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Útdráttur 

 

Í þessari ritgerð leitast höfundur við að varpa ljósi á spunaaðferð breska leikstjórans Mike 

Leigh. Skoðaðar verða hugmyndir, áherslur og aðferðir Leigh með sérstakri áherslu á 

hvernig Ragnar Bragason, leikstjóri og handritshöfundur hefur nýtt sér þær aðferðir í sinni 

listsköpun. Höfundur hefur að leiðarljósi hvernig þessir tveir listamenn nýta sér 

vinnuaðferðir við persónusköpun sem gengur að mestu leiti út á það að virkja leikarann til 

samsköpunar. 

Aðferð Mike Leigh verður kynnt frá öllum sjónarhornum; leikaraval, persónusköpun, 

spunaðferðir, handritsgerð og úrvinnsla. Að sama skapi verða aðferðir Ragnars Bragasonar 

kynntar og skoðað verður hvað er líkt, og hvað er ólíkt með þeim tveimur. 

Við gerð ritgerðarinnar notaði höfundur eigindlegar rannsóknir. Ritgerðin byggist upp á 

viðtölum í bland við heimildaleit. 

Í Inngangi er innihald ritgerðar kynnt til sögunnar ásamt stuttri kynningu á leikstjórunum, 

einnig eru aðferðir innan leiklistar eru lauslega kynntar. Kaflinn Meginmál er þríþættur og í 

undirkafla Meginmáls; Upphaf fylgjum við Mike Leigh frá óhörnuðum unglingi í 

leiklistarnámi til þess leikstjóra sem hann er þekktur fyrir að vera í dag. Í undirkaflanum 

Persónusköpun verða aðferðir leikstjóranna beggja í sambandi við leikaraval og 

persónusköpun skoðaðar. Í þeim þriðja, Aðferðir og ástæður verður aðferðin súmmeruð 

upp og skoðað verður hvað þeir sjálfir hafa um aðferðina að segja.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

 

Abstract 

In this thesis the author will explain the method used by the British director Mike Leigh 

and look in to the effect of the method on Icelandic director Ragnar Bragason. 

The author will look at all angles on how these two man make their art. And will also dive 

into what is similar with them and what is not. 

This thesis is build up with interviews and resources. 
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Inngangur 

Í þessari ritsmíð mun ég fjalla um aðferðir Mike Leigh og taka mið af því hvernig Ragnar 

Bragason nýtir sér þær aðferðir í listsköpun sinni. Ég notast við eigindlega 

rannsóknarvinnu og byggist ritgerðin upp á viðtölum í bland við heimildavinnu. 

Viðmælendur mínir í viðtölum voru Ragnar Bragason leikstjóri og Hallgrímur Ólafsson 

leikari. 

Leikarar vinna við að þykjast vera aðrir en þeir eru. Svona oftast nær. Það algengasta sem 

maður sér í leikhúsum eru leikarar að selja manni hugmyndina um að maður sé annars 

staðar en maður er og að leikararnir séu alls ekki þeir sjálfir. Þegar verkið er innan realísma 

kaupum við þennan veruleika og við þurfum þess til að geta notið verksins. Ef við erum 

stöðugt að segja sjálfum okkur að það sem við séum að horfa á sé skáldskapur erum við 

ekki að gangast við því hlutverki sem ætlast er til af okkur sem áhorfendum. 

Það á sér stað ákveðið samkomulag á milli áhorfenda og leikara innan leikhússins; ég sit 

hér og þú segir mér sögu og ég leyfi mér að trúa henni þó að ég viti mæta vel að hún er 

ekki sönn. Það fer svo eftir eðli verksins, leikstjórn og leikurum þess hversu vel tekst til. 

Hversu djúpt hafa leikarar sökkt sér í persónusköpun? Hvernig var ferlið? 

Til eru allskonar aðferðir til að skapa efni fyrir leikhús eða sjónvarp. Algeng aðferð er sú 

að höfundur skrifar verk, leikstjóri er fenginn til að leikstýra því, leikhópur er ráðinn og 

æfingar hefjast. Ferlið innan leikhúsanna á Íslandi er nánast alltaf mjög svipað. Ferlið hefst 

á samlestri á því verki sem á að setja upp, því næst taka við hefðbundnar æfingar, oft í 

æfingarými í nokkrar vikur og svo fer hópurinn á tiltekið leiksvið þar sem æfingar halda 

áfram fram á frumsýningu.1 

Í kvikmyndagerð er ferlið nokkuð svipað í byrjun, leikarar eru ráðnir, oft í gegnum 

áheyrnaprufur en mun styttri tími fer í æfingaferlið. En þetta fer að sjálfsögðu eftir 

verkefnum, leikurum og leikstjórum.2 

Samvinnuaðferðir, eða Devised hafa lengi verið notaðar við framleiðslu á efni innan 

sviðslista og kvikmyndagerðar. Þær aðferðir snúast í grófum dráttum um að hópur fólks 

kemur saman og vinnur verk í sameiningu, út frá ákveðinni hugmynd sem fæðist innan 

hópsins. Það eru ýmsar aðferðir innan devised aðferða en algengt er að aðferðin snúist um 

                                                
1 Hallgrímur Ólafsson 2018 
2 Ragnar Bragason 2018 
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að jafna valdastrúkturinn sem ríkir í sviðslistum og kvikmyndagerð. Áherslan er lögð á að 

það sé enginn stjóri heldur komi efniviðurinn frá öllum í hópnum. Það er því sameiginleg 

ákvörðun hópsins um hvað muni skila sér í sýningu og hvað ekki.3  

 

Mike Leigh er þekktur fyrir einstaka leikstjórnaraðferð sína sem byggir fyrst og fremst á 

djúpri persónusköpun og spuna- og samvinnuaðferðum.  

Hann á að baki sér fjölda sviðsverka og kvikmynda. Hann hefur verið tilnefndur til 

Óskarsverðlauna í flokknum Besta handrit fyrir myndirnar Secrets and Lies, Topsy-Turvy, 

Vera Drake, Happy-Go-Lucky og Another Year. Hann hefur einnig verið tilnefndur til 

fjölda annara verðlauna og hefur meðal annars unnið til fimm BAFTA verðlauna.4  

Það er margt sameiginlegt með spunaaðferð Mike Leigh og Devised aðferðum en 

aðalmunurinn fellst í valdastrúktúrnum. Leikarinn fær frjálsar hendur upp að vissu marki 

en lokaákvörðunin er ávallt í höndum leikstjórans. 

 

Ragnar Bragson hefur að mestu unnið sem kvikmyndaleikstjóri og handritshöfundur. Hann 

er helst þekktur fyrir kvikmyndirnar Börn og Foreldrar, Málmhaus, þáttaseríurnar 

Næturvaktina, Dagvaktina og Fangavaktina og þættina Fanga.  

Fyrsta kvikmynd Ragnars, Fíaskó kom út árið 2000. Ragnar hefur gefið út heilmikið efni 

fyrir bíó og sjónvarp og hefur þar að auki verið handritshöfundur og leikstjóri í þremur 

leikhúsverkum, Gullregni og Óskasteinum sem sýnd voru í Borgarleikhúsinu og nú síðast 

leikritinu Risaeðlunum sem var frumsýnt var í Þjóðleikhúsinu í október árið 2017. 

Ragnar sá í fyrsta skiptið mynd eftir Mike Leigh árið 1994 en það var kvikmyndin Naked, 

sem kom út árið 1993. Ragnar var sjálfur búinn að vera í kvikmyndapælingum og upplifði 

að það væri eitthvað mjög sérstakt í gangi í kvikmyndagerðinni í Naked og að 

persónusköpunin væri einstök að því leytinu til að hann upplifði að lokaniðurstaðan væri 

eingöngu toppur á ísjaka og að undir niðri byggi eitthvað miklu meira. Honum fannst allar 

persónur myndarinnar bera með sér einhverja þrívíða dýpt sem hann var ekki vanur að sjá í 

kvikmyndum, meira að segja leikarar í litlum hlutverkum voru með áberandi sterka 

persónusköpun. 

