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VID VINKEL 

Svenskt film- 
skådespelarlexikon 
Vad förväntas man skriva om ett lexi-
kon som inte bara omfattar alla skåde- 
spelare som stått framför en filmkamera 
utan också praktiskt taget alla andra 
personer som gjort det utan att vara 
professionella? Ett lexikon som tagit 
fyra år att färdigställa och som om-
fattar 5.500 namn på 950 sidor? Som 
dessutom har en bibliografisk sektion 
och som kostar 145 kronor. De ansva-
riga bakom detta gigantiska kompilat 
— som redan betraktas som ett av de 
största och mest genomarbetade i den 
internationella filmlitteraturen — är 
Sven G. Winquist och Torsten Jungstedt, 
båda på Filminstitutets Dokumentations-
avdelning. 

Det stora lexikonet inleds av en essä 
om skådespelarkonst av Jungstedt, som 
också gjort bibliografin i slutet. Boken 
är ett makalöst praktverk. Det finns 
ingen möjlighet att kritisera den för vad 
den är. Däremot skulle man kunna säga 
något om vad den inte är. Med hänsyn 
till den arbetsinsats som ligger bakom, 
bokens utstyrsel och höga pris kan man 
fråga sig om den trots allt inte borde 
fått en annan uppläggning. Mina tre 
viktigaste principiella invändningar är 
följande. När man äntligen gjort ett 
svenskt biografiskt filmlexikon kunde 
man tagit steget fullt ut och tagit med 
även regissörer, manusförfattare, produ-
center, fotografer, klippare, arkitekter 
och kompositörer i stället för alla de 
privatpersoner som vid ett eller annat 
tillfälle råkat medverka i en film. Men 
det hör till det maniska i de båda kom-
pilatorernas framtoning — alla eller 
ingen. 

Den andra invändningen är avsaknad 
av ett index i slutet. Här har man haft 
en enastående chans att göra en kom-
plett förteckning över alla svenska fil-
mer i bokstavsordning. Med ledning av 
fotsiffror skulle man sedan kunna få 
fram de flesta produktionsuppgifterna 
om varje film (som i Peter Cowies eng-
elska filmhandböcker). Hela materialet 
finns ju s a s redan inbyggt i boken. 

Den tredje invändningen gäller för-
stås priset som föranletts av bokens 
vräkigt eleganta utstyrsel. Om ett par 
år är den redan inaktuell och då måste 
man göra en ny, som kommer att bli 
ännu dyrare! 

Men min beundran för detta arbete 
per se är ogrumlat uppriktig. 

Torsten Malins 

GARY KURTZ OCH GEORGE LUCAS (T H) 

När gudarna ler... 
Ibland, men bara ibland, ler gudarna mot 
filmregissörerna. Som t ex just nu mot 
George Lucas, för vilken plötsligt allt 
lyckas. Han visste absolut inte att Ame-
rican Graffiti (Sista natten med gänget) 
skulle bli en så pass stor framgång, men 
han kände på sig att det var något som 
folk ville se. 

George har kommit igång ordentligt. 
För 20th Century Fox gör han Star 
Wars, som han kallar en rymdopera eller 
en astrologisk västern och nästa film för 
Universal blir en 40-talsfilm kallad Ra-
dioland Murders. 

"Star Wars är en blandning av Law-
rence of Arabia, James Bond-filmerna 
och 2001," skrattar han. "Rymdvarelser-
na är hjältarna och Homo Sapiens givet-
vis skurken. Ingen har gjort något lik-
nande sen serien Blixt Gordon erövrade 
universum från 1924." 

Jämfört med American Graffiti kom-
mer Star Wars att bli en dyr produktion, 
men pengar är inte Lucas problem efter-
som framgång föder framgång. Den lille 
Lucas (1.64) som just fyllt 29, är en 
"total filmregissör", en ung man med 
ett babyansikte, hornbågade glasögon 
och ett skägg för att se mera vuxen ut. 
Han är iförd tennisskor och jeans precis 
som hans hjältar i Graffiti Hans pro-
blem har med författandet av Star Wars 
att göra. Han skriver berättelsen själv 
och äkta makar-teamet Gloria Katz och 
Willard Huyck (som skrev Graffiti) står 
för det slutgiltiga manuset. 

"Jag har aldrig begripit mig på 'hyrda' 
regissörer, regissörer som tar itu med 
ett projekt när manuset är färdigt och  

ibland försvinner innan det är dags att 
klippa filmen. Jag för min del vill vara 
med från början till slut." 

