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Ethän koske  
taideteoksiin.

Merkityille sohville  
saa istua. 

Kuljethan vain poluilla.  
Ethän astu nurmikolle. 
 
Näyttelytilassa työskentelee 
keskusteluoppaita.
 
Näyttelyssä on  
äänimaisema.
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 Kiiltävä saippuakupla leijailee korkealla. 
 Nuori poika jännittää jousipyssynsä. 
 Hänen selkänsä suoristuu ja silmänsä sulkeutuvat 
 juuri ennen imukupillisen nuolen kimpoamista. 
 
 Mustavetisen lammen pintaan heijastuu peilikuva 
 unessa lipuvasta lautasta, jolla lepää tyttö. 
 Minkälainen maailma avautuu 
 hänen suljettujen silmiensä alla? 
 Piano odottaa äänetönnä. 
 Metsäkauris käännähtää. 
 Maailman sävyt ovat tiivistyneet harmaaksi. 
 
 Tapahtumilla on tunnistettava muoto, 
 mutta liike on jähmettynyt hetkeen. 
 Puistomaista näkymää yhdistää samanaikaisesti 
 tuttu ja tuntematon — toisaalta aika ja ajattomuus.  

Nämä mystiset hahmot ja paikoilleen pysähtyneet 
hetket ovat osa Hans Op de Beeckin (s. 1969) Amos 
Rexiin luomaa maailmaa. Belgialaisen taiteilijan 
Hiljainen paraati on veistoksellinen mielenmaisema, 
joka sisältää teoksia vuosilta 2015–2022 sekä näyttelyä 
varten luodun äänimaiseman. Taiteilija kutsuu kävijän 
vaeltamaan arvoituksellisessa, elämän eri vaiheita 
kuvaavassa puistossa, jossa ei ole yhtä oikeaa polkua 
tai lukittua tulkintatapaa, vaan jokainen voi lähestyä 
teoksia omasta kokemusmaailmastaan käsin. 
Näyttelyn ikään kuin tuhkaan peittynyt maisema 
johdattaa hidastamaan tahtia ja kannustaa peilaamaan 
sisäänpäin — hiljentymään hetkeen.   
 
Hans Op de Beeckin taide kuvaa elämää, sen 
hetkellisyyttä, kauneutta ja toisaalta tragikoomisuutta. 
Taiteilija työskentelee sulavasti eri medioiden välillä 
ja hän kertoo navigoivansa barokin ja minimalistisen 
muotokielen välillä, mutta maustettuna nykypäivän 
supermarketin kitschestetiikalla. Hänen nykyään 
lähes kokonaan harmaan eri sävyistä koostuva 
tuotantonsa käsittää suurten tilallisten installaatioiden 
lisäksi maalauksia, animaatioita, tekstejä, piirroksia, 
valokuvia, videoita, oopperaa, ja teatteria. Taiteilijan 
esittävät veistokset kiinnittyvät klassisen kuvanveiston 
traditioon ja sisältävät kaikuja reaalimaailmasta. 
Ne eivät kuitenkaan kuvaa todellisuutta, vaan ovat 
nykytaiteen tulkintoja siitä. 
 
Mittasuhteiden leikki ja taidehistorialliset viittaukset 
ovat osa taiteilijan kuvastoa. Näyttelyn keskellä 
sijaitsevan Danse Macabre -teoksen nimi viittaa 
myöhäiskeskiaikaisesta kirkkotaiteesta tunnettuun 



kuolemantanssiaiheeseen, joka on vertauskuva 
kuoleman yleismaailmallisuudelle. Karusellia esittävän 
teoksen yllättävät matkustajat muistuttavat elämän 
ja kuoleman katkeran suloisesta paraatista. Aika ja 
memento mori (suom. muista kuolevasi) -aihe toimivat 
keskeisinä teemoina myös ylisuurta kakkupalaa 
ja asetelmaa kuvaavissa teoksissa, joissa taiteilija 
venyttää asioiden totuttuja mittasuhteita ja nyrjäyttää 
kokemuksen kehon suhteesta tilaan ja teokseen. 
Teokset ovat kuin kohtauksia eletystä ja toisaalta unen 
mahdollisuuksien täyttämästä maailmasta, jossa 
pienestä karhunvatukastakin voi paisua jättiläismäinen.   
 
