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35 mm film 
Berger Kodak framtiden

Crowfunding
Alternativ filmfinansiering

Samyang Xeen
Trippel optikk 



Følg               på nett

Over 50 web-tv innslag fra IBC, NAB & LLB. 
Se       www.youtube.com/monitormagasin

Tekniske oppdateringer fra Monitor alle dager, året rundt www.monitormagasin.no

Følg oss også på

         www.facebook.com/MonitorNorge             www.twitter.com/monitormagasin 

• Imponerende 4K/Full HD 4:2:2-video og stillbilder i  
høy kvalitet i et brukervennlig og lett kompaktkamera

• 10x zoomobjektiv, optisk bildestabilisering  
og   Wi-Fi-fjernkontroll

• XC10 leveres i kit med 1 x 128 GB CFast 2.0 minnekort   
+ 1 x kortleser

CANON XC10 – FOR DEG SOM ALLTID  
ER PÅ FARTEN OG ØNSKER DET BESTE

www.canon.no
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I dette nummeret
10  n DIGITAL FILM PÅ IMAGO
IMAGO er en internasjonal konferanse for filmfotografer, i høst ble 
blant annet Sony sitt F65 kamera presentert.

14 n KUNG FURY VILL & GÆERNT 80-TALLS EPOS
Kung Fury er en actionfilm som er satt til 80-tallet med en tidsreisende 
politimann i hovedrollen.  Filmen er spekket med VFX vi forteller hvor-
dan.

18 n DIGITALE OPERASJONSINNGREP
Monitor har besøkt Zygomatic Animation Studios og MedFilm som 
utvikler 3D som et presentasjonsverktøy for operasjonsfilmer.  Vi gir 
deg innsikt i hvordan de jobber.

22 n SENNHEISER AVX-MKE2
Sennheiser har lansert deres nye trådløse system AVX-MKE2 vi har 
testet den trådløse mikrofonen.

24 n 35MM-FILMEN ER TILBAKE
Kodak og Hollywood-studioene har inngått en avtale som garanterer 
fortsatt produksjon av 35 mm film, vi  forteller deg hva dette kan bety 
for deg.

28 n KOBLE DEG OPP NÅ
Future Group forteller hvor viktig det er å velge en strategi som gjør 
at du kobler deg opp mot nettskyen og jobber i digitale nettverk argu-
menterer de for i Industry Opinion.

30 n EN NY MÅTE Å FINANSIERE FILM
Vi går gjennom hvilke muligheter crowdfunding eller kronerulling gir 
for å finansiere dine filmprosjekter.  Lær av andre som har lykkes.

34 n IMAGINAR - VIRTUELT STUDIO FOR 3D
Det London-baserte 3D studio Imaginar har skapt seg en spennede 
markedssituasjon gjennom å satse på å bygge virtuelle nettverk.

37 n SAMYANG XEEN
Vi tester Samyang sin nye optikkpakke.

I hvert nummer
06 n LEDEREN

08 n PRODUKTNYHETER

40 n BRANSJENYTT

42 n GALLERIET

Zygomatic Animation Studios utvikler 3D animasjonsfimer for medisinsk bruk

Dokumentarfilmen om Kaizer Orchestra ble finansiert via crowdfunding, vi har undersøkt hvilke 
muligheter denne finansieringsformen gir.

Framtiden er å jobbe i digitale nettverk forteller Future Group i Industry Opinion

Coverfoto: Sony 

Praktisk
FILMVERKSTED
Bor du i Oslo og vil utvikle deg som filmskaper?

Registrer deg hos Oslo Filmverksted for kurs våren 2016:
• Manuskurs
• Praktisk regiarbeid og filmskuespill
• Kortfilmproduksjoner
• Klipp, etterarbeid og lydlegging

www.filmverksted.no
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Hi robotic
Tallene som spås for tingenes internett - the Internet of Things 
(IOT) er store. Flere aktører har regnet ut at antallet dagligdagse og 
bedriftsbrukte enheter vil øke fra dagens omtrent 2 milliarder enheter 
til nærmere 10 milliarder i 2018 - ja noen snakker om opp mot 100 
milliarder enheter innen 2020, og vi snakker da om alt fra parkometre 
til hjemmetermostater.

Internet of Things (IoT) er noe som ingen helt vet hva er, men som vil 
være en milliardindustri om få år.  Spørsmålet er; hva har dette med 
kringkasting og levende bilder å gjøre?  Metadata, big-data, gps-sporing 
og interaktiv kommunikasjon bare vent vi vil komme dit snart.  Reklame 
og markedsføring koblet sammen. Det amerikanske firmaet Cisco som 
eier norske Tandberg tror at denne kategorien - tenk på reklametavler 
koblet opp mot internett - vil være en av de tre topp kategoriene for IoT, 
sammen med smarte fabrikker og telecommuting support systemer
Vi ser allerede hvordan logaritmer og seeropplevelser blir koblet 
sammen, hva skjer når medieprogrammeringen styres av big-data?  

Teknologien for å få ting til å kunne samle informasjon og kommunisere 
er relativt billig. Bruksområdet er tilnærmet grenseløst. Enkelt sagt 
er alt som skal til for å koble ting mot nettet en sensor og en bitte 

liten radiosender som kan viderekommunisere informasjonen som 
samles inn. Om få år vil vi forvente relevant bildeinformasjon eller 
medieopplevelser i situasjoner der det passer inn. Spennende vil det 
være å se hvem som kan følge opp dette.  Framover vil dette være et av 
temaområdene vi vil sette fokus på i Monitor.

www.xeenglobal.com

• Lyssterk blender på T1.5

• Eksepsjonell skarphet og kontrast

• Bruker standard grensesnitt for profesjonelle produksjoner

• Fullformat ( 36x24mm )

• Trinnløs ring for følgefokus-systemet

• Standard ringposisjoner for fokus- og blenderringer

• 6144 x 3160 oppløsning for 4K+ bildekvalitet

• Leveres i fem fatninger ( PL , EF , Nikon F , Sony E og MFT )

• Tre nye XEEN objektiver er på trappene

• Robust metallkonstruksjon

• Samme frontdiameter for profesjonell filmproduksjon

• Kalibrert fokuseringsskala i meter

Focus Nordic. www.focusnordic.no  •  info@focusnordic.no

Oppdag en ny verden
Med de lyssterke og pålitelige XEEN video objektivene 

kan du utvikle dine filmskapende evner

Samyang Xeen Cine Pro 2015 NO.indd   1 11.08.2015   11:07:02
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AKTUELT PRODUKTNYHETER

Elite x2 1012 er et premium design nettbrekk fra HP, utført i frest CNC alu-
minum med sterk vekt på det estetiske. Med en tykkelse på bare 8.1 mm, 
veier nettbrettet mindre enn en kilo og har en innebygd støtte, justerbar 
inntil 150 grader. Dette gir brukeren mulighet for å sette skjermen vinklet 
opp for å benytte tastaturet for input, eller å legge den flatere for bruk av 
berøringsskjermen. Enheten har en  12-tommers skjerm med Full HD, 
3:2 aspect ratio og justerer seg automatisk i forhold til ulike lysforhold.
Ytelse er avgjørende for mobile medarbeidere og derfor har Elite x2 1012 
lang batteritid, er utstyrt med Windows 10 og har en  6th generation In-
tel® Core™ M vPro™ prosessor optimalisert for høy ytelse samtidig som 
den er strømeffektiv.  Den har SSD teknologi som muliggjør en vifteløs 
konstruksjon som er tilnærmet lydløs og uten bevegelige deler. Elite x2 
1012 gir gode muligheter for brukerne å samarbeide elektronisk, har au-
diokomponenter fra Bang & Olufsen og HP Noise Reduction Software 
for å sikre at audiokonferanser kan gjennomføres med klar og tydelig lyd.
Elite x2 1012 har de portene brukere i forretningssegmentet trenger, 
inkludert  både Thunderbolt™ 3  og  USB-A porter. Den inneholder også 
et innebygget  4G LTE modem som gir muligheten for å koble seg på 
nett uten kabeltilnytning. Basert på ledende teknologi fra  Qualcomm 
Technologies -  Qualcomm® Snapdragon™ X5 LTE modem får man rask 
og stabil forbindelse og den støtter alle de viktigste 3G/4G nettverk.
Elite x2 1012 inkluderer HP Active Pen med App Launch som 
standardutstyr. Basert på WACOM teknologi har pennen in-
tegrerte trykksensorer som kontrollerer tykkelsen på den lin-
jen man skriver eller tegner på skjermen. Pennen inneholder 
også App Launch, en programmerbar Bluetooth® applikasjon 
som raskt starter OneNote eller andre Windows applikasjoner.
Elite x2 1012 retter seg mot et bredt spekter av brukere med to mu-
lige profesjonelle tastatur i full størrelse med baklysfunksjon. Begge 
tastaturene kommer fra produktfamilien HP EliteBook Folio 1020 
og er laget med en aluminum base for å oppnå vridningsstabilitet 
og utfordre bærbare maskiner. HP Advanced Keyboard inneholder 
en NFC sensor i touchpaden og en innebygd smart card leser for 
større sikkerhet. Hvis HP Advanced Keyboard kobles fra vil Elite x2 
1012 automatisk logge seg ut av domenet for å trygge data. HP Tra-
vel Keyboardtilbyr en tynnere tastaturløsning med bare 395 gram 
vekt og med full størrelse for unik produktivitet når man er på reise.

Pris: $ 899
Distributør: HP Norge AS  

HP Elite x2 1012 
Et 35 mm og et 50 mm optikk begge med lysstyrke F/2.0, lanseres. De
har mekanisk blenderinnstillinger med mulighet for å koble ut
”klick-stopp” slik at du beholder en stegløs blenderåpning, noe som er
etterspurt ved filming. Elektronisk overføring fra objektivet til
kamerahuset gir full EXIF-informasjon om hvilket objektiv, blender
etcetera som du bruker. Objektivet støtter også kameraets
forstørrelsefunksjon.

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Focus Nordic, www.focusnordic.no

Zeiss for Sony E-fatning

Trodde du at den 
analoge Super 8 
film var død, må 
du tro om igjen:  
Kodak, som vi alle 
trodde var gått til de 
evige filmarkiver, er 
gjenoppstått og lan-
serer - hold dere fast 
- et analogt Super 8 
kamera med tilhørende analog Super 8 film. Når du kjøper et analogt 
Super 8 filmkamera fra Kodak, er filmen, scanningen og den digitale 
returforsendelse for kunden inkludert. Laboratoriet vil sende deg din 
framkalte film tilbake og e-poste deg en adgangskode for å hente dine 
digitale scanning fra nettskyen, slik at du kan redigere og dele filmen 
slik du har lyst til.

Høres dette ut som som en framtidsvisjon fra 1990-taller, så er det 
faktisk motsatt. Hederkronete Kodak vil i et storstilt framstøt våren 
2016 forsøke å gjenoplive det analoge opptaksmedie film tilpasset en 
ny tidsalders teknologi. Sammen med den analoge filmen introduserer
Kodak et analogt Super 8 kamera i camcorder størrelse. Også designet
er camcorder-aktig helt ned til fold-ut-LCD-displayet.

De analoge Super 8 film kommer i cartridges med 15 meter film, fram-
erates på 9, 12, 18, 24 og 25, C-mount, et fast 6 mm 1:1.2 Ricoh objektiv, 
manuel fokus og iris, 3,5 tommer LCD display, innbygget lysmåling 
samt innebygget batteri.

Kameraet betjenes via et lille dreiehjul, som styres med én finger og 
er plassert bak det venstremonterte LCD-displayet. I tillegg kommer
det med SD-slott, FireWireport, USB-ditto og HDMI.

Pris: ikke oppgitt
Distributør: Kodak , www.kodak.com

Kodak i comeback!
Ross Video har inngått en avtale med SolidAnim om å være den  
eneste produsenten og distributøren av SolidTrack til kringkastings-  
og liveproduksjonsmarkedet. Filmbransjen har allerede benyttet seg 
av SolidTrack-teknologien i noen år, men for kringkastingsmarkedet 
er dette en spennende nyhet. 

SolidTrack er et svært fleksibelt universelt trackingsystem, som kan  
brukes hvor som helst, på hva som helst. Systemet settes opp på få  
minutter, et lite vidvinkel sporingskamera på knappe 150 gram festes 
på produksjonskameraet og kables sammen med en kompakt inter-
face-modul. Alt som trengs så er en rask kalibrering av omgivelsene.  
Sporingskameraet kan plasseres på alle typer kameraer, for eksempel 
jib, kran, pedestaller, håndholdte kameraer og steadicam.

SolidTrack-serveren analyserer bildet fra sporingskameraet, og fastslår 
hovedkameraets eksakte posisjon ved å finne relative plasseringer av 
referansepunkter i vidvinkelbildet. Systemet finner referansepunkter 
i omgivelsene, som f.eks. hushjørner, dører, skrift eller andre objekter 
med høy kontrast. SolidTrack er derfor lett å bruke i mange forskjellige 
omgivelser; inne i studioer, konsertlokaler, stadion og utendørs. Det 
er også mulig å plassere diskrete infrarøde markeringspunkter i om-
givelser hvor det er lite kontrast. Virtuelle elementer kan legges til og 
forhåndsvises i sanntid, noe som gir presise opptak med færre tagninger.
Med SolidTrack får du en ergonomisk og intuitiv løsning for bruk av 
avanserte visuelle effekter, som takler grønnskjerm, 3D rendering og 
komplekse kamerabevegelser.

Pris: Kontakt distributør
Distributør: Danmon Norge AS, www.danmon.no

Ross SolidTrack

Gjenopplev dine eventyr og fang opplevelsene i hverdagen med 
Sonys nyeste HDR-AS50 Action Cam. HDR-AS50 har blitt  
redesignet med vekt på økt brukervennlighet, med et forbedret  
brukergrensesnitt, og har nye funksjoner som er lagt til på bakgrunn av 
tilbakemeldinger fra idrettsutøvere og andre brukere. 

HDR-AS50 kommer med et stort utvalg av tilbehør. For eksempel  
kan  dykkere og svømmere nå dra nytte av et medfølgende  
undervannshus for  HDR-AS50, som gjør at opptakene kan fanges  
ned til 60 meter under havet. 

Sony’s nye HDR-AS50 Action Cam er tilgjengelig i Europa fra midten 
av februar 2016.

Pris: 2100,-
Distributør: Sony Norge AS, www.sony.no

Nytt Action Cam fra Sony
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Tekst og foto: Harald Bang Olsen

REPORTASJE  IMAGO KONFERANSEN

Denne femte utgaven av IMAGO konferansen markerte en total aksept og konsolidering av elektronisk bilde 

i filmbransjen. I motsetning til starten i 2006 da mange av filmfotografene fortsatt var motstandere og sleit 

med å forstå det digitale bildet i filmproduksjon, ble det denne gang markert en klar forståelse og et ønske 

om å se frem mot en lysere fremtid. 

Digital film på IMAGO

Det digitale bildet er ikke lenger en hemmelighet for tradisjonsbundne 
filmskapere. Foredragsholdere snakket nå om «kreativ foto og kamera-
kontroll».

Konferansen diskuterte piksler, linjer, bithastighet, bildefrekvens, 
fokusproblemer og komprimering. Målet er nå å bruke verktøyene og 
teknologien kameraer og etterarbeid byr på av muligheter på for å skape 
kreative og kunstneriske bilder. Kameraprodusentene fikk presentert 
sitt utstyr, ble stilt spørsmål og fikk ønsker fra både panelet og publi-
kum. Det var flere High-End kameraer som fikk plass for presentasjon 
på konferansen. Tilstede var Harald Brendel med ARRI, Mark Grieve 
med RED, Luc Bara med Panasonic og Tom Crocker fra Sony.

En nyttig kanskje nødvendig anledning for Sony som fortsatt sliter 
med å komme skikkelig inn på et kanskje noe konservativt publikum, 
til tross for mange gode filmskapere på skrytelista.

Regissører som foretrekker Sony kameraer
”Jeg sluttet å skyte 35mm for flere år siden. Mine siste fire filmene har 
alle vært digital, og alle fire ble skutt med Sony kameraer. De to første 

Produktspesialist Tom Crocker fra Sony.

var på F900, og min forrige film, ”Once Upon A Time in Anatolia” , 
ble skutt på F55. 

– På mange måter var Sony best egnet for meg for mine filmer.  
Produsenter av kameraer har sin egen farge forståelse og kanskje måten 
Sony forstår farger på er nærmere hvordan jeg forstår det, var dommen 
fra regissør Nuri Bilge Ceylan for noen år tilbake.

Ceylan som også brukte Sony F65 på filmen ”Winter Sleep” og sier  
videre: – For en regissør er det å kunne arbeide estetisk med  
dybdeskarpheten veldig viktig, det er viktigere enn oppløsningen.  
Med F35 og F65, som har en Super 35 chip størrelse, gir det deg mu-
ligheten til å kontrollere dybdeskarpheten som du vil. 

– I tillegg, naturlige farger og spesielt hudtoner virkelig appellerer til 
meg om F65. Og sier videre: – Det er første gang jeg har sett noe bedre 
enn 35mm. Svært få kameraer kan måle seg med dette når det gjelder 
oppløsning, dynamisk omfang og fargegjengivelse.

Den anerkjente regissør Nuri Bilge Ceylan var ikke tilstede i Oslo da 
IMAGO samlet fagfolk fra filmbransjen til et tre dagers seminar om 
kameraer og produksjonsutstyr, men det var Tom Crocker, produkt-
spesialist fra Sony, som kunne fortelle at det var flere enn Ceylan som 
hadde forelsket seg i F65. 

– Det er feil å si at Sony ikke har fått anerkjennelse blant fotografer og 
regissører i filmbransjen. F65 har vist seg å være et foretrukket kamera 
både i Hollywood og i Europa, med produksjoner som allerede har 
brukt kameraet inkludert After Earth, Lucy, Tomorrowland, Oblivion 
og The Evil Dead.

Tom Crocker sier videre: – Sonys F65 kamera oppfyller krav fra  
fotografer og regissører med å gi høyere oppløsning enn noen  
tidligere digitalt filmkamera, med høyere eksponering og brennvidde, 
dynamisk omfang og bredere fargespekter enn noen gang før.

Sony med produksjon av egne chips.
Sony F65 er Sonys første high-end kamera med en CMOS-sensor som 
utnytter flere nye teknologier som er unike for Sony og Sony er også 
den eneste filmkameraprodusenten som produsere sine egne chips. 
Teknologien bak CMOS-sensor i F65 betyr at dette kameraet har et 
betraktelig større fargerom en sammenlignbare kameraer.

