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Amos Rex inleder en ny serie studioutställningar med Oss 
emellan. Utställningen presenterar platsspecifika verk av 
Karoliina Hellberg, Tero Kuitunen och Raimo Saarinen. 
Verken genljuder med museets sceniska arkitektur, men rör 
sig samtidigt på en egen separat och intim betydelsenivå.

Utforskandet av förhållandet mellan konsten och den 
bebyggda miljön utgör ett centralt tema i alla tre konstnärers 
verk. Konstnärerna har låtit sig inspireras av museets och 
Glaspalatsets olika tidslagringar och stämningsskiften då de 
skapat verk som tagit till sig rummen, vuxit ur dem och kring 
dem. Utställningen flyter mellan olika skikt, från under-
jordiska salar till Bio Rex 1930-tals funkisvyer.

Utställningstiteln syftar på ett möte mellan såväl konstnären 
och verket som betraktaren och verket. Viskande inbjuder 
konstverken betraktaren till ett privat samtal. Konstnärerna 
studerar verkens förhållande till olika slags rum – den 
avskalade vita utställningshallen och den färggranna och 
historiestinna biograffoajén   – och hur verken samspelar i 
dessa rum. 

Utställningen  leder besökare från en framvältrande röd värld 
genom ett sorlande ekosystem till parallella verkligheters 
rand. Längs vägen manar konstverken oss att begrunda 
minnet som ett begrepp, vårt komplicerade förhållande till 
miljön och skönhetens svårfångade natur.

Oss emellan 12.5 – 5.9.2021
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Karoliina Hellberg undersöker minnen, det osynligt konkreta 
och de dimensioner som korsar konsten, betraktaren och 
rummet. Hennes verk kombinerar måleri, grafik och den 
rörliga bilden, och är tematiskt kopplade till Glaspalatsets 
ikoniska 1930-tals biograf, medan installationen i Studio Rex 
underjordiska utställningsrum behandlar idén om livet efter 
detta eller parallella verkligheter.

Hellbergs verk kan ses som psykologiska rum eller som 
intima filmscener utan entydiga berättelser. De för en 
inbördes dialog, och lånar och förmedlar element ur sitt 
visuella samtal till varandra. Ur detta utbyte uppstår verkens 
distinkta spänning.
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Tero Kuitunen arbetar med konst, design och hantverk. 
I sina installationer leker konstnären med färger, 
proportioner och olika material och utvidgar samtidigt vårt 
sätt att uppfatta vår omgivning och skönhet. 

Bio Rex och Amos Rex estetiska och materiella världar 
blandas då Kuitunen låter den djupröda färgen i den gamla 
biografens innertak framskrida likt ett virus. Till museets 
underjordiska utställningssal sprids en fascinerande 
disharmoni som programmerar om rummet med element 
från Bio Rex, medan ett musealt formspråk har tagit sig in i 
biografens foajé där omöjliga värdeföremål vilar på 
piedestaler som speglar interiören.

TERO 
KUITUNEN

Tero Kuitunen: Mellanrum
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Raimo Saarinen begrundar bland annat den västerländska 
naturuppfattningen. I sina skulpturer kombinerar han ofta 
växter, vatten, mull och annat organiskt material med 
konstgjorda material.

Hängande ovanför utställningsbesökarnas huvuden vilar en 
förvuxen talisman som en påminnelse om det som en gång 
existerat på den plats där museet nu står; på Bio Rex terrass 
sorlar en dystopisk oas. Med de här verken granskar 
Saarinen rådande idéer i det västerländska postindustriella 
samhället om vad som menas med natur.   

RAIMO  
SAARINEN

Raimo Saarinen: Apokalypsens trädgård (detalj)
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