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Problemstilling: 

Hvordan kan jeg portrettere en indre prosess om å akseptere tap gjennom fargebruk og 

kameramanøvrering? 

	

Forord 
	
Tidlig i prosessen hadde jeg en klar idé om hvordan jeg ville praktiser teorien. Den teoretiske 

delen min handlet om hvordan fargeteori og kameramanøvrering fungerte som virkemidler i 

film. Derfor ville jeg forsøke å formidle en indre prosess om det å akseptere tap. Jeg bestemte 

meg for å presse meg selv til å fremstille følelser på andre måter enn med ord ved å utelukke 

dialog. På denne måten ville oppgavens tilknytting til det teoretiske skinne sterkere gjennom. 

For meg ble den følelsen jeg ønsket å utforske sorg. Dermed planlagte jeg å knytte farger opp 

mot kostyme, scenografi og redigering og lage en prosess ut av dette på en subtil og autentisk 

måte. I tillegg til å aktivt bruke kameramanøvrering til å forsterke følelsesprosessen. Målet 

mitt var å avbilde et menneske som gjemmer seg bort i rutine fordi det kan føles trygt og 

enkelt, som en distraksjon fra å innse en realitet.  

 

Jeg har lenge hatt fascinasjon for filmkunstens evne til å vekke følelser i publikum. For meg 

har dette føltes som noe veldig sterkt. I min teoretiske del gikk jeg grundig gjennom hvordan 

filmene La la land (2016) og Grand Budapest Hotel (2014) tok i bruk kamera- og fargebruk 

som virkemidler. I Hull har jeg valgt å bruke samme aspekt som La la land og jeg har plukket 

ut tilsvarende fargepalletter og kamera teknikker fra begge filmene. 
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Januar/ februar (uke 1-7) 
Planlegging 
	
	
Etter	juleferien	begynte	jeg	å	

grundig	planlegge	den	praktiske	

delen.	Jeg	startet	med	å	lage	en	

utarbeidet	produksjonsplan	over	

ukene	frem	mot	innlevering.	(Uke-

1 03.01.21). Denne	planen	

korresponderte	med	andre	

innlevering,	søknader	til	

utdanning	og,	så	godt	det	lot	seg	

gjøre,	pandemien.	Deretter	

begynte	jeg	å	skrive	ned	tanker,	

inspirasjon	og	notater	til	en	

utarbeidelse	av	oppgaven.		Jeg	

markerte	ordene	nostalgi,	rutine	

og	ensomhet.	Deretter	lagde	jeg	

en	tydelig	steg-for-steg	framgangsplan	(Uke-1 03.01.21). 

Framgangsmåte:  
 

• Konsept til manus 
• søke på hva et bra manus innebærer 
• handlingsforløp 
• lage en ramme 
• moodboard (kan forandres med utkastene) 
• karakterbeskrivelse (kan forandres med utkastene) 
• 1. Utkast 
• 2. Utkast 
• 3. Utkast 
• 4. Utkast 
• 5. Utkast 
• storyboard 
• detaljert plan for filming 
• planlegge et crew 
• planlegge opptak (dager, steder, rekkefølge på scener, riktig vær) 
• filme – klippe – musikk/kontentum - grade 
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(Uke-2 11-17.01.21) Jeg brukte tid på å sette meg inn i hvordan man skulle skrive et manus 

og gikk ut ifra en mal jeg fikk fra veileder. Jeg utarbeidet en idé som kunne framstille de 

følelsene jeg ønsket ved hjelp av de virkemidlene oppgaven min fokuserte på (Uke-3 

22.01.21). Dette manuset skulle handle om en sorgprosess og jeg valgte tidlig å ikke bruke 

dialog for å forsterke kamera- og fargebruk som formidlingsvirkemidler. Til å begynne med 

hadde jeg sett for meg å filme og regissere selv, men etter mye prat med veileder kom jeg 

frem til at resultatet ville bli bedre om jeg kun holdt fokus på regien. Dermed fikk jeg med 

meg en veldig dyktig kameraoperatør. Jeg var så heldig på få med meg en regiveileder, som 

fungerte som et ekstra sett med øyne under innspilling i tillegg til alt-mulig-mann. Jeg 

kontaktet også tidlig en venninne som driver med skuespill og la fram ide og manus. Hun 

ville gjerne være med og jeg skrev videre på andre utkast av manuset med henne i bakhodet. 

