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1. Introducció

En l’obra audiovisual Luna Moth, l’espai, el temps i les persones coincideixen en l’antic teatre a l’aire 
lliure de l’illa de Ramsholmen. Luna Moth és una obra multidisciplinar basada en la història cultural 
del poble finès d’Ekenäs i és el resultat de la col·laboració dels artistes que viuen a la residència de Villa 
Snäcksund. 

El grup de treball format per Jon Bratwall, Petra Lindholm, Elise i Kim Simonsson, Eva Tordera i Kjell Wiks-
tröm uneix fotografia, vídeo, escultura, música i literatura. L’obra mostra com el temps i l’espai compartit 
a Villa Snäcksund ofereixen als seus habitants l’oportunitat única de crear una relació que culmina en 
una col·laboració artística. Luna Moth entrellaça els pensaments i les sensacions que han nascut en 
aquesta interacció, en aquest espai, durant els darrers tres anys. 

Per la creació de l’obra, el grup de treball ha investigat la història del teatre a l’aire lliure de Ramsholmen, 
de la zona de Hagen i de Villa Snäcksund. El museu provincial de Länsi-Uusimaa ha aportat a la recerca 
valuós material visual a través de fotografies antigues. La història del lloc està viva en Luna Moth mitjan-
çant la narrativa i les imatges, i combina la història amb els pensaments i reflexions dels protagonistes. 
L’any 1915 l'òpera Preciosa1 es va representar en aquest teatre, essent una obra que versa sobre el noma-
disme dels pobles romanesos. Aquesta no pertinença a cap lloc es lliga a la brevetat de les situacions 
vitals i esdevé columna vertebral de Luna Moth. La temporalitat es converteix en eix central de l’obra 
a partir de la presa de consciència que el temps a la residència artística de Villa Snäcksund és limitat a 
tres anys, un període prou llarg per establir-se en un lloc i formar-hi vincles, però alhora prou curt per 
no oblidar la data de partença . Tendim a percebre el temps com a un continuació de moments fins a 
l’eternitat, però la coneixença d’una data límit ens obliga a reflexionar sobre la fugacitat de l’existència.

Luna Moth és la creació del grup, però aquest treball final de grau en desenvolupa la producció fotogrà-
fica a càrrec d’Eva Tordera Nuño. Al llarg de la memòria es presenten les característiques de l’obra final 
per tal de poder adaptar les imatges al seu destí, s’expliquen les tipologies d’imatges utilitzades i el seu 
processament específic, i s’utilitzen dibuixos, fotografies i vídeos per fer més entenedor el procés. Per 
visualitzar els vídeos és necessari tenir instal�lat el programa Flash Player a l’ordinador on es visualitza 
aquesta memòria. 

1 Obertura creada entre 1820 i 1821 pel compositor, director, virtuós, escriptor, i assagista Carl Maria von 
Weber (1786 – 1826), una de les grans figures del romanticisme alemany. L'obra Preciosa es basa en el drama que 
Pius Alexander Wolff va escriure l'any 1811 sobre la novel·la de Cervantes La gitanilla.
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2. Plantejament del projecte

Luna moth és una obra multidisciplinar que creen la videoartista Petra Lindholm, l’escultor Kim Simons-
son, l’estudiant de doctorat en teoria de l’art Elise Simonsson, el músic Kjell Wikström i la fotògrafa Eva 
Tordera, i que compta amb el suport espiritual del budista Jon Bratwall. El grup de treball s’ha creat a 
partir del temps compartit en la residència d’artistes Villa Snäcksund, propietat del municipi de Rase-
borg a Finlàndia, i gestionada per la fundació d’art contemporani Pro Artibus. Petra Lindholm i Kim 
Simonsson són els dos artistes escollits per gaudir de la beca d'aquesta fundació entre 2009 i 2012, i es 
traslladen a Villa Snäcksund amb les seves famílies. Eva Tordera i Kjell Wikström lloguen indefinidament 
l'antiga caseta del jardiner en el mateix jardí. 

L’obra Luna Moth és la combinació de la història de l’últim segle i mig de la zona de Hagen, Ramshol-
men i Snäcksund a Ekenäs (Fig.2.1), amb les diferents disciplines artístiques dels membres del grup. A 
partir de fotografies antigues d'aquesta zona, s’inicia un viatge a l’estat actual dels paisatges i en alguns 
casos es combina amb un món de fantasia en 3D. 

Figura 2.1. Mapa de la zona de Hagen, amb Snäcskund i l'illa de Ramsholmen a Ekenäs. 
Mapa proporcionat per l’institut topogràfic finès. 

Caseta del jardiner

Villa Snäcksund

Antic teatre a l'aire lliure
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Fotografies antigues, fotografies preses especialment per Luna Moth, escultures de Kim Simonsson 
integrades en paisatges, parts de vídeo creades per Petra Lindholm i fotografies del temps compartit 
a Villa Snäcksund s’uneixen en un producte final: una obra audiovisual en format vídeo mapping, que 
es projecta en una única ocasió a l’antic teatre a l’aire lliure de l’illa de Ramsholmen. Petra Lindholm 
filma Luna Moth en la seva única representació i la converteix en una de les seves obres d’art per tal de 
donar-li continuïtat i visibilitat en el futur (aquest vídeo es troba inclòs en el DVD annexe). 

El guió, escrit per Elise Simonsson (annexe A), explora la percepció del temps i de l’espai en funció de les 
persones i el medi que ens envolten. La idea de crear una obra que versi sobre l’empresonament que 
crea la temporalitat neix de la durada limitada dels tres anys de residència. La inspiració neix del teatre 
a l’aire lliure que es troba a l’illa de Ramsholmen i que es va construir en el canvi de segle XIX a XX. El 
teatre s’ha abandonat durant l’última mitja dècada i la vegetació s’ha apoderat de la platea (Fig. 2.2). La 
sensació en el teatre és intrigant i una mica fantasmagòrica. El grup de treball decideix recercar la histò-
ria visual de de la zona, de l’illa, del teatre i de Villa Snäcksund i crear a partir d’aquestes imatges i de les 
de vivències durant el temps a la residència, l’obra de Luna Moth.

El resultat final s’inspira en una obra de teatre tradicional que combina diverses formes d’art. No es tracta 
de teatre en viu, sinó d’una obra que combina la fotografia, el vídeo art, l’escultura, la literatura i la música.

Els arxius del Museu Provincial de Länsi-Uusimaa és on es troben la majoria de fotografies de Ramshol-
men i Villa Snäcksund que s’han escanejat per utilitzar en Luna Moth. Mitjançant la recerca també es 
dibuixa la història de Villa Snäcksund i les seves diferents fases. Les imatges revelen el viatge de la Villa 
des dels inicis fins al present, passant per l’amenaça de demolició en la dècada de 1980.1 

1 

Figura 2.2. Aspecte del teatre a l’aire lliure de l’illa de Ramsholmen, 2011. Fotografia: Eva Tordera
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El títol de Luna Moth prové d’una arna d’Amèrica del Nord, que viu entre un i set dies durant l’abril i 
el maig. La seva vida tan curta i la seva bellesa es relacionen de manera simbòlica amb la vida a Villa 
Snäcksund. 

L’obra final està dirigida a la població d’Ekenäs i també a gent interessada en les arts visuals. L’objectiu 
és agrair als habitants d’Ekenäs el temps compartit i mostrar les possibilitats creatives que la residència 
aporta al desenvolupament de les arts i la cultura. Luna Moth uneix així els pensaments sobre el lloc, 
l’efimeritat, el temps i la interacció humana que neixen durant els tres anys de residència. 

2.1. Temporalització del projecte 

La idea de crear Luna Moth neix a la sauna un dilluns del mes de setembre de 2011, just un any abans 
de què Petra Lindholm i Kim Simonsson arribin al final dels tres anys de beca a Villa Snäcksund. Després 
d’una conversa sobre l’efecte que la coneixença d’un temps limitat té sobre els habitants de la resi-
dència, Elise Simonsson i Eva Tordera decideixen que, abans que el període a Villa Snäcskund s’acabi, 
crearan entre tots una obra comuna. Durant l’adolescència les dues havien estat sobre els escenaris 
de diversos teatres de categoria amateur – la primera a Mikkeli, Finlàndia, i la segona a la comarca 
d’Osona– , però també totes dues havien escrit guions per a obres de teatre que alguna vegada havien 
acabat dirigint. Gràcies a l’experiència adquirida en aquelles ocasions se senten preparades per portar 
a terme un projecte conjunt. En els següents dies parlen amb la resta d’habitants de Snäcksund per 
temptejar la possibilitat de portar a terme el projecte. 

A començaments d'octubre de 2011 tots els membres residents a Villa Snäcskund es reuneixen per 
començar a perfilar la idea i acorden que l’objectiu de la col·laboració és crear una peça artística comu-
na que aprofiti el lligam creat entre les tres famílies residents a Snäcksund, que repassi la història de la 
zona, i que serveixi com a agraïment a Ekenäs i als seus habitants pel temps passat a Villa Snäcksund. En 
la reunió es decideixen també quatre punts importants sobre el projecte: 
 – El discurs se centrarà en el pas del temps i l’efimeritat. 
 – Es presentarà en l’antic teatre de la veïna illa de Ramsholmen. 
 – Tots els membres hi contribuiran des de la seva pròpia disciplina. 
 – Estarà connectat amb la història de la zona (Hagen, Snäcksund i Ramsholmen). 

Per documentar el pas del temps en el teatre es decideix fotografiar el seu estat una vegada al mes. 

Elise Simonsson i Eva Tordera formen el nucli del grup que crearà el fil narratiu i la història de la peça. A 
partir de novembre de 2011 es reuneixen cada dijous per posar idees en comú i poder construir el cos 
central del projecte. La totalitat del grup de treball es reuneix mensualment per comentar els dubtes i 
les diferents idees que van sorgint, i exposar com avança el procés (Fig.2.3). 

És a desembre de 2011 que el grup de treball decideix que l’obra serà en format audiovisual i que es 
projectarà una única nit d’estiu en les restes de l’antic teatre, així com també sobre una tela blanca. 
Aquesta idea surgeix després de la inauguració de l’obra Temple de Kim Simonsson a Turku. Per aquesta 
inauguració l’artista Timo Nyman2 havia creat una projecció de vídeo mapping sobre l’obra ceràmica de 

2 [NYMAN-11]
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gener febrer març abril maig juny juliol agost

Documentació – cerca i escaneig 
d’imatges antigues

Estudi de les recreacions i presa de les fotografies dels mateixos 
espais que en les fotografies antigues. 

Creació de noves imatges.

Creació de les imatges/animacions CGI – i postproducció 
de totes les imatges per adaptar-les al format de l’obra 
audiovisual.

11 d’agost: 
presentació 
de Luna Moth

l’escultor (Fig. 2.8). Aquesta projecció inspira al grup de Snäcksund a adoptar aquesta tècnica i utilitzar el 
vídeo mapping3 en el seu projecte. 

Figura 2.3. Reunió mensual dels membres del grup realitzada a l’abril de 2012. Fotografies de Kjell Wikström.

Entre desembre de 2011 i març de 2012 Eva Tordera recerca en els arxius del Museu Provincial de Länsi-
Uusimaa imatges de Hagen de finals de segle XIX i principis del XX. La intenció és cercar imatges en 
blanc i negre que ajudin a entendre els inicis del teatre i de la Villa, així com també es té la voluntat de 
crear un salt en el temps i no pas un recorregut històric. Elise i Eva volen crear un lligam entre les imat-
ges més antigues i les noves que es recrearan per tal de reforçar el discurs central de l’obra: tot canvia 
però tot és una continuació. 

A principis de gener de 2012 Eise Simonsson finalitza la proposta de guió (annexe B) i és a partir d’aquí 
quan Eva Tordera pot començar la seva tasca de producció fotogràfica, que planteja de la següent 
manera:

3 [VIDEOMAPPING-12]
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2.2. Estat de l’art

En el moment de la creació de Luna Moth conflueixen diversos treballs artístics que versen sobre la 
temporalitat i/o la revisitació d’obres ja existents i utilitzen la fotografia, el vídeo mapping o les tècni-
ques de creació 3D. A continuació es presenten aquestes obres en ordre cronològic i s’explica la seva 
influència en el plantejament de la producció fotogràfica per a Luna Moth.

Hi ha dos autors que al llarg de la seva trajectòria van produïr obres seriades o revisitacions de la seva 
pròpia obra que influencien Luna Moth. El primer d’ells és la pintora finesa Helene Schjerfbeck4 nascu-
da l’any 1862 que va viure durant dues dècades a Ekenäs. Una de les característiques de la seva obra és 
la revisitació i reinterpretació que ella mateixa feia de les seves pròpies pintures (Fig. 2.4). 

Figura 2.4. Exemple de la revisitació que Helene Schjerfbeck va fer de la seva obra més coneguda, El Convalescent, pintada 
per primera vegada l’any 1888 (a l’esquerra) i la nova versió de 1938 (dreta). La primera pintada a l’oli sobre tela i la segona una 
litografia en color. Imatges del museu d’art Ateneum, Hèlsinki.

