Näyttelyt 2022

Missä lentävät paratiisi
linnut 20., akryyli ja öljyväri
kankaalle, 140 x 140 cm,
2021. Kuva: AnneMari
Heiskanen.

21.1.–24.4.

MISSÄ LENTÄVÄT PARATIISILINNUT
Anne-Mari Heiskasen maalauksia ja kollaaseja

Imatran taidekoulusta valmistunut kuvataiteilija AnneMari Heiskanen pohtii ihmisyyttä. Heiskasen teosten värit
kumpuavat Saimaan ääreltä, taiteilijan päivittäisten kävelyretkien varrelta. Maisemalliset elementit kallistuvat kohti
abstraktioita, joissa henkilökohtaisen elämän ja ympäristön tapahtumat käyvät vuoropuhelua. Näyttelyn teokset
ovat saaneet vaikutteita myös matkoilta Jäämeren rannoille ja Lapin tuntureille.
Vuodesta 2002 lähtien Heiskanen on esitellyt töitään lukuisissa yksityis ja ryhmänäyttelyissä Suomessa ja
Euroopassa. Hän on mm. Taidemaalariliiton, Viipurin Taiteilijaseuran ja Suomen Taidegraafikoiden jäsen.

”Toisinaan, kesäöisin kuulen mustarastaan kiehtovan, kirkkaan eloisan laulannan.
Se soi vihreiden lehvien ja hoikkien puunrunkojen katveessa,
metsälammen hämäräisyyden yllä,
pujotellen notkeasti makuuhuoneeni ikkunan raosta ummistettujen silmieni taakse ja
pysähtyy mielihyvän taajuuteen.
Muistan sen ja tavoittelen sitä,
odottaen mustarastaiden paluuta ja
niiden ylimaallista laulua.”

Naamiaishumua klubilla. Kuva: Varkauden museon kuvaarkisto, Valokuvaamo Jänis.

18.5.–25.9.

KLUBILLA – PÅ KLUBBEN
Muistoja Villasta 1876–2021

Villa, Virkamiesklubi, Varkauden klubi, rakennuksesta oli moneksi. Varkautelaisia kohtasi 27. helmikuuta 2021
suuri yhteinen suru, kun lähes 150 vuotta vanha rakennus tuhoutui tulipalossa täysin. Rakennus on toiminut
monien juhlien, tapahtumien ja perhetilaisuuksien näyttämönä, ja siihen liittyy tuhansia tarinoita varkautelaisista,
Varkaudesta ja Varkauden teollisuuden historiasta. Näyttely esittelee muistoja rakennuksesta sekä aikaa,
jolloin rakennus toimi varkautelaisten silmäätekevien kokoontumispaikkana ja juhlatilana. Legendaariset
loppiaistanssiaiset, vappubrunssit ja naamiaiset nimekkäine esiintyjineen heräävät näyttelyssä henkiin.
Varkauden klubina tunnettu rakennus toimi aluksi Varkauden ruukinpatruunan asuntona. Huvila siirrettiin
Varkauteen vuonna 1876 Terijoelta Paul Wahl & Co:n omistamalle Varkauden ruukille. Rakennus toimi
asuinkäytössä aina vuoteen 1946. Seuraavana vuonna Villa muutettiin kaupunginarkkitehti Kalevi Väyrysen
suunnitelmien mukaan virkamiesklubiksi.
Jo sotavuonna 1942 Alvar Aalto oli piirtänyt Klubin muutostyösuunnitelmat, mutta ne jäivät toteutumatta.
Aalto oli ystävystynyt 1930luvulla Ahlströmyhtiön toimitusjohtajaan Harry Gullichseniin ja tämän vaimoon
Maire Gullichseniin, Walter Ahlströmin tyttäreen. Aaltojen ja Gullichsenien ystävyyden seurauksena perustettiin
muun muassa Artek, jonka kalusteilla Klubiakin sisustettiin.

Kristian Gullichsen: Vanikka lastentuoli, 1968–1970. Kuva: Designmuseo.

18.5.–25.9.

