
HAM:S REGLER 

Välkomna till HAM! Njut av museibesöket och av konsten!

Vi har några regler, följ dem så får alla ett trevligt museibesök, och konstverken bevaras 
även för.

1. Titta, lyssna, gå. Spring inte!

 VARFÖR? Undvik plötsliga rörelser i museet. Man kan halka eller springa in i ett  
   konstverk, väggen, eller någon annan.

2. Luta dig inte mot väggar eller vitriner! Om du är trött, sitt på golvet eller på en bänk.

 VARFÖR?	 Att	luta	sig	mot	väggen	skapar	vibrationer,	och	till	och	med	en	liten	vibration		
	 	 	 kan	skada	konstverken.	Målningarnas	färglager	är	bräckliga,	och	vibrationer	kan		
	 	 	 leda	till	att	färgen	flagar	och	lossnar.	Vitrinerna eller föremålen i dem kan  
   falla omkull ifall man lutar mot dem.

3. Tala, diskutera, ställ frågor. Gråt och skratta. Skrik inte!

 VARFÖR? Man	behöver	inte	viska,	men	kom	ihåg	att	många	vill	kunna	njuta	av	konsten	i		
	 	 	 lugn	och	ro.

4. Lämna din väska, din rock och ditt paraply i garderoben. Då blir ditt besök lättare!

 VARFÖR?	 En	stor	väska,	ett	paraply	eller	en	rock	över	armen	kan	i	misstag	stöta	till	ett		
	 	 	 konstverk.

  Konstverken befinner sig i en noggrant reglerad miljö för att de ska må  
  bra. Våta ytterkläder hämtar för mycket fukt in i museets salar.

5. Titta på verken. Rör inte!

VARFÖR? Bara en lätt beröring lämnar fett från fingret på verket. Damm och  
  smuts fastnar på fingeravtrycket, och så småningom förstörs verkets  
  yta. Museets personal hanterar alltid verken med rena handskar ifall  
  man måste flytta på dem.

6. Ät din matsäck i museets aula. Ta inte med mat eller dryck i utställningen!

VARFÖR? Det är mycket svårt att avlägsna fläckar från mat och dryck utan   
  att skada konstverket. För att rengöra ett konstverk behövs en   
  konservators yrkesskicklighet.

7. Ta bilder – om det inte är särskilt förbjudet. Används inte blixtljus! 

 VARFÖR? Ljus, värme och fukt är konstverkens fiender. Blixtljuset kan vara farligt  
   för vissa verk. Det kan leda till att verkets färger bleknar eller förändras.  
   Särskilt verk som är gjorda på papper och fotografier är ljuskänsliga.

  Det är ofta dunkelt i utställningslokalerna då kraftigt solljus eller ljus  
  från lamporna kan skada konstverken.

   Dela dina bilder: #HAMHelsinki


