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Amos Rex är en diskrimineringsfri zon.

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

Amos Rex 
Mannerheimvägen 22–24
Helsingfors
amosrex.fi

@amoskonst
#amosrex

Vänligen rör  
ej konstverken. 
 
Man får sitta på de soffor som 
märkts ut. 

Gå enbart längs stigarna. Stig 
inte på gräsmattan.  

Utställningsguiderna svarar 
gärna på dina frågor.
 
Utställningen har ett 
ljudlandskap.

AUTISM-
VÄNLIG

SV

Den tysta paraden 
HANS OP DE BEECK
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5 The Workshop
6 Roe Deer
7 Timo
8 The Conversation
9 Staging Silence ( 3 )
10 Brian (rock)
11 Blackberries
12 My bed a raft, the room the sea, 

and then I laughed some gloom 
in me

13 Silent Piano
14 Danse Macabre
15 Happy Birthday
16 The Horseman
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20 Lauren
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 En skinande såpbubbla svävar omkring 
 högt uppe i luften. 
 En ung pojke spänner sin pilbåge. 
 Hans rygg rätas ut och han blundar strax innan 
 pilen som är försedd med en sugkopp flyger iväg. 
 
 På ytan i dammens svarta vatten syns 
 en spegelbild av en färja som rör sig i drömmen, 
 på färjan ligger en flicka och sover. 
 Hurdan värld öppnar sig för hennes slutna ögon?  
 Ett piano väntar ljudlöst. 
 Ett rådjur vänder sig om. 
 
 Alla nyanser i världen har tätnat och blivit gråa. 
 Allt som händer har en igenkännbar form, 
 men rörelsen har stelnat i ögonblicket. 
 Det parkliknande landskapet förenas 
 av något samtidigt bekant och obekant 
 – av tid och tidlöshet. 

Dessa mystiska gestalter och frusna ögonblick är en del 
av den värld som den belgiske konstnären Hans Op de 
Beeck (f. 1969) har skapat i Amos Rex. Den tysta paraden 
är ett skulpturalt sinneslandskap, i vilket det ingår verk 
från åren 2015–2022 samt ett ljudlandskap som är enkom 
skapat för utställningen. Konstnären bjuder in besökaren 
att vandra omkring i en gåtfull park, där det inte finns 
någon viss stig eller tolkning som är den enda rätta, 
utan var och en kan närma sig verken utifrån sina egna 
erfarenheter. Utställningens landskap som liksom täckts 
i aska leder oss att sakta av på takten och blicka in i vårt 
inre – att stanna upp i ögonblicket och tystna.  
 
Hans Op de Beecks konst avbildar livet, dess flyktighet, 
skönhet, och å andra sidan också dess tragikomiskhet. 
Konstnären arbetar smidigt med olika medier och 
säger själv att han navigerar mellan barockens och 
minimalismens formspråk, men kryddar det med en 
kitschestetik à la nutidens supermarket. Hans produktion 
som numera går i olika nyanser av grått består förutom 
av stora rumsliga installationer också av målningar, 
animationer, texter, teckningar, fotografier, videor, opera, 
och teater. Op de Beecks figurativa skulpturer är bundna 
till den klassiska skulpturens tradition och innehåller 
ekon från den verkliga världen. De avbildar ändå inte 
verkligheten, utan är tolkningar av den.  
 
Leken med proportioner och referenserna till 
konsthistorien är en del av kärnan i Op de Beecks konst. 
Verket Danse Macabre, som är placerat i utställningens 
mitt, har ett namn som anspelar på ett välkänt 
dödsdanstema från den senmedeltida kyrkokonsten och 
är en metafor för dödens allmängiltighet. De överraskade 



passagerarna på karusellen påminner oss om dödens 
och livets bitterljuva parad. Tiden och memento mori-
motivet (övers: kom ihåg din dödlighet) fungerar som 
centrala teman också i de verk som föreställer en 
överstor tårtbit och i stillebenen, där Op de Beeck drar 
ut proportionerna hos för oss välbekanta ting och ruskar 
om erfarenheten av vår kropps relation till rummet och 
till verket.  Verken är som scener ur både verkligheten 
och drömvärlden, där även ett litet björnbär kan svälla 
upp och ta gigantiska proportioner. 
 
