Vi pratar om konst!
Texter och uppgifter i anslutning till
konstverk på Ateneum på lätt svenska

Förord
Samtal kring konst och museer förs ofta med vackra ord, men ordens betydelse kan
förbli oklar. Under besöken som gjordes i samband med Eko – finska på Ateneum
berättade lärarna i finska att det är svårt att hitta texter på lätt språk om konst och
museer. Vi ville göra det lättare för alla att stiga in i konstens och museernas värld,
och skrev därför text och uppgifter på lätt språk.
Materialet är speciellt avsett för vuxna som studerar finska/svenska, men vi hoppas
att texterna med tillhörande uppgifter ska vara till glädje också för andra som
drar nytta av lätt språk. Målet med vårt material är att stöda en helhetsbetonad
språkinlärning och språkanvändning, alltså att stärka ordförrådet, de grammatiska
strukturerna, hörförståelsen, läsningen, skrivningen och talet. Samtidigt hoppas vi
att materialet ska uppmuntra till aktivt deltagande och till att framföra egna åsikter,
synpunkter och känslor.
Materialet fokuserar på specifika konstverk och följer alltid samma mönster:
1. Gruppen ser på bilden tillsammans.
2. Läraren ställer frågor på lätt språk enligt VTS-metoden (Visual Thinking Stragies,
https://ateneum.fi/wp-content/uploads/sites/3/2021/09/Eko-handbok-F1-1.pdf):
a. Vad händer på bilden / vad är det som pågår?
b. Varför? Vad tror du?
c. Finns där något mer / annat?
3. Gruppmedlemmarna läser upp texten högt parvis. Obekanta ord får sin
förklaring av paret, läraren eller i ordlistan.
4. Svar på textförståelsefrågorna skrivs ner parvis.
5. Slutligen diskuterar paren bilden i förhållande till sina egna liv.
Om det är fråga om en språkundervisningsgrupp kan konstverksbilder, texter och
frågor användas som bas för gemensamma diskussioner och funderingar.
Materialet kan utnyttjas före och efter ett museibesök, men också utan besök på
museet om ett besök inte kan genomföras. I början av lättspråksmaterialet finns
en liten ordlista med museiterminologi på lätt språk och texten Jag tycker som ska
uppmuntra till diskussion.
Vi hoppas att texterna och uppgifterna ska inspirera till att skriva mera texter
med museianknytning på lätt språk. Det skulle ge museernas verksamhet ökad
interaktion på lätt språk!
Karoliina Arola, Mariia Niskavaara och Satu Itkonen
projektet Eko – finska på Ateneum
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Texterna är skrivna av Karoliina Arola, Anna Pöppönen, Satu Itkonen och
Mariia Niskavaara på Ateneums avdelning för publikarbete samt av Anchalee Saetia,
Olga Platonova och Eva Jankovska som studerar finska på Helsingin aikuisopisto.
Vi vill rikta vårt varma tack till följande personer för viktiga och givande diskussioner
och kommentarer som hjälpte oss att utforma lätt-språks-materialet:
Lärare och personer som studerade finska som deltog i Eko-projektet: Kai Kirsipuu,
Ramona Lepik, Outi Mikkonen, Ilona Raasakka, Jarna-Maija Malka, Sara Myllylä,
Tea Tetri, Kia Lindberg, Anni Oikari-Ketola, Paula Hongisto och Nuppu Tuononen /
Helsingin aikuisopisto
Tanja Kanttikoski, Tiina Lukkarinen, Eini Koivisto och Katri Karlsson / Stadin
ammatti- ja aikuisopisto
Virpi Kanniainen, Anita Alamaunu och Amanda Hakoköngäs / Aineen taidemuseo
Sanna Kattelus, Leena Ohraniemi, Minna Heinonen, Vera Lehtomäki,
Riikka Kaivola-Häyry, Henni Mäntylä och Soile Haapala / Seinäjokis museer
Elina Teitti och Minna Autio / Seinäjokis konsthall
Annabel Kajetski, Heidi Mikkola, Erica Othman, Anja Olavinen, Mari Jalkanen,
Eljas Suvanto, Johannes Murto, Marja Sakari och hela Ateneums personal
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Museiordlista för lätt språk
Museum
Utställning
En plats med föremål, bilder eller annat material.
De ställs ut,
för att människor ska kunna gå och se dem.
Tillfällig utställning
En utställning som endast visas under en kort tid
Samling
Många bilder eller föremål
som någon har samlat och som sparas
Samlingsutställning
Utställning där
föremål eller saker som hör till en viss samling visas
Sal
Rum i ett museum

Konstverk

Konstverk
En bild eller ett föremål/en sak som en konstnär har gjort

Tavla
En unik bild som en konstnär har gjort
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Målning
En bild gjord med färg, en målad bild

Skulptur
Tredimensionell (höjd, längd, bredd) konst

Teckning
En ritad eller tecknad bild

Grafik
Konst som är ritad och sedan tryckt (kopierad) med olika tekniker

Porträtt
En bild av en människa
Självporträtt
En bild som konstnären har gjort av sig själv.
Ibland tar konstnären en spegel till hjälp.

5

Landskapsmålning
En målad bild av en plats ute

Stilleben
Ett konstverk med bilder av olika föremål, saker.
På tyska betyder Still = stilla och Leben = liv
Historiemålning
Målning som beskriver äldre tider
Oljemålning
Bild som är målad med oljefärg
Akvarellmålning
Bild som är målad med vattenfärg, akvarell
Brutna färger
Klara färger som blandas med varandra flera gånger
så att man får mörkare, ljusare eller mildare färger, nyanser
Reducerad
Förenklad, alla detaljer avbildas inte tydligt
Kopia
En teckning eller målning som görs efter tidigare modell
Konturer
De linjer, streck, som omger ett visst område

Människor
Konstnär
En person som gör konst
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Bildkonstnär
En konstnär som gör bilder,
till exempel målningar och teckningar
Skulptör
En konstnär som gör tredimensionell konst (bredd, höjd, djup).
Den konst skulptören gör är till exempel statyer.
En skulptör kan göra konst till exempel av sten, metall eller trä.
Konstgrafiker
En konstnär som gör konst genom att teckna och trycka med olika tekniker.
En konstgrafiker gör konstgrafik.
Det finns olika slags konstgrafik.
En konstnär kan först göra en bild på någon yta,
till exempel gravera bilden på en platt metallbit.
Efter det gnids färgen in på metallytan
som trycks på papper.
Så föds en bild.
Man kan trycka många likadana bilder.
Museiguide
En person som arbetar på ett museum och berättar om föremål och bilder
och diskuterar dem med människor.
Kurator
En person som hittar på idén till en utställning
och planerar vad som ska visas.
Konservator
Konservatorn har kunskaper om materialen i konstverk.
Konservatorn sköter och reparerar konstverk.
Museimästare
En person som bygger utställningar.
Utställningsvakt
Vakten ser till att konstverken på en utställning
och de personer som rör sig där är trygga.
Vakten ger upplysningar
och övervakar
att ingen rör vid konstverk eller museiföremål.
Konstkritiker
En person som bedömer konst
och skriver om konst
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Uppgift
• Vilka andra viktiga ord används i ett museum?
• Hur kan du beskriva ordets betydelse på lätt språk?

