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Í þessari ritgerð mun ég gera tilraun til að svara spurningunni hvort leikari geti tekið 

leiktúlkun sína beint af leiksviði og flutt óbreytta fyrir framan myndavél án nokkurra 

vandkvæða. Ég reyni að komast að því hvaða kunnáttu leiktúlkun fyrir myndavélar 

krefst sem sviðsleikur krefst ekki og um leið að gera grein fyrir þeim meginatriðum sem 

leikari þarf að hafa í huga á tökustað sem hann þarf ekki að hafa í huga á sviði. Ég 

byggi rannsókn mína að mestu leiti á viðtölum en einnig bókum. Viðmælendur mínir 

voru Árni Ólafur Ásgeirsson, Charlotte Bøving, Marteinn Þórsson og Ólafur Darri 

Ólafsson. Sé niðurstaðan sú að leikarinn þurfi annars konar þjálfun fyrir kvikmyndaleik 

þýðir það að þörf sé á aukinni kennslu í þeirri þjálfun í leiklistarnáminu við 

Listaháskóla Íslands? 
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Inngangur 

Á Íslandi er aðeins ein námsleið í boði fyrir þá sem vilja stunda nám í leiklist á 

háskólastigi. Færa má rök fyrir því að það nám sem er í boði sé að mörgu leyti mjög 

leiksviðsmiðað. Það er að segja, þar er gengið út frá því að leikarinn muni koma til 

með að leika á sviði frekar en fyrir framan myndavél. Af 54 skylduáföngum þessa BA 

náms í leiktúlkun árið 2010-2013 var kvikmyndaleiktækni aðeins kennd í einum 

þeirra.
1
 Þetta vekur upp spurningar þegar litið er til þeirrar staðreyndar að 

kvikmyndaframleiðsla hefur stóraukist á undanförnum áratugum og því hafa kröfur 

um getu leikara til kvikmyndaleiks aukist. Getur verið að þetta sé að vissu leyti 

tímaskekkja? Að tímarnir hafi breyst,  en námið staðið í stað þegar kemur að þessum 

þáttum? Eða getur verið að í grunninn sé þetta sama tækni og því skipti ekki máli 

hvort hún fari fram á leiksviði eða fyrir framan myndavél? Getur leikarinn tekið 

leiktúlkunartækni sína beint af sviðinu og notast við hana óbreytta fyrir framan 

myndavél? Og ef svo er ekki, hvaða atriði þarf hann þá að hafa í huga til að laga 

vinnu sína að myndavélinni?  

Í þessari ritgerð mun ekki fást tæmandi listi yfir þau atriði sem leikari þarf að 

hafa í huga þegar hann leikur fyrir framan myndavél, umfram það sem hann þarf að 

huga að við sviðsleik, en farið verður í megintækniatriði. Þar má nefna þann vélbúnað 

sem leikarinn þarf að þekkja,  viðhald leikarans á karakter og boga
2
 hans þrátt fyrir 

slitróttar tökur og hvernig vinnuferlið er alltaf öðruvísi þegar kemur að 

kvikmyndatökum í samanburði við sviðsuppsetningar. Munu niðurstöðurnar aðallega 

verða dregnar af viðtölum við leikara og leikstjóra en einnig eru heimildir fengnar úr 

völdum bókum. 

                                                        
1 http://lhi.is/skolinn/namid/kennsluskra/13/126/ 
2 Bogi karakters: Dramatískt ferli persónunnar í sögunni. Þar er litið til þess hvar 
hæðir hennar og lægðir eru, hvar henni gengur vel og hvar henni gengur illa. 
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Viðmælendur  

Viðmælendur eru Árni Ólafur Ásgeirsson, Charlotte Bøving, Marteinn Þórsson og 

Ólafur Darri Ólafsson. 

Árni Ólafur Ásgeirsson útskrifaðist með MA í kvikmyndaleikstjórn frá The 

Polish National Film School í Póllandi árið 2001. Í dag vinnur hann jafnt sem 

handritshöfundur og leikstjóri. Eftir hann liggja myndirnar Blóðbönd og Brim auk 

fjölda sjónvarpsauglýsinga og annarra smærri verkefna. Brim var framlag Íslands til 

Kvikmyndaverðlauna Norðurlandaráðs árið 2011 og vann Edduna sama ár í flokknum 

kvikmynd ársins. Einnig má nefna að Árni Ólafur kennir leikstjórn, handritsskrif og 

leiklist við Listaháskóla Íslands, Kvikmyndaskóla Íslands og víðar. 
3
 

Charlotte Bøving lauk leiklistarnámi við leiklistarskólann í Árósum árið 1992. 

