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Vi rekommenderar att ni använder materialet 
som komplettering till en rundvandring med 
en av Ateneums sakkunniga guider. Läraren 
kan tillämpa uppgifterna och tipsen för olika 
åldersgrupper. Museet har gjort små guidehäf-
ten för vardera utställningen som vi rekom-
menderar att läraren avhämtar och utnyttjar. 
Där finns bl.a. utställningarnas väggtexter och 
bilder på några verk. 
  OBS! Museets förnyade samlingsutställning 
öppnas 18.3.2016 varefter det finns skolmateri-
al som ansluter sig till utställningens guidning-
ar på vår webbplats. Det lönar sig att ta del av 
tipsen i guiden inför ett utställningsbesök. Du 
hittar också många användbara frågor och tips 
i idéhäftet som publicerades i anslutning till 
Ateneums Konstpacke. Häftet finns på webb-
platsen. 
  Av upphovsrättsliga skäl ingår endast ett 
fåtal konstverksbilder i materialet. 
  Vi rekommenderar att skolgrupper reser-
verar en av Ateneums guider för sitt besök. En 
guidning för skolgrupper kostar 70 €, grupp-
storlek max 20 elever, gratis inträde till museet. 
  Vänligen läs igenom anvisningarna för skol-
grupper på vår webbplats före besöket.

Välkomna till museet!

Ateneums team för publikarbete

KONSTMUSEET ATENEUM, VÅREN 2016
 UTSTÄLLNINGSINFORMATION 
TILL SKOLORNA

I detta material finns bakgrundsfakta, tips och 
uppgifter för skolor i anslutning till Ateneums 
två specialutställningar våren 2016:
 
•    AUGUSTE RODIN 5.2.–8.5.2016  
•   JAPANOMANI I DEN NORDISKA   
     KONSTEN 1875-1918 18.2.–15.5.2016

VÄLKOMNA TILL ATENEUM!



3

AUGUSTE 
RODIN
Styrka, skönhet, sirlighet och även erotik bjuder 
den franske konstnären Auguste Rodins utställ-
ning på, den första skulpturutställningen på 
länge. Rodin (1840–1917) skakade om skulptur-
konsten i grunden. Flera av hans verk har med 
tiden blivit berömda och älskade. När Rodins 
skulpturer visades i slutet av 1800-talet ansågs 
de ändå ofta alltför vågade och realistiska. Emel-
lanåt utdömdes de för att de ansågs ofullborda-
de och sakna narrativt innehåll. 
  Rodins livfulla och spontana bildspråk var 
något alldeles nytt på den tiden. Han koncen-
trerade sig på att avbilda människokroppen, och 
man kan betrakta honom som den sista repre-
sentanten för klassisk bildhuggarkonst. Rodins 
naturalistiska sätt att avbilda muskulatur och 
rörelse förmedlar starka känslor, spår efter hans 
händer som format lera eller grov sten ingår i 
hans konstnärliga uttryck. 
  Det som för andra såg ofärdigt ut var för Ro-
din fullkomligt. ”I varje verk avslöjar konstnä-
ren hemligheter som döljer sig under det yttre 
höljet”, har han sagt. 
  I utställningen presenteras också verk av 
Rodins finländska elever Sigrid af Forselles 
(1860–1935) och Hilda Flodin (1877–1958). 
  Auguste Rodins utställning är en sampro-
duktion av Nationalmuseum i Stockholm, 
Konstmuseet Ateneum, Musée Rodin i Paris 
och dess tidigare huvudkurator Antoinette Le 
Normand-Romain. Flera museer och privata 
konstsamlare har lånat ut verk till utställningen.
  Utställningen visas i museets bottenvåning, 
salarna 3–5, och på avsatsens utställningssal 
på 3:e våningen.  Utställningsalarna har olika 
teman:

Sal 3 (1 våningen), Helvetets portar
Sal 4 (1 våningen), Rodins senare produktion 
och experiment
Sal 5 (1 våningen), Rodins finländska elever 
Hilda Flodin och Sigrid af Forselles
Sal 33 (3 våningen), Rodin i sin ateljé

Vänligen observera att det finns mycket naket i 
skulpturerna.

