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 Begrunnelse for valg av tema: 

 

Helt siden jeg, som tolv år gammel gutt, så filmen The Grand Budapest Hotel (2014) har jeg 

vært trollbundet av Wes Andersons univers. Filmene føles som godt konstruerte dukkehus, 

fulle av nøye utvalgte detaljer. Her er det rom for lettbeint og tørr humor, samtidig som 

gravalvor skjuler seg under overflaten. Scenene er stilt opp som et flatt plan, komposisjonen 

er særegen. I tillegg har hver film en gjennomgående, karakteristisk fargepalett, et typete 

rollegalleri og svært symmetriske omgivelser. Det er de siste fire tingene som er mest 

vesentlig for min praktiske oppgave. Det er noe jeg virkelig har måttet anstrenge meg for å 

fange essensen av.  

 

I min teoretiske analyse valgte jeg fire virkemidler som, etter min mening, er de tydeligste 

kjennetegnene på den amerikanske filmskaperen. Jeg drøftet hvor effektive virkemidlene var 

og forsøkte å finne ut av hvordan de bidrar til å få Andersons filmer til å føles slik de gjør. 

Problemstillingen min for den praktiske oppgaven var å ta mellom fem og seks originale 

fotografier, som kunne se ut til å være hentet rett ut fra en film som Anderson kunne ha laget. 

Jeg tenkte at det neppe kunne finnes noen mer passende måte å teste funnene mine i praksis 

på, enn å forsøke å skape noe lignende på egenhånd.  

 

 Beskrivelse av arbeidsprosessen: 

 

Arbeidet med fordypningsoppgaven startet fredag 8. Januar. Dagen gikk til å skrive ned ideer 

og tegne skisser. Skissene var til for at jeg lettere skulle kunne se ideen for meg, så vel som 

kommunisere den til vedkommende fremfor kameraet. Det er også en fin måte for læreren å 

se at jeg har hatt en klar visjon samt hvert grundig i min planlegging og utførelse. I tillegg 

ringte jeg til venner og bekjente for å forsøke å få tak i de rekvisittene og modellene som jeg 

trengte. Pandemien og begrensingene som den førte med seg, gjorde det vanskelig å avtale 

med modeller og hente rekvisittene som trengtes. 

 

 Ideene kom jeg frem til ved å se mange av Wes Andersons filmer på nytt igjen. Skal man 

lage en oppgave som formidler hans uttrykk, er det tross alt best å henvende seg til 

kildematerialet. Når jeg hadde hamstret tilstrekkelig med inspirasjon, begynte jeg å pønske ut 

en bestemt fargepalett som kunne kle hvert bilde. Ofte brukte jeg samme fargepalett som ble 

brukt i scenene jeg hentet inspirasjon fra, men ikke alltid. Da det var gjort begynte jeg å 
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speide etter locations. Først brukte jeg datamaskinen til å vandre virtuelt gjennom Oslos gater 

ved hjelp av «Google Street View». Når jeg hadde funnet et passende sted, tok jeg selv turen 

dit for å ta noen testbilder. Det var lurt å sjekke stedene med mine egne øyne fordi de alltid 

kunne avvike litt fra bildene på datamaskinen. På dette tidspunktet i prosessen pleier jeg som 

regel å ha forhørt meg med noen som kan være modell. Hvis ikke jeg har klart det ennå, er det 

steget som følger når location er på plass. 

 

Jeg ønsker å nevne dette først som sist. Når jeg omtaler et bilde som «det første bildet», 

«bilde nummer 2» eller lignende, så referer det til rekkefølgen som jeg tok bildene i. Det må 

ikke forveksles med rekkefølgen på bildeserien.  

