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Obligatorisk oppgave 01
Fotoarkiv - Rapport

Fotoarkivoppgaven har virkelig vært utrolig gøy, og en 
oppgave jeg har gått inn for med stor iver. Fra jeg kjøpte 
kameraet ved påsketider frem til august har jeg tatt 
nærmere 9500 bilder! Noen av bildene er varianter av 
samme motiv selvfølgelig, men jeg har vært veldig aktiv. 
Bildene er tatt i Oslo, i Asker (hvor jeg bor), på Sunnmøre 
og på veien til og fra Sunnmøre, i Istanbul, Pergamon og 
Foca. Jeg var ekstra heldig i og med at denne oppgaven 
pågikk gjennom sommerferien, dermed fikk jeg sjansen til 
å fotografere på flere steder enn jeg ellers ville ha gjort.

Jeg har vært en flittig bruker av fotosider på nettet, har 
tittet på fotoblogger, gjort meg kjent med Flickr og Foto.
no og mye mer. Alt dette for å lære mer om hva som er 
et virkelig godt fotografi, og for å bli inspirert til å prøve 
å ta like gode bilder - noe som dessverre ikke er gjort på 
et øyeblikk, har jeg funnet ut. Men jeg tror likevel at dette 
har hjulpet meg til å ”se” enda bedre mulige motiver.

Det mest spennende jeg gjorde i løpet av denne peri-
oden var å få lov å ta bilder av en profesjonell modell 
pluss noen venner og bekjente i et ordentlig fotostudio 
i Istanbul, til bruk i kategorien Mote/trend. Det var 
spennende å lære om lys og reflektorer, og modellens 
plassering i dette. Samt at man må ha en viss rytme i 
skytingen for at blitsen skal utløses, og for at modellen 
skal være klar og ikke bli lei i mellom hver posering. 

a) Førsteinntrykk
En tøff, tatovert type i bar overkropp. Sexy antydning ved 
måten han holder i bukselinningen. Han er tøff, trendy og 
cool, men samtidig noe unnvikende ved at han ser ned 
og bort, og ikke mot kamera. Likevel snur han seg tilbake 
inn i bildet, som om han er på vei tilbake til oss. Avstanden 
fra ham til oss, det at han ikke vises i nærbilde, viser at 
han er en av de kule der borte, et stykke unna, men ikke 
uoppnåelig om du bare kjøper produktet.

b) Utsnitt, format
Stående, rektangulært. 

c) Innhold
En mannlig tatovert modell i dressbukse og bar overkropp.

d) Komposisjon
Bildet er tatt i total, med plass til hele personen (bortsett 
fra nederste del av bena) og ikke mye av omgivelsene 
rundt. Kroppen er plassert på tredjedelslinjen til høyre, 
men samtidig vrir han på overkroppen og bøyer hodet 
slik at hode og hans høyre arm omtrent faller på tredje-
delslinjen til venstre i bildet. Bildet får en bue, der ansiktet 
hans øverst til venstre er startpunktet for øyets vandring 
i bildet, over kroppen og nedover bena. Men det er 
egentlig den tatoverte overkroppen som er fokuspunktet 
i bildet.

e) Mål, budskap, sammenheng
Bildet er ekspressivt, det skal skape følelser hos mot-
takeren, skal overtale. Et mote/trend foto som kan brukes. 
i reklame for herreparfyme, herreskjorter, herredresser 
eller kanskje herrebodylotion? Bildet passer til menn og 
gutter som målgruppe, fordi de sikkert kan identifisere 
seg med denne kule typen og ønske å være som ham..

Mote / Trend

Dette var veldig lærerikt og spennende.

Jeg har også fått lære hvordan jeg bruker manuell innstill-
ing (M) på kameraet mitt, og begynte å prøve meg i 
redigeringsprogrammet Adobe Photoshop Lightroom. 

Men bildene som leveres i inn i denne oppgaven er 
selvfølgelig ikke manipulert, heller ingen av bildene som 
er lagt ut på den reflektive dagboken under fotoarkiv.

Bildet mitt har en lignende stil som kan sees hos eksempelvis motefotografene James Nader, Mark Segal og Mario Sorrenti. Jeg har lagt ved noen eksempler fra disse som ligner på mitt 
bilde i stil. Fotografert i stuion, den samme mørkegrå litt dystre stemningen og enkelte ganger en lignende positur.

http://www.jamesnader.com/max3.html
http://www.jamesnader.com/fashion_2009.html

http://bit.ly/dA99sr
http://www.segalphoto.com/ 

http://sbeulah.onsugar.com/tag/men’s+fashion
http://www.mariosorrenti.com/

James Nader Mark Segal Mario Sorrenti

Lignende fotografiske uttrykk:

“For men who loves their skin”
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Obligatorisk oppgave 01 
Fotoarkiv -Rapport

Form

a) Førsteinntrykk

Ro, stillhet, natur. Stillest vann har dypest grunn.
Denne steinen kunne kanskje fortelle om bølger
som bryter fram og tilbake med trolsk jettekraft i 
tusener av år, som kverner steinen rundt og rundt.
Helt til en dag havet har trukket seg så mye tilbake at 
den får ligge i fred, stille. Det eneste som er tilbake er 
en jettegryte og en perfekt avrundet stein i stille og taust 
vann. Vann og stein som kun kan tie, men likevel forteller 
oss hele historien om naturens evige mektighet.

b) Utsnitt, format

Liggende, rektangulært. 

c) Innhold

En jettegryte, dannet ved at en isbre eller bølgenes kraft 
har satt steinen i rotasjon, og gravd ut et hull, samtidig 
som at steinen har blitt slipt rund.

d) Komposisjon

Bildet er asymmetrisk. Det har en fin spenning mellom de 
store grå flatene, og de mindre brune, samt den hvite 
steinen som fokuspunkt. Diagonal fra øverst til venstre til 
nederst til høyre.

