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zara waldebäck
Under de många år som jag skrivit och undervisat, har jag insett att hantverket bara är en del
av den helhet som skapar en berättelse. Som
författare måste man också ha något annat –
inte bara talang och drivkraft, utan ett intresse
för livet, en nyfikenhet, en blick som vill utåt,
som vill se och höra och förstå. Just därför så
började jag utveckla idén med Magic Moments
och göra det som inledande skrivövning, både
för mig själv och med studenter.
Vad är då ett Magic Moment? För mig är
det ett sätt att gå in i vardagen och fånga något
av värde. Det hjälper mig att stanna upp och
bli mer uppmärksam, öppen och mottaglig.
Det hjälper mig att lyssna på livet. Det är så
lätt att tro att man hela tiden måste leta efter
något spännande eller viktigt att säga, och man
går miste om mycket fantastiskt som redan
finns runt omkring en. Som författare vill jag
vara konstant redo, jag vill bli överraskad och
berörd, jag vill veta mer och vara uppmärksam
på det som vill visa sig för mig.
När jag gör Magic Moments som skrivövning med författare, ber jag dem tänka på något
som hänt dem nyligen, något de varit med om
personligen eller upplevt på något vis, som de
sett eller hört. Det ska vara något som fastnar
i minnet och på något vis känns speciellt – det
kan vara intressant, lockande, svårt, vackert,
udda, överraskande, utmanande, roligt, obegripligt, sorgligt, bejakande. Något som pockar
på en och vill berätta något…
Genom att inte bara skriva ner vad som hände och hur det kändes, utan också sen läsa igenom det, får man ännu mer information, idéer
och inspiration. När du läser denna samling
av stunder fångade från livet, tänk på vad som
engagerar dig. Vad fastnar du för? Vad berör
eller inspirerar dig? Vad är det som gör att ett
ögonblick blir till en berättelse, eller i alla fall

till något som har möjligheten av det fröet inom
sig? Vad kan man lära sig om sin egen röst från
det som tilltalar en? Vad kan man lära sig om
berättande i allmänhet?
Det är viktigt att ha något inom sig som vill
ut. Det är bra att ha egna ideer som brinner i
ens hjärta, och gör så att pennan glöder. Men
blicken inåt är bara en del av skrivandet. Det
måste också finnas en blick som söker sig utåt,
som vill lyssna och kommunicera med andra,
som inte bara handlar om en själv. Genom att
regelbundet bli medveten om Magic Moments
omkring mig så tränar jag mig på att bli mer
lyhörd. Jag tränar mig på att se världen i fler färger, förstå andra perspektiv, få tag på detaljer jag
aldrig annars skulle kunnat komma på. Det är
så enkelt att bli bekväm eller till och med lite
lat i det man skriver – man håller sig inom sin
comfort zone och till det man känner till, man
skriver om det man redan kan och vet. Och det
är helt rätt – men det räcker inte! Det är bara
ena halvan. Det handlar också om världen utanför, det vi inte vet. Vi behöver mod och inspiration för att göra filmberättandet lysande. Vi
behöver författare som vågar kliva in i det oväntade, det ovissa, som vill bli överraskade och
utmanade och fascinerade.
Livet står där utanför och väntar. Om bara vi
stannar upp en stund och lyssnar…
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Ångan dansar iväg ifrån våra kroppar, liksom
svettiga djur står vi nakna i vinterkylan. Vi känner inte varandra, ändå står vi tätt intill. Vi står
helt tysta och låter våra kroppar svalka av sig.
Värmen pulserar ut ur våra axlar och dansar iväg
ut i atmosfären. Jag andas in den kristallklara
luften, den virvlar ner djupt i mitt bröst och
sticker till. Våra kroppar ser inte likadana ut.
Jag blickar ut över horisonten. Hon ligger alldeles stilla nedanför oss och vaggar sig själv till
ro. Jag hör hur hon kallar på mig, mina nakna
fötter går försiktigt ner för de isiga trappstegen.
Hon sjunger nedanför mig. Det är fem trappsteg som skiljer oss ifrån. Hennes mörka famn
får mig att vilja kasta mig hejdlöst ner. Men
jag vågar inte för jag vet att det är farligt. Jag
släpper taget om trappan och min varma kropp
väcker henne till liv. Hennes kalla famn omfamnar mig och jag bryter vattenytan. Hon kramar
mig hårt och jag försöker pressa mig loss, men
hon håller mig kvar. Det var så länge sedan vi
sågs och sekunderna känns som en evighet.
Ett hårt tryck mot min tinning. Jag kommer
upp och hela jag befinner mig i limbo. Jag vill
springa upp för de få trappstegen, men hon har
gjort den hal. Försiktigt tar jag mig upp. Mitt
hjärta agerar som om jag vore jagad, jag måste
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fly för att överleva. Ett trappsteg kvar sedan är
jag uppe. Nu fryser jag, mina bleka fötter är
röda och varje steg närmare värmen känns som
en matta av vassa spikar som borrar sig in i
min hud. Hon ligger tyst kvar och iakttar mig.
Vetskapen om att jag kommer att återvända får
henne att hålla sig lugn. Jag vänder henne ryggen och hör hur hon viskar mitt namn. Väl inne
i värmen kan jag inte slita blickarna ifrån henne. Jag sitter tyst och min blick vandrar längs
hennes ryggrad i horisonten. Idag är hon stilla
och hon får mig att känna mig hel. Utan hennes närvaro är jag ingen. Hon vet att vi har ett
livslångt band som ingen av oss kan bryta. Jag
har försökt, för när jag var yngre förstod jag mig
inte på henne. Hon fick mig att inse att mitt liv
pågick någon annanstans, hon fick mig att flytta. Vad min naiva tonårskropp inte visste var att
hon hade en större plan. För hon ligger förankrad runt landets gräns och vakar över mig. Vart
jag än har flyttar så har hon varit där. Hon har
vaggat mig till söms, hon har eggat mig och fått
mig att känna mig hemma. Nu är hon ett minne blott, för där jag bor kan jag inte höra henne
sjunga. Utan hennes öronbedövande sång får
jag abstinens. Tanken om att flytta har hon åter
planterat i mitt blodomlopp. Jag längtar efter
att smaka hennes salta doft på min hud, att få
känna hennes ilska vina om mina kinder, att få
drunkna i hennes euforiska dans och somna till
stormen av att ha henne nära.

Illustration: Maja K Zetterberg
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intervju med
louise löwenberg
Emma Thorsander möter skådespelaren och
tecknaren Louise Löwenberg och samtalar om
skrivande, gestaltning och förståelse.
Första gången jag såg Louise Löwenberg var
det i Fijona Jonuzis film Astrid. Louises gestaltning gjorde avtryck och fick mig att börja
tänka på hur vi gestaltar människor på film.
Louise Löwenberg är aktuell med föreställningen Den största av dom största som hon och
Eva Johansson har utvecklat på Dramalabbet
i Stockholm. Pjäsen skildrar ett möte mellan
skådespelare Mikael Persbrandt och regissören
Thommy Berggren som försöker skapa en teaterföreställning tillsammans.
Det är en höstig tisdagmorgon, himlen är
jämngrå, asfalten är blöt och löven ligger hårt
pressade mot marken. På en tvärgata intill
Mariatorget i Stockholm ligger ett bortglömt
café. Där möts vi, i en förvirrad hälsning som
blir till en varm kram. Det är som om vi har

setts förut. Vi slår oss ner i ena hörnet med en
varsin kaffekopp.
Hur kommer det sig att du arbetar med konst?
Min mamma är bildkonstnär och har alltid
uppmuntrat mig att lyssna på behovet att skapa
oavsett inom vilken konstart.
Det hände ibland att hon sa saker jag tyckte
var konstiga som barn, till exempel ”Ser du att
havreåkern är rosa?” eller ”Hon har grönt hår”.
Jag fattade ingenting. Men så en dag såg jag
plötsligt det där, att havreåkern faktiskt ser rosa
ut i ett visst ljus och att en viss hårfärg också
innehåller mycket grönt.
Hon uppmuntrade alltid oss barn att skapa.
Visste vi inte vad vi skulle hitta på fanns det alltid ritblock och pennor runt omkring.
Det fanns en stor öppenhet kring att prata
om konst, tankar, behov, problem osv. Min
mamma har ett starkt eget uttryck och har alltid uppmuntrat mig att söka mitt. Hon kunde
se när saker jag målade var ”jag” eller ”mindre
jag”. Det vill säga när jag försökte anpassa mig
efter något utanför mig själv som dödade min
glädje och spontanitet.

Jag bad dig att fundera kring ett personligt
Magic Moment. Har du något ögonblick som
påverkat dig?
Mitt Magic Moment utspelar sig den fjortonde
september 1994 när jag var tretton år. Jag gick
och hämtade mammas blå skrivmaskin och
satte mig ner för att skriva en historia som jag
sedan skulle skriva på i tio år. Jag hade alltid
skrivit mycket, men mina historier hade aldrig
varit så livsviktiga för mig som den jag började
skriva den där dagen. Den blev ett slags skiljelinje mellan barndom och vuxenhet. Jag upplevde det som att mitt sanna jag föddes i den
stunden och plötsligt såg jag världen på ett
annat sätt. Jag älskade den där historien. Den
blev min räddning under högstadiet, en vacker
och fantastisk verklighetsflykt som betydde mer
för mig än något annat. I många år efter det
firade jag därefter den fjortonde september som
en andra födelsedag.
Hur skulle du beskriva relationen till skrivande?
Jag älskar att skriva, det är fantastiskt och jag
läser väldigt mycket. Men relationen är inte
okomplicerad. Under min tonårstid var skrivandet en central del i mitt liv. Jag skrev nästan
jämt, tusentals sidor, mest prosa. Under den
senare delen av tonåren blev det mer och mer
komplicerat. Jag började läsa mycket av stora
kända författare och började jämföra mig.
Jag blev en väldigt sträng kritiker av mina
egna texter. Lusten och passionen till skrivandet fick ge vika för prestationsångest och tvivel.
Där någonstans började jag känna mig låst och
skrev alltmer sällan. Det var som om jag fick ett
buntband fastspänt runt den kreativa delen av
hjärnan, som jag inte visste hur jag skulle rå på.
Ibland gjorde jag ansatser att få igång skrivandet
igen men det blev ofta ganska krystat och glädjelöst. Samtidigt ville jag verkligen skriva. Jag
hade ju upplevt en magisk känsla av att befinna
mig i ett slags flow där tankarna, känslorna,
språket och formuleringsförmågan samspelade
fullständigt. Jag kände mig väldigt frustrerad
när jag inte kunde uppnå det igen.

Vad har du för relation till den känslan idag?
Idag skriver jag dramatik och huvudsakligen
tillsammans med min konstnärliga parhäst
Eva Johansson. Vi har skrivit två pjäser ihop;
Kusiner och Den största av dom största och arbetar med en metod där skrivande, scenisk gestaltning och karaktärsarbete hänger tätt ihop och
sker parallellt, så att de påverkar varandra. Den
skrivprocessen är mer fri och kravlös än min
egen skrivprocess.
Varför upplever du den som mer fri?
Kanske för att den inte har en så lång bakgrund
i mitt liv, en historia av olika stadier som lagts
på lager och bidrar till att komplicera allt.
Louise tar en klunk av kaffet, hon låter blicken vandra över de oxblodsröda väggarna. Hon
vänder sig om till mig. Jag berättar att jag också
bär på en personlig kritiker som sitter som en
svart korp på min axel. Vi bekräftar varandras
synsätt om att våga synliggöra ens kritiska röst
och att ta sitt konstnärskap på allvar. Louise
lutar sig fram och frågar om jag tror att hon kan
få hämta mer kaffe. Hon reser sig och tassar iväg
för att hämta påtår. Regnet smattrar mot fönsterrutan och jag gläds av att vi har så mycket att
prata om. Att prata med Louise är som att prata
med en vän, hjärtligt och kravlöst.
Du har erfarenhet av att arbeta både inom film
och teater. Hur kan film lära från teater?
Generellt sett tycker jag teater är modigare när
det kommer till att arbeta med karaktärsskådespeleri och att våga experimentera med nya och
oprövade former. Filmen har så oerhört mycket
mer pengar än teatern, så egentligen borde det
inte vara något problem. Eller så är det vad som
just skapar en ängslighet, jag vet inte. Jag skulle
vilja se mer karaktärsskådespeleri i svensk film
och tv, åt det håll som britterna jobbar. Och jag
skulle vilja se mer egna, modiga och annorlunda
verk. Och mindre typecasting. På teatern är det
mer accepterat att en skådespelare kan spela ett
annat kön, en annan ålder eller till och med en
annan varelse. Det skulle vara roligt att se castare och filmregissörer våga tänka mer utanför
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boxen, de flesta skådespelare kan ju spela många
olika människor. Hur de ser ut privat är liksom
ganska oväsentligt. Jag vill också se fler olika
typer av kroppar på både, scen och i film. Det
gäller ålder, hudfärg, bakgrund, kroppsvolym
och kön. Nu är det fortfarande ganska stereotypt på många håll.
Vad är det som gör att teaterscenen är mer
frigörande?
Att det inte finns några gränser för vad jag kan
göra! Om jag vill gestalta en gammal människa
eller en svamp eller en färg, eller en tjej i min
egen ålder så kan jag göra det. Och genom att
skapa förståelse hos mig själv för den jag ska
gestalta kan jag också skapa förståelse hos publiken, och när det sker är det fantastiskt. Mötet
mellan skådespelare och publik som sker på teater är väldigt stort och kan vara helt magiskt.
Vad tycker du att en manusförfattare för film
och TV bör tänka på när den utvecklar ett manus?
Att hålla på sin egen kärna av vad du vill berätta. Att fråga sig själv om angelägenhetsgraden,
känslan och behovet att berätta. Att inte tappa
det utan försöka hålla det vid liv och få fram
det på papper. Det kan vara lätt att tappa den
där kärnan, att gå vilse i vad andra tycker, eller
i plötsligt tvivel på den egna förmågan. Men då
tror jag på att återgå till kärnan. Ungefär som i
en kärleksrelation då du i stunder av tvivel alltid
kan gå tillbaka till tanken på vad det var som
gjorde att du föll för personen till att börja med.
När du ska börja samarbeta, välj någon som du
litar på och som förstår din konstnärliga ton.
Som inte har något egenintresse i att färga dina
idéer med egna åsikter utan kan se det du vill
berätta utifrån vem du är och var du befinner
dig.
Hur tar du dig an en karaktär?
Ofta börjar det med ett frö, en grundkänsla av
något, en lustkänsla som hakar sig fast och som
pekar i en viss riktning. Följer jag den riktningen brukar karaktären börja växa ur det. Sedan
arbetar jag gärna med förebilder, det kan vara
flera olika personer men även djur. Det kan

