beckmans
kvällsskola

Arbetsprovsuppgifter Beckmans Kvällsskola 2021
Visuell Kommunikation

brahegatan 10
114 37 stockholm / sweden

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.

telefon 08 660 20 20
fax 08 665 00 87

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 14 maj 2021.
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
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.
Frimärke 2020
År 2020 fick ordet distans stor plats i våra liv. Människor har i alla tider och
platser haft ett behov av varandra, av kontakt och kommunikation. Nya sätt att
hålla kontakten med varandra trots stora avstånd har uppfunnits gång på gång. I
år fick vi hitta uppfinningsrika sätt att hålla kontakten även med dem som fanns på
ett geografiskt närmare avstånd. Skapa ett frimärke som visar en idé inspirerad
av kommunikation och kontakt mellan människor. Vi vill att du har med årtalet
2020 och namnet på en plats du själv väljer. I övrigt har du inga begränsningar
i format eller tillvägagångssätt i hur ett frimärke skulle kunna formges eller
användas. Visa frimärket a) som enskilt frimärke b) som en frimärkskarta och c)
hur den förhåller sig till den yta den sätts på (exempelvis vykort, kuvert).
Teknisk specifikation: PDF (upp till 10MG).
Döp PDF:en med ditt namn och uppgift 1.
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.
Kaboom!
Onomatopoetiskt kallas ett ord som härmar ett ljud (exempelvis krasch, mjau,
klirr). I den här uppgiften ska du skapa en typografisk affisch med 4 stycken
ljudhärmande ord där sättet du formger orden på också gestaltar ljuden. Orden
kan ha en koppling till varandra tematiskt eller visuellt, eller vara fyra fristående
ord. Affischen ska endast bestå av de ord du valt, men orden och affischen som
helhet kan formges i vilket manér, färg, format eller teknik du vill.
Teknisk specifikation: PDF (upp till 10MG).
Döp PDF:en med ditt namn och uppgift 2.

