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På utställningen
Utställningen Underjorden är uppdelad i fyra teman:  
Geologi, Mytologier, Ner i kaninhålet och Människans spår. 
Varje utställningsdel inleds med en informativ väggtext  
– när du ser den vet du att ett nytt tema börjar.  
Du kan också läsa mer om temana i det här häftet.

Bredvid eller i närheten av varje verk finns en skylt med 
konstnärens namn och levnads- eller födelseår. Många 
åtföljs också av en mer ingående text som ger dig möjlighet 
att fördjupa dig i verket. Var god och rör inte verken, om inte 
annat anges.

Kom ihåg att dra 
nytta av våra guider! 
I utställningsutrymmena finns diskussionsguider. De svarar 
på frågor om verken, men diskuterar också gärna om konst 
i allmänhet. Guiderna finns här för dig, så tveka inte att 
ta kontakt! Du känner igen dem på deras lavendelfärgade 
arbetsrockar.



En guide närmar sig.

”Vad söker du?”, frågar hen.
”Jag vet inte”, svarar du.
”Det låter underbart!”  
svarar guiden med ett leende,  
och ger dig tecken att stiga in.

Så börjar din resa.
 



Underjorden
2.4–21.8.2022 
Människor har genom tiderna varit fascinerade av den värld som finns under 
jordytan. Intresset har synts och syns fortfarande tydligt också i konsten.

På den här utställningen kan du röra dig under jordytan med hjälp av de 
berättelser som målningarna, skulpturerna, fotografierna och videoverken 
förmedlar. I utställningen deltar över 60 internationella konstnärer vars  
verk på ett eller annat sätt förenas av det underjordiska. En del är  
historiska konstnärer som avbildat forntida myter eller övernaturliga 
upplevelser. Samtidskonstnärerna har undersökt allt från katakomber  
till hur behandlingen av jorden inverkar på vår gemensamma framtid.  
På utställningen visas ett brett urval av verk som berör flera, men ändå  
inte närapå alla sidor av detta omfattande tema. 
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Välkommen till Underjorden!

Du kan utforska och upptäcka utställningen i din egen takt. Kanske vill du 
tappa bort dig i det underjordiska nätverket, bli överraskad och låta dina 
tankar flöda bortom museets yttersta gränser. Under ditt besök kan du träffa 
på jäktade små djur, hotfulla monster, gömda gravar och hypnotiskt vackra 
diamanter. Om du stannar upp för att lyssna kan det hända att till och med 
stenarna berättar om sina liv.

Vi inbjuder dig också att lämna dina egna spår i Studio Rex konstverkstad. 
Där kan utställningens besökare skapa en egen gemensam berättelse  
– i likhet med de förhistoriska grottmålningarna. 



Den innehåller  
all kunskap  
om hela världen:
hurudan den var,  
varför, och hurudan  
den ska bli.

Väggarna 
viskar sina 
hemligheter 
till dig
medan du  
går djupare  
in i grottan...

Hör du?

När du stiger in i grottan märker 
du att den är större än du trodde.



Allt började  
i grottan  

Grottorna är uråldriga håligheter som naturen skapat. Både djur och 
människor har tagit skydd i dem. Deras väggar har täckts med målningar 
och de har avbildats i konstverk. Varför är grottorna så fascinerande och 

vad är de egentligen? Stora hål i bergen eller något mycket mer?  

I synnerhet under romantiken, epoken på 1700- och 1800-talet, imponerades 
de europeiska konstnärerna av grottor och andra mäktiga naturfenomen. 
Konstnärerna var intresserade av allt som var stort och skrämmande som 
till exempel djupa raviner, höga berg och svallande känslor. Detta var också 
kolonialismens tid, då många forskningsresor och geografiska upptäckter  
gjordes. Kamerans genombrott låg ännu i framtiden, och konstnärerna hade  
en viktig roll som förmedlare av iakttagelser och ny kunskap. De följde således 
med på forskningsresorna.

