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Formål
Det er projektforløbets formål at styrke den studerendes designmæssige 
beredskab med henblik på at de selvstændigt kan løse en grafisk opgave fra 
idé og koncept til produktionsklart materiale. Forløbet har særlig vægt på 
fotografi, typografi og trykte medier.

Produktmål
Det er forløbets mål at gennemarbejde en plakatopgave med hovedvægt på 
layout, foto og grafisk produktion.  Der arbejdes med et fælles typografisk 
tema som bearbejdes fotografisk og der udarbejdes et produkt, som har 
vægt på formidling som traditionelt trykt medie. Løsningen udarbejdes med 
digitale produktionsmetoder. 

Værktøjer
Forløbet vil lægge særlig vægt på at udforme materiale og forslag til tryk-
sagsfremstilling – hertil anvendes InDesign. Grafisk materiale og billed-
materiale fremstilles med både objekt- og pixelbaserede værktøjer – hertil 
anvendes PhotoShop og evt. Illustrator. I forbindelse med klargøring til tryk 
gennemgås PDF formatet herunder Acrobat. 

Overordnet struktur
De studerende løser opgaver inden for:
• Udvikling af idé og koncept, skitsering samt mønstre og grids
• Indsamling/fotografering af eksempler fra det offentlige rum.
• Digital billedbehandling
• Fremstilling af produktionsklart materiale.

Den enkelte undervisningsgang forløber med gennemgang af problemstil-
linger og diskussioner af løsningsforslag. Indsamlet materiale analyseres 
inspiration kommenteres, forslag til koncept og den praktiske udførsel dis-
kuteres.
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Tema for plakat og foto projekt
A-bombe, B-menneske, C-hold, D-day, E-handel, F-16, G-punkt . . . . X-rated. 

Alfabetet består af bogstaver, hvor hver er et tegn for en sproglyd. Hvert 
bogstav har desuden fået en betydning i særlige sammenhænge, det kan 
være politiske, tekniske, kulturelle eller noget helt andet. 

Det enkelte bogstav og det skrevne sprog er en meget væsentlig del af kom-
munikation i den offentlige rum fra skiltning til formidling af alle mulige bud-
skaber. 

Vi ønsker forslag til en plakatserie, som skal tiltrække opmærksomhed for 
en fejring af det typografiske udtryk i det offentlige rum. Udgangspunktet 
er altså billeder af noget eksisterende – noget der findes i vores hverdag. 
Noget som har et udtryk, som kan være spændende at bearbejde i en billed-
mæssig og plakatmæssig kontekst.

Billedmaterialet til arbejdet kan være foto I tager under forløbet, billeder i 
har taget tidligere eller hvis det er nødvendigt andres billedmateriale (fra 
nettet – husk kildeangivelse).

I skal arbejde med et typografisk udtryk som har bogstaver som tydeligt 
udgangspunkt. Det kan være en skiltning, en virksomhed, en institution, en 
kulturel event, en politisk sag, en græsrodsbevægelse mv. Find sammen-
hængen mellem bogstav og budskab og arbejd videre med den.

Skab plakater som viser jeres bud på spændende anvendelse af typografi i 
det offentlige rum. 

Vær opmærksom på at plakaten skal ud over det visuelle udtryk skal inde-
holde faktuelle oplysninger (hvad, hvor, hvornår) samt en afsenderidentifika-
tion (hvem). Da det er en fiktiv opgave er indholdet af disse valgfrit.
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Produkt

Plakat
Der ønskes forslag til fire plakater i en sammenhængende serie i to formater. 
• Primære plakater i format 70 x 100 cm.
• A3-plakater til indendørs ophængning på cafeer, biblioteker mv. 

Plakaterne skal printes i fuld størrelse. Europaplakaterne må gerne sam-
menstykkes af flere print (fx med printfunktion „tiles“ i InDesign).
 
Gocards
Plakater vil stort set altid indgå som en del af et samlet mediepalette. Hvis 
I har mulighed for det må I derfor gerne give forslag til, hvordan en serie af 
gocards kan både gøre opmærksom på begivenheden. Data vedr. gocards 
på gocard.dk

Litteratur og resourcer
Diverse links og præsentationer lægges på Fronter.

Projektformalia
Arbejdet vil foregå i projektgrupper af 3-5 personer. Grupper indmeldes til 
dsk@knord.dk senest 27 okt. Plan for fremlæggelse udarbejdes efter grup-
peindmelding.

Det er prioriteret udelukkende at arbejde med grafiske formgivnings- og 
kommunikationsproblematikker, hvorfor en del områder tages for givet, her-
under målgruppedefinitioner, kommunikationsplaner, budgetter mv.  

Projektresultatet forventes uploadet i jeres studieportfolie med kort skrift-
lig redegørelse. Der forventes ikke nogen supplerende skriftlig redegørelse 
(rapport).

Projektet er obligatorisk og skal godkendes. Den enkeltes studerendes 
upload i portfolien samt tilstedeværelse ved præsentationen danner grund-
lag for godkendelsen.

Fremlæggelse
Ved projektets afslutning præsenteres alle plakater med en kort redegø-
relse for idé, produktion og resultat.

3. projekt, 3. semester 
Multimediedesigneruddannelsen 3. sem, oktober 2010
Erhvervsakademiet København Nord
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