
Ellen Thesleff
Tips till lärare – uppgifter att göra i skolan, för alla årskurser 

För några av uppgifterna behövs bilder av Ellen Thesleffs målningar. Du kan ladda ner bilder 
från HAMs hemsida (www.hamhelsinki.fi/sv/lara-sig-och-lara-ut/laromaterial/)

Kulissen

Teater var en viktig konstform för Thesleff. I Firenze träffade hon den engelska teaterkännaren 
Gordon Craig. De arbetade tillsammans i flera år och inspirerade varandra.

Välj ut en av Thesleffs landskapsmålningar som intresserar dig. Föreställ dig att landskapet är 
kuliss i ett teaterstyckes scenografi. 

Bygg ensam eller tillsammans en liten modell av landskapskulissen. Börja med att bygga en 
tredimensionell scen med golv, väggar och kuliss. Använd olika material för byggandet, t.ex. 
en papplåda, kartong eller papper. Fundera över vilka delar av målningen ligger framför, vilka 
delar som skapar bakgrunden. Måla färdigt med plakatfärg.
Skriv ett skådespel till scenografin!

Pixelkonst

Välj ut en av Thesleffs målningar i utställningen. Undersök färgerna i verket: vilka olika färger 
och nyanser hittar du? Hur har konstnären använt basfärger och komplementfärger?
Måla en grafisk version av målningen du undersökt eller gör en bild med ett 
bildbehandlingsprogram. 

Alternativ 1: Dela upp ett papper i rutor, där rutorna är 1 x 1 cm. Blanda till så lika nyanser 
som möjligt som finns i målningen och måla in dem i rutmönstret. Använd t.ex. plakat- eller 
akrylfärger. Du kan göra en egen komposition i rutmönstret eller måla in dem på samma ställe 
som nyanserna finns i Thesleffs målning.

Alternativ 2: Gör samma uppgift i bildbehandlingsprogrammet. Du kan rita rutmönstret 
digitalt och söka upp målningens nyanser i bildbehandlingsprogrammet. Du kan också kopiera 
målningen till programmet och förminska resolutionen så mycket att bildens pixlar blir synliga. 
Du kan även studera nyanserna med hjälp av programmets pipettverktyg.
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Monotypi

Thesleff utvecklade nya metoder att konstgrafik. Hon gjorde grafiska tryck utan tryckpress, ofta 
med sin egen kropp som tyngd, sina händer och fötter, för att överföra bilder till papper.

Gör ett experimentellt grafiskt tryck, en monotypi. Måla en bild på t.ex. en plastfilm eller någon 
annan slät yta. Du kan använda plakat- eller grafikfärger. Gör ett avdrag eller avtryck, d.v.s. 
tryck bilden på ett silkespapper.

Om du använder mycket färg kan du trycka samma bild på olika papper efter varandra. Du kan 
också undersöka hur känsliga och tunna penseldrag du lyckas få med på ditt avtryck. Du kan 
också prova lägga på ett tunt lager färg med pensel eller grafikvals på plastfilmen och rita en 
bild i färgen med en sticka eller stålspackel. Gör ett avtryck.

Målning med palettkniv

Ellen Thesleff målade med palettkniv redan som ung konststuderande vid konstakademin i 
Helsingfors. Gör en målning där bu endast använder palettkniv. Använd en konstnärspalettkniv 
eller använd en bit kartong, ett gammalt kreditkort eller en bit av en plastförpackning. 

Måla med palettkniven så att du breder ut tjocka lager med plakat- eller akrylfärg färg på 
målningsunderlaget och skrapa i färgen med palettknivens spets.