NYCKELORD:
Bildhuggarkonst, skulpturmaterial, nakenmo-
dell, myter, berättelser, symbolistisk litteratur 
och filosofi, erotik, gestaltning av rörelse, 
känslor, konst- och kulturlivet i Paris kring 
sekelskiftet 1900.

BILD 1: AUGUSTE RODIN: TÄNKAREN, 1880.
DENNA AVGJUTNING ÄR FRÅN 1964, HÖJD 72 CM, ATENEUM
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UPPGIFT 1, FÖRE MUSEIBESÖKET:
TÄNKAREN
Auguste Rodins berömdaste skulptur är Tän-
karen. En version av den ägs av Ateneum. Se 
efter på bildbandet på webben hur många olika 
versioner av skulpturen ni hittar som är gjorda 
av Rodin själv (t.ex. på sökordet: Rodin Thin-
ker). Sök sedan upp Tänkarens audioguidetext 
från samlingarnas audioguide på Ateneums 
webbplats och diskutera vilka tankar skulptu-
ren väcker hos er.

UPPGIFT 2, I MUSEET:
LÅT ÖGAT VANDRA
Arbeta parvis eller i mindre grupper så att 
paret (eller de övriga i gruppen) blundar eller 
står med ryggen mot en skulptur. Välj skulptur 
och sedan en detalj av den (till exempel ett 
fotblad). Låt din blick gå över skulpturens yta 
och beskriv för de andra vad du ser.

UPPGIFT 3, I MUSEET:
OLIKA VERSIONER AV SAMMA MOTIV
Leta på utställningen efter ett skulpturmotiv 
som finns i olika materialutföranden / i olika 
storlek. Hur avviker de från varandra? (detal-
jer, stämning, helhetsintryck)?

VANLIGA FRÅGOR OCH TIPS VID SKULPTURERNA:

• Läs inte genast skulpturens titellapp. Om du nu skulle ge den ett namn, vad skulle denheta?
• Vad kan du bedöma om skulpturens person och historia bara genom att se på den?
•     Vad skulle människan i skulpturen kunna tänka på just nu? 
•  Vad betyder det att posera?
• Kan du inta samma ställning som gestalten i skulpturen? Hur känns det att vara i den stä-

ningen? 
•  Vilken rörelse skulle det vara naturligt att göra efter denna?

Välj en skulptur som har en stark känsla av rörelse och studera den närmare. Vad är vackert (och 
motsatsen: vad är fult)? Motivera. 
 
Bildvinkel: Fundera på hur (och varför) skulpturens gestalt presenteras just på det här sättet? 
Hur inverkar skulpturens storlek på dess stämning och innehåll?
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UPPGIFTENS BAKGRUND:
Det sägs att Rodin förklarade för en kritiker som såg på när han tecknade:

“Kan ni förstå, att när jagformar en skulptur måste jag inte bara ha fullständig kun-
skap om den mänskliga kroppen, utan också en stark känsla för alla dess egenskaper? 
Jag måste liksom ta in människokroppens linjer, de måste bli en del av mig själv, djupt 
förankrade i min själ. Jag måste känna dem i mina fingerspetsar. Allt detta måste ske 
som ett naturligt flöde från mitt öga till min hand. Först då kan jag vara säker på att 
jag har förstått. Se nu här! Vad är denna teckning? När jag tecknade kroppens former 
flyttade jag aldrig blicken från modellen. Varför? För att jag ville försäkra mig om att 
ingenting undgick min uppmärksamhet. Inte en enda tanke på de tekniska svårighe-
terna med att få ner linjerna på pappret får bromsa upp flödet av känslor för objektet, 
från mitt öga till min hand. I det ögonblick jag flyttar – Auguste Rodin

UPPGIFT 4, I MUSEET:
KONTURTECKNING
Material: Teckningsunderlag, papper och 
blyertspennor. Välj en skulptur du vill studera 
närmare. Teckna konturerna på ett papper 
utan att en enda gång lyfta pennan från papp-
ret. Du kan också försöka att på samma sätt 
som Rodin låta bli att se på pappret medan 
du tecknar. Du kan upprepa övningen ett par 
gånger. Uppföljning genom diskussion i grup-
pen: Vad upptäckte du om skulpturens form? 
Vad var utmanande eller svårt, vad var lätt? 
Övningen kan också göras i skolan så att någon 
elev eller läraren är modell.