På grunn av den vakre kontrasten mellom det kjølige 
grå berget, den varme brune fargen på vannet og den 
pirrende hvitheten i steinen, synes jeg bildet er vakkert og 
kan også forstørres og henges på veggen. Kanskje i post-
erstørrelse, som de naturmotivene man kan få kjøpt på 
f.eks IKEA? I en slik kontekst kan bildet kalles ekspressivt, 
et bilde som fremkaller følelser hos betrakteren dersom 
det for eksempel henger på en vegg. Hos meg skaper 
bildet de følelsene som jeg beskrev under førsteinntrykk, 
ovenfor.

Jeg finner lignende bilder hos Elijah Goodwin, Kevin Adams og Hans J. Giersberg. Bildene jeg har funnet hos disse har 
samme valører, grå-kalde farger mot varme toner, og handler om vann mot stein eller jettegryter.

http://bit.ly/cegBFv

http://www.visual-journeys.com/

Kevin Adams Hans J. Giersberg

Lignende fotografiske uttrykk:

“Jettegryte”

e) Mål, budskap, sammenheng

Bildet kan være informativt dersom det brukes til å il-
lustrere hva en jettegryte er i en geografisk journalistisk 
artikkel eller i en lærebok om geografi. 
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Obligatorisk oppgave 01 
Fotoarkiv -Rapport

Transport

a) Førsteinntrykk

Fart, lys, tunnel, stjerne, eksplosjon. En følelse av å styrte 
fort fremover, kanskje med lysets hastighet, til det uvisse.

b) Utsnitt, format

Liggende, rektangulært. 

c) Innhold

Bildet forestiller en tunnel: veibane, tunnel som fortsetter 
fremover og en stripe av lys i taket.

d) Komposisjon

Symmetrisk plassering av tunnelåpningen i midten av 
bildet, symmetrisk stjerneformasjon av lys. Noe asymmetri 
i den hvite diagonalen av taklys, som bryter balansen 
noe og skaper mer dynamikk. Bildet er tatt ved å bevisst 
bruke bevegelse som en del av kommunikasjonen, for å 
illustrere fart.

“Fart og spenning = dødsgøy!”

Det finnes en del tunnelbilder på nettet og jeg vil gjerne vise et par eksampler som har en lignende følelse av fart som mitt bilde, samt like farger. Mark J. Sanders, Dennis O’Clair og et bilde fra 
Jupiterimages.com minner mye om mitt bilde i stilen. (Et par av bildene er av så lav opplsøning at de ikke lot seg gjøre om til trykkbart bilde:)

Lignende fotografiske uttrykk:

Mark J. Sanders Dennis O’Clair Jupiterimages.com

http://bit.ly/cegBFv 
http://bit.ly/ank6ok http://www.visual-journeys.com/ http://bit.ly/aKXkqJ

e) Mål, budskap, sammenheng 
Bildet kan kalles direktivt, dersom det brukes sammen 
med et budskap for å forsterke en følelse og å påvirke 
mottakeren i en viss retning. Man vil påvirke, skremme. 
Bildet er tatt i fart gjennom en tunnel og gir fartsfølelse. 
Bildet kan brukes i en kampanje rettet mot ungdom for å 
få dem til å ikke kjøre for fort. I kombinasjon med en litt 
tankevekkende, skremmende tekst kan det få dem til å 
reagere.

Fotoarkivoppgave innlevering finnes i bloggen min her: 
http://grymonica.wordpress.com/2010/08/13/obligatorisk-oppgave-o1-fotoarkiv/

For hele arkivet klikk på “fotoarkiv” øverst i menyen i bloggen min: 
http://grymonica.wordpress.com 

Jeg har også mange bilder på Flickr.: http://www.flickr.com/photos/grymonicahellevik/
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Sjokoladen smaker fantastisk og gir en ekstatisk nytelse, 
som en forbuden frukt Eva godt kan spise uten Adam 
– eller i stedet for Adam. Sjokoladen gir en følelse av 
lykke og tilfredsstillelse, nesten som sex. Den kan brukes 
som erstatning, trøst og nytelse for uavhengige kvinner. 
Den anbefales til kvinner som har kjærlighetssorg, som er 
single, maneaters, eller de som bare elsker god sjokolade 
– alle får tilfredstilt sine behov av Taboo.

c. Utfordring i designet:

Hvordan symbolisere nytelsen i en sjokolade som både 
er sexy, mørk og mystisk, og samtidig lys, mild og vennlig, 
i et og samme stykke? Stikkord: Blanding. Motsetning. 
Black and white. Yin og yang. Det onde og det gode, det 
kvinnelige og det mannlige. Innpakningspapiret skal være 
kremhvit skimrende perlemorglans mot matt mørkebrun. 
Hvitt inn i spiralogoen og teksten ”dark+white”, samt tek-
sten ”chocolate” i gull. Reklamefilmer kan gjerne inneholde 
sensuelle bilder, damer som nyter sjokoladen, svarte hing-
ster, svarte pantere, hvite svaner, hvite kaniner, nærbilde 
av mørk sjokolade, hvit fløte, svart blank pels, hvit silke.

d. Produktnavn:

Taboo.
Underliggende mening: Forbudt nytelse. Ekstatisk trøst. 
Tilfredsstillende lykke.

Obligatorisk oppgave 02
Logo - Rapport

Endringer i designet etter mottatt evaluering:

• Jeg har jobbet mer med de positive og negative formene inni spiralen og endret disse. 
• Jeg har justert bokstavene slik at de står rettere og har flyttet a’en litt nærmere T’en. 
• Jeg har brukt pen tool for å prøve å lage en penere ”swung” på formene som dekker sjokoladen (brun versus kremfarge). 
• Teksten DARK+WHITE er forminsket noe og flyttet litt for ikke å konkurrere med logoen.
• Fargene er justert til hele CMYK-verdier (uten desimaler) og har brukt en lysere brun for å få større forskjell på logoen i gråskala i forhold til farger. Lysere enn dette blir ikke riktig på en 
sjokolade som heter ”dark” i navnet.