handla om att sitta och studera människor på
stan eller, filmklipp. Och att studera dialekter,
sätt att prata och kroppsspråk. Parallellt med det
nystar jag i personens inre på ett psykologiskt
plan. På vilka sätt är vi lika och olika? Vad driver
den här personen? Vad har den för bakgrund,
tankar och känslor? Jag behöver förstå och tycka
om personen jag spelar när jag spelar den, även
om rollen är någon jag inte skulle sympatisera
med om jag mötte den på gatan. Det blir inte
uppriktigt om jag skulle närma mig personen
med ett kritiskt förhållningssätt. Det är viktigt
att lyssna på den grundläggande lustkänslan för
den säger ofta åt vilket håll jag ska. När den går
igång och jag hittar ett spår kan jag liksom inte
vika från det utan att göra avkall på min vision
om hur jag ska gestalta rollkaraktären. När det
händer vill jag vara med och bestämma kostym
och mask och då kommer jag komma med förslag på scenerier och liknade. Kloka regissörer
ser den utvecklingen och uppmuntrar den.
Vad får du ofta för gestalter?
Det har blivit många kill- och mansroller, vilket beror på att jag många gånger varit i sammanhang där jag kunnat påverka själv vad jag
vill spela. Det var något jag behövde göra upp
med i mig själv. En svag men envis tanke om att
det kanske ändå trots allt var lite bättre att vara
man. Länge kände jag mig mycket större och
friare som skådespelare i mansroller, som att jag
fick tillgång till en kraft och energi som jag inte
fick kontakt med i kvinnliga roller. Men så hade
jag också matats med bilden av att kvinnliga
roller innebar att vara ett offer i en höghalsad
artonhundratalsklänning som pratade med vän
röst och grät när männen blev arga, typ. Men så
småningom så började jag få ihop det. Jag blev
hel som skådespelare och människa på scenen.
Nu tänker jag hellre människa än kön.
Jag vill uppmuntra alla som inte provat på
att gestalta det motsatta könet, även om det
är på ett schablonartat plan. Det blir extremt
tydligt då vilka sidor hos en själv som dämpats
eller lyfts fram bara för att du råkar se ut på

ett visst sätt i kroppen. Jag har mött så tydliga
bevis på hur sociala konstruktioner styr våra
könsrelaterade uttryck. Men det är också lustigt
att det kan bli en så stor grej av det. Spelar en
skådespelare en svamp är det ingen som lyfter
på ögonbrynen men byter den kön så blir det
plötsligt märkvärdigt. Fast det har hänt mycket
de senaste åren. Helst vill jag tänka bortom kön.
Om jag spelar en man idag, som när jag spelar
Thommy Berggren så tänker jag aldrig att jag
spelar man. Jag gestaltar en människa som råkar
vara just man.
Hur gör du för att inte gestalta en stereotyp bild
eller skapa schabloner av en person?
För mig handlar det om förståelse. Att inte närma mig personen ur en antikänsla även om det
är någon jag kanske upplever som osympatisk.
Jag måste känna en kärlek till den jag gestaltar
annars når jag inte in i den och mig själv på ett
djupare plan. Det är där mötet sker och det är
då gestaltningen blir uppriktig. Men i processen, under gestaltningsarbetet är det också viktigt att våga gå in i schablonen, annars ligger
den som en obearbetad rädsla och spökar i bakhuvudet. Då är det bättre att göra en fullständig Stefan och Krister - version av personen vid
något repetitionstillfälle, ta ut allting så att det
blir helt absurt, för att sedan ta ner igen. Då vet
jag vad jag förhåller mig till.
Vilka teman är du nyfiken på att undersöka?
Det finns många mänskliga beteenden som
jag tycker är intressanta. Men om jag tänker
på saker jag inte undersökt hittills så finns det
också saker i samtiden som jag är intresserad av.
Till exempel det här att allting ska gå så fort,
att samhället verkar ha nått ett tempo som vi
människor inte riktigt kan hantera, där saker
inte tillåts ta tid och där yta och konsumtion
ofta går före djup och aktiviteter som kanske
handlar mer om upplevelser på ett mentalt
plan. Det går ihop med att vi lever i ett samhälle som känns ganska kallt, när det kommer
till medmänsklighet. Något jag också gärna vill
prata om i en konstnärlig kontext.

Är det viktigt att definiera sitt konstnärskap?
Jag vet inte om det finns något självändamål
i det. Som konstnär så talar ju ens verk för en
själv. Och det är ju på sätt och vis tillräckligt.
Samtidigt så hamnar jag i sammanhang där jag
behöver kunna definiera det som till exempel
om jag söker pengar eller deltar i panelsamtal
eller blir intervjuad och då är det så klart skönt
att ha tänkt kring vad som utmärker en som
konstnär. Jag undviker gärna etiketter och fack,
det vill säga att definiera mitt konstnärskap på
ett sätt som begränsar det, men däremot definierar jag det gärna i termer av att jag pratar om
vad som är intressant att undersöka och vilka
frågor och teman som intresserar mig.
Vad blir konsekvenserna?
Det beror ju så klart på vad vi menar med ordet
etikett, hur snäv etiketten är. Men om jag talar
generellt så ogillar jag etiketter i förhållande
till det mesta, såväl konst som människor. Jag
tycker inte om när någon säger till mig ”du är
en sådan typ av person” eller ”din konst är en
sådan typ av konst” eftersom jag upplever det
som begränsande. När etiketten satts dit kan
den vara svår att bli av med, den blir något jag
lätt börjar förhålla mig till vare sig jag vill eller
inte. Jag är inte så intresserad av att tänka att
det finns en slags sanning i allt utan vill hellre
förhålla mig öppen och rörlig till konsten och
människor runt omkring mig.
Hur är det att prata om det en själv har skapat?
Det är utvecklande och utmanade men det kan
också vara svårt. Jag kan vara orolig för att jag
ska begränsa mig om jag pratar om min konst
på ett visst sätt. Jag vill inte att det jag gör ska
placeras in i något speciellt fack. Samtidigt tycker jag att det är bra att sätta ord på konsten så
att den inte hamnar på någon flummig nivå där
allting är mystik och jag inte kan förklara varför
och hur en viss process uppstod och gick till.
När jag pratar om min konst lär jag mig också
något om hur jag fungerar och tänker och det
är inte alltid helt lätt att få syn på innan det formulerats i ord.

18 Emma Thorsander
Kaffet är slut och det lilla rummet har nu
fyllts av människor. Tiden har försvunnit iväg
och jag har en stark känsla av att vårt samtal
hade kunnat fortsätta i flera timmar till. Vi är
båda uppfyllda av varandras personliga berättelser och strävan att vilja utveckla berättandet.
Vi kramas och tar avsked. Jag säger att det vart
oerhört gott att ses och Louise säger att det var
roligt att prata om alla dessa ämnen. Louise
försvinner runt hörnet, bort mot utgången och
själv så stannar jag kvar för att låta vårt möte
sjunka in.
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Därefter ekade stegen sorg
Det är mycket liv
som rymmer i alla dessa år.
Mjölkfläckarna på blusen
under amningen.
De ömsinta klapparna på huvet
som uppmanar den som somnat på soffan att gå och lägga sig.
Och trösten.
När smärtan efter mammas död
inte kan bäras av en ensam själ.
Det är ett hav av liv vi delar.
Liv som är för djupt insjunken i våra själar
för att lämna bakom.
Men någonting är annorlunda den här gången.
Vi har grälat och bråkat förut
men den här gången saknar orden sin försonande klang.
De är hårda och väjer inte för rädslan att förlora henne.
Nånting har brustit.
Jag går runt i bostadsområdet och låter septemberkvällen svalka känslorna.

Skrivandet är lust. Det är min lek. Dit jag går när jag inte är på väg nånstans. Tidigt fanns det ett behov att sätta ord på livet i och omkring
mig, behovet ledde mig till orden och där har jag varit kvar sen dess.
Bland orden som öppnar mina själsliga rum för dig.
Det är väl egentligen det som har varit syftet med skrivandet, att
dela mig med dig.
Min skrivande bakgrund: London Film Academy. Utbildningen omfattade arbetet från idé till slutlig film. Har även läst Skrivarakademins
kurser ”filmmanus grund” och ”filmmanus fördjupning”. Har jobbat
med text i andra medier som informatör på 08 Stockholm Human
Rights och skrivit artiklar för Svenska Dagbladet och Basketsverige.se.

Amaniel Ghebrehiwet
+46 (0)707 35 69 99
amanjaro@gmail.com

När jag kommer hem möter jag henne i köket.
Hon stirrar ned i sin tekopp
och samlar mod.
Hon höjer blicken och jag ser det vi båda vet
men fruktat.

Reflektioner: Jag återvänder till förlusten. När jag ser den stannar jag och betraktar. Den engagerar och väcker en lust att berätta. Det är där jag hittar mina Magic
Moments. Nån dag kommer det klarna varför. Låter bli att berätta bakgrunden
till min text. När historien är ingens blir den allas. Den som vill får då se sin egen
förlust i texten.
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intervju med
karin arrhenius
Begåvade och underbara manusförfattaren
Karin Arrhenius berättade över en kopp te om
sina historiers framväxt från gnistan som är
inspiration till den slutliga filmen. Historiens
tillblivelse. Karin beskriver två olika processer.
En i arbetet med originalmanus (Flickan och
Faro) och en annan i arbetet med adaptioner
( Ett öga rött och I skuggan av värmen).
Gnistan. Det är svårt att beskriva inspirationens gång, men hon vet att den finns där och
sparkar igång det som senare blir historier. Hon
beskriver det som nånting som ger tillgång
till minnen och erfarenheter som är lagrade i
henne men är undangömda. En nyckel till det
som redan finns i henne men inte är synligt.
Framförallt i arbetet med originalhistorierna
Faro och Flickan har det funnits en ambition
att nå det undangömda. Hur och var hon finner
nycklarna varierar.
Flickan växte fram i henne genom en lång

skrivprocess som hade sitt avstamp i ett novellfilmsmanus. Hon lät sig ledas av den ursprungliga historien in en värld och såg nya historier ta
form i sitt fortsatta skrivande. I den skrivprocessen som sträckte sig över flera år återupptäckte
hon känslor och upplevelser från en barndom
som till stor del var glömd. Inspirationen
till Faro var annorlunda. Den kom plötsligt
och visionen var tydlig. Hon såg far och dotter i en skog och deras kamp för överlevnad.
Hon berättar att även i Faro har hon hämtat
ur barndomens minnen men också från vuxna
erfarenheter.
Inspirationens förutsättningar.
Inspiration och kreativitet kan lätt uppfattas
som magi. Men Karin är noga med att påpeka
att man måste skapa förutsättningar för det.
Det går inte i en hektisk vardag samla den sinnesnärvaro som kreativiteten kräver. Därför är
det viktigt för henne att byta miljö och avsätta
tid för sitt skrivande. Hon berättar förhoppningsfullt om stugan i Sveg som hon ska till för
att få skriva ostört i två veckor.
Inspiration inte tillräcklig. Karin betonar att

