Arbetsprovsuppgifter Beckmans Kvällsskola 2022
Visuell Kommunikation

Så här levererar du dina arbetsprover
Alla arbetsprover ska laddas upp digitalt. Det betyder att om du
utfört uppgifterna för hand måste du omvandla dem så att du kan lägga in dem
i PDF-filer genom att scanna eller fotografera av dina arbeten. Följ
anvisningarna under respektive uppgift. Arbetsprover inlämnade på annat sätt än
beskrivet ovan behandlas inte.
Söker du både till högskolan och kvällsskolan behöver du endast göra
arbetsproverna för högskolan. Du måste dock ansöka och ladda
upp arbetsprover till båda utbildningarna senast 15 maj 2022.
Kvällsskolan är en ettårig förberedande utbildning inom Visuell
Kommunikation. Kursen bedrivs 2 kvällar per vecka och är avgiftsbelagd. Ett
stipendium finns att söka. Erhåller du stipendiet så täcker det hela kursavgiften. Du
söker stipendiet här: www.designstipendiet.se

Obligatorisk uppgift 1: Grafisk design
Grafisk design är en sammansättning av olika delar: struktur, idé, typografi,
gestaltning. I den här uppgiften kommer vi att titta på hur de delar du har valt att
ha med samspelar till en helhet.
Restaurangen
Gör en grafisk identitet för en befintlig eller fiktiv restaurang. Formge en logotyp,
en skylt, en restaurangmeny samt två valfria exempel på hur identiteten används.
Komplettera med en sida där man får se alla delar och där konceptet bakom
designen förklaras.
•
•

Ladda upp Uppgift 1 som en PDF på max 10MB
Namnge PDF-en “Uppgift1_DittNamn”

Obligatorisk uppgift 2: Typografi
Typografi är en bred term för konsten och hantverket att utforma texter. I den här
uppgiften tittar vi på idérikedom och utförande, och förmågan att vara
uppmärksam på bokstävernas olika karaktär och egenheter.
Superstort
Jenny Holzer är en amerikansk konstnär som arbetar med text i olika miljöer. I
den här uppgiften ska du låta dig inspireras av hennes sätt att arbeta storskaligt
med arkitektur, ljus och budskap. Välj en mening du tycker är rolig, intressant
eller viktig och gestalta den typografiskt. Du ska visa meningen både
fristående/separat och i miljö. Du kan måla/rita bokstäver, skapa egna bokstäver
i till exempel Illustrator eller välja ett typsnitt – och sedan hitta ett sätt att visa den i
en miljö. Du ska presentera meningen både som en fristående ordbild och
dokumenterad i milljö.
• Ladda upp Uppgift 2 som en PDF på max 10MB.
• Namnge PDF:en “Uppgift2_DittNamn”

