
 
 

 
 
Bachelorstudium i klesdesign og kostymedesign – opptak 2021 
Opptaksprøve del 1 
 
Tekniske spesifikasjoner: De opplastede filene i Søknadsweb kan ikke være på mer enn 100 MB til 
sammen. 
 
Målet med opptaksprøver er at du som søker skal kunne få vist dine faglige kvalifikasjoner, foreløpige 
designerkunnskaper og interesser. Oppgavebesvarelsene vil vi bruke til å evaluere kvaliteter som: 

• nysgjerrighet, iderikdom, engasjement og evne til å reflektere 
• evne til å uttrykke seg visuelt, skriftlig og muntlig 
• interesse, forståelse og sensibilitet for tredimensjonal form og tekstile materialer 
• selvstendighet og samarbeidsevner 
• interesse for klær, kostymer, mote, søm og mønsterkonstruksjon 

 
 
Alle 5 oppgaver skal besvares. Hver oppgavebesvarelse i en egen fil (BAKK2021-01.pdf, BAKK2021-
02.pdf osv). 
 
Oppgave 1 
 

Skriv et kort motivasjonsbrev (ca. 1000 tegn inkl. mellomrom) om hvorfor du søker dette studiet. Fortell oss hva 
du ser i vår tid som engasjerer og inspirerer deg til å jobbe med klær som uttrykksform. 

(Lagres i PDF-format. Bruk følgende filnavn: BAKK2021-1.pdf) 
Oppgave 2 
 
Finn tre objekter som betyr noe for deg. Plasser disse objektene i forhold til hverandre på en flate og sett en 
lyskilde som kommer inn fra den ene siden Bruk blyant og tegning til å beskrive objektene og overbevis oss om at 
de står/ligger stødig på underlaget. 

(Lagres i PDF-format. Bruk følgende filnavn: BAKK2021-2.pdf) 
Oppgave 3 
 
Romanen «1Q84» av den japanske forfatteren Haruki Murakami skal filmatiseres og du skal designe kostymene. I 
første kapittel/scene i blir en av hovedpersonene i boken, Aomame introdusert. Les det første kapittelet i Bok 1 
som heter «Aomame – Don’t let appearances fool you.» / «Aomame – La ikke skinnet bedra deg» (8 sider). 
Boken kan lånes på ditt lokale bibliotek både som bok, e-bok eller lydbok. Kapittelet er også tilgjengelig online via 
følgende lenker:  

https://www.bookbrowse.com/excerpts/index.cfm/book_number/2634/1q84 

https://books.google.no/books?id=T6O1I_YQVGwC&printsec=frontcover&dq=iq84+murakami&hl=no&sa=X&ved=
2ahUKEwiu84fu0Z3uAhUHx4sKHbOtCHkQ6AEwAXoECAUQAg#v=onepage&q=iq84%20murakami&f=false 

https://issuu.com/cappelendamm/docs/1q84?e=0/83028197 

Lag et moodboard som viser hvilken stemning du får av å lese kapittelet 
Lag illustrasjoner i valgfri teknikk av Aomame i to ulike antrekk. 

Aomame i det første antrekket skal være så tett som mulig på beskrivelsen i teksten av henne og hennes klær og 
tilbehør. Det andre antrekket skal være din frie tolkning av Aomame i fritt valg klær og tilbehør. 

Beskriv kort med ord hvordan du har jobbet frem Aomame i de to antrekkene. 

(Lagres i PDF-format. Bruk følgende filnavn: BAKK2021-3.pdf) 
 
       (Oppgavene fortsetter på neste side) 

https://www.bookbrowse.com/excerpts/index.cfm/book_number/2634/1q84
https://books.google.no/books?id=T6O1I_YQVGwC&printsec=frontcover&dq=iq84+murakami&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwiu84fu0Z3uAhUHx4sKHbOtCHkQ6AEwAXoECAUQAg#v=onepage&q=iq84%20murakami&f=false
https://books.google.no/books?id=T6O1I_YQVGwC&printsec=frontcover&dq=iq84+murakami&hl=no&sa=X&ved=2ahUKEwiu84fu0Z3uAhUHx4sKHbOtCHkQ6AEwAXoECAUQAg#v=onepage&q=iq84%20murakami&f=false
https://issuu.com/cappelendamm/docs/1q84?e=0/83028197
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Oppgave 4 
 
Smittevern og bruk av ansiktsmaske over munn og nese kan bli en del av hverdagen i lang tid fremover.  

Design et hodeplagg med integrert ansiktsmaske som dekker munn og nese og tegn mønsteret til løsningen din 
sett liggende flatt.  

Beskriv hodeplagget forfra, fra siden og bakfra i valgfri illustrasjons-teknikk som viser materialer, farge(r) og 
detaljer som lukninger, sømmer, dekor osv. 

Lag en prosessbeskrivelse hvor du gjennom ord og visuelt materiale viser oss prosessen din.  

(Lagres i PDF-format. Bruk følgende filnavn: BAKK2021-4.pdf) 
 
 
Oppgave 5 
 
Send inn dokumentasjon av tre egne arbeider som du mener er relevante for utdanningen du søker. Beskriv 
prosessen fra idé til ferdig resultat i ord og bilder, maksimum 1000 tegn inklusive mellomrom. Inspirasjonen, 
materialet, skisser, designvalg m.m.  

(Lagres i PDF-format. Bruk følgende filnavn: BAKK2021-5.pdf) 
 
 
Lykke til! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


