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Gunner Stahl portrett praktisk 
Prosessrapport for fotoprosjekt/fordypning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bilde 1/ https://www.youtube.com/watch?v=6bPTmStTSi4 
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Bilde 3/ 
https://gunnerstahl.tumblr.com/post/178501159781/tyler-
the-creator-chicago-aug-2018 

Bilde 4/ 
https://www.reddit.com/r/earlsweatshirt/comments/9xg7zh/new_pic_of_the
be/ 

Bilde 5/ https://instagram.flwo4-
1.fna.fbcdn.net/v/t51.2885-
15/e35/p1080x1080/67599848_2564614633601261_6632
650014383751636_n.jpg?tp=1&_nc_ht=instagram.flwo4-
1.fna.fbcdn.net&_nc_cat=105&_nc_ohc=MbuVls_uGGAAX_
gR6A9&edm=AP_V10EAAAAA&ccb=7-
4&oh=d6c8e703be0840b03ee 

Bilde 
2/https://twitter.com/gunnersellwhite/status/12227
00644890480641 
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Valg av Tema 

Jeg valgte å ta portretter i samme stil som Gunner Stahl grunnet hans tilnærming av portretter. 

Han bruker ett analogt «point and shoot» kamera som gjør bildene varmere og mer kornete. 

Interessen kom da jeg så portrettene hans av kjente mennesker innenfor musikkindustrien. 

Han klarer å få frem tydelige ansiktsuttrykk, følelser, bevegelser, personlighet og humor.  

Dette er virkemidler som jeg også er opptatt av å få frem når jeg fotograferer på egenhånd. 

For meg så har det alltid vært mest morsomt å bare peke kamera og ta ett bilde, eller om det 

først skal være oppstilt, at man da gjør noe underholdene med modellen. Det var her Gunner 

Stahl sin stil tok meg inn. Man ser gjerne at andre kjendisfotografer fotograferer kjendisene 

som mektige og gudommelige mennesker, men det gjør ikke Gunner Stahl. Han tar bilde av 

dem slik man ville ha tatt bilde av vennene sine på fest, eller hvis man hadde tatt tullebilder.  

På denne måten så blir bildene organiske og underholdende. Det var hovedsakelig av den 

grunn at jeg valgte å utdype meg i Gunner Stahl spesifikt.  
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Prosjektbeskrivelse 

 

Prosjektet går ut på at jeg analyserer Gunner Stahl sine portretter og gjenskaper dem med 

mine egne modeller og rekvisitter. Det kommer tilbake til det som gjør bildene spesielle for 

meg, og det er jo nemlig det at det er bilder som lett kan gjenskapes med noen venner og bare 

noen enkle klær tatt med hjemmefra. I prosessen så fotograferer jeg vennene mine i studio og 

ett bilde ute. Forholdet mitt til modellene er at jeg tar med rekvisittene og fotograferer, så 

modellerer de for meg.  

Målet for prosjektet er å få bildene jeg tar til å ligne mest mulig på referansebildene til Gunner 

Stahl. Det vil si å prøve å gjenskape stemningen, energien, følelsene, uttrykkene og 

bevegelsene.   
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Arbeidsprosessen 

 

Starten 

Da jeg først begynte å tenke på den praktiske delen var under den teoretiske, fordi det var det 

vi startet med før julen 2020. Da hadde jeg opprinnelig tenkt at jeg skulle bruke film slik 

Gunner Stahl gjorde, men kom frem til at det ble uaktuelt for meg. Dette er grunnet av at vi 

ikke fikk opplæring i å fremkalle i farger, begrenset tid man kan arbeide på skolen, lite 

erfaring og ressurser. Jeg kom derfor fram til at jeg måtte kombinere ferdighetene mine med 

både digital-kamera og photoshop. Da vil jeg altså ta bildene på digital-kamera, og gjøre dem 

mer kornete og filtrert gjennom Photoshop for å gi dem en finnish som ser ut som at det ble 

tatt med Analogt kamera 

Da vinteren 2021 kom var jeg i gang med å planlegge bilder med hvilket modeller, rekvisitter, 

datoer og steder. Jeg tok kontakt med venner jeg hadde på skolen for å høre om de var 

interessert.  

Kameraene jeg brukte var Canon 1000/1100 og 700 blandet i tillegg til en enkel lyskilde i 

form av blitz og/eller lampe.  

Første studioomgang så klarte jeg å glemme å sette kameraet på RAW, så bildene kunne ikke 

brukes, i tillegg så var bakgrunnen for mørk. Samme gangen eksperimenterte jeg med ett 

Canon G9 kamera, ett eldre digital-kamera med innebygd filter. Det så bra ut i starten og kom 

nærme med å simulere noe som kan ligne på analogt foto, men endte opp med å bli vrient å 

arbeide med i etterarbeid.  

Første studioomgang var kanskje litt uheldig, men jeg lærte mye bare av den gangen. Kom 

blant frem til at jeg bare skulle bruke canon-kameraene fra skolen. Ettersom at det var mest 

enkelt å arbeide med. Fra og med da tok jeg bare i bruk Canon kameraene fra skolen, og 

vekslet mellom Canon 1000, 1100 og 700. 
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Fotograferingen 

 

Startet første fotografering 20. Januar 2021. Jeg hadde i utgangspunktet valgt bilder fra 

Gunner Stahl som i prinsippet var vanskelige å etterlikne på punkt og prikke. Jeg gikk 

gjennom månedene med å prøve meg på bilder med en litt mer abstrakt og mørk bakgrunn, 

men det endte opp med å bli vanskelig å arbeide med. Jeg tok omsider kontakt med Hans-

Otto, og vi kom frem til at jeg måtte velge nye bilder med renere og simplere bakgrunner. 

