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en utställning med verk av konstnärer i åldern 

15 — 23

Ljuskonst, måleri, textilkonst, fotografi, 
installationer, performance, clowneri, 
dans, videokonst

80 
konstnärer. De presenteras på sidorna 6—47

#amosrex 
#generation2020

#generationfestival

vart 3:e år
En utställning som hålls

150 verk
…som har valts ut bland mer än 1 600 förslag

FESTIVAL    9 — 10.5
Läs  mer om Generation Festivalen på s. 48
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Generation 2020 är den andra upplagan av en triennal för konst 
och visuell kultur av unga konstnärer. Utställningen presenterar 
verk av mer än åttio konstnärer i åldern 15–23, den kartlägger 
mångfalden i den unga konsten och fungerar som en mötesplats 
för konsten och konstnärerna.

Gemensamt för konstnärerna är förutom deras ålder också att 
konsten för dem är en livsstil och ett sätt att hantera en splittrad 
verklighet. De har tagit till sig de senaste riktningarna inom 
samtidskonsten, men är samtidigt djärva och nyskapande i det 
de gör. De belyser stora fenomen och frågor i vår tid, ofta genom 
personliga erfarenheter. En av konstnärerna på utställningen 
upplever att de föregående generationernas kollektiva trauman 
främst anknyter till krig och kriser, medan denna generations 
kamp handlar om klimatförändringen som berör alla. Konsten 
erbjuder hen och många andra av konstnärerna på utställningen 
ett sätt att få sina röster hörda.

Den brett upplagda utställningen fyller såväl de underjordiska 
kupolsalarna i Amos Rex som biografen Bio Rex och 
Glaspalatstorget. Utställningen är inte begränsad till permanenta 
verk: under utställningens sista veckoslut, 9–10.5.2020, hålls 
dessutom Generation Festival. Där visas mediekonst, dans- och 
teaterföreställningar, ljud- och poesiperformancer samt verk 
som undflyr sedvanliga definitioner. Dessa ögonblicksverk 
uppförs också vid andra tider under utställningen.

Generation 2020 är inte uppbyggd kring något visst tema, utan 
det är verken i sig och den mosaikartade bilden av konstnärernas 
världar som står i centrum. Verken har valts ut av en jury under 

Generation 2020
12.2 — 10.5.2020

ledning av bildkonstnären Hannaleena Heiska. Till juryn hörde 
förutom Heiska också museichefen Kai Kartio, chefen för 
publikarbetet Elsa Hessle och kuratorn Katariina Timonen, 
samt två av de konstnärer som deltog i Generation 2017: Eliel 
Tammiharju och Sanni Weckman. Juryn skrattade, debatterade, 
förvånades och entusiasmerades, med slutresultatet att man 
bland mer än 1 600 förslag valde ut verk som väckte alla dessa 
reaktioner på en och samma gång.

Konstnärerna kommer också själva till tals genom de citat 
som finns på väggarna i utställningslokalen och som vägleder 
besökarna till de olika själs- och bildlandskapen: kroppslighet 
och sexuell identitet, klimatförändring, teknologi och framtid, 
välmående, fantasi, hantverks- och bildkonsttraditioner samt 
kollektiva och personliga minnen.

I korsningen mellan olika verk föds nya betydelser. Inget svar är 
låst och runt hörnet kan man hitta nya identifikationsytor. I ett 
av verken tar sig besökarens rörelser långsamt en visuell form, i 
ett annat försöker två människor klumpigt närma sig varandra, 
men kramen når aldrig sitt mål. Besökaren kan vandra runt, bli 
överraskad och få ahaupplevelser på en främmande planets 
yta, i en märkligt förvriden gymnastiksal och i ljuset från en 
plastsugrörspaviljong. 

Anastasia Isakova och Katariina Timonen
Generation 2020 -utställningens kuratorer
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Information om innehållsanmärkningar kan fås av 
personalen och på vår webbplats: www.amosrex.fi/obs

Innehållsanmärkning: nakenhet och sexuellt innehåll

VARNING: kraftiga ljud och flimrande ljus

Följ ditt hjärta! 
Du kan studera verken i vilken ordning som helst.

Sigurd 
Frosterus
samling

Studio Rex

Hiss

UTGÅNG

INGÅNG

WC

KONST
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På de följande 40 sidorna 
presenteras konstnärerna 
som är med på utställningen. 
Med hjälp av deras egna 
presentationstexter kommer 
du närmare både verken och 
deras upphovsmakare. 

Lyssna till den polyfona 
kören av röster! 
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Saara Sinai Abdi

Mimmi Ahonen

f. 2001, Helsingfors

f. 1999, Höytiä

Jag är gymnasieelev från 
östra Helsingfors och första 
generationens finlandssomalier. 
Jag fotograferar ofta mina vänner 
och redigerar bilderna för skojs 
skull. De flesta av mina abstrakta 
redigerade bilder stannar i 
datorn, men idag får ni se en 
glimt av mina dolda dokument.
Sviten FOUR består av fyra 
delar som berättar varsin 
historia. Varje del handlar om 
någon bit av mitt liv eller om 
ett betydelsefullt ögonblick. 
I min konst fokuserar jag på 
personlig tillväxt och okonstlat 
historieberättande.

allt som är patetiskt, marginellt 
och klichémässigt är jättekul. jag 
gillar att gråta, förundras, jämra, 
bli besvärad, irritera, skämmas å 
andras vägnar, kritisera, bli utom 
mig och att avslöja saker. det 
viktigaste verkar vara nyfikenhet: 
jag nosar och lyssnar. ett 
tvingande behov att förstå mig 
själv och andra registreras i form 
av iPhone-anteckningar som sedan 
blir till noveller, photoshoots eller 
drömmar. :-P

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA
GENERATION FESTIVAL
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Henri Airo

Mikael Alanko

f. 1996, Helsingfors

f. 2001, Kausala

Jag har ett outtröttligt intresse 
för strukturer och praxis som 
människor använder för att 
binda samman sina samhällen. 
I min konst försöker jag visuali-
sera dessa fenomen och stora 
sociala helheter som annars 
är osynliga. Jag använder mig 
av linsbaserade medier, texter 
och arkivmaterial. Genom att 
ge form åt det osynliga försöker 
jag skapa en djupare förståelse 
och sporra människor till att 
vara mera uppmärksamma på 
sin miljö och sina åsikter.

Jag är skaparen av min egen 
värld, jag är frihet, en som bygger 
fred. Jag består av tio delar 
metall, fem teskedar elektricitet 
och en gnutta kärnkraft. Jag är 
intresserad av animationer och 
historiska uniformer. 

I min konst förenar jag historia
och framtid, barndomsupplevelser 
och religion. Mitt verk Godzilla är 
influerat av japanska animationer. 
I verket Världskrig är en fasa 
skildrar jag ångest och rädslor.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA

Ellinor Andersson

Vera den Arend

f. 2003, Borgå

f. 1996, Kangasniemi

Kaos.
Kaos i min hjärna och 
mina tankar.
Man strävar efter att få 
dom i styr.
Vid konst yttrar jag tankar.
Tankar som kaos. 
Ibland är konsten tyglad,
ibland är den fri.
Ibland är den abstrakt
och så kan det få bli.