Bilder: Grafik: Finlands Nationalgalleri / Hannu Pakarinen. Övriga bilder: Papunets bildbank, papunet.
net, Sergio Palao / ARASAAC, Paxtoncrafts Charitable Trust, Sclera och Kuvako.
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Jag tycker att …
Det är viktigt att säga sin åsikt.
Läraren, guiden eller någon annan frågar:		
Dina åsikter är intressanta.

”Vad tycker du?”

Det är ok att du är av annan åsikt än någon annan,
till exempel din kompis.
Alla människor tycker inte om samma saker.
Hur kan du säga vad du tycker? 		
		
		
		
		
		
		

Till exempel så här:
Jag tycker att …
Jag anser …
Jag tycker om …
Jag gillar …
Jag tycker inte om …
Jag gillar inte …

Om du är av samma åsikt
kan du till exempel säga: 		
Det tycker jag också.

Jag med!

Om du är av annan åsikt
Kan du till exempel säga: 		

Jag är av annan åsikt. Jag tycker …

Och när du frågar någon annan: 		

Vad tycker du?

På det sättet kan ni starta en intressant diskussion.
Vi pratar tillsammans!
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Nyckelord: människa, fest, mat, känslor, kärlek, familj, vänskap, musik
Konstverket eller bilden heter Brudens visa.
Konstnären Gunnar Berndtson målade verket 1881.
Verket är 66 cm högt och 82,5 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Gunnar Berndtson föddes år 1854
och dog år 1895.
Han var finländare.
Bilden föreställer en glad fest i Paris
för över 100 år sedan.
Det är ett bröllop.
På fester finns det ofta många människor,
god mat, tal, skratt och musik.
Det är trevligt att vara tillsammans.
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Den viktigaste personen på bilden är den unga kvinnan
i vit klänning.
Hon är bruden som just har gift sig.
Nu är hon fru
och kanske snart också mor.
Bruden sjunger och tackar bröllopsgästerna.
Den unge mannen ser på henne.
Hans blick är fylld av kärlek.
Mannen är säkert kvinnans brudgum.
Konstnären Gunnar Berndtson
målade tavlan i Paris
där han studerade
och där han trivdes bra.
I Paris bodde många konstnärer.
Ordlista
brud
blick
brudgum

kvinna som gifter sig
när man ser på något
man som gifter sig

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Vad händer i bilden (är)?

Vem är kvinnan med vit klänning?

Vad gör den unge mannen?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
•
•
•
•

Hurdana fester tycker du är roliga?
Sjunger du?
Spelar du något instrument?
Dansar du?
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Nyckelord: människa, resa, natur, djur, känslor, vänskap, familj, mat, fest, fritid.
Konstverkets eller bildens namn är Rast under marknadsresan
Gunnar Berndtson målade verket år 1886.
Målningen är 85,5 cm hög och 117,5 cm bred.
Tekniken är tempera på duk.
På den här bilden är det trevlig stämning.
Bildens människor är på väg till marknaden
- eller på hemväg från marknaden.
På en marknad kan man köpa och sälja
många olika varor och mat.
Där finns många människor och mycket prat.
Marknadsdagen är ingen vanlig vardag.
På marknaden finns mycket intressant att se och köpa:
både nödvändiga och onödiga saker.
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På bilden är det vilopaus.
Människorna äter sin matsäck: bröd och kringlor.
De pratar och ler.
Mannen röker pipa.
Också hästen får vila och äta hö.
Rastplatsen är på stranden av en älv.
Det är vackert och grönt.
Mannen till vänster fiskar.
Ingen har bråttom.
Ordlista:
rast
stämning
nödvändig
matsäck
onödig
kringla
pipa
hö

en paus då man vilar, vilopaus
hur det känns, till exempel när man är glad
det som behövs eller som är till hjälp
mat man har med sig på en utfärd
inte nödvändig
ett slags bakverk, liknar bröd eller bulle
Mannen i mitten har en pipa i handen. Man
fyller den med tobak som man röker.
torkat gräs som hästar och andra djur äter

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Vad betyder bildens namn?

Vad finns det på en marknad?

Vad gör människor under en vilopaus?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
• Hur tycker du att en bra dag ser ut? Vad gör du då?
• Vad gör dig glad och lycklig?
• Med vem är det roligt att prata?
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Nyckelord: människa, barndomsminne, känslor, hem, tystnad, kärlek
Konstverkets eller bildens namn är Konvalescenten
Konstnären Helene Schjerfbeck målade den år 1888.
Verket är 92 cm högt och 107 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Helene Schjerfbeck föddes år 1862 och dog år 1946.
Hon var finländare.
På bilden ser vi ett barn
som sitter och ser på en kvist.
Barnet är sjukt,
men håller på att tillfriskna,
och är alltså konvalescent.
Barnets hår är rufsigt
och kinderna är röda.
Kanske har barnet feber?
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Rummet är intressant.
Där är mycket solljus.
I rummet finns en bokhylla
med många böcker.
Det finns också böcker på och under bordet.
Rummet finns i England
i en by som heter St Ives.
Konstnären bodde där en tid.
Ordlista
kvist
en liten gren av ett träd
tillfriskna		 bli frisk igen
konvalescent		 en person som håller på att bli frisk efter en sjukdom
rufsig		okammad
Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Vad heter bilden?

Vad händer (är) i bilden?

Vad finns i rummet på bilden?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
• Tycker du om bilden? Varför?
• Har barnet det varmt eller kallt?
• Har du något trevligt barndomsminne, eller minne från tiden då du var liten?
Berätta för ditt par!
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Museichef Marja Sakari. Bild Jenni Nurminen / Finlands Nationalgalleri
Museichefens favoritkonstverk
Konvalescenten är Ateneums chefs, museichef Marja Sakaris favoritkonstverk:
Jag kände redan som barn igen mig själv
i det lilla barnet som tillfrisknar efter en sjukdom.
Jag hade själv mässling som barn
och konvalescenstiden kändes just så
som i Schjerfbecks tavla:
inlindad i en filt
kunde jag drömma om vår och sommar.
Museichefen leder Ateneums verksamhet.
Hon planerar museets program,
alltså vad och när något händer i museet.
Hon planerar programmen tillsammans med
andra anställda.
Museichefen följer med budgeten,
ser alltså till att museets pengar räcker.
Hon fattar stora beslut,
men diskuterar först med de andra.
Det roligaste i arbetet tycker Marja är
att arbeta med andra människor.
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Det är också roligt
att besökarna trivs på Ateneum
och ger respons, alltså att de
berättar för Ateneums anställda vad de tycker.
Ordlista
känna igen sig själv
tillfriskna
mässling
inlindad
besökare
ge respons

se något likadant i sig själv och i en annan person
bli frisk
en svår sjukdom med feber och hosta
inne i en filt, ett täcke
de som kommer till museet
säga vad man tycker

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna
Vad heter Ateneums museichef?

