Arbetsprovsuppgifter FORM
Beckmans Kvällsskola 2020

Uppgift 1. Designuppdrag Belysning
Belysning handlar om ljus och möjliggör att vi kan arbeta, läsa, leka, umgås
på platser och tider som annars kanske är för mörka. Ett företag som vill vara i
framkant inom belysning vill att du ska designa två lampor i varsin storlek
och/eller funktion som kompletterar varandra och som kan utmana idén om
vad en lampa kan vara. Belysning som till form och funktion kan tillföra något
viktigt och intressant i den miljön de placeras.
Skissa dina idéer. Välj ett spår av dessa och utveckla det genom att skissa
vidare och undersök möjliga former och detaljer med hjälp av skissandet.
Tänk på att visa från olika håll med hjälp av skissandet. Du kan också skissa
med enkla skissmodeller. Jobba igenom idén ytterligare och presentera ett
slutgiltigt förslag där du också kortfattat förklarar material- och teknikval samt
var och hur du vill att din belysning ska användas .
1. Montera dina idéskisser på 1-2 st pannåer i A3-format
2. Montera det material som visar hur du utvecklat den utvalda idén och
dess slutliga resultat genom skisser/teckningar/modeller på 2-3
pannåer i A3-format.
3. Fotografera eller scanna in alla dina pannåer och gör dessa filer till
ett pdf-dokument.
Uppgift 2. Egna arbeten
Visa ett urval av dina egna arbeten som du tycker representerar dig och ditt
arbete. Det kan vara teckning, kroki, måleri, skulptur, hantverk, formgivning,
m.m.
1. Montera dina arbeten eller bilder på arbeten på max 5 pannåer i A3format.
2. Fotografera eller scanna in alla dina pannåer och gör dessa filer till
ett pdf-dokument.

Söker du både till högskolan och kvällsskolan* behöver du endast göra
arbetsproverna för högskolan. Du måste dock ansöka till båda utbildningarna
senast 18 maj 2020 på beckmans.se.
* Kvällsskolan är en ettårig förberedande utbildning inom Form. 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
Den 7 april 2020 har du möjlighet att träffa studenter på Beckmans
designhögskola för att få tips om hur du fullföljer din ansökan. Håll utkik på
instagram och facebook för vidare info.