                                                
3 Oddey 1994:1 
4 International movie database 2018 
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Þetta var fyrir tíma internetsins þannig að það var erfitt að afla sér upplýsinga en hann 

komst í eina tímaritagrein hér og þar, heyrði sitthvað um aðferðina og náði þannig 

yfiborðsþekkingu á aðferð Mike Leigh. Hann fór svo sjálfur að smíða sér sína eigin aðferð 

út frá þessari vitneskju.5 

 

                                                
5 Ragnar Bragaon 2018 
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1.Meginmál 

1.1 Upphafið 

Í þessum kafla mun ég fjalla um upphafið á ferli þeirra Mike Leigh og Ragnars Bragasonar 

og um leið skoða hvað leiddi til þess að þeir fóru að beita aðferðum sínum í sviðslistum og 

kvikmyndagerð.  

 

Mike Leigh fæddist í Machester í Bretlandi árið 1943. 17 ára gamall flutti hann til London 

til að læra leiklist í RADA (The Royal Academy of Dramatic Art). Í skólanum fékk hann 

klassíska leikaraþjálfun og lýsti hann sjálfur sinni upplifun í skólanum sem „dead 

experience.“ Honum fannst almennt vanta meiri og dýpri umræðu um þau leikrit sem unnið 

var að hverju sinni í náminu, persónur þess, heim þeirra, þýðingu verkanna og hvernig 

túlkun á þessum persónum tengdist ytra og innra lífi leikarans.6 (bls.16 m on m) 

Hann segir, að þegar hann líti til baka átti hann sig á að hann hafi ekki verið fyllilega 

meðvitaður um þessi atriði þá en hann hafi skynjað sterkt að eitthvað vantaði.7 Einn af 

fáum gagnlegum kúrsum sem Leigh tók í RADA var tími þar sem kennarinn stillti tveimur 

nemendum upp í spuna á móti hvorum öðrum. Áður en spuninn hófst tók kennarinn 

nemendurna afsíðis og gaf hvorum þeirra upplýsingar í misræmi við upplýsingar hins. 

Þarna uppgötvaði Leigh hversu sannur leikurinn getur orðið ef hann sprettur upp úr 

lífrænum jarðvegi þar sem möguleikum er haldið opnum.8  

 Eftir að Leigh útskrifaðist úr náminu fékk hann nokkur hlutverk sem leikari en honum 

fannst hann aldrei passa almennilega inn í þann ramma. 

Leigh tók tíma módelteikningu í Camberwell Art School og þar upplifði hann eitthvað stórt 

sem hafði áhrif á hann og hans listsköpun til frambúðar. Hann sat ásamt hópi nemanda og 

teiknaði mynd af nakinni konu sem sat í miðju rýminu. Sólargeislar skinu inn um 

umbúðarmikla gluggana og í herberginu ríkti þögn og fullkomin einbeiting. Allir í 

herberginu voru með hugann við að skapa sína eigin lífrænu uppgötvun af einhverju sönnu, 

sem hafði djúpa þýðingu fyrir þau sjálf. Hann hugsaði með sér að þarna væri 

sannleikurinn, að þetta væri það sem málið snerist um og um leið væri þetta það sem þau 

skorti sem leiklistarnema í RADA. Hann spurði sjálfan sig að því afhverju leikæfingar 
                                                
6 Raphael 2008:16 
7 Raphael 2008:17 
8 Whitehead 2007:12 
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gætu ekki snúist um akkúrat þetta, að rannsaka sína eigin persónulegu uppgötvun. Hans 

reynsla af leikæfingum var að þær einkenndust af einbeitingarskorti og óöguðum 

vinnubrögðum þar sem fólk sat úti í horni að lesa dagblað án þess að fylgjast með vinnunni 

sem átti sér stað. 

Það sem flaug í gegnum huga Leigh, var að af hverju ættu leikarar ekki að fá að skapa 

sjálfir? Leikarar eru listamenn, ekki strengjabrúður. Hann fór að sjá hlutina í nýju ljósi og 

velti fyrir sér af hverju þyrfti að þröngva handritaskrifum og leikstjórn í sitthvort boxið. 

Gætu skrifin og leikstjórnin ekki verið eitt og sama ferlið þar sem leikarinn væri 

þátttakandi á skapandi hátt?9  

Árið 1965 var Mike boðin staða við Midlands Art Centre í Birmingham sem var spánnýtt 

listrænt stúdíóleikhús. Þar var honum úthlutað leikhóp og fólst starf Leigh í því að gera 

tilraunaleikhús með hópnum. Skyndilega var hann í aðstöðu sem bauð upp á að hann fengi 

að gera nákvæmlega það sem hann vildi á þann hátt sem hann vildi. „That´s were it all 

started.“10  

Í Midlands Art Centre frumsýndi Mike Leigh sitt fyrsta leikverk, The Box Play í desember 

árið 1965. The Box Play fjallaði um fjölskyldu sem bjó í búri á meðan allur heimurinn átti 

sér stað þar fyrir utan. Verkið var hrátt en einnig fullt af tilfinningum og húmor. 

Æfingaferlið fyrir The Box Play fór þannig fram að allir þátttakendur verksins voru 

viðstaddir æfingarnar öllum stundum. Þetta endurskoðaði hann seinna meir og fór að 

leggja mun meiri áherslu á einstaklinginn innan heildarinnar í stað þess að vinna með 

hópnum saman allan tímann. Hann vann verkið í samvinnu við leikarana og fór að nýta sér 

aðferðir spuna til að framleiða efni.11 Aðal munurinn á þeirri aðferð og aðferðinni sem 

hann átti að eftir þróa var að hann gaf leikurunum fyrirfram ákveðin hlutverk í The Box 

Play.12  

Fyrstu þrjú verk Mike Leigh í Birmingham innihéldu ýmist mjög einfaldar persónur, 

erkitýpur eða þá að leikarar léku einhverja útgáfu af sjálfum sér.13  

 

                                                
9 Raphael 2008:17 
10 Raphael 2008:18 
11 Raphael 2008:19 
12 Whitehead 2007:13 
13 Raphael 2008:19 
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Árið 1968 vann hann sitt fjórða sviðsverk, Individual Fruit Pies sem hann segir að sé hið 

fyrsta almennilega Mike Leigh verk. Í fyrsta sinn varð verkið til með því að vinna mikið 

með hverjum leikara fyrir sig og byggja þannig upp mjög skýra karaktera. Leikararnir 

vissu aldrei neitt um hvað aðrir sem unnu að verkinu voru að gera. Fókusinn var algjörlega 

á persónusköpun hvers og eins og hver leikari fékk eingöngu að vita það sama og 

karakterinn myndi vita um verkið. Persónur verksins voru skapaðar út frá 

persónueinkennum fólks sem leikarinn þekkti persónulega. Þetta er í grunninn sú aðferð 

sem Mike Leigh hefur notast við síðan.14 

 

Ragnars Bragasonar vann fyrstu mynd sína, Fíaskó með hefðbundnum aðferðum. Hann 

skrifaði handrit, sem var fjármagnað, ráðnir voru leikarar, það var æft smávegis og svo var 

ráðist í tökur. 

Hann segir að myndin hafi að ýmsu leiti verið vel gerð, tækniþekkingin hafi verið nægileg 

og að myndin hafi teknískt séð litið vel út. En það sem skorti í þeirri mynd var vinna með 

leikurunum. Hann setti sér því það markmið að næst þegar hann myndi gera kvikmynd þá 

myndi hann henda öllu öryggisneti og að 90% af vinnunni væri ekki 

kvikmyndagerðarmaðurinn heldur maðurinn sem vinnur með leikurunum. Úr þessu 

markmiði urðu tvær kvikmyndir, Börn og Foreldrar sem komu út árin 2006 og 2007.15 

 

                                                
14 Raphael 2008:20 
15 Ragnar Bragason 2018 
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1.2 Persónusköpun 

Í þessum kafla mun ég fjalla um persónusköpun í aðferðafræði þeirra Mike Leigh og 

Ragnars Bragasonar. Ég mun einnig leggja áherslu á sjónarhorn leikarans í því samhengi. 

