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Pedagogik-veckor 

Kuntsis stiftelse 50 år 

 

Det är en ära för Kuntsisi museum för modern konst att presentera utställningen Kuntsis stiftelse 
50 år. Utställningen visar ett brett urval av inhemsk konst från var egen epok kryddat med ut-
ländsk nutidskonst. Detta är den första samlingen av nutidskonst som grundats för att visas of-
fentligt. Kuntsis stiftelse grundades 1970 med syftet att erbjuda folk en möjlighet att bekanta 
sig med konst från sin egen tid, nutidens konsthistoria och nya fenomen. 

 

Stiftelsen grundades av Simo Kuntsi (1913-1984) som döpte den efter sig själv. Simo påbörjade 
samlandet tillsammans med frun Anna ”Kaisa” Kaukoranta (1916-1995).  Inledningsvis sträckte 
sig samlingen från äldre finländsk konst  till internationell konst och senare till finländsk nu-
tidskonst. Kuntsi donerade sin samling, bestående av 121 verk, till Vasa stad. Som krav för do-
nationen ställdes att Vasa stad förband sig att uppbevara samlingen i staden samt ordna med en 
lokal. Den första lokalen som ställdes till förfogande var Handelsläroverket.  

 

Kuntsis önskan var att göra aktuell konst allmänt känd. Han drömde också om att grunda ett mo-
dernt  museum i Finland. Den drömmen gick i uppfyllelse först efter hans död, när Vasa stad år 
2000 beslöt att grunda Kuntsis museum för modern konst. Som lokal valdes Tullpackhuset i Inre 
hamnen (byggt 1879 i nyrenässans, ritat av arkitekten Ernst Theodor Granstedt och senare utvid-
gat av Carl Schoultz 1925).  

 

Citat av Simo Kuntsi: 

Det borde inte finnas  någon magiska klyfta mellan konsten och människorna. 

Om du idag tittar på en tavla och inte förstår dig på den, så kan det vara annorlunda redan imor-
gon. 

Det är lätt att köpa en Picasso när man har tillräckligt med pengar. Att gräva fram en ny förmåga 
och uppfatta hens möjligheter  är däremot något helt annat. 

 

Vad tycker du om citaten? Nutidskonst är gjord under vår livstid, eller i alla fall på 1960-talet eller 
senare. Vad kommer du att tänka på när du hör ordet nutidskonst? Någon konstnär kanske? Låter 
det positivt eller negativt? Alla tolkningar är tillåtna. 
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Här har vi plockat ut några teman från utställningen: 

 

Porträtt 

Inom nutidskonsten kan porträtt utföras på olik sätt. Bilderna behöver inte längre se ut som 
fotografier utan konstnärerna hittar nya sätt att fånga verkligheten och uttryck sig på. Port-
rättet behöver inte se ut som den avbildade.  

 

Få vet att president Urho Kekkonen också ägnade sig åt konst. Hans självporträtt 
består av en brödspade och ett tränsbett. Verket är ett grafiskt blad, som det 
tryckts 75 exemplar av. Googla Urho Kekkonen och se om du tycker att han är sig 
lik på självporträttet. Verket är gjort i bildhuggaren Kimmo Pyykkös arbetsrum. 
Pyykkö presenteras närmare längre fram i texten. Hur skulle du porträttera Kekko-
nen? 
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Juhani Linnovaaras (f. 1934) varelser är 
surrealistiskt—eller drömlikt— återgiv-
na. De är snarast androgyna, könlösa  figu-
rer. Konstnären sjäv vill inte förknippas 
med någon speciell konstriktning. Ofta 
innehåller hans verk en nypa humor. Hans 
figurer förvånar och förundrar sig, och 
förflyttar verken från 1970-talet, när de 
gjordes, till vår egen tid. Fortfarande för-
vånas och förundras vi över omvärlden.  

Verk: Nyfiken, 1979. 

Vem är nyfiken och vad är hen nyfiken på? 

Blomsterhatten hör till Linnovaa-
ras mest karaktäristiska verk. 
Det visar en person uppbyggd av 
streck och med en hatt av blom-
mor. Hur är den här människan 
avbildad? Målningen har en 
drömlik, alltså surrealistisk, käns-
la.  

Verk: Blomsterhatten, 1967 
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Linnovaara är en av de internatio-
nellt mest kända nutida konstnärer-
na från Finland, sedan han 1969 vann  
Paris-biennalen för unga.  Där visa-
des just verket till vänster, Utan titel 
från 1969. Den målade ramen ger 
verket en stark djupverkan.  Verket 
utgörs delvis av en installation 
bestående av händer (avgjutningar 
av Linnovaaras egna) och ben.  Detta 
är utställningens enda installation, 
alltså ett verk som står i förhållande 
till rummet där det finns.  

Verk: Nimetön, 1969. 

Är man på plats i utställningen kan 
man ta en selfie bredvid verket, så 
ser man hur stort det är (mänsklig 
storlek). 

 

Måste ett porträtt vara föreställande? Gör 
ett självporträtt! Vad gillar du? Hur känner 
du? Du kan använda föremål istället för 
papper, pennor och färger. 

Du kan skissa på den här tomma sidan. 
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Samhälle 

Krig, miljö och mänskligheten 

Medvetenheten om situationen på andra håll i världen ökade under 1970-talet när tv tog t.ex 
krig till finländarnas vardagsrum. Detta väckte motstånd mot krig. Allt fler finländare bosatte 
sig också i städer och tätorter, och miljörörelsen fick sin början. 