Måten sensoren er bygd ut på gir en offisiell sensorstørreløse på  
8192 x 2160 piksler. Sony F65 har en sensor med samme størrelse  
som Super35 film - som jo igjen betyr at det er ingen grunn til bekym-
ring om regissørens eller fotografens favoritt linser ikke dekker hele 
bildeområdet. Sony har også fordelen av å ha en mekanisk lukker, noe 
som betyr at det ikke er noen rullende lukker forstyrrelser (ved has-

tigheter på opptil 60 bilder per sekund). Kameraet bruker alltid hele 
sensoren men kan kun bruke mekanisk lukker opp til 60p, men må 
bruke elektronisk globallukker opp til 120p. Antall fotosites som blir 
tatt inn i RAW filer uforandret og er alltid i hele sensoren.

Sonys F65 RAW-filer gir en opprinnelig dybde på 16-bits lineær filer 
- sammenlignet med 12-bits filer av en Alexa, 10-bit av en C300 eller 
8-bit av en DSLR.

For produksjoner som ikke trenger eller ønsker RAW, er kameraet også 
lagd til å kunne ta opp direkte i et format Sony kaller ”SR”. Dette er 
en versjon av MPEG-4, kjent som ”Simple Studio Profile”, og det er 
nøyaktig samme codec som brukes i HDCAM SR tape. Du kan spille 
på tre bithastigheter - 220mbps, 440mbps og 880mbps i enten 4: 2: 2 
eller 4: 4: 4 og 10 eller 12-bits farger.
 
Sony F65 har filbasert SR Codec opptak som muliggjør rask, effektiv 
episodisk arbeidsflyt for TV-produksjoner, mens 16-bit lineær RAW 
støtter de mest krevende spillefilmer. F65 bruker 20 millioner photo 
Super-35 sensor og fanger uovertruffen bilder med høy oppløsning 
med 14 stopp av Dynamic Range. Dette blir registrert i 4K RAW fra 
1-60fps og i 2K RAW opp til 120fps. F65 har også utgang 1080p i Sonys 
SR innspillingen codec. 

Sony selskapet lager mer enn filmkameraer
Sony F65 kan være teknisk fantastisk, men har likevel ikke kunnet måle 
seg med ARRI og RED når det gjelder hva de aller fleste filmskaperne 
foretrekker til sine produksjoner. 

KAMERAUTLEIE
www.tv-team.no  tv-team@tv-team.no  tlf: +47 22111258  Sandakerveien 72, 0484 Oslo

Filmfotografer, regisører og produsenter møttes på konferansen.

Sony F65 har spesifikasjoner: 
• 20M 8k Sensor

• 14 stopper High Dynamic Range med mye bredere fargespekter

• Rotary lukker fjerner bevegelsesartefakter; 4 ND filter innebygd 

med roterende lukkeren.

• Wi-fi operasjon for fjernstyring fra tablet-enheter (inkludert 

Android-baserte Sony Tablet S og Apple iPad)

• HD-SDI-utgang med visning LUT for on-set overvåking med fokus 

bistå zoom

• 60 Protokoll fra 16 bit Linear RAW fil spiller inn på en 1TB  

SRMemory kortet på 24fps

• IIF ACES arbeidsflyt
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Mye av dette skyldes i følge Tom Crocker: – Sony er et selskap som 
ofte forbindes med at vi produserer alt fra konsumentkameraer,  
prosjektører, skjermer og High-End kameraer til filmindustrien.  
Kanskje dette er noe av årsaken.

Tom Crocker sier videre: – En annen årsak kan være at menyen for F55 
virker noe komplisert fordi vi har utviklet et kamera som også er i bruk 
i vanlig tv produksjon, sport, drama, dokumentarfilm og ikke minst 
liveproduksjon. De diverse kravene gjør at en mer enkel meny kun til-
passet kinobransjen ikke hadde vært noe godt svar for de fleste av våre 

kunder. Når det er sagt så har versjon 7 av fireware på F55 fått en helt 
ny hurtigmeny som har rettet på veldig mange av disse utfordringene.

Det blir spennende å følge med på hva som skjer videre med Sony og 
deres satsing mot filmbransjen og hvordan konkurransen med RED og 
Alexa utvikler seg. Neste kamparena blir DAB i april 2016.

Paul René Roestad.Den anerkjente fotografen Kommer Kleijn SBC, leder i teknisk komite hos IMAGO, var den 
første som filmet i digitalt stor format film.

Tenikk og muligheter for hele produksjonslinja ble diskutert i Oslo.

Lyssettingsteknikker
Lyssetting for fi lm og digital • Hardt og soft light 
• Fargetemperatur • Eksponering • Filtere

LYSKURS 
for fi lm

Monitor og Oslo Filmverksted arrangerer to-dagers praktisk
cinematography workshop, som dekker grunnleggende lys-
setting for fi lm og digital video.

KURSOVERSIKT
Varighet: 2 dager, weekend
Tid: 10.00 - 17.00
Kursmål:  Bli trygg på lys-
sette kreativt og profesjonelt 
for å gi ditt kameraarbeid et 
dedikert kunstnerisk uttrykk.
Antall deltagere: max 10
Pris: 2950,-  

Påmelding:  
www.fi lmverksted.no

I løpet av en weekend vil du lære hvordan du kan sette opp profesjonell 
lyssetting for fi lm. Guidet gjennom praktiske demonstrasjoner, vil vi foku-
sere på hvordan få digital fi lm til å se som best ut, gjennom å bruke en 
rekke forskjellige lys og kamerafunksjoner. Du vil oppdage de tekniske 
forskjellene ved å skyte i forskjellige formater, opptak for dokumentar og 
drama, samt opptak i studio, på location og med naturlig lys. 

Profesjonelt fi lmfoto er en blanding av kunst, vitenskap og praktisk hånd-
verk, og vår veileder Thomas Diseth (fnf) vil hjelpe deg med å utvikle din 
personlige fi lmfaglige stil.

Dette praktiske fi lmverkstedet gir deg grunnlag for egne valg og erfaring 
i å bruke uilke lyssettingsmetoder. Vi vil fokusere på følgende områder i 
løpet av helgen:

Kameraarbeid
Operasjon • Framing • Ratios • Optikk (for S16mm, 35mm 
& digital) • Kamerabevegelser • Depth of fi eld • Focus pulling

Påmelding: www.fi lmverksted.no
For mer informasjon: g.bergersen@gmail.com / ring 48 03 41 83 for å booke en plass.
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Tekst & foto:  Kent Moorhead 

INTERVJU FIDO FILM & KUNG FURY

Kung Fury, en actionfilm som er satt til 80-tallet med en tidsreisende politimann i hovedrollen. Filmen skal 

foregå i Miami, men Miami er ikke Miami, men et studio i Umeå i Sverige. Filmscenene er filmet foran en grønn 

skjerm. Kung Fury er filmen der Hitler og dinosaurier står på rollelisten og der utrolige visuelle effekter løses 

på et relativt lite budsjett. Disse visuelle effektene, eller VFX, ble i hovedsak løst hos Fido Film. 

Spennende å få være en del av Kung Furys suksess

Vi treffer Matilda Olsson, VFX-produsent for 
Kung Fury, i Fido sine lokaler på Monopolet på 
Södermalm i Stockholm, et restaurert hus som 
nå har blitt base for en rekke ulike designsel-
skap. En heis med glassvinduer tar oss opp til 
hva som kan beskrives som ett nerdeparadis, 
i alle fall for alle som har fått sett filmen, og 
særlig de som har lagt sin elsk på den digitale 
leken i Kung Fury. Glasmontere med mons-
tere og romfigurer fra ulike prosjekter, og blant 
annet et robotkostyme laget av kartong, som 
forestiller en Kung Fury-robot.

Fido ble hyrt inn for å jobbe med VFX, 
altså visuelle effekter, av regissøren og skape-
ren av Kung Fury, David Sandberg. Sandberg 
hadde brukt visuelle effekter tidligere i sine 
reklamefilmer, lenge før han skapte  Kung 
Fury. Denne kompetansen kom til nytte i fil-
men, som i Sverige har blitt sett av million-
publikum og som vekket oppmerksomhet i 

med materialet. Dette innebærer en risiko for 
å miste materialet og derved dyrbar tid. Midt 
i alt det kreative må det finnes en klar orden.

– I ett prosjekt som dette her kan tusen sa-
ker gå feil, hvis man ikke holder tungen rett i 
munnen. Fido har erfaring fra en rekke større 
produksjoner og det å håndtere mange sek-
venser uten å rote seg bort i skogen av tidligere 
versjoner og skjema.

Hollywood. På internet ligger ikke bare filmen 
og trailern, men også en rekke filmer fra ulike 
deler av verden som viser seernes reaktion når 
de ser på filmen. Gapende latter blandes med 
beundrende kommentarer om den absurde 
handlingen. I tillegg så finnes selvsagt også 
David Hasselhoff, kjent blant annet fra TV-
serien Knight Rider. Han synger filmlåta, True 
Survivor, og har nå igjen blitt en kultfigur, tak-
ket være Kung Fury.

Fido er altså selskapet som hjalp David 
Sandberg med VFX. Men i Fido fikk han ikke 
bare teknisk hjelp, han fikk også en kreativ 
partner som kunne hjelpe han med dyrke 
fram  sin visjon.

”Mye av alt”
Han hade rukket å gjøre ferdig sin trailer og 
han viste hva han ville ha. Matilda Olsson 
sammenfatter visjonen som ”mye av alt”. Det 

var selvfølgelig ingen lett oppgave å fullføre 
uttrykket i fra trailerne, men Matilda Olsson 
synes at dette har  fungert utmerket.

– Traileren var jo veldig inspirerende. Og 
fordelen var at vi takket være traileren hadde 
benchmarks for hvilken look vi skulle etter-
streve. Ulempen var at en del assets allerede 
var bygget og måtte gjøres om for å passe 
inn i Fidos pipeline. Men det var i det store 
sammenhengen ikke noe stort problem. Den 
største utfordringen var uten tvil å lykkes med 
å gjøre så mye på så kort tid og det med et for-
holdsvis lite budsjett. Men denne utfordring-
en lokket også fram mengder med kreative og 
smarte løsninger som jeg synes hjalp filmen til 
å bli ennå bedre og morsommere. Blant annet 
programmerte vi en helt egen Houdini-plugin 
slik att vi kunne skape en kjempearme av bare 
en eneste soldat filmet i mot green screen. 

David Sandberg bruker modeller som han 

kombinerte med VFX. Fido jobber med den 
digitale delen av alle modellsekvenser i filmen, 
blant annet en tankbil som eksploderer og sce-
nen der Kung Fury slåss med Arcade Robot. 
Samarbeidet innebærer at David Sandberg 
var tilstede på Fido, under arbeidet. Han og 
hans nærmeste team ”flyttet inn” og Matilda 
Olsson synes at det gjorde det enklere da han 
alltid fantes i nærheten for feedback og krea-
tive diskusjoner.

– Rent praktisk gjorde David og hans firma 
Laser Unicorns effektene i Viking-sekvensen 
mens Fido hadde ansvaret for de øvrige sek-
vensene i filmen. Bortsett fra den helanimerte 
animé-sekvensen med kobran i dødsriket, 
som ble gjort av det franske studio Old Skull 
Games. Vårt mål var å skape en filmatisk vir-
kelighet ut av Davids kreative visjoner og at 
han skulle få så mye ”bang for the buck” som 
mulig med det relativt tighte budsjettet. Fokus 
lå alltid på å tenke smart for å holde alle tids-
rammer og levere best mulig resultat på et så 
effektivt sett som mulig – og ennå beholde den 
nødvendige fleksibiliteten i projektet.

Spesialeffekter – en riskfaktor
Spesialeffekter skaper utrolig store mengder 

Matilda Olsson, VFX-produsent, for Kung Fury-prosjektet på Fido.

Fido Film ble hyret inn for å gjøre VFX til actionfilmen Kung Fury.

Det er her verktøyet ftrack kommer inn. Når 
Fido startet opp, utviklet de sin egen program-
vare, ftrack, for å holde orden på spesialeffekt-
klippene og hva som  ble gjort hvor.

– Ftrack er et asset management-program 
som lar oss få kontroll på alt fra tidsbruk, per-
sonalplanlegging og skjema for versjoner og 
feedback. Takket være ftrack kan man planere 
hele postproduksjonen før den i hele tatt har 

Panasonic presenterer verdens første 4K 
videokamera med 4/3 størrelse sensor, 
integrert zoomoptikk og 120 fps hi-speed 
i FHD.

Kom innom og test kameraet hos oss!

Bestill i dag for å sikre deg denne kraftige 
og allsidige kamerapakken!

AG-DVX200

Kontakt oss for tilbud og veiledning fra 
våre kunnskapsrike medarbeidere!

Telefon 22 80 40 00 info@videoutstyr.no www.videoutstyr.no Stanseveien 4, 0975 Oslo
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REVOLUSJON I LED-LYS!

TA KONTROLL OVER LYSET
Med softboks og grid fra DoP choice.
Finnes til nesten alle typer LED-lys.

”under my camera there should  
be an  head” – Jim Jannard

-fluidhode, -stativben, -følge-fokus, 
-hand-grips, -matteboks.

Deluxefilm, Enebakkveien 69, 0192 Oslo
Tlf. 91 14 05 30 

e-post: mail@deluxefilm.no, www.deluxefilm.no

 Portable Studio 
– alt du trenger i èn ryggsekk.

Fra. Kr. 1690.- ex mva

Deluxefilm AS, Wedel Jarlsbergs vei 36, 1358 JAR, 
tlf. 91 14 05 30

e-post: mail@deluxefilm.no, www.deluxefilm.no

Cineo Maverick 
(remote phosphor)

Tåler regn.  Batteridrift.   
Optimal for location filming.

Bi-Color fra kr. 13530.- ex mva

Kung Fury og Katana står øye mot øye overfor Thor.

Joakim Eriksson, VFX Artist, med nazirobot-fuggelen som slåss med Dinomite i bunkerscenen.

Fra venstre: Arcade Robot, Katana, Triceracops, Kung Fury, Barbarianna og Dinomite.

begynt og siden hele tiden holde total kontroll på hvordan prosjektet 
ligger ann tidsmessig. Det er riktig å si at vi aldri hadde klart å gjøre  
Kung Fury-projektet like smidig om det ikke hadde vært for ftrack. 

Ftrack fungerte så bra at de har startet et separat selskap – ftrack, 
som holder til i samme lokaler. Det finnes fortsatt en forbindelse 
mellom selskapene og Fido har alltid siste versjon av ftrack, som de 
mener at de ikke skulle klart seg uten. Ftrack brukes også av en rekke 
andre, som for eksempel Filmlance. Orden er avgjørende og ikke i 
strid med kreativitet. Det er heller slik at det er forutsettningen for 
det kreative. Det viktigste er å unnvike å kjøre seg vill og plutselig 
innse at man umulig kommer til å bli klar i tide, sier Matilda Olsson. 

– Det er derfor livsviktig å være velplanlagte og hele tiden vite eksakt 
hvordan man presterer i forhold til planen, også for å kunne ha råd til 
en fleksibilitet. Selv om det låter trist så er deadlines veldig viktig, samt 
kunnskapen du trenger for å  ta raske beslutninger i rett tid.

Hvilke datamaskiner, programvare og utstyr skulle du ville på-
peke som særskilt viktige i  denne produksjonen?

– Vi bruker først og fremst Maya, Nuke, Houdini og V-Ray. Men vi 
brukte også en alldeles ekte gammel VHS-spiller fra 80-talet for å få 
fram rett look’n’feel i filmen. Så jeg sier nok at det var den gamle VHS-
spilleren som var det viktigste utstyret under produksjonen (latter). 

Kung Fury har altså fått et enormt gjenomslag blant seerne. Men 
også i filmbransjen, særlig i USA. Amerikanske bransjemagasiner har 
skrevet mye om blant annet Fido sitt arbeidet.

– Vi blir glade for all oppmerksomheten. Men man blir selvfølgelig 
ekstra glad når tungvektere sprer lovord om filmen og effektene. Det 
var også sykt morsomt å oppleve når et premierepublikum lo og jubler 
for noe som vi faktisk har skapt, for eksempel et specielt godt ansiktsut-
trykk på Triceracop, eller den der fantastiske scenen der Kung Führers 
nazirobot-fugl slåss med Dinomite i bunkerscenen. Den der følelsen av 
at ”faen, vi har gjort det her og de elsker det”. Det er en fantastisk følelse. 
Det er utrolig morsomt å få være en del av Kung Fury sin framgang.  Vi 
var alle som en stor familie når vi gjorde filmen, og nå når den erobrer 
verden føler man seg stolt over å ha vært med å skapt filmen.

Har dere fått flere jobbtilbud?
– Fido har så absolutt fått flere tilbud om prosjekter etter at filmen 

kom ut. En del av dem er fra folk som bærer på Kung Fury-lignende 
drømmer og håper å kunne gjøre samme type reise som David har 
gjort. Da er det viktig å minne dem om at Davids suksess ikke var en 
tilfeldighet. Det lå mye, mye hardt arbeidet bak.

– Fido gjorde mye jobb for pengene. Det var verdt det fordi det var 
et så spennende arbeidet, men det finnes også en forhåpning om at 
oppmerksomheten omkring dette prosjektet skal innebære at de får 
arbeidet med den langfilmen som alle håper på skal bli fortsettelsen. 
Forhandlingene med Hollywood pågår ennå. Og Sverige kan måle seg 
med hvem som helst i verden, når det gjelder VFX.

– Vi er utrolig dyktige på visuelle effekter i Sverige og har flere 
selskap som gjør det meget bra internasjonalt. Det merker man jo 
også i og med at både Fido og andre svenske selskap ofte arbeider 
med internasjonale produksjoner. n
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Tekst: Peter Fredberg

Foto: Peter Fredberg, Zygomatic Animation Studios

INTERVJU ERIK KYLÉN, ZYGOMATIC ANIMATION STUDIOS

Det begynte med en spillide for fire år siden og ikke ante de da, at de en dag skulle få delta på operasjoner 

og skape en helt unik animasjonsvirksomhet. Monitor traff Erik Kylén, sjef for Zygomatic Animation Studios 

og MedFilm, og fikk en leksjon i digitale operasjonsinngrep. Så neste gang du skal opereres, forlang å få se 

inngrepet animert.

