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ÚTDRÁTTUR 

 

Í þessari rigerð verður fjallað um spuna sem framleiðsluaðferð fyrir efni á sviðið eða 

kvikmyndir. Hér verða skoðaðir hinir ýmsu listamenn sem nota spuna til þess að búa til þau 

verk sem þeir vilja farmleiða. Reynt verður að finna verk sem treysta algjörlega á spuna sem 

aðferð og svo verk sem vinna undir lögmáli spunans eða handleiðslu hans að einhverju leiti. 

Aðallega verður fjallað um leikstjórann Mike Leigh og Ragnar Bragason og vinnuaðferð 

þeirra sem inniheldur gríðarlega mikinn spuna en auk þess er líka tekið mið af listahópum 

eins og Kriðpleir og Improv Ísland að minna leit og að lokum er fjallað stuttlega um 

framleiðslu verksins Tengdó eftir Val Frey Einarsson. Þar að auki verður fjallað um hvaðan 

spuni kemur og hvaða hlutverki hann gengdi í samfélagi manna hér áður fyrr. Ritgerðin 

byggist að miklu leiti á rannsóknarvinnu um Mike Leigh og viðtali við Ragnar Bragason þar 

sem þeir tveir hafa notfært sér spuna sem þungamiðju framleiðsluferlis síns. 
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Inngangur 

 

 Spuni er ekki nýtt fyrirbrigði í samfélagi manna. Í bók sinni Improvisation in Drama 

fjalla höfundarnir Anthony Frost og Ralph Yarrow um rætur spunans í samfélaginu. Spuni 

teygir anga sína langt aftur í aldir í ýmsum myndum. Einn af stólpum spuna í fornum 

samfélögum manna er hugmyndin um Shaman (getur verið þýtt sem töfralæknir eða 

seiðskratti á íslensku) í fornum ættbálkum. Hæfileiki hans eða hennar var að geta farið í 

svokallaðan trans þar sem seiðskrattinn gat rofið þennan heim sem við búum í og heimsótt 

heim andanna eða hinn andlega heim og komið tilbaka með sögur, anda eða lækningar frá 

hinni hliðinni. Sagt er að Seiðskrattinn hafi gefið líkama sinn og leyft honum að verða að 

leikhúsi fyrir guðina til þess að birtast mönnunum. Kómíski bróðir Shamans er trúðurinn. 

Styrkur trúðisins er grín sem er ætlað börnum og fullorðnum á sama tíma. Tækni hans er 

byggð á leiklistaraðferð trúðsins og spuna. Sagt er að lykilhæfileiki trúðsins sé að geta 

spunnið sem veitir honum hæfileikann til þess að tjá sig um yfirvöld eða ráðandi völd 

samfélagsins daglega með gamansömum hætti án þess að eiga á hættu að vera ritskoðaður. 

Sakleysi trúðsins gerir honum kleyft að gagnrýna það sem aðrir geta ekki gagnrýnt. Þessir 

tveir bræður eiga það sameiginlegt að búa til efni úr því sem virðist vera í lausu lofti og flytja 

það fyrir framan fólk. Þeir spinna.1 

 Spuni hefur verið gríðarlega þrautseigur í gegnum tíðina í skáldskap og leikhúsi. 

Fræðimenn telja að spuni hafi haft áhrif á það hvernig Ódysseifskviða og Ilíonskviða voru 

skrifaðar. Að þær hafi upphaflega verið fluttar sem einhverskonar spuni þar sem þær byrjuðu 

sem frásagnarkvæði. Það voru lengri kvæði sem voru flutt í hvert sinn og breyttust þá líklega 

smávægilega í hvert sinn sem þær voru fluttar. Jafnvel er talið að verk Shakespeare hafi verið 

undir áhrifum frá hinum ýmsu hugmyndum og tilboðum sem leikarar gerðu á æfingarferlinu 

og komst svo inní handritið að lokum. 2 

 Í lífinu erum við alltaf að leika. Í öllu sem við gerum. Við klæðumst búningi og 

leikmyndin okkar er einfaldlega sá staður sem við stödd á hverju sinni. Við leikum það 

hlutverk sem við höldum að sé ætlast til af okkur og passar okkur. En við erum án handrits. 

Þá grípum við til þess að spinna. Lífið okkar er einn spuni við þeim aðstæðum sem við erum 

                                                
1	Frost,	Anthony,	Ralph	Yarrow.		Improvisation	in	Drama.	New	York:	StMartin's	Press,	1989.	
2 David Young, „The curriculum is Me: Reflections on Living and Teaching Dramatically“, University of 
British Columbia (1998). Sótt 25. febrúar á http://www.interactiveimprov.com/tspwb1hist.html 
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í. Við erum sífellt að bregðast við því sem gerist og velta fyrir okkur hvað gerist næst. Þetta 

er spuni. Spuni er viðbragð við þeim aðstæðum sem maður er í. Það er markmið mitt í þessari 

ritgerð að líta til listamanna sem notast við spuna til þess að framleiða efni fyrir sviðið. Skoða 

mismunandi aðferðir á notkun spuna. Listamenn sem láta fólk, oftast leikara, í aðstæður og 

spinna og bregðast við því sem er að gerast, sama hversu lítið eða stórt það er. Skoða hvernig 

listamenn skapa þessar aðstæður og bera saman mismunandi aðferðir við að búa þær til og 

vinna úr þeim. Skoða hvernig spuninn fer fram og hvernig þeir vinna úr honum efni til þess 

að búa til leikrit eða bíómynd. 3 

  

1. Mike Leigh 

 
„. For me the journey of making a film  
is the journey of discovery as to what that 
film is. I mean what I do is what other artists do. 
Painters, novelists, people who make music, 
poets, sculptors, you name it. It's about  
starting out and working with the material 
and discovering through making,  
working with material, the artefact.” 4 

 

 En víkjum okkur þá að viðfangsefni okkar. Hvernig er hægt, á ólíka máta, að nota 

spuna til þess að framleiða efni í sviðslistarverk. Margir sviðslistar- og 

kvikmyndagerðarmenn nota spuna til þess að búa til handrit eða efni í verkin sem þeir/þau 

eru að skapa. Listamennirnir virkja leikarana til þess að skapa persónurnar og er handritið 

samsköpun á milli hópsins þó leikstjórinn haldi í taumana og móti leirinn sem leikarinir búa 

til. Ég ætla að byrja á að fjalla um Mike Leigh og þær aðferðir sem hann beytir til þess að 

semja handrit við verkin sín.  

 Mike Leigh er breskur leikstjóri sem fæddist í þorpinu Welwyn í Hertfordshire sýslu á 

Englandi árið 1943. Sem barn fór Leigh mikið í bíó og sá samblöndu af breskum myndum og 

myndum frá Hollywood. Skóli höfðaði ekkert sérstaklega mikið til hans og áhugi á leikritum 

og bíómyndum var það sem dró hann áfram. Hann hugsaði stundum um það að gerast 

leikstjóri en það var aðeins í dagdraumum hans. Hann gerði sér í raun ekki grein fyrir því 

                                                
3 David Young, „The curriculum is Me: Reflections on Living and Teaching Dramatically“, University of 

British Columbia (1998). Sótt 20. febrúar á http://www.interactiveimprov.com/tspwb3theory.html 
4 „Bigthink.” Myndband, 23:10. Sótt 5. Febrúar 2018 á http://bigthink.com/videos/big-think-interview-with-
mike-leigh 
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hvað fælist í því að vera leikstjóri en hann vissi að hann langaði að fara til London og vera 

þar.5 

 

„Alfred Hitchcock, who memorable sad „a woman who 

spent all day washing and cooking and ironing, doesn't 

want to go to the movies to watch a film about a 

woman who spends all day washing and cooking 

and ironing." and in my experience  Mr. Hitchcock's 

 assertion is rubbish.” 6 

 

 Leigh dreymdi um að sjá fólk eins og hann þekkti og umgekkst birtast á skjánum í 

bíómyndum. Hann þráði að sjá venulegt fólk og sögur af því og lífi þess. Þegar hann flutti 

loks til London breyttist sýn hans algjörlega. Hann sá í fyrsta sinn bíómyndir sem flokkuðust 

undir heimsmyndir eða World Cinema og þar opnaðist fyrir honum heill heimur. Heimur sem 

hann hafði mun meiri áhuga á. Hann flokkar bíómyndir í tvo flokka. Hollywoold og World 

Cinema og hann tilheyrir allan daginn World Cinema og vill ekkert með hinn flokkinn gera. 

