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Det här är en handbok för din resa genom utställningen och 
kanske även in i dig själv. Den innehåller en introduktion till 
utställningen, konstnärens egna beskrivningar av verken och 
en essä, och en karta över utställningsutrymmet.  

I texten inflikas konstnärens egna tankar om konsten och 
tillvaron samt citat av filosofer och poeter som format Violas 
världsbild. Bill Violas kreativa process är begrundande och 
sammanfattande, och han får inspiration och kunskap från 
ett brett spektrum av källor: allt från Buddhism, Sufism och 
kristen mystik till konst från medeltiden och renässansen. 

Vi välkomnar dig att reflektera över utställningens 
huvudteman: liv, död, andlighet och introspektion.  
Hur tar de sig uttryck i ditt liv? Hur ser din verklighet ut,  
och vad formas den av?

Vad är din livsfilosofi?

DEN SOM  
RESER  

NÅR FRAM.

- Ibn Arabi, 
sufimystiker (1165–1240)
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Amerikanen Bill Viola (f. 1951) är en av vår tids mest hyllade  
video- och installationskonstnärer. Violas banbrytande sätt att 
använda rörlig bild har gett upphov till ett emotionellt expressivt 
livsverk. Han har tagit intryck av konsthistoria, kultur och religion 
och utforskat den mänskliga tillvarons grundläggande teman:  
födsel, liv och död samt andlighet. 

Viola började arbeta med video under tidigt 1970-tal. Tillsammans 
med konstnärer som Nam June Paik och Peter Campus etablerade 
han videokonsten som en form av samtidskonst. Viola var från 
första början medveten om den unika potential det nya mediet 
hade för att undersöka tidens gång, inre tillstånd och det 
mänskliga medvetandet. Han har kallat sig själv ”tidskulptör”  
och anser att tiden fungerar som både tema och råmaterial för 
hans konst. Verken spelas ofta upp i extrem slowmotion för att 
avslöja gömda tidsveck, eller har formen av en oavbruten loop 
vilket avspeglar tillvarons cykliska natur.

Inner Journey representerar konstnärens senare period. Verken 
är gjorda mellan åren 1994 och 2015. I utställningen visas stora, 
immersiva projektioner med mytiskt böljande vatten och eldhav, 
stillsamma installationer med människokroppar nedsänkta i  
vatten, intensiva uttryck för andlig pånyttfödelse samt mindre, 
intima verk som avbildar känslor och inre tillstånd.

22.9.2021–27.2.2022

Bill Viola
 INNER JOURNEY

Utställningen innefattar också samarbeten som överskrider 
konstformernas gränser. Tristans himmelsfärd (Ljudet 
av ett berg under ett vattenfall) och Eldkvinna (båda 
2005) härstammar från den fyra timmar långa video som 
ackompanjerar Peter Sellars produktion av Richard Wagners 
opera Tristan och Isolde för Los Angeles Philharmonic och 
Nationaloperan i Paris. Tvillingverken utforskar förhöjda 
känslor som tar över kropp och sinne. Den nattliga resan 
(2007–2018) är ett samarbete mellan Bill Viola Studio och USC 
Game Innovation Lab. I videospelet färdas spelarna genom 
monokromatiska landskap och reflekterar över livet medan 
de sakta rör sig mot ett mer upplyst tillstånd. I likhet med 
Wagner som utvidgade operan till andra konstformer, söker 
också Viola ständigt efter nya sätt att uppleva hans unika, 
känslomässiga konst.

