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Bachelorstudium i klesdesign og kostymedesign – opptak 2023 

Opptaksprøve del 1 

 
Tekniske spesifikasjoner: De opplastede filene i Søknadsweb kan ikke være på mer enn 100 

MB til sammen, maks 15 MB per fil.  

 

Alle 5 oppgaver skal besvares. Samle hver oppgavebesvarelse i ett PDF-dokument, og last 

dem opp med filnavn BAKK2023-01.pdf, BAKK2023-02.pdf osv.  

 

Oppgave 1:  
 

Skriv et kort motivasjonsbrev (ca 200 ord) om hvorfor du søker dette studiet. Fortell oss hva du ser i 

vår tid som engasjerer og inspirerer deg til å studere kles- og kostymedesign. 

(Lastes opp i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAKK2023-01.pdf) 

Oppgave 2:  
 

Velg to objekter: et som du liker og et som du misliker. Plasser dem på en flate i relasjon til hverandre. 

Sett en lyskilde som kommer inn fra siden. Bruk blyant og tegning på papir til å beskrive objektene og 

overbevise oss om at de står/ ligger stødig på underlaget. Gi bildet en tittel. 

(Lastes opp i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAKK2023-02.pdf) 

Oppgave 3:  
 

Dramatikeren og forfatteren Runa Borch Skolseg jobber med forestillingen «The Disorder of Desire» 

som ble presentert på Bergen Dramatikkfestival i 2022. Forestillingsmanuset, som er under utvikling, 

er publisert i antologien «Jeg plukker opp en stein og putter den i lomma» utgitt av Cornerstone forlag. 

Du finner et redigert utdrag fra forestillingsmanuset på studieprogrammets opptaksside (godkjent av 

forfatteren): https://khio.no/studier/sok-opptak#bachelorstudier.  

 

Velg en av karakterene / søstrene i teksten. Design et visuelt uttrykk til karakteren, på disse tre 

forskjellige måtene: 

 

1. fritt valg der du bestemmer hvilket uttrykk karakteren skal ha som en representant for 
Fashion Demon.  

2. med et tydelig historisk perspektiv der du velger epoke eller epoker selv, det trenger 
ikke å være historisk korrekt.  

3. med nåtidig kommersielt / salgbart perspektiv, noe som er lett gjenkjennelig fra vår tid, 
og som samtidig viser tydelig karakteren du har valgt. 

Lag ett moodboard og en illustrasjon i valgfri teknikk for hvert designuttrykk til karakteren du har 
valgt fra «The Disorder of Desire», totalt tre moodboards og tre illustrasjoner.  

Beskriv med ord hvilke valg du har tatt i dine tre tolkninger av teksten, maks 400 ord totalt.  
(Lastes opp i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAKK2023-03.pdf) 

 

 

        Oppgavene fortsetter på neste side.   

https://khio.no/studier/sok-opptak#bachelorstudier
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Oppgave 4:  
 

Et sanseplagg: Lag et hodeplagg som aktiverer sansene til brukeren. Du velger selv hvordan 

hodeplagget skal virke og hvilke sanser du vil jobbe med eller mot.  

Gi hodeplagget ditt en tittel og forklar konseptet ditt på maks 400 ord. 

 

Du skal lage et mønster til plagget, som skal tegnes utbrettet, sett ovenfra liggende flatt.  

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

Dokumenter hodeplagget med foto.  

(Lastes opp i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAKK2023-04.pdf) 

 

Oppgave 5:  
 

Send inn dokumentasjon på tre egne arbeider som du mener er relevante for utdanningen du søker. 

Beskriv prosessen fra idé til ferdig resultat i ord og bilder, maks 100 ord per arbeid. Inspirasjon, 

materialet, skisser, designvalg m.m. 

(Lastes opp i PDF-format, bruk følgende filnavn: BAKK2023-05.pdf) 

 

 


	Bachelorstudium i klesdesign og kostymedesign – opptak 2023 Opptaksprøve del 1
	Oppgave 1:
	Oppgave 2:
	Oppgave 3:
	Oppgave 4:
	Oppgave 5:


