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FÖRORD.

N är den första svenska film tidningen i förening 
m ed landets största film inspelningsförstag i våras ut
lyste en pristävlan för unga dam er som hade lust alt 
Lli film stjärnor, möttes initiativet av ett oerhört in
tresse b land  dem  som saken närmast gällde m en f. ö. 
av en kör av hån och begabbelse. Företaget stäm p
lades mer eller m indre allm änt som ett ansvarslöst 
reklam m akeri m ed  u tnyttjande av den härskande 
filmvurmen och man ville a llde les frånkänna dess 
m ålsmän de film kohstnärliga intressen som de skyl
tade m ed.

D etta  k lander var ganska obefogat. N aturligtvis 
utlystes inte pristävlingen utan starkt m edverkande 
reklam intressen, m en det är nu i a lla  fall inte all 
reklam  som är av ondo. O m  än idén att trolla tram 
goda film skådespelerskor ur de utomsceniska aspi- 
ranternas led  ter sig något oformlig för teoretikerna 
här hem m a, så visar likväl exem plen från det största 
fdm landet, A m erika , att saken är långt ifrån omöjlig.



D e t är onödig t a tt rycka  p å  ax la rn a  och  ta la  om 
»am erikanska m etoder» m ed  d en  b ib e ty d e lse  av hum - 

bugsm ässighet som gärna fö rknippas d ä rm e d . D e t är 

in te  a llt am erikanskt som ä r hum bug och in te  all 
hum bug som är am erikansk , i synnerhet in te  d en  h ö g 

dragenhe t som rynkar p å  n ä san  å t a llt ny tt och  op rö 

vat för a tt h ed an  säga » V a r  d e t in te  d e t jag  sa» n ä r 

d e t e fte r prövning b e fin n es  vara  gott.
D e t är i k änslan  av att våra  unga film en tusiasters 

stjärnfunderingar a lltså  in te  är så ab so lu t p å  an d ra  si

dan  om allt sunt förnuft —  om d e t också bör sam tid ig t 
p onäg te ras  a tt vägen  till film ens h ö jd e r in te  är n å 

gon dans p å  rosor ens för d en  rikast u tru stad e  —  

som u n dertecknad  tag it sig fr ihe ten  a tt b e fo rd ra  fö re 

liggande fragm entsam ling till try ck e t. N åg o n  fu ll

s tänd ighet avses in te , ej h e lle r någon  o rig in a lite t. 
T v äo rto m  är d e t en  k ä r  p lik t a tt k o n sta te ra  a tt d e t 

m esta av m ate ria le t ä r  h äm ta t ur try ck ta  k ä llo r , h u 

vudsakligen  am erikanska film m agasin . D e t  är från  

A m erik a  film konsten  kom m it, d e t ä r d ä rifrån  konsten  
att b li film skådespelerska  m åste lä ras  —  konsten  a tt 

b li film skådespelare  också , m en  äm net ä r  ju  a lltid  
m est ak tuellt p å  sp innsidan . K a n sk e  ty ck e r ni in te  

om tonen i dessa am erikanska strövtåg  kring  film ens 
rike ? F in n er ni in n eh å lle t n a iv t, s tilen  b o m bastisk , 

d e t h e la  p ek o ra liem äss ig t}  A l l  ro h t, d e t ty ck e r 

m ånga i vårt ku ltiverade  och fö rnäm a lan d . M ån g a  
tyck te  också att d e  am erikanska fo tb o llssp e la rn a , som 

våra fick  så m ycket smörj av , h u v u d sak lig en  u tm ärk te  

sig genom  brist p å  fo tbollskultur. D e t ä r  kanske  san t,



men - såsom en tidning träffande anm ärkte —  de 
förstodo i a lla fall att segra, och det bör väl alltid  
väga något. D e t är något i samma stil m ed den 
am erikanska film en. D en  har växt sig stark och seg
rat i denna atmosfär av vad vi kan kalla  naivitet, 
bom basm , pekoralier. K anske det när allt kommer 
omkring inte är skäl i att sä tta  sig på sina höga 
hästar ?

Stockholm  i novem ber 1919.

Georg  Pep per .





Filmfluga och filmentusiasm

Film ens hasard.

D e t finns, enligt vederhäftiga M onte C arlo-skild- 
rare, tre spelregler som går över a lla  an d ra :

—  O m  ni får lust att spela, låt b l i ! O m  ni ändå 
spelar, vinn ! O m  ni vinner, sluta !

F ilm en är en hasard. D en  ä r  m ycket annat o c k s å : 
konst, ett utom ordentligt agitationsm edel, en gu ld
gruva för somliga och en nagel i ögat på andra. M en 
den är även  en hasard , och liksom vid ru letten  finns 
det även för alla film bitna ett par de yppersta och 
främsta r e g le r :

—  O m  ni får lust att film a, låt b l i ! O m  ni ändå 
film ar, vinn fram g ån g !

A tt  a lla  liknelser haltar finner här ännu ett b e 
lägg : om ni vinner fram gång, behöver ni inte alls 
tänka p å  att sluta så fort som m öjligt. T värtom , äran 
cch gagerna stiger i proportion till kvadraten p å  den 
tillryggalagda stjärnkarriären.



O ch så suckar ni, unga och vackra fröken, och 
undrar om det var för att fa veta att ni helst bör 
stoppa alla filmplaner i skrinet, som ni beta lt 2 : 7 5  
för en bok om K onsten att bli film skådespelerska. N i 

kan det förut, hela  ramsan :

—  K ära  lilla ni, slå film grillerna ur hågen ! N i 
har blivit vilseledd av en hänsynslös reklam , som 
trumfat i er att any good-looking girl can becom e a 
moving-picture star. Sanningen ä r , att historierna om 
de underbara karriärerna och de svindlande honora
ren är bara humbug. E n  del film skådespelerskor har 
visserligen rätt bra betalt, men det har berott på om
ständigheter, som ni aldrig i livet kan räkna på. F ör
bli den ni ä r : en god, samhällsnyttig m edborgare, 
nöjd m ed er plats i livet, och läm na åt film ens folk 
att tram pa sina egna törnestigar och slåss om sina 
brödbitar bäst de behagar. D e  (brödbitarna) är 
inte så feta , må ni tro. A v  tusen unga kvinnor, som
för tio år sedan gav sig filmen i våld , är de nio-
hundranittionio ännu i dag ingenting annat än extra- 
flickor (man tvingas in i den am erikanska term ino
logien, som ni s e r ) , som springer från studio till stu
dio för att kapa åt sig ett eller annat tillfällig t statist- 
jobb, såvida de inte tagit sitt förnuft till fånga och 
återgått till de lugna och behagliga näringarna. För 
himlens skull, tänk inte på film en, det b lir bara 
elände och besvikelse för e r ...

O ch  så vidare. G oda  råd , ack så goda och för
numstiga r å d !



M en goda råd  ä r  till för att förkastas. Inte av 
alla , det vore för bedrövlig t, men av er. N i bestrider 
inte att alla de andra gör m ycket förståndigt i att 
infånga de t lilla  förnuft de har och stanna vid sin 
spinnrock eller sin m jölkstäva, i sin kökskam m are, på 
sin kontorsstol e ller i sin eleganta budoar. V a d  ska 
de vid film en att göra, som inte ens kan vara litet 
oförnuftiga för att följa sin konstnärliga kallelse ? I ill 
och m ed om en eller annan av dem  skulle ha en liten 
talangunge, som eventuellt kunnat göra sig gällande 
på de vita dukarna, så ä r  det än d å  ingen skada skedd. 
T y  i film ens värld  är chancerna inte så förfärligt 
stora ens för den  m ed skönhet och talang parade 
energien —  för dem , som låter sm eld  släckas av e f
tertankens första kalldusch, finns det inga utsikter 
alls. N i därem ot, ä lskvärda läsarinna, skakar bara 
på ert vackra huvud och ler :

—  E n  på tusen, lå t gå ! V arfö r skulle inte jag 
vara den tusende ?

Den hundratusende.

D et är inte otroligt, att de tta  ert g lada mod skulle 
te sig skäligen om otiverat i ljuset av vetenskapligt 
utförda chanceteoretiska kalkyler. O ch  sedan då ? 
V a d  tjänar d e t till att för den passionerade spelaren , 
som kommer till ruletten m ed fickorna fulla av pen
gar och fast besluten att inte gå därifrån  förrän han 
är pank eller har sprängt banken, fram hålla att all er
farenhet såväl som all förnuftig beräkning pekar' hän



mot ruinen som del antagligaste resu lta te t?  H an  
rycker på axlarna och svarar, att han vet vad han gör 
och att det i alla fall finns exem pel på att folk 
sprängt banken. D etta  kan inte bestridas. Sprang 
den då ! Försök åtminstone göra det inte hellre 
än att låta bli att spela, men hellre än att spela er 

pank.
N i i er tur kan inte förstå, varför inte ni skulle 

kunna bli filmstjärna, trots att denna lycka beskäres 
så ytterst få av dem , som strävar efter den. Bli det 
då, galenpanna !

O ch  när allt kommer omkring, varför skulle ni 
inte kunna vara den tusende ? D en  tio tusende, den 
hundratusende, om så vore ? N i är ung, ni är ta lang
full, ni är vacker, ni har den stora entusiasm en. L i
tet tur också, eller mycket tur helst, och ni ser redan 
ert namn lysa med fotshöga bokstäver utanför all värl
dens förnämligaste biografpalats och ert eget lilla jag 
omstrålat av ryktets och guldets dubbla trollglans. N i 
saknar förbindelser inom film världen ? D e t har de 
flesta gjort innan de började. —  E rt nam n är okänt ? 
A ck , huru många visste för tio år sedan vem M ary 
P ickford  v ar?  —  N i är inte skådespelerska? V ad  
m er? V ar Norm a T alm adge skådespelerska? V ar 
syster Constance ? V ar M ae M arsh , var Bessie Love 
skådespelerska ? V ad  är det som utesluter att b land 
de tusen och åter tusen unga dam er i vårt land , vilka 
aldrig stått på en scen, men har så m ycket större lust 
att vevas fram genom en projektionsapparat, skulle 
kunna finnas en N orm a, en Constance, en M a e , err



Bessie ? S äger inte tvärtom  en enkel sannolikhets
kalkyl, att något i den stilen bör vara verkliga för
hållandet ? O ch  om så är, varför skulle det inte 
kunna råka p å  att h än d a , att just ni b land  de många 
kallade är en av de utvalda ?

Ja , varfö r?  V arfö r skulle ni vara d e t?
S varet är e n k e l t :

—  V arfö r skulle jag inte vara d e t?
O ch  i all sin oresonlighet innehåller detta  ert prae- 

terea censeo verkligen ett skäl. Inte något starkt 
skäl, men ändå ett skäl, och d e t h e te r :  er tro på fil
men och på er själv  —  film entusiasm en.

Det absoluta anspråket.

D et förhaller sig näm ligen så, att av de anspråk 
man har på en, film adept, är allting annat rela tiv t, 
men detta  enda a b so lu t: ni m åste vara er kallelse ab 
solut hängiven. O ch  till p å  köpet får denna hän
givenhet mte vara nagon billig  uppgaskm ng, grundad 
på b lindhet för de verkliga förhållandena, den får 
inte för att komma tillbaka till M onte C arlo igen 

vara jäm förlig  m ed en snusförnuftig spelares åsikt, 
att om det finns någon rättvisa, m åste han vinna, om 
han håller på de och de numren. E n  sådan tro på 
sig själv  kan inte påräkna respekt, men väl den , som 

tar sikte på en faktisk chance och stä ller sig under 
sm lyckliga stjärnas beskydd  för att finna den. E r 
hängivenhet för film en m åste alltså vara så fast rotad 
i er själ, a tt den har b a f t  a tt växa ut och varda till 
ett m ed hela er personlighet, tagande alla dess uppen-



bara och fördolda krafter i sin tjänst. T ill  och m ed 
självkritiken, och så är man framme i närheten  av 
sanningen: den verkliga filmentusiasmen är inte en
bart ett känslorus, den är förmäld m ed era in tellek
tuella förmögenheter, er allvarligaste am bition, er b e 
stämda vilja att komma någon vart och er välgrundade 
åsikt att ni också kan det. •

—  M en på det sättet blir ju alltihop bara en närig  
beräkning, huruvida jag duger eller inte, anm ärker ni 
misslynt. O m  jag kommer till resultatet att jag du
ger, vad är det då för konst att ha entusiasm en ?

Säg inte d e t ! D e andra, de som trots sin skönhet 
och talang —  ty vad har vi för anledning att tro, att 
de var sämre lottade än ni i sådant avseende ? —  
lyssnade till rådet att inte drömma stort om sig själva 
i tjänst hos den konst, som deras h järtan  k lappade 
för, de hade den inte. D e hade bara film flugan. D e 
tjusades av stjärnornas glans och blåste såpbubblor av 
sin fåfänga att vilja glänsa, de också. D e  ville bli 
beundrade, men orkade inte sträva efter att göra sig 
beundransvärda, de ville värm a sig vid popularitetens 
brasor, men hade ingen lust att gå i skogen och hugga 
ved, de ville hölja sig i guld och ädelstenar, men 
tänkte inte på möjligheten att inom sig själva leta 
fram personlighetens eget röda guld och kän d e  inte 
ärelystnaden att smycka sig m ed de äd la  stenar, som 
en god försyn tilläventyrs förborgat i deras själars grå- 
stensberg. A llt det där tänker ni, vill ni, känner ni, 
och det är det som ger er rättighet att m ed tillförsikt



dra en lott i den stora tombolan. D et är mycket 
möjligt att det blir en nit. Uppriktigt sagt är en så
dan utgång den mest antagliga. M en det kan bli en 
vinst. O ch  i vilket fall som helst är det hela inte den 
hasard på kniven, som jämförelsen med ruletten 
skulle låta förmoda. Tvärtom har filmlotteriet utom 
vinsternas fåtalighet även den behagligare likheten 
med Barnens dags-tombolan, att nitarna i en förstån
dig hand är värda dubbla insatsen. V i ska strax 
förklara hur.

Em ellertid äro vi alltså överens om att en enkel 
och oreflekterad filmbegeistring inte räcker till för 
att göra er värdig den tusende eller tiotusende plat
sen, lyckoplatsen, bland era många medtävlande om 
bions ära och guld. D en fyan räcka. Enbart skönhet 
kan också räcka, den saken finns det flera exempel 
på. D et finns också de, som gått från klarhet till 
klarhet på enbart temperament, enbart skräddarkonst, 
enbart tur, enbart reklam. E ller vad säger ni om den 
här historien, som är dagsens sanning och gäller en 
av de mest uppburna amerikanska stjärnorna, fastän 
hennes svenska exploatör av blygsamhetsskäl undan
bett sig den reklam, som skulle ligga i att namnet 
sattes ut.

Världens fulaste filmstjärna.

D et var för några år sedan, då konkurrensen inom 
den amerikanska filmvärlden just började anta de 
fruktansvärda proportioner, som allt sedan karaktäri-
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scrat den. N ya inspelningsbolag vaxte upp som svam- 
pai ur jorden, steg till makt och härlighet eller av
somnade stilla och beskedligt, utan att ha inskrivit 
sina namn på filmhistoriens b lad  m ed särskilt stora 
bokstäver. E tt av dem , som det gick bra för —  vi 
kan kalla det X  —  började em ellertid  åter helt 
plötsligt sacka av, och ledningen hade klart för sig, 
att det var &tjärnbristen, som var orsaken. N og för 
att bolaget hade stjärnor, men ingen m ed ett sådant 
där riktigt sprakande publiknam n, och de t värsta var, 
att hur noga man granskade konkurrenternas stjärnkar
tor, fanns det ingen där heller, som såg ut att kunna 
betala mödan och utgifterna m ed en första klassens 
inspelnings- och reklam kam panj. T ea trarn a  tycktes 
vara lika läns, och direktören och reklam chefen i X -  
bolaget slet sina hår. U nder denna sysselsättning 
fick reklam chefen en idé. D e t var just lunchrast på 
kontoret.

—  N u går vi ut i hallen och sätter oss, sade han, 
och den första av kontorsjäntorna, som kommer från 
lunch, tar vi och gör till stjärna.

D irektören gick m ed på förslaget och de b åd a  her
rarna satte sig i hallen och väntade. S trax före ra
stens slut kom en liten bokförcrska.

—  Se där, sade reklam chefen, ett par minuter före 
tiden, det bevisar alltid  plikttrohet och intresse, och 
säg sen att inte dygden är sin egen belöning.

M en direktören slog ifrån sig m ed b åd a  händerna.
—  D en i1 Ä r ni tok ig?  H on är ju den fulaste,



dum m aste, otym pligaste, anskräm ligaste, omöjligaste 
av h e la  högen !

—  U tm ärk t, sade reklam chefen och antecknade, 
det ska jag komma ihåg. V ärldens fulaste, dum m a
ste, otym pligaste, anskräm ligaste, om öjligaste film 
stjärna, de t m åste b li en reklam  som d u g e r . ' För kom 
ihåg, att vi kom överens om att ta  henne hurudan 
hon än var, och you are too good a sportsman att ta  
tillbaka nu.

R eklam chefen  fick sin vilja igenom , flickan kalla
des in och fick skriva kontrakt, sattes i lä ra  hos en 
regissör och utrustades m ed ett bisarrt klingande 
namn. O ch  så sattes reklam apparaten  i rörelse. N är 
den fungerat e tt par m ånader och slagit rekord i ut
gifter och fräckhet, kom den nya X -s tjä rnan  —  kom, 
sågs och segrade, som det brukar heta i annonserna. 
K ejsarens nya kläder.

Förutsättningarna.

S å kan de t gå, men för de t första får man hålla  
m ed den kranka blekhetens målsmän om att de t dén 
gången var förhållanden, som kanske aldrig  finner sin 
m otsvarighet m er, och för de t andra anm ärker ni själv  
icke utan rä tt, att det inte är en framgång av d e t sla
get, som lockar en sund am bition. N i har ingenting 
emot förmånliga tillfälligheter, men ni begär bara så 
pass m ycket av den varan, att era verkliga kvalifika
tioner därigenom  får komma till sin rätt. D e t ä r  vac
kert och riktigt tä n k t ! Y ttre  och inre personliga för-



utsättningar, ad lade av en vaksam självtukt och oför- 
tröttligt arbete, det är vad som bör utgöra grundvalen 
för den framgång, ni eftersträvar.

V ilk a  är då dessa förutsättningar ?
T ja . Å  ena sidan är självtillitens okuvlighet och 

viljans fasthet de första och förnämsta, å andra sidan 
måste krukomakaren, hur konstnärligt besjälad  han än 
ma vara, i alla fall ha litet lera också att om sätta sina 
idéer i. E r  egen personlighet ä r  den lera, ni har 
att skapa era konstverk av, och såvida ni inte var a ll
deles omdömeslös, när ni beslöt att sätta in er strävan 
på att få pröva filmens m öjligheter, har de tta  ert m a
terial en del egenskaper, som på ett tillfredsställande 
sätt motsvarar det mål ni satt er före. N i observerar 
kanske det försåtliga i komplimangen.

Ungdom.

N i är alltsa ung!  D et måste ni vara. D e t h jä l
per inte att peka på F annie W a rd  eller någon annan 
45-åring, som spelar yrhätta, och sä g a : T em peram en
tet, den inre ungdomen gör allt. D e t är inte sant. 
U ngdom en är nödvändig, liksom ögonens ljus —  att 
H elen  K eller bland allt annat nu också lär ha blivit 
film skådespelerska bevisar ingenting om motsatsen. 
H on är ett undantag, liksom fröken ^V ard. Inte bara 
det, att kameran så obarmhärtigt blottar tidens spår i 
ett ansikte och att filmens publik i detta  som i många 
andra avseenden är så fruktansvärt fordrande —  det 
är ocksa endast ungdomen, som kan ha den fysiska



och psykiska v ita lite t, som film en fordrar av sina 
adepter. O m  M ary  M iles M inter förklarar som sin 
bestäm da övertygelse, att en 37-åring lika väl som en 
17-åring kan b li en populär film stjärna, ä r  det inget 
skäl att ta  henne p å  orden. S tjärnor tram sar så m yc
ket, d . v. s. att egentligen ä r  de t väl deras pressagen
ter som borde få stå för uppgifterna, och sådant vore 
f. ö. ingen konst för M ary  att säga, som är sjutton år 
själv och en av världens mest förtjusande människor 
—  har ni inte märkt d e t, hur folk som har framgång 
visar en egenartad  böjelse att förneka eller baga te lli
sera en del av de egenskaper, som haft sin dryga del 
i succésen, från den nybakade studenten som påstår 
sig vara höjden av okunnighet i a lla skoläm nena, till 
John Forsell som säger att han har en n ä tt liten kam 
marröst ? I a lla  fall är det visst m öjligt, a tt M . M . 
M . om tjugu år kan vara en lika fram stående och om
tyckt stjärna som hon är nu, men d e t kan i så fall 
bero på sådana saker som förvärvad rutin, populari
tetens tröghetslag och, naturligtvis, skådespelerskans 
så sällsam t älskvärda företeelse själv. M en  ni, mm 
frö k e n ! O m  det än kan betecknas som en lovlig
självkänsla om ni v id  era sjutton år tror er om att
kunna bli en M ary M iles M inter —  och då har man 
ändå varit ganska välv illig  vid bedöm andet av er 
självkritik —  så vore det ju fullständigt sinnesförvirrat 
att ha aspirationer i den  vägen , om ni vore tjugu år 
ä ld re . V a r  alltså glad att ni är så ung som ni är, och
förbli det så länge som m ö jlig t!



Skönhet.

N i är v idare  Vacker. O c h  d e t är tur för er. ty
annars h ad e  d e t b liv it en knagglig  stig  a tt k lä ttra  u p p 
för till hö jderna  i film ens värld . D e t b lir d e t kanske  i 
a lla  fa ll, m en u tan er skönhet h ad e  ni b liv it fö rfä rlig t 
h an d ica p ad . H a r  ni se tt någon film stjärna  som inte är 
v a c k e r?  O m  ni svarar ja , ä r  ni an tingen  v ilse led d  e l

ler också h å lle r ni e r inte till sann ingen , d e t ena  är l i 
ka  ledsam t som d e t andra  ä r  k lan d e rv ä rt. V a rfö r  sku l
le vi inte p å  film en få se vackra  kvinnor —  film en 

som genom  sin in ternationalite t och  h e la  sin tekn iska  
b esk a ffen h e t har sådana enorm a u rva lsm ö jlighe te r 1 —  
n är vi red an  på  scenen och till och  m ed  i vårt p riva ta  

liv har så u tp räg lad e  anspråk  i d en  v äg en  1 V i  ta la r 
nu inte om bovinnor och a lleh an d a  bakgrundsfigu rer 
på  film en , d e t är ju  stjärna ni vill b li , h jä ltin n a  ! D e t 
ä r  henne p ub liken  ska in tressera sig för, h a  sym pati 
för —  vad  tror ni a tt en ful kv inna har
för u tsik ter a tt v inna sym pati i e tt sk åd esp e l

som till på  köpet är stum t ? D e t ä r ' v is 
serligen sant a tt uppdeln ingen  av kvinnorna i vack ra  

och fu la ä r  något sum m arisk, m en så är d e t in te  h e lle r 
fråga om att föreskriva någon b es täm d  skönhe tstyp , 

a llra  m inst tvålskyltens. M ae  M arshs är lik a  b ra , om 
inte b ä ttre .

A t t  hon just skulle vara e tt ex em p e l p å  en film 
stjärna som inte är vacker ? M iss tag , k ä ra  n i, d e t 
var någon kritiker som h ittad e  på  d e t där för a tt  få 
en ny utgångspunkt för en riktigt ö versva llande  reccn -



sioa av den unga dam ens övriga företräden. E lle r 
A sta  N ielsen  ? K onstigt att ni kan tycka att hennes 
ögon är fula.

O ch  K arin  M olander ? N i kan vara lugn för att 
hon inte själv delar den allm änt spridda ehuru något 
konstlade vanföreställningen att hennes skönhet bara 
varit henne till hinders därigenom  att folk fått för sig 
att ett så vackert skal inte gärna kan hålla  någon 
kärna. A ld rig  på tiden  kan väl en sådan idé finna 
grund hos det naturvetenskapliga jäm förelsem aterialet. 
A tt  en vacker yta skulle indicera ett värdelöst inne
håll ? I den kulturdegenererade miljö m öjligen, d är 
” människorna indelas i två grupper, vackra och 
in te lligen ta” , men eljest skulle m an väl närm ast tro 
att naturen föredrar harmoni och att en mer eller 
m indre förnuftig världsordning nu som vid tideräknin
gens början handlar i enlighet m ed regeln att å t den 
som har ska varda givet. V a d  nu fru K arin  beträffar, 
är det för resten inte alls otroligt att det kunde blivit 
en hel del av henne även om hon bara varit vacker 
eller om hon bara varit den intelligenta och duktiga 
skådespelerska hon ä r, men om hon nu är olycklig 
(och dum m a människor blir inte olyckliga) för sin 
skönhet, kan ni vara fullkomligt viss om att de t inte 
är till någon besvärande överdrift.

E m ellertid  finns det visst film stjärnor som inte äger 
denna frappanta skulpturala skönhet och ändå i sitt 
ansikte har en av huvudbetingelserna för sin framgång. 
M an  behöver bara erinra om A lic e  B rady, vars famosa 
näsa onekligen saknar motstycke hos klassiska V enus-



figurer, men ett ansikte består nu en gång inte enbart 
av näsan, och skulle ni vara nog lycklig att äga  den 
damens ögon och leende, så gör er för all del inte av 
med så briljanta förutsättningar för en lysande film
bana !

Fotografiansikte.

M en gör er heller inte för säker, naturen har sina 
nycker, liksom film objektivet och publiken. N i kan 
vara vacker som en kronstrandsk dollarprinsessa och 
ändå falla platt till jorden när ni vevas fram på det 
långa celluloidbandet. Inte bara därför att ni till
äventyrs saknar den sinnets sm idighet och den anpass
ningsförmåga efter filmens krav som är lika viktiga 
betingelser för framgång, utan m åhända redan  på 
grund av ert utseendes karaktär. D e t finns sådana 
fall, det är grymt och obevekligt bevisat av de talrika 
filmfiaskon som inkasserats av beröm da skönheter från 
scen och sällskapsliv. M an vet inte så noga vad det 
beror på, kanske på att den färg och glans som inte 
fångas av kam eran, är en avgörande ingrediens i 
vederbörandes exteriör i rampens eller balsalslam - 
pornas ljus. D e största kritiker och mest skarpsynta 
filmmän har förgäves sökt gardera sig mot misstag i 
den vägen. D å och då lämnar dem  all deras erfa
renhet i sticket då det gäller att på förhand bedöm a 
hur ett ansikte gör sig på film ” . N i vet själv hur 
det kan vara med en del av era bekanta , som inte 
tycks rättvisligen kunna beklaga sig över sina utseen-



den , men som i a lla  fall aldrig kan få ett skapligt 
fotografi. D ärav  kan väl en pessim ist (eller op ti
mist, det beror på !) d ra slutsatsen att m an över huvud 
taget inte av sitt u tseende kan dra några slutsatser om 
sin läm plighet för film , en m ening som också finner 
stöd i en del inspelningsherrars stadigt upprepade 
spirituella svar till unga dam er som skickat in sitt 
fotografi m ed förfrågan om d et inte vore tänkbart att 
de kunde duga till film skådespelerskor :

—  ̂ N ej —  om ni tror att m an kan bedöm a den 
saken enbart efter fotografi, bevisar bara de t att ni 
inte passar.

