
LÄS 
FUNDERA 
GÖR SJÄLV  
 
I studiematerialet som hänför sig till utställningen kan du hitta något att fundera 
på, förslag till diskussionsämnen samt uppgifter som man endera kan göra i museet, 
i skolan eller hemma, före eller efter ett museibesök.

HISTORIER INOM FINSK KONST  
– ATENEUMS TURNERANDE SAMLING 

Rovaniemi konstmuseum 6.1–23.4.2017 
Uleåborgs konstmuseum 13.5–17.9.2017 
Kuopio konstmuseum 6.10.2017–4.3.2018

Finlands självständighets jubileumsår firas med en utställning av verk ur Konstmuseet Ateneums samlingar. 
Den följer samma teman som utställningen Historier inom finsk konst som visas på Ateneum och täcker 
tiden från storfurstendömets tid ända till 1960-talet. På olika håll i Finland är det nu möjligt att se både 
klassiker och mera sällan visade verk ur Ateneums samlingar.  

YTTERLIGARE TIPS OCH UPPGIFTER 

http://www.ateneum.fi/wp-content/uploads/2015/10/koululaisaineisto_syksy2016_ruotsi.pdf 
http://www.ateneum.fi/skolor/temaguidningar-for-skolor/?lang=sv
http://www.ateneum.fi/opastukset/museokaynnin-etkot-ja-jatkot/?lang=sv
Endast på finska: http://kalevalataidettakouluille.ateneum.fi/
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Akseli Gallen-Kallela: Sampo smides, 1893  
Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Akseli Gallen-Kallela målade många verk baserade 
på berättelserna i Finlands nationalepos Kalevala. 
Kalevala är berättelsernas skattkista; människorna 
har trollkraft, de är med om de mest otroliga även-
tyr, och Sampo, en märklig maskin, kan ur sitt inre 
trolla fram salt, säd och pengar. 

Målningens Kalevalamotiv beskriver hur Sampo till-
verkades: smeden Ilmarinen smider en maskin som 
ger rikedom och allt gott till landets folk. Hur ser då 
denna Sampo ut? Det berättar bilden inte. Komposi-
tionens diagonala linjer, framställningen av ljus och 
skugga och människorna engagerade i sitt arbete 
leder uppmärksamheten till platsen där Sampo blir 
till, men maskinen de tillverkar kan vi inte se. 

KALEVALA 
SAMPO SMIDES

UPPGIFTER

I museet 
Verket Sampo smides är ett av Gallen-Kallelas 
stora Kalevalamotiv. Studera målningen och dess 
detaljer i lugn och ro. Finns där några bekanta 
föremål? Vad används de väldiga blåsbälgarna till? 
Hur många personer kräver arbetet med att smida 
Sampo? Hur är personerna klädda? Ni kan också 
fundera på vilka ljud kan man höra i det mål-
ningen beskriver. Vilka lukter finns där i skogens 
smedja? 

I museet 
Fundera över vilka metoder konstnären har 
använt för att skapa den starka stämning vi ser i 
målningen. Se på vilka färger han har använt och 
på penseldragen. När man står framför den riktiga 
målningen kan man se och uppleva den på ett 
annat sätt än på bild. Se på verket på nära håll och 
på avstånd. Gå ändå inte för nära. Ett lämpligt nä-
ravstånd är cirka en halv meter från konstverket.

I skolan eller hemma 
Vår tids mirakelmaskin. Kalevalas Sampo pro-
ducerade bland annat mjöl och pengar. Vad eller 
hurdan skulle dagens Sampo vara som producerar 
lycka och rikedom? Teckna och gör en bild av en 
ny Sampo. Uppgiften kan också göras som grupp-
arbete – det är på det sättet Sampo föds på mål-
ningen också. Fantisera tillsammans och skissa 
upp en modern Sampo, en maskin som kan tillver-
ka något mycket nödvändigt och önskat. Tillverka 
prototyper av en ny mirakelmaskin genom att 
teckna eller konstruera tredimensionellt.
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Pekka Halonen: Självporträtt, 1906 
Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Karjalainen

Beda Stjernschantz: Självporträtt, 1892 
Bild: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen 

Yrjö Ollila: Självporträtt, 1912 
Bild: Finlands Nationalgalleri / Janne Mäkinen

JAG, DU, HAN, HON  
SJÄLVPORTRÄTT 
OCH PORTRÄTT

Hurdan är jag? Konstnärerna har alltid undrat 
över det och gjort bilder av sig själva. Idag vet alla 
vad en selfie är – vi tar bilder av oss själva och 
tänker ofta ganska noga på hurdana bilder vi vill ta 
av oss själva och visa andra. 

