Näyttelyt 2021

Martti Matilainen: Takaisin luontoon 4, pigmenttivedos

4.12.2020–14.2.2021

BACK TO NATURE/
TAKAISIN LUONTOON
Martti Matilainen
Valokuvia

Kuvataiteilija Martti Matilaisen (s.1948) teemana on autioituva maaseutu, eräs häviävä rakennettu ympäristö.
Sukupolvien ajan asutut tilat autioituvat ja katoavat vähitellen takaisin luontoon. Matilainen haluaa kunnioittaa ja
muistaa sitä sukupolvea, joka on omalta osaltaan ollut rakentamassa Suomea.
Martti Matilainen ei dokumentoi vaan haluaa välittää sanomansa kokemuksellisena taideteoksena. Taiteilija tekee
värikuvakollaaseja, usean kuvan koosteita, joissa hän leikittelee erilaisilla pakopisteillä, mittasuhteiden muutoksilla
ja kuvan sisäisillä valoilla ja varjoilla.
Kuvataiteilija Martti Matilainen on opiskellut Suomen taideakatemian koulussa vuosina 1969–1973 ja Vapaassa
taidekoulussa sekä Espoon taidekoulussa. Antiikin taidetta, kirjallisuutta ja kulttuurihistoriaa yleisen taidehistorian
lisäksi hän on opiskellut Jyväskylän yliopistossa vuosina 1984–1988 ja Helsingin yliopistossa 1988–1990. Taiteilija
hyödyntää laajaa osaamistaan sekä värikästä elämänkokemustaan unenomaisissa kuvissaan, joiden keskeisenä
aiheena on usein ihminen. Hän kuuluu yhä harvalukuisempaan ja uhanalaiseen lajiin nimeltä boheemi taiteilija.
Takaisin luontoon-sarjan pigmenttivedokset DiBond ovat vuosilta 2017–2020. Palkittu taiteilija asuu nykyisin
Virtasalmella ja oli vuoden 2016 Fotofinlandia-finalistina kuvasarjallaan Mun Stadi.
Taiteilijan kotisivut: marttimatilainen.com

”Sahin torpan pihanmaalla on ojennuksessa osa 120 uittomiehestä, he ovat lähtövalmiina Suovun joelle. Kuopion maalaiskunta v.1914.”
Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Osakeyhtiön kokoelma/ Ivar Ekström

14.2.2021 alkaen
Teollisuuden tekijät

METSÄKANSA
Varkauden museoiden Teollisuuden tekijät -teeman toinen näyttely keskittyy teollisuuden alkutuotantoon,
puunhankintaan ja kuljetukseen kaukaisista korvista Varkauden tehtaille. Metsäkansan elämä ja metsätyöt
ovat luoneet pohjan koko Varkauden teolliselle kehitykselle. Näyttely perustuu Ivar Ekströmin Metsäkansavalokuvakokoelmaan.
Pettu ja pontikka sekä monet muut köyhän kansan nautintoaineet tulevat tutuiksi Ivar Ekströmin kertomuksissa,
joissa liikutaan halki korpitaivalten aluksi uskollisella Into-tammalla ja myöhemmin sivuvaunullisella Harley Davidson
–moottoripyörällä. Välillä pysähdytään nauttimaan vaatimatonta ateriaa savupirtin pöydän ääreen.
Valokuvaaja Ivar Ekström työskenteli A. Ahlström Osakeyhtiön palveluksessa vuodesta 1909 lähtien. Aluksi hän
työskenteli yhtiön metsätyömailla ”Römmin kiertävänä kasöörinä”. Myöhemmin hän toimi vuoden 1918 torpparilain
alaisten tilojen lohkomistöissä ja tämän jälkeen metsätyönjohtajana A. Ahlström Osakeyhtiön metsätyömailla. Koko
palvelusaikansa Ivar Ekström toimi varsinaisen työnsä ohessa myös yhtiön valokuvaajana.
Ekströmin 51-vuotisen työuran aikana teollisuus muutti kansan elämää ja elinkeinoa, mutta myös suomalaista
metsää ja metsäsuhdetta. Ekström dokumentoi katoavan maailman elinolosuhteita ja työtä Savon ja
Kainuun syrjäseuduilla. Hän kokosi ansiokkaan Metsäkansa -kokoelman, jossa on yli 300 hänen ottamaansa
valokuvaa. Kokoelmasta heijastuu hänen ilkikurinen huumorintajunsa, mutta ennen kaikkea hänen kunnioittava
suhtautumisensa metsäkansaan ja heidän työnsä merkitykseen.