D enna kvickhet kan nog innehålla  en kärna av san
ning, bara man aktar sig för att dra ut konsekvensen 
att u tseendet är likgiltigt. D e t är m ed det som m ed 
ärligheten som varar längst. Inte kommer man (i regel) 
långt m ed bara ärlighet, men av alla oberäkneliga 
faktorer är den egenskapen den som har största utsik
ter att vara längst (påstås d e t ) . I affärer. D e t är 
skönheten också. P å  filmen.

Talang.

O ch  så har ni talang. H e lt  naturligt är den på 
det hela  taget täm ligen oprövad ännu , men ni har 
förvissat er om att den finns d ä r , denna allm änna 
disposition för arbete inför film kam eran, utan vilken 
det vore ett utsiktslöst företag att försöka b li film 
skådespelerska. N i kan uttrycka saker och ting m ed 
mimik och åtbörder, ni har denna sinnets och kroppens



jämvikt som gör de t möjligt för er att otvunget och 
dock m ålm edvetet röra er och vara till inför ob jek
tivets forskande öga. N i har en rörlig inbillningsför- 
måga som gör det möjligt för er att snabbt sä tta  er in 
i en ny och oanad situation. N i har den förmåga av 
koncentration som är så nödvändig då de t gäller att 
på några få filmm eter återge ett halvt livs skiftande 
intryck och upplevelser och som även gör er kapabel 
att fasthålla och utveckla dessa trots störande yttre 
omständigheter, såsom scenarbetarnas larm och regis
sörens kommandon. N i saknar inte heller den hårda 
hud som ska göra det uthärdligt för er att brottas m ed 
de tusen sinom tusen vardagsvederm ödor som är oskilj
aktigt förenade m ed film- såväl som teateraktörens liv. 
N i känner att ni har förmåga att stålsätta er mot en 
nedgörande kritik och ni ska i sinom tid  utan att rodna 
utläm na hela ert privatliv att i reklam ens tjänst vän
das ut och in i film tidningarnas spalter. A lla  dessa 
egenskaper äger ni olh femtiotusen till, som tillsam 
mantagna bildar den utom ordentligt kom plicerade 
apparat som heter f ilm talang !

Som sagt, allting är relativt, eller nästan allting, 
och ni kan naturligtvis inte så alldeles slå er i backen 
på att ni uppfyller alla dessa anspråk, m en ovillkor
ligen har ni drivit kontrollen så långt det varit möjligt. 
N i har träget rådfrågat spegel och fotografi, ni har 
rannsakat ert hjärta och pejlat djupen av er själ, ni har 
tagit fram prästbetyget och konstaterat att ni åtm in
stone är född i detta seklet, ni har förvissat er om att 
ni inte har torgskräck och först och sist har ni prövat



er tro och funnit att den håller m åttet. O ch  så har 
ni sagt, m ed frejdigt mod och säker om se g e rn :

—  Jag  vill. O ch  jag k an !
A ll right, så börjar vi. Inte för att ni genom denna 

eller någon annan bok kan få uttöm m ande besked  om 
hur det går till att b li film stjärna, men a lltid  har ni 
någon nytta av att studera den. Å tm instone ska ni 
få veta litet om de allm änna riktlinjer som är de rätta 
trots att ingen någonsin följt, följer eller kommer att 
följa dem . D e t är näm ligen vid film en precis som 
i statistiken : den riktiga sanningen är en lögn bes tå
ende av m edeltale t m ellan ett stort antal smärre san
ningar. S ådan  är livets ironi.
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‘»Att komma in vid filmen»
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Den yttre tekniken.

N är ni väl beslu tat er för att försöka bli film- 
skådespelerska, fast och oåterkallelig t beslu tat er, är 
det inte den  yttre tekniken för »att komma in vid fil
men» som ni i första hand  har att intressera er på 
skarpen för. D e t gör ni naturligtvis i a lla  fall, så vi 
kan ju börja m ed några ord om saken. M en  helst 
borde ni tänka m ed D ouglas F a irb a n k s : D e t ordnar
sig alltid .

V isserligen  fick R obinson Crusoe efteråt b ittert 
ångra att han inte från början p lacera t rullar under
båten  som han använde ett par år att yxa till av en
tjock trädstam  för att slutligen finna att han inte 

kunde få den ner till stranden. H ände lsen  har en v id 
sträckt sens moral (som nästan  allt som står i R o b in 
son) : man ska akta sig för att kasta bort sitt arbete
genom att lägga ner det på ett företag som inte kan
fullbordas. M en det håller inte streck i fråga om för-



beredelserna för att bli filmatjärna. S kälen  är flera, 
men följande tre speciellt förtjänta av uppm ärksam het :

F ör det första är det här inte fråga om trärullar på 
en obebodd ö, utan om människor som har massor av 
ting att tänka på , även om deras uppm ärksam het inte 
tas i anspråk för era små angelägenheter. D e  (m än
niskorna) skulle långt i förväg prepareras för en p lan , 
som de inte har minsta anledning att intressera sig 
för, men sorn kan behöva m ånader och år för att 
komma till den punkt då den kan börja realiseras. 
Besvärade i förtid kan de lätt tröttna på hela historien 
innan den kommer i gång och när de en gång skulle 
begagnas är de preparerade till likgiltighet och miss
troende i stället för till välvilja och förståelse.

För det andra kan det aldrig bli tal om något 
bortkastat arbete. D e  riktiga förberedelserna till en 
filmstart är av den art att om projektet aldrig  skulle 
komma till utförande eller komma av sig vid ingången 
när det väl sättes i gång, så är fö ljden bara den , 
att m skaffat er en hop meriter som ni visserligen mte 
får användning för till det ändam ål ni närm ast hade 
tänkt er, men som i alla fall kan bli bra till m ånga
handa ting.

T änk  er en vetenskapsman som sitter i sitt labora
torium och listar ut naturens hem ligheter. O m  han 
är en ny av dem på spåren och har en idé hur den 
eventuella nya kunskapen ska kunna begagnas för 
det eller det praktiska ändam ålet, så försinkar han 
ingalunda tiden med att ta reda på huruvida det verk-



ligen ska b li möjligt a tt p å  d e t sättet slå mynt a’, den 
upptäckt han tror hänga i luften för att i m otsatt fall 
sluta m ed experim enten och börja p å  m ed något annat. 
G ör först upptäckten  eller experim entera ut uppfin 
ningen, så får vi sedan se vad den duger t i l l ! S å 
får ni resonnera också, och bara ni inte är dåraktig 
och lägger ner några kapital p å  företaget, ska ni se 
att ni har mest g läd je  av den  m etoden.

Filmens teaterfiuga.

För det tred je kan ingen m änniska i dag veta hur 
det i fråga om film ens rekrytering kommer att vara 
stä llt när ni en gång blir färdig att erb juda era tjän 
ster —  ni ska näm ligen m te inbilla er att fö rberedel
serna är undanstökade p å  några dar eller tre m ånader 
som en annan korrespondenskurs.

För närvarande torde film bolagen och deras inspel- 
ningsledare vara föga benägna att alls tänka sig m öj
ligheten av att användbara film skådespelare skulle 
kunna komma annat än  från teatern , m en m åhända 
kan man just i de t sätt, varpå denna åsikt u tvecklats 
och burit frukt på senaste tiden , se ett hoppgivande 
tidens tecken för dem  som inte tror p å  scenrutmens 
allena saliggörande betydelse.

S ärsk ilt under sistförfluina inspelningssäsong ägde 
ju näm ligen en fu llständig bottenskrapm ng rum av 
teatrarnas tillgång på skådespelare och skådespeler
skor, och när resultaten nu så småningom börjar visa 
sig, ska de kanske vara av beskaffenhet att ge dem ,
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som makten hava, en stöt i riktning mot rim ligt hän
synstagande till utomsceniska aspiranter som det är 
något allvar med.

A lld e les  okänt är det em ellertid  inte ens nu att 
folk här hos oss kommit in på film banan p å  den 
väg som i det stora film landet A m erika varit den re 
g u ljä ra : statister behövs det ju a lltid , m ycket statister, 
och regissörerna håller alltid  korpgluggarna öppna 
för att bland massan av dåliga och m edelm åttiga finna 
de stora undantagen. O taliga  är anekdoterna om unga 
förmågor som sålunda blivit »upptäckta» av G riffith , 
Ince och de andra storgubbarna och sederm era kom
mit att lysa som stjärnor av första ordningen på film- 
pällen . Åtminstone i en del fall är väl sådana histo
rier inte alldeles gripna ur luften och sålunda trots 
alla varningar ägnade att sprida hopp och hugsvalelse 
bland den vita dukens små ärehungriga vänner.

En statistik .

»D en väg som i det stora film landet A m erika varit 
den reguljära.» —  Form uleringen är inte något miss
tag : ni ska inte tro att vad som varit fortfarande är, 
i lika hög grad åtminstone. I själva verket har fre
kvensen av amerikanska extra-girls som blivit stars 
under de senaste åren minskats högst betyd lig t —- om 
till den grad, att exem plen ej längre äger den lockelse 
till efterföljd som ni förut tyckte, eller e j, det må 
ni avgöra med ert eget samvete. S å  m ycket konsta
teras em ellertid av författaren till den uppsats i ett



am erikanskt film m agasin, varur h ä r nedan återgivna 
fakta är häm tade : varje ny skribent i detta  redan  så 
m ycket omskrivna äm ne m åste (om han eljest har 
någon respekt för sanningen) a llt enträgnare varna de 
unga dam erna för att ge sig i kast m ed en så osäker 
chance som den v id  film en. L a t oss alltsa u .tala  
ännu en enträgen och fruktlös varning och sedan 
pvergå till vad han stöder sin åsikt på.

V isst har varenda en av d e  m ånga tusen sma kvin
nor, som varje år strömmar till film bolagens inspel- 
ningsstäder, sm chance att b li en M ary  P ick fo rd , en 
N orm a T a lm ad g e , en T h e d a  B ara, m en —  hur 
många nya ansikten har ni sett på den Vita duken  under 
senaste åre t?  Inte m ånga, så m ycket är säkert, och 
vad nya stjärnor beträ ffar har icke en enda tänts på 
film ens firm am ent under säsongen 1918— 1919. D e t 
beror på att film en num era i så stor utsträckning rekry
teras från scenen. F ör att sä tta  i gång den dyrbara 
apparat, som heter en film inspelning, begär produ
centen den garanti för framgång som anses ligga i att 
alla roller av betydelse är besatta  m ed erfarna skåde
spelare. H a n  vill inte göra några experim ent. D e  
kostar oerhört m ed pengar och lovar så lite t. H ans 
misstänksam het mot oprövade krafter ä r  så stor att han 
inte ens vill anförtro m indre roller åt folk utan scen
vana.

Så mister »the extra girl» alltm era sin chance. 
V id  hela Laskys studio i C alifornien  kom sålunda 
på fem  år samma tre »extra» så långt att de b lev  fast 
engagerade. D e  .vår förresten M arc ia  M anon, k änd



av svensk publik från »Lögnernas parad is» , E d n a  
M ae Cooper och Ju lia  F ay e , den lilla »vam petten» 
i »Ä kta makar» och andra C ecil B. de M ille-super- 
productions. T re  engagerade p å  fem år ! D e t bör 
dock i rättvisans intresse påpekas att Laskys studio är 
känd som den mest konservativa i hela  C alifornien  och 
det saknas icke exem pel på unga damer som blivit 
refuserade där man sedan gjort lycka p å  annat håll. 
E tt sådant är Irene R ich , som efter en prövotid hos 
Lasky gick till en annan studio och inom m indre än 
ett år var leading woman åt D ustin  Farnum .

O m  också en del andra studios är något m indre 
snäva mot sina »extra-girls» än  Laskys, ser det alltså 
även i A m erika för närvarande m agert ut för film- 
stjärneaspiranter som inte kommer från scenen. D e  av 
de nuvarande stjärnorna som inte gått teatervägen är 
till största delen sådana som slog igenom i filmens 
barndom, då anspråken inte var så stora, då det fagra 
ansiktet och den tilldragande apparitionen var allt 
och skådespelartalang knappast uppskattades, och 
vilka sedan ägt tillräckligt m ycket inombords för att 
följa m ed i utvecklingen. D e  som inte haft de t har 
sackat efter och satts ur spelet. D e  som p å  de senare 
åren slagit igenom vid filmen utan att gynnas av scen
vanans handicap är om inte en på m iljonen så i a lla 
fall i stark minoritet.



Alltid chancei4.

M en allt det d ä r  visste n i, inte sant ? N i har aldrig 
inbillat er att de t skulle komma stekta sparvar flygan
de i m unnen p å  er. N i har bara hållit fast v id  att det 
finns en chance —  något större eller något m indre, 
det gör föga till saken ! W e ll ,  den chancen finns, 
i A m erika , här, överallt. D en  kanske till och m ed 
ä r  litet större här hem m a, där anspråken p å  scenvana 
tycks vara likartade m ed dem  p å  andra sidan den 
stora dam m en, men d är m öjligheten för en outsider att 
b li uppm ärksam m ad dock är större på grund av den 
m indre inbördes konkurrensen. F ilm fluga är de t nog 
ingen brist på h ä r  heller, m en så m ycket mer p å  den 
stora allvarliga film entusiasm en, och om film m ännens 
teaterfluga än  skulle få ostörd sitta v id  högsätet under 
de närm aste åren, bör man i a lla  fall kunna räkna på 
att en ung dam , som rikt utrustad av naturen och efter 
gedigna förberedelser kommer upp till en regissör och 
ber att få pröva, åtm instone ska b li m ottagen, under 
välvillig neutralite t från hans sida få tillfä lle  att 
visa vad  hon duger till och, om resultatet nagorlunda 
svarar mot intentionerna, ges en m öjlighet att i aktivt 
arbete utform a ett lärlingsprov. A t t  neka de t vore en 
nonchalans mot den verkliga kärleken till film en, som 
man inte kan tilltro de höga vederbörande i ett land 
där idealen  dock ännu inte är helt och hå lle t uppätna 
av finansiella intressen.



D ärem ot bör vetskapen om de svårigheter, som 
belam rar era am erikanska systrars väg till filmens höj
der, kunna verka som en extra liten  varning åt er att 
åtminstone inte kasta bort er chance genom att rusa 
i väg för tidigt. Kom m er ni i morgon frisch vom 
Fass, oskolad och utan så mycket som ett bevis om er 
( cda vilja, till en strängt upptagen regissör och erbju
der honom era värdelösa tjänster, så är de t faktiskt 
inte mycket att undra på om han mer eller m indre 
hövligt kör ut er, m ed eller utan råde t att komma igen 
om tre år, när ni gått igenom D ram atiska teaterns 
elevskola.

L åt bli det (att sans fafon gå till en reg issö r), det 
gör er bara desillusionerad —  nej, de t var sant, vi ha
de ju kommit överens om att ni inte låter nedslå ert 
m od, men* så blam erar ni er i onödan. G å därem ot 
gärna igenom Elevskolan, om ni har tid  och lust och 
råd. Ä r den föregående diagnosen riktig , har ni det 
inte, åtminstone inte tid  eller lust. H a r  ni råd  att 
göra vad som faller er in, så mycket bättre  för er. H a r 
ni det inte, lå t för himlens skull inte er kärlek  till fil
men ta  sig sådana översvallande uttryck som att överge 
fader och m oder, stä lla till auktion p å  era tillhörig
heter, ta  första tåget till R åsunda eller L ångängen  och 
snärja omkring d är tills ni får lov att komma innanför 
murarna, eller kasta er för Sjöströms eller S tillers 
eller D aniel Fallström s eller Brumi fötter och säga :

—  H ä r  är jag. Film en är mitt liv och mitt liv är 
filmen. T a  emot mig eller förkasta m ig, men jag 
vill inte leva utom vid f ilm e n !



A lla  de nämnda herrarna är visserligen gentlemän, 
som nog skulle försöka tala förstånd med er i stället 
för att bara ringa på utkastaren. M en det vore också
allt. V inna något skulle ni inte, men däremot skulle
ni förlora något så väsentligt som ert oberoende.
Riskera inte d e t ! V ad  ni gör, gör det utan några
ingrepp i ert yrke, era förvärvsmöjligheter, era utsikter 
att klara er ändå om filmens heliga låga visar sig vara 
ett irrbloss. N är tiden kommer att sticka er h lla  hand 
i tombolahjulet är det också tids nog att börja inrätta 
er efter vinstens storlek. O ch det är då ni ska finna 
att även niten har sitt dryga insatsvärde. I ökad 
kunskap om livet och dess m öjligheter!





Filmskolor-Dramatens och livets
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Bet bästa gott nog.

Ö kad  kunskap om livet och dess m öjligheter —  
jo jag tackar j a g ! M en  de tta  är inte något skoj, 
trots att det lå ter så allvarligt. O m  ni bara tolkar 
uttrycket så anspråkslöst som d e t. är m enat, ska ni se 
att något i den stilen faktiskt är m ålet för de studier 
som ni m ed tanke på er fram tida karriär som film 
stjärna får lov att bedriva i den elevskola där ni själv 
är enda instruktris såväl som enda elev , då ni nu inte 
hade  tillfälle  att gynna D ram atiska teaterns.

D e t vore litet överm odigt att säga att det kan vara 
lika bra. N aturligtvis hade  ni kunnat få lära er en hel 
hop nyttiga ting hos herr E nw all. F ör teatern . O ch  
de t vore löjligt att bestrida att film en och teatern 
trots sin så u tpräglade väsensolikhet än d å  har så 
m ycket gem ensamt m ed varandra att lärdom arna för 
denna i regel också m åste komma väl till pass för



den andra. M en teatern är filmen i alla fall inte. 
D en  är lioet. O ch  om ni bara har förmåga att följa 
med i exphkationerna, är därför också livet den bästa 
skolan för dem  som vill tolka det på den vita duken.

L åt oss passa på, när vi nu i a lla fall näm nt ordet 
skola ett halvt dussin gånger på några rader, och spika 
fast att skolning i alla händelser är något m ycket vik
tigt även på detta  område. D et är bara den fåvitske 
som rullar in sig som en igelkott i frasen att konst (och 
naturligtvis är ni fullt på det k lara m ed att film är 
k o n st!) är något som man inte lär sig : antingen är 
det m edfött och då kan det på sin höjd  fördärvas av 
utbildning och slikt, eller också är det inte m edfött, 
och då kan ingen professor h jälpa det.

Å tminstone det sista innehåller säkerligen en kärna 
av sanning, om man nämligen m ed »det» menar anla
gen. A tt skolning inte skulle kunna utveckla befin t
liga anlag är en åsikt som endast kan innehas av p er
soner utan något som helst sinne för det reella . Pearl 
W h ite  (och hon m åtte väl vara en auktoritet på det 
konstförståndiga området) är av samma mening och 
utvecklar den så här :

—  Folk som inte begriper sig på den saken tja tar 
om att »filmen har obegränsade m öjligheter». D e t är 
sant, men da har den också obegränsade handicap  och 
det är dem som den unga dam , som vill ägna sig 
åt filmen, måste försöka häm ta upp, genom arbete, 
arbete och arbete igen.

Fröken W h ite  är den am erikanska serial-stjärnan 
utan motstycke (serial =  sensationsfilm ). H o n  har er-



farenhet och ni kan gott tro henne. A uktoritetstro är i 
alla fall något karaktäristiskt för kloka människor, som 
inser att de inte kan förstå allting själva och därför 
även tar hänsyn till annat folks grundade meningar.

M ed  detta  för ögonen måste ni visst också slå ur 
hågen att förlägga de studier, som ni sålunda sett vara 
nödvändiga, till någon av de talrika filmskolor, var
m ed de flesta film producerande länder, även vårt, 
är välsignade. B land fackm ännen (utom bland 
dem  som själva har film skolorna, förstås) råder en 
sällsport enig opinion om dessa institutioners bristande 
ändam ålsenlighet. D ärför att uppgiften  i sig själv  
är olöslig är v ä l den enda förklaringen för ett eller 
annat närbeläget fa ll, om det också för andra tillkom 
mer den försvårande om ständigheten att de som tagit 
saken om hand  visat sig vara antingen inkom petenta 
eller också charlataner som till egen vinning missbrukar 
sina elevers fåfänga att få sola sig i mer eller m indre 
beröm da film storheters skuggor. D e t är väl sa d å , 
eftersom de säger de t allihop, från Ince och Sjöström 
till M ay  A llison  och Frank P ow ell.

Vanliga människor —  de bäsia skådespelarna.

D enne regissör, sjom var m ed p å  »gam la Bio- 
graph s» tid  och hörde till den gnffithska falangen, 
anses i den am erikanska film världen ha en icke ringa 
andel i film väsendets uppsving under det gangna 
decenniet och b land  annat räknas det honom till avse-



värd ära att det är han som lär ha »upptäckt» 
T h ed a  Bara. M ed  den äran må det förhålla sig hur 
som helst. 1 alla händelser är F ow ell säkerligen en 
man som det är lönt att räkna m ed. Som  chef för 
sitt eget bolag har han tagit sig för att utlysa en pris
tävling för ungt folk, som utan erfarenhet från vare 
sig scen eller film hade lust att ägna sig åt film skåde
spelarens värv. R ed an  det kan ju gälla som ett litet 
medhåll åt er i er opposition mot teaterherraväldet 
inom film världen, men motiveringen gör de t ännu mer.

—  D e  bästa skådespelarna, säger han , är d e  som  
leVat sitt liv som Vanliga människor och som just därför  
känner Världen sådan den är.

Naturligtvis menar han inte härm ed att alla »vanliga 
männniskor» är de bästa skådespelarna, men väl att 
livet självt är den bästa  filmskolan, näm ligen för dem  
som har förmåga att därigenom  lära känna Världen  
sådan den  är.

T änker man över saken, är detta  ganska naturligt. 
Ingen annan konstform är så som film en en spegel av 
livet självt. D ess väsen är realism . D e t är aldrig 
teaterns, trots dess flera dim ensioner, trots dess ta lade 
ord. E lle r har ni någonsin på teatern sett en dekora
tion som ens i sina djärvaste drömmar skulle kunna 
fantisera om att bli förväxlad m ed verkligheten (om 
nu kulisser kan fantisera) ? H a r  ni trä ffa t en skåde
spelare som skulle ha lust att gå omkring civil och se 
ut i ansiktet så som han varit tvungen att ställa till 
sig för att ge illusion åt m edelproportionalen mellan 
orkesterplats och tredje radens sida, sjunde bänk



H ar ni hört en vanlig m änniska ta la  så att man på 
trettio rneters håll kan höra hans minsta viskning eller 
har ni mecl b ibehållen  högaktning för de krigiska 
gestalterna i ert h jä ltegalleri accepterat uppfattningen 
att de rörde sig m ed krigshärar av scenens m ått ?

A llt  det d ä r  klarar film en som ingenting 
och m ycket m era därtill. D ess stumhet är en av 
dess förtjänster, proklam erade en gång ingen m indre 
än V icto r Sjöström , och film en har faktiskt gjort oss 
uppm ärksam m a på att ta le t för en fram ställning av 
livet är oerhört m ycket m indre essentielit än rörelsen, 
rörelsen som inom scenkonsten ger ett m ycket klenare 
surrogat för levande b ilder än  de tryckta film texterna 
ger för teaterreplikerna.

Att gå genom ett rum utan att leka Keystone 
med möblerna.

R ö relsen ! N i, fröken B livande F ilm stjärna, ni 
tror kanske att ni har herravälde över era fysiska 
uttrycksm öjligheter ? G å  då ut på gator och gränder, 
i salonger och kojor, varhelst två eller tre är försam
lade, studera dem  och er själv , och erkänn efter en 
kvart att ingen, icke ens n i, är född m ästare. K an  
ni g å ?  N e j. K an  ni stå, sitta, k lappa i händerna, 
bära fram ett brev på en b rick a ?  N ej. D e t var 
katten, säger ni kanske, men hör då ännu några fakta 
i det nyss berörda äm net, film rekryteringen i A m erika :

A tt stjärnchancerna inte är så synnerligen stora för 
de många tusen unga dam er som belägrar film atel-



jéerna i C alifornien och N ew  Y ork har ni re-lan blivit 
upplyst om. V a d  ni kanske inte anade äi att även 
tillfälliga statistanställningar inte precis växer på trän. 
D e t är i alla fall dem  man i första hand  har att hålla  
sig till. N u  för tiden kommer statistaspiranterna em el
lertid inte i direkt förbincelse m ed chefregissörerna. 
D essa har lastat av sig ett väsentligt arbete genom 
att överlåta åt sina »casting directors» att sköta urvalet 
av statistmaterial.

D essa är synnerligen kräsna herrar. D en  som ska 
tänka på att finna nåd för deras ansikten m åste antin
gen vara alldeles utomordentligt vacker eller ha ett 
särdeles karaktäristiskt ansikte. D essutom  måste hon 
kunna klä sig —  det är mycket viktigare än att förefalla 
att vara ett stjärnämne. U nga dam er som ser ut som 
damer och kan gå genom ett rum utan att leka 
Keystone m ed möblerna är alltid  välkom na —  för 
®atmosfären» i societetsskådespel o. s. v.

D et tycker ni är ett enkelt anspråk, m en casting- 
directom  är av annan mening. I hela  södra C alifor- 
m en, förklarar en av dem , finns d e t, såvitt han vet, 
inte mer än  ett sextiotal unga dam er som duger till 
»society stuff», d. v. s. »folk» i en salongspjäs. D å  
kan man förstå vad han menar m ed att »kunna gå 
genom ett rum utan att leka K eystone m ed möblerna» 
och då kan ni också förstå att »kunna gå» inte är 
detsamma som att kunna förflytta sig och »kunna 
stå» inte detsamma som att hålla  sig stilla.

E r förmåga att uttrycka sinnesrörelser, tankar och



känslor är det kanske ännu värre m ed. D e t är ändå 
inte många sidor sedaiv vi kom överens om att ni genom 
trägna studier framför spegeln kommit till resultatet 
att ni äger förutsättningar för mimisk konst. D e t kan 
ju hända att det håller streck. M en  gå nu till spe
geln en gång till och åskådliggör t. ex. att ni m ed 
vem od hos er själv konstaterar ett visst samvetsagg 
över den  m ed alltför liten portion m edlidande b lan 
dade g läd je  ni erfar över en olycka som drabbat en 
person som ni är ovän m ed men som ni måste erkänna 
vara täm ligen oskyldig till det missförstånd som står 
em ellan er. D e tta  är ingen karrikatyr p å  en upp -' 
gift. N ågot i den stilen kan m ycket väl förekomma i 
en p jäs och ni kan gå ut ifrån ait E lsie  Ferguson inte 
skulle m ankera. N i kan gärna själv övertyga er om 
hur grundligt ni skulle misslyckas.