Konstnären Pekka Halonen har avbildat sig själv 
rakt framifrån. Ljuskällan finns nere framför 
honom och kastar skuggor i ansiktet och bakom 
konstnären. På de två andra porträtten har konst-
närerna avbildat sig snett framifrån, vilket är van-
ligt beträffande självporträtt: målningsunderlaget 
finns framför konstnären, och då måste hen se sig 
själv i en spegel som är lite på sidan. I en spegel 
blir vänster höger och tvärtom. 

UPPGIFTER

I museet & i skolan eller hemma 
Studera dessa och andra porträtt på utställningen. 
Vilken är stämningen i bilderna? Fundera och 
diskutera: hur inverkar ställningen på bilden och 
det intryck den ger? Jämför porträtt där personen 
ses rakt framifrån, snett från sidan eller snett upp-
ifrån eller nedifrån – vad är det för en människa 
som blickar ut från bilden? Prova själv hemma 
eller i skolan olika ställningar och miner framför 
en spegel.  

Undersök färgerna i porträtten. Hur inverkar olika 
färger på hur vi uppfattar personen?

I skolan eller hemma 
Selfie såsom en konstnär. Ta en selfie och skriv 
ut den på en A4:a. Färga, måla eller ändra bilden 
på annat sätt – kanske genom att klistra in andra 
element i den – försök ge självporträttet den stil 
du önskar. Du kan också teckna eller måla en bild 
av dig själv på ett papper. Fäst porträttet på väg-
gen. Om ni gör uppgiften i skolan eller i en annan 
grupp, fäst alla porträtt på väggen när de är färdiga 
och diskutera dem. 
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Eero Järnefelt: Porträtt av Tekla Hultin, 1905 
Bild: Finlands Nationalgalleri / Pirje Mykkänen

Akseli Gallen-Kallela: Porträtt av doktor Herman Frithiof  
Antell, 1886. Bild: Finlands Nationalgalleri / Yehia Eweis 

Tekla Hultin var Finlands första kvinnliga doktor i 
filosofi. Hon var också riksdagsledamot och kvin-
noaktivist och dessutom redaktör på dagstidning-
en Päivälehti, Helsingin Sanomats föregångare. 
Eero Järnefelt har avbildat denna banbrytare och 
många kvinnors förebild mot en reducerad, lugn 
bakgrund, där man endast kan urskilja några få 
detaljer. 

I det andra porträttet finns många detaljer. Det 
föreställer den förmögne, finländske konstsamlaren 
Herman Frithiof Antell som har haft stor betydelse 
för Konstmuseet Ateneum: han testamenterade 
sin betydelsefulla konstsamling till museet och 
dessutom pengar för att sköta samlingen. Antell 
har avbildats i sitt eget arbetsrum omgiven av kära 
föremål. En sådan bild kallas miljöporträtt.

UPPGIFTER

I museet 
Gå fritt omkring och se på porträtten i utställning-
en. Var och en väljer sin egen favorit bland dem. 
När ni sedan går igenom utställningen tillsam-
mans kan var och en visa vilket porträtt hen har 
valt och berätta varför det intresserar. 

I skolan eller hemma 
Parvis. Börja med att diskutera med ditt par: Hur 
skulle du klä dig om någon skulle måla eller teck-
na ett porträtt av dig? Vilka föremål eller annat 
skulle du vilja ha med på porträttet? Var skulle du 
vilja att porträttet målades? Skulle du sitta eller 
stå – i vilken ställning skulle du vara? När ni har 
diskuterat, gör porträtt av varandra enligt önske-
målen, tekniken är fri. 

