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Denna lärarhandledning innehåller en presentation av utställningens tematik,  
konstnärer samt material och teknik. Texterna är sammandrag från utställnings-
katalogen. Efter detta följer instruktioner, tips och förslag på olika sätt att 
närma sig och arbeta med utställningen och vilka frågeställningar som kan vara 
passande att ta upp. Detta är tänkt att ses som ett hjälpmedel för förmedling 
av konsten även om ni besöker utställningen utan att träffa vår pedagog.

Om utställningen

Borås Konstmuseum fördjupar sig i finsk samtidskonst och uppmärksammar  
Finland som konstnation genom en stor utställning där sju framträdande 
konstnär skap presenteras. Angelägna teman som existentiella frågor, beteende-
mönster, världsåskådning, mystik, miljö- och maktperspektiv går som en röd tråd 
och det bisarra, poetiska, humoristiska och ifrågasättande samsas i varierande 
uttryck. Grundidén kommer från att Finland i våra ögon har ett starkt positio-
nerat och spännande konstliv som utforskas djupare. Ytterligare skäl är Borås 
stads starka relation till Finland som finskt förvaltningsområde där drygt var  
tionde boråsare har finskt påbrå. Den stora arbetskraftsinvandringen från  
Finland till textilindustrin har spelat en viktig roll i skapandet av stadens identitet. 

Utställningens visuella tonvikt är på tredimensionella gestaltningar och rörlig 
bild. Utöver det konceptuellt konstnärliga finns gemensamma nämnare som en 
narrativ dimension och att humor och lekfullhet har en betydande plats i verken. 
Humorn är ofta av en mörkare variant där allvaret balanseras. Tillsammans bildar 
de ett slående vapen som skapar distans och eftertanke, det synliggör underlig-
gande strukturer, beteenden och absurda fenomen i tillvaron.

Andra perspektiv som lyfts är vad vi människor drivs av och vad det får för 
konsekvenser. Hur vi fyller tillvaron med mening i vårt tidevarv och hur våra 
beteendemönster ser ut. Verken belyser maktpositionering, konsumtion och 
digital högteknologi, där det naturliga och artificiella vävs samman. Utställningen 
undersöker humanistiska funderingar om mening och människans plats i univer-
sum, livets och tidens förgänglighet, vad vi gör med vår stund på jorden och även 
mot jorden. Hur navigerar vi i den enorma och komplexa tillvaron vi ställs inför? 
Via konsten presenteras filosofiska, existentiella såväl som materiella och  
mänskliga aspekter. 

Närvaron och utforskandet av naturelement gestaltas på olika sätt, mer påtag-
ligt och fysiskt, eller som representant av tillståndet i naturen. Där miljö- och 
klimatfrågor, en av vår tids mest brännande frågor, synliggörs. Naturens centrala 
roll i människans liv har tagit sig många uttryck genom tiderna, den har alltid 



varit en inspirationskälla för konsten och en betydande plats för rekreation. 
Den har också fungerat som teknologisk och ekonomisk resurs vilket påkallar 
diskussionen om människans tidsålder, Antropocen; där människans handlingar 
och utarmning utgjort betydande faktorer i förändringen av jordens ekologi och 
klimat. Vår omgivande miljö kan också handla om våra mer konstruerade vardagliga 
platser, det kollektiva samhället, det privatas sfär och beröra frågor om social 
status, makt, våld och förtryck.

Flera av verken presenterar en parallell bild av omvärlden som ibland upplevs 
nära den avspeglade verkligheten, ibland tillskruvad och distanserad, där  
odefinierade främmande element ges utrymme. Andra aspekter är närvaron av 
en okänd dimension och känslan av något laddat med kraft och kanske magi. 
Människans sökande innefattar ett andligt perspektiv där vi funderat över den 
besjälade naturens varande, blickat upp i kosmos och förundrats över tillvarons 
sublimitet vilket manifesterats och tolkats genom bland annat filosofi, tro,  
vetenskap och konst.

Utställningen reflekterar via vardagsnära betraktelser de stora frågorna i livet, 
mörker som ljus. Konsten visar på och låter oss möta det bekanta i annan skepnad, 
manar till eftertanke och får oss att ifrågasätta hur vår samtida omvärld verkli-
gen ser ut. Genom att uppmärksamma hur små upprepade händelser och mönster 
formar den stora bilden, kan vi påverka dessa och mer medvetet orientera oss 
bland tillvarons vidunderligheter.

