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Serlachius-museoiden kesä tarjoaa huippukattauksen uutta ja vanhaa taidetta 

Serlachius-museoiden näyttelytarjonta on kesällä 2017 runsaampi kuin koskaan. Pohjoismaisten 
nykytaiteilijoiden lisäksi museoissa on esillä yksityis- ja teemanäyttelyitä maamme eturivin taiteilijoilta, 
Suomen kultakauden helmiä ja vanhaa eurooppalaista taidetta Serlachiuksen omista kokoelmista. 
Serlachius-bussi kuljettaa suoraan Tampereelta museoihin ja alkuillasta takaisin Tampereelle. 

Kesän päänäyttely Kesäpäiviä, Summer Days esittelee Serlachius-museo Göstassa 20.5.2017 alkaen 
kahdeksan pohjoismaista taiteilijaa, jotka edustavat eri sukupolvia ja erilaisia lähestymistapoja taiteen 
tekemiseen. Heitä yhdistää värin ja valon ohella maisema joko suoraan tai viitteellisesti esitettynä. 

Nautinto-näyttely rinnastaa kolmen suomalaisen nykytaiteilijan: Jukka Korkeilan, Elina Merenmiehen ja Anna 
Retulaisen uusia teoksia heidän itsensä valitsemiin Serlachiuksen kokoelmateoksiin. Lisäksi näyttely sisältää 
kokonaisuuden Serlachiuksen vanhaa eurooppalaista taidetta, jota saadaan esille laajan konservointityön 
jälkeen ensimmäisen kerran pitkään aikaan. 

Kuvanveistäjä Kimmo Schroderuksen Bling Bling kimaltelee kauniisti levittäytyessään Göstan kartanosta 
puistoon. Tarkemmin katsottuna teokset sisältävät silkkaa herjausta. Antti Oikarisen monikerroksinen 
Maalauksia pitää sisällään yllätyksen, jonka vain tarkkasilmäiset katsojat havaitsevat. Euroopan 
pakolaispolitiikkaa suomiva Riiko Sakkisen Rajat kiinni on jo ehtinyt herättää paljon keskustelua niin puolesta 
kuin vastaan.  

Yksi kesän kiinnostavimmista kokonaisuuksista nähdään Gustaf-museossa eli entisessä Serlachius-yhtiön 
pääkonttorissa. Esther Shalev-Gerz nivoo pienen paperipaikkakunnan teollisen murroksen osaksi 
kansainvälistä kehitystä Tehdas on ulkopuolella -näyttelyssään. 

Ruoka ja luonto täydentävät taidekokemuksen 

Serlachius-museoissa vieraili viime vuonna yli 90 000 kävijää. Yhä useammat vieraat tulevat museoihin 
Serlachius-bussilla, joka liikennöi Tampereelta Mänttään ja museoihin aina niinä päivinä, kun museot ovat 
auki. Bussiyhteys on osa museoiden tekemää työtä alueen matkailupalveluiden kehittämiseksi. 

Serlachius-museoissa kulttuurimatkailijan taidekokemuksen täydentävät museoravintola Göstan palvelut sekä 
ympäröivä kaunis luonto, joka houkuttelee nauttimaan kiireettömästä retkeilystä patikoiden, pyöräillen tai 
veneillen. Museoiden kävelysauvoja, polkupyöriä tai soutuvenettä lainaamalla taideretkeen voi yhdistää 
luontoretken kauniin järvimaiseman äärellä. 

Euroopan parhaaksi museoravintolaksi tähtäävä ravintola Gösta toteuttaa konstailemattomia aterioita 
puhtaista kotimaisista lähiraaka-aineista ja metsän antimista. Niin aikuisille kuin lapsillekin soveltuvat ateriat 
tarjoillaan mutkattomasti pöytiin. Palkittu ravintoloitsija Henry Tikkanen on myös kehitellyt suomalaista 
luontoa kunnioittavan Metsä lautasellasi -menun.  

Serlachius-museot on mukana Kotimaan Matkailumessuilla Tampereella osastolla E 40. 
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