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Serlachius-museoissa nautitaan klassikoiden äärellä 

Serlachius-museoissa nautitaan tänä vuonna klassikoista. Taidemuseo Göstassa on vastikään 
avattu uusi kokoelmaripustus Kartanon klassikot, joka esittelee taidesäätiön rakastettuja teoksia 
Akseli Gallen-Kallelasta Helene Schjerfbeckiin. Klassikot ovat myös Mänttä Food Festivalin teemana 
30.–31.8. Maamme huippukokit valmistavat tuolloin seitsemän ruokalajin illalliset, joilla 
klassikkoruoat saavat seurakseen ensiluokkaista palvelua. 

Mäntästä lähtöisin oleva kuraattori ja galleristi Veikko Halmetoja on suunnitellut kartanon uuden perusripustuksen. Hän 
palasi lapsuutensa museovierailuihin, valitsi Serlachiuksen taidekokoelmista hänelle erityisen rakkaita teoksia ja 
täydensi niitä uudemmilla hankinnoilla. Kaikkiaan kartanossa on noin 150 teosta 100 taiteilijalta. Esillä on paljon 
Suomen kultakauden ja vanhan eurooppalaisen taiteen mestareita 1500–1600-luvuilta, mutta myös uudempaa 
tuotantoa.  

Kartanon klassikot on pysyvä ripustus, jonka äärelle voi Halmetojan mukaan palata aina uudestaan ja löytää joka 
kerran jotain uutta. Hän on löytänyt kokoelmasta erilaisia kokonaisuuksia ja polkuja, jotka jäsentävät ripustusta. ”Se 
sisältää yhtä monta tarinaa, kuin sillä on katsojia. Jokainen polku on oikea, mutta museon oppailla on tarjota polku, 
jossa useat tarinat on kiedottu kokonaisuudeksi”, Halmetoja sanoo. 

Serlachius-museoiden toinen suurnäyttely on Olli ja Bucklan – Ehrströmien elämä ja taide, joka  kertoo taidehistorian 
unohtaman taiteilijapariskunnan elämästä. Poikkeuksellisen lahjakas ja monipuolinen taiteilijapari vaikutti 1890-luvulta 
1930-luvulle. Heidän tuotantonsa sisälsi jugendin hengessä toteutettua taidekäsityötä, pienesineitä, koruja, grafiikkaa, 
sisustuksen yksityiskohtia ja maalauksia. Laaja ja runsas näyttely levittäytyy molempiin Serlachius-museoihin. 

Mänttä Food Festival ihastuttaa klassikoilla 

Mänttä Food Festival 30.–31.8. on herkuttelun ystäville suunnattu tapahtuma, jolle Serlachius-museoiden 
erikoislaatuinen kokonaisuus tarjoaa ikimuistoiset puitteet. Mäntässä moderni ja klassinen taide sekä arkkitehtuuri 
yhdistyvät järviin, metsään ja ennakkoluulottomaan rohkeuteen – Serlachiuksen perintöön luoda metsän keskelle jotain 
mieleenpainuvaa.  

 



Ravintola Göstan ja Serlachius-museoiden järjestämän ruokatapahtuman kokkitiimiä isännöi ravintoloitsija Henry 
Tikkanen. Hän on kutsunut mukaan keittiömestarit Sasu Laukkosen, Heikki Liekolan, Henri Alénin, Kai Kallion sekä 
kondiittori Toni Rantalan. Illallisen valmistamiseen osallistuu myös kalastaja Klaus Berglund. 

Kokoelmaripustus Kartanon klassikot tarjoaa tänä vuonna teeman ruokatapahtumalle. Huippukokkien käsissä 
perinteiset klassikkoruoat Suomesta ja maailmalta muuntuvat uusiksi elämyksiksi, jotka luovat siltaa menneeseen ja 
uudistavat samalla makuja ennakkoluulottomasti.  

Klassikkoteemaan sopien ruokatapahtuma korostaa huipputason palvelua. Mukaan on kutsuttu palvelun intohimoisia 
ammattilaisia maamme tunnetuimmista ravintoloista. He haluavat omalta osaltaan luoda illasta ikimuistoisen 
kokemuksen. Illan juontajana toimii sommelier ja hovimestari Samuil Angelov, joka tunnetaan Suomen Sommelierien 
vauhdikkaana puheenjohtajana. 

”Klassikkoteema on valtavan inspiroiva. Nyt meillä on mahdollisuus tarjota tuulahduksia vanhoilta hyviltä ajoilta sekä 
menussa että palvelukokemuksessa. Haluamme nostaa palvelun tärkeäksi osaksi tapahtumaa”, Henry Tikkanen sanoo. 
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