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Näyttelyssä
Maanala-näyttely jakautuu neljään teemaan:  
Geologia, Mytologiat, Alas kaninkoloon ja Ihmisen jälki. 
Näyttelyssä on seinätekstejä, joissa kerrotaan jokaisesta 
osiosta – niistä tunnistat, kun uusi näyttelyteema alkaa.  
Voit lukea teemoista lisää myös tämän vihon sivuilta.
Jokaisen teoksen vierestä tai lähettyviltä löydät 
teoskyltin, jossa kerrotaan taiteilijan nimi ja elinvuodet 
tai syntymävuosi. Monella teoksella on lisäksi laajempi 
esittelyteksti, jonka kautta voit syventyä vielä astetta 
enemmän kyseiseen teokseen. Ethän koske teoksiin,  
ellei toisin mainita.

Muista hyödyntää 
oppaitamme! 
Näyttelytiloissa työskentelee keskusteluoppaita. Heiltä 
voit kysyä lisää teoksista tai jutella taiteesta yleisemmin. 
Käänny rohkeasti heidän puoleensa, he ovat paikalla 
juuri sinua varten! Tunnistat heidät laventelin värisistä 
työtakeista.



9

Sinua lähestyy opas.

”Mitä etsit?”, hän kysyy.
”En tiedä”, vastaat.
”Ah, kuinka ihanaa!” opas  
vastaa hymyillen, ja viittilöi  
sinua astumaan peremmälle.

Näin matkasi alkaa. 



Maanala
2.4.–21.8.2022 
Maailma maanpinnan alapuolella on kiehtonut ihmistä kautta aikojen.  
Tämä kiinnostus on näkynyt ja näkyy edelleen vahvasti myös taiteessa.

Tässä näyttelyssä voit kulkea maan alle muun muassa maalausten, 
veistosten, valokuvien ja videoteosten kertomien tarinoiden kautta. 
Näyttelyyn osallistuu yli 60 kansainvälistä tekijää, joiden teoksia yhdistää 
jollain tavalla maanalaisuus. Osa heistä on menneen ajan taiteilijoita, 
jotka ovat kuvanneet teoksissaan muinaisia myyttejä tai jotain suurta 
yliluonnollista elämystä. Osa taas on nykytaiteilijoita, jotka tutkivat 
teoksissaan niin katakombeja kuin sitä, miten maan kohtelu vaikuttaa 
yhteiseen tulevaisuuteemme. Näyttelyssä on esillä runsas määrä teoksia, 
mutta silti paljon tästä valtavasta aiheesta jää yhä koskematta.  

8–9

Tervetuloa Maanalaan!

Voit kuvitella vierailevasi monimutkaisessa muurahaiskeossa, ja valita 
vapaasti oman tahtisi. Kenties haluat eksyä maanalaiseen verkostoon, 
törmätä johonkin uuteen ja antaa ajatuksiesi virrata museon äärirajojen yli. 
Vierailullasi vastaan saattaa tulla kiireisiä pikkueläimiä, uhkaavia hirviöitä, 
piilotettuja hautoja ja hypnoottisen kauniita timantteja. Jos pysähdyt 
kuuntelemaan, jopa kivet kertovat sinulle asioita elämästään.

Kutsumme sinut myös jättämään jälkesi Studio Rex -taidepajatilaan,  
jossa näyttelyn vieraat luovat yhteistä omaa tarinaansa – kuin luola-
maalauksissa aikoinaan.
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Se sisältää tiedon  
kaikesta koko 
maailmasta:
millainen se oli, 
miksi, ja millaiseksi 
se on tuleva.

Seinät 
kuiskivat 
sinulle 
salaisuuksiaan
jatkaessasi 
syvemmälle 
luolan 
uumeniin…

Kuuletko?

Kun astut luolaan, huomaat, 
että se on isompi kuin luulit.