E lle r rör er bara tio steg mot en trym å m ed den 
sm idiga, kattlika gång som i en film , där ni förutsättes 
härska över männens sinnen genom er kvinnliga charm, 
skulle för publiken åskådliggöra detta  sakförhål
lande. N är ni gått de tio stegen —  handen p å  h jä r
tat, skulle ni själv, om ni vore m an, känna er något 
vidare oem otståndligt charm erad ?

Övernaturlig förstoring.

O ch  tänk  er så att film en i sina »närbilder» och 
»förstoringar» lå ter alltsam m ans framstå i övernaturliga 
p roportioner! T ä n k  er ett leende som breder ut er 
mun till halvannan m eter 1 Ä r det gott, sant och äkta,



så mycket bättre, då får åskådaren åtminstone i sig 
hur ett leende ska se ut, men är det falskt eller intet
sägande, då blir det inte roligt vare sig för er själv 
eller för publiken. Jo , roligt kanske, för publiken , 
men det var då knappast meningen.

E lle r en osann gest som p å  filmen projiceras upp 
till en grotesk karrikatyr av det ni ville ge uttryck 
åt. H em m a hos er skulle ingen h a  tänkt på det, 
på teatern kunde det ha drunknat i m ängden av andra 
intryck, men på filmen, som radar fotografi efter foto
grafi och vill ha dem  alla fullkom liga, kan en sådan 
b ild  verka ödeläggande för det hela.

N i har kanske en annan invändning :
—  O m  filmen speglar livet, ska de t väl också 

spegla det sådant det är, ofullkom ligt, osant, oäkta 
—  till omväxling m ed all fu llkom ligheten!

D et ska den visst det, men m edvetet, inte slum p
mässigt. N är regissören vill ha ett falskt leende , 
säger han till —  det kan gott h än d a  att det den 
gången blir lika svårt att göra honom till viljes som 
en annan gång när han fordrar ett äkta.

Film en är f. ö. inte en spegel av livet i den m enin
gen att den bara återger verkligheten. D e t är samma 
förhållande som i fråga om filmmanuskript. E n  film 
historia måste b l. a. vara sannolik, varav inte följer 
att en historia ur verkligheten alltid  är accep tabel. 
D en kan vara för vardaglig för att fånga intresset, 
ett särdeles vanligt fall förresten, eller den kan vara 
så ovanlig att den trots sin fakticitet ter sig osannolik



för åskådaren. M ellan  de blindskären måste också 
framställningen segla, och nl gör klokt i att hålla  så 
mycket från  den vardagliga sidan som det är möjligt 
utan att stöta på grund p å  den andra, d . v. s. att ge 
sa starkt karak täriserade uttryck som möjligt för det 
ni vill fram ställa utan att ändå ett enda ögonblick 
överskrida gränserna m ellan exem pelvis det sublima 
och det löjliga.

D etta  är en svår konst, som inte kan läras annat 
än av livet själv t och icke ens av det om ni inte 
till kompass v id  seglatsen tar den fundam entalregel 
som heter tillvaratagande av er personlighet.

K. A. B. F. 4
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»En ny Mary Pickford».

Ingenting kan för en film aspirant vara farligare än 
att ställa in sig på att b li en ny M ary P ickford . Jo 
bevars, föresätt er gärna att bli lika beröm d som hon, 
lika god skådespelerska, lika vansinnigt be ta ld . M en 
inte att b li en ny upplaga av henne.

D et finns inget säkrare sätt att b li ställd  utanför, 
förklarar en av de ovannäm nda »casting directors», 
än att komma till en studio m ed huvudet fullt av M ary 
Pickford-lockar och tycka att hela  världens lilla 
sw eetheart snart borde kunna dra sig tillbaka och 
lämna plats för en ny. Ingen regissör eller film fabri
kant vill ha en ny M ary P ickfo rd  nu för tiden. H an  
vet att det ingen finns, att de t inte kan finnas någon. 
Inte därför att denna lilla dams individualitet är något 
så absolut enastående utan helt enkelt därför att allt 
material för att lancera typen redan  är förbrukat. D e t



är därför M a r y  nu betalar 1 6 0 ,0 0 0  kronor för e tt  m a 

nuskr ip t!  . .
D ärm ed är inte sagt att fröken P ickfords indivi

dualitet varit utan betydelse för hennes enastående 
karriär. Tvärtom . D et tjänar visserligen inte heller nå
got till att förneka att tur, reklam  och diverse om stän
digheter, av vilka åtskilliga varit av den beskaffenhet 
att varken hon eller hennes exploatörer kunnat ha 
någon kontroll över dem , ocksa kraftigt b idragit till 
hennes framgång, men grundvalen för denna är i alla 
fall ytterst och innerst hennes egen personlighet.

N är hon började sin bana och förtjänade fem  dol
lars om dagen, var hon ingenting annat än »just h ttle  
M ary Pickford» och det är också allt vad hon är än i 
denna dag. O m  ni skulle försöka analysera varför 
ni tycker så mycket om henne (utom det att hon är 
en personifikation av den framgång ni själv drömmer 
om) skulle ni finna att det varken är för hennes ögon 
eller hennes lockiga hår eller hennes grace ehuru 
ni kan vara förvissad om att ni nog skulle m ärka om 
ettdera plötsligt vore försvunnet i någon av hennes 
filmer —  utan till syvende och sidst bara därför 
att hon är den hon är. D et b lir samma sak m ed andra 
pubhkgunsthngar och reflexionerna gör sig själva för 
ert eget vidkommande.

Originalitetsjakt.

V ar alltså personlig, av rent praktiska skäl om 
mte annat —  om inte redan er konstnärliga själv-
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hävdelsedrift intalat er att ni måste vara det. E n  
kula träffar sällan  precis i hålet efter en föregående, 
och hur många underbara stjärnöden film historien än 
har att förtälja om, inte känner den två lika. Försök 
alltså inte kopiera någon. V arken  Beverly Bayne, 
som kom direkt från skolbänken, slog vad m ed en god 
vän att hon skulle kunna film a som hon gick och stod, 
for till Essanays ateljéer, engagerades och bums blev 
Francis Bushmans oskiljaktiga ledsagarinna, på duken 
som i livet. E lle r M ary M c Ivor, som arbetade i 
aderton m ånader som extra innan hon fick en roll, gick 
miste om den innan inspelningen började, fick en ny, 
förlorade den , fick en ny, förlorade den och slutligen 
gjorde lycka i »S pader K ung», om ni kommer ihåg 
den gam la H artfilm en . H e llre  henne i a lla fall, ifråga 
om energi, m en ta  helst första chancen, det kan 
hända att den andra , tred je , fjärde aldrig kommer.

M en allra minst tjänar det något till att ni imiterar 
någon av era stora förebilders sätt att vara till, röra 
sig, k lä  sig eller kamma håret. Just om den saken 
kan U niversalstjärnan Priscilla D ean , en av de få 
som kommit den m oderna extrapessimism en på skam 
genom att på de senaste åren ta  sig upp från rakt 
ingenting, förtä lja  en moralisk historia. L änge , berä t
tar hon genom en intervjuare för en häpnande värld , 
gick hon omkring m ed en hop lockar i pannan och hela 
huvudet förresten, precis som en miljon andra flickun
gar som försöker se b ra ut, men så kom hon på idén 
att slätkam m at hår skulle klä henne bä ttre . O ch  kan



ni tänka er, hon inte bara fick idén, hon realiserade 
den o c k så ! T(rots att förändringen för ett ytligt 

betraktelsesätt snarare tycktes utgöra ett minus än 
ett plus i hennes yttre företräden. H on  kam m ade 
alltså håret slätt tillbaka och det behövdes inte mer 
för att höga vederbörande skulle komma under fund 
med att hon var den talangfulla och originella person
lighet som hon sedan mycket riktigt visat sig vara.

Så att nu är det tricket gjort och ni får försöka hitta 
på något annat Colum biägg.

—  O riginalitetsjakt alltså, b a ra ! ,  säger ni kanske 
och rynkar på näsan, allvarligt knuffad i era heligaste 

känslor.
Å ja , hvarför inte, bara m ed den skillnaden att 

folk som försöker vara originella sällan blir annat än  
flabbar, m edan ni därem ot måste utföra operationen 
så att ingen merkt die A bsich t und w ird  verstimmt. 
R esultatet måste så fullständigt b li till e tt m ed er 
själv att ingen där bakom  kan se skymten av en 
ansträngning. D et måste i likhet m ed K onsten själv 
verka absolut självklart.

D etta  är en riskabel historia, på film  mer än inom 
någon annan konstart, på grund av den vita dukens 
uppdrivna anspråk på sanningen i varenda detalj av 
skådespelarens prestation, vilket där så avgjort gynnar 
»spelet pr inspiration», medan detta  på scenen möter 
en allvarligare konkurrens av den mera kallb lod iga skå
despelarekonst, som noga aktar sig för att lå ta  sig hän
föras av uppgifterna utan litar uteslutande till in te lli
gensen och självbehärskningen. för att ge en illusorisk



yta. M åhända finns de t skådespelaregenier som är till 
den grad fram stående att de m ed prim a resultat kan 
simulera även på film , men det är inte sannolikt att 
ni hör till dem , och det är i alla händelser m ycket 
säkrare att inte be träda  posernas krävande väg utan 
i stället lägga ner så m ycket mer intresse på att 
utveckla er egen individualitet. S å  kan man näm ligen 
m ed fördel och inte utan sanning beteckna originali- 
tetsjakten, om den bara bedrives p å  rä tta  sättet.

A tt inse sin begränsning.

Frågan hänger, som ni ser, intimt tillsammans 
m ed konsten att inse sin begränsning, eller finna sitt 
fack för att ta  ett uttryck som håller s ig -tä tt ner till 
jorden.

Å terigen en väsentlig  skillnad m ellan film och scen. 
D enna sistnäm nda äger ju onekligen exem pel p å  att 
en och samma skådespelare kan nå mästerskap både 
i tragedi och -komedi, karaktärs- och paradroller, 
Shakespeare och N ick  C arter. M ed  reservation för 
möjliga undantag kan man säga att sådant inte går 
för sig på film , och de t beror väl noch ein M al på 
dess av tekniska förhållanden betingade starkare san- 
ningskrav, som denna gång tycks vara till den grad 
skärpta att de nödvändiggör en rollspecialisering m ed 
mycket mer begränsade d ack  än  som tragedi och 

komedi —  lägg  t. ex. märke till W illiam  H arts  
evinnerliga v ilda västern-gestalter, M abel Norm ands 
rackarungar, C harles R ays m isskända ynglingar,



M adge K ennedys tanklösa unga societetsdam er eller 
M arguerite Fischers yrhättor.

D enna ensidighet torde av de flesta räknas som en 
svaghet, men vederbörande själva måste väl inse de 
praktiska nackdelarna m ed systemet och man får ju 
då anta att den starka specialiseringen är grundad i 
en inre nödvändighet.

Em ellertid  finns det ju också talrika exem pel på 
filmstjärnor m ed vidsträcktare fack, ehuru klok hus
hållning praktiskt taget aldrig tillåter dem  en alltom - 
spänning sådan man ibland ser på teatern . N og har 
man t. ex. anledning tro a’it N orm a T a lm ad g e  alltjäm t 
skulle vara storartad även i kom edien, m en ändå har 
hon inte brytt sig om den efter »M askinskriverskans 
mem oarer», där hon visserligen hade nöjet att skära 
lagrar på främmande mark men där hennes b lodfu lla  
personlighet likväl inte fick komma till sin rätt.

D etta , att ens Iblodfulla eller m indre b lodfu lla  
personlighet får komma till sin rä tt , måste än d å  bli
huvudsaken —  en av huvudsakerna —  även om det
skulle ske på Jbekostnad av fåfänga och flyktiga
tycken. D et kan mycket väl h än d a  att d e t ni duger 
till —- förlåt, duger bäst till —  inte alls överensstäm 
mer m ed de ideal som föresvävat er i era barnsliga 
och heta drömmar —  jämför den obligatoriska upp 
lysningen i alla femtioårsintervjuer m ed komiska
skådespelare, att de i sin ungdom inte hade tankar 
för annat än H am let resp. O fe lia . D e  flesta av dem  
har säkerligen gjort m ycket klokt i a tt i tid  k lippa 
vingarna på en ärelystnad som inte bottnade i någon



rik tig  känsla av konstnärlig kallelse utan bara syftade 
t i l l  den yttre trium fen e ller en allm än önskan att 
uträtta något stort och kläm m igt här i världen. O m  
flera fö l j t  deras exempel, skulle v i kanske inte ha 
en sådan hop misslyckade Thalia tjänare som i de v ida 
mantelvecken av ett fa lskt patos söker drapera sin 
yttre och inre m isär, yttre därför att framgången (i 
regel) förutsätter s jä lvk ritik  och inre därför att per
sonligheten tryckts t i l l  jorden under tyngden av en 

strävan mot det omöjliga.
Bevars vä l, förhållandet kan också vara det 

omvända, att en personlighet är skapad för a llva rli
gare uppgifter men hålles tillb a ka  av ett temperament 
som fångats av trams och y tlighe t, men nog är det 
mera sällsynt a llt id . T y v ä rr, kan man säga, om man 
tänker på att live ts lättare sidoi sålunda tycks ha så 
mycket svårare att komma t i l l  sin rä tt än de 
tragiska, men gudskelov också: leendet är i a lla  fa ll 
en något mera allmäntmänskhg företeelse än b lank

versens ho tfu lla  åskmummel.

änga manér på film !

I a lla fa ll är det k la rt att det inte duger att bara 
gå på i ullstrumporna och »utveckla sin personlig
het» sådan den ter sig v id  första påseendet. Den 
rik tiga  personligheten är i regel en ganska svaran- 
trä ffba r pjäs. M ånga finner den a ld rig , det är en 
tragik som möter oss t i t t  och tä tt både i konsten och i 
hvet. I s jälva verket ligger saken sa fjärran fran att



bara kntiklöst vara sig själv, att ni tvärtom  måste 
i det noggrannaste aktgivande på alla m öjliga mer eller 
mmdre tillfälligheter söka utforska vägarna till ert 
innersta jag och snoka reda på nya ting att organiskt 
sammanfoga med sagda företeelse. O d la  för all del 
inte av dem era karaktäristika som ni i första upptäc- 
karglädjen är frestad att betrakta som exponenter för 
ert ego men scm i grund och botten inte är annat än 
fasoner.

M änér är nämligen på film en ännu betänkligare 
sak än  på teatern, ehuru ni redan där, m edge det, 
har svårt att hålla  er för skratt när ni t. ex . i en 
stor skådespelares gestaltning av en tragisk figur åter
finner de karrikatyrmässiga tonfall och överdrivna 
gester som ni känner igen från revyernas parodier. 
D å har ändå teaterskådespelaren en hel rad  h jä lp 
medel att täcka sina brister m ed, under de t att film
skådespelaren i vart särskilt fall av den obarm härtiga 
kameran dissekeras intill hjärterötterna och varken har 
textens förträfflighet eller —  i närbilden —  m iljön att 
falla tillbaka på. D et finns åtminstone e tt, an tag
ligen flera, exem pel p å , att en liten  ovana, som 
passerat oanm ärkt på scenen, b lev  den tuva p å  vilken 
en stor teaterskådespelerska stjälpte när hon skulle la 
filmen i besittning. H on kunde helt enkelt inte lägga 
bort att sätta handen för munnen så fort hon skulle 
vara upprörd och det såg till slut för om öjligt ut. 
O ch  när inte hon kunde det, som i a lla  fall genom 
mångårig scenvana fått ett starkt herravälde över sig 
själv, är det inte troligt att ni skulle kunna det heller,



om ni nu har några sådana choser för er. T a  därför 
i tu med att utrota dem , ju förr desto bättre. Blir det 
några hål i er personlighet efter dem , finns det ofant
ligt m ånga förm ånligare detaljer att sä tta  dit i s tä lle t. ^ 

O ch  sä tte t?  S å här säger V io le t  Mersereau  (det 
äi visst ett par sidor nu sedan vi citerade någon aukto

ritet) :
—  B ästa  sättet att lä ra  sig att lägga bort sådana 

där egenheter och ovanor, säger hon, är att hem ma i 
sitt eget hem  h a  en kärleksfull och rättvis men ändå 
argusögd kritik (av en syster eller så) som speciellt 
ställer in sig p å  att finna sådana fel och gör en upp 
märksam p å  dem  utan att därför förfalla till obehagligt 

gnat.
K anske har hon rä tt. Systrar kan vara bra att ha 

ibland.

Nya stjärniypeir.

O m  er personlighetsutveckhng alltså m ed skäl kan 
betecknas som en rätt så ansträngande och ibland föga 
behaglig kur, som inte generar sig för att gravlägga 
en del av era kanske mest om huldade illusioner, bör 
å andra sidan operationens smärta i någon mån mildras 
av det goda m edvetandet att den nog kommer att få 
sin belöning. D e t vore dock för grymt alt anta att ni 
med er skönhet och begåvning inte skulle äga en 
stark och originell personlighet bara ni går tillräckligt 
på djupet för att finna d e n ! Ä r den tillräcidigc 
originell eller kan ni göra den till de t p å  ett sådant



sätt att den inte mister sin självständiga egenart på 
kuppen, är ni redan mycket närmare det mål ni strävar 
mot.

T y  personligheter är vad filmen behöver. 5 e  
bara på alla dessa banbrytande stjärnor, som vunnit 
sina framgångar genom att ställa sina fram stående yttre 
och inre egenskaper i tjänst hos en ny idé , inte kultu
rell, etisk eller något sådant, utan en ny idé —  om
hurudan en filmstjärna ska vara.

D e  största av dem  har var och en skapat en ny
genre. V isserligen har de också a lla  (eller så gott 
som alla) fått svärmar av efterfö ljare, im itatörer, men 
det är okänt att någon av dessa ens tillnärm elsevis nått 
upp till förebildens succés om det än står i recensio
nerna att han eller hon (imitatören) är ännu vackrare 
eller styvare eller mera sympatisk. D e t h jä lper inte. 
D är originalpersonhgheten saknas, u teblir också den 
stora framgången.

Skulle ni i värsta fall nöja er m ed en något m indre, 
säger ni ? A lld e les  oavsett att d e t var en svår besvi
kelse i fråga om halten av era intentioner, måste det 
uttryckligen konstateras att uppgiften inte b lir lä ttare 
för det. Svårigheterna kommer bara p å  ett annat 
p la n : det hårdare arbetet, den ringare inre tillfreds
ställelsen, de större anspråken på naturliga förutsätt
ningar, men när ni övervunnit dem  ska ni bara finna 
er i samma ställning som målaren som efter att h a  lagt 
ner en hop möda på att göra en slät kopia av en bra 
tavla blir överens m ed sig själv om att han på samma 
tid  kunde häm tat både mera ära och m era guld på



att m åla något själv —  om han haft idén och själv
förtroendet.

D e tta  oavsett svårigheterna att alls komma åt att 
göra någon kopia, särskilt (om vi nu återgår till film
facket) här i Sverge, där den konstnärliga ansvars
känslan är så u tvecklad  b land  dem  som m akten hava, 
att man knappt kan tänka sig att de skulle vilja sätta i 
gång sina pängar och sina kameror för att lancera en 
om än ekonom iskt hoppgivande imitation. D et är 
åtminstone en förtjänst i deras allm änna reserverade 
hållning mot b livande filmstjärnor.





F i lm f r a m s tä l ln in g e n s  väsen
      .

A tt leva sin roll.

F rih e te n  från  la te r  och  förkonstling  är in te  b a ra  i 
a llm änhet e tt p e rson lighe tsk rav  p å  film konstens a d e p 
te r , d en  är också och  i synnerhet e tt fund am en ta l
anspråk p å  s jä lv a  film fram stä llnm gen , som  alltigenom  

m åste p räg las  av  n a tu rlig h e t och  om ed v e ten h e t om 
åskådarens ex is ten s. » A tt  se p å  kam eran» ä r t. ex . 

en  o fö rlå tlig h e t. L ä g g  m ärk e  till sjä lv  hur illa  ni b lir 
berörd  n ä r  ni p å  b io  ser någon  av d e  ag e ran d e  slänga 
e t t  öga u tå t sa longen  som  för a tt fråga : » Ä r d e t b ra  

så h ä r  ?»
A t t  in te  sp e la , u tan  lev a  sin  ro ll, d e t  ä r huvudsum 

m an, å tm instone får m an d e t i sig i var och  varannan  
stjärn in tervju  i d e  am erikanska  film m agasinen , och  de  
ska v ä l v ara  v e d e rh ä f tig a . L ä s  d em  få r n i v e ta , hur 
herr D e n  u n d er h e la  d e n  tid  som går å t a tt spe la  in 
en film  är d en  h a n  ska fö res tä lla  i p jä sen , om  d e t sa 
är en m ördare  och  tjuv  och  d rinkare  och  hustrup lå-



gare, och hur fröken D en  till och m ed på söndags
efterm iddagarna diskar och skurar dörrhandtag och ger 
grisarna mat, om hon håller på m ed en roll som p iga, 
b land pigor eller i annan omgivning.

M an kan därav sluta sig till att det för en blivande 
filmstjärna ligger stor vikt uppå att hon lär sig ackom- 
modera sin personlighet så att hon inte endast kan 
fram ställa andra människor utan också bokstavligen 
leva deras liv. Svårigheten växer väl därigenom  att 
ni, såsom bloit och bart aspirant, vid detta  företag 
saknar den stimulans som för film skådespelaren i aktiv 
verksamhet ligger i m edvetandet att så m ycket hänger 
på om han lyckas eller inte. M en om någonsin gäller 
här att svårigheterna är till för att övervinnas och 
såsom sådana bör hälsas m ed verklig tillfredsställelse. 
Övervunna ger de er den angenäm a förvissningen att 
ni äger en kvalitetsmarginal som alltid  kan vara bra 
att ha : ni har uppfyllt mer än  m inim ianspråken och 
när det en gång gäller att träda  in på väd jobanan  
vet ni att ni kan k lara er även om ni inte når upp till 
högsta träningsresultat.

D et vore då också nästan allt för m ycket att begära 
av er. Prem iärnervositet och ovana omgivningar kan 
inte gärna undgå att ha en viss deprim erande effek t, 
kanske så stor att den alldeles tar ut den fördelaktiga 
inverkan av samma faktorer som nyss angavs ligga i 
spänningens stimulans. Försök i a lla fall ställa in er 
på att utvinna denna senare som den huvudsakliga 
produkten av de givna förhållandena ! Inte bara för



det stora provets dag , som ni med längtan ser fram 
emot, utan för hela  den bana som ni därigenom  hoppas 
komma in på.

Sm provisationsförm åga.

D et är näm ligen en annan av de viktigaste ingre
dienserna i film fram ställnm gens karaktäristik, detta  att 
film skådespelaren p å  en gång måste vara färdig m ed 
gestaltningen av sin roll. N aturligtvis inte utan för
beredelser —  ehuru det även finns stjärnor som kommit 
så långt att de av princip inte tar någon befattning 
m ed sina roller förrän några minuter innan tiden är 
inne att ställa sig framför kam eran, detta  därför att de 
så uteslutande litar på sin intuition att de anser alla 
andra inflytelser obehöriga eller skadliga.

M en förberedelser gör en teaterskådespelare också 
och ändå är det regel att han »inte har sin roll färdig 
till prem iären». D e tta  beror inte p å  otillräcklig repe
tition, säger man. A ld rig  så m ånga repetitioner skulle 
inte kunna utföra den slutliga avshpning som sker 
genom att spela inför publik . S kådespelaren  behöver 
bli varm i k läderna, studera hur publiken reagerar 
mot fram ställningens detaljer, eventuellt korrigera 
misstag, b reda  på eller knappa av, kanske han också 
em ellanåt har ett eller annat att häm ta ur tidningar
nas recensioner. M e d  ett ord, det erfordras ett antal 
verkliga representationer innan rollen fått den utform
ning som han själv önskar.

O ch  än mer. E n  skådespelare kan vara indispo
nerad, mer eller m indre på höjd med sig själv , han
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kan tillfälligt misslyckas även med en sak som alldeles 
avgjort ligger mom gränsen av hans förm åga, han kan 
av varjehanda slumpmässiga anledningar låta undslippa 
sig ett falskt tonfall, g lida in i en osann gestikulatur, 
falla ur rollen. G u d  vet allt, men så överträffar han 
en annan kväll sig själv i alla möjliga avseenden och 
allt är gott och väl igen.

A llt det där är kanske sant. A lld e les  säkert sant 
ä t att film skådespelaren inte har någon av dessa tröste
grunder för en mindre tillfredsställande prem iär. H an  
har bara prem iärer. N ä r film en väl är inspelad är 
den sådan den är och går ut —  om den nu blivit så
pass bra att den alls får gå ut —  i så och så många 
hundra eller tusen kopior över all världen. O m  skåde
spelaren sedan går och ser den själv och kommer 
underfund m ed att den har en hop svaga punkter som 
han vid en ny inspelning skulle kunna göra till lika 
många glanspunkter, h jä lper det honom inte föl två 
öre, lika litet som om han efter trägna recensionsstu- 
dier måste medge att en del klander är befogat och att 
figuren som han gör i pjäsen skulle vunnit betydlig t 
på de och de retuscheringarna.

Ä ven om han känner att det skulle stått i hans 
makt att utföra dessa m odifikationer om han bara 
tänkt på det, ändrar det ingenting i de t faktum  att 
negativet, en gång inspelat och sam m ansatt, sedan 
inte står att ändra. H a n  får tänka på det så mycket 
mer till nästa gång, att han inte har tea terskådespela
rens förmån att i friktion med publik  och kritik ge sin



roll den sista avfilningen utan måste ge sitt allra bästa 
i det ögonblick han övergår från förberedelse till 
handling.

»Film ens konst får genom detta  förhållande», säger 
G eraldine Farrar i en  artikel om » T h e  art of actmg 
in the m ovies», »stor likhet m ed den s. k. commedia  
dell-arte, som hade  sm glansperiod i Italien under 
sextonde århundradet. E n  innehållsredogörelse över 
pjäsen, praktiskt taget av samma karaktär som ett 
filmmanuskript nu för tid en , slogs upp bakom  scenen 
och ett studium därav var skådespelarens enda för
beredelse innan han träd d e  fram inför åskådarna. 
N är han spe lade sin scen, var d e t »på inspiration» i 
fråga om uttrycksm edlen, tal såväl som minspel och 
gester.

T eknisk t sett ä r  det samma sak som sker vid en 
film inspelning, m ed den skillnaden att spelet inför 
kameran inte som p å  talscenen skrider fram mot sin 
klimax i logisk ordningsföljd. Sam m anhanget under 
inspelningen av en film  lyser m ed sin to tala från
varo. Scenerna inspelas en och en efter talrika repe
titioner. D å  en scen ä r  fullkomlig (i regissörens 
ögon), tas den upp av kam eran och glömmes. P å  så 
sätt händer d e t, av praktiska skäl, att slutet får spelas 
in först och början vän ta till sist.»