Då jag tecknar kan jag 
registrera form, ljus och 
skugga, utan att färgen stjäl 
uppmärksamheten från ytor, 
linjer, former och detaljer i 
teckningarna. För mig handlar 
det inte om att göra en så 
sanningsenlig avbildning som 
möjligt, utan jag använder 
mitt motiv för att studera 
materialets alla möjligheter.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA
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Beriwan Ceylan

Soyoung Chung

f. 1997, Helsingfors

f. 1996, Tammerfors

Bara med konstens medel kan 
ångestkänslor hanteras på ett 
meningsfullt sätt. Mina verk 
berättar om kollektiva saker, som 
klimatförändringen. Jag kritiserar 
den kapitalistiska, oljebaserade 
världsordningen, idealet om evig 
ekonomisk tillväxt, som gör att 
mänskligheten förslavas och 
jordens ekosystem dödas. 
Medierna är maktmaskineriets 
starkaste vapen; jag dekonstruerar 
lekfullt tidskrifternas bildvärld i 
mitt verk, som är ett grovhugget 
montage, en motreklam.

För mig är konsten ett redskap 
för att berätta min historia 
och komma närmare publiken. 
Jag har undersökt relationen 
mellan konstnär, verk och 
publik och den växelverkan 
med publiken som sker genom 
verket. Jag gör installationer 
och performanceverk som 
åskådarna kan delta i och 
påverka ur olika perspektiv. 

UTSTÄLLNINGSSALARNA
GENERATION FESTIVAL

WC
PERFORMANCE 12.2
GENERATION FESTIVAL

Catrin Edlund

Emil Fihlman

f. 1997, Helsingfors

f. 1995, Otnäs

Jag är intresserad av hur den 
rumsliga konsten påverkar oss och 
rummet runt konsten – av att väcka 
närvaro genom dialog mellan konst 
och kropp. Mina installationer 
bottnar i reflexioner kring den 
härskande realismen i vårt samhälle 
och hur den tar sig uttryck: från 
konsumtion på gräsrotsnivå till 
maktstrukturer och politik. Jag 
hoppas att konsten kan förmedlas 
bortom språkligt uttryck, på så sätt, 
att känslor och tankar inte behöver 
ges någon yttre form.

Jag studerar informationsteknologi 
vid Aalto-universitetet och 
intresserar mig för elektronik, 
kodning, servrar och tjänster, 
internetgrejer, påverkan och konst.

Min konst är i allmänhet antingen 
matematisk, dynamisk eller både-
och. För att utveckla mig själv 
kombinerar jag teknologi och det 
som jag har lärt mig, och samtidigt 
råkar jag skapa något som är 
(audio)visuellt tilltalande. Konsten 
föds både som en biprodukt av 
dessa experiment och med avsikt.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA
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Filipp Girishan

Jasmin Gummerus

f. 2004, Helsingfors

f. 1994, Helsingfors

Jag har bott i många länder och har 
mött inspirerande människor. 
Det är ett av skälen till att jag 
försöker hålla mig mera till det 
internationella än det nationella. 
Man brukar säga "go big or go home", 
satsa för fullt eller åk hem, men jag 
vill hellre "go big and go far", satsa 
för fullt och nå långt. Jag har ett 
behov av att göra något angående 
vår situation i det rådande politiska 
klimatet, förhoppningsvis något 
som gör skillnad. Mina verk 
kritiserar de makthavande som 
inte gör tillräckligt för att lösa de 
stora problem vi står inför.

Jag heter Jasmin Fucking 
Gummerus. Jag gör filmer och 
tycker om lösgodis och dig. 
Min konst utforskar 
världen omkring oss och i 
mig. Videokonsten är min 
favoritkonstart, för då får jag 
digga bra musik och försjunka 
helt i bilderna. Jag är speciellt 
intresserad av att studera 
fulheten. Den inger förtröstan.
Jag är arg, nyfiken, rädd, orädd, 
full av fart och kärlek – och 
konst måste man göra, för att 
inte bli uttråkad till döds.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA
GENERATION FESTIVAL

Malin Gustafsson

Birit Haarla

f. 2000, Sibbo

f. 2000, Utsjoki, byn Dalvadas

För mig är fotografiet ett verktyg 
för att gestalta livet och världen 
runtom mig. Mina bilder är huvud-
sakligen iscensatta och uppbyggda. 
I dem skapar jag överraskande 
kontexter; jag hittar på nya 
betydelser och användningsområden 
för saker och ting. Jag har ett 
hat-kärleksförhållande till färger, 
själv klär jag mig helt och hållet 
i svart, men i mina bilder spelar 
färgerna huvudrollen och jag 
kombinerar dem fördomsfritt. Min 
fotograferingsstil är annars också 
gräll och lekfull.

Jag är Čiske Jovsset Biret Hánsa 
Outi Biret. Jag studerar vid hög-
skolan P.A.R.T.S. – Performing 
Arts Research and Training 
Studios i Bryssel.  I Vaggans 
bekymmerslöshet, tidlöshet och 
gungande, moderliga omsorg 
sover en radikal mjukhet. I verket 
vaknar man just upp från dag-
sömnen: sömn och vakenhet 
blandas ihop. Verket uppmuntrar 
till att dela denna intima upplevelse 
kollektivt tillsammans och utforska 
hur det kunde förändra vårt sätt att 
förhålla oss till andra människor. 

UTSTÄLLNINGSSALARNA

GENERATION FESTIVAL
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Jere Hasunen
f. 1996, Vasa

Som barn var jag intresserad av 
natur, djur och olika organismer. 
Jag ville veta allt om djur: hur de 
fungerar, hur de lever, vad som 
finns inuti dem. Från den minsta 
mikrob till den största val. I konst-
grafiken hittade jag ett sätt att 
kanalisera barndomens glöd 
och också låta andra uppleva 
samma forskningsglädje. Vad är 
det som ger oss förmågan och 
färdigheterna att leva så som vi 
nu lever, som nyfikna sandkorn 
i världen? Vi är alla så mycket 
mera än det som syns på ytan.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

Pauliina Heiskanen
f. 1995, Villmanstrand

I mina verk försöker jag ge sinnes-
upplevelser en konkret form. Jag 
konserverar känslor i materialet. 
Jag funderar på samhället, miljön 
och mänskliga relationer: hurdana 
gränser, hurdan kontroll och 
kommunikation upprätthåller 
vi människor? I mina verk går 
jag igenom asiatiska filmer 
och humorns estetik; verken 
utgör en konstnärlig studie av 
Yakuzakulturen. Materialen har 
sina begränsningar, vilket ger en 
behaglig skörhet, till och med 
klumpighet. 

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA

Emili Hellman
f. 1995, Björneborg

I min konst förenas den 
immateriella och materiella 
världen till ett porträtt av mina 
minnen. 

