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Úrdráttur 

 

Í þessari ritgerð mun ég beina rannsókn minni að hinni dönsku kvikmyndastefnu Dogma95.  

Ég mun taka fyrir regluverk hennar, þ.e. „Vow of chastity“ eða skírlífsheitin.  

Í framhaldi af því mun ég rannsaka hvernig áhrif  slík byltingarkennd hugmynd um 

kvikmyndun hefur á vinnu leikarans. Þar mun ég beina sjónum mínum að kvikmynd Lars Von 

Triers, The Idiots – Idioterne.  

Ég mun taka fyrir hverja einustu reglu í manifestói (skírlífsheitin) Dogma95 sem hér fylgir 

sem Viðauki I og skoða afleiðingar þeirra fyrir leikarann. Til þess mun ég lesa handrit 

myndarinnar og skoða svo sjálfa myndina og athuga vankanta sem þar koma fram og velta 

fyrir mér spurningum: Veitir regluverkið leikaranum meira frelsi? Eða heftir það framvindu 

leikarans sem listamanns? Hvað var upprunalega lagt upp með og hvernig breyttist það í 

verki? Ef svo er má spyrja hvort breytinguna megi af einhverju ástæðum rekja til hins stífa 

regluverks sem Dogma95 skírlífsheitin eru.  

Einnig mun ég lesa dagbók leikstjórans, Lars Von Triers, sem hann hélt yfir gerð 

myndarinnar, til að fá betri innsýn inn í vinnuferlið, - hvað var að vefjast fyrir leikstjóranum 

og/eða leikhópnum við gerð myndarinnar? 
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Inngangur 

 

Það sem vakti áhuga minn á að skrifa um þetta efni.  

Lars von Trier er uppáhalds leikstjórinn minn. Mér finnst nálgun hans að kvikmyndagerð vera 

sönn og rétt. Kvikmyndagerð í dag er orðin að sporti fyrir útvalda og snýst um að setja 

fallegar gínur í ramma og fegra þær í tæknibrellum og eftirvinnslu. 

Trier sá þetta og afklæddi kvikmyndir sínar öllum slíkum glamúr og glansi. Með því að 

afklæða myndirnar kom í ljós hið sanna listform kvikmyndunar, - leiklistin.  

Leiklist hefur í mörgum tilvikum gleymst í nútíma kvikmyndagerð. Það eru miklir peningar í 

kvikmyndaheiminum, sem gerir það að verkum að fólk sækist í að vinna við hann af röngum 

ástæðum. Þ.e.a.s. af gróðahyggju en ekki til listsköpunar. Þessir aðilar hafa sértæka þekkingu 

sem virkar til kvikmyndagerðar handa alþýðunni. Þeir eru eins og iðnaðarmenn innan 

kvikmyndastéttarinnar, keyrðir áfram af fégráðugum kvikmyndaframleiðendum.  Þessir 

iðnaðarmenn hafa áhuga og ánægju af tækjum, tólum og tæknibrellum. Það eru hlutir sem 

ættu ekki að vera í forgrunni, heldur í bakgrunni. Í forgrunni á listin og sannleikurinn, 

berskjöldun manneskjunnar að vera. Við þurfum að hætta að sykurhúða sannleikann, 

erfiðleikana. Með því að sykurhúða lífið í bíómyndum, sendum við þau skilaboð til 

samfélagsins að fólk þurfi ekki að takast á við lífið, erfiðleikana. 
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1. Dogma95 

 

Árið 1995 á 100 ára afmæli kvikmyndarinnar, einni öld eftir að Lumiére bræður frumsýndu 

fyrstu kvikmyndina, var Dogma95 fyrst kynnt til sögunnar. Lars Von Trier var fenginn til 

þess að halda ræðu um framtíð kvikmyndunar en þess í stað mætti hann í Odéon leikhúsið í 

París með bunka af rauðu smáriti sem hann stráði yfir gesti hátíðarinnar.
1
 Smáritið má finna í 

fullri lengd í Viðauki I. Í því var að finna yfirlýsingu, manifestó Dogma95 Collective 

(Sameignarhópsins) og innan þess var að finna hið svo kallað VOW OF CHASTITY eða 

Skírlífsreglurnar, 10 reglur sem áttu eftir að breyta heimi kvikmyndarinnar.  

 

1.1 Dogma95 Uppruni 

Reglurnar eiga sér ansi athyglisverðan uppruna, það var þannig að snemma árs 1995 hafði 

Trier samband við Thomas Vinterberg, þá nýútskrifaðan leikstjóra úr danska 

kvikmyndaskólanum og spurði hann hvort áhugi væri fyrir því að hefja nýja bylgju í 

kvikmyndagerð. Það fór svo að þeir settust niður og fundu út þá eiginleika kvikmynda sem 

þeir gætu ekki lifað án. Samtalið tók 45 mínútur og þegar því lauk, blasti við manifestó 

Dogma95 og í því höfðu þeir bannað alla þá eiginleika sem þeir gátu ekki lifað án, 

skírlífsreglurnar.
2
 

 

       1.2. Dogma95 Björgunaraðgerð 

Í rauða ritinu, má greina ákveðna stríðsyfirlýsingu á hendur kvikmyndaheiminum þar sem 

