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Tämä kirjanen on matkaoppaasi näyttelyyn – ja ehkä myös 
omaan itseesi. Se sisältää johdannon näyttelyyn, taiteilijan 
kirjoittamat lyhyet teoskuvaukset ja esseen sekä pohjakartan, 
joka auttaa sinua suunnistamaan näyttelytilassa.

Oppaan sivuilta löydät Bill Violan ajatelmia taiteesta ja  
elämästä sekä lainauksia hänen maailmankatsomustaan 
muovanneilta filosofeilta ja runoilijoilta. Violan taide syntyy 
mietiskelevässä ja kiteyttävässä prosessissa, johon ovat  
vaikuttaneet useat eri lähteet niin buddhalaisuudesta,  
sufilaisuudesta ja kristillisestä mystiikasta kuin keskiajan  
ja renessanssin taiteesta.

Kutsumme sinut pohtimaan näyttelyn keskeisiä teemoja:  
elämää, kuolemaa, hengellisyyttä ja itsetutkiskelua.  
Miten ne heijastuvat omaan elämääsi? Miltä oma  
todelli suutesi näyttää, mikä sitä määrittää? 

Mikä on sinun elämänkatsomuksesi?

KUN LÄHDET  
MATKAAN, 
SAAVUT.

- Ibn Arabi, 
sufimystikko (1165–1240)
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Yhdysvaltalainen Bill Viola (s. 1951) on aikamme arvoste tuim pia 
video- ja installaatiotaiteilijoita. Liikkuvan kuvan visio näärisen 
käytön kautta Viola luo emotionaalisesti latautuneita teoksia,  
jotka ammentavat aiheensa taide historiasta, kulttuu rista ja 
uskonnosta. Samalla ne tutkivat olemassaolon keskei siä teemoja 
kuten syntymää, elämää ja kuolemaa sekä hengellisyyttä. 

Viola alkoi työskennellä videon parissa jo 1970-luvun alku puolella.  
Taiteilijoiden Nam June Paikin ja Peter Campusin tavoin hän 
vaikutti keskeisesti siihen, että videotaide nousi varteen-
otettavaksi taidemuodoksi. Viola ymmärsi jo varhain liikkuvan 
kuvan potentiaalin ihmisen tietoisuuden, mielen sisäisten tilojen 
sekä ajan kulun tutkimiseen. Viola on itse kuvannut työtään ajan 
veistämiseksi. Aika toimii hänen taiteessaan sekä teosten aiheena 
että niiden raakamateriaalina. Hän käyttää videoissaan usein 
voimakasta hidastusta, joka paljastaa ajasta muuten piiloon jääviä 
poimuja. Teoksen muotona voi olla myös päättymätön luuppi,  
joka kuvaa olemassaolon syklistä luonnetta. 

Näyttelyn teokset ovat taiteilijan myöhemmältä kaudelta vuosilta 
1994–2015. Esillä on suuria projisointeja myyttisesti virtaavista  
vesistä ja tulesta, seesteisiä installaatioita veden alla uinuvista  
ihmisistä, väkeviä kuvauksia henkisestä jälleensyntymisestä sekä 
pieniä ja intiimejä teoksia, joissa kuvataan mielen sisäistä maailmaa. 

Näyttelyssä on mukana myös teoksia, jotka ovat syntyneet 
yhteistyössä muiden alojen taiteilijoiden kanssa. Teokset 
Tristanin ylösnousemus (Vuoren jyly vesiputouksen alla) ja 
Tulinainen (molemmat vuodelta 2005) perustuvat Violan neljän 
tunnin mittaiseen videoon, jonka hän teki Peter Sellarsin 
ohjaukseen Richard Wagnerin oopperasta Tristan ja Isolde 
Los Angelesin filharmonikoille ja Pariisin oopperalle. Teokset 
tutkivat ruumiin ja mielen valtaanottavia suuria tunnetiloja. 
Öinen matka (2007–2018) on Bill Viola Studion ja USC 
Game Innovation Labin yhteistyönä syntynyt videopeli. Teos 
antaa pelaajille mahdollisuuden vaeltaa mustavalkoisissa 
maisemissa ja pohtia elämää matkalla kohti valaistumista. 
Wagner laajensi aikoinaan oopperaa muiden taidemuotojen 
suuntaan, samoin myös Viola etsii jatkuvasti uusia tapoja 
esittää vahvasti tunnepohjaisia teoksiaan.

Matka ja vesi toistuvat vertauskuvina kautta koko näyttelyn. 
Viola kuvaa usein elämää loppumattomana matkana. 
Hänelle matkanteko on etsimistä, muodonmuutosta ja 
uudestisyntymistä. Vesi puolestaan edustaa mietiskelyä, 
puhdistautumista ja siirtymää olotilasta toiseen, unesta 
valveeseen ja elämästä kuolemaan. Pimeässä näyttelytilassa 
liikkuessa katsoja kohtaa teoksia, jotka ilmaisevat ja tutkivat 
tietoisuuden eri tasoja ja ihmiselämän vaiheita sekä kysymystä 
siitä, mitä olemassaolo ja sen päättyminen merkitsevät. 
Kirjaimellisten ja merkityksiltään lukittujen tarinoiden sijaan 
Viola käyttää teoksissaan vertauskuvia ja vastakohtia, kuten 
valoa ja pimeyttä, vettä ja tulta. Näin hän luo tulkinnoille 
avoimia teoksia, jotka kurkottavat kohti tuntematonta  
ja johdattelevat henkilökohtaisen ja pohdiskelevan 
kokemuksen äärelle. 

