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Paweł Althamer

Den polska konstnären Paweł Althamer (född 1967) är utbildad till skulptör. På utställningen 
ses flera skulpturer från Althamers konstnärskarriär. De representerar hans äldre produktion.

Althamer är också intresserad av möten mellan människor, av att skapa tillsammans, att leka 
samt att stilla sig och lära känna sig själv. Sådant vill han uppmuntra betraktarna till med sin 
konst. Han har till exempel gjort en rutschbana tillsammans med barn i en tysk kyrka – 
besökarna får rutscha ner för den, alltså leka med hans konstverk.

Till utställningen på HAM skapar Althamer ett helt nytt konstverk som heter Nytt verk. Det är ett 
stort vitt rum. I det ska alla besökare klä sig i vitt och lämna bland annat sina mobiler utanför. I 
rummet är det meningen att koncentrera sig på att vara i stillhet, ensam och tillsammans. 
Paweł Althamer skapade också konstverk till den här utställningen tillsammans med 
helsingforsiska högstadieelever.

Självporträtt som skulptur

Bekanta er med Althamers verk Invånare i Bródno (2010). Det består av självporträtt i olika 
material gjorda av sex grannar till Althamer i hans förort. Gör motsvarande självporträtt som 
miniatyrskulpturer.

Fundera först på vilka sidor av er själva ni vill avbilda? Ett självporträtt kan beskriva 
känslolägen, till exempel mitt glada jag eller mitt sömniga jag. Det kan också beskriva 
egenskaper, till exempel mitt självporträtt som målvakt i mitt fotbollslag eller mitt självporträtt 
som Åggelbybo. I sina verk har Pawel Althamer använt många slags material, såsom gräs, hår, 
vax, läder, trä, metall, fjädrar och kläder.

Fundera på vilka material som skulle passa till temat i era självporträtt? Till exempel 
självporträttet som Åggelbybo kunde göras av stenar från gatorna i Åggelby och mitt sömniga 
jag kunde bestå av bomull. Hitta på modiga idéer och skaffa olika slags material. Foga 
samman skulpturerna till exempel med lim och ståltråd och sätt ihop de färdiga skulpturerna 
till en gruppbild.
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En lekande skulptur

Paweł Althamers kända verk Abram och Buruś (2007) är en offentlig skulptur i Warszawa 
gjuten i brons. Den föreställer ett barn och en hund. I barnets hand finns ett hål, där det sitter 
en riktig träkäpp. Idén med verket är att vilken husse eller matte som helst som går förbi och 
vill leka med sin hund kan ta käppen ur handen på skulpturen och ta den med sig för att kasta 
den till hunden. I skulpturens hand kan man i stället placera någon annan käpp som man 
hittar på marken.

Arbeta i smågrupper eller för er själva och planera en offentlig skulptur som skulle locka 
förbipasserande att leka. Tänk er den i skolans omgivning. Rita skisser av skulpturerna eller 
forma dem av ståltråd och skriv ner idén till lek med skulpturen. Ge också er skulptur ett namn.

Ett rum som behövs

Paweł Althamer skapade ett vitt rum i en utställningssal på HAM avsett för koncentrerat 
och tyst varande, ensam och tillsammas. Konst av det här slaget kan kallas installation.

Fundera på ett hurdant rum er skola skulle behöva för en dag. Om ni till exempel störs av 
att det är stökigt kan ni skapa ett stökfritt rum, eller om ni störs av mörker kan ni göra ett 
ljust rum och så vidare. Bygg till exempel en installation för en dag av material som ni 
hittar i skolan. Ni kan skapa installationen i ett klassrum eller något annat utrymme i 
skolan, såsom en korridor eller gymnastiksalen, och kalla dit de andra eleverna. Ni kan 
göra upp regler, anvisningar eller uppgifter för hur man ska vara i rummet.




