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Lontoolainen yliopistonlehtori David Waterworth tutkii Serlachius-museoiden luomia merkityksia Manttii-Vilppulaan. Han keraa paikkakuntalaisista kuvia museon herattiimista muistoista. 



Residenssitaiteilija haastaa 
manttalaiset museoprojektiin 
Lontoolainen kuraattori David Waterworth tutkii Serlachius-museoiden kokoelmia. 

outi M. Katto 
outi.katto@almamedia.fi 

mo kuoli, hautajaiset ikuistettiin 
valokuvaan. Kaikessa yhdistavana 
tekijana oli kaivos. Samalla tavoin 

Greenwichin yliopiston lehtori Da- etsin tallaisia yhteyksia arkistokat
vid Waterworth tekee tutkimusta kojen ja nykyarjen valilla. 
taidearkistojen ja niihin liittyvien Serlachius-residenssissa vii-
yhteisojen suhteesta. pyessaan Waterworth keraa mant-

-Residenssiajallani tarkastelen, tavilppulalaisilta muistoja ja mie
miten Serlachius-museoiden ko- likuvia, joita Serlachius-museoista 
koelmat elavat paikkakuntalaisten on heille syntynyt. 
mielessa. Tallaiset tiiviit yhteisot, - Kaikki, joilla on jonkinlainen 
jotka ovat rakentuneet vanhan -yhteys Mantta-Vilppulaan ja sen 
teollisuudenhaaran ymparille, tar- Serlachius-historiaan, ovat terve
joavat uskomattomanmaaran tut- tulleita mukaan projektiini. Eh
kittavaa, kun ihmiset ovat elaneet ka olet joskus kaynyt Gostassa tai 
jonkin yhden maarittavan tekijan Gustafissa, tai sinulla on esine, 
kanssa. Siihen rakentuu laajoja joka jollain tavalla liittyy niihin. 
elamankaaria. Juuri siksi h;tlusin Se voi myos olla muisto tai koke
tulla Manttaan. 

-
mus, tai ehka joku sukulaisesi tai 
laheisesi on kuvattuna johonkin 

Elamankirjo arkistoissa lfokoelman maalaukseen, Wa-
terworth selvittaa ideaansa. 

Waterworth kertoo amerikkalai- / 
sesta valokuvaajasta Allan Seku- Kuvaa muistosi 
Iasta (1951-2013). Tama kirjoitti 
esseen kaivospaikkakunnasta ja 
siella asuneesta valokuvaajasta. 

-Tuo ainutlaatuinen kuva-ar
kisto kattoi koko sen elamankir
jon, jonka kaupunkilaisten ar
ki muodosti. Kun lapsi syntyi, se 
kaytiin kuvaamassa, ja kun mum-

Waterworth toivoo, etta ihmiset 
ottavat kannykkakameralla ku
van yksivarista taustaa vasten 
Serlachius-museoiden merkitys
ta parhaiten kuvaavasta mµisto
jensa kohteesta. 

- Liita kuvaan esittelyteksfi suo-

DAVID WATERWORTH 

Waterworth teki Greenwichin yliopiston tyohuoneestaan ja sailytystilastaan 

dokumenttiprojektin. Esineet laitettiin aikajarjestykseen. 

meksi tai englanniksi, mita kuva
uksen kohde merkitsee sinulle ja 
millaisessa yhteydessa se on mu
seoihin. Laheta kuva minulle 16.6. 
mennessa sahkopostilla. En varsi
naisesti etsi kuvia museoista enka 
Serlachiuksen kokoelmista, vaan 
kaikesta siita, mika antaa merki
tyksen kuvaajan, taman paikka
kunnan ja museoiden suhteelle. 

- Haluan projektillani osoittaa,

miten museon kokoelma liittyy 
paikkakuntaan ja sen asukkaisiin. 
Jarjestan heinakuussa nayttelyn 
keraamastani aineistosta, siis niis
ta kuvista, joita paikkakuntalaiset 
tulevina viikkoina lahettavat mi
nulle. 

Waterworth nakee tyonsa eraan
laisena jarjestelemisena. Han pyr
kii luomaan kaaokseen jarjestysta 
ja selvyytta. 

RESIDENSSI 

David Waterworth 

■ Projektissa tarvitaan

■ Muistosi, joka liittyy Ser
lachius-museoihin ja Mant
ta-Vilppulaan

■ Kannykkakameralla otettu
jpg-kuvatiedosto

■ Yksivarinen kuvaustausta

■ Kuvan esittely suomeksi tai
englanniksi

■ Laheta 16.6.2019 mennessa
sahkopostiosoitteella d.m.wa
terworth@greewich.ac.uk

-Sita kuvaa hyvin se, etta koto
na tiskikoneen tayttaminen on mi
nun vastuullani. Vaimo kyllastyi, 
kun menin aina tekemaan sen ha
nen jaljiltaan uusiksi. Intohimoni 
on paasta selville asioiden todelli
sesta laidasta, miten kaikki syntyy 
ja on yhteyksissa keskenaan. 

-Koti ja tyo, arki ja pyha kietou
tuvat yhteen ja muodostavat ela
masta kokonaisen. 




