Näyttelyt 2019

Helmi Maria Leppäkoski: Onnellisten saari, 2012, öljy kankaalle.

13.1.2019 – 10.3.2019

MATKANI TAITEESSA
Helmi Maria Leppäkoski

Kuvataiteilija Helmi Maria Leppäkosken laaja yksityisnäyttely Varkauden taidemuseossa esittelee rohkean kokeilijan ja
tunnemaalarin. Näyttely hahmottaa käsitteellisesti ja vertauskuvallisesti taiteilijan omaa matkaa lähestyttävin symbolein,
luonnontunnelmissa.
Helmi Maria Leppäkoski (s.1935 o.s. Seppä) on viettänyt lapsuutensa Kaivonotkon tilalla Varkauden Kangaslammilla,
Viljolahdessa. Sukusiteitten kautta yhteydet Varkauteen ovat säilyneet vaikka taiteilijana hän tuleekin täällä esille
ensimmäistä kertaa. Helmi Maria Leppäkoski on Taidemaalariliiton, Viipurin Taiteilijaseuran, Espoon Kuvataiteilijat ry:n,
Suomen Ikonimaalarit ry:n, Suomen Bysanttikomitea ry:n ja Kuvataiteilijaseniorit ry:n jäsen ja toiminut aktiivisesti näiden
järjestöjen luottamustehtävissä sekä osallistunut lukuisiin jurytettyihin näyttelyihin.
Eri tekniikoin työskentelevä taiteilija ja materiaalimaalari on opiskellut Taideteollisessa Korkeakoulussa 1971-1974, UIAH
avoimessa korkeakoulussa 1989-1992, Taidekoulu Maassa 1991-1995 ja Taideakatemian täydennyskoulutuksessa 2004.
-”Työskentelyni maalausteni tai veistosteni kanssa on merkinnyt minulle yhteyttä luontoon, sen monikerroksellisuuteen.
Luonnosta imen ideani hyvin syvällisesti. Maalauksissani realistinen idea pelkistyy,
muuttuu…”

Inka Kivalo: Chat doré, 2016 kuvakudos, kuva: Chikako Harada

Heli Tuori-Luutonen: Ole hiljaa-sarjasta, 2010 kudonta ja kirjonta

Riitta Turunen: Pieni kevät, 2015 kirjonta

15.3.2019 – 19.5.2019

KOLMEN PIIRI

Inka Kivalo – Heli Tuori-Luutonen – Riitta Turunen
”Kolmen piiri” on esiintynyt yhdessä vuodesta 2008. Kolmen tekstiilitaiteilijan yhteisnäyttelyissä taiteilijat ovat
pyrkineet korostamaan vanhojen ja tunnelmallisten rakennusten ilmettä uusilla ja aiemmilla teoksillaan. Porvoon,
Jyväskylän ja Porin kautta he tulevat nyt Varkauden taidemuseoon.
Inka Kivalo on kuvakudoksen runoilija, joka maalaa langoilla hitaasti, kerros kerrokselta, lanka langalta – värejä
kuunnellen. Teoksiin tallentuvat eletyt hetket, käden jälki, värien hehku ja materiaalien koskettavuus. Hänet on myös
palkittu Vuoden tekstiilitaiteilijana ja Suomen Leijonan ritarimerkillä.
Heli Tuori-Luutosella on omintakeinen ja vahva ilmaisu. Hänen pienet kirjotut ”akvarellinsa” ovat intensiivisiä
mikrokosmoksia. Samalla väriherkkyydellä ja varmuudella ovat syntyneet uudet rakenteelliset työt. Heli taitaa
myös monumentaalisen koon, tästä todistavat lukuisat julkiset tilausteokset. Myös Heli on huomioitu Vuoden
tekstiilitaiteilijan arvolla.
Riitta Turusta voisi luonnehtia vaistonvaraiseksi rakentelijaksi. Hän käyttää monia materiaaleja ja yhdistelee erilaisia
tekniikoita. Usein työt rakentuvat pienistä osista mosaiikin tapaan tai sitten kokonaisuuden luo sarja variaatioita
teemasta. Varkauden taidemuseossa pääosassa on uusi ”Vasenkätistä” -sarja, jonka kirjotut kappaleet ovat
syntyneet vasenkätisten maalausluonnosten pohjalta.
Taiteilijoiden tuotantoon voi tutustua:
www.finnishdesigners.fi/portfolio/inka.kivalo
www.helituoriluutonen.com
www.finnishdesigners.fi/porfolio/riitta.turunen