Venla Huhtinen
f. 1995, Åbo

Jag är en möbeldesigner som för 
en dialog mellan världen och 
känslorna, genom att placera en 
ny produkt som tolk mellan dem. 
Varje unikt verk bär på en känsla 
och en historia. Med hjälp av ma-
terial, färg och form uttrycker jag 
något som jag inte skulle kunna 
förmedla på annat vis. Jag förenar 
konst, hållbar utveckling och design 
på ett sätt som överskrider 
gränser och utvecklar mina 
talanger. Mitt konstnärliga arbete 
är en kombination av intuitivt 
råddande och analytiskt tänkande.
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Jenny Hytönen
f. 1997, Helsingfors

Jag upplever att tal är över-
värderat – största delen av 
kommunikationen är ändå ordlös. 
Konsten är den viktigaste uttrycks-
formen för mig: jag har ofta svårt 
att sätta ord på mina känslor, det 
är lättare att pressa in dem i någon 
annan form. Jag söker ständigt 
efter nya sätt att tala, genom 
föremål och de associationer som 
de ger. Jag skildrar mänskliga 
problem, maktpositioner, 
alternativa framtidsbilder och 
vårt perverterade förhållande till 
naturen.

UTSTÄLLNINGSSALARNA
GENERATION FESTIVAL

Hermanni Härmälä
f. 1998, Masku

Ett explosionsmoln stelnar i luften, 
dimman silas genom skogen, ett 
hus brinner – men den som har tänt 
på eller den som har skjutit syns 
ingenstans. Det finns ingen som 
börjar, ingen som avslutar. Krigets 
elände finns såväl i propaganda-
bilder som på slagfältet. I mina verk 
använder jag mig av den finska 
arméns arkivbilder från vinter- och 
fortsättningskriget samt freds-
tiden, det är bara aktörerna som har 
försvunnit ur ekvationen. Ett redan 
korrumperat minne har slutgiltigt 
brustit och var och en får, på pixeln 
när, själv besluta vad man minns.

UTSTÄLLNINGSSALARNA Ona Iivonen
f. 1997, Rovaniemi

Med hjälp av konsten försöker 
jag strukturera, skildra och förstå 
den omgivande världen och 
sådant som jag förundras över.

I videoverket Identitet tar jag 
upp kulturens och miljöns 
inverkan på individen. Även 
om verket skildrar en individ 
spelar åskådarens egna tankar 
en central roll, liksom det hur vi 
förhåller oss till andra människor 
utifrån det vi ser. Verket är ett 
resultat av långa samtal, nära 
samarbete och vänskap. 

Johan Högsten
f. 2001, Esbo

Jag fascineras av mångfalden och 
mångsidigheten i livet, konsten, 
mig själv och andra: ingen är 
endimensionell, alla har många 
olika sidor som kan studeras. 
Mitt verk handlar om dessa olika 
dimensioner, deras karaktär och 
hur de tar sig uttryck. Dansen är 
den uttrycksform som jag känner 
bäst, men jag vill inte begränsa 
min kreativitet enbart till dans. 
Konst borde man göra utan 
gränser, låta den nå ut till olika 
konstarter.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA

GENERATION FESTIVAL

GENERATION FESTIVAL
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Leevi Ikäheimo

Veera Huppunen 
& Lotta Ilonen 

f. 1997, Helsingfors

f. 2001 / 2001,  Helsingfors
Vårt verk är som en tvåhövdad 
get. Det ena huvudet försöker 
hela tiden ta sig till skogs, det 
andra strävar högt, mot taken. I 
konflikten mellan de två huvudena 
har det fötts en kropp. Den har 
revben och lungor och nervsystem 
och åtminstone ett öra.Konflikten 
är inte stum, utan den är lite osäker, 
anarkistisk, ifrågasättande och 
humoristiskt småleende. Huvudena 
gör en överenskommelse, det ena 
tar en fiol, det andra en bunt 
papper och så kliver geten upp 
på scenen.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA
GENERATION FESTIVAL

    …hej baby…det här verket är 
gjort just för dej…så att du säkert 
ska njuta…slappna av å sådär...
du behöver int vara rädd…    å om 
det börjar kittla i dej såååå njut 
bara av det hej…     jag vill ge just 
dej den här upplevelsen…       för 
ibland känns det som att ingen 
känner något alls numera       
...kanske sku de vara lättare att 
tala om saker som man int vill 
höra ..    så här lugnt viskande … 
kanske sku de vara lättare att ta 
till sej det då...    de e helt tillåtet 
att njuta    ….

Kamala Company

Siiri Karhapää

f. 2019, Helsingfors

f. 1998, Helsingfors

Vi är studerande inom scenkonst 
och filosofi och mycket annat 
också. Vi drömmer om att grunda 
ett punkband, men kan ännu inte 
spela de nödvändiga instrumenten. 
Vi går under den gemensamma 
benämningen Kamala Company, 
grundat 2019. Var verken ska upp-
föras bestäms separat för varje 
verk – vi utforskar och funderar på 
vår fysiska miljö med teaterns och 
den kroppsliga performancekon-
stens medel. I bakgrunden finns 
alltid clowneri, något otyglat, och 
flickskap. 

Jag skriver dikter i väldigt fri 
form. Inspiration till dem får jag 
bland annat ur surrealismen, 
och därigenom också ur mina 
egna drömmar, ur visioner som 
har skakat om mig och ur den 
verkliga världen omkring oss.

Dikterna är som mina egna barn. 
I dikterna kan man gömma oänd-
ligt mycket osynlig kunskap.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

GENERATION FESTIVAL
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Eero Karjalainen

Mikko Kauppila

f. 2001, Helsingfors

f. 1995, Helsingfors

Jag tror starkt på humanism och 
bildning. De värdena försöker 
jag också förmedla i mina verk. 
Att göra konst är framför allt en 
katharsisk upplevelse för mig. 
Jag ställer mig själv i relation till 
världen och utforskar min egen 
plats i universum. Då jag arbetar 
är jag omgiven av källmaterial, 
exempelvis litteratur. Ofta har 
jag också musik i bakgrunden, 
främst opera. Jag läser poesi och 
skådespel och använder rent 
konkret texter i mina verk.

Jag intresserar mig speciellt 
för kön och dess kroppsliga 
förutsättningar i scenkonsten. 
Jag utforskar sceniska taktiker 
för det queera och mitt förslag 
till hur detta kan genomföras 
är en pervers varelse. Verket 
Min häst Kver bidrar till att 
strukturera en pervers varelse. 
Varelsen är en varelse ur både 
politisk fiktion och upplevd 
verklighet. Den är inte man, 
bög, vit, medelklass; en pervers 
varelse är en skringrande hop. 

GENERATION FESTIVAL
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UTSTÄLLNINGSSALARNA Aarne Kivelä

Sylvester Kivelä

f. 1999, Helsingfors

f. 1997, Åbo

jag är
{
filmappar som har 
inordnats från 1->2

{
en del av en 
ändlös fraktal

GENERATION FESTIVAL

UTSTÄLLNINGSSALARNA
GENERATION FESTIVAL

UTSTÄLLNINGSSALARNA

The ones that are labelled 
“worthless” are the ones that 
have nothing to be afraid of.

