
NOTATER FRA REGIKURS DEL 2 MED ØYVIND FRØYLAND 

Arbeidsmetodikk for en regissør 	
noteret av Jannicke Johansen	og	Jarle Berntsen	
 

Det store og hele målet	
På film og teater ser vi ofte handling uten dybde, scener som bare flyr forbi og vi sitter 
upåvirket tilbake til tross for store ord og bevegelser. Målet vårt er å gi scener dybde, gi 
karakterene flere lag, gjøre dem interessante og “saftige”. Dette kurset er til for å lage 
gode situasjoner hvor publikum involveres og engasjeres. 
 
Målet var å få scener vi hadde forberedt (i mer eller mindre grad) opp til et nivå hvor 
filmingen kan begynne. 
 
Vi tok utgangspunkt i de 5 spørsmål: 
Hvem er jeg 
Hva gjør jeg her? 
Hvor kommer jeg fra? 
Hva er mitt forhold til omgivelsene? 
Hva er mitt behov? 
 
Om en scene ikke fungerte, var vår oppgave å peke på hvilke av de 5 områdene som 
ikke var blitt gjennomarbeidet. Situasjonsregi fremfor resultatregi. Tenke at man skal 
skape ”komprimert liv”. 
 
Behov/mål 
Det ble lagt mye vekt på spørsmål 5 som er den drivende kraften i en scene. Vi kan for 
hver scene dele et behov, f.eks. “å bli elsket” opp i delmål, f.eks. “bli venner med”. Det 
er viktig å bare ha ett delmål for hver scene. 
 
Hver skuespiller kjemper for sitt delmål gjennom forskjellige strategier. Ut ifra teksten 
finner vi underteksten som danner strategiene - det vi egentlig sier i forhold til det vi 
prøver å oppnå. Vi pugger underteksten, ikke selve teksten. 
 
Følg impulsen! 
Å løsrive seg fra teksten er viktig. Det er når skuespilleren begynner å handle ut ifra 
impulser og ikke lenger er avhengig av å huske tekst at scenen begynner å leve. Vårt 
neste uttrykk må baseres på motspillers reaksjon, og vi må handle ut ifra dette. (Acting 
is reacting!) 
 
Vårt forhold til rommet 
Det er viktig at vi har et forhold til rommet. Er det karakterens eget rom, må vi se det. 
Han må vite hvor ting er og forholde seg til objektene som han ville gjort om han hadde 
eid dem. Setter du deg forsiktig ned i din egen godstol? Viktigheten med en emosjonell 
dagbok, hvor man finner erstatninger fra sitt eget liv, for å bli mer aktiv og finne behov. 
Viktig å bruke alle sansene i et rom, og helst kjenne på rommet i rundt 45 minutter før 
man spiller ut en scene. 
Behavourisme - Kanalisere energi, å kamuflere. 
 
Viktig å fokusere på å ikke bli fargelagt av motspilleren gjennom å speile seg i spillet til 
motspiller.  Det er også viktig å ta bort egen moral rundt handlinger for å skape gode og 
ekte karakterer, og rettferdiggjøre deres handlinger. (F.eks. jenta og Øigarden) Det er 
viktig å finne positive trekk ved karakteren, karakteren handler ikke ondt ifølge seg selv. 
(For eksempel Breiviks visjon og motivasjon)  
 
Øvelser og teknikker som ble tatt i bruk/forklart: 



 
Common pain 
Man kjenner ‘smerten som definerer en selv’ og finner den i partneren. For eksempel 
gjennom utroskap eller det å miste noen man er glad i. Sitte ovenfor hverandre, og se 
hverandre inn i øynene.  Viktig at skuespilleren tror at man har vondt fremfor å spille at 
man har vondt. I denne øvelsen kan man også skive en lapp hvor man utdyper ” Hva 
savner jeg mest i verden?” For eksempel. respekt, anerkjennelse, mangel på kjærlighet, 
ingen stoler på meg etc. 
 
Sexual fantasy 
Gjennom en erotisk fantasi, styrkes båndet til medspiller. I denne øvelsen begynner man 
å fokusere på medspillerens attraktive kroppsdeler, og videre går man til å jobbe med 
det sensoriske, dvs. hvordan man vil berøre personen. Videre til de seksuelle fantasiene 
om hva man vil gjøre med medspilleren, og hvordan. Den avsluttende delen av øvelsen 
er å fokusere på drømmesexen med medspilleren. Det er her viktig å slippe alle 
hemninger for å frigjøre seg fra sin egen moral og forbudte tanker. 
 
The Chair 
Avspenningsøvelse hvor man går igjennom og slapper av i alle muskelgruppene i 
kroppen. 
 
Seksuell dødsfantasi 
Ideen om at alt er erotikk er en viktig faktor i menneskesinnet, og utsagnet ”Å drepe er 
en seksuell akt”. Denne øvelsen går ut på å ignorere all informasjon fra motspiller, og 
begynne å forestille seg at man begynner å brekke et og et ribbein på motspilleren. Først 
brekke et ribbein på høyre side, og deretter tre ribbein på venstre side. Du stikker hånda 
inn i brystkassen til motspiller, og tar rundt det pumpende hjertet. Deretter drar du det 
pumpende hjerte ut av kroppen! Du holder hjertet i hånden, og med den andre hånden 
river du sakte av arterier og sener bit for bit. Du maltrakterer hjerte til det ikke er noe 
igjen, og deretter tramper du på restene. 
 
T.R.E. 
Tension Release Excersises 
Ved hjelp av å ligge i en spesiell stilling hvor kroppen begynner å skjelve, rydder vi opp i 
underbevisstheten og “rebooter hjernen”. 
 

Italiener 

Øvelse for å bryte ufokuserte temposkifter ved hjelp av en hurtig gjennomgang av 
teksten/ dialogen. Fokusere på å lytte, prosessen og verdien av underteksten/ det 
ubevisste. 
 
Lappen 01 

Skriv en lapp med 10 måter man er ond eller har sviktet. Deretter bretter man lappen 
sammen, og gi til medspiller. Visheten om at medspiller kan lese hemmeligheten din, 
skaper en frykt og en spenning, samtidig som den trigger maktforholdet mellom 
skuespillerne. 
 
Lappen 02 ”Fri flyt” 

Skrive en lapp for å få tilgivelse; ”…(navn på en reel person du har såret), jeg vil at du 
skal tilgi meg fordi…”. Eller en lapp med; ”Du…(navn på reel person) har skuffet meg 
fordi…”.  Deretter setter man seg på lappen, og fokuserer på at livet ditt er avhengig av å 
få tilgivelse eller vise skuffelsen til / fra medspilleren.  
 

Personlig objekt 

Skuespiller har med et personlig objekt for å skape troverdighet i rommet. 
 



Erstatning 

Finne indre objekter som erstatning for noe man skammer seg for eller noe av det verste 
man har gjort i livet. For eksempel. Vært i fengsel. 
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