I utställningen medverkar Anna Estarriola, Ida Koitila, Antti Laitinen, Antti-Ville 
Reinikainen, Heli Ryhänen, Emma Rönnholm och Noora Schroderus.
 

Heli Ryhänen

Heli Ryhänen arbetar med installationer och skulptur där hon använder sig av 
skiftande material såsom metall, plast, papper och textil. Med sina verk beskriver 
Ryhänen situationer och händelser i världen och gestaltar scener ur vardagslivet, 
där hon väver samman mer privata känslotillstånd med nyhetsflöden och världs-
händelser som naturkatastrofer, migration och politiska situationer. Trots att hon 



behandlar stora, problematiska och allvarliga frågor är det ofta med en underlig-
gande nyans av humor. 

I den rumsliga installationen Landscape möter vi en grupp enkelt klädda gestal-
ter i mänsklig storlek som går omkring i en bergsliknande miljö släpandes på stora 
säckar i vilka de verkar samla skräp. Det är inte ett naturromantiskt sceneri vi 
möts av, utan här möter vi istället toppen på det oändliga plast- och sopberget.  
Ryhänens inspiration är hämtat från det flytande sopberget i stilla havet, där man 
dumpat sopor i hopp om att det som inte syns ej heller finns. Verket kan även refe-
rera till aktuella brännande natur- och klimatfrågor i stort, som bruket av miljö-
gifter, konsumtion, fossila bränslen eller hantering av radioaktivt avfall. Samtliga 
företeelser med mänskligt beteende som avgörande gemensam nämnare. Detta 
slit och släng-material som tjänar som bruksföremål i otaliga hem hotar inte bara 
världshaven och tillvaron för mängder av arter, utan även planeten..

Ida Koitila

Ida Koitila arbetar ofta med installationer, skulpturer och objekt där kontraster 
och paradoxer har en central betydelse i såväl innebörd som uttryck. Ofta möter 
det kliniskt, grova, tunga, det blanka, mjuka och fragila. Material som vax, gips, 
harts, och stål är vanligt förekommande. Koitila har i många år funderat på var 
en människa börjar och slutar; de kroppsliga beståndsdelarna, processerna och 
eventuellt pågående sjukdomstillstånd i det fysiska men även det psykiska.  
Verken kan konnotera till kotor, tumörer och proteser, men också mentala till-
stånd. Teman hon ofta utforskar och relaterar till berör människans biologis-
ka, teknologiska och kulturella evolution. Koitilas verk kan också upplevas som 
lämningar och spår av organiskt material och mänsklig aktivitet, de bär på en 
svårgripbar relation till tid och rum. 

Till utställningen har flera nya verk skapats. Smiling girl bär en mer komplex 
självbegrundande nyans som åkallar minnesfragment från barndomen, medan 
Violent egg och Savers remains, med dess inkapslade kotor och inristade  
gaddar, hänger fastnaglade på väggarna likt stiliserade fastfrusna leenden, 
märkliga troféer eller skyddsamuletter. I verken möter vi fragment av kroppens 
beståndsdelar, tänder, ben och hår dekonstruerade och rekonstruerade i  



kombination med oorganiska material till en ny sammansatt helhet. Det går inte 
att vara säker på dess innebörd eller vad som pågår. I Crash of Air skapas en 
installation där grus, aska och gjutna beståndsdelar blandas. Titeln bär en egen-
domlig paradox och betonar något kraftfullt och våldsamt samtidigt som det är 
vackert och skört. 

Anna Estarriola

Anna Estarriola arbetar med och kombinerar ofta flertalet tekniker i sina verk 
såsom skulptur, rörlig bild, ljud och performance. Hennes verk bär en narrativ di-
mension och behandlar ofta teman som berör mänsklig interaktion och utforskar 
sammanhang som hur relationer, identiteter och hela kulturer påverkas av teknik. 
Hon undersöker ämnen som berör varseblivning, mänsklig drivkraft, individuella 
och kollektiva beteendemönster, kommunikation och dess konsekvenser. 

Återkommande i verken som presenteras i utställningen är cirkelformens före-
komst, vare sig det rör sig om ögon, munnar eller märkliga svarta hål. Verket 
Our weight in ashes is 3,5% of our body mass, I have ordered my ashes in blue, 
I want to become blue stardust reaching the moon är uppbyggt utav cirkelfor-
men. Konceptuellt behandlar det de tre och en halv procenten av vår kropps-
massa som efter kremering slutligen bildar vår aska. Med en humoristisk ton 
speglas drömmar om odödlighet, där det blå glittret sprids i det eviga univer-
sums kretslopp. 