Tutustu Metsäkansa-kokoelmaan
kokonaisuudessaan
piipunjuurella.finna.fi

Minna Herrala: Wonderland, 2018. Grafiitti paperille

19.2.2021–2.5.2021
Minna Herrala

ANIMALISTIC

Piirustuksia ja pieniä installaatioita
Aiheen perusteella tekniikkansa valitseva kuvataiteilija Minna Herrala (s.1964 Hankasalmi) käsittelee teoksissaan
sitä, kuinka kohtelemme toisiamme, eläimiä ja luontoa. Kaiken kattava teema on empatia. Animalistic-sarjan
piirustuksissa Minna Herrala nostaa esille yksittäisiä eläimiä tai eläinlajeja esimerkeiksi meillä tai muualla
maailmassa eläimiin kohdistuvasta epäeettisestä kohtelusta ja hyväksikäytöstä. Taiteilija uskoo, että vaikeistakin
asioista voi kertoa positiivisen, korjaavan sanoman kautta.
Ihmisellä on omituisen kaksijakoinen suhtautuminen eläimiin. Toisen ihmisen lemmikkieläin on toiselle pihvi.
Samalla eläinlajilla voi olla useita statuksia, joiden mukaan sitä kohdellaan, ja jonka mukaan se ansaitsee
oikeutensa. Eläintarhassa ketun oikeutena on liikkua ja elää rajoitetulla, mutta huomattavasti suuremmalla alueella,
kuin lajitoverillaan tarhaketulla. Luonnossa vapaana elävää kettua metsästetään lähinnä huvin vuoksi.
Minna Herrala asuu Seinäjoella, jossa hän on kutsuttuna mukana Seinäjoen Taidehallin 2020 näyttelyssä What´s
like to be an Animal. Viimeisimpiä ulkomaisia näyttelyitä 2018 YK:n päämajan näyttelytilassa 4 WG Gallery
Pink-näyttely Syöpäsäätiön tukemiseksi, kotimaassa 2018 Jatkuvuus / La Continuita Galleria Rantakasamissa
Helsingissä, 2020–2021 näyttelyitä BELA Biennaali Kaapelitehtaalla Helsingissä.
Lisää taiteilijasta: minnaherrala.com

Anton Lindforss: Nukkuva - Akvarelli paperille.
Rakel Kansasen kokoelma/Varkauden kaupunki

18.5.2021–26.9.2021

POSEERAUKSIA!

Henkilö- ja muotokuvia Varkauden kaupungin ja
Kuopion taidemuseon kokoelmista.
Kesänäyttelyssä tutkitaan mallin merkitystä eri kokoelmista kootussa näyttelyssä. Taiteilijan mallina on usein ollut
oma lähipiiri tai toiset taiteilijatoverit. Taiteilijoiden omakuvat saattavat syntyä kun muuta mallia ei ole, toisaalta
taiteilija saattaa tutkia vapaammin maalausteknisiä kysymyksiä juuri omakuvissaan.
Pitääkö muotokuvan tai henkilökuvan olla näköinen? Tämä on puhutellut laajoja piirejä varsinkin julkisten
muotokuvien kohdalla. Ne ovat ikään kuin yhteistä omaisuutta, mutta usein piilossa katseilta. Näyttelyn nimi
Poseerauksia viittaa esiintymiseen harkitussa asennossa vaikuttavuutta tavoitellen. Aina näin ei ole.
Näyttelyssä tarkastellaan aiheen kuvaamistapoja 1900-luvun alkukymmeniltä tähän päivään. Kuopion taidemuseon
kokoelmista on saatu keskeisiä henkilökuvia täydennykseksi Varkauden kaupungin Rakel Kansasen kokoelman
teoksille.
Näyttelyn nykypäivän osuus koostuu julkisista muotokuvista Varkauden kaupungin kokoelmista, viimeisimpänä
valtiopäiväneuvos Kari Rajamäen (s.1948) virallinen muotokuva vuodelta 2018. Varkautelaisen yleisön kannalta
kiinnostava on miljöömuotokuva Varkauden aluesairaalan ylilääkäri Kaarlo Hopusta vuodelta 1975.