- Kyo:   Me, Myself, and I
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Juho Könkkölä

Riku Koponen

f. 1997, Torneå

f. 2000, Helsingfors

Jag har vikt origami största delen 
av mitt liv. Jag gör flera hundra 
vikningar i ett verk och kan 
använda upp till flera hundra 
timmar för att skapa en origami. 
Att vika papper leder bort 
tankarna från den här världen, 
det är som en annan verklighet. 
Det mest fascinerande är hur 
man i det oändliga kan skapa 
olika figurer och föremål av en 
enda pappersbit. Jag tycker om 
utmaningar och att lära mig och 
att skapa nya saker, därför gör 
jag konst. 

Jag älskar den plågsamma 
känslan då jag tvingas fundera 
på vems historia jag får och 
har rätt att berätta. Min kropp 
är en levande, kännande, 
kommunicerande varelse, 
som jag och andra har satt 
gränser för redan vid födseln. 
Mina rörelser och min andning 
kontrolleras av traditioner och 
gränser utanför vår förståelse, 
av mina förnimmelser och våra 
ord – att studera och ifrågasätta 
dem känns som den enda rätta 
vägen.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA
GENERATION FESTIVAL

Annika Korhonen

Heikki Korkala

f. 1996, Tammerfors

f. 1995, Kankaanpää

Jag är en ljusröd pion, som dras 
omkull av blommans allt för 
stora tyngd
Ser på gräset och tänker 
”näsduk har en vacker klang”

Jag är ett litet plommon, som 
dansar på stranden
Rullar ner i vattnet och märker 
sina blåmärken
”Oj, så jag är lila”, säger det lilla 
plommonet, ”men vattnet bär 
mig ändå”.

Hissen säger: jag rör mig mellan 
skikten. Strandsanden ringer, en 
stigande känsla, en upplyftande 
effekt, jag sjunker, skönheten vid 
horisonten.
Heikki säger: samma rytm lämpar 
sig för dur och moll, ja, och så kan 
man alltid spela proge.
Just nu: jag studerar bildkonst i Kan-
kaanpää, slipar på mitt slutarbete. 
Alltid: rytmer finns, färger finns, det 
känner man, det känner man, när 
man observerar.
Ofta: du din drömmare, hör jag 
sägas. Mest lyssnar jag bara.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA
HISS
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Nadja Koshevenko

Otto Koskelo

f. 1995, S:t Petersburg

f. 1996, Helsingfors

Jag får energi och idéer av att 
röra mig i naturen. Som motvikt 
till det får jag också inspiration 
av urbana landskap och av 
människor.

Alldeles i början av mitt 
animationsprojekt fick jag en 
belastningsskada i höger hand, 
så jag kunde inte rita alls. 
Men jag fortsatte med vänster 
hand och blev snabbt bättre 
på det. Samtidigt blev intrigen 
i berättelsen och stilen i min 
animation mera avslappnade.

°   o o 0000000    O O         ..    ..   
  ….          a
 
Mitt konstnärliga arbete försöker 
självt besvara frågorna som det 
väcker.

____         ._        b      ¨¨¨¨.         ::::          :

Fotografisviterna Önskar jag var 
en vålnad och Horror vrider och 
vänder med ömhet på skräckens 
bildvärld.
              ^           ¨¨¨¨.........___________ _

UTSTÄLLNINGSSALARNA
GENERATION FESTIVAL
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Deria Kurkan 
& Kiia Laatio

Oskari Kymäläinen

f. 2002, Luumäki / 1998, Träskända

f. 1999, Helsingfors

Om du någon gång har letat efter 
hemnycklarna i en snödriva i skenet 
av en ficklampa vet du hur det 
känns för oss att arbeta utan 
varandra. Tillsammans är vi två 
par ögon som kan uppfatta en 
bredare bild. Morgonens fräschör 
och postmelankolisk utopi. En 
åker, ett piano och en marionett 
som börjar snurra snabbt då de 
trassliga trådarna går upp. I suset 
av dimmiga färger rör den sig 
ensam – runt dess fladdrande vita 
kjolar har landskapet stannat upp.

För den här utställningen har 
jag gjort verk som illustrerar 
vardagliga känslor och 
känslotillstånd i min värld. Jag har 
försökt närma mig olika teman 
ur mer eller mindre personliga 
synvinklar. Om åskådaren 
kan använda ett verk som 
reflexionsyta i sin egen värld 
upplever jag att jag har lyckats.

UTSTÄLLNINGSSALARNA
GENERATION FESTIVAL
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GENERATION FESTIVAL
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Ainu Kyrönseppä

Sakari Kyyrönen

f. 2000, Helsingfors

f. 1995, Åbo

Jag är dansare, konstnär, ivrare, 
skapare. Jag skapar intuitiva 
rörelser och i mina verk gillar jag 
att utmana åskådarens öga och 
den uppträdandes kropp i 
rummet. En rörelse som utlöses 
av en känsla, ett infall i ögon-
blicket, frihet och påhittighet 
är kittlande. I mitt soloverk 
studerar jag kommunikation och 
kontakt mellan kropp och ljus.

Ett flyktigt ögonblick.
Stannar för att ändå vandra,
Mot ljuset.

Jag strövar bland stjärnsystem, 
vandrar i okända ödsligheter och 
använder de mystiska skärvor 
jag samlat som byggstenar i min 
skapelse. Mina drömkartor föds 
i en kosmisk tomhet, i en ändlös 
dröm, där jag svävar fritt mellan 
mytiska berättelser och djupa 
mörker, mellan formlösa ljus och 
gudarnas trappa. Av den råa, 
suddiga materian skulpterar jag 
en ström av bilder och symboler.

PERFORMANCE 12–13.2 & 14.3
GENERATION FESTIVAL

UTSTÄLLNINGSSALARNA

Emilia Laatikainen
f. 1995, Rovaniemi

Mitt videoverk utgår från en 
strävan att sätta saker och ting 
i ordning. I början av sitt liv lär 
sig människan bokstäverna, 
som vanligtvis räknas upp i 
den ordning vi kallar alfabetisk. 
Bokstäverna samlar sig i hopar 
som bildar ord. Jag tar avstånd 
från orden, men känslorna inuti 
dem kan man inte undvika. 
Orden är ord, men bakom dem 
finns smärtsamma, glada, 
fartfyllda, mörka och också 
skrämmande ting.

UTSTÄLLNINGSSALARNA
GENERATION FESTIVAL

Aura Latva-Somppi 
f. 1995, Helsingfors

Jag är snabb, okonstlad, stjärnstoff. 
Med mina verk manifesterar 
jag mot allvarsamheten. Länge 
leve fnitter, slarvighet, uppror 
och glömska! Jag fördjupade 
mig i keramik i Kyoto i Japan, 
där man vakade vid ugnarna 
om nätterna och knådade 
mochideg i glasyrförrådet. 
Jag arbetade mycket med 
glasyrer och gjutporslin; 
råämnena för verken på denna 
utställning tillkom där, i den 
traditionella och pedantiska 
hantverkskeramikens vagga. 

