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TUTKI JA KESKUSTELE

Kuvataiteilija ja kirjailija Viggo Wallensköld 
käsittelee maalauksissaan ihmisten fyysistä 
moninaisuutta ja erilaisuutta. Hän maalaa 
kuvitteellisia henkilö hahmoja, joilla on oma tila ja 
todellisuus. Wallensköld suhtautuu empaattisesti 
kuvaamiinsa hahmoihin ja peilaa niihin omaa 
sisäistä maailmaansa.

HAMin Instagramista löydät lyhyitä videoita, 
joissa Wallensköld kertoo teoksistaan.

Materiaaleja voi soveltaa varhais kasvatukseen, 
alakouluille, yläkouluun ja toiselle asteelle. 

NÄYTTELYSSÄ SOVELLETTAVAT OPPIAINEET:

Kuvataide: maalaus, piirustus, ihmisen kuvat, 
muotokuvat, tilat ja perspektiivi, taidehistoria
Äidinkieli ja kirjallisuus: kirjat ja tarinallisuus
Biologia: sienitiede ja luontosuhde
Historia: taidehistoria ja historialliset tapahtumat
Psykologia: mielen hyvinvointi
Filosofia: eettisyys ja etiikka
OPS & Laaja-alainen osaaminen L2
Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

VIGGO WALLENSKÖLD
Talvi, 2008
öljy kankaalle
HAM, Helsingin taidemuseo, Ingjald Bäcksbackan ja 
Christina Bäcksbackan kokoelmat.
Kuva: HAM/Hanna Kukorelli 

Muotokuva
Useimmiten muotokuvia tehdään todellisista henkilöistä, mutta 
Wallensköld nostaa kuvitteelliset henkilöt keskiöön. Wallensköldin 
muotokuvat ovat usein moniulotteisia yhdistelmiä eri ajoista ja 
ominaisuuksista. Niissä saattavat esimerkiksi sekoittua historia ja 
nykyaika sekä nuoren ja vanhan ihmisen piirteet. 

Muotokuvan tarkoitus on esittää henkilön olennaisimpia piirteitä, 
kuten persoonallisuutta, henkilöhistoriaa tai tavoitteita. Usein 
muotokuvassa korostuvat tärkeimmät ja arvostetuimmat puolet. 
Etenkin taidehistoriasta löytyy muotokuvia, joissa on tarkoin 
määritelty kohteen yhteiskunnallinen asema, kyseisen ajan 
arvostukset ja ihmiskuva. 

Mitä Talvi-teos kertoo siinä esiintyvästä henkilöstä? 

Kenestä sinä tekisit 
muotokuvan?
Minkälainen luonne ja persoona hänellä on? Sijoittuuko muotokuva 
menneisyyteen, nykyaikaan, tulevaisuuteen vai yhdistyvätkö siinä 
eri ajankohdat? Missä hahmosi on ja mitä hän tekee? Mitä hahmosi 
ympärillä on ja mitä se kertoo hänestä? Keksi hahmollesi lyhyt 
taustakertomus. Piirrä tai maalaa muotokuva. Kiinnitä huomiota 
asetteluun ja rajaukseen, jotta kohteesi tulee parhaiten esiin. 

Monet museot ovat avanneet kokoelmateoksistaan kuvia 
vapaaseen käyttöön. Muun muassa renessanssin ajan muotokuvia 
löydät alla olevilta nettisivuilta. Voit hakea niistä innoitusta omaan 
työhösi.

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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Koneihminen
Viggo Wallensköldin yksi toistuvista teemoista 
on koneihmiset. Hahmot ovat kuin eläviä 
veistoksia ja osana näytteille asetettua 
asetelmaa. Rintakuvat voidaan ajatella 
eräänlaisina robotti-ihmisinä tai kyborgeina 
eli elävinä olentoina, joihin on yhdistetty 
tekniikkaa. Koneihmisissä yhdistyvät sekä 
inhimillinen yksilöllisyys että konetuotannon 
sarjallisuus.

Wallensköldin mukaan hänen maalauk sensa 
ovat kuin kertomuksen osia ja välähdyksiä 
toisesta todellisuudesta. Hänen työskentelynsä 
alkaa usein piirtämällä tai kirjoittamalla, mikä 
on keino päästä toiseen todellisuuteen.

Miten kuvailisit 
tunnelmaa 
teoksessa? 