Resor och vatten är återkommande metaforer i utställningen. 
Viola hänvisar ofta till livet som en oändlig resa. Han jämför 
resandet med att söka, förvandlas och återfödas. Vatten 
representerar å sin sida reflektion, rening och övergång från 
ett tillstånd till ett annat; från sömn till vaket tillstånd, från liv 
till död. I de dunkla utställningsutrymmena möter besökare 
verk som uttrycker och behandlar olika nivåer av medvetande 
och skeden av människolivet, och konfronteras med frågor om 
vad det innebär att existera och att ha existerat. Viola undviker 
bokstavliga narrativ som är låsta i sin betydelse och använder 
i stället metaforer och visuellt språk som till exempel ljus och 
mörker eller eld och vatten. På det sättet skapar han öppna 
verk som sträcker sig bortom tingens ytor in i det okända 
och låter betraktarna uppfyllas av en personlig, reflektiv 
upplevelse. 
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Utställningsrummen är mörka och en del av verken innehåller 
nakenhet och höga ljud. Mer information om tillgänglighet  
och innehållsanmärkningar kan fås av personalen och på  
amosrex.fi 
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Fotografering är tillåten, 
men ta gärna hänsyn 
till andra när du 
fotograferar verken.
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Jag har länge försökt visa 
den sida av livet jag tror på 
– försökt leva i det rummet – 
försökt förstå och använda 
rummets språk som en 
formel i mina verk. Det här  
är det verkliga rummet –  
det farliga rummet under våra 
fötter, vår näsa, vår mage, 
efter att vi dör, innan vi föds, 
det som vi ibland får se en 
glimt av om vi har tur. Jag 
har sökt efter det överallt 
– klämt det ur klippor, ur 
byggstenar och golvplankor... 
Det viktiga är att gå bortom 
värdeomdömen och komma 
åt det rena sinnet.

- Bill Viola, anteckningsbok, 2 november 1984

—— Eldkvinna, Tristans himmelsfärd och Nattmässa 
(2005/2009) är självständiga konstverk som härstammar 
från Bill Violas tvärkonstnärliga verk med utgångspunkt 
i Richard Wagners 1800-talsopera Tristan och Isolde. 
Projektet genomfördes i samarbete med dirigenten  
Esa-Pekka Salonen, regissören Peter Sellars och 
verkställande producenten Kira Perov för Los Angeles 
Philharmonic och Nationaloperan i Paris. 

Verken är monumentala både i omfattning och innehåll.  
De utvecklar tematiken i serien Passioner, en grupp  
av verk där Viola utforskar förhöjda känslor, och är en 
fortsättning på konstnärens vittgående intresse för liv,  
död och återfödelse.

Verken grundar sig på den keltiska sagan om Tristan och 
Isolde, och berättar om en kärlek så intensiv att den inte 
kan hållas inuti de olyckligt förälskades materiella kroppar. 
När döden skiljer dem åt, frigör sig deras själar för att 
återförenas i den andliga sfären. Istället för att illustrera 
berättelsen frammanar Viola arketypiska scener med 
eld och skyfall, och visualiserar såtillvida den tragiska 
berättelsen. I det här fallet är eld och vatten renande  
krafter som skapar en förbindelse mellan liv och död. 
Samtidigt frigörs själen från sin mänskliga form. 

Jag ville skapa en bildvärld som existerar parallellt  
med händelserna på scenen, någonting likt ett subtilt 
poetiskt narrativ som förmedlar de inre dimensionerna  
av våra inre liv.
– Bill Viola
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Eldkvinna  
(Fire Woman)

2005

Video- och ljudinstallation
HD-videoprojektion i färg;  
fyrkanaligt ljud med subwoofer (4.1) 
Den projicerade bildytans storlek: 5,8 x 3,25 m  
11:12 minuter 
Rollinnehavare: Robin Bonaccorsi

Eldkvinna är bilden som en döende man ser för sin inre 
syn. En kvinnas mörka siluett står framför en vägg av 
flammor. När det gått flera minuter rör hon sig framåt, 
öppnar sina armar och faller in i sin egen spegelbild.  
Då det inre ögat slutligen slukas av passionens och 
feberns lågor, föds den förblindande insikten om  
att det aldrig mer är möjligt att möta begärets kropp.  
Den reflekterande ytan går i kras, kollapsar och  
återgår till sin grundläggande form – rent ljus i  
böljande vågmönster. 
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Tristans himmelsfärd 
(Ljudet av ett berg 
under ett vattenfall) 
Tristan’s Ascension (The Sound of  
a Mountain Under a Waterfall)

2005

Video- och ljudinstallation
HD-videoprojektion i färg;  
fyrkanaligt ljud med subwoofer (4.1) 
Den projicerade bildytans storlek: 5,8 x 3,25 m 
10:16 minuter 
Rollinnehavare: John Hay