NOORMARKUN KÄSITYÖT
Noormarkun Käsityöt oli taideteollisuusyritys, joka valjasti korkealaatuisen käsityötaidon moderniin muotoiluun.
Sen perustivat taidemesenaatti Maire Gullichsen (1907–1990) ja muotoilija, akateemikko Bertel Gardberg
(1916–2007). Gullichsen kuului vauraaseen Ahlströmin teollisuussukuun, jonka tehtaat toimivat myös
Varkaudessa. Hänen tavoitteenaan oli säilyttää käsityötaitoja kotiseudullaan Noormarkussa sekä edistää
laadukkaiden taideteollisuustuotteiden valmistusta aikana, jolloin Suomi teollistui nopeasti. Kaupunkeihin
muuttaneet nuoret aikuiset muodostivat uuden asiakasryhmän.
Noormarkun Käsitöissä nuoret muotoilijat saivat kokeilla siipiään. Yrityksen tunnetuimpia tuotteita ovat Bertel
Gardbergin suunnittelemat pienesineet, Nanny Stillin kyntteliköt ja Kristian Gullichsenin Vanikkahuonekalusarja.
Tärkein jälleenmyyjä oli taideteollisuusliike Artek, ja tuotteiden olikin tarkoitus täydentää Artekin valikoimaa.
Noormarkun Käsitöiden tavoitteena oli tulla merkittäväksi osaksi kansainvälistä taideteollisuuskenttää. Apuna
olivat Maire Gullichsenin laajat kansainväliset verkostot. Kauppaa käytiin etenkin Eurooppaan ja Amerikkaan.
Korkea laatu ja laaja valikoima osoittautuivat kuitenkin liian hankalaksi yhtälöksi heikosti organisoidulle yritykselle,
ja Noormarkun Käsityöt lakkautettiin oltuaan toiminnassa vain 15 vuotta.
Näyttelyn on tuottanut Porin taidemuseo, 2021.

Lapsia Metsänpeittonäyttelyssä. Kuva: Teemu Keskinen.

7.10.2022–8.1.2023

METSÄNPEITTO
Metsänpeitto juhlistaa suomalaisen kansan ikiaikaista suhdetta luontoon. Toiminnallinen näyttely
pohjautuu suomalaiseen kansanperinteeseen ja se kertoo tarinoita myyttisestä suomalaisesta
metsästä. Näyttelyn kantavana teemana ovat ihmisten kokemukset ympäröivästä maailmasta.
Tarinat innostavat kaikkia, ei pelkästään lapsia, leikkimään ja mielikuvittelemaan metsässä.
Näyttelyssä vierailijat muuttuvat metsän asukkaiksi ja pääsevät käymään metsänpeitossa,
haltioiden ja maahisten salaisessa maailmassa.
Metsänpeiton on tuottanut Tampereella toimiva Lastenkulttuurikeskus Rulla.

Löydä tekemistä lapsille:
https://www.versoverkko.fi/
puuhapussi/

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

14.2.2021–31.8.2023
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 valokuviin. Ekström dokumentoi katoavan maailman elinolosuhteita ja työtä
Savon ja Kainuun syrjäseuduilla ollessaan A. Ahlström osakeyhtiön palveluksessa palkanmaksajana, torpparilain
alaisten tilojen lohkojana sekä metsätyönjohtajana vuosina 1909–1960. Valokuvista hän kokosi ansiokkaan
Metsäkansakokoelman, jossa on yli 300 hänen ottamaansa valokuvaa. Kokoelmasta heijastuu hänen ilkikurinen
huumorintajunsa, mutta ennen kaikkea hänen kunnioittava suhtautumisensa metsäkansaan ja heidän työnsä
merkitykseen.

Metsäkansa -luentosarja
Ekströmin 51vuotisen työuran aikana teollisuus muutti kansan elämää ja elinkeinoa, mutta myös suomalaista
metsää ja metsäsuhdetta. Näyttelyn ohessa järjestettävä Varkauden museoiden ja Soisaloopiston Metsäkansa
luentosarja käsittelee metsänomistajuuden historiaa, puunjalostusteollisuuden vaikutuksia metsänhoitoon sekä
metsänhoidossa tapahtuneita muutoksia ja nykyaikaisen puunjalostusteollisuuden arvopohjaa.
Luennot katsottavissa myös verkossa suorana sekä tallenteina.

Tutustu Metsäkansaan
ja luentosarjaan:
varkaus.fi/museot/metsakansa

Postikorttikuva Taipaleen kanavalta
1900luvun alussa, kuva on jälkiväritetty

TAIPALEEN KANAVAMUSEO
Taipaleen kanava, Kanavakatu
78250 Varkaus
044 444 2366
Taipaleen kanavaalueella voi tutustua yli 180vuotiaaseen vanhaan kivikanavaan ja seurata laivaliikennettä
toiminnassa olevan kanavan partaalla. Kanavahistoria esittäytyy sekä kanavamuseossa että aluetta
kiertävän kanavapolun infotauluissa ja uudella mobiilireitillä. Kanavamuseon perusnäyttely Via Canalia
kertoo PohjoisSavon kanavarakentamisen historiasta sekä vesiliikenteestä. Lisäksi kanavan ainutlaatuisessa
miljöössä toimii Musiikkikahvila Kukkakeidas, joka nimensä mukaisesti tarjoilee kahvilaherkkuja elävän piano,
viulu ja laulumusiikin säestyksellä. Kukkamyynnin ohella kahvila vastaa sekä kanavan ulkorakennuksen
taidenäyttelystä että ulkona käyskentelevistä maatalon eläimistä.