Digitale operasjonsinngrep

Erik Kylén, Joel Stenholm og Ben Mowbray 
gikk i sammen på en en treårig utdanning i 
3D-animasjon. Tidligere fantes en ide om en 
animert serie som de kalte Duffton Friends.

– Vi bygget opp en hel verden med karak-
terer vi synes var morsomme og intressante. 
Tanken var at vi skulle gjøre en piloepisode 
for å vise hvor genial ideen var sier Erik Kylén.

Fikk tusentalls visninger
Gutta pitchet projektet for Innovatum. De 

takt med at modellene vokser og begynner å 
ta form kan vi legge til og flytte geometrien på 
utvalgte steder for å øke detaljnivået.

All 3D-animajson for en film tar cirka to 
til tre uker å få ferdig. Det er ofte det forbere-
dende arbeidet som er det mest tidskrevende 
som manusutvikling, modellering av verktøy 
og kroppsdelene som skal brukes i filmen samt 
riggingen av disse. Riggingen innebærer at 
man kober ledd og kontroller ulike 3D-objekt, 
for eksempel et hofteledd for å kunne animere 
dette på et senere tidspunkt.

For å sikre at de medisinske filmene skal 
stemme med virkeligheten så kontakter vi 
leger på ulike sykehus, og ber de se på den 
ferdige filmen og på en slik måte kvalitets-
sikre disse. På denne måten får de også viktig 
feedback.

– Dette har fungert meget bra til nå. Målet er 
at vi skal dekke alle de vanligste operasjonene 
og inngrep. Det er nok en grense der en ope-
rasjon er så pass uvanlig at det ikke lønner seg å 
ha en film om dette. Men hvor den grensen lig-
ger vet vi ikke ennå, vi har definitivt ikke nådd 
dette ennå. Det går sikkert ann å produsere 
150 filmer og pr. dags dato har vi i underkant 
av 50 filmer i biblioteket. Så det er mye igjen 
å  gjøre!

Hvilken teknikk jobber dere med?
– Autodesk Maya, som er de samme pro-

grammene som Disney, DreamWorks og Pixar 
bruker når de jobber med 3D-animasjon. Vi 

hjelper selskap som har en innovativ forret-
ningside med internasjonale forutsettninger, 
eller som har potensialet til å bli noe stort. Det 
handler om selskap innen web, apper, design, 
musik, film, energi- og miljøteknik, samt pro-
duksjonsteknikk og media. Alt i en salig men 
herlig blanding.

De synes at ideen var så intressant at de  
slapp selskapet inn på deres inkubatorpro-
gram. Der fikk gutta mulighet til å utvikle sin 
ide i løpet av en seks måneders periode. Etter 

dette fikk de gå gjennom en tøffere gransking 
med en referansegruppe som bestod blant an-
net av eksperter innen  økonomi, juss og folk 
fra 3D-bransjen. De skulle slå fast om ideen 
var holdbar nok for å få fortsette i inkubator-
programmet, som strekker seg over tre og et 
halvt år.  

Teamet presenterte alt de hadde jobbet med 
i løpet av det første halvåret. Her viste de hvor 
langt de hadde kommet med Duffton Friends, 
forskjellige eksempler på produktvisualise-

ringer og eksempler på medisinske animasjon. 
Dette skapte interesse hos referansegruppen, 
dette var noe de ble anbefalt å gå videre med.

 – I begynnelsen var vi litt urolig for hvordan 
det skulle gå om vi bare rettet oss inn på medis-
insk visualisering – vi hadde faktisk bare fått 
en (1) bestilling!  Vi lagde en ny forretnings-
plan, undersøkte markedet og fant ut at det 
ikke fantes noen andre som gjorde kun dette. 
De første filmene vi lagde fikk flere tusen vis-
ninger . Pasienter tok kontakt og fortalte at de 
kjente seg tryggere etter å ha sett filmene. Selv 
leger syntes at dette var et viktig verktøy for 
dem. Med dette potensialet i ryggen føltes det 
mye lettere å ta beslutningen om å gå videre.

Filmene kan handle om ortopedi, med blant 
annet hofter, kne og rygg. Laseroperasjoner 
for øyne, allmenkirurgi med blindtarm, gal-
leoperasjoner samt gastrisk bypass og tan-
ningrep. De vender seg til alle typer klinikker, 
private og offentlige, som jobber med slike 
operasjoner.

Fortell om produksjonsprosessen for 
medisinsk 3D-animasjon.

– Vi starter opp med egen research slik at 
vi forstår hvordan operasjonen foregår. Etter 
dette skriver vi ett veldig enkelt manus der vi 
tar opp hva som skal kommuniseres og hva vi 
tror det er viktig å ta opp. Manuset sendes så 
til en lege og vi blir ofte korrigert (latter), men 
det er slik det skal være. Vi får tilbake manus-
utkastet fra legen med alle endringer, som ofte 
inneholder det alt for mye informasjon, og da 
er det vår tur til å ta fram saksen. Så sender vi 
det, fram og tilbake, til vi har kommet fram til 
en løsning som kommuniserer det viktigste på 
en effektiv måte. 

– Når alt ser bra ut starter vi opp produks-
jonen. Da modellerer vi opp viktige verktøy. 
Vi bruker oftest å hoppe over skalpellbruken, 
fordi dette oppleves unødvendig, men i blant 
må vi ha med oss et verktøy for å vise hvor 
man går inn og hvordan det ser ut, helt en-
kelt. Når modelleringen er  ferdig begynner vi 
å animere. Er det på et helt nytt sted i kroppen 
som vi ikke har gjort film på tidligere så må 
vi skape et nytt organ. Vi har i pr. dags dato 
kanskje 90 prosent av den mennesklige krop-
pen modellert.

Hvordan går selve modelleringen til?
– Når man modellerer bygger man opp et 

objekt i 3D-programmet. Vi bruker å ta ut-
gangspunkt i en forutbestemt form, for eksem-
pel en kube eller en sylinder, som vi så tilfører 
geometri i form av polygoner. Disse polygone-
ne skulpteres til objektet oppnår rett form. I 

Erik Kylén, sjef for Zygomatic Animatian Studios og 
MedFilm, ser igjenom en av deres ferdige filmer om 
tannproteser.

Erik sammen med Alexander Cederlund foran to BenQ 24”-skjermer. Her jobbes det med en galleoperasjon som 
gjenomføres ved hjelp av tittehullteknikk.

har bra ytelse på dataparken og kjører med 
64 GB RAM-minne.  På denne måten kan 
vi raskt rendre dette på dataen og når vi tar 
fram 3D-bilder. I snitt finnes 5 TB harddisk-
kapaasitet tilgjengelig på hver datamaskin. 
Alle programmer vi bruker i produksjonen, 
inklusive operativsystemet, kjører på en SSD-
disk i de forskjellige datamaskinene.  Samtlige 
produksjonsmapper med arbeidsfiler og still-
bildesekvenser lagrer vi på en 4TB SSHD, det 
vil si en hybrid-harddisk. 

– Stillbilder jobbar vi på i Photoshop. For å 
ta referansebilder på eksempelvis utstyr eller 
instrumenter bruker vi Nikon D90. Skal foto-
grafier brukes i filmer eller på websider hyrer 
vi inn en fotograf som bruker et Canon 5D 
Mark III. 3D-sekvenser og stillbilder klippes 
i Adobe Premiere og After Effects. Vi sjekket 
ut Fusion men vi syntes at vi har alt på plass 
i Adobe-pakken. Wacom Intuos Pro 4-tegne-
plater bruker vi også. Når det gjelder skjermer 
bruker vi BenQ 24” og da minst to skjermer 
per arbeidsmaskin på grunn av 3D-program-
mets kompleksitet. Som 3D-animatør har 
man veldig mange vinduer oppe samtidig, 
og jo flere skjermer man har desto lettere blir 
arbeidet.

Hvordan sørger dere for backup?
– Vi arbeider utelukkende via Dropbox Bu-

siness, noe som gjør at alle arbeidsfiler synkes 
både lokalt og på samtlige datamaskiner, men 
også i nettskyen. Skulle en harddisk mot for-
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• Yrkesdykker kl. 1 - tilfredsstiller alle sikkerhetskrav

Operatør: Amund Lie, FNF •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •  •

• Komplette løsninger for opptak i basseng og sjø
• Opptak til 50 meter+ dybde

         • Splashbag/actionhus til ARRI Alexa, Phantom Flex, 35mm o.a.
• Undervannshus til RED Epic / Scarlet / M-X

FILME UNDER VANN?

modning kræsje kan vi enkelt bytte ut denne 
og synke inneholdet via klienten. Utover dette 
sikkerhetskopierer vi produksjonsmappene til 
en ekstern nettverkslagring en gang i måne-
den.

Hvilke fordeler er det ved å skape 3D-ani-
masjoner kontra å presentere dette med 
vanlig film?

må være på sykhuset, kan de kjøre bil etter på, 
hva skal man spise osv.

– Dette er  virkelig ikke noe jeg regnet med 
å få oppleve når jeg studerte 3D-animasjon, 
men vi har fått delta på en rekke operasjoner 
på denne måten. På min første operasjon sa 
legen til meg at jeg skulle legge hendene på 
pasientens rygg, så jeg gjorde som jeg fikk for-
talt. Da tok legen fram skalpellen og dro ett 

 – Du kan fokusere på det man vil få fram 
og ta vekk alt annet. Pasienten forstår visuelt 
hva som kommer til å skje i kroppen under 
et inngrep. 3D-animasjon passer veldig bra til 
dette. Før en operasjon så fokuserer vi på hva 
pasienten skal tenke på før operasjonen og det 
som skjer under selve operasjonen. Så går vi 
videre med hva som skjer etter operasjonen 
og hva pasienten skal tenke på: hvor lenge de 

Et bilde av kneeets anatomi med de viktigste 
sene- og muskelfestene. Her ser man fordelene 
med 3D-animasjon da man lett kan ta bort lag som 
ikke er relevante for det som skal kommuniseres til 
pasienten.

operasjonssnitt mellom mine hender! Takk og 
lov for at en sykepleier kom med en spybøtte 
som jeg kunne bruke. Jeg klarte med nød og 
neppe å svime av den gangen!

Pasientperspektivet
Erik  synes at de tar vare på pasientperspekti-
vet. De er ikke leger, sykepleier eller pleieper-
sonalet, med de lager digitale filmer for pasien-
ten og kommuniserer det de selv skulle ville 
vite om de skulle inn for operasjon. Gjenom 
filmene opplever pasienten å få informasjon 
om hva som skjer og kan stille relevante 
spørsmål til legene. Legene opplever i stedet 
at dette ikke er en vanlig dusinoperasjon,  og 
at pasienten engasjerer seg. På denne måten 
blir filmen en effektiv kommunikasjonslenke 
mellom sykehus og pasienten. Det vanligste 
er at pasienten får se filmen, enten på legens 
datamaskin, men de kan også vises på en TV i 
venterommet. Nettbrett med deres filmer har 
også blitt en viktig visningsarena. På enkelt 
sykehus har de begynt å vise filmer på opp-
våkningsavdelingen. Når pasienten våkner 
opp så finnes det et nettbrett der inngrepet 
vises og hva som kommer til å skje videre.

Teamet håper også på å nå ut på det inter-
nasjonale markedet med deres medisinske 
animasjonstjenste.  Operasjonene er ganske 
like verden over. Erik sier at 90 prosent av fil-
mene kan versjoneres, men 10 prosent får de 
justere i forhold til kunden .   

– I Europa og USA er det faktisk ingen større 
forskjell. Det er også lett å oversette filmene 
til ulike språk. Det er enkelt å få en film med 
somalisk tekst eller andre språk, om det skulle 
trenges.

Hva har vært vanskelig å skape med deres 
teknikk?

– Det vanskelige har nok faktisk vært å slak-
ke litt av på våre ideer. Vi må akseptere at vi 
ikke kan få gjennom alt. Vi må kunne tilpasse 
oss. Men det kommer selvsagt en grense der 
vi ikke kan tilpasse oss lenger. Om en leger sier 
at det her snittet er to millimeter for kort, da 

Erik Kylén, sjef for Zygomatic Animatian Studios og MedFilm.

om, for det er litt hemmelig. Det jeg kan si er 
at det er et internasjonalt produksjonsselskap 
som jobber med en ny animet serie. De hadde 
vanskelig for å finne dyktige folk og de så  at 
en av våre styrker er karakteranimasjon. Så vi 
får ferdige modeller, landskap og alt. Så er det 
bare å sette i gang med karaktersanimasjon! 
Den minner faktisk litt om Duffton Friends. 
Den er morsom samtidig som man undrer litt 
på hvorfor de lykkes og ikke vi. Men det er 
strålende at vi får muligheten til å være med 
og hjelpe til på dette prosjektet.

Et interessant sidespor er at Duffton Friends 
ikke har blitt skrotet, men har fått et nytt liv i 
en app som teamet har laget, Kul med Duffton, 
som går kjempebra med over 10 000 nedlas-
tinger. Det er en utdanningssapp rettet mot 
barn mellom seks til åtte år, og som hjelper de 
å lære seg å skrive. n

må vi slå fast at det ikke spiller noen som helst 
rolle for pasienten. Der har vi lært oss å være 
tydelig. Filmen skal naturligvis være medis-
insk korrekt, men enkelte ting må vi fastslå at 
ikke er relevant for pasienten. Når det gjelder 
selve modelleringen er de anatomiske kor-
rekte modellene vanskelig å få til. Det går ikke 
ann å skape en figur som ikke fungerer,  den 
må være 100 prosent korrekt. 

Nå holder de på med en ganske ny måte å 
bruke digital film på, og det er rehabiliterings-
delen. Det handler om fysioterapi og det er 
vanskelig fordi det er veldig viktig å få beve-
gelsene korrekt. .

– Vi kan lett animere bevegelsene, det er 
ikke  noe problem. Men å få det helt korrekt 
når håndledd og biceps bøyes samtidig. Det 
kan være en riktig utfordring å få på plass.

Jeg så at dere satt og jobbet med noe nytt 
som ikke har med medisin å gjøre?

 – Jasså du! Det kan jeg ikke fortelle så mye 

Det som skal animeres bygges opp i 3D-programmet Autodesk Maya. Simon Begby jobber 
med en hofteproteseoperasjon.
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Sennheiser har lansert et gunstig digitalt trådløst system rettet mot filmskapere og kameramenn i  

farten.  Senderen har ikke noe volumratt og mottakeren er ikke mye større enn en lighter. Systemet svitsjer  

automatisk mellom fungerende radiofrekvenser, senderen kan i prinsippet ikke overstyres og det kreves  

bare to knappetrykk for å komme i gang. For bra for å være sant? Monitor undersøker saken.

Tekst: Frederick Norén

TEST DIGITAL LOMMESENDER OG KAMERAMOTTAKER

Sennheiser AVX-MKE2

To knappetrykk – og du er i gang!

nes noen innstillninger å endre,  ikke noen . 
Systemet er selvkonfigurerende og alt som 
kreves er at senderen og mottakeren synkes 
med hverandre – det gjøres med et knappe-
trykk på hver enhet.

Senderen sjekker ut hvor sterkt signalet 
er fra mikrofonen og skulle lydstyrken økes  
markant, så tar senderen signalet inn momen-
tant. Dette er i følge produsenten vanskelig å 
overstyre signalet, og jeg tenker det er en  
strålende ide.

Senderen er utstyrt med et oppladdbart 
batteri som fikser opp til 15 timer med bruk. 
Batteriet lades via en USB-tilkobling på un-
dersiden av mottakeren og kan enkelt byttes ut 
med et lignende batteri om det kreves.

MIKROFONEN
AVX-systemet kommer med en  MKE2 EW-
Gold-mygg med kulekarakteristikk eller en 
billigere ME2-mygg (samme som følger med 
G3-systemet). Begge modellene har et blått 

Sennheiser har flere års erfaring med å  ut-
vikle trådløse systemer og G3-systemet finnes 
i mange filmskaperes lydvesker. AVX-systemet 
bygger på en helt ny design og radioover-
føringen er digital. Frekvensene som brukes 
ligger mellom 1 880 til 1 900MHz og er lisens-
fritt – på de samme frekvensen som normalt 
brukes på trådløse telefoner som nå får selskap 
av AVX. 

Sennheiser anbefaller at maks tolv systemer 
er i gang samtidig, noe som burde være aktuelt 
for de fleste uteopptak. Radiosendningene lig-
ger normalt på 10 mW, men kan automatisk 
økes opp til 250 mW (peak). Sender og mot-
takere kommuniserer med hverandre, slik at 
når mottaket blir svakt øker man automatisk 
sendningsstyrken. Det digitale signalet er 
kryptert og inneholder 24-bits lyd med 48 
kHz samplingsfrekvens.

 
SENDEREN
Senderen er i størrelse noe smalere og noe kor-

Sennheiser AVX-MKE2 er et trådløst digitalt system og består av en 
digital lommesender og kameramottaker med tilhørende mygg.

merke på kabelen som viser at den har for-
sterket skjerming slik at det ikke plukkes opp 
forstyrrelser fra de digitale radiosignalene. I 
pakken inngår en holder til myggen og et stk 
vindsbeskyttelse.

Selv om MKE2-myggen gjør systemet nes-
ten 2 000 kroner dyrere, så er det verdt hver 
eneste krone. Lydkvaliteten er meget bedre 
og jeg vet av egen erfaring, fra mine år som 
teaterlydteknikker, at den fikser ganske tøffe 
tak uten å gå i stykker.

Det finnes også en mulighet for å kjøpe  
en håndmikrofon som passer bra for  
feltreportere. 

MOTTAKEREN
Den lille mottakeren har fått flere fotografer 
til  å glede seg i løpet av testperioden – da 
den ikke er mye større enn en lighter. XLR-
kontakten er vridbar i nesten 360 grader, noe 
som gjør det enkelt å koble den på stort sett 
hvilket kamera som helst. Det følger også 
med en liten holder som passer for blitz- 
skoens på et DSLR-kamera. For kameraer 
som kommer uten blitzsko eller XLR-inngang  
følger også med en fiffig ekstradel til holderen 
som gjør at den kan festes med noe teip  
eller en reim. I pakken inngår også en kort 
signalkabel, XLR-hun til minitele, som  
passer perfekt til et lite kamera.

