraina 
keskustelemassa heidän tuotantoonsa liittyvistä teemoista. Olisi 
hienoa, jos se herättäisi ihmiset puhumaan näyttelyn sisältämis-
tä aiheista myös laajemmin. 

 

AAMUKAHVIT
KAUPUNGIN KATOLLA
5.11.2022–16.4.2023
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Kuuntele Puhetta 
nykytaiteesta -podcastia 
SoundCloud-palvelussa!
Ensimmäinen podcast jul- 
kaistaan lokakuun lopussa.

Viereisellä sivulla: Emma Helle, Hemispheric Lavender Chunk, 2016, 
tempera ja putrido lehmukselle. Kuva: Sampo Linkoneva.

Niko Luoma, Self-Titled Adaptation of Nude Descending a Staircase, No.2 
(1912), 2021, pigmenttivedos, diasec. Kuva: Niko Luoma.

Gösta Serlachiuksen taidesäätiö.
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Kolme kirjainta E, G ja S on vuosien varrella piirtynyt niin hylättyihin tehtaisiin kuin ydinsukellusvenesatamiin 
ympäri maailmaa. Maamme tunnetuimpiin ja kansainvälisesti menestyneimpiin graffititaiteilijoihin kuuluvan 
EGSin näyttely This Could Go on Forever kertoo näiden kolmen kirjaimen matkasta eri ympäristöissä, toteutettuna 
eri materiaaleilla. 

EGS on maalannut graffiteja 13-vuotiaasta lähtien. Vuosien 
saatossa hänen täginsä on piirtynyt erilaisiin kohteisiin yli viides-
säkymmenessä maassa. EGS on jo pitkään tehnyt monipuolisesti 
muutakin taidetta, kuten lasiveistoksia, tussipiirustuksia ja grafiik-
kaa, mutta graffitilla on edelleen merkittävä rooli hänen tuotannos-
saan. Graffititaustan jättämää perua on myös hänen halunsa pysyä 
anonyyminä.

Ensimmäisen kerran EGS ja Serlachius-museot tekivät yhteistyötä 
kesällä 2021, kun taiteilija maalasi Tampereen ja Mäntän välillä 
liikennöivän Serlachius-bussin kyljet toisinnoilla aiemmin teke-
mistään graffiteista. Tuona kesänä Serlachius-museoissa oli esillä 
Banksy. A Visual Protest -näyttely, ja museokävijät saivat toteuttaa 
omia graffitejaan museon puistoon pystytettyyn seinään. Jo hieman 
aiemmin EGSin kanssa oli sovittu, että hän alkaisi valmistella 
yksityisnäyttelyään museoon syksyksi 2022.

Kaksi teoskokonaisuutta
Serlachius-museoissa nyt nähtävä näyttely on monivaiheisen 
prosessin tulos. EGS teki hylätyn virolaisen teollisuusrakennuk-
sen seinään graffitin, joka dokumentoitiin, ja sen pohjalta syntyi 
kolmiosainen lasiveistos Riihimäellä. Valmis veistos otettiin mukaan 
seuraavalle matkalle Viroon, ja sen pohjalta syntyi uusi maalaus, 
joka dokumentoitiin ja niin edelleen. 

Teoskokonaisuuden This Could Go on Forever muodostavat 
prosessia esittelevä kaitafilmielokuva, matkan varrella karttunut 
dokumentaarinen aineisto luonnosvihkoineen ja valokuvineen, sekä 
tietysti lasiveistokset.

Toinen Serlachius-museoiden näyttelyssä nähtävä teoskokonaisuus 
on nimeltään Ghosts of My Past. Sen muodostavat näyttelytilan sei-
nään maalattu graffiti sekä heijastavasta teräksestä abstrahoiden 
muotoillut kirjaimet E, G ja S, jotka peilaavat paitsi vastakkaisen 
seinän maalausta, myös näyttelyn kävijöitä. Lopputuloksessa voi 
nähdä taiteilijan pitkän uran varrelta heijastumia, jotka risteilevät 
fragmentaarisina kuin menneisyyden aaveet. Installaation nimi 
viittaa siihen.

Maantieteellinen ja historiallinen ulottuvuus
EGSin näyttelyssä yhdistyvät maantieteellinen ja historiallinen ulot-
tuvuus. Hän maalaa graffitinsa usein ränsistyneisiin rakennuksiin 
Viron syrjäseuduilla. Ne ovat maan neuvostomenneisyyden jääntei-
tä: käytöstä poistuneita tehdas- tai konttorirakennuksia, tyhjilleen 
jääneitä kolhoosikanaloita ja kylmän sodan aikaisia ohjussiiloja. 

Luonto on vuosikymmenien mittaan alkanut vallata takaisin näitä 
betonista valettuja rakennelmia. Keskeinen osa teosprosessia ovat 
tutkimusmatkat, joita taiteilija tekee Viron metsiköihin ja hylätyille 
tehdasalueille. Työryhmään kuuluvat EGSin lisäksi valokuvaaja 
Marko Rantanen ja graafinen suunnittelija Viktor Gurov.