Jeg lagde tidlig avtaler om å få låne utstyr og lokasjon til planlagte innspillingsdager. Jeg 

lagde en ramme, et handlingsforløp, en karakteromhandling og et moodboard. Ut ifra dette 

skrev jeg ut andreutkastet av manuset. Jeg lagde også en spilleliste til KVINNE-karakteren 

som inspirasjon til karakterarbeidet. (Uke-4 29-31.01.21).  

 

Ramme  

Innledning/etablering - Rutine etableres – 1 dag 

Oppbygning - Rutine montasje – 4 dager 

Gjør seg klar og venter – 1 dag 

Går til gravstein – samme dag 

Klimaks - Kommer hjem og blir sint – samme dag 

Avslutning - Våker og begynner å sy – 1 dag 

 

Karakteromhandling  
Jente i 20 årene. Det har gått rundt tre uker siden en spesiell person for henne døde. Hvordan hen døde er 
ikke viktig i denne historien. Hun har ikke kommet i begravelsen og lever i total fornektelse. I denne 
prosessen har hun gjemt seg selv i det hun føler er trygt, nemlig rutiner. Hun heller opp kaffe til hen, deler 
glasset hens til tannbørsten sin og henter inn avisen til hen. I fantasien hun lever i, kommer hen fortsatt 
hjem til avtalt dato. Hun bygger opp forventningene og tror mer og mer på det selv. Da hen ikke møter opp 
drar hun til gravlunden og innser smått at hen ikke kommer. Hun drar hjem og ser seg slev utenifra. Hun 
ser hvor dumt det er å helle oppi to kopper med kaffe når hun bare er en og hun ser at blomsten hun har fått 
ikke er fra hen, men på grunn av hen. Hun tar ut frustrasjonen, sinnet og sorgen på blomstene og knuser 
koppen.  
Senere får vi se at hun sakte har begynt prosessen av å akseptere, men har allikevel ikke glemt. Hun har 
puttet tannbørsten sin i et eget glass. Forskjellen vises da hun legger merke til at genseren er hullete. Dette 
ser hun på, på en ny måte. Kanskje et lite glimt av kreativitet. Hun bestemmer seg for å fortsette med sitt 
eget, men hun har den knuste koppen med seg i det.  
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Jeg begynte å utarbeide en fargepalett i klær og filmografi og lagde en fargepalett i kostymene til 

hovedkarakteren. Parallelt med det skrev jeg ut det tredje utkastet på manuset. (Uke-5 01-04.02.21) 
 

KLÆR / FARGER: 

Dag 1 – svart genser, blå bukse. Kvelden – samme, teppe over seg. 

Dag 2 – brun, rød/rosa. 

Dag 3 – oransje, hvit. 

Dag 4 – lilla, grått. 

Dag 5 – svart genser, blå t-skjorte under. Grå bukser. 

 
Her er et skjema fra utformingen av min teoretiske oppgave med positive og negative psykologiske 
assosiasjoner til de diverse fargene. Jeg bestemte meg for å bruke fargen blå som en beskrivende farge 
til hovedkarakteren, nettopp fordi den viser både de positive og negative sidene ved henne utvikling 
som karakter gjennom sorgprosessen. 

 

I løpet av uke 5 og 6 skrev jeg ut 4. og 5. utkastet på manuset. (Uke-5 07.02.21 - Uke-6 14.02.21) Jeg 

planla en befaring sammen med fotografen og regiveileder dit vi skulle filme for å planlegge skudd og 

se an om vi trengte noe videre utstyr enn det vi allerede hadde. Videre lagde jeg et storyboard, utførte 

befaringen og planla ut ifra dette hvordan de tre opptaksdagene kom til å se ut praktisk og tidsmessig 

ved å lage sceneinndeling og detaljerte dagsplaner (scenene har sammenheng med fotoarbeidet) (Uke-

7 15.02.21). Deretter dobbelskjekket jeg at vi hadde alt utstyr også lagde jeg en gruppechat med 

Fotograf, skuespiller og regiveileder. Jeg sendte separate reiseruter for alle dagene og finkoordinerte 

med tanke på tid. Jeg sendte storyboardet og dagsplanene samlet og separate. (Uke-7 17.02.21) 

Sceneanvisningene er forenklede.  

