
VARKAUDEN MUSEO		
Wredenkatu	5A,	78250	Varkaus
Puh.	017-579	4440
museo@varkaus.fi
www.varkaus.fi/museot
Avoinna	ti-ke	11-18,	to	ja	su	11-
16.	Suljettu	27.5.	ja	22.-24.6.	

Varkauden	 museo	 (perustettu	
1956)	 toimii	 entisessä	Tehtaan	
hotellissa,	jonka	Varkauden	teh-
taat	rakennutti	vieraitaan	varten	
v.	 1914.	 Museon	 perusnäyt-
tely	 ”Kurkistuksia	Varkauden	
historiaan”	 kertoo	Varkauden	
teollisuuden	ja	yhdyskunnan	ke-
hityksestä,	sekä	työn	ja	työväen	
kulttuurista.

Nukke kuin ihminen!
Suomen lähetysmuseon 
kiertonäyttely	
15.5.	–	26.8.2007

Nuket	 ovat	 osa	 ihmiskunnan	
historiaa	 ja	 niin	 ihmisen	 kuin	
sen	historian	kuvastin.	Nukke	on	
luovan	 leikin	 väline	 mutta	 niitä	
on	 tehty	 myös	 uskonnollisiin	
rituaaleihin.	Näyttely	Nukke	kuin	
ihminen	esittelee	yli	sata	nukkea	
eri	puolilta	maailmaa.	

Näyttelyn	nuket	kuuluvat	Lähe-
tysmuseon	 kokoelmiin	 ja	 ovat	
peräisin	 eri	 puolilta	 maailmaa:	
Afrikan	maista,	Kiinasta,	Japanista,	
Nepalista,	Thaimaasta,	 Israelista,	
Venäjältä…

TAIPALEEN 
KANAVAMUSEO	 	
Taipaleen	kanava	
78250	Varkaus
Puh.	017-579	4637
www.varkaus.fi/museot	
Avoinna	kesä-,	heinä-	ja	elokuus-
sa	 joka	 päivä	 klo	 10-18,	 Suljettu	
22.-24.6.	
Pääsymaksut:	Aikuiset	2	euroa,	
lapset	ja	opiskelijat	ilmaiseksi

Taipaleen	 kanava-alueella	 voi	 tu-
tustua	yli	160-vuotiaaseen	vanhaan	
kivikanavaan	ja	seurata	laivaliiken-
nettä	toiminnassa	olevan	kanavan	
partaalla.	Kanavahistoria	esittäytyy	
sekä	kanavamuseossa,	että	aluetta	
kiertävän	 Kanavapolun	 infotau-
luissa.	Lisäksi	kanavamuseossa	on	
kahvio	ja	käsityöpaja.

“Via	Canalia”-	näyttelyssä	on	esillä	
muun	 muassa	Taipaleen	 kanava-
alueen	pienoismalli	vuodelta	1905	
ja	 kanavatornin	 vanha	 kalusto.	
Lisäksi	 museossa	 voi	 tutustua	
kanavan	toimintaan	virtuaalisulu-
tuksen	muodossa.	Nähtävissä	on	
myös	elokuvat	“Taipaleen	kanava,	
vilkas	vesiväylä”,	 johon	on	koos-
tettu	erilaisia	tapahtumia	-	uittoa,	
höyrylaivaregattaa,	 kanavajuhlia	
–	Varkauden	 vesiltä,	 sekä	“Kala-
kukko”,	 varkautelaisten	 matka	
Kalakukkolotjalla	lähivesille	kalas-
telemaan	ja	marjastamaan.

Leppävirta II-laiva lähestyy 
Taipaleen kanavan alasulkua 
1930-luvun alussa.	Kuva:		Var-
kauden	museon	kuva-arkisto

V A R K A U D E N   
T A I D E M U S E O     
A	h	l	s	t	r	ö	m	i	n	k	a	t	u		17	
78250		V	a	r	k	a	u	s
Puh.	017-579	4538		
www.varkaus.fi/museot
Avoinna	ti-ke	11-18,	
to-pe	ja	su	11-16.				
Suljettu	27.5.	ja	22.-24.6.