Meeri Torvinen: Elämänvirta, 1986, öljymaalaus kankaalle

6.6.2019 – 1.9.2019

PROFIILISSA
Meeri Torvinen (1933-2018)
Varkauden taidemuseo
Ravintola Kaks Ruusua

Taidekeskus Väinölä
Varkauden seurakuntavirasto

Taidemaalari ja taidegraafikko Meeri Torvisen muistonäyttely on koottu eri museokokoelmista ja yksityiskodeista.
Tuotanto lähes 60 vuoden ajalta kertoo taiteilijan näkemyksen muuttumisen maisemallisista valon ja varjon
kuvauksista henkilöhahmoihin ja tunteisiin pohjautuviin teoksiin. Taiteilijan mottona oli antaa katsojalle mahdollisuus
kehittää kuvaa mielessään eteenpäin.
Varkaudessa työläiskotiin syntynyt Meeri Torvinen meni Suomen Taideakatemian kouluun 24-vuotiaana, jossa hän
opiskeli vuodet 1957–1962 ja stipendiaattina 1962–1964 Aukusti Tuhkan grafiikanpajassa. Yhdistetty stipendimatka
ja häämatka vuonna 1962 taiteilijapuoliso Väinö Rouvisen kanssa suuntautui Italiaan. Varhaisrenessanssin
taiteilijoista Fra Angelico (1387–1455) teki pysyvän vaikutuksen Meeri Torvisen tuotantoon, jolle kunnianosoituksena
syntyi viimeiseksi jäänyt maalaus Ilmestys vuodelta 2017.
Kansallisiin ja kansainvälisiin näyttelyihin osallistunut taiteilija esiintyi kotikaupungissaan Varkaudessa mieluiten
gallerioissa, olihan hänellä 35 vuotta ateljee museon naapurissa Väinölässä. Meerin ateljeessa Taidekeskus
Väinölässä ja Kahdessa Ruusussa esittelee monipuolisen graafikon tuotantoa. Varkauden taidemuseossa
on taiteilijan maalauksia ja grafiikkaa Varkauden kaupungin, Kuopion, Joensuun ja Mikkelin taidemuseoiden
kokoelmista. Varkauden seurakuntavirastossa on nähtävillä taiteilijan tekemiä virallisia muotokuvia.

Kopolanniemen vanhainkodin asukkaita nauttimassa vapaa-ajastaan Warkauden lehden parissa vuonna 1968, Varkauden museon kuva-arkisto,
Warkauden lehden kokoelma

13.9.2019 – 12.1.2020

OTSIKOISSA!
Warkauden Lehti 100 vuotta

Warkauden lehti perustettiin ja ensimmäinen näytenumero ilmestyi vuonna 1919. Näyttelyssä tutustutaan
Warkauden lehden kuvien kautta Varkauden merkittäviin tapahtumiin, ilmiöihin ja varkautelaisiin sadan vuoden
ajalta. Oman lehden saaminen paikkakunnalle oli merkittävä asia varkautelaisen identiteetin ja kauppalan ja
myöhemmin kaupungin muodostumisessa. Warkauden lehti on edistänyt niin paikkakunnan yritystoimintaa
liikkeiden vilkkaan ilmoittelun myötä kuin kertonut kaupungin päätöksistä ja tapahtumista. Samalla kun
Warkauden lehti täyttää sata vuotta, saavuttaa Varkauden kaupunki 90 vuoden iän.
Näyttelyssä esitellään sanomalehtikuvien lisäksi Warkauden lehden satavuotinen historia paikkakunnalla.
Warkauden lehden perustajana toimi A. E. Salmelainen, joka oli toisen polven varkautelainen. Hän oli
rautasorvarin poika, joka oli käynyt Kuopion Lyseon ja sitten toiminut sanomalehtimiehenä. Warkauden lehti oli
alusta asti varkautelaisten varkautelaisille tekemä varkautelainen lehti. Warkauden lehti on kasvanut yhdessä
kaupungin kanssa sekä muuttunut modernisaation myötä nykyisen kaltaiseksi kaupunkilehdeksi.

