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AMOS ON LASIPALATSIN KUNIGAS 

Helsinki on saanut uuden kansainvälisesti merkittävän taidemuseon Amos Rexin. 
Funktionalistinen Lasipalatsi on entisöity pieteetillä ja sen aukion alle on louhittu uudet 
näyttelytilat. Urbaani kulttuurikeskus käsittää Lasipalatsin, maanalaiset näyttelytilat, 
museokaupan, elokuvateatteri Bio Rexin sekä futurististen kattoikkunoiden kupoleista 
kumpuilevan julkisen toiminta-aukion ja terassin. Kokonaisuuden täydentää Lasipalatsin- 
aukion toisella laidalla oleva kaksisataavuotias Turun kasarmin talousrakennus.  

 
Arkkitehtuuriltaan ja näyttelyiltään eri aikakausia yhdistävä Amos Rex esittelee teknisesti 
kokeilevaa nykytaidetta, 1900-luvun modernismia ja muinaisia kulttuureja. Avajaisnäyttely, 
japanilaisen monialaisen taiteilijaryhmän teamLabin digitaalisista installaatioista koostuva  
Massless, etsii nykytaiteen ja -teknologian rajoja. Se vie kävijänsä inspiroivaan virtuaali-
todellisuuteen - meren kuohuntaan, värikylläiseen luontoon, unenomaiseen labyrinttiin – 
osaksi teosta. Näyttelyn pääteos Vortex of Light Particles on suunniteltu erityisesti Amos 
Rexin holvikaarelliseen ja kattoikkunalliseen päänäyttelytilaan.  

Taidemuseo avaa kolme näyttelyä vuodessa ja lupaa yllätyksellisiä kohtaamisia.  
Sen pysyvänä näyttelynä on Sigurd Frosteruksen jälki-impressionistinen taidekokoelma,  
joka koostuu lähinnä englantilais-belgialaisen keraamikko ja taidemaalari Alfred William 
Finchin ja suomalaisen taidemaalarin Magnus Enckellin teoksista.  

Amos Rex on saanut laajalti tunnustusta, myös kansainvälistä, mm. BBC on valinnut  
sen kiinnostavimpien ja innovatiivisimpien 2018 valmistuvien rakennusten joukkoon. 
Brittiläislehti The Guardian ihastelee taidemuseon tilatoteutusta ja restauroinnin 
moitteettomuutta todeten, että Helsinki ei tarvitse amerikkalaisen Guggenheimin  
kaltaisia museoita ja rahoitusta, vaan se on maailmanluokan kulttuurikohde itsessään. 
Arkkitehtuurin ja muotoilun aikakauslehti Dezeen kirjoittaa Helsingin uuden taidemuseon 
osoittavan, että kulttuuria voi rikastaa rakentamalla sitä itse tarvitsematta maailman 
suurimpien kulttuurilaitosten brändiä. 
 
Lasipalatsi aukioineen  
on keskeinen osa kaupunkikuvaa 
 
Lasipalatsinaukion historia ulottuu aikaan ennen Lasipalatsia, Ruotsin vallan ajalle, jolloin 
Kamppi oli sotaväen leiri- ja harjoitusaluetta. Myöhemmin alue oli Suomen Kaartin käytössä 
ja 1830-luvun alkuvuosina Lasipalatsin paikalla oli venäläisen sotaväen Turun kasarmiksi 
nimetty rakennus (Carl Ludvig Engelin piirtämä), joka tuhoutui tulipalossa sisällissodassa 
1918. Jäljelle jäi vain kasarmin talousrakennus, joka toimi kaukoliikenteen linja-autoasemana 
ja lähtölaiturialueena Kampin keskuksen valmistumiseen asti.  