Kaikki alkoi 
luolassa 

L uolat ovat ikiaikaisia luonnossa muodostuneita onkaloita, joita eläimet ja 
ihmiset ovat käyttäneet suojanaan. Niiden seinämiin on maalattu kuvituksia 
ja niistä on tehty maalauksia. Miksi luolat kiehtovat ja mitä ne oikeastaan 

ovat? Isoja reikiä kallion sisällä, vai jotain paljon enemmän?

Euroopassa luolat ja muut mahtavat luonnonilmiöt tekivät suuren vaikutuksen 
taiteilijoihin etenkin romantiikan aikakaudella 1700- ja 1800-luvuilla. Taiteilijoita 
kiinnosti kaikki suuri ja pelottava, kuten syvät rotkot, mahtavat vuoret ja 
ylenpalttiset tunteet. Samaan aikaan elettiin maantieteellisten löytöjen ja 
tutkimusmatkailun sekä kolonialismin aikakautta. Tämä oli aikaa ennen 
kameroiden läpimurtoa ja taiteilijoilla oli tärkeä rooli havaintojen ja uuden 
tiedon kuvaajina, joten he lyöttäytyivät tutkijoiden mukaan matkoille.

Tiedettä, jossa tutkitaan maata ja maankamaraa kuten luolia, kutsutaan 
geologiaksi. Geologiassa opitaan kivien ja mineraalien avulla maapallon 
historiasta, mistä se koostuu ja miten. Tutkimalla maata voimme selvittää, 
millainen se oli ennen, ja miksi ympäristömme on tänä päivänä sellainen kuin 
se on. Pieni kivi saattaa näyttää yksinkertaiselta, mutta se voi sisältää muinaista 
tietoa maailmastamme, maan kerroksista, tai jopa vieraasta planeetasta.

12-13



Tämä paikka on täynnä koloja, varo askeliasi!
Kurkistat alas yhteen niistä, ja näet naisen 
liekkimeren keskellä. Hän huutaa apuasi.

Mutta, 
jos kurkotat
auttamaan 
häntä, 
vaarannatko 
samalla itsesi?
Vedetäänkö 
sinut mukaan 
syvyyksiin?



Henget ovat 
alapuolellamme

T aruissa, uskonnoissa ja myyteissä maanalaisessa maailmassa elää niin 
fantastisia olentoja kuin kadotukseen tuomittuja ihmisiäkin. Näyttelyssä 
useassa teoksessa esiintyy eräs hahmo, jolla on härän pää ja ihmisen 

vartalo. Hän on Minotauros ja hänet tunnetaan muinaisesta kreikkalaisesta 
mytologiasta. Minotauros esitetään maanalaiseen labyrinttiin suljettuna hirviönä, 
joka syö nuoria ihmisiä ja joka halutaan kaikkien turvallisuuden vuoksi tappaa. 
Tätä hirvittävää tehtävää suorittamaan lähetetään kuninkaan poika Theseus. Hän 
onnistuu tehtävässään ja pääsee oveluutensa ansiosta vielä ulos labyrintistakin!

Aivan jokaisessa tarussa maan alta ei kuitenkaan päästä noin vain ulos. Yli 700 
vuotta sitten elänyt kirjailija Dante Alighieri (1265–1321) kuvaa maan alla tapahtuvia 
kauheuksia teoksessaan Jumalallinen näytelmä (n. 1300). Danten kuvausta 
helvetistä ja sinne tuomituista syntisistä ihmisistä pidetään maailmankirjallisuuden 
merkkiteoksena. Synnin käsite tarinassa liittyy kristinuskoon, jossa elämässään 
pahaa tehneet ihmiset tuomitaan inhottaviin olosuhteisiin maanpinnan alapuolella 
sijaitsevaan helvettiin. Danten kirjassa pahimmat syntiset on tuomittu syvimmälle 
maan uumeniin, lähimmäs helvettiä hallitsevaa langennutta enkeliä, Luciferia. 