Katoavaisuus on keskeinen osa prosessimaista teosta. Kukaan ei 
tiedä kuinka pitkään graffitit tai seinät, joihin ne on maalattu, ovat 
olemassa. Koko prosessi on kuvattu kaitafilmille, mikä osaltaan 
korostaa muistojen ja menneisyyden kietoutumista nykyhetkeen. 
Osa teosprosessin valokuvista on otettu vuosikymmeniä vanhoilla 
neuvostovalmisteisilla filmikameroilla. 

Kuva: Marko Rantanen.

EGS – KOLMEN KIRJAIMEN LOPUTON MATKA  
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Dokumentointi osa prosessia
Graffitien dokumentointi on tärkeällä sijalla EGSin tuotannossa. 
Uransa alussa EGS valokuvasi maalaamansa graffitit mahdollisim-
man läheltä mutta on katunut sitä myöhemmin. Mitä kauempaa 
valokuvan ottaa, sitä enemmän valokuva paljastaa niin maa-
lausympäristöstä kuin ajankohdasta. 

Dokumentoidusta graffitista muodostuu eräänlainen aikakapseli, 
jonka avulla voi matkustaa jo kadonneeseen aikaan ja paikkaan. 
Myös This Could Go on Forever -projektissa surumielinen maisema 
on voimakkaasti läsnä. Ympäristö muodostuu yhtä tärkeäksi kuin 
siihen maalatut kolme kirjainta. 

Miksi EGS on valinnut kohteeksi juuri Neuvosto-Viron hylätyt 
rauniot? EGSin taiteessa on hyvin henkilökohtainen juonne: hän 
käsittelee niin yhteiskunnan kuin kuvataiteenkin historiaa omien 
muistojensa ja oman taustansa kautta. Vuonna 1974 syntynyt tai-
teilija on matkustellut Virossa 1980-luvulta lähtien, ja merkittävää 
osaa hänen lapsuudestaan on varjostanut kylmän sodan ilmapiiri 
sekä kahtiajakautunut Eurooppa. 

This Could Go on Forever -teosprosessi liittyy tämän aikakauden 
käsittelyyn ja uudelleenarviointiin. Lähihistorian tarkastelu nyky-
hetken perspektiivistä on tärkeää. Jos emme ymmärrä menneisyyt-
tämme, on meidän vaikea rakentaa kestävää tulevaisuutta.

Genesis
4.2.–19.11.2023
Ahmed Al-Nawasin (s. 1980) ja Minna Henrikssonin (s. 1976) 
näyttelyn keskiössä on paperipatruunoiden, erityisesti Serlachius-
yhtiön johtajien vahvasti taloudellisen hyödyn määrittämä suhde 
heidän toimintaansa Suomen ulkopolitiikassa, tehtaan työoloissa 
ja kuvataiteen kentällä. 

Teokset kommunikoivat Lennart Segerstrålen (1892–1975) 
Serlachius-museo Gustafissa eli entisessä Serlachius-yhtiön 
pääkonttorissa aulaa kiertävän friisin ja taidemuseo Göstan 
kartanon kirjaston kattomaalauksen kanssa. Niissä jokin 
taivaallinen voima tai keskeinen henkilö saa aikaiseksi syntymän. 
Näyttely pyrkii tarjoamaan vaihtoehtoisen kuvauksen Serlachius-
yhtiön perustamisesta.

Elena Näsänen: Yö ja päivä 
25.3.2023–3.3.2024
Elena Näsäsen (s. 1968) videoinstallaatiossa lomittuu yhteen 
kaksi kohtausta eri puolilta ilmastonmuutoksen kanssa 
kamppailevaa Eurooppaa. Toinen kohtauksista sijoittuu 
Pohjois-Euroopassa sijaitsevaan saareen, toinen autioituneelle 
vuoristoseudulle Etelä-Eurooppaan. Yö ja päivä tarkentaa 
ilmastonmuutoksen seurauksiin: muuttoliikkeeseen, globaaliin 
eriarvoistumiseen ja siitä seuraavaan syyllisyyteen.

Pirjetta Brander: Pohjavirtaus 
25.3.–3.9.2023
Pirjetta Branderille (s.1970) taiteen tekeminen on pohjavirran 
luotaamista. Hän kuvaa usein epämiellyttäviä totuuksia aistien 
ja ymmärryksen rajamailta. Branderin taiteen perusta on tiedon 
hankkiminen. Teoksillaan hän kartoittaa maailmassa olemisen 
tapoja ja pohtii, kuinka olemista on mahdollista sietää. 

