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• Anledningen till att jag skapade mitt konstverk var för att vi hade i läxa att skapa ett konstverk med 
saker som finns hemma. 


• Jag tog inspiration från konstnären Andy Warhol och hans skapande av olika konstverk. Jag blev 
inspirerad till att göra ganska likt med flera olika färger men med samma koncept. Jag har gjort med 
en annan teknik, min är handmålad vilket inte hans är.


• Materialet jag använt är vattenfärg, tuschpennor (smala och tjocka) och en blyertspenna när jag 
skissade på papper. Jag målade på en duk.


• Jag använde många olika tekniker för att framställa mitt verk. Om du vill läsa mer utförligt så kan du 
titta på fråga två i Showbie. Jag skissade flaskan och fyllde i texten spegelvänt för att jag skulle 
kunna trycka av skissen på duken. Där fyllde jag i linjerna tydligt för att sedan använda vattenfärg och 
måla. Jag vände mig runt tavlan hela tiden vilket hjälpte mig att vara mer noggrann. Efter att jag hade 
målat i alla rutor så fyllde jag i all text en extra gång för att få den tydligare. Det hjälpte med effekten.
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• Jag tänkte på många olika saker när jag gjorde min konst, t.ex. på hur äckligt en av mina färger 
luktade. Den gula färgen luktade så äckligt att jag funderade på att spraya den med Axe.


• Jag vill förmedla motsägelsefullhet med den här tavlan. Den kan vara barnslig och glad, men också 
stel och konstgjord.


• Motivet är fyra stycken Heinz chilisås flaskor centrerade i varsin ruta. Varje flaska har olika färg och 
det har även bakgrunderna och detaljerna.


• Jag tolkar min konst på ett sätt många antagligen inte håller med om. Jag tolkar min konst som 
barnslig och glad, men också stel och konstgjord. Det gör att den blir väldigt motsägelsefull och det 
som kan ge dig en ”wow-känsla” kan också ge dig en obehagskänsla.


• Jag tycker mitt arbete gick bra. Jag lade ner många timmar för att få den bra och jag är nöjd med mig 
själv. Resultatet blev också bra, jag gillar min konst och den motsägelsefulla känslan jag får av den.
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