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oppgaven var å utvikle en logo
til sandgotne skole og opstale
ellementer

logoen er inspisert
av verdiordene
sandgotna hadde;
trivsel, trygghet og
læring.

sandgotna skole er en ungdumskole i
loddejord i bergen. skolen hadde ingen
logo, så de tengte hjelp av oss.
verdiord: trygg, trivsel og læring
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sandgotna

målgruppen er elevene med skolen,
ungdom 13 - 16år. skolen har en sekuner
målgruppe bestående av ansatte og
foreldre.
målet med logoen er å symbolisere
i hovedsak trygghet, dette er forde
skolen har hatt noen hendelser som
har satt skolen i et utrykt lys. symbolet
i logoen er en sjold for å symbolisere
trygghet

fargene er valgt etter
hva skolen allerede
hadde og ville ha
mer av.

Hex: 418FDE
R: 65 G: 143
C: 68 M: 34

Pantone: 279 C
B: 222
Y: 0
K: 0

Hex: fe5000
R: 254 G: 80
C: 0
M: 65

Pantone: 021 C
B: 0
Y: 100 K: 0

Hex: 008755
R: 0
G: 135
C: 97
M: 0

Pantone: 7725 C
B:85
Y: 86 K: 15

Hex: df1995
R: 223 G: 25
C: 4
M: 88

Pantone:225 C
B: 149
Y: 0
K: 0
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visittkortet må være
enkelt så på forsiden
er det bare sandgotna
sin logo i liggende
format.

aA

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzæøå
1234567890
Arial Bold

aA

ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
abcdefghijklmno
pqrstuvwxyzæøå
1234567890

baksiden består
av onformasjon
om personen kortet
tilhører og en
fostøttet hversjon av
symbolet.

Arial Italic

etter som skolen sine fonter skal blir brukt av menge
og ikke må være for styrete velgte jeg å bruke arial ,
etter som den allerede er instalert på alle enhetene.
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logoen kan bli benyttet på mange ulike flater,
et av disse som jeg tenkte kunne være aktuelt er
tote bag-er.
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logoen skal kunne
plaseres på en av
skolens vegger
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mer info
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oppgaven var å utvikle et
magasin med valgfritt tema
jeg vil se på meg selv som en visuell
person å ikke s mye en tekstuell person,
så derfor velgte jeg å lage et foto
magasin der jeg kan vise fram meg selv
som fotograf med bilder i fokus å ikke å
mye tekst.

forsiden til shutter
en simpel og moderne
med kort informasjon
på bunnen om hva
som er i magasinet

jeg satte meg et begrensning når det
kom til magasinet, å det var at alt av
bildematterialet skulle jeg ha tatt selv.
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shutter

designet på magasinet er moderne og
rent, med ikke for mange ellementer på
hver side, å bildene i fokus

13

shutter logoen er
basert på hva som
skjer når du tar
et bilde mens du
beveger kameraet fort
til siden.

Anbefalt

Anbefalt

Foto: Tobias Terjesen

Leica på et
budsjett
Fujifilm har de siste årene lansert
flere fantastiske kameraer i
Leica stil, X-pro2 er for de som vil
ha Leica opplevelsen uten den
store prislappen som føller med.

R

etrodesignet er inspirert av de gamle
rammesøkerkameraene fra Leica, og den
pene stilen er uten tvil en veldig stor og
viktig del av kameraet. Men vi er veldig spente
på å finne ut om Fujifilm må ofre funksjonalitet
for formfaktoren. Vi snakker tross alt om et
kamera som koster 18 000 kroner for bare huset
alene. Dette betyr nok at de fleste som kjøper
det kommer til å være profesjonelle fotografer
og særlig dedikerte hobbyfotografer, og som
vil sette store krav til hva et slikt kamera skal
klare.
For hvis vi bruker 18 000 kroner på et kamera,
vil vi at det skal dekke mange mulige behov.
Kunne vi brukt dette som bryllupsfotograf?
Portrettfotograf? Til å dekke store hendelser?
På reise? Til landskapsbilder? Til hverdagslig
familiebruk? Kort sagt; hvor som helst?

fat frank blir
brukt i gjennom
hele magasinet
til overskrifeter.
minion pro brukes til
brødtekst

Men når vi ser på spesifikasjonene alene, ser
kameraet egentlig ganske dyrt ut. Det eneste området
vi kan se at X-Pro2 har en klar ledelse på utenom
prisen, er antall fokuspunkter, der X-Pro2 stiller
sterkt med hele 273 stykker. Av disse er kun et
område på 7x7 punkter fasedetekterende, så selv om
vi har mange fokuspunkter å meske oss med, er det
ikke sammenlignbart med for eksempel Sony a6300
med sine 425 fasedetekterende punkter.
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Shutter | 01/2018

www.tek.no

Shutter | 01/2018
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favoritt siden min i magasinet er denne siden.
intigreringen mellom tekst og bilde gjør sidene
spennende og visuelt behagelig å se på og gjør at
teksten fortsatt er lett å lese.
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15

Innhold

Innhold

Foto: Tobias Terjesen

Topp 5

Topp 5

Dato:
28.12.17

Tema
Leke med røyk

5 naturbilder
fra desember 2017

18

Tema
Lang lukkertid

Bilde
14

16

Tema
Topp 5

Intervju
Årets fotograf
12

10

Anbefalt
Leica på et budsjett

Tema
Arkitektur
04

08

Leder
Bergen det perfekte bylandskap

Tatt med:
Fujifilm X-T2
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innhold