Näyttelyn teokset perustuvat liikkeeseen ja viivaan: 
piirrosanimaatiossa tehdas suoltaa liukuhihnalle tavaraa, 
toisaalla huolellisesti tutkitut kasviaiheiset piirrokset kihisevät 
tiivistynyttä elämää. Näyttely esittelee monipuolisen taiteilijan 
piirustuksia, grafiikkaa, animaatiota ja veistoksia vuosilta 
1996–2023. Näyttelyn kuraattori on Laura Kuurne.

Lorna Simpson: Haze
13.5.–8.10.2023
Yhdysvaltalaista Lorna Simpsonia (s. 1960) pidetään yhtenä 
tämän ajan vaikutusvaltaisimmista käsitetaiteilijoista. Hän tuli 
1980-luvulla tunnetuksi käsitteellisistä teoksista, joissa hän 
yhdisti valokuvaa ja tekstiä. 

Monialainen taiteilija työskentelee valokuvan, maalauksen, 
kollaasien ja veistosten parissa ja haastaa perinteisen näkemyk-
sen muistista, identiteetistä, sukupuolesta, rodusta ja historiasta. 
Näyttely esittelee poikkileikkauksen hänen monipuolisesta 
tuotannostaan, painottaen varsinkin monumentaalisten jäämaa-
lausten sarjaa. Näyttelyn kuraattori on Laura Kuurne.

Anna Estarriola
23.9.2023–3.3.2024
Anna Estarriola (s. 1980) tunnetaan kumman kiehtovista 
veistoksistaan ja mediainstallaatioistaan. Työskentelyssään 
taiteilija yhdistää kuvanveistoa, liikkuvaa kuvaa, performanssia, 
ääntä ja elektroniikkaa luoden tunnepitoisesti latautuneita kuvia, 
kohtauksia ja tilanteita. Estarriolan teokset tarkastelevat usein 
kohtaamisia inhimillisen ja ei-inhimillisen, tutun ja tuntematto-
man sekä elollisen ja ei-elollisen olemassaolon välillä. Näyttelyn 
kuraattori on Petra Lehtoruusu.

Catch 
4.11.2023–14.4.2024 
Mitä me voimme saada talteen virtaavasta elämästä? Sanalla 
’Catch’ tarkoitetaan muun muassa liikkuvan kohteen kiinniottoa, 
tarttumista, huomaamista ja ymmärtämistä. Se voi merkitä myös 
löytöä tai huomiota. Näyttelyn teoksissa maailma on liikkeessä. 
Ohikiitävien hetkien kohdalle on haluttu pysähtyä ja pyritty 
vangitsemaan niistä fragmentteja. Elämä on yksityiskohdissaan 
huikean rikas ja arvokas. Minkä äärelle tahdomme pysähtyä, 
mitä havaitsemme ja mitä muistamme?

Mukana ovat muun muassa taiteilijat Rita Jokiranta, Vappu 
Rossi, Janna Syvänoja, Hanna Vihriälä ja Hanna Saarikoski. 
Näyttelyn kuraattorit ovat Laura Kuurne ja Eeva Ilveskoski.

EGS – THIS COULD  
GO ON FOREVER 
24.9.2022–5.3.2023
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Lorna Simpson, Ice 8, 2018, muste ja akryyli gessolla pohjustetulle puulle 
©Lorna Simpson. Taiteilijan ja Hauser & Wirthin omistuksessa. 
Kuva: James Wang.

JULKAISU
 
EGSin näyttelyyn This Could Go on Forever liittyy 
samanniminen julkaisu, joka on 1970–80-luvun tyyliin 
toteutettu 64-sivuinen sanomalehti. Julkaisu on  
pakattu kovakantiseen koteloon. 

Julkaisun tekstit ovat kirjoittaneet näyttelyn projekti- 
vastaava, amanuenssi Tomi Moisio ja Serlachius- 
museoiden johtaja Pauli Sivonen. Valokuvat on ottanut 
Marko Rantanen ja taitosta on vastannut Viktor Gurov. 
Julkaisua myydään Serlachius-museoiden verkko-
kaupassa sekä museokaupoissa 17 euron hintaan.

TILAA KIRJAT 
KAUPPA.SERLACHIUS.FI

Elena Näsänen, Yö ja päivä, 2023, stillkuva videoinstallaatiosta.
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K O K O E L M A K O K O E L M A

Serlachius-museoiden kokoelmiin kuuluvan silinterihatun valmistajan leima. 
Maininnat Pariisin maailmannäyttelyn 1867 palkinnosta ja kuninkaallisista 
asiakkaista säilyivät myös uuden omistajan aikana.

Arkistolähde: Yritysten Lincoln, Bennett & Co. ja Melton & Co. asiakirjat,  
Stockportin kirjaston perinnekokoelman arkistot.

Mäntän tehtaiden 125-vuotisjuhlaa vietettiin komeasti syksyllä 
1993. Tehdas pantiin seisokkiin ja juhlittiin tuhannen hengen 
voimin jäähallilla. Myöhemmin Mäntän Klubilla järjestettiin juhlat 
muille sidosryhmille. Mäntän tehtaiden entinen hallintojohtaja 
Esko Lehtomaa muistelee, kuinka Klubille saapui vieras mukanaan 
kauhtuneen näköinen silinterihattu.

