Gemensamma Bildtestet 2017
Kallelse till arbetsprov för elever som sökt till det Estetiska programmet, inriktning Bild och
formgivning, vid någon/några av följande skolor:,
Kulturama Gymnasium, S:t Eriks Gymnasium, Södra Latins Gymnasium, Viktor Rydberg Gymnasium

Arbetsprovet lämnas in enligt nedan
Datum: måndag 20 mars
Tid: 16-18. Lokal: Kulturama Gymnasium
Adress: Virkesvägen 21 i Hammarbysjöstad, Stockholm Tel .010-157 6263 T-bana: Gullmarsplan Buss: 74
station Luma Tvärbana: station Luma

LÄS NOGGRANT IGENOM INSTRUKTIONERNA!
Arbetsproverna till Bild och form består av TRE styrda uppgifter som skall produceras hemma. Din bildlärare
kan säkert hjälpa dig att sätta samman arbetsproverna. Tredimensionella arbeten skall lämnas in
avfotograferade från två olika håll för att formen skall bli synlig. Fotografier måste vara utskrivna och EJ
mailade eller på USB-sticka. Målningar som inte torkat får INTE lämnas in. Samtliga arbetsprover skall monteras
på kartong eller kraftigare papper och varje enskilt arbete får ej överstiga formatet 50 x 70 cm. Du får inte lägga
kartongen med de monterade bilderna i en mapp eller portfölj som är större än 70 x 100 cm. Varje kartong
OCH mapp/portfölj skall vara märkt med namn, adress och personnummer. Alla arbeten skall vara samlade i en
mapp som enkelt skall kunna öppnas och återförslutas. Plastpåsar och lösa bilder godkänns inte eftersom de
riskerar att försvinna.

Uppgift 1 Teckning i blyerts - frukost
Teckna av tre föremål på tema frukost, som du placerar tillsammans. Teckningen skall vara
genomarbetad, där ljus, skugga, textur och föremålens form lätt går att uttyda. Teknik:
Blyerts. Tips: Tänk på kompositionen och att du disponerar pappersytan effektivt.
Uppgift 2 Självporträtt i måleri
Måla ett självporträtt (ansikte eller helfigur) i en specifik miljö (t ex i köket, på en gata, vid
en sjö…). Använd din fantasi! Teknik: Akryl, akvarell, gouache eller oljefärg – inte färgpennor,
tuschpennor eller kritor!
Uppgift 3 Tolkning –av sagan ”Kejsarens nya kläder” av H. C. Andersen
Gör en tolkning av något ur sagan Kejsarens nya kläder. Ta reda på sagan i sin helhet och ta
fasta på något som du finner intressant. Arbeta gärna i alternativa tekniker tex. foto,
blandteknik eller som grafisk design. Du väljer själv! Ge ditt verk en titel (skriv på baksidan
av bilden) Teknik: Valfri.
Inlämning för dig som sökt till estetiska programmet redan vid första söktillfället:
måndag 20 mars
kl.16:00-18:00 Kulturama Gymnasium, Virkesvägen 21 i Hammarbysjöstad, Stockholm.
Utlämning sker onsdag den 22 mars kl.16:00-18:00.
Inlämning för dig som sökt till estetiska programmet efter omvalet:
tisdag 30 maj
kl.16:00-18:00 Kulturama Gymnasium, Virkesvägen 21 i Hammarbysjöstad, Stockholm.
Utlämning sker torsdag 1 juni kl.16:00-18:00.
Intagningen sker på grundval av ditt meritvärde från årskurs 9 och inlämnade och utförda arbetsprover.
Meritvärde = Provpoäng (1-20 x 16) + betygsvärdet: summan av de 16 bästa betygen.
Kulturamas formel : Provpoäng (1-20 x provpoäng x 0,8) + betygsvärdet
Viktor Rydbergs formel: Provpoäng (1-20 x 17) + betygsvärdet"

En jury med representanter från respektive skola gör en gemensam bedömning av arbetsproverna.
Resultatet av bedömning finns sedan på intagningsenhetens hemsida.
Kontakt: maila den skola du sökt till om du har frågor angående arbetsproverna.
Kulturamas representant i juryn kontaktas på mailadress: ida.kriisa@kulturama.se

