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Amos Rexin studionäyttelyiden sarjan aloittavassa Meidän 
kesken -näyttelyssä esitellään Karoliina Hellbergin, Tero 
Kuitusen ja Raimo Saarisen paikkasidonnaiset teokset, jotka 
resonoivat kukin omalla tavallaan museon näyttämöllisen 
arkkitehtuurin kanssa. Samalla ne kuitenkin liikkuvat myös 
aivan erillisillä, intiimeillä merkitystasoillaan.

Olennaisena teemana kaikkien kolmen taiteilijan teoksissa 
on taiteen ja rakennetun ympäristön suhteen tarkastelu. 
Museon ja Lasipalatsin ajalliset kerrostumat ja tunnelman-
vaihdokset ovat innoittaneet taiteilijoita luomaan teoksia, 
jotka ottavat tilan omakseen, kasvavat siitä ja sen ympärille. 
Näyttely soljuu eri tasojen välillä, maan alta aina Bio Rexin 
1930-luvun funktionalistisiin näkymiin saakka.

Näyttelyn nimi viittaa taiteilijan ja teoksen sekä katsojan  
ja teoksen väliseen kohtaamiseen. Kuin kuiskaten teokset 
kehottavat katsojia osallistumaan kanssaan yksityiseen 
keskusteluun. Taiteilijat tutkivat teosten suhdetta erilaisiin 
tiloihin, niin pelkistettyyn valkoseinäiseen näyttelyhalliin 
kuin värikkääseen ja historiantäyteiseen elokuvateatteri- 
lämpiöön, sekä teosten keskinäistä vuorovaikutusta  
näissä tiloissa.

Näyttelyssä kuljetaan päälle vyöryvän punaisesta maailmas-
ta solisevan ekosysteemin kautta rinnakkaistodellisuuksien 
rajoille. Matkan varrella teokset herättelevät pohtimaan 
muistin käsitettä, monimutkaista suhdettamme ympäristöön 
sekä kauneuden vaikeasti tavoitettavaa luonnetta.

Meidän kesken 12.5. – 5.9.2021
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Karoliina Hellberg tutkii teoksissaan muistamista,  
näkymätöntä konkretiaa sekä taiteen, katsojan ja tilan 
  risteäviä  ulottuvuuksia. Hänen maalausta, grafiikkaa ja 
liikkuvaa kuvaa yhdistävät työnsä ovat temaattisesti  
 yhteydessä  Bio Rexin ikoniseen 1930-luvun elokuva-
teatteriin. Studio Rexin maanalaisessa näyttelytilassa  
 olevassa instal laatiossa  taiteilija taas käsittelee ideaa 
 tuonpuoleisesta  tai rinnak kaisista todellisuuksista.

Hellbergin työt voi kokea psykologisina tiloina tai   
intiimeinä elokuvakohtauksina ilman suoraviivaista 
 kerrontaa. Ne käyvät keskenään vuoropuhelua, lainaten  
ja välittäen kuvallisesta keskustelustaan elementtejä 
 toisilleen. Tästä liikkeestä syntyy teosten oma laatuinen 
jännite.
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Tero Kuitunen työskentelee taiteen, muotoilun ja käsityön   
    parissa. Näyttelyyn rakentamissaan installaatioissa taitei-
lija leikkii värien, mittasuhteiden ja eri materiaalien kanssa 
laajentaen samalla tapaamme havainnoida ympäristöä 
sekä kauneuden käsitettä. 

Bio Rexin ja Amos Rexin esteettiset ja materiaaliset  
maailmat sekoittuvat Kuitusen antaessa vanhan elokuva- 
teatterin katon syvänpunaisen värin edetä viruksen lailla. 
Museon maanalaiseen näyttelytilaan leviää kiehtova epä-
tasapaino, joka ohjelmoi tilan uudelleen muilla Bio Rexistä 
tutuilla elementeillä. Museon muotokieli taas kulkeutuu 
elokuvateatterin aulaan, jossa mahdottomat arvoesineet 
makaavat interiööriä peilaavilla jalustoilla. 

TERO 
KUITUNEN

Tero Kuitunen: Välitila
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Raimo Saarinen pohtii taiteessaan muun muassa länsi- 
maista luontokäsitystä. Veistoksissaan hän yhdistää usein 
kasveja, vettä, maa-ainesta ja muita orgaanisia aineita  
ihmisen valmistamiin materiaaleihin. 

Näyttelykävijöiden päiden yllä riippuu valtavaksi kasvanut 
talismaani kuin muistumana siitä, mitä maanalaisen museon 
paikalla kerran oli, ja Bio Rexin terassilla soljuu dystooppinen 
keidas. Teosten kautta Saarinen tarkastelee länsimaisessa 
jälkiteollisessa yhteiskunnassa vallalla olevia ajatuksia siitä, 
mitä luonnolla tarkoitetaan. 

RAIMO  
SAARINEN

Raimo Saarinen: Maailmanlopun puutarha (yksityiskohta)
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1716Karoliina Hellberg: Offerings (yksityiskohta)
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