Hatun tuonut henkilö oli paikallishistorian harrastaja Keijo 
Riihonen, joka kertoi päähineen kuuluneen Mäntän tehtaan perus-
tajalle G. A. Serlachiukselle (1830–1901). Riihonen oli aiemmin 
esitellyt silinteriä paikallislehdessä. Hän kertoi Serlachiuksen anta-
neen hatun häälahjana Riihosen sedälle Johan Gideon Riihoselle, 
joka avioitui vuonna 1899. Toisessa polvessa Mäntän tehtailla työs-
kennellyt J. G. Riihonen oli muun muassa hoitanut halvaantuneen 
patruunan asioita juoksupoikana. Päähine lahjoitettiin Lehtomaalle 
saatesanoilla: ”Kohdelkaa tätä hattua kunnioituksella”. 

Silinteri oli useita vuosia tehtaalla, ensin Lehtomaan työhuoneen 
arkistokaapin päällä ja hänen jäätyään eläkkeelle Mäntän teh-
taanjohtaja Kari Muttilaisen kaapissa. Ajatus oli, että hattu siirtyisi 
johtajalta johtajalle, mutta se päätettiinkin lahjoittaa Serlachius-
museoille.

Hullu kuin hatuntekijä
Silinteri oli muodissa koko 1800-luvun ajan ja miellettiin varak-
kaamman miesväen päähineeksi. Erityisen laadukkaina pidettiin 

majavankarvasta valmistettuja hattuja. Majava oli metsästetty 
Euroopasta lähes sukupuuttoon, joten raaka-ainetta tuotiin 
Pohjois-Amerikasta. Valmistajan näkökulmasta varjopuolena oli 
huovutusprosessissa käytetty elohopea. Sanonta ”hullu kuin hatun-
tekijä” juontaa todennäköisesti elohopeamyrkytyksen oireisiin.

Silkkikankaalla päällystetyt silinterit voittivat alaa 1800-luvun 
kuluessa. Kun pitkänukkainen silkkikangas (felbi) keksittiin kiinnit-
tää sellakalla kovetettuun puuvillakankaaseen, tuloksena oli kevyt 
ja hyvin muotonsa säilyttävä päähine. 

Hatuntekijän leima
Silinterin leima kertoo, että sen valmistaja Melton & Co. oli saanut 
mitalin Pariisin maailmannäyttelystä vuonna 1867. Verrattaessa 
hatussa olevaa leimaa näyttelyssä palkitun hatuntekijä Henry 
Meltonin (194 Regent Street, Lontoo) leimaan vuodelta 1865 voi 
huomata yhtäläisyyksien lisäksi myös pieniä eroja. 

Silinteri on luultavasti valmistettu 1880-luvulla tai myöhemmin. 
Henry Melton julkaisi vuosina 1883–1884 ilmoituksia, joissa hän 
kertoi luovuttavansa yrityksensä kirjanpidon ja asiakkaidensa mitat 
Lincoln Bennett & Co:lle. Regent Streetillä olleesta kauppaliikkees-
tä luovuttiin, ja yritys jatkoi Lincoln Bennettin yhteydessä nimillä 
Melton & Co. ja vuodesta 1898 Melton & Co. Ltd. Päähineet 
valmistettiin perinteikkään Lincoln Bennett & Co:n tehtailla.
Meltonin leima näyttää muuttuneen melko vähän vuosien saatossa. 

Serlachius-museoiden kulttuurihistorialliseen kokoelmaan lahjoitettiin vuonna 2020 silinterihattu, joka on peri-
mätiedon mukaan kuulunut Mäntän ensimmäiselle patruunalle G. A. Serlachiukselle. Hatun konservointi ja sen 
historian selvittäminen on tuonut esiin monia kiinnostavia yksityiskohtia, mutta kaikkiin avoimiin kysymyksiin ei 
vastauksia ole vielä saatu. 

SILINTERI- 
HATUN 
JÄLJILLÄ 
Tutkimustyö ja konservointi on  
tuonut uutta tietoa vanhasta hatusta
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Kun soitat Serlachius-museoihin, puhelimeen vasta-
taan yleensä näin: ”Serlachius-museot, myyntipalvelu, 
Marketta Linkoneva”. Avuliaan äänen takaa löytyy 
ihminen, joka on tehnyt vuosikymmenien ajan työtä 
taiteen ja asiakaspalvelun parissa.

Miten ja milloin olet tullut  
Serlachius-museoihin töihin?
Aloitin työt Serlachius-museoiden myyntipalvelussa maaliskuussa 
2015. Olin tavallaan paluumuuttaja, sillä asuimme vuodet 
2011–2014 pohjoisessa. Ehdimme jo ostaa talon Torniosta, 
mutta elämä heitti takaisin Mänttään.