Varför tycker hon om målningen Konvalescenten?

Vad gör en museichef?

Vad tycker Ateneums chef är det bästa med hennes jobb (arbete)?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
• Vad tycker du är roligast i museichefens jobb?
• Vad tycker du är svårast i museichefens jobb?
• Vad vill du säga till Ateneums chef?
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Nyckelord: människa, stad, årstider, natur, djur, hem, resa
Konstverkets eller bildens namn är Annegatan en kall vintermorgon.
Konstnären Magnus von Wright målade den år 1868.
Målningen är 36 cm hög och 54 cm bred.
Tekniken är olja på duk.
Magnus von Wright föddes 1805
och dog 1868.
Han var finländare.
Magnus von Wright älskade naturen och djur.
Han målade många landskap
Landskap är bilder av naturen eller av städer.
Magnus von Wright bodde i Helsingfors
och målade gärna bilder därifrån.
På den här bilden ser vi en gata i Helsingfors centrum.
Den heter Annegatan.
Har du kanske varit där?
Helsingfors har förändrats mycket.
Nu finns det inte många trähus kvar.
Många hus i Helsingfors är höga våningshus.
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På den här bilden är det vinter.
Det är riktigt kallt.
Det finns mycket snö
och mänskorna har varma kläder på sig.
Ordlista
förändras
trähus

bli annorlunda, olika förr och nu
hus gjorda av trä

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna
När målade Magnus von Wright den här bilden?

Var är bilden målad?

Hur har Helsingfors förändrats?

På bilden är det kallt. Hur kan du se det?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
•
•
•
•

Vilka ord hittar du på från bilden?
Tycker du om vintern?
Vilken är din favoritårstid (vinter, vår, sommar, höst)?
Vilken plats tycker du är trevlig i Helsingfors?
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Nyckelord: människa, resa, natur, årstider, djur, känslor
Konstverkets eller bildens namn är Landsväg i Tavastland (En het sommardag).
Landskapsmålaren Werner Holmberg målade verket år 1860.
Konstverket är 88 cm högt och 102 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Werner Holmberg föddes år 1830
och dog år 1860.
Han var finländare.
Människorna på bilden är på resa.
Att resa var långsamt förr i tiden.
En häst drog vagnen.
Vägarna var krokiga och smala.
De var inte raka och breda.
Det är en het sommardag.
Det har inte regnat på länge.
Marken är torr.
Man ser damm i luften.
Solen skiner klart.
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Konstnären Werner Holmberg reste mycket.
Han studerade i Düsseldorf i Tyskland.
Han målade det här landskapet färdigt där,
fast bilden föreställer finsk natur.
Kanske saknade han Finland?
Ordlista
landskap
vagn
krokig
smal
damm
sakna

naturen omkring oss
i en vagn förs människor eller saker
från en plats till en annan
går i kurvor, inte rak
kort avstånd mellan vägens sidor, inte bred
torrt material i luften, till exempel fin sand
längta efter, vilja ha något man inte har

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Vad händer på bilden (vad finns där)?

Hur ser man att det är varmt?

Hur ser man att bilden är gjord för länge sedan?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
• Har de rest länge?
• Vart är de på väg?
• Vad säger du till människorna som reser?
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Nyckelord: människa, resa, känslor, tystnad, död, högtid, natur, årstider,
barndomsminne
Konstverkets eller bildens namn är Ett barns likfärd.
Konstnären Albert Edelfelt målade verket år 1879.
Det är 120 cm högt och 204 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Den finländske konstnären Albert Edelfelt föddes år 1854
och dog år 1905.
På bilden är människor på resa.
De sitter i en båt, och ingen pratar.
Naturen omkring dem är vacker.
Solen skiner och havet är lugnt.
Det är inte kallt och blåsigt.
Människorna på bilden är allvarliga,
ingen ler.
Barnet har gråtit,
för att det är något sorgligt som har hänt.
I båten finns en kista:
ett litet barn har dött.
Konstnären Albert Edelfelt målade den här bilden.
Han ville göra en sorglig målning.
Han hade själv varit sjuk,
och hans syster hade dött.
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Bilden blev berömd.
Den visades på en konstutställning i Paris.
I museet är människorna ofta tysta när de ser på målningen.
Ordlista
högtid
likfärd
båt
lugnt
kista
sorglig
konstutställning

en stund av allvar och helighet, ofta religiös
en människa har dött och förs till
graven av familj och släktingar
färdmedel som används på vattnet
stilla, det blåser inte
en död människa läggs i en kista före begravningen
ledsam, när något tråkigt händer
ett ställe där konst och föremål ställs
ut så att man kan se dem

Läs texten högt. Skriv svar på frågorna.
Vad betyder målningens namn?

Vad händer på målningen (vad finns där)?

Varför ville Albert Edelfelt måla en sorglig bild?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
• Vart är människorna på bilden på väg?
• Vad säger du till människorna på bilden?
• Den här bilden är sorglig. Hurdan är en glad bild?
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Nyckelord: människa, vänskap, resa, natur, högtid, känslor, årstider, mat
Konstverkets eller bildens namn är
Kvinnor utanför Ruokolaks kyrka
Konstnären Albert Edelfelt målade verket år 1887.
Verket är 129,5 cm högt och 158,5 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Albert Edelfelt målade bilden i
Ruokolaks i Södra Karelen.
Verket beskriver Finlands folk,
målningen är en folklivsskildring.
Det var ett populärt motiv i slutet av 1800-talet.
På bilden ser vi fyra kvinnor i nationaldräkt.
De har dukar på huvudet.
De sitter på kyrkbacken och pratar.
Det är vackert väder.
Där finns många människor.
Människorna bor både på landet och i staden.
Söndagen var ofta veckans enda lediga dag.
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På söndagen gick många människor i kyrkan.
Dit kom man med häst
eftersom det inte fanns bilar.
Efter kyrkan träffade man vänner och pratade.
Man kunde inte ringa till sina vänner,
för det fanns inte telefon.
Ordlista
folklivsskildring
populärt motiv
folk
nationaldräkt
kyrkbacken

beskriver hur folket levde
något många tyckte om att måla
vanliga människor
olika orter hade sina egna historiska dräkter
högt område runt en kyrka

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
När är bilden gjord?

