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HJEMMEOPGAVE  2   -  Talisman          

Vi mennesker har altid haft en trang til at knytte os til fysiske objekter ved  at 
tillægge dem særlig værdi. Eksempelvis har formålet været at beskytte sig 
mod ondskab,  at påføre andre smerte eller at tilegne sig overnaturlige kræfter. 
En talisman er et af de mest udbredte eksempler på et menneskabt objekt som 
historisk er blevet brugt til at søge mål realiseret i livet ved at tilegne sig f.eks. 
styrke, held eller lykke. Derfor har talismanen, til forskel for amuletten som 
udelukkende værner mod ondskab, også en decideret aktiv funktion ud over 
at beskytte. Selve ordet “talisman” betyder “en indviet ting”, og den er typisk 
personliggjort med farver, former, mønstre og dufte. Ofte er talismanen også 
stærkt symbolladet med skjulte budskaber, bønner eller tegn. Historisk set er 
den blevet udført i et utal af forskellige udgaver skabt af sammensatte ele-
menter som medicinske urter, dele af dyrekroppe, helgenrelikvier, små figur-
er eller andre indsamlede genstande med forbindelse til personen, som skulle 

bære den. 

I denne opgave skal du arbejde ud fra hjemmeopgave 2´s overordnede tema 
“TALISMAN” og skabe din egen nutidige version af en talisman, som du tileg-
ner en person, du kender. Talismanen skal være inspireret af den person, du 
udvælger, men den skal samtidig også visuelt vise dine egne æstestiske valg. 
Personen, du vælger, skal du have (eller have haft) en personlig relation til.  
Det kan f.eks være, at du tager udgangspunkt i din mormor, din tvilling, din 
gamle lærer, din lokale kioskmand eller familiens berygtede forfader fra de 
syv verdenshave. 
I hjemmeopgaven skal du vise, at du kan arbejde med research. Dvs. at du 
samler information ind om din udvalgte person, som du synes bedst beskriv-
er ham/hende. Det kan være store som små observationer, som du finder 
interessante; finurlige vaner, specielle interesser, særlige farver og former, 
materialer og mønstre, elementer fra personens hjem eller hverdag eller 
genstande af særlig betydning. Tænk på om du kan grave lidt dybere og ikke 
bare vælge det mest åbenlyse omkring personen. Din research skal blive til 
en collage i form af billeder, skitser, materialer, farver, stikord m.m.,  som 
kan bruges som inspiration for dit videre arbejde med selve udformningen af 
talismanen. 

Når du skal skabe din talisman, er det vigtigt, at du tænker over, om talis-
manen er én man bærer rundt på, iklæder sig eller om den skal obevares et 
bestemt sted? Har den måske en funktion? Når du bygger/ syr/ laver din 
endelige talisman skal du tage billeder af processen undervejs så vi kan se, 
hvordan du har arbejdet. Du skal også tage billeder af dit endelige forslag, 
hvor man ser, hvordan talismanen kan bruges/bæres/anvendes. Husk at vi 
i bedømmelsen lægger mere vægt på, at du har gode idéer og arbejder un-
dersøgende, end om talismanen er perfekt udført.  
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Det er muligt at rette din hjemmeopgave mod en specifik designretning som 
f.eks. beklædning, tekstil, møbel, grafisk design eller andet. Du skal til sidst 
i opgaven også beskrive de tanker og idéer som ligger til grund for, hvordan 
talismanen hænger sammen med personen, den er skabt til, og hvorfor den 
ser ud som den gør.  (max 1000 anslag).

• Husk at du kun kan vælge at lave én af de to hjemmeopgaver. 

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

• Hele opgaven skal afleveres i digital via Talentskolens optagelsesformular 
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 suploades 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 en uddybende udtalelse såfremt 
du ikke kommer videre i forløbet.  

• Hvis du får svar at du er gået videre i optagelsesprøven vil du blive in-
dkaldt til et workshopforløb, som forgår lørdag d. 7. juni. Nærmere info 
følger.  

• Du er velkommen til at kontakte designlinjens leder Nina Born, har du  
spørgsmål til optagelsesforløbet : 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 af udvalgt person (billeder, 
farver, former, materiale, stikord m.m. ) 

• 1-2 sider: Udvikling af talisman (eksperimenter, skitser, fotos af din ska-
belsesproces) 

• 1-2 sider:  Præsentation af endelig talisman (billeder af endelig talisman 
+ 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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