Lasipalatsi on Helsingin huomattavimpia funktionalistisia rakennuksia. Se valmistui 1936 
nuorten arkkitehtien Revellin, Riihimäen ja Kokon suunnittelemana. Rakennus säilyi 
paikallaan vuosikymmenet, vaikka se väliaikaiseksi suunniteltuna oli moneen otteeseen 
purku-uhan alla. Rapistunut Lasipalatsi suojeltiin ja kunnostettiin 1998 kulttuuri- ja 
mediakeskukseksi, jonka jälkeen siinä on toiminut kahviloita, Ravintola Lasipalatsi,  
media-alan yrityksiä, nettipalveluita ja näyttelytiloja.  
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Lasipalatsiin kiinteästi kuuluva Bio Rex oli valmistuessaan yksi kaupungin suurimmista ja  
siitä tuli vuosien varrella ensi-iltanäytösten lippulaivateatteri. Nyt myös elokuvafestivaalit 
palaavat Bio Rexiin. Ravintolat, kahvilat ja katutason pienet liiketilat jatkavat Lasipalatsissa 
entisellään. 
 
Saaristolaispojasta mesenaatiksi 
 

Kemiöläissyntyinen Amos Anderson oli suomenruotsalainen liikemies, lehdenkustantaja, 
taiteen tukija, kansanedustaja, vuorineuvos ja Åbo Akademin kunniatohtori.  
 
Pienviljelijäperheeseen 1878 syntynyt Amos kävi kansakoulun Kemiössä ja opiskeli 
lyhytaikaisesti Turun ruotsinkielisessä kauppakoulussa, Göttingenin yliopistossa Saksassa, 
Lontoossa ja Berliinissä. Helsinkiin 1902 muutettuaan hän toimi monella alalla, mm. 
vakuutusalan liikemiehenä, teollisuusyrittäjänä sekä ruotsinkielisten vakuutusalan ja 
taloudellisten aikakaus- ja sanomalehtien kustantaja.  
 

Vaurautensa Andersson loi ensimmäisen maailmansodan aikana kartuttamalla omaisuuttaan 
Helsingin keskustan kiinteistökaupoilla. Myöhemmin 1920-30-luvulla hänen omistuksessaan 
oli mm. suurin osa Forumin korttelista ja hänen yhtiöitään olivat mm. Suomen suurin 
sanomalehti Hufvudstadsbladet, jonka vastaavana päätoimittajana hän myös toimi sekä 
Tilgmannin kirjapaino, josta hänen johdollaan kehittyi Suomen suurin graafinen laitos.  
 
Laaja-alainen kulttuurin ja tieteen ystävä 
 

Amos Anderssonin kiinnostus taiteeseen, teatteriin, musiikkiin, historiaan ja tieteeseen 
näkyy hänen elämäntyössään edelleenkin niin kulttuurin kuin talouden alalla.  
 
Paljon matkustaneena Anderssonin mielipaikka oli Rooma. Hänen panoksensa Suomen 
Rooman Instituutin Villa Lanten perustamisessa olikin ratkaiseva. Hän teki aloitteen 
instituutin perustamiseksi ja kokosi varat, joilla Villa Lante hankittiin Suomen valtiolle 1950.  
Myös arkkitehtitoimistonsa suunnitteleman ja omistamansa Tamminiemen huvilan 
Andersson lahjoitti valtiolle. Hän rahoitti mm. Ruotsalaisen Teatterin korjaustyöt ja tuki 
Helsingin Taidehallin rakentamista ja Åbo Akademia.  
 
Kuvataiteessa Anderssonia kiinnosti erityisesti keskiaika ja katolisuus, kirkkoarkkitehtuuri  
ja musiikki, myös mystiikka ja seremoniat. Yrjönkadun kivitalon kaupunkikotiinsakin hän 
rakennutti yksityisen kappelin koristaen ja kalustaen sen vanhalla taiteella ja uruilla.  
Myös teatteritaide oli Andersonille läheinen. Hän kirjoitti ja ohjasi näytelmiä, mm. 
keskiaikaan sijoittuvan legendanäytelmän Vallis Gratiae, joka kantaesitettiin Ruotsalaisessa 
Teatterissa. 
 
