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Var man i Havanna
ar natt over Kuba. Min 

I Itredhga (loiter ligger bred- 
* vid mig i den gigantiska 

holell.sangen. suveranl obekym- 
rad om sex limmars tidsomslall- 
ning. och snarkar mig ijudligt i 
oral. Sjiilv iir jag klarvaken. Lufi- 
konditioncringen susar, Tanken 
s\k mig all del skulle vara be* 
hagligl all suia ule pa balkongen. 
13la sig smekas av den ljumma 
havsbrisen (x;h liisa nagon limnie 
dier sa i vantan pa gryningen.

Kronika

Men del gar inle. Del gar inie all 
liinda lampan pa balkongen. Irols 
all den lidigare under kvallcn bar 
lysi upp min lillvaro till storsla 
beldlenhel. Nar morgonen koni- 
mer anniiiler jag fclel i hoidlci 
reception (K*h blir da inlomierad 
om alt del inle alls ar frap om 
nagoi tel. Del skall vara sa, Bal- 
konglampoma slangs av centrall. 
Del ar inle mcningen all gaslcr- 
na skall silta ule och lasa mill i 
natten. Har skall sparas energi i 
den iirorika rcvolulioncns namn.

Nar jag myckel slillsaml pape- 
kar all milt liisande inomhus (or- 
de bespara den kubanska siaten 
lamligen obeiydliga energikvan- 
tileter jamrbn mod samma las- 
ning ulomhus. mols jag av en 
axelryckning. Del iir en axel- 
ryckning som bclyder; "Ja. kan- 
ske del. men del Onns ingcl som 
heist all gdra at saken. del har ar 
beslulal pa hogre on".

Oversitteri i uniform
(\*h jag kanner igen den dar 

u.xelryckningen. Moskva -77. Bu- 
da(x.*si -SI. Oslberlin -S.V Samma 
truliga dryghel. samma unifor- 
meradc (nersitlen. Men hiir iir 
den sa I'ullsiiindigt malplacerad. 
Kubanerna ar ju inga svannodi- 
ga slaver, mangarigt marinerade 
1 surt regn. ulan en fargsprakan- 
de multielnisk kompoll. muiiterl 
sjudande under Karihiens hela 
M*1 Kubanen vill gama vara vim- 
lig. vill gama le Del ligger lik- 
som nannast till hands. Men ku
banen har. a andra sidan. idag 
siriingl tagel inie myckel all le al.

Nar man llanerar omkring i de 
gamla delar av Havanna som 
liimpar sig tor sadant ar del en 
sak. bortsclt Iran hur de vackra 
byggnaderna trail koloniallidcn 
star och torfaller. som slar en. 
och del ar t'ranvaron av bilar. 
Iiigen irafik. inga trafikljus. Del 
ar som om man gjorl gagaia av 
hela cenlrum. Behagligl. lycker 
man. Och meloden ’ Marxistisk 
magi!

Revolulionen har irollal bort 
pnvalbiiisnien. For den som mol 
all rimlig tormodan skulle ha 
bade nid (Kh tillsland all skaffa 
sig en bil. atersiar problemel all 
reni prakltskl komma over en.

Fdr den som skulle lyckas aven 
med delta Sterst^r problemen 
med de icke-exislerande reserv- 
delama (x:h den striingi ransone- 
rade bensinen. 20 liter i m^aden 
lar vissi den privilegierade elitens 
lilldelning vara. Fdljaklligen har 
del kollekliva allernalivet riill 
myckel som lalar for sig.

KnIigI leorin skall ju .sixialis- 
men nalionalisera valsl^ndcl i 
landel. P5 Kuba har man. som 
den kubanske exillbrfaltaren 
Guillermo Cabrera Infante pipe- 
kar nigonsians. i prakliken gjort 
nSgol hell annal; man har socia- 
liserat fatligdomen. Man har irol
lal bort alia varoma - skoma. 
loaletlpapprei. uimaterna. kliin- 
ningarna - och isiallel givii fol- 
ket fraser.

Ingen trafik, inga 
trafikljus. Det ar som 
om man gjort gSgata 
av hela centrum. 
Behagligt, tycker 
man. Och metoden? 
Marxistisk magi!

Jag tar en promenad uppfor Cal- 
le Obispo, en g^g i liden den 
kultiverade elegansens och fram- 
for alll bokhandlamas paradgata 
i Havanna. Joda. cfler en siunds 
leiandc hillarjag fakiiski en. gi- 
vetvis slallig. I>el rider akul pap- 
perskris pa Kuba. anlalel dags- 
tidningar har nyligen skurits ner 
radikall. och de bbeker som 
irycks ar bara de alira viktiga.ste. 
Hastens hetasle lilel iir For tin 
ntuiuh/ fit' paz. justicia y ditini- 
dad. samUide anfdranden om in- 
lernalionella fragor diir president 
Fidel Castro klargor all det iir 
del marknadsekonomiska sysle- 
met som orsakar faltigdomen i 
viirlden.

