Stadens ljus

“Stadens ljus” från 1931 var Charlie Chaplins personliga
favoritfilm. Kanske är det den perfekta balansen mellan
allvar och skratt, kärlek och komik, som gör den så
oemotståndlig. Den berättar om Den lille luffarens
möte med en blind blomsterförsäljerska som han blir
handlöst förälskad i och en miljonär som är minst sagt
nyckfull. Alla som hade varit skeptiska mot en stumfilmspremiär flera år efter att ljudfilmen slagit igenom
fick fel: ”Stadens ljus” blev en ofattbar publik- och kritikersuccé och känns påfallande modern än i dag.

Rekommenderad för åk 3
EN FILMHANDLEDNING AV
MALENA JANSON

Bakgrund - Chaplin och Stadens ljus
Chaplin påbörjade arbetet med ”Stadens ljus” direkt efter
premiären på sin förra film ”Cirkus” (1928), vilket var
ovanligt för regissören. Ursprungsidén till den nya filmen
var ett slags fortsättning på ”Cirkus”; berättelsen om en
blind cirkusclown som döljer sin funktionsnedsättning för
sin lilla dotter. Den färdiga filmen kom i stället att handla
om en luffare och en blind flicka men den kan ändå upplevas som en naturlig följdhistoria till Cirkus: sedan cirkusvagnarna rullat iväg kan man tänka sig att luffaren beger

sig till Staden, där han möts av kontrasterna mellan de
rikas hektiska festande – detta var ju den glada jazzeran
före Depressionen! – och de fattigas stillsamma armod.
Återigen drabbas han av en omöjlig kärlek och återigen
utnyttjas han av en nyckfull översittare.
Chaplin ägnade ett helt år åt manusskrivande innan
själva filminspelningen startade hösten 1929. Vid det
laget hade ljudfilmen fått sitt genombrott och den första
"talkien", ”Jazzsångaren” med synkroniserade dialog- och
sånginslag, hade rönt stora framgångar. I förbluffande
hastighet bytte Hollywood tekniksystem för att möta publikens efterfrågan på ljudfilm. Stumfilmen avfärdades
snart som hopplöst passé. Chaplin var dock mycket skeptisk mot den nya "flugan": Han gav ljudfilmen högst tre år
och bedyrade att han aldrig någonsin skulle tala i en film.
Den främsta anledningen till Chaplins motstånd mot den
nya tekniken var att den förstörde pantomimkonsten: "I
loathe [talkies] … They are spoiling the oldest art in the
world, the art of pantomime."
Så trots påtryckningar beslutade han att ”Stadens ljus”
skulle bli en stumfilm och med en tydlig markering mot
ljudfilmen betitlas filmen "A Comedy Romance in Pantomime". Chaplin var dock inte helt rigid utan kunde även
se fördelarna med den nya tekniken. Han skrev ett komplett musikackompanjemang med inslag av ljudeffekter
(till exempel nonsensprat, en visselpipa och krossljud)
som lades på filmen. Chaplin saknade musikalisk skolning
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men hade enligt vittnen en förbluffande talang och behärskade flera instrument, framför allt fiol.
”Stadens ljus” kom till i en turbulent period i Chaplins
liv. Strax före inspelningsstart dog regissörens mor Hannah vilket han tog mycket hårt. Modern hade haft ett
svårt liv som ensamstående med två barn att försörja i
slumkvarterens London och när Charlie var i sexårsåldern
drabbades hon av en psykisk sjukdom som hon led av från
och till resten av livet. Hon tillbringade långa perioder på
sjukhus tills Chaplin köpte ett hus och anställde en sköterska åt henne i Hollywood. Vidare låg Chaplin i ständig
fejd med sin före detta hustru Lita Grey som hade fått
vårdnaden om deras två gemensamma barn Charles Spencer och Sydney. Ett av deras bråk gällde huruvida sönerna
skulle göras till barnstjärnor eller ej – Lita Grey hade erbjudits stora summor för detta men Chaplin motsatte sig
det hela bestämt. Han hade ju erfarenhet av den hårda
barnartistvärlden och ansåg att sönerna själva måste få
besluta om sin yrkeskarriär. Till slut fick han sin vilja igenom – även om han långt senare faktiskt rollsatte några
av sina tio (!) barn i En kung i New York (1957).
Till huvudrollen som den blinda flickan valde Chaplin
Virginia Cherrill som inte hade någon tidigare erfarenhet
av skådespeleri. I efterhand är det svårt att tänka sig en
mer perfekt rollgestaltning, men samarbetet under inspelningen var långtifrån smidigt. Omtagningarna var oändligt många – på varje använd tagning togs i genomsnitt 40
stycken! Chaplin själv har kommenterat samarbetet med
Cherrill som att det snarare var hennes brist på engagemang i filmprocessen än hennes bristande erfarenhet som
ställde till problem. När hon en dag i slutet av inspelningen – under arbetet med den känsliga slutscenen – bad att
få gå tidigare för att kunna gå till frisören fick Chaplin
nog och gav henne helt sonika sparken. Hon togs dock till
nåder igen efter en vecka. Cherrill blev den enda av Chaplins centrala skådespelare som han inte utvecklade någon
personlig vänskap med och hon har själv sagt att "Mr
Chaplin tyckte inte om mig och jag tyckte inte om honom."
Filminspelningen drog alltså ut på tiden och varade i

