1.Vad  heter  du?  
Éva  Mag  

  

2.  När  började  du  med  konst?  
När  jag  var  22  år  ungefär  började  jag  på  fotoskola  och  då  
började  bli  medveten  om  konst,  tänka  konst  och  medvetet  
skapa  konst.  Innan  jag  hade  fått  vokabulären  och  stödet  
gillade  jag  att  pyssla  och  skapa  av  ren  lust.  

  

3.  Finns  det  nånting  du  inte  tycker  om  att  jobba  
med?    
Nej!  Om  något  tar  alltför  lång  tid  kan  jag  bli  otålig  och  har  
svårt  att  jobba  med  det.  Gillar  när  jag  kan  jobba  intuitivt,  
effektivt  och  snabbt.  

  

4.  Ville  du  bli  konstnär  när  du  var  liten?  
Nej,trodde  att  man  skulle  rita  perfekt  avbildande  för  att  man  skulle  hålla  på  me  konst.  
  

5.  Hur  många  konstverk  har  du  gjort?  
Svårt.  För  er  skull  svarar  jag  100!  
  

6.  Vilken  är  din  favoritfärg?  
Jag  tycker  om  alla  färger  i  olika  kombination  med  varandra.  
  

7.  Vilket  material  gillar  du  att  jobba  med?  
Textil  och  lera  älskar  jag.  
  

8.Vad  blir  du  inspirerad  av  när  du  gör  konsten?  
Får  mycket  tankar  och  idéer  på  konstverk  jag  vill  göra  när  jag  funderar  och  försöker  att  
förstå  människor    och  deras  känslor.  Sen  när  jag  väl  är  i  min  ateljé  med  min  lera  och  
tyger  är  det  materialen  som  styr  hur  den  slutliga  konstverket  blir.  
  

9.Hur  hittar  du  på  namn  till  dina  konstverk?  
Ofta  kommer  titlar  som  en  reaktion  på  pågående  arbete.  Ibland  frågar  jag  min  kille  som  
har  bra  känsla  för  ord.  
  

10.  Hur  får  du  andra  människor  att  bli  intresserade  av  din  konst?  
Pratar  om  saker  jag  tycker  är  roligt  och  varför  jag  har  gjort  konstverken.  Konsten  i  sig  
hoppas  jag  har  ett  intressant  uttryck  så  man  blir  sugen  på  att  gå  närmare  och  titta  
ordentligt.  
  

11.  Vilket  är  ditt  favoritdjur?  
Drömmer  om  att  träffa  valar.  Och  vill  veta  mer  om  bergsgetter.  
	
  