22.9.2021–27.2.2022

Bill Viola
 INNER JOURNEY



Näyttelyssä saa 
valokuvata, annathan 
kuitenkin muille 
katselurauhan.
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amosrex.fi 
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—— Tulinainen, Tristanin ylösnousemus ja Yömessu 
(2005/2009) ovat itsenäisiä teoksia ja myös osa 
Violan nelituntista videokokonaisuutta, jonka hän teki 
Richard Wagnerin 1800-luvun oopperan Tristan ja 
Isolde uudelleentuotantoa varten. Poikkitaiteelliseen 
yhteistuotantoon osallistuivat Violan lisäksi kapellimestari 
Esa-Pekka Salonen, ohjaaja Peter Sellars ja vastaava 
tuottaja Kira Perov. Ooppera sai kantaesityksenä Los 
Angelesin filharmonikkojen esittämänä.

Teokset ovat monumentaalisia niin sisällöltään kuin 
teemoiltaan. Viola laajentaa niissä jo Passiot-sarjassaan 
käsittelemiään teemoja, kuten erilaisia voimakkaita 
tunnetiloja. Samalla ne ovat jatkoa hänen yleiselle 
mielenkiinnolleen elämää, kuolemaa ja uudestisyntymää 
kohtaan. 

Kelttiläiseen Tristanin ja Isolden taruun perustuvat 
teokset kertovat rakkaudesta, joka on niin suurta, etteivät 
rakastavaisten maalliset kehot pysty käsittelemään sitä. 
Kuoleman jälkeen heidän sielunsa jättävät ruumiin ja 
sulautuvat yhteen tuonpuoleisessa. Viola ei kuvita tarinaa, 
vaan luo arkkityyppisiä näkymiä tulesta ja tulvivasta 
vedestä. Teoksissa vesi ja tuli ovat puhdistavia, ylimaallisia 
voimia, jotka toimivat välittäjinä elämän ja kuoleman rajalla 
ja lopulta vapauttavat sielun ruumiista. 

Halusin luoda kuvamaailman, joka elää oopperan 
tapahtumien rinnalla samaan tapaan kuin herkkä runo 
välittää meille kuvan salatusta sisäisestä elämästämme.
– Bill Viola
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Olen jo kauan yrittänyt 
näyttää elämästä sen puolen, 
johon uskon, elää itse siinä 
tilassa, ymmärtää ja käyttää 
tuon tilan kieltä teosteni 
kaavana. Se on todellinen 
tila, vaaran paikka. Se on 
jalkojen alla, nenän edessä, 
vatsan alla, kuoleman jälkeen, 
ennen syntymää, jonka 
ehkä näemme vilaukselta, 
jos hyvin käy. Olen etsinyt 
sitä kaikkialta, puristanut 
sitä kivistä, rakennusten 
kivijaloista, lattialaudoista… 
On päästävä arvottamisen 
tuolle puolen ja kosketettava 
puhdasta mieltä.

- Bill Viola, muistikirja 2. marraskuuta 1984
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Tulinainen  
(Fire Woman)

2005

Video- ja ääni-installaatio 
Värillinen HD-videoprojisointi;  
nelikanavainen ääni ja subwoofer (4.1) 
Projisoidun kuvan koko: 5,8 x 3,25 m 
11:12 min 
Esiintyjä: Robin Bonaccorsi

Tulinainen on kuolevan miehen sisäinen näky. Naishahmo 
seisoo tummana siluettina taustallaan roihuava tuli. 
Hetken kuluttua nainen astuu eteenpäin, levittää kätensä 
ja kaatuu omaan kuvajaiseensa. Kun kiihkon ja intohimon 
liekit viimein valtaavat miehen sisäisen silmän, tämä 
sokaistuu ymmärtäessään, ettei voi enää tavoittaa halunsa 
kohdetta. Lopulta heijastava pinta särkyy ja romahtaa 
perusmuotoonsa, puhtaan valon aaltoliikkeeseen.
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Tristanin 
ylösnousemus 
(Vuoren jyly 
vesiputouksen alla) 
Tristan’s Ascension (The Sound of  
a Mountain Under a Waterfall)

2005

Video- ja ääni-installaatio 
Värillinen HD-videoprojisointi;  
nelikanavainen ääni ja subwoofer (4.1) 
Projisoidun kuvan koko: 5,8 x 3,25 m 
10:16 min 
Esiintyjä: John Hay