 

Under kan man se hvor jeg har hentet inspirasjon til det første bildet fra: 

 

Et portrett av Wes Anderson – Foto: Philippe Antonello   The Life Aquatic with Steve Zissou (2004) 

 

 

   

The Darjeeling Limited (2007)          The French Dispatch (2021) 
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     The Grand Budapest Hotel (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Royal Tenenbaums (2001) 

 

 

 

 

 

 

 

  

The Life Aquatic with Steve Zissou (2004) 
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The Grand Budapest Hotel (2014) 

 

Her er skissen av mitt eget bilde: 

 

Ideen var at mannen i bildet skulle sitte 

på et kontor, men som jeg var litt inne på 

tidligere så var det ingen arbeidsplass 

som turte å la meg låne deres 

kontorlandskap. Jeg bestemte meg derfor 

for å gjøre om mitt eget soverom til et 

lite kontor, eller skrivestue. Dette 

innebar å skru ned alle lamper på 

soverommet, rydde ut av og demontere 

hyller, fjerne alle bilder fra veggene, samt fjerne en pult der min datamaskin sto. I tillegg 

skrudde jeg fra hverandre og flytte hele sengen min. Til sist spikret jeg opp de nye bildene på 

veggen. Dette var tungt og langtekkelig arbeid som jeg gjorde dagen før selve 

fotograferingen, altså torsdag 21. Januar. Bildet jeg tok så slik ut: 
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Etter at bildet ble tatt og det var redigert ferdig så viste jeg det frem til veilederen min. Han 

påpekte et par fornuftige ting. Han mente at det var lite kontrast i bildet, at det inneholdt for 

mange farger og for mange gjenstander. Det gjorde at det så rotete ut. Han nevnte også at de 

mange elementene i bildet kunne lede oppmerksomheten vekk fra hovedmotivet. Jeg vil si 

meg enig i dette. Jeg kontaktet derfor modellen på nytt og fikk overtalt han til å stille opp den 

31. Januar. Det var surt å måtte gjøre det hele om igjen, men min erfaring er at det blir bedre 

andre gangen. 

 

Det viste seg at veilederen hadde rett – Det nye bildet ble mye bedre. Her viste jeg at jeg 

hadde tatt hans kommentarer ordentlig til etterretning. Fargepaletten var mer begrenset enn 

tidligere og det var ikke så mange gjenstander i bildet at det konkurrerte med motivet. Det var 

også mer kontrast i bildet denne gangen. Sistnevnte er jeg spesielt fornøyd med, da jeg synes 

lyssetting kan være vrient.  

 

Jeg er redd jeg har mistet det uredigerte bildet, jeg klarer i hvert fall ikke å finne det på 

datamaskinen min. Bildet under er derimot så likt at det illustrerer endringene likevel: 
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Slik er det ferdige bildet: 

 

 

 

Veilederen mente at bildet nå var bortimot perfekt, men påpekte en liten ting: Modellskipet 

overlappet motivets albue. Dette var leit å høre, men veilederen gjorde bare jobben sin. 
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Dessuten er det noe som jeg burde ha forutsett, da han hadde gitt tydelig beskjed om at ingen 

gjenstander bør overlappe. Jeg er klar over at det ofte er litt luft mellom hver av gjenstandene 

i scenene til Anderson. På en annen side så finnes det også eksempler der det slett ikke er slik. 

Se for eksempel på følgende stillbilde fra filmen The Grand Budapest Hotel (2014): 

 

Her er det et banner som 

ser ut til å stikke ut av 

hodet til Owen Wilsons 

karakter i filmen. At ting 

stikker ut av hodet på 

motivet, er noe elevene 

lærer å unngå i fotofaget. 

Men hvis en stjerneregissør 

som Anderson kaster denne 

regelen ut av vinduet, så 

synes jeg at man bør se 

gjennom fingrene på 

modellskipet. Det er tross alt ikke snakk om noe som stikker opp av hodet til noen. Det 

handler om en tynn, stang som så vidt pirker borti en albue, helt nederst i bildet. Når det er 

sagt, er jeg takknemlig for all hjelpen som jeg har fått av min veileder. Jeg hadde blitt 

misfornøyd hvis alt hadde vært perfekt. Da hadde det ikke vært noen utfordring å bryne seg 

på. Dessuten, hvis ikke det hadde blitt påpekt så hadde jeg kanskje ikke vært så bevist på å 

unngå overlapping i de neste bildene. Jeg nevner dette som et eksempel på at slike ting også 

er noe som gjøres bevisst i Andersons verk. Ettersom jeg forsøker å legge meg så tett opp til 

han som jeg klarer, så er kanskje ikke plasseringen av modellskipet så feil som det kan se ut 

til ved første øyekast? 