Nokkrar af myndunum sem hann talar um að hafi haft sem mest áhrif á hann á þessum tíma 

eru The Tree of Wooden Clogs, À bout de souffle, Shadows.7 Shadows var líklega fyrsti 

smjörþefurinn sem Leigh fékk af aðferðinni sem hann átti sjálfur eftir að þróa. 

Framleiðsluferli myndarinnar var þannig háttað að John Cassavetes, leikstjóri myndarinnar, 

byrjaði ekki með neitt handrit. Heldur vann hann á æfingarferlinu með leikurunum sem 

spunnu út frá aðstæðum og þannig varð handritið til. 8 

 Leigh hóf þá nám við London School of Film Technique. Eftir skólagönguna prófaði 

hann að leikstýra leikritunum Little Malcolm and His Struggle Against the Eunuchs eftir 

David Halliwell og Life of Galileo eftir Bertolt Brecht. Reynslur sem voru það slæmar að þær 

sannfærðu hann um að leikstýra bara eigin verkum í framtíðinni. Stuttu seinna byrjaði hann 

að þróa spunaaðferð sem byggðist á persónusköpun leikarans og að vinna handrit myndanna 

út frá því. Hann leikstýrði verkinu Bleak Moments sem hann skynjaði að gæti virkað líka sem 

                                                
5 Whitehead, Tony. Mike Leigh. British Film Makers MUP. Oxford Road, Manchester m13 9nr, UK: 
Manchester University Press, 2007.	
6 Bigthink. 
7 The Hollywood Reporter. „Angelina Jolie, Christopher Nolan and more Directors on THR's Roundtable | 
Oscars 2015.” Myndband, 48:26. Sótt 2. febrúar á https://www.youtube.com/watch?v=0xkh982zFm8&t=29s 
8 Tom Jarvis. „A Look Back At John Cassavetes ‘Shadows’ – A Pioneering Movie In The History Of American 
Independent Cinema.” Popoptiq. 10. Nóvember 2011. https://www.popoptiq.com/a-look-back-at-john-
cassavetes-shadows-a-pioneering-movie-in-the-history-of-american-independent-cinema/ 
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kvikmynd. Kvikmyndin var framleidd og fékk góðar viðtökur. Leigh var búinn að skapa sér 

vinnuaðferð sem honum fannst virka og var loksins farinn að gera kvikmyndir sem var 

markmið hans frá byrjun. Eftir Bleak Moments gerði hann ekki kvikmynd í rúm 17 ár. Leigh 

vann á meðan á BBC við að gera sjónvarpsleikrit sem hann vann í samsköpun með leikurum 

Hann fékk loksins tækifæri til þess að gera aðra mynd árið 1988. Eftir þetta hefur hann gert 

kvikmyndir með reglulegu millibili og unnið til margra verðlauna, þar á meðal var Leigh 

valinn besti leikstjórinn á kvikmyndahátíðinni í Cannes fyrir kvikmyndina Naked árið 1993 

og svo vann hann Gullpálmann á sömu hátíð nokkrum árum seinna fyrir kvikmyndina Secrets 

& Lies. Hann vann Gyllta ljónið á kvikmyndahátíð í Feneyjum árið 2004 fyrir kvikmyndina 

Vera Drake. Myndir  Leigh hafa verið sjö sinnum tilnefndar til óskarsverðlauna í gegnum 

tíðina.9 

 

Aðferð Leighs 

 

 Mike byrjar oftast út frá hugmynd eða einhverju sem hann vill fjalla um. Hann getur 

byrjað með eins óljósa byrjunarhugmynd eins og samskiptaleysi para eða eins nákvæma og 

að fjalla um konu sem er uppi um 1950 og framkvæmir ólöglegar fóstureyðingar eða að fjalla 

um síðustu 25 ár breska málarans J.M.W. Turner. Það er erfitt að fjalla nákvæmlega um 

aðferð Mike Leigh skref fyrir skref því hann er ekki mikið að flagga henni og líka að hún 

virðist ekki vera neinn einn ákveðinn hlutur. Hann virðist ekki vera með neitt Exel-skjal þar 

sem hann fyllir út hvert hann er kominn og hvar verkið standi hverju sinni. Hvert verk hefur 

sitt ferli og verkið þróast með því. Það er sífellt flæði á vinnuaðferð hans. 

 Til þess að byrja með þá mælir Mike sér mót við leikara sem hann vinnur með og 

talar við leikarann um verkið. Hann jafnvel gengur svo langt að segjast ekki vita um hvað 

verkið er, ekki vita hver sagan er eða hvað gerist í því eða hvaða persónu manneskjan er að 

leika. Heldur byrjar oft ferlið fyrir hvern leikara sem er bara á spjalli um lífið og tilveruna og 

tilfinningar hvers leikara. Seinna hefur svo tíðkast að leikarinn og leikstjórinn spjalli saman 

um persónur úr lífi leikarans sem hann/hún getur unnið út frá. Þau vinna kannski saman lista 

af hundrað persónum út lífi leikarans, allt frá litlum frænda yfir í konuna sem vinnur í 

bakaríinu á horninu. Svo halda þau áfram að þrengja hringinn af persónum í gegnum spjall 

þar sem persóna getur byrjað að mótast. Mike beitir ýmsum aðferðum við það að hjálpa 

                                                
9 „Mike Leigh.” British Council. Sótt 7. febrúar af https://literature.britishcouncil.org/writer/mike-leigh 
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leikaranum að vinna persónuna áfram. Hann getur beðið leikarann að fara út í búð sem 

persónan eða bara verið hún í heilan dag og gert það sem hann heldur að persónan sé vön að 

gera. Þegar persónan er komin getur Leigh farið að púsla saman handriti eða senum sem 

passa saman. Hvað gerist ef pirraði yfirmaðurinn hittir saklausa blómasalann? Svo eru þessar 

aðstæður spunnar. Þar sem ein persóna hittir aðra. Oft eru leikarar svo mikið í sínum 

persónum og sínum hugarheim að þau vita ekki einu sinni í hvernig tegund af bíómynd þau 

eru að leika. Persónurnar vita oft bara það sem þeirra persóna veit og ekkert annað. Þó svo að 

aðferðin sé unnin af miklu leiti í gegnum spuna þá er það sem er tekið upp aldrei spuni. Allt 

sem er tekið upp og kemst í þá kvikmynd sem Leigh er að gera er æfð atriði sem voru unnin 

áfram útfrá spuna í upphafi en eru orðin vel æfð atriði eins og í flestum bíómyndnum. Við 

sjáum aldrei spunan sjálfan en þessi aðferð gerir það að verkum að áhorfandinn fær þá 

tilfinningu að það búi svo miklu meira á bak við persónurnar en við fáum að sjá. Við sjáum 

bara toppinn af ísjakanum af því sem er að gerast í tilfinningalífi persónunnar. Þessi áferð er 

nánast áþreyfanleg í myndum Leigh og gerir allt í verkum hans aðeins dýpra. Maður fær á 

tilfinninguna að það liggi svo miklu meira að baki persónanna og oft sjáum við aldrei hvað 

það er. En leikararnir vita það og það nær á einhvern hátt að skína í gegn í leiknum.10 

 Leigh safnar saman leikurum úr mismunandi áttum og vinnur með þeim í marga 

mánuði í undirbúningsvinnu. Óstaðfestur orðrómur gengur um að til þess að fara í prufu hjá 

Leigh þá fær hann leikarann til þess að sitja við borð í hálftíma til klukkutíma og Leigh situr 

einn og fylgist með honum. Hann heldur aldrei beint opnar prufur heldur situr einn í herbergi 

með leikaranum og spjallar við hann um lífið og tilveruna í klukkutíma eða tvo. Þetta er 

flókið ferli og þess vegna vinnur Mike oft með sömu leikurunum aftur og aftur. Hann reynir 

að vinna með leikurum sem getað leikið mjög ólíkar persónur. Leikarar sem eru óhræddir við 

að leika mismunandi persónur og eru kamelljón. Ekki leikarar sem leika stöðugt sjálfan sig. 