närmare två år. Framför allt var det nog Chaplins perfektionism som på gott och ont försenade arbetet. På slutresultatet kan man dock inte ana några som helst motgångar utan filmberättelsen löper påfallande lätt – "som åvatten över småsten", som en kritiker uttryckte det. Premiären av ”Stadens ljus” skedde i Los Angeles den 30 januari
1931 och Chaplin närvarade i sällskap med Albert och
Mileva Einstein. De 2 200 premiärbiljetterna sålde slut
rekordsnabbt och tillställningen blev både tumult- och
succéartad: trafiken stängdes av, polisen blev tvungen att
ingripa för att hålla folkmassorna lugna och skyltfönster
krossades när de gav vika för trycket. Mottagandet, av
såväl publik som kritiker, var översvallande. En förstummad kritiker i New Statesman and Nation skrev såhär i sin
recension:
Mr Chaplin can neither be praised nor blamed in comparison with anyone else. He is the only great artist the film has
produced; his taste is as discreet as it is spontaneous, his
morality is as sublime as it is simple. He is at once the most
tragic and most comic figure of the day. There is nothing he
cannot do, no emotion he cannot suggest; so there is no limit
to his sympathetic understanding of life. Hence it is almost
impossible to say anything about him.

Filmens handling
Filmen introduceras som "en romantisk komedi i pantomim". Inledningsscenen visar avtäckningen av en staty
inför en folksamling under pompa och ståt. Tre olika personer håller tal som endast hörs som missljud. När skynket dras av den stora statyn betitlad "Peace and Prosperity" visar det sig att en luffare, Charlie, har använt den
som tillfällig säng och ligger och sover gott. Efter diverse
trassel lyckas han så småningom, till folkmassornas belåtenhet, ta sig därifrån. Han promenerar längs stadens
gator, blir retad av ett par pojkar som säljer tidningar och
beundrar en staty i ett skyltfönster, farligt nära att falla
ned i en öppning i trottoaren som han inte lägger märke
till.
För att lättare komma över en gata med trafikstockning
tar Charlie genvägen genom baksätet på en limousin. Vid
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trottoaren sitter en flicka som säljer blommor. Hon tar
Charlie för en rik man och övertalar honom att köpa en
blomma. Så småningom förstår han att hon är blind och
grips av medlidande med, och kärlek till, henne. Ägaren
till bilen kommer tillbaka, kliver in i bilen och kör iväg.
Den blinda flickan tror att Charlie gett sig av men han
dröjer sig kvar och tittar längtansfullt på henne tills hon,
oavsiktligt, slänger smutsvatten på honom. Lite senare får
vi se flickan komma hem till den påvra men hemtrevliga
lägenhet som hon delar med sin mormor/farmor.
På natten spatserar Charlie ner till kajen där en tillsynes
rik och mycket berusad man är på väg att dränka sig med
hjälp av ett rep och en sten. När Charlie inser detta försöker han övertala mannen att låta bli. Mannen lägger av
misstag repet kring Charlies hals, Charlie faller i vattnet
och mannen dyker i för att rädda honom. Efter flera turer
upp och ner i floden tackar mannen Charlie för att han
"räddat livet på honom" och bjuder honom hem till sig där
en mycket skeptisk betjänt tar emot. Efter en stund blir
miljonären återigen nedstämd och vill ta livet av sig och
Charlie övertygar honom på nytt att låta bli. I stället går
de ut för att festa på en livfull och tjusig dansrestaurang
där Charlie sätter eld på en fin dams klänning, äter serpentiner i stället för spaghetti och dansar en vild dans
med en kypare.
När de lämnar restaurangen är det redan morgon och
Charlie kör dem hem i miljonärens enorma Rolls Royce.
När han uttrycker sin beundran för bilen får han den i
present av miljonären. Framme vid miljonärens hem ser
Charlie på nytt den blinda flickan med sin blomsterkorg.
Han får pengar av miljonären och köper hela buketten
och kör sedan flickan hem i den luxuösa bilen. När han