Hún hefur leikið í fjölda uppsetninga á sviði síðan þá, jafnt hérlendis sem og í 

Danmörku. Einnig hefur hún leikið í sjónvarpi, útvarpi og kvikmyndum, leikstýrt, 

skrifað og framleitt eigið efni. Charlotte hefur fengið ýmis verðlaun í Danmörku á 

sviði leiklistar og einnig grímuna árið 2007 fyrir leik sinn í uppsetningu 

Borgarleikhússins á Ófögru Veröld. 
4
 

Marteinn Þórsson nam kvikmyndagerð við Ryerson University í Toronto, 

Canada og útskrifaðist þaðan með BFA árið 1993. Í Toronto vann Marteinn við ýmis 

verkefni og hlaut m.a. hin virtu PROMAX verðlaun fyrir starf sitt. Árið 2004 kom út 

kvikmyndin 1.0 eftir Martein og Jeff Renfroe og var hún valin í aðalkeppnina á 

Sundance kvikmyndahátíðinni í janúar það ár. Nýjasta kvikmynd hans er XL sem kom 

út í janúar 2013 með Ólaf Darra í aðalhlutverki.
5
 

Ólafur Darri Ólafsson útskrifaðist úr Leiklistarskóla Íslands  árið 1998. Hann 

hefur mikla reynslu af jafnt kvikmynda- og sviðsleik og hefur leikið í ótrúlegum 

fjölda verkefna jafnt á sviði og fyrir framan myndavél, hérlendis sem erlendis. Ólafur 

Darri hefur starfað í Þjóðleikhúsinu, Borgarleikhúsinu og með leikhópnum Vesturport 

en hann hefur einnig leikið í fjölmörgum kvikmyndum og sjónvarpsþáttum. Þar má 

                                                        
3 Árni Ólafur Ásgeirsson. 
4 Charlotte Bøving. 
5 Marteinn Þórsson 
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nefna Perlur og svín, Blóðbönd, Bjólfskviðu, Börn, Reykavík Rotterdam, 

Brúðgumann, Sveitabrúðkaup og er þá fátt eitt talið. 
6
 

 

Leiktæknin 

Þegar viðtöl við Charlotte Bøving, Ólaf Darra Ólafsson og þá Árna Ólaf 

Ásgeirsson og Martein Þórsson eru borin saman er talsverður samhljómur þeirra á 

milli þegar þau eru spurð um muninn á leiktúlkun í leikhúsi og leiktúlkun í 

kvikmyndum. Það er að segja að leiktæknin geti verið mjög mismunandi eftir 

leikurum en í grunninn sé uppsprettan sú sama á sviði og fyrir framan myndavél. Þetta 

snúist fyrst og fremst um innra líf og að vera sannur í leik en svo þurfi að fínstilla 

túlkunina eftir því hver miðillinn er. 

Árni Ólafur segir að munurinn sé mjög lítill. Hann segir stillingarnar 

mismunandi eftir leikstíl hverrar sýningar sem og hverrar myndar en það sem bindi 

það allt saman sé þörfin á sönnum leik og innra lífi. Hann tekur fram að hann hafi þó 

meiri reynslu af kvikmyndaleik en sviðsleik. Hann nefnir að hann hafi oft heyrt að 

leikarar ofleiki fyrir framan myndavélar séu þeir vanari sviðinu en það sé ekki svo 

einfalt, ofleikur sé ekki til svo lengi sem hann er sannur.  Þannig geti ofleikur alveg 

eins átt sér stað á sviði sem og fyrir framan myndavél. Hins vegar eigi myndavélin oft 

auðveldara með að fanga augnablikin þegar innistæðu vantar því hún sé einfaldlega 

svo nálægt leikaranum.
7
 

Marteinn Þórsson er á sama máli þegar hann er spurður um muninn á 

leiktúlkuninni. Hann talar um að munurinn sé þó sá þegar kemur að kvikmyndaleik að 

ofan á leiktúlkunina bætist gífurlega mikil tæknivinna sem geti oft flækst fyrir fólki, 

gert það óöruggt og slíkt óöryggi eigi það til að smitast inn í leikinn. Hann talar um að 

það eina sem geti hjálpað leikurum þegar kemur að slíkri tæknimeðvitund sé reynslan, 

æfingin sem kemur með hverju nýju verkefni. Því sé mjög mikilvægt að þiggja öll þau 

verkefni sem bjóðast. Einhversstaðar verður leikarinn þó að byrja og því sé mjög 

mikilvægt að í leiklistarnámi á háskólastigi sé að minnsta kosti einn áfangi á hverju 

ári sem veiti leiklistarnemum grunnþjálfun í þeim tækniatriðum sem 

kvikmyndaleikurinn krefst
8
.  