 

Jeg vil også ha nevnt at bare det å gjøre alt arbeidet som skulle til for å ta bildet to ganger, nok 

ville vært et stort hinder for mange. At jeg ikke lot meg skremme, men gjennomførte det nok 

en gang, viser viljestyrke og interesse for tema. Uavhengig av om bildet kunne blitt bedre 

eller ikke, er det verdt noe bare det. 

 

Deretter bar det videre til bilde nummer to, som man kan se en skisse av under: 
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Ideen var at modellen skulle ha på seg et par gamle truger, 

men dette ble endret til treski av to grunner: 

 

For det første så førte det til en større grad av symmetri i 

bildet, noe som er blant de tydeligste kjennetegnene på 

Andersons filmer. For det andre bidro skiene til at linjen fra 

inspirasjonskilden til mitt eget bilde ble tydeligere. Dette 

kom jeg fram til i dialog med veileder. Jeg hadde egentlig 

tenkt til å ta bildet i en skog, derfor dro min modell og jeg 

opp til skogen ved Fuglemyrshytta for å ta noen testbilder. 

Jeg endte imidlertid opp med å legge bildet til et flatt område. Det var for å hindre at kvister 

og greiner skulle stikke ut og inn av lemmene til modellen min. Det ville ha ødelagt 

komposisjonen. Skissen avviker også fra bildet ved bruk av modell. Jeg tegnet en mannlig 

modell, men valgte å bruke en kvinne. 

 

Under kan man se hvor jeg har hentet inspirasjon bak dette bildet fra: 

 

 

 

Moonrise Kingdom (2012) 
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The Grand Budapest Hotel (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        The Royal Tenenbaums (2001) 
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Moonrise Kingdom (2012) 

 

Man kan nok argumentere for at mitt 

verk er litt for likt stillbildet fra The 

Grand Budapest Hotel (2014). Det 

nevnte jeg også til veilederen fordi jeg 

var bekymret, men han sa at det slett ikke 

gjorde noen ting. Likevel valgte jeg en 

livligere fargepalett slik at det ikke skulle 

ligne så mye. Dessuten ba jeg modellen om å overdrive posituren. Disse valgene var for å 

skille det litt mer fra inspirasjonskilden. Jeg fikk ideen etter å ha tittet på skireklamer fra 60-

tallet. Tidsepoken er Wes Anderson tilsynelatende veldig opptatt av. Man vil derfor kunne se 

at noen av rekvisittene, samt fargene i mitt eget arbeid har sitt utspring i denne epoken. Dette 

gjelder flere av bildene i serien. 

 

Slik så bildet ut før jeg begynte å redigere: 

 

 

 



20-MED-12 – Medier og kommunikasjon – Oslo by steinerskole - 2021 

 

13 

 

 

Slik er det ferdige bildet: 

 

 

 

Deretter fulgte det tredje bildet, under kan man se en skisse av det: 
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Det tredje bildet skiller seg fra tegningen i den forstand at jeg ba modellen ta et par skritt til 

siden, slik at hennes hode ble rammet inn av glassruten i døra. Dette grepet ble tatt av to 

grunner: Modellene på de to første bildene sto i midten. Ved å plassere damen til høyre så 

ville dermed bildet bli mindre forutsigbart. Den andre grunnen er fordi det er et grep som Wes 

Anderson selv gjør stadig. Ved å ramme inn karakterene sine med selve miljøet lurer 