Var sitter kvinnorna?

Vilken veckodag är det på bilden?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
•
•
•
•

Vad pratar kvinnorna på bilden om?
Finns det något bekant i bilden? Vad?
Vad gör du på en ledig dag?
Med vem kan du prata finska / svenska?

25

Nyckelord: människa, känslor, hem, tystnad, kärlek, familj
Konstverkets eller bildens namn är Mor.
Konstnären Elin Danielson-Gambogi målade verket år 1893.
Verket är 95 cm högt och 57 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Elin Danielson-Gambogi föddes år 1861
och dog år 1919.
Hon var finländare.
Läraren i finska Anchalee Saetia
har skrivit följande om målningen:
Jag valde det här konstverket,
för det ger ett så gott första intryck.
På bilden ammar modern sitt barn.
Bröstmjölk är babyns första mat efter födseln.
Jag tycker det är världens bästa mat för en baby.
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När babyn ligger i famnen
är det viktigt att bådas hud berörs.
Det känns varmt och tryggt för barnet.
Modern ser barnet i ögonen med kärlek.
Modern håller om sitt barn.
Barnet kommer ihåg sin mors doft och lyssnar på hennes ord.
Modern vill säga till barnet
att det inte är ensamt,
mamma är här, alltid hos dig.
Mamma älskar dig.
Allt detta inverkar på hur babyns hjärna utvecklas.
Ordlista
första intryck
ammar
hud
håller om
hjärna
utvecklas

när du ser något nytt vet du ganska fort vad du tycker om det
modern ger mjölk ur sitt eget bröst
det som finns ytterst på din kropp
håller i famnen
finns inne i huvudet, den del av oss som tänker
lära sig och växa

Läs texten högt och skriv sedan svar på frågorna.
Varför valde Anchalee Saetia den här bilden?

Vad händer i bilden (finns där)?

Vad är bröstmjölk?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
• Finns det mycket kärlek i bilden? Hur kan du se det?
• Är modern på bilden rik? Varför?
• Finns det något i bilden som du också har hemma? Vad?
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Nyckelord: människa, stad, mat, känslor, fritid
Konstverkets eller bildens namn är Sittande man vid bordet.
Konstnären Elin Danielson-Gambogi målade verket år 1886.
Tekniken är olja på trä.
Elin Danielson-Gambogi studerade i Paris
och bodde länge i Italien.
Hon var gift med Raffaello Gambogi, en italiensk konstnär.
Elin Danielson-Gambogi målade många italienska landskap.
Hon undervisade också i måleri.
På bilden sitter en man vid ett bord.
Han röker en cigarrett
och ser ut genom fönstret.
På bordet finns också en kaffekopp,
en vinflaska och ett vinglas.
Mannen är ung och stilig.
Han är klädd i en snygg kavaj
och vit skjorta.
Han sitter i sina egna tankar.
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Bilden är inte noggrann.
Det är som ett kort ögonblick.
Konstnären har använt en bred pensel.
På bilden finns mycket svart och vitt.
Ordlista
Landskap
noggrann
ögonblick
pensel

bild målad ute i naturen
har många detaljer
mycket kort stund
det verktyg konstnären målar med

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Vem har gjort bilden?

Var bodde konstnären?

Hurdan är mannen på bilden?

Vad finns det på bordet?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
•
•
•
•

Vad tänker mannen på?
Vad vill du säga till honom?
Tycker du om bilden?
Skulle mannen behöva en vän? Hurdan vän?
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Nyckelord: Människa, barndomsminne, känslor, arbete, natur, mat
Konstverkets eller bildens namn är Trälar under penningen / Sved
Konstnären Eero Järnefelt målade verket år 1893.
Verket är 131 cm högt och 164 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Konstnären Eero Järnefelt föddes år 1863
och dog 1937.
Han var finländare.
Olga Platonova studerar finska, och hon
har skrivit om den här målningen:
Jag ska berätta om den här bilden.
Den är målad av den kända finska konstnären Eero Järnefelt.
Verkets namn är Trälar under penningen eller Sved,
och den hör till Eero Järnefelts mest kända målningar.
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Vad händer i bilden?
Vad gör människorna?
Människorna fäller skog
och sedan bränner de träden, alltså de sveder,
för att de behöver aska för att få säden att växa.
Det här är ett mycket gammalt odlingssätt.
Mitt i bilden ser vi en flicka.
Hennes mage är svullen på grund av hunger.
En del tror att flickan kan vara gravid.
Flickan har smutsiga, gamla kläder på sig.
Hennes ansikte är smutsigt.
Hennes hår är rufsigt.
Flickan är den enda på bilden
som tittar direkt på betraktaren, på oss.
Flickan mitt i bilden väcker också vår uppmärksamhet
för att hon är ung och ser eländig ut
jämfört med de andra arbetarna.
Också mannen närmast flickan ser mycket mager ut
och han har trasiga kläder precis som de andra som arbetar,
som också är vuxna.
Förutom flickan fäster vi uppmärksamhet vid elden.
Elden är målningens färgklick
eftersom målningen är mycket mörk och färglös
förutom eldens röda färg.
Som motsats till elden mitt i bilden
ser vi en sval, blå sjö i bakgrunden.
Till slut vill jag berätta en lite historia för er.
Jag läste någonstans att konstnären målade bilden
av den 14-åriga flickan som hette Johanna Kokkonen.
Flickan visste inte vad det skulle bli för bild.
Hon poserade för konstnären med vackert klippt hår.
När hon såg den färdiga målningen
var hon mycket besviken och började rentav gråta.
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Ordlista
träl
odlingssätt
svullen
gravid
rufsig
väcker uppmärksamhet
sval
posera
besviken

en människa som tvingas till arbete för någon annan
sätt att odla, få något att växa
stor och rund
vänta barn, bära ett barn i magen
oordnad, okammad
gör att vi märker
kall, inte varm
stå modell när någon tar ett foto eller målar av
att bli ledsen för att man hade trott något annat

Läs texten högt. Skriv svar på frågorna.
Vad gör människorna i bilden?

Hurdan är flickan i bilden?