Farger	 Positive	 Negative	
Gul	 Sol, lys, varme og glede. Energi	 misunnelse, bitterhet, falskhet, hat	
Oransje	 Glede, livsglede, aktivitet, vennskap.	 uro	
Rød	 Kjærlighet, kraft, energi, mot og vilje	 krig og revolusjon, raseri og aggresjon	
Rosa	 skaper ro, feminint, kjærlighet	 	
PurPur	 makt, ære, prakt, kongelighet	  	
Lilla		 mystikk, ettertanke, angst, oppgjør, spirituell, høytid	 frustrasjon og uro	
Blå		 trofasthet, sannhet, håp og tro, fred, harmoni, evighet	 ensomhet, nedstemthet, tristhet	
Grønn		 vekst, frodighet, framgang, håp, harmoni, omsorg	 løgn 

Gull		 guddommelighet, herlighet, makt, ære	   

Sølv		 renhet og uskyld	   

Hvit		 renhet og uskyld, fred	  sårbarhet 

Svart		 stil, eleganse	 sorg, lidelse og død, mørkhet og tomhet 

Grått		 ro, visdom	 lidelse, tristhet, depresjon 

Brunt		 fruktbarhet, frodighet, trygghet, stabilitet 
  



20-MED-16	

	 6	

19.	FEBRUAR.	2021	SOLOPPGANG	07.43	/	SOLNEDGANG	17.19	

	

EST.	HRS	 SC.	 SET/SYNOPSIS	 LOC	 CAST	

Start-	08.00	
Rydding		
08.30-	09.30	
rigging	

	 	 KJØKKEN	 	

09.30-10.00	 SCENE	4k(2)	 Heller	i	to	kopper.	Avis	på	benk.	
Svart	kopp	borte.	Vasker	
febrilsk.	(30-36)	

KJØKKEN	 1	

10.00-10.10	 SCENE	5kB	 Sender	melding	og	heller	oppi	
kaffekopper.	(41-42)	

KJØKKEN	 1	

10.00-	 SCENE	1kC	 Strekker	seg	etter	kopper.	Ser	
hull.	Heller	kaffe	i	svart	og	blå	
kopp.	(15-17)	

KJØKKEN	 1	

-10.45	 SCENE	1k5	 Gjør	klar	kaffe.	Strekker	seg	
etter	kopper.	Ser	hull.	(70-71)	

KJØKKEN	 1	

11.45-	 SCENE	1kB	 Går	inn	på	kjøkken.	Stopper	ved	
en	kalender.	Krysser	av	dag	
med	hjerte	og	post	it	lapp.	(10-
12)	

KJØKKEN	 1	

	 SCENE	4k(1)	 Hun	krysser	av	en	ny	dag.	(28)	 KJØKKEN	 1	
	 SCENE	5kA	 Hun	krysser	av	en	ny	dag.	(38)	 KJØKKEN	 1	
-11.15	 SCENE	6k(1)	 Hun	sirkler	rund	dagen.	(43)	 KJØKKEN	 1	
	
11.15-11.45	

	
LUNSJ	

	
LUNSJ	

	
LUNSJ	

	
LUNSJ	

Rigging-		
11.45-12.30	

	 	 STUE	 1	

12.30-	 SCENE	1s	 Stillbilde	av	stua.	(2)	 STUE	 	
-13,00	 SCENE	1s	 Stillbilde	av	trappa	(3)	 STUE	 	
13.00-13.15	 SCENE	1s	 To	kaffekopper	på	hver	side	av	

bordet.	Klara	sitter	alene	på	den	
ene	siden.	(18-19)	

STUE	 1	

13.15-13.40	 SCENE	4s	 Klara	setter	seg	ned.	(37)	langt	
klipp	

STUE	 1	

13.40-14.00	 SCENE	6s	 Hun	heller	oppi	to	kopper	kaffe	
og	setter	de	klare.	(45-46)	

STUE	 1	

14.00-14.30	 SCENE	15s	 Komme	med	symaskin.	Tar	av	
seg	genser.	Drikker	fra	kopp.	
(72-73)	

STUE	 1	

14.30-14-45	 SCENE	3s	 Hun	sitter	å	leser	i	en	stol	med	
et	enslig	lys	over	seg.	Det	er	
mørkt.	(24)	