visst är gnistan viktig och nödvändig men den
är inte tillräcklig. En idé eller känsla är enkel,
alla får vi dem. Men kreativitetens utmaning
ligger i att borra djupare och utforska vidare.
Människor har hört om, läst om och sett alla
tänkbara öden. För att överraska trötta ögon
måste man fördjupa sin idé, hitta nyanser som
ännu inte har skildrats.
Hitta inte på. Den yttre världen är viktig för
Karins berättande. Hon förklarar att hon skulle
inte stå ut med att bara sitta med de egna tankarna i skapandet. Hon tycker om att iaktta
och lyssna på världen omkring för att se hur
människor agerar, talar och fungerar i största
allmänhet. Man behöver inte konstruera karaktärer för det finns så mycket att avläsa genom att
studera människor runt om en.
Egna erfarenheter finner alltid in i berättandet.
Karins berättande utforskar det egna förflutna
och därför har också det förflutna, allt vad det
innefattar, en stark närvaro i hennes historier.
En av drivkrafterna till Flickan var att hon inte
kände igen sin egen barndom i de glada och
käcka barnen hon ofta såg på film. När hon
grävde efter den egna barndomen så var känslor
som osäkerhet och saknaden av verktyg för att
hantera livet omkring det hon mindes starkast.
Dessa minnen har satt en tydlig prägel på hennes huvudkaraktär i Flickan. Intresset i överlevnadshandböcker som barn och uppväxten nära
skog och natur har också satt sina spår i hennes historier. Främst i Faro där far och dotter
ska överleva i skogen, men även i Flickan där
huvudkaraktären tvingas klara sig själv när hon
överges.
Det förflutna har haft en stor roll i Faro och
Flickan men hon tycker att ett brännande här
och nu är lika relevant och spännande att berätta om. Just nu skriver hon på en historia som
utspelar sig i ett akut nu och i framtiden, långt
bort från den egna uppväxtmiljön. Hon tycker
att den arbetsprocessen känns lika nära, även
om den ser lite annorlunda ut.
Adaption. Arbetet med en adaption startar

med kontakten med producenten, som har en
bok som ska filmatiseras. Här tar Karins arbete
vid. Någon har redan berättat en historia som
omfattar en värld och karaktärer. Karins arbete
blir då att tränga in i det som redan finns och
hitta sin film. Därför skiljer det sig från arbetet
med originalhistorierna där hon själv ur sitt inre
skapar världen och dess karaktärer.
En viktig del av arbetet med adaptioner är
att förstå den redan skapta världen och dess
karaktärer för att kunna berätta trovärdigt.
Karins adaption av I skuggan av värmen, som
handlar om en kvinna som missbrukar heroin
och jobbar som fångvakt, föranleddes av ett
stort researcharbete där hon bland annat gick på
na-möten och träffade fångvakter. Hon tycker
att den delen av manusförfattandet är kul och
spännande, att få upptäcka och utforska nya
världar bortom sin egen. Även fast det är andras
erfarenheter, ibland långt från hennes egna, så
är det inte svårt att förstå och relatera till karaktärerna tycker hon. Vi delar samma känslor men
finner oss i olika omständigheter. Men det händer i arbetet med andras historier att anknytningen till historien inte sker. När den djupa
och starka inlevelsen uteblir och hon inte kan
nå det djup i historien som hon vill så anser hon
att det är bäst att släppa projektet.
Efter två lustfyllda men mödosamma originalmanus så tycker Karin att det är skönt att få
jobba med adaptioner igen. Originalmanusen
var sprungna ur hennes hjärta och trots att det
fanns ett starkt behov att berätta dessa historier
så är det också väldigt utmattande förklarar
hon. Hon tycker det ska bli skönt att få slippa
vända ut och in på sig själv i arbetet med en
adaption som väntar närmast.
Gestaltning i manusform
Gestaltning är ett tekniskt arbete. Karin berättar att inspirationen och få en känsla är en sak.
Men gestaltningen i manus är en helt annan
sak. Det är ett väldigt tekniskt arbete som ska
betraktas som ett hantverk. Hon tycker om den
delen av arbetet men har också stor respekt för
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själva skrivandet. Hon kan känna ett motstånd
till att sätta sig ner och börja skriva. Även fast
hon känner sig vanare och effektivare i sitt skrivande än vad hon gjorde tidigare i karriären så
finns fortfarande motståndet där.
Hon väntar hellre med skrivandet och låter
historierna gro och växa i henne under så lång
tid som de behöver. I manusarbetet med Flickan
handlade det mer om att reducera än att utveckla och hitta på. Idén hade fått växa i flera år och
det fanns en rik värld med olika historier som
hon hade utvecklat. Gestaltningen handlade då
om att skriva bort och avgränsa till historiens
kärna.
När historien lämnar Karins händer.
Inflytande i senare skeden av produktionen. Det
skiljer sig mycket mellan adaptioner och originalmanus hur involverad hon är efter att manuset lämnas över till regissör. I adaptionerna som
är beställda av en producent så slutar i stort sett
hennes arbete när regissören får manuset. I hennes originalhistorier har hon varit med i större
utsträckning i produktionens senare skeden.
I filmatiseringen av Faro och Flickan har hon
varit med under casting, fört samtal med regissören under inspelningsfasen och tyckt till då
och då under klipprocessen.
Viktigt samarbete: Både Faro och Flickan är
regisserade av hennes man, Fredrik Edfeldt.
Hon berättar att den alliansen har varit viktig
för att behålla sin vision intakt. Han har haft
inblick i manusarbetet och även bidragit till historierna. Det nära samarbetet i ett tidigt skede
gör det möjligt för manusförfattare och regissör
att nå samma vision. En vision som kan utvecklas och bli stark innan andra kommer in i projektet och vill göra sitt avtryck.
Min eller regissörens film. När jag frågar om
de slutliga filmerna är som filmerna hon såg
framför sig när hon skrev dem, förklarar hon
att det finns ingen mening med att hålla fast
vid den versionen av filmen. Man ska förstå att
manuset är ett blue print och inte den slutliga
filmen. När man dessutom suttit i redigeringen

och sett sekvenser ur filmen otaliga gånger så
minns man inte längre vad man föreställde sig.
Regissörens film blir ens egen.

Magic Moment Karl-Johan Torstensson
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Jag dras till den typiska berättarstrukturen, den som
säljer. Den är formad med tiden för att nå ut till så
många som möjligt. Mitt mål är att skriva historier
som är tillgängliga, som engagerar. Samtidigt vill
jag också på något plan lyckas ifrågasätta vedertagna sanningar.
Joram, min bullrige filmlärare i England, sa att allt
börjar och slutar på pappret. Resten är bara formaliteter. Nu är den vita ytan digital, men lika oändlig
i sina möjligheter. Det är här filmen skapas. Jag går
utbildningen på Broby Grafiska för att lära mig detta
hantverk ordentligt; utan gott historieberättande är
film ingenting.
Ämnet jag gång på gång dras till är manliga relationer. Som när psykologen Sean i Good Will Hunting
tillslut når fram till Will, eller i Tunna Röda Linjen när
kaptenen Stavros säger farväl till några av sina soldater efter att ha blivit avskedad. Män som hjälper
män att visa känslor. Där har ni min Akilleshäl och
mitt Simsonhår i ett.
Identitet och dess dubbelhet, som både ger en
människa utrymme att utvecklas och samtidigt
beskär, är frågor jag ofta funderar på. Var går dessa
gränser? Gång på gång skapar vi strukturer, regler

för hur man identifierar en person, en grupp. En
människa är så mycket mer. Finns det en identitet
som ger en människa full frihet? Klarar vi andra av
det? Vi, detta djur, som ständigt söker kunskap och
förståelse genom kategoriseringar och katalogiserande.
Jag har bott i Stockholm och varit filmarbetare
ett bra tag. Har mest arbetat som regiassistent, men
även inspelningsledare och driver utbildningar för
location scouter. Även regisserat en del, men det är
bland det skrivna jag verkligen trivs. Tiden som blir
över sysslar jag med att dansa, träna, spela och arbeta med hund.
Karl-Johan Torstensson
+46 (0)735 71 51 13
karl.torstensson@gmail.com
http://blogg.svt.se/psl/2013/02/04/premiar-here-isyour-temple-so-high/

Mörkret har inte gett sig än. Kylan smeker
strävt huden när jag kliver ut på innergården.
Helt rätt beslut med ett extra lager kläder,
tänker jag högt för mig själv. Varför gör vi så?
Prattänker för oss själva. Räcker det inte med
att bara känna känslan? Mot väggen står kvasten
jag lovade Mårten att ta med till nästa träning.
Den slitna gamla träkvasten balanserar raklång
i högerhanden. Jag rinner längs Södermalms
folktomma gator. En ensam sopbil är ute. Som
en mumlande gråsugga gör den sina korta rusningar mellan husens sopnedkast. Benen trivs i
den lugna sprinten. Himlen har obemärkt skiftat till indigo, men stjärnorna vibrerar svagt ett
tag till.
Kvastens plastborstar är fortfarande styva,
lägger jag märke till. Den kommer att göra jobbet när jag väl är framme. Varm luft från lungorna stöts ut på varje högersteg, kall luft in på
vänster. Kvasten guppar fram i takt i min hand.
Har aldrig sprungit med en kvast i handen tidigare. Ändå ligger den där i perfekt balans, med
sin tyngre borste nära min halvt slutna hand
och pinnen som sticker långt ut. Följsam flyter
den med i stegen.
När jag pressar mig mellan några parkerade
bilar byter jag hand. Kvasten och vänsterhanden
trivs inte alls med varandra. Taktkänslan är borta. Pinnen tippar upp och vänsterhanden skiftar
tyngden fram och tillbaka för att hitta balansen.
Träet i skaftet är strävt och river i handflatan.
Stickorna får andningen att dra ihop sig, och
missar samspelet mellan vänster och höger fot.
Tempot fluktuerar och benen upptäcker hur
tung uppförsbacken egentligen är. Var kom allt
kaos ifrån?
Snabbt byter jag tillbaka. På nolltid flyter
kvasten lugnt och stilla i min högerhand igen.
Fötterna och andningen har snackat ihop sig,
benen saxar metodiskt uppför backen som om

ingenting har hänt. Den enda som är kvar i
villervallan är hjärnan, som förvirrat försöker
felsöka problemet i efterhand. Jag korsar den
dubbelfiliga vägen och följer cykelvägen mot
vattnet. Ljuset pressar långsamt tillbaka mörkret. Mårten står som vanligt och väntar på mig
vid utegymmet.
I en triumferande gest håller jag upp kvasten
över huvudet medan jag slår av på takten. Som
ett barn på julafton kastar sig Mårten över kvasten och börjar borsta bort löven på trädäcket.
Jag ser hur han myser med den enkla uppgiften;
mannen som om tre timmar sitter i projektledningsmöten över fyra tidszoner och pratar om
interface usability. Men just nu är den här höstmorgonen bara vår. Ingen annan orkar gå upp
så här tidigt. Mellan de tunga lyften småsmular
vi om allt möjligt; rädslor kring att bli en bra
eller dålig pappa, den ständiga pengaångesten
och hur länge låsta cykeln har stått vid trädet.
Snart ringer vi polisen. Det säger vi varje gång.
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intervju med
ninja thyberg
Det var ett misstag att knåpa ihop ett dussin
välformulerade frågor som jag trodde skulle
fånga ämnet inspiration på ett kort och koncist
sätt. Ställer du en fråga är det som att trycka
på en pratknapp; jag drar iväg på sidospår hela
tiden också, säger hon. Och det gjorde hon.
Inte så märkligt egentligen eftersom området
Ninja har dedikerat sig åt är stort och komplext.
Det krävs mer än en lunchtimme på ett stökigt
sushihak för att täcka in temat sexualitet.
Redan i unga år kom insikten för Ninja att
identiteten av våra kroppar hade olika förutsättningar. Intresset för socialiseringsprocesser växte, och ett kritiskt undersökande av sin
egen upplevelse av sig själv och sin sexualitet
som social konstruktion blev en grundsten i
Ninjas arbete. Att det blev film som forum
var på många sätt en blandning av hennes
intresse för dans och ljud. I början var det fritt
experimenterande med filmens formvärld av