Ismo Hyvärinen: Kahden keltaisen välissä, 2019. Triptyykki, öljy kankaalle

1.10.2021–9.1.2022

NATURE BRUTALE –
ELÄIMELLISTÄ MENOA
Ismo Hyvärinen
Maalauksia

Hattulassa Hämeenlinnan lähellä asuva taidemaalari Ismo Olavi Hyvärinen (s.1962 Kuusjärvi) maalaa tunteella
ei-esittäviä, maisemallisia teoksia. Ismo Hyväriselle maalaaminen on väline, jolla hän käsittelee aikaan ja olemiseen
liittyviä kysymyksiä. Ihmisyys ja ihmisenä olemisen mysteeri kiehtovat häntä loputtomasti. Hänen teemoissaan on
läsnä myös aikaamme sävyttävä monikasvoinen uhka. Näyttelyn tarkoituksena on myös välittää kokemuksellista
suhdetta taideteoksiin, maalausprosessin tunteen välittymistä katsojalle.
”Maalaukseni ovat kuin ikkunoita jo koettuun. Samalla ne ovat runon kaltaisia kaihoja siitä, mitä haluaisin kohdata.”
Hyvärisen maalauksia voi tarkastella puoliabstrakteina värisommitelmina tai perusmuotoina.
”Etsin kuvan kautta uusia kysymyksiä olemiseen, olemisen tasoon. Luonto on vahvasti läsnä maalauksissani, tai
oikeastaan elementit luonnosta. Ne ovat pikemminkin sielunmaisemia. Tarinoita haaveista, unelmista, kivusta ja
pelosta. Teoksissani on vahvasti läsnä vastakkaiset elementit kuten pimeys ja valo, pelko ja toivo. Teoksissani on aina
valon mukanaan tuoma mahdollisuus uudistumiseen, parempaan tulevaan.”
Taiteilijan yksityisnäyttelyistä esimerkkeinä 2019 Galleria Katariinan näyttely, 2018 Galleria Harmaja Oulu, 2017
Galleri Hera Tukholma, 2016 Galerie Toolbox Berliini. Vuonna 2020 yhteisnäyttely Pelon ja toivon maailmat
Sipoossa, Gumbo-strand Konst&Formissa.
Lisää taiteilijasta: ismohyvärinen.fi

Varkauden tehtaan klubin viikonloppumaja Kinkamo, Alvar Aalto 1939. Varkauden museon kuva-arkisto

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

KOKOELMAT
VERKOSSA
Varkauden museoiden kokoelmien digitoidut valokuvat, esineet ja taideteokset löytyvät kansallisesta Finna-

hakupalvelusta. Varkauden ja Valkeakosken museoiden, Forssan museon ja Rauman merimuseon yhteinen
Finna-haun sivusto löytyy osoitteesta piipunjuurella.finna.fi

SARANAT.FI
Sivusto esittelee Keski-Savon kulttuuriympäristöjä. Verkkopalvelussa pääsee tutustumaan alueen rakennusperintöä,
arkkitehtuuria ja kulttuurimaisemia esitteleviin verkkonäyttelyihin, tehtävä- ja työpajapaketteihin, sekä muihin kulttuuriympäristöteemaan liittyviin materiaaleihin. Kokonaan uudistunut Saranat-palvelu toimii nyt entistä paremmin myös
mobiilissa.

