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Serlachius-museot Kotimaan Matkailumessuilla osastolla E40 

Mitä uutta tarjoaa Suomen nähtävyyksien kärkikaksikkoon rankattu 
Serlachius kesällä 2018? 

Kansainvälinen matkaopaskustantaja Lonely Planet valitsi loppuvuodesta 2017 Serlachius-museot Suomen toiseksi 
tärkeimmäksi nähtävyydeksi. Valinta kuvaa hyvin Serlachiuksen monipuolisuutta matkailukohteena: se on enemmän 
kuin taidekohde. Museoihin tullaan viettämään aikaa, nauttimaan arkkitehtuurista, kartanomiljööstä, luonnonkauniista 
ympäristöstä sekä syömään hyvin. Mitä muuta kesälomakohteelta voisi toivoa? No tietysti kotieläimiä ilahduttamaan 
pieniä ja suurempiakin kävijöitä. Niitäkin löytyy tänä kesänä Serlachius-museo Göstan puistosta Mäntästä. 

Belgian tunnetuimpiin nykytaiteilijoihin kuuluvan Koen Vanmechelenin näyttely nähdään nyt ensimmäistä kertaa 
Pohjoismaissa. Vanmechelenin tuotanto sisältää maalauksia, veistoksia, valokuvia, videoita ja installaatioita. Hänet 
tunnetaan luonnon monimuotoisuutta käsittelevistä tutkimuksistaan. Kyse on ajasta -näyttely tuo 19.5. hänen taiteensa 
kaikessa monimuotoisuudessaan – kanoineen ja possuineen Serlachius-museo Göstaan ja sen puistoon. 

Dalín gaala on surrealismin mestarin myöhäistuotannon teoksia esittelevä mielikuvituksellinen installaatio, joka avataan 
Gustaf-museossa 16.6. Se on kunnianosoitus Salvador Dalílle, jonka elämää ja taidetta ei voi erottaa toisistaan. 

Valokuvataiteilija Elina Brotheruksen uudet valokuvat herättivät kiinnostusta Pariisin Pompidou-keskuksessa viime 
vuoden lopussa. Serlachius-museo Gustafissa avataan 16.6. sitä laajempi näyttely Leikkikenttä, jonka humoristiset ja 
samalla oudot valokuvat ja videot pohjautuvat 1960-luvun Fluxus-taiteilijoiden teosohjeisiin. 

Suomen kansainvälisesti tunnetuimpiin nykytaiteilijoihin kuuluvan Eija-Liisa Ahtilan uusin teos Mahdollinen rakkaus 
nähdään taidemuseo Göstassa 6.1.2019 saakka. Sampsa Virkajärven 9.6. taidemuseo Göstassa avautuva näyttely Sun 
kanssa | Mitä jää? kertoo vanhenemisesta, muistista ja luopumisesta.  

Lue lisää näyttelyistä: www.serlachius.fi/fi/nayttelyt/ 

Opastetuilla kierroksilla elämyksiä teatterista yhteislauluun 

Serlachius-museoiden suosittuihin draamaopastuksiin on saatu uutuus, jossa kartanon opastuskierrosta rytmittävät 
vuorineuvos Gösta Serlachiuksen elämästä kertovat kohtaukset. Göstan ja Sissin rooleissa nähdään tutut näyttelijät 
Tommi Raitolehto ja Karoliina Blackburn.  

Toinen uutuustuote tarjoaa tilaisuuden taideteosten innoittamaan yhteislauluun. Opastetulla kierroksella kuvataiteeseen 
tutustumista siivittävät tutut laulut, jotka kajautetaan yhdessä esilaulajan kanssa. 

Museoihin pääsee helposti Serlachius-bussilla, joka liikennöi Tampereelta Mänttään ja takaisin aina niinä päivinä, kun 
museot ovat avoinna. Tarkempi aikataulu löytyy Serlachius-museoiden sivuilta osoitteesta: www.serlachius.fi/fi/info/
serlachius-bussi/ 

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