                                                        
6 Ólafur Darri Ólafsson. 
7 Árni Ólafur Ásgeirsson. 
8 Marteinn Þórsson. 
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Ólafur Darri Ólafsson sem hefur unnið jöfnum höndum á sviði sem og í 

kvikmyndum segist ekki gera skýran greinarmun á leiktúlkun í kvikmyndaleik til 

samanburðar við sviðsleik.  Innra lífið sé það sama hvort heldur sem er fyrir framan 

myndavél eða á sviði, þar sé sama grunnvinna leikarans. Munurinn felist í 

vinnuaðstæðunum og ferlinu, sem eru mjög ólík. Hann bætir því við að þegar komi að 

tækniatriðunum sé mikilvægt að átta sig á því að á bak við allan vélbúnaðinn séu 

manneskjur sem hjálplegt sé að kynnast sem og vinnunni þeirra. Þannig verði 

samskipti á tökustað auðveldari sem og tæknivinnan persónulegri og hlýrri. Þegar 

tæknivinnan er orðin leikaranum þjál ætti leiktúlkunin að komast betur til skila og 

óöryggi að víkja fyrir leikgleði og sönnum leik. 
9
 

Charlotte Bøving lék nýverið aðalhlutverk í kvikmyndinni Hross eftir 

Benedikt Erlingsson en það var hennar fyrsta aðalhlutverk í kvikmynd í fullri lengd. 

Hún var sammála því að mikilvægt væri að ryðja hræðslunni við tæknina frá til að 

hægt væri að leika á sannfærandi hátt. Hún segir mikla leikhúsvæðingu síns náms 

hafa gert hana fráhverfa kvikmyndaleik því hún hafi ekki talið sig skilja tæknina nógu 

vel, verið hrædd við hana. Sú hræðsla hyrfi þó ekki nema með því að leikarinn kynnti 

sér tæknina sem liggur að baki kvikmyndaleiknum og fengi eins mikla æfingu í 

kvikmyndaleik og mögulegt væri, því væri um að gera að keyra upp sjálfstraustið og 

prufa sig áfram.
10

 

 

Vélbúnaður 

Öll voru þau sammála um að æfingin væri öflugasta vopnið í því að ná tökum 

á tækninni. Marteinn talaði um að mikilvægt væri að leikaranum yrði eðlislægt að lúta 

reglum tækninnar og að tæknikunnáttan kæmi ósjálfrátt og ómeðvitað meðfram 

leiknum en slík tök gæti leikarinn aðeins öðlast með reynslu. Reynslan og stöðugar 

æfingar væri það eina sem gæti fært leikara góð tök á tækninni án þess þó að vera 

sífellt með hugann við hana. 
11

 

 

                                                        
9 Ólafur Darri Ólafsson. 
10 Charlotte Bøving. 
11 Marteinn Þórsson. 
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Það er misjafnt eftir hverri mynd, hverjum leikstjóra og hverjum stíl hverju 

sinni hvernig reglur á tökustað eru. Hversu strangt er tekið á continuity
12

 -Lars von 

Trier á það til að biðja leikara sína um að hugsa ekki um continuity svo það hafi ekki 

áhrif á leiktúlkun þeirra á meðan algengara er að slíkt sé tekið mjög alvarlega og mikil 

nákvæmnisvinna lögð í að halda því hreinu. Hvernig myndavélar eru notaðar og 

hvernig lýsingu er háttað ef hún er notuð en til dæmis má nefna að í Dogma myndum 

er ein af grunnreglum að notast við náttúrulega lýsingu þó það sé óalgengara. Þegar 

allir viðmælendur sammælast um að það sem skilur leiktúlkun á sviði frá leiktúlkun 

fyrir framan myndavél sé fyrst og fremst vélbúnaðurinn leiðir það til þess að spurt sé: 

hver er sá vélbúnaður/tækniatriði sem leikarar verða að hafa í huga þegar þeir mæta á 

tökustað? Vert er að taka fram að vegna þess hve stór hluti þekkingar á 

kvikmyndagerð íslendinga er tekin erlendis frá hefur mikið af enskum tækniorðum 

fest í sessi og mun því vera vísað í þau orð sem notuð eru alla jafna á tökustað, jafnt 

íslensk sem erlend.  

Spurður um aðferðir til að ná tökum á tækninni nefndi Ólafur Darri mikilvægi 

þess að kynna sér annarra manna störf á tökustað. Þannig væri hægt að sjá frá þeirra 

sjónarhorni um hvað hvert og eitt tækniatriði snýst. Og um leið sjá hvað leikarinn 

getur gert til að auðvelda sér vinnuna, það að vinna með tækninni. Því skal farið yfir 

nokkur af stærstu tækniatriðunum á tökustað. 

 

Myndavélar og linsur 

 Myndavélin er óumdeilanlega mikilvæg þegar kemur að kvikmyndatöku. 