Teos kuvaa sielun ylösnousemusta – hetkeä, jolloin sielu 
virkoaa kuoleman jälkeen ja takaperin virtaava vesiputous 
tempaisee sen mukaansa. Kuvassa nähdään kivipaadella 
makaava hahmo, tyhjässä betonisessa tilassa. Vesivanat 
nousevat ylöspäin pudoten kohti avaruutta. Kevyt sade 
voimistuu pian jyliseväksi putoukseksi, tulviva vesi 
ravistelee velttoa kehoa ja herättää sen henkiin. Miehen 
käsivarret liikahtelevat ja hänen vartalonsa kaareutuu 
ylöspäin ryöppyävän veden voimasta. Lopulta miehen 
koko keho kohoaa virtaavan veden mukana ja katoaa 
yläilmoihin. Vesisyöksy laantuu vähitellen ja solina  
hiljenee, kunnes lopussa näkyvissä on vain kostealla  
maan kamaralla tyhjyyttään kiiltelevä kivipaasi.
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Yömessu 
(Night Vigil)

2005/2009

Videoinstallaatio 
Värillinen videodiptyykki, taustaprojisointi  
kahdelle suurelle valkokankaalle 
Projisoinnin yhteismitat: 2,01 x 5,28 m 
9:20 min 
Esiintyjät: Jeff Mills, Lisa Rhoden

Yömessu on kahdelle rinnakkaiselle valkokankaalle 
projisoitu videoteos. Videoilla nähdään nainen ja mies, joita 
yön pimeys erottaa. He tuntevat vetoa toisiinsa ja valoon, 
joka valaisee heidän kaipuutaan. Kumpikin lähtee omalle 
matkalleen kohti päämääräänsä. Miehellä se on ulospäin 
suuntautuva matka – pitkä siirtymä yön pimeydestä 
roihuavan tulen valoon. Naisella se on puolestaan sisäisen 
mietiskelyn matka – hän sytyttää kynttilöitä, kunnes 
pimeä huone kylpee valossa. Molemmat tekevät matkansa 
yksin ja erillään, mutta heidän päämääränsä on yhteinen: 
oman yksilöllisen minuuden sulautuminen toiseen 
tuonpuoleisessa.
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—— Aloitettuaan työskentelyn videotaiteen 
parissa 1970–luvulla Bill Viola oivalsi, että uudella, 
aikasidonnaisella välineellä on teknisesti ja taiteellisesti 
mahdollista käsitellä ihmisen tietoisuutta, havaintoa ja 
aikaa. Hän on verrannut videotaidetta kuvanveistoon, 
jonka materiaalina on aika. Editoimalla ja venyttämällä 
kohtauksia ja esittämällä niitä loputtomiin toistuvina 
luuppeina Viola tekee näkyväksi jotain sellaista, mitä 
tietoinen mielemme ei aina tavoita. 

Viola näkee yhtäläisyyksiä videon ja veden välillä, ja hän 
puhuu usein videosta sähköisenä vetenä, jossa jokin 
virtaa. Siten videotaiteella on muista taidemuodoista 
poikkeava, aivan erityinen suhde ihmisen vedestä 
koostuvaan ruumiiseen ja mieleen. Vesi on ollut 
elementtinä läsnä useissa Violan teoksissa jo 1990-luvulta 
alkaen; Asemat (1994) aloitti sarjan teoksia, jotka kuvaavat 
veteen uponneita ihmisiä elämän ja kuoleman rajalla.

Viola kävi lapsena lähellä kuolemaa, ja kokemus avasi 
hänen silmänsä näkemään salattuja maailmoja ja 
toisenlaisia tietoisuuden tasoja. Taiteilija muistaa, 
kuinka hän vajotessaan kohti järvenpohjaa hämmästeli 
tuon piilossa olleen maailman kauneutta, veden läpi 
tunkeutuvia valonsäteitä ja rauhoittavia vedenalaisia 
ääniä. Hän ei tuntenut pelkoa eikä liioin halunnut nousta 
takaisin pintaan. Tämän kokemuksen pohjalta vesi kiehtoo 
yhä Violaa. Vesi näyttäytyy hänelle kanavana elämän 
ja kuoleman sekä tietoisen ja tiedostamattoman välillä, 
samalla se on portti tuntemattomaan.

Minusta on tärkeää korostaa 
ajan merkitystä. Vaikka 
puhummekin kuvista, 
prosessin keskiössä on  
aina kuvan olemassaolo  
ja muutos tai sen kasvaminen 
ajassa (niin kutsuttu ”liikkuva” 
kuva). Ajallinen havaitseminen 
on yhtä kuin ajattelu.

- Bill Viola
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Asemat 
(Stations)

1994

Video- ja ääni-installaatio 
Viisikanavainen teos, värillinen videoprojisointi viidelle 
valkokankaalle, jokaisen edessä musta graniittipaasi; 
viisikanavainen vahvistettu monoääni 
Kankaan/graniittipaaden koko: 2,81 x 1,8 m 
Jatkuva luuppi
Esiintyjät: Cheri Gaulke, Claire Johnston, Gary Murphy,  
Griffith Stecyk, Jirayr Zorthian
Courtesy ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe

Asemat on viisikanavainen äänellinen videoinstallaatio, 
joka kuvaa veteen uponneita ihmisvartaloita. Pimennetyn 
tilan kattoon on ripustettu viisi kangasta, joiden jokaisen 
alla lattialla lepää kiillotettu musta graniittipaasi. 
Paadet ovat täsmälleen samankokoisia kuin kankaat, 
joihin heijastuu viisi erilaista kuvaa ihmisistä veden alla. 
Voimakkaassa sivuvalossa kuvatut hahmot erottuvat 
selvästi taustan tyhjää pimeyttä vasten. Vartalot ajelehtivat 
veden alla velttoina hidastetussa ajassa. Valkokankailla 
hahmot nähdään ylösalaisin, mutta kivipinnasta ne 
heijastuvat oikein päin. Jokaisen valkokankaan äärellä 
kuuluu vedenalaisia ääniä. 