Fotograf:
Tobias Terjesen

Plass:
Sirdalen

Fotograf:
Tobias Terjesen

Fotograf:
Tobias Terjesen

Tatt med:
Hasselblad X1D

Tatt med:
Fujifilm X-T2

Dato:
29.12.17
Plass:
Ålgård

Fotograf:
Tobias Terjesen

Tatt med:
Hasselblad X1D

Tatt med:
Fujifilm X-T2

Plass:
Ålgård
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Shutter | 01/2018

Shutter | 01/2018

Shutter | 01/2018

Plass:
Sirdalen

Fotograf:
Tobias Terjesen

Dato:
29.12.17

2

Dato:
28.12.17

Dato:
10.12.17
Plass:
Bergen

Shutter | 01/2018
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3

innhoodsfortegnelsen er en viktig side, den gir
informasjon om hor du finne de forskjellige temaene
i magasinet. den er informativ med tekst men gir og
et innblikk i hva du kan vente deg når det kommer til
bilder.

top 5 sider kan fort bli rotete og vanskelig å tyde.
denne siden er oversiktlig og ryddig.
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produktbilde av
magasinet

18

19

mer info
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oppgaven var å utvikle et nytt
paknings design til tannbørstene
til dr.barmans
ideen bak designet var å lage noe
apstrakt som var lekent men fortsatt
seriøst, hoved målgruppen jeg fokuserte
på var 0 - 12år, i denne alderen er det
foreldrene som kjøper tannbørsten.

22

Ekstra

12+

6 - 12

0-6

0 - 12

3x mer effektiv enn en vanlig tannbørste

Liten

3x mer effektiv enn en vanlig tannbørste

Medium

3x mer effektiv enn en vanlig tannbørste

dr.barmans

designet er fargerikt med sterke farger
for å tiltrekke seg oppmerksomhet og
til å appelere til barna og foreldre som
prlve å finne en tannbørste til sine barn.

Stor

illusrasjon av de fire tannbørste-embalasjene sett
forfra

23

pakningene er laget
for å være lette å se
bland mange andre.
forsiden er fargerik
og gir deg den infoen
du trenger for å lett å
velge den riktige
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baksiden har mer
praktisk informasjon
og noen fine
illustrasjoner for å
vise deg hvordan å
bruke tannbørsten
ordentlig
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26
0 - 12
12+
6 - 12
0-6
0 - 12

Stor
Medium
Liten
Ekstra

12+
6 - 12
0-6
0 - 12

3x mer effektiv enn en vanlig tannbørste

Ekstra

3x mer effektiv enn en vanlig tannbørste

Liten

3x mer effektiv enn en vanlig tannbørste

Medium

3x mer effektiv enn en vanlig tannbørste

Stor

3x mer effektiv enn en vanlig tannbørste

Ekstra

3x mer effektiv enn en vanlig tannbørste

3x mer effektiv enn en vanlig tannbørste

3x mer effektiv enn en vanlig tannbørste

3x mer effektiv enn en vanlig tannbørste

3x mer effektiv enn en vanlig tannbørste

forside bilde
til nettsiden.
illustrasjonen skal
illustrere hvor mye
bedre du ser disse
tannbørstene i en
klynge med mange
flere.

Stor
Medium
Liten
Ekstra
Stor

12+
6 - 12
0-6
0 - 12
12+
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mer info
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oppgaven var å utvikle en logo
og en visuell profil til oss selv

symbolet er en
kombinasjon av en t
og en n, der n-en er i
naggativ form

profilen min er inspirert av moderne
enkelt design, den er lagte med tanke
på at jeg ville den skulle være leken men
fortsatt seriøs. logoen skal gjenspeile
meg som person.
jeg er en aktiv å engasjert person, seriøs
og målrettet, men fortsatt leken, glad og
til tider litt barnselig.
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tobias

jeg har konsekvent gjennom hele
designet bare brukt minuskler i all tekst.
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dette er hoved
logoen, med symbol
og navnetrekk
sammen.

blå er hoved fargen.
de andre fargene
brukes for eks. på
nettsiden til å indikere
hvilken side du er på.

navnetrekket kan bli brukt seperat, da blir det brukt
som dette. på tre linjer under hverandre
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33

en av de beste
egenskapene til
symbolmet er at de
t kan bli ist i mange
stiler som vist her,
hvor det er brukt til å
vise meg fra an mer
kreativ side.

mønsteret kan bli brukt i en av de 5 fargene, det
står i stil sammen med symbolm og navnetrekk

34

mr eaves er hovedfonten og den som er brukt
i navnetrekket og brødtekst. proxima nova blir
brukt i overskrifter og skiller seg ut etter som den
er mye tynnere enn den andre fonten

35

symbolmet kan
deles opp det
enkelte deler av det
er “kreativt” mens
resten er stilisert.
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37

tobias.terjesen@icloud.com
tnt-design.net
94873731

på forsiden av visittkortett står den “kreative”
symbolmet alene.
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på baksiden er det et “kreativt“ symbol sammen
med navnetrekket på tre linjer.

papiret på visittkortet er tykt og har teksturert papir
for å gi følelseav at du tar på malingen som ble brukt
til å lage det alternative symbolet
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layouten på de
grafiske sidene er alle
like med fokus på det
visuelle

foto er noe jeg
brenner for og på
nettsiden min kan du
se en rekke av min
beste bilder

nettsiden er bygget opp som er portefølje side. her
kan du se litt av mine arbeid.
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