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Ansikten och ansiktsuttryck av 
vardagliga föremål

Uppgiften är att bygga ett ansikte som en relief av 
bekanta föremål i ditt hem. Ansiktet får uttrycka olika 
slags känslor. Fotografera ditt konstverk, och sätt till 
slut föremålen tillbaka på sin plats.

Först kan du använda en spegel för att titta på dina 
ansiktsuttryck. Hur ler du till dig själv? Och hur ser 
du ut när du blir arg? Var uppmärksam på hur de oli-
ka ansiktsdelarna ser ut i olika uttryck. Är dina ögon 
som streck eller vidöppna? Hur svänger sej ögon-
brynen? Formen på näsan? Du kan också be andra 
familjemedlemmar göra olika slags ansiktsuttryck. En 
hurudan blick gör en annan lycklig?

Hitta olika föremål i hemmet för att bygga din relief. 
Du kan söka i leksakslådan, i köket, i skolmaterial, i 
verktygslådan etc., ställen där föräldrarna ger dig till-
stånd. Allt material som finns i hemmet kan användas 
för denna uppgift. Prova t.ex. hur det ser ut om du 
lägger många skedar sida vid sida. Vad händer om du 
delvis lägger dem ovanpå varandra, eller hur ser det 
ut om varannan sked är upp och nervänd?

Det är helt okej om du har för många prylar och vissa 
lämnas oanvända. Det är bra att du kan prova olika 
ordningar och kombinationer. Testa dej fram för att 
hitta den bästa kombinationen. Beroende på vilka 
objekt du väljer kan storleken på ditt arbete vara stor 
eller liten. Det är annorlunda om arbetet består av 
stora kastrulllock än om arbetet är konstruerat till 
exempel av tandpetare.

Komponera din relief på ett bord eller golv. Ordna 
föremålen noggrant. Baserat på dina egna experi-
ment, tänk på hur du gör ett lyckligt ansikte. Hur 
visar munpositionen känslouttrycket? Var sätter du 
ögonen och ögonbrynen? Flytta munnen och ögonen 
i en annan position för att ändra ansiktsuttrycket. 
Blev du lycklig även om du var arg?

BILDKONST

10-11-år

Du kan bygga många olika gestalter 
med olika uttryck. Kom också ihåg öro-
nen och håret. Din gestalt kan också ha 
glasögon, smycken, hatt eller vad du än 
vill lägga till dem. Du kan också komma 
med namn på gestalten. Ta ett foto eller 
be en familjemedlem att fotografera alla 
dina figurer. Återställ i slutet sedan alla 
grejor på rätt plats!

Du kan titta på foton här och länkade 
foton för att få flera idéer. Vilka material 
har konstnärerna använt i dessa verk?

Material

Porträtt gjort av föremål. Bild Minttu Hyytiäinen.



#espoonkuvisetana
Vad du behöver

Olika föremål hemifrån
Mobiltelefon, kamera eller tablett för att dokument-
era verket.

Resultat

Info - Bakgrund

Lou Hirshman: En karikatyr av Albert Ein-
stein
(wikimedia commons)
Fler inspirationsbilder hittar du via dessa 
länkar:
Karikatyr av Charlie Chaplin
Man Rays självporträtt

Du får ett nytt perspektiv på vardagliga föremål.
Du övar på att bygga ett tredimensionellt verk av befintliga 
material.
Du lär dig begreppet tredimensionellt verk.

En Relief är en skulptur på en plan yta, med formerna antingen förhöjda 
eller sjunkna i bakgrunden. Arbetet är gjort för att titta från framsidan.
Ett assemblage (eller en objektsamling) är ett tredimensionellt konstverk 
som är sammansatt av olika föremål
En karikatyr är en humoristisk teckning, som framhäver personens egen-
skaper
Lou Hirshman (1905-1986) var en amerikansk konstnär som blev 
berömd för sina samlingar av artefakter och karikatyrer av kändisar
Man Ray (1890-1976) var en amerikansk konstnär. Han var en målare, 
fotograf, skulptör, författare och filmregissör.
Du kan läsa mer om finska konstnärer som återvinner olika material i sin 
konst här
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Einstein_caricature_by_Lou_Hirshman.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Einstein_caricature_by_Lou_Hirshman.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Einstein_caricature_by_Lou_Hirshman.jpg
http://hirshman-art.com/wp-content/uploads/2017/02/Chaplin.jpg
http://www.getty.edu/art/collection/objects/54745/man-ray-self-portrait-american-1916/
http://recycledart.fi/