Trier og Vinterberg titla sjálfa sig sem bjargvætti, „DOGMA 95 is a rescue action“
3
. Þeir 

byrja á því að tala um fyrirrennara sína sem mistókst að breyta kvikmyndaheiminum. Þeir tala 

um árið 1960 og eru væntanlega að beina spjótum sínum að The French New Wave, sem eru 

franskir kvikmyndagerðarmenn frá sjötta og sjöunda áratugnum. Þeir voru hinsvegar aldrei 

                                                           
1
 Peter Schepelern, „Ten Years Of Dogme“, FILM, Special Issue:Dogme, Vor 2005, bls 3. 

2
 Sama heimild, bls 6. 

3
 Sama heimild, bls 4. 
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samofin hópur, heldur voru það gagnrýnendur sem fundu þetta nafn á þá. Þessir menn bjuggu 

á sínum tíma til bíómyndir í algjörri andstæðu við það sem tíðkaðist þá, sérstaklega það sem 

tíðkaðist í Hollywood.
4
 Þeirra kvikmyndastíll á frekar hliðstæðu í Dogma95 regluverkinu, 

hráar myndir sem einblína á realískt mannlíf.  

Það sem frönsku ungstirnunum mistókst ætluðu Trier og Vinterberg að láta takast hjá sér. Þeir 

spyrja hvort að stolt kvikmyndaheimsins eftir 100 ár sé að úrkynjaðir kvikmyndagerðamenn 

hafi það að markmiði að blekkja áhorfandann með tálmyndum.  

Fyrirsjáanleg dramatúrgía, sé eins og gullkálfur sem við dönsum í kring um.  

Sem aldrei fyrr eru yfirborðskenndar gjörðir og yfirborðskenndar kvikmyndir lofsamaðar. 

Afleiðing af því er hrjóstrugt og bert landslag kvikmyndaheimsins. Blekking um samúð og 

blekking um ást.
5
 

Today a technological storm is raging of which the result is the elevation of cosmetics to God. By 

using new technology anyone at any time can wash the last grains of truth away in the deadly embrace 

of sensation. The illusions are everything the movie can hide behind.
6
 

Dogma95 Manifestóið varar þarna fólk við tækninýjungum og segir að tæknin geti á endanum 

eytt burtu síðasta sannleikskorninu úr bíómyndum. Til að setja þetta í samhengi þarf að fara 

nokkur ár aftur í tímann. Árið 1995 var kvikmyndun á óræðum stað í sögulegu samhengi 

vegna þess að henni var (og er) ógnað af tilkomu stafrænu kvikmyndatækninnar. Stafræn 

tækni veldur því að kostnaður við framleiðslu og markaðssetningu kvikmynda verður minni 

og eftirvinnslan á þeim að verður hraðvirkari.
7
 

Svo virðist sem Dogma bræður hafi séð fyrir, jafnvel óttast að komandi kynslóð myndi sveipa 

sig hulu tæknibrellna. Með tækninýjungum væri auðveldara fyrir kvikmyndagerðamenn að 

apa eftir Hollywood í kvikmyndagerð. Þ.a.l. bjuggu þeir hreyfinguna til í þeim tilgangi að 

leiða kvikmyndagerðamenn frá þeim hugmyndum og inn á frumlegri braut hugmyndaafls og 

frumkvæðis. En það sem þeir gerðu í leiðinni og er hugsanlega hvað merkilegast við 

hreyfinguna er að hún frelsaði verksvið leikarana í leiðinni. 

 

                                                           
4
 David Bordwell, Kristin Thompson, Film History, Þriðja útgáfa, McGraw Hill, 2010, bls 407-408. 

5
 Peter Schepelern, „Ten Years Of Dogme“, FILM, Special Issue:Dogme, Vor 2005, bls 4. 

6
 Sama heimild. 

7
 Höf. Óþ., Encyclopedia>Dogme 95, hei. Nation Master, http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Dogme-

95 

http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Dogme-95
http://www.nationmaster.com/encyclopedia/Dogme-95
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2. Skírlífsheitin Fyrri hluti 

 

Reglurnar eru tíu talsins, eftir að hafa skoðað reglurnar hef ég skipt þeim upp í tvo hluta. 

Fyrsti hluti inniheldur þær reglur sem koma vinnu leikarans lítið við og seinni hlutinn þær 

reglur sem koma honum við.  

4. Myndin verður að vera í lit. Sérstök lýsing er óásættanleg. 

5. Fikt við ljósop og síur er bannað. 

7. Tíma og landfræðilega tenging er bönnuð. 

8. Genre movies, formúlumyndir eru ekki leyfðar. 

Þessi síðasta regla kemur ekki til með að hafa mikil áhrif á vinnu leikarans. Hún hefur 

hugsanlega verið sett inn út frá skoðunum Von Triers um Hollywood geirann. „Þú verður að 

berjast við löngunina um að gera stóra spennumynd. Þú forðast Batman. Því stærri sem hún 

er, því verri er hún.“
8
 

9.  Myndasnið verður að vera Academy 35mm. 

Þessi regla var upprunalega sett inn til að auðvelda aðgengi að kvikmyndatökubúnaði og 

minnka gæðastaðla á kvikmyndagerðinni. Hún hefur elst verst af öllum reglunum því að 

tækninýjungar tóku fram úr henni. Með tilkomu góðra myndavéla, sem taka upp háskerpu 

mynd á viðráðanlegu verði, geta flest allir skotið myndir í góðum gæðum í dag fyrir lítinn 

pening. 

10. Leikstjórinn má ekki vera skrifaður fyrir myndinni (krediteraður) 

Seinni hlutinn af reglunum verða skoðaðar hér á eftir í tengslum við myndina Idioterne. 