Mike leikstýrði ungum Gary Oldman í einu af fyrsta kvikmyndamyndahlutverki hans í 

kvikmyndinni Meantime. Núna eru Oldman þekktur fyrir að vera kamelljón meðal leikara. 

Aðferð Leigh gerir leikurum tækifæri til þess að drekka sér í persónuna sem þeir skapa. Í ferli 

Leighs er hægt og rólega er persónan þróuð og rannsökuð af honum og leikaranum í gegnum 

rannsóknarvinnu og spuna þar sem þau komast saman að því hvað býr að baki persónunar. 

Svo lætur hann persónur á frumstigum oft hittast og sjá hvað gerist þegar þau eru í sama 

rými. 11 

                                                
10 Whitehead, Tony. Mike Leigh 
11 O'Sullivan, Sean. Mike Leigh. Contemporary Film Directors. United States of America: University of Illinois 
Press, 2011. 
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  Paul Clements höfundur bókarinnar The improvised play hefur skrifað niður fimm 

höfuðreglur sem virðast vera sameiginlegar vinnureglur Leigh: 

 1. Allt það sem persónan gerir er afleiðing ásetnings hennar. 

 2. Til þess að ásetningur hennar sé til staðar þá verður raunveruleiki hennar og þeirra 

sem hún umgengst að vera trúverðugur. 

 3. Allur spuni, sem er eins og raunverulegur atburður fyrir persónuna, vex sjálfkrafa 

út frá því sem hefur áður komið fram.  

 4. Leikararnir meiga ekki vita ásetning hinna persónanna.  

 5. Það er alltaf talað um spunana sem raunverulega hluti en ekki senur. 

 

 Leikararnir eiga að sökkva sér svo mikið í hlutverk sín að þau eiga að þekkja 

veruleika persónunnar sinnar. Ef leikari er að leika lestarstjóra þá verður hann að vita hvernig 

lestarstjórar vinna og hvað felst í starfi þeirra og atvinnu. Oft vita leikarar í myndum Leighs 

ekki af söguframvindunni í kvikmyndinni eða hvaða aðrar persónur eru í myndinni fyrir utan 

þá sem þeir hitta. Leikurum er bannað að ræða persónu sýna við aðra leikara sem koma að 

myndinni. Eins og í raunveruleikanum þar sem við vitum ekki hvað er að gerast hjá öðru 

fólki, við vitum ekki hvað er að fara gerast í lífi okkar eða af hverju fólk hagar sér eins og það 

gerir. En hann vill svo að leikarar komi úr persónu sinni svo þeir geti horft hlutlaust á það 

sem er að gerast fyrir persónuna. Þó þetta hljómi eins og eitt stjórt flæði hefur Leigh alltaf 

fullkomið frelsi á því hvað gerist fyrir hverja persónu eins og hver annar leikstjóri. Þetta er 

ekki einhver glundroði sem Mike er að reyna festa á filmu heldur leið til þess að vinna 

handrit og frásögn út frá spunavinnu og karaktersköpun leikarans sem verður af myndinni. 

Með þessari aðferð skapar Leigh handritið í ferlinu og tekur það upp eins og hver annar 

leikstjóri. Þegar leikari kemur að myndavélunum er löngu búið að æfa senuna og negla hana 

niður og þá er bara spurning að ná henni á filmu. Enginn spuni endar á hvíta tjaldinu. 

Sundum tekur Leigh upp nokkrar vikur af senum og sendir svo alla í tæknistörfunum  heim 

og vinnur áfram með leikurunum og þau komast að því í sameingu hvernig myndin endar. Þá 

spynna þau áfram og vinna með persónunar og hverju þær hafa lent í. Svo koma allir aftur til 

vinnu og ennþá er ekki beint handrit þar sem senurnar eru skrifaðar niður orð fyrir orð heldur 

stendur kannski „Íbúðin hjá Albert, Svana labbar inn.” En samt eru senurnar algjörlega 

ákveðnar fyrirfram og teknar upp þannig. 12 

                                                
12 O'Sullivan, Sean. Mike Leigh. 
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 Þó eru myndirnar hans ekki endilega alltaf bara fluga á vegg sjónarhorn á matarboði 

venjulegrar verkamannstéttar í Bretlandi þar sem ekkert gerist og allt er dauðadæmt því það 

er það eina sem kom úr spuna leikarana. Leigh segir að til dæmis í kvikmyndinni Vera Drake 

þegar lögreglan bankar uppá heimilið í miðju matarboði og handtekur aðalpersónu 

myndiarinnar, þá er það atriði eða sá partur af frásögninni ekki eitthvað sem kom upp í spuna 

eins og flestir gera sér grein fyrir. Heldur sé það hann að setja eitthvað inn í söguna sem 

höfundur hennar. Þótt aðferð hans hljómi eins og allt handritið sé búið til í organískum spuna 

sem leiðir af sér handrit þá er samt mjög skýrt fyrir Leigh að hann er skipstjórinn á þessu 

skipi. Mike bendir á að eitt það fáránlegasta sem hann heyrir um myndirnar sínar er að þær 

séu allar komnar beint frá spuna og allt sem gerist sé einfalldlega það sem persónurnar vilji 

að gerist. Það er augljóslega hann sem stjórnar öllu bakvið tjöldin. Hann ákveður hvaða 

persónur eru til, hvaða persónur hittast, hvar og allt annað. Hann tekur allar þessar stóru og 

háþróuðu ákvarðanir. Áður en allt ferlið fer af stað er Mike búinn að rannsaka og kynna sér 

vel málefnin sem hann vill rannsaka og semja við leikarana hverjir ásetningar þeirra séu.13  

  Í bók Sean O'Sullivan um Leigh þá talar Leigh um pirring yfir því að það sé litið á 

slíkar ákvarðanir sem eru teknar af Leigh sem einhverskonar brot á þeim samning sem 

áhorfandi gerir við myndir hans. Að svona innskot plots eða sögurframvindunar sé á kostnað 

þessa sanna raunsæis sem Leigh er þekktur fyrir. Leigh segir á móti að þetta ráðabrugg hans 

sé alveg eins mikið ráðabrugg eins og öll önnur ráðabrugg leikstjóra eða þeirra sem segja 

sögu. Af hverju er margra mánaða spuna og karaktervinna sem býr svo til söguframvinduna 

sem verður að handriti eitthvað meira gervi eða minna raunsætt heldur en venjulegi 

Hollywood strúktúrinn sem inniheldur handritshöfund, leikara og leikstjóra sem eru að vinna 

undir yfirumsjón framleiðanda. Ef til vill finnst fólki þetta gífulega raunsæi sem einkennir 

myndir hans vera komið út frá því að ekki mikið gerist í myndum Leigh. Hitchcock sagði að 

bíómynd ætti að vera eins og lífið nema leiðinlegi hlutinn er klipptur úr en myndir Leigh 

virðast fjalla stundum um leiðinlegu hluta lífsins sem gefur þeim þennan raunsæisbrag. Og af 

hverju ætti það að krefjast meira raunsæis að búa til og vinna efni frá leiðinlegri hluta lífsins 

en spennandi hluta lífsins. Þó þessi spunaframleiðsla sem vinnuaðferð sé önnur en sú sem við 

eigum að venjast þá þýðir það ekki að útkoman sé ekki svipuð og hin hefðbunda aðferð. 