Tristans himmelsfärd visar hur själen vaknar till liv efter  
döden, dras med i ett vattenfall som rör sig baklänges och 
stiger mot skyarna. En manskropp ligger på en stenhäll i  
ett tomt betongrum. Små vattendroppar börjar synas när  
de lämnar marken och rör sig uppåt. Det lätta regnet övergår 
så småningom i ett dundrande skyfall. Vattenmassorna stöter  
till den slappa kroppen och väcker den till liv. Mannens  
armar rör sig självständigt och hans överkropp böjs uppåt  
i det skummande vattnet. Slutligen lyfter hela kroppen från 
stenhällen, dras upp i störtfloden och stiger tills den försvinner 
ur synfältet. Vattenflödet avtar så småningom och dropparna 
blir färre tills endast den glänsande stenhällen på det våta 
golvet återstår. 
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Nattmässa 
(Night Vigil)

2005/2009

Videoinstallation
Bakgrundsprojektion i färg på två stora skärmar  
monterade på väggen i ett mörkt rum 
Sammanlagd projiceringsyta: 2,01 x 5,28 m 
9:20 minuter 
Rollinnehavare: Jeff Mills, Lisa Rhoden

Nattmässa är en bakgrundsprojicerad videodiptyk som 
visas på två intill varandra placerade skärmar. I videon 
syns en man och en kvinna som är åtskilda av nattens 
mörker. De dras till varandra och ljuskällan som belyser 
deras längtan. De tar var sin väg för att nå målet. Mannens 
färd präglas av handlingskraft och riktar sig utåt – insvept 
i mörker närmar han sig långsamt den flammande eldens 
ljus. Kvinnan företar en inre, kontemplativ resa – hon 
tänder systematiskt en samling levande ljus tills rummet 
är upplyst. Resorna företas separat och i ensamhet, men 
målet är det samma – att de individuella jagen ska förenas 
i en värld efter döden.
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Jag tror det är viktigt att 
betona tidens betydelse 
i sammanhanget. Det är 
visserligen frågan om bilder, 
men det centrala i processen 
är ändå hur dessa bilder 
existerar och förändras eller 
växer i tiden (är ”rörlig” bild). 
Att förnimma över tid är  
att tänka.

- Bill Viola

—— När Bill Viola arbetade med videokonst på 
1970-talet insåg han att det nya tidsbaserade mediet 
hade en teknisk och konstnärlig potential att representera 
människans medvetande, perception och tid. Han har 
jämfört videokonst med att skulptera i tid. Viola gör loopar, 
editerar och drar ut scener för att avslöja det som undgår 
vårt medvetna sinne. 

När Viola drar paralleller mellan video och vatten, hänvisar 
han ofta till video som strömmande elektriskt vatten.  
För honom innebär dessa aspekter att videokonst väcker 
gensvar i människans vätskebaserade kropp och sinne, 
och gör det på ett sätt som inga andra konstformer kan. 
På 1990-talet blev vatten ett återkommande inslag i hans 
verk; Stationer (1994) är det första i en serie av verk som 
avbildar människokroppar nedsänkta i vatten, svävande 
mellan liv och död.

En näradödenupplevelse i Violas barndom öppnade hans 
ögon för gömda världar och olika nivåer av medvetande. 
Medan han sjönk mot botten av en sjö, slog det honom 
hur vacker den tidigare dolda världen var; ljuset och de 
lugnande undervattensljuden. Han kände ingen rädsla  
och ville inte återvända till ytan. Den här upplevelsen  
är grunden till Violas ständiga fascination för vatten. 
Vattnet skapar en förbindelse mellan liv och död samt  
det medvetna och omedvetna sinnet, och är samtidigt  
en port till det okända.
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Stationer 
(Stations)

1994

Video- och ljudinstallation  
Femkanalig projektion i färg på fem tygskärmar, fem stenskivor  
på golvet framför varje skärm; femkanaligt förstärkt monoljud 
Nätvävens/granitens storlek: á 2,81 x 1,8 m  
Kontinuerlig loop
Rollinnehavare: Cheri Gaulke, Claire Johnston, Gary Murphy,  
Griffith Stecyk, Jirayr Zorthian 
Courtesy ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe

Stationer är en femkanalig videoinstallation med ljud. 
I verket avbildas människokroppar som är nedsänkta 
i vatten. Fem tygskärmar hänger från taket i ett stort, 
mörkt och öppet rum. Under varje skärm ligger en 
polerad granitskiva på golvet. Skivorna är av samma 
storlek som skärmarna, där betraktaren kan se fem olika 
bilder av människofigurer som befinner sig under vatten. 
Figurerna är starkt belysta från sidan och framträder mot 
bakgrundens mörka tomrum. De slappa kropparna svävar 
i en rymd i slowmotion. Kropparna projiceras upp och 
ned, vilket innebär att den rättvända bilden kan ses i den 
polerade stenytan på golvet. I närheten av varje skärm  
hörs ett enskilt undervattensljud.  