tar adjö av flickan frågar han om de kan ses igen varpå
hon svarar "Närhelst du önskar, herrn". När flickan gått in
till sig spanar Charlie på henne genom fönstret, blir påkommen av en granne, ramlar och kör hastigt därifrån.
När Charlie småningom återvänder till miljonärens hus i
bilen har den rike mannen nyktrat till och glömt alla nattens händelser. Vresigt tar han tillbaka sin bil och kör i
väg. Den blinda flickan berättar för sin mormor/farmor
om mannen hon träffat och på frågan om han är väldigt
rik svarar hon drömmande att "Ja, men han är mer än så
…".
På kvällen stöter Charlie återigen ihop med miljonären
som är berusad och bjuder in honom på fest. Det är ett
tämligen livligt party. Charlie råkar svälja en visselpipa
med svår, visslande hicka som följd. Hickan saboterar en
skönsjungande herres sångnummer, Charlie går ut i trädgården och råkar där locka till sig kvarterets alla hundar.
Morgonen därpå vaknar Charlie i miljonärens säng. Miljonären har återigen tappat minnet och beordrar betjänten att slänga ut den sjaviga främlingen. Därefter förbereder han sig för en resa till Europa.
Charlie går till flickans hus och ser genom fönstret att
en läkare är på besök. Flickan är sjuk och för att kunna
hjälpa till tar Charlie jobb som gatsopare. Flickans mormor/farmor får ett brev från hyresvärden som beordrar
dem att omedelbart betala 22 dollar, annars kommer de
att vräkas. Hon gömmer brevet och går ut för att sälja
blommor. Charlie har lunchpaus och besöker flickan som
nu mår bättre. Hanlåtsas fortfarande vara rik och har med

sig en kasse med matvaror samt en tidning han läser för
henne. Där finns också en annons om en ny operation
som kan ge blinda synen tillbaka och som utförs gratis på
fattiga. Charlie håller upp garn åt flickan att nysta men
hon råkar få fatt i en tråd som sticker ut från Charlies
byxor och har småningom repat upp hela hans underkläder. Charlie hittar brevet från hyresvärdinnan och läser
det för flickan som blir förtvivlad. Charlie lämnar lägenheten med ett löfte om att vara tillbaka med pengarna
redan nästa morgon.
Charlie får sparken från jobbet eftersom han kommer
försent efter lunchrasten. I stället övertalas han (enkelt)
av en boxare att ställa upp i en uppgjord match och dela
på prispengarna. I sista stund byts dock motståndaren ut
och Charlie tvingas gå en boxningsmatch mot en bjässe.
Han klarar sig förvånansvärt bra genom att ducka och
gömma sig bakom domaren men knockas till slut. På kvällen vandrar han längs gatorna på jakt efter snabbförtjänta
pengar och stöter ihop med miljonären som nu är tillbaka
från Europa och kraftigt berusad. De åker hem till honom
och Charlie får 1 000 dollar för att kunna hjälpa flickan. I
huset befinner sig dock två inbrottstjuvar och efter diverse vändningar slås miljonären medvetslös. Charlie ringer
polisen men när en konstapel anländer är tjuvarna borta,
miljonären har återigen tappat minnet och Charlie anklagas för stölden. Han lyckas smita och beger sig till flickan
och ger henne pengarna som räcker till både hy-ran och
resan till Wien där ögonoperationen utförs. Han berättar
att han kommer att vara borta ett tag och det blir ett vemodigt avsked. Efteråt blir Charlie arresterad på gatan.
Månader går och Charlie släpps ur fängelse. Trasigare
och sorgsnare än någonsin vandrar han omkring och blir
återigen retad av de unga tidningsförsäljarna. Inifrån den
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blomsterbutik som hon nu har öppnat åser flickan, inte
längre blind, det hela. Hon skrattar och erbjuder Charlie
en blomma och en slant. Han blir chockad och lycklig vid
återseendet men avslöjar inte vem han är. När flickan ger
honom pengen känner hon igen känslan av hans hand och
frågar överrumplat "Är det du?". Charlie nickar, frågar om
hon kan se nu och hon nickar till svar, svagt leende. Charlie besvarar leendet, förväntansfullt men blygt.

