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När man stiger in i Blick lämnar man den yttre världen 
bakom sig och träder in i ett rum som är fritt från alla 
definitioner. Där ställs man inför ett verk, men också inför 
sig själv när blicken letar sig inåt till ett landskap fyllt av 
känslor och tankar.  

Blick är bildkonstnären Raija Malkas och kompositören 
Kaija Saariahos gemensamma utställning. Det är ett 
allkonstverk för flera sinnen, ett verk som är måleriskt, 
rumsligt och musikaliskt på en och samma gång. Namnet 
på utställningen, Blick, anspelar på bildkonstnären Wassily 
Kandinskys dikt från 1912. Dikten ingår i den musik av Kaija 
Saariaho som vi hör på utställningen. Att betrakta och att 
se är aktiva handlingar. Blicken i sin tur är ett mer passivt 
tillstånd, eller en passiv hållning, och dess gåta kan tolkas 
på olika sätt.  

Rum, ljus och tid utgör grundpelarna i Blick. Utgångspunkten 
för de rumsliga lösningarna är arkitekturen i museets 
utställningssalar och de olika ljusförhållandena. Dagsljuset 
som strömmar in från takfönstren förändras hela tiden, 
vilket spelar en viktig roll. Utställningen är som en stig längs 
vilken betraktaren rör sig från en del till en annan och från 
ett verk till följande. Samtidigt är utställningen som en 
teaterföreställning, som publiken är med och skapar genom 
att röra på sig, iaktta och fördjupa sig i något, eller genom att 
bygga sina egna kompositioner. 

Utgångspunkten för Blick är Kaija Saariahos verk 
Stilleben från 1988. Kring detta verk uppstod Blick 
sound environment 2019–21 som betonar utställningens 
helhetsdramatik. Musikens struktur är mångbottnad, 
och den lever i rummet i ständig förändring. Förutom 
instrument och sång består verket av texter upplästa på 
olika språk, kommunikation mellan människor och ljud 
från transportmedel, stationer och telefonsvarare, vilka 
alla är förknippade med resande. Musiken handlar om 
avstånd och nostalgisk längtan.

Raija Malka har i Blick tagit i bruk olika teman ur sin 
tidigare produktion och skapat en helhet av dem, en stor 
installation. Färgen är dess viktigaste element. I sina 
element använder hon enfärgade och jämna färgytor, där 
det inte finns något fäste för blicken, ytorna förvandlas 
till ljus. På så sätt förlorar verken sin materialitet, och det 
materiella vänder sig mot det immateriella.  

Raija Malkas konst är i hög grad abstrakt, nonfigurativ, 
medan Kaija Saariahos freskliknande musik på många 
sätt är narrativ. Båda två förenar olika tidsupplevelser och 
leker med rummet, manipulerar det fysiskt och akustiskt 
och skapar nya rymder.

12.5–22.8.2021
Utställningen  är en del 
av Helsingfors 
festspels program
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Raija Malka studerade textilkonst och måleri vid 
Konstindustriella högskolan i Helsingfors mellan 1980 och 
1985. Under studieåren deltog hon i många utställningar 
med målningar och installationer och började uppleva 
sig som en bildkonstnär utan materiella gränser. Det 
tredimensionella utrymmet och de stora volymerna har 
alltid varit det hon intresserat sig mest för. Malka har 
också utfört olika scenografiprojekt och tvärkonstnärliga 
rumsliga verk. I hennes konst är färger ett viktigt medel för 
att förstå och greppa världen. Raija Malka arbetar både i 
Lissabon och i Helsingfors.  