UPPGIFT 5, I SKOLAN:
RÖRELSETECKNING
Målet med rörelseteckning är att hjälpa elev-
en att ge akt på människokroppen i rörelse, 
alltså inte att producera en detaljerad, färdig 
teckning. En elev (eller läraren) intar först en 
ställning, sedan andra ställningar, som res-
ten av klassen förevigar. Ni kan börja med 5 
sekunders poseringar och sedan förlänga tiden 
till 15, 30, 45 och upp till 60 sekunder. Använd 
penna och låt bli att alls lyfta pennan från 
pappret. Rörelsen ska vara avslappnad, glidan-
de, snabb; koncentrera er på att fånga formen.

UPPGIFT 6, I SKOLAN:
OFFENTLIGA SKULPTURER
Jämför Rodins berömdaste offentliga skulpturer (på bildbandet på webben Rodin: Monument av 
Balzac, eller Rodin: Burghers of Calais) med skulpturer du känner bättre (till exempel Wäinö 
Aaltonens staty av Aleksis Kivi eller Walter Runebergs minnesmärke av J. L. Runeberg). Uppgift: 
Planera en offentlig skulptur för din egen krets. Vad skulle den uppmärksamma eller fira? Hur skulle 
den se ut? Var skulle den placeras?
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Japan öppnades och började knyta handelsför-
bindelser med västvärlden för ca 150 år sedan. 
Landet hade i hundratals år varit stängt för 
utlänningar och i och med öppningen vaknade 
ett stort intresse för den ostasiatiska kulturen i 
Europa i slutet av 1800-talet. Att samla japansk 
konst och japanska föremål blev rentav ett mo-
defenomen vilket hade stor inverkan på bild-
konsten, formgivningen, inredningen och mo-
det. Den österländska konstuppfattningen fick 
också fäste i Norden och gjorde ett outplånligt 
intryck på konstnärer inom olika områden.
  Ateneums utställning granskar och presen-
terar den japanska konstens inverkan på den 
nordiska konsten. Utställningen visas i muse-
ets översta, 3:e våning. Utställningens huvud-
teman är:

1.  ELEGANT EXOTISM
2. NATUREN PÅ NÄRA HÅLL OCH PÅ            
  AVSTÅND 
3. FINSTÄMD HARMONI 

Verk som avspeglar ovan nämnda teman kan 
du hitta i flera olika utställningssalar. 
Fundera på temana och verken och gör också 
uppgifter i anslutning till dem. För tecknings- 
och skrivuppgifter ska ni ta med er papper och 
blyertspennor från skolan. Skrivunderlag av 
storleken A4 får man låna från garderoben; det 
är förbjudet att använda museets väggar som 
underlag. Färgpennor eller tusch får inte heller 
användas i utställningssalarna.

JAPANOMANI 
I DEN NORDISKA KONSTEN 
1875–1918

BILD 2: HELENE SCHJERFBECK: KOSTYMBILD I, 1908/1909.
OLJA PÅ DUK, 46 X 56,5 CM, ATENEUM

BILD 3: KITAGAWA UTAMARO: PORTRÄTT AV UYO-TEHUSETS 
GEISHA, ODATERAD.
JAPANSK TRÄSNITT, 36,5 X 24 CM,  ATENEUM
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1. ELEGANT EXOTISM 

NYCKELORD: stil, skönhet, mode, exotism, dekorativa föremål, 
bruksföremål

När Japan öppnades började japanska föremål och japansk konst strömma in 
i väst. Konstnärerna skaffade japanska produkter som prydnad till sina hem 
och arbetsrum – tyger, solfjädrar och skärmar, och de drack sitt te ur vackra 
japanska porslinskoppar. Japanska träsnitt hängdes på väggarna. Konstnärerna 
avbildade också sådant i sina verk. Det japanska var modernt!
 

