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Åpen dag
på Høgskolen i Oslo og Akershus  

8. mars arrangerte Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Åpen dag. 
Elever i videregående skole og andre interesserte fikk muligheten til 
å bli kjent med studietilbud og til å oppleve hvordan det er å studere 
ved høgskolen. I et mylder av fargerike stands fikk elevene snakke 
med studieveiledere, lærere og studenter fra de ulike utdanningene. 
De ble tilbudt omvisninger og en rekke miniforelesninger om alt fra 
produktdesign til filmdramaturgi.

Ved Fakultet for teknologi, kunst og design 
arrangerte Institutt for estetiske fag utstill-
inger, motevisning og workshops med 
dropin-kurs i grafiske trykketeknikker og 
design av smykker.

3. årsstudentene ved Faglærerutdannin-
gen i formgiving, kunst og håndverk stod 
for dropin-kurs i silketrykk. Det var fritt 
for interesserte til å delta, men noen var 
spesielt invitert. Det var elever fra vide-
regående skole og fra andre institusjoner 
der studentene tidligere hadde hatt under-
visningspraksis.

Gjennom arbeidet på verkstedet fikk 
kursdeltakerne innblikk i hvordan studiet 
arter seg for faglærerstudentene. Faglær-
erne skal inspirere elevene til kreativitet og 
vekke nysgjerrighet for å skape. Gjennom 
studiet skal de selv utvikle pedagogiske 
ferdigheter, estetisk uttrykksevne og tileg-
ne seg kunnskaper om ulike materialer og 
teknikker. Faglærere i formgiving, kunst 
og håndverk kan arbeide i grunnskolen, 
videregående opplæring, folkehøyskole, 
voksenopplæring, kunstskoler for barn 
eller annen faglig eller pedagogisk virk-
somhet.

Trykkfarge svabres over silkeduken slik at fargen 
trenger gjennom duken og ned på underlaget. 

3. årsstudentene hadde sydd bærenett som 
kursdeltakerne trykket motivene på.

Prinsippet er at en silkeduk som er fint vevd, 
spennes opp på en kraftig ramme. Når denne 
ligger på underlaget og trykkfarge svabres over, 

Når trykkfargen er tørket, må den fikseres ved 
varmebehandling (stryking).

vil fargen trenge gjennom duken og ned på un-
derlaget. For at det skal bli et motiv i bildet, må 
duken tettes, det lages sjablonger, slik at trykk-

fargen ikke slipper gjennom. Trykkfargen slip-
per bare gjennom de fine hullene i dukens vev.

  Tekst og foto: Kristin Aasgaard
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Motevisning ved studenter fra 
bachelorstudiet i kunst og design
Bachelorstudiet i kunst og design gir 
grunnlag for arbeid med formidling i 
kunst- og kultursektoren, kulturskolen og 
voksenopplæring eller til produktutvikling 
i tekstilbransjen, konsulentarbeid og egen 
design og produksjon av ulike typer klær. 

Eksperimentering med materialer, tek-
nikker, form og farge er en stor del av 
studiet. Praktisk verkstedarbeid kombi-
neres med blant annet kunstteori, design-
teori og estetikk.

Plastslanger og plastlommer er er brukt i denne 
kreasjonen. Elevene fra videregående skole som 
var på motevisningen, fikk mange ideer.

Modellen viser oppfinnsom bruk av harde og 
myke materialer.

Eksperimentering med materialer, teknikker, form og farge er en stor del av studiet. Dette fikk  
studentene synliggjort på en glimrende måte da de samlet tett av folk til motevisning i foajeen i  
Pilestredet 46.