STUE	 1	

14.45-15-00	 NED	RIGGING	 NED	RIGGING	 STUE	 	
	

	

20.	FEBRUAR	2021	SOLOPPGANG	07.41	/	SOLNEDGANG	17.22	
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EST.	HRS	 SC.	 SET/SYNOPSIS	 LOC	 CAST	

Start-	10.00-
10.15	rydding	
Rigging-	10.15	

	 	 	 	

11.15-11.30	 SCENE	1Ak	 Det	buldrer	fra	en	kaffekvern	
som	maler	bønner.	Ved	siden	av	
står	det	en	blå	kopp.	En	dusj	blir	
skrudd	av.	(1)	

KJØKKEN	 1	

11.30-11.45	 SCENE	1y	 Hun	går	for	å	åpne	ytterdøra.	
Utenfor	plukker	hun	opp	en	
bukett	roser	og	smiler.	(13-14)	

YTTERDØR	 1	

11.45-12.00	 SCENE	4y	 Hun	plukker	opp	en	bukett	
roser	utenfor.	(29)	

YTTERDØR	 1	

12.00-12.15	 SCENE	5y	 Hun	lukter	på	rosene	i	
ytterdøra.	(40)	

YTTERDØR	 1	

12.15-12.30	 SCENE	6y	 Hun	står	klar	foran	døra	med	en	
bukett	roser.(47)	

YTTERDØR	 1	

Rigging	15	min	 	 	 BAD	 	
12.45-	 SCENE	1b	 Inne	på	badet	pusser	KLARA	

tennene.	Hun	putter	
tannbørsten	sin	i	et	glass	som	
inneholder	enda	en	tannbørste.	
Hun	har	et	bilde	av	hvite	tenner	
teipet	på	speilet.	Hun	
sammenlikner	sine	tenner.	Ikke	
like	hvite,	men	hvitere	enn	før.	
Hun	kveler	et	smil.	(5-9)	

BAD	 1	

	 SCENE	4b	 Hun	pusser	tenner	inne	på	
badet	og	setter	tannbørsten	sin	
i	det	samme	glasset	som	den	
andre.	Hun	smiler	mot	bildet	av	
de	hvite	tennene	og	skjærer	en	
grimase.	(26-27)	

BAD	 1	

	
13.15-13.45	

	
LUNSJ	

	
LUNSJ	

	
LUNSJ	

	
LUNSJ	

	 SCENE	5b	 Hun	pusser	tenner,	legger	
tannbørsten	i	det	vanlige	
glasset.	(39)	

BAD	 1	

	 SCENE	6b	 Klara	ser	seg	i	speilet	og	smiler.	
Hvitere	tenner	enn	noensinne.	
(44)	

BAD	 1	

14.45	 SCENE	15b	 Klara	står	inne	på	badet.	Hun	
pusser	tenner	og	setter	
tannbørsten	sin	i	et	eget	glass.	
(68-69)	

BAD	 1	

14.45-15.15	 Omrigg	 	 YTTERDØR	 	
15.15-15.30	 SCENE	7y	 Hun	sitter	foran	døra	og	venter	

fortsatt.	Hun	går	ut	av	
ytterdøra.	(48-50)	

YTTERDØR	 1	

15.30-15.45	 SCENE	12y	 Hun	stopper	opp	utenfor	huset.	
Hun	ser	ned	mot	bakken,	det	
ligger	en	bukett	roser	utenfor	

YTTERDØR	 1	
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med	et	kort	der	det	står	
”kondolerer”.	Hun	går	inn	
ytterdøra.	(56-57)	

15.45-17.15	 SCENE	13s	 Hun	går	opp	trappen	til	stua	og	
stopper	opp.	Hun	ser	den	svarte	
kaffekoppen	hun	satt	klar	
tidligere.	Så	ser	hun	inn	i	stua	
og	avslører	for	første	gang	et	
rose	hav.	Hun	tar	med	seg	den	
svarte	kaffekoppen	og	heller	
den	over	blomster	havet.	Hun	
tar	koppen	å	knuser	den	i	
bakken.	Klara	står	å	ser	på	den	
litt.	(58-64)	

STUE	 1	

17.15-17.40	 Ned	rigg	 Ned	rigg		 STUE	 	
	

21.	FEBRUAR	2021	SOLOPPGANG	07.41	/	SOLNEDGANG	17.22	

	