Videorna spelas kontinuerligt, och med olika intervaller 
svävar kropparna sakta ut ur bildrutan. Rummet blir 
mörkt och tyst. Plötsligt fylls rummet av en turbulent 
ljusexplosion då kropparna dyker ner i vattnet. 
Störningen avtar sakta medan kropparna svävar, ända 
tills händelseförloppet upprepas. Verket kan ses från 
vilken vinkel som helst och betraktarna kan röra sig 
fritt i rummet. Under den skenbart fridfulla men kusliga 
skönheten gömmer sig ett oroväckande dämpat våld  
och kaos. De rotlösa, isolerade och fritt svävande 
kropparna frammanar ett evigt tillstånd på gränsen  
mellan dröm och död.
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Drömmarna 
(The Dreamers)

2013 

Video- och ljudinstallation
Sjukanalig HD-video i färg som visas på sju platta  
bildskärmar monterade vertikalt på väggen i ett mörkt rum;  
fyrkanaligt stereoljud
Bildskärmens storlek: á 155,5 x 92,5 x 12,7 cm
Kontinuerlig loop
Rollinnehavare: Gleb Kaminer, Rebekah Rife, Mark Ofugi,  
Madison Corn, Sharon Ferguson, Christian Vincent,  
Katherine McKalip

Installationen Drömmarna fyller ett helt rum. På sju stora, 
platta bildskärmar avbildas sju personer som befinner sig 
under vatten på botten av en flodbädd. De blundar och 
verkar rofyllda. Kropparnas form skiftar sakta i takt med 
vattnets vågrörelser. Ljudet av rinnande vatten fyller luften 
medan drömmar silas genom rummet.
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När jag lägger mina händer  
på en kropp, lägger jag mina 
händer på det omedvetna.

- Wilhelm Reich, psykoanalytiker (1897–1957)

—— Konstverken Osagd (silver & guld) och  
Hängivelse (båda 2001) hör till en större grupp av verk 
som kallas Passioner. Bill Viola har arbetat med dem 
sedan slutet av 1990-talet. Verkserien inspirerades 
ursprungligen av religiösa passionsmotiv i italienska 
renässansmålningar. 

Verken fokuserar på extrema känslotillstånd 
och undersöker i detalj de okontrollerbara och 
osammanhängande känslor som tar över kropp och 
själ, då även jagkänslan upplöses. Viola använder 
sig än en gång av extrem slowmotion för att utvidga 
scenen och visa gömda tidsveck, vilket avslöjar dittills 
omedvetna lager av känslor. Betraktaren kan reagera 
starkt inför känslorna som visas i verken; i Osagd är 
huvudpersonernas djupa smärta så genomträngande  
att den kan nå delar av vårt undermedvetna som vi 
känner men ofta är isolerade från.
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Osagd (silver & guld) 
Unspoken (Silver & Gold)

2001

Svartvit videodiptyk projicerad på två väggmonterade paneler;  
den ena täckt med bladguld och den andra med bladsilver
62,3 x 193 x 5,7 cm 
35:40 minuter 
Rollinnehavare: Weba Garretson, John Malpede

Osagd (silver & guld) är en tvådelad projektion som 
avbildar två personer vars emotionella stabilitet är på 
bristningsgränsen. En kvinna och en man visas i närbild. 
Det gryniga och otydliga bildmaterialet har filmats i svag 
belysning. I tystnad upplever de båda extrem ångest,  
och vågor av känslor sköljer oupphörligt över dem.  
Bilderna blir tidvis svåra att urskilja då ljusförhållandena 
sakta förändras. De två personerna når emotionella 
ytterligheter, låsta i ett förhållande som präglas av  
ett ständigt lidande utan början eller slut.
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Hängivelse 
(Surrender)

2001

Videodiptyk i färg som visas på två platta  
bildskärmar monterade vertikalt på väggen
204,2 x 61 x 8,9 cm 
30:51 minuter 
Rollinnehavare: John Fleck, Weba Garretson

Hängivelse visas på två platta bildskärmar som monterats 
vertikalt ovanför varandra. Bilden av en man och en kvinna 
visas på separata skärmar och deras position skiftar från  
övre till nedre skärm varje gång videon spelas upp.