Mitä kaikkea työhösi myyntipalvelussa sisältyy?
Toimenkuvani on aika laaja ja vaihtelee päivittäin. Suurimman 
osan työajasta vie kuitenkin ryhmien vierailujen suunnittelu, johon 
kuuluvat ohjelmasisältöjen ja aikataulujen laatiminen. Museoilla 
käy myös paljon tyhy- ja kokousryhmiä, joiden vierailuiden 
suunnittelussa autan.

Mitä asioita työsi vaatii? 
Työ vaatii tarkkuutta ja varmistelua sekä Serlachius-museoiden 
ja Mäntän palvelujen tuntemista. Kysymyksiä voi tulla maan ja 
taivaan väliltä, ja kaikkiin kysymyksiin pyritään löytämään vastaus.

Mitä olet tehnyt aiemmin työurallasi?
Työskentelin yli kaksikymmentä vuotta pankkialalla sekä oman 
työni ohella Taidekeskus Honkahovissa, jota pyöritimme mieheni 
Sampon kanssa lähes kaksikymmentä vuotta.

Sinulla on siis pitkä kokemus työstä taiteen parissa 
Mäntässä. Kerro siitä.
Muutimme vuonna 1991 Mänttään, jolloin mieheni suku osti 
Honkahovin, ja taidekeskuksessa aloitettiin nykytaidenäyttelyt. 

Vuonna 1993 perustettiin Mäntän kuvataideviikot, jotka olivat 
alussa hyvin kotikutoiset, ja niitä pyöritettiin pitkälti talkoovoimin. 
Talkoisiin osallistuivat taiteilijat sekä suuri joukko ystäviä, tuttavia 
ja sukulaisia. 

Näyttelyiden pystytyksen aikaan kodissamme asui taiteilijoita, 
joten elimme sananmukaisesti taiteen syvimmässä olemuksessa. 
Uskon, että kaikki mänttäläiset tiesivät jo tuolloin, mitä tarkoittaa 
performanssi ja installaatio. Näistä taidemuodoista käytiin 
äänekästä keskustelua kaupungilla ja paikallislehden yleisön-
osastossa.

Serlachiuksen Banksy-näyttely keväällä ja kesällä 
2021 näkyi myös myyntipalvelussa. Miten?
Koronarajoitusten vuoksi jouduimme säännöstelemään asiakkai-
den määrää näyttelyssä. Kävijät saivat varata sähköisestä kalente-
rista vierailuaikansa ennakkoon. Varauksia, niiden peruutuksia ja 
kyselyjä tuli sähköpostiin tuhansittain. Sen päälle saimme satoja 
ja taas satoja puheluja näyttelyn aikana. 

Venytimme päivää, jotta saimme palveltua kaikki asiakkaat 
mahdollisimman hyvin. Kaiken kaikkiaan näyttelyn herättämä 
kiinnostus ja suosio oli hieno kokemus, jonka on ymmärtänyt 
kunnolla vasta jälkeenpäin. Oli etuoikeutettua saada olla yhtenä 
pienenä osana mukana tekemässä näyttelyä. Muistelemme sitä 
kaiholla ja hyvillä mielin.

Mitä teet vapaa-ajallasi?
Harrastan talviuintia, joogaan, ulkoilen, retkeilen ja veneilen 
yhdessä mieheni kanssa.

 Sinun
SYDÄMELLISESTI

Marketta 
Linkoneva

Tämä tekee museolla olevan silinterin ajoittamisesta haastavaa. 
Leima on identtinen esimerkiksi verrattuna leimaan, joka on 
painettu paperiin, jossa Lincoln Bennett & Co:n todistetaan rekiste-
röineen Melton & Co:n tavaramerkin Yhdysvalloissa vuonna 1888. 
Yritys rekisteröi tavaramerkin useissa eri maissa ja uusi rekisteröin-
tejä eri vuosikymmenillä.

Hatuntekijä hänen kuninkaalliselle korkeudelleen
Noin vuosina 1840–1883 Lontoossa hattuliikettä pitänyt Henry 
Melton ei ollut kuka tahansa käsityöläinen. Asiakkaina olivat muun 
muassa kuningatar Viktoria, hänen puolisonsa prinssi Albert ja 
heidän poikansa Walesin prinssi, tuleva kuningas Edvard VII.

Henry Meltonin ajatuksista hatuntekijänä tiedetään poikkeuksel-
lisen paljon, koska hän kirjoitti kirjan Hints on Hats Adapted to 
the Heads of the People (Vinkkejä siitä, miten hattu sovitetaan 
jokaiseen päähän, 1865). Kirjassa kerrotaan muun muassa 
päähineiden historiasta ja anekdootteja Meltonin kuuluisimmista 
asiakkaista. 