Blev flickan glad när hon såg bilden?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
• Vad tänker barnet i bilden på?
• Vilka lukter eller dofter kan man känna i bilden?
• Varför målade konstnären Eero Järnefelt en sådan här bild? Vad ville han säga?
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Nyckelord: människa, kärlek, familj, död, tystnad, helig, känslor
Konstverkets eller bildens namn är Lemminkäinens moder.
Konstnären Akseli Gallen-Kallela målade verket år 1897.
Verket är 85,5 cm högt och 108,5 cm brett.
Tekniken är tempera på duk.
Akseli Gallen-Kallela föddes år 1865
och dog 1931.
Han var finländare.
Eva Jankovska som studerar finska har
skrivit så här om målningen:
Målningen gjordes år 1897,
konstnären är Akseli Gallen-Kallela.
Målningen föreställer en scen från
Finlands nationalepos Kalevala.
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Kalevala är ett finskt nationalepos
som skrevs på 1800-talet.
Eposet baserar sig på finsk mytologi.
Kalevala består av 50 runosånger.
Det är inte en enhetlig berättelse.
Lemminkäinen finns med från sång nummer 39.
Från början var han en shamanistisk mytologisk gestalt,
men i Kalevala presenteras han som en krigshjälte.
I en av sångerna drunknar han
i en kamp mot den svarta dödssvanen
i den underjordiska älven Tuonela.
Lemminkäinens moder söker sin son i himlen och på jorden.
Den här målningen föreställer den del av Kalevala
där hans mor har hittat och samlat ihop
den döda sonens alla kroppsdelar.
Nu väntar hon på att gudarnas budbärare
– biet som har med sig honung –
ska väcka sonen till liv igen.
Den visualiserade Kalevalaberättelsen
gör målningen speciell.
Ordlista
tempera

skapades
scen
nationalepos
mytologi
runosånger
shamanistisk
krigshjälte
drunkna
svan
underjordisk
kroppsdel
budbärare
visualiserad

(italienska, av latin temperare ”blanda” eller ”röra
ihop”) är en färg som konstnären blandar av pigment
(färgpulver), och till exempel ägg, linolja och vatten
målades, gjordes
något som händer, det du ser
bok med gamla sagor och berättelser
som varit viktiga för nationen
sagor och religiösa berättelser
dikter som sjungs
övernaturlig, andlig
en person som har varit duktig i krig
dö under vattnet
stor vit sjöfågel, Finlands nationalfågel
som är under jorden, under marken
del av människans kropp
som för med sig ett budskap, en hälsning
som visas med bilder
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Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Vad är ett nationalepos?

Vilka två figurer hjälper Lemminkäinen?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
• Vad berättar moderns kläder om henne?
• Finns det något i bilden som du inte förstår?
• Finns det något bekant i bilden?
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Nyckelord: människa, känslor, tystnad, kärlek, natur, död, resa
Konstverkets eller bildens namn är Erik XIV och Karin Månsdotter.
Konstnären Erik Johan Löfgren målade verket år 1864.
Verket är 223 cm högt och 164,5 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Erik Johan Löfgren föddes år 1825
och dog 1884.
Han var finländare.
En grupp personer som studerar finska
besöker konstmuseet Ateneum tillsammans med en guide.
De ser målningen som heter Erik XIV och Karin Månsdotter.
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Guiden:

Ni stannade för att titta.
Är den här bilden intressant?
Ska vi prata lite om den?
Vad ser ni i bilden?

Studerande 1:

De är ledsna
och de älskar.

Studerande 2:

Mannen är trött.
Där bakom finns ett stort träd (pekar på trädet).
Det är en skog.
De är i skogen.

Guiden:

På bilden är det grönt, träd och skog.
Vad tror du,
varför är människorna ledsna?

Studerande 1:

Kvinnan gråter.
Mannen ler inte.
Kanske de är hungriga?
Är de på resa?

Studerande 3:

Ja, de är på resa
och jag ser ingen mat.
Men kärlek finns där!

Guiden:

Man kan faktiskt inte se någon matsäck.
Och de är inte glada.
Varför tror du
att där finns kärlek?

Studerande 3:

För att han lutar sitt huvud mot kvinnans
ben (pekar på mannen).

Studerande 1:

Drottningen rör vid kungens huvud.
Hon tänker på något och tittar mot himlen.
Hon önskar sig någonting.

Guiden:

Hon smeker med handen (pekar på kvinnan)
Är mannen kung?

Studerande 4:

Ja, och han dog …
Nej, men han dör i morgon.
Han är sjuk.
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Studerande 5:

Mannen säger: ”det är mycket stressigt”,
för att han har ett riktigt stort problem.
Kvinnan säger: ”Ingen stress.” (skratt)

Guiden:

Usch då, mannen är stressad!
Lyckligtvis tröstar kvinnan honom
att det inte är något problem!
Och var tycker du?

Studerande 6:

Jag tror att kvinnan har många frågor.
Är det här en historisk berättelse?

Guiden:

Ja, det här är en historiemålning.
Den berättar något om Finlands historia.
Vill ni höra berättelsen?

Studerandena:

Ja, berätta!

Guiden:

Den här mannen var Sveriges kung
och kvinnan Sveriges drottning.
Det var för mycket länge sedan, år 1568.
Finland hörde då till Sverige.
Erik XIV var kung i mindre än tre månader,
sedan fängslades han.
Eriks bror blev ny kung.
Erik XIV och Karin Månsdotter var ledsna
för att de hamnade i fängelse.
Det var intressant att prata om bilden tillsammans!
Ska vi gå och se på flera konstverk?
Säg vilken bild ni är intresserade av
så vi kan prata om den.
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Ordlista
ledsen
peka
hungrig
matsäck
önska sig
stress
trösta
historiemålning
drottning
kung
fängslades
fängelse
XIV

inte glad
visa med ett av handens finger
vill ha mat
mat man har med sig när man reser eller är på utfärd
hoppas att något ska hända
ha mycket att tänka på eller att göra
stöda någon som har det svårt
en målning som beskriver något som har hänt i historien
en kvinna som styr eller leder ett land,
eller som är gift med en kung
en man som styr eller leder ett land
stängdes in i fängelse
en plats där personer som har brutit mot lagen stängs in
den fjortonde (14)

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Vilka känslor finns det i bilden?

Vilka är personerna Erik XIV och Karin Månsdotter?