Les noves versions que Schjerfbeck crea de les seves pròpies obres són la inspiració d’on neix la idea de 
recrear les imatges antigues de la zona de Hagen, Ramsholmen i Snäcksund.

El segon és el pintor impressionista francès Claude Monet, que estudià els canvis que diferents llums 
produïen en la façana de la Catedral de Rouen5. La sèrie (Fig. 2.5) mostra com la llum afecta el color i la 
percepció. En aquesta sèrie els avantatges de treballar en seqüència esdevenen clars; és per sobre de tot 
una oportunitat per poder veure els canvis que el pas del temps i les estacions provoquen en el subjecte. 

Figura 2.5. Part de les pintures de la sèrie La Catedral de Rouen que Claude Monet pintà l’any 1894.

L’estudi del pas del temps sobre el subjecte, que Monet realitza en aquesta sèrie, és la base per a la crea-
ció del time-lapse a partir de les nou imatges actuals de l’antic teatre. 

4 [AHTOLA-12]
5 [COLUMBIA-12]
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De l’escenari artístic actual, quatre obres han servit d’inpiració per a Luna Moth. 

The museum of nature (Fig. 2.6) de Ilkka Halso6, 2003 –2008. Halso crea pamflets visuals que fan re-
accionar a l’espectador sobre la condició de la natura i el medi ambient en l’actualitat. La manera de 
combinar realitat i elements 3D atorga al paisatge una nova identitat. 

Figura 2.6. Dues imatges de The Museum of nature d’ Ilkka Halso. D’esquerra a dreta Roller-coaster de 2004 i Kitka river de 2004.

Les intervencions virtuals de Halso transformen el paisatge, com la idea de crear un element 3D que 
modifiqui en algun aspecte l’escena.

 
Growth (Fig. 2.7) de Wilma Hurskainen7, 2004 –2006. Un projecte on la fotògrafa finesa es basa en fotografies 
de família per tal de reconstruir-les en el moment present –gairebé dues dècades més tard. Hurskainen bus-
ca els llocs que apareixen en les fotografies i hi retorna amb les seves germanes per repetir la mateixa imatge, 
sent conscient que la mateixa imatge no es pot repetir. 

Les recreacions amb la presència de persones de Luna Moth tenen la mateixa intenció, afirmar que res 
canvia però alhora tot és diferent. 

6 [HALSO-12]
7 [HURSKAINEN-08]

Figura 2.7. Wilma Hurskainen, Castell de Olavinlinna, 2005.
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Temple (Fig. 2.8) de Timo Nyman8, 2011. Vídeo mapping creat per a la inauguració de la instal·lació Tem-
ple de Kim Simonsson a Turku.

Amb aquesta obra el grup de treball descobreix el vídeo mapping i decideix que Luna Moth aprofitarà 
els avantatges d’aquesta tècnica per ocupar les restes existents de l’antic teatre a l’aire lliure.

 
Versions 2012, del vídeoartista Oliver Laric9, 2012. Aquesta obra investiga la naturalesa de l’obra d’art i 
la seva reproductibilitat i reutilització. Aquest treball combina fotografies, dibuixos i creacions 3D per 
defensar el discurs que l’artista construeix. 

Figura 2.9. Imatges del vídeo Versions 2012 d’Oliver Laric. 

En els vídeos de Laric es barregen dibuixos, pintures, fotografies, creacions 3D i obres escultòriques. 
Aquesta reunió eclèctica també es produirà a Luna Moth com a fruit de les diferents disciplines artísti-
ques presents en el grup de treball. 

2.3. Estudi del format de les imatges

A partir de la proposta de guió d’Elise Simonsson, la producció fotogràfica s’inicia amb el planteja-
ment dels diferents tipus d’imatges que es necessitaran per portar a terme Luna Moth. A banda de les 
imatges en vídeo que aportarà Petra Lindholm, i les animacions stopmotion i fotografies d’escultures 
integrades en l’entorn de Kim Simonsson, Eva Tordera s’encarregarà de les següents: 
 – Imatges antigues 
 – Imatges actuals  
 
8 [NYMAN-11]
9 [LARIC-12]

Figura 2.8. (Clicar per veure el vídeo) Vídeo mapping de Timo Nyman projectat sobre 
l’obra escultòrica Temple de Kim Simonsson. 2011
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 – Recreacions fotogràfiques actuals a partir d’imatges antigues  
 – Animacions i elements 3D

Ja que les imatges són de procedència diferent i en cadascuna de les tipologies caldrà un procés de-
terminat, en l’apartat 3 s’explica detalladament el procés de preproducció, producció i postproducció 
seguits en cada cas. De tota manera el destí de les imatges és el mateix i per això a continuació s’expli-
quen les característiques comunes que les imatges hauran de compartir per tal de poder formar part 
del mateix projecte. 

2.3.1. Determinació de la resolució i format de les imatges

Per poder assegurar la qualitat de les imatges, optimitzar el temps dedicat al seu processat i minimitzar 
el pes dels arxius, cal primer especificar el destí final de les imatges, que en aquest cas és un vídeo map-
ping projectat sobre les restes de l’antic teatre de Ramsholmen (Fig. 2.10).

Figura 2.10. Imatge on es poden veure les restes de l’antic teatre a l’aire lliure de l’illa de Ramsholmen i la zona emmarcada 
mostra les superfícies que s’utilitzaran com a pantalla de projecció. Aquesta imatge d’hivern contrasta amb la de tardor que es 
veu en la figura 2.2. Fotografia: Eva Tordera Nuño.

Les dimensions del teatre, la distància entre el projector i la superfície de projecció, la lent que s’utilitza-
rà i el ratio del projector són els factors que determinaran la resolució de les imatges. Primer es mesura 
la zona (amplada) de l’antic teatre que s’utilitzarà com a pantalla de projecció (Fig. 2.11) i també la distàn-
cia entre aquesta i el punt on es vol situar el projector (Fig. 2.12).
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9,40m

17,5m
Figura 2.11.

3,40m 0,65m 3,40m

5m

0,65m

32m

Figura 2.12.

Sabent que la distància entre la superfície de projecció i el projector pot ser com a molt de 32 metres, 
que l’amplada de la zona de projecció és de 17,50 metres i que la projecció serà nocturna, es consulten 
els tècnics de la companyia finesa Videotykki Oy – especialitzats en equipament per aquest tipus de 
projeccions –, per escollir el projector i l’objectiu que millor s’adapti a aquestes condicions. El projector 
escollit és el Panasonic PT-DZ12000E i el zoom ET-D75LE2, 1.8–2.8:1. Aquest projector de 12.000 lúmens 
permet projectar a un ratio de 16:9 a una resolució de vídeo de 1920 x 1080 píxels. La zona de projecció 
final es mostra en la figura 2.13. 
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17,50 metres

9,84 metres

790,55 polsades

L C R

Figura 2.13. L’amplada de la zona de projecció és de 17,5m i el ratio és de 16:9, per tant l’alçada de la zona de projecció serà de 
9,84 metres. Les zones L, C i R són les que s’utilitzaran per projectar totes les imatges, excepte en una ocasió on també s’utilit-
zaràn els arbres centrals de darrera l’escenari. L i R ja existeixen i C es configurarà a partir d’una gran tela blanca.

Tenint en compte la resolució final del vídeo, es decideix que la resolució de les imatges serà de la tota-
litat de la zona a recobrir per si es vol fer algun zoom d’algun detall en alguna ocasió, és a dir 1920 píxels 
per la banda més llarga de la imatge. Totes les imatges es guardaran en format JPEG, a 8 bits per canal,  
a qualitat màxima. La combinació d’aquest format amb la resolució de 1920 píxels pel costat més llarg 
permet obtenir arxius que no sobrepassen l’1,2 MB, i per tant no alenteixen el procés de renderització 
del vídeo final.

2.3.2. Correccions particulars

La diferència de color entre les superfícies C amb L i R fa pensar que les imatges que es projectin en 
les superfícies pintades de groc necessitaran ser sobreexposades per tal que es puguin observar amb 
una lluminositat similar a les projectades en la tela blanca. Per això s’obre una imatge del teatre en el 
programa de processat d’imatge Adobe Photoshop i es mesura la diferència de luminància –mitjan-
çant la paleta d’informació i utilitzant els valors de brillantor de HSB– entre les àrees pintades de color 
groc i una tela blanca – igual a la que es farà servir per a la projecció final – fotografiada en les mateixes 
condicions de llum (Fig. 2.14). La zona C té una lluminositat del 95%, la zona L un promig de 75% i la R 
de 65%. D’aquesta mesura es conclou que les imatges que es projectaran en la zona L necessitaran un 
augment de lluminositat d’1EV i les projectades en la zona R necessitaran un augment 1,25 EV (es com-
prova mitjançant la modificació en l’exposició de les L i R a partir del valor deduït i es mesura de nou la 
luminància, el resultat és un 95% de promig en cadascuna de les dues zones).

Figura 2.14. Imatges de les zones utilitzades de L, C i R per realitzar les mesures de lluminositat.



15PRODUCCIÓ FOTOGRÀFICA PER A L’OBRA AUDIOVISUAL LUNA MOTH

2.3.3. Creació de màscares 

A partir de la consulta a la web dedicada al videomapping10 i la lectura de la tesis doctoral de Tiia Pulkki-
nen11 sobre vídeo mapping, es manifesta la necessitat de crear màscares en format JPEG que s’utilit-
zaran en l’edició del vídeo per per tal de projectar les imatges en les superfícies que es vulgui en cada 
moment i cobrir la resta de l’escena amb negre (Fig. 2.15). Per obtenir un resultat òptim les màscares es 
creen a partir d’una fotografia feta des del mateix punt de vista on es col·locarà el projector.

Figura 2.15. 
Màscares creades en Photoshop que s’utilitzen en Final Cut 
Pro X per assegurar que les imatges es projectaran exacta-
ment sobre les superfícies que correspongui en cada ocasió. 

Aquestes màscares tenen la resolució de 1920 x 1080 píxels per 
tal de sobreposar-se perfectament a l’antic teatre. 

10 [VIDEOMAPPING-12]
11 [PULKKINEN-12]
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3. Producció fotogràfica de les diferents tipologies d’imatges

3.1. Imatges antigues

L’obtenció d’aquestes imatges és fruit de la recerca d’informació sobre la zona de Hagen, Ramsholmen 
i Snäcksund en diferents fonts bibliogràfiques12, i especialment els llibres editats pel fotògraf local Vidar 
Lindqvist13 que recullen imatges antigues de diferents èpoques i fotògrafs, i el llibre de Maria Pörtfors14 
que repassa la història de Villa Snäcksund. Les imatges en aquests llibres, anuaris, etc, provenen en la 
seva majoria de l’arxiu del Museu Provincial de Länsi-Uusimaa.

L’arxiu fotogràfic del Museu Provincial de Länsi-Uusimaa va començar quan el museu va ser fundat 
l’any 1906, i actualment recull més de 400.000 fotografies de diferents procedències, temes, èpoques 
i formats. El museu es concentra en la història del poble d’Ekenäs i l’àrea d’Uusimaa occidental, encara 
que també es troben a l’arxiu imatges d’altres zones. Del volum total d’imatges només un 20% es troba 
digitalitzat i degudament catalogat en la base de dades del museu, de la resta un 35% es troba en l’arxiu 
de positius del museu catalogat però no digitalitzat i el 45% restant no està catalogat ni tampoc digita-
litzat. 

Prenent el museu com a punt de partida per a la recerca d’imatges i després d’unes quantes visites a 
l’arxiu se seleccionen les imatges que són més interessants per integrar Luna Moth. El museu té un pro-
tocol propi que no permet que les imatges surtin del museu, que es fotografiin amb flaix o que es ma-
nipulin per personal no autoritzat. Eva Tordera ha col·laborat amb el museu en diverses ocasions i és per 
aquest motiu que se li permet a ella manipular les imatges escollides. De les 48 imatges escollides, 14 ja 
estan digitalitzades en la base del museu a molta més resolució de la què es necessita per Luna Moth 
i aquestes no es poden tornar a escanejar sinó que només es poden copiar els arxius pertinents. En 
l’annexe C es troben totes les fitxes de les imatges ja catalogades digitalment en la base de dades del 
museu. La resta d'imatges encara no digitalitzades s'haurà d'escanejar en les instal·lacions del museu. 

3.1.1. Pre-producció

Les imatges escollides del Museu Provincial de Länsi-Uusimaa tenen procedències diferents, són de 
diferents autors, èpoques, formats, tècniques i qualitats. És per això que a partir d’un inventari (annexe 
D) es construeix un sistema de treball determinat per a cada categoria d’originals. 

– Les imatges en positiu (1) o en negatiu (13) – de placa de vidre o de cel·lulosa – es troben digitalitzades 
a la base de dades del museu i per tant només s’han de copiar els arxius pertinents a aquestes fotografi-
es. Aquestes imatges tenen una resolució de 7000 píxels per la banda més llarga, i estan guardades com 
a arxius TIFF de 8 bits per canal, sense compressió. 