UPPGIFT 7, I MUSEET: 
INREDNINGSMANI
Sök i salen Elegant exotism (sal 20) efter verk där man i ett rum och dess 
inredning har använt japanska föremål, kläder eller tyger. Vad hittar du som 
är japanskt?

UPPGIFT 8, I MUSEET: 
EN JAPANSK SELFIE
Sök er till salen Japanomani (sal 27). Där finns en liten scen. Klä dig bakom 
skärmen i en japansk dräkt som hänger på ställningen och ta en selfie på sce-
nen mot en japansk bakgrund. Ni kan också ta gruppbilder med hela klassen. 
Så gjorde man också på 1800-talet.

UPPGIFT 9, I SKOLAN: 
JAPANSKA TYGER,
SCHABLONARBETE
Förutom penna och papper behöver du ett tygstycke, textilfärg och en svamp 
eller en bit skumplast. Tänk ut en enkel dekor i japansk stil och teckna ner 
konturerna på ett stadigt papper eller en transparang. Klipp ut figuren. Ta ett 
vitt eller enfärget tygstycke, lägg schablonen på tyget och dutta färg på tyget. 
Var sparsam med färgen så att schablonen inte blir för våt. Låt tyget torka och 
fixera det enligt bruksanvisningen före användning.

UPPGIFT 10, I SKOLAN: 
MANGA, SERIEBILDER!
Manga är japanska och betyder helt enkelt seriebild. Den tidigaste och mest 
kända mangakonstnären var Hokusai som levde 1760–1849 (sal 25). Utan-
för Japan betyder manga i dag japansk seriebild. Manga är mycket populärt i 
Japan men har fått en stor läsekrets också i västvärlden där många själv också 
har börjat teckna i mangastil. Sök på nätet uppgifter om manga och hur man 
tecknar manga, till exempel på adressen http://www.sangatsumanga.fi Teckna 
en figur i mangastil eller alternativt, teckna en serie på några rutor om sådant 
du minns från ditt besök på Ateneum.
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2. NATUREN PÅ NÄRA HÅLL      
    OCH PÅ AVSTÅND

NYCKELORD:  blommor, träd, fåglar, in-
sekter, grodor, fiskar, berg, hav, årstider – vår, 
sommar, höst, vinter

De japanska föremålens och träsnittens natur-
motiv väckte förtjusning. Ett nytt sätt att be-
trakta och avbilda naturen genom att fördjupa 
sig i detaljer, fann sin väg till konstnärernas 
verk också i Norden. Inte bara de öppna land-
skapen utan också sådant som tidigare hade 
ansetts anspråkslöst, såsom en liten fågel på 
en kvist eller blommorna vid en bäck, blev nu 
tillräckligt intressant som motiv för mera 
avancerade konstverk.

UPPGIFT 11, I MUSEET:
DET SUSAR I VASSEN,
TECKNINGSUPPGIFT
Försök hitta små djur i utställningens konst-
verk eller på föremålen: finns där insekter, 
sköldpaddor eller grodor? Sådant kan du bland 
annat hitta i konstverken i salen Naturen på 
nära håll och på avstånd (sal 28). Välj ett eller 
flera djur som modell och teckna av dem i stort 
format på papper. Kom ihåg att hålla avstånd 
till konstverket, ca en halv meter, när du stude-
rar verk som hänger på väggen. Man får aldrig 
röra vid konstverken.

UPPGIFT 12, I SKOLAN: 
MIN ÅRSTID
Vilken är din favoritårstid? Teckna eller måla 
med vattenfärg endera en närbild, en detalj 
eller ett helt landskap som beskriver din favo-
ritårstid.

OBS. I hörnutrymmet i sal 28 kan ni undersöka 
naturen genom att använda olika redskap som 
är ämnade för publiken, med hjälp av ett mikro-
skop och förstoringsglas. I detta utrymme kan 
ni hitta bland annat trollsländor!