På mottakeren sitter tre knapper: Av/På, 
Pair som brukes når senderen og mottakerne 
skal synkes, og AF Out som justerer utgangs 
volumet. Et raskt trykk på Av/På-knappen, el-
ler Check som den kalles på mottakeren, gjør 
at batteristatus vises med fire lysdioder som 
lyser grønt. Utgangsnivået kan justeres i fire 
nivåer som indikeres ved at diodene lyser rødt. 
Takket være at nivåjusteringene er så grov at 
man enkelt kan justere utgangsnivået slik  
at det passer  til enten et profesjonelt kamera 
eller et lite systemkamera som bare kan ta i 
mot mikrofonnivå.

Det ladbare batteriet er noe mindre enn 
en tommel, noe som påvirker batteritiden 
som ligger på rundt fire timers kontinuer-
lig bruk. For å spare batterikapasitet kan 
det være  tilstrekkelig om mottakeren er 
koblet til en mikrofoninngang med fantom- 
mating og brukes av en fotograf som stenger av  
kamera mellom opptakene – for da slåes også 
mottakeren av. Men min erfaring er at mange 
fotografer beholder kamera påslått  i løpet av 
hele innspillingsdagen. Da finnes risikoen for 
at mottakerens batteri tar slutt.

I mitt dokumentararbeidet finnes det ikke 
noen plass for batteritørke, så jeg valgte å koble 
på en spesialkabel med USB-port i ene enden 

og Hirose-tilkobling i andre enden. Så koblet 
jeg til en vanlig USB-kabel til den lille motta-
keren. En annen løsning er å komplettere med 
et eksternt oppladdbart batteri for mobiltele-
foner og koble til en USB-kabel til mottakeren. 
En fiffig løsning hadde vært om mottakeren 
hadde kunne drives med 48-volts fantommat-
ning, men det er ikke tilfellet. Sennheiser bør 
vurdere å utvikle et større batteri, det finnes 
plass til  dette og det skulle ta bort et potensielt 
stressmoment når man er ute i felt og filmer.

DIGITALT ETTERSLEP
Takket være den digitale tilkoblingen og val-
get med å koble seg til DECT-frekvensbåndet 
har systemet en tidsforsinking på 19 milli-
sekunder – det vil si nesten en halv bilderute. 
Vanligvis innebærer det ikke noe problem, 
leppesynk er jo helt passé i dagens multi-
transkodete TV-utsendinger og spørsmålet 
er hvor mange seere som kan oppfatte en halv 
bilderute forskyvning av lyden. Fordreiningen 
kan dog skape problemer hvis systemet brukes 
sammen med et analogt system, f.eks et AVX-
system på kanal 1 og et G3-system på kanal 2. 
Står intervjuoobjektene ved siden av hveran-
dre og prater inn i hverandres mygger kommer 
miksen til å høres ganske så pussig ut, før noen 
justerer tidfordreiningen i redigeringen.

Tidsfordreiningen gjør jo også at  system-
et ikke er brukbart for musikkere. Dette har 
Sennheiser tenkt på og tilbyr de et annet di-
gitalt system som heter EW D1, med kun 3,9 
millisekunder fordreining. Denne har dog 
ikke den samme rekkevidde, men denne er 
tenkt for scenebruk.

I BRUK
Første gang et AVX-system startes opp behø-
ver senderen og mottaker å parres i samme. 
Dette gjøres gjennom et enkelt trykk på en 
knapp på hver av enhetene, det tar cirka ti 
sekunder før systemet er aktivt. Etter dette 
behøver man ikke gjøre noe mer. Senderen 
holder kontroll på lydnivået.  Blir lyden for 
høyt skrur senderen ned nivå og ber motta-
keren skru opp nivået. På den måten arbeider 
systemet alltid med optimalt lydnivå. Både 
mottakeren og senderen skanner hele tiden 
etter fungerende radiofrekvenser og bytter 
automatisk når det trengs.

I løpet av testperioden brukte jeg to AVX-
system samtidig, noen ganger koblet til min 
Sound Devices-mixer, noen ganger koblet til 
som en kameralydlenke, og til slutt som en  
kameramottaker. Jeg kan ikke understreke  
nok hvor lett tilpasset AVX-systemet er og lyd-
kvaliteten er på nivå med en  kabeltilkobling.

TYPE Digital lommesendere og kameramot-
taker med tilhørende mygg
SAMPLINGSFREKVENS 48 kHz
OPPLØSNING 24 bits
FREKVENSOMRÅDE 1 880-1 900 MHz
TIDSFORDREINING 19 ms
STØRRELSE Mottakere: 80x29x21 mm,  
lommesender: 77x61x20 mm
VEKT Mottakere: 87 gram, lommesendere: 
87 gram (uten batteri)
PRIS AVX-MKE2: ca 13 000 kr,  
AVX-ME2: ca 11 000 kr
DISTRIBUTØR Sennheiser, 
www.sennheiser.no

PLUSS
• Enkel å bruke
• Meget bra lydkvalitet
• Smidig mottakere

MINUS
• Mottakeren har kun fire timer med    
   batteritid
• Fordreiningen gjør at systemet ikke kan 
   brukes av musikere

tere enn en Sennheiser G3-sender, og veier litt 
mindre. Den gir et robust inntrykk  selv om 
det ladbare batteriet har et plastomslag. Takket 
være bruk av de høyeste frekvensområdene,  
er den innebygde antennen bare 23 mm høy,  
selv om den er laget av plast. Mikrofonen  
kobles til på  toppen med samme  type til-
kobling som G3-systemet bruker – minitele 
med skrufatning. Rett ved siden av sitter en 
Mute-knapp som ikke går ann å avaktivere. 
Det finnes øyeblikk der jeg viser de jeg filmer 
hvordan man stenger av lyden på en lomme-
sender, men ofte vil jeg selv bestemme hva 
som taes opp. AVX-senderens Mute fungerer 
alltid, så det kan være viktig å skjule de under 
en svart elteip.

Det lille displayet på siden viser batteri- 
status og hvor sterk styrken på mottaket er.  
Ja, du leste rett, senderen viser hvor bra mot-
tak taes inn. Begge enhetene kommuniserer  
med hverandre.

Det første som slår meg er at det ikke fin-

Har du noen gang skannet frekvenser med 
en Sennheiser G3-mottaker, synket senderen 
og hatt andre problemer med radioforstyr-
ringer, da er AVX  en ren drøm å ta i  bruk.

Rekkevidden er omtrent 30 meter noe 
som gjør at systemet  kan brukes ved forskjel-
ligeinnspillingsforhold – sammenlignet med 
G3-systemets rekkevidde. Her går det ann å 
justere rekkevidden noe og man får da radio-
forstyrrelser med på kjøpet, mens AVX låter  
perfekt helt til signalet forsvinner helt.

OPPSUMMERING
Sennheiser har vist at de designer og utvikler  
noen av de mest intressante produktene for 
trådløs lydoverføring – og det går i prinsippet 
ikke ann å skape et mer brukevennlig trådløst 
system. Det er så enkelt å ta i bruk og er hva 
en stresset filmskaper trenger.

Lydkvaliteten er nesten like bra som lyden 
du får via en kabel, noe som gjør at du kommer 
hjem med en bedre grunnlyd som har høyere 
oppløsning og lavere støynivå.

Som ENG-lydteknikker kan jeg varmt an-
befalle Sennheiser AVX til alle som behøver et 
lettanvendelig og vellydende trådløst system. 
n

Senderen er i størrelse noe smalere 
og noe kortere enn en Sennheiser G3-
sender, og veier noe mindre.

Selv om MKE2-myggen gjør systemet 
nesten 2 000 kroner dyrere, så er den 
verdt hver eneste krone.

Denne lille mottakeren har fått flere fotografer til 
glede seg under testperioden – da den ikke er mye 
større enn en lighter.
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Tekst: Kent Moorhead 

Foto: Kent Moorhead, The Hollywood Reporter

REPORTASJE KODAK 

Digitaliseringen holdt på å ta over bransjen, den analoge produksjonen av fysisk film var på vei til å forsvinne. 

Så dundret tunge filmskapere i USA inn, og i siste minutt reddes Kodaks produksjon av 35- og 65 mm-film. 

Vi har snakket med sjefen for Kodaks avdeling for underholdning, Andrew Evenski, om hva Kodak-avtalen 

betyr og hvorfor dette var så viktig for filmskaperne å beholde 35- og 65 mm-film. Vi har også snakket med 

bransjen her hjemme om hva det betyr for utviklingen framover. 

35mm-filmen  - is back

I 2015 fortalte Kodak om en ny avtale som 
innebærer at Hollywood garanterer at de skal 
fortsette å produsere 35 mm- og 65 mm-film. 
Dette betyr at Kodak kan garantere at de 
kommer til å produsere film også i framtiden.  
Avtalen ble gjort med de store studioene i  
Hollywood, som 20th Century Fox, Walt  
Disney, Warner Bros. Entertainment, NBC 
Universal, Paramount Pictures og Sony  
Pictures.

Man kan si at det var i siste øyeblikket 

film ”hvis ikke mister man filmen inn i en 
syntetisk verden”. Star Wars er bare en av de 
store  filmene som har blitt filmet med Kodak-
film, Jurassic World, Mission Impossible: Rogue  
Nation, Cinderella  og  Entourage  brukte alle 
Kodaks film.

Andrew Evenski fortsetter med en lang 
liste av storfilmer med film som basis: Danny  
Boyles film  Steve Jobs, Steven Spielbergs   
Bridge of Spies, Todd Haynes Carol, og David 
O. Russells Joy. Og det fortsetter i 2016 med 
Zack Snyders Batman v Superman: Dawn of 
Justice, bröderna Coens Hail, Ceasar! og Patty 
Jenkins Wonder Woman, for å nevne noen.

Så hvorfor skjer denne utviklingen? 
Hva sier filmskaperne selv er grunnen til 
sitt valg?

– Filmskaperne sier at de velger film av sam-
me grunn som alltid, for eksempel at den er 
organisk, gjengir hudtoner på en naturlig måte 
og har en rik, vibrerende look, sier Andrew. 
Mange filmskapere snakker også om at det gir 
en følelse av disiplin for alle som er involvert, 
de blir mer fokusert når de vet at neste tagning 
virkelig må sitte.

Et stort spørsmål idag er jo problemet 
med å bevare filmmaterialet. Hvordan ser 
Kodak på lagringsutfordringen, når det 
kommer til et valg mellom digital film og 
35mm celluloid-film? 

– Film bevarer dine mesterverk i hundrevis 
av år. Dette er den eneste måten som man vet 
fungerer. Det amerikanske filmakademiets 
rapport har vist at å lagre digitalt ikke kom-
mer i nærheten av 100 års livslengde eller mer, 
slik som film har. Faktumet er at livslengden 
på digital media måles i noen år, ikke i titalls 
år. Uten film kan vi miste år med kunst, kultur, 
kinofilm og fjernsyn.

Hvordan ser situasjonen ut for 35mm-

avtalen kom på plass. I følge filmmagasinet   
Hollywood Reporter har Kodaks salg av film 
stupt med 96 prosent de siste ti årene. Og nå 
er det bare Kodak som produserer fargefilm 
for filmopptak. I løpet av de siste tre årene har 
det gått ennå raskere nedover fordi kinoene 
har gått over til digital visning.

Amerikanske filmskapere tar kampen
Christopher Nolan var en av de regissørene 
som tok opp striden for å bevare filmen som 

en mulighet. Han er kjent blant annet for sine 
Batman-filmer og for Interstellar. Han gjorde 
det klart i et intervju for DGA Quarterly 
(filmmagasinet for Directors Guild of Ame-
rica) han forteller at han ikke på noen måte 
var anti-digital, men at han er for valgfrihet: 
”Det er regissørens rett å velge. Jeg vil ikke si 
til noen filmskapere at de ikke får lov å bruke 
fysisk film lengre, like lite som jeg vil si at Da-
vid Fincher eller Steven Soderbergh at de ikke 
får filme digitalt.”

Dette sitatet vakte oppmerksomhet i  
Hollywood, og han fortsatt å argumentere for 
den valgfriheten: ”Ingen som styrer et filmstu-
dio i Hollywood vil stå stille og se på at denne 
teknologien dør, som ikke bare er en verdifull 
del av vår historie, men som. er viktig for fil-
mens framtid.” 

Nolan fikk hjelp av andre tunge navn, som 
Steven Spielberg, J.J. Abrams, Bennett Miller 
og Judd Apatow, og debatten fortsatte i bran-
sjen og i media. Martin Scorsese (Taxi Dri-
ver og Maffiabrødre) peker på behovet for å ha 
en sikker måte å bevare film  på og at film er 
det eneste arkivmetoden vi vet fungerer over 
tid: ”Jeg synes det er viktig å bevare bilder 
på film uansett hvordan vi filmet eller gjorde  
etterarbeidet på filmen. Vi vet ikke nok om  
de digitale systemene, vi har hatt dette så 
kort tid, og ennå viktigere, digital teknologi  
forandrer seg raskt.”

Nå kommer det en rekke storfilmer 
som blir gjort på film. En av de er Quentin  
Tarantinos nye film, The Hateful Eight, som 
er gjort på 65mm-film, og er en film med 
en enorm detaljerikdom. Filmen som har  
premiere nå skal vises på 50 spesialutstyrte 
kinoer i 70mm-format, noe som tilsvarer 
65mm-film.  Dette skjedde blant annet på  
Cinemateket i Oslo, der man investert i ny  
teknologi for å få dette gjort. Digitalversjonen 
av filmen ble lansert to uker senere, Tarantino 
ville på denne måten slå et slag for avtalen 
mellom Hollywood og Kodak, som han og 
andre filmskapere argumenterte for.

Framtiden for film
Vi intervjuet Kodaks Andrew Evenski, med 
den lange tittelen President and General  
Manager for Kodak’s Entertainment &  
Commercial Films. Jeg begynte med å  
spørre om hva avtalen innebærer for framti-
den for 35mm-film.

– Det betyr at filmskaperne trygt kan fort-
sette å bruke film. Og avtalen gjelder ikke bare 
35mm, men inkluderer hele spektrumet. Nå 
har Star Wars gått tillbake til å bruke film. Re-
gissøren J.J. Abrams har fortalt at de bruker 
så mye spesialeffekter at det er viktig å bruke 

Stopp:s laboratorium i Stockholm er en av de siste laboratoriene i Skandinavia. Nina 
Boriri ved siden av skanneren som gjør om digitalkopier til negativfilm.

film i resten av verden? 
– Nå kommer nye versjoner digitale kame-

raer ut på markedet hver uke. Og folk vil prøve 
ny teknologi, det er slik vi fungerer. Men ved 
siden av dette fortsetter interessen for filmens 
unike tekstur, kanskje mer nå enn i forrige år-
hundre. Film og digitalt er to distinkte look 
og valg for film. Filmskapere vil ha film som 
et kreativt valg slik at de kan fortelle sine his-
torier på den måten som kler deres visjon best. 
De finnes ingen grunn til at digital og fysisk 
film ikke skal kunne finnes som fullverdige 
alternativ, hverken nå eller i framtiden.

Stopp – siste labb for fargenegativ
Ali Boriri og hans datter Nina Boriri driver 
filmlaboratoriet på produksjonsselskapet 
Stopp. For å komme dit går man gjennom 
en garasjedør, noe som er praktisk, en bil kan 
enkelt kjøre inn med leveranser. Men når man 
fortsetter gjennom dører av metall og glass 
møter man en helt annen verden. Det er lyst, 
rent og polert.

Store lyseblå plastbeholdere med kjemi-
kalier leder fram til en framkallingsform som 
filmen passerer gjennom og bildene sakte 
kommer fram. Bilder med mye mer visuell 
informasjon enn hva som kan skapes med  
dagens digitale kameraer.

Monitor møter Ali på en søndagsettermid-
dag fordi han må inn til laboratoriet for å frem-
kalle en test for en film som de skal jobbe med 
dagen etter. Filmskapere trenger å se resultatet 
av sin testfilming umiddelbart. Det er ikke noe 
som bekymrer Ali, han ser på sin jobb som en 
viktig del av filmproduksjonen og tilpasser seg 
till behovene. Han elsker film.

Ali Boriri og hans datter kommer til å fort-
sette å fremkalle film,  for hele Norden og de 
baltiske landene. Hans laboratorie er det siste

Tidligere i 2015 ble det klart at Kodak sin nye avtale 
med Hollywood garanterer at de skal fortsette å 
produsere 35mm- og 65mm-film.

Kodaks Andrew Evenski sier at filmskapere i og med Kodak-avtalen trygt kan fortsette å ta i bruk film.
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som finnes igjen som fremkaller fargenega-
tiv og uten de skulle alle de som jobber med 
35mm-film være tvunget til å sende sin ekspo-
nerte film til Storbritania for framkalling eller 
gå over til å jobbe digitalt.

I Los Angeles finnes det nå bare et eneste 
filmlaboratioriet igjen. Og situasjonen er den 
samme verden rundt. Før hadde Norge og 
Danmark flere egne filmlaboratorier, det fan-
tes fem filmlaboratorier i bare Stockholm samt 
flere andre ute på landet, og Ali har jobbet ved 
flere av de. Nå finnes bare hans laboratoriet 
igjen.

– Litt vedmodig er det, men jeg er glad og 
takknemmelig for at jeg har maktet å bevare 
denne tekonologien, i alle fall.

Stopps kvalitetskontroll drives av Kodak og 
nå har de akkurat fått på plass en avtale med 
Kodak, slik at de selger Kodak-film i hele Nor-
den og de baltiske statene.

Men Kodaks avtale med Hollywoods studi-
oer påvirker allerede situasjonen. Filmskapere 
kan nå være trygge på at Kodak-filmen finnes 
for framtiden, og at det finnes en langsiktig-
het i å anvende film, materialet forsvinner ikke 
midt i et prosjekt. Uten den garantien skulle 
færre våge å ta i bruk film. Dette er spesielt 
viktig for langfilmproduksjoner, som filmer 
og TV-serier som har lengre planlegging og 
innspillingstid.

– Vi får mer jobb nå, sier Ali Boriri. Tidligere 
filmet de digitalt, nå spørr de meg om jeg kan 
framkalle og hva det koster. Når de ser at for-
skjellen i pris mellom å jobbe  digitalt og med 
film ikke er så stor, slår de til. For reklamefilm 
er kostnaden for film en bagatell. Særlig er det 

alle typer med framkalling.
– SFI restaurerer og digitaliserer kun gamle 

filmer, ikke dagsopptak. Vi har også mulig-
het til å fremkalle svarthvit film. Men om vi 
har mye fargnegativer å fremkalle bruker vi å 
sende svarthvite til SFI, som så sender farge-
negativ til oss.