Mutta syntisiin on laskettu herkästi myös esimerkiksi naiset ja seksuaali vähem-
mistöihin kuuluvat. Luciferilla ei olekaan historiallisesti yksin huono maine, vaan 
osalle hän on ollut jopa eräänlainen liittolainen. Myös kansantarinoissa esiintyy 
vastaavia ristiriitaisia hahmoja, jotka toimivat joillekin apureina ja toisille taas 
kiusanhenkinä.

Harvemmin myyteissä niin kuin ei todellisuudessakaan kukaan on pelkästään  
hyvä tai paha. Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa?

16-17
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Törmäät puunkantoon. 
Se tuijottaa sinua 
tarkkaavaisesti. 

Katsot ympärillesi. 
Silmiä on kaikkialla!

Olet saapunut 
paikkaan, jossa 
kaikki on elossa 
ja mikään ei ole 
mahdotonta.
Mitä teet?

Haluaakohan 
se jotain, vai onko 
se vain utelias?



Kun Liisa putosi 
kaninkoloon 

L iisa on aivan tavallinen lapsi, tavallisesta kodista ja tavallisesta maailmasta. Eräänä 
päivänä hän näkee hermostuneen valkoisen jäniksen, seuraa sitä uteliaana ja päätyy 
tämän käpälänjäljissä kolon kautta ihmemaahan. Liisan seikkailut ihmemaassa on 

 Lewis Carrollin (1832–1898) vuonna 1865 kirjoittama tarina, josta on tehty monenmoisia  
 taiteellisia tulkintoja: kuvituksia, elokuvia, näytelmiä ja lauluja.

Maan alle sijoittuvia satuja ja tarinoita löytyy ympäri maailmaa, niin uusia kuin vanhoja. 
Onko sinulla jokin lempikirja, sarjakuva, tai elokuva, jossa matkustetaan maan uumeniin? 
Tai muistatko jonkin hahmon, joka on kotoisin maanalaisesta maailmasta?

Ajatus siitä, että maapallo olisi sisältä ontto, kumottiin tieteessä jo kauan sitten. Mutta jos 
avaat mielikuvituksesi, voi siellä olla mitä tahansa! Sukupuuttoon kuolleita dinosauruksia, 
kuten Jules Vernen (1828–1905) kirjassa Matka maan keskipisteeseen (1864). Tai keksejä, 
joita haukatessasi kutistut ihan pikkuriikkiseksi, kuten Liisalle kävi ihmemaassa.

20-21
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Sen täytyy tuhota kaikki 
tieltään, ja vasta silloin
voit nähdä sen.
 

Päästäksesi eteenpäin, tarvitset työkalun.

Voit kuvitella työkalun minkä 
muotoiseksi ja kokoiseksi haluat, 
mutta sen on leikattava läpi maan 
kovimpien kuorien ja kerrosten.

Jotain kimaltelevaa.



Jälki jonka 
jätämme

Ihmiset ovat kaivautuneet maan alle monesta eri syystä. Kaupunkiemme jätevedet 
kulkevat siellä putkissa, liikumme metrolla rakentamiamme tunneleita pitkin 
nopeasti paikasta toiseen ja käymme jopa näyttelyssä maanalaisessa museossa.

 Ihminen on hyödyntänyt maata ja maasta löytämiään aineksia omiin tarkoituksiinsa  
 jo pitkään. Vauhti on yltynyt kulutuksen kasvaessa liiallisesti. Kaivamme maan  
 uumenista alati kiihtyvällä tahdilla metalleja, öljyä, timantteja ja muita toinen  
 toistaan katoavampia aineksia. Onko liike aina yksisuuntaista? Palautammeko  
 mitään takaisin maahan? 

24-25

Ilmastokatastrofia voi kuvitella eräänlaisena helvettinä maan päällä, mutta 
niitä on muitakin: henkisiä, sosiaalisia, henkilökohtaisia ja maailmanlaajuisia 
manaloita, joiden otteessa osa ihmisistä joutuu elämään päivittäin.