Liukuma illuusion ja toden välillä korostuu 
Staging Silence (3) -videoteoksessa, jossa taiteilija 
leikkii visuaalisen harhan voimalla. Teoksessa maisema 
muuntautuu katsojan silmien edessä toiseksi, kun 
kuva-alan reunoilta kurkottavat käsiparit puuttuvat 
epätodellisella tavalla tarinan kulkuun. Kädet rakentavat 
ja purkavat kuvan yhä uudelleen maisemasta toiseen 
lipuvien sävelkulkujen tahdissa. Teoksessa on läsnä 
taiteilijan pyrkimys luoda niin sanottua visuaalista 
fiktiota, joka tarjoaa hetken ihmeitä ja hiljaisuutta.   
 
Hans Op de Beeck asuu ja työskentelee Brysselissä. 
Hänen teoksiaan on ollut laajasti esillä yksityis- ja 
ryhmänäyttelyissä ympäri maailman ja nyt ensi 
kertaa Suomessa. 

Teoskuvaukset ovat taiteilijan kirjoittamia

Teokset



TATIANA (soap bubble/saippuakupla)

2017
Polyesteri, metalli, 
lasi, lyijy, pinnoite
48 × 50 × 125 cm 

1.

Tatiana (soap bubble) on veistos silmänsä 
sulke neesta todellisen kokoisesta tytöstä 
puhaltamassa keskittyneesti saippuakuplaa. 
Teos on osa lapsia esittävien veistosten 
sarjaa, jossa taiteilija tuo esiin pieniin arki-
siin eleisiin kätkeytyvää runollisuutta ja 
yksinkertaista kauneutta.  
 
Käsinpuhalletusta lasista valmistetut kuplat 
vaikuttavat jähmettyneiltä, kuin aikaan 
pysähtyneiltä. Kupla on toistuva elementti 
maalaustaiteen klassisessa perinteessä. 
Tyypillisimmillään se esiintyy vanitas*-
asetelmissa, jossa se toimii vertauskuvana 
elämän ohikiitävyydelle. 

* Vanitas on latinaa ja se tarkoittaa turhuutta, tyhjyyttä 
tai mitättömyyttä. Vanitas-teokset kuvaavat symbolisesti 
elämän ja nautinnon tilapäisyyttä sekä kuoleman 
vääjäämättömyyttä. 
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THE CLIFF

JYRKÄNNE, 2019
Teräs, betoni, puu, polyesteri, 
styrofoam, pinnoite
420 × 940 × 291 cm

2.

Monumentaalinen veistos The Cliff liittää 
ihmishahmot osaksi maisemaa. Teoksessa kaksi 
todellisen kokoista 14-vuotiasta nuorta istuu 
suuren kalliojyrkänteen reunalla. Poika pitää 
kädestä tyttöä tuijottaen tätä rakastuneena. Tyttö 
sen sijaan katsoo kaukaisuuteen, oletettavasti 
kohti meren horisonttia. Hänen ajatuksensa ovat 
kulkeutuneet toisaalle, eikä hän kiinnitä poikaan 
mitään huomiota. 



TATIANA (butterfly/perhonen)

2017
Polyesteri, polyamidi, 
kupari, pinnoite, puu
79 × 50 × 156 cm

4. 

Pieni perhonen on laskeutunut istuvan tytön 
etusormelle, aivan kuin silmänsä ummistanut tyttö 
olisi intuitiivisesti tarjonnut hauraalle hyönteiselle 
laskeutumispaikan juuri oikealla hetkellä.

DANCER

TANSSIJA, 2019
Polyesteri, teräs, pinnoite
110,5 × 110 × 146 cm

3. 