Eräs Henry Meltonin uran kohokohdista sijoittui aivan hänen 
uransa alkuaikoihin. Meltonin valmistama silinterihattu on 

ikuistettuna Sir Edwin Landseerin 
prinssi Albertin metsästyskoiraa 
esittävään maalaukseen 
Eos (1841), jonka kunin-
gatar Viktoria oli tilannut 
joululahjaksi puolisol-
leen. Melton kirjoitti 
hieman katkerasti: ”…
kun vain tuuman olisi 
hattu ollut suoremmas-
sa, olisi kruunu esittänyt 
nimeni hatuntekijänä 
hänen kuninkaalliselle 
korkeudelleen”. 

Mieluinen konservoitava
Jyväskylän konservointikeskuksessa harjoittelussa ollut konser-
vaattoriopiskelija Kristiina Kuisma konservoi silinterihatun yhdessä 
johtavan konservaattorin Anne Vesannon kanssa keväällä 2022. 
Kristiina Kuisma on työskennellyt Helsingin Kaupunginteatterin 
puvustossa lähes kaksikymmentä vuotta, ja hän on valmistanut 
silinterihattuja muun muassa G. A. Serlachiuksesta kertovaan näy-
telmään Metsäperkele, jonka ohjasi Kari Heiskanen vuonna 2013. 

Päähineen mahdollisten haitta-aineiden kartoittamiseksi 
Metropolia ammattikorkeakoulusta tilattiin röntgenfluoresenssi-mit-
taus (XRF). Mittauksessa selvisi, että päähineessä on vähäisiä 
määriä arseenia ja elohopeaa, mutta ne eivät aiheuta erillisiä 
toimenpiteitä säilytyksessä ja esillepanossa. Päähinettä konservoi-
taessa asiallisesta suojautumisesta huolehdittiin. 

XRF-mittauksessa silinteristä havaittiin kohtuullinen määrä tinaa, 
jota on käytetty silkin kuormituksessa noin 1870-luvulta lähtien. 
Silkkiä kuormitettiin lisäpainon saamiseksi painon mukaan 
myytävään arvokkaaseen materiaaliin. Silkin kuormittaminen 
tinalla nopeuttaa kankaan hajoamista. Vuorin viiltovauriot viittaavat 
kuormitettuun silkkiin.

Kristiina Kuisma kertoo, että silinteri oli rakenteellisesti ehjä, 
mutta konservoinnin teki haasteelliseksi silkin hauraus. Päähineen 
puhdistaminen ja tahrojen poisto täytyi tehdä hellävaraisesti. 
Monivaiheisessa konservointiprosessissa hauras ja vaurioitunut 
silkkivuori suojattiin nylontyllillä, joka sävytettiin vuoriin sopivaksi. 
Irronnut nahkainen vuorinauha ommeltiin käsin kiinni alkuperäisiin 
ommeljälkiin, mutta harvempaan.

Taidokkaasti valmistettu ja konservoitu silkkipytty näyttää edelleen 
kauniilta säilyttäen osan arvoituksestaan.

Katri Tolonen
Amanuenssi

Kristiina Kuisma esittelee konservoitua silinteriä, jolle hän antoi pilke 
silmäkulmassa työnimen Hattuperkele mukaillen G. A. Serlachiuksesta 
kertovaa näytelmää. | Kauppaneuvos G. A. Serlachius 1800-luvun lopulla. 
Kuvaaja: Karl Emil Ståhlberg. Kuva: Serlachius-museot, kuvakokoelmat.

" Hatut eivät muutu paremmaksi  
ikääntyessään, vaikka joskus ystävien 
päät ja viini niin tekisivätkin. 

 - H-- Hatuntekijä Henry Melton
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O H J E L M A V I N K I T

ESIMERKKI KOKOUS- JA TYHYPAKETISTA
klo 12 Yhtiölle töihin Serlachius-museo Gustafissa
Draamaopastus vie 1950-luvun hierarkkiseen ilmapiiriin, 
kirvoittaa naurut ja hitsaa ryhmää yhteen! 
 
klo 13.30 Lounas taidemuseolla ravintola Göstassa 
 
klo 15 Opastettu kierros taidemuseolla
Nykytaidetta, Suomen kultakauden mestareita, upeaa arkki-
tehtuuria – useita näyttelyitä ja taidetta jokaiseen makuun. 
 
klo 16.30 Majoittuminen Art Hotel Honkahoviin
Vuorineuvos R. Erik Serlachiuksen 1930-luvulla valmistunut 
hurmaava edustuskoti on kokonaan ryhmänne käytössä. 

klo 18 Saunailta upealla Taidesaunalla voi alkaa
Taidetta, designia ja hyvää ruokaa tässä arkkitehtuurin 
helmessä. 
 
klo 22 Honkahoviin – kauniita unia
 
klo 9 Ravintola Göstan maukas aamiainen 
tarjoillaan Honkahovissa, aikanaan Euroopan suurimman  
lasi-ikkunan äärellä.

