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#KESÄKASI KULTTUURIRESEPTI
#Kesäkasin reitti on kyljellään makaava kahdeksikko.
Sama kuvio on myös äärettömän symboli ja sehän sopi
meille: taide ja kulttuuri tuntuu avaavan äärettömän
mahdollisuuden uusiin oivalluksiin!

KOTIUDUIMME JUURI MUSEOSEIKKAILU2019-minireililtä, joka tarkoitti
käytännössä kotimaan matkailua museosta toiseen juna- ja bussikyydillä rinkat
selässä. Seikkailijoiksi hakeminen oli paras päätös pitkään aikaan. Löysimme
iitsestämme ja toisistamme kadoksissa ollutta leikkivää ja uteliasta aikuista juuri sitä asennetta, jota Turun taidemuseossa esitellyssä Imogen
Cunninghamissa oli loppuun eli ysikymppiseksi saakka. Museot kutsuivat esiin
leikkisyyden, tutkimisen halun, kekseliään katsomisen tavan ja taidon.
Emme arvanneet, miten hyvää voi tehdä intensiivinen viiden päivän
museokuuri. Olemmekin nimenneet jokaisen päivän muistiinpanot
kulttuuriresepteiksi, joita meillä on nyt siis viisi kappaletta. Suotta ei puhuta
kulttuurin hyvinvointivaikutuksista: olemme ne nyt empiirisesti testanneet ja
toimiviksi todenneet. Täten määräämme itsellemme erimittaisia vuosittaisia
intensiivisiä kulttuurikuureja meille ennestään tuttujen yksittäisten näyttely- ja
museokäyntien lisäksi. Reseptiin kuuluu myös ateria tai kahvihetki
museoravintolassa: niiden ruoka ja baakelsit ovat nimittäin aivan verrattomia,
usein lähiraaka-aineista alusta asti valmistettuja.
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Aschanin pariskunnan KESÄKASI-kierroksen matka kulki
rinkka selässä Jyväskylän kautta Tampereelle, sieltä
Turkuun, Poriin ja Ulvilaan. Sieltä junailimme Tampereen ja
Tikkurilan kautta takaisin Mikkeliin. Tässä hyväksi
havaitut museot! Kuvagallerian kuvat on Turun
taidemuseosta, Sara Hildenin taidemuseosta, Qwenselin
talon Apteekkimuseosta ja Luostarinmäen
käsityöläismuseosta.
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AMURIN
TYÖLÄISMUSEOKORTTELI

Harrastimme ispiroivaa ajatusleikkiä menneiden
vuosikymmenten kodeissa. Miltä Tampere näyttäisi,
jos puisia työläiskortteleita ei olisi purettu? Amurin
Helmn kahvit, aamiaiset ja lounaat
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SARA HILDÉNIN
TAIDEMUSEO

Aina yhtä vakuuttava taidemuseo. "Out of Office"
päättyi heti reissumme jälkeen. Seuraavaksi esillä on
Juhani Harrin esinetaiteen takautuva näyttely. Hyvä
syy mennä taas Tampereelle: Juhani Harrin teokset
innostivat nimittäin tällä reissulla Turussa. Museolla
on muuten 40-vuotisjuhlavuosi. Muista Cafe Sara.
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Vaikuttava museo - tänne palaamme. Imogen
Cunninghamin: huima mimmi, taitava ja
ennakkoluuloton kuvaaja. Valokuvaajan
vanhempana rakastuimme siihen, miten Imogen
kannusti naisvalokuvaajia kehittämään oman
valokuvaustyylinsä (#Photography as
a #profession for women -artikkeli 1913). Neljä
elementtiä, Jenni Yppärilän ja Anssi Kasitonnin
näyttelyt tekivät museosta elämyksen. Käynnin
viimeisteli lounas Cafe Victorissa.

MUSEO MILAVIDA
Hengästyttävä Näsilinna. Von Nottbeckin suvun
kodiksi suunniteltu palatsi on nähtävyys sinällään.
Näyttely kertoo suvusta aina kirjeitä myöten. Suuria
suruja ja isoja iloja. Siinä missä von Nottbeckit
nostivat Fnlaysonin, Timo Sarpaneva modernisoi
kankaanpainoa. Ambiente-näyttely kertoo siitä.
Suositus Café Milavidalle.

QWENSELIN TALO &
APTEEKKIMUSEO
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Käsityöläishistorian taivas. Pajumies löysi
pajunpunojan huoneen ja ihaili materiaalia, vaikka ei
varsinainen punoja käsityöläisaikanaan ollutkaan.
Tuulevi puolestaan muisteli Wetterhoffin opintoja ja
rupatteli ompelijattaren kanssa. Sekin selvisi, että
muurari oli mäen vaurain mies, jolla oli komein talo.
Kahvit Kisällissä kruunasivat käynnin.

PORIN TAIDEMUSEO
Virkeä ja viehättävä museo. Arto Jurttilan
kokoelmaan perustuva Mielen silmin päättyi
päivää käyntimme jälkeen. Seuraavana avautuu
Be Fragile! Be Brave! – Hauraus on urheutta:
virolaisen taiteilijan Anu Põderin (1947–2013)
veistoksia ja installaatioita. Erityissuositus
museon työpajoille. Muista Muusa-kahvila.

