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Astuessaan Blickiin katsoja jättää ulkoisen maailman 
taakseen ja tulee kaikista ennakkokäsityksistä vapaaseen 
tilaan. Siellä hän kohtaa teoksen, mutta myös oman 
itsensä katseen kääntyessä sisäänpäin tunteiden ja 
ajatusten maisemaan.

Blick on kuvataiteilija Raija Malkan ja säveltäjä Kaija 
Saariahon yhteinen näyttely. Se on moniaistinen 
kokonaistaideteos, joka on yhtä aikaa maalauksellinen, 
tilallinen ja musiikillinen. Näyttelyn nimi Blick (katse) 
viittaa kuvataiteilija Wassily Kandinskyn 1912 julkai-
stuun runoon, joka sisältyy Kaija Saariahon näyttelyssä 
kuultavaan musiikkiin. Katsominen ja näkeminen ovat 
aktiivisia toimintoja. Katse puolestaan on passiivisempi 
olotila tai asenne, ja sen arvoituksen voi tulkita eri tavoin.

Blickin peruspilareita ovat tila, valo ja aika. Tilallisten 
ratkaisujen lähtökohtana ovat museon näyttelysalien 
arkkitehtuuri ja vaihtuvat valaistusolosuhteet. Kattoi-
kkunoista virtaavalla alati muuttuvalla päivänvalolla 
on tärkeä merkitys. Näyttely on kuin polku, jota pitkin 
katsoja etenee osiosta ja teoksesta toiseen. Samalla se 
on kuin teatteriesitys, jota yleisö on mukana luomassa 
liikkumalla, tarkkailemalla ja syventymällä tai raken-
tamalla omia asetelmiaan.

Blickin lähtökohta on Kaija Saariahon vuonna 1988 
valmistunut teos Stilleben. Sen ympärille syntyi vuosina 
2019-21 Blick sound environment, joka korostaa näyttelyn 
kokonaisdramatiikkaa. Musiikin rakenne on monikerrok-
sinen, ja se elää tilassa jatkuvasti muuttuen. Soittimien ja 
laulun lisäksi kuulemme eri kielisiä tekstejä sekä ihmisten 
väliseen kommunikointiin ja matkantekoon liittyviä kulku-
välineiden, asemien ja puhelinvastaajien ääniä. Musiikin 
teemoja ovat välimatkat ja nostalginen kaipaus. 

Näyttelyssä Raija Malka on ottanut käyttöönsä eri aiheita 
tuotannostaan. Hän on luonut niistä uuden kokonai-
suuden: ison tilateoksen, jonka tärkein elementti on väri. 
Hän tekee puhtaita yksivärisiä ja tasaisia väripintoja sekä 
maalaa esiin illuusion valosta. Näin teokset kadottavat 
materiaalisuutensa, aineellinen kääntyy kohti aineetonta.

Raija Malkan taide on pitkälti abstraktia, ei esittävää, 
kun taas Kaija Saariahon freskomainen musiikki on 
monin tavoin kerronnallista. Kummatkin yhdistävät eri 
aikakokemuksia ja leikkivät tiloilla, manipuloivat niitä 
fyysisesti ja akustisesti luoden uusia avaruuksia.

12.5.–22.8.2021
Näyttely on osa  
Helsingin juhlaviikkojen  
ohjelmaa
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Raija Malka opiskeli tekstiilitaidetta ja maalausta 
Helsingissä Taideteollisessa korkeakoulussa vuosina 
1980–85. Sinä aikana hän osallistui moneen näyttelyyn 
maalauksillaan ja installaatioil laan ja omaksui kuva -
taiteilijan identiteetin, jolla ei ollut materiaalisia rajoja. 
 Kolmiulotteinen tila ja isot volyymit ovat aina olleet 
hänelle keskeisiä kiinnostuksen kohteita. Malka onkin 
tehnyt myös erilaisia lavastus projekteja sekä poikki-
taiteellisia tilallisia teoksia. Värit ovat hänelle tärkeä väline 
ymmärtää ja käsitellä maailmaa taiteessaan.   Raija Malka 
työskentelee sekä Lissabonissa että Helsingissä. 

Kaija Saariaho kuuluu aikamme merkittävimpiin kansa-
invälisiin säveltäjiin. Hänen laaja tuotantonsa käsittää 
sekä oopperoita ja suurimuotoisia orkesterisävellyksiä 
että pienimuotoisempia vokaali- ja kamarimusiikkite-
oksia. Leimallista Saariahon musiikille on perinteisten 
akustisten soittimien yhdistäminen elektroniikkaan 
ja ympäristöstä taltioituihin ääniin. Vuonna 1982 
hän tutustui tulevaan mieheensä, säveltäjä-taiteilija 
Jean-Baptiste Barrièreen, josta tuli myös hänen tärkeä 
työkumppaninsa. Yhdessä he ovat valmistaneet teoksia, 
joista Blickin äänimaailma on yksi esimerkki. Kaija 
Saariaho on asunut Pariisissa vuodesta 1984.