Myndavélin er milliliðurinn á milli áhorfanda og leikara. Hún er hið helga tæki sem 

leikarinn þarf að leika fyrir um leið og hann gerir sér grein fyrir að á bak við þetta litla 

auga eru margfalt fleiri að fylgjast með og upplifa. Fyrir leikaranum verður 

myndavélin að vera staðgengill áhorfenda á tökustað. Áður fyrr voru kvikmyndir 

teknar upp á rándýrar filmur sem varð til þess að kvikmyndagerð var mun dýrari en 

hún þarf að vera í dag. Í dag er oftast notast við stafrænar myndavélar en það 

auðveldar vinnuna og gerir hana ódýrari um leið. Það eru til ótal margar gerðir af 

myndavélum og þeim mun fleiri gerðir af linsum. Þegar leikið er fyrir upptökuvél þarf 

leikarinn að þekkja linsuna. Hann þarf að þekkja muninn á mismunandi 

                                                        
12 Continuity snýst um að halda samræmi á milli mismunandi takna af sömu senu 
svo hægt sé að klippa þær saman. 
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millimetrafjölda linsunnar, hvort skotið er vítt eða þröngt og hvar fókusinn liggur. 

Meginreglan er sú að eftir því sem víddartalan (e. focal length) er hærri er skotið 

þrengra.
13

  Þetta þarf leikarinn að vita vegna 

þess að hann þarf að stilla stærð leiktúlkunar 

sinnar eftir því hversu vítt skotið er. Í mikilli 

nærmynd þarf leikarinn til dæmis að gera 

mun fíngerðari hreyfingar en í víðari skotum. 

Marteinn nefnir að sé maður í vafa, sé um að 

gera að spyrja tökumanninn einfaldlega 

hversu vítt skotið sé.
14

 

Þegar kemur að vídd skota þarf ekki endilega að einblína á stærð linsunnar 

heldur eru til mismunandi hugtök um mismunandi víð skot.  

Til að byrja með er tekið svokallað master-shot en á íslenskum tökustöðum er 

það yfirleitt kallað að taka master. Í master-skotinu er öll senan tekin upp í einu, mjög 

víðu skoti. Það skot inniheldur alla leikara senunnar og tekur mið af allri hreyfingu 

innan hennar. Master-skot eru oft löng og því mikilvægt fyrir leikarana að halda 

dampi jafnvel þótt truflanir verði, allt fram að því að leikstjórinn stöðvar tökuna. 

(Reyndar er alltaf mikilvægt, í hvers lags tökum, að leikarar byrji ekki fyrr en 

leikstjórinn segir gjörið svo vel og stoppi ekki fyrr en hann segir cut.) Í 

lokaútkomunni mun að öllum líkindum skotið hafa verið klippt niður í smærri 

einingar og þrengri skotum bætt inn í.  

 

Algeng þrengri skot eru til dæmis: 

 Two shot/ tveggja manna skot: Slíkt skot inniheldur tvo leikara í sömu töku. 

 Over the shoulder/ skot yfir öxl: Þá er myndavélin staðsett fyrir aftan annan 

leikarann, nánar tiltekið yfir öxl hans og nær andliti mótleikara hans.  

 Close up/ nærmynd:  Close up er mjög þröngt skot sem nær yfirleitt aðeins 

andliti leikarans, andliti og hálsi eða andliti, hálsi og öxlum. Ólafur Darri 

nefnir að það komi sér vel í nærmyndum að þekkja andlit sitt vel og ekki síst 

augun. Hann segir að augun séu mjög stór partur af leik í nærmynd og litlar 

                                                        
13 Barr, Tony, bls. 173-174. 
14 Marteinn Þórsson. 
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andlits- og augnhreyfingar geti oft orðið risavaxnar þegar myndavélin er svo 

nálægt.
15

 Marteinn er á sama máli og tekur fram að besta leiðin til að læra inn 

á eigið andlit sé að taka sig upp í mismunandi víddum, horfa á upptökurnar og 

læra af þeim.
16

 

 Bust shot/ brjóstskot: Skotið nær frá höfði niður að bringu. 

 Waist shot/ mittisskot: Skotið nær frá höfði niður að mitti. 

 Full shot/ heilskot: Skotið nær öllum leikaranum, sem sagt frá höfði niður á 

tær. 