Paul Wahl & Co.:n Pirtinniemen laivanveistämön maalarit 1890-luvulla.
Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Osakeyhtiön kokoelma

Teollisuuden tekijät

KYMMENEN TARINAA TEHTAILTA
Teollisuuden tekijät – Kymmenen tarinaa tehtailta – näyttely esittelee Varkauden teollisuuden historiaa
työntekijöiden näkökulmasta aina 1800-luvulta nykypäivään saakka. Tarinankertojina ovat työnjohtaja Erkki,
pääkasööri Arvid, konstruktööri Valpas, asentaja August, valaja Kalle, vanerityöntekijä Meeri, maalari Kusti,
silinterimies Kauko, laborantti Tapio ja sahuri Jukka. Kerrontaa tukevat upeat valokuvat Varkauden museoiden
valokuva-arkistosta sekä Tehtaan museon kokoelmista peräisin oleva alkuperäisesineistö.
Varkauden teollinen historia alkoi vuonna 1815, huhtikuun 20. päivä, jolloin vapaaherra Gustaf Wrede sai
senaatin luvan ruukin perustamiseksi. Alueen teollisuuden historia on pitkä ja monialainen. Varkaudessa on luotu
menestyksellisesti mm. ruukki- ja konepajatoimintaa, laivanrakennus- ja puunjalostusteollisuutta sekä saha- ja
paperiteollisuutta. Varkauden tehtaiden ympärille muodostunut yhteisö poikkesi ympäristöstä työn, sosiaalisten
suhteiden, arvojärjestyksen ja tapojen suhteen.
Kymmenen tarinaa tehtailta -näyttely suuntaa katseet teollisuushistorian taustaan pienten yhteisöjen ja yksilön
menneisyyteen. Huomio kiinnittyy teollisuuden tekijöihin ja työväestön rooliin Varkauden teollisessa kehittymisessä.

Muista myös Vanha Varkaus-kierros,
sekä muut teemakartat ja
mobiilikierrokset.

Ruukin Ruusan paljastustilaisuus Päiviönsaaren torilla vuonna 1984,
Varkauden museon kuva-arkisto, Warkauden lehden kokoelma

VARKAUDEN
MUSEOT VERKOSSA
Varkauden museoiden näyttelyitä löytyy myös verkosta. Kaikki verkkonäyttelyt löytyvät museoiden nettisivuilta
www.varkaus.fi/museot. Uusimmat verkkonäyttelymme ovat:
Sata kuvaa Varkaudesta, 100kuvaavarkaudesta.fi
Varkauden palokunta 100 vuotta, palokunta100.fi

PIIPUNJUURELLA.FI
Varkauden museoiden kokoelmat ovat yleisölle avoinna piipunjuurella.fi -sivustolla. Kokoelmatietokannasta löytyvät kaikki
Varkauden museoiden digitoidut valokuvat, esineet ja taideteokset.

SARANAT.FI
Sivusto esittelee Keski-Savon kulttuuriympäristöjä. Verkkoportaalissa pääsee tutustumaan alueen rakennusperintöä,

arkkitehtuuria ja kulttuurimaisemia esitteleviin verkkonäyttelyihin, peleihin, tehtävä- ja työpajapaketteihin, sekä muihin
kulttuuriympäristöteemaan liittyviin materiaaleihin.