Todelliseen mittakaavaan tehty veistos kuvaa 
brasilialaista tanssijaa tauolla. Itseensä 
uppoutuneena ja suljetuin silmin tämä 
polttaa savuketta vanhassa Chesterfield-
nojatuolissa, joka tyylillisesti liitetään usein 
herrasmieskerhoihin. Ylenpalttinen asu 
höyhenkruunuineen muodostaa vahvan kontrastin 
esiintyjän rauhalliseen lepohetkeen. Veistos 
synnyttää vaikutelman hiljentyneestä hilpeydestä.
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5. THE WORKSHOP

TYÖPAJA, 2022
Puu, teräs, sekatekniikka 
⌀ 780 cm, korkeus 400-800 cm

Taiteilija on käyttänyt näyttelytilan keskellä 
olevaa lieriömäistä rakennetta paikkasidonnaisen 
teoksensa lähtökohtana. Eriskummallinen 
puurakennus ei juurikaan paljasta, mitä 
sen sisäpuolella tapahtuu. Teosnimi antaa 
kuitenkin ymmärtää, että siellä valmistetaan 
jotakin. Lukuisat pienet ikkunat, improvisoidut 
vesikourut ja monet muut yksityiskohdat 
vihjaavat asukkaan olevan jonkinlainen tee-
se-itse-ihminen. Op de Beeckillä on tapana 
antaa teoksissaan vihjeitä yksityisistä elämistä 
rakennusten julkisivujen takana ja kutsua katsoja 
kuvittelemaan rakennusten mahdollisia asukkaita 
ja heidän tarinoitaan. 



Veistoksen nuori metsäkauris kääntää päätään 
aivan kuin se olisi juuri huomannut läsnäolomme. 
Eläin on jähmettynyt tarkkailemaan, tuijottaen 
meitä tavalla, joka osoittaa meidän tunkeutuneen 
sen yksityisalueelle. 
 
Kokonaisuutena teos viittaa käsityksiin 
idyllisyydestä ja tavoista kuvata viattomuutta. 
Kukkiva puu ja kauris herättävät mielikuvia 
satujen maailmasta sekä vakiintuneista tavoista 
esittää kauneutta ja hyveellisyyttä symbolisten 
hahmojen kautta.

ROE DEER

METSÄKAURIS, 2018
Vaneri, lasi, teräs, polystyreeni, 
polyamidi, polyesteri, kipsi
200 × 110 × 240 cm

6.



    

Teoksessa The Conversation kaksi siististi 
pukeutunutta pitkäpartaista herraa näyttävät 
uppoutuneen johonkin tärkeään keskusteluun. 
Jostain käsittämättömästä syystä he ovat 
kivunneet pienille ja heiveröisille taittotikkaille. 
Kaikesta huolimatta miehet vaikuttavat tuntevan 
olonsa varsin mukavaksi. Lattialle asetetut salkut 
viittaavat siihen, että he ovat joko palaamassa 
töistä tai matkalla sinne. Ovatko he työtovereita, 
ystäviä tai perhettä? Mistä heidän keskustelussaan 
mahtaa olla kyse?

THE CONVERSATION

KESKUSTELU, 2019
Puu, polyesteri, pinnoite
81 × 83 × 148 cm

8. 

Timo ei katso meitä kohti. Hän vaikuttaa vain 
hetkeksi ummistaneen silmänsä vetääkseen 
syvään henkeä ennen kuin ampuu kumitulpalla 
varustetun nuolen. Keveydestä ja leikkisyydestä 
huolimatta ele vaatii todellista keskittymistä, ja 
sen hyödyntämä klassinen asentoaihe sisältää 
lukuisia viittauksia. Taiteilija nimeää veistoksensa 
usein mallien omilla nimillä, kuten myös tässä 
veistoksessa.

TIMO

2018
Polyesteri, puu, 
teräs, pinnoite
80 × 50 × 150 cm

7. 
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Teos vie katsojan visuaaliselle matkalle läpi 
kuvitteellisten paikkojen, jotka ovat autioituneita, 
arvoituksellisia ja usein melankolisia, mutta 
kuitenkin leikkisiä. Kameran linssin edessä nämä 
pieneen mittakaavaan tehdyt paikat rakennetaan 
ja puretaan yhä uudelleen ja uudelleen. 
 