Þegar Mike Leigh fer af stað við að búa til kvikmynd eða sviðsverk byrjar hann á því að 

ráða til sín leikara. Á þeim tímapunkti er hann ekki búinn að ákveða um hvað verkið eigi 

að vera en er samt sem áður með fjöldmargar hugmyndir um innihald og þemu, sem hann 

þróar síðar meir með leikhópnum.16 Hann er byrjaður að sjá fyrir sér einhverskonar 

innihald, oft óskýrt en það er þarna samt sem áður; „There´s a conception, some notion, 

however vague; a tentative, putative film in my head.“17  

Til að vera viss um að hann fái rétta fólkið í hendurnar tekur Leigh alla í viðtöl í það 

minnsta 20 mínútur með engum öðrum viðstöddum í herberginu. Það sem hann leitar 

sérstaklega eftir er að finna fyrir persónulegri tengingu við fólk og er það skilyrði fyrir því 

að hann vilji vinna með því. Hann fær fólk til að tala um sjálft sig, líf sitt og reynslu.  

„I chew the fat with them“. Ef hann upplifir að leikarinn hafi það sem til þurfi og að hann 

finni fyrir tengingu þeirra milli þá fær hann leikarann aftur á fund með sér. Sá fundur er 

yfirleitt í kringum klukkutíma langur og fær hann þá leikarann til að tala um einhvern sem 

hann þekkir og leika manneskjuna smávegis. „Hvernig leikarinn talar um þessa manneskju, 

hvernig hann leikur hana og hvernig hann tekur í mínar ábendingar segir mér mikið til um 

lífssýn tiltekins leikara“. Hann segist líka leitast eftir fólki sem hafi húmor og að það sé 

fært um að komast yfir efasemdirnar sem geti dúkkað upp í tengslum við það sem það er 

beðið um að gera.18  

Við val á persónu sem leikarar munu koma til með að leika hvetur Leigh þá til að byrja 

ferlið á að skrifa niður marga einstaklinga sem hann eða hún þekkir. Stundum gefur hann 

ákveðnar forskriftir, en það fer eftir leikaranum og því hverju Leigh er að leita eftir hverju 

sinni. Oft er þetta alveg frjálst. Sumir leikarar koma með 35 einstaklinga inn á borð til 

hans, á meðan aðrir nefna 135. Hann segir fólk oft halda að það muni skapa persónu út frá 

manneskju sem það þekkir mjög vel en það er oft ekki þannig.  

Persónan getur verið sköpuð út frá hverjum sem er á þessum lista, jafnvel fólki sem 

leikaranum líkar illa við. Í seinni tíð hefur Leigh lagt frekari áherslu á að hver persóna sé 

                                                
16 Whitehead 2007:15 
17 Raphael 2008:28 
18 Raphael 2008:24 
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sköpuð út frá einkennum fleiri en eins einstaklings. Það fer allt eftir tengingu Leigh við það 

sem hann sér og eftir því sem hann telur sig þurfa hverju sinni. Hann segir þessa 

grunnkaraktersköpun vera mjög mikilvægan þátt af ferlinu og að það þurfi að gefa sér 

góðan tíma í þetta skref.19  

Leikarinn fær tíma til að leika hverja persónu einsamall í herbergi án allrar pressu um að 

gera eitthvað áhugavert. Tilgangurinn er að leikarinn finni fleti á hverri persónu fyrir sig 

sem muni svo hjálpa til við að skapa lokakarakter verksins. Hann segir mikilvægt að fara út 

á gólf og prófa sig áfram. Það séu aðferðir í gegnum líkamlegar gjörðir sem hafa áhrif á 

karaktersköpunina á hátt sem að næst ekki í gegnum áframhaldandi samtal um karakterinn. 

Það er mismunandi eftir því hvort karakterinn sé skapaður út frá einni manneskju eða 

fleirum hvernig þetta fer fram.20  

Aðspurður segir Mike Leigh að leikararnir í verkum hans velji ekki karakterana sína sjálfir 

heldur sé ákveðið ferli sem fari í gang en að niðurstaðan sé alltaf tekin af honum sjálfum, 

út frá dramatískum ákvörðunum, ákveðnu þema og fagurfræði.21  

Stephen Rea, lék í leikverkinu Ecstacy sem var sýnt í leikhúsinu í Hampstead árið 1979. 

Hann kom með yfir hundrað manneskjur á borðið til Leigh, manneskjur sem hann gat lýst í 

nákvæmum smáatriðum. Leigh vildi meira frá honum og einn daginn sagði Stephen honum 

frá manni sem hann hefði séð á írskum bar í London. Hann vissi ekki nafnið á manninum 

en sagði hann hafa verið með ákveðið augnaráð og að hann hefði verið með hring á 

fingrinum. Leigh valdi þennan mann sem útgangspunkt fyrir karakter Rea og úr varð Mick 

ScSweeney, írskur verkamaður og drykkjumaður.22  

David Thewlis sem leikur aðalhlutverkið í mynd Leigh, Naked, sagði í viðtali árið 1993 að 

fundir með Leigh í byrjun ferlis væru eins og að fara til sálfræðings. Eftir að hafa skrifað 

niður fjölda nafna á fólki af sama kyni og á svipuðum aldri er þetta fólk rætt í þaula áður 

en ákvörðun er tekin um hver þeirra muni vera útgangspunkturinn. Leigh styttir svo listann 

niður í um það bil fimm manneskjur þegar líður á og það fólk er rætt í enn meiri 

smáatriðum, bornar eru saman aðstæður fólksins, stétt og mögulegar skoðanir þeirra á 

ýmsum hlutum. Að lokum ákveður Leigh karakterinn og það er sögulegt augnablik að sögn 

Thewlis, enda sé það manneskja sem þú munir eyða næstum sex mánuðum með.  

                                                
19 Raphael 2008:27 
20 Rapahel 2008:21 
21 Raphael 2008:20 
22 Raphael 2998:27 
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„On Naked, when he said 'This guy is the guy', I said 'Oh, Christ,' because he's one of the 

most complex people I know.“23  Næstu mánuðir fara í að hlaða á karakterinn, koma kjöti á 

beinin ef svo má segja. ,,Þú ferð til baka áður en hann fæddist, hvernig foreldrar hans 

hittust. Þú ræðir hvert ár í lífi hans í miklum smáatriðum. Í spuna, þegar einhver spyr: 

„Hvað heitir mamma þín? Þá veistu það, eins og það sé nafn þinnar eigin móður.“24  

Þegar leikarinn er búinn að tengjast sínum karakter og er orðinn mjög vanur því að vera 

þessi tiltekni karakter í einrúmi, þá getur hann farið að eiga í samskiptum við hina 

leikararana, sem eru þá líka í karakter og eru búnir að fara í gegnum sama ferli. Þeir vita 

hverjir karakternir þeirra eru, hvað þeira hafa gengið í gegnum, hvað þeim finnst og 

hvernig þeir haga sér.25  

Leikarar í verkum hjá Mike Leigh fá aldrei að vita neitt meira um verkið en það sem þeirra 

karakter veit. Þeir eru því oft fullkomlega ómeðvitaðir um aðrar persónur og hvernig þeirra 

vinna í sínum karakterum fer fram. Þetta er til þess fallið að halda inni lífrænu flæði 

spunans og opna fyrir möguleikann um hið óvænta.26 „The actor is going to experience the 

magical mystery tour.“27  

Thewlis segir jafnframt að Mike mæli gegn því að leikarar hleypi karakterunum inn í þeirra 

persónulega líf. Að sögn Thewlis er það hægara sagt en gert. „You're bound to carry it with 

you when you go home.“28 

Katrin Cartlidge leikur einnig stórt hlutverk í Naked og hún segir í sama viðtali að eftir að 

það sé búið að ræða og þróa karakterinn fari leikarinn að taka karakterinn inn í sínar 

líkamlegu gjörðir, fari að ímynda sér hvernig karakterinn tali, hvernig hann labbi og hreyfi 

sig.  