Raija Malka ja Kaija Saariaho tutustuivat toisiinsa jo 
1980-luvun alussa. Vähitellen ystävyys kasvoi ja syveni 
heidän molempien asuessa vuosia Pariisissa. Vuonna 
1993 syntyi ajatus ensimmäisestä yhteisestä näyttelystä, 
Neito ja yksisarvinen. Tämän jälkeen he ovat toteuttaneet 
yhdeksän yhteistyöprojektia, näyttelyitä ja erilaisia 
näyttämösovituksia. Työnjako on selkeä: Raija luo  
visuaalista tilaa ja Kaija ääntä. 

Blickin kannalta ratkaiseva projekti oli Kööpenhaminassa  
2016 pidetty kuvaa ja musiikkia yhdistävä Njord Festival.  
Kaija Saariaho, joka oli kutsuttu osallistumaan tapah-
tu maan, pyysi Raija Malkan mukaan työparikseen. 
Musiikiksi valikoitui Saariahon teos Stilleben, kun taas 
Malkan osuus koostui isosta rakennelmasta ja laatikoista, 
joiden ääressä kävijät voivat tehdä omia sommitelmiaan. 
Idulla olivat siis Blickin peruselementit, joista Amos Rexin 
näyttely kasvoi.

Raija Malka & Kaija Saariaho
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Studio 
Rex

Video:
Katseen takana (2020)

Elokuvassa Raija Malka ja  
Kaija Saariaho kertovat Blickin 
taustalla olevista ajatuksista ja 
yhteistyöstään.
Kesto: 15 minuuttia

Näyttelyn koko tilassa 
on ääniteos.
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Utopie
Utopie on kuin oopperan alkusoitto, joka yhdessä 
liikkuvan junan äänen kanssa johdattaa näyttelyn 
maailmaan. Yksi Blickin lähtökohdista on Amos Rexin 
näyttelytilojen arkkitehtuuri. Salien mittasuhteet vaikut-
tavat ratkaisevasti teoksiin ja niiden olemukseen, mutta 
myös toisinpäin. Yksi keino vaikuttaa tilan kokemukseen 
on sijoittaa siihen liian isoja tai liian pieniä elementtejä. 
Ensimmäinen asia, jonka Blickissä kohtaa on valtava 
kalteva seinä maalattuine vaakasuorine linjoineen.   
Siitä avautuvat yhdellä silmäyksellä näyttelyn pääsali ja 
sen musiikillinen avaruus. Utopie on saksaa ja tarkoittaa 
utopiaa. Utopia on tila tai paikka, jota ei ole olemassa. 
Näyttelyssä teosten nimet ovat saksaksi, ja osa niistä 
on saatu Saariahon Stilleben-teoksessa kuultavista 
saksankielisistä teksteistä.



12 13

Näyttelyhallin laajimpaan kohtaan on sijoitettu näyttelyn 
nimeä kantava teos Blick, eli katse. Sen keskeinen raken-
nelma muistuttaa erehdyttävästi eräänlaista paviljonkia, 
jolla ei kuitenkaan ole mitään käytännöllistä tehtävää. 
Rakennelman keltainen väri viittaa junan ikkunasta 
aukeavaan muuttuvaan maisemaan. Se on kuin katsojan 
mieleen syöpynyt kuva, kuin aineetonta valoa. Raken-
nelman lähtökohtana oli alun perin paviljonkia esittävä 
maalaus, jota varten Raija Malka valmisti pienoismallin. 
Tästä prosessista syntyi idea toteuttaa paviljonki 
isossa mittakaavassa. Blickin musiikillinen maailma 
on kerroksellinen ja vaihteleva, mikä lisää tilan laajaa, 
moniulotteista vaikutelmaa. Olemme teoksen musiikil-
lisessa sydämessä. Rakennelmaa ympäröiville tuoleille 
ja portaille saa istua, ja syventyä teoksen maailmaan 
kaikessa rauhassa.