Verket Transportable altar for a divinity är till formatet hämtat från små bär-
bara kapell som inrymmer en helig karaktär, vanligen Jungfru Maria. I den här 
versionen har Estarriola bytt ut den heliga jungfrun mot en äldre kvinna, en 
vardagshjältinna, som utför viktiga alldagliga repetitiva sysslor som att städa 
och skala potatis. Verket lyfter traditionella könsroller och kvinnors ofta hårda 
slit och obetalda arbete i hemmet. I rummet intill möter vi verket Reincarnation 
failure, som verkar vara en människa fångad i en hunds kropp. Personen försöker 
förvånat och med uttrycksfull mimik interagera och kommunicera i sitt nya till-
stånd och under en fyraminuters loop genomgår karaktären en kort livsresa.



Antti Laitinen

Antti Laitinen kombinerar foto, video, objekt, installation och performance i sina 
verk. Utgångspunkten i hans konst är den omgivande naturen med vilken han 
interagerar och manipulerar på olika sätt. I tidigare verk har han exempelvis 
byggt sig en egen ö och seglat i en barkbåt över Finska viken till Estland. Hans 
verk utstrålar en genuin upptäckarlust och lekfullhet men har samtidigt ett 
ifrågasättande perspektiv där han påtalar den pågående ekologiska krisen vi 
befinner oss i. 

Verken vi möter är autentiska och har inte på något sätt manipulerats digitalt. 
I serien Broken Landscape är trädens perfekta hålformationer och glapp 
skapade av Laitinens hand. För att den förgängliga karaktären ska förevigas 
dokumenteras och avslutas processerna ofta i foton och videoverk, men de bär 
också en stark anknytning till performancekonstens repetitiva, temporära och 
kroppsaktiverande karaktär. Med videoverket Fall and Rise, har Laitinen testat 
olika möjligheter att utmana fysikens lagar. Inspirerad av en ledad leksak som 
faller samman när man trycker på en bottenplatta testade han att göra samma 
sak med ett träd. Trädet sågades upp i en mängd delar, en vajer drogs igenom 
för att skapa ledningen och för att kunna styra den. Laitinen kommenterar att 
det är ofta människan slår något i bitar för att sedan försöka lappa ihop det, 
ofta på konstgjord väg. Verken för tanken till den pågående krisen och männi-
skans sätt att spela ett högt spel med naturen, de påminner om balans och att 
inte ta mer än vad vi behöver. I Laitinens konst finns en respekt för naturens 
väsen och önskan om att förstå den. Kanske är det just vad som saknas i det 
större perspektivet.

Noora Schroderus

Noora Schroderus Skulpturala grund och känsla för det tredimensionella finns 
närvarande i hennes verk vare sig de är skapade av textil, hår eller gestaltats via 
fotografi. Schroderus intresserar sig för vardagliga material, miljöer och sam-
manhang där hon inspireras av fiktion som filmkultur och feministiska seriealbum. 
Med banksedlar hämtade från världens olika hörn, har hon i serien Bank Note 
Series broderat nya frisyrer på världens makthavare, vanligen män. Schroderus 



humoristiska förhållningssätt och grepp bildar karikatyrliknade porträtt som 
länkar samman maktens nät, men där maktpositionen främst degraderas och om-
förhandlas. Med det konceptuella användandet av traditionellt kvinnliga tekniker 
som broderi, bildas en kommentar och ett motsatt alternativ till marknadens krav 
på snabbt tempo och den manliga dominansen av makt. 

I utställningen medverkar hon med den nyproducerade serien True Crime Crafts 
där hon i sin förundran över den true crime-boom som pågått på senare tid 
utforskar varför så många vill ta del av dessa berättelser. Vad är det i dessa åter-
givna makabra våldshändelser som gör att så många fascineras och vill ta del av 
dem? Och varför är det ofta kvinnor som lyssnar på och skapar dem när det är 
vanligen förekommande att brottsoffret är kvinna? Verket bildar ett kollage av 
objekt hämtade från olika brottsmiljöer som beskrivits i utredningar hon lyssnat 
på och från allmänt vardagliga ting. Objekten bildar en sorts utplacerade ledtrå-
dar och formar sammansatt en visuell vittnesbörd och symbol över de brott som 
begåtts. Det textila materialvalet representerar förankringen i ett vardagligt ma-
terial och något som alla kan relatera till. De båda serierna som visas i utställnin-
gen kopplas samman via det textila uttrycket men också av hur de representerar 
maktpositionering och strukturer med rådande manlig och heteronormativ 
dominans.