EST.	HRS	 SC.	 SET/SYNOPSIS		 LOC	 CAST	

Start-11.00	
Rigging-	
11.00-12.00	

	 	 	 	

12.OO-	 SCENE	1v		 Hun	går	ut	på	verandaen	og	ser	
ut.	(20-22)	

VERANDA	 1	

	 Omrigg		 	 Veranda-strand	 	
-14.00	 SCENE	2s	 Hun	går	ned	mot	vannet.	Hun	

ser	vannet	og	smiler.	Hun	setter	
seg	på	en	benk.	(23-24)	

STRAND	 1	

14.00-14.30	
	

	
LUNSJ	

	
LUNSJ	

	
LUNSJ	

	
LUNSJ	

14.30-	 Omrigg		 	 Strand	til	ute1	 	
	 SCENE	8u	 Hun	går.	(51)	 UTE	1	 1	
	 Omrigg		 	 Ute1-ute2	 	
	 SCENE	9u	 Hun	går	langs	en	smalere	vei.	

(52)	
UTE	2	 1	

	 Omrigg	 	 Ute2-ute3	 	
-14.30	 SCENE	10u	 Hun	svinger	inn	en	grusvei.	(53)	 UTE	3	 1	
14.30-15.00	 Omrigg		 	 Ute3-kirkegård	 	
15.00-15.35	 SCENE	11ki	 Hun	stopper	og	ser	før	hun	ser	

ned	på	en	gravstein.	Hun	legger	
rosene	ned	foran	seg.	(54-55)	

KIRKEGÅRD	 1	

15.35-16.15	 Omrigg		 	 Kirkegård-
strand	

	

16.15-17.10	 SCENE	14s	 Stillbilder:	benken	helt	tom,	
vannet	som	skyller	oppover	
vannoverflaten,	en	livbøye	på	et	
tre.	(65-67)	

STRAND	 1	

17.10-17.30	 Ned	rigg	 Ned	rigg	 Strand		 	
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UTSTYR:	 
ü Dagslys	lampe	

ü Firkantet	lampe		

ü Reflektor		

ü 2	Stativer		

Hvit	laken	(gjennomsiktig)	–	jeg	fikser,	fotograf	fikser	

ü Kamera	

Bakepapir	–	jeg	fikser	

Teip	vanlig,	gaffa	–	jeg	fikser	

Svart	plastsekk	–	jeg	fikser	

Lampeskjerm(?)	

ANNET:	

Klær	/sminke	

Vi	hadde	en	ide	om	at	man	kunne	ha	en	blomst	i	vinduskarmen	som	ble	litt	og	litt	mer	vissen	for	hver	dag,	uten	at	det	

ble	gjort	et	poeng	ut	av.	Derfor	kjøpte	vi	en	ny	blomst	hver	dag,	de	5	dagene	i	forkant	av	innspilling.		

	

Februar (uke 7)  
Filming 
	
Uke-7 19.02.21 (INNSPILLINGS DAG 1)		

Med meg på sett hadde jeg fotograf, skuespiller og regiveileder for å  

holde det mest mulig korona vennlig. Den første dagen etter at 

området var ryddet, møtte jeg tidlig på en utfordring. Fotografen var 

en time forsinket, som forskjøv planen. Denne tiden disponerte vi best 

mulig til å rigge opp alt utstyre utenom det fotografen hadde meg seg. 

Det var merkbart at selv med storyboard, dagsplan og en tydelig plan, 

tok det litt tid å komme seg inn i arbeidet på en så effektiv måte som 

jeg ønsket. Dette hadde nok litt å gjøre med at man aller helst skulle 

hatt mer hjelp til lys og omrigg. Vi jobbet oss gjennom scenene på 

kjøkkenet, og tok en 1,5 time for sen mat pause. I pausen så 

regiveileder over det vi hadde av materiale og markerte seg raskt at 

kalender-sekvensene (storyboard 10-12, 28, 38, 43) var gjort med feil 

avkryssing på kalenderen. Dermed var ingen av de skuddene 

brukelige. Derfor tok vi dette på nytt igjen rett etter pausen på samme 

måte som før, bare med et nytt utskriv av kalenderen. Etter dette 

fortsatte vi i rekkefølgen som dagsplanen tilsa. På veien løste vi et 

logistikk-problem ved å sette opp en skjerm som en monitor. Dette 

førte med seg en hurtighet samtidig som at alle hadde vent seg litt mer 
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til arbeidet. Dette gjorde at resten av dagen gikk relativt smertefritt. Vi forskjøv det siste 

bildet til dagen etter, som en etterfølger av tids forsinkelsene. 