Blick
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Blick-salissa harhaileva katse johdattaa kävijän kohti 
kaakeloitua huonetta muistuttavaa tilaa. Sen kapeaa 
käytävää pitkin liikutaan näyttelyn kulissien taakse.   
Siellä illuusio romahtaa: kaikki onkin vain rakennettua 
todellisuutta. Kulissien takaisessa intiimissä tilassa 
mittakaava muuttuu. Se on ahdas ja meditatiivinen paikka, 
jota hallitsee aivan liian iso pallo. Musiikissa hauras 
ihmisääni tulee lähelle, melkein kuin iholle. Menschen-
osion visuaalisena lähtökohtana on Raija Malkan maalaus 
Le Corbusierin anatomia. Työ on saanut innoituksensa Le 
Corbusier - nimisen sveitsiläis-ranskalaisen arkkitehdin 
piirtämän talon Maison La Rochen vaaleanpunaisen 
ruokailuhuoneen nurkasta. Menschen on saksaa ja 
tarkoittaa ihmisiä.

Menschen Ison pääsalin ja näyttelyn viimeisen tilan väliin jää Warten, 
eli odotus. Se on kuin rautatieaseman odotushalli, jonka 
kautta tullaan tai lähdetään jonnekin. Siinä istutaan 
kiireettömästi portailla, ja tarkkaillaan ympäristöä.   
Raija Malka on taiteessaan aikaisemminkin käsitellyt 
 irlantilaisen kirjailijan Samuel Beckettin näytelmää 
Huomenna hän tulee. Näytelmän aiheena on odotus.  
Malka kokee, että elämä on jatkuvaa odottamista – odotus 
on eräänlainen perusolotila. Blick-näyttely onkin kuin 
teatteriesitys, jossa odottava ihminen katsoo näyttely-
tilassa olevia toisia ihmisiä. Katsoja voi olla aktiivinen 
osallistuja ja osa taideteosta, mutta hän voi yhtä hyvin olla 
ulkopuolinen. Wartenin äänimaailma on suodatetumpaa 
ja vähäeleisempää verrattuna näyttelyn suuren salin 
äänikudelmaan. Portaille saa kiivetä istumaan.

Warten
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Wartenin viipyilevästä olotilasta voi siirtyä suoraan 
Kioskiin. Tässä jokainen voi tehdä omat sommitelmansa ja 
näin osallistua näyttelyn visuaaliseen antiin. Värillisissä, 
kooltaan vaihtelevissa laatikoissa syntyy omia maailmoja 
erisävyisten ja -muotoisten levyjen avulla. Kioskissa 
kunkin oma luomus on aktiivinen osa teosta. Teoksen 
äänimaailma antaa tilaa omille ajatuksille: veden äänistä, 
kuiskauksesta ja tuulesta rakennettu musiikki on intiimiä 
ja kohdistettua.

Kiosk
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Alun perin Blick-näyttelyn piti toteutua kesällä 2020. 
Koronapandemia sekoitti kuitenkin suunnitelmat ja 
näyttely jouduttiin siirtämään vuodella eteenpäin. 
Keväällä 2020 kotoaan Lissabonista Helsinkiin näyttelyn 
rakentamista varten saapunut Raija Malka jäi Suomeen 
jumiin odottamaan seuraavaa lentoa takaisin. Myös  
Pariisissa asuva Kaija Saariaho oli matkustanut Helsinkiin 
maaliskuussa. Aikaa kului eikä mitään tapahtunut.

Taiteilijat aloittivat keskustelun: Saariaho lähetti  
nuottisivuja Malkalle, joka kommentoi niitä kuvallisesti. 
Tuloksena on kymmenen näyttelyn tematiikkaan liittyvää 
diptyykkiä, kaksiosaista teosta. Niissä Malkan taiteesta 
tutut muodot ja värit elävät rinnakkain Saariahon  
Stilleben-teokseen viittaavien musiikillisten muistiin- 
panojen kanssa. Kollaasit muodostavat näyttelyn 
viimeisen osion, eräänlaisen jälkinäytöksen, epilogin, 
varsinaiselle Blick-kokonaisuudelle.

EpilogEpilog

Visuaalinen Ekstasis-konsertti tarjoaa kuuden teoksen 
kokonaisuuden lauluäänelle, soittimille, elektroniikalle ja videoille. 
Teoksista kolme on Kaija Saariahon ja kolme Jean-Baptiste 
Barrièren musiikkia. Myös videot ovat Barrièren luomia.
Solisteina viulisti Aliisa Neige Barrière, huilisti Camilla Hoitenga 
ja sopraano Raphaële Kennedy

Taiteiden yö
Amos Rexissä

Torstai 19.8. klo 21 
Bio Rex

Kaija Saariaho ja  
Jean-Baptiste Barrière: 
Ekstasis

Tapahtuma on osa 
Helsingin juhlaviikkojen 
ohjelmaa

Konserttiin on vapaa pääsy.
Lue lisää ja varaa paikkasi:
www.amosrex.fi/tapahtumat
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