Planckonomins paradis
Jag vandrar vidare i planeko- 

nomins paradis. Shoppinggalan 
t'ramfbr andra heier San Rafael 
(K*h bbrjar vid del berbmda Ho
tel Inglaierra. Hiir kan man - om 
man iir forsedd med amerikanska 
dollar, vill siiga - verkligen fyn- 
da; en liten pxse med fern lavel- 
krokar for 20 dollar, en priikligl 
bred |>ensel for 2.^.

Jag vel inle vad som iir del 
mest groteska: ulbudels nyck- 
lullhei eller prissiitlningcns. Del 
blir iter nail over Kuba. Jag la
ser - inomhus. Den kubanska lil- 
leraturen iir slbsande rik. liksom 
kuUuren i dess siiregna helhei. 
Kuba iir faniastiskl. kubanerna iir 
faniasliska. Det iir bara en sak 
.som iir liiet irakig. och del ar 
foriryckel. ■

Varfor later svenska 

skadisar sa konstiga?
Teaterskoloma i Sverige 
gor bast i att vakna upp 
infer det som pSgar inom 
faltet skidespelartraning, 
annars kommer skade- 
spelama att utbilda sig 
nagon annanstans, skriver 
Richard P Matthews, chef 
for 3 Penny Teatem 
i Skane.

Y Tar du niigonsin undral over 
1—1 varf()r svenska skSdespelare 
X X.sS lillgjorda p3 TV. s^ iir du 
mle ensam. Faktum iir all inle bara 
litlarna siiiller sig frigan, TV- 
producenlema (K-h programmakar- 
na siiiller sig den ocksS. TV-regis- 
sorerna sliier sill har over den. 
And(x.‘k. problemel kvarslar.

Tiink om j!lg Tinge en slant varje 
gang jag horde en TV- eller film- 
regissor .siiga lill en skadespelare. 
”.Spela inle! Var nalurlig!”. 'Tala 
inle med scenrdsl! Tala normall!” 
Ironin iir all regissbrema vel vad 
de vill ha. men inle hur del skall 
uppnas

Til syvende og sidsl masle ska- 
despelareii vara iroviirdig. De mas- 
le l&la iroviirdiga och de masle ui- 
sondra iroviirdighel i sinu kiinslor. 
Vi mlsie iro pa dem niir de iir gla- 
da eller ledsna. avsiappnade eller 
spiinda. foriilskade eller arga. arro- 
ganla eller artiga.

Javissi. det horde lata som nor
mal konversalion och framsia som 
nalurlig miinsklig vaxelverkan. 
men processen all lata normal och 
verka naturlig kriiver en myckel 
speciell skadespclaririining. Om 
inle. skulle "mannen Iran gaiun” 
vara trovardig pa filmduken.

Problemel be.siar i all det kame- 
ran ser och hbr ime iir vad vi ser 
(K'h hbr i verkligheten. Den skarp- 
bgde har siikcrt lagl marke lill all 
kameran fdr skadcspelaren all sc 
fern kilo lyngre ut och alt deras an- 
sikten ser bredare ut iin vad de 
egentligcn iir. En liitt brun makeup
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p^ oronsnibbama raiiar lill proble- 
met med ansiktet, men skSdespe- 
lama brotias siandigl med "vikl- 
problemaliken".

Till delta skall (KksS liiggas alt 
kameran inle fbrmdr registrera vad 
skSdespelaren kanner. Den avlii.ser 
bara kroppsspr^k och ansikts- 
uitryck. och del som vore de under 
lupp.

Sk5despelaren masle triinas i eti 
myckel specielli salt all fbrmcdla 
rollfigurens kiinslor lill kameran. 
Den interna lekniken (Sianis- 
lavski), som lars ut mom Teaier- 
hbgskolcsysiemei fungerar inle 
framibr kameran, Hfiersom de fies
ta svenska skiidespelare ar pro- 
dukter av dessa skolor. har de re
dan Iran bbrjun ell siorl handikapp 
niir de skall arbeta med TV eller 
film.

For all lyckas masle de fbrsl 
br\ia ner sin lealerscenlriinmg. for 
all sedan lillagna sig den externa 
leknik som fungerar biisl I'ramfbr 
kameran. Det finns bara ell fatal 
exceplionella skadespelare som 
tfbehindral kan rbra sig mellan 
scenskadespeleri och TV-skade- 
speleri. da lekmkerna iir sa villdigl 
olika.

Den externa lekniken bversiillcr 
minnen av kanslor och erfarenhe- 
ler lilt fysiologiska uuryck Skadc
spelaren masle liira sig exakl vad 
som hander med bans kropp och 
lara sig manipulera och kontrolle- 
ra den. Kameran kriiver subtila ui- 
irsck for an ge iroviirdighel.

