Optagelsesprøve til Fotografisk Kommunikation · lørdag 21. maj 2016

OPG 3: Foto-shoot
Location: Nørrebroparken
Du skal enten gå, cykle, køre eller tage bussen til området, der ligger 2,5 km fra skolen
– se kort og rejseplan på de sidste sider.
Opgave:
Du skal med udgangspunkt i lokationen hente inspiration og skabe tre fotografier udfra
temaerne LYS · RUM · BEVÆGELSE på området omkring Superkilen og Nørrebroparken.
De tre fotografier skal stilmæssigt hænge sammen, så de opleves som en serie.
De tre temaer er vigtige formgivningsfaktorer i fotografiet. Der vil blive lagt vægt på
idéhøjde, visuel indlevelse, komposition, lys, fotografisk stil og motivvalg, samt din evne
til at se og visualisere de 3 temaer smukt og originalt.
Din endelige løsning er en serie bestående af 3 fotografier:
· LYS billede
· RUM billede
· BEVÆGELSE billede
Deadline 1: Du skal være tilbage på skolen senest kl. 15.30. Henvend dig i receptionen og få
et kryds, når du er tilbage på skolen. Herefter skal du udvælge og redigere dine fotografier.
Deadline 2: senest kl. 17.00
· Et A3 print - hvor du har placeret de tre fotografier. En skabelon til InDesign kan
downloades fra WISEflow.
			
Printeren er placeret på plan 2 mellem reception og bibliotek (se printvejledning).
			 · Upload af løsning i WISEflow som pdf uden skæremærker.
· Navngiv pdf: dinfødselsdato_FKnorrebro.pdf (fx 130592_FKnorrebro.pdf)
			OBS: Du er ude blandt folk, respektér deres grænser og privatliv – tag hensyn og spørg om
lov til at fotografere.
			

SUPERKILEN
På ydre Nørrebro mellem Nørrebrogade og Tagensvej er der opstået et nyt byrum med navnet Superkilen.
Under navnet Superkilen har et team med BIG i spidsen skabt et trefarvet multikulturelt rum, som skal give endnu
bedre muligheder for bylivet på Nørrebro. Hvis man starter sit besøg fra Nørrebrogade, træder man ind i et stort,
rødt landskab. Fortsætter man gennem superkilen kommer man derefter gennem det græsgrønne bakkelandskab og
ender i den begsorte basar. De tre farver markerer rummenes forskellige funktioner - og målsætninger om at skabe
noget for enhver smag.
NY NØRREBROPARK
Den nye Nørrebro Park adskiller sig fra byens andre grønne områder ved at være en såkaldt bymæssig park, som
integrerer aktiviteter og elementer fra de omkringliggende bykvarterer.
Den nye Nørrebro Park adskiller sig fra byens andre grønne områder ved at være en såkaldt bymæssig park, som
integrerer aktiviteter og arkitektoniske elementer fra de omkringliggende bykvarterer. Eksempelvis i forbindelse med
de to markedshaller, der er placeret i hver ende af den langstrakte park. Hallerne er konstrueret som overdækkede
pavilloner, hvor der kan holdes mindre koncerter, basarer og loppemarkeder.
Kilde: Dansk Arkitektur Center (dac.dk 5.5.2015)
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