Fånge av Kimmo Pyykkö är gjord 1967 av skrot. I verket syns troligen krigets nega-
tiva sida och kritik av hjältedyrkan genom valet av material och formspråk som för 
tankarna till krigsmateriel. Formen kan också ge associationer till en björn av järn. 
Vad kommer du att tänka på? På vilket sätt liknar verket en fånge, eller liknar det 
något helt annat? 
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Rauni Liukko begrundar barnens 
situation i verket Barnstol från 
1969. Barnet har hörselskydd och 
sitter i en stol som staten skänkt 
men som redan är för liten. Både 
barnet och stolen är numrerade. Med 
sin skulptur behandlar Liukko värl-
dens orättvisor. Barnen verkar leva i 
en värld som sällan ser till barns be-
hov. Barnet är gjort i styrox med yta 
av gips. Hur skulle du beskriva bar-
nets matstund? Varför har barnet 
hörselskydd? 

Målningen Vin-
narna av Kimmo 
Kaivanto utfördes 
1974, men idén 
till motivet fick 
han redan 1967 
under Sexda-
garskriget i Israel.  
På tv visades då 
bilder av jakt-
flygplan på himlen 
över Israel.  I mål-
ningen finns en 
stark djupverken. 
Papper dyker upp 
i Kaivantos verk 
under 1970-talet.  
Kan du göra pap-
persflygplan? Är 
det här en bra 
skildring av krig? 
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Kimmo Pyykkö är en fin-
ländsk bildhuggare.  Från 
början gjorde han skulptu-
rer av skrot, men på 1970-
talet började han istället 
göra stora surrealistiska 
verk av aluminium. Senare 
gjorde han figurativa 
skulpturer och träreliefer 
med naturmotiv. 

Reino Hietanen är en bildkonstnär 
som i sina verk ofta undersöker olika 
rum och platser.  I verket Stadsbild 
kan man se ett höghus. Urbanisering 
och ”cellboende” kan ses som ut-
gångspunkten för verket. Under 
1960 och –70-talet flyttade folk 
närmare varandra men blev samti-
digt mer ensamma. Får du syn på 
några människor i fönstren? I vilket 
sorts hus skulle du vilja bo? Hur bor 
du nu? Hurudana grannar har du? 
Vem skulle du vilja ha som granne? 
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Hur skulle du beskriva staden där du bor? Hur 
skulle du närma dig ämnet? Skulle bilden bestå 
av byggnaderna i ditt bostadsområde eller av 
naturen?  

Bild: Marianna Uutinen, Jungle Love, 2009 



 9 

Under 1970-talet steg medvetenheten 
om miljöfrågor, och man började tala om 
övergödning av sjöar. Även konstens 
unika egenskaper togs till diskussion: är 
grafik konst trots att bilden mångfaldi-
gas? Med det grafiska bladet När havet 
dör, 1970, tog Kimmo Pyykkö ställning  i 
miljöfrågorna. Hur har han avbildat havet? 
Vad kommer du att tänka på? 

Marika Mäkela, Marjatta Tapiola och 
Leena Luostarinen hörde till de 
främsta i en generation konstnärer 
som ville lösgöra sig från 1970-
talets politiserade konstideal. Fokus 
flyttades från det kollektiva och 
samhälleliga till det personliga. 

Natur, människor och djur 

 

Marika Mäkeläs (f. 1947) verk är 
måleriska och expressionistiska och 
har drag från abstrakta (icke-
föreställande) konstriktningar som 
informalismen och konstruktivis-
men. Det är tyst, natten smyger sig 
på från 1983. Ser man tystnaden 
och natten som närmar sig? Vad ser 
du i den här bilden? 
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Leena Luostarinen (1949-2013) har bland annat må-
lat olika kattdjur med olika personligheter. Leoapar-
den anses symbolisera grymhet och aggressivitet, 
men också kreativitet. Även jaguaren kan represen-
tera mörka krafter, och tigern är både ädel och 
grym. Luostarinens verk karaktäriseras av fysiskhet, 
färgerna är fylliga och penseldragen fria.  Verken för 
tankarna till expressionismen, men konstnären själv 
kallade sig romantiker. 

Marjatta Tapiola (f. 1951) använder 
linjen på ett unikt sätt i målningen 
Påsk, som visar en mamma och barn i 
ett badkar. Verket väckte både harm 
och beundran hos publiken. Barnet 
som sitter på badkarskanten påminner 
med sin position om Kristus på korset. 
Badstunden är dessutom en privat 
händelse inom familjen, som nu visas 
upp för alla att se. Skulle det förändra 
verket om dess titel istället var t.ex. 
Söndag? Hur illustrerar bilden pås-
ken? 

Vilken sorts katt skulle du själv vara? Bilder: Två ja-

guarer och Nattleoparden 
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Juhani Harri (1939-2003) använde sig av upphittade föremål i sin konst, och hans vark har kal-
lats för assemblage. Med föremålen skapar han olika stämningar. T.ex i verket Sjöhästen har 
han använt drivved som slipats av vatten och sand. Ett återkommande motiv är stängda portar, 
som för Harri syftade på en väg mot det okända och var någonting han ville undersöka närmare. 
Harri hörde till Simo Kuntsis bekantskapskrets. Han fick akvarellfärger av sin mamma, och det 
blev början på hans konstnärskap. Gör ditt eget assemblage! 

 

Verk: Port (1970), Eftermiddag (1971) och Sjöhästen (1966).  
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Gör en egen samhällskritisk bild 
om något som är viktigt för dig, 
t.ex skolmat, lov, avgiftsfria hob-
byer, nedskräpning, vegetarsik 
mat, ungdomsgårdar eller vad det 
nu kan vara. Du kan måla, teckna, 
fotografera, göra en installation 
eller föremålskomposition. 

Här kan du först göra en skiss av 
verket. 


