
 

 

Judith Weston Workshops i Los Angeles. 

I maj 2008 deltog jeg i to workshops i Los Angeles med Judith Weston. 
Opholdet var støttet af Nordisk Film Fonden, Danske Filminstruktører & FAF. 
Uden denne støtte kunne opholdet ikke have været gennemført. 

Baggrund 

Judith Weston har de seneste 15-20 år specialiseret sig i undervisning af 
skuespillere og instruktører. Hun har udgivet to bøger ”Acting for directors” 
og ”The Filmdirectors intuition”. Begge bøger fokuserer på samarbejdet 
mellem instruktør og skuespiller. Der er ikke udgivet meget litteratur på 
området, og begge bøger er god og inspirerende læsning for enhver 
filminstruktør. 

De to workshops 

Jeg deltog i to workshops som Judith laver for instruktører; ”Acting for 
directors” og ”Script analysis and rehearsal techniques”. Derudover kører hun 
et længere forløb for både skuespillere og instruktører ”The Director-actor 
lab”.  

Judith arbejder med udgangspunkt i en klassisk amerikansk tilgang til 
skuespillet. Med udgangspunkt i russiske Stanislavski og senere det 
amerikanske Group Theatre opdagede man i New York i 1930’erne en ny og 
mere autentisk måde at udføre skuespil på. Folk som Lee Strassberg, Stella 
Adler og Stanford Meisner videreførte denne metode og dannede skole. 

Judith inddrager mange af de samme metoder til at opnå et så ’ægte’ og 
autentisk udtryk som muligt. Eksempler på dette er ”sense memory” og ”As 
if”, hvor man arbejder med at fremkalde egne oplevelser eller situationer for 
at undgå at ’spille’, men i stedet ’være’.  

 

”Acting for directors”, 3 dage 

I denne workshop er instruktørerne selv skuespillere. De er selv på gulvet.  
Man arbejder med små scener på 1-3 sider.  De bliver primært instrueret af 
Judith, der supplerer med forskellige øvelser, improvisationer over det der 
sker i scenen, og i karakterernes motiv og mål for scenen. Det er en stærk 
workshop for instruktører, der ikke har arbejdet så meget med skuespil selv. 
Formålet er ikke at færdiggøre en scene, men at opnå et eller få ’autentiske’ 



øjeblikke. Det er altså mere en udforskning af hvad skuespil er, end det er en 
performance. 

”Script analysis and rehearsal techniques”, 4 dage + forberedelse 2 dage 

I denne workshop arbejder man ud fra et fuldt spillefilmsmanuskript. Hele 
manuskriptet (152 sider) skal læses minimum 2 gange inden man møder op, 
og man skal dermed kende historien, og karaktererne rimelig godt inden 
arbejdet på workshoppen starter. De første to dage analyserer man i gruppen 
af 10 instruktører manuskriptet i forhold til arbejdet med skuespillere. Hvad 
står der egentlig, hvad ved man præcis om karaktererne, og hvad står der 
ikke? Det kan være alder, baggrund, barndom, seksuel orientering, som ikke 
direkte står der, men som er noget man skal tage stilling til i forhold til 
skuespillet. Dels vil skuespillerne spørge ind til disse ting, men det er også 
med til at styrke instruktørens forhold til historien, at alle disse bliver 
klarlagt. 

Inden workshoppen begynder har hver deltager valgt 2 scener som de skal 
arbejde med i praksis, altså instruere foran de andre i klassen.  

De sidste to dage instruerer hver deltager så en scene med ’rigtige’ 
skuespillere. Det er en rigtig erfaring, at arbejde konkret med de mange 
idéer der opstår undervejs på de to workshops. Igen er formålet ikke at 
færdiggøre noget, at fremvise en færdig scene, men mere at prøve ting af, at 
træne kommunikationen med skuespillerne. 

 

Afslutningsvis  

Workshoppen var en god oplevelse. Det gav indsigt i arbejdet med 
skuespillerne, som er en væsentlig del instruktørens metier.  

Jeg kunne forestille mig at et ophold, og deltagelse i Judiths Director-Actor 
Lab kunne være en god fortsættelse. Her arbejder man sammen med nogle 
udvalgte skuespillere over en længere periode. 

Endnu en gang tak til Nordisk Film Fonden, Danske Filminstruktører, FAF for 
økonomisk støtte til turen.  

Hvis I eller andre har nogle spørgsmål til de to workshops eller til noget 
andet omkring Judith Weston er i Velkomne til at kontakte undertegnede for 
mere information. 

 

 



 

 