Vetenskapen som undersöker jorden och jordskorpan, till exempel grottor, 
kallas geologi. Med hjälp av stenar och mineraler får geologerna information om 
jordklotets historia, vad det består av och hur det är uppbyggt. Då vi undersöker 
jorden får vi reda på hurdan miljön var förr och hur den blivit vad den är idag.  
En liten sten kan se anspråkslös ut, men den kan innehålla uråldrig information 
om vår värld, om jordens lager och rentav om främmande planeter.
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Den här platsen är full av hål, se upp var du går!
Du tittar ner i ett av hålen och ser en kvinna i ett eldhav.
Hon ropar på hjälp.

Men, utsätter  
du dig själv  
för fara om  
du sträcker ut  
din hand?
Dras du med  
ner i djupet?



Under oss  
finns andarna

I sägnernas, religionernas och myternas underjordiska värld finns både 
övernaturliga varelser och fördömda människor. I flera av utställningens 
verk figurerar en gestalt med tjurhuvud och människokropp. Denna varelse  

 kallas Minotauros och är känd från den grekiska mytologin. Minotauros  
 avbildas som ett monster med aptit för unga människor, instängt i en  
 underjordisk labyrint. För att trygga allas säkerhet vill man ta livet av  
 Minotauros och sänder då kungens son Theseus för att fullgöra denna  
 skrämmande uppgift. Han lyckas ta livet av monstret och är dessutom  
så  klipsk att han tar sig ut ur labyrinten!

I alla sägner är det ändå inte så enkelt att ta sig upp från underjorden. I Den 
gudomliga komedin (ca 1300) beskriver författaren Dante Alighieri (1265–1321)  
de förfärligheter som sker under jorden. Dantes beskrivning av helvetet och av 
de syndiga människor som förpassats dit anses vara ett av världslitteraturens 
mest betydande verk. I berättelsen förknippas syndbegreppet med kristendomen. 
Människor som under sin livstid begått onda gärningar döms till otäcka förhållanden 
i ett underjordiskt helvete. I Dantes bok förpassas de värsta syndarna längst ner 
i jordens innandöme, och får således vara närmast den fallna ängeln Lucifer som 
härskar över helvetet. Värt att noteras är att också till exempel kvinnor och personer 
som hör till sexuella minoriteter ofta räknats som syndare.

Historiskt sett har Lucifer trots allt inte endast ett dåligt rykte; i en del kretsar 
ansågs han till och med vara en slags bundsförvant. Även i folksägnerna förekommer 
motsvarande motstridiga karaktärer som hjälper vissa och plågar andra.

Liksom i verkligheten är det i myterna sällsynt att någon är enbart god eller ond.  
Vilka tankar väcker det i dig?
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Du stöter på en stubbe. 
Den stirrar intensivt  
på dig.

Du tittar dig omkring.  
Det finns ögon överallt! 

Du har kommit  
till en plats där  
allting är levande
och ingenting  
är omöjligt.
Vad gör du?

Vill den något,  
eller är den  
bara nyfiken?



A lice är ett alldeles vanligt barn från en vanlig familj som lever i en vanlig värld. 
En dag ser hon en nervös vit kanin, följer nyfiket efter och förflyttar sig via 
kaninhålet till Underlandet. År 1865 skrev Lewis Carroll (1832–1898) Alice  

i Underlandet, en berättelse som tolkats konstnärligt på många olika sätt:  
illustrationer, filmer, skådespel och sånger.

Nya och gamla sagor och berättelser som utspelar sig under jorden står att finna 
runtom i världen. Har du någon favoritbok, serietidning eller film där man rör sig under 
jordytan? Eller minns du någon karaktär som härstammar från en underjordisk värld?

Vetenskapen avfärdade för länge sedan tanken om att jordklotet skulle vara ihåligt. 
Men om du låter din fantasi flöda fritt kan där finnas vad som helst! Utdöda dinosaurier, 
som i Jules Vernes (1828–1905) bok Till jordens medelpunkt (1864). Eller kex som du blir 
pytteliten av om du äter, som det gick för Alice i Underlandet.

När Alice föll ner  
i kaninhålet
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Det måste förstöra  
allt i sin väg, och först  
då kan du se.