Varkauden	 taidemuseon	 kesä-
näyttelynä	 nähdään	 taiteilijakol-
mikko	Karkkilasta	eli	Högforstrio	
Triangel,	 jonka	 taiteilijat	Tuomo	
Klemi,	 Kimmo	 Peltola	 ja	Antti	

Raitala	 esiintyvät	 Näyttelysalissa	
sekä	 varkautelaistaustaiset	 Elisa	
Rovamo	 	 ja	Tiiu	 Kaitalo.	 	 Elisa	
Rovamon	 maalaukset	 Kuvia	 ku-
vista	ovat	esillä	Galleriassa	ja	Tiiu	
Kaitalon	valokuvaprojekti	Suuret	
ikäluokat	 –parimuotokuvia	 on	
Pienessä	Galleriassa.		

T u o m  o   K l e m i    
K i m m o   P e l t o l a    
A n t t i   R a i t a l a
HÖGFORSTRIO – Triangel
Näyttelysali		25.05.-02.09.2007				

Karkkilassa	eli	Högforsissa	asuu	
kolme	Varkauden	 taidemuseon	
kesänäyttelyn	 päätähteä.	 Kuva-
taiteilijat	Tuomo	 Klemi,	 Kimmo	
Peltola	 ja	Antti	 Raitala	 käyttävät	
mitä	materiaalia	hyvänsä	teosten-
sa	 pohjana,	 ovat	 taidemaalareita,	
mutta	 tekevät	 kolmiulotteisia	
teoksia.	Löytömateriaali,	kierrätys-
materiaali,	kaikki	käy.	Hitsaaminen,	
pakottaminen,	valaminen	ja	perin-
teinen	 materiaalin	 työstäminen	
yhdistyvät	 heidän	 tekemisissään,	
ruostuneen	 materiaalin	 estetiik-
ka	 on	 osa	 pintaa	 ja	 saa	 lisänsä	
maalatuista	osista.	Klemi	(s.1958)	
on	 syntyisin	 Ristiinasta,	 Raitala	
(s.1964)	Ylikiimingistä	 ja	Peltolan	
tausta	 selviää	 hänen	 videoteok-
sestaan	nimeltä	Curriculum	Vitae	
eli	ansioluettelo.	

E l i s a   R o v a m o
K u v i a   k u v i s t a
Galleria		25.5.-2.9.2007

1970-luvulla	 kuvataiteita	 opis-
kellut	 taidemaalari	Elisa	Rovamo	
(s.1953)	 on	 	 varkautelaistaus-
tastaan	 huolimatta	 esiintynyt	

synnyinkaupungissaan	harvoin.	Hä-
nen	 taiteilijauransa	 ensimmäinen	
yksityisnäyttely	 oli	Varkaudessa	
Galleria	Pontuksessa	vuonna	1985,	
nyt	 hänen	 yksityisnäyttelyssään	
Varkauden	 taidemuseon	 Galleri-
assa	on	esillä	maalauksia	vuosilta	
2005-2007.	 	 Selkeät	 ja	 pehmeät	
väripinnat	 ovat	 hallitsevana	 piir-
teenä,	sekä	taustana	että	etualana	
Elisa	Rovamon	maalauksissa,	joissa	
henkilöhahmot	 esiintyvät	 näyt-
telyn	 nimen	 mukaisesti	 kuvana	
kuvassa.	

T i i u   K a i t a l o
S u u r e t   I k ä l u o k a t
 – parimuotokuvia
Pieni	Galleria		25.5.	–	2.9.2007

Tiiu	Kaitalo	on	kuvannut	doku-
menttikuvan	 keinoin	 pariskuntia	
heidän	omassa	miljöössään,	koto-
na	 ja	 olohuoneessa.	 Intiimi	 yksi-
tyistila	välittää	tietoja	kuvattavista,	
heidän	 persoonansa	 tulee	 esille	
paitsi	 oman	 olemuksen	 mutta	
myös	heidän	oman	tilansa	kautta,	
Tiiu	Kaitalo	luonnehtii.	

Kuvasarja	on	Tiiu	Kaitalon	opin-
näytetyö	 Lahden	 ammattikor-
keakoulun	 Muotoiluinstituutin	
valokuvauksen	koulutusohjelmaan	
vuonna	 2006.	 Suuret	 ikäluokat	
–	 parimuotokuvia	 on	 samalla	
kunnianosoitus	suurille	ikäluokille,	
valokuvaajan	omille	 vanhemmille	
ja	”heille,	jotka	ovat	olleet	sodan	
jälkeisenä	sukupolvena	tekemässä	
pohjaa	 tulevaisuudelle	 jota	 me	
tällä	hetkellä	elämme”.		Kuvattavat	
ovat	keskisuomalaisia	ja	itäsuoma-
laisia	 pariskuntia,	 kuvan	Toini	 ja	
Kyösti	 ovat	 varkautelaisia,	 muita	
malleja	 on	 löytynyt	 esimerkiksi	
Leppävirran	Timolasta	ja	Jyväsky-
län	seudulta	Muuramesta.		Suuret	
ikäluokat-näyttelyssä	on	kaikkiaan	
parikymmentä	suurikokoista	mus-
tesuihkuvedosta.	