Til að auðvelda samskiptin á tökustað, þegar mikið getur verið í gangi í einu segir 

Árni Ólafur geta verið hentugt fyrir leikarann að nota ákveðið táknmál/látbragð þegar 

hann spyr tökumann um vídd skotsins. Þá miðar önnur höndin við höfuð og hin við 

ýmist háls, brjóst, mitti o.s.frv. eftir því hversu vítt er skotið. 
17

  

 

Í kvikmyndaleik er gott fyrir leikarann að vita að oft þarf að svindla á 

sjónarhornum til þess að myndavélin nái því sem hún þarf að ná. Í two take eða over 

the shoulder töku, þar sem annar leikarinn snýr baki í myndavélina er til dæmis líklegt 

að sá leikari þurfi að hliðra sér eitthvað, til þess að skyggja ekki á mótleikarann sem 

myndavélin snýr að. Þegar þetta er gert getur leikarinn oft verið settur í stellingar og 

stöður sem eru alls ekki náttúrulegar og líta ankannalega út í raunveruleikanum en 

gera það þó ekki í mynd. Einnig er mjög algengt, í senum þar sem leikarar eiga að 

vera í augnsambandi, að þeir þurfi að svindla og horfa annað en í augu mótleikarans 

svo það líti rétt út fyrir myndavélina. Þannig getur leikaranum þótt augu hans vera 

skringilega staðsett miðað við fyrri tökur en þó liti það eðlilega út í mynd. Það er 

tökumannsins að vinna með leikaranum í hliðrunum sem þessum. Vinna sem þessi 

snýst um nákvæmni og skynbragð á þær sjónlínur sem myndavélin vinnur út frá. 
18

 

Sjónlínurnar sem tekið er eftir eru ákvarðaðar af því hvaða stíl leikstjórinn vill 

ná fram hverju sinni. Þó byggir hann eða tökumaðurinn ákvarðanir sínar á ákveðnum 

vísindum. Vísindin á bak við þær eru byggð á útreikningum á sjónsviði linsunnar 

hverju sinni og hvernig verður hentugast að klippa mismunandi sjónarhorn og víddir 

                                                        
15 Ólafur Darri Ólafsson. 
16 Marteinn Þórsson. 
17 Árni Ólafur Ásgeirsson. 
18 Barr, Tony. Bls. 181-184. 
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saman. Hér verður ekki gerð tilraun til að útskýra ýtarlega þá flóknu vinnu sem 

myndatakan byggist á. Þó getur verið gagnlegt fyrir leikara að þekkja 180 gráðu 

regluna og því verður hún útskýrð hér. 

 

180° Reglan 

Við tökur á hefðbundnum senum er algengast að farið sé eftir svokallaðri180 

gráðu reglu. Reglan virkar sem svo: ímyndaður öxull gengur í gegnum rýmið og til 

þess að halda samræmi í öllum tökum má 

myndavélin aðeins vinna öðru megin við öxulinn 

þ.e.a.s. í 180 gráðu ferli. Sömuleiðis má vinna 

leikara aðeins fara fram hinu megin við sama 

öxul. Sé reglan brotin og myndavélin fer yfir 

öxulinn, endurstaðsetur það áhorfendur með þeim 

afleiðingum að sjónarhorn þeirra verður öfugt við 

sjónarhorn upprunalegra taka og rýmisleg uppröðun (e. spatial orientation) snýst við. 

Eins verða augnsambönd órökrétt frá upprunalegri töku. Sé reglan vísvitandi brotin er 

það mjög líklega vegna þess að leikstjórinn ætli sér að hafa ruglingsleg áhrif á 

áhorfendur.
19

 Til dæmis brýtur Stanley Kubrick hana í hryllingsmyndinni The 

Shining.  

 

     

 

Hljóð 

Hljóðið er tekið upp á svokallaða bómu (e. boom pole). Bóma er stór og mjög 

næmur hljóðnemi á stöng en henni er stjórnað af hljóðmanni. Hljóðmaðurinn þarf 

stöðugt að sjá til þess að bóman sé eins nálægt leikurunum og hægt er án þess þó að 

                                                        
19 Taylor, Malcolm. Bls. 95-97. 
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hún sjáist í mynd. Það er mikilvægt að leikarinn geri sér grein fyrir því að bóman er 

mjög næm og því er ekki nauðsynlegt að beita röddinni í meiri styrk en hann myndi 

gera alla jafna í daglegu lífi.
20

 

Árni Ólafur útskýrir stöðu hljóðmannsins sem svo að leikarinn geti ímyndað 

sér að hann sé staðsettur með munninn alveg upp við eyru hljóðmannsins. 