Andrew Evinsky på Kodak mener at avtalen 
mellom de og Hollywood garanterer ikke bare 
35mm-filmens framtid uten alle typer film. I 
vårt intervju nevner han fargekopier, interme-
diate film, lyd og arkivfilm.

Jon Wengström, sjef på SFI sitt filmar-
kiv, han er mer forsiktig i sine tanker omkring 
hva avtalen innebærer.

– Vi er glade for at Kodak fortsetter å pro-
dusere råfilm, til tross for at deres produksjon 
drastisk har minket de siste fem årene. Men 
det er fortsatt uklart om alle de filmsortene 
som vi ønsker kommer til å produseres i fram-
tiden – avtalen mellom Kodak og Hollywood 
gjelder først og  fremst filmsorter som egner 
seg for separasjon og kopiering til digitale filer. 
Det finnes også andre produsenter av råfilm, 
først og fremst Orwo, men de produserer kun 
svarthvit råfilm, ikke fargefilm.

For SFI har avtalen mellom Kodak og Hol-
lywood heller ikke samme viktighetsgrad.

– Vi jobber først og fremst med å ta hånd 
om og skaffe til veie visningsmaterialet fra 
våre egne  filmsamlinger for vårt eget behov. 
Vi kopierer også svenske klassikkere som 
utenlandske filmarkiv ønsker å kjøpe til sine 
samlinger. I tillegg til dette utfører vi også en 
hel del lab-arbeidet på oppdrag av  kort- og 
eksperimentfilmere som fortsatt jobber med 

mange i den nye  generasjonen av fotografer 
som vil ta i bruk film. De er takknemmelig for 
at de kan fortsette med film, takket være at vi 
er her. Og særlig innenfor reklamefilm brukes 
ofte analog fysisk film.

 Ali mener at film, det vil si analog film, har 
mer informasjon i bildet enn digital film. Men 
hva mener han rent konkret?

– Hver dag kommer nye digitale kameraer. 
En dag kommer det sikkert en som har samme 
mengde informasjon som en 35mm-film har. 
Men per dags dato er det ikke slik.

Det er to ulike verktøy. Det er ikke samme 
look som man kan få med film som når man 
filmer digitalt. De er helt ulike rett og slett.

Nina Boriri forteller.
– Jeg begynte å jobbe med analog film – jeg 

gjorde dailies (dagsopptak). Det var mye mer 
informasjon i bildet, så jeg kunne gjøre mye 
mer med materialet. Når jeg skulle gjør gra-
ding for digital film, erfarte jeg en stor forskjell 
i bildet– det finnes så utrolig mye informasjon 
på film. Som colorist, merkte jeg absolutt stor 
forskjell. Selv om det blir overeksponert noen 
steder, går det ann å dra ned lyset og få fram 
det som ligger i bakgrunnen. Litt som magi.

Statlig satsing
Mens bare Stopp fremkaller fargefilmnegati-
ver, finns det et laboratoriet til i Sverige, og 
det er Svenske Filminstitutet (SFI). Parterne 
har en avtale seg i mellom om hvem som gjør 
hva. Mens Stopp fremkaller fargfilmnegati-
ver, fremkaller SFI fargkopier samt svarthvitt 
negativ og positiv, det vil si 16mm og 35mm 
fargekopier. I fellesskap klarer Alis labb og SFI 

Stopps Ali Boriri stiller inn framkallingsbeholderen. 

16mm-film. Den kommersielle bransjen har 
ikke noe større behov for å fremkalle 35mm-
kopier eller svarthvite negativ sier Jon.

SFI har valgt å sikre seg slik at  ingen ting 
som inngår i dere oppgave skal trues av tek-
nologiske endringer, for eksempel at andre 
virksomheter legges ned.

– Filminstitutet startet et eget fotokjemisk 
laboratorium i 2012, for å kunne omkopiere 
og restaurere eldre film. I første om gang  film 
som er i vår arkivsamling, og som fortsatt bare 
finnes på nitratbase. Dette skjedde fordi denne 
tjenesten ikke lenger kunne løses på det kom-
mersielle markedet i Norden. Dette gjelder 
først og fremst filmer fra stumfilmstiden, men 
også lydfilmer fra 1930- og 40-tallet, sier Jon.

SFI vil ta hånd om nitratfilm, fordi dette må 
sikres før filmen forvitrer og brenner opp, men 
også fordi de vil fremstille arkivmateriale på 
film før en eventuell digitalisering, slik at de 
kan ta fram materialet som sikrer at filmene 
fortsatt kan gjøres tilgjengelig i originalfor-
matet.

Hollywood, med sine store og sterke ak-
tivister, tok altså et initiativ som førte til en 
avtale for å bevare produksjon av film. – Et-
terspørselen i Norden etter fysisk film er for 

lite for at vi kan påvirke produksjonen av rå-
film. Men det skjer strategiske diskusjoner på 
internasjonalt nivå. Under arkivfestivalen Il 
Cinema Ritrovato i Bologna i 2015 arrangerte  
man et seminar med regissører, fotografer og 
representanter fra Kodak og den internasjo-

nale filmarkivfederasjonen (FIAF).
Så, spørsmålet er kommer filmskapere til å 

velge å bruke film eller jobbe mer digitalt? Val-
get er et spørsmål om visjon, arbeidsmetode 
og kostnad. At nordiske filmskapere fortsatt 
har denne muligheten er viktig n

Kjemiske beholdere på filmlaboratoriet.
Nina Boriri og Ali Boriri på Stopplabbet.
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Tekst: Matti Ööpik

Foto: Autodesk

INDUSTRY OPINION 3D-ANIMASJON & MODELLERING

Matti Ööpik er Business Development Manager, Media & Entertainment på Future Group, et privateid finsk 

selskap som siden grunnleggelsen har jobbet som distributør for designselskapet Autodesk Inc. I dette her 

nummerets Industry Opinion tar Matti oss med på en reise fra 1980-tallet til idag, dette innebærer en rekke 

teknologiskifter innen 3D-animasjon.  Digitale nettverk og nettskyen skaper nå nye forventninger til deg som 

digital arbeider.

Koble deg opp nå

Det finnes utvikling – forandringer som skjer 
i sakte tempo, lineært over tid. Så finnes det 
radikale forandringer – som snur alt helt 
rundt. Nesten alltid er det ny, banebrytende 
teknologi som ligger bak. Dagens endringer  
skjer raskt og fundamentalt – og de forand-
rer vår måte å jobbe på. Mange selskaper har 
ikke mulighet eller vilje til forandring, noe 
som har levert en rekke selskaper til skifteret-
ten. Ta Quantel Paintbox og SIG. Radikale 
forandringer krever store investeringer. Men 
dette har også blitt livsnødvendig for mange 
selskap.

I dag, vil jeg påstå, er vi i begynnelsen av 

Bare i løpet av de siste årene har det skjedd 
en eksplosjon av digitale studioer med folk i 
nye markeder, blant annet for å ta del i skat-
tefordeler i forskjellige land. Via globale fi-
bernett har de all sin tilgang til data. Uannsett 
hvor selskapet er etablert, nesten i realtid. Med 
projektstyringsverktøy som Shotgun kan tea-
met være basert verden rundt. Gransking, 
godkjennelse og fordeling av arbeidoppgaver 
kan like gjerne ordnes på toget, fra en smart-
phone, som fra skrivebordet på kontoret. Det 
oppkoblete teknologiskifte gir oss nye mulig-
heter. Ta del i det. Eller... ender du på histori-
ens skraphaug?

Våre kunder forflytter seg nesten like så 
raskt som oss, inn i den nye tidsalder. Dette 
endrer hva de vil ha og hvordan. Og hvordan 
de vil betale for dette.

Forbrukeren er sjefen
Forbrukerne vil først og fremst bli underholdt, 
og søker stadig i mot nye opplevelser. Allerede 
i dag tar vi det for gitt att vi har både film og 
musikk med oss i lommen, hvor enn vi er. Og 
nye opplevelser er ikke bare innehold. Nei, når 
det kommer nye enheter, som Oculus VR, vil 
vi ha nye typer opplevelser til ny teknologi.

I vår  oppkoblete verden har forbrukerne 
i  tillegg makten til å melde tilbake.  Forbru-
keren kan direkt, online, nå ut bredt til flere 
med sine meninger om hva vi  leverer. Likes, 
statusoppdateringer, tweets og kommentar-
felt bidrar til å skape suksesser og flopper på 
en helt annen måte enn tidligere – man når ut 
bredt, til mange, veldig raskt.

Forandringer for innholdsprodusenter
For oss som innholdsprodusenter krever det 
omstilling. Datamengden vi skal håndtere 
online er ganske stor. Disney lagde sin egen 

skybaserte renderingsfarm når de jobbet med 
Big Hero 6. Den hadde 55 000 Intel-kjerner, 
400 TB minne og slukte 1,5 MW el. Den er så 
kraftfull at den skulle kunne rendre hele filmen 
Tangled, som kom for fire år siden, på bare 10 
dager. Skybasert rendering, privat eller offent-
lig, er et typisk eksempel på beregningskapa-
sitet online som vi nevnte tidligere.

Verden blir stadig mindre. Det er ikke noe 
nytt. Men det er først nå vi begynner å se  at en 
arbeidmetodikk der arbeidsflyt og samarbeid 
skjer tett og effektivt selv i en prosjektgruppe 
spredd over flere kontinenter. Og jeg kjenner 
meg ganske så sikker på at de som ikke jakter 
på mer effektivitet og bredere digitalt nettverk 
og samarbeid vil dø.  Ja, tiden gir oss krav om 
høyere tempo og kortere produktlivssykluser. 
Og vi vil få større og større krav fra forbruker-
ne. Gjennom digitalt samarbeid kan vi oppnå 
raskere prossesering og lagringskapasitet, glo-
bale nettverk og smarte enheter.

Vi står rett foran et teknologiskifte de som 
makter å utnytte dette vil overleve, resten vil 
bli glemt og dø. Det gjelder å omstille seg, hvor 
er du på vei? n

oppkoblet digital arbeidsflyt.  Dette er et stra-
tegisk skifte som er vel så viktig som når data-
maskinene på alvor tok plass i produksjonen. 
Oppkoblet arbeidsflyt føles kanskje ikke så re-
volusjonerene, dette har vel vært mulighet en 
god stund? La meg å komme tilbake til dette. 
Men først et lite tilbakeblikk på et par store 
game-changers.

Replikering og optimalisering, 1980 - til 
i dag
Datamaskinen gjorde at digitale prosesser 
erstattet det optiske og fysiske. Digital com-
positing erstarter det optiske. Digital matte 

painting kom isteden for tradisjonell matte 
painting, og DI-prosessen erstarter optisk 
fargekorrigering. . ILM sin dataskapte Juras-
sic Park-dinosaurier innebærer sluten for 
animatronics. De selskapene som så hva som 
skjedde startet jobben med å rekruttere tal-
lentfulle 3D-animatører.

Neste teknologiskifte var desktop compu-
ting, billige datamaskiner med mye prosessor- 
og grafikkapasitet. Krevende databehandling 
ble enklere å få gjort, systemer og prosesser 
kunne strømlinjeformes. Industrien kunne 
ta store steg når det gjelder kvalitet og de-
taljnivå når det gjelder dataskapt materialet. 

Teknologiskiftet ga oss også nye muligheter, 
som virtuell produksjon og motion capture/
performance capture. Et resultat av dette er 
Avatar, en film som ikke kunne ha blitt til uten 
virtuell produksjon.

Beam me up, det hender nå
Det er nå vi tar de første stegene i mot dette 
teknologiskifte. Det som hender, som driver 
oss inn i den oppkoblete tidsalder, er funda-
mentale forandringer i hele IT-landskapet. Bak 
dette ligger enorme investeringer i hva man litt 
forenklet skal kunne dele inn i tre kategorier: 
Massiv kapasitet online, raske globale nettverk 
til en rimelig kostnad, og smarte enheter.

Millioner med kvadratmeter med datasen-
tere bygges vært eneste år. Dette gir oss alle i 
prinsippet uendelige beregnings- og lagrings-
muligheter.   Mange selskap utnytter allerede 
i dag dette gjennom å shoppe kapasitet når de 
behøver den, istedenfor å binde kapital i egen 
hardware. 

For å utnytte onlinemulighetene ytterligere 
må digitale arbeidere, selskap og land kobles 
sammen ennå mer.   Mobile netttverk med høy 
ytelse, slik som LTE, 4G (snart 5G), sikrer rek-
kevidde og kapasitet. Dette gir oss tilgang til 
data og resurser, åpner opp for samarbeid og 
umiddelbar import/eksport av digitale filer. 

Å være oppkoblet krever tilgang til data og 
resurser, i prinsippet uansett hvor  man enn er. 
Utbredelsen av smarte enheter gir oss akkurat 
dette, i et omfang vi aldri tidligere har vært i 
nærheten av. Dette kommer til å bety mye for 
filmskapere, der mye av arbeidet skjer utenfor 
kontoret.

Vi  har også tildigere vært oppkoblet mot 
nettskyen en god stund. Men det som driver 
oss inn i en ny tid er  hvordan onlinekapasite-
ten, nettverk og smarte enheter nå samvirker.

Digitalt arbeid forutsetter oppkobling til nettskyen 
og digitale nettverk for å kunne løse oppgavene 
raskt.

Med nye muligheter vil virkeligheten kanskje bli bedre enn sci-fi ?
NAVN Matti Ööpik 
YRKE Business Development Ma-
nager for Media & Entertainment 
på Future Group.
BAKGRUNN Har jobbet med media 
og underholdning siden 1990 og 
sett bransjens alle teknologi-skif-
ter fra slutten av 80-tallet til nå.
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Tekst: Kent Moorhead 
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REPORTASJE CROWDFUNDING

Å la publikum betale for å få en film produsert kalles crowdfunding. Nye filmskapere kan få en sjanse gjen-

nom at mange som interesserer seg for prosjektet betaler en mindre sum. Men crowdfunding brukes også 

som en måte å  få en dialog på plass med sitt framtidige publikum. Etablerte Hollywoodfilmskapere har også 

oppdaget crowdfunding som en måte å få gjøre smalere filmer. Monitor prøver å gå i dybden når det gjelder 

crowdfunding eller kronerulling.

En ny måte å finansiere film

Crowdfunding blir mer og mer vanlig. Men 
hvilken film har størst mulighet til å få inn 
penger gjenom å søke hjelp hos sitt framtidige 
publikum? Vi spurte to som vet mye om ulike 
måter å finansiere filmer på.

–  Jeg vet ikke hva slags filmprosjekt det 
fungerer best for. Jeg har hørt andre si at sjang-
erfilm fungerer best, men jeg vet ikke om det 
stemmer. Det sier filmskaperen Hanna Sköld, 
som har brukt crowdfunding til sine filmer.

– Jeg tror ikke det finnes det prosjektet som 

med å nå det oppsatte målet – det vil si at man 
får inn de pengene man behøver. 

På Indiegogo får man beholde det som beta-
les inn selv om det ikke er nok for å gjøre hele 
filmen, noe som setter filmskaperene i et vist 
etisk dilemma.

Om man ser på statistiken som Kickstarter 
legger ut på sin side, har 49 000 filmer forsøkt 
å få finansiering på Kickstarter. Men langt i fra 
alle har lykkes – 38 prosent nådde sitt mål og 
fikk sine penger. De fleste av de som lykkes 
hadde et budsjett på mindre enn 10 000 dollar. 

Men crowdfunding har kommet til Holly-
wood også, en trend er at projekter med større 
budsjetter også søker penger på denne måten.

Spike Lee finanserte sin siste film, Da Sweet 
Blood of Jesus, gjenom å få inn til sammen 1,4 
millioner dollar på Kickstarter.  6 500 perso-
ner brukte nettsiden for å donere penger til 
hans film.

Don Cheadle fikk i  2014 inn nesten 350 
000 dollar for å gjøre sin film om jazzmusik-
keren Miles Davis, Miles Ahead.

Disse to filmene faller inn under katego-
rien independent-film. Filmer av to talent-
fulle regissører, som tross sine meriter, skulle 
ha vanskeligheter med å få gjøre sine filmer i 
dagens Hollywood der fokus ligger på block-
busters, altså kassasuksesser.

det ikke fungerer på, men jeg tror at det hand-
ler om å få ut prosjektet til mange nok som er 
intressert, og at man presenterer prosjektet på 
en intressant måte.

Crowdfunding handler om kommunikasjo-
nen med publikum.  I Norge var spillefilmen  
"Pornopung" en av de første som tok i bruk 
kronerulling som et grep.  Noe mer lykket 
var filmskaperne bak dokumentaren "The ac-
cidental rock star" om Kaizer Orchestra som 
dro inn 25.955,- Euro på kronerulling.  Poten-

sialet er kanskje størst for de filmer som har 
vanskeligst å skaffe finansiering hos tradisjo-
nelle finansører. Kanskje fordi filmskaperne 
er uetablerte og har lettere for å kommunisere 
med mange enkelt individer enn med store 
bransjeaktørrer.

Hvorfor crowdfunding?
Bill Johnson er en etablert produsent i Holly-
wood og var Executive Producer for Disneys 
suksessfilm Secretariat som kom i 2010. Han 

kaller sitt selskap CrowdFund Films, og finan-
sierer sin nye film, Backseat Driver, gjennom 
crowdfunding. Det fikk magasinet Forbes til å 
skrive en artikkel om han med tittelen: Crowd-
funding: The Future Of The Film Industry? Bill 
Johnson sier det slik på sin hjemmeside: ”Jeg 
forsøker skape en bro mellom tradisjonell film 
og de nye måtene som underholdning skapes 
på.”

De som støtter hans filmer får ikke bare 
oppdateringer på internet om arbeidet med 
filmen, de får også et foto av sitt ansiktet på 
filmduken, i begynnelse av filmen.

Og her ligger mye av suksessen. I blant be-
taler folk for at de vil se filmen bli gjort, i blant 
for de små gavene av ulike slag som gies ut, 
gaver som vokser i omfang og verdi for den 
som gir store bidrag. I blant betaler de for at 
filmskaperene skal inkludere de i filmens ut-
vikling, gjenom små oppdateringer som bare 
bidragsgiverne får ta del i.

