Examensarbete
VAD? Du skall välj ett arbetsområde inom bild och form och arbeta med
det på egen hand.
VARFÖR? Du visar genom ditt arbete att du kan genomföra ett eget
projekt och att du utvecklat din förmåga att framställa bilder/former
självständigt och i ett bestämt syfte. Du får användning av din
initiativförmåga och kreativitet samt chans att förmedla en känsla eller
åsikt i bildform.Tillsammans skapar vi en EXAMENSUTSTÄLLNING!

FÖRSLAG PÅ ARBETSOMRÅDEN:
Porträtt. Arbeta antingen realistiskt eller låt personens
känslor inombords synas. Utgå t.ex. från ett foto (tag med)
eller känd tavla och arbeta i valfri teknik. Du får gärna göra
en parafras (egen tolkning av ursprungsbilden). Håll dig till
ett relativt litet format (högsta A3) så att du hinner.

Skulptur. Arbeta med lera eller annat material och forma ett
huvud, formge en tanke eller en idé (”mötet”, ”liten och stor!”,
”vänskap” etc.) . Du kan även jobba med reliefer eller forma
små föremål som du placerar i en spännande miljö och
fotograferar.

Illustration. Välj en text som berör dig och bildsätt
den fritt ur hjärtat. Du kan även låta musik
inspirerar dig. Arbeta fram en färdig bild i valfri
teknik.

Måleri. Måla en tavla med valfritt motiv. Du kan förstora en
detalj eller måla fritt ur fantasin. Experimentera gärna
genom att t.ex klistra in foton, tidningsbilder, pärlor etc.
Försök få den så personlig som möjligt. Använd akrylfärg för
bästa resultat.

Collage. Gör ett spännande collage där du blandar olika
tekniker. Jobba t.ex. surrealistiskt (där dröm och verklighet
möts) eller abstrakt (icke föreställande). Vill du så försök ta
ställning i någon fråga, t.ex. orättvisor, makt och förtryck,
könsdiskriminering osv. Kom ihåg att alltid sparka uppåt –
d.v.s. kritisera de som har makten, inte de som redan ligger.

Fotografi. Dokumentera din vardag eller något annat som ligger
dig varmt om hjärtat. Låt någon vara modell/klä ut sig och fota i
spännande miljöer. Välj ut det/de bästa bilderna och skriv ut på
fint papper. Presentera på A4/A3 format mot svart bakgrund. Gör
en liten bok av de övriga fotona .

Grafisk design. Gör en logotyp/broschyr, en affisch
eller en förpackning. Utgå från ett område du gillar
(musik, mode, cirkus etc.) och formge din produkt
efter tycke och smak med tonvikt på text, färg och
form.

Animation. Gör en ”stop motion” med hjälp av din
Ipad och programmet ”iMotionHD. Använd lera eller
pappersbitar eller annat som du kan skapa figurer av.
Eller gör en film där du filmar t.ex. utifrån ett
musikstycke eller en dikt och redigerar i Imovie. Din
film får gärna vara personlig och helt ”unik”.

Jag finns i salen och hjälper dig om det behövs. Utnyttja tiden väl och undvik att bli
”sittande” - all tid behövs i detta arbete! När vi är färdiga visar vi upp arbeten i
skolans bibliotek.