hastigheter, koloreringar och klipptempon. Nu
är det ett professionellt verktyg som bär fram
hennes idéer.
Jag har arbetat upp en lyhördhet inför mig
själv, hur jag påverkas av olika bilder i samhället. Genom att dela upp mig själv i fördomar,
känslor och begär kan jag använda min magkänsla när jag letar idéer. Har jag en tes så följer
jag upp gensvaret i mig själv, fortsätter Ninja.
Vid det här laget har jag slukat mina nio bitar
sushi; jag får lite dåligt samvete när jag ser att
hon sitter med första biten svävandes mellan två
pinnar. Vi småpratar en stund om annat som är
lättare att äta till. Lunchrusningens kakofoni av
stolskrap, tissel tassel och vanligt jobbskvaller
ebbar snabbt ut.
Jag undrar var inspirationen kommer ifrån?
Jag tycker det är svårt att säga exakt i vilken
stund det kommer, men generellt är det i kontakt med annan kultur, reklam eller i sociala
sammanhang. Böcker är också en stor källa, och
kroppar. Jag ser kroppar och det inspirerar mig.
Idéerna kommer hela tiden, några hinner jag
skriva ner. Utav dessa är det någon som håller

tag och växer. Grundriktningen i idéerna handlar mycket om att förskjuta perspektiv. När jag
får en aha-upplevelse vill jag förmedla den här
känslan. Det är vad jag vill åstadkomma med
mina filmer.
Hon tar upp exemplet 50 Shades of Grey
(en fruktansvärd bok på många plan poängterar hon) som ett ursprung för en idé om att
vrida på maktrollerna, att göra en ung kille till
ett sexuellt objekt. Ninja har arbetat mycket
med våldtäkten som idé. Hon understryker att
det inte handlar om hämnd eller ge igen, utan
mer som ett sätt att göra själva handlingen tydlig som aktion och inte göra den könsbunden.
Efter att i hela sitt liv ha identifierat sig som ett
möjligt våldtäktsoffer, är det en frigörelse att få
experimentera med perspektivet som förövare
istället för offer. Idén expanderade till en tydlig film om en ung man som fantiserar om en
framgångsrik kampsportskvinna, där han kan
vara den passiva och hon den aktiva.
En liknande process från idé till film är ett
kommande projekt som kan beskrivas som erotisk konstfilm. Med en fascination av manliga
muskler, en symbol som är laddad av makt och
möjlighet till tvång, är målet att lyckas koda om
objektet muskler till något icke-hotfullt och
maktknutet. Utgångspunkten är en hästs anatomi med sin enorma muskelstyrka, men som
samtidigt ses som stor och varm, fullkomligt
ofarlig i jämförelse med djur som björn eller
varg. I det här stadiet av processen har Ninja
hittat en straight östeuropeiskt performancegrupp som blandar välpumpade muskler med
högklackat och manliga accessoarer.
Förskjutningen Ninja pratade om tidigare
blir tydlig. Analyserandet av identiteter och
att arrangera om upplevelsen är hennes modus
operandi. Inspirationen finns som alltid mitt
framför oss. Det handlar bara om att bli bra på
att fånga känslan och våga arbeta sig framåt,
utan att vara helt säker på slutmålet.
Lunchhaket är helt tomt och Ninja är försenad till en work-in-progress visning av sitt

nuvarande projekt. Vi skyndar ut i det blöta
höstrusket. Jag tackar för ett trevligt samtal om
ett ämne som är så stort att ingen lunch i världen skulle räcka för att täcka det. Men timmen
var nog för att bli inspirerad.
Magic moment av Ninja Thyberg
Mina Magic Moments handlar om att få syn
på något utifrån en ny vinkel, där en intellektuell förståelse plötsligt landar känslomässigt
på grund av en ny läsning. Det kan handla om
att förskjuta perspektiv eller addera ett nytt element som sätter allt i ett annat ljus. Ett exempel var när jag nyligen såg Rihannas senaste och
mycket omdiskuterade musikvideo Pour it up.
I videon finns många bilder av en halvnaken
pole-dansös som med oerhörd skicklighet gör
akrobatiska konster på stången. Och det gav
mig idén om en filmsekvens där en ballerina
dansar klassisk balett runt en strippsång till hård
technomusik och laser. Eller en kvinna som på
ett porrigt vis strippar av sig sin ballerinaklädsel
till klassisk musik. Det handlade helt enkelt om
att ifrågasätta vår läsning av en avklädd kvinnokropp som konst i ett visst sammanhang och
billig skräpkultur i ett annat.

Ninja Thyberg, regissör och manusförfattare
utbildad vid Broby Grafiska manusutbildning,
Stockholms Dramatiska Högskola och
Fridhems Folkhögskola.
Hennes filmer kretsar kring teman som kropp,
makt, sexualitet och gruppdynamik. 2012 vann hon
New Talent Award, som består av 300 000 kronor
i produktionsstöd. Vid Filmfestivalen i Cannes 2013
var hennes kortfilm Pleasure den enda svenska
filmen i tävlan. Filmen vann Canal+ Award på festivalen. Hennes nya kortfilm Hot Chicks tävlar i Sundance 2014 och i Startsladden på Göteborg International Film Festival.
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Jag är filmare och videokonstnär och de senaste sju åren har jag arbetat som filmcolorist på postproduktionsbolag i Stockholm. Det är ett
fantastiskt yrke och har varit min stora filmskola, då bildberättande är
en av min stora passioner.
Jag älskar stil, färg, form, ljud, musik och film. Att konst kommunicerar. Att ett verk kan bli som ett eget universum. Att det alltid finns
nya sätt att forma om saker på och att påminna eller bli påmind om
ett tillstånd.
Jag vill kunna befinna mig i olika världar och kunna skapa fritt inom
dom områdena.
Jag älskar också äventyret och började tidigt att resa mycket själv
och har bott längre perioder i Kanada, usa, England och Island. Många
gånger under resorna har jag frågat mig varför jag reser och vad jag letar efter. För mig gör det inget om man inte har självklara svar. Tvärtom,
det finns alltid mer att utforska.
Jag blir inspirerad av sexualitet, krigaranda, att inte ge upp, att
utforska och bryta trötta mönster, knivskarp klarhet och enkelhet.
Naivism är inte ett negativt laddat ord för mig.
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Det börjar med ingenting. Så litet att det nästan inte existerar. Men så en dag kommer den.
Idén. Från ingenstans.
Eller? När jag har upplevt detta så har det varit
som en vision av något som silats ner till sin
essens och befäster det jag har velat uttrycka
men inte kunnat hitta rätt ord, plats eller form
för. Ett lasso som får alla bitar att falla på plats.
Minnen, det psykologiska, känslan, atmosfäriska, karaktärerna, musiken och så faller det ihop
i en handling som nu känns möjlig.
Men jag tror att det är svårt att hitta det perfekta på en gång. Idén blir snarare till en grund
som sedan tar fart i en egen process som kan
bli som en egen värld. Det är i den processen
jag känner att livet är som bäst, sinnena som
vassast.
Det är då jag vågar gå in i mig själv och det är
då jag vågar tro på värdet i det jag vill säga.
Grundidén förblir väsentlig och ett frö man alltid kan komma tillbaka till för att se om man
håller sig sann, till sig själv och till idén.
För idéer är magiska. Ord och tankar sprider
sig som atomer och därför är också det tillfälle
då verket möter sin publik magiskt. En ny fysisk
och psykisk reaktion, som jag inte har kontroll
över, kan bli resultatet av det mötet. Jag hoppas
att mina verk kommer att beröra och inspirera
andra och gro till något nytt. Att jag som konstnär kan vara med och ge till denna energi.
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intervju med
axel petersén
Jag träffade Axel Petersén som med framsteg
debuterade med långfilmen Avalon, 2011. Han
har bred resumé med konstfilm, dokumentärer,
kort - och långfilm. Jag rekommenderar varmt
att se dom alla. Jag hyser stor beundran och
respekt för hans verk då han har så stark konstnärlig integritet och ett förtjusande sätt att få en
att känna igen sig i hans filmer likaså som det
känns främmande. Och ett unikt förhållningssätt till sina karaktärer så att det verkligen blir
hans historia.
Nu, sedan en lång tid tillbaka jobbar han med
sin andra film Under Pyramiden. Axel har med
denna film gett sig in i en ny genre, äventyrs
thriller.
Det har varit en lång spännande resa med
manusarbetet som nu börjar bli klart. Genren
i sig har en slags hjältestruktur så han har läst
Joseph Campbells bok om hjältar. Campbells
sätt att se på de, är som att det mer eller mindre är samma historia som berättas i nya former.
Ett välkänt citat ur introduktionen på hans bok
The Hero With A Thousand Faces lyder:
”A hero ventures forth from the world of
common day into a region of supernatural wonder: fabulous forces are there encountered and
a decisive victory is won: the hero comes back
from this mysterious adventure with the power
to bestow boons on his fellow man.”
Den stora utmaningen för Axel har varit att
behålla sin integritet, undertexterna och mystiken med det orientaliska och bikaraktärer och
balansera det med den så kallade matematiska
formeln som genren innebär och lyckas göra
det på ett sätt som blir hans eget. Likaså är hans
hjälte en kvinna som också det blir ett nytt sätt
att förhålla sig till genren. Att tänka nytt.
Vi pratade om filmens Magic Moments och
han berättade om en scen som kom till tidigt
i arbetet. En scen som ligger efter filmens

sista klimax. Den innefattar ett uppvaknande
för huvudkaraktären där hon har lärt sig av själva resan i filmen och kan nu se klart eller klarare
vem hon är och sin omgivning. En stor insikt
efter långt sökande. En sådan där scen som
är enkel men säger så mycket. En nyckelscen
som hela filmen driver fram emot. Och under
manusarbetet inte varit så stor diskussion runt
för att den är så självklar att den ska vara där.
Att dom har pusslat runtom den men alltid låtit
den ligga kvar där på sin rätta plats.
Axel berättade att scener som dessa ofta kommer upp när han sitter i karaktärsutvecklingsstadiet. Och vi konstaterade att en film inte
kunde ha för många Magic Moment, utan att
det är en balans.
Vissa scener han känner starkt för men måste
tas bort kommer han eventuellt bygga vidare på
i fristående verk som till exempel konstfilm.
Han lärde sig under klippningen av Avalon
att vissa scener som hade tillkommit i slutet av
manusarbetet plockades bort för att de hade
blivit överflödiga, vilket resulterade i att de gick
tillbaka kanske tio versioner i manusstadiet, där
det var mer sant i vad historien skulle berätta.
Många som sett filmen tycker att dansscenen
med Johannes Brost på klubben är ett Magic
Moment. Tankarna för Axel med den scenen
var att alla känslor, dåliga som bra skulle rinna
och flöda fritt över karaktärer, vilket gestaltas på
ett enkelt sätt i hans dans men det som byggts
upp till denna scen förtydligar karaktärens sinnesstämning. Slutscenen är den scenen Axel ser
som den starkaste Magic Moment, men han
berättade att det har inte varit självklart för alla.
Att det för honom är så tydligt vad han vill säga
där, men när den har tolkats fritt inte är lika
tydligt för alla.
Hur vet man då att ett Magic Moment är bra.
Det kanske inte direkt går att svara på men att det
är någonting som är självklart för historien och
innefattar det väsentliga med det man vill berätta.
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Det absurda och skruvade har alltid lockat mig,
oavsett om jag har skrivit, tecknat eller filmat. Verkligheten, exakt så som den ser ut, får jag nog av på
nyheterna. På något sätt tror jag att filmberättandet
för mig handlar om att bearbeta den enorma massan av bilder och historier som vi får i vårt nyhetsflöde. Med mina historier vill jag ställa vår verklighet
upp och ner, synliggöra det bisarra och absurda genom att skildra världen som just absurd. Jag tycker
också att humor är något förbisett när det kommer
till vad som anses kunna berätta något viktigt. För
mig är komedin ett oumbärligt verktyg för att göra
oss uppmärksamma på de konstigheter som pågår
rakt framför våra näsor, bakom våra ryggar och i våra
egna huvuden.
Jag heter Nicklas Dahlström, född och uppvuxen
i Gessle-land men är, efter en tur i Skåne, numera
bosatt i Göteborg, (ja, Farväl Falkenberg är väldigt,
väldigt träffsäker).