Staging Silence (3) on kolmas ja viimeinen osa 
samalla periaatteella toteutettujen itsenäisten 
videoteosten sarjaa. Teoksissa kaksi nimetöntä 
käsiparia rakentaa ja purkaa kuvitteellisia 
sisätiloja ja maisemia noin kolmen neliömetrin 
kokoisella mininäyttämöllä. Käsiparit, eräänlainen 
kaksinkertainen Deus ex Machina*, päättävät 
luomiensa paikkojen elämästä ja kuolemasta, 
kasvusta ja kukoistuksesta tai rappeutumisesta. 
Maisemat ja sisätilat ovat tulvillaan viittauksia 
kulttuurin ja alakulttuurin ilmiöihin sekä 
ajankohtaisiin ja historiallisiin teemoihin, 
jotka liittyvät ihmisten tapaan ”inhimillistää” 
arkkitehtonista ja luonnollista tilaa.

* Deus ex Machina on latinaa ja sen suora käännös on 
“Jumala koneesta”. Termi on lähtöisin antiikin Kreikan 
teatterista. Sillä tarkoitetaan juonenkäännettä, jossa 
tarinassa kohdattu ongelma ratkaistaan yllättävällä ja 
usein epäuskottavalla tavalla.

STAGING SILENCE (3)

LAVASTETTU HILJAISUUS (3), 2019
Mustavalkoinen video, 
stereo, Full HD
Kesto 44 minuuttia

9.



Blackberries-teos vie taiteilijan takaisin tämän 
lapsuuteen. Op de Beeckillä on elävä muisto 
lapsuudenkotinsa kivimuurien ympäröimästä 
puutarhasta, jossa kasvoi villiintyneitä 
karhunvatukkapensaita. Marjan puhdas, selkeä 
ja kesäisen raikas maku kuvastaa lapsuuden 
viattomuutta ja vielä avoimena odottavaa 
tulevaisuutta. Kolmena kappaleena kuvattu 
ja suurennettu karhunvatukka korostaa 
henkilökohtaisten muistojen merkitystä esittäen 
ne suhteettomina ja unenkaltaisina.

BLACKBERRIES

KARHUNVATUKAT, 2019
Puu, polyesteri, pinnoite
200 × 200 × 145 cm

11. 

Brian istuu meditatiivisessa asennossa jalat 
ristissä merkillisen kivimuodostelman päällä. 
Käsissään hän pitelee kristallipalloa, kuin 
ennustaen siitä salaperäistä tulevaisuutta.

BRIAN (rock/kivi)

2020
Polyesteri, lasi, pinnoite
94 × 68 × 150 cm

10. 
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12. MY BED A RAFT, THE ROOM 
THE SEA, AND THEN I LAUGHED 
SOME GLOOM IN ME

SÄNKYNI LAUTTA, HUONE MERI, 
JA SITTEN NAUROIN HIEMAN 
SYNKKYYTTÄ SISÄLLÄNI, 2019 
 
Polyesteri, polyuretaani, teräs, 
polyamidi, epoksi, puu, pinnoite
400 × 400 × 114 cm

”Lapsena kuvittelin usein sänkyni olevan 
lautta, ja pimeä öinen huone ympärilläni oli 
meri. Nukkumaan mennessä vetäydyin 
pehmeälle lautalle hätävarusteinani sarjakuvia, 
hieman makeisia ja taskulamppu lukemista 
varten.” —Hans Op de Beeck 
 
 
Todelliseen kokoon toteutetun veistoksen tyttö 
nukkuu sängyllä, joka leijuu lummelammikossa 
kelluvan lautan yllä. Uneen vaipumiseen liittyy 
usein tunne leijumisesta. Koska lautassa ei ole 
purjetta tai ohjainta, sitä kuljettavat sattuma 
ja luonnonvoimat. Lautasta muodostuu näin 
vertauskuva antautumiselle. Sängyn vieressä 
on kirjoja, makeisia, lasi vettä ja unilääkkeitä. 
Ympärillä lepattavat perhoset symboloivat 
kuolevaisuutta ja ohimenevyyttä. Antiikin 
Kreikassa perhosten ajateltiin kuvastavan sieluja.
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Silent Piano esittää vanhaa harmaata flyygeliä, 
joka on soittokelvoton ja siten absurdi, äänetön 
tulkinta soittimesta. Pianon päällä on tyhjistä 
valokuvakehyksistä, kirjoista, juomista, 
kynttilöistä, hedelmistä ja savukkeista koostuva 
asetelma. 
 