D etta  sistnäm nda är just inte heller ägnat att göra 
anspråket på im provisationsförmåga lä ttare att upp
fylla. P å  teatern  har skådespelaren åtminstone den 
fördelen att han , om han nu kan och vill leva  sig in



i sin roll för att ge den sin mest fullödiga tolkning, 
också får lov att spela på sin inspiration ända till slutet 
och slipper bli avbruten mitt i sin stora uppgörelsescen 
för att sätta i gång m ed en autom obilkappkörning eller 
börja åka utför forsar på tim merstockar. D en  bristande 
kontinuiteten i själva produktionen av filmen är em el
lertid betingad av så tungt vägande praktiska skäl, 
ekonomiska och regitekniska, att nagon ändring knap^ 
past torde stå att vinna. För film skadespelaren och 
-aspiranten är det bara att försöka anpassa sig.

Taldrainai i f i lm ens tjänst.

E tt recep t, som kanske kan erbjuda vissa m öjlig
heter att leda ir̂  på den rätta vägen därv id lag , är 
följande, som rekommenderas av en som d et tycks 
initierad m agasinsförfattare :

T a  ett skådespel, som ni inte precis behöver kunna 
utantill men som m är väl förtrogen m ed, och helst 
ett där huvudrollen företer så många skiftningar och 
kastningar som möjligt. S lå upp boken p å  m åfå, för
vissa er m ed ett ögonkast om var i handlingen ni 
befinner er och börja sedan spela, nej leva rollen 
just på den punkten och framåt. G ärna  m ed boken 
framför er, det gör ingenting. T ill  att börja m ed kan 
ni ta  er en funderare innan m startar, sedan kan ni 
göra detta förberedelsem om ent kortare och kortare och 
när ni vunnit en viss grad av träning ska ni finna att 
ni utan ett ögonblicks betänkande kan kasta er in i 
framställningen och få den någorlunda trovärdig.



T a  sedan en annan p jä s  och gör likadant, men för
sök få upp farten och gå gärna på så fort ni möjligtvis 
tror er om, spricker de t är det bara att börja om från 
början. S edan  utvidgar ni expenm entalfä itet undan 
för u n d a n : efter att ha exercerat igenom två eller 
tre p jäser p å  det sättet och hos er själv  konstaterat 
en ökad förmåga att snabbt sätta er in i vad det är 
fråga om och stä lla  in er personlighet p å  att dra kon
sekvenserna ur de givna förutsättningarna, kan ni 
lägga böckerna framför er, b lunda, ta  en av dem , slå 
upp den , titta  i den och så börja på nytt. D e t är 
klart att er iakttagelse- och anpassningsförmåga sättes 
på hårdare prov, ju v idlyftigare det m aterial är, varur 
ni har att p å  en slump välja  en utgångspunkt, och 
när ni begagnat m etoden några omgångar framåt kom
mer ni att m ed tillfredsställelse konstatera att ni fått 
en väsentligt v idgad  syn på åtskilliga företeelser inom 
det fack ni föresatt er att tränga in i. A tt  det är ta l
pjäser ni övar er p å  och inte filmer spelar inte så 
stor roll. D e t ä r  till att börja m ed inte den tekniska 
färdigheten de t gäller att driva upp, snarare den a ll
männa in tellektuella och sensitiva rörligheten.

A v  hur stor betydelse  det vid ett sådant studium 
är att inte våga sig för långt ut på de osäkra gung- 
flyn, som ligger lockande och förrädiska kring den 
fasta mark, d it ni av er naturliga begränsning är hän
visad, har ovan fram hållits liksom också vikten av att 
på varje punkt av den uppfostran ni går att underkasta 
er själv ge akt på allt det osanna och m indervärdiga



hos er själv, som så lä tt kan förväxlas med er person
lighet men som inte är annat än ogräs i veteåkern.

G å  därför inte kritiklöst fram i tolkningarna av era 
pjäsböcker och glöm inte att en teaterp jäs, ur er syn
punkt åtminstone, är något särdeles abstrakt och för er 
egentliga uppgift främ m ande. D en  är rörsvarlig som 
självundervisnmgsmedel därför att den i sammanträngd 
form bjuder på talrika karaktäristiska exem pel på hur 
underligt livet kan ställa sig för människor här i v ärl
den. Franska läseboken innehåller också utm ärkta 
exem pel, men inte tänker ni er för det att häm ta 
någon egentlig levnadsvisdom ur upplysningen att den 
låghalta trädgårdsm ästarens vredgade dräng flirtar 
med den avundsjuke kakelugnsm akarens b låögda p iga. 
N i lär er några ord på kuppen, de t är förträffligt, men 
det är också allt.

N i tycker kanske att jäm förelsen är litet lä ttfä rd ig , 
men något i den stilen är det ocksa m ed den nyss 
rekom m enderade pjäsläsningen. Böckerna ger ett m a
terial, formen i vilken det serveras ska ni visserligen 
inte alldeles negligera, men de t är inte den ni i första 
rummet ska ta  sikte på. N i skulle kanske handla 
klokt i att göra det om ni ginge i en dram atisk teaters 
elevskola. N u går ni inte där och inte i någon annan 
teoretisk skola heller, d ä r ni kan få den uppm ärk
samma handledning som ovillkorligen erfordras för att 
ni ska kunna tillgodogöra er de lärdom ar som natur
ligtvis finns förborgade i teaterlitteraturen . N i gar i 
er egen skola, har vi kommit överens om , m ed er 
vakna iakttagelseförmåga och er om utliga självkritik



som tillförordnade docenter och livet omkring er och 
er goda trym å som mest anlitade läroböcker.

Spegelstudier.

S pegeln , ja  ! D en  bör ni få användning för när 
det gäller att självständigt gestalta och till levande 
visdom om sätta de t m aterial ni häm tar ur böckerna. 
Skulle vi försöka beskriva all den nytta ni kan ha 
av detta  utom ordentliga instrument, skulle inte allt 
papper i landet räcka  till att få den här boken färdig . 
L åt oss därför inskränka oss till att antyda ett par 
exem pel, så små och bagate llartade att ni skulle finna 
dem  alldeles oändam ålsenliga om ni inte snällt stä llde 
in er p å  att i dem  b lo tt se blygsam m a fingervis
ningar om praktiskt taget obegränsade utvecklings
m öjligheter.

Först iakttagelsen.
N i sätter er in i en situation, inte alltför krånglig, 

hellre lite t alldag lig , efter film förhållanden åtm in
stone, och i a lla  händelser av föga kom plicerad art. 
N i är t. ex . en  fattig flicka som övergivits av sm 
älskade, em edan denne funnit ett bättre parti i en 
rikare konkurrent om hans hjärta. V ä rre  har man hört 
talas om.

Sedan identifierar ni er m ed er hjältinna, inte någon 
konstig m änniska, snarare som folk är mest, en flärd- 
fri och osammansatt natur. L å t oss t. ex. säga att ni



är en beskedlig borgartös, snarare en liten gås än 
ämne till en tragedienne, utan erfarenhet av livet, upp
vuxen i b landade föreställningar om kärlekens obliga
toriska och trista trohet och romaneska griller om livet 
som man ska leva helt och fullt. D e t kan räcka.

S å får ni slutbrevet, vi kan anta att den skurken 
lindar in saken i några fraser om att han aldrig ska 
glömma er men att han nog tag it m iste på sina 
känslor för er, att han håller så innerligt av er i alla 
fall och ber er förlåta och glömma. N i är em ellertid  
inte dummare än att ni något så när begriper hur det 
hänger ihop och så tittar ni i spegeln och ger akt på 
hur ni rea g e ra r:

N i blir gråtfärdig, mungiporna dras neråt, de t lever 
litet i näsvingarna, det rycker i ögonlocken, pannan 
lägger sig i veck kors och tvärs, ni ser i era ögon 
den där glansen som säger att ni är nära att a lldeles 
ge tappt inför livets bedrövligheter. S å  beslöjas de 
(ögonen) av tårar, ni snyftar till, knäpper händerna, 
mungiporna dras ännu mera neråt och ni låter und- 
slippa e r  en sakta klagan. Som en ren reflexrörelse 
av er nästan paralyserade men dock sjä lvbevarelse
instinkt visar ni ett par små tecken  att vilja b e
manna er, samlar pannskrynklorna i e tt par lodräta  
veck vid näsroten, vrider händerna, sväljer, b linkar, 
men sätter i nästa ögonblick händerna för ansiktet, 
faller ihop och jäm rar e r :

—  Å h , åh, åh , hur kunde han !
Åtminstone kan ni bete er något i den stilen. Kuska 

nu upp er och bli en ny människa, förslagsvis ett något



klyftigare och mera erfaret flickebarn, dock ej till 
överdrift. N i får samma brev som nyss och ser upp 
i spegeln:

E tt besvikenhetens smärtsamma leende krusar era 
läppar, era ögon ställer sig parallella, som om ni sökte 
någon punkt på oändligt avstånd, och ger åt ert 
ansikte ett förvirrat, frånvarande uttryck, ögonbrynen 
dras uppåt och ögonlocken faller sakta. Efter ett par 
sekunder gör ni en liten grimas, åstadkommer en näs- 
blåsning som är något mitt emellan en fnysning och 
ett halvt leende, öppnar ögonen, skakar sakta på 
huvudet, tar er för pannan med en trött g e s t:

—  Å h, jag dumbom, sådana är männen!
Inte heller i detta sätt att reagera mot den obehag

liga nyheten ligger det något direkt onaturligt, om 
också uttrycken för era känslor tar sig något grov
huggna ut när man ser dem beskrivna i tryck.

Naturligtvis finns det massor av andra metoder 
också att uttrycka vad man under de angivna förut
sättningarna känner röra sig i djupet av sin själ. 
Skulle man göra en kalkyl över hur många det 
finns, komme man ut i rena sifferfråsserier, Deras 
antal inskränker sig inte ens till antalet människor 
som lever på det här klotet, det mångdubblas redan 
därav att var och en av dessa talrika individer har 
så fasligt många olika humör och nycker.

Försök alltså inte komma fram till något resultat 
som liknar vetenskaplig exakthet. D et blir knogigt 
nog ändå redan med den stackars brevlappen här-



ovan och föreställ ei så hur många m iljarders m il
jarder andra eventualiteter det rika skiftande livet 
har att b juda p å , väl så intressanta, m ånga av dem , 
och ett förskräckligt stort antal som är m ycket m era 
kom plicerade. A lltid  kan det ge er ett litet begrepp 
om hur sant det är att första m ånadens spegelscener 
å fem  timmar om dagen bara är ett lite t, lite t tupp 
fjät på den långa vägen till T ip p e ra ry . D e t är inte 
a b c , det är bara en helt liten bråkdel av a. O ch  
ändå har vi hittills inte sagt ett ord om den andra 
och viktigaste delen  av p ro ce d u re n : kritiken som 
kommer efter iakttagelsen —  logiskt sett, i tiden  
blir de med fördel sam tidiga.

Överdrifternas fara.

R egeln  är härv id  lika enkel som tilläm pningen 
är svår : ge akt på er själv, rensa bort det som är
falskt och fult och lägg till något som är vackert 
och sant. S åtillv ida ä r  exem plen kanske inte typiska 
för de lä tta  uppgifter som hör till de t rena nybörjar- 
stadiet, som tårar och m elankoli inte är b land  det 
mest anspråkslösa ifråga om fram ställningens kvali
tet. O m  ni så vill kan ni ju kasta om och först öva 
er på något mera skrattretande än en uppslagen för
lovning, eller kanske ni kommit underfund m ed . att 
ni inte alls passar för sådana livets vedervärd ighe
ter ? D et vore likväl m ycket bek lag lig t, ty  om 
m än drömmer om er film fram tid som den gladaste 
av alla glada vildhjärnor, lär ni i a lla fall inte undgå



att någon gång stöta p å  m anuskript som ovillkorligen 
fordrar ett eller annat tårdränkt inslag. M ed  alla 
möjliga m odifikationer läm nade öppna för er privata 
egenart kan vi ju i a lla fall hålla  oss till det en gång 
givna exem plet —  ni är säkert redan  p å  det klara 
med hur lite t de t i själva verket betyder om man 
till belysning av d e t h e la  väljer att röra sig m ed 
den ena eller andra detaljen .

G e  alltså akt p å  era tårar, era smärtsamma leen
den, er rynkade panna, ryckningarna i era mungipor, 
och ni ska inte undgå att finna hur illä de på det 
hela taget återger stäm ningarna inom den lilla flick- 
själ som ni för tillfä lle t härbärgerar. D en  subtila 
smärtan speglas ju  i en otäck grimas, m ser ut som 
ett barn vars bedrövelse över att de t fått smäll av 
mamma b landas m ed en god portion ilska och över 
vars känsloutbrott d e t framför allt ligger något löj
ligt som är a lldeles oförenligt m ed den innerlighet 
som får lov att p räg la  den stackars lilla varelses per

son som ni gäller för.
D etta  är ju för galet. Försök om igen och se upp 

vad det är i er sm ärta som verkar osant och löjligt 
just därigenom  att de t är för sant, för vardagligt.

N i finner genast att det är överdriften i uttrycken 
som verkar stötande. N är m gråter pu v at, om vi 
får säga så, har ni ju ocksa en känsla av detta  och 
döljer därför ansik tet i händerna till och m ed om 
ingen ser er. D e t skulle ni i det här falle t inte fa 
göra inför film kam eran trots att m iljontals människor 
i sinom tid  skulle få se er genom den , och då är det



väl inte heller värt att under repetitionen tillgripa 
ett så enkelt sätt att komma undan svårigheterna.

R etuschera i stället era känslouttryck, inte till 
onatur, utan tvärtom till naturlighet i strängare m e
ning, den naturlighet vilken såsom sådan accepteras 
av den stora publiken därför att den generellt 
åskådliggör de intryck som denna m ånghövdade per
son själv känner något utav d är hon sitter och iakttar 
er. Stäm  ner skalan till det p lan  d är tonerna från 
er personlighets instrument klingar som renast, utan 
de disharmonier som visserligen kan svara väl mot 
ert eget (d. v. s. den persons, som ni framställer) 
sinnestillstånd men som inte finner någon genklang 
i andra människors kanske helt avvikande andliga 
konstitution. Bringa ner (eller upp) er personlig- 
hetstolkning till den rayon, där endast d e t, som 
objektivt sett hör till p jäsen , får p la ts och d ä r  följ
aktligen alla människor (praktiskt taget) finner det 
väsentliga av sina anspråk uppfyllda.

För er enskilda del finner m väl inte alls något 
löjligt i att ni får snuva när ni gråter för våldsam t 
eller något vulgärt i att ni drar ut mun till öronen 
när ni har riktigt roligt. A n d ra  människor tycker 
det, och ni kan så väl förstå det när ni i rätta ögon
blicket och m ed väl m obiliserad självkritik  ser er i 
spegeln.

T a  då bort de där detaljerna. G rå t, men inte 
så att ni får snuva, visar tänderna, drar ihop ögonen 
till streck eller låter er kropp skakas av jordbäv-



ningsaktiga snyftningar. S kratta , men inte så hjärt
ligt att livet spricker i ryggen eller andan hotar att 
överge er. V a r inte därför rädd  att låta er egenart 
utveckla sig men håll den i tygeln så att en åskådare 
som såge er p å  film hade anledning att säga något 
om förädlad och förfinad n a tu rlig h e t!

Koncentrationens konst.

O m  ni nu tycker att våra exem pel m ed dessa 
antydningar förefaller att vara litet väl legert avfär
dade m ed hänsyn till prem isserna eller slutlednin
garna eller b åd ad era , ska ni em ellertid  inte tro att 
framställningens knapphet beror uteslutande på 
bristande tid  eller utrymme eller intresse eller karak- 
täriseringsförm åga. D en  korresponderar också i 
någon mån m ed det tredje av filmgestaltningens 
speciella k arak täris tik a : om ni tycker att det i detta 
sammanhang låter bra anspråksfullt att ta la  om det 
som tvånget till koncentration, kan vi helt enkelt 
kalla det film publikens anspråk på att genom blott 
och bart glim tar ur resonnemang och händelseförlopp 
få möjligheter att själv u tdestillera kvintessensen av 
det hela och dessutom  illusion av obruten kontinuitet.

D et är återigen ungefär samma krav som film pro
ducenten har p å  ett gott m anuskript. D e t ska inte 
—  i motsats till vad m ånga har för sig —  först och 
främst läm na en till tiden  sam m anhängande skildring 
av huvudpersonernas öden och äventyr. D et 'ska 
bara ta  m ed »the high spots», de verkligt bärande



momenten som är kvar då alla longörer omsorgsfullt 
utmönstrats. D ärem ot ska naturligtvis dessa » topp
punkter» av historien vara så arrangerade att de b il
dar ett logiskt sam m anhängande helt, får m ed allt 
väsentligt av fabel och personutveckling och ger 
åskådaren intrycket att ingenting fattas.

Punkt för punkt är detta  förhållande para llellt med 
de för film skådespelarna gällande reglerna. D e  ska 
ge allt i sam m andrag, karaktärsteckning, tankar, 
känslor —  mesta möjliga innehåll på minsta m öjliga 
antal filmm eter. M an förstår d e t ganska väl när 
man betänker hur proportionsvis korta film skådespel 
nästan utan undantag är. P å  tre kvart, en timme eller 
en och en halv ska författare och skådespelare hinna 
med att lägga upp, utveckla och bringa till (lyck
ligt !) slut en dramatisk handling som ofta innehåller 
betydligt mer av händelser och idéer än  ett helafton
stycke på scenen.

D e t gäller således för er inte bara att kunna 
hastigt sä tta er in i en situation och bringa er 
själv till en u tpekad punkt av er roll, utan 
också att snabbt föra denna framåt längs rätt valda 
riktlinjer —  att så att säga få tavlan projicerad  på ett 
mindre område utan att därför förlora en enda vä
sentlig detalj av den i ordinära m ått utförda skissen.

E n  träning i den vägen kan m ycket väl arran
geras efter samma principer som dem  vi nyss ta lade 
om ifråga om uppövning av er anpassningsförm åga. 
Se t. ex. efter på klockan hur lång tid  ni behöver



för att genom gå ett visst mått av g läd je  eller lidande 
och försök sedan göra de t omigen, på kortare tid.

L äser ni en pjäsbok kan saken synas lätt n o g : det 
är bara att rabb la  på så m ycket fortare. M en så 
enkelt är de t in te :  förbehållet att inga väsentliga 
detaljer i den  ursprungliga fram ställningen får elim i
neras bort är just det fina i kråksången.

D ärem ot är de t uteslutande en fördel om oväsent
liga detaljer rensas bort, m en när ni gjort experi
mentet ett par gånger eller tre , tycker ni inte längre 
att urvalet är en smal sak att verkställa. Tvärtom  
fordrar det en ständig t vaken uppm ärksam het och 
dessutom en kärlek  till uppgiften och en tro på dess 
utförbarhet som kanske inte är så lätt att hålla  fast 
när ni märker att försöken i början envist nekar att 
avkasta några påtag liga resultat. M en  så är det 
alltid när man börjar m ed en sak. D en  som ger 
tappt för första m othugget kommer aldrig någon vart 
hur många olika ting han än  tar sig för, men ener
gien får som regel omsider sin belöning i »kunskaper 
och färdigheter» såväl som i den efter en tid  hastigt 
växande känslan av att trots allt kunna tränga in i 
problem en och genom egna erfarenheter vinna klar
het i det ena efter de t andra av det myckna som till 
att börja m ed tyckts höljt i ett ogenom trängligt 
dunkel.



Teater och fi!m igen.

Film ens anspråk på koncentration är, liksom dess 
starkt poängterade krav på naturlighet och improvi- 
sationsförmåga, till huvudsaklig del grundat i dess 
tekniska betingelser. Scenen —  det kan inte h jä l
pas att jäm förelsen kommer tillbaka m ed en viss 
regelbundenhet, förhållandena på scen och film är nu 
varandra på en gång så lika och så olika —- scenen 
har så väsentliga hjälpm edel till sitt förfogande, 
som inte står den vita dukens konst till buds, förut
sättningar som av teaterb itna film ätare ofta förväxlas 
m ed avgörande resultat, m edan verkliga förhållan
det är att filmen i sin tur äger viktiga uttrycksm edel 
som teatern inte har.

T eatern  har framför allt det talade ordet m ed alla 
dess rika möjligheter. D e  inskränker sig ingalunda 
till att författaren därigenom  får tillfä lle  att söka 
kontakt m ed publiken direkt genom dess hörsel- 
såväl som genom dess synnerver. F ör skadespelaren 
betyder det icke sällan betyd lig t m ycket mer att han 
får briljera m ed det uttrycksm edel som han (ibland) 
av naturliga förutsättningar och scenisk utbildning, 

liksom (ofta) av hela sin konstuppfattning bragts att 
skatta som sitt förnämsta : sin stäm m a. D e t är inte 
heller ovanligt att publiken delar denna hans upp
fattning (om förhållandet m ellan författarens och skå
despelarens resp. fördelar av teaterns ta lad e  o r d ) , ska
da bara att grundvalarna för resonnem anget (de natur
liga förutsättningarna, den sceniska u tbildningen och



den allm änna konstuppfattningen) så sällan är tillräck
ligt väl sam m anfogade för att bära den mäktiga 
byggnaden.

D et vore ju likväl orättvist a tt förneka att så 
ibland är fa lle t, och kommer därtill en dramatisk 
text som är  värd att recitera må det ärligt erkännas 
att teatern m ed det ta lad e  ordet har ett utom ordent
ligt försteg framför filmen.

Särskilt om dess övriga företräden är skickligt 
exploaterade, näm ligen dels järgen, vars utnytt
jande för film en ä r  så avsevärt inskränkt, och vidare 
det slags större realism  som visserligen ligger uti att 
man p å  teatern  ser människor av kött och b lod  och 
smink och bord  och stolar av trä  och järn och dam 
mig schagg, inte bara b ilder.

F ilm en ä r  bara b ilder —  det är inte bara , det, 
men i a lla fall. D e  kan visserligen tonas i a lla 
regnbågens färger, m en knappt mer än en i taget och 
hur skickligt dessa m öjligheter än  tillvaratas skiljer 
sig resultatet i prm cip inte m ycket från strålkastare
effekterna på en varieté -—  bevars, de är inte he l
ler att förakta, själve S trindberg rekom m enderade
dem ju till teaterregissörernas åtanke även för helt 
allvarliga dram atiska skådespel. O ch  filmen saknar 
det ta lad e  ordet —  att de t tryckta i flertalet fall 
fyller vakansen p å  ett fullt tillfredsställande sätt är 
en sak för sig, faktum  är att filmen är stum.

1 gengäld har filmen hela  världen till sceneri, den
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har en överlägsen belysningsteknik, fotograferingens 
hart när outtömliga trickkällor och diverse annat 
smått och gott, och den har framför allt i så mycket 
högre grad än teatern rörelsen, som i växelverkan 
m ed rent tekniska företräden kan utvecklas till ett 
oöverträffat konstnärligt uttrycksm edel. P åstående t 
behöver inget särskilt bevis, sanningen av det bev i
sas över nog av filmens alla konstnärliga trium fer, 
från N ationens födelse till Synnöve Solbakken. 
Ingenting annat än rörelsen skiljer i princip dessa 
b ilder från skioptikonbilder och ingen har veterligen 
hört talas om skioptikonkonst.

Rörelsen och rörelserna.

A tt rörelsen på filmen kan utvecklas till ett 
oöverträffat konstnärligt uttrycksm edel, j a ! G u d  ska 
veta att den inte alltid  gör det, det vore nu också 
bra mycket begärt att a lla de miljoner m eter inspe
lad  film , som produceras varje år, skulle stå just på 
toppen. A tt  en god del av dem  gör de t beror på att 
vederbörande regissörer och skådespelare haft den 
riktiga uppfattningen av att när nu rörelsen är vad 
de först och sist har att lita till, så måste det också 
göras något av den.

E n  av de detaljer, som lä ttast faller i ögonen vid 
en granskning av den m oderna filmframställningens 
teknik, är att åskådarens plats i förhållande till de 
uppträdande icke är fixerad som p å  teatern . K a-

>



meran flyttas oupphörligt, inte bara från sceneri till 
sceneri utan också från fläck  till fläck  inom samma 
rum, samma trädgård , samma skeppsdäck, allt efter
som den fram åtskridande handlingen påkallar upp
m ärksam heten för den ena eller den andra detaljen. 
D et är film ens »novellistiska berättarteknik», som 
inte m ekaniskt fotograferar to tah te ten  av ett händel
seförlopp, utan i skiftande men ändå logiskt 
sam m anbundna b ilde r skildrar det —  inifrån.

S å kan den vita duken det ena ögonblicket visa 
ett milsvitt panoram a, det andra ett par sam talande 
personer, de t tred je  kanske ingenting annat än ett 
par ögon, en hand , en fot. R egissören berä ttar om 
detalj efter d e ta lj, m en m edan rom anläsaren kan 
hoppa över en sida eller två när han ser att utvik
ningarna och fördjupningarna kommer in på detaljer 
som inte intresserar honom , har biobesökaren ingen
ting annat att göra än  att följa med dit regissören 

leder honom.

D å  är d e t också nödvändigt att varenda detalj av 
skildringen p å  den v ita  duken är av den beskaffen
het att den håller åskådarens intresse fånget. B e
tänker man så vilken svårtillfredsställd  person »aska- 
daren» är och m åste vara eftersom han är samman
fattningen av så fantastiskt många och skiftande 
smakriktningar, så förstår man också betydelsen  av 
att varje aning av longör är utrensad ur filmen och att 
återstoden håller sig så högt uppe på den långa ska
lan av »det intresseväckande», att det befinner sig



i trygghet ovanför allt det vågskvalp som röres upp 
av den individuella smakens skiftningar.

D et är sant att avgörandet av vad som sålunda bör 
anses vara av tillräckligt stort allm änt intresse i för
sta och sista hand ligger hos regissören, som också 
är den huvudsaklige bäraren av filmens mest fram
trädande idé : rörelsen som det väsentligaste uttrycks
m edlet. M en regeln är icke desto m indre av utom
ordentlig vikt även för skådespelaren. D e t är i alla 
fall han som ska utföra vad m äktig chef befa ller och 
det är i hans eget intresse att göra de t så väl som 
m öjlig t: ju träffsäkrare och mer koncentrerat ni kan 
genom mimik och plastik  återge vad som föresknves 
er, desto större blir utsikterna att vad ni sålunda 
presterar —  rörelserna —  ska befinnas värdigt att 
räknas m ed bland det som anses ha intresse för en 
stor publik. O ch  därför har klockan, ni må finna 
det naivt eller ej, sin plats b redvid  spegeln som ännu 
ett h jälpm edel för danandet av en b livande film 
stjärna !

IVSåitfulihet.

Ehuru det kanske vid första påseendet kan tyckas 
så, svär koncentrationsanspråket på intet sätt mot den 
fjärde av filmframställningens allm änna g rundsatser: 
måttligheten i valet av detaljernas uttrycksm edel och 
deras användning.

D en tid  är för länge sedan förbi då film skådespe-



lam a trodde sig böra ersä tta  det ta lade ordet med 
desto större excesser i fråga om åtbörder och mimik. 
D et var en m issuppfattning av filmens karaktär som 
visserligen nu kan förefalla löjlig för folk m ed in
tresse för och vana vid film  men som var heli natur
lig innan m an fått pröva sig fram till en riktigare 
ståndpunkt.