Jatkuvana luuppina toistuvassa teoksessa vartalot 
ajelehtivat tasaisin välein ulos kuvasta, kunnes 
näyttelytilassa on pimeää ja hiljaista. Sitten yhtäkkiä 
ne uppoavat takaisin veteen keskelle valon ja veden 
myllerrystä. Vähitellen kuvat taas rauhoittuvat ja vartalot 
ajelehtivat hitaasti vedessä, kunnes sama toistuu. 
Teoksessa ei ole mitään tiettyä katsomispistettä; 
katsoja voi astua tilaan ja kulkea siinä vapaasti. Teoksen 
pintavaikutelmassa on outoa, seesteistä kauneutta, 
jonka alla kuitenkin piilee vaimennettua väkivaltaa ja 
epäjärjestystä. Vapaasti kelluvat, juurettomat ja eristetyt 
ihmisvartalot tuovat mieleen ikuisen olotilan unen ja 
kuoleman välimaastossa.
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Uneksijat 
(The Dreamers)

2013 

Video- ja ääni-installaatio
Seitsemän HD-videota seitsemällä taulunäytöllä asennettuina 
pystysuoraan pimennetyn huoneen seinälle; nelikanavainen 
stereoääni
Näytöt: 155,5 x 92,5 x 12,7 cm
Jatkuva luuppi
Esiintyjät: Gleb Kaminer, Rebekah Rife, Mark Ofugi, Madison Corn, 
Sharon Ferguson, Christian Vincent, Katherine McKalip

Uneksijat on huoneen täyttävä installaatio, joka muodostuu 
seitsemästä suurikokoisesta taulunäytöstä. Jokaisessa 
näytössä näemme ihmisen, joka makaa puron pohjalla veden 
alla. Kaikkien silmät ovat kiinni ja he näyttävät lepäävän 
rauhassa. Veden väreet kulkevat hahmojen ylitse elävöittäen 
hienovaraisesti heidän liikkeitään. Juoksevan veden ääni 
täyttää tilan unien suodattuessa läpi huoneen.
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—— Teokset Lausumaton (hopea & kulta) ja 
Antautuminen (molemmat vuodelta 2001) ovat osa 
laajempaa Passiot-teoskokonaisuutta, jota Viola on 
työstänyt 1990-luvun lopulta lähtien. Sarjan lähtökohtana 
ovat toimineet italialaiset renessanssimaalaukset 
uskonnollisista virittyneisyystiloista, eli passioista. 

Teoksissa Viola tutkii voimakkaita tunnetiloja, 
epäjohdonmukaisia ja hallitsemattomia tunteita, jotka 
valtaavat mielen ja ruumiin niin, että ihminen kadottaa 
tietoisuuden omasta itsestään. Tyylilleen uskollisena, 
Viola pitkittää tapahtumia hidastamalla ne äärimmilleen. 
Hidastus tekee näkyväksi ajan piilossa olevat kerrokset 
ja samalla tunteista paljastuu uusia tiedostamattomia 
tasoja. Violan tunnekylläiset teokset voivat herättää 
katsojassa voimakkaan myötäreaktion: Lausumaton-
teoksessa hahmojen paljas tuska järkyttää ja koskettaa 
monella tasolla.

Kun kosken kädelläni  
kehoa, kosken kädelläni  
tiedostamatonta.

- Wilhelm Reich, psykoanalyytikko (1897–1957)
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Lausumaton 
(hopea & kulta) 
Unspoken (Silver & Gold)

2001

Mustavalkoinen videodiptyykki heijastettuna lehtikullalla  
ja -hopealla päällystetyille levyille 
62,3 x 193 x 5,7 cm 
35:40 min
Esiintyjät: Weba Garretson, John Malpede

Lausumaton (hopea & kulta) on kaksikanavainen 
videoprojisointi kahdesta yksilöstä kuvattuna hetkenä, 
jolloin heidän henkinen tasapainonsa on järkkymässä. 
Heikossa valaistuksessa kuvatut lähikuvat miehestä ja 
naisesta ovat rakeisia ja epätarkkoja. Molemmat kärsivät 
hiljaa tuskan hyökyessä loputtomina aaltoina heidän 
ylitseen. Valon ja varjon hienovaraiset vaihtelut työntävät 
kuvaa vähitellen näkyvyyden rajoille, samalla hahmot 
saavuttavat omien tunteidensa äärirajat. He ovat vankeina 
suhteessa, jossa molemmat kärsivät jatkuvasti ilman 
näkyvää alkua tai loppua.
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Antautuminen 
(Surrender)

2001

Värillinen videodiptyykki kahdella  
pystyyn asennetulla taulunäytöllä 
204,2 x 61 x 8,9 cm 
30:51 min
Esiintyjät: John Fleck, Weba Garretson

Antautuminen koostuu kahdesta pystysuoraan päällekkäin 
asennetusta taulunäytöstä. Teoksessa nähdään kaksi hahmoa. 
Molemmat ovat omilla näytöillään ja jokaisella toistokerralla 
heidän kuvansa vaihtavat paikkaa.