Nicklas Dahlström
+46 (0)735 36 36 53
nicklas.dahlstrom@gmail.com
http://vimeo.com/nicklasdahlstrom

Stannar vid Grönsakstorget, ropar den burkiga rösten i högtalarna. Jag sitter på vagnen,
elvan mot Saltholmen, på väg hem. Det är trångt
och varmt och jag sitter vid fönstret och önskar
bara att färden snart ska vara över. Ett gäng killar
i tidiga tonåren kliver på och slår sig ner.
Det är väldigt lätt att tro att man vet något.
Att jag som medlem i en upplyst kunskapsklass,
har full koll på hur världen ser ut och fungerar.
Det är väldigt lätt att vaggas in i en känsla av att
man är, som det heter, fördomsfri och öppen.
Killarna är högljudda, skräniga till och med.
Tar mycket plats. Vi andra resenärer skruvar på oss
som i en koreografi. Jag blir fruktansvärt obekväm.
Respektlösa snorungar. Men jag säger ingenting.
De har det säkert inte lätt och agerar väl ut.
Självklart har man fel. Egentligen vet man
ingenting, har noll koll på världen och man har
definitivt, hur mycket man än försöker intala
sig själv om motsatsen, en hel del fördomar om
både det ena och det andra.
Stannar vid Hagakyrkan, trots att vi bara har
färdats tillsammans i två minuter går grabbarna
redan mig på nerverna. Vagnen stannar till,
dörrarna öppnas och ett äldre par stiger på. Direkt
vänder sig en av killarna mot dem.
”Vill ni sitta?”
”Nej, nej det går bra.”
”Jo, jag insisterar.”
Det bästa vi kan göra är att erkänna våra brister och vår okunskap och vara uppmärksamma
på de stunder då våra snäva världsbilder skakas
om. Är det kanske stunder som denna som är
de magiska ögonblick som den här boken handlar om? Små händelser, scener om man så vill,
som skapar en diskrepans mellan vad jag tror
mig veta, och hur det egentligen ligger till.
Ögonblick som påminner en om att man aldrig
får bli bekväm, aldrig får tro att man besitter alla
svar och att man aldrig ska sluta vara nyfiken.

Killarna kliver av på Stigbergstorget, jag åker
vidare. Både skamsen och upprymd.
Grabbarnas handlande gentemot det gamla
paret gick tvärt emot den stereotyp som jag
hade reducerat dem till. Men det är inte deras
handlande som är det anmärkningsvärda i
det här ögonblicket, utan att jag överhuvudtaget reagerar på det. Att jag tyckte att det var
anmärkningsvärt från första början.
Är det inte rätt skrämmande att vi lever i
ett samhälle där något sådant kan kallas för ett
magiskt ögonblick? Hur ser egentligen strukturerna i ett sådant samhälle ut? Varför tänkte jag
som jag gjorde? Jag är ju en del av den ”upplysta” kunskapsklassen. Precis som du.

intervju med
mats jonsson
Mats Jonsson är ensam ansvarig för att jag
överhuvudtaget började läsa serier. När jag för
tio år sedan plockade upp Hey Princess visste
jag knappt vad en serieroman var för något.
Jag hade inte sett något liknande, men jag var
fast. Han är redaktör för seriemagasinet Galago
och serietecknare med det ambitiösa målet att
skildra hela sitt liv i serieform. En kall måndagseftermiddag ringer jag upp honom.
När man pratar om inspiration så pratar man
ofta om de tillfällen där man känner den där
euforin, den där totala lusten. För mig inträffar
det när jag kommer på hur något ska berättas.
Hur en scen ska se ut.
Vi pratar om inspiration och arbetsprocesser.
En serieroman på tvåhundra sidor kräver, får
jag veta, ungefär tretusen arbetstimmar för att
färdigställas.
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Det är ett enormt arbete och jag brukar ha
långa lågintensiva perioder, ibland på flera år, då
jag inte ritar alls utan försöker komma fram till
vad jag vill att nästa bok ska handla om.
Mats berättar att han under dessa perioder
samlar på sig idéer till scener och sekvenser.
Som ett exempel på hur lång tid en idé kan
växa, nämner han en scen ur Hey Princess.
Jag låg där i sängen fastbunden i två timmar.
Jag var ledsen och grät men jag kommer ihåg att
jag tänkte ”fan vilken bra scen där skulle bli i en
serie!”. Och det var 1993, tio år innan jag tillslut
gjorde boken.
För den serieroman som han arbetar med nu
ser det lite annorlunda ut. Där är det ett kärt
barndomsminne, en promenad genom uppväxtorten Bollstabruk, som ställs emot upplevelsen av att gå samma promenad idag.
Jag hade målat in mig i ett hörn efter Mats Kamp,
där jag lovade att inte göra fler serier om min
dotters uppväxt. Och det är hela mitt liv nu. Så
med den nya boken jobbar jag inte kronologiskt
längre, utan mer tematiskt. Jag får lyfta blicken
och ta in fler perspektiv i berättandet.
I en annan intervju talar Mats om att serietecknandet är ett måste, att han måste få ut historierna. Jag ber honom utveckla den tanken.
Det började egentligen med att jag som liten
älskade att rita serier. Det var något jag gjorde
bara. Sen när det självbiografiska kom in i serierna så fungerade det nästan terapeutiskt. Som
ett sätt att få definiera ett eget jag. Efter att ha
vuxit upp i sammanhang där andra tog sig rätt
att tala om hur man var så var serierna ett sätt
att sätta stopp för det.
Numera är det nog så att jag blir olycklig om
jag inte ritar serier. Serierna gör att jag känner
mig produktiv och nyttig. Att skriva krönikor
och så vidare fungerar bara till en viss gräns. Att
bara skriva känns som att fuska.
Även om de terapeutiska verkningarna kanske har avtagit så står den självbiografiska kärnan fast. Samtidigt som historierna känns väldigt äkta och sanna så kan man ändå genom
Foto: Idha Lindhag
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böckerna se en känslomässig båge i Mats karaktär. Jag frågar om förhållandet mellan sanningen och dramaturgin och om sanningen någon
gång fått stå tillbaka för berättelsen bästa.
Mer och mer för varje bok, måste jag säga.
Och det kommer av att jag har blivit mer medveten om dramaturgi och så vidare. Men historierna ligger fortfarande väldigt nära sanningen.
Som exempel på dramaturgiska justeringar
nämner han sekvenser som flyttas kronologiskt
för att kondensera tidsförlopp. Eller hur karaktären Molle i Mats Kamp är en sammanslagning
av två personer.
Från början var det av hänsyn till de verkliga
personerna, men jag märkte också att det blev
dramaturgiskt bättre om läsaren kände honom
från tidigare i boken.
Något som han däremot inte gör avkall på är
sanningshalten i sitt tecknade jags tankar och
känslor. Där är han alltid rak och ärlig.
Folk brukar tro att scenerna på föräldrakooperativet är överdrivna, men det var verkligen
precis så det gick till.
Vi pratar om hur verkligheten kan överträffa
fiktionen, ibland på märkliga ställen, och att det
är viktigt i en självbiografi att hålla fast vid det.
Livet har ingen inbyggd dramaturgi.
Mats eget liv är som bekant den röda tråd
som löper genom hans böcker, men i Mats
Kamp vävs det in en ny tråd när hans dotter

föds. Jag frågar honom om föräldraskapet på
något sätt har påverkat innehållet i vad han väljer att berätta. Mats Kamp är till exempel mycket mer politisk jämfört med Hey Princess.
Ja, Hey Princess är faktiskt vansinnigt opolitisk (skratt). Men det kommer sig av att den
handlar om en tid då jag inte brydde mig så
mycket och var bakfull på första maj. Jag hade
mitt jobb och mina rutiner och det var bra med
det.
Att få barn gör att man blir en del av samhället på ett helt annat sätt. Med lån till lägenheten
blev världsekonomin något jag var tvungen att
sätta mig in i. Sen är det dagis, BVC och försäkringskassan. Och för oss började samhället
monteras ned just när vi kom att behöva det.
Framförallt tredje delen av boken präglas av att
jag var väldigt arg då.
Jag avslutar med att fråga honom om det
påbörjade men tyvärr avbrutna projektet med
att filmatisera Hey Princess.
Det var intressant för att det manuset blev
inte en adaption av boken, istället fick jag gå
tillbaka till källmaterialet och göra en ny adaption av verkligheten.
På frågan om det var svårt att lämna ifrån
sig sin historia för att låta den bearbetas av så
många andra svarar han att han visste att han
skulle bli tvungen att välja. Antingen göra
avkall och gå in i projektet med ett öppet sinne,
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eller att inte göra det alls. Beslutet att gå vidare
fick med sig att han släppte på sanningskravet.
Det här skulle bli en rolig film, en bra historia. Inte Hey Princess i filmform.
Ironiskt nog visade sig det sig sen att vissa
scener i det påbörjade manuset faktiskt låg närmare verkligheten än vad de gör i boken.
Men naturligtvis fick vi göra avkall. Jag
menar, det skulle vara väldigt dyrt att gestalta
både Hultsfredsfestivalen och Roskilde år 1993.
Vad som hände med filmen får ni läsa i
Mats Kamp.
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”A little kid who grew up and fell in love in the Art
of filmmaking, the Art of Stand Up Comedy and
Poetry.”
Svenskfödd skådespelare och ståuppkomiker. Född
1983 i Göteborg. Uppväxt i Malmö. Ibrahim kommer
ursprungligen från Gambia och har fem syskon.
Ibrahim har frilansat som skådespelare och ståuppkomiker sen 2008 och har de senaste åren också
intresserat sig mer och mer för skrivandet.
De genrer som inspirerar honom mest är drama,
komedi och karaktärsdrivna thrillers. De manus han
skriver berör oftast frågor som utanförskap, ensamhet, kamp och orättvisor. Det senaste året har han
jobbat som casting- och statistansvarig för långfilmen John Hron. Precis som denna viktiga film vill
han skapa starka historier som verkligen berör och
engagerar folk. Han har länge varit nyfiken på att
skriva ett manus för film och TV och är öppen för alla
typer av samarbeten.
Idag spelar Ibrahim med en friteatergrupp i
Göteborg som heter Teater Pugilist i pjäsen Trafficking, hedersmord och goa glada kaniner som främst
handlar om rasism och sexism. Ibrahim är även
anställd på Angeredsteatern som skådespelare.
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Berättelser har genom historien förenat
oss människor och då speciellt i situationer
av utsatthet och svårigheter, i sorg och glädje.
Människan blir både styrkt och stärkt av det
berättade ordet. Jag minns att min pappa brukade berätta historier och roliga anekdoter för
mig när jag var liten, om 60-talet och 70-talet
i Sverige. Min pappa jobbade som sjöman
när han var ung och var en av de få svarta i
Göteborg på slutet av 60-talet. Han bodde runt
Vasaplatsen i Göteborg precis där jag bor idag.
När jag vandrar längs Storgatan och upp mot
Avenyn så tänker jag på alla historier min far
berättade för mig och ler lite smått och tänker;
tiderna har verkligen förändrats.
Jag minns att min pappa tittade mycket på
Sidney Poiterfilmer, Alfred Hitchcock och
Marlon Brandonfilmer när jag växte upp.
Därför blev det ingen förvåning att jag följde
samma spår som min far.
Jag har alltid haft många historier att berätta
men aldrig haft modet att skriva ner dem. Jag
har haft så många drömmar och så många mål
men ibland saknar man mod, vem ska jag skriva
till? Vem ska läsa? Jag måste börja skriva, något
inom skriker att jag kan skriva… Dessa frågor
har jag ställt mig själv de senaste tio åren.
Men det var något som hände mig för cirka
fem år sedan något som förändrade mig för alltid, kanske.
Jag upptäckte konsten, kulturen, teatern,
filmen, ståuppen, scenen, berättandet. Jag började skriva, uppträda, rappa, läsa monologer,
läsa manus, skådespela, method acting, dansa,
gestalta rollkaraktärer. Jag blev mer och mer
nyfiken på människor, mer och mer intresserad
av andras livsberättelser och inte bara självbiografiska berättelser.
Idag är det cirka fem år sen jag första gången
stod på en ståuppscen eller en scen överhuvud‑

taget, November 2008 på Röda Sten i Göteborg
på ståuppklubben Bajsnödigt. Mina vänner
tvingade mig upp på scen. Den där känslan att
man skulle korsfästas eller dö inför publik hade
man, men man överlevde. Måste varit den
kvällen som förändrade en för alltid. Då jag
upptäckte ståuppen, teatern och filmen.
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Intervju med Stefan Jarl
Jag blir jätteinspirerad av Stefan Jarl. Stefan
Jarl, född 18 mars i Skara 1941 är en svensk
dokumentärfilmare, filmregissör, författare och
debattör.
Jarl betraktas som en av Sveriges viktigaste
filmare, en värdig arvtagare till Arne Sucksdorff.
Stefan Jarl började som tonåring arbeta som
springpojke hos Arne Sucksdorff, Sveriges då
mest kända dokumentärfilmare. Sucksdorff
kom att bli en av de viktigaste personerna i den
unge Jarls liv. Själv blev Jarl med tiden en av
Sveriges mest framgångsrika dokumentärfilm
are. Han har förmågan att väcka stort engagemang i frågor om vad han ser som samhällets
brister.
Jarl är känd för att göra framförallt dokumentärfilm men också spelfilm med ett socialt
engagemang och har länge varit en engagerad
centralperson inom den så kallade alternativa
filmrörelsen i Sverige. Tillsammans med Ulf
Berggren grundade han 1973 kulturföreningen