Produktets egenskaper:

Sjokoladens egenskaper har vært kilde til diskusjon i 
snart 500 år i Europa, mens noen har ment at den er 
skadelig, har de aller fleste elsket den.

Da sjokoladen først kom til Norge på 1700-tallet ble det 
reklamert for dens medisinske egenskaper. Den skulle 
hjelpe mot kald mage, være bra for brystet, god for 
hoste, virke mot svimmelhet og være slimoppløsende – og 
ikke minst være et afrodisiakum!

Men snart gikk sjokoladen fra å være sunn til å være 
syndig, den var ikke bra for helsen og ødelagte ten-
nene, og staten besluttet å skattlegge sjokolade. I en tid 
da mange sultet var det viktig å få i seg nok kalorier, så 
sjokoladeprodusentene prøvde dermed å fremheve den 
som sunn og næringsrik, som noe en god mor gav sine 
barn! Sjokoladen hadde også hele tiden et image som 
et luksusprodukt, med filmstjerner og kongelige i navn og 
reklame.

Fra første verdenskrig og frem til våre dager var 
sjokoladen regnet som usunn og syndig. I etterkrigstiden 
begynte nordmenn å dra på tur, og sjokoladens egen-
skaper som liten, men næringsrik proviant ble fremhevet 
– tursjokoladen! Snart ble sjokolade noe alle og enhver 
kunne kose seg med.

I våre dager har behovet for kalorier i befolkningen 
endret seg, så sjokoladens høye næringsinnhold er i

dag det som taler imot den. Men nå er sjokoladens 
medisinske egenskaper igjen kommet i søkelyset:

Noen forskere peker i dag på sjokoladens høye innhold 
av antioksidanter som beskytter mot flere sykdommer. An-
dre på at dens sammensetning av fett og sukker som skal 
heve endorfin- og serotonnivået i hjernen og gi oss bedre 
humør og ny energi. Andre igjen forteller oss at sjokolade 
inneholder både teobromin og fenyletylamin, det siste et 
stimulerende og oppkvikkende stoff som dannes i lykke-
lige øyeblikk når vi er forelsket.

Sjokoladen som engang var sunn, ble usunn, og er igjen 
blitt sunn!

Kilde: forskning.no, http://bit.ly/d1aDiQ

a. Målgruppe for produktet:

Alle liker sjokolade, men kvinner har kanskje et ekstra 
nært forhold til sjokolade. Dette produktet skal ha kvinner 
som hovedmålgruppe, og kampanjen og designet rettes 
mot kvinner – men alle kan selvfølgelig få smake. Desig-
net er likevel såpass unisex at det ved senere anledninger 
en mulig å lage kampanjer rettet mot menn eller andre 
målgrupper.

b. Egenskaper som logoen skal vise:

Mørk sjokolade laget av criollobønner, den mest eksklu-
sive og smakfulle kakaobønnen. Hvit sjokolade produsert 
med fløte og ekte orkidévanilje fra Madagaskar. Selve 
sjokoladen er en marmorert blanding av mørk og hvit 
sjokolade.

BRUN FØR:
C:  44,53%
M: 78;91%
Y: 97,27%
K: 67,91%

BRUN ETTER:
C:  35%
M: 79%
Y: 100%
K: 55%

KREMHVIT FØR:
C:  1,81%
M: 0%
Y: 20,32%
K: 0%

KREMHVIT ETTER:
C:  2,5%
M: 0%
Y: 27%
K: 0%

CHOCOLATE

DARK+WHITE

Opprinnelige versjoner:

Nye versjoner:

Se også mappeinlevering og denne oppgaven på 
bloggen min: http://bit.ly/cnfD20
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Endringer i design etter tilbakemeldinger:
Det ble påpekt i evalueringen av fuglen satt i løse luften og at danserne ikke egnetlig danset på strengene til gitaren. Jeg har valgt å gå tilbake til en tidligere versjon av illustrasjonen hvor 
fuglen satt på strengefestet til gitaren, instrumentet er mer synlig og danserne svever bortover strengene samtidig som de kommer fra fuglens sang. Det eneste jeg har modifisert på denne 
tidlge versjonen er effektene på teksten. Jeg har lagt på samme effekt som på den opprinnelige versjonen. 

Obligatorisk oppgave 03 
Illustrasjon - Rapport

Vi skulle illustrere en valgfri tekst (bok, dikt, sang osv) som 
skulle utformes som enten et bokomslag, en plakat eller et 
CD-cover. I denne oppgaven har jeg valgt å illustrere en 
sang, La Vigüla, av gruppen Gotan Project.

La Vigüela

Here I begin to sing
in time with viguela
of a man who reveals
an extraordinary sorrow
like a solitary bird
consoles himself with a song.

The holy saints are coming
they all come to help me
when my tongue is tied
and my vision is troubled
I beg my God to assist me
and this time he helps.

Here I begin to sing
in time with viguela
of a man who reveals
an extraordinary sorrow
like a solitary bird
consoles himself with a song.

Budskap i teksten

Vigüela er en type gitarinstrument, og teksten forteller 
om en mann som lever med en stor sorg. ”My tongue is 
tied”: Han befinner seg i en situasjon hvor han ikke kan 
tale fritt, kanskje mangel på ytringsfrihet? ”My vision is 
troubled”: Han kan ikke se klart fremover, han kan ikke 
forestille seg fremtiden eller se hvordan hans sorg kan 
leges. Han ber til Gud om hjelp, og denne gangen får 
han hjelp fra de hellige helgener. Han er som en liten 
ensom fugl som trøster seg selv med en sang.

