KONSTSKATTJAKT
PÅ HANAHOLMEN!
Kom med på äventyr i Hanaholmens Konstpark!
Betrakta konstverken ur nya synvinklar och hitta
överraskande former och perspektiv. Ta foton på dem
och fundera vad verken vill berätta för dig!

3

4
2

6

5
1

67
78

1

Erik Wennerstrands konstverk Trädets uppväxt är ett
urverks arbete är en stark symbol för tillväxt och visar
människans och jordens samexistens. Tiden går, klockan
tickar och trädet växer rötterna fast i jorden.
Leta fram jordklotet, stjärnan och trädet.
Hur skulle verket se ut om det var en människa? Posera som skulpturen
och ta ett foto.
Vad i konstverket berättar om tillväxt och livskraft? Fundera och diskutera.
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Stående i havet finns Anna Uddenbergs konstverk
Free fall som föreställer en kvinna som åker på en
flyboard. Skulpturen är en modern frihetsgudinna i
brons.

Lek att du håller på med en sportsgren. Ta ett foto och se
ifall man förstår vilken sport du håller på med?
Vad betyder frihetsgudinna för dig?
På vilket sätt är Free fall en modern bronsskulptur? Hur
skiljer den sig från traditionella kvinnoskulpturer?

Jeppe Heins konstverk Fragmented Circle speglar sin
omgivning och bjuder på överraskande bildvinklar.
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Se dig själv i spegeln. Hur många ögon ser du? Ta en selfie och försök hitta nya
och spännande bildvinklar.
Försök att ta ett foto ur ett sådant perspektiv att verket ser ut att försvinna i
omgivningen.
Verkets tema: Just här, just nu. Vad kan det betyda?

Publicera bilden på insta och tagga
@hanaholmen.kulttuurikeskus
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Var är Børre Sæthres ljuskonstverk ΔT [Delta T]? Tips: lyft
blicken! Enligt konstnären har konstverket landat i en
trädkrona som om det ramlat ned från himlen och
därifrån skickar det signaler tillbaka till yttre rymden.

Ta ett foto så att du är inne i verket.
Vilka kommunikationsverktyg använder du dagligen?
Hur och vad kan man kommunicera med konst?

På Hanaholmens gård hittar du Kauko Räsänens tre
stora kvinnofigurer av brons. Den krönta, Fågelflickan
och Akrobatens morgon.
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Försök inta samma kroppsställning som någon av skulpturerna!
Har figurerna olika karaktärer? Hur skulle du beskriva de olika figurerna?
Tänk om du var en groda, eller en fågel. Hur ser skulpturerna ut ur olika
perspektiv? Ta ett foto på varje skulptur ur grod-, åskådar- och fågelperspektiven.
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I Hanaholmens Konstpark finns ett betongpodium som är
avsett för temporära konstverk. På denna plats visas
Lars-Gunnar Nordströms skulptur Dimensionell
konstellation från 1978.

Hur många skilda ytor hittar du i verket?
Ta ett foto på verket så att delar av verket är i skuggan och delar i ljuset.
Konstnären älskade jazz. Kan du se musikens inflytande i verket?
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På den norra stranden i Hanaholmens Konstpark finns
ett konstverk Part of something av Mirza Cizmic.
Verket symboliserar samarbete mellan Sverige och
Finland.
Vilken är din favoritfärg?
Kan du hitta pussel i naturen? Olika delar som passar ihop? Ta en bild.
På vilket sätt symboliserar ett pussel samarbete?

Det stora verket som sträcker sig från strand till
strand består av två separata konstverk, den
finländska konstnären Kaarina Kaikkonens Framåt och
den svenska konstnären Elisabet Sagefors Lågås.

8

Hur många kavajer i metall hittar du? Varifrån kommer de och vartåt är de på väg?
Skapa ett möte med en av kavajerna. Ta ett foto.
Hittar du båda konstverken? Hur skiljer de sig från varandra och vad har de
gemensamt?
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