och biografkedjan Folkets Bio. Jarl har även
samarbetat, bland annat som produktionsled
are, med en del andra svenska filmare såsom
Bo Widerberg. 1998 gjorde han dokumentärfilmen Liv till varje pris om honom.
Hans mest kända filmalster är den dokumentära Modstrilogin, som börjar med Dom kallar oss
mods (1968) och fortsätter med Ett Anständigt
liv (1979) och fortsätter vidare med Det sociala
arvet (1993), där Jarl under flera decennier följer några människor i ett utanförskap och deras
barns livsval.
För Dom kallar oss mods fick han Chaplinpriset 1968 och för Ett anständigt liv Guldbagge
1979 för Bästa regi. År 1990 fick han ännu en
Guldbagge för sitt samlade kreativa filmarbete.
År 2010 väckte filmen Underkastelsen, om den
kemiska förgiftningen av vår livsmiljö och våra
kroppar, internationell uppmärksamhet och
kallades av FN:s miljöprogram UNEP för “en av
århundradets viktigaste filmer”.
Dom kallar oss mods har på många sätt förblivit en typisk Stefan Jarl-film. Filmen om ungdomarna som kom från svåra förhållanden och

försökte ta revansch genom att leva ut med sprit
och droger och hån mot ”små knegarna” blev en
framgång hos både publik och kritik.
Stefan Jarl är en gigant inom svensk dokumentärfilm. Med Modstrilogin samt ett antal
filmer om olika miljöproblem har han skrivit in
sig i svensk filmhistoria.
Stefan Jarl är nu tillbaka med sin senaste
dokumentärfilm Godheten.
I Godheten ställer Stefan Jarl in siktet på den
hämningslösa kapitalism som skapar rekordstora inkomstklyftor och låter direktörer för
storbolag håva in bonusar som trotsar allt förnuft. Intervjuer med ekonomer och sociologer bekräftar den kolsvarta bilden. Det är skakande, cyniskt och fruktansvärt orättvist, men
också poetiskt och mycket roligt. Skådespelaren
Thommy Berggren fungerar som filmens ciceron.
Filmen belönades med Svenska Kyrkans
filmpris 2013.
Jag vill ställa några frågor till Stefan Jarl,
mannen som inspirerar mig.
Har du något Magic Moment, en händelse, en
plats, en sinnesförnimmelse eller möte som dröjt sig
kvar hos dig än idag?
Som liten var jag intresserad av naturen. Jag
lärde mig av naturen. När jag var tonåring läste
jag i tidningen att Arne Sucksdorff hyrde en
gård nära där vi bodde och skulle spela in en ny
film Pojken i trädet. Några år tidigare hade jag
sett och älskat hans film Det stora äventyret. Jag
minns att jag tillsammans med min kamrat cyklade två mil och kom fram till huset där Arne
Sucksdorff höll till. Vi knackade och bankade
till någon slutligen öppnade dörren. Jag kunde
inte tro mina ögon; det var Arne Sucksdorff
själv som öppnade och han sa ja till vår fråga
om jobb. Jag trodde aldrig han skulle säga ja
men det sa han, även fast jag var springpojke åt
honom så lärde jag mig så mycket om film.
Vad inspirerar dig?
Upplevelser av medmänniskorna, när någon
medmänniska blir illa behandlad eller kränkt
det är min största inspiration.

Vilka personer/förebilder har påverkat dig mest?
Arne Sucksdorff.
Vad gör dig ilsken?
Klassamhället, att vi inte lever i ett jämlikt samhälle, orättvisor i samhället, det gör mig ilsken.
Du har tre guldbaggar och nästan gjort fyrtio
filmer. Vad är du mest nöjd med?
Att jag fortfarande kan göra film, att jag kan
fortsätta hela tiden trots att jag är pensionär, att
jag hela tiden kan hitta nya utmaningar det gör
mig mest nöjd.
Beskriv ditt samarbete med skådespelare
Thommy Berggren, hur korsade era vägar?
Oftast har det varit tillfälligheter att vi jobbat
ihop. Thommy Berggren och jag har känt varandra ganska länge sen 1965 och vi har samma
syn och uppfattning om samhället.
Vad fick dig att göra din senaste film Godheten?
Jag tror att det finns ett stort behov av att diskutera de ökande klasskillnaderna och nedmonteringen av välfärdssamhället. Förhoppningen är
att Godheten ska bidra till den debatten. Filmen
handlar om förlusten av det gemensamma i
samhället och med den vill jag nå ut till vanligt
folk och väcka debatt.
Vad fick dig att göra dina samhällskritiska
filmer?
Jag går igång när livet kränks. Jag vill ställa frågor för att väcka diskussion och engagemang.
Vad har du för tips för oss blivande manusförfattare, vad för sorts film vill du se?
Filmen Äta, sova och dö är ett bra exempel på en
viktig film som verkligen berör. Det bästa är att
hela tiden hitta nya sätt att se på verkligheten,
synliggöra det osedda.
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Regissör, skådespelerska, manusförfattare och kompositör med ett 50-tal scenproduktioner i bagaget.
Livet och döden. Kärlek och överlevnad. Sprickor,
mörker och svindlande ljus. Absurd vardag, magiska
ögonblick. Humor och djupaste allvar. Samtidigt.
Parallella spår som pågår, jag och en annan människa som möts, på bussen, på djupet, flyktig, för alltid.
Vad vet vi egentligen, om hur vi påverkar varandras
liv, varandras val.
Jag tror på konstens möjlighet att skapa en känsla
av att vi greppar det ogripbara. Att vi nuddar vid
svaren, att vi blickar in i varandras universum och
expanderar.
Humor, drama, film, foto – ett psykologiskt porträtt eller en barnmusikal. Uttrycksformerna kan
variera. Det handlar alltid om vad det är att vara
människa.
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Jag står med Peter Lönnqvist vid eldkorgen i
den ljumma sensommarkvällen. Det är mörkt,
men elden och de stora rislamporna som hänger
inne i den öppna ladan lyser upp omgivningen
med ett milt ljus. Vi har inte setts på så länge.
Det känns härligt och som hemma att vara här,
på hans flickväns föräldrars gård, med människor i olika åldrar. Ett spädbarn, ett kompisgäng,
fastrar och farbröder. Det doftar salt av kräftskal
och röken från elden sticker lite i ögonen. Peter
berättar om en föreställning han sett, och vi
kommer in på politiska ämnen. Plötsligt säger
han, att han har förstått att vi måste prata om
det politiska samtalet. Att vi inte kan hålla på
med ställningskrig, utan att det är samtalet som
är det viktiga, att vi måste prata om formerna
för hur vi talar med varandra. Hur för vi våra
samtal? Hur kommer vi någon vart? Hur hör
vi på allvar vad någon annan säger? Vi kommer
inte att komma vidare, demokratin kommer
aldrig att fungera, om vi inte hittar nya former
för samtalet.
Det snurrar till i mitt huvud. Det är bara en
dryg vecka sedan jag hörde honom säga samma
sak. Exakt samma sak. Ordagrant. Skillnaden
är, att då drömde jag. Jag sov i en säng i Skövde
och drömde om Peter och att han sa just de här
orden till mig. Jag tänkte i drömmen att det var
så bra sagt, att det var så likt honom att säga just
så. Och nu sa han det igen, vid en eldkorg, på
en kräftskiva.
Den där känslan av ett svindlande universum
som vi aldrig kommer att kunna förstå. Känslan
av att allt, precis allt, är sammankopplat. Att vi
inte anar ens en miljarddel av helheten. Att det
finns världar som vi bara, vid vissa gudabenådade tillfällen, ser glimtar av. Men det sker ändå.
Dörren mellan dimensionerna ställs på glänt.
De finns där, de magiska ögonblicken. De gör
mig lycklig. En förvissning om att allt, på något

oförklarligt sätt är i sin ordning, liksom sprider
sig i hjärtat som en flod av varm lava.
Jag sa det till honom, att han sagt samma sak
i min dröm. Han skrattade glatt och förvånat
och självklart på samma gång, och sa att det var
skönt, då hade han verkligen kommunicerat det
som var viktigt för honom just nu. Sen pratade
vi vidare och bestämde oss för att starta ett politiskt parti.
En magisk kväll i början av september.
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intervju med
baker karim
Hela mitt liv har varit fullt av Magic Moments.
Jag blir oerhört inspirerad av Baker Karim.
Här är en man som ställer sig rak i ryggen och
säger rätt ut i offentligheten, att vi måste ha rättvisa. För alla. En man som suddar ut begreppet
”vi” och ”dom”, och säger att vi måste se våra
egna, förtryckande strukturer, som till exempel
de patriarkala, och inte projicera våra problem
på vissa grupper i samhället (läs ”invandrare”)
bara för att ”vi” tycker det är lättare att se att
”dom” skiljer sig från ”oss”. Baker tar ställning.
Han har en stark samhällsröst. Jag uppfattar
honom som modig och en föregångare.
Baker Karim kom som ettåring till Sverige
med sin familj, som flytt undan diktatorn
Idi Amins regim i Uganda. En regim präglad
av brott mot mänskliga rättigheter, etnisk rensning, politiskt förtryck, fängslanden utan rättegång, avrättningar och ekonomiskt vanstyre.
Efter gymnasiet flyttade Baker till Hollywood,
studerade film och arbetade som produktionsledare på filminspelningar. När han efter några
år flyttade tillbaka till Sverige och gick till
Arbetsförmedlingen för att skriva in sig som
jobbsökande, ville handläggaren skicka honom
på en kurs i svenska för invandrare.
”Min flickvän grät” berättar han när han
har ett seminarium för oss på manusförfattarutbildningen. ”Hon var blond och blåögd och
trodde inte det var sant att det här hände i hennes land”. Men krocken med det fördomsfulla
systemet kanske blev ett startskott. Baker gick i
vilket fall hem och gjorde sin första film. Sedan
dess har han gjort flera långfilmer och arbetat
som regissör, manusförfattare, klippare samt
filmfotograf på de flesta stora produktionsbolagen i Sverige.
2013 startade Baker The black list, en förteckning över svarta kulturarbetare. The black list
delas ut till producenter och beslutsfattare inom