Arbeidsprosess, research og begrunnelse for valgene 
som er tatt

Jeg begynte med et idékart hvor jeg noterte ned alt som 
falt ned i hodet på meg når jeg tenkte på gruppen Go-
tan Project. Det var mye tango og electronica, mye pas-
jon, sterke følelser, Sør-Amerika, Paris, fargen rød, svart, 
dans, høyle hæler, instrumenter osv. Deretter laget jeg 
en del skisser av tangodansere. Research på nettet om 
tango, viste seg å inneholde mye rødt og svart og kon-
traster. Tangoen oppstod i bordeller og lugubre kneiper 
i Argentina og Uruguay, og er en blanding av mange 
dansestiler. Den inneholder elementer av vold, afrikan-
ske rytmer og eleganse arvet fra valsen. Musikken og 
dansen uttrykker smerte, glede og seksuelt begjær, med 
undertoner av både aggresjon og ømhet.

Jeg har aldri vært i Sør-Amerika, men for meg er det 
kontinentet synonymt med sterke, klare farger. Den 
samme følelsen får jeg av det spanske språket, og her 
har man begge deler. Litt som Pedro Almodovars filmer. 
Alltid skarpe farger, og mye rødt. Gotan Project bruker 
mye svart, svart-hvitt, hud og svarte bakgrunner på sine 
CD’er.

Jeg skisset etter hvert opp et mørkt, nakent tre som ble 
til en mørk gitar, en viguela. Det mørke (som tilslutt ble 
blåsvart) symboliserer den store sorgen og håpløsheten 
som mannen i teksten føler. Den ensomme fuglen er man-
nen, og sangen som strømmer ut fra fuglen er trøst i form 
av en elv av alle regnbuens farger. En trøst og en tango 
som hjelper ham (derfor er det et par som danser tango i 
regnbuen).

Jeg skisset fuglen og regnbuen på papir og brukte Live 
Trace i Illustrator. Hadde masse problemer med frynsete 
linjer, alt for mange linjer osv. Og etter mye slit, og etter 
å ha gjort det om igjen ørten ganger, begynte jeg på 
nytt, denne gang med Pen Tool. Et forferdelig uberegnelig 
verktøy, helt til man ser noen tutorials og øver seg litt! 
Selv om denne illustrasjonen sikkert kunne vært bedre, 
er jeg veldig stolt over å ha begynt å få til å bruke Pen 
Tool! Bakgrunnsbildet er et bilde av naboens ukulele. Jeg 
lånte både gitar og ukulele og tok mange bilder, ukulelen 
tok seg best ut. Bildet er gjort om til svart hvitt og manip-
ulert i Photoshop. Fuglen og regnbuen med danserne er 
dratt over fra Illustrator inn i Photoshop. Illustrasjonen er 
lagret som JPEG-fil fra Photoshop.

Her er en lenke til sangen La Vigüela med Gotan Project, 
hvis du har lyst å høre den (live video).

http://vimeo.com/9732137  

Opprinnelig versjon Forbedret versjon

Se også mappeinlevering og denne oppgaven på 
bloggen min: http://bit.ly/cZcpmX
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I denne oppgaven skulle vi utarbeide design (logo, farger, 
bilder (illustrasjon/foto)) og typografi og layout til et fiktivt 
magasin ved navn Blunk. Blunk skal være et magasin som 
tar for seg den kreative verden i Norge; artikler om kun-
stnere, designere, illustratører, filmskapere og fotografer. 
I form av articler, essays, ”reviews” om kunstutstillinger, 
nettsider, fotoessays og filmer.

Vi skulle lage en layout med forside og en tosiders spread 
i midten der innholdet skulle være et portrettintervju 
med en person fra den kreative bransjen. Selve portret-
tintervjuet skulle vi selv lage; finne intervjuobjekt, lage 
spørsmålene og gjøre intervjuet.

Valg av intervjuobjekt

Karina Astrup (tidligere Averlon-Thomas) er gift med en 
venn av meg og har laget et par virkelig spennende do-
kumentarfilmer. Hun har vært med på en film om en indisk 
taxisjåfør og immigrant som elsket Australia så mye at han 
laget en sang om det og solgte 3000 CD’er fra taxien 
sin (Fairdinkum Manjit dokumentaren). 

Hennes nyeste film og også hennes første egne film, 
handler om et undergrunns rockeband 6FT Hick, som hun 
følger rundt på turne. Denne siste filmen heter 6FT Hick – 
Notes from the Underground og skal vises på en filmfes-
tival i Melbourne, Australia pluss i Os i Hordaland, nå i 
november 2010. På festivalen i OS er den blitt nominert til 
beste dokumentar!

Obligatorisk oppgave 04 
Layout - Rapport

Karina er en sprudlende dame med masse latter og 
mange gode historier, så selv om jeg har kuttet ned mye i 
intervjuet er det likevel ganske langt!

Idé og logoutvikling

Jeg begynte med en idémyldring rundt ordet Blunk. Jeg 
laget veldig mange skisser som inneholdt øyne, pupiller, 
blikk, små lyn, fyrverkeri eller streker som skulle symbol-
isere en ”svisj”, noe kort som et lite blunk. Jeg var også 
inne på et par kunstneriske splash dråper med maling 
eller blekk rundt ordet Blunk, for å symbolisere blekket el-
ler malingen kunstneren bruker for å utføre sitt fag (male, 
tegne, designe, skrive osv).

