Hedmanska våningen— djurrundtur
Konstbilden speglar sin tid ur konstnärens synvinkel. Människan filtrerar allt hon ser genom sin
egen erfarenhetsvärld. Djur och människor har alltid levt sida vid sida, och djur avbildas ofta i
konsten. En skillnad på människor och andra djur är att bara människor kan återge omvärlden
visuellt. Djur, som lärt sig rita, fokuserar på rörelser, inte det de ser.
Människan borde hela tiden komma ihåg att hon inte är ensam på jordklotet utan delar det med
alla andra arter. Därför borde man respektera naturen och inte skräpa ner eller förorena vårt
gemensamma hem.
Det här är uppgifter som man kan gå igenom innan museibesöket och återvända till efteråt, och
fundera på om de påverkade ens upplevelse av konstverken. Det finns inget rätt eller fel svar.
Man kan skissa på uppgiftspappren och teckna de avslutade verken på nya papper.

Hittar du djuren?

Jan Fijt Stilleben med villebråd, 1650

Vad tror du katten och hunden har för relation? Teckna och skriv!

Isaac Wacklin, Hund och katt kivas om abborre, 1756

Hittar du några mänskliga drag hos de här djuren?
Leker de eller bråkar de?
Hittar du fler djur i det här rummet?

Georg Christian Freun, Spinnande flicka,1859

Vad leker katten med? Är det en
vuxen katt eller en unge?

Andrea Scacciati, Stilleben med frukter, 1703

Hurdana småkryp trivs månne i en sån här blomsterkvast?
Fyll den här sidan med olika småkryp och skråttar.

Följande rum

Får du syn på fåren? De är målade av konstnären
Ferdinand von Wright 1857, och målningen heter
Åskväder över Haminanlaks.

Ser du åskvädret? Hur ska det gå för fåren?

Landskap i morgondimma (1879), av Hjalmar Munsterhjelm.

Hittar du änderna? Var tror du de bor?

Har du ridit på en häst någon gång? Förr i världen

fanns inte bilar och då färdades man till höst. Målningen
heter Kosacker på pustan (1800-talets andra hälft) och är
gjord av Ludvig Gedlek.

Hittar du fler djur bilden, fler hästar kanske?

Torrakor, som den som Fanny Churberg avbildat i I granskogen
(1879), erbjuder hem åt många djur och är viktig för mångfalden av liv
i skogarna. En fjärdedel av skogens arter, nästan 5000, är beroende av
att det finns döda träd. Till dessa hör svampar, som tickor och taggsvampar, lavar, mossor och insekter, t.ex. skalbaggar. Hackspettar och
mesar hackar gärna bon åt sig i död ved, och i deras gamla bohålor
häckar sedan pärlugglor, knipor, flygekorrar, rödstjärtar och svartvita
flugsnappare.
Känner du till någon av de här arterna? Rita din egen torraka och
vilka som bor där.

Följande rum.

Juho Mäkelä, Solnedgång, 1910

Vad för sorts djur kan det finnas
i det härl landskapet? Ett sago–
djur kanske?

Följande rum.
Antti Favén, Landskap från
Kylmäkoski, 1933. Här syns

inga djur—rita in dem i
landskapet!

Vilket av verken tyckte du bäst om? Vad är det som du gillar med just det?
Berätta för resten av gruppen!