Mannen och kvinnan utför tre synkroniserade rörelser nedåt. 
Varje gång sker händelsen med större emotionell intensitet 
och varar längre. Först verkar händelsen föra personerna 
närmare varandra, som om de höll på att omfamna eller 
kyssa varandra. Det visar sig att det vid bildens kant finns 
en vattenyta som personernas ansikten rör vid. När de stiger 
upp igen verkar deras sorg och ångest bli större i takt med 
de böljande störningar de orsakat i vattenytan. När bilden av 
själva kropparna börjar brytas upp i form av krusningar och 
vågor blir det uppenbart att det är en reflektion som hela tiden 
visats, inte personernas egentliga kroppar. ”Bilden av bilden” 
får alltmer våldsamma störningar för varje gång personerna 
rör vattnet, ända tills den extrema emotionella och fysiska 
intensiteten når sin höjdpunkt och kropparnas visuella form 
upplöses i abstrakta ljus- och färgmönster. 
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Avstånd och närhet är fysiska 
särmärken, men själarnas 
färder är av ett annat slag.
Du reste från fosterstadiet  
till logiken 

     utan fotsteg och faser,  
utan att ändra plats.
Själens färdsätt är  
bortom tid och rum.
Min kropp lärde sig  
att resa av själen.
Nu har den övergett  
sitt forna färdsätt
och rör sig i hemlighet,  
formlös i form.

- Jalālod-din Rumi, sufimystiker (1207–1273)
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DEN SOM  
BLICKAR INUTI  

SIG SJÄLV.
- Jalālod-din Rumi,

sufimystiker (1207–1273)
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Tre kvinnor 
(Three Women)

2008

HD-video i färg som visas på en platt bildskärm  
monterad i vertikal position på väggen
155,5 x 92,5 x 12,7 cm 
9:06 minuter 
Rollinnehavare: Anika, Cornelia och Helena Ballent

Tre kvinnor hör till Transfigurationer, en verkserie som 
behandlar tidens gång och den process som leder till att 
människans inre väsen förändras. Sufimystikern Ibn Arabi 
beskrev livet som en ändlös resa när han sade: ”Jaget är ett 
hav utan strand. Varken i den här världen eller nästa har 
betraktandet av jaget en början eller ett slut.” Tre kvinnor 
gestaltar den här djupsinniga visionen av människolivets 
eviga natur.

En mor och två döttrar befinner sig på en spöklikt grå och 
dunkel plats. De rör sig sakta mot och överskrider en osynlig 
gräns, en ridå av vatten, som representerar tröskeln mellan liv 
och död. På andra sidan gränsen är det ljust, vilket förvandlar 
kvinnorna till levande varelser av kött och blod. Modern inser 
snart att det är dags för henne att återvända. Döttrarna följer 
henne i långsam takt efter en stund, men först är var och 
en av dem lockade att ännu en gång se sig omkring i ljusets 
värld. Sedan försvinner de en efter en in i tidens skimrande, 
grå dimma.
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Överenskommelsen 
(The Arrangement)

2007

HD-videodiptyk i färg som visas på två platta  
bildskärmar monterade vertikalt på väggen
122 x 144,8 x 12,7 cm
7:27 minuter
Rollinnehavare: Page Leong, Larry Omaha

Var och en skilt för sig framträder en kvinna och en man från 
skuggorna och går mot betraktaren. Deras ansiktsdrag blir 
tydligare ju närmare de kommer. De går sida vid sida, men 
det är ändå uppenbart att deras resor företas i ensamhet, 
skiljt från varandra. Båda passerar genom en vattenridå som 
då blir mer turbulent. När de går mot ljuset uttrycker deras 
ansikten känslor av bitterhet och ilska, vilket för en stund 
verkar förena dem trots att de befinner sig på olika platser. 
Sedan vänder de om och går tillbaka genom vattenridån in  
i mörkret.
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Fyra händer 
(Four Hands)