Glidningen mellan illusion och verklighet är central 
i videoverket Staging Silence (3), där konstnären 
leker med kraft av en visuell synvilla. Verket visar hur 
landskapet mitt för betraktarens ögon förvandlas till ett 
annat när två par händer sträcker sig fram från bildytans 
kanter på ett overkligt sätt och griper in i händelsernas 
gång. Verket visar konstnärens strävan att skapa en s.k. 
visuell fiktion som erbjuder ett ögonblick av under och 
tystnad. 
 
Hans Op de Beeck bor och arbetar i Bryssel. Hans verk 
har ställts ut på separat- och grupputställningar runt om 
i världen och visas nu för första gången i Finland. 

Beskrivningar av verken är skrivna av konstnären

Konstverken



TATIANA (soap bubble/såpbubbla)

2017
Polyester, metall, glas, 
bly, ytbeläggning
48 × 50 × 125 cm

1.

Skulpturen Tatiana (soap bubble) föreställer en 
flicka i verklig storlek som samtidigt blundar 
och blåser såpbubblor med stor koncentration. 
Verket utgör en del av en serie som föreställer 
barn, där konstnären för fram poesin och den 
enkla skönheten som gömmer sig i små vardagliga 
gester.  
 
Bubblorna i handblåst glas förefaller förstelnade, 
som om tiden stannat upp. Bubblan är ett element 
som ofta upprepas i måleriets klassiska tradition. 
Mest typiskt är det i vanitas-stillebenen*, där det 
fungerar som metafor för livets förgänglighet. 

* Vanitas är latin och betyder fåfänga, tomhet eller 
obetydlighet. Vanitas-verk avbildar symboliskt livets och 
njutningens flyktighet samt dödens oundviklighet.
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THE CLIFF

STUPET, 2019
Stål, betong, trä, polyester, 
styrofoam, ytbeläggning
420 × 940 × 291 cm

2.

Den monumentala skulpturen The Cliff förenar 
mänskliga gestalter med ett naturligt landskap. 
Verket består av två 14-åriga ungdomar i verklig 
storlek som sitter på klippkanten vid ett stup. En 
pojke håller en flicka i handen och tittar förälskat 
på henne. Flickan däremot blickar långt mot 
fjärran, sannolikt mot havshorisonten. Hennes 
tankar har vandrat iväg någon annanstans och hon 
fäster ingen uppmärksamhet vid pojken. 



TATIANA (butterfly/fjäril)

2017
Polyester, polyamid, koppar, 
ytbeläggning, trä
79 × 50 × 156 cm 

4. 

En liten fjäril har slagit sig ner på en sittande 
flickas pekfinger, precis som om den blundande 
flickan intuitivt hade erbjudit den sköra insekten 
en landningsplats i exakt rätt ögonblick. 

DANCER

DANSARE, 2019
Polyester, stål, ytbeläggning
110,5 × 110 × 146 cm

3.

Skulpturen som gjorts i verklig storlek föreställer 
en brasiliansk dansare under en paus. Dansaren 
som har försjunkit i sig själv röker med slutna 
ögon en cigarrett i en gammal Chesterfield-
fåtölj, som stilmässigt i regel brukar förknippas 
med herrklubbar. Den överdådiga dräkten med 
sin krona av plymer bildar en kontrast till den 
rofyllda vilopausen. Skulpturen ger ett intryck av 
nertystad glättighet. 
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5. THE WORKSHOP

VERKSTADEN, 2022
Trä, stål, blandteknik 
⌀ 780 cm, höjd 400-800 cm

Den cirkelformade strukturen i utställnings-
rummets mitt har fungerat som utgångspunkt 
för Op de Beecks platsspecifika verk. Den högst 
egendomliga träbyggnaden avslöjar nästan inget 
av vad som händer på insidan. Verktiteln antyder 
ändå att man tillverkar något därinne. Otaliga små 
fönster, improviserade vattenrännor och många 
andra detaljer tyder på att invånaren är en slags 
gör-det-själv person. Op de Beeck brukar i sina 
verk ge tips om hur livet ter sig på insidan bakom 
byggnaders fasader och inbjuder betraktaren att 
fantisera kring invånarna och deras historier. 



Statyn föreställer ett ungt rådjur som vänder på 
sitt huvud precis som om det hade observerat 
vår närvaro. Rådjuret har stelnat för att iaktta oss 
och stirrar på oss på ett sätt som avslöjar att vi 
trängt in på dess revir. Generellt anspelar verket 
på uppfattningarna kring det idylliska och sätten 
att avbilda oskyldighet. Det blommade trädet 
och rådjuret ger ett intryck av sagovärld och de 
invanda sätten att presentera skönhet och dygd 
genom symboliska figurer. 