3. FINSTÄMD HARMONI

NYCKELORD: sförenklande, stilisering, 
tomrum, stillhet

Den japanska konsten ledde bort de väster-
ländska konstnärerna från att strängt kopiera 
naturen. I konsten var det inte nödvändigt att 
efterapa naturen och avbilda det man ser som 
sådant, utan det viktigaste var att göra val: att 
koncentrera sig på det väsentliga och gestalta 
det. Jämna färgytor ersatte den flera århundra-
den långa traditionen i den västerländska kon-
sten att skapa en tredimensionell vision med 
hjälp av skuggor. Det nya synsättet återspegla-
des också i ett nytt sätt att göra kompositioner 
och man vågade lämna stora delar tomma.

UPPGIFT 13, I SKOLAN:
DE TOMMA YTORNAS LOV
Välj ett intressant motiv, vad som helst, till 
exempel nära dig i klassrummet. Gör en 
komposition av motivet med lätt penna på 
pappret. Förenkla formerna genom att lämna 
bort onödiga detaljer. Teckna konturerna 
med vaxkrita och måla ditt verk färdigt till 
exempel med akvarell- eller täckfärg. 
Måla jämna färgytor och använd endast ett 
fåtal färger så att resultatet blir harmoniskt 
och lugnt.

UPPGIFT 14, I MUSEET:
SINNESRO
Studera verken i salarna Finstämd harmoni, I 
skogens tempel och Snölandskap (salarna 29, 
30 och 31). Välj ett arbete som tilltalar dig. 
Ställ dig framför verket och studera det un-
der tystnad, i lugn och ro. Andas in djupt och 
slappna av, låt verkets stämning inverka på dig. 
Prata inte med någon.



VERKETS FORM
Det japanska inflytandet återspeglades också 
i formen på de nordiska konstnärernas verk: 
det höga och smala kakemono-formatet blev 
vanligare, men också det låga, breda formatet 
makimono användes.

UPPGIFT 15, I MUSEET:
UPPGIFTER OM VERKET
Sök upp två verk på utställningen, ett som du 
anser vara av kakemono- och ett av makimo-
no-format. Skriv upp följande uppgifter om 
verken från namnlapparna på ett papper:
- konstnärens namn
- konstnärens levnadsår
- konstnärens nationalitet
- konstverkets årtal
- konstverkets namn
- konstverkets teknik

UPPGIFT 16, I SKOLAN: 
JAPANSK VY
Välj endera formatet, kakemono eller makimo-
no och klipp ett teckningspapper i valt format. 
Komponera och teckna eller måla ett eget 
naturmotiv på pappret. Ge verket ett namn. 
Fundera tillsammans över hur bildens format 
inverkar på hur ni upplever landskapet.

JAPANSK ORDLISTA:
EDO: Tidigare namn på Tokyo
EDO-PERIODEN: 1603-1868
FUJI: Japans heliga berg, de japanska konstnä-
rernas idealbild
GEISHA: En utbildad kvinnlig underhållare, 
sångerska, danserska
JAPONISME: Den japanska konstens inflytan-
de på den västerländska bildkonsten, konstindu-
strin och arkitekturen
KABUKI: Populär teatergren där kvinnoroller 
spelades av män
KAKEMONO:  Hög och smal hängande bild-
rulle, målad på papper eller siden
MAKIMONO: Vågrät bildrulle som öppnar 
sig från höger till vänster
MANGA:  Japansk allmän benämning på en 
bildsamling bestående av bilder med olika 
motiv. Den berömdaste mangakonstnären var 
Hokusai. Senare har ordet fått betydelsen av 
speciellt japanska serieteckningar.
NIPPON: Japan
SAMURAI: Medlem av den regerande krigar-
klassen
TATAMI: Vävd vassmatta
UKIYO-E: Allmän benämning på träsnitt från 
Edo-perioden, till en början var de svartvita,
senare mångfärgade
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