
 

 

 

 

 

Bachelorstudium i grafisk design og illustrasjon │2020 

Opptaksprøve del 1 
 

Opptaksprøvene for bachelorstudium i grafisk design og illustrasjon består av fem oppgaver av ulik art.  

Alle 5 oppgaver skal besvares. Oppgavene og tekniske spesifikasjoner følger under. 

 

Tekniske spesifikasjoner: Alle oppgavebesvarelsene lastes opp som pdf-filer i Søknadsweb. De 

opplastede filene i Søknadsweb kan ikke være på mer enn 100 MB til sammen.  

Hver oppgavebesvarelse i en egen fil (BAGI2020-01.pdf, BAGI2020-02.pdf osv). 

 

1. Arrakis  

Oppgave: For hundre år siden ble forfatteren Frank Herbert (1920-1986) født. Han regnes som en av de 

fremste forfatterne av science fiction. Mest kjent er han for romanen «Dune» fra 1965, som handler om 

politiske, etniske og religiøse maktkamper på ørkenplaneten Arrakis.  

- Lag en plakat med utgangspunkt i et sitat fra boka «Dune»:  

«There is no escape – we pay for the violence of our ancestors». 

Plakaten kan inneholde et bildeelement, men det er ikke nødvendig.  

Tekstsitatet må derimot være med.  

Format: Format 70x100 cm.  (Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2020-01.pdf) 

 

2. Great Pacific Garbage Patch 

Oppgave: I dag mener mange at vi lever i en ny tidsalder, Antropocen, en tidsalder mennesket har skapt. 

Mennesker påvirker omtrent alle økosystemer, både på land og i vann. Et eksempel er et system av 

søppeløyer i Stillehavet. 

– Lag en kartbok som beskriver «Great Pacific Garbage Patch».  

Den kan være realistisk, eller ren fantasi. Lag et omslag, samt 4-8 av bokas sider.  

Format: Valgfritt  (Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2020-02.pdf) 

 

3. Stedsspesifikke verk 

Illustrasjon kan beskrives som stedsspesifikke verk, ofte laget spesielt for sin omgivelser og 

sammenhenger. Hvordan, kan du merke hvis du bytter plass og sammenheng på illustrasjoner. 

– Bytt plass på to illustrasjoner som ikke er laget av deg.  

Beskriv i en kort tekst (maksimalt 1000 tegn, inkludert mellomrom) hvor illustrasjonen er hentet 

fra og hvor du flyttet den til. Skriv også hvordan du oppfatter forandringen, i begge tilfeller. 

(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2020-03.pdf) 

 

4. Egne arbeider 

– Send inn 3–5 egne arbeider med valgfritt tema og valgfri teknikk. 

Arbeidene kan være laget som skoleoppgaver, betalte oppdrag eller helt frie. Det er helt opp til deg. 

(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2020-04.pdf) 

 

5. Motivasjon  

Vi er nysgjerrige på deg og hvorfor du søker til oss. 

– Skriv en kort tekst hvor du forklarer oss akkurat det: Hvem du er, hva du har holdt på med, og 

hvorfor du søker deg til oss (maksimalt 2500 tegn, inkludert mellomrom). 

(Lagres i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAGI2020-05.pdf) 

 

Vi håper oppgavene virker morsomme, og at de inspirerer til å sette i gang!  

Kjør på, og stol på magefølelsen! Masse lykke til! 