Antti-Ville Reinikainen



Antti-Ville Reinikainen arbetar med skulptur, rumsliga installationer, video och 
måleri. Hans verk återskapar vardagliga scenerier som skapar känslan av det 
bekanta, men som vid närmare anblick har förskjutna och oväntade perspektiv. 
Verken ger utrymme för fantasi och har ofta en fiktiv ton, där de påminner om 
surrealismens drömlika och symbolladdade uttryck. De majestätiska skulpturerna 
ter sig solida, men är på det planet en illusion; materialet är lätt och de skapas via 
mödosamma processer för att efterlikna material som kakel eller tegel. Kakelug-
nen är en återkommande form i Reinikainens praktik. I Glitch möter vi en version 
som har ett glapp, en bug; något verkar behöva rättas till. Reach sträcker sig 
likt ett möjligt Babels torn som redan börjat rasa. Verken kan läsas som symboler 
över mänskligt beteende och samhällelig problematik. 

Nya verk som Cloak bildar en hybrid mellan ett fönster och en kakelugn och 
skapar en sakral känsla. Titeln anspelar också på att något finns under ytan, skikt 
av tid eller att något göms eller skyddas därunder. I Tunnel har kakelugnen om-
formats till en symbol för infrastruktur. Verket påminner samtidigt om ett barns 
lek där allt är möjligt, och där det givna alltid kan omformas till att representera 
något annat. I videoinstallationen Harvest gestaltas ett sceneri där huvudrollen 
spelas av en gammal orgel, med en uppstoppad dalripa som medspelare. Allteft-
ersom tiden går förändras stämningen utanför fönstret successivt, ljuset blånar 
i ett mystiskt sken, ett märkligt ljud hörs och i samband med dessa händelser 
påbörjas orgelns sönderfall. Verket är laddat med närvaron av en oidentifierad 
främmande kraft och kan associera till poltergeistfenomen och urspårad mänsk-
lig påverkan men även på det sönderfall som tiden obönhörligen skapar.

Emma Rönnholm

Emma Rönnholm arbetar främst med skulpturer och installationer där hennes 
fascination för rörelse och mekanik kombinerat med enkla vardagliga material 
är framträdande. I hennes konstnärskap är seendet och det visuella uttrycket 
centralt, där ljus som fenomen ofta har en bärande roll. Ingenting är heller riktigt 
vad det verkar i Rönnholms värld, med illusoriska element utmanar hon percep-
tionen hos den som tar del av hennes verk och perspektiven är många. 



När Rönnholm utforskar ljusets mångbottnade egenskaper fokuserar hon ofta på 
hur ljus interagerar med andra föremål och fenomen. Det kan handla om optiska 
illusioner, spel mellan ljus och skugga, eller om ljuset som universellt fenomen och 
som symbol för rörelse och tid. Ljusinstallationen Serve Somebody är en mosaik 
skapad genom sammansmälta plastpåsar och LED-ljus som byter färg. Motivet 
är hämtat från medeltida glasmålningar i katedralerna i Chartres och Strasbourg 
och verket benämns som en ”do-it-yourself”-katedral. Associationen till kyrko-
rummet som en sakral miljö med plats för reflektion och andlighet är en. Andra 
perspektiv är verkets rent materialmässiga egenskaper, plasten, som vittnar om 
ett material människan producerat i överflöd. Påtagligt är även verkets koppling 
till samtida reklamskyltar, de bär liknande visuella effekter. 

Another Year Over är en kinetisk skulptur och ett ljudverk som med juldekora-
tionsestetik begrundar tidens och livets gång, summeringen av den tid som flytt 
och vad denna tid fyllts med. Vidare kan objekten påminna om artefakter för 
kontemplation och bön, som girlangens likhet med radbandet, eller skålens med 
buddhistmunkars gong. Verken lyfter funderingar om närvaron av andlighet i vår 
relativt sekulariserade tid. 

Värderingsövningar – (passande mellanstadium till gymnasium) 

Denna utställning tar upp flertalet av vår tids mest brännande politiska och ex-
istentiella frågor. Under ett besök kan man med fördel föra en fördjupad diskus-
sion om dessa med utställningens verk som utgångspunkt. Ett sätt att närma sig 
detta är att arbeta med värderingsövningar. 