Flyygeleiden kohtalona on usein päätyä 
keräämään pölyä maaseutuhuviloiden tai 
muiden porvariskotien nurkkiin. Niiden läsnäolo 
on samalla tapaa tunkkainen kuin kirjastolla, 
jonka vanhoja kirjoja ei ole avattu vuosikausiin. 
Mielikuvituksen tehtäväksi jää kutsua ääni ja 
musiikki esiin.

SILENT PIANO

HILJAINEN PIANO, 2015
Puu, polyesteri, kipsi, pinnoite
155 × 200 × 146 cm

13.
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Klassinen karuselli on usein barokkimainen, 
värikäs ja kimalteleva kitsch-esine, joka viittaa 
nostalgiseen menneisyyteen – aikaan, jolloin se 
ei joutunut kilpailemaan huomiosta nykyaikaisten 
huvipuistolaitteiden paljoudessa. 
 
Op de Beeck näkee karusellin jokseenkin 
absurdina ja tragikoomisena näyttämönä, 
jolle lapset asetetaan ratsastamaan kiertävillä 
puuhevosilla loputonta, päämäärätöntä ympyrää. 
Käytöstä poistettuna huvipuistolaitteet muuttuvat 
melankolisiksi. Danse Macabre, luonnollisen 
kokoinen yksivärisen harmaata karusellia kuvaava 
veistos, pyrkii vangitsemaan tämän tunteen. Se on 
pysähtynyt, jähmettynyt aloilleen, ja on kuin ohut 
tuhka- tai pölykerros olisi peittänyt sen alleen. 
 
Unelma tai muistuma lapsuudesta saattaa joskus 
olla suloinen kuin kirkkaaksi kiillotettu karuselli. 
Toisille karuselli voi kuitenkin näyttäytyä karkeana 
jälkikuvana käsittelemättömästä menneisyydestä.

DANSE MACABRE

2021
Teräs, alumiini, puu, polyesteri, 
PVC-pinnoitettu nylon, kipsi, 
polyamidi, polyuretaani, pinnoite
950 × 950 × 650 cm

14.



HAPPY BIRTHDAY

HYVÄÄ SYNTYMÄPÄIVÄÄ, 2020
Puu, teräs, polyamidi, 
polyesteri, pinnoite
225 × 210 × 105 cm

15. Teos esittää jättikokoista syntymäpäiväkakun 
palasta lautasella. Yksivärisen harmaa, 
suhteettoman suuri veistos näyttää kivettyneeltä 
esineeltä. Taiteilijalle syntymäpäiväkakku on kuin 
täydellinen memento mori*, muistutus elämän 
ohimenevyydestä ja ihmisten kuolevaisuudesta, 
jota haluamme oudolla tavalla juhlistaa joka vuosi.  

* Memento mori on latinaa ja tarkoittaa “muista kuolevasi”.



16.

The Horseman -teoksen arvoituksellinen 
ratsastaja tuo mieleen sekä ikiaikaisen 
yksinäisen matkantekijän, että nykypäivän 
uutta alkua etsivän siirtolaisen. Ratsastajan 
matkakumppanina on pieni apina, joka istuu 
isäntänsä olkapäällä pidellen auringonvarjoa 
tämän suojana. Hevosen satulaan on kiinnitetty 
työkaluja sekä kokoelma arkipäiväisiä ja samalla 
salaperäisiä, matkaajalle selvästi hyvinkin 
merkityksellisiä esineitä.

THE HORSEMAN

RATSUMIES, 2020
Polyesteri, teräs, polyamidi, 
messinki, pinnoite
215 × 92 × 243 cm



Vedessä olevan lohkareen päällä kasvaa puu, 
johon on rakennettu puumaja. Katsoja voi seurata 
katseellaan pieneltä laiturilta lähtevää ja ylöspäin 
suuntautuva kiertoliikettä, joka muodostuu 
puumajaan johtavista veistetyistä askelmista, 
pikkuruisista puusilloista ja tikkaista. Puuhun 
rakennettu maja vaikuttaa ihanteelliselta paikalta 
levätä ja katsella tähtiä. Veistos asettuu osaksi 
ihmisen pienuutta ja mitättömyyttä suhteessa 
luonnon suuruutta käsittelevää romantiikan 
traditiota.

