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 Uppgiftsmaterialet fungerar som stöd för lågstadiegrupper, som vill komma på ett 

självständigt museibesök. Det lönar sig att bekanta sig med materialet före besöket, 

men uppgifterna görs först efteråt.  

 Materialet erbjuder tre olika infallsvinklar för utställningen: abstrakt konst, stilleben 

och föremålskonst. Konstverken som används som exempel i materialet är utställda i 

salarna på museets andra våning.  

 För att besöket skall vara trevligt för alla är det bra att på förhand repetera museets 

gemensamma spelregler: 

 I museet rör vi oss lugnt och följer läraren. 

 Man får inte röra konstverken! Vissa verk är väldigt sköra.  

 Det är tillåtet att fotografera utan blixt. 

Lars Göran Johnsson (f. 1930) har samlat konst 

redan 60 år. För tillfället består hans konstsam-

ling av ca 600 konstverk. Lars Göran donerade 

sin samling till Åbo konstmuseum. Utställningen 

Upptäcktsfärder har byggts upp av konstverk ur 

samlingen.  

Foto: Ari-Matti Ruuska, Turun Sanomat 

Museet blev färdigt år 1904 och är ett intressant 

konstverk i sig. Visste du att handtaget på museets 

dörr är en skulptur som föreställer ett vilddjur? 

VÄLKOMMEN TILL ÅBO KONSTMUSEUM OCH 

UTSTÄLLNINGEN UPPTÄCKTSFÄRDER! 

TURUN TAIDEMUSEO 
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 MATTI KUJASALOS målning Laby-

rint består av färgytor och geomet-

riska former, så som fyrkanter och 

trianglar.  

 Konst som inte föreställer något 

igenkännbart kallas för abstrakt 

konst. 

 Hittar du fler abstrakta konstverk i 

utställningen? 

 Använd rutnätet för att 

göra din egen version av 

målningen! 

Matti Kujasalo: Labyrint (1972) 

159 x 158,2 cm, akryl på duk 

TURUN TAIDEMUSEO 
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 Stilleben är målningar som oftast föreställer vardagliga 

föremål, så som frukter och blommor, som konstnä-

ren arrangerat efter eget tycke.  

 Vad är det  ANNA RETULAINEN har målat i sitt stil-

leben? 

 Hittar du fler stilleben i utställningen? 

Anna Retulainen:  

Ur serien Målningar utan titel (Beskurna) 2006 

120 x 120 cm, olja på duk 

 Fyll skålen med dina egna 

favoritfrukter eller favorit-

grönsaker! 

TURUN TAIDEMUSEO 
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 JAAKKO TORNBERGS Robotar är gjorda av återvunnet material.  

Vad för slags föremål består robotarna av? Nämn åtminstone tre saker. 

 

 

 

 Planera en egen återvinnings-robot! Vad för slags föremål skulle du använda? 

Rita eller skriv! 

Jaakko Tornberg 

Robo 6 (radio), 2013 

 

Jaakko Tornberg 

Robo 2, 2013 

 

Jaakko Tornberg 

Robo 8, 2013 
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 Rita en serie där Jaakko Tornbergs Robotar och din egen robot är på äventyr!  

Hitta på ett namn åt berättelsen. 
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