Anderson oss til å flytte oppmerksomheten akkurat der han ønsker den. Lenger nede kan du se 

hvordan Anderson bruker knepet: 

 

   

 

 The Grand Budapest Hotel (2014)  The Grand Budapest Hotel (2014)  Moonrise Kingdom (2012) 

 

 

                             

       The Royal Tenenbaums (2001) 

 

Under kan man se hvor jeg har hentet inspirasjon bak dette bildet fra: 
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      Moonrise Kingdom (2012) 

 

 

 

Moonrise Kingdom (2012) 

 

Slik så bildet ut før jeg begynte å redigere: 
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Slik er det ferdige bildet: 

 

 

 

Under kan man se hvor jeg har hentet inspirasjon til det fjerde bildet fra: 
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The French Dispatch (2021)                   The Darjeeling Limited (2007)                      The Royal Tenenbaums (2001)

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The Grand Budapest Hotel (2014)              The French Dispatch (2021)               
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Her er skissen til mitt eget bilde: 

 

 

 

 

Slik så bildet ut før jeg begynte å redigere: 
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Slik er det ferdige bildet: 

 

 

Jeg endret modellens grønne jakke og stripete genser til å bli lilla av to grunner: Den første og 

kanskje viktigste grunnen er at gult og lilla er farger som komplimenterer hverandre. 

Komplementærfarger er de fargene man finner overfor hverandre på fargesirkelen. Man vil 

sannsynligvis kjenne på magefølelsen at disse fargene ser fine ut sammen. Det er heller ikke 

første gangen at jeg har brukt komplementærfarger i denne bildeserien. Jeg utstyrte for 

eksempel modellen i bilde nummer 2 med en rød jakke og en grønn termos, nettopp fordi de 

er farger som komplimenterer hverandre. Akkurat det samme kan man se i den 

inspirasjonskilden bak bilde nummer 2, som er hentet fra filmen Moonrise Kingdom (2012). 

Der ble det riktignok brukt en grønn lue istedenfor en termos. Under kan man se 

fargesirkelen: 
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En annen grunn til den lilla bekledningen er at jeg synes det minner om de lilla uniformene i 

The Grand Budapest Hotel (2014). Man kan se dette nedenfor: 

 

 

 

Som modell på det femte bildet hadde jeg tenkt å bruke en kamerat av min 

samfunnsfagslærer. Han er en eldre mann som bor utenfor Oslo og som befinner seg i 

risikogruppen. Nå som vi lever i en pandemi så synes han at det ble for risikabelt å stille opp 

som modell.  Det stakk kjepper i hjulene mine, men det er ingenting annet enn forståelig. 

Derfor så jeg ingen annen utvei enn å gjenbruke den samme modellen som i det første bildet. 
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Under kan man se hvor jeg har hentet inspirasjon bak dette bildet fra: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Darjeeling Limited (2007) 

 

 

 

 The Grand Budapest Hotel (2014) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  The Royal Tenenbaums (2001) 
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Her er skissen til mitt eget bilde: 

 

Til tross for at jeg tegnet opp et totalbilde, vil man merke at 

det ferdige bildet er nærmere enn som så. Det er fordi jeg 

oppdaget at jeg allerede hadde tatt en del totalbilder. Av den 

grunn omgjorde jeg bildet til noe som kan minne om et 

halvtotalt eller halvnært bildeutsnitt. På den måten skaper jeg 

mer variasjon. Skikkelsen på tegningen står i profil, også dette 

ble gjort for å få variasjon. Alle de tidligere motivene er 

nemlig fotografert forfra. Viktigheten av varierte bilder i 

serien, ble jeg oppmerksom på etter å ha tatt det tredje bildet. 

Med andre ord bygger hvert bilde i serien på erfaringer som jeg gjorde meg tidlige i 

prosessen. Produktene mine hadde neppe blitt like gjennomtenkte dersom jeg ikke hadde lært 

noen lekser på veien.  

 

Slik så bildet ut før jeg begynte å redigere: 
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En ting jeg angrer på med dette bildet er at jeg ikke var mer bevist på refleksjonen i vinduet. 