Inför visningen - introduktion
För att lättare finna fokus på samhällsfrågor i samtalet
efter ”Stadens ljus” kan det vara bra att redan i en kort
introduktion till filmen före visningen "plantera" några
tankar hos barnen. Utan att värdera eller styra deras upplevelse kan man rikta deras uppmärksamhet mot några
intressanta aspekter av filmen. Till exempel såhär:
Vi ska se en film som heter ”Stadens ljus” som handlar
en fattig man som blir kär i en blind flicka som också är
fattig. För att kunna hjälpa flickan låtsas mannen att han
är väldigt rik och han blir också kompis med en miljonär
som är väldigt snäll mot honom när han är full men väldigt elak mot honom när han är nykter.
Den här mannen har inget namn – men vi kan kalla
honom Charlie. För han spelas av Charlie Chaplin. Chaplin
har också skrivit manuset och regisserat filmen. Är det
någon som sett en film av Chaplin förut? Vet hur han ser
ut? När han gjorde ”Stadens ljus” var han enormt berömd
över hela världen – alla visste vem han var och nästan alla
älskade honom. Han var också väldigt rik, för han hade
tjänat mycket pengar på sina populära filmer. Ändå gjorde
han alltså ”Stadens ljus” som handlar om en fattig och
ensam människa som inte riktigt är som andra. Det kanske
beror på att han själv var väldigt fattig när han var liten.
Då bodde han ensam med sin bror i London och när han
var i er ålder arbetade han för att kunna köpa mat och
betala hyra. Chaplin sade långt senare, när han var vuxen,
rik och berömd, att han aldrig kunde glömma hur det var
att vara fattig och hungrig och att han aldrig skulle vänja
sig vid att leva lyxigt.

Fattigdom då och nu
Filmen utspelar sig i USA runt 1930, för åttio år sedan.
Precis som nu fanns det många människor som var väldigt
fattiga, som Charlie i filmen.
• Hur märker man att han är fattig? Hur ser hans kläder
ut? Var bor han? Flickan som säljer blommor och hennes
mormor/farmor är också fattiga. Är de lika fattiga som
Charlie? Hur ser deras hem och kläder ut? Varför tror ni
att personerna i filmen är fattiga?
• Finns det fattiga människor i dag också? I Sverige? Varför tror ni att man blir fattig?
• Ja, fastän Sverige är ett rikt land så finns det ändå fattiga människor i vårt land också. Och de fattiga blir fler
och fler. Vilka är det framför allt som är fattiga i Sverige –
vet ni det? (Invandrare, arbetslösa och ensamstående
föräldrar.) Varför är det just de här personerna som blir
fattiga? Hur märker man att någon är fattig i Sverige?
Syns det alltid på en person, sådär som det syns på Charlie
i filmen? Vad kan man göra åt det? Kan ni göra något åt
det, tror ni?
• En sak som man kan göra för att bekämpa fattigdom är
det som kallas Fördelningspolitik. Vet ni vem Robin Hood
var? Vad gjorde han? Det han gör, att ta från rika och ge
till fattiga, kallas fördelningspolitik och det gör man hela
tiden i Sverige. Vet ni hur? Genom skatter: De som tjänar
mycket pengar får betala mycket i skatt till staten/landet
och de som är fattiga betalar mindre. Och skatterna används sedan till skolor, dagis och sjukvård så att alla ska
ha råd att kunna gå på dagis, i skolan och gå till en läkare
när de är sjuka. Och ingen i Sverige ska behöva vara hungrig och hemlös som Charlie i filmen. Men det är faktiskt
så, att på senare år så har de som redan var rika förut blivit allt rikare och de som var fattiga förut har blivit allt
fattigare. Man brukar säga att klassklyftorna har ökat. Att
Sverige har blivit ett orättvisare land.
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Rikedom och lycka
• I filmen ”Stadens ljus” finns det ju inte bara fattiga
människor. Vilka är rika i filmen? Hur vet man att de är
rika? Vad gör de? Hur ser det ut där den rike mannen,
som Charlie blir vän med, bor? Bor han där ensam? Hur
ser hans bil ut?
• När Charlie och miljonären träffas för första gången –
vad sysslar miljonären med? Han försöker ta livet av sig
flera gånger – hur? Varför tror ni att han vill begå självmord? Charlie hindrar honom från att dö – varför? Vad
tror ni att Charlie säger till miljonären för att övertala
honom om att fortsätta leva? Varför tackar miljonären
Charlie för att han hindrade honom för att begå självmord? Varför vill han bli vän med Charlie?
• Trots att miljonären har så mycket pengar och verkar ha
många kompisar och festa mycket så verkar han väldigt
olycklig. Flickan, däremot, som är fattig, verkar ha det
ganska bra. Varför är det så? Blir man inte lycklig av att
vara rik? Om inte: varför vill människor så gärna bli rika?
Om ni skulle vara väldigt rika – vad skulle ni göra då?
Skulle ni vara lyckligare om ni var väldigt rika, tror ni?
• Ibland görs undersökningar som mäter vilka länder som
är lyckligast i världen. Olika mätningar ger lite olika
resultat, så att ibland utses Danmark till världens lyckligaste folk och ibland Costa Rica, till exempel. Men vad
som alltid visar sig i de här undersökningarna är att det
inte är pengar som gör människor lyckliga. I stället är det
till exempel att man har kärlek (Från vem får ni/kan man
få det?), att man känner sig trygg (Vad blir ni/man trygg
/a av?) och att man känner att livet är meningsfullt (Vad
kan få er/en att känna att livet är meningsfullt?). Vad är
det som gör er riktigt lyckliga? (Skriv/rita gärna, det får
gärna vara hemligt!) Vet ni vilket land som är rikast i världen? Det är USA. Men USA brukar inte komma högt upp
på listorna när man mäter vilket land som är lyckligast.