Arvoituksellinen Amos  
 
Amos Andersson oli monipuolinen ja arvoituksellinen mies. Hänen elämästään on liikkunut  
ja kirjoitettu lukuisia tarinoita. Anderssonin kerrotaan olleen herkkänahkainen, epäluuloinen 
ja hieman etäinen, persoonaltaan kaksijakoinen; tiukka ja tarkka liikemies ja toisaalta 
seurallinen ja vieraanvarainen isäntä. Kotioloissaan hän vietti säntillistä ja yksinkertaista 
elämää, mutta osallistui vilkkaasti seurapiirielämään, jolla hänen arvellaan lievittäneen 
yksinäisyyttään. Omimmillaan hän tunsi olevansa kulttuuripiireissä.  
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Amos oli suosittu naisten keskuudessa - ehkä Suomen rikkaimman miehen maineensakin 
vuoksi - mutta pysyi koko elämänsä ajan poikamiehenä. Hänen vakinaisimpina 
naisseuralaisinaan mainitaan mm. suomalainen näyttelijä Arna Högdahl, ruotsalainen 
näyttelijä Mona Mårtenson ja suomalainen sopraano Sylvelin Långholm.  
 
Amos Anderssonin taidemuseo Helsingissä 
on nyt Amos Rex 
 
Amos Rex on yksityinen taidemuseo, joka ennen avaamistaan toimi Helsingin Yrjönkatu 
27:ssä Amos Anderssonin taidemuseon nimellä. Lähivuosina kivitalon 5. kerroksen 
residenssi avataan uudelleen Anderssonin kotimuseona ja osa museotiloista saneerataan 
toimistoiksi.  
 
Taidemuseon kokoelma käsittää noin 6 000 teosta. Andersson keräsi elinaikanaan 400 
teoksen kokoelman keskiaikaisista paneelimaalauksista modernismiin. Söderlångvikin 
kotimuseossa Kemiönsaarella on pääasiassa teoksia, jotka ovat olleet siellä jo hänen 
aikanaan. Söderlångvikin tila oli Anderssonille rakas kesäpaikka, missä hän vanhemmiten 
vietti suurimman osan aikaansa ja missä hän kuoli 1961.  

Föreningen Konstsamfundet  
arvokkaan perinnön hoitajana 

 
Amos Andersson jätti omaisuutensa 1940 perustamalleen yleishyödylliselle Konstsamfundet-
yhdistykselle, joka hoitaa museotoimintaa hänen testamenttinsa toiveen mukaisesti. 
Yhdistyksen keskeinen tehtävä on tukea suomenruotsalaista kulttuuria ja jakaa stipendejä 
taiteen, journalistiikan ja ammattikoulutuksen aloilla.  

Konstsamfundet omistaa kiinteistöjä ja ylläpitää taidemuseotoimintaa Helsingissä ja 
Kemiönsaarella. Se huolehtii myös Söderlångvikin kartanon noin 6 600 hehtaaria maasta, 
josta osa on varattu Suomen toiseksi suurimpaan omenaviljelykseen.  

AMOS REX AVAINTIEDOT 
 
Taidemuseon perustaja   Amos Andersson, 1965  

Lasipalatsin rakennusten omistaja   Fastighets Ab Glaspalatset i Helsingfors 

Amos Rex -taidemuseon rahoitus ja toiminta Föreningen Konstsamfundet  

Rakennushanke    50 miljoonaa euroa 

Suunnittelu    arkkitehtitoimisto JKMM 
                                                                        pääsuunnittelija Asmo Jaakso  

Toteutus Helsingin kaupungin ja Föreningen                                      
Konstsamfundetin yhteishankkeena 

Museonjohtaja                                                                     Kai Kartio 

Kävijätavoite                                                                         100 000 kävijää vuodessa 
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