Kesänäyttely 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
ja 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 sekä museokauppa Luotsi
Avoinna: kesällä joka päivä klo 10–18
Muina aikoina avoinna ryhmille tilauksesta 044 444 2366,
taipaleen.kanavamuseo@varkaus.fi
Vapaa pääsy!

Mobiilireitti kanava-alueelle
löytyy osoitteesta
tarinasoitin.fi/varkaustaipale

Arkkitehti Karl Lindahlin suunnittelema Tehtaan koulu on rakennettu 1924 (laajennus 1931).
Lindahlin suunnittelemiin rakennuksiin pääsee tutustumaan mobiilioppaan tai painetun kartan kanssa.

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

PIIPUNJUURELLA.FINNA.FI

Varkauden museoiden kokoelmien digitoidut valokuvat, esineet ja taideteokset löytyvät kansallisesta Finna
hakupalvelusta. Pienten teollisuuspaikkakuntien yhteinen Finnahaun sivusto löytyy osoitteesta piipunjuurella.finna.fi.

SARANAT.FI

Sivusto esittelee KeskiSavon kulttuuriympäristöjä. Verkkopalvelussa pääsee tutustumaan alueen rakennusperintöä,
arkkitehtuuria ja kulttuurimaisemia esitteleviin verkkonäyttelyihin, tehtävä ja työpajapaketteihin, sekä muihin kulttuuri
ympäristöteemaan liittyviin materiaaleihin. Kokonaan uudistunut Saranatpalvelu toimii entistä paremmin myös mobiilissa.

MOBIILIOPPAAT

Tarinasoitin on selainpohjainen mobiiliopas, joka toimii kaikilla älypuhelimilla ja tableteilla ilman erillistä sovellusta.
Reiteistä on saatavilla myös painettuja karttoja. Varkaudesta on seuraavat oppaat:
Alvar Aalto Varkaudessa – Reitti Alvar Aallon toteutuneisiin ja toteutumattomiin suunnitelmiin Varkaudessa
Arkkitehti Karl Lindahl Varkaudessa – Kierros Karl Lindahlin arkkitehtuuriin Varkaudessa
Kohtaamisia Taipaleen kanavalla – Reitti Taipaleen kanavaalueen historiaan
Pyöräile taiteeseen – Kierros Varkauden julkisiin taideteoksiin, painetun kartan uudistettu painos ilmestyy tänä vuonna
Sisällissodan paikat – Kierros vuoden 1918 tapahtumiin Varkaudessa, ilmestyy tänä vuonna
Thomén jäljillä Varkaudessa – Ivar ja Valter Thomén arkkitehtuuri Varkaudessa, painettu kartta julkaistaan tänä vuonna
Vanha Varkaus – Uudistettu kierros julkaistaan tänä vuonna
Varttuva ja vaurastuva Varkaus – Läpileikkaus arkkitehti Kalevi Väyrysen tuotannosta
Oppaat löytyvät osoitteesta tarinasoitin.fi/varkaus

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

Osta Museokortti meiltä!

Avoinna ti–to klo 10–17, pe ja su klo 10–16
1.6.–14.8. myös la klo 10–16
MuseoPuotimme sijaitsee Varkauden museoiden näyttelytilojen yhteydessä
alun perin Tehtaan hotelliksi valmistuneessa yli 100vuotiaassa idyllisessä rakennuksessa,
jonka suunnittelivat arkkitehtiveljekset Ivar ja Valter Thomè.
Historiaa, kortteja, käyttö ja pientavaraa lahjoiksi, tuliaisiksi tai vain omaksi iloksi.
MuseoPuodin tuotteet ovat saaneet inspiraationsa museoiden omista kokoelmista ja paikallishistoriasta.
MuseoPuodin tuotevalikoima on uudistunut, tule tutustumaan uutuuksiimme, sekä vanhoihin tuttuihin
tuotteisiin. Suosittuja lahjaesineitä ovat ainutlaatuiset vain museostamme saatavilla olevat tarjottimet.
Uutuutena puodistamme löytyy mm. korvakoruja ja avaimenperiä ja mukeja.
Meillä voit maksaa ostoksesi käteisellä tai pankkikorteilla.
Museokortin ostamiseen ja uusimiseen voit käyttää myös ePassia ja Smartumia.
Tiedustelut ja tilaukset museot@varkaus.fi, 040 769 1010.
Postimyynti laskutetaan.
Tervetuloa!