STARGAZING

TÄHTIÄ TARKKAILLEN, 2020
Puu, polyesteri, epoksi, 
hartsi, polyamidi, teräs, 
lasikuitu, pinnoite
146,5 × 146,5 × 199,5 cm

17.
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The Boatman on luonnollisen kokoinen veistos, 
jossa mies näyttää työntävän pientä soutuvenettä 
irti rannasta. The Horseman -teoksen ratsastajan 
tavoin myös veneilijä on koditon ja yksinäinen 
keski-ikäinen mies, elämänsä puolivälissä ja aina 
matkalla jonnekin. Hän on pakannut pieneen 
veneeseen koko elämänsä. Selviytymisvälineet, 
henkilökohtaiset tavarat ja mahdollisesti myyntiin 
tai vaihtokaupaksi kelpaavat esineet on kerätty 
yhteen ja sidottu epämääräiseksi kasaksi.

THE BOATMAN

VENEILIJÄ, 2020
Polyesteri, teräs, puu, 
MDF-levy, epoksi, lasikuitu, 
polyamidi, keinotekoinen 
kipsi, pinnoite, ruoko, lasi, 
polyuretaani, kumi, bambu
400 × 400 × 180 cm

18.



Silmänsä sulkenut nuori tyttö on pujotellut 
langanpätkän käsiensä välissä geometriseksi 
muodostelmaksi. Tässä äärimmäisen 
yksinkertaisessa ja yleismaailmallisessa lasten 
leikissä käsien täytyy seurata pienimuotoista 
koreografiaa saadakseen aikaan tietyn kuvion.  

LAUREN

2016
Polyesteri, sekatekniikka
37 × 47 × 124 cm

20. 

The Three Sisters on kolmea todellisen kokoista 
kanaa esittävä veistos. Yksi kanoista lepää, toinen 
katsoo valppaana ja kolmas nokkii. Op de Beeck 
kuvaa ihmisen kesyttämiä eläimiä teoksissaan 
hyvin arkipäiväisellä tavalla: vaatimattomasti, 
pienimuotoisesti ja runollisesti. Taiteilijan 
mukaan ihmisten rinnalla elävien eläinten arkinen 
yksinkertaisuus vaikuttaa rauhoittavasti koke-
mukseemme ajan kulumisesta.

THE THREE SISTERS

KOLME SISARTA, 2020
Polyesteri, teräs, pinnoite
112 × 84 × 47 cm

19. 



Mum and Dad on puolitetussa mittakaavassa 
toteutettu veistos ikääntyneestä pariskunnasta. 
Pariskunta seisoo aamutakit yllään tarkkaile-
massa, aivan kuin yön aikana kadulla olisi 
tapahtunut jotain, josta he yrittävät ovelta käsin 
saada selvyyden. Pariskunnan kehonkieli ja 
kasvojen ilmeet kertovat paljon heidän iästään ja 
suhteestaan toisiinsa.  

MUM AND DAD

ÄITI JA ISÄ, 2019
Polyesteri, puu, pinnoite
42 × 42 × 165 cm

21.
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Veistoskokonaisuus Vanitas XL mukailee 
maalaustaiteen historiasta tuttua vanitas-teosten* 
lajityyppiä. Tällä jättimäiseksi suurennetulla 
versiolla taiteilija viittaa aiemmin tekemiinsä 
klassisempiin vanitas-aiheen muunnelmiin. 
Yksivärisissä asetelmaveistoksissa on kuvattu 
sekä perinteisiä lajityypin mukaisia esineitä että 
nykyaikaisempia tavaroita. Veistoksina toteutetut 
ihmisen pääkallot, korallit, kasvit, pullot, vaasit, 
hedelmät, juomatölkit, kynttilänjalat ynnä 
muut muodostavat yksilöllisiä sommitelmia, 
jotka kuvastavat nykyistä elinympäristöämme. 
Samalla ne muistuttavat ihmisen olemassaolon 
ohimenevyydestä. 

