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Et gammelt ordsprog siger, at én mands skrald er en anden mands guld 
(One man´s trash is another man´s treasure). ...

I vor tid står vi over for store, globale klimaudfordringer. Folk bekymrer sig om
klodens fremtid, imens politikere diskuterer i et væk, hvad der skal til for at 
ændre kurs.  Én ting er sikkert - vi bærer alle et ansvar for at tænke i nye baner. 
Med et kreativt tankesæt kan man nå langt.  F.eks kan man forsøge at minimere 
overproduktionen af produkter, som belaster miljøet og/eller man kan tænke 
på at give allerede eksisterende produkter nyt liv ved at omdanne disse til nye 
designforslag med nye funktioner og nye udtryk. 

Med udgangspunkt i hjemmeopgave 1´s overordnede tema skal du give dit 
bud på en måde at anvende allerede eksisterende produkter eller brugte ma-
terialer, som ellers bare bliver smidt ud, ved at finde på et redesign med dit 
eget præg. Det er muligt at rette din hjemmeopgave mod en specifik design-
retning som f.eks. beklædning, tekstil, møbel, grafisk design eller andet. 

I hjemmeopgaven skal du vise, at du kan arbejde med research. Dvs. at 
du finder frem til, præcist hvilke produkter/materialer du vil arbejde med 
gennem en undersøgelse af hvordan produkter/materialer bruges i dine om-
givelser og af dine medmennesker (tag gerne billeder af dine observationer). 
For at vise os, hvad du har undersøgt, skal din research blive til en collage af 
f.eks. billeder, skitser, indsamlede materialer, farver, stikord m.m., som kan 
bruges som grundlag og inspiration for dit videre arbejde. 

Du må meget gerne arbejde frit og kreativt med at skitsere og eksperiment-
ere dig frem til dit designforslag, og du skal dokumentere processen under
vejs, så vi kan se, hvordan du har arbejdet. Når du har bygget/syet/konstru-
eret dit endelige designforslag, skal du også tage billeder af det, så man ser, 
hvordan det bruges/bæres/opbevares etc. Husk at vi i bedømmelsen lægger 
mere vægt på, at du har en interessant idé og arbejder undersøgende, end om 
dit designforslag er perfekt udført i detaljen.  

Sammen med det endelige designforslag skal du kort beskrive de observa-
tioner og tanker, som ligger til grund for udformningen af dit endelige design 
(max 1000 anslag).
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• Du kan kun vælge at lave den ene af de to hjemmeopgaver 

• Deadline for aflevering af hjemmeopgaven er d. 20. maj 2020 kl 23.59  

• Hele opgaven skal afleveres i digital form via Talentskolens optagelses-
formular på Talentskolen.nu.  

• Siderne skal enten være A4 eller A3-format og enten høj-eller lavformat, 
men vær konsekvent i dit valg igennem hele opgaven.  

• Hjemmeopgaven uploades  som enten JPEG eller PDF fil.  

• Din hjemmeopgave vil blive bedømt af 2 fagpersoner tilknyttet  
Talentskolens designlinje samt en ekstern censor inden for design.  

• Du vil få svar på din hjemmeopgave med uddybende udtalelse såfremt du 
ikke kommer videre i forløbet.  

• Hvis du får svar om at du er gået videre i optagelsesprøven, vil du blive 
indkaldt til et workshopforløb, som vil foregå søndag d. 7. juni.  
Nærmere info følger.  

• Du er velkommen til at kontakte designlinjens leder Nina Born, hvis du  
du har spørgsmål til optagelsesforløbet.  
Mail: ninaborn.talentskolen@gmail.com

 

Anvisende overblik over hjemmeopgavens opbyging: 

• 1 side: Forside med fulde navn (+ evt titel på opgaven og billede) 

• 1-2 sider:  Collage med indsamlet research om emnet med egne observa-
tioner fra dine omgivelser (billeder, materiale, stikord m.m. ) 

• 1-2 sider: Udvikling af designforslag (eksperimenter, skitser, billeder af 
byggede modeller, fotos af din skabelsesproces) 

• 1-2 side:  Præsentation af endelig designløsning og hvordan denne brug-
es/bæres/opbevares + beskrivelse på max 1000 anslag. 

• 1 side: Valgfri ekstra side hvor du kan du vælge at vise billeder af  
tidligere kreativt arbejde. 
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