
Utställningen består av verk av sju olika konstnärer.  

Med hjälp av detta uppgiftspapper kan barn fundera över utställningens, ibland  svåra och tunga, 

teman tillsammans med en vuxen.  

Uppgifterna är utformade så att man närmar sig ämnena på ett barnvänligt sätt. 

Man behöver inte skriva upp sina svar, utan meningen är att uppgifterna skall väcka tankar och 

diskussion.  

När du är färdig med uppgifterna kan du gå till muséets info och få en liten belöning. 

Kuntsi museum för modern konst 

Joel Karppanen  Fält 2016 

1. Rontti och Pepe poserar på bilderna 

i Joel Karppanens  bildsamling Finsk 

Pastoral.  

De är sina hussars bästa vänner.  

Kan du gissa vilken djurart Rontti och 

Pepe är? 

Vilka andra djur hittar du i Karppanens 

bilder? 

Jordbruk är hårt arbete. Anser du att 

det är viktigt att det produceras in-

hemsk mat i Finland? 



4. Heidi Piiroinens De förbigångna  beskriver romska tiggares liv. 

Vet du vad en tiggare är? Har du nån gång sett någon tigga på gatan? 

Livet är inte alltid lätt men barnen orkar ändå vara glada. Vad kan du hitta för trevliga saker i bilderna? 

Skulle vuxna kunna lära sig av barn hur man njuter mer av livet? 

3. Paula Humbergs Dispersal-

fotografier kombinerar biologi och 

konst.  

Humberg har själv studerat både biolo-

gi och bildkonst. I sina bilder strävar 

hon efter att  lyfta fram hur minsknin-

gen av antalet insekter på Grönland 

påverkar fjällsippans   pollinering. 

Vet du vad pollinering betyder och vad 

det har att göra med insekter?  

Vad annat behövs insekter till? 

Är till och med myggor nödvändiga för 

naturens ekosystem? 
Paula Humberg  Dryas octopetala 2018 

Heidi Piirounen  

Cetatea de Balta i rumänska 
Transsylvanien, byn  som familjer-
na Stoica och Moldovan som 
tiggde i Helsingfors, ursprungligen 
kom ifrån, februari 2008. 

 



7. I Bita Razavis videoverk Inhabitants of Our Planet kombineras traditionell videobild med material till-

verkat med dator. Kan du skilja dem från varandra? Vilket djurs video animation tycker du att är mest 

lyckad? 

Tror du att dessa naturbilder som är gjorda med dator skulle kunna användas för något annat än konst? 

5.Touko Hujanens Skogsfamilj följer en fa-

milj som strävar efter största möjliga 

självförsörjning . 

Vad betyder det att vara självförsörjande? 

Självförsörjning betyder inte nödvän-

digtvis samma som gammaldags. Vilka mo-

derna saker kan du hitta på bilderna? 

Touko Hujanen Från serienSkogsfamilj  2018 

6. Boken Vårt Land är en del av Jaakko Kahilaniemis verk My Book of 

Our Land. 

 

Vad är speciellt med boken i själva utställningsverket? 

 

Vet du vem som ursprungligen skrivit boken Vårt Land? 

 

På vilket sätt hör en bok och ett träd (som material) ihop? 

Hur tror du att familjen kommer att klara 

sig på vintern? Hur värmer de sina hem? 

Vilka bekvämligheter skulle du vara villig 

att ge upp för att uppnå större självför-

sörjning? 


