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Jeg var tilmeldt en masterclass det fore-
gik i ASC’s legendariske fælleskab, så 
forventningerne inden var skyhøje. Selve 
kursets indhold afhænger af hvilke med-
lemmer der underviser og ugens program 
bliver først udleveret på dagen. !!
Da jeg mandag møder op på adressen 
bag hollywood blvd. er der gjort alt for at 
de 25 deltagere fra hele verden skal føle 
sig godt taget i mod og vi får desuden ud-
leveret programmet der starter ud med M. 
David Mullen. Han tager os igennem film-
fotografiets historie og udvikling samt !
praktisk teori om lyssætning.                                                !
Mullen var yderst kompetent i sit materiale og formåede på fin vis at formidle 
stoffet der skulle følges op med en praktisk dag på Mole-Richardson test-studiet 
om torsdagen. !
Denne dag bød desuden på Don McCuaig og en snak om at skyde 2nd unit i stor skala. Eftermid-
dagen blev rundet af med en paneldebat om: “The political minefield of cinematography” og deref-
ter et grill arrangement med ASC medlemmer og venner af huset.!!!

De næste tre dage gik med lyssætning på studie, 
praktisk undervisning og gennemgang af diverse 
film. Tirsdagen stod på Gabriel Beristain, der nok er 
mest kendt for Blade II og Blade Trinity samt 
S.W.A.T. Vi så en række scener han have skudt og 
snakkede om at skyde med to og tre kameraer. 
samtidig. Den praktiske del bestod af lyssætning og 
framing af en scene skudt med de to Alexa XT vi 
havde til rådighed hele ugen. Selve den praktisk un-
dervisningen fremstod ret anarkistisk og hver især 
skulle vi selv byde ind med rettelser på lys.!!!

Onsdagen startede ud med reklame fotografen Bill Bennett og bestod primært af lyssætning af en 
rød Ferrari. Det var desværre kun en model, 
men det gjorde det til gengæld meget nemt at 
forstå hvad de enkelte rettelser gjorde ved bil-
ledet. Hans grundighed og enorme tekniske 
viden gjorde denne del af kurset til et af højde-
punkterne.!
Resten af dagen bestod af colour science vs. 
colour correcting og sluttede af med Bill Taylor, 
der må siges at være lidt af en greenscreen 
guru og med et imponerende bagkatalog, tog 
han os igennem praktisk lyssætning af gre-
enscreen og overvejelser i forhold til VFX 
skud.!
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Torsdag fulgte David Mullen sin under-
visning fra mandagen op med praktisk 
lyssætning, look-test og generel snak om 
filtre og net. Fredag foregik på E-film post 
faciliteter, hvor vi i graden gennemgik 
vores tests og lyssætninger og sluttede 
dagen af med middag og fest i ASC 
klubhuset.!!!
Fælles for alle undervisere var at de var 
enormt gavmilde, med at dele ud af tips 
og tricks de havde tilegnet sig gennem 
årene. Det var tydeligt at mærke at vi-
densdeling er en af deres mærkesager, 
men en lidt ustrukturet undervisning tog 
desværre lidt for meget opmærksomhed.  Jeg er glad for oplevelsen, 
men en stor del af undervisningen havde jeg allerede været igennem på filmskolen, alligevel kom 
jeg hjem med ny teknisk viden, inspirationen og en stak brugbare kontakter i lommen.!!!!!
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