Vad hände med dem på slutet?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
• Vad säger du till personerna på bilden?
• På bilden är vi i skogen. Går du ofta i skogen? Vad gör du där?
• Tycker du om skog? Vad är det bästa med skogen?
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Koordinator Eljas Suvanto. Bild: Jenni Nurminen / Finlands Nationalgalleri
Eljas Suvanto arbetar som koordinator på Ateneum.
Vad gör museets koordinator?
Han kommer överens med lärarna om de guidade rundturerna
och funderar på vad man gör under rundturen.
På en guidad rundtur besöker gruppen museet tillsammans med en guide.
De ser på konst och diskuterar den.
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Nyckelord: människa, känslor, hem, tystnad, kärlek, familj, resa, arbete, mat
Eljas favoritskonstverk på Ateneum är Ut i världen.
Konstnären Maria Wiik målade verket år 1889.
Målningen är 69 cm hög och 61 cm bred.
Tekniken är olja på duk.
Maria Wiik föddes år 1853
och dog 1928.
Hon var finländare.
Eljas Suvanto säger:
Verket är intressant på många sätt.
Det är känsligt målat
och där finns vackra färgtoner.
Stämningen i målningen är spänd:
Vem är den mörka figuren på målningen,
och vart är hon på väg?
Målningens titel säger
att någon är på väg bort, ut i världen.
Hon reser snart långt bort hemifrån
och vet ännu inte vad som händer i framtiden.
Hon väntar och hoppas,
men är kanske också rädd och nervös.
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Hon som ska resa tar på sig sin kappa.
Hatten väntar på stolen och väskan på golvet.
Kaffet är drucket
och nu är det dags att gå.
Bakom gardinen skiner solen.
Där ute väntar världen.
Resan medför förändring.
Hemmet lämnas bakom.
Nya händelser väntar,
nya minnen skapas.
Kanske kommer hon snart tillbaka?
Eller kanske inte?
Ordlista
känslig
färgton
spänd
figur
titel
hemifrån
nervös
förändring
minne

starka känslor, berörande
färg, nyans
nervös, orolig
människa
namnet på ett konstverk eller en bok
bort från hemmet
rädd, orolig
något nytt, annorlunda
något gammalt som man kan tänka på

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna
Vad arbetar Eljas med?

Varför tycker Eljas om den här bilden?

Vad betyder bildens titel?

Vad tycker du? Diskutera med ditt par!
•
•
•
•

Vad vill du säga till människan på bilden som ska resa?
Vart skulle du själv vilja resa?
Vad gör en plats till ett hem?
Vad är du bra på? Vad skulle du kunna lära andra?
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Johannes Murto från vår kundtjänst. Foto Jenni Nurminen / Finlands Nationalgalleri
Johannes Murto arbetar i Ateneums kundtjänst.
Han säljer biljetter i biljettkassan.
Han svarar också i telefonen och på e-post,
och på kundernas frågor vid infodisken.
Den första museianställda du träffar när du kommer
till museet arbetar troligen i kundtjänsten.
Kundtjänsten hälsar på och vägleder kunderna.
Kundtjänsten tar emot din jacka och väska
i garderoben när du kommer.
Kundtjänsten vakar över
konstverkens säkerhet i museet.
Han eller hon är en vän
som hjälper och ger råd.
Du kan se på bilden på Finlands Nationagalleris webbplats:
https://www.kansallisgalleria.fi/sv/object/385007
Nyckelord: stad, tystnad, djur, natur
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Johannes favoritkonstverk på Ateneum är Mystiskt landskap.
Konstnär Tove Jansson målade det här verket år 1930.
Konstverket är 61 cm högt och 152,5 cm brett.
Tekniken är oljefärg på fanerskiva.
Tove Jansson föddes år 1914
och dog år 2001.
Hon var finländare.
Johannes:

Jag är en stor beundrare av Tove Jansson,
hennes målningar, teckningar och böcker.
Verket är som namnet säger mystiskt,
stämningen är drömlik.
Den får en att tro på fantasins kraft.

Mystiskt landskap är som taget från en sagobok
Stämningen är gåtfull.
Det är natt och mörkt.
På bilden finns blått ljus.
På bilden finns berg, träd och blommor.
Man kan se många vägar och stigar.
På bilden finns en upplyst byggnad
och bakom den en stad.
Är staden Helsingfors?
Konstnären Tove Jansson bodde i Helsingfors.
Hon tyckte om berättelser och färger.
Tove Jansson målade tavlor
och hon skrev böcker för barn och vuxna.
Hon hade ett lyckligt liv.
Hon älskade sitt arbete, sina vänner
och roliga fester.
Tove Jansson är känd för sina muminfigurer,
alltså fantasifigurer
som hon hittade på.
Muminberättelserna är ofta mycket spännande
lite som den här bilden.
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Ordförklaringar
mystisk
kraft
stig
belyst
berättelse
fantasifigur

något oklart, gåtfullt och hemlighetsfullt
energi, styrka
liten väg, ofta i skogen eller i en park
en lampa eller flera lampor lyser på ett bestämt ställe
en saga, historia
ett djur som inte finns i verkligheten

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Vad gör museets kundtjänst?

Varför tycker Johannes om bilden?

Hurdant var Tove Janssons liv?

Vad tänker du på? Prata med ditt par!
• Vet du vad mumintrollen är? Har du sett bilder på dem någonstans?
• Tove Jansson älskade konstnärsarbetet, sina
vänner och roliga fester. Vad älskar du?
• Hur kan du vara dig själv i Helsingfors / i Finland? Vilka trevliga
saker kan du göra i vardagen, alltså i ditt eget liv?
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Museiguiden Anna. Bild Jenni Nurminen / Finlands Nationalgalleri.
Anna arbetar som museiguide på Ateneum.
Guiden går runt i museets utställningar
med olika besökargrupper.
Hon berättar om bilderna
och diskuterar dem med gruppen.
Anna har studerat kulturhistoria och konsthistoria.
Därför vet hon mycket om äldre tider och bilder.
Anna tycker om sitt arbete,
eftersom hon tycker om konst och att träffa människor.
Du kan se på bilden på Finlands Nationagalleris webbplats:
https://www.kansallisgalleria.fi/sv/object/475458
Nyckelord: Mat, känslor, hem
Annas favoritkonstverk på Ateneum är Rafael Wardis Stilleben.
Konstnären Rafael Wardi målade verket år 1959.
Verket är 48 cm högt och 82 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Rafael Wardi föddes i Helsingfors år 1828
och dog 2021.
Han var finländare.
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Anna berättar:
Det är underbara färger i konstverket.
Min uppmärksamhet dras först till konstverk
som har djupa och mättade färger.
Bilden är ett stilleben
och föreställer alltså föremål som konstnären har valt.
Konstnären har inte gett verket något annat namn.
Han målade många stilleben.
Konstnären Rafael Wardi målade ofta färggranna verk.
Många av dem har mycket gul färg.
Det här stillebenet är nästan helt i orange.
Ordlista
favoritkonstverk
uppmärksamhet
stilleben
djupa färger
mättade färger

konstverk hon tycker bäst om
något som man lägger märke till, märker
bild av olika föremål
starka, mörka färger
starka, intensiva färger

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Vad arbetar Anna med?

Varför tycker Anna om bilden?

Vad betyder bildens namn?

