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Roliga ansikten och 
ansiktsuttryck

Hur skulle Herr Huiskula eller fru Simpura se 
ut? Hur skulle en Yrmy eller roliga Rolf se ut? 
Uppgiften är att bygga olika ansikten från alla 
slags objekt som du hittar hemma. Vad behöver 
man för ansiktet? Naturligtvis två ögon, en näsa 
och en mun! Men också kinder, pannan, ögon-
brynen och hakan. 

Hitta en mängd små föremål i leksakslådan, i 
köket, i skolmaterial -sådant som dina föräldrar 
ger dig tillstånd till att använda. Ett snöre, en 
tråd eller en pappersremsa är väl lämpade för att 
framställa ansiktets konturer. Så placera ansiktet 
på en plan yta -på ett bord eller på golvet.

Tänk på hur gör man ett lyckligt ansikte. Hur 
visar munpositionen uttrycket? Hur sätter du 
ögonen och ögonbrynen? Flytta munnen och 
ögonen i en annan position för att ändra ansik-
tet. Blev du lycklig även om du var arg? Du kan 
bygga många olika karaktärer med olika uttryck. 
Du kan också hitta på namn åt dem. Ta ett foto 
eller be en familjemedlem fotografera alla dina 
karaktärer.

Du kan också göra uppgiften med modellera. Ta 
en bit modellera och rulla en lång remsa av det. 
Det är en linje som du kan placera på en plan yta 
i form av ett ansikte. Med modellera kan du byg-
ga ögon, mun, näsa och andra delar av ansiktet. 
Du kan också bygga håret med modellera.
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Ansikter gjorda av föremål. Ovan: Lärare Tarkkanen. Nedan: Fru 
Simpura.
Ansikte av modellera. Fröken Guldlock.
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Vad du behöver

Olika föremål hemifrån
Om du behöver, kan du använda häftmassa, tråd, snöre etc. för att fäs-
ta delarna så att du kan packa upp arbetet utan att bryta de använda 
föremålen. Modellera.
Mobiltelefon, kamera eller tablett för att fotografera verket.

Mål

Du får ett nytt perspektiv på vardagliga föremål.
Du övar på att bygga ett tredimensionellt verk av olika material.
Du observerar ansiktet och experimenterar med hur uttrycket bil-
das.
Du lär dig begreppen: montering och assemblage.

Info - Bakgrund

Många konstnärer har skapat konstverk från färdiga föremål. En av de 
mest kända är Pablo Picasso, som gjorde en skulptur av en papperskorg, 
burkar, käppar, palmblad och andra material. Skulpturen avbildade en 
get som hette Esmeralda. Senare gjordes verket i brons och så det var 
inte längre ett assemblage. Sök på Google efter: Pablo Picasso, Esmeral-
da.

Finska konstnären Anu Tuominen bygger sina konstverk till assem-
blage. Hon skapar dem från begagnade föremål som hon hittar på lop-
pmarknader och ger dem ett nytt liv som en del av konstverket. Till 
exempel förvandlas vantarna till små möss eller en orange basker till 
morotsstuvning. Hundratals färgglada grytlappar bildar en stor samling 
som kallas “True Color Circles”. 

Du kan sen Anu Tuominens verk på:  www.anutuominen.fi

http://www.anutuominen.fi