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
Alvar Aalto Varkaudessa, saatavilla myös painettu kartta suomeksi ja englanniksi
Varttuva ja vaurastuva Varkaus – Läpileikkaus arkkitehti Kalevi Väyrysen monipuolisesta
tuotannosta, saatavilla myös painettu kartta
Arkkitehti Karl Lindahl Varkaudessa, myös painettu kartta, valmistuu vuonna 2021
Kohtaamisia Taipaleen kanavalla – reitti Taipaleen kanava-alueen historiaan
Reitit löytyvät osoitteesta tarinasoitin.fi/varkaus

Mobiilioppaat

Postikorttikuva Taipaleen kanavalta
1900-luvun alussa, kuva on jälkiväritetty

TAIPALEEN KANAVAMUSEO
Taipaleen kanava, Kanavakatu
78250 Varkaus
Puh. 044 444 2366
Taipaleen kanava-alueella voi tutustua 180-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
ja uudella mobiilireitillä. Kanavamuseon perusnäyttely Via Canalia kertoo Pohjois-Savon kanavarakentamisen
historiasta sekä vesiliikenteestä.

KOHTAAMISIA TAIPALEEN KANAVALLA
Taipaleen kanavan kesänäyttely esittelee elämää ja teollisuutta kanavan historiallisessa miljöössä. Taipaleen
kanavan tarinat vievät keskelle kanavayhteisön elämää, jota johti kanavakasööri. Alueen elämää rytmitti laivojen
kulku kanavista sekä alueelle keskittynyt Albert Kranckin teollisuus laivatelakoineen, myllyineen, saha- ja
konepajatoimintoineen. Laivat toivat Varkauteen matkustajien ja tavaroiden lisäksi uusia muoti-ilmiöitä maailmalta.
Saattoipa siinä tohinassa joskus pirtupullokin vaihtaa omistajaa. Näyttelyssä tutustutaan myös sulkuvahti Hiskias
Kolarin perheen elämään kanavalla.
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!

Uusi mobiilireitti kanava-alueelle
löytyy osoitteesta
tarinasoitin.fi/varkaustaipale

MUSEOPUOTI
Wredenkatu 5 A
78250 Varkaus
040 769 1010
museot@varkaus.fi
Avoinna: Ti–to klo 10–17, pe ja su klo 10–16
Kesäaikaan 1.6.-15.8.2021: Ti–to klo 10–17, pe–su klo 10–16

Osta Museokortti meiltä!

MuseoPuotimme sijaitsee Varkauden museoiden näyttelytilojen yhteydessä alun perin Tehtaan hotelliksi valmistuneessa
yli 100-vuotiaassa idyllisessä rakennuksessa, jonka suunnittelivat arkkitehtiveljekset Ivar ja Valter Thomè.
Historiaa, kortteja, käyttö- ja pientavaraa lahjoiksi, tuliaisiksi tai vain omaksi iloksi – tule tutustumaan puodin valikoimaan.
Suosittuja lahjaesineitä ovat ainutlaatuiset vain museostamme saatavilla olevat tarjottimet, joita on inspiroinut valokuva-,
taide- ja esinekokoelmat. Museon omista julkaisuista suosittelemme teoksia Matkaopas Varkauden teolliseen
ympäristöön, Kerroksien kaupunki ja upea valokuvateos Metsäkansa. Lisäksi puodistamme löytyy eriteemaisia taide-,
arkkitehtuuri ja kulttuuripainotteisia kirjoja sekä julkaisuja.
Meillä voit maksaa ostoksesi käteillä tai pankkikorteilla. Museokortin ostamiseen ja uusimiseen voit käytää myös ePassia
ja Smartumia.
Tarkista uutuudet ja puodin ajankohtaiset asiat: varkaus.fi/museot/museopuoti
Ostoskäynnin yhteydessä on helppo tutustua museon ajankohtaisiin näyttelyihin, joihin on aina vapaa pääsy.
Tervetuloa!