Vilka färger använder konstnären ofta?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
• Vilka föremål tycker du att det finns på bilden?
• Vilka färger tycker du om? Varför?
• Skulle du vilja ha det här verket hemma hos dig? Varför / varför inte?
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Nyckelord: människa, familj, hem, arbete, fritid, barndomsminne, känslor, mat
Konstverkets eller bildens namn är
Pentti Lyytinen reciterar dikter i en stuga i Savolax.
Konstnären Robert Wilhelm Ekman målade verket år 1848.
Konstverket är 89,5 cm högt och 104,5 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Robert Wilhelm Ekman föddes år 1808
och dog 1873.
Han var en finsk konstnär
som studerade och målade i Stockholm,
men återvände sedan till Finland, sitt fosterland.
I hans bilder finns det ofta människor.
Den här målningen beskriver människor i Savolax, i östra Finland.
Bilden är målad för mer än 150 år sedan.
Då bodde människor på ett annat sätt än nu.
Stugan på bilden är ett litet hus av trä
där det kanske bara fanns ett rum.
På bilden läser diktaren Pentti Lyytinen dikter
och de andra hör på.
Flera av personerna på bilden har något handarbete.
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I det här rummet kokade man mat, vistades och sov.
Det var kök, vardagsrum och sovrum.
På bilden finns många gamla föremål
som man inte längre använder.
På bilden finns böcker och en fjäderpenna
Det betyder att människorna i huset kunde läsa och skriva.
På den här tiden var det många som inte kunde det.
Ordlista
reciterar
stuga
återvända
diktare
handarbete
vistas
fjäderpenna

läser högt ur en bok
ett litet hus av trä
resa tillbaka till en plats där man varit förut
en person som arbetar med att skriva dikter
arbete man gör med händerna som att sy kläder eller
gardiner till hemmet, eller att göra träarbeten
att vara någonstans en tid
gammal penna gjord av en fjäder från en fågel

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Var är bilden målad?

Vad gör Pentti Lyytinen?

Vad är en stuga?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
Vem av personerna på bilden är Pentti Lyytinen? Varför?
Vem är den mest intressanta personen på bilden? Varför?
Vad gör personerna på bilden? Har du gjort något sådant?
Vilket av föremålen på bilden är intressantast? Vet du vad det används till?
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Nyckelord: Människa, natur, resa, känslor, hem, tystnad
Konstverkets eller bildens namn är Vinterlandskap, efter solnedgången.
Konstnären Fanny Churberg målade verket år 1880.
Verket är 73,5 cm högt och 105 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Fanny Churberg föddes år 1845
och dog 1892.
Hon var finländare.
Fanny Churberg studerade i Düsseldorf i Tyskland.
Hon målade många landskap och väderförhållanden
till exempel solsken, snöfall och storm.
En dag slutade hon måla och blev konstkritiker.
På bilden är en människa på väg hem.
Om du tittar på andra sidan sjön till höger
kan du se ett hus.
Man ser ljus i husets fönster.
Där väntar någon.
Inne i huset är det varmt.
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Det är ännu lång väg kvar.
Vandraren undrar om hen ska gå över isen.
Det är en snabb genväg,
men isen kan gå sönder.
Det finns stora mörka moln på himlen.
Snart blir det storm och det börjar snöa.
Solen färgar himlen orange.
Snart är det också mörkt.
Vandraren är trött.
Vilken väg väljer hen?
Ordlista:
hen
vinterlandskap
solnedgång
väderförhållanden
storm
konstkritiker
vandrare
genväg

kan betyda både han och hon
en bild ute i naturen på vintern
när solen går ner på kvällen
när det till exempel regnar eller är solsken
hård vind, blåst
en person som värderar och skriver om konst
en människa som går, är på väg
kortare och snabbare väg

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Vilka två yrken /arbeten hade Fanny Churberg?

Vad tänker människan på bilden på?

Hurdant blir vädret snart?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
•
•
•
•

Tycker du om snö? Varför?
Vad händer sedan i bilden?
Vilken detalj är viktigast i bilden?
Människan på bilden vill kanske komma in i ett
varmt hem. Vad skulle du vilja just nu?
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Nyckelord: människa, arbete, tystnad, vänskap, känslor
Konstverkets eller bildens namn
är Emil Wikström i sin ateljé i Paris.
Konstnären Dora Wahlroos målade verket år 1892.
Verket är 79 cm högt och 63 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Den finländska konstnären Dora Wahlroos
föddes år 1870 och dog 1947.
Dora Wahlroos målade bilden av sin vän och fästman
som hette Emil Wickström.
Wahlroos var bildkonstnär och
Wickström var skulptör.
På bilden skulpterar Wickström i sin ateljé.
Ateljé betyder arbetsrum.
Han använder en hammare och mejsel,
som är verktyg.
Skulptören gör skulpturer med sina verktyg.
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I en skulptur är formen viktig.
En skulptur har tre dimensioner:
höjd, bredd och djup.
En målning har bara två dimensioner:
höjd och bredd.
Mannen är mycket koncentrerad på sitt arbete.
På väggen finns en hylla
med mindre skulpturer.
De är studier.
Ordlista
förlovad
verktyg
hammare
mejsel
form
dimension
koncentrerad
studie

en person som är förlovad ska snart gifta sig
ett redskap man har för att kunna arbeta
ett verktyg för att till exempel hacka in spik med
ett verktyg som man kan forma sten eller trä med
hur ett föremål ser ut, rund som en
boll, kantig som en tärning
höjd, bredd och djup
när man är noggrann och lugn med det man gör
en skiss eller modell, ett övningsarbete
innan man gör det riktiga

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Vem har gjort bilden?

Vem föreställer / är på bilden?

Vad gör personen på bilden?

Vilka verktyg använder han?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
• Tycker du om skulpturer?
• Har du själv gjort något med hammare och mejsel?
• Kan du göra skulpturer? Skulle du vilja göra skulpturer?
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Nyckelord: barndomsminne, känslor, natur, stad, årstider, resa, vänskap, helg
Konstverket eller bilden heter Sårad ängel.
Konstnären Hugo Simberg målade verket år 1903.
Verket är 127 cm högt och 154 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Hugo Simberg föddes år 1873
och dog år 1917.
Han var finländare.
På bilden finns tre gestalter:
två barn och en ängel.
Barnen bär på ängeln.
Ängeln är sårad.
Hugo Simberg målade bilden i Helsingfors,
på Tölövikens strand.
Han var själv sjuk då
och emellanåt också på sjukhus.
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Människor som såg bilden på museet
gav den namnet Sårad ängel.
Konstnären gav inte genast bilden något namn.
Många tycker mycket om bilden.
De kommer ofta till museet för att se den.
Ordlista
sårad
ängel
bär
emellanåt

någon som har blivit skadad, har ett sår
en figur i sagor eller i religionen som
kommer med budskap från gud
håller upp, tar med sig
ibland, då och då

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Var är bilden målad?