– Les imatges (4) en negatiu i les imatges en positiu (30) encara no digitalitzades s’escanejaran en l’escà-
ner del museu, un epson perfection v750 pro, a una resolució de 2300 píxels en el costat més llarg de la  

12 [CEDEFERLOF-64], [REUTER-31], [HARO-93]
13 [KROOK-01] i [CEDERLOF-95]
14 [PORTFORS-07]
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imatge. Per captar la major part d’informació possible i no diminuir la visibilitat en les vores15, es desacti-
varan els ajustament de restauració de color, eliminació de pols, reducció de gra, tecnologia ICE digital, 
auto exposició, màscara d’enfoc, i es deixaran en posició neutral els controls per a brillantor, contrast, 
saturació, balanç de blancs, histograma, correcció del to, i paleta de color.

Totes les imatges escanejades es guarden en RGB, a 16 bits en TIF sense compressió. El nom de l’arxiu 
digital obtingut es correspon amb el número de catàleg del museu.

3.1.2. Producció

Les 14 fotografies digitalitzades pel museu tenen una resolució molt superior a la què es necessita per 
l’edició de vídeo, per tant el primer que cal fer, per optimitzar el temps de treball destinat al proces-
sament de cada imatge, és reduir-ne la resolució a 2300 píxels pel costat més llarg.  A partir d’aquí les 
imatges es tracten igual que la resta de les imatges escanejades. Primer s’obren en el programa de pro-
cessat d’imatge Adobe Photoshop i es comprova que la resolució és correcta. S’ ajusten les corbes de 
la imatge per tal d’obtenir el millor contrast i una imatge atractiva però que respecti la imatge original. 
Posteriorment s’eliminen els defectes en la imatge com ara ratllades, pèrdua d’emulsió, deteriorament 
degut a una mala preservació, pols, etc. Finalment s’aplica una màscara d’enfoc i es guarda la imatge 
primer com a TIF a 16 bits, RGB i també en format JPEG a 8 bits per poder ser utilitzada en el programa 
d’edició de vídeo Final Cut Pro X. 

3.1.3. Post-producció

El tractament que les imatges necessiten després de l'escaneig depèn del guió de Luna Moth, per tant 
s’ha de determinar un procés individual en cada cas. Del total d’imatges només 3 requereixen una ma-
nipulació posterior: 

– 1522_B: El nen que es gronxa s’ha de retallar de l’entorn. Es crea una màscara de capa que només des-
cobreix la imatge del nen sobre fons negre i es guarda com la resta d’imatges (Fig. 3.1)

– 2456_B9a: d’aquesta postal se’n farà una recreació de l’estat actual, però en aquest cas la imatge actual 
es descobrirà en dues fases. Per fer-ho caldrà amagar de la postal la part corresponent al cel i al bosc de 
la vora del riu. (Fig. 3.2).

15 [MITJA-07]

Figura 3.1. A l’esquerra la imatge 1522_B en el seu 
aspecte original i a la dreta amb la màscara que 
permet veure només el nen. 
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Figura 3.2. La imatge de l’esquerra mostra la imatge original, la de la dreta la recreació fotogràfica actual i la central la imatge 
que combina el cel i el bosc de la imatge actual i el riu de la postal.

 
– 308_B_1: Aquesta imatge també es recrearà però sense els personatges que hi apareixen per reforçar 
la idea del guió sobre la permanència dels llocs malgrat que les persones desapareixin. En aquest cas la 
imatge recreada es descobrirà poc a poc eliminant les persones per grups.

Figura 3.3. La primera imatge en blanc i negre és la fotografia original i a mesura que s’eliminen els personatges apareix la 
recreació actual en color. 

3.2. Recreacions fotogràfiques actuals a partir d’imatges antigues

Les imatges obtingudes al museu mostren escenes de Hagen, Ramsholmen i Snäcksund que encara 
existeixen avui en dia i que el grup de treball creu interessant reconstruir per reforçar l’argument central 
de Luna Moth. Les imatges escollides per aquest propòsit formen la part més important de tot el cos de 
treball si es pren en consideració la importància dins de la història i el temps que cal dedicar-hi.  

Les recreacions d’imatges antigues, un total de catorze, es divideixen en dues tipologies, les de paisatge 
(9) i les de retrat (5). Aquesta categorització no es basa en la imatge original com si en la imatge final. 
La raó és que si en una imatge que es vol recrear hi apareixen persones que no es poden relacionar di-
rectament amb Villa Snäcksund, es decideix recrear l’escena com a paisatge. Si pel contrari les persones 
fotografiades són antics habitants de la Villa, els membres del grup de treball subsituiran a els mateixos 
personatges en l’escena actual. La intenció és centrar la narració en la vida a Villa Snäcksund i en els 
seus protagonistes.
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3.2.1. Pre-producció

Per poder recrear les imatges el més fidelment possible el mètode de treball es basa en localitzar el lloc 
concret de l’escena, establir el punt de vista (Fig. 3.4), determinar l’època de l’any de la presa original, 
estudiar la trajectòria solar (Fig.3.5) i si és possible trobar la visual principal i el camp visual (aquests dos 
últims punts no són possibles en cap de les imatges degut a la manca de dades de les fotografies origi-
nals i d’elements rellevants, encara existents, en les imatges).

Figura 3.4. En aquest mapa aèri de la zona de Hagen, Ramsholmen i Snäcksund es mostra la posició de la càmera en les foto-
grafies originals. Cada número es correspon amb el número de punt de vista en aquesta llista:

1. 2108_B53 
2. 9121_4
3. 5134 
4. 5130_1
5. 9445_13

6. 1245_B1
7. Fa63
8. 1245_B3
9. 1703_B4
10. 2456_B9a

11. BP408
12. Postikortti_03A
13. 308_B_11 
14. 5432: no es pot identificar el lloc 

concret

Mapa proporcionat per  
l’institut topogràfic finès

Caseta del jardiner

Villa Snäcksund

Antic teatre a l'aire lliure
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La llum a Finlàndia varia molt depenent de l’època de l’any. En la figura 3.5. es poden comparar informa-
cions com ara la llargada del dia, i la diferència d’àngle azimut entre el dia més llarg i el més curt de l’any 
a Ekenäs. Mentre que a l’estiu el sol pot arribar a una altura solar de 53° i el dia dura 19 hores, a l’hivern el 
sol no s’aixeca a més de 6,7° i el dia només dura 6 hores i 20 minuts. Sobre la imatge aèria en el progra-
mari The Photographer’s Ephemeris podem observar que el sol a l’estiu té una trajectòria solar de 190° 
mentre que a l’hivern és només de 80°.

Figura 3.5. Captures de pantalla del programa The Photographer’s Ephemeris que permet estudiar les trajectòries solars en 
localitzacions determinades utilitzant els mapes de Google. 
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En la majoria de les imatges que es volen recrear no és possible poder determinar amb precisió el mo-
ment de l’any i l’hora del dia on es va prendre la fotografia original perquè els elements que hi aparei-
xen ja no hi són o s’han modificat, o bé perquè es tracta d’elements naturals – arbres, i vegetació – que 
canvien amb el pas del temps, o perquè la llum és molt difosa degut a les condicions atmosfèriques. 
Totes aquestes mancances no permeten calcular de manera precisa el moment de llum i és per aquest 
motiu que s’utilitza el mètode d’observació per tal d’esbrinar a quina hora les ombres són el més simi-
lars possibles a les que apareixen a la imatges. També s’intenta recrear la qualitat de la llum. L’estudi de 
les trajectòries solars és efectiu però en tots els casos el mètode d’observació acaba prevalent perquè 
els elements existents a les fotografies originals han estat modificats durant el pas dels anys i no es pot 
establir amb seguretat l’alçada de cap dels elements visibles a les imatges. El fet d’haver viscut i foto-
grafiat aquesta zona durant els darrers anys resulta ser una factor determinant a l’hora de definir el lloc 
i l’hora en què es va fotografiar la imatge en qüestió. La presència d’una vegetació concreta o la seva 
absència també són elements reveladors per precisar les caraterístiques temporals de la imatge.

A continuació s’explica el procés de localització de la imatge, del punt de vista i estudi de la llum aplicat 
la imatge 1245_B1 (Fig. 3.6). En l’annexe E es troben totes les recreacions acompanyades de l’original, així 
com també les característiques determinants de la imatge original per poder recrear-la. 

Localització del motiu de la imatge: aquest és el primer pas per portar a terme la recreació, cal identificar 
el motiu que apareix a la imatge i situar-lo en el mapa (Fig. 3.7).

 

16 [KARTTATIIMI-12]

Figura 3.6. Imatge 1245_B1. 

Figura 3.7. Aquesta imatge mostra l’església d’Ekenäs i el 
golf sud del poble. Mirant el mapa és possible marcar on és 
l’església (quadrat blau clar) i des d’on pot estar feta la imatge 
(línia blau fosc). Mapa proporcionat per Karttatiimi.16
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Localització del punt de vista: una vegada es coneix el motiu de la imatge i el seu emplaçament, es 
procedeix a cercar els possibles punts des d’on la imatge podria haver estat presa (Fig. 3.7). S’imprimeix 
una còpia de la imatge i es visiten alguns dels possibles punts de vista i es comparen amb la imatge 
original fins que es troba el que es correspon millor amb l’original (Fig. 3.8). 
 

Figura 3.8. A finals de maig s’imprimeix la imatge i es visiten alguns dels possibles punts de vista, des d’on la imatge podria 
haver estat feta. Es descobreix que la imatge es va prendre des del turó dels enamorats. Així doncs el punt de vista ja està 
localitzat. 

Estudi de la llum: amb la localització dels elements de la imatge original en el mapa i determinant-ne 
l’estació de l’any es pot fer una aproximació de l’hora en què es va fer la fotografia (Fig. 3.9). A partir de 
l’orientació dels elements i de la fixació de la direcció de la llum i la projecció d’ombres es pot deter-
minar l’àngle azimut del sol i aleshores trobar una hora que s’aproximi a la il·luminació de la fotografia 
antiga (Fig. 3.10). 

Figura 3.9. Els arbres tenen un fullatge espès i de color ho-
mogèni i es conclou que la imatge es va fer entre els mesos 
de juny i agost. Observant la llum i les ombres en les façanes 
del campanar de l’església i de les cases així com la petita 
projecció de l’ombra del campanar petit sobre la teulada 
del campanar gran i comprovant sobre el mapa l’orientació 
d’aquests elements, es conclou que el sol es troba a un àngle 
azimut d’uns 130°.  
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Figura 3.10. Havent determinat que l'àngle azimut és d'uns 130° i que la fotografia es va fer entre els mesos de juny i agost, es 
busquen mitjançant el programa The Photographer's Ephemeris les hores del dia en què el sol es troba en aquesta posició 
entre juny i juliol. L'hora obtinguda és sobre les 11 del matí.

3.2.2. Producció

En la preproducció s'han obtingut les dades necessàries per poder recrear les fotografies, però la manca 
d'elements més precisos fa que l'observació de la vegetació determini el dia més adequat per fer la 
fotografia actual. Cal també esperar que les condicions atmosfèriques siguin similars a les de la imatge 
original. Quan aquests elements coincideixen es stiua la càmera d'acord amb el punt de vista determi-
nat una mitja hora abans de la precisada mitjançant el programa The Photographer's Ephemeris. Quan 
el moment de llum és l'oportú es captura de la imatge. La càmera utilitzada és la Canon EOS Mark I, les 
fotografies es prenen en format RAW (.CR2), ISO 100 i l’òptica utilitzada depèn en cada cas. El control 
d’exposició es realitza tenint en compte els resultats obtinguts en les mesures efectuades en l’assigna-
tura de mesura i qualitat de la imatge (determinació del rang dinàmic a partir de l'OECF, HLL, SNR, i el 
càlcul del diafragma límit per evitar la difracció).

3.2.3. Postproducció

El processat de les recreacions té com a objectiu l’obtenció de dues imatges –original i recreació– els 
elements de les quals cal que coincideixin tant com sigui possible. Les imatges obtingudes es presenta-
ran en l’obra audiovisual com a conjunt i després de mostrar la primera aquesta es diluirà en la segona 
que acabarà mostrant-se per complet.
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Les imatges en format RAW – negatiu digital en format d'arxiu CR2 –, es processen individualment amb 
el plug in Adobe Camera RAW del programa de processat d’imatge Adobe Photoshop CS5. En aquest 
plug in es crea un ajustament predefinit que s'anomena No adjusts que deixa tots els valors de correc-
ció de la imatge a zero i la corba de tons a contrast lineal (Fig. 3.11), aquest ajust s’aplica a totes les imat-
ges RAW. Seguidament es procedeix, quan sigui necessari, a ajustar l’exposició, temperatura de color, i 
s’eliminen les aberracions cromàtiques laterals. També es redueix el soroll a partir de la mateixa eina del 
plug in. Les imatges s’obren en Photoshop a 16 bits per canal a una resolució de 2048 x 1365 píxels, a 16 
bits.

Figura 3.11. A l’obrir la imatge en el plug in Adobe Camera RAW del programa de 
processat d’imatge Adobe Photoshop CS5 es crea un ajustament predefinit per 
posar a zero totes les correccions de totes les pestanyes del plug in. 