Hadde jeg tatt bildet utenfor en annen del av bygget så ville jeg kanskje sluppet den. Jeg synes 

kaoset i vinduet var så distraherende at jeg brukte lang tid i «Photoshop» på å forsøke å få 

linjene rette. Jeg fjernet også en gul lapp og refleksjonen av et overvåkningskamera. Til slutt 

bestemte jeg meg for å fjerne refleksjonen av vinduet overfor. Den var så ujevn at det viste 

seg å være lettere enn å prøve å endre på den. Resultatet er ikke helt perfekt, men jeg synes 

det gjorde at bildet ble ryddigere. 

 

Slik er det ferdige bildet: 

 

 

 

 Etterarbeid:  

 

Løpet la jeg opp sånn at jeg i hovedsak tok bildene i mediatimene på fredager og i helgene. 

Slik kunne ukedagene frem mot neste helg brukes til å redigere dem. Til etterarbeidet brukte 

jeg en kombinasjon av programmene «Adobe Photoshop» og «Adobe Lightroom». Jeg 

bestemte meg for å gjøre det meste av redigeringen hjemme, slik at mediatimene vi tilbragte 

på skolen for det meste kunne gå med til å få en pekepinn fra lærere og medelever. Hvorvidt 

dette var en lur arbeidsstrategi eller ei, er det nok delte meninger om. Jeg valgte det fordi når 

det kommer til mediefag, fungerer jeg bedre når jeg jobber hjemmefra i ro og mak. 
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Som man kan se så har jeg gått drastisk til verks med børsten for å justere fargene. Det er 

tilfellet for alle bildene jeg har tatt. Jeg brukte blant annet børsten til å endre fargen på 

mannens jakke i det første bildet. Det viste seg å være spesielt vrient i området nærme båten, 

da det var vanskelig å komme til mellom de små repene og trossene dens. Det samme kan sies 

om å komme til med børsten blant sykkelens detaljer i bilde nummer 4. 

 

 Klonestempelverktøyet i «Photoshop» ble tatt i bruk for å fjerne elementer som kunne virke 

distraherende. For eksempel brukte jeg det til å fjerne et glass som var plassert på 

skrivebordet i det første bildet. Opprinnelig tenkte jeg at glasset ville passe inn fargemessig, 

uten at jeg trengte å endre på noe, samt at det ville gi assosiasjoner til eplet i bildet under. 

Men etter å ha gått flere runder med meg selv så kom jeg frem til at det bare var forstyrrende. 

Jeg endte med å fjerne det. Bildet jeg sikter til er hentet fra The Life Aquatic With Steve 

Zissou (2004) og kan sees under: 

 

 

En ting jeg hadde som hovedregel var å 

skru opp temperaturen på alle bildene. 

Det var som oftest det aller første steget 

i etterarbeidet. Dette ble gjort fordi 

fargetemperaturen i lysene som 

Anderson lyssetter scenene med, ser nokså varme og gulaktige ut. En annen ting som jeg 

alltid gjorde var å legge til korn og øke kontrasten i dem. 

 

Når det gjelder det andre bildet i serien, så var den største utfordringen å fjerne et skjul på 

venstre side samt noen trær. Deretter gjaldt det å slå to bilder sammen til ett. Med dette mener 

jeg at jeg byttet ut den eksisterende himmelen og la til et annet bilde av en himmel. Det 

vanskelige med dette var å få skjøtet de to bildene sammen slik at man ikke kunne se 

sømmene. Jeg erstattet også himmelen i det tredje bilde fordi den opprinnelige himmelen var 

helt hvit og uten detaljer. Også i dette tilfellet var det vanskelig å få den nye himmelen til å 

passe inn sømløst. 