Hljóðmaðurinn getur stillt heyrnartólin eftir þörfum en það getur hann aðeins gert viti 

hann fyrirfram hvernig leikarinn mun beita sér. Árni segir að því sé góð regla að 

leikarinn láti hljóðmanninn vita, fyrir töku, ætli hann sér að beita röddinni af miklum 

styrk því þá hafi hljóðmaðurinn tækifæri til að lækka í heyrnartólunum áður en það 

gerist. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef leikarinn þarf að hækka rödd sína snögglega 

því þá getur hljóðmaðurinn verið búinn að hækka í heyrnartólunum í lágstyrknum og 

því kæmi hástyrkurinn af enn meiri krafti í eyru hans.
21

 

Hann segir einnig mikilvægt í tökum, vegna eftirvinnslu á hljóði, að leikarinn 

gæti þess að tala ekki ofan í mótleikara. Það er kallað overlap og gerist það mun talið 

ekki verða jafn hreint og annars og þar af leiðandi mun ekki vera hægt að klippa 

hljóðið heppilega þegar myndin er unnin. Þess vegna þarf, jafnvel þótt senan eigi að 

vera hávaðarifrildi eða þrætur þar sem fólk talar hvort ofan í annað, að gæta þess að 

hver leikari klári sína setningu áður en sú næsta er sögð. Það getur hljómað mjög 

undarlega þegar senan er tekin upp. Hins vegar er hægt að klippa það saman eins og 

hentar eftir á, hafi hljóði verið hreint og laust við overlap.
22

 

 

Ljós 

Eins og allt annað í kvikmyndum er lýsing mjög mismunandi eftir senum, 

hvaða stíl og stemningu leikstjórinn vill ná fram. Þó er ákveðin meginregla sem gott 

er að hafa í huga á tökustað.  Sú regla er að gæta þess (nema leikstjórinn biðji 

sérstaklega um annað) að aðalljósin falli ávallt á andlit þitt og 

mótleikarans/mótleikaranna, sé þeim ætlað að vera í mynd. Það er nauðsynlegt að 

gæta þess að skyggja ekki á mótleikarann um leið og leikarinn gætir þess að andlit 

hans sjálfs sé einnig upplýst. Kúnstin fellst í því að meta ljósin áður en takan byrjar, 

                                                        
20 Barr, Tony. Bls. 173-174. 
21 Árni Ólafur Ásgeirsson. 
22 Árni Ólafur Ásgeirsson. 
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skynja þegar skuggi fellur á þig og vera fær í að laga það í töku án þess að mikið beri 

á.
23

  

Stundum þarf leikarinn að fylgja ákveðnum merkingum á gólfi um það hvar 

hann á að standa til að ljós og/eða fókus falli rétt á hann. Þurfi hann að gera slíkt getur 

verið gott að æfa þær staðsetningar með texta fyrir tökur. Þannig getur vegalengdin og 

skrefafjöldinn náð inn í líkamsminnið og ferðalagið sem leikarinn fer í senunni orðið 

honum náttúrulegt. Þarna má sjá samsvörun á milli vinnunnar  við kvikmyndaleik og 

sviðsleik. Í leikhúsi þarf leikarinn oft að nýta æfingar í að fara eftir ákveðnu ferðalagi 

og koma því að í líkamsminninu svo það verði honum lífrænt og ómeðvitað. Því gæti 

leikari sem er vanur að leika á sviði nýtt þá reynslu í samskonar æfingu á tökustað. 

Munurinn er þó sá að í leikhúsunum fær leikarinn mun lengri tíma og fleiri æfingar til 

að leggja ferlið á líkamsminnið en líklegt er að á tökustað fái leikarinn mjög skamman 

æfingatíma fyrir tökur.  

 

Continuity: 

Eins og fyrr sagði hafa mörg tæknileg vinnuheiti í íslenskri kvikmyndavinnu 

verið tekin beint úr ensku án þess að vera þýdd yfir á íslensku. Eitt af þeim orðum er 

continuity.
24

 Þegar kvikmynd er tekin upp er hún mynduð í misvíðum skotum. Þau 

skot eru svo klippt niður og þeim raðað aftur saman á þann hátt sem leikstjórinn 

og/eða klipparinn vill til þess að ná fram þeirri heildarmynd sem sóst er eftir. Þegar 

mismunandi gerðir skota eru mynduð af sömu senu er því mjög mikilvægt að leikarar 

séu með fullkomið samræmi í gjörðum sínum á milli taka.  Það þýðir að ef leikarinn 

tekur upp glas á ákveðnu orði í fyrstu upptöku, verður hann að gera það í öllum þeim 

tökum sem fylgja. Þetta á ekki aðeins við um leikaravinnuna því eins þarf að gæta að 

continuity í leikmunum, búningum, gervi, lýsingu, hljóði og um það bil öllu öðru sem 

senan inniheldur. 