La recreació i la fotografia original tenen diferents proporcions i difereixen pel què fa a camp visual. 
Per aquest motiu cal assegurar que els elements de la imatge original i la recreació es corresponen. 
Per fer-ho s’obre la imatge més petita (encara que aquest adjectiu sigui relatiu en aquest cas fa refe-
rència a la que té menys alçada o menys amplada i que per tant assegura que l’altre imatge cobrirà 
totalment la fotografia), i es procedeix a crear una nova capa en el mateix document on es col·loca la 
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parella d’aquesta imatge – original o recreació depenent del cas –, es canvia el mode d’aquesta capa 
a exclusió o diferència i es col·loca de manera que la posició dels elements principals coincideixin en 
les dues imatges. A partir d’aquí les situacions poden ser diverses i pot ser que n’hi hagi prou en guar-
dar les dues capes com a imatges separades, pot ser que calgui retallar les dues imatges juntes per tal 
d’eliminar parts laterals on les dues imatges no se sobreposen i després guardar cadascuna de les capes 
com a imatge independent; també pot ser que calgui aplicar lleugeres transformacions de perspectiva 
o corregir aberracions de la lent abans de seguir amb el guardat de les imatges. En qualsevol cas abans 
del guardat de les imatges actuals s’aplica la màscara d’enfoc adient en cada cas. 

Totes les recreacions es projectaran a la tela blanca (C) per tant no caldrà compensar l’exposició. 

3.3. Imatges actuals

Aquesta tipologia d’imatges es divideix en dues categories, la primera reuneix la selecció final de les 
imatges ja existents de la zona i que el grup de treball ha recopilat durant els darrers tres anys, i la sego-
na recull les imatges que es realitzaran específicament per a Luna Moth. 

3.3.1. Preproducció

En la primera categoria hi ha un total de 148 fotografies totes elles d’origen digital però de procedència 
i qualitat variable. 21 de les imatges són de Petra Lindholm, 17 de les imatges són de Kim Simonsson i 
la resta d’Eva Tordera. Pel què fa als formats n’hi ha 40 de format RAW, 1 de format TIFF i 107 de format  
JPEG comprimit a diferents qualitats.. El llistat complet d’imatges, autor, resolució i format, etc. es troba 
en l’annexe F.

En la segona categoria hi ha les nou imatges que es prendran de l’antic teatre a l’aire lliure en diferents 
èpoques de l’any però des de la mateixa perspectiva, i les fotografies que conformaran la imatge dels 
arbres de darrere de l’antic teatre.

Les imatges de l’antic teatre tenen com a objectiu mostrar, mitjançant el canvi de llum i elements 
presents en la imatge, el pas del temps. Per tal que l’efecte desitjat es plasmi en les imatges cal 
tenir en compte com es volen presentar en l’obra audiovisual final. Es decideix que les imatges es 
presentaran com a time lapse i per tant cal que els elements presents en les imatges es corres-
ponguin pel què fa a posició, punt de vista i proporció. Abans de decidir quina és la perspectiva 
desitjada es realitzen una sèrie de fotografies (Fig. 3.12) per poder escollir des d’on s’obté la imatge 
més atractiva. Finalment el punt de vista frontal a l’escenari, centrat des de darrere dels seients del 
públic és l’escollit.
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Figura 3.12. Fotografies del teatre des de diferents punts de vista per escollir el més atractiu per la creació del time lapse. Em-
marcada en negre la imatge que mostra el punt de vista escollit.

Per altra banda cal planejar quina és la manera més adequada d’aconseguir una imatge que projec-
tada a sobre L, C i R creï la il�lusió de fer desaparèixer el teatre de manera que tot sigui bosc. La idea 
que es vol transmetre és la que –com diu el guió– els edificis que construïm desapareixen, nosaltres 
desapareixem, però els arbres continuen explicant les nostres històries. La imatge doncs ha de ser la 
continuació del bosc que hi ha darrere les ruïnes del teatre, per tant caldrà fotografiar aquesta vegeta-
ció i projectar-la sobre les superfícies L, C i R de manera que es correspongui el màxim possible amb la 
imatge real. 

El primer intent consisteix en fotografiar els arbres en una única imatge i el resultat (Fig. 3.13) no és 
satisfactori perquè per encabir tota l’àrea necessària s’utilitza un 17mm i això fa que es vegin també els 
vestuaris de darrere l’escenari. El segon problema és la llum de dia, cal tenir en compte que la fotogra-
fia final només es projectarà en L, C i R i que els arbres reals presents en l’escena s’il�luminaran amb la 
llum frontal del projector, per tant la il�luminació en la imatge caldrà que sigui la mateixa que la dels 
arbres.

Per solucionar el problema de la llum es decideix que la imatge final es farà el dia de l’assaig general, el 
10 d’agost, moment en el qual el projector estarà en posició i es podrà fotografiar la vegetació de darre-
re de l’escenari amb la mateixa il�luminació que la part visible dels arbres. 
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Figura 3.13. Primera fotografia dels arbres de darrera l’escenari on es pot observar l’obstrucció dels vestuaris en l’escena.

L’obstrucció dels vestuaris en la imatge dels arbres fa replantejar la tècnica que s’ha d’utilitzar. Es po-
dria utilitzar un objectiu d’àngle més obert que el 17 mm i apropar-se més als arbres, però aleshores 
les distorsions que es produirien podrien ser massa significatives i en qualsevol cas el grup de treball 
no disposa d’aquest tipus d’equipament. Per aquests motius s’opta per l’opció de crear una fotografia 
panoràmica a partir de la fusió de dues o tres imatges. 

3.3.2. Producció

Les fotografies actuals ja existents de les zones de Hagen, Snäcksund i Ramsholmen cal que es proces-
sin individualment per ajustar-ne la resolució i millorar, si és possible i necessari, l’aparença de la imatge. 
El processament de les imatges és lleugerament diferent depenent del seu format: 

– Si el format d'arxiu és RAW – negatiu digital en format CR2 –, les imatges es processen amb el plug in 
Adobe Camera RAW del programa de processat d’imatge Adobe Photoshop CS5. Es procedeix igual que 
en el punt 3.2.3, és a dir aplicant l'ajustament predeterminat No adjusts i es quan sigui necessari, s'ajusta 
l’exposició, la temperatura de color, i s’eliminen les aberracions cromàtiques laterals. També es redueix el 
soroll a partir de la mateixa eina del plug in. Les imatges s’obren en Photoshop a 16 bits per canal i a una 
resolució de 2000 píxels com a mínim per la banda ampla de la imatge i s’aplica una màscara d’enfoc 
d’acord amb les característiques de la fotografia. Es guarda una versió en format TIFF a 16 bits per canal i 
sense compressió, i una altra versió en format JPEG, 8 bits per canal i qualitat màxima. 

– Si el format d'arxiu és qualsevol altre que RAW, el processament d’aquestes imatges és molt divers 
però sempre consisteix en obrir la imatge en Adobe Photoshop, comprovar que la resolució és sufi-
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cient, canviar la mida a la baixa de les imatges massa grans, corregir contrast, colors, aplicar màscara 
d’enfoc, i per últim guardar la imatge en RGB, 8 bits i format JPG a qualitat màxima. A les imatges que 
es projectaran en les superfícies L i R se’ls hi ha aplicat un augment de la lluminositat de1EV i 1,25 EV 
respectivament, tal i com s’ha explicat en el punt 2.3.2.

Les nou imatges en format RAW capturades a l’antic teatre procedeixen de la Canon EOS 5 Mark I i totes 
elles es fan des del mateix punt de vista, en trípode a una alçada de 160 cm i amb un un gran angular 
de 17mm, i intentant que la vertical del pilar dret del teatre quedi recte. L'obertura del diafragma és de 
f/8 i l'enfoc es correspon a la hiperfocal (1,22m) per aquesta combinació de lent i obertura. Com que la 
intenció d’aquestes imatges és mostrar el canvi que la natura sola produeix en el teatre, i per reforçar 
l’arbitrarietat del pas del temps, es decideix que les fotografies es realitzaran un dia qualsevol de cada 
mes – d'octubre a juliol– i en diferents moments del dia. Així s’obtenen nou imatges que exhibeixen el 
pas de les quatre estacions. 

Les imatges que es necessiten per poder crear la panoràmica dels arbres de darrere de l’escenari es 
realitzen el dia 10 d’agost a les deu de la nit per poder utilitzar, abans de l’assaig general, la mateixa llum 
del projector que ja es troba situat en la mateixa posició que en el dia següent, on es presentarà Luna 
Moth. Aquestes 3 fotografies (Fig. 3.14) es realitzen en format horitzontal, en trípode, amb la Canon 5D 
Mark I, i l'objectiu de 24 mm. 

Figura 3.14. Imatges originals per crear la panoràmica.

Primer es processen totes les imatges en el plug in Adobe Camera RAW del programa de processat d’imatge 
Adobe Photoshop CS5 i s'aplica l'ajustament predefinit No adjusts i es es procedeix, quan sigui necessari, a 
ajustar l’exposició, temperatura de color, i s’eliminen les aberracions cromàtiques laterals. També es redueix el 
soroll a partir de la mateixa eina del plug in. Les imatges s’obren en Photoshop a 16 bits per canal, a una reso-
lució de 1536 x 1024 i s’aplica una màscara d’enfoc. Es guarden les imatges en format TIF, sense compressió.

Es crea una imatge panoràmica amb perspectiva cilíndrica, amb el software PTGui,  a partir de la fusió 
de les 3 fotografies originals en format TIFF que es mostren en la Figura 3.14. Es revisa que la imatge 
resultant sigui correcta i que els punts de control es corresponguin i es guarda en format Photoshop a 
2300 píxels de llargada. (Fig. 3.15). 

Degut a la il�luminació frontal proporcionada pel projector, els laterals de la imatge panoràmica són 
coberts per l’ombra que projecta el teatre sobre el bosc. A Photoshop s’obre la panoràmica i es clonen 
les àrees més fosques que necessitaran llum i també la zona central on hi apareix l’ombra del trípode. 
(Fig. 3.16). Es guarda la imatge en format TIF a 16 bits.
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Figura 3.15. Captura de pantalla del programa PtGui on es pot observar la unió de les tres imatges en una panoràmica cilíndrica.

Figura 3.16. Panoràmica cilíndrica dels arbres de darrera l’escenari amb llum del projector, retallada i retocada.

3.3.3. Postproducció

Les nou imatges del teatre són processades amb el plug in Adobe Camera RAW de Photoshop seguint 
el mateix procés que en les anteriors ocasions –punt 3.3.2.–, però un cop obertes a Photoshop s’obren 
totes en un mateix arxiu i en capes diferents. S’ajusten una per una les petites diferències que hi pugui 
haver de perspectiva per així assegurar que les imatges es sobreposen perfectament. Es guarda l’arxiu 
que conté totes les capes en format PSD i es guarda una còpia de cada capa per separat a una resolució 
de 1920 x 1080, RGB, 8 bits i format JPG a qualitat màxima. (Fig. 3.17).
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Figura 3.17. Imatges finals que s’utilitzaran en el timelapse del teatre. 

3 de novembre 19 de gener4 d’octubre

20 de maig 26 de juny 4 de juliol

26 de març 25 d’abril 2 de maig

La fotografia panoràmica dels arbres del darrere de l’escenari s’obre en Photoshop i en el mateix arxiu 
s’afegeix una capa que conté la fotografia de l’escenari il�luminat amb la llum del projector i una altra 
capa que conté la màscara corresponent a les zones L, C i R. Primer es col�loca la panoràmica a sobre 
la capa de l’escenari, s’ajusta el color, la mida i la posició per tal que els troncs dels arbres coincideixin 
el millor possible amb els de l’escena (Fig. 3.18). La capa corresponent a la màscara de les zones L, C i R 
es sobreposa als arbres i així s’obté la imatge que es projectarà al final de Luna Moth (Fig. 3.19). Per tal 
d’augmentar la lluminositat de les zones de la imatge que es projectaran en les zones L i R – tal i com 
s'explica en el punt 2.3.2 – i es corregeix l’exposició d’aquestes zones fent una selecció i corregint-la amb 
l’eina d’exposició (Fig. 3.20 ). Aquesta imatge final es guarda a una resolució de 1920 x 1080, RGB, 8 bits i 
format JPG a qualitat màxima.

Figura 3.18. Panoràmica cilíndrica 
dels arbres de darrere l’escenari per 
col�locar-los en la posició correcta.



31PRODUCCIÓ FOTOGRÀFICA PER A L’OBRA AUDIOVISUAL LUNA MOTH

Figura 3.19. Panoràmica amb la màscara de les zones L, C i R. 

Figura 3.20. Panoràmica amb la màscara de les zones L, C i R i exposició corregida en les zones L i R.

