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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.
 

Visning/worksop

Gruppen får först en visning av utställningen, där vi fördjupar oss i konstnärernas 
teman och tekniker. Vi tränar på att analysera och tolka bilder och att samtala 
om konst på ett intuitivt sätt, där vi utgår mycket från elevernas egen förförstå-
else om bilder och visuella intryck.

Det kommer sedan vara möjligt att välja mellan två olika workshops där båda tar 
upp tydliga teman från utställningen. Gruppen återsamlas nere i ateljén. I  
förväg kan man komma överens om ett av två spår, vad gäller workshop-delen. 

Workshop 1 – (passande förskola till mellanstadium) 

I den första workshopen arbetar vi med återbrukade material och knyter an till 
flera av de deltagande konstnärernas verk, teman och metoder. Det tillhandahålls 
diverse återbruksmaterial, (bl.a. plast och papper) samt varsin vävram (vanligtvis 
använd till textila material som garn). Varje deltagande elev kan sedan skapa en 
egen återbruksväv (alt. om några vill arbeta i grupp). 

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

Återbruk är såklart 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 ev. rädslor för framtiden. Att tidigt ta 



sig an frågor om hållbar utveckling bäddar för goda attityder och värderingar 
och förhoppningsvis förändring. I förskolans läroplan står det: 

Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt 
till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksam-
heten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så 
att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.  

I utställningen Vidunderligheter tas frågor om det antropocena samhället (där 
människan står över naturen och om den systematiska utarmningen av denna). 
Det posthumanistiska perspektivet ifrågasätter denna maktordning och vill åter 
inordna människan i som en del av ett kretslopp. Den posthumanistiska peda-
gogiken utmanar oss att producera nya verkligheter där människan inte längre 
sätter sig själv i centrum. Kropp, materia, djur och natur blir aktiva deltagare när 
kunskap blir till. Det möjliggör att se lärande och kunskap på ett nytt och annor-
lunda sätt.2

 ○ Heli Ryhänen arbetar med installationer och skulptur där hon använder sig av 
material såsom metall, plast, papper och textil. I den rumsliga installationen 
Landscape ser vi gestalter i mänsklig storlek som går omkring i en bergslik-
nande miljö släpandes på stora säckar i vilka de verkar samla skräp. 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 
referera till aktuella brännande natur- och klimatfrågor i stort, som bruket av 
miljögifter, konsumtion, fossila bränslen eller hantering av radioaktivt avfall. 

 ○ 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 sammanhang där hon inspireras av fiktion som filmkultur och  
feministiska seriealbum. 

 ○ 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 uttryck-
et centralt, där ljus som fenomen ofta har en bärande roll. 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. Andra perspektiv är verkets rent materialmässiga 
egenskaper, plasten, som vittnar om ett material människan producerat i 
överflöd, och kan symbolisera marknaden och konsumtionen. 

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

2. Bosse Bergstedt (red.), Posthumanistisk pedagogik : Teori, undervisning och forskningspraktik (2017)



Workshop 2 – (passande mellanstadiet till gymnasium)

I den andra workshopen arbetar vi ännu närmare utställningen och fördjupar oss 
i dess olika delar med hjälp av mediet teckning som en metod för analys. I denna 
workshop får varje elev eller grupp med elever med sig papper och penna och får 
sedan gå ut i utställningen och fånga sin upplevelse av ett eller flera verk. 

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

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 
hur bilder skapas och kan tolkas. Genom undervisningen ska eleverna få erfaren-
heter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. 
Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt 
granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bil-
der i olika kulturer, både historiskt och i nutid. Genom undervisningen ska elev-
erna även ges möjlighet att använda sina kunskaper om olika typer av bilder i det 
egna bildskapandet.3

3. https://www.skolverket.se