VANHAN VARKAUDEN
OPASTETUT KESÄKIERROKSET
16.6.–4.8. joka viikko aina torstaisin klo 14
(paitsi ei juhannusviikolla 23.6.)
lähtö Varkauden museoilta,
Wredenkatu 5 A

TAPAHTUMAT
La 5.2.
Su 13.2.

8.–13.3.
To 24.3.
16.–22.5.
To 19.5.
Pe 20.5.

13.–19.6.
Pe 12.8.
To 1.9.
5.–11.9.
To 22.9.
3.–9.10.
17.–23.10.
To 24.11.
La 17.12.
Ke 21.12.

Puhu kuin Ruuneperi
Ystävänpäivän tapahtuma, yhdessä
Varkauden Museonystävien kanssa
TalviVekara museoilla
Teemailta, paperiteollisuus
Kansainvälinen museoviikko
Teemailta, Muistoja Klubilta
Museoiden Yö: Varkauden museot,
Taipaleen kanavamuseo, Musiikkikahvila
Kukkakeidas, Kangaslammin koti ja koulumuseo,
Tattoo Museo ja Mekaanisen Musiikin Museo
VekaraVarkaus museoilla
Vanhan Varkauden Taiteiden Yö
Finnhitsyhteislaulutilaisuus
Euroopan kulttuuriympäristöpäivät,
teemana Kestävä perintö
Teemailta, Metsäkansan nautintoaineet
Opi museossa viikko 5.luokkalaisille
SyysVekara museoilla
Unohdetut Joululaulut
Rakelin päivä – Varkauden taidemuseon
oma kuvataiteen päivä
Talvipäivänseisaus Taipaleen kanavalla

PERHESUNNUNTAIT

Kaikenikäisille avoimet ja maksuttomat taide tai historiateemaiset
työpajapäivät, jotka pohjautuvat museoiden ajankohtaisiin
näyttelyihin. Perhesunnuntait toteutetaan yhteistyössä
Lastenkulttuurikeskus Verson kanssa 13.3., 28.8. ja 20.11.

METSÄKANSA-LUENTOSARJA
To 20.1. klo 18.00 Avohakkaamaton puutavara – 12 myyttiä
jatkuvan kasvatuksen ongelmista.
DI Marcus Walsh
To 17.2. klo 18.00 Metsänomistajuuden historia.
Tutkija Reetta Karhunkorva
To 17.3. klo 18.00 Metsänomistajan ja biologin näkökulmat
metsänhoitoon. Tohtori Tuomas Sopanen

MAKSUTTOMAT
YLEISÖOPASTUKSET

Varkauden museot
Su 13.2. klo 14.00 Missä lentävät paratiisilinnut
To 7.4. klo 17.00 Missä lentävät paratiisilinnut
Pe 20.5.
Metsäkansa ja Klubilla – På Klubben
Museoiden Yön ohjelmassa
Su 10.7. klo 14.00 Noormarkun käsityöt
Su 17.7. klo 14.00 Metsäkansa
Su 31.7. klo 14.00 Noormarkun käsityöt
To 18.8. klo 17.00 Noormarkun käsityöt
Taipaleen kanavamuseo
Ke 29.6. klo 14.00
Ke 27.7. klo 14.00
Ke 24.8. klo 17.00
Muutokset mahdollisia, tarkista ajankohtaiset tapahtumatiedot
osoitteesta varkaus.fi/museot

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

Löydä meidät:
facebook.com/varkaudenmuseot
instagram.com/varkaudenmuseot
twitter.com/varkaudenmuseot
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
1.6.–14.8. myös la klo 10–16

Taipaleen kanavamuseo ja museokauppa Luotsi
Taipaleen kanava, Kanavakatu 1
78200 Varkaus
044 444 2366
taipaleen.kanavamuseo@varkaus.fi
varkaus.fi/taipaleenkanavamuseo
Avoinna: 1.6.–31.8. joka päivä klo 10–18
Katso Musiikkikahvila Kukkakeitaan avoinnaoloajat kukkakeidas.fi
Varkauden museoille ja Taipaleen kanavamuseoon vapaa pääsy!
Etukannen kuvat:
Kuva 1: Mary ja Leif Glöersen Villan eli Klubin kellarin salakapakassa. Kuva: Varkauden museon kuvaarkisto, Valokuvaamo Jänis.
Kuva 2: Nanny Stillin kynttilänjalat. Kuva: Erkki ValliJaakola / Porin taidemuseo.
Kuva 3: Yksityiskohta Metsänpeittonäyttelystä. Kuva: Teemu Keskinen.
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