3.4. Elements creats en 3D i animats per al vídeo

La luna moth, arna luna en català i actias luna en llatí, – moth significa arna en anglès – és un lepidòpter 
ditrisi de la família saturniidae17, és a dir una arna nord-americana molt bella que viu entre un i set dies 
(Fig. 3.21). El grup de treball decideix adoptar el nom d’aquesta arna per a la seva obra audiovisual perquè 
aquest insecte resumeix els principis essencials de l’obra: per una banda la seva vida és molt curta però 
prou intensa com per esdevenir un animal preciós i alhora complir els processos vitals bàsics – excepte 
17 [BRITTANICA-11]
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la nutrició perquè no té boca –; per altra banda l’aspecte 
final de l’arna luna és fruit de la metamorfosis, un procés 
fascinant i que es pot equiparar al què han viscut els 
membres del grup durant els tres anys de convivència. 

El grup de treball té clar des d’un bon principi que es 
volen integrar elements fantàstics dins de l’obra audio-
visual, i que aquests han de tenir un paper significatiu i 
simbòlic dins de la narració. Per això es decideix que la 
creació i animació d’una actias luna en 3D és l’element 
més adequat per aquest propòsit. 

Després d’unes quantes converses es decideix utilitzar 
l’arna en quatre ocasions. La primera serà una arna que 

volarà cap a la mà d’una escultura d’en Kim, la segona un grup d’arnes que volaran des de dalt dels 
arbres fins a cobrir l’escenari per complet (aquestes es reutilitzaran en diverses ocasions en el vídeo, 
combinant-les amb fotografies) i per últim una escena on la luna moth volarà sola per un escenari marí-
tim i acabarà desapareixent.

3.4.1. Preproducció

Per a la creació de les arnes s’utilitza el programa de modelat i animació 3D Cinema 4D studio R12. 
Primer es dibuixa una única arna que més endavant s’utilitzarà en diferents escenes i amb diferents 
comportaments. Per dibuixar l’arna de manera fidedigna, però no realista, s’utilitzen diferents imatges 
provinents de la recerca a la xarxa18. 

Primer es crea una corba amb la forma de la meitat del cos de la luna moth, per assegurar que fem la 
meitat del cos el primer i l’últim punt de la corba han de correspondre amb la línia de l’axis central per 
assegurar que es crea exactament la meitat de la croba (Fig. 3.22). Amb la corba seleccionada en mode 
objecte hi apliquem la deformació lathe al voltant de l’eix Y per crear el cos de la luna moth (Fig. 3.23). 
S’anomena el nou objecte cos. 

Figura 3.22. Figura 3.23.

El següent pas és crear les ales de la luna moth. Mitjançant una corba bezier 

18 [EOL-12], [BMNA12]

Figura 3.21. Arna luna (actias luna).
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es dibuixa una corba que representa l’ala superior. Una vegada tancada la corba s’hi aplica un lathe de 
1° de manera que s’obté una superfície molt prima (Fig. 3.24), a aquesta nova superfície se li aplica una 
hyperNurbs per tal de poder obtenir una superfície més complexa (Fig. 3.25) i finalment es converteix 
aquest conjunt a objecte editable (Fig. 3.26). 

Figura 3.24. Figura 3.25.

Figura 3.26. Figura 3.27.

Amb l’ala inferior es procedeix de la mateixa manera, i una vegada les dues ales estan acabades es 
copien i es giren 180° i així s’obtenen les dues ales del cantó dret. Els objectes corresponents a les ales 
s’anomenen segons la seva posició (ala esquerra superior, ala esquerra inferior i així successivament) 
(Fig. 3.27)

Per crear les antenes primer es dibuixen unes corbes bezier que s’agrupen (Fig. 3.28), es crea un cercle 
i aquests dos elements s’ajunten sota un deformador del tipus sweep NURBS en el què les primeres 
corbes funcionen com a camí per a la secció transversal que el cercle marcarà (Fig. 3.29). L’antena com-
pleta s’anomena antena dreta, es copia, es gira 180° sobre l’eix Y i finalment s’anomena antena esquerra. 
(Fig. 3.30). 
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Figura 3.28. Figura 3.29. Figura 3.30.

Ara la luna moth ja existeix també en el món virtual (Fig. 3.31), però cal portar-la a la vida primer deter-
minant el nivell de detall en material i il·luminació que són necessaris per fer-ho, i finalment animant-la 
per poder crear les escenes que es necessiten per l’obra audiovisual. 

Figura 3.31. Aspecte de la luna moth en vista de filferro a l’esquerra i amb el material per defetcte de Cinema 4D a la dreta. 

A l’hora de començar a afegir detalls com ara textures, colors, etc. es té en compte que l’arna sempre 
es veurà força petita i en moviment en la majoria dels casos. És tenint en compte aquests factors que 
es decideix que l’aspecte sigui simple i sense detalls innecessaris. Després de provar primer com seria 
el resultat final si s’apliqués un material a les ales que correspongués a l’aspecte real de la luna moth 
(Fig. 3.32), es pren la decisió que les ales seran de color blau llis sense textura i el cos de color crema. Les 
antenes de color taronja fosc. (Fig. 3.33). 

Figura 3.32. Figura 3.33.
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El modelat de luna moth ja és a punt. Ara es pot passar a la fase d’animació del moviment de les ales. 
Després de mirar uns quants vídeos on es pot veure l’arna volant19 la conclusió és que el vol no afecta 
a la rigidesa de les ales de manera visible, de manera que no caldrà per exemple aplicar una etiqueta 
(tag) de cos dinàmic tou. Així doncs, es proven dues tècniques diferents per comprovar quina és la que 
millor recull el moviment de les ales, i per mirar quina d’elles necessita menys temps per renderitzar. 
(Fig. 3.34 i Fig. 3.35)

Figura 3.34. En aquest cas s’animen les ales de manera que es pleguen cada 25 fotogrames.

Figura 3.35. El segon intent per animar les ales és mitjançant la utilització d’un modificador jiggle. 

Després dels dos intents d’animar les ales de l’arna, l’animació amb jiggle20 resulta ser la més adequada 
ja que és més ràpida a l’hora de renderitzar i més àgil a l’hora de crear l’acció en el programa. Per tant 
l’animació es realitzarà amb aquesta tècnica. 

En aquest punt cal plantejar les característiques de les escenes on apareixerà la luna moth:  
– Escena 3: una luna vola des la banda esquerra de C fins a la mà de l’escultura d’en Kim.  
– Escena 3b: moltes lunes vénen de lluny i volen cap al públic omplint C i els arbres de sobre C.  
– Escena 6: les lunes són de ceràmica – blanques– i surten de darrere l’escultura i volen cap endavant.  
– Escena 20: una luna volant per sobre el mar, de nit, sola. Vista aèria per sobre de la luna.  
– Escena 23: lunes volant per sobre de les imatges de manera que les lunes s’omplen de les imatges i la 
resta queda en negre. 

19 [YOUTUBE-12a], [YOUTUBE-12b]
20 [VIMEO-12]
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3.4.2. Producció

Sabent les escenes on les lunes han d’aparèixer i tenint l’element visual a punt per animar i utilitzar, es 
procedeix a la creació de les animacions. A continuació es fa un resum dels punts bàsics de la produc-
ció de les escenes i de les seves característiques essencials. 

– Escena 3: una luna vola des la banda 
esquerra de C fins a la mà de l’escultura 
d’en Kim (Fig. 3.36). 

A partir de la luna que mou les ales amb 
el jiggle, s'anima la luna mitjançant foto-
grames clau que indiquen la posició de 
la luna en moments determinats.

Primer es crea un pla de fons que té les 
mateixes mides que la pantalla blanca 
(C). Per estudiar el recorregut de la luna 
s’utilitza un material que conté com a 
mapa la fotografia de l’escultura en la què 
la luna es para, en el mateix punt que la 
imatge es situarà en el vídeo final. Aques-
ta imatge no es renderitza. 

Per tal de fer possible la integració en el 
vídeo es renderitza la luna sobre un fons 
rosa fúcsia que es farà servir com a croma 
en Final Cut Pro X. (Fig. 3.37). 
 
La il�luminació intenta recrear les con-
dicions de llum que hi havia a l’hora de 

fotografiar l’escultura al davant de les escales de Villa Snäcksund: llum de dia ennuvolat, el dia 27 de juny 
a les 12 del migdia i utilitzant les coordenades d’Ekenäs. L’escena es troba en la mateixa posició respecte 
el sol que en el moment de la presa fotogràfica de l’escultura. 

– Escena 3b: moltes lunes vénen de lluny i volen cap al públic omplint C i els arbres de sobre C. (Fig. 3.38).

La luna blava animada amb el jiggle s’importa a una nova escena de Cinema 4D i es crea un ambient de 
nit, on la llum principal prové del cel i se situa un pla reflector al terra per il�luminar la part inferior de les 
lunes quan volin. 

Se situa un objecte emissor de partícules21 que emet les lunes en direcció a la càmera (perspectiva 
cònica), i es comprova que la luna va de l’un cap a l’altre. Es col·loca una càmera en contrapicat per tal 

21 [GSG-12a], [GSG-12b]

Figura 3.37. Aspecte de l’escena en Cinema 4D on es pot observar 
el recorregut de la luna, el material amb el mapa de la fotografia de 
l’escultura i el fons fúcsia. 

Figura 3.36. (Clicar per veure el vídeo) Resultat final de l’animació de la 
luna sola, sense el fons fúcsia. 
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de crear la sensació que la luna vola per 
sobre del cap de l’espectador. La càmera 
en projecció de perspectiva té una longi-
tud focal de 36mm. (Fig. 3.39).

Es duplica la luna ja existent i es canvia 
el blau de les ales per blau turquesa. La 
segona luna es desplaça cap a l’esquerra. 
S’ajusten els paràmetres de l’emissor per 
tal d’obtenir el resultat volgut, però les 
lunes costen de renderitzar i per assegu-
rar que es mouen en la direcció, velocitat 

i freqüencia correcta, es fan proves substituint les lunes per esferes (Fig. 3.40). Quan els paràmetres del 
vol ja estan ben definits es fa una previsualització amb les lunes i finalment la renderització final. 

Figura 3.40. Prova de la direcció, freqüència i velocitat 
que tindran les lunes mitjançant la utilització d’esferes. El 
punt de vista és el que té la càmera en contrapicat. 

Figura 3.39. Aspecte de la construcció de l’escena en Cinema 4D on 
es poden observar els elements essencials de l’escena. 

– Escena 6: les lunes són de ceràmica 
– blanques– i surten de darrere l’escul-
tura i volen cap a la càmera. 

La mateixa estructura creada per 
l’animació de l’escena 3b s’utilitza aquí 
però canviant el material de les lunes 
per ceràmica blanca i guardant-la com 
a una nova escena. (Fig. 3.41).

 Figura 3.41: (Clicar per veure el vídeo) Renderització de les papallones de 
ceràmica sobreposades a la imatge del vídeo en la què apareixeran. 

Figura 3.38. (Clicar per veure el vídeo) Render final de l’animació de les 
lunes volant cap al públic.







38PRODUCCIÓ FOTOGRÀFICA PER A L’OBRA AUDIOVISUAL LUNA MOTH

– Escena 20: una luna en vista aèria volant per sobre el mar, de nit, sola. (Fig. 3.42).

Primer s’obre una nova escena i s’hi 
inclou un ambient de capvespre de Cine-
ma 4D on hi apareix el mar, el cel, i la llum 
de la lluna reflectida en l’aigua. Aquest 
ambient es modifica pel què fa a colors i 
s’elimina algun detall que no és necessari. 

S’importa la luna blava amb el jiggle i es 
modifica el color i textura de les ales per 
aconseguir un to rosat no uniforme. 

Després de diverses proves s’escull un recorregut on la luna puja cap al cel i baixa a prop del mar. 
Aquest recorregut es crea a partir de fotogrames clau on la luna es troba en la posició que es determina 
en cada cas. 

Es crea ara una càmera que es posiciona una mica més endarrere que la luna, i s’indica que la luna és el 
seu objectiu per assegurar que la càmera sempre la captarà22. Es decideix animar la càmera mitjançant 
fotogrames clau ja que les altres tècniques més automatitzades no acaben de funcionar de la manera 
desitjada, i a més proporcionen una imatge massa estable.

Finlament es retoquen els fotogrames clau de la luna i de la càmera per tal d’acabar d’ajustar les vistes 
que es volen en cada moment. (Fig. 3.43).

Figura 3.43: En aquestes dues imatges es veuen les posicions de la luna i de la càmera aixi com també part del seu recorregut 
en l'escena. 

22 [CREATIVECOW-12]

Figura 3.42: (Clicar per veure el vídeo) Aspecte final de la luna volant 
sobre el mar després de l’editatge a Final Cut X.
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– Escena 23: lunes volant per sobre de les 
imatges de manera que les lunes s’omplen de 
les imatges i la resta queda en negre. (Fig. 3.44).

En realitat aquí s'aprofita l’animació creada en 
l’escena 3b i s’utiltza una opció de compositing 
in blender de Final Cut Pro X per crear l’efecte 
desitjat. Si les lunes apareixen en C s’aprofita 
tota l’escena 3b, si apareixen en L es col�loquen 
els fotogrames en la pantalla de manera que 
només es vegin les lunes de l’extrem dret i faci 
l’efecte que volen cap a la dreta, si es projecten 

sobre R es segueix el mateix procediment per crear la sensació que volen cap a l ‘esquerra.

