lahjaksi Porissa
Po r i (TS) Pori on saanut merkittavan sysayksen kehityksessaan
satakuntaiseksi taide-elaman keskukseksi, silla Maire Gullichsen on
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Gullichsenin siHitiOn
taidekokoehna Poriin ,;_
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Pori (HS) Porin kau·
pungin kulttuurityo on _saa·
massa aivan uusia ulottu·
vuuksia, silHi rouva Maire
Gullichsen-Nystromer
on
lahjoitta:nut perustamalleen
Maire Guillischenin taidesaatiolle ~eljjittasataa taideteosta, jotka tullaan asetta·
maan naytteille Satakimnan
uuteen museoon;. Saation
taidekokoelmat
ulottuvat
1910-luvulta nykyaika~n ja
kasittavat mm.14 veistosta;
89 oljyvari- ja temperamaalausta.
Saation perustajan ajatuksena
on, etta saatio kartuttaa kokoelmiaan jatkuvasti ja suuntaa toimintansa tulevaisuuteen. Saation
ty>o kohdistuu erityisesti kotimaiseen taiteeseen, mutta ·· ·saannot
eivat esta tciiminnan laajentamista yli kansallisten rajojen, ,simi.
saation perustajan harrastus ei
ole rajoittunut vaih suomalaiseen
tai teeseen.
·
Porissa ei varsin.a ista taidemuseota ole, mutta on olemassa
Christian Gul1ischseriin laatima
suunnitelma, · jonka mukaan:- nyk yisesta . ·· 'tu )likatnal.'irakeritmk-

sesta muut6stoiden·: avulla · sa:adaan taidemuseo·. ·
· '
Sataktinn~m rmiseon iiusi rakennus _v_!llmjs.tuu yu9~m~a 1973 ja
taidemuseon kayttoon · annetaan

alussa sen va.ihtonayttelytilat,
jotka myos taytUivat saation
asettamat ehdot kokoelman tilapaisena sijoituspaikkana. Maire
Gullichsenin taidesaation perustaminen merkitsee varsinaisen
taidemuseotoiminnan aloittamjsta
Porissa. Aja.t uksesta joka on o.l Iut itamassa jo vuodesta 1965
Hihtien, on useaa.n otteeseen neuvoteltu Villa Maireassa Noormarkussa.
Villa Matrea a'Va.taan enst kesana kuuden viikon ajaksi ylei'60lle, joka sUloin paasee tutustumaan huvilaan si.sapuoleltakin.
Perustettuun Maire Gullichse-' .
nin
taidesaation
hallitukseen
kuuluvat elinikaisina jasenina
rouva Maire G u llich.sen ·~Nystr(:j-'
mer, joka · toimii puheeri.johtaja~
na. tri Salme · Sarajns-Korte, taiteilijat Sven Gronvall seka ·Porin
katipungin ensinimaiseksl 3-v.uo~
tia-skaudeksi valitsem:ina -ap'ulaiskaupunginjohtaja Mikko · Savelii
ja tri Unto Salo, edelleen · eliriikli.isena va.rajlisenena rouv<a Lilli
Alanen ja Porin kaupungip
3-vuotiskaudeksi valits<E!mana varajasenena ·teaiterisihteeri Sulo '
A. .Savo.
·

Alueiden -eri
aineeksi Jyvi
J" y v a. s k y 1 a . · (HS)
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lahjoittanut perustamalleen taidesaatiolle kolmisensataa taideteosta, jotka edustavat nimekkaimpien
kotimaisten taiteilijain tuotantoa.
Kokoelma tullaan sijoittamaan
valiaikaisesti 1973 valmistuv.an Satakunnan museon suojiin, mutta
teosten todellinen sijaintipaikka
on nykyinen tullirakennus, pakkahuone, jonka restauroimiseksi museora kennukseksi on jo 1-aadittu
suunnitelma. Taidemuseo voidaan
sijoittaa suunniteltuihin tiloihin
kuitenkin vasta, kun val t io poistaa
niista tullilaitoksen.
Perustetun taidesaation tarkoituksen.a on kartuttaa museon taidekokoelmia myohemmin myos
ulkomaisten taiteilijoitten tuotan toa esittelevin teoksin. Saation
hallitukseen kuuluvat perustajan
lisaksi Sven Gronvall, Salme Sarajas-Korte, Lilli Alanen j.a kaupungin ,nimeamat jasenet Unto ,Solo,
-Mik .Javela ja Sulo A. Savo.
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Lahlmpana
tavoitteena
on
Noormarkussa sijaitsevan Villa
Mairean av.aaminen kuudeksi viikoksi yleisolle. ltse rakennus on
Alvar Aallon puhdas·f yylinen luomus, joka on sinansa taidehistoriallinen nahtavyys taynna taideaarteita. Taidesaation perust.ami sen Satakuntaan odotetaan luovan uusia kontakteja seka md.akunnasta ulospain etta ulkoa
maakuntaan ja Porin saav.an nain
uutta viretta taide-elaman keskuksen a.

,_