 

Uke-7 20.02.21 (INNSPILLINGS DAG 2) 

Dagen startet likt som den forrige, med rydding og klarering før de 

andre kom. Vi begynte å rigge til utstyret på kjøkkenet før 

skuespilleren ankom. Jeg la raskt merke til at det gikk fortere enn 

dagen før da vi begynte å filme. Det var ikke like mye spørsmål om 

hvordan vi skulle gjøre ting og de andre virket til å være tryggere i 

sine roller på settet. Jeg hadde en kontinuerlig dialog med 

skuespilleren før og etter scener, samt med fotografen. Kjæresten 

min, som hadde sagt ja til å hjelpe til, fikk også komme med ideer og 

innspill. Kvelden før, etter innspilling, hadde jeg sett over alt vi 

hadde gjort og markert meg at vi hadde hatt bruk for noen ekstra 

klipp som overganger mellom bildene. Vi ble ferdig med alt vi skulle 

på kjøkkenet og spilte deretter inn sekvensene jeg hadde markert 

meg. Dette fikk vi tid til uten å overskride tidsskjema. Deretter 

forflyttet vi oss inn på badet. Her brukte vi tid til å begynne med på å 

lyssette å planlegge kameramanøvreringen for alt vi skulle gjøre der 

inne. Etter dette var gjort kunne vi ta alle opptakene etter hverandre 

uten stopp eller planlegging underveis. Vi ble ferdig en stund før det 

var mørkt nok til å filme kveldssekvensen fra slutten av dag 4. 

Derfor begynte fotografen og min kjæreste å rigge lys, mens jeg og 

skuespilleren gikk gjennom regien. Deretter øvde vi inn det tekniske 

sammen, før vi tok et faktisk opptak der vi skulle helle kaffe over 

blomstene og knuse koppen. (Jeg hadde kjøpt to svarte kopper, slik 

at den ene kunne knuses). Etter at disse bildene var tatt, forflyttet vi 

oss ned og filmet det siste bildet fra innspillingsdag 1 (24), som vi 

flyttet over til denne dagen. Det spilte vi inn nede i kjelleren i huset. 

Der vi gjorde var å dekke til vinduer og møblement for å i klippen 

kunne gjøre alt utenom skuespilleren foran sjakkbrettet mørkt. 

Denne dagen ble vi ferdige på tiden. 
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Uke-7 21.02.21 (INNSPILLINGS DAG 3) 

 

Den	siste	dagen	foregikk	utendørs.	Vi	møttes	på	første	lokasjon	og	startet	med	å	filme	

utesekvenser	fra	dag	1	(storyboard	20-24).	Deretter	kom	kjæresten	min	på	en	ide	om	å	

ta	stillbilder	på	stranda	med	en	gang	for	å	slippe	å	komme	tilbake	senere	på	dagen.	Dette	

gjorde	vi	fordi	lyset	også	var	bedre	på	dette	tidspunktet.	Vi	jobbet	for	å	finne	motiver	

med	subtilitet	i	både	farger	og	form	i	tillegg	til	gjennomgangsmomentet.	Deretter	

forflyttet	vi	oss	videre	etter	en	liten	mat	pause.	Vi	begynte	å	filme	noen	skudd	der	

skuespilleren	bevegde	seg	på	litt	forskjellige	steder.	Etterpå	bevegde	vi	oss	videre	til	

kirkegården	hvor	vi	lagde	noen	forskjellige	varianter	av	styrebordets	skudd	54-55.	sett	

tilbake,	burde	jeg	som	regissør,	tatt	dialogen	rundt	disse	skuddene	mer	alvorlig	

ettersom	vi	befant	oss	på	en	gravplass.	Det	tar	jeg	absolutt	selvkritikk	på	og	har	lært	mer	

om	ansvaret	mitt	for	alle	som	er	med.	Etter	at	disse	skuddene	var	tatt	og	godkjent.	Var	vi	

ferdige	for	dagen.	