Dndersoker sin respons
Genom all undersiikii sin tysiohf- 
giska respons med hjiilp av video, 
kan skiidespelaren se vilket uilryck 
som biisl representerar den kiinsla 
han vill fbnnedla. Miirkligl nog ar 
den kiinsla som ger en vis.s respons 
inle alllid den kiinsla som kameran 
ser. Den lypiska kiirleksscenen iir 
ell golt exempel. Om skadcspela
ren drar sig (ill minnes ell roman- 
liskl iigonblick och iilcrskapar mot- 
svarande fysiologiska gens var 
Irandbr kameran. kommer kame
ran all registrera kiillja i stiillel fbr 
romanlisk karlek.

Om emellertid skiidespelaren 
drar sig till minnes sin favoritmat 
(Kh iilcrskapar den I vsiologiska re- 
aklionen (synbar fbn|usning. kill- 
lande smaksensaiioncr. saliv- 
avsbndring. elc.i. kommer kameran 
alt se romanlisk karlek.

Problemel ar all svenska 
skddespelare inle iir iranade i den- 
na leknik. Den rbsiiriimng som 
svenska skadespelare far liira sig 
stammar friin den giimla viilialie- 
hetskonsten. DeniHi leknik an- 
viinder sig av diafragmaandning. 
Den lar ui konirollen over de fyra 
resonanshaligheternu imunhalan. 
niisan. bihaloma och brbslkorgcn). 
Den liir ul hur man manipulcrar 
ljudet genom anikulalionsorganen 
(lungan. lappama och landemal. 
Den ger eil siereoiypi riislmbnster 
alt representera olika karakliirer 
med.

En lypisk svensk skadespelare 
anviinder gutlurall lal (rbsten pla- 
cerad bak i halsen) fbr all repre- 
seniera en oinielligent karakiiir. En

kvinnlig skddespelare kan anvanda 
en hog skrikig rost for att repre
sentera en dum blondin. eller s^ 
kan hon anv^da en l&g flamtande 
rost (ljud frambringat med en be- 
tydande mangd luft) for att vara 
fbrfbrisk. Inom andra teaierkulturer 
viirlden over ar denna leknik antik 
och vi upplever den som valdigi 
tillgjord framfor kameran.

Den rosttraning som 
svenska skadespelare 
fir lira sig stammar 
frin den gamla val- 
talighetskonsten.
Den ger ett stereo- 
typt rostmonster 
att representera 
olika karaktarer med.

Den rbstieknik som iir mest vanligi 
f(>rekommande i dag ar den som 
Krisiin Linklater populariseradc 
med sin bok Freeing the Natund 
Voice. TV och rilmindu.strin reslen 
av viirlden anviinder sig niLstan en 
ban av denna teknik. Tekniken an
viinder sig av en ryggradsbaserad 
andningsprocess.

Ursprungsljudel kommer djupi 
nerifrSn liigre magtraklen (Kh ger 
resonans genom skelettet frSn gol- 
vei och upp till skalltaket. Hela 
kroppen blir en klanglSda saxiil 
som omgivande element. Artikula- 
iionen uppstSr i manniskans a\- 
slappnade inre. Alltsd, Ijudvihra- 
iioner som upp.si^ i skSdespelarens 
kiima. klipps av lill ord och snick- 
ras samman till lal. Anikulations- 
organen iir hell enkell de fysiska 
redskapen som anvands i denna 
process.

Naturlig kontroll
Genom denna teknik har skadc

spelaren en nalurlig kontroll over 
sill instrument, som kan vara stori 
lill scenen och subtilt (ill kameran. 
Nyckelordet iir “nalurlig kontrolT'. 
Den amerikanske loap-aklbren. 
som later sa verklig och nalurlig. 
iir h^ triinad for att skapa den iT 
lusionen. Olyckligtvis har denna 
teknik som iir over 30 dr gammal 
iinnu inie vunnil insteg hiir Sveri-

Viira skadespelare miste utbildas 
fbr TV (Kh film, inle bara for tea- 
ler. Teaterskoloma hiir i Sverige 
gbr bii.st i all vakna upp infer det 
som pagar inom faltet skddespe- 
laririining. annars kommer skdde- 
spelama all sbka sig en altemativ 
uibildning ndgon annan.stans. Fbr 
niirvarande ar 80 procent av alia 
skadespelare inom USA <Kh Stor- 
brilannien sysselsalla inom T*V och 
film. Del kommer snart all vara 
fallel har CKksd. och de lillgjorda 
skade.spelama kommer att bli ulan 
arbele.

RICHARD P MATTHEWS

Professor i rost och rdrelse-teknik. 
nianusfdrfattare till den amerikanska 
sdpoperan Guiding Light.