MOBIILIOPPAAT
Tarinasoitin on selainpohjainen mobiiliopas, joka toimii kaikilla älypuhelimilla ja tableteilla ilman
erillistä sovellusta. Varkaudesta on tehty seuraavat oppaat:

Pyöräile taiteeseen – Kierros Varkauden julkisiin taideteoksiin, saatavilla myös painettu kartta
Thomén jäljillä Varkaudessa – Ivar ja Valter Thomén arkkitehtuuri Varkaudessa
Vanha Varkaus – Villen Varkaus-äänikierros, saatavilla myös painettu kartta
varkaus - aalto – Arkkitehti Alvar Aalto Varkaudessa , saatavilla myös painettu kartta,
englanninkielinen versio valmistuu keväällä 2019
Varttuva ja vaurastuva Varkaus – Läpileikkaus arkkitehti Kalevi Väyrysen
monipuolisesta tuotannosta, saatavilla myös painettu kartta
Arkkitehti Karl Lindahl Varkaudessa, myös painettu kartta, valmistuu
keväällä 2019
Reitit löytyvät osoitteesta tarinasoitin.fi/varkaus

Mobiilioppaat

piipunjuurella.fi
saranat.fi
tarinasoitin.fi/varkaus

Taipaleen vanha kanava, Varkauden museon kuva-arkisto Raija Laitisen Nukkevitriinisarjasta Julius ja Rieti, 2016

TAIPALEEN KANAVAMUSEO
Taipaleen kanava
Varkaus
Puh. 040 658 9804
Taipaleen kanava-alueella voi tutustua yli 170-vuotiaaseen vanhaan kivikanavaan ja seurata laivaliikennettä
toiminnassa olevan kanavan partaalla. Aluetta kiertää idyllinen kanavapolku luonnon helmassa kanavien
reunoja ja rantaa mukaillen. Kanavahistoria esittäytyy sekä kanavamuseossa että aluetta kiertävän kanavapolun
infotauluissa. Kanavamuseon perusnäyttely Via Canalia kertoo Pohjois-Savon kanavarakentamisen historiasta
sekä vesiliikenteestä. Näyttelyssä on esillä pienoismalli alueesta vuonna 1905 ja valvontatornin vanha ohjauspöytä
sekä virtuaalinäyttely kanavasulutuksesta. Näyttelyssä on myös katsottavana mm. elokuva Kalakukko, joka kertoo
varkautelaisten kalastusmatkoista pula-aikana.
Kanavankaitsija Julius von Wright ja taiteilijaveljekset
Kesänäyttelynä kaiken ikäisille totta ja tarua yhdistävä Raija Laitisen nukkedioraama, jossa on 23 vitriiniä
teksteineen kertoen Haminalahden kartanon kesäpäivästä vuonna 1830. Tuleva Konnuksen ja Taipaleen
kanavan ”kanavankaitsija” Julius von Wright (1820-1885) on vasta 10-vuotias. Saammekohan myös aikamatkan
vuoteen 1862, jolloin Julius avioitui ja aloitti työnsä Taipaleessa? Ja Magnus-veli (1805-68), taiteilija ja lintutieteilijä
teki Varkauden ruukilla hienon maalauksen lähellä olleesta Ämmäkosken konepajasta.
Taipaleen kanavamuseo, kahvio terasseineen sekä museokauppa Luotsi
Avoinna: kesällä joka päivä klo 10-18
Muina aikoina avoinna ryhmille tilauksesta puh. 044 444 2366, taipaleen.kanavamuseo@varkaus.fi
Vapaa pääsy!

facebook.com/taipaleenkanava

MUSEOPUOTI
Wredenkatu 5 A
78250 Varkaus
040 769 1010
museot@varkaus.fi

Osta Museokortti meiltä!