Mies ja nainen suorittavat videolla samanaikaisesti kolme 
kumartuvaa liikettä. Liikkeen tunnelataus ja kesto kasvavat 
kerta kerralta. Aluksi liike näyttää tuovan hahmot lähemmäksi 
toisiaan, ikään kuin he haluaisivat halata tai suudella. Liike 
kuitenkin paljastaa, että kuvan reunan alla on vesipinta, johon 
he upottavat itsensä kasvot edellä. Hahmojen noustessa 
takaisin ylös tuntuu heidän surunsa ja ahdistuksensa 
kasvavan samaan tahtiin kuin liikkeen aiheuttama aaltoilu 
vedessä. Kun hahmojen kuvajaiset alkavat hajota laineiksi, 
katsoja ymmärtää näkevänsä miehen ja naisen sijasta vain 
heidän heijastuksensa veden pinnassa. Heidän kumartuessa 
veteen tämä kuva kuvasta särkyy aina vain väkivaltaisemmin, 
kunnes hahmojen fyysinen ja tunteellinen lataus saavuttaa 
ääripisteensä ja kuvat hajoavat valoksi ja väriksi.
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OLEN SEN 
PALVELIJA,  

JOKA KATSOO  
ITSENSÄ  
SISÄÄN.

- Jalālod-din Rumi,
sufimystikko (1207–1273)

Etäisyys ja läheisyys ovat 
aineen ominaisuuksia, 
sielun matka on toisenlainen. 
Olet matkannut alkiosta 
älyllisyyteen

     askelitta, etapeitta,  
paikkaa vaihtamatta.  
Sielun matkaan ei  
liity aika eikä paikka. 
Ruumiini on oppinut  
sielulta matkanteon mallin 
ja hylännyt aineellisen 
matkanteon mallin. 
Se matkaa salassa, vailla 
muotoa, ja silti muodossa.

- Jalālod-din Rumi, sufimystikko (1207–1273)
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Kolme naista 
(Three Women)

2008

Värillinen HD-video  
pystyyn asennetulla taulunäytöllä 
155,5 x 92,5 x 12,7 cm 
9:06 min
Esiintyjät: Anika, Cornelia ja Helena Ballent

Kolme naista kuuluu Transfiguraatiot-teossarjaan, jossa Viola 
pohtii ajan kulkua ja ihmisen sisäistä muutosta. Sufilainen 
mystikko Ibn Arabi kuvasi elämää loputtomaksi matkaksi: 
”Minuus on rannaton meri. Sillä ei ole alkua eikä loppua, 
ei tässä maailmassa eikä seuraavassa.” Teos ilmentää tätä 
syvällistä visiota ihmiselämän ikuisesta olemuksesta. 

Hämärässä, aavemaisen harmaassa tilassa äiti ja hänen kaksi 
tytärtään lähestyvät hitaasti näkymätöntä rajaa. Elämää ja 
kuolemaa erottavan vesiverhon läpi kulkiessaan he astuvat 
valoon ja muuttuvat eläviksi, lihaa ja verta oleviksi olennoiksi. 
Pian äiti huomaa, että on hänen aikansa palata, ja tyttäret 
seuraavat äitiään viivytellen. Kumpikin haluaa vielä kerran 
vilkaista valon maailmaa ennen katoamistaan hohtavaan, 
ajan harmaaseen sumuun. 
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Järjestely 
(The Arrangement)

2007

Värillinen HD-videodiptyykki  
kahdella pystyyn asennetulla taulunäytöllä 
122 x 144,8 x 12,7 cm 
7:27 min
Esiintyjät: Page Leong, Larry Omaha

Nainen ja mies astuvat esiin varjoista ja kävelevät kohti 
katsojaa. Mitä lähemmäksi he tulevat, sitä selvemmin heidän 
piirteensä näkyvät. He kulkevat rinnakkain, mutta molemmat 
ovat kuitenkin matkallaan yksin vailla minkäänlaista 
keskinäistä yhteyttä. Kun he kulkevat vesiverhon läpi, veden 
virta muuttuu yhä myrskyisemmäksi. Hahmojen astuessa 
valoon heidän kasvoiltaan kuvastuu katkeruus ja viha, joka 
tuntuu yhdistävän heitä hetkeksi, kunnes he kääntyvät ja 
palaavat virtaavan veden taakse pimeyteen.
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Neljät kädet 
(Four Hands)

2001

Mustavalkoinen videopolyptyykki  
neljällä hyllylle asetellulla LCD-näytöllä 
22,9 x 129,5 x 20,3 cm 
Jatkuva luuppi
Esiintyjät: Blake Viola, Kira Perov, Bill Viola, Lois Stark