Kaija Saariaho är en av vår tids mest betydande 
kompositörer internationellt sett. Hennes breda produktion 
omfattar både opera, stora orkesterkompositioner och 
mindre vokal- och kammarmusikverk. Typiskt för Saariahos 
musik är föreningen av traditionella akustiska instrument 
och elektronik och ljud inspelade i olika miljöer. År 1982 
blev hon bekant med sin blivande man, kompositören-
konstnären Jean-Baptiste Barrière, som också kom att 
bli en viktig arbetskollega. De har tillsammans skapat ett 
flertal verk, av vilka ljudvärlden i Blick utgör ett exempel. 
Kaija Saariaho har bott i Paris sedan 1984.  

Raija Malka och Kaija Saariaho blev bekanta med 
varandra redan i början av 1980-talet. Under åren då de 
båda bodde i Paris växte och djupnade deras vänskap. 
År 1993 föddes tanken på en gemensam utställning, 
Jungfrun och enhörningen. Därefter har de förverkligat nio 
samprojekt, utställningar och olika scenkompositioner. 
Arbetsfördelningen är klar: Raija skapar det visuella 
utrymmet och Kaija ljudvärlden.  

Ett avgörande projekt med tanke på Blick var Njord 
Festivalen i Köpenhamn 2016, som förenade bild och 
musik. Kaija Saariaho som hade inbjudits att medverka 
bad Raija Malka bli hennes arbetspartner. Musiken 
valde man ur Saariahos verk Stilleben och Malkas andel 
bestod av en stor konstruktion och lådor, som åskådarna 
kunde göra sina egna kompositioner av. Grundelementen 
till Blick skapades då, och det är det samarbetet som 
utställningen i Amos Rex har vuxit fram ur.  

Raija Malka & Kaija Saariaho
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Video:
Bakom blicken (2020)

I filmen berättar Raija Malka och 
Kaija Saariaho om idéerna bakom 
Blick och om sitt samarbete.
Längd: 15 minuter

Ljudverket hörs i alla 
utställningssalar.
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Utopie
Utopie är som ouvertyren i en opera, som tillsammans 
med ljudet från ett tåg i rörelse leder besökaren in i Blicks 
värld. En av utställningens utgångspunkter är arkitekturen 
i Amos Rex utrymmen. Salarnas proportioner inverkar på 
ett avgörande sätt på verken och deras väsen, men också 
tvärtom. Ett sätt att påverka upplevelsen av rummet är 
att placera alltför stora eller alltför små element i det. 
Det första man möter i Blick är en enorm lutande vägg 
med målade horisontella linjer. Med ett ögonkast öppnar 
sig utställningens stora sal och dess musikaliska rymd. 
Utopie är tyska och betyder utopi. Utopi är ett rum eller en 
plats, som inte existerar. Verken som ställs ut har titlar på 
tyska vilka härstammar från de tyskspråkiga texterna som 
hörs i Saariahos komposition Stilleben.  
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I den största delen av utställningshallen finns verket Blick, 
som även gett namn åt hela utställningen. Dess centrala 
konstruktion påminner omisskännligt om ett slags 
paviljong, som dock inte har någon praktisk funktion. 
Strukturens gula färg anspelar på det föränderliga 
landskap som man ser genom fönstret på ett tåg i rörelse. 
Det är som en bild som etsat sig in i medvetandet, som ett 
immateriellt ljus. Utgångspunkten för konstruktionen var 
ursprungligen en målning som föreställer en paviljong, 
och som Raija Malka tillverkade miniatyrmodellen för. I 
samband med denna process föddes idén att förverkliga 
paviljongen i ett större format. Blicks musikaliska värld 
har många skikt och variationer, vilket ökar intrycket av 
ett stort, mångdimensionellt utrymme. Vi befinner oss i 
verkets musikaliska hjärta. Man får sätta sig på stolarna 
och i trappan som omger paviljongen och fördjupa sig i 

Blick
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Från stora salen leder en irrande blick besökaren till ett 
utrymme som påminner om ett kaklat rum. Längs en smal 
korridor kommer man sedan bakom utställningskulisserna. 
Där spräcks illusionen: allt är ju bara uppbyggd verklighet. 
I det intima utrymmet bakom kulisserna förändras 
dimensionerna. Det är en trång och meditativ plats 
som domineras av en alldeles för stor boll. Den sköra 
människorösten i musiken kommer en nära, nästan inpå 
huden. Den visuella utgångspunkten för Menschen-delen 
är Raija Malkas målning Le Corbusiers anatomi. Arbetet har 
inspirerats av ett hörn i den ljusröda matsalen i Maison La 
Roche, en villa ritad av den schweizisk-franska arkitekten 
Le Corbusier. Menschen är tyska och betyder människor.  