	

Februar / mars (uke 8-12)  
Klipping/redigering 
	
	

	

	

	

	

	

Etter	at	alt	var	filmet	startet	prosessen	med	å	sortere	klipp	inn	i	mapper	og	navngi	dem	

etter	nummerering	fra	storyboardet.	(Uke-8 22-28.02.21).	Deretter	overførtes	alle	

klippene	til	en	harddisk	og	jeg	begynte	å	velge	ut	hvilke	klipp	som	var	relevante	og	ikke.	

Deretter	brukte	regiveileder	og	jeg	en	del	tid	på	å	jobbe	mot	et	grovt	klipp.	Før	den	var	

ferdig	gjensto	det	overføring	og	sortering	av	klippene	fra	den	siste	innspillingsdagen.	

Dette	ble	en	litt	vanskeligere	transporteringsprosess	i	og	med	at	skolen	stengte	ned	i	

denne	perioden.	Så	jeg	ble	helt	ferdig	med	grovklippen	litt	senere	enn	jeg	hadde	ønsket. 

(Uke-10 12.03.21). På grunn av en mindre hyggelig oppdagelse om at alle lydene kamera 

hadde tatt opp var ubrukelige, dro regiveileder og jeg opp til huset der vi filmet, og tok opp 

kontentum som: tannpuss, kaffekopper som ble satt ned, helling, lyder fra vask ytterdør etc. 
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(Uke-10 13.03.21). Etter noen altoppslukende 

innleveringer i andre fag kunne jeg sette meg ned 

igjen og klippe. Jeg begynte med å tilpasse, 

skalere og sette inn lydene. (Uke-10 18.03.21). Å 

legge inn nye lyder erfarte jeg at var en stor 

prosess. Den neste uken satt jeg og fant riktige 

lyder i «Epedemic sound» og deretter la inn lyden 

så godt jeg kunne. I og med at jeg var opptatt av 

det autentiske ville jeg ha lyder alle steder der jeg 

følte at det var naturlig. Vi la også inn effekter i 

lydene som gjorde at hvis skuespilleren for 

eksempel bevegde seg fra høyre til venstre i bildet, 

ville lyden også gjøre det i hodetelefoner. Eller 

hvis hun gikk vekk fra kamera ville lyden bli 

lavere og lavere. Etter at lydene var på plass, måtte jeg passe på at alle var i et passende 

volum i forhold til hverandre. På et tidspunkt i denne prosessen ble materialet ble såpass tungt 

at videoen lagget. Derfor måtte vi gå gjennom alle klipp og lydspor og slette de som ikke var i 

bruk. (Uke- 12 28.03.21). Når lydene var på plass handlet det om å lage et instrumentalt 

soundtrack skreddersydd for å illustrere følelsene til hovedrollen. Til dette skulle jeg få hjelp 

av regiveileder som driver med musikk og var med og hjalp til under for eksempel innspilling. 

Han satt ved pianoet og forsøkte å spille toner ettersom hva jeg beskrev at humør, følelse, 

tempo og volum skulle være. For min del var dette det eneste alternativet. Det hadde føltes 

feil å finne en instrumental på Epedimic sound og nøye seg med det. Takten, rytmen og 

timingen i det hele var viktig for meg å få til, så etter en uke med dette arbeidet hadde vi et 

første utkast og ut ifra det rettet vi opp på enkelte sekvenser til vi var helt fornøyd. (Uke-14 

09.04.21). Rett etterpå begynte jeg på en intensiv periode med grading. Her hadde jeg som 

formål å forsterke fargene i alle bildene og gjøre overganger naturlige samt korrigere lyset 

slik at alle dager så ut som de var filmet på samme dag. I tillegg la jeg en liten tint i hvert 

bilde som skulle framheve effekten av visse farger. Da denne prosessen var over, gjensto det 

bare å fullføre prosessrapport, se over produktet og levere. (Uke-15 12.04.21). 
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Fargebruk og kamerabruk 

