TAIDEMATKA MÄNTTÄÄN JA LAUKON KARTANOON 30.-31.7.2022

Taiteen maailma on suuren muutoksen keskellä: yhteisöllisyys korvaa yksilöllisyyden, taide on entistä
enemmän yhteiskunnallisesti kantaaottavaa ja materiaalit muuttuvat hurjaa vauhtia. Suurta muutosta ovat
tekemässä naiset. Tämän kesän Serlachius-museon näyttelyissä ovat esillä vahvat naiset: Trish Morrissey,
Clare Woods, Rachel Kneebone.
Retken aikana taiteentutkija Liisa Väisänen luennoi taiteen murroksesta sekä naistaiteen historiasta siten,
että esillä oleva nykytaide aukeaa täysin uudella tavalla. Matkalla tutustumme myös Laukon kartanon
nykytaiteilijoiden näyttelyyn sekä Ylöjärven puuvuoreen ja Alamökki-teokseen.

Alustava matkaohjelma:
30.7. lauantai
Laukon kartano ja Ylöjärvi
Klo 09:30
Lähtö tilausbussilla Helsingistä Kiasman pysäkiltä kohti Vesilahtea, ajoaika on noin kaksi
tuntia.
Laukon kartanon historiallisessa miljöössä näemme nykytaiteilijoiden mielenkiintoisia
näyttelyitä. Päärakennuksen barokkisessa salissa on esillä Marjatta Tapiolan ikonisia
kalloaiheisia maalauksia. Viiva elää ylväänä ja eleganttina myös galleriakerroksen Kauko
Lehtisen näyttelyssä. Viljamakasiinissa Heikki Marila kuljettaa Suomen historian sysimustiin
syövereihin. Uskoa ihmissielun hyvyyteen luovat kartanon puistossa Tapani Kokon uudet pyhät
kuvat. Viljami Heinosen viidakkomaalaukset visioivat Tallissa villiä tulevaisuutta. Kanalassa
puolestaan Moosa Myllykangas loihtii muistojen virrasta ihmeellisiä tarinoita. Huom! kaikkiin
tiloihin noustaan portaita pitkin, joten kohde ei ole esteetön.
Taidenäyttelyiden jälkeen nautimme kartanolla keittiömestarin kesäpöytälounaan.
Vesilahdelta ajamme Ylöjärvelle, jossa näemme Ylöjärven puuvuoren. Se on taiteilija Agnes
Denesin tekemä nykytaideteos ja loistava esimerkki ympäristötaiteesta. Ylöjärvellä
pysähdymme myös katsomaan Kimmo Schroderuksen Alamökki -teosta, joka on
kunnianosoitus Eppu Normaalille.
Ajamme Nokialle ja majoitumme yhdeksi yöksi. Ilta vapaa.
Hotelli Scandic Eden Nokia

Paratiisikatu 2, Nokia
Nokialla sijaitseva kylpylähotellia on uudistettu ja entistä parempi. Hotellissa on buffetravintola
Esmeralda ja a la carte-ravintola Little Italy sekä Food Market henkinen kahvila/ravintola.
Hotellin valoisa kylpyläosasto on asiakkaiden käytössä. Huoneissa on kylpyhuone, ilmastointi,
hiustenkuivain, tv. wifi.
https://www.scandichotels.fi/hotellit/suomi/nokia/scandic-eden-nokia

30.7. sunnuntai
Serlachius -museot
Aamiaisen jälkeen ajamme Mänttään, jossa tutustumme Serlachius -museossa Rachel
Kneebonen arvoituksellisiin posliiniveistoksiin, jotka hän valmistaa valkoisesta posliinista.
Materiaali reagoi herkästi valoon ja liikkeeseen ja näyttää välillä raskaalta, välillä kevyeltä ja
läpikuultavalta.
Clare Woodsin maalauksissa tulee esiin näyttävyys ja kauneus, mutta myös rujo estetiikka.
Viimeaikaisissa maalauksissa hän on kuvannut elämän haavoittuvuutta ja lyhytaikaisuutta
kukkien sekä ihmiskehon muotojen kautta.
Kolmas naistaiteilija on Trish Morrissey, jonka performanssia, valokuvaa ja liikkuvaa kuvaa
yhdistävä tuotanto esittää todellisia ja fiktiivisiä hahmoja lähtökohtana arkistotutkimukset ja
omaelämäkerrallinen aineisto. Mukana on myös Sissi ja Ruth Serlachiuksen elämänkohtaloiden
inspiroima uusi teoskokonaisuus.
Lounas Göstan ravintolassa, jonka jälkeen lähdemme ajamaan kohti Helsinkiä.
Paluumatkalla pidämme kahvitauon.

Hinta

vähintään 20 henkilöä
350 euroa/henkilö/ 2h huoneessa

vähintään 15 henkilöä
399 euroa/henkilö/ 2h huoneessa

Yhden hengen huoneen lisämaksu 75 €.
Hintaan sisältyy
-

tilausbussikuljetus ohjelman mukaan
sisäänpääsymaksut Laukon kartanoon ja Serlachius-museo
1 yö Scandic Eden Nokia
2 lounasta
suomenkielinen opastus Liisa Väisänen
arvonlisävero

Hintaan ei sisälly
- illallinen
- matkavakuutus **suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Pidätämme oikeuden ohjelman sisällön muuttamiseen force majeure
tilanteissa. Matkan toteutuminen edellyttää minimiosallistujamäärää. Matka ei sovellu liikuntarajoitteisille.
Tarvittaessa kysy lisää tietoa toimistostamme. Matkaan sisältyvät ruokailut ovat ryhmäruokailuja, joiden
menut on valittu etukäteen. Ilmoitathan mahdolliset erikoisruokavaliot ja ruoka-aineallergiat
viimeistään kuukautta ennen matkaa. Perillä kohteessa ilmoitetuista erikoisruokavalioista/allergioista ja
annosmuutoksista veloitetaan lisämaksua 20 euroa. Huomioithan, että erikoisruokavalioita ei voida taata,
sillä joissakin kohteissa niiden toteuttamismahdollisuudet ovat rajalliset.

~ 15 vuotta ryhmämatkoja ~
Ryhmämatkatoimisto Resviaria Oy
Kehräsaari A 212, Tampere
info@resviaria.com
www.resviaria.com
Puh. 0440 477 070
KKV 2107/06/Mj