Marteinn nefnir að þeir leikarar sem beri af í kvikmyndaleik séu þeir sem geti 

haldið góðu continuity að öllu leyti. Þá tekur hann fram að oft einblíni leikarar 

aðallega á að vanda continuity í hreyfingum og notkun leikmuna, sem er mikilvægt,  

                                                        
23 Barr, Tony. Bls.174. 
24 Samfella gæti það kallast ef gerð er tilraun til að þýða orðið continuity. 
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en hann segir að það sé ekki síður mikilvægt að halda continuity í karakter, töktum, 

tilfinningum og sjónarhornum.
25

  

Árni Ólafur tekur fram að það sé góð regla, til að hægt sé að halda continuity, 

að hafa hreyfingarnar ekki of margar. Hann segir að það geti  jafnvel verið gott ráð að 

takamarka sig við ákveðinn fjölda hreyfinga í hverri senu svo hún verði ekki alltof 

flókin þegar að kemur að því að muna hana, leika og taka upp. Hann segir það vera 

góða reglu að snerta aldrei andlit sitt af óþarfa, það er að segja ekki nema það hafi 

skýran tilgang. Það sé vegna þess að skot geti mjög fljótt orðið óhrein og skrýtin, 

sérstaklega í nærmynd, sé leikarinn með fingurna í andliti sínu. Eins segir hann 

nauðsynlegt að innistæða sé fyrir hverri einustu hreyfingu og að gagnlegt sé að 

innstæðan sé sprottin frá textanum því þá sé auðveldara að leggja hana á minnið og 

leyfa textanum að kalla hana fram náttúrulega en ekki aðeins af skyldurækni við 

continuity.
26

 

 

Vinnuferli og æfingar 

Að tækniatriðunum slepptum  má einnig taka til greina hve vinnuferli í 

kvikmyndum er ólíkt vinnuferlum innan veggja leikhúsanna. Þegar unnið er að 

kvikmyndum gefst ekki alltaf tími til að æfa með leikhóp og leikstjóra líkt og alla 

jafna í leikhúsunum.  Ólafur Darri, sem hefur unnið við myndir jafnt hérlendis sem og 

í Bandaríkjunum segir að æfingamálum og samstarfi leikstjóra og leikara sé, af því er 

hann hefur kynnst, yfirleitt mun betur háttað á Íslandi en þar. Hann segir tímann vera 

rýmri hér og ódýrara að fá leikara á æfingar hér en þar. Hann nefnir að íslenskir 

leikstjórar séu orðnir mun menntaðri en áður fyrr og hafi dýpri skilning á vinnu 

leikarans og mikilvægi þess að æfa saman en áður þekktist. Til dæmis um þess háttar 

leikstjórn nefnir hann Martein Þórsson.
27

 

 Spurður um mikilvægi æfinga fyrir tökur segir Marteinn þær skipta sköpum. 

Hann segir ómögulegt að gera ráð fyrir því að leikarinn viti fyrir fram hvað 

leikstjórinn og höfundurinn vilji á því einu að lesa handritið. Eins segir hann það 

mikilvægt að leikarar nái að hittast og skapa tengikrafta sín á milli. Hann segist ávallt 

reyna að ná eins mörgum æfingum og mögulegt sé fyrir tökur en þó geti það gerst að 

                                                        
25 Marteinn Þórsson. 
26 Árni Ólafur Ásgeirsson. 
27 Ólafur Darri Ólafsson. 
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ekki sé fjármagn eða tími til að æfa og þá verði að vinna með þær forsendur sem 

gefnar eru. Það geti hins vegar orðið dýrkeypt á tökustað.
28

 

 Charlotte Bøving segir að hún hafi alltaf átt erfitt með að skilja hvers 

kvikmyndavélin krafðist af henni og ekki hjálpaði hve lítinn tíma var hægt að fá í 

æfingar með leikstjóra. Hún þróaði því með sér ákveðnar vinnureglur og æfingar sem 

hún getur gert ein, fyrir tökur, hafi hún ekki tækifæri til að æfa með mótleikurum og 

leikstjóra. Hún segir æfingarnar meðal annars byggja á því að fylla líkamann samtímis 

af sjálfstrausti og ró því myndavélin nemi auðveldlega skort á hvoru tveggja.
29

 

 

 

 

Skortur á samhengi 

 Ólíkt vinnulag þessara miðla felst ekki aðeins í mun á æfingatíma heldur ótal 

öðrum atriðum. Eitt af þeim atriðum er skortur á réttum tímaramma og órökrétt 

tímaröð. Í leikhúsunum eru oftast sýnd verk í heilu lagi þar sem leikararnir leika 

sýninguna frá byrjun til enda og þar af leiðandi fylgja þeir sínum karakter í réttri 

tímaröð frá byrjun til enda þess ferðalags sem hann fer í þeirri sögu. Það sama er ekki 

hægt að segja um kvikmyndatökur. Þegar kvikmynd er tekin upp er það ekki gert í 

rökréttri tímaröð. Það eru margir þættir sem ráða því hvenær hvaða senur er teknar 

upp og oftar en ekki er það praktík sem ræður.  Að mörgu þarf að huga þegar 

kvikmyndin er tekin upp eins og staðsetningu, veðri, lýsingu og svo  mætti lengi telja 

og eiga þeir þættir oft stóran þátt í vali á tökudögum. Vegna þessa flækist vinna 

leikarans þegar kemur að því að viðhalda karakter og boga hans í sögunni.  