It happens almost without you noticing it, the way a new shoe wrinkles the way your 
foot moves. You don't find someone you know and just play them. It's as if you were 
an Impressionist painter - you start with something you know, but it ends up 
unrecognisable.29  

 

                                                
23 Johnston, Sheila 1993 
24 Johnston, Sheila 1993 
25 Raphael 2008:21 
26 O´Sullivan 2011:5 
27 Raphael 2008: 23 
28 Johnston, Sheila 1993 
29 Johnston, Sheila 1993 
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Úr þessu má draga þá ályktun að sú manneskja sem sé útgangspunktur karaktersins sé ekki 

sú manneskja sem er í raun og veru rannsökuð í tengslum við persónusköpun. Ef til dæmis 

systir þín er valin sem þinn karakter, þá áttu ekki að rannsaka hennar forsögu og fara í 

gegnum hennar lífreynslu, áföll, stór augnablik og skoðanir. Þú færð þennan karakter í 

hendurnar og byggir síðan upp þinn eigin karakter með hana sem innblástur. Því má segja 

að manneskjurnar á listunum í byrjun séu kveikjur fyrir sköpun nýs einstaklings, ekki 

speglun á manneskju sem er nú þegar til. 

Leigh krefst þess að leikarar komi fram við karakterinn sinn sem karakter og að þeir fari úr 

karakter svo þeir geti horft á hlutina hlutlaust og úr fjarlægð. Þegar hann er í tökum gefur 

hann leikurunum fyrirmæli um að “hita upp” og leikararnir fara í karakter í stutta stund 

áður en kameran rúllar. Þessi geta til að fara í og úr karakter er nálgun sem er 

einhversstaðar mitt á milli nákvæmninnar sem á sér stað í klassískri Shakespeare 

leikaraþjálfun og þeim algjöra samruna sem á sér stað á milli leikara og karaktera þeirra í 

Method leik. Í Method leik á leikarinn að upplifa að hann sé karakterinn sem hann leikur, 

en ekki að hann sé að taka á sig karaktereinkenni sem eru ekki hans eigin.30  

Katrin Cartlidge segir jafnframt að það að leikarinn fái ekki að vita neitt um hinar persónur 

verksins og/eða þeirra sögu valdi því að það sé erfitt að staðsetja sig í verkinu. ,,Þú veist í 

rauninni ekkert hvað er að fara að gerast. Ekki frekar en að þú getir staðsett þig 

nákvæmlega í eigin lífi.” Þó að leikari taki mikinn þátt í spuna og sé algjörlega inni í öllu 

ferlinu þýði það ekki að hann muni leika stórt hlutverk í myndinni. Að sögn Cartlidge er 

mikið af spunanum sögur sem eiga sér stað fyrir utan tímaramma verksins.31  

Aðalatriðið í persónusköpun hjá Mike Leigh er að leikarinn sjálfur komi með hugmyndir af 

fólki sem hann þekkir og þeir vinna sig út frá þeim punkti saman. Leigh er skýr á því að 

ákvörðunarvaldið er í hans höndum. Leikararnir leggja til efniviðinn og hann velur úr. 

Ragnar Bragason er oftast kominn með grunn að verki og persónum þess þegar hann fer af 

stað í að velja leikara. Hann hleður svo ofan á grunninn í samvinnu við leikarana. 

Þegar Ragnar fór af stað með kvikmyndirnar Börn og Foreldrar sem hann vann í samstarfi 

við Vesturport fór hann af stað með alveg opið konsept, engar persónur og enga atburðarás. 

                                                
30 O´Sullivan 2011:5 
31 Johnston, Sheila 1993 
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Hann ætlaði sér fyrst að gera eina kvikmynd en úr urðu tvær myndir vegna þess hversu 

mikið efni varð til í ferlinu.  

Það eina sem hann vissi þegar hann fór fyrst af stað með verkefnið var að myndin átti að 

gerast hér og nú á höfuðborgarsvæðinu. Að hluta til var það komið til af praktískum 

ástæðum, enda fengu Ragnar og hópurinn enga styrki við gerð myndarinnar. Vinnan með 

leikurunum, spunaæfingar og karaktersköpun tók upp undir tvö ár áður en tökur hófust. 

Myndirnar voru unnar án handrits og því fengu þær enga styrki frá Kvikmyndasjóði þar 

sem eru skýrar reglur um að handrit þurfi til svo að hægt sé að fjármagna sjónvarpsefni og 

bíómyndir með styrkjum. Ragnar segir að listamenn á Íslandi séu pínu fórnarlömb stofnana 

og styrkja og hafi vinnuaðferðir hans tekið mið af því. 

Í byrjun ferlisins hitti hann fyrir hvern og einn leikara og spurði þá einfaldlega að því hvað 

þeir vildu leika. Hann átti svo í samtali við þá um þróun karaktersins en grunnhugmyndin 

var algjörlega frá þeim sjálfum komin. Reglan var sú að þau máttu aldrei ræða hvort við 

annað hvað þau væru að gera. Ragnar vildi að persónurnar yrðu til í algjöru lofttæmi, bara 

á milli hans og leikarans. 

„Af því að ég vildi ekki að það væri eitthvað verið að smita hvort annað, það væri ekkert 

egó eða að fólk væri eitthvað að reyna að búa eitthvað til.“32  

Þegar karaktervinnan var vel á veg kominn bjó Ragnar fyrst til vettvanginn fyrir 

persónurnar til að hittast í spuna sem átti sér stað í æfingarými. Þar fór hann að máta þessa 

karaktera og sjá hvað gerðist.  

Ragnar fór beint úr Börnum og Foreldrum í að vinna Næturvaktina. Þar var hann með 

hugmynd sem samanstóð af því að þetta ættu að vera þrír menn sem unnu á næturvakt á 

bensínstöð. Hann sótti innblásturinn í karakterana frá Kalda stríðinu.  

Gæti maður tekið eitthvað mjög stórt concept eins og Kalda stríðið og filterað það 
niður í einhvern míkrókosmós. Konseptið var í rauninni kommúnisminn sem er 
Georg Bjarrnfreðarson, það er einn kapítalisti, Ólafur Ragnar sem Pétur Jóhann 
leikur og mitt á milli er svona þunglyndur háskóladroppát sem Jörundur leikur, 
sem er Ísland, litla Ísland, lítil eyja á milli tveggja heimsvelda. Það var 
upphaflega konseptið.33 

 

 

                                                
32 Ragnar Bragason 2018 
33 Ragnar Bragason 2018 
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Ragnar segir aðferð sína vera í stöðugri mótun og því sé erfitt að tala um einhverja eina 

leið sem hann fari alltaf. 

Ég nota hana ekki alltaf eins, ég hef notað hana á mjög misjafnan máta en í 
grunnatriðum er maður með eitthvað konsept að einhverju verki og svo er ráðið í 
hlutverkin út frá einhverri grind sem ég er með og svo fer ég að vinna mjög náið 
svona one on one með hverjum leikara fyrir sig að fabúlera um viðkomandi 
karakter. Hvaðan kemur hún, hver er baksagan, bara svona grunnatriði sem gerir 
manneskju, bara fjölskylda, starf, hvar býr hún, hvernig voru uppeldisaðstæður. 
Eru einhver trauma í æsku eða í lífinu, þú veist bara hjúskaparstaða, áhugamál...34 

 

Leikarar beita ólíkum aðferðum við persónusköpun, það fer oft eftir áhugasviði hvers og 

eins. Sumir leikarar skrifa til að mynda baksögu karaktersins og hefur Ragnar fengið 100 

blaðsíðna baksögu í hendurnar frá leikara með ljóðum og allskyns hlutum sem eiga að 

styðja við karakterinn. Aðrir leikarar eru meira hér og nú, skrifa ekkert og fabúlera bara í 

samtali við Ragnar. 

