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nr 3 - 2004

Solid kompetanse etter tre år med tegning, form og farge
FORM møter lærerne Guri Thorbergsen og Tove Næverdal og elever fra Manglerud vgs
under utstillingen av to avgangsklasser/VKII TFF.
De har hatt 6 timer tegning, 3 timer komposisjon og 1 time data per uke ved siden av allmennfagene.
Mange av oppgavene blir til i dialog med elevene, de tar også utgangspunkt i læreplanenes mål og
lager egne oppgaver. Ønsket er at avgangsåret skal speile elevenes personlighet i arbeidet med oppgavene.
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1. Fabulerende tegning - Teknikk blyant
Elevene jobber med: Skravering - Volum -
Komposisjon - Kreativitet
Elevarbeid av Linda Kastner

2. Stilleben - krukker og garn
Selvvalgt tegneteknikk kull, kritt, blyant.
Elevene jobber med: Proporsjoner - Volum -
Tekstur - Komposisjon
Elevarbeid av Anna Høyem

3. Mennesker i rom - Utgangspunkt krokier
Pastell jordfarger
Volum, valør komposisjon
Elevarbeid av Emma Olsen

4. Akt tegning til sammen 10 timer i året
krokier 2-5 minutter
studie 20 min.
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(Bildene her er ikke
presentert  i riktige formater
og størrelsesforhold)
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5. Data
Gjennom året:
2 timer hver 14 dag.
Elevene tar egne bilder
med digitalt kamera,
skanner inn fra bøker
og eller henter bilder
på nettet som manipuleres
i Photoshop.

Oppgaver:
Manipulere inn sitt eget
ansikt i et bilde fra
kunsthistorien.
Klone seg selv /tvilling
i et gruppebilde

Er vi symmetriske i ansiktet?
Sett sammen to høyre og
to venstre sider og se hva
som skjer.

Ta bort objekter i et bilde
og sett inn nye slik at
innholdet forandres.

Elev Jonas Kjerpeseth har
manipulert seg selv inn i 
Odd Nerdrums bilde
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Heldagsprøve VKII
Tegning og komposisjon
Forberedelsesdag

Tema: "Brytninger i speil"
Tegn skisser og studier av oppstillingen.
Benytt varierte teknikker, ulike synsvinkler og
utsnitt.
Tenk over hvilke kunstnere fra kubismen som
har arbeidet med beslektede motiver, og de
ulike billedtolkninger de representerer.

Format: Tilnærmet A3 – A2
Teknikk: Eksperimenterende tegne og
maleteknikker
Hjelpemidler og utstyr: Egne tegne og
malesaker
Kunstbøker
Utstyr fremlagt i klasserommet

Heldagsprøve
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Tegning og komposisjon
Prøvedag

Tema: "Brytninger i speil"
Du skal arbeide i et kubistisk formspråk.
Med utgangspunkt i dine skisser og studier
fra forberedelsesdagen skal du lage en
komposisjon.
Gi bildet en tittel
Format: Tilnærmet A2
Teknikk: Valgfri fargeteknikk
Hjelpemidler: Skisser fra forberedelsesdagen

Elevarbeid av Michaela Klouda

Forberedende oppgave VKII 
TFF
Motto: Bevegelse
Tema Croquis
Tegn kroki i 2 timer, ca 5
minutter per stilling, ta ti
minutters pause mellom
timene.
Bruk A2 format og la figurene
dekke hele arket, du kan ha
flere stillinger i bredden på
hvert ark. Figurene kan
overlappe hverandre.
Velg ut minimum 3 ulike
krokier.
Sett figurene sammen slik at
de danner en rytme i
billedflaten.
Tegn dem sammen på et A2-
ark og velg et tegneredskap
som gir deg det uttrykket du
ønsker.
Tegningene skal ligge i
klasserommet til prøvedagen..

Heldagsprøve VKII 
Tegning og komposisjon

Elevarbeid av Daniel Lynau

Motto: Bevegelse
Med utgangspunkt i tegningen din fra forberedende del, skal du komponere et bilde
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under MOTTOET BEVEGELSE. Bilde skal ha en tittel som assosierer til temaet.
Formspråk: Figurativt mot abstrahering
Komposisjonen skal inneholde en karakteristisk rytme for figurenes stilling og
bevegelse.
Farger, flater og linjer skal illustrere billedrommet.
Teknikk: Etter ønsket uttrykk i farger
Format: Tilnærmet A2
(Vurderingskriteriene ikke gjengitt her)
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