KANGASLAMMIN 
KOTI- JA KOULUMUSEO
Kangaslammintie	2,	
79580	Kangaslampi
Yhteyshenkilö:	 Ossi	 Karvinen,	
puh.	050	493	3551
Avoinna: 17.6.-12.8.	 parillisten	
viikkojen	sunnuntaina	klo	13-15
Pääsymaksut:	vapaaehtoinen

MEKAANISEN 
MUSIIKIN ”MUSEO”
Pelimanninkatu	8,	
puh.	(017)	558	0643
www.mekaanisenmusiikin-
museo.fi
Avoinna:	1.3.-31.5.	ja	1.8.-15.12.	
ti-la	klo	11.00-18.00,		su	klo	11.00-
17.00
1.6.-30.6.	 ti-su	 klo	 11.00-18.00,	
suljettu	 juhannusaattona	 ja	 –päi-
vänä	
1.7.-31.7.	joka	päivä	
klo	11.00-18.00	 	
Pääsymaksut:		
aikuiset	12	€,	lapset	(7-15	v.)	
6	€,	 alle	 7-v.	 vanhempien	kanssa	
maksutta,	aikuisryhmät		yli	
10	hlöä		11	€/hlö	ja	yli	30	hlöä	
10	€/hlö,	lapsiryhmät	6	€/hlö	
Kuljettaja	 ja	 ryhmänvetäjä	 veloi-
tuksetta.

Taipaleen vuonna 1967 valmistunut syväväyläkanava.
Kuva:	Varkauden	museon	kuva-arkisto

Museot ja näyttelyt

Tuomo Klemi: 
Two kind of growing

Elisa Rovamo:
Sukuselvitys

Tiiu Kaitalo:  Toini ja Kyösti. Tee	 ainutlaatuinen	 ja	 elämyk-
sellinen	 matka	 nostalgiseen	
eilispäivään	reilun	tunnin	mittai-
sella	 humoristisella	 opastetulla	
kierroksella.	Nähtävänä	ja	kuul-
tavana	on	mekaanisen	musiikin	
ihmeitä	1850-luvulta	aina	tähän	
päivään	saakka	tyylillisesti	aika-
kausittain	sijoitetussa	miljöössä	
250	instrumentin	voimin.

TAIDEKESKUS VÄINÖLÄ
Ahlströminkatu	8-10,	
puh.	(017)	555	1686,	
0400	487	401
www.taidekeskusvainola.fi
Avoinna:	ma	-	pe	10.00-17.00,	
la	 10.00-13.00,	 muulloin	 sopi-
muksesta	
3.-30.5.	
Heli Pukki, maalauksia
7.-30.6.	
Esko Railo, 
grafiikkaa ja veistoksia
5.7.-29.8.	
Väinö Rouvinen, 
retrospektiivinen näyttely, 
grafiikkaa ja maalauksia

VARKAUDEN 
KAUPUNGINKIRJASTO
Osmajoentie	1
78200	Varkaus

Näyttelysali	2.krs
29.06.-30.08.
Elämässä ristiin rastiin
Inkeri Kärkkäinen 
(tekstiilitaide)
Maria K. 
(valokuvat, sekataide)
Anna Kärkkäinen 
(maalaukset, sekataide)

Lasivitriini 
aikuisten	osastolla
28.4.-18.06.
Miniatyyrien taikaa:
Varkauden kansalais-
opiston nukkekotiryhmän 
näyttely
02.-31.07.
Marita Hytösen 
maalattuja lasipulloja

Kongolainen hedelmällisyy-
denjumala on peräisin Lu-
bumbashista 1980-luvulta. 
Kuva:	Lähetysmuseo

Amerikassa 1800- ja 1900-
lukujen vaihteessa syntynyt 
mollamaija levisi nopeasti 
joka puolelle maailmaa. Ku-
vassa vanha namibialainen 
mollamaija.
Kuva:	Lähetysmuseo