Avoinna: Ti–to klo 10–17, pe ja su klo 10–16. Kesäisin myös la klo 10–16.
MuseoPuotimme sijaitsee Varkauden museoiden näyttelytilojen yhteydessä idyllisessä arkkitehtiveljesten Ivar ja
Valter Thomén suunnittelemassa yli 100-vuotiaassa rakennuksessa.
Historiaa, lahjoja, tuliaisia tai vain omaksi iloksi – tule tutustumaan puodin valikoimaan
Suosittuja lahjaesineitä ovat ainutlaatuiset vain museostamme saatavilla olevat tarjottimet, joita on inspiroinut
museoiden valokuva-, taide- ja esinekokoelmat sekä Varkauden historia. Samaan lahjapakettiin sopivat upeat
turkoosinväriset tai savunharmaat viini- ja kuohuviinilasit. Ruukin kaffetta tai Metsäkansan sumppia nautiskellessa
voi lueskella Varkauden kulttuuriperinnöstä, arkkitehtuurista ja taiteesta kertovia teoksia.
Pientavaroista mm. magneetit, pinssit, mikrokuituliinat, heijastimet ja tietenkin I love Museums –tuotteet sopivat
pienemmällekin kukkarolle. Varkaus-aiheisten korttien lisäksi puodin hyllyiltä löytyy taidekortteja sekä eläin- että
norppakortteja.
Meillä voit maksaa ostoksesi käteisellä tai pankkikorteilla. Museokortin voi ostaa
myös ePassilla ja Smartum-kulttuuriseteleillä.
Tarkista uutuudet ja puodin ajankohtaiset asiat:
varkaus.fi/museot/varkauden-museot/museopuoti.
Ostoskäynnin yhteydessä on helppo tutustua museon
ajankohtaisiin näyttelyihin, joihin on aina vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Hae puodistamme maksuttomat teemakartat:
Vanha Varkaus kävelykierros, Pyöräile taiteeseen,
Alvar Aalto Varkaudessa ja Arkkitehti Kalevi
Väyrynen Varkaudessa. Kartoista saatavilla myös
mobiilioppaat www.tarinasoitin.fi/varkaus

PERHESUNNUNTAIT
Perhesunnuntait ovat
kaikenikäisille avoimia taide- tai
historiapainotteisia työpajapäiviä.
Niiden sisältö pohjautuu
Varkauden museoiden ja Taipaleen
kanavamuseon ajankohtaisiin
näyttelyihin tai teemoihin.
Perhesunnuntait toteutetaan
yhteistyössä Lastenkulttuurikeskus
Verson kanssa.
Perhesunnuntain työpajat ovat
maksuttomia ja museoiden
näyttelyihin on vapaa pääsy!

3.2.2019
7.4.2019
25.8.2019
24.11.2019

Näyttelynä Matkani taiteessa klo 10-16, Varkauden museot
Näyttelynä Kolmen piiri klo 10-16, Varkauden museot
Näyttelynä Via Canalia klo 10-18, Taipaleen kanavamuseo
Näyttelynä OTSIKOISSA! klo 10-16, Varkauden museot

TAIDE- ja HISTORIAPAUSSIT

Syvenny hetkeksi asiantuntijan johdolla taiteeseen tai historiaan
ja hengähdä keskellä kiireistä arkipäivää Varkauden museoissa.
Ennakkoilmoittautumista ei tarvita.Taide- ja historiapaussit
järjestetään tasatunnein seuraavina tiistaipäivinä klo 10-14.
Taidepaussissa keskitytään yhteen taiteilijaan tai teokseen:
15.1.2019 näyttelystä Matkani taiteessa
19.3.2019 näyttelystä Kolmen piiri
9.7.2019 näyttelystä PROFIILISSA Meeri Torvinen
Historiapaussien teemana on esine tai kuva näyttelystä:
14.5.2019 näyttelystä Teollisuuden tekijät-Kymmenen tarinaa tehtailta
17.9.2019 näyttelystä OTSIKOISSA! Warkauden lehti 100 vuotta
3.12.2019 näyttelystä OTSIKOISSA! Warkauden lehti 100 vuotta
Näyttelyihin ja pausseille vapaa pääsy!