 

 

 

 

                                                           
8
 Lars Von Trier, Personal Quotes, Hei. IMDB, http://www.imdb.com/name/nm0001885/bio#quotes 

http://www.imdb.com/name/nm0001885/bio#quotes
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3. Idioterne, The Idiots, Spassarnir.        

 

Það var árið 1998 sem Lars Von Trier gaf út myndina The Idiots. Myndin er innlegg hans inn 

í Dogme95 sameignarhópinn (e. Dogme 95 Collective). Myndin er einnig þekkt sem Dogme 

#2, því hún er önnur myndin sem gerð var eftir skírlífsheitunum (e. Vow of chastity). Dogme 

#1 er kvikmyndin Festen eftir Thomas Vinterberg, meðstofnanda Dogma95 

sameignarhópsins. 

The Idiots, eða Spassarnir fjallar um konu, Karen, sem rekst á hóp af millistéttarfólki sem 

hefur á sinn veg gert uppreisn gegn reglum samfélagsins. Uppreisnin felst í því að finna sinn 

eigin innri-vitleysing (spassa). Þ.e. þau fara út í samfélagið og látast vera þroskaheft, þau 

keyra um á stórri blárri rútu merkta þroskaheftum. Þau skiptast á að sjá um hvort annað. 

Þ.e.a.s ef í hópnum eru 10 manns og 8 manns spassa út, þá eru 2 sem sjá um hópinn, einhvers 

konar fóstrur. 

Karen hittir á hluta úr hópnum þegar hún er ein úti að borða. Stoffer (Jens Albinus), 

höfuðpaurinn í hópnum er með als kyns ólæti inni á veitingastaðnum ásamt Henrik (Troels 

Lyby). Stoffer nálgast Karen og tekur fast um hönd hennar. Það endar með því að hún fer með 

þeim tveimur og fóstrunni, sem í þetta skipti er Sussanne (Anne Louise Hassing) í 

kynningarferð í verksmiðju sem framleiðir steinull. Þar hittir hún ennþá stærri hóp af 

hugsanlega þroskaheftum einstaklingum. Eftir kynninguna fer hún með hópnum í stórt hús 

sem Stoffer hefur aðgang að. Þar kynnist hún restinni af vinum Stoffers, það eru Axel (Knud 

Romer Jorgensen), Jeppe (Nikolai Lie Kaas), Josephine (Louise Mieritz), Ped (Henrik Pib), 

Nana (Trine Michelsen), Katrine (Anne-Grethe Bjarup Riis), Miguel (Luis Mesonero) og 

Henrik (Troels Lyby). 

Húsið sem þau búa í er hús sem Stoffe er að selja fyrir frænda sinn, en í stað þess að selja 

hefur hann opnað dyrnar fyrir hópnum. Þar hafast þau öll við og gista á gólfum.  

Karen gengur inn í hópinn og þau taka henni með opnum örmum, þrátt fyrir að vita ekkert um 

baksögu hennar. Hópurinn heldur áfram sinni iðju, að valda usla í samfélaginu. Þau fara í 

sund, stunda hópkynlíf, búa til jólaskraut og selja nágrönnum.  
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Gamanið kárnar þegar pabbi Josephine kemur að sækja hana, þá kemur í ljós að Josephine er 

með fötlunina sem þau voru öll að þykjast hafa. Í kjölfar þess fer hópurinn allur að tvístrast. 

Stoffer, ásakar hópinn um að vera ekki nægilega þátttakandi í hugmyndinni um að finna sinn 

innri vitleysing. Hann segir við hópinn að ef þeim sé alvara, skuli þau stíga næsta skref og 

„spassa ud“ í nærveru einhvers sem er þeim nærkomin. Tveir aðilar taka þeirri áskorun, þeir 

Axel og Henrik, en þeim mistekst báðum. Út frá því tvístrast hópurinn algjörlega og leggur 

upp laupana. 

Þegar hópurinn er að taka til í húsinu, tekur Karen til máls og lýsir yfir ást sinni á hverjum 

hópmeðlim og tilkynnir þeim að hún ætli að fara heim til sín og spassa út fyrir hönd hópsins 

og hugmyndarinnar. 

Karen tekur Susanne með sér, en þegar þau koma heim til hennar, kemur í ljós að fjölskylda 

hennar hefur ekkert heyrt frá henni í 2 vikur. Karen hafði horfið deginum áður en jarðaför 

ungbarns hennar átti sér stað. Karen spassar út og eiginmaður hennar slær hana. Karen og 

Susanne fara út og myndin endar.
9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Trier Von L.(leikstj.), Idioterne , kvikmynd, Zentropa entertainments og DR TV, 1998. 
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4. Skírlífsheitin seinni hluti 

 

4.1.  1. Tökur verða að eiga sér stað á staðsetningum. Það má ekki koma með props 

eða setja inn leikmyndir. 

 

Fyrsta reglan í skírlífsheitunum segir að ekki megi sviðsetja neitt innan rammans. Þ.e.a.s. ef 

þig vantar einhvern ákveðin hlut til, t.d. heygaffal, þá þarftu að fara og finna stað sem 

heygaffall er og taka upp skotið þar. Þú mátt ekki koma með heygaffal á staðsetningu sem þér 

hentar. Þetta útilokar alla upptöku innan kvikmyndavera þar sem vaninn er að smíðaðar séu 

heilu leikmyndirnar. Þess í stað þurfa allir leikararnir og allt tökuliðið að ferðast um. Ferðast á 

staðsetningu sem hentar handritinu. 

