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ARTISTIEKE TOELATINGSPROEF
ACADEMISCHE opleiding PRODUCTDESIGN – GENK
—
VOORBEREIDING THUIS
1) Ter voorbereiding van het gesprek:
-Maak een boekje waarin je jouw motivatie en interessegebieden illustreert.
Beantwoord in het boekje de vraag waarom je voor deze opleiding kiest.
-Zoek eigen werk bijeen dat jouw creativiteit illustreert en waar je trots op bent.
Mogelijkheden zijn: tekeningen en/of foto's van realisaties, creatieve hobby's van
vroeger tot nu, illustraties uit werkervaringen of vakantiejobs, enz. Gebruik als
gulden regel dat kwaliteit primeert boven kwantiteit!
2) Ter voorbereiding van de ontwerpopdracht
Opdracht:
Bedenk een object dat je kan vervaardigen uit exact 200 satéstokjes. Je bent vrij in
de keuze van het object maar minstens één van de volgende drie aspecten moet er
in aan bod komen: creativiteit, esthetiek en/of functionaliteit. Je mag hierbij de
satéstokjes verbinden met een verbindingstechniek naar keuze (lijm, touw,
elastiekjes, nageltjes, ...). Let er wel op dat het object vervaardigd moet worden in
het atelier van de campus, waarbij bijvoorbeeld lange droogtijden van lijm een
probleem kunnen vormen.
-Maak tekeningen en/of modellen die je ontwerpproces illustreren.
-Maak een voorstelling in 2D of 3D (schets, visualisatie, model in papier en/of
karton,…) van je uiteindelijke ontwerp.

—
OP DE CAMPUS
1) Ontwerpopdracht in het atelier:
breng mee:
-200 satéstokjes
-tekeningen en modellen die je ontwerpproces illustreren
-voorstelling van het beoogde eindresultaat in 2D of 3D
-gereedschappen en verbinders die je nodig hebt voor de vervaardiging van je
object
Ontwerpopdracht:
In het atelier van de campus voer je het ontwerp uit vertrekkende van 200 losse
satéstokjes. Hiervoor heb je ongeveer twee uren tijd.
2) Test ruimtelijk inzicht
3) Schetsproef (potlood/schrijfgerief meebrengen)

4) Gesprek
Tijdens dit afsluitend gesprek kijken we samen met jou of de opleiding
Productdesign in Genk iets voor jou is.
We praten onder andere over:
-jouw keuze voor onze designopleiding aan de hand van jouw boekje
-wat is voor jou design en wat wil je in de opleiding bereiken
-hoe je je reeds creatief of artistiek uit (aan de hand van je eigen werk)
-jouw voorbereiding en realisatie van de ontwerpopdracht, de keuze van het object
De commissie hecht veel belang aan je interessegebieden, je nieuwsgierigheden en
je motivatie.

—
MEDEDELING VAN DE UITSLAG
In de loop van de werkdag volgend op de toelatingsproef worden de resultaten en
praktische afspraken bekendgemaakt via mail.

—
Laat je creativiteit schitteren en verbaas ons,
veel succes,
Bart Maesen
Coördinator toelatingsproef Productdesign
LUCA School of Arts, campus C-mine
bart.maesen@luca-arts.be