 

För att komma vidare  
behöver du ett verktyg.

Du kan föreställa dig ett verktyg av 
vilken storlek och form som helst,
men det måste ta sig igenom 
jordens hårdaste skorpor och lager.

Någonting som glimmar.



Spåren  
efter oss

Människan har av olika orsaker grävt i marken. Städernas avloppsvatten 
rinner i rör under markytan, tunnelbanan tar oss snabbt från en plats till  
en annan och vi ser till och med utställningar i underjordiska museer.

Människan har sedan länge dragit nytta av jorden och de material som hittats där. 
Konsumtionen har vuxit hejdlöst och farten ökar. I allt snabbare takt gräver vi upp 
metaller, olja, diamanter och andra allt mer sällsynta material. Är riktningen alltid 
densamma? Ger vi någonting tillbaka till jorden? 
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Klimatkatastrofen kan betraktas som ett slags helvete på jorden, men det  
finns också andra: själsliga, sociala, personliga och globala helveten som  
en del människor dagligen är tvungna att leva i.

Med hjälp av konsten kan vi behandla smärtsamma ämnen och minnen samt 
känslor som är förknippade med klimatångest. Vi kan också ingjuta hopp om  
en bättre framtid och få impulser till handlingar som skyddar vår planet och  
våra medmänniskor.



Andra har varit här före dig. De har lämnat spår.
Du betraktar grottans väggar och tankarna som skrivits där,
och vet exakt vad också du bör göra.

Dina fingrar förvandlas till vassa kritor, och du börjar...



Studio Rex
Oftast är det naturkrafter som skapat grottorna, men 
om du vänder blicken mot museets tak så kan du märka 
att du hela tiden befunnit dig i en slags grotta.

I konstverkstaden Studio Rex kan du stanna 
upp och sätta dig en stund för att begrunda ditt 
utställningsbesök. Du har förts på en slingrande resa 
och stött på nya bekantskaper, men hur ska resan 
fortsätta eller avslutas? Det är helt upp till dig. 

Du kan skriva eller teckna tillsammans med de andra 
besökarna – kanske vill du fortsätta på någon annans 
idé eller lämna kvar en oavslutad tanke åt nästa 
besökare. Du kan också dra nytta av den tomma sidan 
bredvid, och drömma fritt för dig själv.
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S
kriv eller rita här!



Vi vet inte så mycket om Ou, som föddes i Amos Rex, annat 
än att hen är rund och älskar konst. Ou är särskilt lycklig i den 
nuvarande utställningen. Där finns många nya bekantskaper 
och flesta av dem härstammar från underjorden – precis som 
Ou själv! 

Ibland besöker Ou museets gård, för även där uppenbarar sig 
hela tiden nya saker att undersöka. Har du sett hen hoppa 
omkring ovanför takkullarna eller kring pipan på torget? Ou 
färdas ut och in genom takfönstren, men återvänder alltid till 
museet. Hen tycker det är tryggt och trevligt att vara inne i 
grottan, även om konsten kan väcka många olika slags känslor.

Läs mer om barnens Amos Rex: amosrex.fi/sv/ou

En resa till Amos 
Rex medelpunkt
Vägledd av en guide kan du gå ännu djupare in i Underjorden 
tillsammans med dina vänner eller kolleger! På museets 
webbplats kan du lätt boka en egen guidad rundtur för din 
grupp, eller köpa en biljett till en temaguidning.

Läs mer och följ våra evenemang:  amosrex.fi/sv

Ou
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Hmm,  
vems skugga  
är det här?
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Konstnärerna

Geologi
JOHAN CHRISTIAN DAHL
(1788–1857)

TACITA DEAN 
(f. 1965)

A K DOLVEN
(f. 1953)

CECILIA EDEFALK
(f. 1954)

HELENE GARBERG 
(f. 1983)

ANE GRAFF 
(f. 1974)

HOKUSAI 
(1760–1849)

PER KIRKEBY 
(1938–2018)

ERNESTO NETO 
(f. 1964)