scenkonst- och filmområdet, samt till rollsättare. Något som verkar behövas. I en intervju
läser jag att när Baker 2009 gjorde svt-dramat
Familjen Babajou, kunde rollsättarna inte namnge två svenska, svarta skådespelare.
Efter Kulturradions och SVT Kulturnyheternas
inslag om The black list fick Baker ta emot runt
10 000 hatmail. I en intervju i Kulturnytt från
12 mars 2013 säger Baker att ”Det verkar finnas
en grupp människor som inte vill att det ska
finnas rättvisa och jämlikhet i världen. Det är
någon privilegierad grupp som känner sig hotad
när de inte får förtrycka andra”.
I november 2013 tillträdde Baker som ny
långfilmskonsulent på Svenska Filminstitutet.
En kursare frågar Baker vid vårt seminarium,
om han tror att han blivit ”inkvoterad”. Baker
svarar; ”De insåg att de behöver förändring. Och
enda sättet att få förändring är att förändra”.
Jag vill ställa några frågor om inspiration till
mannen som inspirerar mig.
Kan du berätta om ditt första barndomsminne?
Mitt första barndomsminne är jag inte säker på
om det är ett minne eller inte. Det är i alla fall
minnet av en stor Coca Cola-lastbil som står
parkerad bakom min pappas butik i Centrala
Kampala. Minnet är kopplat till den trygga och
angenäma doften av bensin och förnimmelsen
av en faderlig gestalt någonstans. Jag var inte
mer än ett år när jag lämnade Uganda, så det
kan ha varit nåt annat jag ”minns” här. Men jag
tror det var såhär.
Tror du att det här minnet avspeglar något i
din personlighet, den vuxna människa du är idag?
Kanske på något djupt plan, men inget som jag
är medveten om.
Vad inspirerar dig?
Alla möjligheter.
Jag tänker på att “inspirera” betyder “andas
in” och att “expirera” betyder “andas ut”. Att man
andas in intryck–bearbetar och processar–och sedan
andas ut ett uttryck. Hur tänker du kring det?
När jag är riktigt inspirerad så betyder det för
mig att alla mina sinnen, krafter och känslor är
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involverade i en process som bara kokar. Tankar
och idéer och infall kommer alla på en gång.
De få gånger detta resulterar i något som faktiskt blir bra, så känns det inte som om jag hade
något med saken att göra. Jag var inte involverad. Det liksom hände av sig själv. De gånger
jag suttit och kämpat mig igenom en process
har det inte riktigt blivit lika bra. Det är skillnaden mellan att låta arbetet ske genom mig eller
att tvinga mig genom arbetet.
Vad är dina tankar kring inspiration och motstånd, att man kan behöva något att ta spjärn
mot, en krock, en konfrontation för att inspirationen ska börja ta sig form i konkreta uttryck?
Bägaren måste rinna över på nåt sätt, tror jag.
Jag är säkerligen en ömtålig själ, så jag tar saker
som händer väldigt hårt. Även små saker kan
göra mig illa. Livets minsta förnedringar och
misslyckanden. Jag är dessutom neurotisk och
folkskygg (vilket ingen tror på) så jag har mycket att ta spjärn mot. Så man samlar på sig en
massa som man tar ”spjärn mot” tror jag. Sen är
det som sagt, en rusning (i bästa fall) av inspiration som följer på det.
Jag blir själv väldigt inspirerad av din starka
samhällsröst, att du tar ställning och är tydlig i
brännande frågor. Din röst gör mig modig. Kan
du säga något om hur du tänker kring det?
Så har det inte alltid varit. Känslan av att det är
vårt ansvar att ta ställning, det är nåt som jag
vuxit in i. Tidigare var jag helt emot att uttrycka
mig politiskt eller om samhället. Jag ville göra
min grej på min egen kammare. Det var inte
bra. Jag var tvungen att ”höja blicken” och det
har fokuserat min kreativa energi också.
Om man inte vågar vara ärlig är man ingen
människa utan bara en liten lort. Kanske man
kan säga.
Finns det någon skillnad mellan när privatpersonen Baker blir inspirerad, och när konstnären
Baker blir inspirerad? Vill du alltid omsättta det
som inspirerar dig i konstnärliga uttryck, eller
finns det vissa saker som inspirerar dig privat och
andra som inspirerar dig konstnärligt?
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Det finns nog ingen skillnad mellan mig som
”privatperson” eller kreatör.
När du startar resan med att skapa en film, vad
är det som tänder gnistan, hur börjar det?
En möjlighet. Jag ser en möjlighet att göra nåt
och sen börjar jag undersöka om det går att
göra. Ofta har jag haft idiotiska idéer som: ”går
det att göra en film i Europa med ett filmteam
och utan manus?” - sen har jag gett mig själv 30
dagar att ta reda på det. Det gick. Men det blev
inte helt lyckat, kan sägas.
Hur kommer det sig att du valt att jobba med
just film som uttryck?
Jag vet faktiskt inte. Jag ville först bli konstnär
(bildkonstnär) och satsade mycket tid på att
teckna och måla när jag var liten. Det övergick i fotografi som jag höll på med mycket.
Framkallade svartvita rullar och allt det där. Sen
ville jag syssla med specialeffekter och började
med FX-make up. Sen datorgrafik och tillslut
blev det film. Det var alltid visuella uttryck.
Idag varvar jag ner med fotografi (stillbilder)
och grafisk design på hobbynivå. Särskilt design
skänker ett lugn och en kontroll som inte finns i
en så rörig och osäker filmprocess. Design är ju
på sån detaljnivå. Varenda millimeter måste vara
rätt. Sånt kan jag pilla med i flera dagar innan
det är klart. Det blir oerhört tillfredställande.
Har du något Magic Moment, ett möte,
en händelse, en sinnesförnimmelse, ett ögonblick
som dröjt sig kvar, som är levande i dig?
Hela mitt liv har varit fullt av Magic Moments.
Det är faktiskt sant.
Hur tänker du kring att inspirera andra? Är det
viktigt för dig?
Oerhört viktigt av någon märklig anledning.
Det är det som är viktigt för mig i längden. Jag
blir alltid nästan genant stolt om jag får veta att
jag inspirerat någon. Det är värt massor.
På vilket sätt vill du inspirera?
Jag vill beröra. Jag vill veta att det jag gör betyder någonting. För någon. Jag tror att konsten
är ett sätt att lysa upp en mörk och obegriplig värld. Vi har möjligheten att nå varandra

genom det ljus som konsten sprider.
Så för mig är ”att inspirera” = ”att illuminera”. Jag kanske tänder ett litet ljus hos dig, i
det mörker du befinner dig i. Det innebär att vi
båda fick syn på nåt som hjälper oss att överleva.
Skänker oss vetskapen om att vi är där. Båda
två. Tillsammans.
Har du något mer du vill säga eller tillägga?
Nej tack, det var så fina frågor så.

Filmer i urval
2009 Familjen Babajou (TV)
2005 Fragments of an Unfinished Journey
2003 Swedenhielms(TV)
2003 The Apple Tree
2002 Malcolm
2001 Fyra kvinnor
Filmmanus i urval
2005 Fragments of an Unfinished Journey
2001 Fyra kvinnor
2000 Rampljus
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jag har en orkester
i mitt huvud

Jag kom in på Broby Grafiska manusutbildning i september i år och
kan inte sägs annat än hur glad jag är och hur jag trivs med att sitta i
samma rum med likasinnade människor. Vi ger. Vi delar. Vi upplever
och berättar vad som finns i våra huvuden. Det finns en tillit till varandra, fast vi inte har känt varandra så lång tid.
Under min tid på Broby Grafiska vill jag få ihop mina historier och så
småningom bygga en filmisk bro mellan Chile och Sverige med mina
kulturella präglingar. Min ambition är att etablera mig som manusförfattare / regissör och arbeta med film till mitt sista andetag och ser
fram emot att visa världen mina filmer.

Gabriela Salazar
+46 (0)760 18 72 22
ga.salazar.m@gmail.com
www.filmrunrun.com

En favoritreplik från den chilenska filmen
Fuga från 2006. Pablo Larrains opera prima.
Det var nog en av de första chilenska filmer
jag verkligen tyckte om.
Filmen handlar om en melodi och hur
en man försöker fly från den; när en annan
man försöker göra den till sin egen. Det är
en resa genom musiken och ens egen dårskap. Ett universellt drama om det mänskliga beteendet när det kommer till skapandet,
komplexitet i det kreativa och avundsjukan.
Jag var i Chile, på väg till Sverige men det visste jag inte än. Det skulle dröja ett år innan jag
kapitulerade inför min egen frustration och
lät mig själv gå vidare. Till och med ta avstånd
från filmskapande och med tiden se om vi
någonsin skulle hitta tillbaka till varandra.
Jag hade bott i Chile sedan 2003. Reste dit för att
studera film, men under de åren jag var där blev
mötet med mitt eget främmande land något jag
mest lärde mig av och som jag ville utforska.
Då kunde jag inte riktigt sätta ord på hur eller
vad jag kände, men jag visste att film skulle på
ett eller annat sätt bli mitt språkrör, men än
hade jag inte modet att ta på mig den rocken.
Det är helt otroligt på hur man ibland, utan att
veta vad som kommer att hända, bara agerar
efter vad ens instinkt säger till en. Oavsett vad.
Jag bar Fuga i mig och även den underbara och
kaotiska musiken till den. Jag återvände till
Sverige med många känslor och intryck, men på
pappret hade jag nog inte åstadkommit så mycket.
Målet med att gå på universitet var ju att ta examen och jobba inom film. Helst ha gjort en cool
film som hade rest runt på ett par A - festivaler
och jobba med sin andra film.
Jag hade den chansen, men jag avstod för
jag kunde inte förmedla vad som fanns i min
hjärna. Jag kunde inte få dem att resa ner till
mina händer och låta dem landa på pappret.
Jag hade en film i huvudet som jag inte

vågade spela upp.
Jag försökte arbeta med film, men det gav
inte det resultatet som jag annars kunde ha
åstadkommit och längs vägen irriterade jag
många människor som ville sträcka ut en hand
till mig. Till slut brände jag alla mina broar
och på något konstigt men magiskt sätt var det
något som behövde hända för att jag skulle känna mig lättad och börja min process.
Jag såg mig själv på en öde ö och den enda
transporten in till fastlandet var en roddbåt
som sakta gled ut till havs och jag stog helt stilla, medan den gungade längre ut i havet. När
båten inte längre var inom mitt räckhåll kunde
jag inget annat än att börja utforska ön. Titta
ner på mina fötter som pressades mot stranden
och börja gå. Det är något fantastiskt att sätta
en fot framför den andra och börja gå, sakta
börja ta fart igen. Känna sig stark och med mod
att återerövra sitt eget kungarike.
Jag började skriva min film med basverktyg
inom manusskapandet, men jag lät känslan
guida mig och kunskapen jag hade fått av allt
filmtittande blev mina praktiska exempel på
hur jag kunde få ihop en historia. Jag skrev ut
manus till mina favorit filmer. Tog vad som jag
behövde från dem och blandade med det jag
själv hade.
Jag hade en rytm och jag visste hur jag kunde
navigera med den. Jag litade på mina instinkter
helt och hållet.
Så småningom började roddbåten skymta i
horisonten. Den kom allt närmare, jag väntade
på den vid strandkanten tills
den gungade fram till mina tår.
Jag klev in i den. Tog årorna och
började ro för att följa min
lycka.

intervju med iram haq
Född och uppväxt i Oslo med pakistanska
rötter. Hon väljer ett ställe som är kreativt,
kulturellt, och intensivt inför vårt första möte.
Drag i hennes personlighet, hon följer sina
instinkter när hon regisserar och ler varmt så
fort hon får chansen. Hon försökte ge bort
frön till sin långfilmsdebut genom kortfilmen
Skylappjenta (2009), men efter en kaotisk resa
med manus som gång på gång kom tillbaka till
henne regisserade hon kortfilmen, som bland
annat visades i Sundance.
Hon växte in i rollen som regissör och skrev
samt regisserade långfilmsdebuten
Jeg er din, som i år är Norges Oscarsbidrag
för bästa utländska film. Iram Haq är precis där
hon behöver vara.
Det har varit en process. Jag kunde inte riktigt ha
gjort detta tidigare, men jag är glad att jag litade
på min magkänsla och fortsatte, berättar Iram.
Vi sitter på kaféet i litteraturhuset i
Oslo. En liten oas för stora författare som
fristadsförfattare.
Det finns olika salar för föreläsning, debatter och
konsert, berättar Iram och fortsätter:
De har också ett skrivloft som man kan ansöka
till för att sitta och skriva. Det är ett fantastiskt
ställe, men kanske lite livlig för intervjun,” ler
Iram charmerande och ser sig omkring runt på
kaféet, som är fullt med människor: unga studenter som tar sig en öl och pratar om skolan
till folk som lunchar eller sitter och skriver på
sina datorer, sippar på sitt te eller kollar efter en
intressant bok från bokhandeln.
En servitris kommer över till vårt bord. Iram
har svårt att bestämma sig. Medan hon tittar på
menyn sneglar jag ut genom fönstret. Jag ser de
rödgula bladen dansa med vinden på trädets
grenar, för att sedan falla långsamt ner på marken som är fullt av dem.
Parken utanför känns som en magisk värld där
jag kan se Skygglappsflickan vandra. Kortfilmen

har ett metaforisk universum och är baserad på
Rödluvans äventyr samtidigt som den är dagsaktuell och växlar mellan fabel och verklighet.
Skygglappsflickan har aldrig varit utanför sitt
hem, och måste vandra igenom skogen för att
besöka sin farmor. På väg dit möter hon en
nordman som hon förälskar sig i och sin farbror
som vill ta henne till Pakistan och gifta bort
henne.
Iram beställer ärtstuvning och karbonade
(norsk pannbiff). Själv tar jag ett glas vatten och
märker att medelåldersparet som sitter bordet
bredvid tittar undrande på oss, som om vi vore
pusselbitar försöker de lista ut vad vi tillhör och
vilka vi är, medan jag försöker lista ut vem Iram
Haq är.
Precis som Skygglappsflickan vandrar Iram
runt i ett metaforisk filmuniversum, men utan
några skygglappar. Hon vill se åt alla håll,
berätta historier som berör henne och som har
ett ursprung i de egna erfarenheterna från den
pakistanska kulturen.
Det har handlat mycket om den kulturen som
mina föräldrar kommer ifrån, som är fylld av
klyschiga tabun som hindrar en att leva ett fritt
liv. Det är så mycket kring att vara skamfull och
aldrig riktigt ha tillgång till den fria viljan som
norsk-pakistansk kvinna, säger Iram Haq med
ett allvar i blicken. Hon fortsätter.
Att skapa dessa universum för att prata om allvarliga ämnen har gjort att jag har samlat modet
för att dyka djupare och nå den råheten som jag
nådde med Jeg er din.
En film om en kvinna i en komplex värld.
Om att frigöra sig från något och hamna på en
annan plats och försöka gå vidare därifrån. Att
ha en länk till något som tär på en, kulturen och
familjen, för man är i så stort behov av kärlek
att man gör illa sig själv för att få den. Länken i
relationen till en son och försöket att ge honom
det hon aldrig fick.
När jag började skriva filmen tänkte jag på vad
som kunde ha hänt med Skygglappsflickan efter att
hon hade brutit med sin familj. Jag frågade mig

