
Myndavéla Verkefni
Vertu kvikmyndatökumanneskja !

Í kvikmyndabókinni fengum við hugmynd af því að gera okkur

myndavél úr trékubbum. Þegar við fórum að leita að hentugum

kubbum fundum við afganginn af skipakubbunum sem pabbi Evu

kom með og hentuðu þeir kubbar einstaklega vel. Gabríel og

Hannesi fannst nauðsynlegt að saga örlítið af sínum kubbum og

gerðu þeir það.



Þá var komið að því að gera gat á kubbinn og notuðum við til þess borvél.

Fyrst var borað í gegn síðan hálfa leið með stærri bor svo að við sæjum betur í

gegnum linsuna. Sandpappír var notaður til að mýkja brúnirnar í kringum

linsuna.

Við ákváðum að nota tússliti til að lita myndavélarnar svo að við gætum

myndað strax að verkinu loknu. Sumir vildu mála en sáu að þeir þurftu þá að

bíða með að prófa myndavélina þar til hún yrði þurr, þannig að málningar

hugmyndin féll niður.



Nú fyrst að við höfum myndavél þá getum við farið að leika okkur !



Hvar stöndum við ?
Prófuðum að mynda liggjandi á gólfinu. Fólk og hlutir líta út fyrir
að vera stærra, finnst ykkur það ekki ? það er eins og allt í kringum

okkur sé að detta á okkur. Nú förum við öðruvísi að. Við förum
uppá borð eða í stiga. Þá lítur fólk út fyrir að vera styttra.

(Úr bókinni Movies eftir Núria Roca).



Hvar stillum við okkur upp ?
Myndaðu köttinn þinn eða einhvern hlut sem þér líkar, úr mikilli

fjarlægð? Þú sérð ekki bara köttinn heldur allt í kringum hann. Þetta
er kallað: mikil fjarlægð.

Nú ferðu nær, svo að þú sjáir bara köttinn.
Þetta er kallað: fjarlægð.

Núna ferðu svo nálægt að þú sjáir bara höfuð kattarins.
Þetta er kallað: nálægð.

Að lokum, ferðu svo nálægt kettinum að þú getur aðeins séð augað,
eða lítinn hluta þess sem þú ert að mynda. Þetta er kallað: mikil

nálægð.
Héðan í frá þegar þú sérð bíómynd, veistu hvernig myndin var

tekin: úr fjarlægð eða nálægð, að ofan eða neðan.
(Úr bókinni Movies eftir Núria Roca).