De fleste kunst og designblader har stilfulle spennende 
forsider, og gjerne litt rene, enkle, klassiske logoer. Jeg 
ville ha en lignende stil på min logo, så jeg gikk bort i fra 
de tidligere tankene om svisj og splash og gikk for en en-
kel logo tegnet med pen tool i illustrator (som jeg prøver 
å lære meg å beherske). I logoen er det kontrasten mel-
lom de hårtynne og de tykkere strekene som er hovedi-
deen, men også det at øverste del av bokstavene (f.eks 
B’en) er lavere enn den nederste halvdelen. Den ekstra 
lange strek på k’en er lagt til for å bryte opp litt og gjøre 
det mer dynamisk. Dette er lynet, eller ”blunket”. 

I de opprinnelige skissene hadde jeg tenkt å ha med bilder 
som viser andre sider av Karinas spennende personlighet. Ting 
som bilder av hennes enorme samling av merkelige dukker, et 
eksempel på hennes leketøyskunst laget av gamle leker og 
menneskehår! Og et av hennes flotte fotografier tatt i bushen 
i Australia. Men fordi jeg oppdaget at det formatet vi skulle 
bruke var mindre enn først antatt (begynte først å jobbe i A4, 
deretter reduserte jeg dokumentstørrelsen til 20 x 27 cm som 
oppgaven lyder).

På grunn av plassmangel måtte jeg velge mellom å kutte 
intervjuet enda mer ned og ta med disse personlige bildene, 
eller å fjerne bildene og beholde mer av intervjuet. Jeg valgte 
intervjuet, ene og alene fordi jeg synes historien hennes 
fortjener det! Det er spennende å lese, og jeg ville heller at 
artikkelen skulle være en blanding av et portrettintervju med litt 
”review” av hennes nå for tiden veldig aktuelle film, i stedet for 
å bli et veldig personlig portrettintervju (nesten som en hjemme 
hos- reportasje). Jeg syntes arbeidet og filmene hennes var det 
viktigste å formidle denne gang! Og dermed er det i tillegg til 
bilder av henne selv, kun bilder fra hennes siste film (på side 4).

Men et lite bilde er beholdt som et ornament, rett under over-
skriften ”Notes from down under” på side 2. Dette er et utsnitt 
av et av Karinas oljemalerier.

Sept-Oct 2010

Karina Astrup
Producer of 

6FT Hick Notes 
from the Underground

Notes from down under

Karina Astrup has just pro-
duced her fi rst indepen-
dent documentary fi lm. 
In the fi lm she follows an 
underground rock band, 
“6FT HICK”, on tour 6000 
kms across Europe and 
Australia.  

Karina is born in Hamil-
ton, New Zealand, but 
has lived the last 11 years 
in Brisbane, Australia. Re-
cently she married and 
moved to Bekkastua in 
Norway.

How did it you get into making 
documentary fi lms? 

- After working in advertising for four 
years I really wanted to leave it. I had 
discovered that what I enjoyed most 
was production. I enjoyed working on 
corporate videos and television com-
mercials, more than websites, prints or 
animation. 

-I thought about maybe going into fea-
ture fi lms and started asking people 
about it, looked into the industry and 
found out that I wasn’t really interest-
ed. All they were making locally were 
big blockbuster American fi lms that I 
often didn’t really like very much, and 
the hours are shitty. People are work-
ing between ten and fi fteen hours a day 
and you have to completely sacrifi ce

yourself to the fi lm. I thought I don’t 
want to sacrifi ce myself to a fi lm that 
I don’t even like that much at the end 
of the day. 

-What I enjoyed the most about 
corporate video and television was 
working with real people, not celebri-
ties.  I am not really very interested in 
celebrity culture. But I love everyday 
people stories, they are so interesting. 
I love stepping into other people’s 
worlds and lives. So I discovered that 
documentary was a natural thing to 
go for.

-My fi rst real documentary experience 
was working with Faramarz K-Rah-
ber, a highly acclaimed and awarded 
documentary fi lmmaker. This was the 
Fairdinkum Manjit Documentary.
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Being part of this documentary was 
their ticket back to Europe that year. 

They are normally very private 
guys and because they are from the 
underground sub-culture, there is a 
real mythology about who they are. 
There is a lot of performance aspects 
and sometimes they look like they 
are killers or just generally really hor-
rible men. It’s mostly show though, 
part of the overall experience. They 
were pretty concerned at fi rst letting a 
documentary crew come in to reveal 
them and had nightmares about us 
trying to make it into a Metallica style 
‘some kind of monster’ documentary.

-We had to keep a certain level of 
respect, but they understood that they 
had to give us access as well. It was 
scary for them since anything can 
happen in the editing room. People 
can take small pieces of conversation 
out of context and paint a picture that 
isn’t true. It was very hard for them 
to totally trust us. I had been friends 
with two of the band members for 
nearly ten years, which was the other 
reason why they agreed to it. If I did 
not have a personal relationship, I do 
not think they would have agreed to 
it. 

-I really love going to these heavy 
dirty rock gigs by myself. I love 
the energy they give out. It’s just so 
strong and so passionate, it smacks 
you in the face, it makes your pulse 
run fast, and it makes you energized. 

-I often go away from these kind of 
gigs feeling pumped about life, and 
pumped with a feeling like “Yeah 
I’ve really got to get out there and 
do it, just gonna push my energy out, 
yeaah!” I like the fun, and I like that 
it’s not serious, that’s its pushing the 
boundaries and that you are stepping 
outside of boring mainstream land. 

Karina Astrup 
Name:  Karina Astrup (formerly 
Averlon-Thomas)

Age:  31

Profession:  Producer

Likes to watch: True Blood, 
Deadwood, Rome, British Comedy 
such as League of Gentlemen and 
Spaced, good cartoons and gener-
ally anything art house.

Likes to read: Biographies and 
autobiographies. I like stories about 
real people, which is probably why 
I like documentaries.

Listens to: I love underground 
blues and country infl uenced rock n 
roll and stuff you often hear around 
the Brisbane and Melbourne scenes, 
also P.J.Harvey, Peaches, Björk, 
Yeah Yeah Yeahs, White Stripes just 
to name just a few.