N u är de små m edlens tid  inne, den erfarenheten 
gör specie llt a lla  teaterskådespelerskor som börjar 
tjäna T h alias  yngre syster. »Jag fick lägga om hela 
min teknik», b erä ttad e  t. ex. fru Bosse i en intervju 
efter sin första film ning, Ingmarssönerna. »V arje  
ögonkast man gör på lalscenen b lir ju förstorat på 
filmen. Jag  är van att ta  ut stegen på talscenen, 
här b lir de t om öjligt och groteskt. D e t blev alltså 
att göra om sig själv  helt och hållet.»

Så säger en konstnärm na som fru Bosse, vad ska
då inte ni säga, lilla  film entusiast m ed de förmån
liga förutsättningarna och de blom m ande idealen 
men eljest just ingenting ! A tt  ni väl får lära er ? 
U tm ärkt. L ä r  er då att väl behärskade rörelser är 
b land det första man kommer att fordra av er när ni 
en gång begär att få agera inför en filmkamera.
G estikulera m te m ycket. D e  stora gesterna far mte
rum på den vita dukens trånga rektangel när ni m ed 
kameran tätt inpå er ska åskådliggöra vad som rör 
sig inom er. O ch  även om ni har kam eran p å  luet 
längre håll så utrymmet räcker till för några steg och 
några arm svängningar, så kom ihåg att om utsvävningar 
i den vägen i allm änhet är föga förenliga m ed god
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smak och konstens värd ighet, så förbjuder därem ot 
filmens tekniska beskaffenhet absolut en alltför snabb 
takt i era rörelser (utom i de fall, naturligtvis, då 
en komisk effekt eftersträvas på den v ä g e n ) .

En teknisk  detalj  med tilläm pning.

Film bandet består ju näm ligen av ett stort antal 
små b ilder intill varandra, vilka endast tack  vare 
synsinnets tröghetslagar ter sig som levande b ilder på 
duken. Ö gat är näm ligen så inrättat att de t inte 
kan tydligt särskilja b ilder som vrsas fram m ed min
dre tidsskillnad än en sjundedels sekund. O m  d ä r
för mer än sju b ilder i sekunden visas, uppfattar 
åskådaren dem  inte var för sig utan ser en jäm nt fort
löpande rörelse.

M en om nu dessa, låt oss ta  till ordentligt och 
säga t. ex. 20 b ilder, som på en sekund passerar 
projektionsapparatens objektiv, företer för stora avvi
kelser från varandra, b lir alltsam m ans suddigt. 
T änkom  oss t. ex. att någon roade sig m ed att sätta 
ihop en film , där varenda b ild ru ta föreställde helt 
olika saker —  det kunde man naturligtvis inte upp 
fatta någonting utav. M en  vi behöver inte gå så 
långt. Förutsätt bara att ni står så nära intill kam e
ran att ni räcker till att föra er hand  från den ena 
sidan av dess synfält till den andra , d . v. s. (på 
bio när bilden blir färdig) från ena kanten av duken 
till den andra och att ni utför denna rörelse tio 
gånger under loppet av tio sekunder. A n ta  att duken



är tre m eter b red  och att vi tar, för delbarhetens 
skull, 21 b ilde r i sekunden. D e t blir alltså en serie 
bilder m ed en sjundedels meters mellanrum som ögat 
ska b inda ihop till en sam m anhängande b ild  och då 
är det ändå så långsam t i uppfattningen att det ännu 
vid tredje b ilden , d . v. s. efter bortåt en halv m eter, 
håller kvar intrycket av den första. R esu lta te t blir 
att ni ser inte en hand  som rör sig fram och tillbaka, 
utan (ett ojäm nt dim m igt streck tvärs över duken, 
eller kanske en kvast av sopande armar. N i har 
säkert själv  lagt m ärke till d e t någon gång p å  film, 
t. ex. då någon av aktörerna hotar en annan m ed 
fingret och i ivern producerar en hel liten  solfjäder 
av fingrar. D e t förekommer alltså ? J a  visst, men 
inte i förstklassiga film er, sådana som dem , ni ska 

spela in.
P å  samma sätt b lir de t m ed alla hastiga rörelser, 

och om ni av exem plet här ovan fått uppfattningen 
att det endast är de allra våldsam m aste överdrif
terna m m åste undvika, har ni tagit grundligt miste.
I själva verket ligger bristningsgränsen m ycket lågt, 
lägre än de flesta människors vanor i den vägen 
även här hem m a, trots att svenska nationen ju une 
hör till de mest gestikulativa. L iv liga sydlänm ngar 
måste förstås tänka ännu m era pa saken, men även 
film aspiranten av vårt tröga (ehuru av hetsigheter 
fulla) folk bör från första stunden ägna stor upp
märksamhet åt att söka förvärra de väl balanserade 
rörelser, som parade m ed en kultiverad livlighet är



filmkonstens sanna kännem ärken. O ch  inte blott av 
yttre tekniska skäl, utan även därför att den vita du
kens konst såsom sådan nått den förfining och för
djupning att den reagerar mot grova, överdrivna och 
summariska uttryckssätt.
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Konstnärliga ideai.

O m  det än är riktigt att rörelsens välbalanserade 
och förnäma avm ätthet p å  filmen är ett villkor för 
framgång som inte låter gå omkrmg sig (och visst är 
det s a n t) , ä r  de t å  andra sidan klart att strävandet 
i den riktningen —  lika litet som något annat —  inte 
får urarta till överdrifter. A llra  minst får behärsk
ningen ta  karaktär av tröghet eller framställningen b e
rövas den tem peram entets e ld  som hos den sanne 
konstnären gjuter ett sprakande liv även i en presta
tion som av allm änna och speciella skäl är döm d till 
alldeles särskilt u tpräglad fridfullhet i de yttre åthä
vorna. Ä ven  i denna detalj måste personlighetsprin
cipen göra sin bestäm m ande msats och ad la tilläm p
ningen av de torra reglerna, som strikt och själlöst 
följda skulle vara i stånd att förvandla en levande 
egenart till en på all fantasi utarm ad schablon.

N i kan lä tt konstatera faktum genom att studera 
några av de förnämsta av de redan stora och erkända 
film skådespelerskorna, hos vilka det åtstram ade spel-



sätt, som filmen föreskriver även för scener av den 
mest upprörda passion, är sa väl kacherat genom lyck
lig  tem peram entsanpassning att askådaren a lldeles 
glömmer bort teorien för den skenbart helt motsä
gande praktiken. D e t har redan påpekats att denna 
resultatets självklarhet är en viktig del av själva 
konstdefinitionen, men de t kan inte skada att fram
hålla det en gång t i l l :  om tvånget märks är alltihop 
förkylt och ni kunde lika gärna låtit b li att någonsin 
underkasta er d e t; kravet på naturlighet minskas inte 
ett grand av att ni måste hålla  er natur i tygeln.

N u är det visserligen sant att m ånga film skådespe
lerskor, även bland  dem  som nått det eftertraktade 
stjärnstadiet och kanske även b land  dem  som är att 
inregistrera b land  de stora och beröm da, minst av 
allt tycks h a  satt m åttfullhetens konst b land  de för
sta reglerna för sitt uppträdande —- någon sanning 
ligger det väl i kritikens ofta upprepade anm ärknin
gar på alla dessa ytliga film jäntor m ed flaxande ar
mar och flygande hår, som m ed orätt görs till sanna 
representanter för filmkonstens allm änna niva. D e 
ras existens kan ej bestridas, men den bevisar ingen
ting, om inte att stjärnglansen em ellanåt strålar även 
kring ovärdiga. O m  m synar dem  i sömmarna ska 
ni också upptäcka att de åsyftade exem plaren an
tingen hör till den där falangen som i film ens barn
dom vann en lättköpt publikgunst och sedan lyckats 
hanka sig m ed i konkurrensen trots sina brister, eller 
också är att räkna till dem  som i senare tid  ay någon



lycklig slump nått höjderna på andra vägar än dem 
som sund äre lystnad  och sann konstnärlig ansvars
känsla u tpekar, alltså inte på de banor som ni äm
nar gå.

H e lt säkert är heller inte publikens smak ännu 
tillräckligt stabiliserad  åt det s. k. konstnärliga hållet, 
men det är tyd lig t varthän utvecklingen går, och det 
skulle ju åtm instone inte falla  er in att försöka fiska 
upp några abborrar ur de grumliga uppströmmar som 
då och då b ildas i utkanterna av filmhistonens 
ström. Ä ven om ni kunde räkna på några ytliga för
delar, skulle ni inte vilja det, dels därför att m tän 
ker alltför högt om den konst ni drömmer om att få 
hänge er åt för att v ilja sälla er till dess marodörer, 
dels också därför att ni förstår att den riktiga fram
gången, även den  y ttre , säkrast vinnes i den ärliga 
kampen ute b land  virvelskummet. A tt  framgången 
kan ligga mer fjärran och svåråtkomlig vid den väg , 
som era ursprungliga och ansvarskännande intuitioner 
anvisar, sporrar er b a ra  till iså m ycket större an
strängningar och till att så m ycket strängare hålla  er 
till vad ni anser er skyldig filmen och er själv.

»Det kalla spelsättet».

V id  utvecklingen av de tta  betraktelsesätt har ni 
många stora och lysande föredöm en, av vilka en är 
speciellt värd  att näm na i de t här sam m anhanget: 
Olga PetroVa, den  fram stående rysk-am erikanska
skådespelerskan, som säkert lä tt kunnat vinna en



mera bubblande popularitet genom att avstå från nå
got av sin stränga formkänsla men som valde att stå 
eller falla på den idealitetens skans hon byggt upp 
åt sig. O ch  hon faller in te , trots kritikens och pu
blikens alltsomoftast återkom m ande sarkasmer om en 
sfinx utan hem ligheter, om tråkighet och tem pera- 
m entslöshet, om kvinnor som andligen såväl som 
lekam ligen ser ut som tva sammanslagna bräder och 
om enformigheten som drives till led a  och förtar all

levande illusion.
  Jag  vet, säger m adam e P etrova m ed ett leende

och en axelryckning, som uttrycker mer än någon 
hånfull och överlägsen grimas, att m ånga åskådare 
tycker att jag saknar värme därför att jag använder 
små m edel vid utform ningen av mina karaktärsrol
ler. M en för mig representerar denna återhållsam 
het en intelligentare och ädlare konst än de uttrycks
m edel man anklagar mig för att sakna. V em  som 
helst kan sim ulera en lidelse genom att exekvera en 
orkan av gester. D e t fordras större skicklighet för 
att åskådliggöra den enligt mm m etod.

N u är det ju verkligen tillräck lig t stor skillnad 
mellan »en orkan av gester» och m adam e Petrovas 
så ytterligt sparsamma korporella uttrycksm edel, lör 
att det ska kunna finnas fullt upp m ed accep tab la me
delvägar. A tt hon även strävar efter att i enlighet 
m ed hela sin personliga läggning däm pa anslagen på 
den vanliga såsom fullgod ansedda karaktärsklavia- 
turen illustrerar hon själv genom ett exem pel, ba 
här bw ättar in te rv juaren :



H on reser sig ur stolen och står styv och stel, med 
ögon som flam mar av ondska. S å lyfter hon högra 
handen och börjar trurnma på bordet i takt m ed den 
korta, fläm tande andedräk ten . D e t håjller på en 
stund under stigande intensitet, men plötsligt blir hon 
sig själv igen, sä tter sig och säg er:

—  S å  där ungefär brukar vrede uttryckas. Jäm 
för nu den m etoden m ed den här.

M adaroe sjunker sakta tillbaka i stolen, hennes 
barm häver sig sakta och hennes näsvingar vibrerar 
lätt, hennes läppar kröks till ett leende som speglar 
ett om ätligt förakt och i hennes gröna ögon glimmar 
ett fruktansvärt hat bakom  de långa ögonhåren. In
tervjuaren b lir rent förskräckt, men frun lugnar honom 
genom att strax återgå till sitt civila sätt att vara.

—  Film ens m öjligheter är en verklig guldgruva, 
fortfar hon, m en trots all bearbetning har man ännu 
inte sonderat mer än det allra ytligaste lagret av det 
guldförande stoffet. U tby te t har blivit rikligt nog, 
men ingen kan ana vilka rikedom ar som kan bringas 
i dagen genom brytning ner på d jupet. 1 mån av 
mm förmåga vill jag h jä lp a  till v id arbetet alt ex
ploatera dessa m öjligheter. Jag  vill inte ge något annat 
än mitt bästa —  jag skulle inte stå till svars m ed att 
söka komma ifrån mina uppgifter på ett lättvindigare 
sätt. G enom  att klösa ut ögonen på folk och riva av 
dem håret för att illustrera min vrede skulle jag inte 
framställa en intelligent kvinna, möjligtvis en bond- 
piga.



»Societetsfiimer».

M adam es sista ord kan m åhända förefalla någon 
att ge uttryck åt en föga finkänslig och dessutom 
praktiskt omotiverad överlägsenhet. S kulle inte 
bondpigornas öden och själsliv vara lika sa väl be
rättigade till och förtjänta av att skildras p å  den vita 
duken som societetshönsens eller intelligensm am sel

lernas ?
O avsett att fruns u ttalande närmast torde syfta på 

att de m era rustika uttrycksm edlen inte passar så bra 
ihop m ed den kvinnotyp hon brukar fram ställa, så är 
det verkligen så att frågan kan anses vara m ed över
vägande nej besvarad.

D e t är ett faktum att m ajoriteten av film ens pu
blik  rekryteras från de b reda lagren (vilket helt en
kelt beror därpå  att m änskligheten över huvud taget 
har sitt flertal d ä r ) , men lika faktiskt är att denna 
om ständighet icke resulterat i att skildringar ur de 
enklare samhällsklassernas liv är mest populära. 
Tvärtom , publiken vill ha »societetsfiim er», det är 
en allmän mening hos dem , som kan ha någon på 
erfarenhet grundad mening om saken : film producen
te r, filmuthyrare och biografägare . Inte enbart 
societetsfiim er naturligtvis, men i den m ån miljövalet 
har väsentlig betydelse går tendensen åt d e t hållet.

D et kan i detta  sammanhang vara likgiltigt om 
förhållandet beror på att åskådarna m ed nöje kastar 
ett och annat öga in i den värld  d it b lo tt ett fatal av 
dem har tillträde i verkliga livet eller på att den ton-



givande delen  av publiken även i detta  hänseende 
suggererar sin smak på återstoden. D e t är också lik
giltigt om ni förstår d e t eller inte, det är i alla fall 
så, och eftersom  det knappast kan tänkas något skäl 
varför ni av konstnärliga hänsyn skulle föredra en 
motsatt film typ har ni endast att rä tta  er efter det. 
O m  ni anser att er individualitet helt och hållet för
visar er från d ie elegante W e lt ,  så m ycket sämre för 
er, ni har d å  bara att resignera inför omöjligheten att 
bli film stjärna. E n  sådan som av personhghetsskäl 
inte kan u p p träda  som en fullödig m edlem  av the 
upper four är visserligen inte otänkbar på svärdssidan 
men absolut b land  m änsklighetens bättre hälft.

S edan  ni för de t första ur fru Petrovas yttrande 
häm tat den goda lärdom en, att »det kalla  spelsät
tet» hos b ä ttre  karaktärsskådespelerskor är ett gene
ralkriterium  p å  intelligent och förnäm uppfattning 
och konstaterat att de t i längden inte heller undgår 
att vinna de t erkännande det är värt —  statistiken 
visar att P etrovafilm erna långsam t m en säkert vinner 
terräng nästan överallt i världen  och främst hos den 
tongivande »elitpublik» som oftast är m indre mot
taglig för de hetsigare backfischstjärnornas tjusnings
kraft —  har ni alltså för det andra genom henne 
fått en nästan  lika viktig påstötning om i vilka kret
sar ni framför allt bör häm ta era kunskaper om hur 
man i allm änhet beter sig h är i livet. P å  samma 
gång fick ni en förklaring på varför just dugligheten 
att fungera som »society atmosphere» är av så stor 
betydelse då d e t gäller att finna nåd inför en »casting-



directors» ögon. D . v. s. bara Kalva förklaringen. 
A nd ra  halvan ligger väl i att societetsvanorna måste 
anses vara svårare att tillägna sig än allmänt upp
trädande inom andra samhällsklasser, där etiKeUen 

över huvud taget är mindre u tb ildad . Jämför de 
sextio användbara salongsstatisterna i södra C ah- 

fornien.
K an  n i b l i  som en av dem eller helst ännu lite t 

mera fu llfjä d ra d , har ni ei film fra m tid  som i en 

liten  ask.

K ostym film er —  surrogatfilm er?

Som en uppmärksam och intresserad iakttagare av 
företeelserna i filmens vä rld  har n i o tv ive laktig t lagt 

märke t i l l  i  v ilken  stor utsträckning de svenska f i l 
merna under senare år —  alltsedan »det konstnärliga 
genombrottet» —  varit kostym film er, a llm ogefilm er 
och så. T e rje  V ig e n , Berg E jv in d  och hans hustru, 
Stormyrtösen, Sången om den eldröda blomman, 
Ingmarssönerna, H e rr A rnes pengar, Synnöve Sol- 
bakken —  vartenda ett av de stora skadespelen har 

varit av beskaffenhet att icke fordra »socieiy atmos- 
' phere» e lle r över huvud taget moderna omgivningar.

D etta m iljöva l, som ju icke överensstämmer med 
filmmarknadens huvudsakliga efterfrågan, ma t i l l  en 
del — • kanske huvudsakligen —  bero på personlig 
smak hos regissörer och andra, som har att bestämma 
över vår film produktion. D e t ligger dock nära t i l l  
hands att misstänka att det också, medvetet e ller ej,



finns andra skäl som inte heller bottnar uteslutande 
i om öjligheten att få tag i tillräcklig t goda manu
skript till film er som spelar i begärligare environger. 
H ur högt man än sätter L agerlöf, L innankoski, 
Sigurjonsson och Björnson har man väl ändå anled
ning tro att m an ur den övriga världslitteraturen — 
eftersom nu författarskap direkt för filmen ännu så 
länge tycks vara uteslutet när det är fråga om dram at 
med litterära pretentioner —  skulle kunna finna äm
nen som vore lika b ra  och till på köpet erbjöde för
delen av ett av handlingens miljö betingat större 
publiktycke.

O ckså kan skälet till denna vår film litterära b e 
gränsning sökas även i en annan om ständighet, 
nämligen i den utom ordentliga svårigheten att på film 
skapa en m odern överklassmiljö —  för att nu ta en 
ordentligt m arkerad motsats till kostymfilmernas 
atmosfär —  och göra den så illusorisk att den av
väpnar varje invändning och kväver varje överlägset 
hånleende. A nspråken  är näm ligen m ycket stora i 
detta avseende, större än någon hem bygdsforskares i 
fråga om stiltroheten i en allm ogepjäs. Inför en sa- 
longspjäs är, inte hela  publiken, inte halva ens, men 
en rätt så avsevärd  procent av den , m ycket mera 
kapabel att bedöm a insceneringens detaljer än någon 
fornminnesföreningssekreterare inför ett historiskt 
stycke. D en  sistnäm nde har i alla fall sina kunska
per bara från böcker och annat mer eller mindre 
bristfälligt studiem ateriel. D e t är ingen föroläm p
ning mot honom att slå fast att han omöjligen kan ha
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samma m ed hans person till e tt vordna kännedom  
om vederbörande ting som ett societetslejon har om 
agrem angem a i en pjäs från hans egen dagliga om
givning. E n  dalaskildring blir inte löjlig av ett fe l
aktigt förklädsband, men det blir en societetsskildring 
av mycket m indre regissörs- och skådespelarbockar 
än dubbelvikt krage till frack eller tandpelning vid 
m iddagsbordet. O ch  ett skådespel som b lir löjligt, 
det är nätt upp det värsta scm  kan hända det.

A nnorlunda ställer sig saken m ed kom edier, där 
det i alla fall ä r  meningen att hålla  åskådarens skratt
muskler i rörelse och där det inte heller gör så fasligt 
mycket om han på ett eller annat stä lle  skulle få 
anledning att skratta åt skådespelaren i stället för 
m ed honom. Inte är de t heller d är precis någon 
fördel att komma m ed oavsiktliga stilavbrott, men 
skulle det ske, kan det alltid  halka igenom, och 
mycket r ik tig t: i de kom edier som vårt lands film
industri producerat under nyssnäm nda upprycknings- 
period har publikens society-sm ak fått ge utslaget i 
fråga om m iljöval. A lex an d er den store, Thom as 
G raal-film erna, M ästerkatten i stövlar och H ans 
nåds testam ente, fler är det visst inte —  alla spelar 
de i modern tid och hos folk som tar på sig ren krage 
varenda dag. B etänkligheterna för ett eventuellt 
m isslyckande var inte längre dom inerande och strax 
visste man vad folk helst ville ha.



»The poor Swede».

O m  nu de tta  är en tanke och inte bara en h än 
delse som ser så ut, skulle våra höga vederbörande 
naturligtvis gärna utvidga dess tilläm pning till att 
gälla även  litterära dram er, men redan  de praktiska 
svårigheterna skulle sannolikt hittills visat sig oöver
komliga, svårigheter som inte blir m indre av att vårt 
land ligger i en avkrok av världen och i en del fall 
har konserverat eller nyutbildat umgängesformer som 
verkar något landsortsm ässiga ute på kontinenterna.

O ch  det är i a lla  fall d är våra inspelningar måste 
söka sin ekonom iska bärkraft. I en nyligen publice
rad kalkyl över den svenska filmindustriens möjlig
heter beräknades t. ex. att av genomsnittsfilmer ett 
femtiotal kopior måste avsättas för att affären ska gå 
ihop, och av dem  absorberar den svenska m arknaden 
inte mer än fem eller sex. I en stor del av de län 
der, där de övriga 44 eller 45 måste köras för utsålda 
hus tills de ä r  utslitna, anses svensken nära nog 
vara typen för en allt annat än  societetsfähig person, 
och det inte bara för den tafa tthet och bondska som 
eventuellt karaktäriserar en del av våra landsm än ute 
i världen, utan rent av för detaljer i det allm änna 
sätt att u p p träd a  som h ä r hem m a anses vara den na
turligaste sak i världen för en korrekt och välupp- 
fostrad m änniska men som några hundra mil härifrån 
betraktas som löjligt och tölpaktigt.

N u är de t ju en allm äntm änsklig svaghet att tycka 
att allt ens eget är naturligt och bra och allting främ-



m ande löjligt —  att vårt folk i detta  avseende skulle 
utgöra ett undantag och hylla motsatta principer är 
för det första inte så alldeles säkert och för det 
andra, i den mån det är sant, inte enbart en nack
del i fråga om självutbildning för film verksam het.

T y  m edan A m erika t. ex. kan vara sig självt nog 
och be oss skaffa oss andra filmer om vi inte tycker 
om deras, är förhållandet för oss så där täm ligen 
omvänt. A m erikas film export till Sverige är visser
ligen inte likgiltig ur synpunkten av landets natio
nal- och fabrikanternas privatekonom iska ställning, 
men den är inte av så stor betydelse  att särskilda 
anstalter vid tillverkningen är påkallade för att till
godose våra smakriktningar, vilka f. ö. vid detta  
laget är någorlunda ackom m oderade efter amerikansk 
film. Jäm för t. ex. hur hem tam t vi numera 
räknar värdet på saker och ting i dollars lika väl som 
i kronor. För oss betyder exporten, till A m erika  och 
andra länder, nästan allt. D ärför får vi också lov 
att anpassa oss, och bl. a. utrota det ur internationell 
synpunkt löjliga i våra vanor. N aturligtvis utan att 
kasta ut barnet m ed badvattnet, men att t. ex. hälsa 
på varandra m ed något m indre svajig artighet än nu 
innebär inte aningen av våld  mot vår nationella 
egenart.

O en in ie r n a t io n e i la  ty p e n .

Ä r det på grund av m isstroendet mot sin förmåga 
i de här i korthet berörda avseendena som den mo-



derna svenska film en hittills hållit sig till de ur 
m iljösynpunkt neutrala kostym filmerna, är det ju tro
ligt att m ålsm ännen för vår filmindustri med en viss 
otålighet ser fram mot den tidpunkt då de m ed till
försikt ska kunna träd a  inom skranket m ed filmpro
dukter som utom sina konstnärliga och litterära för
tjänster även äger en ur kommersiell synpunkt fördel
aktigare iyp.  Ä r skälen  uteslutande ay annat slag, 
är slutsatsen bara  så m ycket säkrare. 1 båda fallen 
kan man räkna på att regissörerna rätt så snart läg 
ger sig över på salongsbogen. D e  behöver inte några 
60 atm osfärflickor för den saken, kanske inte mer än 
sex, om de kan få tag i så många. K an  ni kvalifi
cera er för att b li en av dem , har ni kanske gjort er 
lycka.

A tt ni har m ycket att lära er innan ni kommer 
dit har ni säkert redan  klart för e r : inte bara att till
ägna er de högre sam hällsklassernas sätt att upp
träd a  (det har ni kanske redan ordnat genom för
ståndigt val av fö rä ld ra r) , utan också att internatio- 
nalisera er typ , och de t är det allra viktigaste. L yck
ligtvis har ni ett outtöm ligt s tud iem ateria l: filmen
själv. D en  är nu till största delen  just amerikansk, 
men akta er då noga för att rätt och slätt stöpa om 
er själv till en am erikanska m ed uppoffring av er 
skandinaviska för att inte ta la  om er rent personliga 
egenart. U tom  det att ni naturligtvis alltid  har för 
ögonen, v ilket grundläggande värde denna sist
näm nda har för er själv, förstår ni väl hur tokigt det 
skulle verka här hem m a om en svensk skådespelerska



i en svensk film  be ted d e  sig som om hon spelat sin 
10II, låt vara b ra, under C aliforniens brännande sol. 
T ill  den grad får ni inte ta  hänsyn till era blivande 
beundrare på andra sidan det stora vattnet, och för 
övrigt är inte A m erika allt, det är ju hela  jorden ni 
ska lägga för era små fötter. A lltså , inga m anér, 
varken svenska, am erikanska, franska, tyska, spanska 
eller portugisiska, utan (m ed b ibehållande av ert 
eget svenska kynne) en i egentligaste mening inter
nationell typ.

—  M en en sådan finns ju inte i verkligheten, säger 
ni. D en  blir ju en fullständig abstraktion.

K ära ni, M ary P ickfo rd  finns inte heller i verk
ligheten. D är heter hon G ladys Sm ith.
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Konkretioner.

E n  abstrakt typ ? j a ,  kanske till sist, men akta 
er vad ni har m ånga konkreta ting att ta  befattning 
med innan ni kommer d i t ! S tora och små, sådana 
som det tar åratal att tränga in i och sådana som ni 
är på de t k lara m ed så snart ni fått uppm ärksam he
ten på dem .

V i näm nde t. ex. hälsningen, som i vårt avlånga 
land är endels så löjligt högtidlig , endels så när
gånget h järtlig . Ä ven utom scen och projektionsfält 
skulle den verkligen förtjäna på att reformeras i 
anglosachsisk riktning och vad  filmen beträffar är det 
alldeles nödvändigt.

E lle r att ä ta  s o p p a : på alla amerikanska filmer
med långsidan av skedbladet, h ä r vanligtvis med 
spetsen. D e t är i a lla  fall e tt adiaforon enligt våra 
begrepp och anta då lika gärna det andra sättet, an
nars tycker utrikiskt folk att ni lika gärna, m edan ni



ändå är i gång, kan begagna kniven att stoppa i er 
steken m ed, när den kommer.