Menschen Mellan stora salen och det sista utrymmet finns Warten, 
det vill säga väntan. Det utrymmet påminner om väntsalen 
i en järnvägsstation, ett rum som man passerar när man 
kommer någonstans ifrån eller är på väg någonstans. Man 
sitter utan brådska i trappan och iakttar sin omgivning. 
Raija Malka har tidigare i sin konst behandlat den irländska 
författaren Samuel Becketts pjäs I väntan på Godot, där 
redan titeln uttrycker att pjäsen handlar om folk som väntar 
på något. Malka upplever att livet är ett evigt väntande 
– väntan är ett slags grundtillstånd. Blick är som en 
teaterföreställning, där den väntande människan betraktar 
de andra människorna på utställningen. Åskådaren kan 
vara en aktiv deltagare och en del av konstverket, men man 
kan lika gärna vara en utomstående. Ljudbilden i Warten är 
mer filtrerad och stillsammare än ljudväven i stora salen. 
Besökaren får kliva upp för trappan och sätta sig. 

Warten
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Från det dröjande tillståndet i Warten kan man gå direkt 
till Kiosk. I verket Kiosk kan var och en göra sin egen 
komposition och på så sätt delta i utställningens visuella 
del. I de färgade och till storleken varierande lådorna, i 
kioskerna, föds egna världar med hjälp av skivor i olika 
nyanser och former. I Kiosk är varje egen skapelse en aktiv 
del av verket. Kiosks ljudlandskap ger rum för egna tankar: 
musiken som är byggd av ljuden från vatten, viskningar 
och vinden är intim och riktad.  

Kiosk
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Ursprungligen skulle Blick förverkligas sommaren 2020. 
Coronapandemin förändrade planerna och man tvingades 
flytta utställningen ett år framåt. Raija Malka som hade 
kommit till Helsingfors från sitt hem i Lissabon sommaren 
2020 blev kvar i väntan på följande flyg tillbaka. Också 
Kaija Saariaho som bor i Paris hade rest till Helsingfors 
i mars. Tiden gick och inget hände. Konstnärerna 
inledde en dialog: Saariaho skickade notblad till Malka, 
som kommenterade dem visuellt. Resultatet blev tio 
diptyker, tio tvådelade verk som ett slags kommentarer 
till utställningstematiken. I dem lever Malkas bekanta 
former och färger jämsides med Saariahos musikaliska 
anteckningar, vilka anspelar på hennes verk Stilleben. 
Kollagen bildar utställningens sista del, ett slags 
efterspel, en epilog till den egentliga Blick-helheten.

EpilogEpilog

Den visuella Ekstasis-konserten erbjuder en sex verks helhet 
för sångröst, instrument, elektronik och video. I tre av verken är 
musiken av Kaija Saariaho, och i tre av Jean-Baptiste Barrière. 
Även videorna är av Barrière. Solister: Aliisa Neige Barrière, violin; 
Camilla Hoitenga, flöjt och Raphaële Kennedy, sopran.

Konstens natt på 
Amos Rex

Torsdag 19.8 kl. 21
Bio Rex

Kaija Saariaho och  
Jean-Baptiste Barrière: 
Ekstasis

Konserten är en del av 
Helsingfors festspels 
program

Fri entré till konserten
Läs mera och reservera en plats
www.amosrex.fi/evenemang
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