Österbottens museum, Hedmanska våningen
Konst och känsla
Genom konsten kan man förmedla olika känslolägen och stämningar. De känslor som uppfångas av betraktaren är dock inte nödvändigtvis precis de känslor som konstnären kände
när hen gjorde konstverket, det kan hända att det snarare är sina egna känslor man får syn
på. Kanske tycker man att ett verk är obehagligt, blir sorgsen eller full i skratt, och då kan
man fundera på vad i verket som påverkar en och vilka minnen det väcker. Konsten kan
fungera som en spegel för insidan.
Ett konstverk berättar ofta någonting om tiden när det blev gjort. Om man vill tolka någon-

ting mer än sin egen upplevelse av verket behöver man hålla i minnet hur världen och samhället såg ut vid verkets tillkomsttid. Vi har gjort en känslostig med uppgifter genom
Hedmanska våningen. Man kan inte svara rätt eller fel på frågorna! Alla verk berör inte alla,
för var och en har sina egna, unika erfarenheter som färgar nya upplevelser. Det finns plats

för anteckningar, men om de inte räcker till kan man fortsätta på ett annat papper. Man kan
gå igenom uppgifterna innan museibesöket och återvända till dem efteråt. Ändrades din syn
på verken? Ögna snabbt igenom uppgifterna, och läs texterna efteråt, om du vill veta mer.

Napoleon-rummet
I det här rummet finns bilder av Napoleon, vem var han? Kan du räkna ut vilka av bilderna som föreställer honom?
Berätta i ord eller bild vad som händer i bilden nedan, och vad personerna kanske tänker. Tänk dig att du
gör ett meme—vad skulle du hitta på för text? Googla taidevandalismi eller art history memes.

I konstsalarna presenteras konst från den s.k. guldåldern på 1870-talet fram till
1900-talets början, finländsk modernism fram till 1960-talet och några utländska
konstpärlor.
Vad kommer du att tänka på när du ser den här bilden? Är djuren roliga? De har fått mänskoliknande ansiktsdrag, det kallas
zoomorfism.

Isaac Wacklin, Strid om abborren, 1756.Wacklin var en finländsk rokokomålare som flyttade till Sverige. Verket kan tolkas
som en bild av den politiska striden mellan partierna Hattarna och Mössorna. Känner du till dem? Vilket av djuren

tror du representerar mössorna?

Vad är de här barnen på för humör? Är de ledsna, allvarliga, glada eller är det någonting som är pinsamt?

Hugo Simberg, Morgon, 1903 och Ada Thilén, Morgon, 1899.
Helene Schjerfbeck, Helena Westermarck, Maria Wiik och Thilén utgjorde de
så kallade målarsystrarna. Thilén ställde sällan ut eller sålde sina verk, istället
brukade hon ge bort dem, och därför är hon ganska okänd för den stora publiken.
Som modell för Simbergs målning stod Adrienne Gadd. Hon var dotter till en
läkare från Viborg och familjen tillbringade sommaren tillsammans med Simbergs. Är det samma barn på båda bilderna?

Vad är det för stämning i den här bilden? Kan du se vilken
årstid det är, eller när målningen är utförd?

Vad tänker hon på? Hur är stämningen?

Jalmari Ruokokoski, Hustrun sjuk, 1910

Pekka Halonen, Hemfärd från
arbetet, 1907. En av de mest
omtyckta målningarna vid
Österbottens museum.

Hur skulle du beskriva det här verket? Vad kommer du att tänka på?

Akseli Gallen-Kallela, Sonnimäki-stenens historia,1906

Innan du kollar målningens
namn: vad väcker den för
tankar?

Heléne Schjerfbecks målning
Begravning i Pont-Aven (1884)
målades i Bretagne dit Schjerfbeck
rest tillsammans med Helena
Westermarck, Maria Wiik och
österrikiska Marianne Preindlsberg. De bodde i Pont-Aven, en
liten stad 15 km från havet.
Målningen visar ett barns
begravningståg med korgossar i
spetsen. I förgrunden har en trädgårdsmästare fallit på knä av
respekt för begravningsföljet.
Hur avbildas döden i den här
målningen?