"Det tar ett slag", säger han och till-
lägger att hans karriär nu sträcker sig 
över fem år av långtråkig väntan ute i 
kulisserna. Hans debutfilm THX 1138 
är det närmaste en "film maudit" som 
Hollywood kan åstadkomma Det var en 
ungdomsfilm från Warner Bros, som 
snabbt blev ett fiasko och därpå en slags 
kultfilm. "Låt mig bara säga att THX 
var föremål för öppet krig mellan War-
ners och mig och att vi inte skildes un-
der de vänligaste av former." 

I början av American Graffiti var för-
förhållandet till Universal inte heller det 
allra bästa. Först när Francis Ford Cop-
pola gick med på att stå som producent 
beslöt sig Universal för att finansiera 
filmen. Inspelningen fick ta 28 dagar 
och budgeten var på 700.000 dollar (näs-
an 10 procent av budgeten gick åt till att 
förvärva rättigheterna till rocklåtar från 
tidigt 60-tal). 

"Bolaget kunde inte omsätta manu-
skriptet till bild", säger biträdande 
Graffiti-producenten (och nu Star Wars) 
Gary Kurtz, som också är 29 år. "Utan 
Francis skulle filmen aldrig ha gjorts, 
även om Universal var både samarbets-
villigt och öppet för nya ideer när pro-
duktionen väl kommit igång." 

Lucas vet inte hur europeerna kom-
mer att ta emot American Graffiti och 
undrar huruvida den internationella ung-
domsrörelsen ska segra över de natio-
nella olikheterna. 

"Den är naturligtvis mycket ameri-
kansk", säger han. "Men ungdomar är 
lika över hela jorden och dom begriper 
vad det rör sig om. Och även om ung-
domar i Sverige år 1962 inte åkte om-
kring i bilar hela lördagskvällen, kom-
mer dom ändå att förstå." 

"Jag kände på mig att filmen skulle 
gå bra. Man kan inte ta miste om man 
testar sig själv och ställer frågan: 'Skulle 
du gå och se en sån här film?' Samma 
sak gäller Star Wars. Jag har frågat en 
massa människor om dom skulle vilja 
se en film om Blixt Gordon i yttre rym-
den, James Bond och 2001 ... och dom 
svarade 'ja!'." 

"Det ska bli spännande att se om 
europeiska tonåringar gillar Graffiti, om 
känslorna eller den kulturella barriären 
vinner." 

"Jag gör film enbart därför att jag 
tycker om att göra film och det kanske 
är unikt," säger George allvarligt. "Man 
kan inte betala mig nog för att gå ige-
nom det som man måste ge igenom för 
att göra en film. Det är fruktansvärt. 
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Man blir fysiskt sjuk. Jag får alltid en 
svår förkylning med hosta när jag regis-
serar. Jag vet inte om det är psykoso-
matiskt. Jag mår pyton. Mun har en 
ofantlig press på sig samt en känslo-
mässig smärta. Att kompromissa hör 
till de värsta av lidanden. Men jag gör 
det i alla fall och jag älskar det. Det är 
som en bergsbestigning: man skär sig, 
får blåmärken, det är iskallt, man för-
lorar tår och allting, men sen når man 
toppen och det är värt alltsammans." 

Lucas bor alltjämt i San Anselmo, en 
rik hippieförort till San Francisco, och 
han är fortfarande delägare i American 
Zoetrope, San Francisco-bolaget som 
Coppola grundade (och Warner Bros. 
finansierade) för fyra år sedan. Bransch-
organen, söndagsbilagorna, underground-
pressen och idolmagasinen rapporterade 
entusiastiskt om fribytarnas himmelrike 
på Folsom Street. Man beskrev det om-
byggda varuhuset med dess tre pastell-
färgade våningar fyllda från golv till tak 
med den senaste utrustningen. Det hela 
såg för bra ut för att vara sant, kolos-
salt mondänt och seriöst. 

American Zoetrope (Francis hade lekt 
med namnet Trans-America Sprocket 
Works, men ansåg att det påminde allt-
för mycket om en rockgrupp) drog till 
sig skaror av nykomlingar till San Fran-
cisco, men endast THX 1138 (som War-
ners inte gillade) såg dagens ljus. 