2001

Svartvit videopolyptyk som visas på fyra  
platta LCD-skärmar monterade på en hylla 
22,9 x 129,5 x 20,3 cm 
Kontinuerlig loop 
Rollinnehavare: Blake Viola, Kira Perov, Bill Viola, Lois Stark

Fyra platta bildskärmar har monterats på en hylla. 
På skärmarna syns fyra par händer. Det svartvita 
bildmaterialet har spelats in med en lågljuskamera. 
Händerna tillhör en ung pojke, en medelålders man och 
kvinna, samt en äldre kvinna. Långsamt och medvetet 
utför deras händer en serie av förutbestämda rörelser. 
Gesterna som är bekanta och samtidigt främmande 
har influerats av bland annat mudror, buddhistiska 
religiösa gester, och engelska 1600-tals kiromanti-
tabeller. Tre generationer av händer utför rörelser som 
bildar symboliska mönster. Verket återger en tidslinje 
som förutom individernas parallella handlingar i stunden 
även omfattar de större rörelserna från ett skede i 
människolivet till nästa.
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Catherines rum 
(Catherine’s Room)

2001

Videopolyptyk i färg som visas på  
fem LCD-skärmar monterade på väggen
38 x 246 x 5,7 cm 
18:39 minuter 
Rollinnehavare: Weba Garretson

Catherines rum erbjuder en privat vy över en kvinna som 
från morgon till kväll i ensamhet utför dagliga rutiner i sitt 
rum. Kvinnans enkla och funktionella handlingar avbildas 
parallellt på fem platta bildskärmar som monterats i en 
horisontell rad. Varje bildskärm representerar en viss tid 
på dagen – morgon, eftermiddag, solnedgång, kväll och 
natt. På morgonen inleder hon en ny dag med att utföra 
yogaövningar. På eftermiddagen lappar hon kläder medan 
solen lyser in genom fönstret. Vid solnedgången kämpar 
hon för att bli av med skrivkrampen som drabbat henne 
i sitt arbete som skribent. På kvällen försjunker hon i ett 
kontemplativt tillstånd då hon tänder rader av levande ljus 
som lyser upp hennes mörka rum. På natten förbereder 
hon sig för att gå och sova: hon släcker ljusen, tar av 
kläderna och somnar så småningom, fortfarande ensam  
i sitt rum.

Genom ett litet fönster i kvinnans rum syns en trädgren. 
I varje bildskärm syns en etapp i trädets årscykel, från 
vårens blommor till vinterns bara grenar. Världen utanför 
fönstret representerar ytterligare ett tidslager som 
förvandlar scenens återgivning av en enda dag till en 
mer omfattande överblick över ett liv som är bundet till 
naturens cykler.
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Prövningen 
(The Trial)

2015

HD-videodiptyk i färg som visas på två platta bildskärmar 
monterade vertikalt på väggen; tvåkanaligt monoljud
160,4 x 186,2 x 89 cm 
7:39 minuter 
Rollinnehavare: Jana Kolarikova, Peter Moffatt

En ung man och en ung kvinna står med bar överkropp. 
Personerna visas separat på två bildskärmar som monterats 
vertikalt bredvid varandra. De befinner sig i olika världar, 
men genomgår samma våldsamma förändringar som 
slutligen kan förena dem. 

De nakna och sårbara personerna utsätts för kaskader av 
vätskor som kommer uppifrån. Först kommer förtvivlans 
svarta vätska som övergår i rädslans röda färg. Med den vita 
vätskan kommer lättnad och näring, varefter det renande 
vattnet följer. En lätt dimma erbjuder slutligen acceptans, 
uppvaknande och födelse. Vätskorna representerar 
människolivets grundelement – jord, blod, mjölk, vatten och 
luft – samt livscykeln från födelse till död, en övergång från 
mörker till ljus.
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Bill Viola:  
Uttalande
1989

Jag har kommit fram till att det viktigaste stället där mina verk 
existerar är i betraktarens sinne; inte i museet, visningsrummet, 
televisionen eller ens på bildskärmens yta. I själva verket 
är det endast i betraktarens sinne mina verk kan finnas till. 
Om videon stannar upp, finns inget annat kvar än en statisk 
bildruta. Bilden förlorar sin kontext och blir övergiven, en fjäril 
som nålats fast under glas. Och ändå är det just så, en bildruta 
i taget, som betraktaren förnimmer videon när den spelas upp 
som vanligt. Det är omöjligt att se hela videon samtidigt; den 
existerar ofrånkomligen som följd av individens minne. I och 
med den paradoxen får videon en levande och dynamisk natur 
som en del av människans medvetandeström. 