E lle r de replikerande åtbörderna som vi på det 
hela taget saknar och som visserligen inte heller äi 
så läm pliga i sin romanska livlighet men som ändå 
är något att ta  vara på. M ed  den behärskning och 
grace som vi redan ta lat om.

D e t är så oändligt många detaljer att det är lön
löst att försöka räkna upp dem  ens. L å t oss i ställe t 
få litet av vart på en tallrik och lyssna till vad E m m y  
W eh le n  har att förtälja om »G race på scenen och i 
privatlivet». O m  ni tycker att hon inte har till
räckligt betydelsefu lla eller originella saker att säga, 
så be tänk , innan ni k landrar, att författarinnan var 
light-opera-star innan hon kom till film en och alltså 
förstår väd  hon yttrar sig om. Dessutom  består stör
sta delen  av hennes post —  och ni vet att am erikan
ska filmstjärnor får en otrolig m assa brev från sina 
beundrare —  äv förfrågningar »hur en stjärna för
värvar och b ibehåller sin grace p å  scen och film », 
brev Som hon m ed den  for hennes species säregna 
plikttroheten alltid  besvarar. H o n  har alltså även 
litterär erfarenhet på om rådet och nu till några ut
drag ur det intressanta a k ts ty c k e t:

Ett recept.

—  V a d  mig b e trä ffar, säger fröken W e h le n , är 
svaret enkelt. Sport och kroppsövningar, enkel föda,



flitig magasins- och tidningsläsning, tä ta  biobesök 
och dans så ofta jag kommer åt —  se där det väsent
liga av hem ligheten.

M ed  »grace p å  scenen» menar jag den riktiga p la
ceringen av varje del av kroppen i harmoni m ed an
siktets och ögonens uttryck. M en för att kroppens 
rörelser ska kunna komma till sin rätt måste vi veta 
hur vi ska k lä  oss. Jag  frågar inte efter dyrbara 
-och eleganta k läd er om en enkel klänning passar 
mig bättre , ty  en skådespelerska -— och vilken kvinna 
som helst förresten —  måste för att vara graciös först 
och främ st vara k lädd  i enlighet m ed de krav som 
hennes naturliga förutsättningar uppställer. D et gäl
ler inte minst färgem a : se upp så att vad ni har på 
er harm onierar m ed ögonens och hårets f ä rg !

N är ni går över en scen så ge noga akt på hur 
ni för händerna! S åv ida  inte rollen direkt föreskri
ver annat, bör n i hålla  dem  intill knoppen och aKta 
er för att ge åskådaren m insta anledning att fråga om 
ni tror att ni jagar höns. N ästan  lika ödeläggande 
för en graciös gång är att ta  ut stegen för långa eller, 
ännu värre, att öka fotavståndet på bredden.

A tt sitta graciöst är en invecklad konst, i vilken 
följande tre regler bara är a b c : 1) S itt rakt fram på 
stolen. O m  ni än  tycker att n i har det bekvämare 
om ni sitter snett, ser det i alla fall inte så ut. U t
seendet är nu en gång huvudsaken och det är en vik
tig sanning att (skenbart eller verkligt) välbefin
nande och grace hör ihop. 2) S itt inte för högt upp



i s to len , d e t ser a lltid  obekväm t u t. F ö r a tt k lara 
den  saken  bör m an tä n k a  p å  h än d e rn a , som  m åste 
se u t a tt d e lta  i d en  a llm änna  b ek v äm lig h e ten  och 
m ed  fö rdel kan  hå lla s  lä t t  k n ä p p ta  i skö tet. 3) 
G lö m  in te fo t te rn a ! A t t  lä g g a  d e t en a  k n ä t över 
d e t an d ra  ä r  i a llm än h e t in te  a tt rek o m m en d era , 
snarare  a tt ko rslägga fo tte rn a . U n d v ik  också att 
sitta  och röra  fo tterna  ou p p h ö rlig t, d e t gör e tt så n e r

vöst in tryck.
N ä r  m an står e lle r  sitter ensam  h a r m ånga lä tt a tt 

b li irrite rade  av a tt k ä n n a  sig ia k ttag n a , och  a tt visa 
d e t ä r föga  i överensstäm m else m ed  scengracens 

fo rd ringar. D e t finns e tt en k e lt s ä tt  a tt kom m a över 
d en  b esv ä rlig h e ten . N ä r  jag  sku lle  fram  p å  scenen  
första gången  var jag  fruk tansvärt nervös, m en  så  var__ 

d e t en  gam m al fransk  p ro fesso r som sa å t m ig  att 

p ra ta  m ed  m ig s jä lv  u tan  a tt rö ra  lä p p a rn a . Jag  
-fö ljde  rå d e t och  d e t h jä lp te . H å l l  a lltså  e ra  tankar 
i rö re lse , tän k  p å  någo t an g en äm t som h än t er e lle r 
ska h ä n d a  och  ni ä r strax  i besittn in g  av  d en  grace 
som ligger i a tt n i ser g la d  och  o b e sv ä ra d  u t.

G lö m  in te  d ä rfö r v ilk a  stä lln ingar ni bö r in ta  för 
att ta  er så fö rd e lak tig  u t som m öjlig t. N ä r  ni står 
fram för k am eran  t. e x . ,  så  v än d  er —  a lltjä m t under 
fö ru tsä ttn ing  a tt ro llen  in te särsk ilt fö resk river annat 

-— in te  rak t em ot d e n , u tan  lite t å t s idan  m e d , om ni 
står i höger h a lv p ro fil , h ög ra  fo ten  li te t fram för den  
vänstra , b å d a  lä tt u tå tv rid n a . H ä n d e rn a  m åste  m 
nu som a lltid  tä n k a  p å . R ä tt  b e g a g n a d e  h a r  d e  en 
und erb a r u ttrycksfö rm åga. T ä n k  p å  S a ra h  B ern-



hardts händer —  folk som inte kan ett ord franska 
kan förstå henne i a lla fall, och så är det i högre eller 
lägre grad m ed a lla  som uppfostrat sig själva till 
behagfullhet och grace och sina händer att, även de, 
följa dess lagar. V a d  själva posen beträffar är hän
derna t. o. m. av väl så stor betydelse som fotterna. 
O m  ni har högra foten framme, bör högra armen hål
las lite t u tå t, fram åt och bö jd , m edan den andra 
hänger rakt ner. F ingrarna håller man tillsam 
mans utom tummen.

A llt de t här, säger miss W e h le n  till slut, är na
turligtvis bara antydningar hur man kan inta tillta
lande poser. V a r  och en måste själv praktisera dem 
och u tarbeta dem  efter sin egen personliga läggning 
innan något resultat kan vinnas.

Dans.

Som man ser är personlighetens utveckling a och 
o vad det än  rör sig om. Em m y W e h le n  har också 
ett annat a och o, och de t är dansen som det för
träffligaste av a lla  m edel för att skaffa sig det fy
siska underlag som på detta  om råde är så speciellt 
nödvändigt. O m  ni m öjligen tror att hennes koreo
grafiska förflutna därvidlag  kommit henne att favo
risera den sidan av saken, bör ni snarast möjligt göra 
er av m ed den m issuppfattningen D ansen är verkli
gen ett av de m est användbara utbildningsm edel som



står film adepten till buds, därom  är alla auktoriteter 
ense m ed den citerade.

D ärm ed  är inte sagt att ni behöver vara professio
nell dansös för att ha några utsikter. Ä r ni det, är 
det bra —  näm ligen om ni lyckligen undgått den 
därm ed förknippade faran att lå ta  dansens rytm  ur
arta till manér —  ity att ni då har en alldeles extra 
chance att få försöka er i någon av d e  talrika film
roller som speciellt fordrar en sådan m erit. S ådana 
möjligheter kan alltid  öppna sig för den som har en 
eller annan särskild färdighet, och de t finns många 
exem pel på danskonstnärinnor som i denna egenskap 
även tagit film en i besittning. V arfö r b lev  t. ex. 
Jenny H asselqv ist u tsedd  att spela huvudrollen i 
B alettprim adonnan, tror ni ? S äkert inte enbart där
för att hon är så rar och söt.

För att komma till film en p å  den vägen  erfordras 
det em ellertid  ingenting m indre än m ästerskap även 
i jäm förelse m ed dansscenernas främ sta, och det är 
ju inte troligt att ni kan göra anspråk på något så
dant. V i näm nde det också bara i förbigående. 
D en  kom binerade balett- och film pnm adonnan är ett 
specialfall och om ni inte har några utsikter att bli 
ett sådant, kan ni trösta er m ed att de t inte belägger 
mer än en ganska obetydlig  del av T erpsichores vid
sträckta verksam hetsfält i film ens rike. Dansens 
huvudsakliga betydelse är av m ycket m era generell 
art.



T ill  att börja m ed inses det utan vidare att dans- 
kunnighet, och en ganska utvecklad sådan, är en 
viktig del av förmågan att »gå genom ett rum utan 
att leka K eystone m ed möblerna» m ed den bety
delse som för några sidor sedan angivits hgga i detta 
till synes så blygsam m a uttryck, in te bara »socie- 
tetsdamen» utan ungefär vilken kvinna som helst 

måste ju kunna dansa, och det graciöst ändå , om hon 
inte ska verka otym plig i den obarm härtiga belys
ningen av ateljéernas båglam por. D e t hör följakt
ligen till den enklaste allm änbildning hos en dam som 
vilken minut som helst ska vara beredd  att uppträda 
som vilken kvinna som helst i vilken situation som 
helst.

M en de tta  är inte a llt, det är knappast ens det vik
tigaste av dansens betydelse för d e n , blivande film
stjärnan. D en  allra förnämsta behållningen av väl 
bedrivna dansstudier och övningar ligger på ett ännu 
allm ännare p la n : den känsla för rytm och stil och 
det herravä lde över sm kropp som är ovärderligt 
när det gäller att realisera reglerna för filmframställ
ningens konst. F röken W eh len s  (och många an
dras) favoritträning är alltså på de t högsta att rekom
m endera, ej i form av ett knapphändigt inlärande av 
de vanligaste dansstegen utan som en verklig vana 
vars resultat går i nerv och blod. DanskunmgHet är 
inte något som man lä r sig som en utanläxa obero
ende av allting annat. D en  beror av åtskilliga all-



männa förutsä';tningar som också utvecklas i takt med 
själva lärd igheten  och det är det bästa av alltihop.

L ndast vanan inte blir en ovana och de t åsy ttade 
herraväldet över kroppen m te slutar m ed raka mot
satsen ! b åd an t händer, som ni nog kan konstatera 
b land  era väninnor. L å t de t inte h än d a  er, tör då 
blir den sista villan värre än den törsta !

Gång.

Från dans till gång är steget inte långt, åtminstone 
inte för den som rör sig verkligt graciöst, men som 
det sistnämnda fortkom stsättet trots dansens myckna 
användbarhet på film väl ändå är d e t vanligaste, är 
det blott förtjänt av ännu mera uppm ärksam het. 
Ä ven därför att de t i allm änhet m te b lir sa vidare 
om huldat i det privata livet. D ansens natur är att 
vara graciös, utan grace är det ingen mening med 
den. D ärför utm anar den också mera d irekt sina 
utövare att positivt vinnlägga sig därom . A nnor
lunda m ed gången. D en  är ett m edel att förflytta 
sig, det är a llt, och bara den fyller den uppgiften 
händer det så lä tt att dess grace b lir nonchalerad. 
T itta  er bara omkring på gatan en dag , kan ni få syn 
för s ä g e n : faktiskt är det så sällsynt att se en dam
som går felfritt att man blir helt frapperad  när man 
någon gång observerar det.

O ch  då är felfriheten ändå bara den utgångspunkt 
som ni först och främst måste komma upp till för att



sedan p a  allvar utveckla den smidighet och spänstig
het som är en fröjd ..för ögat, biopublikens inte min
dre än söndagsförm iddagsflanörernas. D ock är det 
även här som p å  så många andra områden att mar
schen upp till de t passabla är svåraste biten. Ä r ni 
väl där, ska ni genast känna er säker i sadeln, en- 
couragerad och självm edveten, och det är just den 
rätta  språngbrädan till vidare fullkomlighet.

S träva alltså lugnt efter felfriheten till att börja 
m ed, vänj er av m ed att gå snett på klackarna, att 
vackla när ni sätter foten i marken, att knäa, flaxa 
med arm arna, kuta rygg och vippa med stjärten. 
A ntag ligen  har n i, om ni ska vara riktigt självkritisk, 
ett eller två av de felen och ett eller annat dussin 
därtill.

O m  ni har tillgång till ett exem plar av arméns 
exercisreglem ente, så anse er inte för god att ta  den 
lärdom i betrak tande som det kan ha att erbjuda. 
D et är visserligen sant att ideale t för er inte är- att 
gå som en gardistrekryt, men de stiliga löjtnanterna 
bland era bekanta går inte heller som gardistrekryter 
och ändå fick de en gång i tiden lära  sig som livets 
högsta visdom att hålla  huvudet upp, axlarna till
bakadragna, ryggen rak, fotterna i 45 graders vinkel 
och händerna om vridna så att armarna svänger paral
lellt m ed rörelseriktningen. A llt det där mår ni 
också m ycket b ra av att lä ra  er, fast ni naturligtvis 
i likhet m ed era galonerade beundrare inte får låta 
det stanna vid det. D e t är så mycket man m ed för-



del låter b li att iaktta sedan man väl kan det. D et 
ä r när man är perfekt på teorien man kan lå ta  den 
evinnerliga personligheten sticka fram igen och forma 
om det erövrade kunskaps- och färdighetsm atenaiet 
till levande individuell egendom . D å  ä r  det långt 
m indre konstigt än man tyckte i början, då den na
turliga och osökta elegans, som till sist är huvudsa
ken, inte kunde göra sig gällande i konkurrensen med 
de benhårda föreskrifterna. M en  så ä r  det m ed all
ting man ska lära sig. H a r  ni t. ex . gått igenom en 
stenografikurs ? I början gick de t ofantligt m ycket 
långsam mare för er att skriva på M elins eller A rends 
sätt än med vanlig skrift, men inte var det något skäl 
för er att bara använda denna sistnäm nda !

P å  samma sätt tycker ni väl i början att den  kor
rekta riktigheten i er gång bara kommer den att för
lora den grace som den redan  äger, m en låt inte där
för avskräcka er från att på den vägen, den enda 
säkra, söka nå fram till m ycket fullkom ligare resul
tat än ni någonsin kan hoppas nå genom att göra det 
bästa m öjliga av era ovanor utan att försöka utrota 
dem  från grunden. N i bör så m ycket m indre låta 
fresta er att begagna den genvägen som film en även 
i detta  avseende har m ycket strängare anspråk än 
scenen för att inte ta la  om sällskapslivet, d ä r ni har 
så många andra m edel än sjä lva er yttre företeelse för 
att göra er gällande. E r  gång inför filmkameran 
måste först och främst vara felfri. D e t är bl. a. bri
ster i den vägen som hundraden och tusenden av 
am erikanska unga dam er ur d e  bäs ta  kretsar —  och



då lägger än d å  am erikanarna mycket större vikt än 
vi på sina döttrars uppfostran till fullflädrad salongs- 
mässighet —  har att tacka för att de inte ansetts dug
liga att uppträda som obetydliga gäster i vimlet 
på en film fest i societeten. A tt bli statister a l lts å ! 
V a d  ska det d å  inte fordras av stjärnorna i fråga om 
naturlighet, osökt elegans, fjädrande spänstighet och 
fu lländad  g ra c e ! D et låter mycket det där, och 
ändå är de t så l i t e t : bara sträng korrekdiat, kär
leksfullt omstöpt i personlighetens form !

Händerna.

O m  det är angeläget för er att vara »behändig i 
fotterna», är de t av inte m indre vikt att ha händerna 
som värdiga ledam öter i er legion av artistiska ut
trycksm edel. D e  behöver inte vara så förfärligt ar
tistiska för den skull. D e t är inte nödvändigt att 
ni kommer fullt sa långt som den stora Sarah, så att 
utlänningar av era handrörelser kan förstå precis vad 
ni säger som genom ett självklart teckenspråk. Ställ 
era mål litet lägre till att börja m ed och tänk allra 
först på vad de t betyder när man säger om en person 
att »han inte vet var han ska göra av händerna». D et 
är ingenting m indre än  en summering av vederbö- 
randes kom pletta om öjlighet i fråga om naturlig eie- 
gans i sitt allm änna uppträdande, ett drastiskt bevis 
på vad personen i fråga är för en sparv i tranedans
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trots den mer eller mindre lyckat påsm etade mer eller 
m indre lysande etiketten.

N u tycker ni kanske att detta  är en angelägenhet 
som föga angår en dam  som i likhet m ed er är van 
att otvunget röra sig b land  människor och även är 
lycklig nog att tack vare en givm ild försyn och om
sorgsfull manicure inte behöva vara rä d d  att visa sina 
händer om det så vore på en hovbal —  glöm de vi 
att i kapitlet om de allm änna förutsättningarna fram
hålla  denna så ytterst viktiga detalj ? S å reparerar 
vi försummelsen nu och tillägger att fordringarna inte 
stannar vid det.

A tt vara besvärad  av sina händer är visserligen 
det grövsta fele t och många får hålla  p å  b åd e  länge 
och väl innan de kan övervinna det. N i kan ofta 
konstatera det hos personer, av vilkas sam hällsställ
ning och allm änna egenskaper man eljest skulle dra 
den slutsatsen att de minst av allt behövde känna sig 
generade av att ha folks ögon rik tade på sig. 1 itta 
så de slänger och viftar m ed arm arna på de t mest 
meningslösa sätt, uppenbarligen i tron att de därige
nom verkar säkra och obesvärade. O bservera hur de 
fingrar på k läd ern a , Mrider näsduken, rullar sina 
ringar eller trummar m ed fingrarna i nervositet över 
att inte ha något speciellt att ta  sig för. O ch  lågg 
märke till hur kram paktigt de spänner armarna och 
knyter händerna när de beslu tat sig för att hålla  dem 
stilla, kosta vad det kosta vill. D e  kan vara bra män-



niskor för d e t, men inte är de i besittning av de främ 
re extrem iteternas grace och elegans.

M en  även om det inte är fullt så illa ställt med 
er arm- och handbehärskning, har ni inte därför någon 
anledning att tro att allting är som det ska vara. 
T a  det för all del inte som någon tröst att ni för 
er minst lika v ä l som m ånga av scenens och estra
dens stjärnor. D . v. s. lika illa. D e t är något a ll
deles otroligt så m ånga skådespelerskor och sånger
skor som inte tycks ha en aning om betydelsen av 
armarnas och händernas plastik. N är de sjunger eller 
reciterar något, låter de armarna hänga som andra 
köttklumpar och händerna vila uttryckslösa och 
stilla utm ed sidorna eller i varandra. H e lt säkert 
är det bättre än att h a  dem  fladdrande som osaliga 
andar kring spetsar och smycken, men det slags 
disciplin på dem  är i a lla  fall inte på långt när vad 
ni måste uppnå innan ni kan tänka på att komma in 
vid filmen.

O ch  m etoden?  T y c k  inte att det är en onödig 
upprepning om vi säger att spegeln och självkritiken 
är de bästa lärom ästarna liksom naturlighet, m åttfull
het och ändå stark karaktänstik  är vad ni bör sträva 
efter. E nkelt och ändå så invecklat —  stora an
språk och än d å  så s m å ! S tå bara några minuter 
framför spegeln, spela en eller annan roll och gör 
ingenting för att föra era armar och händer annor
lunda än  ni brukar, och ni ska genast vara m ed på 
det. N i är naturlig, tycker ni, och ni är i besittning



av den grace och det uttrycksförråd som ni är van att 
Hnna omkring er i den verklighet som det ju är en 
väsentlig del av filmens uppgift att realistiskt återge. 
Å h ja , men ställ sedan in er på att se felen , och ni 
finner strax att era rörelser är klum piga och allt annat 
än behagfu lla, föga karaktäristiska och utan den pre
cishet som låter dem  avspegla just det ni åsyftat och 
ingenting annat.

Ingenting att vara stolt över alltså , m en heller 
ingenting att bli nedslagen över, ty att bristfällighe
terna är så stora beror ju bara på den  anspråksfulla 
måttstock ni valt. N i fordrar av er själv d e t allra
yppersta , bör i a lla  fall fordra d e t, och för a tt uppnå
det finns det bara ett s ä t t : övning, arbete, energi.
O förtröttlig framför spegeln har ni bara att ge akt på. 
er själv, studera rörelse efter rörelse och söka ut
forma dem  i enlighet m ed de uppdragna riktlinjerna 
och de erfarenheter som er alltid  vakna iakttagelse 
ger er ute i livet.

A llt  utan ätt heller släppa ur sikte att filmens 
framställningssätt a lltid  ligger en oktav eller två lägre 
än  verklighetens i fråga om rörelsernas fart och om
fång. D e  stora gesterna, särskilt de som inte är ome
delbart betingade av den känsla eller det intryck 
som ska tolkas, måste man akta sig för. D e  hör
ibland hemma på teatern , m indre ofta i verkligheten, 
nästan aldrig på film , där det diskreta handspelet 
därem ot kan fira så m ycket större trium fer. Lägg 
märke till en V io la  D ana eller en M adge K ennedy, 
hur -de i innerliga såväl som muntra scener bokstav-



ligen kan ha situationen på sina tio fingrar. Lär er 
den konsten, utan imitation dock, och ni har hunnit 
lika långt över som ni nu troligen befinner er under 
det stadium , där »mgen märker att ni överhuvud
taget har några händer» .

D e t är i alla fall den första viktiga etappen.

Kläder.

N i observerade att vår graceauktoritet bl. a. y tt
rade sig om k läd er när hon lä t er tränga in i sin 
specialitets hem ligheter, och ni konstaterade förmod
ligen strax hur hon slog spiken på huvudet. För de 
flesta kvinnor är k läderna självändam ål. För er och 
andra, som uppskattar den kvinnliga gracen till dess 
rätta värde , är de bara ett h jä lpm edel, låt vara ett 
av de förnäm sta, a tt låta den komma till sin rätt. 
D en personliga detaljbehandlingen av ämnet är 
kanske inte så m ycket skiljaktig till det yttre men 
desto mer till sin innebörd. N i väntar helt visst mte 
att här finna någon praktisk handledning i era mode- 
angelägenheter och låt oss också endast citera en 
amerikansk film expert på om rådet, mrs Vernon 
Casile, som har följande tänkvärda anförande till 
tjänst för b livande film stjärnor:

■—- D en  kvinna som vill vara väl k läd d , och detta 
är varje kvinnas naturliga önskan, måste först av allt 
lära sig att vara ärlig  mot sig själv. H on måste se 
sig själv sådan hon är, inte sådan hon skulle önska



sig att vara. O m  hon är liten och satt, ska hon inte 
inbilla sig att hon är högväxt och smärt och vice 
versa. O m  hon är mager och kantig , ska hon inte 
tro att hon är fyllig o. s. v. O ch  sedan hon san
ningsenligt konstaterat vad hon är och inte är, måste 
hon k lä  sig efter sin egen personliga stil.

Se t. ex. på de franska kvinnorna. D e  hesite- 
rar inte för att tillstå sina fel i ansikte eller figur och 
deras frim odiga studium av sig sjä lva resulterar i att 
de använder m odeller och stoff som ger stil och 
distinktion. G å  in p å  en restaurant i P aris  och ni 
ska aldrig få se, som i A m erika , kvinnor av alla 
åldrar och typer vara k lä d d a  som om de alla vore kun
der i samma konfektionsaffär. D e  am erikanska kvin
norna är slavar under m odet. D å  de får se en ny 
m odell ger de sig inte förrän de skaffat sig den och 
tänker inte på att vä lja  vad  som passar just dem . 
O ch  ändå är det så m ycket b åd e  behagligare och 
förnämare att ha sin egen ind iv iduella stil i stället 
för att bara vara en m odedocka b land  andra m ode
dockor. E n  vä l k lä d d  kvinna är den vars kläder 
bäst ger uttryck för hennes personlighet, de t är sedan 
kom plett likgiltigt om m aterialet är mer eller mindre 
dyrbart och snittet överensstäm m ande m ed dagens 
m oderiktningar eller ej.

—  För att realisera den satsen har jag haft många 
heta duster m ed mina skräddare, slutar mrs C astle. 
»D et där» , säger de och rynkar på näsan åt en sak 
jag valt ut, »var m odernt för tio år sedan». M en  vad



bryr jag mig om m oderna för tio år sedan eller hun
dra år sedan ? D e t är vackert, det passar mig, jag 
tycker om det och jag tar det, om det så var modernt 
för tusen år sedan.

G ack  ni och gör sammalunda.





S p o r t  o c h  s e n s a t i o n e r
  .

Film stjärnor —  idrottsstjärnor.

M itt första råd  till alla unga damer som vill bli 
filmstjärnor är —  skriver en amerikansk ledamot av 
detta  avundsvärda skrå i en magasinsartikel om kon
sten att spela film —  att skaffa läkarintyg på att ni 
har en första klassens fysik. K roppslig hälsa är 
näm ligen det första ofrånkomliga villkoret för att 
kunna göra lycka vid filmen. N i tror kanske att ni 
har en kroppskonstitution av järn och att ni under 
en oöverskådlig rad  av år ska kunna undgå att bidra 
till underhåll av vare sig läkare eller tandläkare eller 
begravningsentreprenör, men gå in vid filmen och ni 
ska få se att ni (resp. era arvingar) måste anlita 
dem  alla tre m ed korta mellanrum —  såvida ni inte * 
lägger ner ett duktigt arbete på att slippa.

—  A rb e te t består av trägna kroppsövningar. G å 
t. ex. i en gymnastikkurs och låt inte avskräcka er 
av de otrevliga erfarenheter som en person med 
otränade muskler måste vara beredd  på i en sådan



inrättning, utan ligg i och gno tills ni är stark som 
en björninna och inte härbärgerar ett enda gram 
överflödigt fett. Sport och idrott är ändå bä ttre , 
förutsatt att ni kan göra träningen tillräcklig t skarp 
och regelbunden, men för de flesta m änniskor, i stä
derna åtm instone, bär det sig nog bättre  m ed gym

nastik.
D etta  låter bistert, särskilt det om begravnings

entreprenören, men säkert är att de t innehaller en 
god portion sanning. F ilm arbetet är oerhört k rä
vande, det kan intygas ay^ vem som helst som varit 
m ed en timme som statist vid någon inspelning. D et 
är b l. a. därför som den spänstiga friska ungdomen 
är ett så fördelaktigt underlag för er fram tid p å  film 
banan , och om också b åd e  den och den gymnastiska 
och sportsliga kapaciteten  ib land  kan saknas och ve
derbörande ändå komma långt inom den vita dukens 
konst, bör ni inte därför tro att dessa förutsättningar 
är oväsentliga. U ndantag  bekräfta r regeln  och om 
det finns folk som kan vinna en löpning trots svåra 
hand icap , är det ingen anledning för er att frivilligt

stä lla  er scratch.
L ä s  film tidningarnas skildringar av stjärnorna i 

p r iv a tliv e t: knappt en enda av dem  är utan entu-
‘ siastiska beskrivningar över förem ålets käcka idrotts
liga personlighet. H o n  rider som en cow boy, sim
mar som en svan och löper som en h ind , spelar golf 
och tennis, går på skidor, seglar, kör autom obil och 
klättrar i berg , allt m ed ett intresse och en skicklig
het som vanligtvis gör henne till något noch nie dage-



w espnes åtminstone i ett par av de facken. Skulle 
det någon gång hända att en stjärnskildring är utan 
dessa viktiga och populära beståndsdelar, beror det 
bara på slarv eller nonchalans eller okunnighet eller 
distraktion eller excentricitet hos författaren. L n  
film stjärna är alltid  därjäm te en idrottsstjärna. D et 
kan inte h jä lpas, hon måste vara det, och ni förstår 
väl hur b lam ant de t skulle vara både för yrket och 
er själv om ni skulle bli den första att bryta mot en 
så lovlig tradition !