Människovärde
• När filmen börjar ligger Charlie och sover. Var? Hur reagerar människorna som står och tittar på när den stora
statyn ska avtäckas? Varför blir de så arga? Hur reagerar
Charlie på deras vrede: vad gör han? Varför tror ni att han
är så artig mot dem? Lite senare är det två pojkar (tidningsförsäljare) som retar Charlie. Varför retas de? Vad
gör han då? När han går omkring i staden – hur går han?
Hur ser han ut? Som en stackars eller en stolt människa?
Hans kläder är ju slitna – men vad är det för kläder? Charlie Chaplins figur, "The Tramp" eller "Den lille luffaren"
har nästan alltid dessa finkläder på sig. Man kan säga att
han är en gentlemannaluffare. Hur är en gentleman? Och
vad är i så fall en gentlemannaluffare? Varför var det så
viktigt för Charlie att uppträda artigt och fint – som en
gentleman? Kan det vara så att Charlie försöker behålla
sin värdighet genom sitt artiga uppträdande och (en
gång) fina kläder? Varför låtsas han vara rik inför flickan?
Det finns olika sätt att mäta värde på. En sak kan vara
värdefull för att det kostar mycket pengar att köpa men
den kan också vara värdefull för någon som till exempel
har starka minnen förknippade med saken. En teckning

man fått av någon man tycker mycket om eller en sten från
en strand där man haft väldigt roligt …
• Kan ni komma på fler sådan värdefulla, billiga, saker?
Man brukar också prata om människovärde. Kan man mäta
en människas värde? Är miljonären mer värd än Charlie för
att han är rik? Varför vill miljonären inte vara vän med
Charlie när han är nykter? Varför anses fattiga människor
av vissa mindre värda än rika?
• Precis i slutet av filmen, när Charlie och flickan möts igen,
vill Charlie smita iväg. Han vill inte att flickan ska förstå att
det är han som hjälpt hen-ne tidigare – varför? Vad är han
rädd för? Hur känner flick-an igen Charlie? Vad tror ni att
flickan tänker när hon för-står att det är Charlie som är "den
rike mannen" som hjälpt henne?
• I FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna står det
i allra första artikeln att "alla människor är (…) lika i värde
och rättigheter". Tycker ni att alla människor i filmen verkar
ha samma värde i filmen? I verkligheten?