3.4.3. Postproducció

Totes les animacions es renderitzen a una amplada de 1100 píxels, guardant fotograma per fotograma 
en format TIFF de Photoshop a 8 bits (per evitar un temps excessiu de renderització), i amb el filtre d’an-
ti-aliasing en mode animació i en qualitat de geometria. Una vegada totes les imatges d'una animació 
s’han renderitzat es guarden en JPEG mitjançant una acció en Photoshop i s’importen en el programa 
d’edició de vídeo.

Figura 3.44: (Clicar per veure el vídeo) Imatge de aspecte final de 
l'animació de l'escena 23.
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4. Conclusions

Luna Moth es va concebre com a un agraïment i com a un comiat, i per reforçar el discurs només es va 
veure una única nit, el dia 11 d’agost de 2012 a les 22:30, en la què seria la seva única mostra davant del 
públic en el lloc pel què es va concebre. En la representació hi van assistir un total de vuitanta persones 
i les crítiques en els mitjans varen ser molt positives. 

Des de l’inici del projecte es volia que a partir d’imatges físiques es pogués crear una història que no 
funcionés merament com a presentació de la zona, ni tampoc com a àlbum de memòries, sinó que 
imatges passades i presents s’entrellacecin per poder crear una història que fos interessant pels habi-
tants de la zona, i que a més pogués transmetre la idea base del projecte: la vida és una aclucada d’ulls 
i el temps a la residència de Villa Snäcksund és un reflex d’aquesta aclucada, amb la diferència que la 
durada és coneguda des del principi. I és malgrat la consciència de la temporalitat que les persones ens 
permetem crear vincles que són importants i que volem gaudir i compartir.

L’experiència en grup ha estat totalment positiva, i el diàleg i la voluntat de crear una obra comuna ha 
estat clau per tal de fer que el projecte tirés endavant tal i com el grup se l’havia imaginat. El fet de ser 
un grup on tots els membres tenen una personalitat creativa forta ha permès introduir millores en la 
línia narrativa sobretot pel què fa als elements visuals, així hi ha hagut en tot moment la intenció de 
millorar les imatges del projecte fins a arribar al resultat desitjat. 

Com a treball de fi de grau, Luna Moth ha estat l’espai ideal per unir coneixements acadèmics i emoci-
ons personals. De la part més personal se n’ha escrit fins ara, però també cal explicar què ha significat 
aquest projecte a nivell acadèmic. 

En el moment actual, i des de ja fa ben bé una dècada, els fotògrafs es veuen arrossegats cap a un món 
tridimensional que no necessàriament ha de ser real. En aquest sentit els estudis de grau han estat una 
oportunitat excepcional per aprofundir des de diferents àngles en el què comporta la realitat virtual 
en tres dimensions, altrament anomenada CGI. Gràcies a l’aprenentatge per una banda de les diferents 
tècniques de modelat, i de l’altra de les tècniques d’il�luminació i utilització de càmeres, Luna Moth ha 
pogut comptar amb l’element oníric de la luna que neix de la curiositat per aprofundir en la creació i 
animació 3D. Com a fotògraf, la part més interessant és sense dubte la de poder recrear escenes que 
compten amb la presència de fonts de llum que imiten perfectament a les reals i que és possible utilit-
zar i modificar d’infinites formes. 

La producció fotogràfica de Luna Moth és una part essencial de la totalitat de l’obra final i d’una ember-
gadura prou important per ser portada a terme per una sola persona. El resultat final és molt satisfactori 
en el conjunt, però vist des de la perspectiva que el temps atorga caldria realitzar canvis importants 
en el processament d’algunes fotografies, així com també perfeccionar l’animació 3D. Però si es té en 
compte que les imatges han de servir a la idea general i al fil narratiu escrit per Elise Simonsson, es pot 
considerar que la seva utilització i tractament ha resultat adequat i ha complert l’objectiu satisfactòria-
ment. 
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L’obra audiovisual Luna Moth és una bona mostra d’alguns dels coneixements adquirits durant els 
estudis de grau, així com també ha estat una bona raó per posar-los en pràctica i investigar en altres 
tècniques com ara el vídeo mapping. 

Cal acabar especifcant que en la inscripció d’aquest treball final de grau s’hi incloïa la voluntat de re-
crear espais en l’entorn 3D i integrar escultures de Kim Simonsson, fet que finalment no ha succeït per 
la presa de consciència que el coneixement, pel què respecta a tècniques de modelat, no era tan vast 
com s’havia cregut en un principi. 
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Annexe A

TOTAL 
LGTH LGTH SC. IMAGE ACTION VOICE SOUND MUSIC AREA

0:00 0:33 1

Summer theater is in darkness. 

Pale light illuminates the scene 
slowly.

How to write about things 
that are happening, when 
they only appear when 
they are gone? This place 
forces you to think, and it 
forces you to exist. But it 
does it with gentle hands, 
it unveils the secrets little 
by little if you give it your 
time and your existence.

Speaker voice 
(inspired by The 
Art of Noise: Il 
Pleure)

C

0:33 0:15 2 1522_B The Swing image slowly appears 
into the scene.

The sound of a 
swing appears. C

0:48 0:11 2 1522_B2 
9121_4_now

Everything from the image 
disappears and the child turns 
into an sculpture. A luna moth 
flies to the finger.

Silent C

0:59 0:04 3 Luna_
moth_01(3D)

The light focuses on stage where 
there is only one sculpture hol-
ding a butterfly.

basbutterfly.aif C

1:03 0:19 3 LunaMoth_many 
(3D)

The butterflies appear from the 
sculpture’s hand. The butterflies 
fly to the audience and make 
sound.

Sound of the but-
terflies flying to 
the audience.
butterflies.aif

L, C, 
R + 

trees

1:22 0:13 4 1703_B4.tif Image turns into the picture of 
the woman with the trolley. butterflies.aif C

Guió final de Luna Moth, escrit per Elise Simonsson.
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TOTAL 
LGTH LGTH SC. IMAGE ACTION VOICE SOUND MUSIC AREA

1:35 0:14 4 1703_B4_now.jpg
Recreaction of Jon & trolley 
appears.

In the beginning 
everything was slow. 
Everything happened 
for the first time and 
caught our immediate 
attention.

butterflies.aif C

1:49 0:17 5 2108_B53_now.jpg Recreation of Villa Snäcksund 
and us butterflies.aif C

2:06 0:08 5 2108_B53
From the new image to the old 
one butterflies.aif C

2:14 0:05 6 9121:4
The image turns into an image 
of the doors (recreation). butterflies.aif C

2:19 0:05 6  9121_4_now.jpg Old image turn into the new one butterflies.aif C

2:24 0:12 6 9121_4_now
Ceramic_moths

Ceramic luna moths fly from the 
door and appears Kim scuplture butterflies.aif L, C, 

R

2:36 1:06 7

Kim’s animation +
700:B6
 700:B5
Fa260
308B

EKM5430
24B 001

Kim’s animation starts. And 
every now and then appears an 
old image that resemebles the 
same place as the shot is taken.

Music comes 
from the steel 
drums.
Kim_01

C

3:42 1:17 7

Fa294
Fa240

1915_B12
2397_B2
BP278

Series of images from the old 
theatre.The pilars are lit with 
light. 

preciosa.aif C
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TOTAL 
LGTH LGTH SC. IMAGE ACTION VOICE SOUND MUSIC AREA

4:59 0:20 8

02052012
04072012

04072012b
04102011
19122011
20052012
25042012
26032012
31102011

New images of the Summer 
theater where the seasons chan-
ge. Rythm goes from slow to 
very quick. 

C

5:19 3:14 9

Luonto 002
MG_3106
MG_3094
MG_1617
MG_1612

pienifantiitytto
MG_1598
MG_1556
Luonto 21

Postcard03A_now
Postcard03A.JPG

Postcard03A_now_2
IMG_0662

Petra’s bridge pier
MG_6998
Luonto 09
MG_0806
MG_5220

BP408
IMG_6077

Travel throught the new images 
of Ramsholmen and every now 
and then appears the old picture 
from the same spot.
End in black.

lunagreenleafs.
aif C
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TOTAL 
LGTH LGTH SC. IMAGE ACTION VOICE SOUND MUSIC AREA

8:05 0:31 10

1939a
1939b

1245B1
1245B1_now

Old village images appear and 
when Elise reads “på färger” it 
becomes the new picture.

Elise reads the postcard C

8:36 0:48 11

Fa63_now
Fa63

1245_B3_now
1245_B3

Old images and recreations of 
the area of Hagen.

lunagreenleafs.
aif C

9:14 0:20 12 IMG_0742
MG_1167 The river and the bridge apear

Sound of water 
and boat rowing: 
row_01

C

9:34 0:53 13

2456:B9a
2456_B9a_now2
2456_B9a_now

MG_6985

The postcard image appears. 
After a while the postcard melts 
into the nowadays appearance of 
the area. 

Elise reads the postcard Rowing sound C

10:27 0:43 14
1245_B5 
681_B1 
1247:1B

Different images drive us from 
the last scene of the river to Villa 
Snäcksund. We have the feeling 
we are on a boat. At the end 
slow zoom to image

Rowing sound C

11:14 0:33 15 5134
5134_now

Old image of Snäcksund inha-
bitants appears. Then it mixes 
with ours and the end we just 
see ours. 

We started to see the 
place from each others 
eyes. We started to 
grow together.  
The place grew in us.

Rowing sound 
fades away. C
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TOTAL 
LGTH LGTH SC. IMAGE ACTION VOICE SOUND MUSIC AREA

11:47 4:40 16

MG_1669_b
MG_1665
MG_1571
MG_1565
MG_1564
MG_1557
MG_1562
MG_1590

Greenhouse_Pe-
tra_01

Greenhouse_Pe-
tra_03

MG_4263 (1)
Greenhouse_Pe-

tra_04
Greenhouse_Pe-

tra_05
Greenhouse_Pe-

tra_06
MG_4386
MG_4259
MG_4391
MG_0118
MG_4188
MG_4153

MG_4157 (1)
MG_4173
MG_4180
MG_4184

Images of our time together in 
Tammisaari. luna1.aif C
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TOTAL 
LGTH LGTH SC. IMAGE ACTION VOICE SOUND MUSIC AREA

MG_3559
Pier_

Pier_Petra
MG_3664_b

MG_9559
MG_0558
MG_0566
MG_0556
MG_0614
MG_0632a
MG_0568
MG_0626

15:27 0:17 17
MG_0790
MG_0021
MG_0027

Pictures of the deers that “jump” 
to Petra’s video. luna1.aif C

15:44 0:47 18 Petra’s winter video lunamoth2.aif C

16:31 0:27 19 1849B10 Video of Elise skiing on the old 
picture eliseviolin.aif C

16:58 0:54 20

1295_B12
1333_B6

310_B
Luna_Moth_on_

water

First one image, then the other 
and zoom into the tree. Old 
image of the people singing and 
then moth flying on water and 
disapearing. 

The buildings we make 
disappear, we disappear. 
The trees continue to 
tell our stories.

luna6.aif C
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TOTAL 
LGTH LGTH SC. IMAGE ACTION VOICE SOUND MUSIC AREA

17:54 0:29 21

5130
5130_1
5130_2
5130_3
5130_4
5130_5
5130_6
5130_7
5130_8
5130_9

5130_10
5130_11
5130_12
5130_13
5130_14
5130_15
5130_16
5130_17
5130_18

Old image turns into Kim 
walking-animation. At the end 
zoom to the Uimakoppi.

