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Serlachius-bussi kuljettaa taiteen äärelle  
Tampereelta Mänttään ja takaisin 
Serlachius-museoihin pääse nyt helpommin kuin koskaan. Huhtikuun alussa aloittanut 
Serlachius-bussi kuljettaa taiteen ystävät Tampereelta suoraan museoihin ja Mäntän muihinkin 
kohteisiin ja takaisin Tampereelle aina museon aukiolopäivinä. 

Serlachius-bussi lähtee Tampereelta rautatieaseman seinustalla sijaitsevalta pysäkiltä kello 10.10. Bussi 
odottaa Helsingin junalta tulevat matkustajat. Mäntässä bussi kuljettaa matkustajat suoraan museoihin.  

Iltapäivällä bussi tekee kaksi kierrosta Mäntässä. Näin museovieraat pääsevät siirtymään museosta toiseen 
sekä Mäntän muihin matkailukohteisiin. Kello 17.20 bussi lähtee takaisin kohti Tamperetta, jossa sillä on 
jälleen yhteys Helsinkiin lähtevään junaan. 

Serlachius-bussi ajaa 1.6.–31.8. joka päivä ja 1.9.–31.5. tiistaista sunnuntaihin. Tarkemmat aikataulut ja 
hinnat löytyvät Serlachius-museoiden sivuilta: http://www.serlachius.fi/fi/info/serlachius-bussi/ 

Yllättäviä näkökulmia taiteeseen 

Serlachius-museot tarjoavat jälleen tänä kesänä yllättäviä ja puhuttelevia näyttelyitä. Taidemuseo Göstan 
kesän päänäyttely on MARK, joka tuo yhden Ison-Britannian suosituimmista taiteilijoista, Mark Wallingerin 
ensimmäistä kertaa Suomeen.  

Helene Schjerfbeck, Ryöväri paratiisin portilla, öljy kankaalle, 1924–25, Gösta 
Serlachiuksen taidesäätiö. Kuva: Jussi Koivunen



Taiteen tähtitaivaat on yötaivaan ilmiöitä taiteessa ja tähtitiedettä yhdistelevä teemanäyttely, jonka kuratoivat 
taiteentutkija Helena Sederholm ja tietokirjailija Markus Hotakainen. Kuvanveistäjä Noora Schroderuksen 
näyttelyn Feminiininen sensibiliteetti teokset näyttävät ensi katsomalta naisellisen herkiltä. Lähempi 
tarkastelu avaa niihin uuden, yhteiskunnallisia tabuja purkavan tason 

Gustaf-museossa pääosassa ovat draama ja tarinat. Uudessa Maisema-näyttelyssä kävijät pääsevät 
testaamaan luovuuttaan ja rakentamaan palasista omia maisemiaan maailmanhistorian tyylikausia jäljitellen 
tai niitä vapaasti sekoittaen. Rock-muusikkona paremmin tunnetun Markku Valtosen hulvattomat pystit 
yllättävät kävijät eri puolilla museota näyttelyssä Make: pystejä ja muuta krääsää.  

Kesä täynnä tapahtumia 

Serlachius-museoiden kesää tahdittavat monipuoliset ja laadukkaat tapahtumat. Mäntän Musiikkijuhlat tuo 
3.–7.8. Göstan paviljonkiin maailman huippupianisteja, muun muassa Elisabeth Leonskajan ja Boris 
Bermanin. Musiikkijuhlien vieraat voivat nauttia myös Ravintola Göstan konserttien yhteyteen räätälöimistä 
väliaikatarjoiluista ja illallisista.  
Lue lisää: mantanmusiikkijuhlat.fi 

Gösta Jazz jammaillaan kartanon puistossa 13.8. Mänttä-Vilppula Jazz & Bluesin järjestämä jazz-tapahtuma 
tarjoaa iltapäivästä iltaan jatkuvassa tapahtumassa kattavan otoksen kotimaisia ja paikallisia jazz- ja blues-
kokoonpanoja. Mukana ovat muun muassa Martti Vesala/Soundpost, Knoff Trio sekä Kalle Salonen Bänd. 

Loppukesän huipentaa Food Camp Finlandin 25.–28.8. Göstassa järjestämä Food & Art -tapahtuma, joka 
kokoaa yhteen kansainvälisesti tunnettuja suomalaisia huippukokkeja. Maittavat lounaat saavat seuraa 
demokeittiöiden herkuista sekä huippuillallisista.  
Lue lisää: http://foodcampfinland.fi/fi/tapahtumat/ 

Serlachius-museot ovat avoinna 1.9.–31.5. tiistaista sunnuntaihin klo 11–18 ja 1.6.–31.8. joka päivä klo 10–
18, myös juhannuksena. 

Serlachius-museot ovat mukana Kotimaan Matkailumessuilla osastolla E40. 

Lisätiedot: kehittämispäällikkö Päivi Viherkoski, p. 050 352 2567, paivi.viherkoski@serlachius.fi 