Likes to eat: Healthy whole-
some homemade food, with lots of 
vegetables. 

Hobbies:  Fine art, photography, 
travel, tango dancing.

Favourite colour: I can’t choose. 
Impossible, they are all great for 
different moods.

Favourite fi lm: Impossible to 
choose, but I do love the works of 
Jane Campion.

Favourite artist: Frida Kahlo 
inspired me greatly at Art School.

Check out Karina’s media 
company: www.houseofgary.com

And: http://6fthicknotesfromtheun
derground.com/

Dictionary
Dinkum, fair dinkum : true, real, 
genuine (“I’m a dinkum Aussie”; 
“is he fair dinkum?”)

1 foot = 0,3048 meter

6 FT: ca. 1, 83 meter

Hick: hillbilly, redneck

The fi lm is about an Indian man, a 
Sikh. He is an immigrant and a taxi 
driver. He loves living in Australia 
so much that he wrote a song about it 
called “Song Australia”, and he would 
always sing to the passengers in his 
taxi. 

He recorded a CD, an album full of 
his own music and people would sit 
in his taxi and they would go “Oh, 
what’s this song?” and he would go 
“Ah, but that’s me, that’s me sing-
ing!” And he would pull out this lami-
nated song words and pass it on to 
them in the back seat, and he actually 
sold 3,000 albums to different people 
in his taxi!” (She is laughing a lot).

Tell me about your latest 
project; 6th Hick – Notes from 
the Underground.

- 6FT Hick: Notes from the Under-
ground is my fi rst ever independent 
fi lm produced by my own company 
House of Gary. It was my concept and 
my contacts. I am the producer, so I 
carried this baby from start to end. 

-There is only one funding grant and 
broadcast deal in Australia offered 
to people at the start of their career, 
where you can get your fi lm broadcast 
with limited experience behind you. 
It is a nationwide competition to get 
your concept accepted, so it is a very 
tough pitch process. 

I teamed up with emerging direc-
tor Marty Moynihan who was at a 
similar career stage to me. We put 
the proposal together, and we won! It 
was amazing, it is so hard to get in! 
My hands were shaking when I got 
the fi nal news “Oh, my God! I can’t 
believe we made it!” It’s just such a 
hard process. 

-I received a budget of 1 million kro-
ner and for that I had to produce a one 
hour documentary for ABC TV.  Our 
budget paid for all the band members 
plane tickets, or else they could not 
afford to go. The Lead singer had 
been doing his masters in addiction 
studies, so they had not been doing as 
many paid gigs as usual that year. 

“I often go away 
from these kinds of 
gigs feeling really 
pumped about life”
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people that depended too much on
their parents or brothers and sisters, 
and they couldn’t look after them-
selves. I thought “I have to be able to 
look after myself”. I can’t let my fam-
ily have to support me to be an artist, 
I have to stand on my own two feet. 
So that is what made me interested in 
the whole multimedia thing, and made 
me go down the path of advertising. 

I was very fortunate that I got this 
amazing job at Bigfi sh advertising, 
which gave me all the skills that I 
could possibly need on the job, and 
fortunate enough to begin my fi lm 
career working with such great fi lm-
makers as Faramarz K-Rahber and 
Axel Grigor.

In this fi eld, the only way to grow is 
to keep attaching yourself to more se-
nior mentors, and so you keep trying 
work with people who know more

A selecion of photos from 
the 6th hick tour.

“In this fi eld, the 
only way to grow 
is to keep attach-
ing yourself to more 
senior mentors, and 
people who know 
more than you, and 
learn as much as 
you can while you 
working for them.”

What is the best thing about 
having a creative profession?

-That I am never bored. I am al-
ways feeling like I have purpose for 
myself. I have some friends that don’t 
have creative professions, sometimes 
they just get bored. I never get bored. 
I never think “Oh what should I do 
with my time today?” I always wake 
up feeling fi lled with purpose and 
reason and things to do, I feel excited. 
I think that what’s amazing is; you 
dream something up in your head and 
make it a reality. Whether you make 
it with your hands, or you take pic-
ture, or you sell a concept to investors 
so you can build it in real life. The 
action of making a dream true, it feels 
so good!

 -The sucky thing is that you are 
always short of money. That’s the 
down side of it. Being in art school 
sucks as much as it is massively fun. 
You spend so much money on fi lm 
and paint and canvas, you are always 
short of money for food, rent. It’s re-
ally hard to survive fi nancially.

What kind of education do you 
have?

-I did one year at university of a 
bachelor of fi ne art and photography. 
I did not fi nish that because I was just 
so poor that I couldn’t stand it. Plus 
I decided that I couldn’t see how I 
could sustain myself, I saw lots of 

than you, and learn as much as you 
can while you’re working for them.

You just moved to Norway. Will 
you be able to stay here and 
work or will you go back to 
Australia and New Zealand for 
working?

-It’s really exciting to be in Europe. 
I really want to break into the fi lm 
industry over here. I am hoping to 
become a link between Europe and 
Australia, and help creative business 
fl ow between the two worlds. That’s 
a goal. 

I am also in the process of developing 
2-3 projects with Australian teams, so 
in the next couple of years I see my-
self go between the two worlds quite 
regularly. Maybe if a major thing gets 
commissioned, I might go back for 6 
to 12 months, but at the end of the day 
I want to be mostly based in Norway, 
and stay here for a few years.

”6FT Hick – Notes from the 
Underground” will be shown 
at fi lm festivals in Os, Norway 
and Brisbane, Australia in No-
vember this year.

4 – 14. november 2010, Bris-
bane, Australia: 
www.stgeorgebiff.com.au 

6 – 13. november 2010, Os, 
Norge: www.wt-festivalen.no 

The fi lm poster and   the 
vocalist on stage in a 

similar  pose.