Teoksessa on neljä pientä näyttöä vierekkäin hyllyllä. 
Kussakin näytössä näkyy hämäräkameralla kuvattua 
mustavalkoista videokuvaa neljästä käsiparista. Jokaisen 
kädet suorittavat ennalta määrättyjä eleitä hitaasti ja 
tarkasti. Osa eleistä on tuttuja, osa taas sangen outoja. 
Ne perustuvat muun muassa buddhalaisiin mudra-eleisiin 
ja 1600-luvun englantilaisiin kirologisiin taulukoihin 
käsieleistä. Teoksessa nähtävät kädet kuuluvat kolmelle 
eri sukupolvelle: pojalle, tämän vanhemmille ja isoäidille. 
Liikkeet kuvastavat aikajanaa, joka kattaa sekä näiden 
neljän ihmisen tässä hetkessä suorittamat liikkeet että 
laajemman, ihmisen elämänvaiheita kuvaavan liikkeen. 
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Catherinen huone 
(Catherine’s Room)

2001

Värillinen videopolyptyykki  
viidellä LCD-näytöllä 
38 x 246 x 5,7 cm 
18:39 min
Esiintyjä: Weba Garretson

Teoksessa kurkistetaan yksinäisyyteen vetäytyneen 
naisen huoneeseen, jossa tämä hoitaa arkisia askareitaan 
eri vuorokaudenaikoina, aamusta yömyöhään. Naisen 
yksinkertainen ja määrätietoinen toiminta näkyy viidellä 
rinnakkaisella näytöllä, jotka esittävät kukin yhtä 
vuorokauden hetkeä: aamua, iltapäivää, auringonlaskua, 
iltaa ja yötä. Aamulla nainen valmistautuu uuteen päivään 
tekemällä joogaharjoituksia. Iltapäivällä hän korjaa 
vaatteita auringonvalon paistaessa ikkunasta sisään. 
Auringon laskiessa hän yrittää voittaa tyhjän paperin 
kammonsa, jotta voisi tehdä työtään eli kirjoittaa. Illalla 
hän rauhoittuu sytyttäessään kynttilöitä valaisemaan 
pimeää huonetta. Iltamyöhällä hän valmistautuu yöpuulle: 
sammuttaa valot, riisuutuu ja lopulta nukahtaa yksin 
hiljaisessa, pimeässä huoneessa. 

Pieni ikkuna seinällä paljastaa kaistaleen ulkomaailmaa, 
jossa näkyy puun oksia. Kussakin ruudussa puu on eri 
kohdassa vuotuista kiertoaan kevään kukkimisesta talven 
lehdettömiin oksiin. Ikkunasta näkyvä ulkomaailma 
edustaa toista aikaulottuvuutta; ikkuna yhdistää 
huoneessa eletyt yksittäiset päivät osaksi luonnon 
kiertokulkuun sidottua elämää.
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Koetus 
(The Trial)

2015

Värillinen HD-videodiptyykki kahdella pystyyn asennetulla 
taulunäytöllä; kaksikanavainen monoääni 
160,4 x 186,2 x 89 cm 
7:39 min
Esiintyjät: Jana Kolarikova, Peter Moffatt

Nuori nainen ja mies seisovat rinnakkaisilla kuvaruuduilla 
ylävartalo paljaana. Heidän maailmansa ovat erilliset, mutta 
kumpikin käy läpi samat mullistavat muodonmuutokset, 
jotka saattavat lopulta yhdistää heitä. 

Haavoittuvassa, paljaassa tilassa olevien hahmojen päälle 
valuu väkivaltaisesti erilaisia nesteitä. Ensimmäinen 
on mustaa epätoivon nestettä, joka värin vaihtuessa 
punaiseksi muuttuu peloksi. Valkoinen neste tuo 
mukanaan helpotuksen ja hoivan, ja sitä seuraa kirkas, 
puhdistava vesi. Lopulta pehmeä sumu tuo hyväksynnän, 
havahtumisen ja syntymän. Nesteet edustavat ihmiselämän 
sisintä olemusta: maata, verta, maitoa, vettä ja ilmaa, sekä 
elämän kiertokulkua syntymästä kuolemaan, siirtymää 
pimeydestä valoon. 
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Bill Viola:  
Lausunto
1989

Olen oivaltanut, että teosteni olemassaolon kannalta tärkein 
paikka ei suinkaan ole museon näyttelysali, elokuvateatteri 
eikä televisio, ei edes monitorin ruutu, vaan teoksen nähneen 
ihmisen mieli. Itse asiassa ihmismieli on ainoa paikka, jossa 
teos voi oikeasti olla olemassa. Kun videon pysäyttää, jäljelle 
jää vain erillinen, yhteydestään irrotettu, pysähtynyt ruutu, 
hylätty kuva, kuin neulaan pistetty perhonen lasikuvun alla. 
Eiväthän katsojat normaalissa esitystilanteessakaan voi kokea 
videota fyysisesti kuin yksi ruutu kerrallaan. Videota ei voi 
nähdä yhdellä kertaa kokonaisuutena, koska se on olemassa 
vain yksilön muistissa. Juuri tästä paradoksista kumpuaa 
videon elävä dynaamisuus osana ihmisen virtaavaa tietoisuutta. 