Puhu kuin Ruuneperi – tarinankertojien ilta jälleen Runebergin päivänä 5.2.2021

TAPAHTUMAT
Pe 5.2.2021

Su 14.2.2021
To 25.2.2021
9.3.–12.3.2021
To 6.5.2021
17.–23.5.2021
Ti 18.5.2021
Pe 21.5.2021

La 29.5.2021

Puhu kuin Ruuneperi –
tarinankertojien ilta, Tarinoita metsästä
Ystävänpäivän tapahtuma, yhdessä
Varkauden Museonystävien kanssa
Teemailta, Metsäkansan nautintoaineet
Talvi-Vekara museoilla
Teemailta, Metsäkansan pirttiviljely
Valtakunnallinen Museoviikko ja
digitaalinen museoviikko
Kansainvälinen museopäivä
Museoiden yö: Varkauden museot,
Taipaleen kanavamuseo, Kangaslammin
koti- ja koulumuseo, Tattoo Museo ja
Mekaanisen Musiikin Museo
Siivouspäivä ja puutarhatalkoot,
Tehtaan koulu

15.6.–20.6.2021
Pe 13.8.2021
To 2.9.2021
6.–12.9.2021
To 23.9.2021
4.–8.10.2021
19.–22.10.2021
To 28.10.2021
To 25.11.2021
Pe 17.12.2021
Ti 21.12.2021

Vekara-Varkaus museoilla
Vanhan Varkauden Taiteiden Yö
Finnhits-yhteislaulutilaisuus,
Tehtaan koulun sali
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät,
teemana Rajaton ja avoin
Teemailta, Muotokuvat
Opi museossa -viikko viitosluokkalaisille,
yhdessä Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa
Syys-Vekara museoilla
Teemailta, Metsäkansa ja kekri
Kauheimmat joululaulut -yhteislaulutilaisuus
Tehtaan koulun salissa
Rakelin päivän tapahtuma
Talvipäivänseisaus Taipaleen kanavalla

PERHESUNNUNTAIT

Kaikenikäisille avoimet ja maksuttomat taide- tai historiateemaiset työpajapäivät, jotka pohjautuvat museoiden ajankohtaisiin näyttelyihin.
Perhesunnuntait toteutetaan yhteistyössä Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa 7.2.2021, 29.8.2021 ja 21.11.2021.

YLEISÖOPASTUKSET
Varkauden museot
Su 17.1.2021
Su 21.3.2021
To 17.6.2021
To 15.7.2021
Pe 13.8.2021
Su 14.11.2021

klo 13.00
klo 13.00
klo 13.00
klo 17.00
klo 18 ja 20
klo 13.00

Back to Nature (virtuaaliopastus verkossa)
Animalistic
Poseerauksia!
Poseerauksia!
Poseerauksia!
Nature Brutale – Eläimellistä menoa

Taipaleen kanavamuseo
Ke 16.6.2021
klo 17.00
Ke 7.7.2021
klo 17.00
Ke 4.8.2021
klo 17.00

HUOM! Koronatilanteen vuoksi muutokset tai perumiset tapahtumien osalta joudutaan tekemään tapahtumakohtaisesti hyvinkin nopealla
aikataululla, tarkista ajankohtaiset tapahtumatiedot osoitteesta varkaus.fi/museot

Löydä meidät:
@varkaudenmuseot

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

Museoiden blogi:
varkaudenmuseot.blogspot.com
Museoiden kokoelmat verkossa:
piipunjuurella.finna.fi
Mobiilireittejä:
tarinasoitin.fi/varkaus

Avoinna: Ti–to klo 10–17, pe ja su klo 10–16.
Kesäaikaan 1.6.-15.8.2021: Ti–to klo 10–17, pe–su klo 10–16.

Taipaleen kanavamuseo, kahvio terasseineen sekä museokauppa Luotsi
Avoinna: kesäisin joka päivä klo 10–18
Muina aikoina avoinna ryhmille tilauksesta puh. 044 444 2366, taipaleen.kanavamuseo@varkaus.fi
Poikkeukset ja aukiolot pyhinä: varkaus.fi/museot
Varkauden museoille ja Taipaleen kanavamuseoon vapaa pääsy!
Etukannen kuvat:
Kuva 1: Varkauden museon kuva-arkisto, A. Ahlström Osakeyhtiön kokoelma/ Ivar Ekström
Kuva 2: Minna Herrala: Jäähyväiset hömötiaiselle, 2019. Grafiitti, muste ja puuvärit. Yksityiskohta.
Kuva 3: Anton Lindforss: Omakuva, -. Rakel Kansasen kokoelma/Varkauden kaupunki. Rajattu.
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