Viktigt att då tänka på är: Alla har rätt att inte delta i en övning och ingen får 
uttrycka sig negativt om det någon annan säger. Du som leder övningen läser ett 
påstående högt för gruppen. Deltagarna får sedan ta ställning till påståendet 
genom att placera sig längs en linje på golvet. Om ena änden exempelvis repre-
senterar ”håller helt med” så representerar den andra änden ”håller inte alls 
med”. Utrymmet mellan dessa är en skala mellan de två åsikterna. När deltagarna 
placerat sig på skalan så får de berätta varför de står som de gör. Efter en stund 
kan detta övergå i allmän diskussion. Det är ok att ändra sig efterhand.

Exempel på påståenden att testa:

 ○ Människan föds god
 ○ Det finns människor som är onda av naturen
 ○ En person kan förändra världen
 ○ Alla får vad de förtjänar 
 ○ Alla kan uppnå sina drömmar
 ○ Jag tycker att vi gör tillräckligt för klimatet idag
 ○ Mina val i vardagen påverkar klimatet
 ○ Det borde vara dyrare att flyga än att åka tåg
 ○ Att värna om klimatet borde vara en mänsklig skyldighet



 ○ Det räcker med att utveckla ny teknik för att rädda klimatet
 ○ Jag tycker att det är jobbigt att tänka klimatsmart

Workshop att genomföra under besöket – (passande mellanstadiet till 
gymnasium)

I denna workshop genomför man en fördjupande övning kring utställningen med 
hjälp av mediet teckning som en metod för analys. Det man behöver ha med är 
penna och papper till varje elev och de får arbeta individuellt eller i grupp. Efter 
att man gått runt och tittat på och samtalat kring utställningen med hela grup-
pen, får de sedan gå ut i utställningen och fånga sin upplevelse av ett eller flera 
verk. De kan teckna av verken som de ser dem eller tankar, idéer och fantasier 
som verken väckte. 

Genom att teckna av verket/verken de valt ges tid och utrymme för egna ana-
lyser och tolkningar. När eleverna är klara går ni runt och samtalar vid berörda 
verk på nytt och införlivar elevernas arbeten och slutsatser i samtalet.

Analysmodell sammansatt av Elisabet Ahlner Malmström (1998) som man kan 
inspireras av: 

Beskrivning
Bilden beskrivs utan personliga värderingar, man beskriver helt enkelt det som 
syns på bilden. Det kan vara personer, föremål, former och färger. 

Analys 
Bilden analyseras genom association, vilka tanka väcker bilden hos betraktaren. 
Vad kan personen som skapat bilden ha tänkt på? 

Tolkning 
Bilden ses i den kontext då den skapades. Vilket är det troliga budskapet med 
bilden? Vad i kunskap om avsändaren/konstnären i relation till bild – verklighet, 
stärker din ståndpunkt?

Workshop att genomföra efter besöket – (passande förskola till gymnasium)

Återbruk är väldigt aktuellt och genom att använda återbrukat material i 
skapande verksamhet får barnen en möjlighet att konkret förhålla sig till tankar 
på miljö- och klimatfrågor samt kanalisera eventuella rädslor för framtiden. 
Att tidigt ta sig an frågor om hållbar utveckling bäddar för goda attityder och 
värderingar och förhoppningsvis förändring. 

Återbruksmaterial har en kraft, när människor möter materialet blir de kreativa 
och vill utforska materialet. Återbruksmaterial kan bidra till barnens subjekt-
skapande, det utmanar och ställer krav på barnen.1



 ○ Efter ert besök på museet kan eleverna med fördel få i uppgift att ta med sig 
olika former av ”skräp” och funna objekt hemifrån och du som pedagog sam-
lar också en del sådant material att ha som komplement. 

 ○ På skolan kan man sedan antingen blanda allas saker för att välja av alltihop 
alternativt att varje elev skapar av det de har med sig. Här hänger det på 
gruppdynamiken. 

 ○ De får sedan skapa ett kollage eller en skulptur (eller ett mellanting) av mate-
rialet och här sätter endast fantasin gränser. 

 ○ Man kan även lägga till att de ska väva in tankar kring/inspiration utställnin-
gen eller specifika verk ur den. 

 ○ Här är limpistoler väldigt bra att ha, gärna ett helt gäng, då de ger möjlighet 
att sätta samman saker fort och överse sin skapelse utan att vänta på tork-
tider.

1. Nina Odegard, Återbruk som kreativ kraft, (2015) sid 44, 54, 97. 