Kickstarter og Indiegogo
Det finnes to store nettsider som brukes for å 
treffe et publikum som er villig til å betale for 
å få en film gjort: Kickstarter og Indiegogo. 
Kickstarter er den mest kjente. Om man bru-
ker Kickstarter for å forsøke få inn penger, får 
man bare beholde pengene om man lykkes 

Å finansiere film via crowdfunding eller kronerulling, 
kan være både utfordrene og innbringene.

Men crowdfunding brukes ikke bare til 
smalere filmer. Også filmer som passer inn i 
blockbuster-verden tar i bruk kronerullings-
systemet. 4,5 millioner dollar ble samlet inn 
via Indiegogo for å gjøre Super Troopers 2, en 
kriminalkomedi som handler om en gruppe 
politimenn og deres latterlige liv.

Skal vi fortsette å utvide bredden av fil-
mer som søker penger i fra sitt framtidige 
publikum, kan vi jo titte på PornHub, som er 
akkurat hva det låter som. De anvendte seg av 
Indiegogo og fikk inn over 200 000 dollar for 
å gjøre en pornofilm med navnet Sexplora-
tion. Deres gimmick? De forsøkte å få inn 3,5 
millioner dollar, som først og  fremst skulle 
brukes til å leie en rakett som skulle sende 
pornostjernene og filmteamet ut i rommet, 
der filmen skulle spilles inn. De nådde ikke 
sitt mål, men fordi de brukte Indiegogo, fikk 
de beholde pengene, og fikk også masse opp-
merksomhet og reklame verdt mye penger, 
og dette for en film som antagelige ikke har 
den store kunstneriske eller andre verdier.

En måte å sette søkelys på sak
I USA har crowdfunding blitt en viktig måte 
å finansiere filmer om sosiale spørsmål. Den 
som vil skape oppmerksomhet og debatt om-
kring et viktig spørsmål har fordelen av det 

Dokumentarfilmen om Kaizer Orchestra ble finansiert 
blant annet gjennom Crowdfunding.
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engasjement som allerede finnes i ulike støtte-
organisasjoner . Her finnes altså ett nettverk av 
mennesker som kan være intressert av å støtte 
en film og spre den ut til en større allmenhet.

Filmskaperen John Richie i New Orleans 
har på denne måten fått støtte til to filmer om 
våpenvold. 2011 fikk han inn 24 689 dollar 
på Kickstarter, der det var hans målsetting å  
gjøre filmen Shell Shocked: The New Orleans 
Youth Story, en dokumentar om håndvåpen og 
ungdomsvolden i New Orleans. 

I år maktet han å få inn 62 832 dollar for å 
lage oppfølgeren 91%: A Documentary About 
Guns in America. Tittelen peker på at 91 pro-
sent av amerikanerne faktisk vil ha bakgrunns-
jekk gjort på de som vil kjøpe våpen, noe som 
våpenlobbyen greide å stoppe. ”Etter filmens 
debut har vi vist  Shell Shocked…  i over 50 
byer”, skriver John Richie på sin Kickstarter-
side. ”Mennesker over hele USA har kommet 
for å se filmen og diskutere hvordan våpen 
ødeleger deres byer.”

Fantasy crowdfunding
Den svenske sensasjonsfilmen Kung Fury, som 
fikk stor oppmerksomhet under filmfestivalen 
i Cannes, ble delevis finansiert via Kickstar-
ter. Regissøren David Sandberg fikk inn 600 
000 dollar fra over 18 000 supportere. Og det 
gjorde han gjennom å involvere publikum i 
prosessen.

David Sandberg gikk også et steg lengre enn 
de fleste andre, da mange av de som ga  han 
støtte på Kickstarter reiste til Umeå for på uli-
ke måter delta i filmproduksjonen. Han publi-

men hun hadde lånt, gjenom crowdfunding. 
Fordi det ikke fantes noen organisert måte å 
gjøre dette på, forsøkte hun en ny og ganske 
riskabel metode, å legge ut filmen gratis på The 
Pirate Bay. 

Hanna brukte da en Creative Commons-
licens, som tillot seeren lovlig å  laste ned og 
se på materialet, men med et forbud i mot å 
anvende den for kommersielt bruk. Så ba hun 
folk om å laste ned hennes film, og om de likte 
den, gi et bidrag til filmen. Det fungerte og hun 
fikk inn 7 500 euro.

Men The Pirate Bays distribusjonen gjorde 
også at filmen nådde et stor publikum og at 
SVT fikk opp øynene for den. De betalte sam-
me sum, 7 500 euro, for å vise filmen. Derved 
kunne hun betale sitt banklån. Og dette er 
kanskje det vanligste med crowfunding: det 
betaler ofte ikke for hele filmen, men det gir 
filmskaperne en sjanse til å  komme i gang og 
vise flere at ideen holder.

Fikk inn 400 000 euro
Hun bestemte seg for å ta i bruk crowdfunding 
også til sin neste film, Granny’s Dancing on the 
Table. Når Monitor snakker med henne er hun 
i ferd med å gjøre ferdig filmen.

Denne her gangen fikk hun inn penger gjen-
nom Kickstarter. Og nå fikk hun inn 50 000 
dollar, fra 928 ulike givere. Det var nok penger 
til å starte opp produksjonen. Hun brukte so-
siale medier for å finne mange av de som ville 
gi penger til hennes film.

– Det viktig for meg å få kontakt med men-
nesker via sosiale medier via Kickstarter-
kampanjen. De fleste kom til kampanjen via 
Facebook. Jeg vet ikke om det her har forand-
ret seg, sier hun.

Hvorfor valgte hun Kickstarter nå og ikke 
Indiegogo?

– Fordi jeg var av den oppfatningen at Kick-
starter har en større spredning og at det er let-
tere å nå ut til flere der.

Ifjor når hun arbeidet med filmen og med 
å få inn penger, fikk hun meget gode nyhe-
ter. Med stor glede skrev hun til sine følgere 
på Kickstarter: “I dag har jeg fått fantastiske 
nyheter. Svenske Filminstitutet kommer til å  
støtte filmen fult ut. Det betyr at vi får 400 000 
euro, og det rekker til å ferdigstille filmen og 
distribuere den.“

Hanna Sköld fikk altså penger gjennom 
crowdfunding, men også fra andre kilder. 
Crowdfunding er ofte en måte å få sin film så 
pass langt fram i prosessen at man har noe å 
vise, og derved få en sjanse til å få annet støtte.

Men hvordan fungerer dette, finnes det pro-
blemer med dette samspillet? Nei, sier Hanna 

serte en rekke videoer på sin Kickstarter-side, 
der han presenterte filmen og hvordan den ble 
gjort og han lastet opp et antall klipp som viste 
hvordan de jobbet. Slik kunne han for eksem-
pel skrive: “Hvorfor Kickstarter? Jo, det meste 
av filmen skjer i Miami på 1980-tallet, og vi har 
filmet det meste her i Umeå i Sverige.”

Så viste han bilder av Miami og siden bilder 
av Umeå og fortsatt: ”Slik som dere kan se ser 
det ikke ut som i Miami her hos oss. Vi har fil-
met det meste av filmen her på kontoret foran 
denne grønne skjermen rett bak  meg. Og jeg 
hadde bare råd til en politiuniform, så vi måtte 
filme alle statistene separat siden digitalt få det 
til å se ut som om de alle var der sammen. Og 
hele politistasjonen er også digital.” 

Det var altså tekster og bilder som pedago-
gisk forklarer for folk som ikke er i bransjen 
hva som skjer.

Filmskaperen Hanna Sköld brukte crowd-
funding før Kickstarter. Hun var en av de 
første filmskaperne i Sverige som forsto det 
grunnleggende med crowdfunding – og hun 
fikk hjelp av en forsker i Malmø.

– Jeg hadde hørt om crowdfunding, og 
hovedideen med å legge ut filmen var ikke 
”funding”, uten distribusjon. Jeg fikk ideen 
gjennom forskere på Malmø høyskole som 
arbeider med publikum-interaksjon.

Hun tok opp et banklån for å finansiere sin 
debutfilm, en spillefilm ved navnet Nasty Old 
People. Filmen handler om en ung kvinnelig 
nazist som forakter de gamlingene hun jobber 
med. Men hun lærer seg til å se de på en ny 
måte. Hanna Skölds plan var å få tillbake sum-

Sköld.
– Kickstarter har ikke vært noe problem 

for meg når jeg har fått penger fra SFI, Film 
i Skåne og Film i Dalarna. Jeg tror heller ikke 
at det har vært en fordel for oss, uten alle in-
vestorer vurderer selve filmen og bedømmer 
finansiering ut i fra hva slags film dette er.

Med hennes erfaring av crowdfunding, hvil-
ket råd vil du gi til de som lurer på å prøve?

– Tenk i gjennom nøye slik at man ikke set-
ter målet for høyt om man bruker Kickstarter. 
Det er mye mer jobb med en kampanje enn 
man aner, man må tenke seg at to-tre personer 
jobber hel tid i noen måneder for å lykkes med 
en kampanje. Men markedsføringen man får 
for projektet er enormt verdifult.

Svenske Filminstitutet om fenomenet
Hanna Sköld mener altså at crowdfunding 
ikke bare gir penger til å få filmen i gang, det gir 
også kontakt med et intressert publikum. Er 
dette forklaringen til at crowdfunding har blitt 
så stort som det har blitt? Eller peker denne 
utviklingen på et problem med den tradisjo-
nelle filmstøtten?

Vi stiller spørsmålet til en av de som ga 
henne støtte, og som også er en stor finansie-
ringspartner, Svenske Filminstitutet og nær-
mere bestemt Hjalmar Palmgren med tittelen 
avdelingssjef for filmstøtte. 

Hvorfor vokser crowfunding så raskt?
– Først og fremst tror jeg det handler om 

andre faktor som for eksempel sosiale mediers 
fremvekst, sier Hjalmar. Nå finnes det tekniske 
muligheter å koble i sammen prosjekter som 
behøver finansiering med privatpersoner som 
er intressert i ulike prosjekter og kan tenke seg 
å bidra. Men det stemmer kanskje at dette er 
løsningen på et problem med tradisjonell støt-
te,  fordi dette bidrar til en demokratisering 
av finansieringen. Man kan formulere det som 
om at man gjennom crowdfunding kan få en 
del av forbrukerne til å finansiere det som de 
er intressert i å se.

SFI har i blant gitt støtte til filmer som 
også har tatt i bruk crowdfunding på ulike 
måter. Kan du gi eksempler på bra samar-
beidet, eller en bra måte å involvere ulike 
støtteformer?

– Jeg tror at dette kan være en framgangsrik 
metode for visse filmer som kanskje handler 
om et spesifikt tema som en stor gruppe men-
nesker er intressert i. Det synes som at dette 
også er et godt grep for filmer som er morsom-
me, lekne og lett å ta til seg. Men det finnes 
også eksempler på mer tradisjonelle, brede pu-
blikumsproduksjoner som har maktet å få en 
del av sin finansiering gjennom crowdfunding.

– Filmer som for eksempel Kung Fury har  i 
stor grad blitt finansiert med crowdfunding, 
neo jeg tror var veldig viktig for filmen etter-
som det også har bidratt til å skape en hype  
omkring filmen. Men det finnes også flere ek-
sempler på dokumentarfilmer som er finan-
siert på denne måte, noe som  er bra fordi do-
kumentarfilmen tradisjonelt lider under at det 
finnes for få finansører å gå til. På denne måten 
kan man komplettere tradisjonell finansiering 
med grassrotsfinansiering som også kan skape 
en forhåndsintresse.

Hva er fordelene og ulempene med 
crowdfunding, og hva kan crowdfunding 
gjøre som ikke SFI kan?

– En av fordelene er definitivt at man kan 

Kickstarter er den mest kjente portalen for crowdfounding.

På Indiegogo får man beholde det som er betalt 
inn, også om det ikke er nok for å få gjort filmen 
eller starte opp prosjektet, noe som setter 
filmskaperen i et etisk dilemma.

skape et forhåndsinteresse, og man kan også 
tenke seg at man kan bruke finansieringsfor-
men for å skape en diskusjon med sitt blivende 
publikum. Det finnes et stort potensiale i det-
te, men jeg ser også ulemper som for eksempel 
at det viser seg  å bli lettere for enkelte pro-
sjekter og vanskeligere for andre. Det er helt 
enkelt ikke alltid lett å overtale mange mene-
sker om hvor viktig et prosjekt er og hvorfor 
det  må gjøres. For å lykkes kreves det også en 
evne til å kommunisere via sosiale medier og 
gjennom dette lykkes med markedsføringen 
av projektet. Jeg tror derfor at det er viktig at 
man ser crowdfunding som en komplettering 
av prosjektet. .

Regissøren Hanna Sköld dro inn totalt 400 000 euro for å finansiere filmen Granny’s Dancing on the Table. 
Delevis via crowdfunding, og delevis via Svenske Filminstitutet.

Regissøren David Sandberg fikk inn 600 000 dollar fra over 18 000 supportere for å finansiere filmen Kung Fury. 
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Tekst: Michael Dee

Foto: Imaginar

INTERVJU RICHARD WATKINS

London er et av de ledende senterene for 3D-modellering og animasjon. Det er ditt mange talenter kommer 

for å få jobbe innen for film eller den multimedia. Konkurransen mellom byråene er steinhard. Hos Imaginar 

har man skapt en ny forretningsmodell i form av et virtuelt studio der de som utfører arbeidet sitter rundt 

omkring i Storbritannia, Israel, Portugal og Mexico. Monitor snakket med Richard Watkins, sjef hos Imaginar.

Imaginar 
- Et virtuelt studio for 3D-modellering og animasjon

Imaginar er en av Londons ledende studioer 
for  alt innen 3D-design, illustrasjon, ani-
masjon og modellering. Blant kundene finnes 
reklamebyråer, de ledende selskapene innen 
for spillbransjen, arkitektkontor og  selskaper 
innen for helsesektoren som trenger animasjo-
ner for eksempel til plassering av proteser. 
Totalt arbeider Imaginar med omtrent 120 
kreatører, hver og en av de med sin spesialitet. 
Man skal derfor kunne tro at kontoret, som 
ligger i nærheten av British Museum i Lon-
don, var stort og businessaktig, men det er et 
lite kontor og har plass til rundt ti personer. 
For Imaginar har fått på plass en annen slags 
forretningsmodell, forteller Richard Watkins. 

– Imaginar er et virtuelt studio. Sammen-
koblet via internett. Dette er et konsept som 
mange pratet om når internet kom men vi har 

merte reklamefilmer er en meget effektiv måte 
å nå ut til forbukerne på. De har en hypnotisk 
påvirkning som treffer mer direkte enn vanlig 
reklamefilm. Det vanligste er at vi tar hånd 
om hele pakken, det vil si vi gjør de animerte 
filmene, tilpasser deler til annonser, plakater 
og nett og vi hjelper på denne måten klienten  
med å skape en gjennomgripende strategi. 

Hva slags software bruker dere til 3D-
modellering? 

– Vi bruker 3D Studio Max og LightWave 
3D. Vi har også stor nytte av Cinema 4D som 
gjør det mulig å samle i sammen alle de digita-
le verktøyene vi trenger i en eneste appliksjon. 
Det hjelper oss til å holde oversikt.

Hvordan vil du si at softwaren har blitt 
utviklet etter at  du begynte i bransjen for 
drøyt 20 år siden? 

– Programmene kan gjøre mer og er lettere 
å arbeidet med, men forandringene er ikke så 
radikale som man skulle tro. For arbeidspro-
sessen har ikke forandret seg så mye. Å skape 
3D handler om mange av de samme stegene. 
Essensen er den samme som når jeg startet i 
jobben. Uansett hvor bra softwaren er så tar 
det en tid å utføre alle detaljene.

Så hvordan er prosessen når du får inn en 
kunde som vil ha 3D-modellering utført? 

gjort virkelighet av dette. Studio kan best be-
skrives som ett kollektiv av kreatører som ledes 
av et mindre management team som består av 
produsenter og prosjektledere. Vi i London 
jobber så med mange kreatører verden over, 
omtrent 120 stykker, slik kan vi enkelt finne 
rett person for hvilket som helst 3D-oppdrag 
som kommer inn til oss. Vi kan fikse det om 
det er biler, flasker, arkitektur, spill eller tegne 
serier som skal gjøres. 

Konseptet bak Imaginar og selskapets 
brede nettverk har en hel del med Richards 
bakgrunn å gjøre. 

–  Jeg begynte mine studier med teknisk illu-
strasjon, det vil si tradisjonelle medier, tegning, 
illustrasjon og airbrush. Etter dette studerte jeg 
arkitektur og jobbet deltid på et stort arkitekt-
kontor. Jeg ble mer og mer fasinert av den di-

gitale verden og tok en universitetsutdanning 
i digital moving image. Etter eksamen fikk jeg 
en jobb hos Hayes Davidson, en av de første by-
råene som satset på digital visualisering av arki-
tektur. Jeg oppdaget at jeg var bra på å lede team, 
deretter jobbet jeg som prosjektleder, først på 
Arkana, etter det hos Candy Lab. Jeg oppdaget 
også at jeg var ganske bra på å finne talenter og 
det førte til at jeg fikk et jobb på Framestore som 
headhunter. Til sammen hadde jeg skaffet meg 
masse praksis innen ulike felt.  I 2007 følte jeg at 
tiden var moden for å starte opp på egenhånd 
og startet opp Imaginar.

Man må utmerke seg og stå fram i konkur-
ransen, sier Richard.

–  Mitt konsept gikk ut på at Imaginar skulle 
være et virtuelt studio. Opprinnelig jobbet vi 
med talenter som jeg hadde jobbet med tidli-

gere. En del av de hadde flyttet fra London til 
andre steder i Storbritania eller utenlands. Det 
er mange som starter opp sin egne studioer, 
men fordi de bare er noen få ansatte så fører 
det til at deres arbeidet får en hvis stil, og det 
begrenser de. I tillegg tvinges man ofte til å 
jobbe med litt av alt, enten 3D-modellering 
av sykler eller klær, og jeg var bestemt på at 
jeg trengte spesialister til hver jobb. Dette ble 
mulig da vårt studio var basert på et virtuelt 
konsept med mange forskjellige kreatører.  

Richard startet research etter flere kreatø-
rer å jobbe med. Ikke bare i Storbritania, men 
også internasjonalt. 