 

Under kan du se bilde nummer 2 etter at jeg hadde erstattet himmelen: 
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Deretter gjorde jeg en rekke endringer på den slik at den skulle passe bedre sammen med 

resten av bildet. Jeg skrudde ned høylyset og det hvite i skyene. Deretter ble både skyggene 

og det svarte justert opp. I tillegg dempet jeg både metningen og luminansen i blåfargen. Jeg 

endret også hvitbalansen slik at de hviteste delene av skyene skulle stemme overens med den 

hviteste delen av snøen. Det bidro til å selge effekten ytterligere. Til sist la jeg til ganske mye 

av såkalt «noise reduction» for å gi hele himmelen ett dusere preg. Resultatet av disse 

forandringene kan sees under: 
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Det tok mye arbeid å få fargene til å sitte perfekt, jeg testet ut forskjellige varianter. Et 

eksempel på det kan du se nedenfor. Jeg eksperimenterte med å gjøre kjolen til damen på 

bilde nummer 3 oransje: 
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Wes Anderson skyter alle sine filmer på film av typen «Kodak Vision3 500T». Jeg forsøkte å 

legge meg nærmest mulig denne filmrullen med mine egne verk. En god måte å gjøre dette er 

å starte med å putte en såkalt «preset» på bildet, for så å jobbe videre fra det utgangspunktet. 

Jeg lette lenge etter en slik «preset», men lyktes ikke med å få tak i det. Derfor bestemte jeg 

meg for å jobbe utfra en «preset» som skal ligne filmen «Kodak Portra 160 VC». Etter min 

mening, gir denne filmen nogen lunde det samme uttrykket. Jeg justerte bildene videre derfra. 

 

I filmene til Wes Anderson har det blitt brukt en rekke forskjellige størrelsesforhold. Begrepet 

sier noe om forholdet mellom bildets bredde og dets høyde. Et såkalt 4:3-format gir for 

eksempel bildet en kvadratisk fasong. Andersons første film, Bottlerocket (1996) har et 

størrelsesforhold på 1.85:1, Rushmore (1998) et størrelsesforhold på 2.39:1, The Royal 

Tenenbaums (2001) har det samme. Filmen The Life Aquatic With Steve Zissou (2004) har et 

størrelsesforhold på 2.35:1. 2.40:1 er størrelsesforholdet som er brukt i The Darjeeling 

Limited (2007). Wes Anderson har også laget to filmer som er animert ved hjelp av Stop-

motion. Disse to er Fantastic Mr. Fox (2009) og Isle of Dogs (2018). Størrelsesforholdet i de 

to filmene er henholdsvis 1.85:1 og 2.39.1. Wes Andersons syvende film, Moonrise Kingdom 

(2012), har størrelsesforholdet 1.85:1.  I Filmen The Grand Budapest Hotel (2014) veksles det 

mellom scener som er skutt i størrelsesforholdene 1.37:1, 1.85:1 og 2.39.1. De ulike 

formatene brukes til å kommunisere hvilken tidsepoke handlingen finner sted i. 1.37:1, også 

kalt 4:3-format eller «Academy ratio» ble brukt hyppig på starten av 1930-tallet, altså omtrent 

midt i Hollywoods gullalder. Derfor har alle scenene som foregår i 1932 dette 

størrelsesforholdet. 2.39.1 og 1.85:1 ble tatt i bruk for de scenene som finner sted i 

henholdsvis 1968 og 1985. Det er fordi de er mer moderne kinoformater. 

 

Grunnen til at jeg nevner dette er fordi jeg skar til mine egne bilder slik at de passet med de to 

av Andersons størrelsesforhold som jeg synes er mest karakteristiske. Tre av mine fem bilder 

har størrelsesforholdet 1:37:1, mens de resterende to bildene passer et 1.85:1-format. Jeg 

synes dette er et snedig grep, som bidrar til å gjøre det enda tydeligere at bildene kunne ha 

tilhørt universet til Wes Anderson. Det at bildene er av ulik størrelse bidrar også til å skape 

variasjon i serien. I tillegg mener jeg at grepet viser en forståelse for Andersons åndsverk som 

er dypere enn bare det visuelle.   