ROE DEER

RÅDJUR, 2018
Fanér, glas, stål, polystyren, 
polyamid, polyester, gips
200 × 110 × 240 cm 

6.



    

The Conversation visar två herrar med långt skägg 
som verkar försjunkna i en viktig diskussion. Av 
någon obegriplig anledning har de vardera klivit 
upp på en liten och ostadig hopfällbar stege. 
Trots det förefaller männen känna sig ganska 
bekväma. Portföljerna som ställts på golvet tyder 
på att de antingen är på väg hem från arbetet 
eller på väg till det. Är de arbetskamrater, vänner 
eller hör de till samma familj? Vad månne deras 
diskussion går ut på? 

THE CONVERSATION

KONVERSATIONEN, 2019
Trä, polyester, ytbehandling 
81 × 83 × 148 cm 

8.

Timo tittar inte på oss. Han förefaller bara för 
en stund ha slutit ögonen för att dra ett djupt 
andetag sekunden innan han skjuter iväg sin 
gummikoppsförsedda pil. Trots lättheten och 
lekfullheten kräver gesten verklig koncentration, 
och den klassiska ställningen innehåller ett 
flertal referenser. Op de Beeck namnger ofta sina 
skulpturer efter modellens eget namn, så är fallet 
också med denna skulptur.

TIMO

2018
Polyester, trä, stål, 
ytbehandling
80 × 50 × 150 cm 

7.
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Verket för åskådaren på en visuell tripp till 
inbillade platser som blivit öde, som är gåtfulla 
och ofta melankoliska, men samtidigt ändå 
lekfulla. Framför kameralinsen byggs dessa små 
platser upp för att sedan rivas igen, på nytt och 
på nytt.  
 
Staging Silence (3) är den tredje och sista delen 
i en serie självständiga videoverk gjorda utifrån 
samma princip. I verken bygger två namnlösa 
par händer upp inbillade interiörer och river dem 
sedan på en cirka tre kvadratmeter stor miniscen. 
Händerna, ett slags dubbel Deus ex Machina*, 
bestämmer över livet och döden, tillväxten och 
blomstringen eller förfallet på de platser som 
de har skapat. Landskapen och interiörerna 
är överfulla av anspelningar på kulturella och 
subkulturella fenomen samt aktuella och 
historiska teman som hör ihop med människornas 
sätt att ”humanisera” det arkitektoniska och det 
naturliga rummet. 

* Deus ex Machina är latin och en direkt översättning 
lyder: ”Ur Guds maskin”. Begreppet härstammar från 
den grekiska teatern under antiken. Begreppet står 
för en vändning i intrigen, där ett problem löses på ett 
överraskande och ofta otrovärdigt sätt. 

STAGING SILENCE (3)

ISCENSATT TYSTNAD (3), 2019
Svartvit video, stereo, Full HD
Längd 44 minuter 

9.



Blackberries är ett verk som för konstnären tillbaka 
till hans barndom. Op de Beeck har ett levande 
minne av barndomshemmets trädgård, som 
omgavs av en stenmur och där det växte förvildade 
björnbärsbuskar. Bärets rena, tydliga och somrigt 
fräscha smak symboliserar barndomens oskuld 
och den fortfarande öppna framtiden. De tre 
förstorade björnbären betonar betydelsen av 
personliga minnen genom att presentera dem som 
oproportionerliga och drömlika.  

BLACKBERRIES

BJÖRNBÄR, 2019
Trä, polyester, ytbeläggning 
200 × 200 × 145 cm 

11.

Brian sitter i en meditativ ställning med benen 
i kors ovanpå en märkvärdig samling stenar. 
I sina händer håller han en kristallkula, som om 
han med hjälp av den höll på att förutspå en 
hemlighetsfull framtid. 

BRIAN (rock/sten)

2020
Polyester, glas, ytbeläggning
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

MIN SÄNG EN FLOTTE, RUMMET 
HAVET, OCH SEDAN SKRATTADE 
JAG MED LITE DYSTERHET 
INOMBORDS, 2019 

Polyester, polyuretan, stål, 
polyamid, epoxi, trä, ytbeläggning
400 × 400 × 114 cm 

”Som barn föreställde jag mig ofta sängen 
som en flotte, och det mörka nattliga rummet 
omkring mig var havet. När jag gick och lade 
mig drog jag mig tillbaka till den mjuka flotten 
försedd med serietidningar, lite sötsaker 
och en ficklampa för läsning. Det var min 
nödutrustning.” — Hans Op de Beeck  
 