Dette gjorde det mye lettere å ta bilder i studio, fremfor å måtte rigge opp.  

 

Andre gangen jeg var i studio så gikk ting veldig mye bedre, da hadde jeg en enkel bakgrunn 

som kun trengte litt etterarbeid. Da var kamera stilt inn på RAW og jeg gikk gjennom 

prosessen med å finne riktig ISO, lukkertid og slikt. Det var det første bildet jeg ble ferdig 

med. Dette var før samtalen min angående bakgrunn og sånt med Hans-Otto. 

Det tok litt tid før jeg fikk noen aktuelle bilder igjen, men jeg begynte å fotografere kun i 

studio (med ett unntak) med hvit og sort bakgrunn, etter jeg fikk veiledning.  

Prosessen for fotograferingene gikk som følger: 

Modellen(e) møtte opp til avtalt tid, jeg supplerte med klær og rekvisitter og vi testet ut 

bakgrunn, holdning, poseringer og viktigst av alt, lys.  

Deretter så tok vi opp imot 100-150 bilder for å sørge for å få minst ett aktuelt bilde.  
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Utvalg og bilderedigering 

Jeg brukte først og fremst Adobe Bridge til å selektere ut bildene fra hverandre. Det var enkelt 

og effektivt. Målet mitt for det aktuelle bildet var at utrykk, bevegelse, energi, lys og posering 

skulle være nærest mulig originalbildet fra Gunner Stahl.  

I og med at jeg gikk for veldig enkle bakgrunner i hovedsak så gikk bilderedigeringen ut på å 

fjerne skygger, mette bildene så de blir mindre grå og å legge til korn.  

Siden analogt kamera gir en mer oransje metning og mer korn så måtte jeg bruke mye tid på å 

legge det til i bildene, siden mine bilder tatt med digitalt kamera hadde en tendens til å bli litt 

grå og lite mettet.  

bilderedigering gikk i store deler ut på å også fjerne smuss og skitt fra bildene, og generelt 

bare å få dem til å se renere ut. Det vil si å fjerne urenheter fra modellene også som svette, 

kviser, arr og tilsvarende. Dette er ikke grunnet på grunn av at det nødvendigvis er ufint, men 

på originalbildene til Gunner Stahl så er det så å si ingen av kjendisene som har det.  

En ting som jeg personlig slet mye med under bilderedigeringen var å fjerne skyggene, det var 

flere steder som endte opp med å bli litt smussete og unaturlig, men gitt at PC-en min ikke er 

like ressurssterk som de svære Apple Mac pc-ene som vi har tilgang til på skolen, så måtte jeg 

finne meg i rette med at enkelte ting ikke kunne bli slikt jeg hadde forestilt meg.  

En annen ting som gjorde bilde redigeringen mer utfordrende var at det var vanskeligere å få 

spesifikk veiledning hjemmefra, ikke for å si at veilederen min har vært dårlig, men 

hjemmefra så kan jeg ikke få like god hjelp som jeg kunne ha fått på skolen.  
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Produksjon 

Mitt valg av presentasjon for arbeid er en bildeserie med nummererte bilder. Jeg foretrekker 

personlig dette formatet siden det er simpelt og lett fordøyelig. Temaet for bildeserien er lys 

til mørkt. Altså der bilde en begynner som lyst også blir det gravis mørkere. 

 Jeg valgte dette temaet egentlig etter jeg hadde tatt alle bildene. Fordi jeg så etter at jeg var 

ferdig at det ga mye mening, spesielt også fordi det er ett bilde med en solnedgang som 

bakgrunn, og ett annet bildet som har helt sort bakgrunn.  

Jeg gikk også for en type fargesammenligning blant annet på bilde en og to med den gule 

genseren til jenta, fulgt opp med den gule hatten til gutten. 

Det er ikke alltid fargene på klærne matchet med de på referansebildene. Derfor 

akkommoderte jeg ved å få bildene til å gå i hop med bildet før og/eller bildet etter.  
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Refleksjon 

 

I fordypningsoppgaven min fotograferte jeg vennene mine som poserte slik som 

referansebildene til Gunner Stahl. Det har vært mange uheldigheter gjennom fotoprosjektet 

som har sinket og sabotert, men når alt er sagt og gjort, så har det vært en morsom prosess.  

Jeg har lært mye om det å fotografere, spesielt studio contra ute, i tillegg til hvor mye en liten 

slurvefeil kan ødelegge mange timers arbeid.  

Om jeg skulle gjort det annerledes så hadde jeg sikkert ha redigert bildene på en annen måte 

eller sett noen videoer på nettet om Photoshop så jeg kunne ha gått inn i redigeringen med 

bedre kunnskap.  

Skal også gi meg selv litt ro med tanke på at vi måtte jobbe med dette under en pandemi som 

gjorde ting veldig mye mer komplisert, blant annet det å få tak i modeller og det å kunne 

bruke studio på skolen, og det å redigere på skolen.  

Jeg fikk kun redigert ett bilde på skolen før jeg måtte gjøre resten hjemme på laptoppen min.  

Når det kommer til hvorvidt jeg klarte å etterlikne lik godt som referansebildene, så vil jeg si 

at jeg klarte å fange stemningen, energien, følelsene, uttrykkene og bevegelsene veldig godt. 
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Referansebilder  
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