Vem gav bilden namnet Sårad ängel?

Vad händer på bilden?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
• Tycker du att bildens namn är bra?
• Vilket annat namn kunde bilden ha?
• Hur känns det när du ser på bilden?
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Nyckelord: människa, resa, känslor, arbete
Konstverkets eller bildens namn är Porträtt av en svart man.
Konstnären Nils Jakob Olsson-Blommér målade verket
åren 1835–1853.
Verket är 55,9 cm högt och 46,8 cm brett.
Tekniken är olja på duk
som har limmats på kartong.
Nils Jakob Olsson-Blommér föddes år 1816
och dog 1853.
Han var svensk.
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Vem föreställer porträttet?
Många av museets besökare har ställt samma fråga.
När du tittar på porträtt i museet märker du
att en del människors namn finns på konstverkets skylt,
men andra saknar namn.
Varför saknas namnen?
Någon människa är rik och viktig.
Personen har kanske beställt ett eget porträtt.
Det kan också hända att porträttet har beställts av arbetsgivaren.
På andra verk kan människan vara en modell.
Det betyder att konstnären eller konstskolan
betalar lön till modellen för modellarbetet.
Då saknas modellens namn ofta från skylten.
Bildens man heter Pierre Louis Alexandre.
Han föddes 1844 och dog 1905.
Han flydde från Frankrikes koloni Guyana i Sydamerika
och reste med båt till Sverige.
I Sverige arbetade han i hamnen i Stockholm.
Han arbetade som stuvare.
En stuvare lastar saker från och till båtar.
Det är ett tungt arbete.
Konstnärerna såg den starke mannen i hamnen.
De tyckte att han var intressant.
De ville att han skulle arbeta hos dem som modell.
När Pierre Louis Alexandre var modell
fick han bättre lön.
Arbetet som modell är också mycket lättare.
Det gjordes åtminstone 28 målningar och två skulpturer
med honom som modell.
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Ordlista
skylt
saknas
föreställer
arbetsgivaren
fly
koloni
hamn
stuvare

en lapp med information, text
inte finnas, vara borta
bilden liknar, ser likadan ut som modellen
företaget eller människan för vilken man arbetar
ta sig bort från något farligt
ett land som styrs av ett annat land långt borta
plats vid vattnet dit båtar kan komma
hamnarbetare som lastar båtar

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Varför finns det inte alltid namn på modellen på bilderna?

Vad hade Pierre Louis Alexandre först för arbete i Sverige? Och senare?

Varför var arbetet som modell bättre för honom?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
• Tycker du att den här bilden är intressant? Varför?
• Varför tyckte konstnärerna att Pierre Louis Alexandre var intressant?
• Pierre Louis Alexandre var invandrare. Vad var bra
i hans liv? Vad var dåligt i hans liv?
• Vad tycker du att gör vardagen bra?
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Nyckelord: Människa, hem, familj, stad, musik, fritid och hobbyer, kärlek, fest
Konstverkets eller bildens namn är Interiör, vid pianot.
Konstnären Sulho Sipilä målade verket år 1931.
Verket är 53,5 cm högt och 64,5 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Sulho Sipilä föddes år 1895
och dog år 1949.
Han var finländare.
På bilden ser vi ett vardagsrum i södra Helsingfors.
Vid flygeln spelar Greta Hällfors-Sipilä,
och bilden målades av hennes man Sulho Sipilä.
De var båda bildkonstnärer.
De målade livliga och färggranna konstverk.
Motiven på deras moderna konstverk var
hemmet, vänner och släktingar,
semestrar, vardag och fest.
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Paret älskade ett problemfritt liv.
De var båda musikaliska.
Sulhos instrument var violinen.
De spelade för vänner på fester
men också på tu man hand hemma.
Rummet på bilden är trivsamt och hemtrevligt.
Genom fönstret syns staden.
Musiken fyller rummet
och utanför väntar stadslivet.
Ordlista
interiör
flygel
livlig
semester
vardag
musikalisk
violin
trivsamt

inne i ett rum
stort piano
aktiv, glad
då man är ledig från arbetet flera dagar
vanliga dagar med arbete och hem
vara duktig på musik
litet stränginstrument
trevligt, skönt, hemtrevligt

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Vad är det för plats vi ser på bilden?

Vilka instrument spelade paret och när spelade de?

Vad tycker du? Prata med ditt par!
•
•
•
•

Tycker du att rummet på bilden är trivsamt? Varför?
Finns det något i rummet som du vill ha i ditt eget hem? Vad?
Hurdant är livet i en stad? Är det ett bra liv?
Vill du bo i staden eller på landsbygden? Varför?
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Nyckelord: människa, resa, känslor, natur, årstider, kärlek, vänskap
Konstverkets eller bildens namn är Odysseus och Kalypso.
Konstnären Maurice Denis målade verket år 1905.
Verket är 82,5 cm högt och 116,5 cm brett.
Tekniken är olja på duk.
Maurice Denis föddes år 1870
och dog 1943.
Han var fransman.
Så vackra färger!
Den här bilden ser ut som ett paradis,
alltså som en drömplats.
Marken är full av violetta blommor.
Havet är turkosblått.
På den klara himlen finns en regnbåge.
Det är varmt.
Människorna har lite kläder på sig
eller är nakna.
En del av dem är i havet.
De simmar eller vadar i vattnet.
En människa smeker en get.
Det är alldeles lugnt.
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Längst framme på bilden finns två människor.
Det är Odysseus och Kalypso.
Det är också målningens namn.
Enligt grekisk mytologi
råkade en kung som hette Odysseus
ut för skeppsbrott på en ö.
På ön fanns en nymf som hette Kalypso
som höll Odysseus fången i sju år.
Till slut återvände Odysseus hem.
Vad hände med Kalypso?
Sagan berättar att hon dog av sorg.
Snipp snapp snut – där tog sagan slut.
Ordlista
paradis
drömvärld
turkosblått
regnbåge
vada
get
mytologi
skeppsbrott
nymf

en plats där allt är fint och bra
en värld som är lika bra som i drömmarna
en färg mellan grönt och blått
bågen med olika färger på himlen vid
samtidigt solsken och regn
gå i vattnet
ett djur släkt med fåret
gammal gudasaga
när en båt går sönder och sjunker
en kvinnlig sagofigur som lever i naturen

Läs texten högt. Skriv sedan svar på frågorna.
Varför ser bilden ut som ett paradis eller som ett drömland?

Vad gör personerna på bilden?

Vem var Odysseus och Kalypso?

Vad tror du? Prata med ditt par!
• Skulle du vilja vara på ön på bilden? Varför?
• Hur tycker du att en drömplats skulle se ut?
• Hur kommer man dit?
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