 
Flickan som huggits ut i verklig storlek sover på 
en säng som svävar ovanför en flotte som i sin tur 
flyter i en näckrosdamm. Att somna förknippas 
ofta med en känsla av att sväva. Eftersom flotten 
inte har segel eller roder styrs den av slumpen 
och av naturkrafterna. Flotten blir på så sätt en 
metafor för att ge upp. Bredvid sängen ligger 
böcker, godsaker, ett glas vatten och sömnmedel. 
Fjärilarna som fladdrar omkring symboliserar död 
och förgänglighet. I antikens Grekland tänkte man 
sig fjärilar som en bild av själen. 
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Silent Piano föreställer en gammal grå flygel, som 
är omöjlig att spela på och därmed blir en absurd, 
tyst tolkning av ett musikinstrument. På pianot 
finns ett stilleben som består av tomma fotoramar, 
böcker, drycker, ljus, frukt och cigarretter. 
 
Flyglars öde blir ofta att stå och samla damm 
i villor ute på landsbygden eller i knutarna i 
borgerliga stadshem. Deras närvaro är unken på 
samma sätt som ett bibliotek med gamla böcker 
som inte öppnats på åratal. Det blir fantasins 
uppgift att locka fram ljud och musik. 

SILENT PIANO

DET TYSTA PIANOT, 2015
Trä, polyester, gips, ytbeläggning 
155 × 200 × 146 cm 

13.



27

Den klassiska karusellen är ofta ett barocklikt, 
färggrant och glänsande kitschföremål, som för 
tankarna till ett nostalgiskt förflutet – till en tid 
då karusellen inte tvingades tävla lika hårt om 
uppmärksamheten som i dagens nöjesparker med 
alla sina moderna anläggningar.  
 
Op de Beeck ser karusellen som en tämligen 
absurd och tragikomisk scen, där barnen sätts för 
att rida på trähästar som kretsar runt i en ändlös 
cirkel utan mål. Åkattraktioner som tagits ur bruk 
förvandlas och blir melankoliska. 
 
Den enfärgade gråa skulpturen Danse Macabre 
som föreställer en karusell i verklig storlek 
försöker fånga denna känsla. Den har stannat 
och stelnat på sin plats, och det är som om den 
var täckt av ett tunt lager av aska eller damm. 
Drömmen eller minnet av barndomen kan ibland 
vara söt som en blänkande glansig karusell, men 
karusellen kan också te sig som en slags efterbild 
av ett obehandlat förflutet. 

DANSE MACABRE

2021
Stål, aluminium, trä, polyester, 
polyamid, polyuretan, PVC-
belagd nylon, gips, ytbeläggning
950 x 950 x 650 cm

14.



HAPPY BIRTHDAY

HAR DEN ÄRAN, 2020
Trä, stål, polyamid, 
polyester, ytbeläggning 
225 × 210 × 105 cm 

15. Happy Birthday föreställer en bit av en jättelik 
födelsedagstårta på ett fat. Den enfärgade, 
gråa och oproportionerligt stora skulpturen 
liknar ett förstenat föremål. För Op de Beeck är 
födelsedagstårtan som ett fullständigt memento 
mori*, en påminnelse om livets förgänglighet och 
människans dödlighet, vilken vi på ett märkligt 
sätt vill fira varje år. 

* Memento mori är latin och betyder 
”kom ihåg att du är dödlig”.



16.

Skulpturens gåtfulla ryttare för tankarna både 
till den urgamla ensamma resenären och dagens 
invandrare som söker en ny start på sitt liv. 
Ryttaren har en liten apa som färdkamrat, apan 
sitter på sin husbondes axel och håller upp ett 
parasoll till skydd för honom. Vid hästens sadel 
har man fäst arbetsredskap och en samling 
vardagliga och samtidigt gåtfulla föremål som 
uppenbart är mycket viktiga för resenären.  

THE HORSEMAN

RYTTAREN, 2020
Polyester, stål, polyamid, 
mässing, beläggning 
215 × 92 × 243 cm



På ett klippblock som befinner sig i vattnet växer 
ett träd i vilket man har byggt en koja. Åskådaren 
kan med sin blick från bryggan följa med den 
uppåtriktade cirkelformade rörelsen, som bildas 
av de uthuggna stegen, av de små träbroarna och 
stegarna och som leder upp till kojan. Kojan uppe 
i trädet förefaller vara en idealisk plats att vila på 
och titta på stjärnorna. Skulpturen gör sig väl i den 
romantiska traditionen, där människans litenhet 
och obetydlighet ställs mot naturens storhet. 