Slagsm ål och kvinnlighet.

V arfö r måste då sporten nödvändigt träda i fot
spåren av film ens pekfinger, eller kanske rättare, 
löpa före som en härold framför prinsessvagnen ?

A v  tre skäl. D e t första är angivet här o v a n : 
film arbetet är av den art att man inte kan gå i land 
m ed det riktigt bra om man inte har sina fysiska för
m ögenheter på höjden av kvalitet, i vilket avseende 
frånvaron av »vartenda gram överflödigt fett» inte 
är det minst önskvärda. F råga bara dem av era 
bekanta jäm nåriga som väger 90 kg. och därutöver 
och betänk  förresten att Bessie Barnscales största 
njutning i livet är att äta potatis men att hon bara 
äter en liten  b it var tredje vecka för att inte lägga 
för m ycket p å  hullet.

D e t andra är påtaglig t även för dem som av lä ttja , 
fördomar eller diverse missuppfattningar inte kan få



i sig det första utan tror att kam pen mot korpulensen 
m ed större fördel bedrives m ed ångbad och skönhets- 
kurer och att kroppens fräschör b ibehålles lika bra på 
budoarens duchatell som b land grejorna i en gym na
stiksal. D e t är gymnastikens och sportens betydelse 
som om edelbart färd ighetsgivande u tbildningsele- 
ment.

A tt  den inte är obetydlig  förstår man redan därav 
att 90  procent av a lla  filmer innehåller passager där 
åtminstone någon av skådespelarna m åste d irekt b e 
gagna sig av sin gymnastiska eller sportsliga kunnig
het för att åstadkom m a en tillfredsstä llande rollfram 
ställning. E j sällan går det så långt som till slags
m ål, och även den färskaste filmkrönikan ger exem 
pel på hur illusionsdödande det därv id  är om inte 
bataljen  är exekverad m ed ytterlig realism . K-om 
inte och säg att den tid  är förbi då det fordrades ett 
slagsmål eller två i varenda film för att den skulle 
kunna vinna publiken på sin sida. T vånge t finns 
visserligen inte, men »en skådespelare som kan slåss 
är populär, inte därför (eller bara därför) att han 
slåss, utan därför att han är en god skådespelare, ty 
ett b ra slagsmål ä r  en bra skådespelarpresta tion» .

O bservera gärna i detta  sammanhang att nästan 
hela raden av våra nyare svenska filmer —  och ingen 
kan väl säga annat än att de åtm instone är tillräck 
ligt litterära —  var och en har något slagsmål som 
en av de dram atiska höjdpunkterna. O bservera inte 
mindre hur många av de u tländska stjärnorna som



till stor del har sin fysiska spänstighet att tacka för 
sin popularitet, D ouglas Fairbanks, G eorge W alsh , 
W a lla c e  R e id , W illiam  R ussell. Dustin harpum  
och många andra —  inte bara att de kan slåss som 
små halvgudar om det gäller att klara sig själv och 
sin sköna, hela  deras filmdram atiska personlighet går 
till den grad i kroppskulturens tecken att man med 
skäl kan beteckna deras idrottsliga vitalitet som en 
huvudfaktor i deras framgång. V arför inte gå och 
göra sam m alunda ?

D ärfö r, säger ni kanske och tycker att ni rik
tigt siar oss pa fingrarna, att alla de där stjärnorna är 
herrar. F ör oss dam er passar det inte att uppträda 
som atleter och slagskämpar.

Joo då. Ä ven  om man går så långt att man ute
slutande tänker på de verkliga idrottsliga kraftproven, 
inklusive slagsm ål, passar det briljant även för kvinn
liga aspiranter p å  filmstjärneskapet. D et bevisas 
t. ex. av de talrika och utan tvivel autentiska anek
doterna om djärva och företagsamma damer som i 
dag är filmstjärnor av någon bland de första storle
karna och som en gång i världen kom in vid filmen 
endast tack vare sina idrottsliga förträffligheter. Den 
ena fick sin chance när det gällde att få tag i en 
flicka som kunde och vågade rida barbacka på en 
bråkig häst, den andra därför att en regissör behövde 
en hjältinna som kunde simma över en flod full av 
strömvirvlar, den tredje därför att den kvinnliga hu
vudpersonen i en p jä s  skulle vinna ett avgörande vad 
genom att segra excellent i ett parti tennis och den



fjärde därför att hon på ett fullt illusoriskt sätt kunde 
hålla  en skurk eller två i schack tills h jä lten  hann 
an lända. F öga kv inn lig t? V arfö r d e t?  N är det 
till och med är film kvinnhgt och vi vet ju att filmen 
är ett koncentrat av allt de t utm ärkta den m ålar efter 
det levande livets egen m odell.

Ställföreträdare.

V id  alla  sådana d är tillfällen  står nu visserligen 
den m öjligheten öppen att i de avgörande scenerna 
sä tta  en speciellt engagerad gymnast och våghals i 
stä lle t för skådespelaren , men lägg m ärke till att 
sådan »substitutmg» b lir alltm er im populär bland 
regissörer och skådespelare ju mer anspråket p å  abso
lut realism  gör sig gällande inom filmkonsten. N et 
verkar ju också på publiken föga förtroendeingivande 
när t. ex. hjältinnan ska räd d a  sin älskades förmö
genhet genom att förklädd till jockey rida  hans fär
ger till seger på den stora kapplöpningen och man 
så i förstoringarna från det sensationella tillfä lle t 
aldrig kan få se ansiktet på den m odiga och skick
liga lilla kvinnan.

G enom skådar man knepet —  och det sörjer i regel 
redan reklam en för, vad det nu ska vara för reklam  
—  blir det väl svårt för den utm ärkta hjältinnan- 
jockeyen att efter (av en annan) fullbordat h jä lte 
dåd  vara riktigt säker om publikens odelade högakt
ning. V isserligen vet man i a lla  händelser att allt-



sammans inte är annat än lögn och förbannad dikt, 
men det är ändå  ett publikpsykologiskt faktum som 
inte låter sig bortresonneras att sympatien för h jä l
tinnan i en historia är direkt beroende av sympatien 
för skådespelerskan. D e t är E n id  Bennetts eller 
D orothy G ishs eller M arguerite Clarks öden man 
följer i en p jäs, inte miss eller mrs D en  och D ens, 
vad nu författaren h ittat på för namn åt henne. O ch  
därför kan man inte bärga sig för en viss känsla av 
besvikelse när dam en i fraga hösten in ära och lycka 
för en bragd som hon aldrig utfört.

E m ellertid  förekommer ju i alla fall det där insät
tandet av en duktig dubbelgångare i det kritiska mo
m entet. M ycket b r a : där har ni återigen en chance. 
A tt  Persson (eller vad han h e t te ) , som gjorde fors
färden i »Sangen om den eldröda blomman» inte 
blev en stor film skådespelare på kuppen var då san
nerligen hans eget fel. O m  m , fröken filmaspirant, 
fatt göra nagot sadant åt K arin M olander eller M ary 
Johnsson, skulle det väl varit strunt med era talanger 
om ni inte av den därm ed erövrade berömmelsen 
skulle skapat den tram polin, med vars hjälp ni kun
nat svinga er rakt in bland filmens oöverskådliga 
m ö jlig h e ter! D en  amerikanska filmhistorien känner 
i själva verket ett flertal sådana fall, och det kan 
ännu en gång högtidligen försäkras er att de chancer 
som filmen erbjuder inte är så många och stora att 
ni har råd att förakta någon av dam*.



Dag l ig  sport på f i lm .

D ärm ed är inte sagt att ni bör gå till er idrotts
liga utbildning —  i den mån ni nu därm ed avser 
inte bara att i allm änhet göra er skickad att uppträda 
inlör kam erans anspråksfulla öga, utan även  att 
vinna specie lla  färdigheier som ni kan ha gagn av 
för er film karriär —  enbart m ed tanke p å  utomor
dentliga om ständigheter av antytt slag. I d e t dag
liga filmilivet förekommer så m ånga situationer av 
msindre exceptionell och m indre halsbrytande art, 
men än d å  m ed tillräcklig t stora anspråk på era sports
liga kvalifikationer för att väl motivera ett starkt in
tresse för att förvärva dem .

H a r  ni t . ex. sett en enda av era film favoriter som 
inte åtminstone v id  något tillfä lle  h aft användning 
för den erfarenhet som ligger bakom  hennes förvärv 
av automobilkörkort ? I A m erika  har väl varenda dam 
ett sådant, och om det är m indre vanligt b land  sven
skorna, ä r  de t bara ett skäl till att snarast möjligt 
skaffa er ett. O m  också den i am erikanska även- 
tyrsfilmer så vanliga autom obilförföljelsen inte är lika 
ofta förekom m ande i de skådespelstyper som företrä
desvis odlas här hem m a, kan ni vara förvissad om 
att kunskapen i fråga alltid  är b ra att h a , inte minst 
när den ovan om talade dag kommer, da svensk film 
på allvar tar i tu m ed »societeisdram erna». V em  
vet om inte den film aspirant, som till sina övriga före-



träden lagt de t att vara en fu lländad  gentlemanna- 
chauffös, då kan göra sin lycka på det p lu se t!

E lle r att kunna r id a ?  D e t krävs em ellanåt även 
i film er som inte spelar i v ilda västern. T änk  på 
den  dag då ni kanske står som lika kvalificerad 
bland  hundra m edtävlare om rollen som den sköna 
arvtagerskan, som ska få åskådarnas hjärtan att klappa 
av spänning när hon svingar sig upp på sin arab och 
viftar m ed näsduken åt alla sina uppvaktare och hoj
tar att den som kan ta den ifrån henne också ska få 
hennes h järta och hand  och miljoner, och så sprän
ger i väg  över stock och sten m ed hela raden kaval
jerer efter sig ! O ch  det så befmns att ingen av er 
kan k lara det, varför regissören måste annonsera på 
nytt efter hugade film stjärneaspiranter och får tag i 
en som är m indre vacker, mindre chic, mindre talang
full, m indre entusiastisk än ni men distanserar er bara 
därför att hon varit nog förtänksam att gå igenom 
en ridskola ! N og vore det förargligt.

En kvinnlig Douglas Fairbanks.

M an skulle utan svårighet kunna räkna upp tjog
tals likartade eventualiteter, där det för den aspire- 
rande film skådespelerskan kan vara av avgörande 
betydelse att ha en eller annan färdighet, vars besit
tande visserligen kan vara ganska likgiltigt ur rent 
film konstnärlig synpunkt men kan tjäna som språng
bräda åt den som först och främst måste skaffa sig
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tillfä lle  att arbeta inför en kam era för att därigenom  
få tillfä lle  att u tveckla sina strängt taget tyngre 
vägande egenskaper. D e t sagda må em ellertid  vara 
nog för att påvisa de t tokiga i att stirra sig b lind  på 
den  inre personliglietsutvecklm gens betydelse. D en  
yirre har sitt värde ock, b åd e  genom att b id ra  till 
att av er själv skapa en harmonisk och för era inten
tioner ändam ålsenlig helhet och därigenom  att den 
kan kraftigt b id ra  till att ge er den  praktiska möjlig
heten att få lägga i dagen vad  hi går för.

V em  vet för övrigt var den utvecklingslinjen kan 
sluta ? D e t finns visserligen m ånga kvinnliga film 
stjärnor som är verkliga cham pions inom ett eller flera 
sportsliga fack och en del av dem  förenar de t nog 
m ed ett leende utan vank och brist, en öppen och 
vinnande karaktär och en personlighet som bjuder 
hela världen att vara sina vänner —  men den film
skådespelerska som rättv ishgen kan benäm nas en 
kvinnlig D ouglas Fairbanks har vi i alla fall inte sett. 
V a d  säger ni om det perspektivet ?

T i l l . den synpunkten knyter sig osökt de t tredje 
och kanske viktigaste skälet för idrottens förnämliga 
placering b land  förberedelserna till en film bana.

D en kroppsliga träningens största betydelse  ligger, 
när allt kommer omkring, inte alls d äri att den bidrar 
till att i rent fysiskt avseende göra er m era skickad 
att stå bi i kam pen m ed yttre om ständigheter. D en 
ligger framför allt i dess förmåga att konservera er 
ungdom, hålla  er själ vid vigör och ert mod sjudande 
och friskt, skänka er självförtroende, andlig  jämvikt



och hälsa och utveckla ert sinne för livets starka 
sunda realite ter. N i vet tillräckligt väl, att detta 
över huvud taget är idrottsrörelsens förnämsta insats 
i de t m oderna kulturarbetet, för att vi inte ska be
höva spilla fler ord pa det. L å t oss bara tillägga, 
att ni vid filmen som pa m tet annat område har an
vändning även  för dessa mera ideella resultat av er 
gym nastiska och sportsliga utbildning.





s i k t e t
    .

Oet bäsia sist.

E tt av de mest omtyckta filmätareargumenten mot 
den v ita  dukens konst är att »själen i alla fall inte 
kan fotograferas». V isst kan den det. Ö gat är ju 
själens spegel och varför skulle inte fotografier av 
spegelb ilder kunna bli lika bra som av originalet 
självt ? O m  näm ligen spegeln i fråga är ett först
klassigt instrument, klar och fin och utan skavanker 
som kan komma bilden  att förvridas på ena eller andra 
sättet. S ärsk ilt inte på det andra, det som gör den 
säm re. V a d  säger op tiken?

N aturligtvis består denna själens spegel inte bara 
av själva ögongloberna, utan av ögonen tillsammans 
m ed sina omgivningar och av dem behärskade partier, 
m ed ett ord : ansiktet. D et är genom sina ansikten 
film skådepelarna har att uttrycka vad som försiggår i 
deras själar D e t är genom ansiktet ni ska m eddela 
folk om allt det stora, förnämliga och vackra som ni 
sam lat ihop inombords. Åtminstone nästan allt och i



alla  händelser så m ycket att od landet av övriga ut- 
trycksm öjligheter i jäm förelse härm ed ter sig som se
kundära angelägenheter. V ilk e t inte betyder att de 
ska ägnas ett sekunda intresse, utan bara alt ansiktet 
m åste ägnas ett alldeles extra prim a.

Derbylöparests fjärde ben.

V i har redan  vid ett par tillfällen  konstaterat hur 
viktigt det ä r  att i detta  avseende, viktigare än något 
annat då det gäller ett kom m ande in träde i filmens 
tjänst, vara gynnad av en välvillig försyn. D e t er
fordras en avsevärd grad av skönhet, en skönhet vars 
individuella särprägel dessutom m åste vara ganska 
fram trädande, d e t fordras »fotografiansikte» i a llm än
het —  och än d å  därtill de tta  vissa något som ingen 
mänsklig själ kan defin iera men som m åste vara p ric
ken över i ’e t. K anske de t just är denna ansiktets 
egenskap av att vara en god själsspegel. S å  här ytt
rar sig en man om saken, som visserligen är specialist 
i ett fack där själen inte dom inerar alltför m ycket och 
som ni troligen inte reflek terar så m ycket p å ,  men 
som i a lla  fall är en av världens största konnässörer 
på kvinnlig filmskönhet —  M a c k  S e n n e t t :

■—  E n  trebent häst har inte stora utsikter att vinna 
ett D erby lopp , men om han hade  fyra ben , vore inte 
det héller någon särskild anledning att tippa honom 
som segrare. O ch  det är vid film en som på turfen.



D e t finns vissa defekter som en flicka inte får ha, 
men om hon saknar dem  är det inget tecken på att 
hon äger detta  mystiska nagot som gör henne till en 
personlighet p å  vita duken. D e t finns flickor som 
inte är särskilt vackra men som ni inte skulle förlora 
ur sikte i en folksamling. D e t finns andra flickor, 
som ser ut att vara fulländade skönheter men som ögat 
ändå glider förbi utan att intressera sig för. V a d  de 
saknar kan inte uttryckas i ord. Sanningen är att in
gen exakt kan säga vad det är i en flickas ansikte 
som placerar henne b land  de riktiga filmskönheterna. 
D e t fmns en del allm änna regler, men de är ungefär 
lika allm änna och vaga som reglerna för vilka egen
skaper som gör en person till en stor författare. En 
säger t. ex. att en flicka som inte har jämna välfor- 
m ade tänder omöjligt kan räkna på en framtid vid fil
m en, en annan att m arkerade linjer från näs- till mun
vinklarna är särskilt ödesdigra, en tredje ställer den 
runda m juka ansiktskonturen som ett oeftergivligt vill
kor o. s. v. I sjä lva verket betyder dessa regler 
m ycket lite t, lika litet som de regler man kan hitta på 
att stä lla  upp för vad som konstituerar en skönhet 
utanför filmens värld.

O m  man skulle göra ett urval bland dessa sentenser 
av pappan  till »filmens vådevill» och bestäm ma sig 
för någon av dem  såsom den mest träffande, finge 
man väl stanna vid den om omöjligheten att avgöra 
någonting på förhand, men den som i praktiken är



mest beaktansvärd är i a lla fall den att v det finns vissa 
defek ter  som en fl icka inte får ha».

L å t inte narra er av den till synes bagate lliserande 
fortsättningen och fatta inte jäm förelsen m ed. den Ire- 
ben ta D erbylöparen så att till dessa fel räknas bara de 
mest groteska oform ligheter och iögonenfallande ly te a  
T värtom  m åste man som sådana beteckna allehanda 
bristfälligheter, som i det privata livet kan synas helt 
obetyd liga men som i projektorns ljus förstoras till 
rent bedrövliga proportioner. D e t är b l. a. därför 
ni aldrig kan tänka på att b li engagerad ens för den 
obetydligaste statistuppgift p å  enbart fotografier, vore 
de än  skönare än profetens houris och sa ta lrika och 
allsid iga att något av dem  måste h a  avslöjat era 
kroppsliga brister om ni haft några. E n  blem m ig hy 
t. ex. döljs av fotografen, som vanligtvis är mer 
smickrare än sanningssägare, men filminspelnings- 
städem as maskörer är folk m ed starkt begränsade 
m öjligheter och filmen tål inga retuscheringar. V a r
ken av finnar eller vanskötta naglar, gu ldtänder (som 
blir svarta på film) eller hängande underläpp eller för 
tunga ögonlock eller 40- å  5 0 ,000  andra skröplighe
ter som kan förekomma i de b äs ta  fam iljer.

L å t oss em ellertid  hoppas att ni är lycklig nog att 
inte h a  missräknat er v id  bedöm andet av era lekam 
liga m eriter, utan att ni b land  era andra företräden 
också kan räkna en väl konstruerad och ap terad  själs- 
spegel. D å  gäller de t också att vårda den . hålla 
den skurad och blank utan att sätta repor i glaset och 
lä ra  er de otaliga finesserna i dess hante-



rande , sa att m för varje givet tillfälle kan sä tta  just 
den rätta solkatten i ansiktet på en åskådare. D et är 
en svar konst, så m ycket svårare som den aldrig kan 
läras fullständigt enbart genom inhämtande av kun
skaper hur de och de sinnesintrycken och känslorna 
riktigast återges i mimisk framställning o. s. v ., utan 
kan få sin riktiga spets endast genom att göras till 
en innerligt samhörande, tilläm pning av filmframställ
ningens allm änna principer och först och främst till er 
i egentligaste mening personliga egendom. U nder
skatta inte därför kunskaperna. D e  är den här gån
gen något i stil m ed D erbyhästens fjärde ben. D e 
är nödvändiga, m en garanterar ingenting.

Själens spegelreflexer.

N u förstår ni att vi omöjligt kan tänka på att på 
de  få sidor, som här står tillbuds, försöka ge någon 
om än så kortfattad kurs i mimik. För att lära  er 
den får ni ta  till andra, större och mera vetenskapliga 
böcker, m en för att eventuellt stimulera ert intresse 
kan vi ju  alltid  ta  ett par exem pel. N i kan lä tt kon
trollera dem  själv , då ni, som den allvarligt menande 
och träget studerande filmentusiast ni är, varje dag 
håller till ett par tre timmar framför spegeln, inte för 
att om och om igen konstatera hur vacker och söt ni 
är, utan för att genom kritisk själviakttagelse preparera 
er för de t värv ni satt er före.



H a r ni läst Sherlock H olm es ? A ntag ligen .
Kom m er ni ihåg ett av hans äventyr d ä r det gällde att 
m ed ledning av det uttryck som stelnat i en död —  
och som det förm odades m ördad —  mans ansikte 
söka utreda om ständigheterna vid hans död ? M an
nens ansikte var hem skt fö rv rid e t: uppspärrade ögon, 
öppen mun, nerdragna mungipor o. s. v. A llt  tyck
tes tyda p å  den ytterliga fasa  som han varit rov för i 
dödsögonblicket. A lla ,  polisen och doktor W atson  
inbegripna, kom följaktligen till den åsikten att
m annen skrämts ih jä l, och de t fram ställes som ett 
verkligt genidrag hos den store detektiven n är han 
upptäcker att den dödes ansikte inte uttrycker fasa 
utan vämjelse.  H a n  hade sett en o täck  spindel eller 
vad det var, i alla fall ingenting som han precis b li
vit rädd  för, men som på grund av någon speciell per
sonlig disposition ingivit honom sådan väm jelse att 
en dödande hjärtchock b liv it följden.

G å  själv till spegeln och skådespela lite t, får ni 
se hur väsentlig skillnaden är. F a s a : ögonbrynen
uppdragna (utom alla  andra tecken) ; v äm je lse :
ögonbrynen sam m andragna, nästan  som vid vrede,
men där ä r  det återigen annat som skiljer. D irekt 
påvisbara olikheter alltså , och ändå inte större än 
att träna t folk tar miste och de t är en m ästerkupp 
av själve Sherlock H olm es att upptäcka dem . O ch  
ändå var det här fråga om ett hejdlöst uttryck för en 
särdeles stark sinnesrörelse, uttryck som enligt vad vi 
förut kommit överens om inte gärna förekommer p å



film  ofta redan  av den anledningen att censuren 
inte går m ed p å  några skräckm ålningar.

N i kan då göra er en föreställning om med vilken 
ytterlig omsorg ni vid era spegelstudier måste iaktta 
alla deta ljer i ert ansikte för att, när ni strävar efter 
förenkling av era uttrycksm edel, inte riskera att för
enkla bort de väsentliga och utveckla de oväsentliga.

Bli t. ex . förvånad, inte så förskräckligt, som om 
kriget börjat igen och tyskarna besatt P aris , utan 
stilla och flärdfritt som ni t. ex. kan bli på bio när 
någon oskyldig filmhistoria upplöser sig i en oväntad 
poäng. O ch  titta  så i sp e g e ln : hela ansiktet bre
der ut sig, linjerna slätas u t, underläppen halkar ner 
cch  ögonbrynen upp. M ed  förlov sagt ser ni allt 
litet dum ut, och det allra mest karaktäristiska tycks 
vara att ni gapar. S å  gör ni om det men släpper 
inte efter fullt så m ycket. N i håller ansiktet samlat 
så gott ni kan, låter endast underläppen sjunka, men 
inte så m ycket som förut. R e s u lta t: ni ser nästan 
lika dum ut som nyss, m en inte ett dugg förvånad. 
M isslyckat alltså . V arfö r?

Försök en gång till och tänk er nu att situationen 
föreskriver att ni trots er förvåning absolut inte får 
göra en löjlig figur. N i håller alltså igen mun och 
låter f. ö. naturen ha sin gång. O ch  titta bara. nu 
fick ni fram förvåningen utan dess ledsamma bipro
dukt ! D e t var den allm änna linjeupplösningen i an
siktet och den lä tta  uppspänningen av ögonen som var



d et väsentliga, m edan gapandet m ed stor fördel 
kunde ersättas av ett nästan om ärkligt leende , varie
rat efter överraskningens natur.

E lle r ett tredje fall (sedan får de t vara nog) : 
vrede. Som ni nyss lade  m ärke till i m adam e P e- 
trovas u tta lande, hör ett hån leende därv id  till den 
mimiska arsenalen, ehuru ni kanske eljest tycker att 
detta  är ett moment som är den renodlade vreden 
ganska ovidkom m ande.

D en  invändningen m åtte em ellertid  vara ohallbar 
och vrede och förakt ha mer m ed varandra att göra 
än ni till a tt börja m ed är bö jd  att antaga. D e t b e 
styrkes, utom av fru P e trova , även av vetenskaps
m ännen, som säger att hån leendet hos oss tvabem a 
däggdjur bottnar i samma instinkt som lägre kreaturs 
tandvisnm g när de b lir re tade eller är i fara : vi vill 
allihop gaska upp oss sjä lva och skrämma våra anta
gonister genom att exponera sylarna som vi är be

redda  att använda om det gäller.
A lltså  v re d e : hån leende, lä tt skälvande näsvingar 

och hopdragna och sänkta ögonbryn, jäm te naturligt
vis att själva blicken får lov att spegla den  känsla 
eller det intryck det är fråga om , de t gäller själv
klart h e la  vägen. M en glöm da inte hånleendets 
darw inistiska ursprung och akta er att alltför mycket 
efterlikna era osjäliga förebilder. D e t b lir så lätt 
ett parodiskt hatgrin så de t anar ni inte.

I m ycket m indre grad gäller varningen för över
d rift ögonbrynsdetaljen, som därem ot måste vara så



mycket renare för att inte b landa in främ m ande gods 
i to ta lb ilden . L ägg  alltså inte pannan i en hop b e 
kym rade veck utan för ögonbrynen stadigt tillsam 
m ans och sänk dem  sedan hka stadigt ner till näs
roten. D riv inte heller ansträngningen att knipa ihop 
ansiktet därhän att ni också kniper ihop ögonen. D et 
verkar bara närsynt. K an  ni därem ot dernonisera er 
ännu litet genom att utan m uskelspänning sänka ögon
locken ett streck, så må de t vara hänt, men se då 
upp (ner) att ni inte därför uppoffrar något av de 
huvudsakliga effektm edlen. D å  är d e t b ä ttre  att 
hålla  sig enbart till dem . O ch  vill ni ytterligare 
förbättra resultatet m ed skälvande näsvingar, så låt 
dem  för all del inte fladdra  som torktvätt i blåst. 
E lle r  har ni någonsin haft intryck av hat när ni sett 
en kanin undersöka kvaliteten av ett stycke kål ?