Mike Leigh og Ragnar Bragason eru sammála um mikilvægi þess að ef karakterinn er með 

einhverja sérþekkingu, að þá fari leikarinn og kynni sér allt um þá þekkingu, eða atvinnu 

og læri sjálfur að beita henni.35 

Ingvar E. Sigurðsson leikur tannlækni í kvikmyndinni Foreldrar. Hann eyddi löngum 

stundum á tannlæknastofu og lærði þar öll handtök. Ragnari finnst þetta mikilvægt upp á 

að fólk upplifi þegar það horfi á myndina að karakterinn viti hvað hann er að gera. Eftir 

þessa rannsóknarvinnu gat Ingvar í rauninni gert allt sem tannlæknir gerir, nema nota 

tannlæknaborinn.36  

Nína Dögg Filippusdóttir leikur einstæða fjögurra barna móður sem á erfitt með að ná 

endum saman í kvikmyndinni Börn. Karítas, persóna Nínu í myndinni, starfar sem 

sjúkraliði og fór Nína og ræddi við Sjúkraliðafélag Íslands og fékk upplýsingar um laun 

starfsmanna. Hún kynnti sér upphæðir barna- og húsaleigubóta og reiknaði þetta allt saman 

og sá hversu mikið var eftir um hver mánaðarmót. Hún fór einnig og vann sjálfboðavinnu 

hjá Mæðrastyrksnefnd. Það hafði mikil áhrif á hana og hún uppgötvaði að konurnar sem 

þangað kæmu væru bara konur eins og hún, en þær hefðu lent í einhverju eins og að skilja 

                                                
34 Ragnar Bragason 2018 
35 O´Sullivan 2011:5 
36 Ragnar Bragason 2018 
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eða missa makann sinn og væru því á erfiðum stað í lífinu. Nínu finnst mikilvægt að 

listamenn vekji athygli á málaflokkum sem fá ekki nægilega umfjöllun í samfélaginu með 

listköpun sinni.37  

 

Aðferðin sem notuð var við vinnslu á Börnum og Foreldrum var ólík aðferð Leigh að því 

leytinu til að leikararnir ákváðu sjálfir hvaða hlutverk þeir myndu leika. En hún er samt 

líklega líkust aðferðum Leigh að því leytinu til að það var ekkert handrit notað heldur voru 

atriðin bara ákveðin út frá spununum sem höfðu áður átt sér stað. Myndin fellur undir 

skilgreininguna um ofurraunsæi sem er mjög áberandi í verkum Mike Leigh. Þó að Ragnar 

vinni með þrívíða persónusköpun í samvinnu við leikara er niðurstaðan oft sú að 

persónurnar eru með uppskrúfaðri persónueinkenni en sést í verkum Leigh. Þar má nefna 

Georg Bjarnfreðarson í Vaktaseríunum og Bríeti Ísold sem Birgitta Birgisdóttir leikur í 

Risaeðlunum. Persónurnar í Börnum og Foreldrum eru síður talsmenn ákveðinna hópa, þær 

eru ekki erkitýpur heldur flóknar og marglaga manneskjur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
37 Nína Dögg Filippusdóttir 200? 
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1.3 Spuni og handritavinna 

Í þessum kafla mun ég skoða hvernig listamennirnir tveir sem um ræðir nýta sér spuna til 

að framleiða efni og hvernig handritavinna þeirra fer fram. 

Það sem gerist þegar spunaæfingar hefjast í ferli hjá Mike Leigh er að hans sögn það sem 

mætti kalla þrívíða myndlíkingu. Leikararnir hafi gengið um með persónuna sína í 

maganum og spuninn valdi því að hinn ímyndaði raunveruleiki karakteranna lifni við. Frá 

sjónarmiði leikarans, eru tveir hlutir mjög mikilvægir hvað þetta varðar. Í fyrsta lagi, að 

leikarinn viti allt um sinn karakter og viti hvernig hann eigi að leika þann karakter og í 

öðru lagi að trúverðug lífræn upplifun sé sé fastskrúfuð í karakterminni leikarans, og í 

sameiginlegu minni leikarahópsins. Þetta getur innihaldið það sem muni enda sem senur í 

kvikmyndinni eða leikverkinu sem verið sé að æfa, en oft á tíðum er það ekki svo, heldur 

verða þeir einungis hlutir sem verði eftir í fortíðinni. Leigh segist leita eftir leikurum sem 

hafi ákveðinn hæfileika til að geta sett sig í spor fólks, og að ímyndunarafl þeirra geri þeim 

kleift að finna með innsæi sínu hvernig persónan sem þeir eru að leika myndi bregðast við í 

ákveðnum aðstæðum.38 

Spunaæfingar hjá Mike Leigh eru oft mjög langar og geta tekið ansi mikið á leikarana. 

Hann tekur sem dæmi þegar lögreglan kemur til að handtaka Veru Drake fyrir að 

framkvæma ólöglegar fóstureyðinar í samnefndri kvikmynd sem kom út árið 2004. Það 

atriði var afrakstur 10 tíma spunaæfingar.39 Imelda Staunton í hlutverki Veru hafði ekki 

hugmynd um að lögreglan væri á leiðinni og lýsir hún upplifun sinni þannig að hún hefði 

orðið mjög hrædd og að hún hafi haldið að hún væri að fá hjartaáfall. Hún segir jafnframt 

að það að vinna með Mike Leigh hafi verið stórkostlegasta reynsla sem hún hafi upplifað á 

sínum ferli.40  

„To ask grown-up people to dress up for ten hours and pretend to be somebody else, with 

all the commitment and willing suspension of disbelief of a group of little boys playing 

cowboys and Indians in the woods...it´s a massive thing.“41  

 

                                                
38 Raphael 2008:30 
39 Raphael 2008:23 
40 Raphael 2008: xv-xvi 
41 Raphael 2008:23 
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Þegar Mike Leigh fer af stað með kvikmynd þá segir hann alltaf leikurunum: „On such-

and-such a date in six months” time, we´re going to make a film. Anything we do between 

now and then is merely preparation so that we can embark on that creative journey.“42  

Það er svo löngu seinna, þegar tökur eru hafnar, að Mike fer að sjá fyrir sé atburði og 

myndir sem lokaafurðin muni innibera. Einungis þá getur hann farið að greina og skrifa 

verkið en hann skrifar aldrei eiginlegt handrit með replikum og nákvæmum lýsingum. 

Handritið, sem hann kallar tökuhandrit, er þannig uppsett að það eru eingöngu 

atriðalýsingar: Til dæmis; Johnny hittir Sophie.43  

Allt fram að tökum kallar Mike undirbúningsferli, ekki æfingar. Það er svo fyrst á tökustað 

sem æfingar eiga sér stað, þá eru senur endurteknar þar til þær eru tilbúnar. „This is really 

the writing stage“. Leigh lætur leikarana aldrei fá skrifaðan texta í hendurnar.44  

Leigh segist ekki gera greinamun á störfum sínum sem leikstjóra og höfundi enda renni 

hlutverk starfanna saman. En hann segir þó gagnlegt að taka þau í sundur til að skoða 

virkni þeirra í sitthvoru lagi sem og að sjá hvernig virknin sameinast. Sem höfundur, er 

hlutverk hans augljóslega að skapa söguna. Sem leikstjóri er hlutverk hans að segja 

söguna. Sem leikstjóri, segir Leigh er skylda hans einnig að skapa leikurum þægilegt og 

öruggt vinnuumhverfi sem sé nauðsynlegt til þess að þeir geti skapað á frjálsan hátt innan 

agaðs ramma. Til að hlutirnir fari í þá átt sem Leigh telur rétta, verða þeir að samræmast 

innri hvötum persónunnar. Þeir verða að henta karakternum. Hann segist hvorki rífast við 

leikara, né skipa þeim fyrir, enda sé það tilganglaust.45 Hans hlutverk er að leiða leikarann 

áfram á þá braut sem er fýsileg fyrir persónuna, plottið og hún verður að þjóna sögunni.46  

Ég gæti verið með skýra hugmynd um að x ætti að gerast en þá gerist y í spuna. 
Hvað geri ég þá? Stundum hugsa ég, frábært. Þetta er miklu áhugaverðara, gerum 
þetta. Eða þá að ég afneita því af því að ég veit að það á að vera x. Eða niðurstaðan 
gæti verið að eftir að ég hafi staðið frammi fyrir möguleikanum um y að þá átta ég 
mig á því að það ætti að vera z, eða eins og gerist oft eftir að við höldum áfram að 
rannsaka og taka lengra það sem þá hefur þegar gerst, að niðurstaðan er hvorki x, 
né y eða z heldur eitthvað allt annað.”47  

                                                
42 Raphael 2008:23 
43 Raphael 2008:23 
44 Raphael 2008:30 
45 Raphael 2008:29 
46 O´Sullivan 2011:150 
47 Raphael 2008:29 
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Úr þessu má lesa að aðferðir Leigh til að velja efni séu mjög mismunandi og séu ólíkar 

eftir því hvar ferlið er statt hverju sinni, hverjir leikararnir séu og hvað komi til hans í 

mismunandi aðstæðum. 

