
Min bildpresentation



Vad är det på konstverket?

• Bilden föreställer en människa 
som är målad i svart. 
Personen har långt hår i 
många olika färger som 
tillexempel Grön, lila eller blå. 
Personen har ögon och mun 
som nästan rinner ned. Även 
så glittrar de och glänser. 
Ögonen och munnen syns 
även ganska dåligt på långt 
håll så man får en 
överraskning när man kommer 
nära



Vad använde jag för 
material

• När jag skapade detta 
konstverket använde jag bland 
annat smink. För att göra håret 
använde jag massor av olika 
färger av nagellack. Till 
ansiktet använde jag en svart 
tuschpenna och använde 
eyeliner för att göra ögonen 
och munnen. Eftersom 
ögonen och munnen är lite 
glittriga så använde jag 
läppglans. 



Vart fick du inspiration 
ifrån?

• Min bild ser gammal ut men 
ändå modern ut. Jag 
googlade runt lite och hittade 
mycket men jag blev mest 
inspirerad av skriet som är 
målad av Edvard Munch. Jag 
tycker den bilden är väldigt 
speciell. Jag tycker inte att 
bilden är fin utan mer en 
kreativ idé.



Vad är budskapet i bilden?

• Min bild ska visa att man får 
vara vem man vill. Det är 
därför jag har gjort massor av 
färgen så det är alltså färgerna 
som ska representera det. När 
någon ser min bild vill jag inte 
att det ska tycka att den är fin 
utan mer att den är kreativ. 
Jag vill också att man ska få 
tolka min bild lite hur man vill 
eftersom att den visar att man 
är vem man vill.



Varför gjorde du bilden?
• Jag ville göra någon annorlunda 

än att bara använda samma 
material hela tiden. Jag 
använde en bra teknik som var 
att måla på en del med 
nagellack och sen måla på en 
annan del och sen torkar den 
andra delen och jag kan måla 
på den igen. Jag tänkte också 
att jag kunde måla ansiktet med 
en tusch penna och sedan 
ögonen och munnen med 
eyeliner för att tuschpennan var 
mycket ljusare.



Övrigt

• Denna bild tog ungefär en 
timme att göra eftersom att 
jag behövde vänta på att 
nagellacket skulle torka. 


• Jag blev ganska nöjd med min 
bild eftersom att jag gjorde 
mer en kreativ bild än en fin.


•


