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FORTÆL OM DIN MOTIVATION FOR AT STARTE ET 
TVÆRKUNSTNERISK PROJEKT

Som skuespilstuderende går meget af undervisningen 
ud på at blive instrueret eller undervist af en instruktør 
eller fagligt kompetent underviser. Ofte handler arbej- 
det om at afvikle en tekst eller en historie, som den 
pågældende undervisningsansvarlige har valgt.

Det kan klart være spændende kun at fokusere på 
formidlingen af en tekst eller en historie, men jeg har 
længe haft lyst til selv at være skabende. Til selv at 
skrive en tekst, og i dette tilfælde instruere en film. 
Jeg ville prøve at skabe min egen vision/fortælling og 
følge den til dørs.

Min motivation var også, at jeg gennem arbejdet som 
instruktør måske selv ville blive en bedre skuespiller. 
At undersøge skuespilfaget gennem instruktion. At op-
dage hvad der virker, og hvad der ikke virker – alt sam-
men taget i betragtning af mine egne erfaringer som 
skuespiller. Jeg havde også en lyst til at blive klogere 
på en films tilblivelse – at være med i samtlige faser 
fra idé til endeligt slutprodukt.

HVILKE FAGLIGE ERFARINGER ELLER INDSIGTER 
HAR PROJEKTET GIVET DIG?

Det har givet mig mange erfaringer i forhold til arbej- 
det med film. Både forberedelsen i manuskriptfasen 
samt selve optagelsesperioden. Jeg har også beskæf-
tiget mig en del med dramaturgi, i forhold til selv at 
skrive manuskriptet, og jeg er blevet bedre til tekst-
forståelse generelt. 

Jeg har for nyligt haft en interessant oplevelse; jeg 
blev kontaktet af en instruktør i forbindelse med et 
filmprojekt, og jeg erfarede, at jeg kunne sparre med 
instruktøren om historien fra et andet perspektiv, end 
jeg førhen har haft. At jeg var bedre i stand til at se den 
store bue i karakterens udvikling, og udveksle idéer om 
hvor jeg synes, filmen skulle hen. Så kan instruktøren 
selv bestemme, om han vil bruge mine noter eller ej, 
men det var en ny opdagelse for mig at have fokus på 
den store historie, og ikke kun min egen rolle. 

Still fra optagelserne til NERD CAVE

CAKI har interviewed Mads Reuther om de erfaringer, 
han har taget med sig fra projekt NERD CAVE.



HAR DU GJORT DIG TANKER OM DET
TVÆRKUNSTNERISKE ELLER TVÆRÆSTETISKE FELT, 
UD OVER PROJEKTET?

Ja, det har jeg. Jeg tror på, at vi kollektivt i vores fag 
(teater og film) skal have modet til at påtage os flere 
arbejdshatte. I en tid hvor tempoet er højt, og tål-
modigheden lille, så tror jeg, at det er en fordel, hvis 
man udvider sine kompetencer ud over sit eget felt. 
Det kræver naturligvis en vis fordybelse i en specifik 
faglighed for at få et tilstrækkeligt højt niveau, men 
jeg mener, vi burde være bedre til at dele tanker og 
erfaringer på tværs af fag. At det ikke bliver så hemme-
ligt, det vi hver især tænker, men at vi skaber en kultur, 
hvor vi deler meget mere ud af vores viden. Fx oplever 
jeg, at andre faggrupper ved meget lidt om, hvordan 
en skuespiller bruger sig selv, sit sindsliv og kropsom 
værkstøj. 

Jeg oplever, at det for nogen kan være tabuiseret at 
spørge ind til en skuespilleres arbejde eller forbere-
delse. Men det er værker/projekter vi laver i fælles-
skab, og derfor må det være til alles bedste, at vi deler 
viden og erfaringer på tværs af faggrupper. Det har jeg 
fået øjnene op for som instruktør ift. dette projekt. 
At jeg normalt ’kun’ er skuespiller og derfor primært 
forholder mig til det pågældende skuespilarbejde, men 
at jeg i dette projekt har ageret manuskriptforfatter 
og instruktør, så har jeg været involveret i samtlige 
overvejelsesfaser i forbindelse med projekter. Og det 
håber jeg også vil gøre mig til en bedre skuespiller.

Jeg er meget taknemmelig for, at jeg har fået denne 
mulighed for at lave dette projekt sammen med mine 
medstuderende fra de andre kunstneriske skoler. Det 
er netværksskabende at lave et sådant projekt, og alle 
involverede har fået nye, potentielle samarbejdspart-
nere. Ligeledes har det været en stor personlig oplev-
else at se min egen idé blive realiseret i form af en film, 
og jeg har i dén grad fået lyst til at lave flere filmpro-
jekter. 

Jeg var også overrasket over, hvor meget arbejde det 
kræver selv at stable et projekt som dette på benene. 
Fra at få idéen og til filmens tilblivelse; man skal skaffe 
penge, folk, udstyr, location, aftaler osv. Det er et kæm-
pe arbejde. Nu er filmen i post-produktion, og jeg har 
endnu et arbejde foran mig. Og som instruktør er jeg 
med hele vejen. Fra idéens spæde begyndelse til 
premieren – og hvilken rejse det hidtil har været.

HAR DU GENNEM PROJEKTET OPNÅET ET SÆRLIGT 
INDBLIK I ANDRE KUNSTNERISKE FAGLIGHEDER?

Det har jeg i høj grad. I udvekslingen med Eva Len-
dorph (scenografi-studerende) og Eddie Klint (filmfo-
tograf-studerende) har jeg lært meget om deres res-
pektive fagligheder, ligesom jeg har fortalt dem om 
skuespilhåndværket. I forberedelserne op til filmens 
optagelser havde jeg jævnligt møder med Eva, hvor vi 
diskuterede filmens æstetiske univers samt den helt 
konkrete rumfordeling på vores location. Ligeledes har 
jeg haft møder med Eddie for at undersøge filmens fo-
tografiske eksekvering. Vi har talt meget om, hvilken 
fornemmelse det giver, når man filmer håndholdt frem-
for på stativ, og jeg er blevet en hel del klogere på, 
hvordan man fortæller en historie i billeder. Eddie har 
yderligere været meget inde over historiefortællingen, 
og har været en sparringspartner i dramaturgisk 
øjemed. Desuden han har netop lavet sin afgangsfilm 
på Filmskolen, hvor han brugte mig som skuespiller, 
hvor jeg ligeledes fungererede som en sparringspart-
ner for ham og hans historie.

Vigtigt er det også at nævne, at jeg har erfaret, hvor 
vigtig et element scenografi/productiondesign er for 
en films udtryk. Hvor meget møbler, plakater og farver 
fortæller om en karakteres psykologi, og hvor meget 
af historien man kan fortælle ved fx at vælge den ene 
trøje frem for den anden. Især i denne film, hvor det 
visuelle univers var lidt skævt, ift. at portrættere en 
computernørd, så har det været en stor prioritering, at 
det blev både troværdigt og dragende.

Still fra optagelserne til NERD CAVE