Að vera leikari er starfstétt, ólíkt öðrum listformum þá hefur hún vissan vinnutíma líkt og 

önnur venjuleg störf. Þessi vinnutími er þó sveigjanlegur, þ.e.a.s. hvert verkefni er ólíkt hinu 

síðasta. Venjulegur vinnutími er á bilinu 8 – 10 klukkustundir. Í kjarasamningum á Íslandi 

segir: „6.1 Venjulegur vinnutími við upptöku kvikmynda er 10 klst. með eðlilegum matar- og 

kaffihléum.“
10

. Venjulegum vinnutíma er þannig háttað að þú getur vaknað um morguninn, 

farið í vinnuna og komið svo heim um kvöldið. Vissulega er það ekki óalgengt að leikarar 

þurfi að hliðra þessu til, stundum þarf leikari að ferðast út á land og gista þar til að leika í 

kvikmynd og til eru ákvæði um það í kjarasamningunum. En þegar kemur að Dogma myndum 

þá vandast málin. Það er nefnilega ekki hægt að búa til vinnustað fyrir þig, heldur verður þú 

að elta viðfangsefnið. Í tilviki Idioterne er það stórt hús úti á landi. Hugmyndin um 

„venjulegan vinnudag“ hverfur þannig nánast af borðinu. Það er ekki hægt að skjóta neinar 

senur innan veggja kvikmyndavers (stúdíó), heldur verður allt að gerast á raunverulegum stað. 

Þetta gerir það að verkum að allt tökuliðið ásamt leikurum flytja saman inn í húsið þar sem 

upptökur á myndinni eiga sér stað.  

 

                                                           
10

 Kvikmyndasamn. FÍL og SÍK, Hei. FÍL, sótt 11. Maí 2013, http://fil.is/id/1000081 

http://fil.is/id/1000081
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4.2   2. Hljóðið má aldrei framleiða utan myndarinnar eða öfugt. 

 

Við fyrstu sýn er ekki hægt að segja að þessi regla geti haft áhrif á leikaravinnu, en ef betur er 

að gáð kemur annað í ljós. Töfrum eftirvinnslunnar er nefnilega oft beitt til að laga mistök 

sem leikarar hafa gert við tökur. T.d. ef það heyrist ekki það sem leikarinn segir, þá er það 

tekið upp eftir á. Hljóðeftirvinnslan auðveldar einnig ýmsa tæknilega eiginleika, t.d. þegar 

taka þarf upp símtal. Í Idioterne er ein símtalssena. Það er þegar Karen hringir í eiginmann 

sinn. Í dagbók Triers má sjá hann blóta Dogma reglunum í sand og ösku daginn sem sú sena 

var tekin upp. Þar þurfti hann, til að ná hljóðinu rétt, að fara aðrar leiðir til að röddin hinum 

megin við línuna myndi heyrast í tökunni.
11

 Þetta flækir senuna fyrir leikstjórann og tökulið 

en auðveldar fyrir leikara. Venjulega eru símtöl tekin upp á sitthvorum stað og svo er hljóðið 

unnið eftir á eftir hentisemi. Í versta falli þyrfti leikari að leika samtalið í símanum án þess að 

einhver sé á hinum endanum, eða þá einhver sé á línunni sem er ekki að leika fullkomlega á 

móti honum þar sem það heyrist ekkert í honum í myndinni.  

Það sem reglan gerir er að færa svona tæknileg vandamál af herðum leikaranna og alveg yfir á 

framleiðslu hópinn. 

 

4.3.     3. Það verður að halda á myndavélinni í höndunum. Allar hreyfingar eða 

útfærslur með myndavél í höndum er leyfilegt. 

 

Í kvikmyndaheiminum eru fjórar grundvallar reglur. Þar af eru þrjár sem einblína á 

rýmisskynjun áhorfandans á það sem er að gerast í myndinni. Þ.e. til að hjálpa áhorfandanum 

að skynja rýmið sem senan á sér stað í. Þessar reglur eru, 180° reglan, 30° reglan, vinstri til 

hægri reglan og samþjöppunarreglan.
12

   

Til dæmis skal útskýrt hvernig 180° reglan virkar. 

 

                                                           
11

 Lars Von Trier, Idioterne, Gyldendal, Danmörk 1998, bls 180. 
12

 Nicholas T. Proferes, Film Directing Fundamentals, Elsevier Inc., Bandaríkin, 2005, bls 5-11. 



 

12 
 

Sjónlínan milli tveggja karaktera 

myndar 180° boga sitthvorum megin 

við þá. Upptökuvélarnar staðsetja sig 

öðru hvoru megin við þá. Á 

skýringarmyndinni eru búið að koma 

vélum hægra megin við karakter A. Það 

þýðir að ekki má fara með myndavél 

yfir línuna til að taka upp. En þeir mega 

færa myndavélina á alla staði innan við 

180° bogann. Á skýringamyndinni eru allar myndavélar út við ystu línur. Ef við ætluðum að 

skjóta aðskilin skot af A og B (þ.e. myndavél E tekur nærmynd af karakter A og myndavél C 

tekur nærmynd af karakter B) og klippa þau svo saman mun áhorfandinn sjá að þeir væru að 

horfa á hvorn annann. Með öðrum orðum, myndu sjónlínur þeirra vera réttar og áhorfandinn 

myndi skynja rýmið á milli þeirra.
13

 Það er hægt að ímynda sér að myndavélarnar séu 

áhorfendur út í sal, eins og fjórði veggurinn í leikhúsunum.  