Spunaframleiðslan er einungis önnur aðferð til þess að komast að sömu útkomunni sem er að 

                                                
13	O'Sullivan,	Sean.	Mike	Leigh.	
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búa til kvikmynd sem er að mörgu leiti nákvæmlega eins nema að handritið er búið til á 

annan hátt.14 

 

Hverju skilar þessu aðferð? 

 

Spurningin með þessa aðferð er hvort hún skili einhverju öðru eða hafi áhrif á enda 

niðurstöðuna. Er fyrir rest eitthvað öðruvísi við að vinna söguna svona heldur en að skrifa 

einfaldlega handrit og ráða leikara til þess að leika það? Viðtökur gagnrýnenda mynda Leigh 

er oftast sú að þær sýni raunveruleika. Þær eru kallaðar sannar og hreinskilnar. Það er sagt að 

myndirnar hans segi ekki „einhver gerði þetta,” heldur tilkynna þær frekar „þetta var ekki 

búið til, þetta er.” Í stað þess að sýna einhverskonar sögu með mikilvægi hennar og 

móralskum boðskap hennar þá leggja myndir hans frekar áherslu á raunsæi og trúverðuleika 

sem sumum finnst vanta í hinar svokölluðu hefðbundnu kvikmyndir. Þegar höfundurinn 

skrifar handrit af mynd er oftast hugsunin að það verði eitthvað að gerast. Eitthvað til þess að 

ná áhorfendnum. Það er erfitt að skrifa senu þar sem ekkert gerist þar sem maður sér bara 

fyrir sér leiðinlegt tal. Erfiðara væri að skrifa langa senu þar sem allar litlu þagnirnar, öll litlu 

svipbrygðin, öll skiptin þar sem við látum eins og við ætlum að segja eitthvað, eins og við 

verðum að segja eitthvað en gerum það svo ekki og sjáum eftir því. Að skrifa löng svoleiðis 

atriði er erfitt. Þess vegna getur Leigh nýtt sér það að horfa á leikarana spinna og láta þeim 

leiðast því þá getur hann sjónrænt fylgst með þessum litlu augnablikum þar sem eitthvað er 

látið ósagt eða eitthvað gerist sem veldur fólki hugarngri án þess þó að tala um það. Hann 

getur fylgst með hlutum sem væri ógerlegt að koma á blað nema að maður fylgist með 

persónunni vinna frjáls og spynna í rými í lengri tíma. Þetta veldur því að leikararnir setjast 

ótrúlega vel í persónur sínar og líður vel í þeim og Leigh getur fylgst með þeim svo ótrúlega 

lengi og lært um þær og svo valið það sem hann vill að gerist fyrir þær. Hann sér fyrir sér það 

áhugarverðarsta sem getur gerst fyrir þær og það verður að handritinu. Þess vegna virðist 

Leigh komast nær því sem „er” eins og gagrýndendur hafa komið orði á. Því vinnuaðferðin 

gefur Leigh færi að rannsaka persónur og aðstæður sem hann býr til betur og á annan hátt en 

venjulegir handritshöfundar. 15 

  

 

                                                
14	O'Sullivan,	Sean.	Mike	Leigh.	
15 O'Sullivan, Sean. Mike Leigh. 
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2. Ragnar Bragason 

 

 Ragnar Bragason er íslenskur kvikmyndagerðamaður sem tileinkar sér svipaða 

vinnuaðferð og Mike. Ragnar fæddist á Súðavík. Hann hefur enga formlega menntun 

varðandi kvikmyndagerð en hann byrjaði að gera tónlistarmyndbönd og fór svo að vinna sig 

áfram með því að gera stuttmyndir og svo loks myndir í fullri lengd. Það að auki hefur 

Ragnar unnið í leikhúsi og gert leikrit þar með svipaðari aðferð og hann vinnur kvikmyndir 

sýnar. Verkin sem Ragnar hefur gert eru meðal annars kvikmyndirnar Börn, Foreldrar, 

Fangar, Vaktaseríurnar, Málmhaus og fleira. 

 Ragnar var alltaf í einhverskonar kvikmyndapælingum. Þegar hann sá fyrstu Mike 

Leigh myndina sýna, Naked, þá tók hann eftir einhverju sem hann hafði ekki séð áður. Það að 

horfa á myndina fannst honum eins og á bakvið hverja persónu væri eitthvað mun meira en 

maður fengi að sjá í myndinni. Eins og maður fengi bara að sjá toppinn á ísjakanum og það 

byggi miklu meira á bak við hverja persónu. Þetta var fyrir tíma Internetsins þannig að safna 

upplýsingum um vinnuferlið eða hvernig hann gerði myndir sínar var mun erfiðara en það er í 

dag. Hann komst smátt og smátt að því hvernig Mike hleypir leikurum inn í ferlið og leyfir 

þeim að vera partur af sköpun handritsins. Að hann búi til sögu út frá persónunum. Þetta var 

aðferðin sem byrjaði þegar Mike var að leikstýra á sviði. Með þessar litlu upplýsingar um 

ferli Mikes fer Ragnar að móta sína eigin aðferð við að búa til handrit. Þó finnst Ragnar ekki 

eins og það sé hægt að tala um aðferðina hans sem einhvern einn hlut því hann breytir henni í 

hvert sinn sem hann notar hana. 

 

Aðferð Ragnars 

 

 Ragnar byrjar á því að hugsa upp einhverja hugmynd eða „consept“ að einhverju 

verki. Svo ræður Ragnar í hlutverkin út frá þeirri grind sem hann er með. Svo vinnur hann og 

leikarinn mjög náið við að hugsa um þessa persónu. Hvaðan kemur hún, hver er baksagan, 

fjölskylda, hvernig býr hún, hvernig var æska hennar, sálfræði, hjúskaparstaða, áhugamál, 

starf, varð hún fyrir áfalli í æsku eða nýlega? Grunnatriði sem gera manneskju að því sem 

hún er. Öll þessi og fleiri atriði eru rædd um persónuna og aðlöguð að hverjum og einum 

leikara. Sumir leikarar vilja ræða lengi, aðrir skrifa sjálfur, aðrir vinna persónuna einir. Það 

þurfa ekki allir að fylgja sömu formúlu. Það eru engin box sem Ragnar þarf að fylla út til þess 

að getað haldið áfram með persónuna. Hugmyndafræðin er að því meira sem leikarinn veit 

um persónuna því betra verður fyrir hann/hana að spinna. Leikarinn stendur betur í fæturnar 
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og veit hvernig hann á að bregðast við aðstæðum vegna þess að hann þekkir persónuna. Þetta 

getur tekið hálft ár í þróun hjá leikaranum með leikstjóranum áður en spuninn á gólfinu 

byrjar. Jafnvel er leikarinn sendur í vettvangsferðir út í lífið sem persónan til þess að sjá 

hvernig persónan bregst við óvæntum hlutum í lífinu. Þetta gerir það að verkum að 

leikaranum líður eins og hann eigi mikilu meira í hlutverkinu en ella. Markmið Ragnars er 

alltaf að á ákveðnum tíma tekur leikarinn fram úr honum sem höfundur og veit svo meira um 

persónuna og tekur við henni. Hann kemur með hugmynd af persónu og leikarinn tekur við 

þeirri hugmynd, rannsakar og notar sýna reynslu og upplifanir og endar mun meira tengdur 

persónunni en Ragnar.16 

 Þegar Ragnar byrjar svo spunavinnuna er hún mjög vel skipulögð af honum. Leikari 

fær ekki að fara í spuna án þess að hann/hún hafi einhverja grunnþekkingu um persónuna 

sína. Búinn að gera rannsóknarvinnu og þeim líði eins og þeir viti nóg um persónuna. Allt 

sem leikarinn segir er byggt á einhverri þekkingu en ekki úr lausu lofti gripið. Það er alltaf 

rammi fyrir hvern spuna. Ragnar gerir einhverskonar framvindu á því sem á að gerast í 

senunni og hvernig hún muni enda. Hann veit um afstöðu beggja og aðstæður eru mjög 

skýrar. Leikarinn á ekki að finna upp á einhverju nýju úr lausu lofti fyrir utan persónu sína.  