Det ena projektet efter det andra som 
backats upp av Warners — inalles 
nio — lades ner och Coppola fick skrin-
lägga planerna, svälja sin stolthet, bege 
sig söderut och göra Gudfadern för 
Paramount i Hollywood. "Jag var tvung-
en att åta mig Gudfadern," sa Coppola 
för ett år sedan. "Jag befann mig i en 
ekonomisk knipa. Hela mitt kapital hade 
gått åt till Zoetrope och jag hade stora 
skulder." 

"Idag", säger Lucas, "fungerar Zoe-
trope som en studio som man kan hyra. 
Alla är vi lite äldre — och visare — 
och en mängd dörrar har öppnats. Flera 
av Coppolas vänner är sysselsatta där. 
Michael Ritchie (BillMcKay-Utmanaren) 
är där för närvarande; John Korty 
(Crazy Quilt) håller på med 90 minuters 
filmer för TV." 

"Det klarnar, men det görs färre fil-
mer, vilket innebär färre arbetstillfällen. 
Även för manusförfattare. Hal Barwood 
och Matthew Robbins som var mina kurs-
kamrater på filmskolan har nyligen skri-
vit The Sugerland Express (regisserad 
av Steven Spielberg). Gloria och Willard 
har också sålt ett originalmanus till Fox, 
Lucky Lady, en historia om romsmugg-
ling vid den mexikansk-kaliforniska 
gränsen på 30-talet." 

"När Francis gjorde You're A Big 
Boy Now, var han 28 år; när American 
Graffiti släpptes ut var jag 28. Det tar 
en tre, fyra år att komma igång inom 
filmbranschen. Bara 50 procent består 
av rena turen." 

George har arbetat fem år på en 
krigsfilm om Vietnam, men till och med 
efter Graffiti kan han inte få några fi-
nansiärer. "Ingen vill ta i historien", ler 
han och förklarar att hans film var 
något i stil med Dr Strangelove. "Alla  

skyggar inför ordet Vietnam. Det går an 
att göra krigsfilmer, men inte krigsfilm 
om Vietnam." 

Lucas vill att publiken ska fatta titeln 
American Graffiti etymologiskt. Den ur-
sprungliga betydelsen av "graffiti" är 
inte obscena inskriptioner på toalettväg-
gar, utan skrivtecken, symboler för en 
förgången kultur. 

"American Graffiti äger rum i en tid 
strax före kaos och nu befinner vi oss 
i en tid strax efteråt," ler Lucas. "På 
den tiden var vi alla optimister. Vi trod-
de att det goda skulle gegra igen. Vi 
insåg inte hur vi bedrog oss. Nu har be-
drägeriet försvunnit och cynismen har 
intagit dess plats. 

Man kan lära av cynismen, men man 
kan inte bygga På den. Kulturen är ett 
levande väsen och man kan handskas 
med den. Det svåra ligger i att förstå 
den." 

Axel Madsen 
översättning: Klas Freund 

Underground 
i London 
Det var festival för "underground och 
avantgardefilm" i London första veckor-
na i höstas. Bakom arrangemanget stod  

British Film Institute, National Film 
Theatre och i någon mån — i varje fall 
andligen — Jonas Mekas, som var en 
av initiativtagarna till den förra festi-
valen för två år sen. 

Rubriken var lite missledande. I be-
greppet underground lägger man väl nu-
förtiden lite av politiskt omstörtande 
verksamhet, lite av attacker på både 
statsetablissemang och den kommersiella 
filmindustrin. Därav såg man inget. 

Det var alltså bara avantgarde. Och 
en fruktansvärt tråkig avantgarde att stå 
ut med i två veckor. Det var bara en 
enda eftermiddag det var lite livat. Då 
visades de gamla klassikerna, Clairs 
Enteacte, Hans Richter, Walter Rutt-
man, Fischinger, Hirsh m fl. 

Så mycket nytt har faktiskt inte hänt 
sen dess. Jo föralldel, på 50- och 60-talen 
berikades filmkonsten med många sköna 
experiment, men enligt det ärevördiga 
brittiska filminstitutets sätt att se så 
ligger det för nära i tiden för att vara 
historiskt intressant. Sen dess har ut-
vecklingen bara dalat och vad man kan 
se idag — ifall den här festivalen ska 
betraktas som representativ — är änd-
lösa strukturalistiska mutationsexperi-
ment, multiprojektioner, computerfilm 
och tafatta videoförsök. 
Många alster är meta-filmer, impotent 
självbespeglande filmer om film och fil-
mare, som t ex en tjugominutare som 
helt ägnas åt att få kameran — och 
fotografen i fokus mot en spegel. Ja-
panen Taka Imura kan låta projicera 10 
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