D et inre leendet.
Som ni ser är det inte bara ögonen m ed om edel

bara omgivningar som har något att säga till om när 
det gäller att spegla rörelserna i er sjä l, utan också 
mun och näsa , vilken sistnämndas roll åtminstone inte 
får förbises vid återgivandet av något så vanligt som 
im pertinens. Ö ronen är för resten inte alldeles ur 
spelet, de h e l le r : det finns folk som lägger dem
bakut som hästar när de blir lömska och om ni hör till 
dem  finns det ingen anledning att avstå från begag
nande av detta  uttrycksm edel utan att undersöka vad 
det duger till. M en  på samma gång har ni fått några 
exem pel på att filmens mimiska framställningskonst



till stor del går ut på att inskränka bruket av ansik
tets muskulatur och i ställe t intensifiera dess till kvan
titeten  sparsamma verkningar desto mera.

L ång t driven b ite r Satsen ^onekligen sig själv i 
stjärten, i det den återvänder till ögat självt som den 
riktiga brännpunkten av själens spegel och åtm in
stone i vissa fall kan man nog säga att ett absolut 
resultat i den riktningen b lir de t allra förnäm liga
ste. T ä n k  t. ex . på det »inre leende» , den  förmåga 
»att få sitt ansikte att stråla utan att le» som fru 
Bosse fick uppbära så m ycket smicker för efter Ing- 
marssönerna. D e t är en förfinad och fördjupad film- 
konst som heter duga och de t går ju alltid  an att för
söka göra något liknande även i fråga om m indre 
subtila ting än den roll som landets största skådespe
lerska den gången hade  att fram ställa. F ör över
drifter i undvikande av överdrifter åt det hålle t b e 
höver m an knappt varna. F aran  finns visserligen i 
m öjligheten att driva återhållsam heten ända till s jä l
löshet eller ren passivitet, men den har i 999  fall av 
1000 en så stark motvikt i rakt motsatta instinkter 
att den i det närm aste kan negligeras.

V a d  som därem ot inte kan negligeras är filmens 
anspråk på att a lla dessa mimiska finesser, som ni 
fär lära er i specialarbeten och som inte blir mindre 
fram stående därför att det är så lä tt att göra sig rolig 
på deras bekostnad, inte bara bringas till den 
allm änna nivå som går ihop m ed filmens strängt be
härskade framställningskonst, utan också stä lles i



tjänst hos den osvikliga träffsäkerhet som vi ta lade 
om när det var fråga om filmens krav på improvisa- 
tionsförm åga. D enna träffsäkerhet har tilläventyrs 
en eller annan b en åd ad  till skänks d irekt från gu
darna , men den som inte är nog dåraktig  att tro sig 
höra till dem , gör säkrast i att utgå från att den 
endast kan förvärvas p å  samma sätt som skjutskick
ligheten i den bekanta beväringshistorien —  genom 
övning, övning och åter övning. G ärna genom att 
u tarbeta en så fullständig schablonsam ling som m öj
ligt (vilket visserligen inte vill säga så l i t e t ) , i v il
ken de t sedan gäller att h itta  lika b ra  som en skol
flicka i m ultiplikationstabellen . M e d  den skillna
den likvisst, a tt m edan m ultip likationstabellen  inte 
gör anspråk p å  att vara annat än  ett rabbelarbete  
m åste film schablonen till den  ytterliga grad vara 
ens egen hem lighet att ingen åskådare kan ana dess 
existens. D e t gäller lika obevekligt vare sig man 
»spelar på inspiration» eller e j, i förra fallet p å  ett 
sätt som påm inner om den  »discip linerade nervosi
tet» som lär vara en så utm ärkt egenskap för idrotts
m än i tävling, i de t senare så —  att illusionen av 
ren intuition är fullständig.

F ilm ens anspråk på naturlighet s läpper in te  ett 
ögonblick sitt järngrepp om sina tjänare  och allra 
minst i fråga om det som just är kvintessensen av det 
h e la :  ansiktets spel. O m  ni därför kan driva er
konstfärdighet ända därh än  att den b lir er nya natur, 
så m ycket bättre , varom icke, låtsas att ni gjort d e t!  
O m  ni inte är så m ycket herre över era känslor att ni



vid anfordran kan få era ögon att fyllas av tårar, 
måste ni i a lla fall genom er viljas m akt kunna pressa 
fram ett surrogat av vatten och salt. F ilm realism en 
kräver det. N är ni kommer inför publiken , kan ni 
ändå inte få den att förnimma tårarna i er stäm m a 
och därför måste ni ha dem  i era ögon.

ffiunnen och karaktären.

»N i kan inte få publiken att förnimma tårarna i er 
stämma». —  N e j, naturligtvis inte. E gentligen . 
M en  ändå . W e ll ,  lå t oss gå i ordning m ed frå- 

gorna.
Ö gonen är själens spegel, de t är visst och sant, 

och man kan till och m ed gå så långt att man to k a r  
uttrycket snävt anatomiskt utan att därför träda  san
ningen alltför nära. M en  så finns de t folk som p å 
står att munnen är karaktärens och som sådan en far
lig konkurrent till de båda förstnäm nda ljuskällorna 
när det gäller presidentskapet i ansiktets artistrepu-

blik .
1 m ånga fall är detta  utan v idare påtag lig t. 

D ouglas F airbanks’ ögon har man aldrig  hört talas 
om såsom särskilt uttrycksfulla och ännu m indre 
kan hans näsa, ehuru välskapad , räknas som någon 
direkt m iljondollarkvalifikation, men hans leende har 
gjort honom till en av världens mest beröm da m än
niskor. E ls ie  Fergusons E rosbåge, A n n  L ittles 
tankfulla lilla  mun och D orothy D altons pärlande



friska skratt är nästan lika karaktäristiska, om också 

inte lika betydelsefu lla  för vederbörande sjä lva ur 

den praktiska synpunkten av huvudsakligt populari- 
tetsunderlag. V a r  p å  sitt sä tt ä r  de em ellertid  u t
tryck för innehavarinnans personlighet sådan hon 

själv skapat den.

S in  själ kan man vä l inte just göra om, men väl 

sin karaktär. M er eller m indre. D e t ligger också 
något i att sina ögon har man fått till skänks och de 
är sådana de t föll försynen in att göra dem . Sm å 
eller stora, pigga pepparkorn eller dröm m ande man- 
delform ade, grunda eller u ttrycksfulla, b lå , gröna, 
svarta eller bruna —  apropå så är de t ett misstag att 
bruna eller svarta ögon fotograferar b äs t, det är i 
stället dé blågröna m ed en gul rand kring pupillen  !

H a r  ni dem  är det tur för er, men ni kan inte 
göra något för att skaffa er dem . A nnorlunda m ed 
munnen. M otsvarar den inte riktigt era önskningar, 
kan ni förändra den genom  att förändra er karaktär. 
M er eller m indre.

D e t.  framgår genast vilken oavlåtlig uppm ärksam 
het munnen är förtjänt av från en b livande film stjär
nas sida. A )  som en tillförlitlig  m anom eter för tryc
ket i er personlighets ångpanna, B) och i synnerhet 
som det jäm te ögonen viktigaste partiet av ansiktet 
som uttrycksinstrjument. Ä ven  om edelbart, ty  den 
karaktär man inte har kan man ju låtsas ha , bara 
ingen m ärker knepet.
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O c h  munnens förnämsta uppgift är varken att äta 
eller att kyssa, knappast ens att skratta, utan att ta la 
—  även p å  film.

Filmens stumma språk.

A tt åskådaren inte hör vad  skådespelaren säger 
(och ännu har vi nog en b it kvar innan den ta lande 
film en gör sitt intåg) gör ingen stor ändring i detta  
avseende, lå t vara att tekniska skäl nödvändiggör en 
del m odifikationer. G e  akt på de t själv när ni är 
på b io , ska ni se att de uppträdande pratar och står 
i ungefär lika flitigt som i verkliga livet, ehuru re 
gissören visserligen ordnar det så att aktörerna inte 
har alltför långa tal att hålla .

O ch  ni finner ingenting m ärkvärdigt i detta  
stumma ta lande . N i får inget intryck av att det är 
meningslöst därför att ni inte kan uppfatta  sam talens 
ordalydelse , ni skulle tvärtom  finna de t onaturligt 
och löjligt om figurerna på den vita duken ginge om
kring och gjorde sig förstådda av sin omgivning utan 
att så m ycket som röra på läpparna. N i förstår dem  
utan att höra dem , näm ligen om regien är god och 
texterna tillfredsställande, men ni tror inte därför att 
ni sitler och ser på ett dövstum skådespel. M än n i
skor som inte talar när de m eddelar sig m ed varandra 
ter sig osannolika, overkliga. D e t tycker ni om ni 
råkar iaktta ett par personer genom en butiksglasruta



och det tycker ni också på b io , fastän ni i båda 
fallen är hänvisad uteslutande till era ögons vittnes
börd.

D e t ta lad e  ordet är näm ligen inte något isolerat 
mänskligt uttrycksm edel. P å  teatern är det endast 
i undantagsfall man sitter och blundar för att få dik
tarens m ening riktigt klar för sig och vad filmen be
träffar är de t egentligen galet att säga att det talade 
ordet saknas. D e t är det hörda. U r synpunkten av 
den rent m ekaniska filmtekniken skulle det visserli
gen vara likgiltigt om skådespelarna verkligen säger 
något —  och vad de i så fall säger —  eller om de 
bara rör p å  läpparna som om de sade något, men 
praktiken visar att om det ska föreställa en genväg 
till film ens riken att slippa lära sig ta la , hör den till 
de riktiga senvägarna.

T itta  i spegeln får ni själv se hur ansträngt resul
ta tet blir om ni försöker säga en sak stumt. E tt myc
ket lä ttare sä tt att få fram den rätta ansiktsrörelsen 
är att säga de t riktigt och naturligt.

D e t ä r  en under filminspelningsverksamhet ofta 
gjord iakttagelse att d e t ta lade ordets överensstäm
melse m ed skådespelets handling är något synnerli
gen viktigt, och detta  alldeles oavsett att det bland 
publiken möjligen kan finnas folk som är så tränade 
på att förstå stumt tal att de på läpparnas rörelser 
kan avläsa hela  den ta lade texten. S ådana fall hör 
nu väl närm ast till fablernas område och något i den 
vägen avses i a lla händelser inte på film , bl. a. på



grund av den språkförbistring som blir en följd  av 
dess internationalitet.

M en  de t går i a lla  fall inte —  tvärtem ot vad kan
ske de flesta har för sig —  att t. ex. sim ulera en kär
leksförklaring genom att under passionerade åtbörder 
läsa  alfabete t om och om igen eller veva ur sig en 
tidningsartikel om torvfrågan. D e olika m änskliga 
uttrycksm edlen är så pass intimt förbundna m ed och 
beroende av varandra, att de t därvid  b leve omöjligt 
att få ögon och leenden och armar och andhäm tning 
att fungera p å  det riktigt illusionsgivande sättet, bör 
att inte ta la om det irriterande för m edspelaren i att 
höra en hop meningslösa eller ovidkom m ande ting 
nystas fram under m inspel och gester av helt annan 
karaktär.

O ckså är historierna om allt flabbet under film 
inspelningarna föga överensstäm m ande m ed  sannin

gen. D et kan väl hända att gäcken släpps lös ibland 
när det inte är så noga, men under allt allvarligt film 
arbete är replikförm gens rent innehållsliga sida 
föremål för lika stor uppm ärksam het som de flesta 
ancfra detaljer. O ch  'till allvarligt film arbete hör 
ingalunda bara de litterära dram erna. I själva ver
ket finns de t få ting som är allvarligare än  inspel
ningen av en filmfars.

N i ser således att talandets konst inte är något ka
pitel att förbise i den långa inledningen till romanen 
om er film karriär. T a le t  är för film skådespelaren 
inte endast m edlet att få fram och vidm akthålla den



stämning som rollen och ögonblicket kräver, den är 
också en viktig del av film skådespelarekonsten så
som sadan. M änniskan är en gång sådan, att när 
ni säger »jag älskar dig», så är det inle bara er röst 
som fram bringar ljuden och era läppar som formar 
dem  till ord —  hela  er ansiktsmuskulatur, ja hela er 
varelse sättes på en gång i rörelse för att så tydligt 
som möjligt säga ifrån att ni verkligen älskar h o nom ! 
D en  bör i alla händelser göra det, om »hela er va
relse» är av riktigt rätta sorten och ni följaktligen 
också kan tala, vilket är något oändligt mycket mer 
än att röra läpparna och frambringa ljud.

D ärfö r kan man kanske ändå säga att tårarna i er 
stäm m a kan förnimmas av publiken. Inte direkt och 
bokstavligt men genom h ela  den harmoni av toner 
som den slår an på er personlighets välstäm da pia- 
nino. N i har säkerligen redan insett hur betydelse
fullt de t följaktligen är att ni nu, om edelbart och i 
e tt sammanhang gör allt som står i er makt för att 
bringa er röst och ert språk upp i höjd med era övriga 
kvalifikationer.

N i kan fatta det fullkomligt så som om ni beredde 
er att söka in vid D ram atiska teatern. Provinsiahs- 
m er, otydlig t, slarvigt eller m ed speciella fel behäftat 
språk, forcerad, hes eller skrikig ljudbildning, allt är 
lika galet, ty det har mer eller mindre förmåga att 
göra sina återverkningar gällande även på den stumma 
fram ställningen. E tt vulgärt ordförråd gör mimiken 
och till och m ed plastiken vulgär och en kroniskt för-



kyld  portersopran undgår ej att sä tta sina m ärken i

ett änglaansikte.
B äst är naturligtvis att ta en ordentlig kurs i äm net 

för en kom petent lärare' —  under gynnsamma förut
sättningar kan de t på d e t sättet gå hastigt nog att 
häm ta upp det handicap  som teaterskådespelare sär
skilt i detta  avseende har framför utom scem ska film- 
aspiranter —  men har ni inte tillfä lle  till d e t, ska 
nog även spegeln, era vänners kritik och er egen 
energi ha avsevärda visdom skvantiteter att b juda  pa. 
E n  positiv fördel erbjuder i a lla  händelser de tta  b il
ligare s ä t t : ni riskerar inte så m ycket att falla  in i de 
histnonm anér som teaterns akustiska förhållanden 
em ellanåt ammar fram hos tiljans folk. »D irek t för 
filmen» har här som eljest sitt rent p rincip iella  före
träde , ehuru systemet i praktiken ställer än högre an
språk på adeptens vakenhet, anpassningsförm åga och 

personliga receptiv itet.

M askering.

A v  lika stor och ofta lika m issuppfattad betydelse 
som det skolade talet är en annan ansiktsangelägen- 
h e t : maskeringen. M en m edan talkonsten v ä l för 
det mesta är underskattad av de b livande film stjär
norna, torde m askeringskonsten —  ty även m askerin
gen är en konst —  i gengäld vara allm änt överskat
tad . Så till v ida som ni antagligen inbillar er att 
den i näm nvärd grad ska kunna överskyla dé brister



ni tilläventyrs har eller lägga ytterligare några tum 
till hö jden  av era företräden. Bered er då på den 
kyliga sanningen att ni p å  det hela  taget har jämnt 
ingenting att hoppas av maskeringen för arbetet inför 
film kam eran —  ingenting att frukta heller, vad det 
b e trä ffar, om ni möjligen trodde att ert ansiktes ut
trycksfullhet kunde riskera att fördärvas av obligato
riska sminklager. D e tta  är ju en stor fördel —  och 
även de t förstnäm nda, om ni ser rätt p å  saken.

—  E n  film skådespelerska ska inte bero av artifi
ciell h jä lp  för att få sitt ansikte tillräckligt uttrycks
fullt. D e t är så ni bör resonnera, och rii är därvid 
i gott sä llskap , m ed M a e  Marsh,  som i en intervju 
avslöjar några av sin maskerings hem ligheter —  och 
hon hör till dem  som aldrig ser ut som om de ätit 
b lå b ä r  strax före inspelningen eller har ansiktet fullt 
av expressionistiska tavelskisser.

—  D e t vill säga, fortsätter hon, om ni syftar till 
något annat än  att bara vara en vacker b ild , om ni 
syftar till att spela  och bli bedöm d efter er förmåga 
som skådespelerska. N aturligtvis måste man göra en 
del efterg ifter i denna regel för att neutralisera det 
starka ljuset från lam porna i ateljén. M en  sedan 
kejsaren sålunda fått precis vad han ska ha , är det 
bättre ju m indre ni använder sminklådan. D esto 
större utrymme finns det kvar för er själv  att göra er 
gällande. E rfarenheten  lä r att även de maskerings- 
detaljer, som m ed rem iniscenser fran teatern ansetts 
såsom allra mest oum bärliga ocksa inför filmkameran, 
till största delen  kan ersättas av icke artificiella modi-



fikationer av ert utseende. L äg g  till exem pel märke 
till hur otroligt m ycket som kan göras genom att ar
rangera ert hår på ett för rollen och er själv karak
täristiskt s ä t t ! I själva verket finns de t inte mer än 
en enda regel som är säker ifråga om maskering 
och det är d en n a : studera er själv. V a r  personlig 
även  här. Följ inte blint några föreskrifter eller 
exem pel, inte ens av någon vars ansikte är av samma 
typ som ert eget och som passar väl till recep te t 
ifråga. D e t är inte därför sagt att det passar er, 
ty  ett ansiktes individuella egenart är o fta betingad 
av lagar som man inte upptäcker vid första ögon
kastet.

I denna mening finns de t naturligtvis ingenting som 
hindrar att ni redan  på de t förberedande stadium , 
där ni nu befinner er, ägnar ert intresse även  åt film- 
maskeringens konst. D e t är tvärtom  m ycket önskvärt, 
såtillvida som den har ett ej föraktligt strå att dra till 
er självkännedom s stack. H e lt  säkert är ni också 
intresserad av kapitlets andra avdelning, maskeringen 
i egentlig mening, som har föga betydelse  för skåde
spelarens konst men desto större för den tekniska 
fram ställningen. E r  nyfikenhet är m ycket lovlig och 
ni kan lätt få den  tillfredsstä lld  i film tidningarnas 
spalter. M ed  konsten att bli film skådespelerska har 
ae tta  em ellertid  nästan ingenting att göra. N är ni 
väl ska däran , finns det ingen som tänker sig möj
ligheten att m ska kunna maskera er själv, ty för 
att kunna lära sig de t fordras ju först och främst att 
ha tillträd e  till den miljö efter vilken maskeringen



ska anpassas. D e t enda ni möjligtvis skulle kunna 
göra åt saken är att preparera era nerver så att ni inte 
får någon nervchock eller skrattkonvulsion när ni t. ex. 
upp täcker att likblått ersätter vitt t. o. m. i en skön- 
hetsm ask. M en  det är bara ljuset i ateljén som före
skriver det och har ni inga värre svårigheter' att över
vinna, kan ni skatta er lycklig.





S i s t a  v a r n i n g e n
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Törnestigen.

O ch  så bara ännu ett sista varningsord innan vi 
avslutar den h ä r  avhandlingen.

V i  började m ed att komma överens om att ni hade 
den stora äk ta frlmentusiasmen och att ni m ed glatt 
mod ville spela på den nästan försvinnande lilla 
chance som finns att komma in vid filmen utan att 
dessförinnan h a  varit v id  teatern. V i  hyser endast 
ett svagt hopp att våra skildringar av vad ni dessför
innan m åste genom gå ska ha bragt er på andra tankar 
till fromma för er egen och filmherrarnas sinnesro, 
men skulle de t vara så —  så mycket bättre . A ld rig  
kan utgallringen bli för radikal bland de inbillade 
b livande film stjärnornas led  och de som är kvar 
måste hos sig själva utrota varje envist drömmeri om 
att filmens ära och guld står att vinna i en handvänd
ning, genom någon lycklig slump, utan segt arbete, 
järnhård energi och asketisk självtukt. V år fram
ställning har tyvärr endast varit alltför b lek  för att



tillfy llest belysa detta . U trym m et har inte tillåtit 
den att ofta gå längre än  till sakernas allm änna s id a ; 
ifråga om detaljer och tilläm pning har den måst väd ja  
till er egen fantasi att fylla luckorna. O m  ni härav 
möjligen drar den slutsatsen att vägen till filmen bara 
är blom sterströdd m ed ofruktbara spekulationer och 
principer vilkas tilläm pning det inte är så noga m ed, 
tar ni grundligt m iste. A llt  vad vi haft äran anföra 
—  m ed reservation för m öjliga misstag, som d et så 
knipslugt heter —  är att ta  pa d jupaste allvar, en 
dast att vi tilläventyrs inte alltid  förmått tillräckligt 
tydlig t klargöra hur allvarligt allting är i K onsten att 
b li film skådespelerska. F ilm en m åste övertyga  så 
som intet annat, därför fordrar den av sina tjänare  
så starkt levande personliga insatser som ingen annan 
konstart. O m  det är sant att ingen kan nå ett verk
ligt stort resultat utan att lida  sig fram till d e t, för
står ni då också vilken via dolorosa ni har att vandra 
innan ni b lir film stjärna.

F ilm stjärna ? O rd e t har kanske genom missbruk 
fått en något sjåpig klang, men det innehåller i .a lla  
fall en hel del. E gentligen  är d e t en fac k te rm : 
»Star» är den skådespelare eller skådespelerska 
vars namn annonseras tillsam m ans m ed filmens. 1 
»Jephtas dotter m ed S igne K olthoff i huvudrollen» 
är fröken K olthoff »stjärna», m en när filmen kommer 
till en stad d ä r det av någon anledning faller b io
grafägaren in att annonsera »Bror O lsson i Je p h 
tas do tte r» , är det herr O lsson som åtnjuter heders-



titeln  i fråga. D e t är alltihop. U tan  tvivel har 
em ellertid  beteckningen ursprungligen haft en m era 
ideell be tydelse , något i släkt m ed den nu populära 
—  utan att man därför kan påstå att denna är så sär
deles ideell. D en  åsyftar väl vanligtvis den yttre 
glansen och den  uppreklam erade berömm elsen. D et 
där är förm odligen film rekvisita som inte går så lätt 
att b li av m ed, men alldeles säkert är att det inte är 
stjärnställningen i den meningen som ni i främ sta 
rummet bör eftersträva när ni går att pröva er lycka 
vid film en. D en  kommer efteråt som ordnarna åt 
den sam hälleliga eller vetenskapliga förtjänsten. 
O rdnar utan förtjänst är ingenting att ha , inte ens i 
era egna ögon, än  m indre i andras. D ärem ot kan 
de t anses som en respektabel fåfänga att pryda sig 
m ed dem  som utm ärkelsetecken i egentlig mening, 
och ungefär så är de t också m ed film stjärneskapet. 
S träva gärna efter de t som ett insegel på vad ni är 
för en utmärkt konstnärspersonlighet —  men bli först 
en sådan, om ni nu nödvändigt ska däran. N i vet 
att vägen kan komma att färgas av ert rödaste hjärte
blod.

Nitvinsien. %

O ch  ändå  sa vi att filmens vågspel inte alls är 
en sådan hasard  på kniven som ruletten ens, och där 
gäller d e t ändå bara de snöda p en g a rn a!

Ja  visst. H järteb lo d et måste ni vara beredd  på



att gjuta för den konst ni är hängiven, m en långt innan 
ni kommer d it —  och ursäk ta , m en antagligen kom
mer ni aldrig  så långt —  har ni ett annat vidlyftigt 
spel att spela, d är chancerna är goda, vinsten stor 
och insatsen obetydlig . E lle r vad  riskerar ni genom 
att lä ra  er köra automobil (utom armar och ben , men 
den risken delar ni m ed dem  som tänker b li chauf
förer utan några film b itankar), genom att studera ert 
ansikte och era händer och göra dem  sa uttrycksfulla 
som m öjligt, genom att lägga bort att gå snett på 
k lackarna, genom att gym nastisera varje morgon, ge
nom att träna er i grace, behärskning, koncentrations
förm åga, dans, språkbehandling, societetsvanor och 
flim kännedom  ? Ingenting, utom er fritid , och kom 
ihåg att det endast är den  som står till er disposition. 
V i  förbjuder er absolut att företa nagon som helst- 
åtgärd som gör de specie lla  film studierna till annat 
än  en sysselsättning p å  led iga  stunder. Inte bara 
därför att ni då sätter för m ycket på ett kort —  och 
vilket kort sedan —  utan även därför att film förbere- 
delser av de tta  slag inte kan fylla en am bitiös m än
niskas liv , om hon än  är i den lyckliga situationen 
att inte behöva tjäna sitt bröd för dagen.

D ram atiska teaterns elevskola kan göra d e t, men 
den  livets skola som vi hela  tiden  har ta lat om är 
inte av det slaget. D e t ligger i själva dess begrepp 
att n i, som er egen elev i den , ska leva livet så
dant det är, b lo tt m ed den skillnaden att om ni h it
tills levat det utan att ägna någon vidare uppm ärk-



sam het å t de lärdom ar och utvecklingsm öjligheter det 
ger, så ska ni nu hålla  ögon och öron desto m era på 
spänn . S pegelstud ier, p jäsläsning, chauflörskola 
och danslektioner är h te t smått och gott på extratid , 
men grundvalen för allt är och måste vara det stora 
sjudande livet själv t, som ni inte m ed fördel kan 
iak tta  utifrån utan som ni måste leva mitt uti för att 
få någon lärdom  av det. D e t är därför inte enbart 
av fega hänsyn att inte bränna några skepp som ni 
vid era film studier först och främst måste tänka på 
att i huvudsak leva ert yttre liv som förut, endast in
tensivare, vaknare, intelligentare och mera m edvetet.

S edan  är de t en annan sak att åtlydnaden av dessa 
idee lla  föreskrifter även har den så utomordentligt 
stora praktiska fördelen att i händelse  av misslyckande 
eller studieavbrott läm na avkastning i a lla fall. Inte 
tar m an en lott i Barnens dags-tom bolan d irekt för 
att komma i åtnjutande av de m ed nitarna förenade 
rabatterna , men nog bidrar de till att stimulera spel
lusten. S å  m ed film studierna. Inte tar ni i tu med 
dem  i tanke att ni ska m isslyckas, men kallt reson- 
nerat ä r  d e t i a lla  fall mest sannolikt att ni misslyc
kas och då är d e t ju alltid  b ra att veta att ni ändå 
får g läd je av er graciösa gång, ert vårdade språk, 
er gym nastiska spänstighet och allt vad det var ! D är 
film en, h är livet —  skillnaden är egentligen obe
tydlig .
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EN BOK FOR BIOVANNER!
Inom kort utkommer å Dahlbergs Förlags A.-B. den 

populäre d a n s k e  f ö r f a t t a r e n

P A L L E  R O S E N K R A N ! Z ’

Mästerkatten i 
stövlar

vilken roman som bekant på sin tid i Skandia- 
films inspeln ing blev en lysande succés, i roman- 
f0rm _  vi utge novellen fu lls tändig och I aukto 
riserad översättn ing — äro Markisen av Carabas' 
öden och äventyr om möjligt ändå muntrare 
och brokigare än på filmen. Därtill kommer 
förfts eleganta och spirituella koncentrerade stil, 
som gör "Mästerkatten" till ett litet mästerverk 

i skä lm rom anernas genre.

V a r je  v ä n  a v  h u m o r  bör s ka ffa  
sig ro m a n e n
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