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Serlachius tarjoaa taiteen ja designin täyttämän saunaelämyksen 
  
Serlachius-museo Göstan rantamaisemaan avautuu 18.6.2022 uusi Taidesauna, jossa kävijä johdatellaan 
kaikki aistit herättelevään saunaelämykseen. Taidesaunassa kävijä jatkaa visuaalista matkaa, joka alkaa jo 
museoiden kiehtovista uutuusnäyttelyistä.  
  
Taidesaunan on suunnitellut sama Barcelonassa työskentelevä arkkitehtikolmikko, joka suunnitteli Serlachius-museo 
Göstan vuonna 2014 avatun paviljongin. Héctor Mendoza, Mara Partida ja Boris Bežan halusivat saunan jatkavan 
samaa tunnelmaa, jonka aistii jo Serlachius-museo Göstassa. 
  
Saunan arkkitehtuurin lähtökohtana on horisontaalinen linja, jonka alapuoli on kiveä ja yläpuoli puuta. Sauna kätkeytyy 
rantaan laskeutuvaan rinteeseen ja sulautuu maisemaan kohoten maastosta vähäeleisesti. Sisätiloja leimaa taiteen, 
maiseman ja arkkitehtuurin vuoropuhelu.  
  
Arkkitehtuurin ja sisustuksen suunnittelussa on painotettu muotojen ja materiaalien ajattomuutta ja laadukkuutta. 
Sisustuksessa nähdään niin kotimaista kuin kansainvälistä huippudesignia. Taide näyttäytyy paitsi teoksissa myös 
käyttöesineissä, ja siihen voi törmätä yllättävissäkin paikoissa, kuten ulkosuihkussa. 
  
Saunan löylyistä pääsee nauttimaan sekä tilauksesta että yleisöpäivinä. Ryhmät voivat varata saunaillan ja 
ruokatarjoiluineen. Ravintola Göstan ravintoloitsija Henry Tikkanen on suunnitellut erityisen saunamenun, josta löytyy 
vaihtoehtoja jokaiseen makuun. Saunan olohuoneen pöydän ääreen mahtuu kerralla 24 henkilöä ja pyöreän 
löylyhuoneen lauteille 15 henkilöä.  
  
Lue lisää saunasta: https://serlachius.fi/taidesauna/ 
  

https://serlachius.fi/taidesauna/


Naistaiteilijoiden voimaa näyttelyissä 
  
Serlachius-museoiden uutuusnäyttelyissä esittäytyy peräti kolme Brittein saarilta tulevaa naistaiteilijaa. Trish Morrisseyn 
(s. 1967) näyttely Autofiktiot yhdistää valokuvaa ja liikkuvaa kuvaa. Hän käyttää usein teostensa lähtökohtana arkistoja 
tai vanhoja valokuvia, luo tilanteen uudelleen ja sijoittaa itsensä kuvan henkilön tilalle. 
  
Clare Woods (s. 1972) maalaa voimakkain siveltimenvedoin voimakkaita maalauksia, joiden aiheet ovat joskus 
kauniita, joskus rujoja. Näyttelyssään Menneen ja tulevan välissä hän kuvaa elämän haavoittuvuutta ja lyhytaikaisuutta 
muun muassa koronapandemian varjossa. 
  
Rachel Kneebone (s. 1973) valmistaa arvoitukselliset veistoksensa valkoisesta posliinista. Matriaali tukee veistosten 
aiheita, joissa päättymätön liike yhdistyy kehon fragmentteihin ja sekoittuu tunnistamattomiin orgaanisiin muotoihin. 
Hänen näyttelynsä Punoutua avautuu 14.5.  
  
Naistaiteilijoille vastapainoa antaa amerikkalainen valokuvataiteilija Andy Freeberg (s. 1958), joka käsittelee 
teoksissaan taidemaailmaa. Näyttelyssään Where Art Thou? hän kuvaa oivaltavasti ja humoristisesti newyorkilaisia 
taidegallerioita, taidemessuja, venäläisiä museovartijoita ja kalifornialaisia yksityiskoteja.  
  
Lisää Serlachius-museoiden näyttelyistä: https://serlachius.fi/nayttelyt/ 
  
Serlachius-bussi tuo taiteen äärelle 
  
Serlachius-museoiden ainutlaatuinen kokonaisuus muodostuu taiteesta, palkitusta arkkitehtuurista, historiasta, hyvästä 
ruoasta ja kauniista luonnosta. Museoissa saa helposti kulumaan koko päivän tai vaikka kaksi. 
  
Tampereen rautatieasemalta tai linja-autoasemalta lähtevä Serlachius-bussi tuo suoraan museoihin ja illalla takaisin 
Tampereelle. Serlachius-museoiden verkkokaupasta löytyvät valmiit paketit, joihin voi koota oman valintansa mukaan 
kuljetuksen, museoiden pääsyliput, aterian ravintola Göstassa ja yöpymisen majoituskohteessa Mänttä-Vilppulassa.  
  
Paketoidut tuotteet löytyvät täältä: https://serlachius.fi/osta-verkosta/ 
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