UTSTÄLLNINGSSALARNA
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Erja Levikari 
f. 1995, Kouvola

I begynnelsen var skogen, 
bondgården och en bunt 
kopieringspapper i A4. Den 
unga konstnärens verk ritades 
med permanent tusch på 
mjölkningsdukar och med två 
centimeter långa kritstumpar 
på begagnade kuvert. Min konst 
är föreställande, naturmotiv är 
återkommande teman. Jag fäster 
mig gärna vid detaljer, genom dem 
strukturerar jag min värld. Verken 
tar ställning genom att vara 
stillsamt begrundande, erbjuda en 
synvinkel utan krav på aktion. 

Ville Laurinkoski 
f. 1996, Köpenhamn

TELENY är en performance-
installation som handlar om 
en feminin pojkgestalts subjekts-
blivande. Performanceverket 
rör sig genom givna narrativer, 
omtolkar västerländska queera 
bildvärldar och ger röst åt en 
kropp som är stadd i förändring.
I verket återanvänds biografiska 
och kulturella referenser i form 
av fiktion och poesi. I centrum 
för materialet står den erotiska 
romanen Teleny från slutet av 
1800-talet.
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PERFORMANCE 12–13.2
Liisa-Irmelen Liwata 
f. 1998, Helsingfors

Jag anser att konsten är ett starkt 
påverkningsmedel. Kritisk 
inställning och humor är viktiga 
element – jag uppskattar om man 
med konstens hjälp kan 
kommentera och fästa uppmärk-
samhet vid missförhållanden runtom 
sig. I mina verk bestämmer 
innehållet ofta utförandet. Jag 
tycker om skulptur i många olika 
former, med hjälp av dem kan man 
skapa nya, paradoxala eller roliga 
innebörder. De teman som intres-
serar mig för tillfället är bland 
annat klimatförändringen och 
feminismen.

Eliisa Loukola 
f. 1997, Groningen

I mitt konstnärliga arbete är det 
viktigt att se alldagliga material 
i ett nytt ljus. Jag använder 
återvinningsmaterial – slitaget 
och patinan i materialet styr i hög 
grad slutresultatet. Jag försöker 
använda materialet helt och hållet 
och producera så lite avfall som 
möjligt. Jag börjar alltid på nya 
verk utan skisser, låter materialet 
leda mig. Bakgrundsarbete gör jag 
genom att läsa mycket, för tillfället 
är jag intresserad av fenomenologi 
och konstruktivism.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA
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Alex Luonto
& Iris Kamari
f. 1995 / 1997, Helsingfors

Vi gör tvärkonstnärliga verk, är 
utexaminerade från högskolan 
för konst, design och arkitektur 
vid Aalto-universitetet och 
bor i Helsingfors. 
År 2018 producerade vi en 
klädkollektion för män, där vi 
studerade förhållandet mellan 
plagg och objekt och samtidigt 
förenade mode och konst. För 
Generation 2020-utställningen 
har vi sammanställt viktiga 
delar av kollektionen till en 
rumslig installation av nytt slag.

Annika Luukko 
f. 1998, Lahtis

Gråtattacker handlar om att gråta 
och att våga visa det. Det är jag när 
jag är som mest sann men också 
alla andra. För det här verket bad 
jag mina Instagramföljare besvara 
frågan ”Vad får dig att gråta?”. En 
del av texterna handlar också om 
det som jag själv gråter över.
Jag ser gråten som en sann och 
renande reaktion som förenar 
människor, men som man ofta 
döljer för andra, av skam eller 
andra orsaker. Det som intresserar 
mig i konsten är ämnen som berör 
på djupet.

UTSTÄLLNINGSSALARNA
GENERATION FESTIVAL

UTSTÄLLNINGSSALARNA Emil Lyytikkä 
f. 1996, Helsingfors

Artefakt är en dialog mellan 
människa och maskin. De 
keramiska pärlorna är ett 
exempel på mänsklighet och 
hantverksskicklighet, medan 
den 3D-utskrivna plastmassan 
runt pärlorna avspeglar 
hur teknologin ersätter 
hantverket. Verket är en studie 
i hur maskinen styr min egen 
arbetsprocess; i verket förenas 
beröring med en maskinskapad 
struktur. 

Minea Lång
f. 1995, Helsingfors

Jag har en bakgrund i kollektivt 
och feministiskt arbete som 
skådespelare, innehållsproducent, 
skribent och kursledare. 
Likabehandling och ifrågasättande 
av strukturer är viktigt för mig.
FOCT (Future of Collective Thinking) 
är en deltagarorienterad 
installation; verket kommer att 
bearbetas av 1600 elever i åk 8, 
som en del av det riksomfattande 
projektet Konsttestarna. Jag hoppas 
att verket ska ge ungdomarna 
möjlighet att ta över rummet och 
skapa sina egna utopier.

STUDIO REX 12.2–30.4
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Laura Manninen
f. 1995, Borgå

Jag är känslig, jag lyssnar och 
betraktar mycket. Jag gör än 
det ena, än det andra, jag är en 
orolig person. Jag entusiasmeras 
lätt, försjunker i något och blir 
intresserad av något annat. Jag 
är lite kaotisk. För mig är konsten 
en överlevnadsstrategi, en 
passion – och vardag.
Jag vill komma in under huden, 
förstå andra och mig själv, vara 
öppen. Mitt verk handlar om en 
svår människorelation och om 
smärtsamma känslor, som ändå 
är ärliga och starka. 

Julia Masalin 
f. 1998, Helsingfors

I min konst hanterar jag svåra 
frågor, men med lekfullhet. 
Jag brottas med känslor som 
rastlöshet och stress, vetskapen 
om att framtiden är osäker inger 
rädsla. Men bland allt detta finns 
ändå mycket lugn och en strävan 
efter det goda. Konflikter och 
hur man kan lära sig att leva med 
dem intresserar mig. Jag försöker 
uppnå ärlighet. Jag vill inte 
berätta någon annan varelses 
historia, för jag känner inte till 
den lika bra som min egen.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA

Karoliina Multas 
f. 1995, Helsingfors

Det viktigaste med att göra 
konst är att visa något som inte 
kan beskrivas med ord eller ses 
med ögonen, såsom vår allra 
mest privata plats: själen.

Mina verk är minimalistiska 
abstraktioner som handlar om 
det undermedvetna, tankens 
flykt och utopier. Inspiration till 
kompositionerna får jag ur olika 
naturformationer. Med lekfulla 
färger och enkla former försöker 
jag få fram stämningar ur mitt 
eget själslandskap.

Mari Mäntynen 
f. 1997, Helsingfors

Utanför bekvämlighetszonen är 
det trevligt, man kan i lugn och 
ro ge sig hän åt intuitionen eller 
stelna. 

Former, collage, minnen, världar 
– de finns överallt mellan mina 
ögonfransar, oavsett om jag vill 
det eller inte, och en del av dem 
måste jag ta tillvara.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA
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Kai Nordfors 

Emilia Ojala 

f. 1998, Helsingfors

f. 1998, Nummela

Jag är en anarkist som klottrar 
på väggar med oljekrita. Jag gör 
animationer i blandteknik, för 
hand eller digitalt. Oftast gör jag 
rörliga bilder i rotoskopteknik. 