* Vanitas on latinaa ja se tarkoittaa turhuutta, tyhjyyttä 
tai mitättömyyttä. Vanitas-teokset kuvaavat symbolisesti 
elämän ja nautinnon tilapäisyyttä sekä kuoleman 
vääjäämättömyyttä. 

VANITAS XL

2021
Polyesteri, polyuretaani, 
metalli, polyamidi, pinnoite
noin 350 × 350 × 290 cm 
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Marmorikuulilla leikkivä poika on asettunut 
polvilleen keskittyneenä ja ummistanut hetkeksi 
silmänsä heittääkseen kuulan kädestään. 

TIMO 
(marbles/marmorikuulat) 
(small version/pieni versio)

2019
Polyamidi, lasi, puu, 
teräs, pinnoite
40 × 40 × 113 cm

23.
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Sohvalle käpertynyt nukkuva tyttö on antautunut 
unelle, joka erottaa hänen maailmansa 
katsojan todellisuudesta. Nukkuminen ja unien 
näkeminen ovat täysin suljettuja olotiloja, 
joihin taiteilija viittaa teoksessaan. Veistoksen 
suuri klassinen Chesterfield-sohva on ottanut 
tytön mukavan pehmeään syleilyyn. Taiteilijan 
henkilökohtaiseen kokemukseen pohjaava teos 
tallentaa hetken, jolloin aikuinen tarkkailee 
nukkuvaa lastaan. Tuolloin lapsen ruumis 
on kaikkein haavoittuvimmillaan ja tarvitsee 
suojelua ja hoivaa, mutta samalla siinä asuva 
tietoinen mieli on jossain toisaalla, rinnakkaisessa 
todellisuudessa.

SLEEPING GIRL

NUKKUVA TYTTÖ, 2017
Polyesteri, alumiini, pinnoite
210 × 100 × 76 cm
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Autiolta näyttävä, monokromaattinen paalujen 
päälle rakennettu kylä toimii kuvitteellisena 
kotina pienelle kuvitteelliselle yhteisölle. 
Hylätystä kylästä löytyvät yksityiskohdat, kuten 
soutuveneet, vartiotornit, kalastusverkot ja 
kuolleet puut, kertovat kukin omaa tarinaansa. 
Taiteilijan tekemä tutkimus Vietnamista ja 
Filippiineiltä löytyvistä puupaaluille rakennetuista 
taloista on toiminut inspiraationa tälle hiljaiselle 
veden päällä sijaitsevalle asumukselle. 
 
Op de Beeck lavastaa usein rinnakkaisia 
maailmoja ja kuvailee teoksiaan visuaaliseksi 
fiktioksi. Hän pyrkii luomaan kuvitteellisia 
ympäristöjä, jotka ovat ymmärrettäviä ja tuttuja, 
ja siten mahdollista tunnistaa ja hyväksyä 
todellisuudeksi. 

THE SETTLEMENT (indoor)

ASUTUS (sisäversio), 2016
Puu, sekatekniikka
noin 1300 × 1000 × 400 cm

25.



Hiljainen paraati -näyttelyssä saat 
seurata intuitiota ja tutkia teoksia 
oman fiiliksen ja mielenkiinnon 
mukaan. Tässä on kuitenkin 
muutama vinkki, jos kadotat 
sisäisen suuntavaistosi: 

Oun lempparit 

Herätys! 
Näyttelyn teokset ovat kuin hetkiä ja hahmoja, jotka ovat 
pysähtyneet ajassa. Mutta mitä jos hahmot heräisivät 
henkiin, mitä ne silloin tekisivät? Juhlivat, juttelevat, vai 
yrittävätkö ne kenties karata museosta? Mitä ne sanovat 
toisilleen, ja mitä luulet, että ne sanoisivat sinulle?  

Anna teosten johdatella sinua. Voit keksiä niille omaa 
tarinaa samalla kun etenet näyttelyssä. 