Árni Ólafur segir ábyrgðina liggja jafnt hjá leikstjóranum sem og leikaranum 

þegar kemur að því halda ferðalaginu og karakterunum hreinum og samkvæmum 

handriti þrátt fyrir tímabundinn skort á samhengi í tökum. Hann segir mikilvægt að 

leikarinn hafi farið mjög vel yfir handritið en hvaða aðferðir hver leikari noti sé 

persónulegt og breytilegt eftir leikurum. Hann nefnir að hægt sé að styðjast við tónlist 

og viti hann dæmi þess að leikarar hafi búið til lagalista þar sem eitt lag stendur fyrir 

                                                        
28 Marteinn Þórsson. 
29 Charlotte Bøving. 
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hverja tilfinningu eða senu og svo geti leikarinn hlustað á það lag sem hjálpar honum 

fyrir hverja töku. 
30

 

Ólafur Darri segir að með tímanum hafi tækni hans til að viðhalda 

karakternum og boga hans breyst. Hann nefnir einnig að hann hafi stuðst við tónlist til 

að byrja með en svo hafi honum þótt það geta leitt til ástands
31

. Eins segist hann hafa 

unnið mikla undirbúningsvinnu. Hann segist hafa skrifað nákvæmlega niður hvað 

karakterinn var að ganga í gegnum í hverri senu, tilfinningar og forsendur, þá hafi 

hann geta leitað til baka í þá vinnu væri hann týndur. Líði langur tími á milli taka 

nefnir hann að það sé sjálfsagt að biðja um að sjá síðustu töku svo hægt sé að 

samræma leikinn.
32

 

  

                                                        
30 Árni Ólafur Ásgeirsson. 
31 Ástand er það kallað þegar leikari tjáir tilfinningu án innistæðu fyrir henni og 
festist þar. 
32 Ólafur Darri Ólafsson. 
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Lokaorð:  

Þegar svör viðmælenda eru borin saman má draga af þeim ákveðnar 

niðurstöður. Til að byrja með er augljós samhljómur hjá öllum viðmælendum um að 

leiklistin, túlkunin og tilfinningarnar kæmu frá sameiginlegri uppsprettu, hvort sem 

leikarinn tjáði list sýna á sviði eða fyrir framan myndavél. Þau voru sammála því að 

meginatriðið væri að túlkunin væri sönn og að engin ein leið væri rétt fyrir alla 

leikara. En myndavélin veitir ólíka nálgun á túlkunina og sökum þess hve nálægt 

leikaranum hún staðsetur áhorfendur kemst leikarinn ekki upp með hik, óöryggi eða 

hræðslu við tæknina. Þau voru ákveðin á því að til þess að sannleikur leikarans 

kafnaði ekki í óöryggi eða hræðslu við vélbúnaðinn og tækniatriði á tökustað, þyrfti 

hann þjálfun í þeim aðstæðum, mikla þjálfun og með reynslunni kæmi öryggið. 

Grunnþjálfunina væri gagnlegt að fá í námi en Charlotte benti á að ákveðin hræðsla 

fylgdi því að byrja í atvinnuleik hafi þjálfunina skort í námi. Hún sagðist hafa þróað 

með sér æfingar sjálf til að byggja sig upp fyrir tökur en slíkar æfingar væri til dæmis 

hægt að kenna í kvikmyndaáföngum námsins, væru þeir fleiri. Marteinn nefndi einnig 

að honum þætti lágmark að leiklistarnemar fengju einn kvikmyndaáfanga á ári þar 

sem þeir kynntust tækninni og myndavélinni, það þyrfti ekki að vera dýrt en væri 

verðmæt reynsla. Eins og sjá má í ritgerðinni eru tækniatriðin mörg og þó nær hún 

aðeins yfir brot þeirra. Þau eru mörg og flókin og ekki er hægt að gera ráð fyrir því að 

sú þekking sé leikurum meðfædd. Ólafur Darri nefnir að betri menntun leikstjóra hafi 

leitt til öflugra samstarfs leikara og leikstjóra og auknum skilningi leikstjóra á vinnu 

leikara. En þar sem eina leiklistarnám Íslands á háskólastigi býður aðeins upp á einn 

kvikmyndaáfanga fyrir nemendur sína, er hægt að gera ráð fyrir því að nýútskrifaður 

leikarinn mæti ekki til leiks með jafn mikla þekkingu á starfi kvikmyndaleikstjórans 

og annarra á tökustað og hann þyrfti.  
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