Empati och mänsklighet
Fastän Charlie är fattig, hungrig och hemlös vill han hjälpa
den blinda flickan – varför, tror ni? Vet ni vad det brukar
kallas med ett fint ord när man precis känner vad en annan
människa känner och alldeles förstår den personen? Det
brukar kallas att man känner empati, att man är empatisk.
Och Charlie är väldigt empatisk, för han förstår direkt att
flickan behöver hjälp. Man brukar säga att det är en egenskap som är speciell hos människan, att nästan inga andra
levande varelser kan känna empati. Men att människan gör
det nästan från början – redan små barn förstår varandra
och hjälper varandra även om de inte kan prata med
varandra.
Men när man hjälper andra som har det svårare än en
själv brukar man också kallas solidarisk. Man kan vara solidarisk på många olika sätt. Till exempel kan man skicka
mat, pengar och kläder till de som bor i fattiga länder. Eller
man kan hjälpa en klasskompis som har det svårt i skolan
eller hemma och försöka se till att hon eller han får det
bättre. Charlie Chaplin, kan man säga, var solidarisk med
de människor som kände sig ensamma och utanför, de som
hade det fattigt och svårt och de som blev dåligt behandlade av andra. För han gjorde filmer om den lille luffaren
Charlie som var just en sådan människa.
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speleri och därför att han själv var så oerhört bra på det:
kroppsspråk, mimik, akrobatik och dans. Ibland kan det
ju också kännas svårt att berätta vad man tycker, tänker
och känner. Då kan det kännas lättare att visa det med
kroppen. När då, till exempel? Har ni varit med om det?
Faktiskt så var Charlie Chaplin, fastän han var så berömd
och så älskad av alla, väldigt blyg. Han tyckte inte alls om
att stå och prata framför en massa människor och han
tyckte att det var läskigt att träffa människor som han inte
kände. Första gången han skulle prata i radio var han så
nervös att han trodde att han skulle dö. Kanske tyckte han
också att det var lättare att visa vad han tänkte i stället för
att prata? Kanske kände han sig ganska mycket som Charlie i filmen?
• När ni såg ”Stadens ljus”, tänkte ni mycket på att filmen
var en stumfilm? Och/eller att den var svartvit i stället för
i färg? Om ni glömde bort det efter en liten stund – varför
gjorde ni det, tror ni? Vad är det som gör en film bra? Är
det någon särskild scen som ni kommer att minnas från
”Stadens ljus”? Varför just den? Rita gärna – eller visa
med en pantomimsketch!

Böcker/texter
Barns tankar om fattigdom i Sverige (Stockholms
stadsmission, 2011)
FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna:
http://www.manskligarattigheter.gov.se
David Robinson, Chaplin. His Life and Art (McGraw Hill,
1985)
• I slutet av filmen möts alltså Charlie och flickan igen.
Men det är mycket som har hänt sedan de träffades senast:
vad? Ser Charlie och flickan annorlunda ut nu än tidigare?
Har de förändrats på några sätt? En sak som verkligen har
förändrats är ju deras förhållande: nu är det flickan som
hjälper Charlie (ger honom pengar) i stället för tvärtom.
Tycker flickan synd om Charlie, tror ni? Känner hon empati
med honom? Filmen har ju vad man brukar kalla ett "öppet
slut", man vet inte riktigt vad som ska hända sedan. Vad
tror ni kommer att hända?

Stumfilmens estetik & Chaplins teknik
• ”Stadens ljus” är ju en så kallad stumfilm. Vad betyder
det? Jo – att filmen är helt inspelad utan ljud. Personerna
pratar ju inte så att vi hör. Förstår vi ändå vad de säger?
Hur? Kan ni ge några exempel? Textskyltarna, musiken och
ännu mer tack vare skådespelarnas kroppsspråk. Skådespelarna i stumfilmer var experter på en särskild skådespelarstil som heter pantomim. Det betyder att man visar med
sin kropp och med sina miner vad man känner i stället för
att säga det. Pantomim är en svår konst som Charlie Chaplin var en verklig expert på. Hur skulle ni se ut om ni var
pantomimskådespelare och skulle visa att ni var rädda?
Arga? Ledsna? Stolta?
• Chaplin tyckte att stumfilmen och pantomimkonsten var
mycket bättre än talfilm så fastän alla andra hade börjat
göra talfilm fortsatte han att göra stumfilmer. Till slut var
det bara han kvar i hela världen som gjorde stumfilmer.
Varför tror ni att han fortsatte med stumfilmer? Jo – därför
att han tyckte att pantomim var en finare konst än talskåde-
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