Utgångspunkten för mitt arbete 
är i allmänhet politisk, eller så 
utforskar jag människobilden 
och samhället. Mina verk 
innehåller mycket symbolik och 
jag tycker om att ta upp svåra 
teman, som döden.

Min konst kan beskrivas med 
orden skog och myter; det 
är ämnen som inspirerar mig 
mycket. I min konst vill jag visa 
på naturens skönhet. Jag arbetar 
huvudsakligen digitalt med 
penslar som påminner om de 
traditionella redskapen, för jag 
tycker om den grova texturen i 
måleriet. Jag sätter stort värde 
på animationen som konstform. 
Det är ett mycket långsamt och 
tungt arbete – men när man 
äntligen ser resultatet av sitt 
arbete får man sin belöning.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA

Maija Paunu 

Viljo Pertola 

f. 1999, Helsingfors

f. 1997, Åbo

Jag förändras ständigt. Min kropp, 
mitt kött och min hud känns som 
en tålig och påtaglig hemvist för 
mitt jag, men de täcker det inte 
helt. Hjärtat slår, men blodet är 
inte mitt.

How it Feels Being in a Body är en 
upptäcktsresa i kroppen – genom 
filmen studerar jag min kropp och 
mina förnimmelser. Å andra sidan 
knyts upplevelserna ihop genom 
arbete i grupp. Verket är oförställt, 
gränslöst och tygellöst. Det 
svettas och luktar fitta.

Mitt verk handlar om min fantasi, 
om kärlek och liv. Var och en kan 
uppleva sig vara med i det, som 
i en saga. Min konst bygger på 
fantasier, myter och landskap 
samt collage. Jag intresserar 
mig för människor, olika slags 
människor. Jag försöker klara 
mig i kretsarna, har jag tur lyckas 
jag. Jag har Aspergers syndrom. 
Jag sparar på en del saker, 
pengar och råmaterial för konst, 
för framtiden. Jag har en skarp 
blick. Jag sörjer saker som gått 
förlorade.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA
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Jessica Piasecki & 
Nooa Kekoni 
f. 1997 / 1995, Helsingfors

Vi lärde känna varandra då vi 
studerade dans och konst vid 
Teaterhögskolan. Vi vill arbeta på 
ett sådant sätt att vi inte behöver 
ångra det efteråt. Också i detta 
projekt var utgångspunkten en 
välmående process – vi skapar 
ju ofrånkomligen en arbetskul-
tur som vi bygger vidare på. För 
oss är det verkligt viktigt med 
gemensamma spelregler och 
lättsinnighet och å andra sidan 
att jobba för fullt.

Sara-Maria Pirhonen 
& Nenna Tyni 
f. 1994, Helsingfors / 1995, Karstula

Ögonblick 2.0 ställer frågor om 
möten. I en tid då växelverkan är allt 
mera splittrad försöker vi i centrum 
av Helsingfors skapa ett rum för 
närvaro, för interaktion mellan 
uppträdande och åskådare och för 
förundran. Vår performance bygger 
på teaterclowneri och den lever och 
förändras utifrån impulser i ögon-
blicket. När vi arbetar tillsammans 
är vi intresserade av att studera och 
utmana konventionerna i de etable-
rade konstformerna. Ögonblick 2.0 
ställer frågor, det påstår ingenting. 
Det påstår genom att fråga.

PERFORMANCE 13.2 & 14.3. 

STUDIO REX 6–10.5
GENERATION FESTIVAL

GENERATION FESTIVAL
Iida-Maria Remes 
f. 1996, Lahtis

Grafiker. Lekare. Minimalist. 
Experimentalist. Abstrakt. 
Utforskare av gränser. 
Upplevande. Tänkande. 
Kännande. I’m Mi. Jag.   

Konst är för mig att 
experimentera – ett sätt 
att hantera mig själv, mina 
upplevelser och sinnen. 
Det ger motvikt och ljus i 
arbetsvardagen, i allt det 
hektiska som vi lever i. Världen 
är min plattform. Jag är dess 
utforskare. Jag är min konst.

Charlotta Rajala 
f. 1998, Lahtis

Genom att fotografera söker 
jag mina suddiga konturer 
som människa. När motiven 
är så personliga rör man sig 
i gränslandet mellan verkliga 
erfarenheter och absurda 
känslor. Jag återkommer 
alltid till samma teman – hem, 
rotlöshet, förgänglighet. Jag 
funderar ofta på varför, men 
kan inte ge några svar.

UTSTÄLLNINGSSALARNA
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Pinja Salmi
f. 1997, Åbo

Jag njuter av att göra all slags 
konst. Från petnoga pysslande 
med penna till lojt kladdande med 
målarfärg, från att skriva poesi till 
att tova märkliga varelser. 

I mina verk finns en psykedelisk, 
grällt färggrann, drömlik värld. 
Mest inspireras jag av surrealismen, 
speciellt popsurrealism och 
lowbrow. I min konst eftersträvar 
jag färggrannhet och ofta en 
stämning som verkar barnslig, 
även om jag leker med allvarliga 
teman.

NÄYTTELYTILA

Rosalia Silfer 
f. 1995, Kankaanpää

Min konst är hela min inre värld
En ständig dialog, växelverkan 
och kärlek mellan känslor, tankar 
och observationer. Mina verk är 
som frukten av den kärleken. Små 
stycken som fötts i stunder av 
insikt. Skapade för att återspegla 
en större helhet.

Verken på denna utställning 
är reliefer i blandteknik som 
jag och naturen har skapat 
tillsammans för att undersöka 
skönheten i möglingsprocessen.

UTSTÄLLNINGSSALARNA
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Tanja Silvestrini 
f. 1995, Bergen

Lek och förundran, lust och 
längtan. Med språket som kikare 
studerar jag livet och de system 
som formar det. Jag dyker rakt ner 
i projekt. Gör först, tänk senare. 
Min metod är antieffektivitet, mitt 
motto är ”sakta men säkert”.

Jag är en samlare som lever i var-
dagen. Där hittar jag mitt material. 
Jag söker relationer och samband. 
Tecken på omsorg, funktionalitet, 
eller brist på det. Poesin finns 
överallt.

Joel Stenroos 
& Konsta Röysä
f. 1996 / 1994, Tammerfors

Vi lärde känna varandra då vi flyt-
tade in i samma kollektivhus, som 
fungerade som ett drivhus för olika 
konstarter. Där har många kreativa 
projekt uppstått, liksom också vårt 
verk på denna utställning. Huvud-
gestalten är en uråldrig varelse som 
lösgör sig från sin kropp i en storm 
och hamnar i en främmande värld. 
Då hen upptäcker möjligheterna i 
den döda miljön inleder hen sitt 
arbete. Nychthemeron är en skapel-
seberättelse om ett okänt univer-
sum, en flykt in i färgstarka världar. 