C

18:23 2:49 22 Petra’s video Till Ann 
Marie Petra’s loop C

21:12 0:33 23 9530
White_moths_mask

Moths flying all over the scene 
on top of the image. lunamoth3.aif L, C, 

R

21:35 0:24 23

MG_0723
Kim_4

MG_0724
MG_0725a

One image after another lunamoth3.aif

C, 
some 
cases 
also 

pilars
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TOTAL 
LGTH LGTH SC. IMAGE ACTION VOICE SOUND MUSIC AREA

21:59 0:07 23 MG_0003
White_moths_mask

Moths flying on the left on top 
of 02_MG_0003 and in the cen-
tre 03_MG_0071.

lunamoth3.aif
L 

and 
C

22:06 0:10 23 Kim_11 The image appears moving 
downwards till we see the deer.

lunamoth3.aif L, C, 
R

22:16 0:07 23

MG_0699 (L)
MG_9293 (C)
MG_9291 (R)

White_moths_mask

Three images of winter and 
moths flying on the right area. lunamoth3.aif L, C, 

R

22:23 0:06 23

MG_9570
MG_0735
MG_0741
Kim_10

A triptic of images and the pea-
ceful one in the middle changes 
to Kim’s pic. 

lunamoth3.aif C 

22:29 0:28 23 MG_9553
MG_9572 One image after the other. lunamoth3.aif C

22:57 0:06 23
MG_9271
MG_9283
MG_9323

Images appear on the screens. lunamoth3.aif L, C, 
R

23:03 0:13 23 MG_9530 Image in C C

23:16 0:13 23 MG_0809 Image in C with a tracking 
upwards. lunamoth3.aif C

23:29 0:13 23 MG_0788
MG_9580 Images in C lunamoth3.aif C

23:42 0:12 23 Kim_6 Kim’s image with a tracking 
downwards. lunamoth3.aif C

23:54 0:15 23 MG_0871
MG_9501 Images on C lunamoth3.aif C
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TOTAL 
LGTH LGTH SC. IMAGE ACTION VOICE SOUND MUSIC AREA

24:09 0:06 23
MG_9433
MG_9447

White_moths_mask

Image on C and moths flying on 
top of image project on R. lunamoth3.aif C, L

24:18 0:09 23 Kim_13 Image on C lunamoth3.aif C

24:27 0:09 23

MG_0829
9445_8
00022

9104_23
EKM5142
MG_2920

Historical trip in Snäcksund 
through old and new images. lunamoth3.aif C

25:11 0:44 23 MG_3509
MG_3418

Image on the centre and on the 
side lunamoth3.aif L, C, 

R

25:18 0:07 23 MG_3536
Kim_5 Images on C and R lunamoth3.aif C, R

25:25 0:07 23

MG_3403
MG_3406
MG_3399
Luonto 02
IMG_7400

Image one after each other on C. lunamoth3.aif C

25:59 0:24 23 Kim_8 Kim’s image on the whole surfa-
ce, with tracking upwards. lunamoth3.aif L, C, 

R
26:09 0:10 23 MG_2922 Image on the centre lunamoth3.aif C

26:17 0:08 23 Lehtiä 06
Kim_7

Kim’s image on the centre and 
the leaves on the side. lunamoth3.aif L, C, 

R
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TOTAL 
LGTH LGTH SC. IMAGE ACTION VOICE SOUND MUSIC AREA

26:29 1:04 23

IMG_7404
MG_7703

Kim_3
MG_4326
9445_13

9445_13_now
MG_4265
Kim_12

MG_4269
MG_5027

One image after another in the 
centre. lunamoth3.aif C

27:33 0:56 24

MG_0762
BP292

MG_0888
IMG_0641

Kim_2
MG_0569

5432
5432_new_3

Old and new images of the ane-
monae in Ramsholmen. At the 
end of the scene three women 
on grass and then recreation 
with Elise, Petra and Eva.

lunamoth3.aif C

28:25 0:05 25 TR1607 The bridges and crossroads. 
Slow.

We build bridges be-
cause we are curious. C
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TOTAL 
LGTH LGTH SC. IMAGE ACTION VOICE SOUND MUSIC AREA

28:30 0:04 25

308_B_1
308_B_2
308_B_3
308_B_4
308_B_5
308_B_6
308_B_7
308_B_8
308_B_9

308_B_10
308_B_11

The bridges and crossroads. 
Slow. Images goes from old to 
new by people leaving in small 
groups and revealing the new 
scene. 

We build bridges be-
cause we want to know. C

28:54 0:15 25 1705_B3

We build bridges be-
cause we want the water 
underneath to stream 
its own way.

C

29:09 0:14 25 9_B63 We build bridges be-
cause we love. C

29:23 0:12 25 1245_B4 Because together we 
share the happiness. C

 
29:35 0:12 25 BP300

Mailboxes

And while our paths 
cross we remember the 
shared happiness.

C
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TOTAL 
LGTH LGTH SC. IMAGE ACTION VOICE SOUND MUSIC AREA

29:47 0:22 26

Petra_Arvid_03
BP295

Kjell_sea
Arvid_Ines_cup-

board
MG_3637
Ines_Jon
Johannus

Arvid_ski_01
MG_3593

Memories_01
1247B13_now

Ines_Eva1
Ines_01

Fireworks_02
EK05

1703B3
EK03
EK04

Memories_02
Kim_Jeffune

Petra_Arvid_02
Arvid_Ski_03

Ines_Eva2
Arvid_ski_02

EK02
Memories_06
Memories_05

Petra_Arvid_01

Memories of all of us together 
in Snäcksund and old images 
in between. Very quick. End in 
white.

C
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TOTAL 
LGTH LGTH SC. IMAGE ACTION VOICE SOUND MUSIC AREA

Kim_Elise
Arvi_01

Memories_03
1247B13

EK01
1703_B4

30:09 2:12 27

Postcard04A
MG_8955_river

Postcard02A
IMG_0739

Postcard01A
MG_4227
MG_4229

Images of the river within Ram-
sholmen and Snäcksund.

luna_fretless.
aif C

32:21 0:18 27

Elise_chroma
Kim_chroma
Petra_chroma
Jon_chroma

Kjell_chroma
Eva_chroma
Ines_chroma

Arvid_chroma

Our silouetes filled with the 
landscape. Standing still. 

luna_fretless.
aif C

32:39 0:11 27

Elise_chroma
Kim_chroma
Petra_chroma
Jon_chroma

Kjell_chroma
Eva_chroma
Ines_chroma

Arvid_chroma

Each of us leaves from the sce-
nery.

luna_fretless.
aif C
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TOTAL 
LGTH LGTH SC. IMAGE ACTION VOICE SOUND MUSIC AREA

32:50 0:24 27

Elise on black
Kim on black
Petra on black
Jon on black
Ines on black

Arvid on black
Kjell on black
Eva on black

Our silouettes filled with the 
landscape appear on a back 
background. 

And we become the 
landscape itself.

luna_fretless.
aif, end C

33:14 2:00 28 Trees_behind

The trees fill the whole projec-
tion surface and light ilumina-
tes the trees behind so the old 
theatre seems to disappear. 

L, C, 
R, 

trees
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Annexe B
Proposta de guió d’Elise Simonsson. 

Summer theater is in darkness.  
Pale light illuminates the scene slowly. 

Speaker voice (inspired by The Art of Noise: Il Pleure): How to write about things that are 
happening, when they only appear when they are gone? This place forces you to think and it forces 
you to exist. But it does it with gentle hands, it unveils the secrets little by little if you give it your 
time and your existence.

The Swing image slowly appears to the scene.  
The Swing starts to move and we hear the sound of the swinging. 

Speaker voice: Arvid’s quote. Arvid talks about where he lives and how it has been to live in 
Snäcksund. 

The scenary changes and the butterflies appear very slowly.  
When Arvid stops speaking humongous amount of moths flies into the audience. 

We hear the sound of the roaring in the sea. And while it fades away:

Speaker voice: In the beginning everything was slow. Everything happened for the first time and 
caught our immediate attention. 

Image gets closer to Villa Snäcksund (the still image turns into video) where Petra is walking 
with the trolley very slowly. 

Speaker voice: Petra’s quote about the first year and the silence when Ines was sleeping. 

The video is following Petra around the house and slowly turns into history image: 

Old image of the Villa: 
Zooming the history image to the doors and changing to a nowadays video of Arvid & Ines 
running and the again the image turns into history: 

Old image of the door of the Villa:  
The moths fly through the open door. Butterflies shape as one of Kim’s sculpture. Kim comes 
in to the scene and works the butterflies off and the sculpture becomes visible. Quick zoom 
into the eyes of the sculpture and we became the sculpture itself. 

Kim’s animation starts. 
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Speakers voice: Then we started to see the place from each others eyes. We started to grow toget-
her. The place grew in us.  
Det är så bra att ni finns.

An old bridge image with people walking: 
People from the image disappear and the contemporary image unveils. The last person turns 
into Kim sculpture. From here on the starts Kim’s video where an sculpture is moving from a 
place to another in Ramsholmen or Petra’s video starts. 

We and the bridges. Speaker's voice:   
We build bridges because we are curious. Image.  
We build bridges because we want to know. Image. 
We build bridges because we want the water underneath to stream its own way. Image. 
We build bridges because we love. Image. 
Because together we share the happiness. Image. 
And while our paths cross we remember the shared happiness. Image.

In the end, there are individual pictures of all of us together filled with the landscape. And the 
landscape turns into one. From which each of us leaves and leaves an empty spot to the sce-
nery. 

Speaker's voice:  
And we became the landscape itself.

And then we turn into the landscape.
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Annexe C
Fitxes de catalogació del museu provincial de Länsi-Uusimaa. Una fitxa per pàgina.

Fa240
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Fa294
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Fa260
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Fa63
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EKM5432
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BP295
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EKM5130
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EKM5430
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Fa 286
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TR1607
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BP300
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BP278
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BP292
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BP408
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NÚMERO IMATGE AUTOR ANY MESURES 
(mm) 

amplada x 
alçada

DESCRIPCIÓ

9445_13 Nina Andersson 1990 36 x 24 35mm b/n 
negatiu

9445_8 Nina Andersson 1990 36 x 24 35mm b/n 
negatiu

9121_4 Nina Andersson 1990 24 x 36 35mm b/n 
negatiu

9104_23 Nina Andersson 1990 36 x 24 35mm b/n 
negatiu

Annexe D
Inventari de les imatges del museu provincial de Länsi-Uusimaa que s’han escanjeat. 
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NÚMERO IMATGE AUTOR ANY MESURES 
(mm) 

amplada x 
alçada

DESCRIPCIÓ

1703_B3 87 x 139 postal en 
paper foto-
gràfic

700_B5 82 x 136 postal

Postikortti_03A 1903 100 x 150 Postal
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NÚMERO IMATGE AUTOR ANY MESURES 
(mm) 

amplada x 
alçada

DESCRIPCIÓ

700_B6 89 x 137 postal

1849_B10 138 x 89 postal 
en paper 
fotgràfic

1247_B13 90 x 140 postal en 
paper foto-
gràfc
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NÚMERO IMATGE AUTOR ANY MESURES 
(mm) 

amplada x 
alçada

DESCRIPCIÓ

1703_B4 90 x 141 postal en 
paper foto-
gràfic

1245_B4 J. Finne Anys 
20

154 x 109 positiu b/n 
enganxat 
en cartró 
cartró 
(240x190)

1245_B1 J. Finne Anys 
20

155 x 110 positiu b/n 
enganxat 
en cartró 
cartró 
(240x190)

1245_B3 J. Finne Anys 
20

155 x110 positiu b/n 
enganxat 
en cartró 
cartró 
(240x190)
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NÚMERO IMATGE AUTOR ANY MESURES 
(mm) 

amplada x 
alçada

DESCRIPCIÓ

1245_B5 J. Finne Anys 
20

154 x 110 positiu b/n 
enganxat 
en cartró 
cartró 
(240x190)

5142 1920-
1930

175 x 120 positiu b/n 
enganxat 
en cartró 
(240 x 190)

1915_B12 Anys

20

170 x 125 paper fi so-
bre metall

2397_B2 1915 225 x 143 positiu b/n 
en paper

(330x255)

2108_B53 1898 150 x 110 positiu b/n 
en paper 
(224x160)
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NÚMERO IMATGE AUTOR ANY MESURES 
(mm) 

amplada x 
alçada

DESCRIPCIÓ

24_B 1891 140x105 positiu b/n 
enganxat 
en cartró 
cartró 
(194x159)

00022 anys 
80

100 x 150 positiu b/n

1247_1B 1903 170 x 105 postal en 
paper foto-
gràfic b/n

1295_B12 1965 140 x 90 positiu b/n

1333_B6 115 x 80 positiu b/n 
enganxat 
en cartró 
cartró 
(187x150)



82PRODUCCIÓ FOTOGRÀFICA PER A L’OBRA AUDIOVISUAL LUNA MOTH

NÚMERO IMATGE AUTOR ANY MESURES 
(mm) 

amplada x 
alçada

DESCRIPCIÓ

1522_B 1954 83 x 83 positiu b/n

1705_B3 139 x 89 postal

2456_B9a 140 X 90 postal en 
color

9_B63 141 X 89 postal

308_B 1931 180 x 100 positiu b/n
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NÚMERO IMATGE AUTOR ANY MESURES 
(mm) 

amplada x 
alçada

DESCRIPCIÓ

310_B 1931 180 x 110 postal b/n 
en paper 
fotogràfic

681_B1 1953 150 x 94 positiu b/n 
en paper 
fotogràfic

Postikortti_01 100 x 150 postal

Postikortti_02a 100 x 150 postal

Postikortti_04a 1905 
– 
1911

100 x 150 postal
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Annexe E
Imatges originals i recreacions, acompanyades de les característiques bàsiques per poder copiar la 
fotografia original. En el mapa se situa el punt de vista de cada presa fotogràfica en el mateix ordre en el 
què després es presenten les imatges. (aquest mapa és el mateix que el de la figura 3.4).

Figura 3.4. En aquest mapa aèri de la zona de Hagen, Ramsholmen i Snäcksund es mostra la posició de la càmera en les foto-
grafies originals. Cada número es correspon amb el número de punt de vista en aquesta llista:

1. 2108_B53 
2. 9121_4
3. 5134 
4. 5130_1
5. 9445_13

6. 1245_B1
7. Fa63
8. 1245_B3
9. 1703_B4
10. 2456_B9a

11. BP408
12. Postikortti_03A
13. 308_B_11 
14. 5432: no es pot identificar el lloc 

concret

Mapa proporcionat per  
l’institut topogràfic finès
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FOTOGRAFIA RECREACIÓ NÚM. 
MAPA CARACTERÍSTIQUES

2108 B53 1 Juliol, entre les 10 i les 
11.15.

Dia ennuvolat d'estiu. 