Mikä helmi! Turun vanhin säästynyt puutalo pitää
sisällään kaksi museota: herrasväki Pippingin
säätyläiskodin ja Apteekkimuseon. Tekisi mieli
kertoa Pippingien tarinaa, mutta sittenkin
suosittelemme tutustumaan itse. Sisäpihalla on
Turun salaisin ja suloisin kahvila Cafe Qwensel.

LUOSTARINMÄEN
KÄSITYÖLÄISMUSEO

TURUN TAIDEMUSEO

FRIITALAN NAHKAMUSEO
8

Piskuinen ja persoonallinen Friitalan
nahkamuseo kertoo uljaan yrityksen historian.
Amanuenssi Ilkka Tarvaisen opastuksessa selviää
sekin, että enimmillään väkeä oli töissä
parituhatta. Nahanvalmistuksen ja
nahkapukeutumisen historia piti kerrata, sillä
Tuulevi opiskeli aikanaan turkis- ja nahkaartenomiksi eli ensimmäisen ammatinsa
Wetterhoffilla ja harjoitteli turkistehtaalla.
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TUULEVI: heittäydy
Erityisesti poimin mukaani
Imogen Cunninghamin
asenteen. Hän oli utelias,
ennakkoluuloton ja
kokeilunhaluinen läpi elämän.
Ilkikurista huumorintajua
haluaisin lisää! Voihan sitä
varmaan kehittää?

Rakastan luovaa tekemistä. Oma aarre -työpaja
Porin taidemuseossa olikin kuin mittatilaustyönä
minulle suunniteltu. Ulos kävellessä tuntui kuin
olisin täynnä sateenkaaren väreissä kuplivaa iloa.

HENRIK: integroidu
Tältä reissulta tuon
mukanani taiteeseen
integroitumisen voiman.
Miten minä olen tai sinä olet
osa teosta: kurkistamalla,
näyttäytymällä. Miten kuva
minusta tai sinusta ilmaisee
teoksen ja oman itsen
suhdetta? Vai syntyykö
kokemuksesta runo?

Tulevana restonomina minulle kuuluivat
museoravintoloiden ja -kahviloiden
havainnoinnit ja annosten kuvaaminen.
Kaneliset korvapuustit ja sukuresepteillä
maustetut keitot heittivät museoravintolat
kerralla kärkipaikkojen joukkoon.

ILOITSE & LEIKI!
Hulluttelimme Sara
Hildenintaidemuseossa värien
seassa, konttasimme Porissa
tutkimassa vauvuuden olemusta,
löysimme Turun taidemuseosta
Laukaan lehmät ja Milavidan
puistosta tanssivan kukan.
Suosittelemme leikkimistä!

Me muistelimme myös Hämeenlinnan opiskelijaaikoja. Tuulevi vähän haaveili turkisdesignerin urasta
ja tilasi Friitalasta niitä hienoimpia ja pehmeimpiä
nappanahkoja sinisten nahkahousujen ompeluun.
Henrik puolestaan mietti Luostarinmäellä
nostalgisesti pajumies-vuosiaan ja suunnittelukisan
voittoa Itea-pajukalusteilla. Aikamatka omaan
historiaan ja sisäinen matka tunteisiin ja
tuntemuksiin. Tankkasimme iloa.

MUSEOHERKKUJA

LUOKKARETKI
JA KOTILEIKKI

TAMPEREELLA REISSUMME TUNNELMAAN sopi Pispalanharjun keltainen
Airbnb-puutalokoti. Pispala passasi hyvin Amurin työläiselämän tutkimisen
rinnalle, sillä myös 1937 Tampereeseen liitetyssä Pispalassa asui
tehdastyöläisiä ja rakennustyöläisiä. Leikimme lukaalissa kaksi yötä kotia
miettien montako ihmistä olisi asunut viime vuosisadan alussa
samankokoisessa huushollissa. Amurin matikalla päädyimme nuppilukuun
viistoista. Meitä oli Tomin puutalokodissa kaksi. Aamiaiset söimme
museokahvilassa: asunnolla keitimme muutamat kahvit ja kokkailimme
yhden illallisen.
TURUSSA VALITSIMME laivahostellin. Vaatimaton taso, mutta sitä
enemmän tarinoita. Herra von Rettigin laiva kulki ensin Turku - Tukholma reittiä ja palveli sittemmin myös Kristina Regina -aluksena. Hytissä olo oli
kuin luokkaretkeläisillä ja aamiaisravintola Kristinassa googlasimme
seisovan pöydän historiaa. Borelta se alkoi - smörgåsbord.
MYÖS ULVILAN MAJOITUS ON AIRBNB-HELMI. Jo ilmoitus kertoi
makuuhuoneen kalustuksen olevan nuoren Lauri-isännän isoisän käsialaa.
Kun jonkun vieraan palaute kiitteli hyvistä aamukahveista pärekattoisessa
salissa, me varasimme vinttikamarin. Kyllä kannatti. Lauri tarinoi lisää
puukäsityön opettajana työskennelleestä isoisästä, jonka luona kyläillessä
istuttiin selkä suorana ja hiljaa. Illalla saunoimme rentoutuslöylyt
perinteisessä, punaisessa pihasaunassa.

#museokortti #museokierros
#museoseikkailu2019
#museokortinseikkailija
#museoseikkailu #kesäkasi
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