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Tekstile flader 2020
Optagelsesprøve Tekstildesign, - håndværk og
formidling.
Vi omgiver os med tekstiler dagligt. Ligger i dem, har dem på og går på dem. De kan skærme os
mod solen eller tørrer vores kroppe. De er funktionelle og dekorative. De kan skabe stemning og
dæmpe lyd. Tekstiler er en del af vores hverdag og har en stor plads i alles hjem.
Din opgave er at skabe et oplæg til en serie af bolig tekstiler.
Med udgangspunkt i tidens boligindretningstendenser samt inspiration fra en designer, et fashion
brand eller en kunstner du finder interessant, skal du skabe 3-5 mønstrede boligtekstiler.
Alle tekstiler fra boligens rum er i spil og tekstilerne i din serie skal have en tydelig sammenhæng
med hinanden og klare referencer til din inspiration.
Din serie skal gerne kunne ses som et oplæg for netop din valgte designer/kunstner (f.eks. hvis
Fashion designer Stine Goya valgte at lave boligtekstiler ville hendes karakteristiske farver,
kvaliteter og grafiske udtryk indgå)
Din opgave vil blive vurderet ud fra følgende kriterier:
•
•
•
•

Research af inspirationskilden
Ideudvikling fra design til færdigt produkt
Din evne til at skabe en sammenhængende kollektionen
Din evne til at visualiser dine ideer.

Aflevering:
Hver tekstil idé præsenteres for sig og afleveres på en hel A4 eller A3, hvor det tydeligt fremgår
hvilken mønstring, samt hvilke materialer og farver der er anvendt.
Der skal ud over serien af boligtekstiler afleveres en research (brainstorm, noter) på
inspirationskildens DNA. Dette kan eventuelt være et tøj brands karakteristiske print, struktur og
farver, en kunstners grafiske udtryk eller stil, samt en collage der viser farve- og materialevalg
Husk at fremsendes dokumentation for processen, - altså, hvordan du kommer fra
inspiration til færdigt design gennem skitser samt til og fravalg i processen
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Opgaven skal sendes til:
VIA Design, Birk Centerpark 5, Bygning A. 7400 Herning
Att: Jette Rosendal

Deadline for modtagelse af opgaven er d.en 5. april 2019
Rigtig god arbejdslyst.
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