
Bild

— Elsa hansson 

Toarullen 



Förklaring 
Jag gjorde mitt konstverk för att jag tänkte att jag ville göra 
något kreativt med blå färg och jag sökte lite på konstverk 

med blå färg i och då kom det mycket hav konstverk, då 
tänkte jag att jag skulle göra hav och sedan tänkte jag att jag 
skulle göra som hus vid havet och sökte runt lite på hus och 

såg dom här husen och tyckte det var en bra idé att göra. 
Och på baksidan av toalettrullen så är det gråa hus som är 
formade som maränger och jag gjorde dom för att jag ville 
göra något lite annullerade. Och jag tyckte att alla hus såg 

utländska ut och fick en sommar känsla o ville vara där.



Känslor 
Känslorna jag tycker 

förmedlas är glädje, frihet, 
utomlands känsla tex som i 

Spanien o vilokänsla  
Dom 2 orden som beskriver 

bäst är glädje o frihet 



Bild 
• Bud skapet jag ser i mitt verk är frihet, glädje o kärlek tänker jag på, på 

något sätt  

• Jag tänkte/ kände att jag är i Spanien med min familj o känner vinden blåsa  
o vågorna brusar. Sedan så skapar vi många nya fina minen o har det bra 
tillsammans.  

• Jag har använt tops o pensel o målat men. Men med topsen har jag gjort 
molnen o vattnet resten med pensel o lite med fingret. Jag målade motivet 
med akryl färg jag hade hemma o gjorde nya färger o nianser av färgerna så 
det skulle bli kamouflerat med det andra färgerna. 



Bild 
Förklaring 

• Om jag skulle berätta för en som inte såg mitt verk skulle jag beskriva det 
som att det är hus i olika bruna  nianser som har spanskt utseende ( gamla 
spanska hus brukar vara bruna/röda med vitta balkonger, fönster o dörrar) 
som ligger vid vattnet. Över husen har jag målat vita moln som har rosa 
skuggning o himmelen är lite mörkare ljus blå o orange längst husens tak 
toppar. Sedan under husen är det ljus rosa precis under husen o ljus blå färg 
längst ner på bilden som är vitt vid dom små vågorna föra att skapa djup o 
levande känsla. Nä 



Bild 

• Jag är faktiskt lite nöjd med detaljerna jag gjort på husen o i vattnet o 
känslan av att vara utomlands. Tycker också att färgerna passar väldigt bra 
tillsammans obli på något sätt avslappnad att se färgerna o motivet.  

• När jag gjorde mitt arbete så var det lite skönt för jag satte på  avkopplande 
musik o satte mig på golvet o målade. Sen efter en stund gav min syra mig 
sällskap o pratade med mig o målade en jätte fin tavla. 