Fyrsta kvikmynd Ragnars var gerð á hefðbundinn hátt. Handrit skrifað, það 

fjármagnað svo ráðnir leikarar og myndin tekin upp. Eftir þá reynslu fannst honum tæknileg 

þekking hans vera næg en það sem skorti var vinnan með leikurnum. Sumir voru góðir en 

aðrir ekki. Hann náði til sumra og sumra ekki. Eftir það setti hann sér það markmið að henda 

öllu sínu öryggisneti, í tækninni og því, og næsta verkefni hans var vinnan með leikurunum 

sem væri í forgrunni. 

Ragnar kemst í samband við leikhópinn Vesturport. Hugmyndin sem hann lagði upp 

til þeirra var engin hugmynd. Engar persónur og ekkert sögusvið. Hann vissi bara að þetta 

gerðist hér og nú í Reykjavík, því það væri praktískt. 

 Seinna hitti hann leikara hér og þar og gaf þeim öllum færi á að koma með hvað sem 

væri til hans. Bara eitthvað sem leikarinn hafði áhuga á að rannsaka og prófa. Leikarinn og 

Ragnar fara og hittast og ræða persónurnar áfram. Hvað leikurunum langaði að prófa. Svona 

gekk þetta í tvö ár áður en það var farið í tökur. Reglan var ennþá sú að þú áttir bara að hugsa 

um þína persónu. Þau áttu ekki að vera skrifa söguna. Með þessari aðferð sem var spurningin 

„hvað langar þig að leika?” varð til söguþráðurinn í myndunum Börn og Foreldrar. Ekkert 

                                                
16	Ragnar Bragason leikstjóri. (f. 1971), Viðtal tekið af Pálma Frey Haukssyni og Hildi Selmu Sigbertsdóttur á 
101 Hotel þann 30. janúar 2018. Þessi kafli er unninn upp úr viðtali við Ragnar Bragason. 
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handrit var skrifað fyrir myndirnar. Það var aldrei skrifuð niður ein lína af samtali. Á tökustað 

var ekkert handrit heldur bara aðstæður og hvað gerist í þessari aðstæðu. Upphaf, miðja og 

endir senunnar. Hver eru átök og forsendur og allt það. Og svo er bara senan skotin leikarinn 

þarf að finna leiðina til þess að komast í gegnum senuna á stað og stund. Við fyrstu töku var 

hver sena kannski tíu mínútur og Ragnar vissi að það væri allt of mikið fyrir tveggja tíma 

mynd þannig að hann sem leikstjóri valdi út það sem honum fannst skipta máli og hvað skipti 

ekki máli. Það varð allt að nást í einni töku því hann gat ekki reddað sér í klippiherberginu 

því hann var ekki með mörg skot af hverri senu heldur varð allt að nást í þessu ákveðna skoti.  

 Það er vegna þess að á Íslandi er styrkjaumhverfið þannig að þú verður að vera með 

handrit þá hefur Ragnar þurft að aðlaga hugmyndir sínar og handrit að þeim raunveruleika og 

er farinn að búa til handrit með aðferðinni. Ragnar segir að sundurliðun á aðferðinni hans sé í 

grófum dráttum: 

 1. Hugmynd/Consept 

 2. Ráða leikara 

 3. Leikaravinna. Að finna persónur með leikurum. 

 4. Söguframvinda 

 5. Spuni 

 6. Úr spuna verður til handrit. 

 7. Æfa í leikhúsi eða taka upp fyrir sjónvarp 

 

Stuttu eftir Börn og Foreldra fer Ragnar að gera Vaktaseríurnar. Þá hittist 

leikhópurinn saman ásamt handritshöfundinum (Jóhann Ævar Grímsson) og ræða hugmyndir 

af mögulegum aðstæðum sem gætu komið upp í hverjum þætti. Eftir mánuð af slíkum 

fundum þá sitja Ragnar og Jóhann uppi með fleiri hundruð blaðsíður af nótum. Úr því gerir 

hann svokallað spunahandrit eða einhverja grind út frá því. Atburðarrás fyrir hvern þátt. Í 

æfingaherberginu spinna leikararnir hvert atriði í réttri tímaröð svo þeir vita hvað er búið að 

gerast fyrir persónurnar fyrr í þættinum. Til þess að við gerum okkur grein fyrir hversu mikið 

efni þetta er, þá eru þetta um 15 atriði fyrir hálftíma sjónvarpsþátt sem gæti endað í sex 

klukkutímum af spuna. Sumir spunar eru líka lélegir og virka ekki og þá þarf að gera aftur og 

breyta ef til vill forsendum persónana fyrir það atriði eða breyta ásetningnum. Oftast er hver 

sena bara spunnin einu sinni. Þetta tekur Ragnar svo allt upp og horfir á og fer að grisja hvað 

hann vill nota og hvað ekki. Úr þessum spuna fær Ragnar svo nokkrar blaðsíður af efni sem 

er bara leir fyrir hann til þess að fara smíða senuna og móta hana. Um fimmtíu prósent af því 

efni sem endar í handriti eru setningar eða texti sem varð til í spuna. Þar að auki virka þessir 
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spunar eins og æfingaferli fyrir leikarana. Það er eitt að tala um persónu og hugsa um hana en 

að fá að máta hana úti á gólfi er mikilvægt og prófa hana áfram þar. Það er öðruvísi að hugsa 

sér hvernig persónan bregst við einhverju og prófa það á gólfinu. Þegar spunaferlið var búið 

skiptu Ragnar og Ævar með sér upptökunum og skrifa niður handrit fyrir hvern þátt. 

Ragnari dreymir um að gera leikrit þar sem er ekkert handrit eða leiktexti. Hann þarf 

þá að hafa langan þróunartíma og skýra aðstæður og forsendur og svo gerist bara leikritið á 

hverju kvöldi. Sýningarnar og framvindan væri alltaf eins en leikarinn gæti ekki treyst á 

textan sinn eða að hann eigi að ganga inn á þessari setningu. Hann segir að leikarar eru 

margir hverjir með svo mikin límheila að í hvert sinn sem leikari leikur senu og gerir eitthvað 

rétt þá finna þeir fyrir því og reyna að læsa það sem þeir gerðu rétt í fyrstu tökunni aftur og 

breyta öðru. Og eftir nokkar tökur eða rennsli á senu þá eru leikarnir búnir að finna það sem 

virkar og gera það mjög svipað aftur og aftur. Þá finna þeir sjálfir taktinn í senunni. Þrátt fyrir 

að vera búinn að negla niður þetta „elimennt“ gæti leikarinn aldrei slakað á því að hann/hún 

veit aldrei hvað hinn leikarinn kemur með. Hann/hún getur ekki treyst á það að senan verði 

alltaf eins.  