Kan du avgöra hur personen känner sig
bara genom att titta på ögonen? Vad mer
berättar blicken? Är det ett barn eller en
vuxen? Kan man gissa var personen lever och bor?

Helena Westermarck, Flicka från Bretagne, 1884.
Helena Westermarck for utomlands för att studera. Vet du var Bretagne ligger?
Googla platsen och jämför nya foton med målningarna därifrån.

Juho Mäkelä, Solnedgång, 1910

Tyko Sallinen Båken på Rönnskär, 1922

Hur är stämningen i de här landskapen? Hur påverkas de av färgerna? Vad är det för väder?

Wäinö Aaltonen, Skräck, 1916-1918; Emil Rautala, Wäinö Aaltonen, n. 1920

Titta på de här två verken tillsammans, vad kommer du
att tänka på? Vad får man för intryck?

Hur känns den här bilden?

Dansande barn (1894) tillkom under Schjerfbecks resa i Italien, och visar barn som
dansar i ring. Snurrandet får deras kläder att fladdra och färgerna att smälta ihop.

Finns det rörelse i bilden?

Ilmari Aalto, Nattgästen (Väinö Kamppuri), 1920

Här ligger han och sover. Var är han och vad
drömmer han om? Hur är stämningen?

Vilket humör är hon på? Hur ser man det? Har det att göra
med hennes hållning eller färgerna i bilden?

Tyko Sallinen, Mirri i grönt, 1911. Mirri hette egentligen Helmi Vartiainen, och
var under en tid gift med Sallinen. Hon var också konstnär men slutade för att
ägna sig åt familjen. I verkligheten såg Helmis näsa inte ut riktigt sådär, men
Sallinen brukade ofta överdriva i sina målningar. Hans originella porträtt av
Mirri blev berömda, och han själv känd som en viljestark konstnär. Om man vill
kan man googla fram mer info om paret.

Vilka tankar väcker Sallinens Djävulsdansen II,
(1919)?

Tyko Sallinen växte upp i en
laestadiansk familj, och flera av
hans målningar anknyter till
väckelserörelserna. Han avbildade gärna arbetarbefolkningen
och människor på landsbygden.
Han sa sig vara socialist, men
däremot inte bolsjevik, och
gjorde illustrationer och satiriska bilder för en arbetartidning.

Berätta om stämningen i den här målningen! Vem är hon
och vad tänker hon på?

Tjänarinnan (1911) visar en hårt arbetande tjänare som med
nacken böjd väntar på order från frun. Ett visst missnöje kan
kanske anas, det är några år kvar till inbördeskriget. Schjerfbeck
har redan rört sig bort från ett realistiskt uttryckssätt och mot
förenkling och renodling av motivet. Tjänarinnan och hennes
kläder byggs upp av platta färgytor, men rummet hon står i är
fortfarande tredimensionellt. När Schjerfbeck utförde den här
målningen bodde hon i Hyvinge med sin mamma. Deras förhållande har beskrivits som varmt, även om mamman Olga tydligen aldrig accepterade dotterns passion för måleriet. Själva
hade de inga tjänare. Schjerfbeck skötte hushållet själv, och
målade så mycket hon hann med.

Aulis Louko, Cyklisten, 1973

Vad får man för intryck av tjänarinnan, verkar hon missnöjd?

Hur ser cyklistens ansikte ut, vad har hen för min? Ser det
ut att vara en bra dag att vara ute med cykeln?

Hugo Simberg, Marssnön,1897

Vad är det för figur som syns i bilden? Vad kan det vara
som händer?

Vilka tror du att de här två
personerna är?

Eero Järnefelt, Konstnärens hustru Saimi
och dottern Sara i trädgården (1911). Järnefelt har avporträtterat skådespelerskan Saimi, född Swan, och parets dotter
vid familjens hus Suviranta vid Tusby
träsk. I närheten bodde många andra
konstnärer med familjer, och man brukar tala om konstnärskolonin vid Tusbyträsk.

Vilka verk fastnade du för, och varför just dem?

Var det några verk som var störande?

Lärde du dig något nytt? Fanns det några verk som du blev glad eller ledsen av? Fanns det några
som inte väckte några känslor alls?

