Arbetsprovsuppgifter

Visuell kommunikation
Beckmans Kvällsskola 2020

Uppgift 1: Grafisk design
Grafisk design är en sammansättning av olika delar: struktur, idé, typografi,
gestaltning. Under dina tre år på Beckmans kommer du att få öva på detta i
många olika kurser. I den här uppgiften kommer vi att titta på hur de delar du
har valt att ha med samspelar till en helhet.
Kortlek
Lek och spel är en viktig del av människans utveckling och finns i olika former i
alla tider och kulturer. I den här uppgiften vill vi att du ska skapa en kortlek.
Din kortlek ska utgå från den fransk-engelska sorten som har 52 kort
uppdelade i fyra färger (klöver, ruter, spader och hjärter). Vi vill utöver de 52
korten se kortens baksida och förpackning. Denna uppgift ska du kommentera
i text i det angivna textutrymmet. Där ska dina tankar kring dina designval
framgå (max 500 tecken).
Ladda upp som JPEG eller PDF max 10 MB.
Uppgift 2: Digital publicering
På Beckmans är visuell kommunikation lika självklar i digitala och tryckta
medier. Här lär du dig förutsättningarna för design i digitala medier;
webbutveckling och interaktiv formgivning. Under utbildningen kommer du få
möjlighet att lära dig olika sätt att arbeta med digital visuell kommunikation. I
den här uppgiften vill vi se att du har intresse och förmåga att tänka kring
gestaltning för digitala plattformar. Hur kan teknik påverka form? Hur kan form
påverka teknik?
Fanzine
Gör en digital publicering för en fanclub. Du får själv välja vilken sorts fanclub,
och inom vilket område. Din lösning ska innehålla flera sidor. Du kan antingen
programmera webbsidan själv eller använda befintliga verktyg för att bygga
webbsidor, eller presentera skisser i form av stillbilder.
Ladda upp som JPEG eller PDF max 10 MB.

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 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
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.