UTSTÄLLNINGSSALARNA
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Elmer Strang 
f. 2003, Helsingfors

Jag gillar fantasy och saker som 
egentligen inte är möjliga, men som 
blir möjliga genom fantasin. Jag 
gör serier (eller visuella romaner, 
om man vill låta vuxen), för det 
är ett av de få medierna där man 
kan berätta en bra historia och 
rita coola bilder. Musik inspirerar 
mig också. Verktiteln Melancholy 
Blues anspelar på en låt av Queen. 
Min serie är ett försök att fånga 
en melankolisk känsla som många 
människor upplever: känslan av att 
inte bry sig om att man är ledsen.

Viktor Sundman
f. 1996, Helsingfors

Den bekanta miljön har förändrats, 
objekten i den har förbytts. Det 
som en del förr kunde identifiera 
som gränserna för spel och täv-
lingar har börjat röra på sig, rullat 
ihop sig i en ny, jonisk form.

Ribbstolarnas träverk omger en, 
får en att tappa bort sig. Nya 
gränser och regler gäller. Den 
här labyrinten har alltid funnits, 
men nu blir den synlig. Inte ens 
en gymnastikboll kan rymma 
genom burgallret, men kanske 
en orkidé ändå kan blomma där.

UTSTÄLLNINGSSALARNA
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Irene Suosalo
f. 1995, Helsingfors

Jag arbetar på heltid som video-
konstnär, jag gör experimentella 
animationer. Mina videor visar jag 
improviserat som VJ i nattklubbar 
och på gig. Jag är intresserad av 
videor, där ljud och bild har till-
kommit i samarbete under en lång 
experimentell process. I mina verk 
påverkar ljudet animationerna och 
animationerna ljudet. Jag hittade 
mitt uttryck då jag kom på att röra 
bilder på skannern. Då jag förstörde 
och förvanskade mina gamla foton 
kände jag mig fri från de regler som 
styrde mig vid fotograferingen.
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Delilah Sykes 
f. 2000, London

Mina projekt bottnar i en 
fascination för ljud, oavsiktliga 
performancer och ”upphittat” 
språk, ofta i samarbete med 
andra. Jag är intresserad av hur 
dessa uttrycksmedel kan hjälpa 
oss förstå varandra och vårt sätt 
att uppleva världen. Ofta märker 
jag mig vilja undersöka kopplingar 
i en värld av digital teknik och 
avstånd. Hur klarar vi oss i den här 
miljön och var finns våra heliga 
platser av värme och sårbarhet?
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Kaisa Syrjänen 
& Maija Viipuri
f. 1997 / 1997, Helsingfors

Vi studerar förhållandet mellan 
bild, rörelse och kroppslig-
het. Hurdan är den kroppsliga 
upplevelsen under samhällets 
vakande öga? Hur känns den?

Jag glömmer att jag är en hop 
materia som andas, för jag 
betraktar mig själv objektivt med 
andras ögon. Vad betyder inre 
medvetenhet för mig i en blick-
fixerad värld som idealiserar 
kroppen som objekt? Vem är jag, 
då jag ser ut såhär på bild? 

Aki Särkiniemi 
f. 1998, Helsingfors

Jag fascineras av fåneri, djupsinnig-
het och kombinationen av dem, av 
att bryta mot regler och av en viss 
rebelliskhet i konsten. Det stora 
temat i mitt spel är kärlek – idéer 
för hur jag ska behandla det har 
jag bland annat fått genom att 
följa det vilda nattlivet i Sörnäs, 
genom att läsa diskussionsspalter 
på nätet och genom att lyssna 
på mig själv. Jag är förbluffad 
över alla de märkliga sätt som 
människor visar kärlek till var-
andra på. Genom figurerna och 
händelserna i spelet får jag utlopp 
för mitt absurda sinne för humor.

GENERATION FESTIVAL
PERFORMANCE 12.2
UTSTÄLLNINGSSALARNA
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Ida Tomminen 

Lumi Tuomi 

f. 1999, Helsingfors

f. 1997, Haag

Jag lånar vardagens estetik, dess 
rutiner och upprepningar, för att 
studera de motstridigheter jag 
upplever: skam, utanförskap, 
rastlöshet, längtan.

I videon finner sig berättaren i 
rollen som Ångerfull Sköka och 
är missnöjd med det. ”Jag ångrar 
ingenting!”, ropar hen. Men gur-
korna lyssnar inte. ”De hänger i 
latex, för i motsats till mig har de 
ingen egen vilja”, säger hen utan 
att svälja. Ni ska få se.

I mina fotografier tar jag 
upp djupt dolda teman, som 
sjukdomar och min egen 
identitet som kvinna. Det är 
teman som står mig nära, på 
grund av min sjukdom alopeci, 
som orsakar håravfall, och 
min mormors minnessjukdom. 
Genom att avslöja det 
som är dolt hoppas jag att 
medvetenheten om sjukdomarna 
ska öka – jag försöker göra 
frågan synlig och accepterad.

GENERATION FESTIVAL
UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA
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Tuuli Turunen 

Anna-Karoliina Vainio 

f. 1998, Helsingfors

f. 1995, Helsingfors

Verket The 3rd Millennium (With 
Love) är en samling ögonblick 
förevigade i tid. Utan desto mera 
planering eller behandling. Utan 
desto djupare betydelser eller 
tillförd symbolik. Bara en tidsbild 
av det som var vardag för mig då 
och där bilden togs.

Jag vill vara i en hedonistisk, 
utopisk värld, mitt i ett berg 
av frukt under ett fikonträd, 
paljettprydd. I ryan lever 
drömmen och illusionen, i dess 
mjuka famn kan man för ett 
ögonblick försjunka i trygghet. 
I den färgstarka, mjuka och 
hemtrevliga världen finns det 
ingen som dömer en och alla får 
i lugn och ro vara sådana som de 
är. Tigrar och keruber beskyddar 
en nog, och förkunnar kärlekens 
budskap.

UTSTÄLLNINGSSALARNA

UTSTÄLLNINGSSALARNA

Henna Vihantavaara 

Verna Virkkunen 

f. 1997, Amsterdam

f. 1997, Helsingfors

dethär kan ni sätta på min mjölk-
kartong: “gott från finland”, om 
jag vore ett vin skulle jag vara 
årgång nittisju (någon hybridsort, 
och mycket oxiderad redan i 
tunnan) ett så diffust exotiskt 
livsmedel att jag exporteras och 
importeras lite överallt efterfrågan 
vet jag inte så mycket om, för 

ibland är det bättre att inte fråga och fast dra till skogs experten 
undrar alltid om det bara är ett korkfel, när den här marknaden 
ju oftast mest tror på sådana där bubbelviner helst i magnumstorlek 
som är lättare att närma sig livet är ett sensoriskt test, står det 
på sista sidan i kattens nionde biografi jag quotar katten här, för 
vad, varför, hurdant är lite sådana frågor att man helst bara skulle 
svara med det, därför, sådant, men visst är jag också nyfiken.