 Spunarnir sem Ragnar notar eru ekki bara notaðir til þess að skrifa sögu eða byggja 

handritð. Frumspuni er spuni sem gerist utan tímaramma verksins. Oft spinna persónur 

hvernig þær hittust. Bara til þess að vita það fyrir sjálfan sig. Það er ekkert sem endar í 

verkinu og átti aldrei að gera það. Spuninn er þar notaður í eitthvað annað en að skapa skrifað 

handrit. 

   

Hverju skilar þessu aðferð? 

 

Í byrjun 21. aldarinnar var ákveðin gremja og á sama tíma gredda í íslenskum 

kvikmyndargerðarmönnum. Framleiðsla á íslenskum kvikmyndum jókst mjög mikið en á 

sama tíma þráðu leikstjórar að koma listforminu á næsta stig hér á landi. Það sem var oft 

helsta gagnrýnin sem kvikmyndaformið fekk á sig á Íslandi var leikurinn. Hann þótti ekki 

nógu raunverulegur. Það var alltaf eins og fólk stæði á sviði og talaði eins og fólk á sviði en 

ekki eins og fólk tjáir sig í raunveruleikanum. Íslenskar kvimyndir voru sagðar leikhúslegar. 

Eftir að Ragnar sér Naked sér hann eitthvað nýtt í kvikmyndagerð. Ef til vill einhverja 

ofurraunsæi sem ætti heima í íslenskri kvikmyndargerð í stað þess að við værum einfaldlega 

að kvikmynda leikrit. Sem gerist þegar þjóð hefur gríðarlega mikla reynslu að setja upp 

leikhús en mun minni við að framleiða kvikmyndir. Ragnar sankar að sér öllu sem hann getur 

um Leigh og reynir að koma þessu raunsæi í íslenska kvikmyndagerð. Hann leikstýrir 
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kvikmyndunum Börn og Foreldrar. Þar var í fyrsta sinn ákveðinn „nateralískur“ tónn sleginn 

í leik í íslenskum kvikmyndum. Því er þessari vinnuaðferð Ragnars sem kemur frá Mike 

Leigh að þakka og engu öðru.  

Í kvikmyndunum Börn og Foreldrar sést að Ragnar var að gera tilraun til þess að 

skrifa handrit á annan hátt en tíðkaðist. Með því að skrifa það ekki blað heldur skrifa það með 

spuna. Hann mótaði aðstæður og persónur með öðru fólki og kannaði hvernig það væri ef 

persónurnar hittust. Svo fínpússaði hann í hverju skrefi. Hann fínpússar skrifin án þess að 

skrifa nokkurn skapaðan hlut. Fínpússar í persónusköpuninni, í rannsóknunum, á æfingunum, 

á tökudegi og þegar hann klippir myndirnar. Þá skapar Ragnar sér þá vinnuaðferð að í stað 

þess að skrifa handrit þá er ferlið allt leið til þess að skrifa handrit. En því miður er það ekki 

gerlegt á Íslandi að fá styrk fyrir kvikmynd án handrits. Auk þess eru auðvitað sumir leikarar 

sem einfaldlega vilja ekki vinna svona. 

Stuttu seinna ákveður Ragnar að þróa aðferð sína áfram. Næsta verkefni hans er 

Vaktarserían. Ragnar spyr sig hvort það sé hægt að koma stórri hugmynd eins og kalda 

stríðið og setja það á svið inn á bensínstöð. (Jón Gnarr er Sovétríkin, Pétur Jóhann Bandaríkin 

og Jördundur Ragnarsson Ísland.) Hann hleypir leikurunum aðeins meira inn í vinnuna því 

þeir hafa tilfinningu fyrir dramatúrgíu. Í þessu verkefni er mun meiri grind enda er verkefnið 

stærra og mun skipulagðara varðandi útkomuna. Ragnar sýnir hérna ákveðið traust til 

leikarana og leyfir þeim að vera með í hugmyndavinnunni fyrir skipulag þáttana að fá að 

bulla saman hvað gæti mögulega gerst í þeim. Og hann leyfir þeim að eiga við efnið sem þeir 

sjálfir en ekki sem persónurnar sem þeir leika. Þeir þurfa ekki að spinna hvað gerist heldur 

geta komið með hugmyndir áður en þeir fara út á gólf. En líkt og Leigh segir þá er Ragnar 

yfir þessu verkefni og ræður uppbyggingunni og hvert þetta stefnir allt. Leikarinn er einungis 

blekið sem leikstjórinn skrifar handrit sitt með.  

 Þessi vinnuaðferð Ragnars eykur raunsæi og leik í verkum hans mjög mikið. Aðferðin 

er mjög henntug fyrir þá sem vilja þjálfa það að ná góðum leik hjá leikurunum sínum. Hún 

bíður upp á raunsæi í leik þar sem leikararnir kafa djúpt ofan í persónur sínar áður en það er 

búið að skrifa einn staf í handritinu.  

 

 

 

 

 

 



 

 18 

3. Improv Ísland  

 

 En þó að ég hafi farið ítarlega í þessa aðferð er þetta ekki eina aðferðin til þess að 

framleiða efni með notkun spuna. Stundum er spuninn sjálfur það sem er notað á sviðinu og 

hans aðferð er sýningin. Eins og á sýningum Improv Ísland er spuninn sjálfur það sem 

áhorfandinn sér á sviði. Það sem er heillandi við verkið er að sjá fólk spinna efnið og búa það 

til fyrir framan áhorfandan. Áhorfandinn fær að sjá fæðingu efnisins og dauða þess þar sem 

það verður aldrei aftur notað eða sýnt. Áhorfandinn fær að upplifa eitthvað sem hann er 

partur af og er aðeins búið til á því augnabliki og öll sú aðferð beinist að því að fanga 

augnablikið því svo er það farið. Einhverskonar leikhúsnúvitund.  

 Improv Ísland tekur þessar aðferðir Ragnars og Leigh skrefinu lengra. Fyrst var alltaf 

skrifað handrit og svo leikið. Þeir taka þetta einu skrefi lengra og horfa á leikarana spinna og 

skrifa svo eða móta það niður í handrit sem er svo flutt. En hjá Improv Ísland er spuninn 

sjálfur sem það sem er flutt. Spuninn er efnið sem er boðið uppá. Í stað þess að kafa dýpra í 

raunveruleika í leik þá kafar Improv Ísland í raunveikurleikann að búa til efnið. Áhorfandinn 

er allan tíman meðvitaður um að það sé verið að spinna á staðnum og allt sem hann sér er 

spuni. Strax í upphafi allra sýninga er það tekið fram. Allt er spuni og allt sem þú sérð á 

sviðinu er ekki búið að ákveða fyrirfram. Allt er búið til á staðnum. Áhorfandinn á ekki 

endilega að detta ofan í raunsæið sem það er að spunaleikarinn Jón er að leika Stefán pípara 

sem á við vandamál að stríða. Áhorfandinn á að samsvara sig með spunaleikaranum sem er 

að reyna að vera fljótari að hugsa en allir í salnum því ef hann er fyrirsjáanlegur er hann 

leiðinlegur. Eins og fyrirsjáanlegar myndir eða fyrirsjáanlegt leikhús. Improv skapar 

jafningjagrunndvöll milli áhorfanda og leikara. Hefðbundið leikhús segir við áhorfandan 

„sjáðu hvað við erum búin að vera að gera.” Improv segir „sjáðu hvað við erum að gera.” 

Áhorfandinn fær líka að taka þátt í sköpuninni með því að kalla fram orð sem spuninn byrjar 

á. Og svo eru viðbrögð áhorfandans oftast það sem hefur mest áhrif á senuna.  

