
  

Gemensamt Arbetsprov ES - bild o form 2021   
VALOMGÅNG 2 
 
Kallelse till behörighetsmeriterande arbetsprov för elever som sökt till det Estetiska programmet,  
inriktning Bild och form andra omgången vid någon/några av följande skolor: ANNA WHITLOCKS 
GYMNASIUM, KULTURAMA GYMNASIUM, VIKTOR RYDBERG GYMNASIUM, SÖDRA LATINS GYMNASIUM.  
   
Arbetsprovet skickas digitalt pga. Corona / Covid19. Inga arbetsprover lämnas in på plats.   
Har du redan lämnat in vid första omgången och fått en poäng ska du INTE lämna in igen. 
 
Deadline för inlämning för valomgång 2: Måndag den 31 maj kl. 21:00   
Mailadress: antagningestetbild@edu.stockholm.se   
   
Ange ditt fullständiga namn och personnummer i ditt mail.     
OBS. Skicka INTE för TUNGA filer. Inget mail får överstiga 9 MB.   
   
LÄS NOGGRANT IGENOM INSTRUKTIONERNA!   
Arbetsprovet till Bild och form består av TRE styrda uppgifter som produceras hemma. Din bildlärare kan 
säkert hjälpa dig att sätta samman arbetsproverna.    
Samtliga arbetsprover fotograferas (vanlig mobilkamera fungerar utmärkt).    
Fotografierna mailas i JPEG-format I ETT MAIL. Tredimensionella arbeten fotograferas från två olika håll 
för att formen ska bli synlig.   
Tips: se till att dina bilder framträder så bra som möjligt (ljus, bildvinkel och färgåtergivning).   
   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Uppgift 1. Stilleben- frukost, teckning i blyerts  
Teckna av minst tre föremål tillsammans på temat frukost. Teckningen skall vara genomarbetad, där ljus, 
skugga, textur och föremålens form lätt går att uttyda.    
Teknik: Blyerts. Tips: Tänk på kompositionen och att du disponerar pappersytan effektivt.    
   
Uppgift 2. Självporträtt i måleri    
Måla ett självporträtt (ansikte eller helfigur) i en specifik miljö/bakgrund (t ex i köket, på en gata, vid en 
sjö…). Använd din fantasi! Teknik:  Måleri med pensel i akryl, akvarell, gouache eller oljefärg – inte 
färgpennor, tuschpennor eller kritor.   
   
Uppgift 3. Fri tolkning av ett valfritt Nobelpris 2020   
Arbeta gärna i alternativa tekniker t ex. i serieform, blandteknik, grafisk design m fl. Du väljer själv.    
Viktigt: Skriv information om vilket Nobelpris du tolkat. Teknik: Valfri   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
   
Intagningen sker på grundval av ditt meritvärde från årskurs 9 + arbetsprovets provpoängen x 16.    
Provpoäng (1-20 x 16) + betygsvärdet.   
   
En jury med representanter från respektive skola gör en gemensam bedömning av arbetsproverna.   
Resultatet av bedömning hittar du intagningsenhetens hemsida.   
   
Kontakt:    
Maila den skola du sökt till om du har frågor angående arbetsproverna:    
Juryrepresentanter:   
Anna Whitlocks gymnasium: stina.arvas@edu.stockholm.se   
Kulturamas gymnasium: ida.kriisa@kulturama.se   telefon: 0761723937 
Södra Latins gymnasium: rickard.karevall@edu.stockholm.se   
Viktor Rydbergs gymnasium: sophia.desport@vrg.se  