Þessar reglur er að sjálfsögðu hægt að brjóta en það þarf að gera það rétt, til að rugla ekki 

áhorfandann í „rýminu“. Reglurnar eru tilkomnar til þess, eins og ég sagt var að ofan, að 

auðvelda áhorfandanum að skynja rýmið innan þess sem er að gerast, en þær eru einnig til 

komnar til að auðvelda eftirvinnslu við kvikmyndagerð.  

Þessar reglur auðvelda hinsvegar ekki vinnu leikarans. Þær gera það að verkum að leikari þarf 

að vera meðvitaður um stöðu sína, meðvitaður á þann hátt að hann má ekki hreyfa sig. 

Hreyfigeta hans minnkar, hann er nánast fjötraður niður. Leikarinn fer að eltast við að 

uppfylla skilyrði tækninnar. Svipað dæmi er í leikhúsunum, en samt ekki jafn gróft. Í 

leikhúsunum getur leikari hreyft sig meira, en hann þarf alltaf að vera meðvitaður um fjórða 

vegginn, áhorfendurna. Hann þarf að tileinka sér tækni sem brýtur í bága við hans eðlilega 

hreyfimynstur. Hann þarf að opna líkamann til áhorfandans, þannig að áhorfandinn sjái sem 

mest framan á hann. 

Þriðja reglan í skírlífsheitunum losar leikarann algjörlega undan fjötrum myndavélarinnar. Í 

stað þess að leikarinn eltist við myndavélina þarf myndavélin að eltast við hann. Þetta veitir 

leikaranum miklu meira frelsi til að elta hvatir sínar til hreyfingar, þ.e. hreyfingar sem 

herbragð í tjáningu.  

                                                           
13

 Sama heimild, bls 5-6. 
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Mýmörg dæmi eru um þetta frelsi í Idioterne, frelsið gerir leikinn nefnilega trúverðugri. T.d. 

rifrildið sem Katrine og Axel eiga um hvort að Katrine sé kominn aftur í hópinn til þess að 

spassa út, eða hvort hún sé kominn til þess að komast í brækurnar hjá Axel. Í rifrildinu er ein 

myndavél sem skiptist á milli þeirra og þar má sjá Axel ráfa um allt rýmið í reiði sinni yfir 

komu hennar. Ráfið ýtir undir samsömun áhorfandans við tilfinningar hans, ráfið er eðlislægt 

og tengt reiðinni.
14

 

En þetta ráf, eða frelsi sem leikararnir fá hefur einnig ókosti. Við kvikmyndagerð þarf 

nefnilega oft að taka upp senur aftur og aftur, og þá þarf leikari að vera minnugur um hvað 

hann gerði í síðustu töku og endurtaka það eins vel og hann getur (e. Continuity).  

Þetta „frelsi“ gerir líka leikurunum kleyft að setjast miklu betur í aðstæðurnar. Fljótlega í 

myndinni, þegar Karen er nýkomin inn í húsið, er sena sem gerist um kvöld undir 

kertaljósum. Leikararnir sitja í hring og eru að ræða afrakstur dagsins, hver stóð sig vel sem 

spassi og þ.h. Í senunni sofnar Karen á gólfinu, eftir að hafa tjáð hópnum að hún ætlaði ekki 

að gista, heldur aðeins sitja örlítið lengur.
15

 Lars Von Trier hafði þetta að segja um þá senu.  

Jeg kiggede også på aftenscenen, der foregår i stearinlysenes skær, og hvor Karen falder i søvn den förste 

aften, og jeg vil ikke lave den om. Den er også betydeligt mere afdæmpet, end jeg havde forestillet mig, 

men det tror jeg også er, som det skal være. Det var sent på aftenen, og det var en meget meget klar 

tilstand, de var i alle sammen, og så er det vel naturligt nok. Man må også gå med tilstandene i stedet for 

at prøve at presse noget ind i dem, som måske ikke naturligt hører hjemme der.16 

Frelsið undan ábyrgð tæknilegu hliðar myndarinnar gerði það að verkum að Bödil, sem leikur 

Karen, er það afslöppuð að hún getur fylgt löngun sinni um að fara sofa. Og Trier fær þar 

óvænta gjöf inn í andrúmsloftið á senunni, sem hann sjálfur vill ekki vera breyta eða reyna að 

þvinga sínum hugmyndum inn í andrúmsloft sem er að virka. 

 

 

4.4.     6. Myndin má ekki innihalda yfirborðskenndar gjörðir. 

Þetta er reglan sem snertir vinnu leikarans hvað mest. Til að skilja vægi þessarar reglu, verður 

að taka nokkur dæmi um umsvif hennar. 

                                                           
14

 Trier Von L.(leikstj.), Idioterne , kvikmynd, Zentropa entertainments og DR TV, 1998. 
15

 Sama heimild. 
16

 Trier Von L., Idioterne: manuskript og dagbog, Gyldendal, Danmörk, 1998, bls 187-188. 
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Hún gefur til kynna að allt sem gerist í myndinni verður að gerast í alvörunni. Það geta verið 

augljós atriði, eins og ef það eru slagsmál, þá verða það að vera alvöru slagsmál; kynlíf, þá 

verður kynlífið að vera ekta. Og svo geta það líka verið ekki jafn augljós atriði, atriði sem 

fylgja endanlegu mati leikstjóra. T.d. ef einhver þarf að gráta (samkvæmt handriti), þá þarf 

gráturinn að vera ekta. Tár eru alltaf tár, en það er spurning hvort leikstjórinn telji þau „ekta“ 

eða ekki.  