Text and photo: Gry Monica Hellevik • Photos on page 4: Iain Clatcher, Betty Lee and Karina Astrup4

Bilder og farger

Jeg intervjuet henne hjemme hos henne, 
og tok bilder av henne. Disse redigerte 
jeg i Adobe Photoshop Lightroom for å 
få et røffere uttrykk. Filmplakaten til 6FT 
Hick –filmen er veldig røfft tegnet med mye 
svart og gul-orange farger, og denne er i 
bakgrunnen av bildene av henne. Jeg ville 
gjenspeile den stilen i layout’en. Derfor 
valgte jeg også rødt og gult som tekstfarg-
er i tillegg til den ordinære svarte, og en 
sjøgrønn tilleggsfarge som jeg plukket opp 
fra gardinene på bildet. Forsidebildet valgte 
jeg å gjøre om til en blåtone svart-hvitt, 
fordi det gav en fin og ren stil sammen med 
logoen, og en fin bakgrunn for de fargede 
overskriftene på forsiden.

Typografi og balanse/kontrast

Jeg har valgt skriften Century Gothic til overskrifter fordi jeg synes den er vakker, 
geometrisk og ren. Og den passer til logoen og det uttrykket jeg ønsket å skape. 
De vanlige overskriftene er i regular, mens forsiden er satt i bold for å bli mer 
lesbar. Det tok seg bedre ut fordi bakgrunnen er brokete.
Selve brødteksten er satt i en seriffskrift, Times New Roman, som gir fin kontrast til 
den runde sans seriff skriften i overskriftene. Det er også lettere å lese seriffskrifter 
i større mengder tekst og tekst i små  typer, som dette. Brødteksten er satt i 10 
punkt.

Tre kolonner er valgt fordi dette er behagelig og lett å lese når teksten er litt lang. 
De røde spørsmålene i Century Gothic bryter opp i de lange tekstbolkene og 
gir pause for øyet. Det samme gjør de små mellomrommene jeg har laget mellom 
avsnittene.

Det faktum at det er et stort bilde på vens-
tre side av spread’en (side 2) og et svart felt 
på venstre side (side 3) gjør at layout’en blir 
balansert å se på. Det lille bildeornamentet 
og sitatboksen som begge er i lignende 
farger, og finnes en på hver side av 
spread’en, gir også en slags likevekt.

På side 3 er det både balansert symmetri 
på grunn av tekst nede og bilde-collage 
oppe. Men her finnes også en diagonal fra 
øverst til venstre, gjennom sitatboksen på 
midten, til den svarte tekstrammen nederst 
til høyre. Dette gir også dynamikk og bryter 
opp teksten og gjør den lettere å lese.

Se også mappeinlevering og denne oppgaven på 
bloggen min: http://bit.ly/9SMEvV og selve intervjuet i 
HTML versjon: http://bit.ly/cSEwt9
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Gruppen bestod av

Gry Monica Hellevik – http://grymonica.wordpress.com
Sandra Leschbrandt – http://www.sandraleschbrandt.com
Sara Helena Vold – http://heysara.wordpress.com

Introduksjon
Da vi alle er bosatte i ulike deler av landet, har all kom-
munikasjon foregått via mail,
bloggen vi satte opp kun for denne oppgaven
(http://05therealprincess.wordpress.com) og i timelange 
møter over Skype.

Samarbeidet har gått over all forventning, og det har 
vært veldig lærerikt å bruke andre kanaler å jobbe 
gjennom når ingen av oss kunne møtes fysisk. Vi har 
under arbeidet hatt ulike ansvarsområder, men har alle 
vært involvert i å utvikle alle elementene i oppgaven. 
Bestemmelse av oppgave, tekst og publikumgruppe

Den første utfordringen var å bli enige om hvilken tekst vi 
skulle basere oppgaven på, en tekst vi alle hadde lest og 
kjente til. Etter å ha sett på et par noveller, falt valget hel-
ler på eventyret ”Prinsessen på Erten”, nærmere bestemt 
teksten ”The Real Princess” skrevet av H.C. Andersen. 
Dette eventyret er illustrert og fortalt uttallige ganger 
allerede, så for å gjøre oppgaven mer original, valgte vi 
å gjøre prinsessen tøffere, med

Obligatorisk oppgave 05 
Miniprosjekt - Rapport

piercinger og rocka klær. På grunn av dette bestemte vi 
at målgruppen ville være ungdom, ikke barn, som even-
tyret normalt retter seg mot.

Inspirasjon

Etter søk på google fant vi flere illustrasjoner av prinsess-
er og også bilder fra Tim Burton sine filmer, som vi alle var 
enige om ville være bra inspirasjonskilde til stemning og 
stil.

Research

Videre fant vi flere eksempler på filmplakater, DVDcover 
og profilmanual.

Profilmanualer:

PDF:

- Barne-, Ungdoms-og Familieetaten: Bufetats profilhånd-
bok
- Enova: Enova profilmanual
- Hafslund: Hafslund_Profilmanual
- Orangegroup: Orange_Profilmanual_eng

På web:

- Forskningsrådet: http://bit.ly/d1aDiQ
- Difi: http://difi.styleguide.no/publish.aspx?site=difi
- Københavns universitet: http://designguide.ku.dk/

Utvikling av illustrasjon:

Etter alt skissearbeidet vi gjorde, hadde vi fått en ge-
nerell ide om hvordan prinsessen skulle se ut. Opprinnelig 
skisset vi henne stående rett opp og ned, eller på toppen 
av haug av madrasser, men etter hver bestemte vi oss 
for å finne på en mer spennende vinkel. En av ideene 
som dukket opp var en prinsesse som klatret oppover 
en stabel med madrasser, og etter yttligere noen skisser, 
endte dette opp som den endelige komposisjonen.