På bakgrunn av befaringen er det viktig for meg å ikke bare integrere fargene i karakteren, 

men også i huset. I og med at karakteren bor i huset, blir det en utvidelse av karakteren og 

karakterutviklingen. Samtidig som at jeg vil gi kameramanøvreringen muligheten til å 

gjenspeile karakterens indre prosess. Derfor holder jeg meg på begynnelsen av filmen til 

stillestående kamera fordi karakteren selv innbiller seg at hun har ro og kontroll. Samtidig lar 

jeg fargene jobbe aktivt imot og legger inn nærbilder av en døende lilla blomst og oransje 

appelsiner i en lilla skål. Dette er fordi lilla symboliserer spiritualisme som indikerer til 

illusjonen hun har skapt for seg selv. I tillegg til de oransje appelsinene som ofte assosieres 

med uro, samt en referanse til Gudfaren, der introduksjonen av appelsiner ofte kulminerer i 

død. Jeg jobber aktivt for å framheve det hvite for å forsterke sårbarheten. På samme måte 

legger jeg inn små urolige frampek med kamera hvor det eksempelvis filmes med håndholdt 

kamera, som skaper en urolig effekt. Et av de viktigste elementene er det svarte og blå. 

Tannbørstene og koppene er svarte og blå fordi dette er karakterenes farger. Hovedrollen er 

blå fordi det ofte assosieres med håp og trofasthet, men også ensomhet og tristhet. Mens svart 

er fargen på den hun savner fordi det symboliseres med stil og eleganse, men også tomhet og 

død. De første og de siste blomstene hun får er røde. Første gang hun får de ser vi, med et 

stødig kamera, at hun er glad. Da vekkes en følelse av kjærlighet. Mens mot slutten av filmen 

mottar hun også røde blomster. Da ser vi med et ustødig håndholdt kamera at det denne 

gangen handler om raseri. Jeg synes at fargen rød er interessant fordi den illustrerer både hat 

og kjærlighet, som er to veldig forskjellige følelser med en tynn linje imellom. Et annet 

eksempel på bruken av denne fargen er når karakteren har på seg et oransje teppe på stranden. 

Her oppstår fargen som både en kontrast til miljøet og til det stillestående kameraet, som får 

inntrykket til å ikke stemme. På denne måten lar jeg kamera og farger jobbe både med og mot 

hverandre. En hurtighet i rutinen og kamera som stadig beveger seg nærmere kalenderen er 

tenkt som en oppbygning mot klimakset. Det er et flimrende lys på kjøkkenet, som kun 

kommer til synet når karakteren opplever uro. For eksempel når hun ikke finner den sorte 

koppen. Denne oppbygningen følges opp gjennom at for hver dag er det flere lilla objekter på 

badet og kameraet blir mer og mer håndholdt. Dette fortsetter helt til karakteren kommer hjem 

fra gravplassen der hvor kamera er håndholdt og sliter tidvis med å følge henne. Dette 

gjenspeiler hennes indre uro, og manglende kontroll. Den siste dagen er både kamera- og 

fargebruk subtilt slik at det skal være vanskelig å forstå henne, samt vite hvor lang tid som er 
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gått. Dette varer til vi igjen ser den blå fargen på genseren hun har på under den sorte. Filmen 

avsluttes med en behagelig panorering vi ikke har sett før. 

	
	

Refleksjon  
	
Når jeg reflekterer over denne halvårsperioden, kommer jeg alltid tilbake til én ting. Det var 

først da vi ble flere aktører involvert i oppgaven at jeg erfarte hvor sterkt å være omgitt av 

dyktige mennesker som har jobbet flittig for å skape fram min visjon, helt frivillig. Jeg har fått 

føle på et ansvar, og på det å skape noe. Og enda viktigere, det å føle at jeg både mestrer og 

ikke mestrer det. Jeg har funnet en metode for hvordan jeg kan portrettere en inder prosess om 

å akseptere tap gjennom kamera og fargebruk, og det finnes nokk uendelig mange flere 

metoder som venter på å bli oppdaget. 

 

Jeg ser nå at det er enkelte ting jeg er veldig fornøyd med og andre ting jeg kunne gjort 

annerledes. Men nettopp det å kunne se disse feilene ser jeg på som den viktigste delen av 

prosessen. Jeg er veldig fornøyd med produktet jeg har skapt med uvurderlig hjelp fra andre, 

men hadde jeg skullet lage det en gang til, ville det ikke blitt likt. Og det ser jeg på som den 

største mestringen.  

 

Historie er en metafor for livet - Robert McKee 

	
	
	
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	


