  

1.Vad  heter  du?  
Fredrik  Wretman  

  

2.  När  började  du  med  konst?  
När  jag  var  16  år  bestämde  jag  mig  för  att  
bli  konstnär.  Men  jag  kommer  ihåg  att  jag  
egentligen  började  mycket  tidigare.  Vid  5/6  
års  ålder  kanske.  Fast  då  visste  jag  inte  att  
det  var  konst  jag  höll  på  med.    

  

3.  Finns  det  nånting  du  inte  tycker  
om  att  jobba  med?  
Deklarationer  och  ansökningar  och  
sånt.    
  

4.  Ville  du  bli  konstnär  när  du  var  
liten?  
När  jag  var  liten  visste  jag  inte  vad  jag  skulle  bli  men  jag  gillade  att  arbeta  med  
händerna,  att  skapa,  teckna  och  göra  figurer  i  lera  och  bygga  med  klossar.    
  

5.  Hur  många  konstverk  har  du  gjort?  
Oj,  det  vet  jag  inte.  Kanske  tusen...  Jag  är  rätt  gammal  nu.    
  

6.  Vilken  är  din  favoritfärg?  
Alla!  Alla  färger  kan  bli  fantastiska  beroende  på  vilken  annan  färg  som  är  bredvid.  
Annars  ligger  blått  bra  till.  Och  gult.  Och  grönt.  Orange  är  fint  också.  Och  violett  
med.    
Och  för  att  inte  tala  om  rött  och  rosa.  Brunt  och  grått  kan  också  vara  jättefint.    
  

7.  Vilket  material  gillar  du  att  jobba  med?  
Vax,  penna  och  papper  och  datorer.    
  

8.Vad  blir  du  inspirerad  av  när  du  gör  konsten?    
Allt  som  gör  mig  nyfiken,  som  gör  att  jag  börjar  ställa  frågor.  Vetenskap,  böcker,  
film,  musik  och  förstås  annan  konst.    
  

9.Hur  hittar  du  på  namn  till  dina  konstverk?  
Jag  tycker  det  är  kul  med  titlar  för  de  kan  ge  en  ny  dimension  eller  ett  annat  sätt  
att  se  verket.  Jag  vill  inte  låsa  betraktaren  till  att  bara  se  en  sida  av  saken.  Jag  vill  
att  betraktaren  ska  vara  fri  och  själv  bestämma  vad  det  betyder.  Ingen  tolkning  är  
fel.  Då  kan  det  betyda  olika  saker  för  olika  människor.  meningen  kan  också  
förändras  ju  äldre  man  blir.  Det  är  bra.    

  

10.  Hur  får  du  andra  människor  att  bli  intresserade  av  din  konst?  
Jag  försöker  göra  mina  grejer  så  att  jag  själv  blir  intresserad  och  gillar  det  jag  gör.  
Det  är  det  viktigaste.  Man  kan  inte  höra  konst  som  försöker  gissa  vad  andra  gillar.  
Då  blir  det  fel.  Och  ingen  vill  heller  se  någonting  av  dig  som  inte  är  du.  Men  alla  
vill  se  vad  just  du  vill  säga.  Inte  vad  du  tror  att  andra  vill  att  du  ska  säga.    
  

11.  Vilket  är  ditt  favoritdjur?  
Jag  gillar  alla  djur  men  mest  hundar  för  dom  kan  man  prata  med.    
    
	
  