Þegar þú ert kominn með svona sterka reglu, þá ertu farin að spila ansi nálægt brúninni. 

Mörkin milli listar og raunveruleikans fara að verða óljós. Leikarinn þarf að spyrja sig hversu 

langt hann vill ganga í listsköpun sinni. Og hvenær þetta hættir að verða list og breytist í 

ofbeldi.  

Í Idioterne eru margar senur sem krefjast þess af leikaranum að stíga út fyrir sitt þægindasvið, 

og þegar út fyrir þægindasviðið er komið, koma upp vandamál hjá leikurunum sem tefja fyrir 

öllu vinnuferlinu. Þessi vandamál geta verið huglæg og einnig líkamleg. 

Eitt gott dæmi um líkamlegt vandamál (sem getur þó líka talist til þess að vera huglægt) er 

þegar Stoffer (Jens Albinus) er að spassa út, í sundi. Hann endar inn í kvennaklefanum og þar 

á honum að rísa hold. Það gekk þó ekki jafn vel og vonast var til. „Det må bestemt også være 

en ubehagelig situation, men han tog det pænt, og Jens Albinus tog det pænt og prøvede 

virkelig længe og indædt.“
17

 Jens tókst ekki að ná holdrisi á filmu þrátt fyrir að hafa gert sitt 

besta. Trier hugleiðir þá hinar ýmsu leiðir til að bjarga senunni, hann er með með aukaleikara, 

klámleikara sem hoppar inn í og þeir klára tökuna. Hann veltir fyrir sér af hverju það sé ekki 

til sprauta (lyf) til að fá holdris og að það hafði svo sannarlega sparað mikinn tíma og 

fyrirhöfn.
18

 

En þegar Trier fer að skoða tökurnar tveim dögum síðar kemur í ljós að hann getur ekki notað 

aukaleikarann, vegna þess að húðliturinn er ekki sá sami og á Jens. Og ekki má hann litvinna í 

eftirvinnslu sökum reglu #3. Hann hyggst því taka senuna aftur með Jens, á þessum tíma er 

hann búinn að komast að því, eftir samtal við framleiðanda myndarinnar (Vibeke), að 

sprautan sem hann fabúleraði um fyrr er til. Hann veltir því fyrir sér hvort Jens sé til í 
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 Trier Von L., Idioterne: manuskript og dagbog, Gyldendal, Danmörk, 1998, bls 173-174. 
18

 Sama heimild. 
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sprautuna.
19

 Eftir aðrar misheppnaðar tökur felst Trier á endanum á að nota töku af Jens 

sjálfum, þar sem hann er með hálft holdris.  

Athygli vekur að ekki er leitast við að hjálpa leikaranum að yfirstíga þessa hindrun. Heldur er 

leitað leiða (lyfjanotkun/aukaleikara) sem tengjast honum ekki beint, hvorki persónulega né 

fagmannlega. 

Í lokasenunni í myndinni fer Karen heim til sín og hittir fjölskyldu sína og Clemme, 

eiginmann sinn. Karen ætlar að uppfylla hugmynd hópsins um að spassa út í návist 

nærkominna aðila. Hún gerir það og Clemme slær hana. 

Clemme skulle give Karen denne her lussing for anden gang - vi havde lavet en meget ... en uhyggeligt god lussing tidligere, 

men jeg ville naturligvis gerne have den dækket en gang til, mere vil have mere, som det hedder. Jeg bad ham om at gøre det 

igen, men at trække det betydeligt længere, så hun ikke vidste, hvornår den faldt. Hun var naturligvis nervøs for denne lussing, 

han slår absolut en proper næve, og det giver sig udslag i, at hun reagerer en anelse før, han slår, fordi hun ved, at det kommer, 

og derfor kan han ikke beregne slaget og slår på en måde, så han flækker hendes øjenbryn. Hvilket jeg naturligvis straks 

grådiggt kaster mig over for at filme det flækkede øjenbryn i forbindelse med slutningen af scenen, så ... ja, det er jo den eneste 

måde, vi i Dogme-filmene kan få blod på, ægte Dogme-blod, altså rigtigt blod, og det løber så ned over øjet på hende. Det var 

dramatisk, men kostede os to timer, fordi hun skulle på skadestuen og have to sting.20 

 

Í tökunum á þessari senu er svo mikið lagt upp úr að ekkert sé yfirborðskennt, að alvöru 

ofbeldi er beitt. Sem endar með því að Bodil (Karen) endar upp á spítala með áverka og þarf 

að sauma 2 spor.  