MARIELE NEUDECKER 
(f. 1965)

JOÃO PENALVA
(f. 1949)

MARTINUS RØRBYE 
(1803–1848)

GEIR HARALD SAMUELSEN 
(f. 1969)

AXEL STRASCHNOY 
(f. 1978)

JOSEPH WRIGHT OF DERBY 
(1734–1797)

Mytologier 

ROMA AUSKALNYTE 
(f. 1988)

ANTOINE-LOUIS BARYE 
(1795–1875)

LOUISE BOURGEOIS 
(1911–2010)

TACITA DEAN 
(f. 1965)

GUSTAVE DORÉ 
(1832–1883)

CHO DUCK-HYUN 
(f. 1957)
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CECILIA EDEFALK 
(f. 1954)

MAGNUS ENCKELL 
(1870–1925)

AKSELI GALLEN-KALLELA 
(1865–1931)

NICOLA HICKS 
(f. 1960)

LEIF HOLMSTRAND 
(f. 1972)

PIPILOTTI RIST 
(f. 1962)

AUGUSTE RODIN 
(1840–1917)

NINA ROOS 
(f. 1956)

HANS ROSENSTRÖM 
(f. 1978)

KATJA TUKIAINEN 
(f. 1969)

MARIANNA UUTINEN 
(f. 1961)

JENS FERDINAND WILLUMSEN 
(1863–1958)

Ner i kaninhålet  
TOM CLAASSEN 
(f. 1964)

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

ANNA ESTARRIOLA 
(f. 1980)

HÅKON GULLVÅG 
(f. 1959)

JOHN AUGUSTUS KNAPP 
(1853–1938)

ELINA MERENMIES 
(f. 1967)

EDUARD RIOU 
(1833–1900)

STEN ARE SANDBECK 
(f. 1969)

NEDKO SOLAKOV 
(f. 1957)

JOHN TENNIEL 
(1820–1914)

PER WIZÉN 
(f. 1966)
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Människans spår 
FELIPE DE ÁVILA FRANCO 
(f. 1982)

PER BARCLAY 
(f. 1955)

URSULA BIEMANN 
(f. 1955)

INMA HERRERA 
(f. 1986)

JUSSI KIVI 
(f. 1959)

PETER JOHANSSON 
(f. 1964)

BRITTA MARAKATT-LABBA 
(f. 1951)

LUCILA MAYOL 
(f. 1986)

ELINA MERENMIES 
(f. 1967)

GUSTAV METZGER 
(1926–2017)

FÉLIX NADAR 
(1820–1910)

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

MARIELE NEUDECKER 
(f. 1965)

TUULA NÄRHINEN 
(f. 1967)

JOÃO PENALVA 
(f. 1949)

GIOVANNI BATTISTA PIRANESI 
(1720-1778)

TAL R 
(f. 1967)

PASCALE MARTHINE TAYOU 
(f. 1967)

MARKO VUOKOLA 
(f. 1967)

YOUNG-HAE CHANG HEAVY INDUSTRIES
(i samarbete sedan 1999)



Ovan jorden 
Välkommen på äventyr också ovan jorden, på Amos Rex kullar! 

Stanna kvar en stund vid torget. Av oss kan du låna en 
skateboard, drake, högtalare, filt, ett sparkbräde eller 
gatukritor. Från museibutikens kassa får du mot en pant låna 
utrustningen i ett par timmar. 

På torget kan du också beundra och förundra dig över konsten, 
det växande stadslivet och det gamla Glaspalatsets arkitektur 
och neonskyltar.
 
amosrex.fi/sv/shop/
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Tadashi Kawamata: 
Boet 
7.5–4.9.2022
Boet av den japanske skulptören Tadashi Kawamata är en 
skulpturhelhet som byggts av återanvänt material. Verket väller  
ut över Glaspalatsets tak och stiger långt upp längs med  
torgets skorsten. 

Det återvunna materialet har samlats i samarbete med 
Huvudstadsregionens Återanvändningscentral.

Upptäck: 
amosrex.fi/sv/gallery-guide/tadashi-kawamata  
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