I skolan eller hemma 
Fundera över hurdana platser du trivs på. Om du 
kunde flytta dit just nu, vad skulle du ta med dig? 
Människor, saker, husdjur? Om du är hemma, välj 
din favoritplats där. Gör sedan en bild av dig själv 
i din egen omgivning, välj själv teknik. Låt före-
mål berätta något om dig – till exempel något du 
tycker riktigt mycket om. 
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Albert Edelfelt: I yttersta skären, 1898  
Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

Tyko Sallinen: Tvätterskor, 1911 
Bild: Finlands Nationalgalleri / Hannu Aaltonen

MÄNNISKOR 
SÅ LEVER FOLKET

De finländska konstnärerna har avbildat männ-
iskors liv på olika sätt. Albert Edelfelt levde under 
största delen av sitt liv i Paris och umgicks i de 
flotta societetskretsarna. Somrarna ville Edelfelt 
emellertid tillbringa i Finland. På havsnära Haiko 
nära Borgå avbildade han ett alldeles annat liv: van-
liga människor, ortsbefolkningen i arbete och vila i 
sin egen livsmiljö. 

Tyko Sallinens verk Tvätteskor väckte på sin tid 
munterhet, men också förbittring. Hur kunde 
någon måla så dåligt, undrade man. Många ansåg 
att verket inte ens var konst. Sallinen målade ändå 
just så här med avsikt. Han ville att det grova skulle 
framträda i slutresultatet och använde sig av en ny 
teknik som gjorde att den tjocka gipsgrunderingen 
framträdde i färgytans springor. 

UPPGIFTER

I skolan eller hemma 
Minihörspel. Kvinnorna på målningen Tvätterskor 
ser ut att ha roligt. De böjer sig mot varandra och 

förefaller att prata intensivt. Vad pratar de om? Alla 
deltagare skriver en liten dialog till tvätterskorna. 
Sedan läser ni parvis upp några utvalda dialoger, 
eller samtliga. 

I museet & i skolan eller hemma 
Välj en person från verket I yttersta skären. Vad 
tänker och känner personen? Skriv omkring fem 
meningar i jag-form som om du var den personen. 
Deltagarna berättar sedan vilken person de valt och 
läser upp personens tankar högt.
 

I skolan eller hemma 
Fundera och diskutera: Vad är arbete? Finns det 
andra orsaker till att man arbetar än lönen? Kan ett 
arbete vara roligt? Borde det vara det? Avsluta med 
att göra en bild av en drömarbetsplats, ett arbete 
som du skulle vilja göra.
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Marcus Collin: Vinterkväll, 1916 
Bild: Finlands Nationalgalleri / Janne Mäkinen

Otto Mäkilä: Sommarnatt, 1938 
Bild: Finlands Nationalgalleri / Antti Kuivalainen

SINNEVÄRLDAR

I Marcus Collins verk stretar människorna i sina 
vardagliga sysslor under naturens stränga ok. Collin 
avbildade dem med medkänsla, ofta i en lite hu-
moristisk dager. Människorna fortsätter enträget 
med sina sysslor, något alternativ finns inte. Till slut 
är de ett med naturen. Collins människor är inte 
separata individer utan delar av ett större samman-
hang: för att låna författarpseudonymen Aapeli ”Vår 
Herres myror”. 

Åbobon Otto Mäkilä hörde till den finska surrealis-
mens banbrytare. Att undersöka det egna jaget och 
tolka inre erfarenheter utgör kärnan i hans konst. 
Naturen är nästan alltid närvarande i hans verk. In-
spirationen till ängs- och åkermarken i Sommarnatt 
kan ha varit hans barndoms landskap, det lummiga 
Runsala. Konturer på varandra, vattnets och ljusets 
reflexer ger ett intryck av transparens. Det inre och 
det yttre, människan och naturen, smälter ihop.

UPPGIFTER

I museet 
Om jag var ett landskap I. Landskapsmålningar 
kan berätta mycket också om konstnären själv.  
En del landskap har faktiskt också kallats konst-
närens självporträtt. De talar om stämningar just 
då, lika mycket om inre som om yttre verkligheter. 
Gå runt i utställningen och välj det landskap som 
passar din sinnesstämning bäst. Andas in djupt, 
stanna upp och se på verket i lugn och ro under 
tystnad. Säg ingenting. 

I skolan eller hemma 
Om jag var ett landskap II. Teckna eller måla ditt 
eget själslandskap. Vilken årstid är det? Är det 
morgon, middag, kväll eller natt? Är du i staden, 
på landet eller kanske i yttre rymden? Du kan 
måla det landskap du ser på ditt eget sätt eller 
skapa ett alldeles eget fantasilandskap.

I museet  
Vilken färg har snön? Ta med dig ett vitt papper 
till utställningen och jämför det med färgen på 
snön i olika verk med vintermotiv. 