Hinta alkaen 189,80 e / henkilö sisältäen 
opastukset, kokoustilan, lounaan ja kahvit, 
Taidesaunan (sis. pyyhkeet ja laudeliinat),  
illallisen, aamiaisen ja majoittumisen kahden  
henkilön uniikeissa huoneissa. 
 
Voimme maksusta liittää mukaan lisä- 
tarjoiluja, kuten Taidesaunan snackseja  
tai ohjelmaa.  

Yksi museoiden perustehtävistä on tutkiminen ja tutkimustulosten 
julkaiseminen. Se on museon olemassaolon kannalta yhtä tärkeää 
työtä kuin kokoelmista huolehtiminen, näyttelyiden järjestäminen ja 
hyvien palveluelämysten tuottaminen.

Museot tekevät tutkimusta monin tavoin. Yleisölle osin näkymätöntä 
on se perustutkimus, jota museon ammattilaiset tekevät omien 
kokoelmien parissa. Kokoelmia järjestetään, luetteloidaan, kon-
servoidaan ja samalla tutkitaan, ja tulokset tallennetaan museon 
kokoelmatietokantoihin, jotka nykyisin ovat osittain julkisia. 

Tällaisen perustutkimuksen yhteydessä 
syntyy usein myös laajempaa kiinnostusta 
herättävää tietoa, jota museo voi julkaista 
omissa, suurelle yleisölle suuntaamis-
saan julkaisukanavissa. Serlachiuksella 
tällaisena toimivat museoiden verkkosi-
vulla julkaistavat Kuukauden helmet ja 
syventävät artikkelit Sydämellisesti Sinun 
-asiakaslehdessä sekä julkaisut kokoelmatietokannoista.

Näyttelyiden yhteydessä syntyy paljon tietoa, joka julkaistaan 
näyttelykatalogeissa ja -julkaisuissa. Niissä esiteltävän taiteilijan 
tai ilmiön parhaat ymmärtäjät kertovat useimmiten yleistajuisesti 
näyttelyssä esillä olevien teosten taustoista ja niiden tulkintamah-
dollisuuksista. Tällainen populaarin ja akateemisen tutkimuksen 
välimaastoon sijoittuva tutkimus on mielestäni museoille kaikkein 
luontevinta tieteellistä toimintaa. 

Museo voi silloin tällöin käynnistää myös laajempia tutkimushank-
keita. Serlachiuksella ne ovat saaneet aiheensa esimerkiksi säätiön 
ja sen taustayhteisöjen, kokoelman ja säätiön hallussa olevan 
rakennuskannan historiasta. Parhaiden historioitsijoiden voimin 
tuotettu neliosainen Serlachius-yhtiön johtajien elämäkertasarja 
on yksi esimerkki monivuotisista, vaativammista tutkimushankkeis-
tamme.

Museot haluavat tehdä omassa tutkimustoiminnassaan yhteistyötä 
yliopistojen kanssa. Serlachiuksella isoimpia avauksia tähän suun-
taan oli viime keväänä ensimmäisen kerran järjestetty seminaari 
Taidehistoria menee metsään, jossa useat taidehistorioitsijat analy-
soivat kiinnostavalla tavalla monia Serlachiuksen kokoelmateoksia.

Tänä syksynä hanke laajenee, kun Serlachius ja Helsingin yliopis-
ton taidehistorian oppiaine järjestävät verkossa luentosarjan Vanha 
taide ja sen keräily – Serlachiuksen kokoelma. Tutkittavien teosten 
taustojen lisäksi luennot avaavat myös tieteellisiä menetelmiä, 
joilla vanhan taiteen arvoituksia nykyisin yliopistoissa ja museoissa 

tutkitaan.

Miksi julkaisutoiminta on museoille niin 
tärkeää? Museot profiloituvat nykyisin – täysin 
legitiimisti – myös vapaa-ajan käyntikohtei-
na, joihin tullaan ensisijaisesti viihtymään. 
Näyttelyiden ja kokoelmatoiminnan yhteydessä 
tuotettu tutkittu tieto on se asia, joka erottaa 

museot esimerkiksi elokuvateattereista. Esittelemme asioita tai-
teellisten ja dramaturgisten ratkaisujen kautta mutta aina jossain 
suhteessa tutkimukseen ja tutkittuun tietoon.

Tutkimus ikään kuin legitimoi museoiden laajemman vaikutta-
vuuden osana yhteisöjään. Museoiden seinien ja julkaisusarjojen 
sisään mahtuu monenlaista puhetta, mutta olemme tottuneet 
siihen, että se on aina jollain lailla punnittua. 

Soveltavan tutkimuksen julkaiseminen ja jopa näyttelykatalogien 
tekeminen on museoissa vähentymään päin. Minusta tämä on 
sääli. Tutkimus ei ole museoille vain jotain ”oheistoimintaa” tai 
asia, jota tehdään, jos aikaa ja budjettia sattuu olemaan.

