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Vinter, 2008
olja på duk
HAM, Helsingfors konstmuseum, 
Ingjald Bäcksbackas och Christina Bäcksbackas 
samlingar 
Foto: HAM/Hanna Kukorelli 

Porträtt
Oftast gör man porträtt av verkliga personer, men Wallensköld 
avbildar fiktiva personer och deras berättelser. Wallenskölds 
porträtt är ofta mångfacetterade kombinationer av olika tider och 
egenskaper. I dem kan till exempel historia och nutid eller dragen 
hos en ung respektive gammal människa blandas. 

Syftet med ett porträtt är att visa det mest essentiella hos en 
person, såsom personligheten, personberättelsen eller hens 
ambitioner. Ofta framhäver porträtten personens viktigaste och 
mest uppskattade sidor. I konsthistorien finns många porträtt som 
noga definierar personens samhälleliga ställning och den aktuella 
tidsperiodens värderingar och människobild.

Vad berättar verket Vinter om personen som det föreställer?  

Vems porträtt 
skulle du göra?
Hurdan karaktär och personlighet har personen? I vilken tid utspelar 
sig målningen, i då tid eller nutid? Eller förenas olika tider i den? Var 
är din karaktär och vad sysslar hen med? Vad finns runt din karaktär 
och vad berättar det om hen? Hitta på en kort bakgrundsberättelse 
för din karaktär. Teckna eller måla porträttet. Lägg märke till 
kompositionen och beskärningen så att ditt objekt framträder på 
bästa möjliga sätt. 

Många museer har fritt tillgängliga bilder av verk från deras 
samlingar på webben. Du kan bland annat hitta porträtt från 
renässanstiden på webbplatserna nedan. I dem kan du hitta 
inspiration för ditt eget arbete.

National Gallery of Art, Washington: www.nga.gov/open-access-images.html
The Metropolitan Museum of Art, New York: 
www.metmuseum.org/art/the-collection
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Bildkonstnären och författaren Viggo Wallensköld 
behandlar i sina målningar människans fysiska 
variationer och olikheter. Han målar fiktiva 
karaktärer som har sina egna utrymmen och 
sina egna verkligheter. Wallensköld förhåller 
sig empatiskt gentemot karaktärerna som han 
avbildar och speglar sin egen inre värld mot dem.

På HAMs Instagram finns korta videorna där 
Wallensköld berättar om sina verk. 

Uppgifterna kan anpassas till småbarns-
pedagogiken, lågstadiet, högstadiet och andra 
stadiet. 

LÄROÄMNEN SOM KAN TILLÄMPAS 
I UTSTÄLLNINGEN: 
Bildkonst: måleri, teckning, bilder på människan, 
porträtt, utrymmen och perspektiv, konsthistoria
Litteratur: böcker och historier
Biologi: mykologi och förhållandet till naturen
Historia: konsthistoria och historiska händelser
Psykologi: psykiskt välbefinnande
Filosofi: etiska värden, etik
Mångsidig kompetens K2: Kulturell och 
kommunikativ kompetens



Maskinmänniska
Ett av Viggo Wallenskölds återkommande 
teman är maskinmänniskor. Figurerna är 
som levande skulpturer och de är en del av 
utställningen. Bysterna kan ses som ett slags 
robotmänniskor eller cyborger, alltså levande 
varelser med teknik i sig. I maskinmänniskorna 
möts både den mänskliga individualiteten och 
maskintillverkningens seriella karaktär.

Enligt Wallensköld är hans målningar som delar 
ur en berättelse och glimtar från en annan 
verklighet. Hans arbete börjar ofta med att han 
tecknar eller skriver, vilket är ett sätt att nå den 
andra verkligheten.

Hur skulle du 
beskriva stämningen 
i verket Museum?

Hitta på en 
berättelse för 
maskinmänniskan
• Vad tänker hen på? Vad har hen varit med om 

och vad kommer att hända i framtiden?