Det är tiden i sig – inte monitorn, kameran eller magnetbandet 
– som är videons grundmaterial. När tiden blir det konstnärliga 
arbetets grundläggande beståndsdel, börjar konsten verka 
inom den konceptuella sfären. Tanken existerar i tiden, inte 
som ett separat objekt. Den är en process som äger rum, en 
levande utveckling i stunden. En betraktare som är medveten 
om tiden leds in i en värld av processer och rörliga bilder som 
förkroppsligar den rörelse som finns i människans medvetande. 
Om ljus är målarens och fotografens grundmaterial, så är 
varaktighet materia prima för tidsbundna konstformer som film 
och video. För medvetandet är varaktighet vad ljus är för ögat.

41

Om man börjar beakta tiden blir det uppenbart att de 
första stegen mot en insikt är lika betydelsefulla som själva 
insikten. Det här stadiet präglas av den förvirring, oklarhet 
och oförståelse som föregår alla kreativa genombrott. Det är 
en tid av ofullbordade tankar, tiden som målaren (men inte 
målningen) måste genomgå, tiden som finns bakom varje 
stor upptäckt. Den stilla turbulens som är en del av att vaka 
och arbeta ensam klockan halv fyra på morgonen. Det är en 
tid av risktagning, det ögonblick då konst, vetenskap och 
alla kreativa sysselsättningar förenas. Kärnan till allt detta är 
personlig omvandling. Medeltida kristna kallade det för ”icke-
vetandets moln”, eller för att låna Johannes av Korsets ord, 
”själens dunkla natt”.

”FÖR MEDVETANDET 
ÄR VARAKTIGHET 

VAD LJUS ÄR  
FÖR ÖGAT.” 
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Bill Viola under inspelningarna 
av Room for St. John of the Cross, 
i Sierra Nevada nära Lone Pine, 
Owens Valley, CA, april 1983.



Tro är den enda klarhet som finns efter att man befunnit sig 
på det okändas domäner och känt osäkerheten, det som inom 
zen kallas ”det stora tvivlet” (och är nödvändigt för andlig 
utveckling) – tro på någonting annat, på det som kan skönjas 
bakom vardagslivets slöja. 

Mircea Eliade var en extraordinär forskare som intresserade  
sig för världens religioner. I en text som behandlar de 
paleolitiska kulturernas uppkomst för 25 000 år sedan 
beskriver han de sociohistoriska orsakerna till ovannämnda 
känsla på följande sätt: 

Det är svårt att föreställa sig att människans intellekt 
skulle kunna fungera utan en övertygelse om att det 
finns någonting oreducerbart verkligt i världen, och om 
medvetandet uppstår måste människans impulser och 
upplevelser också få betydelser. Medvetenheten om en 
verklig och meningsfull värld är nära förknippad med 
upptäckten av det andliga... I korthet är det andliga ett 
element som ingår i medvetandets struktur, inte en fas i 
medvetandets historia.

För mig var det här en betydande upptäckt – ”det andliga (är) 
ett element som ingår i medvetandets struktur”. Det finns 
inom oss alla. Det är den här intuitiva medvetenheten och 
orubbliga tron på att en annan värld är invävd i vår värld, den 
här andra platsen, ”separata verkligheten” och vad den allt 
kallats som har matat den eld som finns i varenda konstnär 
som haft en inverkan på världen.

44 45

Första gången publicerad som “Statement for this Festival”  
i Delicate Technology (appendix), ed. Video Gallery SCAN  
(Fujiko Nakaya) och I&S (japanska och engelska)  
(Tokyo: 2nd Video Television Festival at Spiral, 1989). 
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Bill Viola 
USC Game Innovation Lab

Den nattliga resan 
(The Night Journey)