Petra, Kim, Elise, Kjell, 
Ines, Arvid i la mare d'en 
Jon. 

9121 4 2 Juliol entre les 12.30 i 
les 14. 

Dia ennuvolat d'estiu 
o hora del dia en què 
el sol està a un àngle 
azimut de més de 175°. 

Cal realitzar una segona 
imatge exactament 
igual on hi apareixi 
l'escultura d'en Kim. 

5134 3 Juliol entre les 16 i les 
18. Dia assolellat d'estiu. 
Àngle azimut d'uns 210°. 
Llum dura. 

El jardí darrere la casa 
s'ha escurçat i les 
proporcions casa-
personatges no es 
podran mantenir.  
Tots. 

5130_1 4 Juliol entre la 13 i les 14. 

Dia assolellat d'estiu. 
Azimut d'uns 200°. 

El moll, la caseta del 
moll i el camí han 
canviat d'ubiació.

Kim. Animació. 
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FOTOGRAFIA RECREACIÓ NÚM. 
MAPA CARACTERÍSTIQUES

9445_13 5 Juliol cap al migdia 

Ennuvolat dia de 
primavera. 

1245_B1 6 Juliol cap a les 11. 

Dia assolellat d'estiu.

Azimut d'uns 135°.

Hi ha molta més 
vegetació que abans, 
sobretot molts més 
joncs.

Fa63 7 Juliol entre les 10 i les 11. 

Dia assolellat d'estiu. 

Azimut d'uns 140°. 

Hi ha molts més joncs. 

1245_B3 8 Azimut d'uns 150°. 

Dia assolellat de just 
abans de l'estiu (els joncs 
no han crescut encara). 

La vegetació ha canviat i 
el pont ja no es veu, però 
el turó de roca contiua 
en el mateix lloc. 
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FOTOGRAFIA RECREACIÓ NÚM. 
MAPA CARACTERÍSTIQUES

1703_B4 9 Juliol entre les 11 i les 12. 

Dia assolellat d'estiu. 

Azimut d'uns 135°. 

La forma dels arbres (cor) 
s'intentarà recrear en el 
processat. 

2456_B9a 10 L'original és una postal 
però s'intenta copiar la 
vegetació d'un dia d'estiu 
i també la corba del riu i 
la posició de les vores. 

BP408 11 Juliol cap a les 14.30.  
 
Dia assolellat d'estiu.  
 
Azimut d'uns 200°.  
 
Hi ha molts més joncs i 
el lloc ha canviat molt. 
Per això es pren la 
fotografia a la primavera 
per poder veure la vila a 
l'altra banda del mar. 

Postikortti_03A 12 L'original és una postal i 
per tant no se sap com 
de fidedigna és de la 
realitat. La vegetació 
és molt més abundant 
actualment i el pont es 
va restaurar els anys 90. 
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FOTOGRAFIA RECREACIÓ NÚM. 
MAPA CARACTERÍSTIQUES

308_B11 13 Maig entre les 15.15 i 
les15.45.

Dia assolellat de prima-
vera.. 

Azimut d'uns 120°. 

Hi ha molts més joncs. 

EKM5432 14 Quan hi hagi les anèmo-
nes blanques a Rams-
holmen, a principis de la 
primavera. 

Dia ennuvolat. 
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Nom: Kjell_sea.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 11/9/09
Resolució: 2912 x 4368

Nom: The_bridge.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 24/7/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: River_023.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 20/10/11

Resolució: 4368 × 2912

Nom: Mailboxes.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 27/7/12
Resolució: 4368 × 2912

Nom: EK01.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 30/6/12
Resolució: 4368 × 2912

Nom: EK02.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 30/6/12
Resolució: 4368 × 2912

Nom: EK03.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 30/6/12
Resolució: 2912 x 4368

Nom: EK04.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 6/6/12
Resolució: 4368 × 2912

Nom: EK05.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 6/6/12
Resolució: 4368 × 2912

Nom: Ines_Eva1.jpg
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 8/8/12

Resolució: 640 x 480

Nom: Ines_Eva2.jpg
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 8/8/12

Resolució: 480 x 640

Nom: _MG_8955.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 19/1/12
Resolució: 4368 × 2912

Annexe F
Inventari de les imatges actuals ja existents. 
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Nom: _MG_003.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 7/1/06
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0735.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 22/3/10
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_0723.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 22/3/10
Resolució: 1920 x 1348

Nom: _MG_0724.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 22/3/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0725a.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 22/3/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_1699b.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 19/4/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _M1665.CR2G_
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 19/4/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_1571.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 27/5/11
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_1565.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 27/5/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_1564.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 27/5/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_1557.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 27/5/11
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_1562.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 27/5/11
Resolució: 4368 × 2912
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Nom: _MG_1590.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 27/5/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: 08_10_Luonto 21.JPG
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 4/7/08
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0632.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 7/5/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: kimElise.jpg
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 4/3/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_7703.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 25/9/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_4326.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/6/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_4282.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/6/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_4269.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/6/11
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_4265.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/6/11
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_5027.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 30/6/08

Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_9580.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 8/12/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0871.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 28/3/11
Resolució: 4368 × 2912
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Nom: _MG_9501.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 25/1/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_9433.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 25/1/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_9477.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 25/1/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0829.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 23/3/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0829.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 16/10/10

Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_3509.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 16/11/10

Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_3418.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 15/11/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_3536.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 16/11/10

Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_3403.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 15/11/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_3406.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 15/11/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_3399.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 15/11/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: 45_Luonto 02.JPG
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 25/9/09

Resolució: 1920 x 384
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Nom: _MG_7400.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 7/10/09
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_2922.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 16/10/10

Resolució: 4368 × 2912

Nom: Lehtiä06.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 29/10/06

Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_7404.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 7/10/09
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_3637.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 18/11/10

Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_9530.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 8/12/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0741.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 22/3/10
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_0809.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 23/3/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0788.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 23/3/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_9553.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 8/12/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_9572.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 8/12/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_9283.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 9/1/10
Resolució: 4368 × 2912
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Nom: _MG_9271.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 9/1/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_9323.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 9/1/10
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_3595.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 18/11/10

Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_9570.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 8/12/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_9293.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 9/1/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0626.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/2/10
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_0568.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/2/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0614.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/2/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0558.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/2/10
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0566.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/2/10
Resolució: 4368 × 2912 Nom: _MG_0556.CR2

Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/2/10
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_0790.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 23/3/10
Resolució: 1920 x 2880
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Nom: _MG_0021.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 21/2/09
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0027.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 21/2/09
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_3664b.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 18/11/10

Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_3559.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 16/11/10

Resolució: 4368 × 2912 Nom: _MG_9559.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 8/12/10
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_4180.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 11/6/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_4184.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 11/6/11
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_4153.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 11/6/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_4157.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 11/6/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_4188.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 11/6/11
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_4259.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/6/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_4391.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/6/11
Resolució: 4368 × 2912
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Nom: _MG_0118.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 30/1/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_4386.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/6/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_4263.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/6/11
Resolució: 2912 x 4368

Nom: Luonto002.tif
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 25/6/09

Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_3094.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 4/6/11
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_1556.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 11/5/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_3106.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 4/6/11
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_0617.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 11/5/11
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_1612.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 11/5/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_1598.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 11/5/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_9291.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 9/1/10
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_0699.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 22/3/10
Resolució: 2912 x 4368
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Nom: _MG_0662.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 26/4/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_6998.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 15/10/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0806.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 7/5/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: 08_16_Luonto 09.JPG
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 25/9/09

Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_5220.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 10/9/09

Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_6985.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 15/10/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_1167.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 7/5/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0742.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 26/4/11
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_0739.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 26/4/11
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_4227.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/6/11
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_4229.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 14/6/11
Resolució: 2912 x 4368

Nom: _MG_0762.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 7/5/11
Resolució: 4368 × 2912



98PRODUCCIÓ FOTOGRÀFICA PER A L’OBRA AUDIOVISUAL LUNA MOTH

Nom: _MG_0888.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 7/5/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0641.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 26/4/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: _MG_0569.CR2
Autor: Eva Tordera Nuño
Data de creació: 6/5/11
Resolució: 4368 × 2912

Nom: norsu.jpg
Autor: Kalle Kataila

Data de creació: 18/9/08
Resolució: 1000 x 1331

Nom: Kim_2.jpg
Autor: Kim Simonsson

Data de creació: 19/5/10
Resolució: 4288 x 2848

Nom: Kim_3.jpg
Autor: Kim Simonsson

Data de creació: 16/9/10
Resolució: 4288 x 2848

Nom: Kim_4.jpg
Autor: Kim Simonsson

Data de creació: 12/1/10
Resolució: 4288 x 2848

Nom: Kim_5.jpg
Autor: Kim Simonsson
Data de creació: 8/1/10
Resolució: 4151 x 3096

Nom: Kim_6.jpg
Autor: Kim Simonsson
Data de creació: 19/1/12
Resolució: 4288 x 2848

Nom: Kim_7.jpg
Autor: Kim Simonsson

Data de creació: 13/10/10
Resolució: 2131 x 1605

Nom: Kim_8.jpg
Autor: Kim Simonsson

Data de creació: 13/10/10
Resolució: 3982 x 2692

Nom: Kim_10.jpg
Autor: Kim Simonsson
Data de creació: 8/1/10
Resolució: 4288 x 2848
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Nom: Kim_11.jpg
Autor: Kim Simonsson

Data de creació: 30/12/09
Resolució: 4288 x 2848

Nom: Kim_12.jpg
Autor: Kim Simonsson
Data de creació: 9/11/11
Resolució: 4288 x 2848

Nom: Kim_13.jpg
Autor: Kim Simonsson

Data de creació: 10/1/10
Resolució: 3920 x 2648

Nom: Memories_01.jpg
Autor: Kim Simonsson

Data de creació: 27/4/12
Resolució: 4288 x 2848

Nom: Memories_02.jpg
Autor: Kim Simonsson
Data de creació: 4/1/12
Resolució: 4288 x 2848

Nom: Memories_03.jpg
Autor: Kim Simonsson
Data de creació: 4/1/12
Resolució: 4288 x 2848

Nom: Memories_05.jpg
Autor: Kim Simonsson

Data de creació: 2/10/11
Resolució: 2648 x 3920

Nom: Memories_06.jpg
Autor: Kim Simonsson

Data de creació: 14/9/11
Resolució: 4288 x 2848

Nom: Arvid_Ines_cupboard.jpg
Autor: Petra Lindholm

Data de creació: 19/2/11
Resolució: 1100 x 1467

Nom: Arvid_01.jpg
Autor: Petra Lindholm

Data de creació: 8/10/11
Resolució: 1100 x 825

Nom: Johannus.jpg
Autor: Petra Lindholm

Data de creació: 22/6/12
Resolució: 1100 x 825

Nom: KIm_Jeffune.jpg
Autor: Petra Lindholm

Data de creació: 22/6/12
Resolució: 1100 x 825
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Nom: Petra_Arvid_01.jpg
Autor: Petra Lindholm
Data de creació: 5/3/10

Resolució: 1024 x 741

Nom: Petra_Arvid_02.jpg
Autor: Petra Lindholm
Data de creació: 5/3/10
Resolució: 1024 x 740

Nom: Petra_Arvid_03.JPG
Autor: Petra Lindholm
Data de creació: 5/3/10
Resolució: 1024 x 744

Nom: Fireworks02.jpg
Autor: Petra Lindholm

Data de creació: 31/12/10
Resolució: 1100 x 825

Nom: Pier_Petra.JPG
Autor: Petra Lindholm

Data de creació: 26/12/11
Resolució: 1100 x 825

Nom: Pier_.jpg
Autor: Petra Lindholm

Data de creació: 24/4/11
Resolució: 1100 x 825

Nom: Greenhouse_Petra_01.JPG
Autor: Petra Lindholm
Data de creació: 4/9/11
Resolució: 1020 x 765

Nom: Greenhouse_Petra_03.jpg
Autor: Petra Lindholm
Data de creació: 4/9/11
Resolució: 1020 x 765

Nom: Greenhouse_Petra_04.JPG
Autor: Petra Lindholm
Data de creació: 4/9/11
Resolució: 1020 x 765

Nom: Greenhouse_Petra_05.JPG
Autor: Petra Lindholm
Data de creació: 4/9/11
Resolució: 1020 x 765

Nom: Greenhouse_Petra_06.jpg
Autor: Petra Lindholm
Data de creació: 4/9/11
Resolució: 1020 x 765

Nom: Ines_01.jpg
Autor: Petra Lindholm

Data de creació: 24/4/11
Resolució: 1100 x 825
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Nom: Arvid_ski_01.jpg
Autor: Petra Lindholm

Data de creació: 19/2/11
Resolució: 1100 x 825

Nom: Arvid_ski_02.jpg
Autor: Petra Lindholm

Data de creació: 19/2/11
Resolució: 1100 x 825

Nom: Arvid_ski_03.jpg
Autor: Petra Lindholm

Data de creació: 19/2/11
Resolució: 3264 x 2448

Nom: Ines_Jon.jpg
Autor: Petra Lindholm

Data de creació: 19/2/11
Resolució: 1100 x 825
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