Videon varsinainen materiaali ei ole monitori, kamera 
eikä videonauha vaan aika itsessään. Kun taiteilija ottaa 
ajan taiteensa peruselementiksi, hän siirtyy käsitteellisen 
tilaan. Ajatus ei ole erillinen objekti vaan ajan funktio. Se 
on avautumisen prosessi, muuntuva säie elävää hetkeä. 
Tietoisuus ajasta siirtää taiteilijan prosessin maailmaan, 
liikkuviin kuviin, jotka itsessään ilmentävät ihmismielen 
tietoisuuden liikettä. Siinä missä valo on maalarin tai 
valokuvaajan väline, aikaan perustuvien taidemuotojen,  
eli elokuvan ja videon, materia prima on ajallinen kesto. 
Ajallinen kesto on tietoisuudelle sama kuin valo on silmälle. 

Kun tarttuu aikaan, oivalluksen alkuhetki osoittautuu aivan 
yhtä tärkeäksi kuin oivallus itse. Tuo alkuhetki on jokaista 
luovaa läpimurtoa väistämättä edeltävä hämmennyksen, 
epäselvyyden ja ymmärtämättömyyden tila. Se on 
keskeneräisen ajatuksen aika, jonka läpi maalarin on 
kuljettava (ei siis maalauksen itsensä), hetki, joka edeltää 
jokaista suurta oivallusta. Se on pysähtyneen hämmennyksen 
tila, jonka saavuttaa, kun on rehkinyt yksinään puoli neljään 
asti aamulla. Se on riskinoton hetki, joka on sama taiteessa, 
tieteessä ja ylipäätään kaikessa luovassa toiminnassa. 
Sen keskipisteessä on ihmisen henkilökohtainen muutos. 
Keskiajalla kristityt kutsuivat tuota hetkeä ”tietämättömyyden 
pilveksi”; Ristin Johanneksen sanoin se on ”sielun pimeä yö”.

”AJALLINEN  
KESTO ON  

TIETOISUUDELLE 
SAMA KUIN VALO 

ON SILMÄLLE.” 
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Bill Viola Room for St. John of the Cross 
-teoksen kuvauspaikalla Sierra Nevadassa, 
lähellä Lone Pineä (Owens Valley, 
Kalifornia), huhtikuussa 1983.



Tässä tilassa, jota luonnehtii tuntemattomuus, epävarmuus, 
zeniläiselle henkiselle kehitykselle välttämätön ”suuri epäilys”, 
ainoa valo, jota seurata on usko – usko johonkin, jonka aavistaa 
arkielämän hunnun takaa. 

Edesmennyt Mircea Eliade, maailman uskontojen suuri  
tuntija, kuvasi tuon tunteen yhteiskunnallis-historiallisia  
juuria kirjoittaessaan paleoliittisen kulttuurin synnystä  
25 000 vuotta sitten:

On vaikea kuvitella, että ihmisen mieli voisi toimia 
ilman vakaumusta siitä, että maailmassa on jotain 
väistämättömän todellista, ja on mahdotonta kuvitella, 
että tietoisuus voisi syntyä ilman, että sillä olisi 
vaikutusta ihmisen impulsseihin ja kokemuksiin. 
Tietoisuus todellisesta ja merkityksellisestä maailmasta 
liittyy läheisesti pyhyyden löytämiseen… Lyhyesti 
sanottuna: pyhyys on osa tietoisuuden rakennetta, ei 
suinkaan pelkkä vaihe tietoisuuden historiassa.

Ajatus oli minulle äärimmäisen merkittävä – ”pyhyys on osa 
tietoisuuden rakennetta.” Se on meissä kaikissa. Intuitiivinen 
tietoisuus ja horjumaton usko oman maailmamme kanssa 
yhteenkietoutuneeseen toiseen maailmaan, toiseen 
paikkaan tai rinnakkaiseen todellisuuteen, miksi sitä sitten 
kutsutaankin. Tuo tietoisuus ja usko on ruokkinut luovaa paloa 
lähes jokaisessa taiteilijassa, joka on jättänyt jälkensä tähän 
maailmaan.

44 45

Julkaistu alun perin Delicate Technology -lehden liitteessä  
otsikolla ”Statement for this Festival”, toim. Video Gallery SCAN 
(Fujiko Nakaya) ja I&S (japani ja englanti) (Tokyo: 2nd Video 
Television Festival at Spiral, 1989).
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Bill Viola  
USC Game Innovation Lab

Öinen matka 
(The Night Journey)