Min film Ön är en skildring av en 
mor och en dotter som förenas av 
en odelbar ensamhet, omringad av 
sorg. Verket är ett utsnitt ur den 
tid som jag och min mamma 
tillbringade tillsammans på ön 
Klovharun, där vi skrev brev 
till varandra elva år efter min 
lillebrors begravning. På den 
pyttelilla ön kom vi närmare 
varandras ensamheter och för 
en kort stund överlappade deras 
gränser varann. Ön är en ny sorts 
tystnad, som reparerar många 
svåra tigande år.
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GENERATION 2O2OLumi Wiikari 

Alma Äijö 

f. 1995, Helsingfors

f. 2004, Helsingfors

Ett stort, mjukt öra lockar en till att 
berätta sina tankar. Örat lyssnar till 
dina funderingar, bekymmer eller 
varför inte dina vitsar. I örongången 
finns en bandspelare och jag lovar 
att lyssna på det du har berättat efter 
utställningen och sedan förstöra 
inspelningen. Jag berörs av att 
behovet av mentalvårds-tjänster för 
unga bara växer och att det är så 
svårt att komma åt tjänsterna. Mitt 
verk är ett ställningstagande om 
systemets oförmåga att svara upp 
till hjälpbehovet. Jag hoppas att 
örat också ska uppmuntra var och 
en till att låna sitt öra till dem som 
behöver det.

Danskonsten är min passion – 
med dansen kan jag uttrycka olika 
saker. Med mitt verk Ungt sinne 
gör jag danskonsten till en del av 
utställningen. Jag tar kontakt med 
rummet, andra verk, åskådarna 
och mig själv. Jag tror att dansen 
kan ge en ny synvinkel på verken.
 
Verket består av två delar. Den 
första delen rör sig runt de andra 
verken. I den andra delen ligger 
fokus på att bryta ner skydds-
murar och på en ung människas 
relation till sig själv.
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9 — 10.5.2020
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Som en del av det tvärkonstnärliga 
utbudet på Generation 2020 visas 

också performanceverk som lever i 
ögonblicket. De här verken placerar sig 

i gränslandet mellan modern teater, 
performance och annan scenkonst och 

utmärkande för dem är mötet mellan 
konstnär och publik.

I maj expanderar Generation 2020
-utställningen och blir ett upplevelse-

rikt evenemang för scen- och 
videokonst. På Generation Festival 
lö–sö 9–10.5 ser du utställningen i 

full blom. Verken kan upplevas både i 
utställningssalarna, på Bio Rex och på 

Glaspalatstorget.

Festivalprogrammet finns här:
www.amosrex.fi/generationfestival

#generationfestival
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Evenemang

Guidade visningar som är öppna för alla besökare: 
 
På svenska onsdagar kl. 18.00 
På finska onsdagar kl. 17.30 
På engelska måndagar kl. 16.30 

Guidade visningar

Föreställningar och Generation Festival

De performativa verken på utställningen kan ses on–to 12–13.2 
och lö 14.3, och förstås under utställningens sista veckoslut, på 
Generation Festival lö–sö 9–10.5.

Läs mera: www.amosrex.fi/generationfestival

Må 2, 9, 16 & 23.3 kl. 18 

Rex Fest hålls fyra måndagar i mars. Då visas klassiska medie-
konstverk och den allra nyaste konsten från både Finland och 
utlandet på Bio Rex filmduk. Amos Rex har i samarbete med 
centret för mediekonst AV-arkki skapat en mångfasetterad helhet 
av kuraterade visningar och live-uppträdanden.

Rex Fest 

SAVE THE DATE
2023
Generation-utställningen återkommer vart tredje år. Är du 
en av konstnärerna på nästa utställning? Ansökningen till 
Generation 2023 öppnas i början av 2022.

Följ Amos Rex, så vet du vad som är på gång! Vi informerar 
om museets utställningar och evenemang, och när den tiden 
kommer påminner vi också om ansökningen till nästa 
Generation-utställning!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev: 
www.amosrex.fi/nyhetsbrev

On–to 15–16.4

Game Amos är ett seminarium och evenemang om spelkonst, 
som lyfter fram aktuella frågor i spelvärlden och bygger broar 
mellan spelkonsten och andra konstarter. Det blir två dagar av 
samtal och aktiviteter för såväl proffs som amatörer och alla som 
är intresserade av spel och spelkonst.

Game Amos

Alla evenemang och utförligare program finns här: 
www.amosrex.fi/evenemang
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I bilden vår diskussionsguide Petteri.

Guidningar och konstverkstäder 

Fördjupa dig i utställningen tillsammans med vår guide! På vår 
webbplats kan du enkelt boka en guidad rundtur eller en intro-
duktion, arkitekturrundvandring, eller konstverkstad för dig och 
din grupp! 

Läs mera och boka: www.amosrex.fi/guidningar
 
Diskussionsguider  

På utställningen cirkulerar diskussionsguider, de är lätta att 
känna igen på sina arbetsrockar. Diskussionsguiderna finns till 
just för dig, så var inte rädd för att fråga dem om du undrar över 
något! Med dem kan du till exempel diskutera konstens djupaste 
väsen (men du får inte nödvändigtvis något fullständigt svar) eller 
få tips som hjälper dig att få ut allt av utställningen. 

Konsttestarna

Konsttestarna är ett enormt riksomfattande projekt, som redan i 
tre års tid har gett alla åttondeklassare i hela landet kulturupple-
velser genom att låta dem testa konst. 

I mars och april kan museibesökarna på Amos Rex följa med 
konsttestarnas arbete i Studio Rex, där de arbetar vidare på 
konstnären Minea Långs verk FOCT (Future of Collective 
Thinking) på Generation 2020.  
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Barnens Amos Rex 

På Generation 2020 finns många stora känslor. 
Sorg, glädje, rädsla, äckel och kanske något ... som 
är svårt att förklara? En av konstens uppgifter är 
att väcka känslor, så på denna utställning har du 
en fin chans att öva dig på att sätta ord på det 
du känner! I museet är både gråt och skrattanfall 
tillåtna.  

I Amos Rex bor Ou, som speciellt är barnens goda 
vän! Med Ou kan du diskutera vad du känner när 
du tittar på konsten. Om något är lite spännande 
kan du viska det till Ou. Ofta känns det bättre när 
man säger saker högt! I garderoben kan du också 
be att få låna en Ou att krama och klappa under 
museibesöket. 

P.S. På utställningen finns verk som kan vara 
skadliga för barn. De mest utmanande verken är 
utmärkta på utställningskartan. Diskussionsgui-
derna hjälper också gärna om du har frågor! 

Läs utställningstexterna för de minsta i familjen: 
www.amosrex.fi/barn 

Hit kan du viska vad du tycker om 
konsten! (Krafsa vid behov) 
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Generation 2020
12.2 — 10.5.2020
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amosrex.fi
Mannerheimvägen 22-24
Helsingfors

Amos Rex är en diskrimineringsfri zon. 

Öppet: 
Måndag 11 – 18
Tisdag stängt
Onsdag 11 – 20
Torsdag 11 – 20
Fredag 11 – 18
Veckoslut 11 – 17

@amoskonst
#amosrex

Amos Rex
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