Í annarri senu er þess krafist af Anne-Louise að gráta. Senan sem um ræðir er þegar Susanne, 

sem Anne leikur, kemur að Karen grátandi í gluggasyllunni. Karen grætur vegna þess að það 

er gaman og henni finnst hún ekki eiga skilið að hafa gaman. Susanne fer að hugga hana og 

svo á hún að fara gráta þegar hún finnur til samkenndar með Karen. Trier tekur þessa senu 

fyrir fjóra daga í röð og aldrei er hann ánægður, honum finnst nefnilega samkennd Susanne 

ekki trúverðug. Þannig að á fjórða degi tekur hann Susanne fyrir, í einhvers konar sálfræði 

tíma. Hann spjallar lengi við hana um karakterinn og tenginguna við Karen í von um að 

kveikja samkenndina. Þegar það virkar ekki breytir hann um taktík og fer að tala við Anne 

Louise sjálfa, um barnæsku hennar og aðra persónulega hluti. Hann talar við hana í 2-3 tíma 
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 Sama heimild, bls 184-185 
20

 Sama heimild, bls 257-258 
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þangað til Anne opnar algjörlega fyrir flóðgátt, um að það hafi engin skilið hana sem barn og 

hún hafi ekki fengið sitt pláss. Á þessum tímapunkti er tekið upp og Trier er ánægður.
21

  

Det kan godt være, at den dybe dybe kontakt måske ikke opstod, men det faktum, at vi havde lavet 

denne her lille øvelse eller psykodrama først, gjorde i hvert fald, at hendes replik igen ble fuldstændig 

naturlig og uden beregning. Det var dejligt at se. Jeg fik lige præcis det ud af Susanne, som jeg gerne 

ville.
22

 

Það er ekki óalgengt að leikstjórar gangi svona langt til að fá sínu fram. Í þessu tilviki er þetta 

bundið mati leikstjórans á hvort leikkonan sé yfirborðskennd eða sönn í því sem hún gerir. 

Aðferðin sem hann beitir er hinsvegar umdeild. Það að hræra í eigin tilfinningalífi leikarans 

virkaði, í þessu tilviki, til að uppfylla skilyrði sjöttu reglunnar, en það réttlætir þó ekki þá 

gjörð að mjólka tilfinningar leikarans sjálfs.  

Það sem gerist ef leikari sækir alltaf í sínar eigin sönnu tilfinningar, er að hann fletur þær út, 

ef Anne-Louise þarf alltaf að hugsa um sína erfiðu barnæsku þegar kemur að því að leika 

samkennd hættir hún á endanum að skynja tilfinninguna fyrir sjálfa sig. Hún brennir sjálfa sig 

upp.  

Það eru líka til leiðir sem leiða fram sömu niðurstöðu án þess að hafa áhrif á sálarlíf leikarans. 

Þetta eru leiðir sem eru kenndar í leiklistarskólum. Í kerfi líkamlegra gjörða, sem byggt er á 

kenningum Stanislavski er talað um að færa fyrstu gráðu tilfinningu yfir á aðra gráðu. „Þegar 

listamaður getur samsamað átök í verki við sitt eigið einkalíf (1. Gráðu tilfinningu) ber honum 

að þýða þessa reynslu yfir á þá persónu sem hann leikur (2. Gráðu tilfinningu).“
23

 Þegar þessu 

samsömunarferli er lokið, „.. er reynslan ekki lengur einkamál, heldur efniviður í vinnu 

listamannsins...“
24
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 Trier Von L., Idioterne: manuskript og dagbog, Gyldendal, Danmörk, 1998, bls 202-204. 
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 Sama heimild, bls 204. 
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Lokaorð 

Það verður að teljast ansi merkilegt hversu mikil áhrif Dogma95 hefur haft á svið kvikmynda. 

Það sem byrjaði með tveimur mönnum á kaffihúsi að skrifa regluverk á þrem korterum, hefur 

leitt af sér nýja kynslóð af kvikmyndagerðarmönnum og leikurum. 

Þó upprunalegur ásetningur Triers og Vinterberg hafi ekki verið tengdur vinnu leikarans. Þá 

er með ólíkindum hversu vel aðferðin hentaði leikurum. Eins og Trier segir sjálfur við tökur á 

Idioterne: „Men det, jeg ville sige, var, at den her produktionsform er som skabt til 

skuespillere. De får jo lov til alting, og alt bliver taget imod med kyshånd, og de bliver plejet 

og kysset på – og det skal de jo også“
25

. 

Regluverkið gerði það að verkum að hver mínútu í framleiðslu kostaði minna. Og var því 

miklu meiri tíma að skipta, sem fór í að einblína á leikarann. Í stað þess að leikarinn hoppi inn 

í eina mínútu í einhvers konar örleik þá fær hann frelsi til að leika í tugi mínútna á hverri 

stundu, algjörlega óháður því að fylgja einhverjum reglum í leik sínum (tæknilegum reglum). 

Leikarinn fær því svigrúm til þess að setjast miklu betur í aðstæðurnar og karakterinn.  

En það eru hinsvegar vankantar á stefnunni. Regla 6. Setur nefnilega nýja staðla á því hversu 

langt leikari skal ganga í vinnu sinni. Reglan er grátt svæði, þar sem raunveruleiki og 

listsköpun mætast. Það er vissulega hægt að vinna í kringum hana, líkt og stóð til boða í 

holdris senu Stoffers. En þar var vandamálið líka líkamlegt, áþreifanlegt. 

Vandamál sem eru ekki jafn áþreifanleg eru tilfinningar, eða hugsanir leikara. Hvernig geturu 

haft áhrif á þær? Þú getur ekki fengið aukaleikara til að leika grátsenu, þú getur ekki platað 

fólk til að upplifa tilfinningar.  