TAPAHTUMAT
Ti 5.2.2019
Su 17.2.2019
4.–10.3.2019
Pe 5.4.2018
Pe 17.5.2019
11.6. – 6.6.2019
La 10.8.2019
2.9.– 8.9.2019
14.9. – 15.9.2019
23.9. – 4.10.2019
14.10.– 20.10.2019
To 31.10.2019
Ke 27.11.2019
Ti 17.12.2019

Puhu kuin Ruuneperi – tarinankertojien ilta klo 18
Ystävänpäivän tapahtuma yhdessä Varkauden Museonystävien kanssa
Talvi-Vekara museoilla
Kauneimmat koululaulut yhteislaulutilaisuus, Tehtaan koulun sali
Museoiden yö Kansainvälisen museopäivän aattona:
mm. teemailta Varkaus 90 vuotta ja Museoiden yön jatkot pubivisana
Vekara-Varkaus-viikko museoilla
Kesäaamun brunssi museoilla
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät teemalla kulttuurin ja viihteen paikat
Valtakunnallinen museonystävien tapaaminen Varkaudessa, järjestäjänä
Varkauden Museonystävät ry. yhteistyössä Varkauden museoiden kanssa
Opi museossa – viikot viitosluokkalaisille yhdessä Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa
Syys-Vekara museoilla
Teemailta Warkauden lehti 100 vuotta klo 17
Nostalgisimmat joululaulut yhteistyössä Varkauden seurakunnan kanssa,
Rakelin päivän tapahtuma yhdessä Varkauden Museonystävien kanssa

YLEISÖOPASTUKSET
Yleisöopastukset ovat maksuttomia ja kaikille avoimia opastuskierroksia Varkauden museoiden ajankohtaisiin näyttelyihin.
Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita.
To 24.1.2019
To 28.3.2019
To 6.6.2019
To 11.7.2019
To 1.8.2019
To 26.9.2019
To 12.12.2019

klo 17.00
klo 17.00
klo 17.00
klo 13.00
klo 13.00
klo 17.00
klo 17.00

Matkani taiteessa
Kolmen piiri
Profiilissa Meeri Torvinen
Profiilissa Meeri Torvinen
Profiilissa Meeri Torvinen
Otsikoissa! Warkauden lehti 100 vuotta
Otsikoissa! Warkauden lehti 100 vuotta

Taipaleen kanavamuseo, Via Canalia-näyttely
Ke 12.6.2019 klo 17.00
Ke 10.7.2019 klo 17.00
Ke 7.8.2019
klo 17.00
Muutokset mahdollisia, katso ajankohtaiset tapahtumatiedot
osoitteesta www.varkaus.fi/museot

Löydä meidät:
facebook.com/varkaudenmuseot
twitter.com/varkaudenmuseot
instagram.com/varkaudenmuseot
varkaudenmuseot.blogspot.com

Varkauden museot ja MuseoPuoti
Wredenkatu 5 A
78250 Varkaus
040 769 1010
museot@varkaus.fi
www.varkaus.fi/museot

Museoiden kokoelmat verkossa:
piipunjuurella.fi

Avoinna: ti–to klo 10 – 17, pe ja su klo 10 – 16
Kesäisin avoinna myös lauantaisin klo 10 – 16.
Poikkeukset ja aukiolot pyhinä: www.varkaus.fi/museot
Taipaleen kanavamuseo, kahvio terasseineen sekä museokauppa Luotsi
Avoinna: kesäisin joka päivä klo 10 – 18
Muina aikoina avoinna ryhmille tilauksesta puh. 044 444 2366, taipaleenkanava@gmail.com
Varkauden museoille ja Taipaleen kanavamuseoon vapaa pääsy!
Etukannen kuvat:
Kuva 1: Helmi Leppäkoski: Lasinen huone, öljymaalaus kankaalle, 2012
Kuva 2: Meeri Torvinen: Rattaiden vetäjät, öljymaalaus kankaalle, 1969. Varkauden kaupungin kokoelma.
Kuva 3: Otsikko Warkauden lehden näytenumerosta vuodelta 1919, kuva Varkauden museon kuva-arkisto, Warkauden lehden kokoelma
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