Mitä seuraavaksi? 

Pysähdy hetkeksi jonkun teoksen äärelle, ja sulje silmät. 
Näyttelyssä on äänimaisema, mutta mitä muuta voit 
kuulla? Puheensorinaa, kenkien kopinaa, tai kenties 
hiljaisuutta? Hengitä muutama kerta rauhallisesti, ja 
kuuntele ympäristöä. Kun avaat silmät, keskitä katseesi 
ensimmäiseen asiaan, jonka näet. Mikä se on? Mieti tai 
kirjaa siitä ylös viisi havaintoa. 

Museossa asuva Ou on ihastunut näyttelyn eläimiin. 
Niitähän on monta erilaista lajia! Kuinka monta sinä 
löydät? Voit lopuksi kertoa vastauksesi museon 
oppaalle. Hän saattaa vastineeksi jakaa, kuinka monta 
Ou on löytänyt. 

Tälle sivulle voit tehdä omia muistiinpanoja tai piirustuksia! 



    

Generation 2023 on nuorten tekijöiden taidetta ja visuaalista 
kulttuuria esittelevän triennaalin kolmas toteutuskerta. 
Näyttelyn teokset luovat katsauksen Suomen taidekentän 
monialaiseen ja alati rikastuvaan kirjoon avaten nuorten 
omakohtaisia käsityksiä niin ihmisen ja luonnon välisestä 
suhteesta, identiteetistä ja mielenterveydestä kuin pandemia-
ajasta sekä taiteen roolista näiden vaikeiden aiheiden 
käsittelyssä.  

GENERATION 2023 -TAITEILIJAT: 
Alfred Aalto, Bayonle Adelakun, Mimmi Ahonen, Robin Berende & 
Antti Järvelä, Amos Blomqvist, Saikou Ceesay, Katariina Fortuna, 
Maija Fox, Suvi Haapaniemi, Claudia Hirvonen, Siiri Hänninen & 
Jon Pettersson, Aatos Ketvel, Yoonsik Kim, Aarne Kivelä, 
Aino Kontinen, Samir Kuronen, Heini Laaksonen, Oona Laitinen, 
Juho Lehiö, Kuutti Lemmetyinen, Janna Lindfors, Auri Lukkarinen & 
Iris Kareoja, Axel Lyytikkä, Anniina Marjakangas, Kristian Miettinen, 
Nsambu & Pieski, Emma Oittinen, Veeti Otsamo, Iiris Puustinen, 
Ilmari Pylvänäinen, Salaado Qasim, Dara Riikonen, Eetu Ronkainen, 
Johanna Saikkonen, Viivi Saikkonen, Mariia Sennikova, Sofia Sirén, 
Saga Suni, Karo Tapiovaara, Aino Tillonen, Leevi Toija, Anette Toiviainen, 
Ida Tomminen, Vertti Turunen, Alina Uura, Juulia Vanhatalo, 
Karun Verma, Olivia Viitakangas, Ada Vuorinen & Venla Vuorinen, 
Yu Yue, Rong-Ci Zhang

GENERATION 2023
TULOSSA 29.3.–20.8.2023

Studio Rex on museon taidepajatila, jossa voit pysähtyä 
tarkastelemaan, tunnustelemaan ja tekemään – oli oma 
suhteesi taiteen luomiseen mikä tahansa. 

Hiljainen paraati -näyttelyssä kohtaat lähes 
monokromaattisen, eli yksivärisen maailman. Mitä jos 
oma arkesi muuttuisikin vain yhden sävyn väriseksi, 
tai jos värit eivät käyttäytyisikään niin kuin olemme 
tottuneet? 

Studio Rexissä pääset tutkimaan, miten 
monokromaattisuus voi rajoittaa taiteen katsomista, 
mutta myös sitä, voiko se luoda uudenlaisia 
mahdollisuuksia. 

Piipahda tilassa näyttelykäynnin yhteydessä! Voit myös 
varata ryhmällesi taidepajan. 

Lisää tietoa varattavista palveluista ja näyttelyn 
aikaisista tapahtumista:  
amosrex.fi 

Studio Rex
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