2007–2018

Videopeli

Öinen matka on mediataiteilija Bill Violan ja USC Game 
Innovation Labin suunnittelijoiden yhteistyöhanke. 
Teos kertoo peli- ja videotekniikkaa hyödyntäen 
yleismaailmallisen tarinan yksilön matkasta kohti 
valaistumista. Teosta on esitetty taideinstallaationa 
eri puolilla maailmaa jo vuosikymmenen ajan, ja 
nykyään se on pelattavissa myös kuluttaja-alustoilla. 
Uudelleenmasteroinnin yhteydessä peliin on lisätty myös 
uutta unikuvaa. Uraauurtava videopeliteos laajentaa 
poikkeuksellisella tavalla pelikokemuksen rajoja siitä, 
mitä pelimekaniikan ja pelimaailman suunnittelun avulla 
voidaan ilmaista. Pelin tapahtumat sijoittuvat mystiseen 
maisemaan, jossa pimeys on juuri laskeutumassa. 
Mitään tiettyä reittiä tai päämäärää ei ole. Pelaajan 
toiminta heijastuu pelaajaan itseensä ja pelin maailmaan 
muuttaen siten molempia. Pelaajalla on mahdollisuus 
hidastaa ajan kulkua ja pitkittää pimeyden saapumista. 
Jos se ei onnistu, on aina toinenkin mahdollisuus: pimeys 
tuo mukanaan unia, jotka valaisevat tulevia matkoja. 
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Uppoudu Violan 
maailmaan

Mistä Bill Violan taide syntyy ja mitä tarkoittaa, että video 
on kuin sähköistä vettä? Tule kuulemaan Violan tavasta 
työskennellä, näyttelyn ja teosten teemoista sekä ajatuksista 
niiden taustalla.

Voit varata ryhmällesi intron (n. 20 min), eli minikierroksen, 
jossa opas antaa matkaeväitä näyttelykäynnille ennen 
astumista Violan teosten maailmaan, tai ohjatun kierroksen  
(n. 45 min), jossa toiminnan ja tehtävien avulla pohditaan 
yhdessä näyttelyn keskeisiä teemoja.

Hiljainen opastus

Kesto n. 45 min + oma kiertelyaika

Hiljaisella opastuksella pääset museoon ennen aukioloa 
hiljentymään ja syventymään Violan taiteeseen rauhassa – 
ilman puhelimia, puheensorinaa tai muuta hälinää ympärilläsi. 
Anna teosten elementtien ja liikkeen ohjata hengitystäsi ja 
maadoittaa sinut hetkeen. Missä sinä alat ja päätyt? 

Opastuksen jälkeen on mahdollista jäädä jakamaan 
kokemuksia muiden osallistujien kanssa, sekä kiertämään 
loput näyttelystä. Ota mukaan oma joogamatto tai muu  
istuin- tai makuualusta.  

Näyttelyssä lasten kanssa

Näyttelyssä on teoksia, jotka saattavat olla jännittäviä  
lapsille. Huoneissa on hämärää ja osassa teoksista on 
voimakkaita ääniä. 

Teoksissa käsitellään elämän suuria kysymyksiä, kuten 
syntymistä ja kuolemaa, joten on hyvä varautua etukäteen 
keskustelemaan vaikeistakin aiheista. Teoksissa esiintyy 
alastomia ihmisiä ja monessa ihminen esitetään  
voimakkaan elementin, kuten tulen tai veden keskellä. 

Oppaamme näyttelysaleissa auttavat mielellään,  
jos on kysyttävää! 

Suosittelemme vierailemaan nettisivuillamme  
Lasten Amos Rex osiossa: amosrex.fi/ou

KUN KYSYMYS  
ESITETÄÄN  

JUHLALLISESTI, 
MAAILMANKAIKKEUS 

VASTAA.
- Kiinalainen sananlasku,  
Bill Violan muistikirja, 1980Katso lisätiedot: amosrex.fi
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Tulevat  
näyttelyt

Maanala 
30.3.–21.8.2022

Historiallista ja nykytaidetta yhdistävä noin 60 taiteilijan 
ryhmänäyttely tutkii luolia ja onkaloita, alamaailmoja  
myyteissä ja kaunokirjallisuudessa sekä ihmisten luomia 
rakenteita maan alla.

Tadashi Kawamata: Pesä
18.5.–4.9.2022  

Japanilainen kuvanveistäjä Tadashi Kawamata rakentaa 
kierrätysmateriaaleista uuden teoskokonaisuuden  
Lasipalatsin katolle. 

Hans Op de Beeck:  
The Quiet Parade 
21.9.2022–26.2.2023 

Belgialainen taiteilija Hans Op de Beeck luo Amos Rexiin 
uuden hypnoottisen maailman. Museon näyttelytilat valtaava 
immersiivinen installaatiokokonaisuus kutsuu pysähtymään 
arkisten ihmeiden äärelle ja elämän suurten kysymysten pariin. The Horseman, Hans Op de Beeck, 2020. Kuva: Studio Hans Op de Beeck.
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Kaikki me olemme liikkuvia kuvia 
Bill Viola, päiväkirjamerkintä, elokuu 2013



Amos Rex
Mannerheimintie 22–24
Helsinki
amosrex.fi

Aukioloajat
Maanantai 11–20 
Tiistai suljettu
Keskiviikko 11–20
Torstai 11–20
Perjantai 11–20
Viikonloppu 11–17

@amoskonst 
#amosrex

Amos Rex on syrjinnästä vapaa alue. 