 Tutkimus on osa kovinta ydintämme, yksi museoiden perustehtävä.

MUSEO TUTKII

Pauli Sivonen
johtaja

P.S.
Vuokraamme taidesaunaamme ryhmille monenlai-
siin tilaisuuksiin: illanviettoihin, juhliin, kokouksiin 
ja pisteeksi museopäivän päälle. Tutustu esimerk-
kiohjelmaamme, joka on helposti räätälöitävissä 
tarpeisiinne. Mukaan voidaan liittää aikaa omaan 
kokoontumiseenne, johon tarjoamme tilat.  

VARAA  
TAIDESAUNA 
JUHLIIN TAI  
KOKOUKSIIN

Pyydä tarjous  
Taidesaunapaketista  
myynti@serlachius.fi,  

p. 03 488 6801!

"Esittelemme asioita taiteel- 
listen ja dramaturgisten  
ratkaisujen kautta mutta         

      aina jossain suhteessa tutki- 
      mukseen ja tutkittuun tietoon.



GÖSTA Joenniementie 47, 35800 Mänttä
GUSTAF R. Erik Serlachiuksen katu 2, 35800 Mänttä
MYYNTIPALVELU (03) 488 6801, myynti@serlachius.fi
Palveluja ja pääsylippuja ostettavissa myös verkossa:  
serlachius.fi/osta-verkosta

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

youtube.com/serlachiusmuseot

SERLACHIUS-BUSSI
Tampereelta suoraan museoihin aina aukiolopäivinä.

TAMPERE–MÄNTTÄ 
10.50 Tampere, linja-autoasema
11.05 Tampere, rautatieasema 
12.20 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

GÖSTA GUSTAF
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VAASA

MÄNTTÄ-VILPPULAMÄNTTÄ-VILPPULA
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TRISH MORRISSEY: AUTOFIKTIOT 8.1.2023 SAAKKA
Irlannista lähtöisin oleva valokuvataiteilija kuvaa itsensä osaksi naisten 
elämää ja heidän usein unohdettuja tarinoitaan. Uuden teoskokonaisuuden 
innoittajina ovat toimineet Sissi ja Ruth Serlachius.

GENESIS 4.2.–19.11.2023
Ahmed Al-Nawasin ja Minna Henrikssonin näyttelyn keskiössä on paperi-
patruunoiden, erityisesti Serlachius-yhtiön johtajien taloudellisen hyödyn 
määrittämä suhde heidän toimintaansa Suomen ulkopolitiikassa, tehtaan 
työoloissa ja kuvataiteen kentällä. 

SELLUPORTIN TAKANA 19.11. 2023 SAAKKA
Kolmekymmentä vuotta sitten lakkautetusta Mäntän selluloosatehtaasta 
kertova näyttely vie suljettujen porttien taakse. Haastatteluihin perustuva 
kerronta tarkastelee sellutehdasta arjen ja työn tekemisen näkökulmasta.

PAPERIPERKELE 19.11.2023 SAAKKA
Dramatisoidulla näyttelyreitillä tulevat tutuksi Mäntän ensimmäisen patruu-
nan G. A. Serlachiuksen elämän karvaat pettymykset ja onnen hetket.

APTEEKKARIN KAUPPAHUONE 19.11.2023 SAAKKA
G. A. Serlachiuksen apteekkarivuosiin vievässä toiminnallisessa  
näyttelyssä lapset ja nuoret pääsevät kokeilemaan  
taitojaan puotipuksuina tai yrttimestariena. 

AAMUKAHVIT KAUPUNGIN KATOLLA 5.11.2022–16.4.2023
Näyttely esittelee teoksia Serlachiuksen nykytaidekokoelmasta. Samalla se 
on näköalapaikka kokoelmasta esiin nouseville keskustelunaiheille.

MENNEEN JA TULEVAN VÄLISSÄ 5.3.2023 SAAKKA
Englantilainen Clare Woods kuvaa maalauksissaan elämän haavoittuvuutta 
ja lyhytaikaisuutta. Teoksissa yhdistyvät näyttävyys ja kauneus mutta myös 
rujo estetiikka.

YÖ JA PÄIVÄ 25.3.2023–3.3.2024
Elena Näsäsen videoinstallaatiossa lomittuu yhteen kaksi kohtausta eri 
puolilta ilmastonmuutoksen kanssa kamppailevaa Eurooppaa.

THIS COULD GO ON FOREVER 24.9.2022–5.3.2023
Näyttely kertoo graffititaiteilija EGSin kolmen kirjaimen matkoista Viron 
syrjäseuduilla, toteutettuna eri materiaaleilla. 

POHJAVIRTAUS 25.3.–3.9.2023
Pirjetta Branderille taiteen tekeminen on pohjavirran luotaamista. Hänen 
retrospektiivinen näyttelynsä esittelee piirustuksia, grafiikkaa, animaatioita 
ja veistoksia vuosilta 1996–2023.

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

SERLACHIUS