Leigh setur upp spunann og þegar honum er lokið á hann samtal við leikarana um það sem 

fram fór. Þá á sér stað greining á spunanum og svo spinna leikaranir aftur. Leigh stoppar 

spunann á einhverjum tímapunkti og fer að fikta í innihaldinu.  

Ég laga það sem gerðist og hver sagði hvað. Og breyti og endurskipurlegg, sting 
upp á breytingu á orðalagi, kem með hugmyndir um nýtt orðalag. Ég klippi út og 
lími saman, blanda saman ólíkum hlutum og hreinsa til, þar til leikaranir eru orðnir 
alveg öruggir og hegðun þeirra og samtöl eru orðin að samþættum hlut. Og þá 
skjótum við.”48  

 

Ragnar vinnur þetta í flestum tilfellum ólíkt. Hans algengasta aðferð er að eftir 

karaktervinnu með leikurum og spunaæfingar fer hann í gegnum allt efnið og skrifar 

handrit.  

Ragnar skiptir spunanum upp í frumspuna og atriðaspuna. Ef hann er að spinna tímalínu 

verkins, upphaf, miðju og endi þá kallar hann það atriðaspuna. Sá spuni er byggður upp á 

þeim atriðum sem eru innan verksins. Frumspuni er hinsvegar allur spuni sem á sér stað 

fyrir utan þess tímaramma. Til dæmis það sem gerist rétt áður en verkið hefst, eða þegar 

fólk er að hittast í fyrsta skipti.49 

Hallgrímur Ólafsson og Kristín Þóra Haraldsdóttir léku parið Steinar og Rakel í 

Óskasteinum. Þau voru bæði búin að ganga í gegnum ýmsa óreglu og vandræði og 

forsagan var sú að þau kynntust á Stuðlum. Frumspuninn í því tilfelli var að þau voru að 

hittast í fyrsta skipti úti að reykja á Stuðlum. Hallgrímur vissi allt um Steinar og Kristín 

Þóra vissi allt um Rakel en þau vissu ekkert um hvort annað. Þessi spuni tók um það bil 

tvær klukkustundir, þar sem þau voru að kynnast hvoru öðru.50 

Spunaæfingarnar hjá Ragnari hefjast ekki fyrr en leikarinn er kominn með grunnþekkingu 

á sínum karakter og ákveðin rannsóknarvinna hefur átt sér stað. Spuninn fer þannig fram 

að Ragnar er með ákveðna atriðalýsingu. Spunaæfingarnar eru alltaf innrammaðar, hann 

fer sjaldan í mjög opinn spuna. Hann veit hvar atriðið gerist og hver framvindan er. Til 
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dæmis getur spuninn snúist um leigubílstjóra og farþega og endar atriðið á því að farþeginn 

stormar út úr bílnum og hleypur í burtu án þess að borga. Leikararnir vita þetta og eru 

aðstæður mjög skýrar. Þeirra hlutverk er að spinna innan þess ramma og reglan er að ekki 

reyna að finna upp á neinu nýju, fyrir utan karakterinn. Öllu sem leikarinn gerir vel læsir 

hann. Leikarinn finnur sjálfur hvað virkar og hvað ekki.51  

Ragnar tekur dæmi frá því að hann notaði þessa aðferð í fyrsta sinn fyrir sjónvarp en það 

var í Næturvaktinni. Þá verður til grunnur, úr efni sem verður til á fundum, í umræðum og 

pælingum með leikurunum um karakterana. Ragnar smíðar grind af atriðalýsingum upp úr 

þessu efni og hvert atriði er spunnið í réttri tímaröð svo að orsakasamhengið nýtist áfram.  

Spunann tekur Ragnar allan upp á video, en það er gerir hann alltaf í spunaferlinu, sama 

hvort hann sé að búa til efni fyrir bíó, sjónvarp eða leikhús. 

Stundum er spuninn ekki nógu góður. Það getur gerst ef leikararnir finna ekki tóninn eða 

ekkert skemmtilegt gerist. Þá er prófað aftur eftir að forsendunum hefur verið breytt 

lítillega. Þá eru til dæmis gefnar aktívari forsendur, skoðað hvort hægt sé að skýra 

ásetninginn eða skerpa á einhverjum ákveðnum atriðum. Hann segist hinsvegar oftast 

spinna bara hverja senu einu sinni, og að oftast gerist eitthvað. Leikarinn viti það mikið um 

karakterinn og atriðið sé það skýrt að það komi eitthvað nýtilegt upp úr krafsinu. 

Eftir að spunatímabili lýkur sest Ragnar niður með upptökuna og fer að grisja úr öllu heila 

klabbinu. Hann finnur augnablik sem honum finnst áhugaverð og nýtir þau áfram.52  

Þetta er dáldið eins og að brugga, þú ert með rosalega mikinn vökva og svo þarftu 
að síja það í gegnum kol og eitthvað drasl og svo drippar það niður í flösku og 
flaskan er handritið og ég fæ kannski útúr svona spuna, kannski einhverjar 
blaðsíður af einhverju skemmtilegu stöffi sem að er bara svona leir fyrir mig til að 
smíða senuna úr. Svo byrjar maður að skrifa hana og maður getur nýtt þetta og 
þetta og svo þarf maður að brúa bilið, bara sem höfundur, skrifa á milli til að láta 
það virka.53 
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Hann segir að allavega helmingur af textanum sem verði til er texti sem verður til í spuna, 

en það sé þó mismunandi. 

Leikarinn er að máta, það er eitt að hugsa persónu og tala um hana við 
leikstjórann eða höfundinn. Það er annað að vera í action. Þú ert kannski búinn 
að ákveða eitthvað, að persónan myndi bregðast við aðstæðum á einhvern 
ákveðin hátt en þegar það gerist að þá gerist það ekki alltaf eins og þú hélst. Af 
því að það er öðruvísi að vera úti á gólfi en bara yfir kaffibolla.54 

 

Karakterarnir í verkum Leigh eiga það til að fara út á meðal almennings þar sem þeir eiga í 

samskiptum við hvorn annan og annað fólk utan spunans. Hann fór til að mynda eitt sinn út 

með leikkonu í matvöruverslun að versla í matinn á meðan hún var í karakter. Leikarar fara 

gjarnan út á fjölmenna götu og leika hlutverk sín í kringum grunlausa vegfarendur. Þetta 

getur haft ákveðin vandamál í för með sér og hefur það gerst oftar en einu sinni að 

lögreglan hefur þurft að hafa afskipti af leikurum sem valda usla á götum úti í 

spunavinnu.55 

Líkt og Leigh hefur Ragnar farið með sína leikara að spinna á á almenningsstöðum. 

Það sem gerist í rauninni, svona útfrá leikstjórnarlegum hluta eða framkvæmdarlegum 
hluta þá ertu kannski búinn að eyða hálfu ári eða meira með leikara að þróa eitthvað, 
að búa eitthvað til áður en það kemur í rauninni að framkvæmd, sem þýðir það að 
leikarinn er náttúrulega búinn að máta persónuna við allskonar aðstæður, hvort sem 
hann sé inní æfingaherbergi í spuna með öðrum leikurum eða bara í Kringlunni í 
karakter að versla eða hvað það er. 

 

Hann segir þó dálítið erfitt að fara með leikara í karakter í spuna á almenna staði á Íslandi, 

allavega þekkta leikara. 

„Það er dáldið erfitt fyrir Eddu Björgvins eða Ingvar E. að fara í Kringluna að þykjast vera 

einhver önnur en þau eru.“ 

En þetta gerir hann óspart með nýja leikara sem eiga síður á hættu að þekkjast úti á götu. 