 Improv bendir á að spuninn sjálfur sé það mikilvæga. Að hann sé það sem er vert að 

horfa á. Ekki bara sem tól til þess að búa til efni heldur er hann sjálfur efnið. Það að fylgjast 

með manneskju að þykast vera einhver önnur en hún er og á sama tíma að reyna að finna út 

hvað þessi manneskja sé að fara segja næst sé raunsærra heldur en nokkuð handrit kemst 

nálægt. Þessi berskjöldun sem það er að standa á sviðinu með ekkert milli handana sé ofur 

raunsætt. Þar sem athöfnin við að reyna að spynna fyrir framan fólk sé það sem sýnir hvernig 

þessar manneskjur eru. Að það segi miklu meira um fólk en það að sjá leikara, reyna að leika 

manneskju, sem einhver reynir að skrifa um í handriti, sem handritshöfundurinn sé að reyna 
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að líkja eftir manneskju sem hann/hún þekkir og sú manneskja sé að reyna að haga sér eins 

eðilega og hún getur og kann. Að það sé svo langt hugrenningartengsli og mikið af 

millimönnum í ferlinu og ef til vill er hægt að segja meira um manneskjur með því að sína 

þær í rauntíma reyna að komast að því hver þessi manneskja er með því að búa hana til á 

staðnum fyrir framan áhorfendur. Að sú gjörð sé raunsæið sem sé verið að leita eftir. 

 

4. Kriðpleir 

 

 Fleiri nota samt spuna sem tól til þess að framleiða efnið sitt. Til að mynda er hægt að 

benda á sviðislitahópinn Kriðpleir, þeir Ragnar Ísleifur Bragason, Friðgeir Einarsson, Bjarni 

Jónsson og Árni Vilhjálmsson. Þó þeir séu ekki mikið að vinna úr aðferðum spuna til þess að 

framleiða efni vita þeir af honum og treysta. Besta og skýrasta dæmið er til að mynda í 

sýningunni Ævisaga einhvers. Á frumsýningardegi kom upp sú staða að Friðgeir, Árni og 

Ragnar sitja allir á sviðinu og koma á stað í handritinu sem nefnist þeir tala um snittur og 

eitthvað. Það var atriði sem hafði aldrei verið æft eða rennt. Þeir vissu ekkert hvað þeir ættu 

að gera á sviðinu og byrja að spynna. Úr því verður til tíu mínútna umræða um snittur á 

sviðinu sem hefur aldrei verið æft áður eða farið í að einhverju leiti. Þá var tilfinningu 

leikaranna bara treyst og þá sköpuðu þeir tíu mínútna atriði um snittur sem hafði aldrei orðið 

til nema á þessum stað og á þessum tíma á sviðinu. Þetta atriði springur á frumsýningu því 

það fær hlátur og þá vilja þeir kanna það meira. Á næstum sýningum halda þeir áfram að þróa 

það og þétta miðað við viðbrögð áhorfenda og atriðið heldur áfram í mótun í gegnum þann 

spuna. Svo taka þeir umræðuna eftir á hvernig það atriði er að virka og hvað virkar best. 

Mjög svipað ferli og Ragnar Bragason segir virka í gólfvinnu nema þarna fáum við að sjá 

vinnuna sýningu eftir sýningu en ekki bak við lokaðar dyr að leitast eftir fullkomnun sem er 

svo sýnt á frumsýningardegi. Verkefni Kriðpleir er ekki að reyna að rannsaka efnið lengra út 

eða teygja út það sem þeir geta verið að tala um heldur reyna þeir að niðurnjörfa það og búa 

til eins gott samtal um snittur og þeir geta. Þeir sækjast eftir því að fullkomna efnið svo að ef 

þeir myndu sýna Ævisaga einhvers 200 sinnum þá væri þessi snittuumræða komin og orðin 

fastmótuð eftir ákveðið margar sýningar en makmiðið væri ekki að rannsaka umræðuna í 

hvert skipti sem þeir tala um það á sviðinu. Sýningar Kriðpleirs eru þó ekki meitlaðar í stein. 

Leikari hópsins Friðgeir Einarsson viðurkennir það að vera latur við að læra línurnar sínar og 

hreinlega ekki gera það. Þetta veldur því að sýningar hópsins eru oftast mjög lausar í 

skorðum þar sem aðrir meðlimir hópsins aðlagast því oft að línur verksins eru oftast ekki 

sagðar í sömu röð og geta ekki treyst á það 100% hvaða orð meðleikarinn er að fara að segja. 
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Heldur vita þeir aðeins um hvað hann er að fara tala um. Þetta skapar einskonar 

spunatilfinningu inní verkinu þar sem það er eðlilegt tal í því þegar þeir eru að tala um sama 

efni og þema í hverri sýningu, en sýningarnar eru ekki orð fyrir orð eins. 17 

 Þessi spunakeimur sem leikur í gegnum sýningar Kriðpleirs gefur þeim annan brag en 

þekkist í íslensku leikhúsi. Verkin verða lausari í skorðum og sumir myndu segja meira 

lifandi. Þar sem enginn meðlimur Kriðpleirs er menntaður leikari þá er styrkleiki þeirra ekki 

að sannfæra okkur um að þeir séu aðrar persónur upp á sviði. Að þeir séu að leika einhvern 

annan. Heldur eru þeir að leika aðra gerð af sjálfum sér. Enda heita þeir allir það sama á sviði 

og utan þess. En til þess að þeir geti leikið þessa útgáfu af sjálfum sér á sviði hentar þeim að 

hafa handritið svolítið laust í skorðum. Ef þeir færu algjörlega eftir handriti þá myndi það 

eflaust veikja leik þeirra sem er áhugarvert að líta á.  

 Ef meðlimir Kriðpleirs myndu kunna handritið sitt þá trúa þeir að þeir væru verri 

leikarar. Þá myndi vera erfiðara fyrir þá að sannfæra okkur um hvað sé að gerast á sviðinu. Á 

vissan hátt eru þeir að vinna með framtíðardraum Ragnars Bragasonar hér að ofan með að 

hafa ekkert handrit. Því sýningar þeirra virka best án þess að þær séu alltaf 100% eins í hvert 

sinni heldur aðeins lausar í skorðum.  

 Þeir nota ekki spunan til þess að búa til efni eins og Ragnar og Leigh. Spuninn er ekki 

það sem þeir eru að sýna eins og hjá Improv Ísland. Heldur er spuninn notaður sem 

öryggisnet umhverfis sýninguna þeirra. 

 

5. Tengdó 

  

 Annað dæmi um það sem spuni er notaður sem framleiðslutæki er uppsetning 

Borgarleikhússins á leikritinu Tengdó. Þar fjallar leikarinn Valur Freyr Einarsson um 

föðurleit tengdamóður sinnar. Hún fæddist á Íslandi árið 1945 og var ástandsbarn. Móðir 

hennar var íslensk en faðir hennar bandarískur hermaður. Hann fór aftur til Bandaríkjana áður 

en hún fæddist og hún verður svokallað ástandsbarn sem þekkir aldrei föður sinn. Þegar hún 

vex úr grasi ákveður hún að leita uppi föður sinn sem er hægara sagt en gert, að hafa upp á 

einum hermanni úr seinni heimsstyrjöldinni með lítið af upplýsingum um hann. Valur Freyr 

lagði í gríðarlega rannsóknarvinnu við verkefnið að lesa sig til og finna uppá fólki sem gat 

lýsti raunveuleikanum á Íslandi frá þessum tíma. Hann tók viðtöl við fólk sem tengdist þeim 

                                                
17 Friðgeir Einarsson sviðshöfundur. (f. 1981), Viðtal tekið af Pálma Frey Haukssyni á Hlemmur Square 15. 
febrúar 2018. 
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sem var verið að fjalla um og rannsakaði efnið eins og hann gat áður en hann fór að festa það 

niður í handrit. Þegar hann var kominn með þær upplýsingar sem honum þótti nægilegar þá 

settist hann niður og skrifaði niður mismunandi aðstæður og ásetningar persóna í sögunni. Þó 