– Dette har ført til at vi har bygget opp vårt 
team utenlands også. Vi har et team i Israel 
som jobber med prosjekt basert på karakterer 
til TV-program for barn og for reklame. Vårt 
team i Portugal er spesialister på arkitektur, 
illustrasjon, 3D-modellering og reklame. De  
gjør også en hel del eksperimentelt arbeidet, 
blant annet  innen virtual reality og hologra-
fisk projisering som er to av vekstsektorene 
våre. Vi har også et team i Mexico og de jobber 
med prosjekt basert på karakterer men da på 
oppdrag som har lavere budsjett. Vår filosofi 
går ut på å jobbe i så mange stiler som mulig. 
Vi kan løset alt fra store prosjekter til mindre 
innen en rekke forskjellig sjangrer. Vi kan løse 
ting til gunstige priser fordi vi ikke har de kost-
nadene som det innebærer å ha et stort studio 
i London.

Imaginar skygger unna spillefilm. 
–  London har en ledende posisjon innen film-
verden og det er faktisk slik at mange av de 
store Hollywoodfilmene spilles inn her. Men 
å jobbe med 3D for film skiller seg en del fra 
den kommersielle reklameverden, som vi er 
rettet i mot. Filmselskapene er opptatt av sik-
kerhet og de vil ikke jobbe med slike løsere 
nettverk som vi har. Det er også min erfaring 
at de som jobber med 3D for spillefilm ikke 
helt har den erfaring som kreves for å jobbe  i 
den kommersielle reklameverden. 

3D-animasjon lokker til seg fler og fler kun-
der, sier Richard. 

– En del av de som kommer til oss har 
tidligere erfaring med 2D. Men med 2D er 
objektet flatt, omtrent som på et maleri eller 
et fotografi.  I 3D framstår objektet nærmest 
som skulpturer.  De har med seg alle aspekter, 
fram- og baksiden, og kan sees over- og fra 
undersiden. 

Richard påpeker at animerte reklamefilmer 
har en faktisk genomslagskraft.  

– Det har blitt utført flere markedsun-
dersøkelser de siste to årene som viser at ani-

Arkitektur er et av de områdene der Imaginar har 
profilert seg. Dette bygget var et bidrag til en 
konkurranse om ny utvikling i Edinburgh sentrum. 
Imaginar fikk oppdraget av et arkitektkontoret for å 
utføre det i 3D og plassere det inn i det eksisterende 
bymiljøet. 

Richard Watkins er sjef hos Imaginar, et virtuelt 
studio som spesialiserer seg på 3D-modellering og 
animasjon. Imaginar har sitt hovedkvarter i London 
men de som gjør jobbem er plassert verden over.

– Når man jobber med en klient må man 
først etablere hva de vil ha, og vi jobber gjerne 
med å få på plass referansematerialet. Enten 
det handler om sportsko, en villa, en flaske  
eller seriefigur. Referansematerialet kan være 
et stillbilde i f.eks et fotografi, et animert 

Dolmio har blitt en av Storbritanias bestselgere innen pastasaus, ved hjelp av en 3D-modellert italiensk fami-
liefar, skapt av Imaginar. 
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stillbilde eller en animert sekvens. I tillegg 
trenger vi informasjon slik at vi kan bygge 
bildet på best mulig måte. Mye 3D hand-
ler nå om å erstatte tradisjonelt fotografi og 
modellbygging. Om vi skal bygge en flaske 
til f.eks en kampanje behøver vi CAD-data, 
dimensjoner og størrelse slik at produktene 
skal kunne gjengies eksakt, i f.eks reklame. Vi 
lager da en modell, sender den til kunden for 
godkjennelse, kontrollerer dette opp i mot ka-
meravinkler og bakgrunner. Vi bruker normalt 
tre til fire steg i prosessen: utvikling av modell, 
modell i kamera, farge og lys og retusjering og 
avslutning. 

Fører det noen ganger til problemer når 
studio er virtuelt og nettverket spredd 
over hele verden? Hvis en klient vil treffe 
den som utfører arbeidet personlig? Når 
designeren sitter i Portugal eller Israel? 

– Det finnes tilfeller der dette tema kommer 
opp, men det er min rolle som prosjektleder å 
treffe klienten og kvalitetssikre diskusjonen, 
helt i fra briefing og siden under prosessen. 
Det finnes de som helst vil treffe kreatøren, 
men det er mer unntaket enn regelen nå til 
dags. Forventningene har forandret seg de 

retter blikket internasjonalt. Alle i den kom-
mersielle reklameverden forsøker å begrense 
sine kostnader så mye som mulig. Men mange 
stirrer seg helt blinde på prisen og det kan føre 
til farer ved kvaliteten. Vi blir alt for ofte hyret 
inn for å gjøre jobben fra scratch etter at et an-
net byrå har utført dårlig arbeid. For klientens 
del så tar det hele lengre tid og totalkostna-
dene blir naturligvis mye høyere enn de hadde 
regnet med. 

Blant Imaginars klienter finnes også selskap 
innen helsesektoren.

– Vi har utført 3D-modellering og ani-
masjon av blant annet kneleddsoperasjoner, 
for tidlig fødte barn og pusteapperater. Hel-
seselskapene føler at virkeligheten er litt vel 
påtrengende og for realistisk, derfor kan 3D 
fungere bedre. 

Arkitektur i alle sine former er et annet vek-
stområde. 

– Det rører seg om alt fra digitale miljøer 
for spill og underholdning til modeller for 
arkitekter og byggherrer. Når de gjelder arki-
tektkontorer så tegnes bygg og strukturer nå 
mer på data, og ikke på papir. Men de vil gjerne 
ha bedre modeller å jobbe med, så de overlater 
arbeidet til oss. Her er det ofte snakk om ut-
viklingsmodeller. Ikke materialet som brukes 
for å selge hus til forbrukere. Når vi lager slike 
modeller  blir de mer stiligere.

Gaming er en av Imaginars spesialiteter. 
– Vi arbeider blant annet for Sony og Ko-

nami. Gaming holder faktisk på å bli den nye 
filmindustrien, ikke minst fordi at gaming glir 
nærmere bred underholdning. London har i 
løpet av årene sugd til seg mange talenter som  
har villet jobbe med Star Wars eller noen av 
de andre storfilmene. Jeg tror at mange av de 
kommer til å suges opp av gaming, og ikke 
minst på grunn av augmented reality og vir-
tual reality. 

Virtual Reality holder på å gjennomgå en 
renessanse. For 20 år siden ble VR  spådd en 
gylden framtid, men fordi mange av datidens 
headsets var klumpete og bildematerialet var 
av for lav kvalitet. Nå er kvaliteten en helt ann-
nen. VR har i løpet av de siste årene blitt tatt 
i bruk i handelen, blant annet i motebutikker 
der kunden gjennom VR plasseres på første 
rad ved motevisninger. Augmented reality, 
(forsterket/utvidet virkelighet) består av 3D- 
og filmet materialet. Richard fortsetter. 

– Disse sektoren holder på å bli så store at vi 
faktisk kommer til å starte et separat selskap 
som er fokusert på dette markedet. Forandrin-
gene skjer veldig fort nå og det skal bli spen-
nende å se hva som hender de nærmeste årene. 
Det her er en bransje i stadig utvikling. n

siste årene, kundene i dag har også mindre tid  
til å bruke tid på møter, gå gjenom bøker osv,  
hele tatt bruke tid på å diskutere, ja, slik som 
man gjorde før i tiden. Det skal skje raskt og 
effektivt. De fleste klientene ønsker at alt fikses  
via epost og Skype-konferenser. 

3D-sektorens vekst har også ført til krise på 
andre hold. Jeg har støtt på reklamefotografer 
som klaget over at jobbene forsvinner, dette 
gjelder blant annet bilfotografer. Richard 
kommenterer. 

– Det har skjedd store forandringer, men 
fortsatt fotograferes og filmes det tradisjonelt 
og jeg tror at det finnes plass for flere uttrykk. 
Fordelen med 3D er at det lett kan brukes 
på en rekke ulike plattformer, nett, bannere, 
utstilinger på meser osv, og det er naturligvis 
attraktivt for kundene. Både når det gjelder 
kostnad og varemerkets identitet. 

Hvor kommer oppdragene fra? 
– I dag kommer 70 prosent fra Storbritan-

nia, 20 prosent fra USA og 10 prosent fra 
Europa. Jeg kan tenke meg at internasjonale 
oppdrag kommer til å øke fremover. Folk ten-
ker mer og mer internasjonalt. Men de finnes 
også muligheter til å mislykkes når kundene  

3D-modellering bilde som ble skapt til reklame-
kampanjen for Batman videospill. Mange av de 
kreatørene som flytter til London for å jobbe innen 
filmindustrien kommer antageligvis til å suges inn 
gamingindustrien, mener Richard Watkins. 

Stillbilde fra den animerte reklamefilmen for 
Pokémon. Gaming er en av Imaginars spesialiteter 
og Richard Watkins mener at sektoren kommer til 
å vokse sterkt i løpet av de nærmeste årene. 

 Tre nye filmobjektiv for det profesjonelle videomarkedet er etablert av den koreanske optikkprodusenten 

Samyang. Monitor fikk mulighet til å teste de tre første objektivene i en serie av seks, som kommer med det 

nye navnet Xeen (uttales scene, seen). Dette var Xeen 24mm T1,5, Xeen 50mm T1,5 og Xeen 85mm T1,5. I løpet 

av år 2016 planlegger Samyang å  lansere ytterligere tre objektiver.

Tekst & foto: Jonas Nimmersjö

TEST FILMOPTIKK

Samyang Xeen

Trippel optikk for filmskapere

industrien råder det ikke noen tvil om. Både 
blenderring og fokusring er av solid materialet, 
og det er enkelt å  koble til ulike fokushjelpe-
midler. Graderingen på objektivet er også til-
passet filmindustrien. Blendergraderingen og 
avstands-/fokusgraderingen er lesbar fra beg-
ge sider av kamera og passer godt til  en innspil-
ling med B-fotograf som stiller fokus. Størrelse 
på objektivet gjør at rotasjonsvinkelen blir 
større enn vanligvis for respektiv brennvidde. 
Avstandsskalaen og graderingen for blender  
er  også mye tydligere enn vi er vant til noe som 
gjør det enklere å sette eksakt fokus. Dette gjør 
det også enklere å se skalaen en bit fra kamera.  
Jeg hadde først tenkt å bruke kamera og  
objektiv på en Aputure V2-rigg, men oppda-
get raskt at riggen var for liten og  puslete for 

Det man legger merke til som skribent som 
ikke bare jobber med film men også TV og 
foto, er at de tre objektivene er like store,  å se 
på i allefall. Tanken bak dette er at det skal gå 
raskt å bytte optikk på en rigg. Med samme 
størrelse på ulike objektiver trenger du ikke 
justere plassering av følge-fokus og andre ting 
som kompendium og filter. Denne testen har 
ikke gått ut på å måle og analysere objektive-
nes optiske egenskaper og kvaliteter, det er en 
test der vi prøver ut hvordan de er å ta i bruk.  
Selvfølgelig har vi kunne se enkelt egenskaper 
i testen, men slik vi gjorde testen er det vanske-
lig å si om eventuelle svakheter er på grunn av 
optikk eller hvoran opptakssted, kamera og 
optikk fungerte i sammen.

Testen forteller mer om vår subjektive fø-

Xeen 85mm T1,5, Xeen 50mm T1,5 og Xeen 24mm T1,5: er tre nye 
objektiver for det profesjonelle videomarkedet fra den koreanske 
optikkprodusenten Samyang.

lelse av kvalitet, optisk og mekanisk, samt 
hvordan vi synes det var å bruke optikken. 
Kamera vi brukte for testen var et Canon EOS 
5D Mark III, et kamera vi ikke har brukt så 
ofte. Valget av kamera var på grunn av  den 
fatningen testoptikken hadde, og hva slag type 
kamera vi raskt kunne få tak i. Objektivene 
kommer i tillegg til Canon EF-fatning også 
med fatning for ARRI PL, Nikon F, Sony E 
og med Micro Four Thirds. Om du kjøper en 
serie objektiver med en type fatning trenger 
du ikke kjøpe ny optikk når du vil bruke et 
kamera med en annen fatning. Fatningen er 
utbyttbar.

ENKEL FOKUSHJELP
At objektivet er laget med utgangspunkt i film-
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slik optikk. Vekten viser hvilke nivå Samy-
ang sikter i mot i proffsegmentet. Vi testet 
altså ikke optikken med kamera i en rigg. 

LIKE UTENPÅ
Når man ser på disse objektivene og sammen-
ligner med andre objektiver er det enkelt å  for-
stå at det ikke er de optiske egenskapene som 
avgjør størrelsen på disse objektivene. Både 
Nikons 85mm F1,4 og Canons 50mm F1,2 er 
betydlig mindre i størrelse. Xeen 85mm T1,5 

er mindre enn Sony Cine Alta 85mm T2,0 
men større enn Zeiss CP2 85mm T1,5. Alle 
tre Xeen-objektivene gir maksimal effekt til 
fullformatsensorer og skal klare 4K+-opptak. 
Hos alle de tre  Xeen-objektivene vi testet, 
var det fremste linseelementet et godt stykke 
innen for den fremste kanten, noe som gjør 
at fronten blir som en fastmontert motlys be-
skyttelse. Det er de mekaniske egenskapene 
som har avgjort optikkens størrelse. Optikken 
er bygget i metall og glass uten noen plastde-
taljer. Skruvinkelen på objektivene er plassert 
likt, -slik at det skal gå raskt og enkelt å bytte 
optikk når kamera er plassert på en rigg. Med 
andra ord, det kreves ingen justering av føl-
gefokus plassering om du bytter fra 24mm 
til 85mm, eller 50mm. Objektivet fokuserer 
internt uten at frontelementene beveger seg. 

I sammenheng med at Samyang lanserte 

SAMYANG XEEN 24MM T1,5
TYPE Objektiv for film, for fullformat og 4K+
FATNING ARRI PL, Canon EF, Nikon F, Sony E 
og Micro Four Thirds (m4/3)
BRENNVIDDE 24 mm
BLENDERE T 1,5 til 22 
FOKUSOMRÅDE 0,25 meter til uendelig
MÅL 117,6 mm x 121,7 mm (gjelder Canon EF)
VEKT 1,18 kg (gjelder Canon EF)
CIRKA PRIS 17 999 kroner
DISTRIBUTØR Focus Nordic, 
www.focusnordic.no

SAMYANG XEEN 50MM T1,5
TYPE Objektiv for film, for fullformat og 4K+
FATNING ARRI PL, Canon EF, Nikon F, Sony E 
og Micro Four Thirds (m4/3)
BRENNVIDDE 50 mm
BLENDERE T 1,5 til 22 
FOKUSOMRÅDE 0,45 meter til uendelig
MÅL 117,6 mm x 121,7 mm (gjelder Canon EF)
VEKT 1,16 kg (gjelder Canon EF)
CIRKA PRIS 17 999 kroner
DISTRIBUTØR Focus Nordic, 
www.focusnordic.no

SAMYANG XEEN 85MM T1,5
TYPE Objektiv for film, for fullformat og 4K+
FATNING ARRI PL, Canon EF, Nikon F, Sony E 
og Micro Four Thirds (m4/3)
BRENNVIDDE 85 mm
BLENDERE T 1,5 til 22 
FOKUSOMRÅDE 1,12 meter til uendlig
MÅL 117,6 mm x 121,7 mm (gjelder Canon EF)
VEKT 1,245 kg (gjelder Canon EF)
CIRKA PRIS 17 999 kroner
DISTRIBUTØR Focus Nordic, 
www.focusnordic.no

disse tre objektivene så annonserte man at 
det skulle komme tre til i samme serie. Hvilke 
brennvidder disse kommer til å ha vil de ikke 
avsløre. Men Samyang gir oss noen hint i mar-
kedsføringen av de tre første. De kommene 
objektivenes siluetter er plassert i rekkefølge 
sammen med de nå lanserte objektivene.   Vi 
våger å tippe at dette også kommer til å være 
T1,5-objektiver og i størrelse like store som 
trioen vi testet. Men vår beste gjetting, etter-
som det ikke finnes så mye å velge mellom i 
24mm og 50mm, er at en av de er et 35mm-
objektiv. Noe vanskeligere er det å tippe på hva 
som kommer før 24mm og hva som kommer 
etter 85mm. Her våger vi ikke å gjette men tror 
at begge objektivene kan bli meget intressante. 

Å TA I BRUK
Vi har som sagt ikke gjort noen målinger men 

Kamera vi brukte til testen var ett Canon EOS 5D Mark III.

Det var lett å flytte fokus fra de fremste kanonene til 
de bakerste kanonene, selv uten følgefokus.

har testet optikken i ulike miljøer, både med 
kontrollerte lys og i naturlig lys. Vårt valg av 
motiv ble gjort for å kunne justere fokus og 
blender under opptak. I løpet av testen vår  sy-
nes vi at fokusringen på alle tre objektivene var  
følsom og ble opplevd som riktig.  Men etter 
en stund oppdaget jeg at jeg gjerne skulle hatt 
en ekstra hånd, for på en smidig måte justere 
både fokus og blender, samtidig som jeg pano-
rerte eller gjorde andre kamerabevegelser. To 
av objektivene, 85mm og 24mm, disponerte vi 
under litt lenger tid enn 50mm, noe som gjør 
at alle testmomentene ikke gjelder for alle tre 
objektivene.

Objektivene er helt manuelle og helt me-
kaniske. Det finnes ingen elektronikk i de og 
ingen kontakt for kommunikasjon mellom ka-
mera og optikk. Ulempen med dette er at det 
ikke går ann å se på metadata for stillbildene 
hva slagt optikk du brukte, hvilken blender du 
stilte inn eller hvilken avstand du fokuserer på. 
Men for filminnspillning spiller dette kanskje 
ikke så stor rolle. Det som vi derimot syntes 
var irriterende, og som egentlig mer  skyldtes 
kamera, var at hver gang vi skulle slå på live 
view, krevde kamera en bekreftelse på at det i 
virkeligheten satt et objektiv foran på kamera. 