Einnig hvetur hann fólk til, ef það fer til dæmis erlendis á æfingatímanum, að vera þar í 

karakter í heilan dag og bregðast við umhverfi sínu eins og persónan myndi gera það. Þetta 

segir hann vera mjög lærdómsríkt fyrir leikara en auðvitað sé alltaf smá erfitt að komast út 

úr sjálfum sér og endurskoða eigin hegðun, sérstaklega ef karakterinn sé ófeimnari og 
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meira út á við en leikarinn. Við sem manneskjur erum auðvitað alltaf með grímurnar á 

lofti, högum okkur mismunandi í ólíkum aðstæðum og fylgjum ákveðnum reglum.56 

 

Bæði Cartlidge og Thewlis úr Naked, tala um hversu frelsandi það sé að fá að vera annar 

karakter og þó að Cartlidge segi að henni hafi þótt mun auðveldara með tímanum að fara í 

og úr karakter að þá hafi hana ekki langað til að aftengjast karakternum.  

Thewlis upplifði sérstakt frelsi þegar hann var í spuna sem átti sér stað utandyra í kringum 

venjulegt fólk. Í Naked lék hann Johnny sem var hömlulaus og erfiður karakter, laus við 

ótta við álit annara. Johnny gaf Thewlis frelsi til að gera það sem hann sjálfur hefði viljað 

gera meðal almennings. 

Personally I found it very liberating and exhilarating; you never at any time felt you were 
being treated as a puppet, which you do with some directors. It's very cathartic - you get a 
lot of your own problems out on the surface. I'd be loathe to say it was disturbing because 
people will go round saying 'Mike Leigh fucks with your head.' Most of the time I was 
very happy because there was so much going on in my mind. I didn't ever not want to be 
Johnny.57  

Ég var í starfsnámi hjá Ragnari í verkinu Risaeðlunum sem var frumsýnt í Þjóðleikhúsinu 

október árið 1017. Ég upplifði að það urðu ákveðin skil milli leikara og verksins eftir að 

handritið var tilbúið. Leikarinn er búinn að hafa sín áhrif á karaktersköpunina og við tekur 

ferli þar sem leikarinn lærir línurnar sínar og fer eftir leiðbeiningum leikstjórans. Þó að 

valdastrúktúrinn sé augljós á þessu stigi ferlisins þá hefur skapast ákveðið traust innan 

hópsins sem skilar sér í því allir vilja vinna vinnuna sína vel. Mín reynsla af þessu ferli var 

að leikstjóri bar fullkomna virðingu fyrir leikurunum, skoðunum þeirra og hugmyndum 

öllum stundum, þó svo að hann héldi í stjórnartaumana. 
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1.4 Aðferðin og ástæður 

Í þessum kafla verður aðferðin súmmerið upp og skoðaðar eru ástæður þeirra Mike Leigh 

og Ragnars Bragasonar fyrir því að þeir kjósi að fara þessa leið í sinni listsköpun. Einnig 

verður skoðað hvað þeir sjálfir hafa að segja um sínar aðferðir. 

Leigh segir að hægt sé að brjóta niður í einingar hvernig venjulegt ferli sé hjá honum þegar 

hann býr til kvikmyndir eða leikhús, skipt því niður í flokka: hvernig karakterinn er valinn, 

hvernig karaktersköpunin fer fram, saga karaktersins, fortíð og sambönd, öll 

rannsóknarvinnan sem fer fram og loks spunaæfingar þar til tökur eða frumsýning í 

leikhúsi fer fram. En þar að auki bætist alltaf við óvissan hverju sinni, rannsóknir á hlutum 

sem komi óvænt upp og er ekki vitað hvers vegna er verið að rannsaka á meðan því 

stendur. Hlutir gerist vegna þess að leikarar eru hvatvísir og séu sjálfir að skapa í lífrænu 

flæði. Þannig að ferlið er algjörlega ófyrirsjáanlegt.58 

„If you want to know why I am generally reluctant to talk about what I do, it´s because you 

can´t really describe it, you can´t really do it justice, any more than Van Gough could 

explain the sunflowers, other than describing technically how he applied the paint.“59  

Það tók Leigh nokkur ár að þróa aðferð sína og átta sig nákvæmlega á að hverju hann væri 

að leita. Það sem hann áttaði sig á og varð algjört lykilatriði í aðferðarfræði hans var að það 

er einungis hægt að byggja upp góðan hóp þegar hver og einn einstaklingur innan hans er 

algjörlega viss um tilganginn og upplifir algjört sjálfsöryggi í tengslum við hvað hann eða 

hún er að gera.60  

Fyrir Leigh skiptir leikaraval því gríðarlega miklu máli og Ragnar tekur í sama streng. 

Leigh segist oftast ekki þurfa að selja hugmyndina um aðferðina til leikarans en að hann 

hafi samt sem áður gert það og að hann hafi séð eftir því. Hann segir nefnilega alls ekki 

alla leikara geta þetta. Þannig að þetta snúist allt um að hafa rétta fólkið með sér í 

vinnunni. Maður gæti haldið að þetta væri ekki mikið mál fyrir leikara, að þetta sé það sem 

leikarar gera. En samkvæmt Leigh er það ekki þannig. „Það eru fullt af leikurum sem hafa 
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ekki hugmynd um hvað ég er að tala. “Að leika” fyrir þeim er að halda vinnu, ekki um það 

að komast inn í hugarheim alvöru fólks í flóknum raunveruleika.“61  

Hann hefur engan áhuga á að vinna með fólki sem er bara í vinnunni, ástríðan verður að 

koma innan frá. Ragnar tekur undir þetta og segir að ferlið innan leikhússins sé oft þannig 

að utanaðkomandi leikstjóri þurfi að velja úr þeim leikurum sem eru fastráðnir við húsið 

hverju sinni og að það valdi því að hann sem leikstjóri geti fengið leikara inn í verkið sem 

er bara í vinnunni og hann segir að það gangi engan veginn upp þegar þessi aðferð er 

annars vegar. Hann segist hinsvegar hafa verið mjög heppinn með leikara og að hann hafi 

alltaf getað valið sjálfur utanaðkomandi leikara inn í ferlið í bland við þá leikara sem 

leikhúsin hafa á sínum snærum.62  

Ragnari finnst mikilvægt að virkja leikarann og segir að þegar leikstjóri líti ekki á leikara 

sem skapandi afl þá sé hann að fara á mis við mikilvægan efnivið. Hann segir venjulegt 

ferli á Íslandi vera oftast nær þannig handritshöfundur skrifar handrit, hvort sem það sé 

fyrir leikhús, kvikmynd eða sjónvarp og leikarar eru oft ráðnir inn með litlum fyrirvara. 

Hlutverk leikarans er þá að setja sig inn í karakter á tiltölulega stuttum tíma, án mikils 

undirbúnings. Ragnar segir ferlið þá miklu meira eins og að kenna páfagauki að tala, hann 

þurfi bara að muna orðin. Þá sé aldrei kafað eins djúpt.  

Hann vill alls ekki meina að þetta sé eina leiðin til að gera leikara góða en aðferðin sé samt 

til þess fallin að gera leikara betri. Og það sé vegna þess að leikaranum líði eins og hann 

eigi miklu meira í karakternum. Hann tekur sem dæmi þegar hann kemur með einhvern 

grunn að persónu og hittir svo leikara sem þekkir reynsluheim persónunnar mikið betur en 

hann.  

Nærtækasta dæmið er Risaeðlurnar en þar leikur Edda Björgvinsdóttir sendiherrafrúnna 

Ágústu. Ágústa þjáist af meðvirkni og alkóhólisma. Hún er með brostna drauma og þrár og 

eyðir frítíma sínum í að sauma þjóðbúninga. Ragnar segir að Edda hafi átt miklu 

auðveldara með að setja sig í spor Ágústu en hann sjálfur, enda sé hún kona á sama aldri 

og Ágústa og hafi vitneskju um hluti í persónu hennar sem Ragnar sjálfur þekkir ekki af 

eigin raun. Edda hafi til að mynda átt hugmyndina að þjóðbúningaáhuga Ágústu og það 

hafði víðtæk áhrif á persónuna, sviðsmyndina og verkið sjálft. 
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„Það kemur alltaf svona cutoff punktur, sem er dásamlegur, sem er þegar leikarinn tekur 

framúr mér sem höfundi, þar sem leikarinn veit meira en ég. Og ég bara, ókei, þetta er 

komið út í kosmósið og hann eða hún er farin að vinna og tekur það miklu lengra.“63 

Hallgrímur Ólafsson er fastráðinn leikari við Þjóðleikhúsið og hefur leikið í ótal 

sviðsverkum. Hann segir muninn á því að vinna með þessari aðferð og hinum hefðbundnu 

aðferðum við persónusköpun vera að hann eigi meira í karakternum sínum og geti því farið 

dýpra í hann sem veldur því að leikurinn verði eðlilegri fyrir áhorfendur.  