þungamiðja verksins sé leit tengdarmóður hans að pabba sínum. Hann skrifaði niður allar 

aðstæðurnar en skrifaði svo ekki handrit út frá því eins og hefði ef til vill verið eðlilegast að 

gera í stöðunni. Þess í stað settist hann niður einn með upptökutæki og fann aðstæður og 

ásetning í nótunum sínum og spann. Hann einfaldlega spann allar þær aðstæður sem hann 

hafði komið auga á. Oft einn í sumarbústað, skrifstofunni sinni eða bara heima hjá sér, þá 

spann hann þangað til að honum fannst hann vera búinn að fullnýta aðstæðurnar sem hann 

hafði fyrir framan sig. Svo hlustaði hann á upptökurnar og skrifaði allt sem hann sagði niður 

orð fyrir orð. Eftir það las hann það yfir og henti öllu sem honum fannst ekki nógu gott. Þetta 

gerði hann í nokkra mánuði þangað til að hann var búinn með allar aðstæðurnar, búinn að 

skrifa spunan niður og svo henda því sem virkaði ekki. Svona spann hann til handritið af 

verkinu Tengdó í stað þess að skrifa það.18 

 Þarna reynir Valur Freyr að nota innsæi sitt sem leikari sem tól til þess að skrifa. 

Hann sest niður og les til dæmis „tengdó að fá símtal að pabbi hennar sé ennþá í 

Bandaríkjunum.” Og svo fer hann af stað og talar upphátt um það sem hann heldur að hún 

myndi segja þegar hún fengi þessar nýju upplýsingar. Hann virkjar leiklistarstövar heilans til 

þess að ná utan um efni sem hann er að rannsaka og reyna að koma því frá sér. Það sem er 

frábrugðið aðferð Vals og annarra aðferða sem ég hef talið upp hérna er að Valur er eins 

manns framleiðslufyrirtæki. Hann rannsakar, finnur aðstæður og spynnur en fær svo ekki að 

fara heim. Hann þarf að skrifa niður allt sem hann spinnur og svo lesa það og henda því sem 

honum finnst ekki virka eða vera lélegt og endurflytja það sem honum fannst virka og leggja 

mat á það. Hann þarf stöðugt að vera innra og ytra auga verksins. Að hafa heildarsýn á verki 

sem hann sjálfur er að gera. Hann er eins og götulistamaður sem heldur á sjö hljóðfærum að 

reyna að spila á þau öll á sama tíma og herma eftir sjö manna hljómsveit, meðan hann er líka 

að taka lagið upp. 

 

 

 

 

                                                
18 Persónulegar samræður milli míns og Vals Freys ásamt fyrirlestri sem hann hélt í áfanganum Samræður í 
Listaháskóla Íslands. 
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6. Samanburður 

 

   Eftir þessa rannsóknarvinnu sér maður að það er ekki eins gríðarlega mikill munur á 

spunaaðferðum á Íslandi og aðferð Mike Leighs. Þó sértaklega þar sem Mike Leigh tjáir sig 

lítið um aðferð sína og hún virðist ekki vera negld niður sem einhver einn ákveðinn hlutur 

heldur aðlagast hún hverju verkefni fyrir sig og er því síbreytileg. Aðferð Ragnars 

Bragasonar byrjaði svo sem einhverskonar gisk á hvernig Mike vann sín handrit og svo 

þróaði Ragnar aðferð sína áfram eftir því sem virkaði og virkaði ekki. Aðferð Ragnars er líka 

síbreytileg eftir hverju verkefni til að aðlagast því og önnur ástæða fyrir því að hann fylgir 

ekki alltaf nákvæmlega sömu formúlunni er að hann er sífellt að breyta aðferðinni sinni til 

þess að ögra sér. Aðferðin er í stöðugri þróun. Sviðslistahópurinn Kriðpleir vinnur ekki eins 

mikið með spuna til þess að þróa efni og maður mundi halda. Þeir þekkja spuna vel og treysta 

hver öðrum á sviði þar sem sýningin þeirra er mjög formföst þó að hún sé ekki endurtekin orð 

fyrir orð kvöld eftir kvöld heldur er frekar laus í sér sökum þess að Frigeir Einarsson kýs að 

læra ekki línurnar sínar. Þetta gefur sýngum þeirra spunablæ þó svo að vinnuaðferð þeirra til 

þess að búa til efni í ferlinu einkennist ekki af spuna. Sýningar Improv Ísland fagna 

spunaaðferðinni sem efninu. Að spuninn sjálfur sé það sem maður er kominn til þess að sjá. 

Mike Leigh sagði eitt sinn að listamenn séu alltaf að spynna. Hvort sem þeir eru að mála, 

teikna, skrifa, leika eða semja. Þó skipir máli hvaða listform hver listamaður notar í hvert 

sinn. Valur Freyr sýnir það með vinnuaðferð sinni við hið margverðlaunaða verk Tengdó að 

hvernig þú framleiðir efnið skiptir máli eftir því hver þú ert sem listamaður. Valur Freyr sem 

er menntaður leikari ákveður að búa til handritið eftir langa rannsóknarvinnu með því að 

spynna það í stað þess að skrifa það. Það gerir hann algjörlega einn og notar það sem 

vinnuaðferð sína. Hann notfærir sér Shamanainn innra með sér til þess að framleiða efni og 

veita honum andagift.  

 

 7. Niðurlag 

 

Allar þessar aðferðir notfæra sér aðferðarfræði spunans og eru í raun mjög líkar. Það virðist 

ekki vera gríðarlega mismunandi aðferðir sem er beytt í framleiðslu efnis með spuna. Í 

grunninn er efnið valið, það spunnið og svo er grisjað frá það sem virkar og það sem virkar 

ekki. Ekki er mikið af brögðum sem eru notuð til þess að ná sem besta spuna til þess að vera 

með sem besta efnið. Mismunurinn liggur oftast í útgangspunktinum. Stundum er mestri 

orkunni veitt að persónunum sjálfum áður en spuninn byrjar eins og aðferð Mike Leigh og 
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Ragga Braga. Stundum er spuninn notaður sem límið sem límir saman handritið eins og í 

verkum Kriðpleirs þar sem spuninn er notaður á sviði. Stundum er spuninn sjálfur 

viðfangsefnið eins og í sýningnum Improv Ísland. Og stundum er spunnið út frá alvöru 

aðstæðum og alvöru persónum úr sínu næsta nágrenni eins og tilviki Vals Freys í verkinu 

Tengdó. Spuni er notaður á marga vegu sem virðast allir frekar líkir en ef þeir eru skoðaðir 

gaumgæfilega sést að regluverkið í kring um spunan er misjafnt eftir því hverskonar efni þú 

ert að framleiða.  

Ég ætla að enda þetta á að benda á að allar okkar stundir og allt okkar líf er einn stór 

spuni. Flest okkar eru að reyna að fylgja tilfinningunum og gera það rétta í hverjum þeim 

aðstæðum sem við stöndum frammi fyrir. Við reynum að giska og spinna hvað sé rétt að gera 

hverju sinni.  En eins og Milan Kundera segir í skáldsögu sinni Óbærilegur léttleiki 

tilverunar: 
 

„Hvaða skólastrákur sem er getur gert 

 tilraunir í verklegri eðlisfræði í því skini 

að sannprófa einhverja vísindalega tilgátu. 

En vegna þess að maðurinn lifir bara einu 

sinni, gefst honum ekki færi á að sannprófa 

tilgátuna með tilraunum og kemst því aldrei 

að því hvort hann hefur gert rétt eða rangt 

með því að fylgja tilfinningum sínum.”19 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 Kundera, Milos. Óbærilegur léttleiki tilverunar. 5. Útgáfa. Reykjavík: Forlagið, 2012. 
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