Taiteen kautta voimme käsitellä kipeitä aiheita tai muistoja, ilmasto ahdistukseen 
liittyviä tunteita, luoda toivoa paremmasta tulevaisuudesta ja saada kimmokkeita 
tehdä tekoja planeettamme ja muiden ihmisten suojelemiseksi.
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Täällä on ollut muita ennen sinua. He ovat jättäneet jälkensä.
Tutkaillessasi luolan pinnoille muodostuneita ajatuksia 
tiedät tarkalleen, mitä sinunkin kuuluu tehdä.

Sormenpääsi muuttuvat teräviksi liiduiksi ja alat…



Studio Rex
Luolat ovat usein luonnonvoimien muodostamia 
onkaloita, mutta jos käännät katseesi museon kattoon, 
voit huomata, että oletkin ollut koko ajan eräänlaisessa 
luolassa.

Studio Rex -taidepajatilassa voit etsiä itsellesi sopivan 
paikan, ja pysähtyä pohtimaan vierailuasi näyttelyssä. 
Sinut on viety eräänlaiselle matkalle, monien mutkien ja 
uusien tuttavuuksien kautta, mutta miten se jatkuu tai 
päättyy? Se on täysin sinusta kiinni.

Voit kirjoittaa tai piirtää yhdessä muiden vieraiden 
kanssa – ehkä haluat jatkaa jonkun muun ideaa, tai 
jättää seuraavalle kävijälle lauseen kesken. Voit myös 
hyödyntää viereistä vapaata sivua, ja unelmoida itseksesi.

28-29

P
iirrä tai kirjoita tähän!



Emme tiedä Amos Rexissä syntyneestä Ousta paljoa muuta 
kuin että hän on pyöreän muotoinen ja rakastaa taidetta. 
Maanala-näyttelyssä Ou on erityisen onnellinen, koska siellä 
on paljon uusia tuttavuuksia, joista moni on kotoisin maan 
alta – ihan kuten Ou itse!

Joskus Ou käy museon pihalla, sillä sinnekin ilmestyy 
koko ajan jotain uutta tutkittavaa. Oletko nähnyt hänet 
leijailemassa kattokumpujen yllä tai aukion piipussa? Ou 
käyttää kulkureittinään kattoikkunoita ja palaa lopulta aina 
takaisin museoon. Täällä luolassa on Oun mielestä turvallista 
ja kiva olla, vaikka taide herättää välillä monenlaisia tunteita.

Lue lisää lasten Amos Rexistä: amosrex.fi/ou

Matka Amos Rexin 
keskipisteeseen
Uppoudu oppaamme johdattelemana vielä syvemmälle 
Maanalan uumeniin yhdessä ystävä- tai työporukkasi 
kanssa! Voit varata ryhmällenne oman ohjatun kierroksen,  
tai ostaa itsellesi yksittäisen lipun teemaopastukselle 
helposti museon nettisivilta.

Lue lisää ja seuraa tapahtumiamme: amosrex.fi

Ou

30-31

Hmm, 
kenen varjo 
tämä oikein 
on? 
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Näyttelyn taiteilijat

Geologia
JOHAN CHRISTIAN DAHL
(1788–1857)

TACITA DEAN 
(s. 1965)

A K DOLVEN
(s. 1953)

CECILIA EDEFALK
(s. 1954)

HELENE GARBERG 
(s. 1983)

ANE GRAFF 
(s. 1974)

HOKUSAI 
(1760–1849)

PER KIRKEBY 
(1938–2018)

ERNESTO NETO 
(s. 1964)

MARIELE NEUDECKER 
(s. 1965)

JOÃO PENALVA
(s. 1949)

MARTINUS RØRBYE 
(1803–1848)

GEIR HARALD SAMUELSEN 
(s. 1969)

AXEL STRASCHNOY 
(s. 1978)

JOSEPH WRIGHT OF DERBY 
(1734–1797)

Mytologiat 

ROMA AUSKALNYTE 
(s. 1988)

ANTOINE-LOUIS BARYE 
(1795–1875)