Það auðveldar allra vinnuna að vinna svona eins og Raggi vinnur. Þú ert búinn að búa 
þennan karakter til, þú veist nákvæmlega hvenær hann er fæddur, hverjir eru 
foreldrarnir og bara uppvöxturinn og allt. Og þú veist sumt um mótleikara þinn, veist 
kannski einhverja veika punkta og svona. Þannig að þó svo að eitthvað fari í fokk í 
senum, þá geturðu alltaf reddað þér, þú veist alltaf hvað þú mátt segja og hvað þú mátt 
ekki segja. Maður kemst held ég dýpra. Ég held að leikurinn verði raunverulegri, 
eðlilegri. 

 

Hann segir jafnframt að sumir leikstjórar séu með mjög skýra sýn um allt sem eigi að 

gerast og að stundum sé leikarinn algjörlega fjarstýrður af leikstjóranum. Honum sjálfum 

finnst ekkert verra að vinna þannig en segir að sumum leikurum finnist það óþægilegt.64 

Ragnar segir ástæðuna fyrir því að hann noti þessa aðferð vera til þess að ná fram 

áhrifunum um toppinn á ísjakanum. Hugmyndafræðin snúist um það að því meira sem 

leikarinn veit um persónuna sína, því meiri upplýsingum sem hann hefur safnað sér um 

hana, þá sé búið að byggja grunn og að fæturnir standi á þeim grunni. Ef karakter í spuna 

er búinn að vinna mikla forvinnu þá fari hann að bregðast við aðstæðum og uppákomum út 

frá þeirri þekkingu sem hann hafi eins og við gerum í daglegu lífi. Við bregðumst við 

umhverfi okkar og öðru fólki út frá því hver við erum og hver okkar reynsluheimur er.65 

Leigh segir líkindin með hinum raunverulega heimi vera algjörlega nauðsynleg í hans 

sviðsverkum og bíómyndum. Við sem persónur á leiksviði lífsins vitum ekki hvað sé í 

gangi fyrir utan okkur sjálf. Við vitum ekki hvers vegna annað fólk geri það sem það gerir 

og við höfum ekki hugmynd um hvað handritið að lífi okkur iniheldur.66 Hann er heltekin 

af karakterum í bíó og í leikhúsi sem eru eins og alvöru fólk. Hann segir leikara yfirhöfuð 
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oft sýna sérvalda hegðun fyrir framan kameru eða á sviði, í staðinn fyrir að vera flóknir og 

allskonar eins og manneskjur í raunveruleikanum eru.67  

Hann hefur engan áhuga á að búa til verk með svarthvítum boðskap sem skilur áhorfendur 

eftir án nokkurra efasemda um hver boðskapurinn sé. Hann vill miklu frekar gefa frá sér 

efni sem lætur áhorfandann hugsa um líf sitt og tilveru út frá mörgum mismunandi 

sjónarhornum.  

“I always think it’s important for the audience to walk away from the film with stuff to 
work with, to think about, to wonder what happened next, and argue about and reflect 
on. For me, the film you can happily walk away from and never think about again is 
not as good value as the one that you take with you and deal with, and savour the 
flavour for some more time to come.”68 

 

Í starfsnámi mínu í verkinu Risaeðlunum kynntist ég vinnuaðferðum Ragnars ágætlega. Ég 

kom þó ekki inn í ferlið fyrr en hefðbundið æfingatímabil hófst. Það sem gerðist áður en ég 

mætti til leiks vakti með mér mikla forvitni á aðferðum Ragnars. Ég fann nefnilega strax 

fyrir því hversu vel allir leikarar þekktu karakterana sína og að það var augljóst að það 

hafði heilmikil vinna átt sér stað áður en æfingatímabilið hófst. Mér fannst vinnuaðferðir 

Ragnars formfastar og það voru mjög skýr skil í hans vinnulagi. Eitt kláraðist og annað tók 

við. Handritið var tilbúið á fyrsta samlestri. Það breyttist örlítið í ferlinu en ekki mikið, 

helstu breytingarnar voru þær að handritið var stytt töluvert. Hann vinnur þó ekki alltaf 

svona formfast og segir hann sjálfur að aðferðir hans séu stöðugt að breytast.  Ragnari 

dreymir um að vinna sviðsverk án handrits, þar sem hlutirnir séu ekki alveg jafn formfastir 

og þeir hafa verið hingað til í hans uppfærslum.69 

Hallgrímur Ólafsson hefur leikið í öllum þremur sviðsverkum Ragnars og segir hann að 

ferlið inni í leikhúsinu sé alltaf mjög svipað. Munurinn sé aðallega sá að það sé mismiklum 

tíma eytt í lestur á verkinu, það fari eftir leikstjóranum hverju sinni hversu snemma hann 

vilji fara út á gólf. Munurinn á aðferðum Ragnars og þeim aðferðum sem eru yfirleitt við 

lýði í leikhúsinu er öll vinnan sem á sér stað áður en hefðbundnar æfingar hefjast.70 

 

 

                                                
67 Leigh, Mike 2012 
68 Actorhub 2011 
69 Ragnar Bragason 2018 
70 Hallgrímur Ólafsson 2018 
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Lokaorð 

Mike Leigh og Ragnar Bragason vinna nokkuð svipað. Þeir leggja báðir upp með að vinna 

í persónusköpun í samvinnu við leikara. Það sem helst er frábrugðið á milli þeirra tveggja 

er að þeir starfa í ólíku umhverfi. Mike Leigh hefur tök á því að ráða til sín leikara í fleiri 

mánuði sem eru eingöngu að vinna að persónu sinni en það er hinsvegar ekki hægt á 

Íslandi.  

Öll forvinna er því unnin í frítíma Ragnars og leikaranna. Að sama skapi getur Mike Leigh 

farið lengra með spuna utandyra heldur en Ragnar en það er helst vegna þess að á Íslandi 

eru miklu meiri líkur á að leikari hitti einhvern sem hann þekki á meðan hann er 

einhversstaðar að spinna í karakter. 

Aðferðir þeirra beggja breytast við hvert verk og eru ýmsar breytur sem hafa áhrif á það. 

Þeir vinna báðir út frá sinni tilfinningu hverju sinni og út frá því hvað þeim finnst henta og 

hvað ekki. Þess vegna getur stundum verið erfitt fyrir þá að útskýra nákvæmlega hvað það 

er sem veldur því að þeir velji eitthvað eitt umfram annað. 

Í byrjun ferlis hittir Leigh leikara og fær þá til að skrifa niður fólk sem hann þekkir. Ragnar 

talar ekki sérstaklega um þetta en Hallgrímur Ólafsson segir að þó svo að þetta sé ekki gert 

eins formfast í vinnu með Ragnari þá er karakterinn þó alltaf byggður á einhverjum sem 

leikarinn þekkir. Mike Leigh hefur oftast einungis óskýra mynd af því um hvað hvert verk 

á að vera þegar ferlið byrjar. Þetta er ólíkt á milli hans of Ragnars en Ragnar er langtoftast 

sjálfur búinn að byggja grunn að bæði sögusviði verksins og persónum þess. 

Þó að þeir vinni innan samsköpunaraðferða þá eru þeir alveg skýrir á því að það séu þeir 

sem eru við stjórnvölin. Þessi aðferð er því ekki laus við valdastrúktúr en hún þykist heldur 

ekki vera það. Leikarinn hefur heilmikið að segja en lokaniðurstaðan er nær alltaf undir 

leikstjóranum komin.  
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