STARGAZING

STJÄRNSKÅDANDE, 2020
Trä, polyester, epoxi, 
harts, polyamid, stål, 
glasfiber, ytbeläggning 
146,5 × 146,5 × 199,5 cm

17.
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The Boatman är en skulptur i verklig storlek, där 
en man ser ut att skjuta ut en båt från stranden. 
I likhet med verket The Horseman är båtfararen en 
hemlös och ensam medelålders man. Han har ena 
halvan av livet bakom sig och är ständigt på väg 
någonstans. Han har packat ner hela sin tillvaro 
i den lilla båten. Livräddningsföremål, personliga 
ägodelar och föremål som eventuellt duger att 
sälja eller idka byteshandel med har alla samlats 
och knutits ihop till ett obestämbart knyte. 

THE BOATMAN

BÅTFARAREN, 2020
Polyester, stål, trä, MDF-
skiva, epoxi, glasfiber, 
polyamid, konstgjord gips, 
ytbeläggning, vass, glas, 
polyuretan, gummi, bambu
400 × 400 × 180 cm

18.



Den unga flickan som slutit sina ögon har lindat 
en trådstump kring sina fingrar så den formar ett 
geometriskt mönster. I denna oerhört enkla och 
universella barnlek måste händerna följa en liten 
anspråkslös koreografi för att åstadkomma ett 
visst mönster.   

LAUREN

2016
Polyester, blandteknik 
37 × 47 × 124 cm

20. 

The Three Sisters är en skulptur som föreställer 
tre hönor i verklig storlek. En av hönorna vilar, 
en annan tittar energiskt och vaksamt omkring 
sig och den tredje pickar med näbben. Op de 
Beeck avbildar tamdjur på ett mycket vardagligt 
sätt i sina verk: anspråkslöst, med små medel 
och poetiskt. Enligt konstnären verkar det som 
om den vardagliga enkelheten hos djur som lever 
tillsammans med människan inverkar lugnande 
på vår upplevelse av tidens gång. 

THE THREE SISTERS

TRE SYSTRAR, 2020
Polyester, stål, ytbeläggning 
112 × 84 × 47 cm

19.



Mum and Dad är en skulptur i halv skala som 
föreställer ett åldrande par. Paret står i sina 
morgonrockar och iakttar, precis som om det 
under nattens lopp hade hänt någonting på 
gatan och som de nu försöker ta reda på där de 
står i dörröppningen. Parets kroppsspråk och 
ansiktsuttryck berättar mycket om deras ålder 
och relation till varandra. 

MUM AND DAD

MAMMA OCH PAPPA, 2019
Polyester, trä, ytbeläggning 
42 × 42 × 165 cm

21.
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Skulpturhelheten Vanitas XL är en hommage 
till vanitas-traditionen*, en känd genre inom 
konstens och målarkonstens historia. Denna till 
gigantisk storlek förstorade skulptur anspelar på 
Op de Beecks tidigare mer klassiska variationer 
på vanitas-temat. I de enfärgade stilleben-
skulpturerna förekommer både traditionella 
föremål som hör till genren och mer moderna 
föremål. Dödskallarna från människor, korallerna, 
växterna, flaskorna, vaserna, frukterna, 
dryckesburkarna, ljusstakarna med mera bildar 
sina egna individuella kompositioner som 
avspeglar vår nutida livsmiljö. Samtidigt påminner 
de om människans förgänglighet. 

* Vanitas är latin och betyder fåfänga, tomhet eller 
obetydlighet. Vanitas-verken avbildar livets och 
njutningens flyktighet och dödens oundviklighet. 

VANITAS XL

2021
Polyester, polyuretan, metall, 
polyamid, ytbeläggning 
ca. 350 × 350 × 290 cm

22.



    

En pojke som leker med marmorkulor har satt sig 
på knä och blundar för ett ögonblick innan han 
koncentrerat kastar iväg kulan. 

TIMO 
(marbles/ marmorkulor) 
(small version/ liten version)

2019
Polyamid, glas, trä, 
stål, ytbeläggning  
40 × 40 × 113 cm

23.



    

Flickan som krupit ihop på soffan har gett sig 
sömnen hän och det skiljer hennes värld från 
betraktarens verklighet. Att sova och att drömma 
är totalt slutna existensformer, vilket Op de Beeck 
här refererar till. Den stora klassiska Chesterfield-
soffan har tagit flickan i en mjuk omfamning. 
Verket som är baserat på konstnärens egna 
erfarenheter fångar en stund då den vuxne iakttar 
det sovande barnet. I den stunden är barnets 
kropp som allra sårbarast och behöver skydd och 
vård, men samtidigt är sinnet hos barnet någon 
annanstans, i en parallell verklighet.

