
Filmrom

Etablering og akser



Rom-geografi

Det kan være vanskelig å engasjere seg
hvis man ikke kan orientere seg
Vi må lage noen referanser for
tilskueren.
Vi etablerer et miljø med feks. høyre og
venstre. Disse referansene må vi
beholde helt til vi etablerer et nytt miljø.



Akser

Når vi har gjort etableringen, er det
viktig at vi holder oss på rett siden av en
tenkt akse mellom de stedene eller
personene hvor handlingen foregår.
Flytter du kamera over på andre siden
av den tenkte aksen vil du forvirre
publikum.



Geografisk etablering

I såpeserier, her
”Dallas”, må man
raskt og effektivt
fortelle tilskueren
hvor man
befinner seg og
hvem som er der
og hvordan de er
plassert i forhold
til hverandre.



Eksempel

Kort sekvens fra
Dallas. En av de
første såpeseriene
på norsk fjernsyn



Motiv-relasjoner

Scenene i såpeserier er bygget opp etter
«boka».
Man er svært regelbundet. Man veksler
mellom de tradisjonelle bildestørrelsene og er
nøye med å beholde de etablerte motiv-
relasjoner
Seerene skal ikke være i tvil om hvor alle
befinner seg og hvem som ser på hvem.
Man bruker blikk aktivt



Eksempel ”Total Recall”

Her ser du objekt- og kamera-plassering
sett ovenifra. Den stiplete linjen er den
tenkte aksen.

I denne sekvensen har vi også en
sidelengs kjøring. Alle bildene er tatt på
rett side av aksen



Eksempel

Sekvens fra Total
Recall. En Si-Fi
serie som bygger på
filmen ”Blade
Runner”



Eksempel 3

Åpnings-sekvens fra
serien ”Lov og rett i LA”.
Dette er meget godt
håndverk, sekvensen
inneholder mange
objekter/personer og
dermed også mange
akser som flytter seg
under sekvensen.



Oppgave

Gå sammen 5 og 5
Lag en kort samtale mellom tre personer. Sett
de rundt et bord.
Tegn opp et ”akse-kart” hvor du plassere inn
personer, kamera og vinkler. Tegn ut bildene
du får fra de forskjellige vinklene.
Test det ut med å gjøre opptak av sekvensen.
Snakker personene med hverandre eller fra
hverandre? Kan du lage overganger ved å
bruke blikk-bilder?
Bruk ikke mer en 1. Time på oppgaven