Keksi tarina 
Museo-teoksen 
koneihmiselle 
• Mitä hän ajattelee? 
 Mikä on hänen menneisyytensä ja 

tulevaisuutensa?

• Mistä hän on kotoisin ja missä hän on nyt? 
 Mitä hän voisi sanoa katsojalle? 

VIGGO WALLENSKÖLD
Museo, 2009.
öljy kankaalle
HAM, Helsingin taidemuseo
Kuva: HAM/Yehia Eweis
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Oma tila
Viggo Wallensköldin teoksia voidaan 
ajatella myös toiseuden kuvauksina, joissa 
valtakulttuurista poikkeavat ja usein ulos   -
suljetut hahmot ovat keskiössä. 

Sukupuolen moninaisuuden ja sukupuoli-
identiteettien teemat ovat kulkeneet 
Wallensköldin teoksissa pitkään mukana. 
Teoksissa saattaa olla haavoittuvuutta ja 
sivullisuuden kokemuksia, mutta myös 
harmoniaa ja itsensä hyväksymistä. 

Minkälainen tunnelma Päiväuni-teoksessa on?

VIGGO WALLENSKÖLD
Päiväuni, 2002
öljy kankaalle
HAM, Helsingin taidemuseo
Kuva: HAM/Kirsi Halkola

Mikä on sinulle 
tärkeä paikka 
tai tilanne, jossa 
voit olla täysin 
oma itsesi?

Paikka tai tilanne voi olla joko todellinen tai 
mielenmaisema. Piirrä tai maalaa.

Linkkejä keskustelun tueksi: 
Tietoa ja sanasto sukupuolen moninaisuudesta: 
https://sukupuolenosaamiskeskus.fi
Yhdenvertaisuuden määritelmä: 
https://yhdenvertaisuus.fi/mita-on-yhdenvertaisuus
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Sieni
Viggo Wallensköldin kirjalliseen tuotantoon kuuluvat uskomattomat 
ja vaiherikkaat kertomukset sienitieteilijä Anatolij D. Mbdrinovin 
elämästä. Kardanialainen sienitieteilijä on usean alan nerokas, 
mutta samalla kiistelty asiantuntija. Liki neljänkymmenen vuoden 
takaisesta katoamisestaan huolimatta Mbdrinovin elämästä riittää 
kerrottavaa jälkipolville. Wallensköld kuvittaa teoksensa itse ja 
kuvituksiin kuuluu sekä akryyli- että mustemaalauksia. Osassa 
kirjoista on myös runoja, loruja ja reseptejä. 

Minkälaisia erikoisia sieniä olet nähnyt itse? 

Lukekaa yhdessä runo valtavasta sienestä:

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

Tee oma valtava sieni!
Sieni voi olla minkälainen tahansa, kunhan se on iso. Mieti, miten 
saat sienen näyttämään vaikuttavan suurelta. Voisiko sen vieressä 
olla esimerkiksi kerrostalo tai puita, joiden ylle se kohoaa? Piirrä 
tai maalaa sienesi. Kun sieni on valmis, voit miettiä kenelle siitä 
kokkaisit herkkuaterian! Miltä valmis annos näyttää?

VIGGO WALLENSKÖLD
Suursientä nostetaan, 2016–2017
Stroganoff - Anatolij D. Mbdrinovin 
tutkimuksia -kuvitus

Akryyli paperille
Yksityiskokoelma

Katsokaa kaikki

Katsokaa kaikki
sientä suurta.
Pelkää ei se myrskytuulta.

Hattu heiluu repaleinen,
mäki jyskää ohdakkeinen.
Kuuset kaatuu, koivut katkee,
sisiliskoin hännät ratkee.

Tatti tää vain uhmaa säätä,
antaa tulla vettä, jäätä.
Sieni seisoo yksinään,
laell’ jyrkän harjun tään.

Mutta vaiva toisenlainen,
uhkaa tauti erilainen:
Hän on vanha sieni jo,
nakertaa jalkaa mato.

Hattukin on niin kuin seula.
toukan pää kuin parsinneula.
Läpi menee ahne pää,
iso reikä siitä jää.

Mätäkin on tatti tämä,
näätkö tummentumat nämä?
Liha riippuu heltoista,
lihaksista veltoista.

Kohta on vain kasa pieni,
missä oli mahtisieni.
Vanhuus teki tuulen työn,
loput lusikalla syön.
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