2007–2018

Videospel

Den nattliga resan är ett samarbete mellan den berömde 
mediekonstnären Bill Viola och speldesigner vid USC 
Game Innovation Lab. Skaparna utnyttjar både spel- 
och videotekniker för att berätta en universell historia 
om en individs resa mot upplysning. Efter att ha visats 
runtom i världen som installation i över tio år, har den här 
grundläggande kombinationen av videospel och konstverk 
nu gjorts tillgänglig för hemmabruk. Den uppdaterade 
versionen har fått nyproducerat dröm-bildmaterial. 
Videospelet är en milstolpe när det gäller att utvidga 
gränserna för vad spelupplevelser kan förmedla med 
spelmekanik och visuella världar. Spelet utspelar sig i  
ett mystiskt skymningslandskap. Det finns ingen specifik 
väg att gå eller visst mål att uppnå, men spelarnas 
handlingar orsakar förändringar i både dem själva och 
den omgivande världen. Det finns en möjlighet att sakta 
ner tiden och förhindra att mörkret lägger sig. Om det inte 
lyckas finns det alltid en annan möjlighet; med mörkret 
kommer drömmarna som ger insikt om framtida resor.
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Dyk in i  
Violas värld

Vad ligger till grund för Bill Violas konst och vad betyder det 
att video är som elektriskt vatten? På den guidade turen får 
du höra om hur Viola arbetar, om utställningens och verkens 
teman samt de tankar som haft en inverkan.

Du kan boka ett intro (ca 20 min), det vill säga en kort 
förberedande visning där guiden säger några ord som kan 
hjälpa dig på vägen in i Violas värld, eller en rundvandring  
(ca 45 min) där utställningens centrala teman begrundas  
på ett aktivt sätt.

Tyst guidning

Längd ca 45 min + egen tid att se utställningen

Under den tysta guidningen kommer besökaren till museet 
innan det öppnar för att i lugn och ro fördjupa sig i Violas konst 
– utan telefoner, sorlet av röster eller andra ljud. Låt verkens 
element och rörelse styra din andning och förena dig med 
marken för en stund. Var börjar och slutar du? 

Efter guidningen finns det möjlighet att dela sina upplevelser 
med de övriga deltagarna och se resten av utställningen.  
Ta med en egen yogamatta eller annat sitt- eller liggunderlag.

Ytterligare information: amosrex.fi

Besök med barn

Vissa verk i utställningen kan kännas spännande för barn. 
Rummen är mörka och en del av verken innehåller höga ljud. 

Utställningen berör livets stora frågor, till exempel födsel 
och död, så det kan vara bra att förbereda sig på att också 
diskutera svåra ämnen. Verken innehåller nakenhet och 
ofta visas människor i närkontakt med eld, vatten och andra 
kraftiga element.

Våra guider i utställningsutrymmena hjälper gärna om  
det finns frågor! 

Vi rekommenderar ett besök på Barnens  
Amos Rex som finns på vår webbplats: 
amosrex.fi/ou

UNIVERSUM  
SVARAR  

NÄR EN FRÅGA 
STÄLLS PÅ ETT  

CEREMONIELLT SÄTT.
- Kinesiskt ordspråk,  

Bill Violas anteckningar, 1980
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Kommande  
utställningar

Underjorden 
30.3–21.8.2022

I grupputställningen som förenar historisk konst och 
samtidskonst av cirka 60 konstnärer undersöks grottor och 
håligheter, underjordiska världar i myter och skönlitteratur 
samt människans byggprojekt under jordens yta. 

Tadashi Kawamata: Boet
18.5–4.9.2022  

Den japanske skulptören Tadashi Kawamata bygger en ny 
verkhelhet av återvunnet material på Glaspalatsets tak. 

Hans Op de Beeck:  
The Quiet Parade 
21.9.2022–26.2.2023 

Den belgiske konstnären Hans Op de Beeck skapar 
en ny hypnotisk värld i Amos Rex. Den immersiva 
helhetsinstallationen tar museets utställningsutrymmen i 
besittning och ger besökaren möjlighet att stanna upp vid 
vardagens mirakel och livets stora frågor. The Horseman, Hans Op de Beeck, 2020. Bild: Studio Hans Op de Beeck.
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Vi är alla rörliga bilder 
Bill Viola, anteckningsbok, augusti 2013
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Amos Rex
Mannerheimvägen 22–24
Helsingfors
amosrex.fi

Öppet
Måndag 11–20 
Tisdag stängd
Onsdag 11–20
Torsdag 11–20
Fredag 11–20
Veckoslut 11–17

@amoskonst 
#amosrex

Amos Rex är en diskrimineringsfri zon. 
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