 

 

 



20-MED-12 – Medier og kommunikasjon – Oslo by steinerskole - 2021 

 

28 

 

 Refleksjon over prosess og produkt: 

 

Jeg føler til en viss grad at jeg tok meg vann over hodet med denne oppgaven. Det var veldig 

gøy, men jeg tror at min mentale helse kanskje hadde hatt godt av å skalere ned 

ambisjonsnivået et par hakk. Det er spesielt tilfelle med det første bildet. Samtidig kan man si 

at hvis jeg ikke hadde vært så ambisiøs med det første, så hadde jeg kanskje ikke lært å være 

litt mer måteholden på de andre bildene jeg tok. 

 

 Jeg ville også ha eksperiment med flere bildeutsnitt. Det ble ganske mange totalbilder og 

bilder som var halvnære. I tillegg ønsker jeg at jeg hadde hatt mulighet til å variere modellene 

mine mer enn jeg gjorde, slik at jeg slapp å bruke én om igjen. Veilederen sa selv at han ikke 

bryr seg noe særlig om det, men jeg tenker på det til stadighet likevel. Som jeg var inne på 

tidligere skyldes det blant annet at myndighetene ikke anbefaler å møte så mange mennesker 

akkurat nå. Dessuten var det mange som endte opp med å trekke seg fra prosjektet i fare for 

sin egen sikkerhet. Det var også modeller som ble syke og dermed ikke kunne stille opp.  

 

Modellen på bilde nummer 5 er jo tegnet i profil, men jeg synes ikke at det riktig endte opp 

slik i bildet. Jeg hadde hatt lyst til å variere posituren til modellene mine mer og burde prøvd 

hardere på å få det til. 

  

For å konkludere så føler jeg at jeg har vist en dyp forståelse for Wes Andersons arbeid. Dette 

har jeg vist gjennom åpenbare ting slik som fargebruk og komposisjon, men også mindre ting 

som å etterligne filmrullen og breddeforholdet som brukes. En annen måte jeg har vist dette 

på er ved at jeg har latt meg inspirere av et bredt spekter av hans filmrepertoar. Jeg burde dog 

ha vært flinkere til å variere bildeutsnitt, modeller og positurer. Gjennom denne oppgaven har 

jeg blitt bedre kjent med programvarene «Adobe Photoshop» og «Adobe Lightroom» og 

oppdaget nye sider ved regissøren, som blant annet hvor mye kontrast det er i lyssettingen 

hans. Jeg jobbet iherdig med etterarbeidet for å fikse problemer, for å få fargene så riktig som 

mulig og bildet til å se minst mulig distraherende ut. I løpet av den praktiske delen av 

fordypningsoppgaven kjenner jeg at jeg har strukket meg så langt jeg kan, men jeg fikk 

likevel ikke tatt det sjette og siste bildet. For øyeblikket avsluttes alle fagene på skolen, så jeg 

hadde rett og slett hendene for fulle med andre fag.  
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 Begrunnelse for rekkefølgen på bildeserien 

 

Som tidligere nevnt, bildene er beskåret etter to forskjellige breddeformater som Wes 

Anderson bruker i sine filmer, altså 1.37:1 og 1.85:1. Bildene er satt opp slik at et bilde som 

er i 1.37:1-format og et bilde i 1.85:1-format kommer annenhver gang etter hverandre. Jeg 

satt dem opp slik med tanke på å få variasjon i bildeserien. I tillegg synes jeg at det ser 

tilfredsstillende ut. Det var viktig at de bildene som jeg mente var de visuelt sterkeste kom 

sent i serien. Det er fordi serien skal oppleves som om den blir bedre og bedre. Det er 

riktignok et unntak. Jeg hadde planlagt å sette bilde nummer 5 etter bilde nummer 2, men 

fordi begge inneholder en mann som står foran en hvit vegg så kan de se nokså like ut. Derfor 

tenkte jeg at det var best å plassere noen bilder i mellom dem. 