LOUISE BOURGEOIS 
(1911–2010)

TACITA DEAN 
(s. 1965)

GUSTAVE DORÉ 
(1832–1883)

CHO DUCK-HYUN 
(s. 1957)



34-35

CECILIA EDEFALK 
(s. 1954)

MAGNUS ENCKELL 
(1870–1925)

AKSELI GALLEN-KALLELA 
(1865–1931)

NICOLA HICKS 
(s. 1960)

LEIF HOLMSTRAND 
(s. 1972)

PIPILOTTI RIST 
(s. 1962)

AUGUSTE RODIN 
(1840–1917)

NINA ROOS 
(s. 1956)

HANS ROSENSTRÖM 
(s. 1978)

KATJA TUKIAINEN 
(s. 1969)

MARIANNA UUTINEN 
(s. 1961)

JENS FERDINAND WILLUMSEN 
(1863–1958)

Alas 
kaninkoloon
TOM CLAASSEN 
(s. 1964)

J.F. CLEMENS / NICOLAI ABILDGAARD 
(1748–1831, 1743–1809)

ANNA ESTARRIOLA 
(s. 1980)

HÅKON GULLVÅG 
(s. 1959)

JOHN AUGUSTUS KNAPP 
(1853–1938)

ELINA MERENMIES 
(s. 1967)

EDUARD RIOU 
(1833–1900)

STEN ARE SANDBECK 
(s. 1969)

NEDKO SOLAKOV 
(s. 1957)

JOHN TENNIEL 
(1820–1914)

PER WIZÉN 
(s. 1966)
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Ihmisen jälki
FELIPE DE ÁVILA FRANCO 
(s. 1982)

PER BARCLAY 
(s. 1955)

URSULA BIEMANN 
(s. 1955)

INMA HERRERA 
(s. 1986)

JUSSI KIVI 
(s. 1959)

PETER JOHANSSON 
(s. 1964)

BRITTA MARAKATT-LABBA 
(s. 1951)

LUCILA MAYOL 
(s. 1986)

ELINA MERENMIES 
(s. 1967)

GUSTAV METZGER 
(1926–2017)

FÉLIX NADAR 
(1820–1910)

JOAR NANGO & KEN ARE BONGO 
(s. 1979, s. 1983) 

MARIELE NEUDECKER 
(s. 1965)

TUULA NÄRHINEN 
(s. 1967)

JOÃO PENALVA 
(s. 1949)

GIOVANNI BATTISTA PIRANESI 
(1720-1778)

TAL R 
(s. 1967)

PASCALE MARTHINE TAYOU 
(s. 1967)

MARKO VUOKOLA 
(s. 1967)

YOUNG-HAE CHANG HEAVY INDUSTRIES
(yhteistyössä vuodesta 1999)



Maanpäällinen
Tervetuloa seikkailemaan myös maan päälle,  
Amos Rexin kummuille! 

Lainaa meiltä skeittilauta, leija, kaiutin, potkulauta, viltti, 
katuliituja tai pelejä ja jää vielä hetkeksi. Välineet saat panttia 
vastaan käyttöösi kahdeksi tunniksi museokaupan kassalta.   

Aukiolla voit lisäksi ihastella ja ihmetellä taidetta, kaupungin 
vilkasta elämää, ja vanhan Lasipalatsin arkkitehtuuria 
neonkyltteineen. 

amosrex.fi/shop/
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Tadashi Kawamata: 
Pesä
7.5.–4.9.2022
Japanilaisen kuvanveistäjän Tadashi Kawamatan Pesä on 
kierrätysmateriaalista rakennettu veistoskokonaisuus, jossa 
tavaratulva hyökyy Lasipalatsin katon yli ja kohoaa korkealle 
aukion piippuun. 

Teoksessa käytetty materiaali on kerätty yhteistyössä 
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen kanssa. 

Tutustu: 
amosrex.fi/gallery-guide/tadashi-kawamata  
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