• Varifrån kommer hen och var är hen nu?                   
Vad skulle hen kunna säga åskådaren? 

• Ett hurdant samtal skulle ni ha? 
 

VIGGO WALLENSKÖLD
Museum, 2009.
olja på duk
HAM, Helsingfors konstmuseum
Foto: HAM/Yehia Eweis
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Eget rum
Viggo Wallenskölds verk kan även ses som 
skildringar av utanförskap där person som 
avviker från majoriteten och som ofta utesluts 
ur gemenskapen står i centrum. 

Wallensköld har under en längre tid behandlat 
teman som könsmångfald och könsidentitet. 
Verken kan innehålla sårbarhet och upplevelser 
utanförskap, men innehåller även harmoni och 
självacceptans. 

Hurdan är stämningen i verket Dagdröm?

VIGGO WALLENSKÖLD
Dagdröm, 2002
olja på duk
HAM, Helsingfors konstmuseum
Foto: HAM/Kirsi Halkola

Finns det en viktig 
plats eller situation, 
där du kan vara helt 
dig själv?

Teckna eller måla platsen eller situationen. 
Den kan vara verklig eller påhittad.

Länkar som stöd för samtal: 
Information om könsmångfald och en ordlista: 
https://sukupuolenosaamiskeskus.fi/kompetenscentrum_
for_konsmangfald/
Definition av likabehandling: https://yhdenvertaisuus.fi/
sv/vad-betyder-likabehandling-
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Svamp
Viggo Wallenskölds litterära produktion omfattar de otroliga 
och händelserika berättelserna om svampforskaren Anatolij 
D. Mbdrinovs liv. Denna svampforskare från Kardanien är en 
genialisk men samtidigt omtvistad expert inom flera områden. 
Trots att Mbdrinov varit försvunnen i nästa 40 år, finns det många 
berättelser om hans liv som kan berättas för de efterkommande 
generationerna. Wallensköld illustrerar sina verk själv och skapar 
illustrationerna med både akrylfärg och tusch. En del av böckerna 
innehåller även dikter, ramsor och recept. 

Hurdana speciella svampar har du sett? 

Läs dikten om den gigantiska svampen tillsammans:

Viggo Wallensköld 
Tutkimattomat sienet ennen ja nyt 
Anatolij D Mbdrinovin tutkimuksia, 2020.
Helsinki: Siltala Publishing, s. 93
Översatt från finska till svenska

Gör din egen gigantiska svamp!
Svampen får se ut precis hur som helst, bara den är stor. Fundera på hur du ska 
göra för att få svampen att verka imponerande. Kan den till exempel växa bredvid 
ett höghus eller träd som den reser sig över? Teckna eller måla svampen. 
När svampen är klar, fundera på vem du skulle bjuda på en smaklig 
svampmiddag! Hur ser den färdiga portionen ut?

VIGGO WALLENSKÖLD
Bärgning av jättesvamp, 2016-2017
Illustration för Stroganoff 
– Anatolij D. Mbdrinovs 
undersökningar
akryl på papper
privatsamling

Se alla

Se alla
den stora svampen.
Som inte räds stormvinden.

Hatten är trasig och dinglar,
backen full med tistlar dundrar.
Granarna faller, björkarna 
knäcks,
skogsödlornas svansar bräcks.

Karljohan trotsar vädret,
låt det regna, hagla.
Svampen står ensam
på åsens krön.

Men ett annat besvär,
en annan sjukdom lurar:
På den gamla svampen
äter masken foten.

Hatten som en sil,
larvens huvud som en kil.
Tränger igenom, glupskt
lämnar ett stort hål.

Soppen har ruttnat också,
ser du fläckarna?
Köttet hänger på lamellerna,
på de slappa musklerna.

Snart finns bara en liten rest
där den fantastiska svampen stått.
Ålderdomen hjälpte vinden,
resten äter jag med skeden.
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