Fyrir hönd leikara er Regla 6 svartur sauður í skírlífsheitunum. En það er hægt að lýsa hana 

upp, afsverta hana. Ef leikstjórar notfæra sér þá þekkingu sem til er í leiklistarheiminum, 

t.a.m. frá Stanislavski. Ef slík þekking yrði samofin reglu 6, til þess, bæði að spara tíma og 

vernda leikara frá því að hræra í sínu eigin sálarlífi. 
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Viðauki I 

DOGMA 95 

DOGMA 95 is a collective of film directors founded in Copenhagen in spring 1995, DOGMA 95 has 

the expressed goal of countering "certain tendencies" in the cinema today. 

DOGMA 95 is a rescue action! 

In 1960 enough was enough! The movie was dead and called for resurrection. The goal was correct 

but the means were not! The new wave proved to be a ripple that washed ashore and turned to muck. 

Slogans of individualism and freedom created works for a while, but no changes. The wave was up for 

grabs, like the directors themselves. The wave was never stronger than the men behind it. The anti-

bourgeois cinema itself became bourgeois, because the foundations upon which its theories were based 

was the bourgeois perception of art. The auteur concept was bourgeois romanticism from the very start 

and thereby ... false! 

To DOGMA 95 cinema is not individual! 

Today a technological storm is raging, the result of which will be the ultimate democratisation of the 

cinema. For the first time, anyone can make movies. But the more accessible the media becomes, the 

more important the avant-garde. It is no accident that the phrase "avant-garde" has military 

connotations. Discipline is the answer ... we must put our films into uniform, because the individual 

film will be decadent by definition! 

DOGMA 95 counters the individual film by the principle of presenting an indisputable set of rules 

known as THE VOW OF CHASTITY. 

In 1960 enough was enough! The movie had been cosmeticised to death, they said; yet since then the 

use of cosmetics has exploded. 

The "supreme" task of the decadent film-makers is to fool the audience. Is that what we are so proud 

of? Is that what the "100 years" have brought us? Illusions via which emotions can be communicated? 

... By the individual artist’s free choice of trickery? 

Predictability (dramaturgy) has become the golden calf around which we dance. Having the 

characters’ inner lives justify the plot is too complicated, and not "high art". As never before, the 

superficial action and the superficial movie are receiving all the praise. The result is barren. An 

illusion of pathos and an illusion of love. 

To DOGMA 95 the movie is not illusion! 

Today a technological storm is raging of which the result is the elevation of cosmetics to God. By 

using new technology anyone at any time can wash the last grains of truth away in the deadly embrace 

of sensation. The illusions are everything the movie can hide behind. 

DOGMA 95 counters the film of illusion by the presentation of an indisputable set of rules known as 

THE VOW OF CHASTITY. 
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THE VOW OF CHASTITY 

I swear to submit to the following set of rules drawn up and confirmed by Dogme 95: 

1. Shooting must be done on location. Props and sets must not be brought in. (If a particular prop 

is necessary for the story, a location must be chosen where this prop is to be found.) 

2. The sound must never be produced apart from the image or vice versa. (Music must not be 

used unless it occurs where the scene is being shot.) 

3. The camera must be hand-held. Any movement or immobility attainable in the hand is 

permitted. (The film must not take place where the camera is standing; shooting must take place where the film 

takes place.) 

4. The film must be in color. Special lighting is not acceptable. (If there is too little light for 

exposure, the scene must be cut or a single lamp [must] be attached to the camera.) 

5. Optical work and filters are forbidden. 

6. The film must not contain superficial action. (Murders, weapons, etc. must not occur.) 

7. Temporal and geographical alienation are forbidden. (That is to say that the film takes place 

here and now.) 

8. Genre movies are not acceptable. 

9. The film format must be Academy 35 mm. 

10. The director must not be credited. 

Furthermore, I swear as a director to refrain from personal taste! I am no longer an artist. I swear to 

refrain from creating a 'work,' as I regard the instant as more important than the whole. My supreme 

goal is to force the truth out of my characters and settings. I swear to do so by all the means available 

and at the cost of any good taste and any aesthetic considerations." 

Thus I make my VOW OF CHASTITY 

Copenhagen, Monday 13 March 1995 

On behalf of DOGMA 95, 

Lars von Trier, Thomas Vinterberg 
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1. Tökur verða að eiga sér stað á staðsetningum. Það má ekki koma með props eða setja 

inn leikmyndir. 

2. Hljóðið má aldrei framleiða utan myndarinnar eða öfugt 

3. Það verður að halda á myndavélinni í höndunum. Alla hreyfingar eða hreyfanleiki með 

myndavél í höndum er leyfilegt. 

4. Myndin verður að vera í lit. Sérstök lýsing er óásættanleg. 

5. Fikt við ljósop og síur er bannað. 

6. Myndin má ekki innihalda yfirborðskenndar gjörðir. 

7. Tíma og landfræðilega tengin er bönnuð. 

8. Genre movies, formúlumyndir eru ekki leyfðar. 

9.  Myndasnið verður að vera Academy 35mm. 

10. Leikstjórinn má ekki vera skrifaður fyrir myndinni(krediteraður) 

 

Enn frekar, sver ég sem leikstjóri að forðast persónulegan smekk. Ég er ekki lengur 

listamaður. Ég sver að forðast það að reyna búa til ’verk’, þ.s. ég tel augnablikið mikilvægara 

en heildin. Æðsta markmið mitt er að þvinga sannleikann út úr persónum mínum og 

aðstæðum. Ég sver að framfylgja þessu með öllum tiltækum ráðum og á kostnað góðs smekks 

og fagurfræðilega forsenda. 

 

 