Skissen ble skannet 
inn og åpnet i Photo-
shop. Der ble linjene 
tegnet ved hjelp av 
et Wacom tegnebrett. 
Photoshoparbeidet 
ble deretter lagret 
som .eps og åpnet i 
Illustrator, slik at linjene 
her kunne bli pusset på 
og vektorisert. Filen ble 
igjen lagret og åpnet 
i Photoshop, hvor det 
siste fargelegging- og 
skyggearbeidet ble 
gjort. 

Vi valgte å bruke tekstur av ekte stoff til madrassene, 
både for å skape en kontrast til prinsessen og også for 
å gi illustrasjonen et røffere uttrykk. Vi lagde også en 
illustrasjon til baksiden av DVD coveret, og en illustrasjon 
av en liten krone til å bruke til ryggen og insiden av DVD 
coveret, og eventuelt andre produkter.

Utvikling av logo

Tanken bak logoen var tidlig at vi bare skulle holde oss 
til en ren typografisk logo, bestående av en spesiell/
unik font. Vi snakket også om å inkludere en ’fleur de lis’ 
(et symbol som er forbundet med kongelighet) i logoen, 
men det ble, etter vår mening, for mange elementer i
en allerede detaljrik logo. Vi lekte en stund med tanken 
på å lage et slags monogram vi kunne bruke som et 
illustrasjons element et eller annet sted på filmplakat eller 
DVD cover, men da vi ikke klarte å lage noen skisser vi 
var spesielt fornøyde med, valgte vi å gå bort ifra
dette.

Selve logoen ble utarbeidet kun i Illustrator, for hånd ved 
hjelp av kun mus og Pen-verktøyet. Logoen er ikke basert 
på noen annen font, noe vi syntes ga den et spesielt og 
personlig preg.

Det var en lang prosess, da det tok tid å få alle bok-
staver og forhold mellom ulike bokstav elementer til å 
bli estetiske og lesbare. Vi valgte å skrive ”real” i store 
bokstaver for å fokusere på handlingen og poenget i 
historien. En stund var tanken å gi logoen en ”metallef-
fekt”, både for å gi logoen et tøffere utrykk og for at 
den skulle stå i kontrast til andre elementer, men da vi 
senere satte opp layoutene til DVD cover og filmplakat 
syntes ikke vi det ble riktig. Uten metalleffekten ble hel-
heten mer fremtredene, noe vi syntes var viktig.

Endelig resultat:

Layout DVD Cover

Vi ønsket å lage layouten så korrekt som mulig, med alle 
elementer som andre komersielle DVD cover har og vi 
søkte på internett for å finne disse.

Spesifikasjoner DVD booklet:

CMYK fogra 27
300 dpi
273mm x 184 mm, 3mm bleed, 5mm slug
Pdf/X-1a:2001, kompatibel med Acrobat 4

Illustrasjonen hadde en naturlig plass til høyre på forsiden 
på grunn av komposisjonen. Øverst plasserte vi navnene 
på alle i gruppa, i stedet for skuespillernavn. Logoen val-
gte vi å plassere nede ved siden av illustrasjonen, for å 
balansere layouten, og for at den skulle være synligst. På 
coverets rygg plasserte vi den lille kronen øverst; under 
kom logoen oppsatt på en linje; og nederst det klassiske 
”dvd” elementet. Siden dette vil være det som er synlig 
når DVD’en står i en hylle og lignende, ville vi gjøre den 
lett gjenkjennelig ved å gjøre noen av de mest typiske 
elementene lett synlige. På baksiden gjorde vi det enkelt, 
med den mindre illustrasjonen og en rask introduksjon 
til filmen. På innsiden av DVD coveret valgte vi å skrive 
den korte historien oppgaven er basert på, og på andre 
siden, der DVD skiven vil være plassert, satte vi logoen 
og krona.

Opprinnelig hadde vi tenkt på å bruke en svart bakgrunn 
på både plakat og DVD cover, menallting gikk da i ett  
med hverandre og det var vanskelig å led øyet mot de 
viktigste elementene. Derfor prøvde vi oss frem med ulike 
farger, til vi endte opp med en lysgrønn farge, noe som 
passet perfekt med tanke på den grønne ertens sentrale 
rolle i historien.  

For å fremheve illustrasjon og logo, og også fr å skape en 
helhet, ga vi begge deler en hvit kant/stroke. Tilslutt la vi 
til noen ”teasere” i hvit tekst foran på coveret.

Layout Filmplakat

Spesifikasjoner Filmplakat:

CMYK fogra 27
300 dpi
686x1020mm
Pdf/X-1a:2001, kompatibel med Acrobat 4

Vi har stort sett holdt oss til samme oppsett som på 
forsiden av DVD coveret. Eneste forskjellen er at vi har 
lagt til tekst nederst på plakaten, der det vanligvis står in-
formasjon om alle navn involvert i filmen. Der har vi heller 
beskrevet våre arbeidsroller, helt enkelt for å fylle opp.

Profil Manual

Her tok vi med det vi mente var relevant for designet 
vårt, etter å ha gjort mye research.

Typografi

Fonten vi har brukt på både dvd cover og plakat heter 
Lucida Bright. Her har vi variert med bruk av regular og 
demibold alt etter hva som passet best. På lengre tekster 
har vi brukt regular for å oppnå enn bedre lesbarhet og 
på korte ord har vi brukt demibold for å
fremheve teksten. Vi valgte denne fonten fordi den står 
i stil med logoen. Det er en fin og stilren font som vi syns 
passer godt til helheten på både plakat og dvd cover. 
Det er en font med seriffer, som logoen også har.

For produksjonen av denne oppgaven, se mappeinnlev-
ering eller direkte link til min blogg: 
http://bit.ly/b1DNi6