SLEEPING GIRL

SOVANDE FLICKA, 2017
Polyester, aluminium, 
ytbeläggning 
210 × 100 × 76 cm

24.



    

Byn som förefaller öde är byggd på monokroma 
pålar och fungerar som ett fiktivt hem för ett litet 
fiktivt kollektiv. I den övergivna byn finns saker 
som roddbåtar, vakttorn, fisknät och döda träd 
som alla berättar sina egna historier. Op de Beeck 
har utforskat hus som byggts på träpålar i Vietnam 
och på Filippinerna och de husen har fungerat som 
inspiration till denna stillsamma bosättning på 
vattnet. 
 
Op de Beeck iscensätter ofta parallella världar 
och beskriver sina verk som visuella fiktioner. 
Han strävar efter att skapa fantasiomgivningar 
som är lätta att förstå och välbekanta och därför 
möjliga att känna igen och godkänna som verkliga, 
även om de otvivelaktigt är översättningar och 
tolkningar utformade som skulpturer. Konstnären 
föredrar att kalla sina bilder ”visuell fiktion” 
istället för ”fantasi”.

THE SETTLEMENT (indoor)

BOSÄTTNINGEN 
(inomhusversion), 2016
Trä, blandteknik
ca. 1300 × 1000 × 400 cm 
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På utställningen får du följa din 
intuition och undersöka verken 
på just det sätt du själv vill och 
är intresserad av. Här får du ändå 
några tips om du förlorar din inre 
kompass:

Ous favoriter

Vakna upp!

Verken på utställningen är som ögonblick och gestalter 
som frusit i tiden. Men tänk om gestalterna skulle vakna 
till liv, vad skulle de då göra? Festa, prata, eller kanske 
lämna museet och sticka sin kos? Vad säger de till 
varandra, och vad tror du de säger till dig? 

Låt verken leda dig. Du kan hitta på en historia åt dem i 
samma takt som du går runt på utställningen. 

Och härnäst?
Stanna upp vid något av verken för ett ögonblick och slut 
ögonen. Det finns ett ljudlandskap på utställningen, men 
kan du också höra nåt annat? Prat, klapprande skor, eller 
kanske rent av tystnad? Andas djupt och lugnt några 
gånger, och lyssna på din omgivning. När du öppnar 
ögonen kan du koncentrera blicken på den första sak 
som du ser. Vad är det? Tänk efter eller skriv ner fem 
saker som du lägger märke till. 

Ou som bor i museet är förtjust i utställningens djur. 
De finns många olika arter av dem! Hur många kan du 
upptäcka? Du kan berätta ditt svar för en museiguide. 
Hen kan i sin tur dela hur många Ou har hittat. 

På den här sidan kan du göra egna anteckningar 
eller teckningar! 



    

Generation 2023 är den tredje upplagan av en triennal för 
konst och visuell kultur av unga konstnärer. Utställningsverken 
bildar tillsammans en översikt av det finländska konstfältets 
mångsidighet och allt rikare flora. Generation 2023 ger en 
inblick i de ungas personliga uppfattningar om relationen 
mellan människa och natur, om frågor kring identitet och 
mental hälsa, om covid-19-pandemin, och om konstens roll i att 
hantera de här svåra frågorna.

GENERATION 2023-KONSTNÄRERNA ÄR: 
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
KOMMANDE 29.3.–20.8.2023

Studio Rex är museets konstverkstad. Där kan du stanna 
upp för att granska, känna efter och göra – oberoende 
av hurdan din relation till att själv skapa konst än är.   

På Den tysta paraden möter du en så gott som 
monokrom, alltså en enfärgad värld. Tänk om din egen 
vardag skulle förändras och bestå av bara en färg, eller 
om färgerna inte betedde sig på det sätt som vi har blivit 
vana vid?  

I Studio Rex har du en chans att undersöka hur det 
monokromatiska kan begränsa konstbetraktandet, men 
hur det också kan skapa nya möjligheter.  

Stick dig in i samband med utställningsbesöket! Du kan 
också reservera en konstverkstad för din grupp.

Mer information om konstverkstäder, guidade 
introduktioner och evenemang under utställningen: 
amosrex.fi

Studio Rex
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