Noe annet som vi også syntes var litt synd, 
men som også kom på grunn av vårt valg av 
kamera, var at størelsen på objektivet gjorde 
at vi ikke kunne feste kamera på stativet slik 
som vi tenkte oss. Alle tre Xeen-objektivene 
hadde et feste for stativ, men dette var ikke 
på samme nivå som stativfestet på vår Canon 
EOS 5D Mark III. At kamera ikke gikk ann å 
feste der vi ville, og at objektivet stakk fram 
lengre enn kameraets bunnplate, gjorde at vi 
hade litt vanskelig for å balansere stativet. Med 
batterigrep hadde det ikke vært noe problem. 
Og med et pro-videokamera, som Canons 
EOS C100- til C500-serie, hadde det heller 
ikke vært et problem. 

Noe vi kunne notere, særlig på 24mm-ob-
jektivet, var noe upresisjon ved endringer fra 
nærhetsgrensen til uendelig.

OPPSUMMERING
Til tross for at vi ikke hadde en rigg for kamera 
med følgefokus, og med noen små problemer  
på grunn av balansen av kameraet på stativ, 
så var det mye lettere å jobbe med de tre ob-
jektivene. Objektivgrepet på fokusring og på 
blenderringen var ikke glatte, så fokusering 
med hånden direkte på optikken var ikke noe 
problem. Størrelsen på objektivet gjorde det 
i tillegg lett å finjustere fokus eller blender. Vi 
syntes at de tre objektivene helt klart kan være 
noe å satse på, særlig med tanke på at det går 

PLUSS
• Alle brennvidder har samme størrelse
• Stor og lettlest skala for fokus
• Utbyttbar fatning

MINUS
• Kommuniserer ikke med kamera

ann å kjøpe to eller tre av disse for samme pris 
som et objektiv fra Canon, Sony eller Zeiss i 
samme kategori. Og med de tre kommende 
objektivene kommer det til å være en meget 
komplett objektivsamling for filmskapere. Det 
Samyang får til med Xeen-objektivene er å la 
høykvalitets filmobjektiv bli tilgjenglige for 
filmskapere og videofotografer med begren-
set budsjett.n

I motlysbilder med Xeen 24mm fikk vi lysinnslag i bilde. 

For å få på kamera på stativplaten uten at platen kom i konflikt med objektivet var vi tvunget til å sette kamera langt 
fram, noe som gjorde at platen stikker ut slik at vi kan få balanse på stativet.

Noe vi kunne notere, særlig 
24mm-objektivet, var litt upresise, 
fra fokus ved nærhetsgrensen til 
uendelig.
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AKTUELT BRANSJENYTT

Den internasjonale dyreviltvernsorganisasjonen Aspinall Founda-
tion, har installert Sony BRAVIA 4K TV-er i egne områder for å  
vise dyrene detaljrike opptak for å introdusere dem til sitt nye  
habitat i 2016.

Forsøket er en del av et større program for å forberede lemurer og 
langurer til deres neste store reise. TV tittingen skal forhåpentligvis 
gjøre dyrene bedre i stand til å håndtere nye situasjoner.

Denne uken har Port Lympne Reservat i Kent, England, installert 
Sony BRAVIA X90C 4K Ultra HD TV-er i burene til lemurene og 
langurene. Forsøket er en del av dyreviltverns organisasjonens ‘Back 
to the Wild’ program, og de lar dyrene se opptak av deres naturlige ha-
bitat på Java og Madagaskar i detaljrik, naturtro 4K kvalitet, for å gjøre
seg kjente med sine nye potensielle hjem.

– Hos Port Lympne er vi alltid på utkikk etter nye måter å engasjere
og stimulere dyrene. Vi bruker alle slags forskjellige teknikker for å 
holde dyrene våre så interesserte og livlige som mulig. Noen ganger 
kan det innebære en sanseopplevelse i form av duft eller smak, nye 
klatre muligheter eller leker. Men denne gangen ønsket vi å prøve noe
litt annerledes for å se om de ville være interessert i å oppleve sine 
naturlige habitater, kommenterer Simon Jeffery, dyresjef hos Port 
Lympne Reservat.

– Selv om våre store innhegninger er designet for å likne dyrenes 
naturlige habitat så mye som mulig, har vi bestemt oss for å la langu-
rene og lemurene få en ekte kikk på områder som potensielt kan bli 
deres nye hjem. Sony BRAVIA 4K TV har en bildekvalitet som er så
skarp og så detaljert at det nesten er som å se en regnskog med egne
øyne, sier han.

Den nye BRAVIA X90C serien gir fantastisk bildekvalitet, og tak-
ket være den kraftfulle 4K prosessoren X1, er fargen, skarpheten og 
kontrasten i hvert bilde enda mer naturtro.
– Siden 2012 har vi gjeninnført flere grupper med langurer, gibboner 
og tre- apekatter fra Port Lympne Reservatet og vår søster park, Ho-
wletts Wild Animal Park, til beskyttede skoger i Java. Vi planlegger 
å sende denne gruppen med langurer dit i 2016, forklarer Simon og 
legger til:
– Selv om vi har samarbeidet tett med lokale myndigheter på Mada-
gaskar i lang tid, har vi fortsatt ikke introdusert lemurer som er født i
fangenskap til denne unike øya. Våre undersøkelser og forarbeid har
vært veldig positivt, og vi gleder oss til å starte på arbeidet med å 
sende lemurer tilbake til den frie naturen der hvor de hører hjemme.

Lemurer ser 4K TV Mellomformat fra Phase One
Det er drøye 5 år siden Interfoto representerte Phase One i Norge, 
nå fyller Interfoto 50 år og forteller at de nå har hele Phase Ones 
sortiment på plass, toppet med verdens første 100Mp bakstykke: 
Phase One IQ3 

Interessen rundt optimal kvalitet øker like mye som kunnskapen 
om digital teknologi blant kresne fotografer. Nye lanseringer fra 
Canon og Sony i 2015 gjør at flere har forstått at man trenger større 
sensorer dersom bildekvalitet er viktig. Bonusen er større pixler, som 
reduserer mye av problematikken som fullformatskameraene fortsatt 
sliter med.

Phase One, Hasselblad og Leica har forklart dette i alle år, men 
begeistringen over utviklingen og prisen på fullformat (24x36mm) 
har til tider overskygget de rent faktiske fordeler som mellomfor-
mat utnytter, deriblant fysiske lover om lysbryting og bølgelengder. 
Mange mente lenge at APS-C sensoren holdt mer enn nok blant små-
bildekameraene, men salgstallene viser noe annet. 

Våre mellomformatkunder bruker flere typer kameraer – helt av-
hengig av oppdraget som skal gjøres. Derfor er det ikke ett kamera 
som dekker alle behov. Interfoto har mange kunder som sverger til 
mellomformat ut i fra helt klare kriterier. Med Phase Ones 100 Mp 
bakstykke så rykker mellomformat enda ett hakk fra, sier Johann 
Klüwer som er produktansvarlig for Phase One. 

Phase One har lenge hatt en positiv utvikling salgsmessig selv om 
mange har trodd noe annet.  Suksessen skyldes ikke bare mellom-
formatets fordeler, men også Phase Ones helt nye kamera XF og de 
spesialutviklede Schneider objektivene.

Hovedparten av Interfotos kunder er profesjonelle fotografer og 
Phase One har vært etterspurt over tid fordi mange av våre kunder 
må benytte maksimal kvalitet til sine oppdrag. Ettersom Phase One 
ikke retter seg inn mot alle er de svært lydhøre i forhold til brukernes 
ønsker og ofte resulterer dette i viktige tilpasninger både funksjonelt, 
ergonomisk, firmwaremessig og ikke minst gjennom Capture One 
som anerkjennes som verdens beste råfilkonverter. 

Phase One er et meget solid selskap med en svært imponerende 
utviklingsavdeling og god økonomi. De har klare vekstambisjoner og 
ønsket å knytte til seg Interfoto for å nå flere kunder i alle segmenter. 

Nå er bakstykket på plass hos Interfoto og det er allerede mulig å 
reservere en «testdrive» ved å ta kontakt med Johann Klüwer eller 
Mari Torvanger Knap hos www.interfoto.no. 

Nå kan alle eiere av Smart TV-modeller fra LG kunne se tusenvis av 
filmer og tv-serier via Google Play Movies & TV. Tjenesten, som er 
kompatibel med LGs bransjeledende Smart TV-plattform webOS, 
samt selskapets tidligere plattformer NetCast 4.9 og 4.5, leverer tid-
løse klassikere så vel som nye filmer, indie-filmer og kultfilmer i både 
HD- og SD-format.

– Smart TV-markedet vokser ekstremt raskt, og det fører til en 
kraftig økning i etterspørselen etter ferskt innhold med høy kvalitet. 
Å møte denne etterspørselen har høy prioritet hos LG i tillegg vår
ambisjon er å gi best mulig seeropplevelse med våre tv-modeller ba-
sert på webOS-plattformen. Det nære samarbeidet med Google vil 
gjøre en stor forskjell for å oppfylle ønskene til eierne av Smart TV 
fra LG, sier Erik Åhsgren, nordisk produktspesialist innen Home En-
tertainment i LG Electronics.

Google Play Movies & TV gjør det mulig for seerne å leie eller 
kjøpe fra et utvalg av tusenvis av filmer og TV-programmer fra de 
store TV- og filmselskapene i Hollywood. Alt innhold ligger i skyen, 
slik at brukerne kan begynne å se en film eller et tv-program på TV for 
så og se den ferdig på sin internett-tilkoblede smarttelefon, nettbrett 
eller datamaskin, hvor de vil og når de vil.

VPN-leverandører jubler 
En rekke VPN-tilbydere har reagert positivt på Netflix melding om at 
tjenesten nå er tilgjengelig over hele verden. VPN-tilbydere som play 
SmartDNS og VPN-tjenester vil nå tilby seerne skjulte IP-adresser, 
slik at brukere over hele verden kan søke anonymt og sikkert, og der-
med ha tilgang til hele Netflix biblioteket. IPVanish ser også mulig-
heter og sier i en pressemelding ”med innholdsrestriksjoner for ulike 
enheter, inkludert nasjonale og lokale myndigheter og mediekonsern, 
vil de fleste Netflix brukere være begrenset til en brøkdel av Netflix 
tilbud uten bruk av VPN. Men setter du opp og bruker IPVanish kan 
du enkelt koble deg til via andre regioner. UnoDNS, en annen VPN-
leverandør, har publisert infographic som viser tilgjengeligheten av 
innholdet i en rekke av Netflix sine territorier. Selskapet tilbyr løsning 
som heter UnoTelly service. Alle disse VPN-leverandører støtter ikke 
bare Netflix, men en rekke andre streaming video-tjenester, inkludert 
Hulu og BBC iPlayer.

Se Google Play med LG Åpen kildekode
Apple har valgt strategi programmeringsspråket Swift har nå åpen 
kildekode. Swift har etter sin lansering i 2014, blitt tidenes raskest 
voksende programmeringsspråk. Det kombinerer ytelsen og effek-
tiviteten til kompilerte språk med enkelheten og interaktiviteten til 
populære prosedyrespråk.* Apple lanserte også nettstedet Swift.org 
i dag med detaljert informasjon om den åpne kildekoden i Swift, in-
kludert teknisk dokumentasjon, ressurser for utviklersamfunnet og 
nedlastingslenker for Swift-kildekoden.

Ved å gi Swift åpen kildekode kan hele utviklersamfunnet bidra til å
forbedre programmeringsspråket og bruke det på enda flere platt-
former, sier Craig Federighi, ansvarlig for programvareutvikling hos 
Apple. Ytelsen og brukervennligheten til Swift kommer til å inspirere 
en ny generasjon til å lære seg koding. Etter dagens kunngjøring er det
ingen grenser for hvor langt de kan ta ideene sine, fra mobile enheter
til skytjenester.

Swift er et kraftig og intuitivt programmeringsspråk som gir utvikle-
re friheten og funksjonaliteten de trenger for å skape en ny generasjon
banebrytende programvare. Det er enkelt å både lære og bruke Swift,
selv om du aldri har kodet før. Det er det første programmeringssprå-
ket som er like ekspressivt og brukervennlig som et prosedyrespråk. 
Swift er også skapt for sikkerhet, og eliminerer hele kategorier med 
vanlige programmeringsfeil.

Den åpne kildekoden i Swift er tilgjengelig via GitHub og inklu-
derer support for alle Apples programvareplattformer – iOS, OS X, 
watchOS og tvOS – samt for Linux. Tilgjengelige komponenter in-
kluderer Swift Compiler, Debugger, Standard Library, Foundation 
Libraries, Package Manager og REPL. Swift er lisensiert under den 
populære lisensen Apache 2.0 med åpen kildekode, som har unntak 
for runtime-biblioteker. Det gjør at brukere enkelt kan ta i bruk Swift i 
sin egen programvare og dermed introdusere programmeringsspråket 
for nye plattformer. Hvis du vil ha mer informasjon om Swift og få 
tilgang til ressursene for utviklersamfunnet, kan du gå til Swift.org.  

*Basert på RedMonks rangering av programmeringsspråk, datert 
juni 2015.



www.monitormagasin.no42  5-2015 www.monitormagasin.no 5-2015  43

Navn: Digital Video Produksjon AS
Adresse: Eivind Lychesvei 6,
1338 Sandvika
Telefon: 67 80 57 80
E-post: digital@digitalvideo.no
Internett: www.digitalvideo.no 
Tjenester: Redigering, konverte-
ring, CD/DVD Prod & kopiering.

Navn: TV-Team 
Adresse:  Sandakerveien 24, 
0473 Oslo
Telefon: 22 11 12 58 
E-post: tv-team@tv-team.no 
Internett: www.tvteam.no
Tjenester: Utleie prod. utstyr.

Navn: Deluxefilm AS
Adresse: Wedel Jarlsberg vei 36 
(Filmparken), 1358 JAR
Mobil: 91 14 05 30
E-post: mail@deluxefilm.no
Internett: www.deluxefilm.no
Produkter: Totalleverandør av 
lys- og kamera relaterte produkter 
til profesjonell film- digital- TV- og 
videoproduksjon.

Apriori AS • Hedmarksgt. 15, 0658 Oslo
Tlf: 22 68 73 83 • Fax: 22 68 30 03 
post@apriori.no • www.apriori.no

Apriori as
Alt av opptaksmedia, harddisker, 

minnekort, batterier og cover. 
Leverandør av opptaksmedia 

siden 1986.
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Navn: Danmon Norge AS
Adresse: Hans Nielsen Hauges 
gate 50 B, 0481 Oslo
Telefon: 23 400 400
Telefaks: 23 400 401
E-post: info@danmon.no
Internett: www.danmon.no
Totalleverandør av utstyr til 
det profesjonelle produk-
sjonsmiljøet.
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Navn: Soundware Norge 
Adresse: Hans Nielsen Hauges 
gate 50 B, 0481 Oslo
Telefon: 23 400 390
Telefaks: 23 400 399
E-post: info@soundware.no
Internett: www.soundware.no
Totalleverandør av lydutstyr 
til profesjonelle brukere.

For annonse i galleriet
RING 48 03 41 83

For deg som søker
freelancere eller
freelanceoppdrag

.no

Fortløpende oppdateringer
Kun betalte oppdrag
Gratis å publisere

GALLERIET FOR ANNONSERING KONTAKT GEIR BERGERSEN GEIR@MONITORMAGASIN.NO

Forhandler av kabel og installasjonsmateriell

Tlf: 4000 4994 - post@infigo.no - www.infigo.no

Vi har testet de største 
redigeringsprogrammene

SEBASTIAN SYLWAN 
Digital Storytelling    

MEDIARENA
Samlokalisering gir løft

redigeringsprogrammene

ÅRETS STORE TEST

SONY DWX – Trådløst og problemfritt

ROLAND R-26 – En multitracker i hånden

IBC 2012 – Nyheter og trender
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NIKON D800
Nikon tar opp kampen
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KRYPTON
Fra opptak til ferdig film
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LED-LAMPER 
Monitor undersøker 
lyseffekten

MONITOR UTGIS AV FORLAGET NYE MEDIER WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 4 2012 • PRIS: 64,-

ARENA-
PRODUKSJON

med Black Magic

Styrer filmen med app
HALVBROREN

Kraftpakken Nucleus
Nytt fra SSL

LLB 2012
Stor messe i Spektrum

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN
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Stargate Media
360 graders video
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GRASS VALLEY
Ny giv med nye eiere

CANON 5D MKIII VS. NIKON D800
Super-DSLR i duell

SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN

Frilansere i teamarbeid
FARMEN

WWW.MONITORMAGASIN.NO • NR. 5 2012 • PRIS: 64,-

Magasinet
Bransjens magasin

6 nummer per år
Kritisk & uavhengig
Direkte i postkassen

Innhold
Tester

Reportasjer
Kronikker
Intervjuer

Skandinavia
Bransjens magasin i

Norge
Sverige

Danmark

Skribenter
Skribenter fra bransjen

Fakta fra eksperter
Kronikker fra kolleger
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CATO 
JOHANSEN 
Første opptaksdag med Sony F65

BOSE
RoomMatch med 
kontrollert spredning

NAB 2012
3D, 4K og kampen om 
alle skjermene

Zentropa forsterker
filmens farge

GRADING

Soundcraft Vi1
Finslipt lydverktøy

Stødige bilder
Stab C Compact 

Ultimax Aerial AS

Forlaget Nye MedierMonitor
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Fri fl yt av media
Aal Stasjon

NYE KAMERA
FRA CANON!

C100 & C500
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SKANDINAVIAS LEDENDE BRANSJEMAGASIN FOR INSTALLASJON OG PRODUKSJON I AV-BRANSJEN
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NYE KAMERANYE KAMERA

DICE
Proff lyd for spill

Fargekalibrering 
Ekspertene forklarer

Dolby Atmos
Forlokkende kinolyd

Revoice Pro
Vokalfikser

Tester
Program & maskinvare
Nye produkter testes

Teknologi omtales
Versjoner verifiseres

Reportasjer
Evenement overvåkes

Ny teknikk omtales
Personer portretteres

Fakta debatteres

Bransjenytt
Nytt om navn

Nye utdanninger
Nye agenturer

Nye lokaler

Produktnyheter
De nyeste produktene

Nyheter fra messer
Oppdateringer

www.monitormagasin.no

Screenergy
Interaktivt bord –

framtidens skjermmedia?

Roland M-48
din personlige mikser

3D eller 3G
NAB 2010
viser vei

På farta
Mobil-TV

gir deg bildene

Forlaget Nye MedierMonitor
utgis avN
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Video 18 S1 fluid head.
The ENG standard—worldwide. 

www.sachtler.com

Sachtler™
A Vitec Group brand

Epost: salg@video4.no
Telefon: 56 90 42 10


