Benicio del
Toro prisad
Sture Arrhed
Benicio del Toro, mest känd för sin Oscar för rollen i
Traffic och sitt porträtt av Che Guevara i två kritikerrosade
filmer, har fått ett kulturpris på Kuba.
”Det är en ära. Jag vill dela det med er alla här. Som
konstnär känner jag att vi alla är lika”, sa del Toro efter
att ha tagit emot Uneacs – kulturarbetarförbundets - pris,
uppkallat efter den framlidne kubanske regissören Tomas
Gutiérrez Alea. Del Toro sa att han kände sig hedrad för
Gutiérrez Alea har starkt påverkat honom med sin film
”En byråkrats dör” och beklagade att han inte kunde träffa
honom. Men han skulle träffa några av hans lärjungar som
Daisy Granados och Jorge Perugorria.
Del Toro, som vann spanska Goya-utmärkelsen och
pris i Cannes för sin roll i Steven Soderberghs Che-filmer,
var på plats när den första visades på filmfestivalen i
Havanna i december. Filmen som skildrar Ches utveckling
till revolutionär och till ledare, var en stor succé på Kuba.
Han fick sällskap vid ceremonin av skådespelarna Bill
Murray, Robert Duval och James Caan och producenten
Steve Bing. Kuba var ökänt som lekstuga för den USAmaffian innan 1959 och Duval och Caan var båda med i
Francis Ford Coppolas klassiska film Gudfadern från 1972.
Pianisten Guillermo Tuzzio spelade ett antal kubanska och
internationella låtar i ett fullsatt rum i Uneacs lokaler och
sjöng tillsammans med Bill Murray det berömda ledmotivet
från filmen Casablanca.
”Detta är en show som vi aldrig mer får vara medo: Bill
Murray sjungande, Robert Duval med en blomsterbukett,
James Caan vid min sida, alla tillsammans med kubanska
skådespelarna Jorge Perugorria och Mirta Ibarra”, berättade
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del Toro för reportrarna. Uneacss ordförande Miguel Barnet
framhöll hur kubanerna högaktade USAs ”sanna kultur,
och att den goda kulturen i USA och Puerto Rico stod över
alla hinder och blockader”.
Del Toro anlände till Havanna i sällskap med ett följe
från Hollywood, med bland andra Laura Bickford, som
producerat Chefilmerna. Så man kunde tor att Havannas
strandväg Malecon var Hollywood Boulevard med alla
dessa stjärnor som minglade runt. Toros fyra kompanjoner
sa att de undersökte möjligheterna för ett nytt projekt.
Talesmannen, som inte ville bli säga sitt namn, sa att
stjärnornas följe innehöll mer branschfolk, inklusive
producenter som han inte heller ville namnge. USAs
långa blockad mot Kuba innefattar också förbud för USamerikaner att besöka ön.
I samband med prisceremonin tog Benicio del Toro
också avstånd från statskuppen i Honduras: ”Jag accepterar
inte statskuppen. Det är vanligt sunt förnuft.”
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