själv: Hur skulle hennes värld ha sett ut efter 20
år? Det var så skapandet började.
Jag frågar henne om hon tänkte på vad hennes familj skulle säga om filmen.
Egentligen inte. Jag var tvungen att ta ut den
delen av mig och jag visste att filmen inte skulle
ha en plats i den traditionella pakistanska miljön, men samtidigt har jag inte gjort denna film
för den miljön. Jag har gjort den för mig, för de
som är utanför. För de ”alternativa”, som man kan
säga.
Med ”alternativa” menar Iram de pakistansknorskar som har fallit bort. De som har varit
tvungna att bryta upp med sina familjer för att
själv kunna följa sitt hjärta och leva ett liv. Lite
som hon själv.
Jag frågar henne om vad hon känner sig som.
Jag observerar. Jag känner mig… Hon stannar till
igen för att sedan rycka på axlarna.
Jag vet inte vad jag känner mig som, norsk eller
pakinstansk. Iram blickar upp mot taket, precis
som om hon hade ett moln fullt med tankar
och hon ska välja en.
Man behöver sin frihet och denna alternativa
bakgrund som jag har skapat gör att jag kan dyka
in i det norska samhället. Jag kan inte utesluta det
ena från det andra, men jag kan få det att fungera
inom mig.
Jag tänker på hennes ord. Att vilja använda
film som sitt språkrör. Iram berättar om hur
hon omedveten censurerade sig själv när det
kom till hennes skapande.
Censurerar du dig så kommer du aldrig till
nakenheten. Den ärligheten är jag intresserad av.
Ärligheten, nakenhet, det torra. Utblottat. Det är
såna ord som ekar i mig när jag skapar och sen kan
det bli lite hur som helst. Kanske inte så brutalt
men alltid ärligt.
Iram berättar ivrigt och med ett stort leende
på läpparna att hon är en livsnjutare som lever
med den ständiga dödsångesten om att börja
skriva men aldrig komma till skott, men när
hon väl börjar så sugs hon in i en värld där allt
handlar om berättandet.

Foto: Marie Sjovold
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Iram Haq
Norsk - pakistansk skådespelare och filmregissör
född och uppvuxen i Oslo, i Norge 1976. Utbildad
som Art director på Westerdals reklamskola i Oslo.
Haq´s första kortfilm Trofast (2004), som hon skrev,
arbetade som skådespelare, var regiassistent och
kostymansvarig till blev det enda norska bidraget till
filmfestivalen i Venezia 2004.
Haq debuterade som regissör med kortfilmen
Skylappjenta, där hon förutom att skriva manus
även spelade huvudrollen. Filmen blev bland annat
visad i Sundance 2010 och vann flera priser på olika
festivaler världen över.
Skylappjenta har även blivit en bildbok om att växa
upp, pubertet och frigörelse. Den är baserad på
Rödluvans äventyr.
Jeg er din är Iram Haqs långfilmsdebut och Norges
2013 Oscars-bidrag för bästa utländska film.
Iram Haq bor och är verksam Oslo.
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Hon pausar och sänker rösten.
Fast man har biologiska föräldrar så har de absolut
ingen rätt att beröva unga flickors frihet och gifta
bort dem. Det är hårresande, smärtfyllt och grymt.
Ett tomrum verkar ha fyllts kring Iram och
det är när jag frågar varför detta är så viktigt för
henne som jag förstår det tomrummet. Hon har
själv varit i den situationen men kom undan.
Hur kom du undan? Frågar jag nyfiken.
Hon visar mig ett leende och berättar:
Det är historien som jag sitter och skriver på just nu.
”Vad gör du här då? Gå hem och skriv!”
Iram ler road och stämningen blir lättsam
igen. Hon nickar. Hon är på väg.

Det har varit många egna samtal och promenader med sina fiktiva karaktärer för att försöka
luska ut vilka de kan komma att bli och vilka
situationer hon ska utsätta de för. Några idéer
kvarstår. Några sållas bort, men ingen tid eller
plats är för helig att tänka på. Hon är på vakt
24/7, så att säga. Det är mycket som kan stå
på spel när hon kliver in i den processen, inte
minst för hennes son.
Min son, som är 17 år vill inte bli filmregissör. Jag
ser att han tycker om det jag gör och är stolt över
mig, men han har även upplevt den andra sidan.
Det har inte varit lyxigt och vi har många gånger
levt på en tight budget med begränsningar och så
har jag varit borta mycket från honom. När jag
fick reda på att filmen hade blivit uttagen till att
bli Norges Oscars-bidrag ringde jag honom och
sade: Jag hoppas att du alltid följer ditt hjärta och
gör precis det du har lust till för det lönar sig. För
en gångs skull kände jag att han tog in det jag sade
och det gjorde mig väldigt glad. Väldigt lycklig.
Jag uppfattar Iram som en stark och skör
person som ständigt arbetar med sig själv och
hur mycket berättande inom film har hjälpt
henne att gå vidare med saker, men även kunna

uppmärksamma ämnen som berör henne. Hon
känns väldigt kamratskaplig och till det säger
hon:
Jag är intresserad av systerskapet som jag kan
luta mig tillbaka på. Det värmer mig verkligen.
Att vara rygg mot rygg och kämpa för var sin sak.
Denna gemenskap som gör att man blir starkare
själv för sin kamps sak.
”Vilken är din kamp?” Frågar jag och Iram
har inte längre något moln med tankar ovanför
sitt huvud. Hon säger bestämt:
Ändra lagen för kvinnor som blir bortrövade till
sina ursprungsländer och blir bortgifta.
Irams blick blir intensiv. Det är hennes
nakenhet som berörs nu. Det råa som hon har
pratat om. Den kraften som driver henne till att
dyka djupare fast det kan göra ont.
Jag vill berätta historier om kvinnor som har blivit
kidnappade och bortgifta. Det är smärtfullt och
jag kan inte bara sitta med ett glas vin i handen
och prata om lättsamma filmer när jag ser vad
som försiggår fortfarande. I Norge, Danmark,
Sverige. Flickor blir kidnappade och förs ner till
Turkiet för att därifrån bli slussade till Pakistan
för tvångsgifte.
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Ögonblick och poesi

Poet och författare från Söderhamn som har
gått skrivarlinjen på Bollnäs folkhögskola och
flera författarkurser genom föreningen Skrivare
i Hälsingland. Jag har deltagit i Göteborgs bokmässa och Kulturkossans bokmässa i Järvsö. Några
utställningar har det också blivit, med både foto och
poesi. Jag har läst mina texter på olika scener och
uppträtt tillsammans med yrkestrubaduren RebellRobban. Och nu satsar jag alltså på manusförfattandet.
Jag skriver om det mesta och djupdyker gärna i
psykologin. Det kan handla om relationer och konflikter. Vardag och kris. Kamp och ensamhet. Individen och samhället. Inspirationen är inte bara händelserna i sig, det är konsekvenserna, insikterna och
reaktionerna. Saker som fastnar i hjärtat. Men också
de små detaljerna inspirerar. Ett fotografi. En domherre. Ett hastigt möte på perrongen. Varje ögonblick är värdefullt.
Min ungdomsroman Nästan precis som vanligt
gavs ut 2009 genom Snick Snack och Barncancerfonden. En skiva Barnen av glas med mina egna
texter spelades in i studio Berga Recording samma
år. Boken handlar om hur trettonåriga Lina känner

och tänker när hennes lillebror får cancer. Skivan
handlar mycket om att gå vilse. Men framförallt om
att hitta hem. Och med pennan i handen känner jag
mig hemma. Var jag än är.
Katarina Brolin
katarinabrolin@hotmail.com
Youtube: TheKaktusB
Katarinabrolin.bloggplatsen.se

Det handlar om ögonblick. Insikter. Frihet.
Stunder som känns.
Att känna hur en dikt droppar ner i mitt
huvud och vidare till hjärtat för att sen rinna ut
på pappret. Att sitta med pennan i handen och
låta orden flöda. Att tälja ett hjärta av bark. Sånt
känns.
Att se en ekorre kila förbi. En kotte som faller
mot mossan. Att glida ut med båten och andas
fritt. Sitta kvar på en ö genom natten och lyssna
på magin. Stå på ett berg och förstå.
Att se ett svartvitt foto träda fram i mörkrummet. Att vara ensam med datorn i en stuga långt
hemifrån. Umgås med sina karaktärer och dyka
in i den egenskapade världen. Sånt känns.
Att få möta någon och byta lite liv, som bokmärkena jag bytte när jag var barn. En glitterängel mot en lekande hund. En baby mot en
ros. Det var enkelt då. Är det svårt nu?
Det handlar om förändring. Ibland från det värsta till det bästa. Från svart till första ljusglimten. Från botten till de första stegen uppåt. Ett
barn som springer ut i havet medan landstingets
vita skjorta fladdrar bort i vinden. Håret som
börjat växa ut. Barn som vågar drömma igen.
En familj som kan andas ut. Lite, lite i taget.
Sånt känns.

Poesi
”Du stannar på stigen och plockar ett barr
fast de andra fortsätter färden
Du visar mig nånting viktigt
det finaste barret i världen
Du står med pinnen mot trädet
Jag frågar: är det nånting du vill
Du står kvar med pinnen och säger:
Jag vill tanka trädet lite till
Du sitter på kanten med spaden
arg för någon tog din hink som var blå
Jag ger dig en röd, du säger:
den röda funkar inte så
Vi pratar om årstider och veckor
Du säger: Ja, jag förstår
När det första lövet blir gult
det är då jag fyller år
Du står vid grinden, beredd att åka
Jag säger: Vi ses imorgon, lilla du
Du ser på mig och säger
Vi ses i ögonen just nu”
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”Ett barnsjukhus. Ett rum. Två personer. Mitt i
krisen. Hoppet fanns. Insikten också. Inga garantier. Jag vaknade mitt i natten, kanske av tystnaden. Såg min son sitta stilla vid fönstret. Han
hade bara vaknat och kunde inte sova, sa han. Jag
gick upp och satte mig bredvid honom. Kanske
var vi trötta men något höll oss vakna. Några
fönster var tända i huset mittemot. Vi hade sett
det många gånger. Stuprännan som satt lite snett.
Träden som vi sett skifta från ljusgrönt till rött.
Helikopterplattan på taket. Det var svart och stilla.
Plötsligt föll en ljusstråle från himlen och landade
bakom sjukhuset. Ett stjärnfall. Det betyder att vi
får önska något, förklarade jag. Vi får önska vad vi
vill men aldrig berätta önskningen för någon. Vi
blundade. Önskade. Ljuset släcktes i några fönster.
Tändes i andra. Min son gäspade. Genom slangen
droppade cytostatika in i honom. Nej, det finns
inga garantier men vissa ögonblick förstärker hoppet. Jag är säker på att vi önskade samma sak den
där gången för över tio år sedan. Och jag vet att
stjärnönskningar fungerar.”
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intervju med
maria karlsson
Från Hälsingland till Hollywood
Jag skulle möta Maria Karlsson på ett nyöppnat ställe i Stockholm och jag var tidig. Jag
klev in och förklarade att jag ville avvakta med
beställningen för att jag skulle göra en intervju
och väntade på någon. Servitrisen sken upp och
hälsade mig varmt välkommen. Hon frågade
om jag ville ha något, vad som helst, medan jag
väntade. Förvånad över gästvänligheten tackade
jag ja till en kopp kaffe. Medan hon fixade mitt
kaffe kom självaste kocken ut och hälsade mig
välkommen han också. Situationen kändes konstig men jag var imponerad över den frikostiga
gästvänligheten. Då säger kocken: ”Så det är du
som har pratat med David?”. Jag tänker febrilt:
Vem är David? Han frågar om jag är där för en
intervju. Jo, det stämmer ju. ”Vid halv ett?” Jo,
det stämmer också. Efter en stund klarnar bilden. Det visar sig att personalen bokat en intervju exakt samma tid. Kocken försvinner bakom
disken och servitrisen ser nu aningen ansträngd
ut. Jag får ändå mitt kaffe, visserligen inte gratis
visar det sig, och ett Magic moment för livet.
Maria kommer strax efteråt och vi sätter oss
en trappa upp. Hon älskar film och har hållit
på med teater så länge hon kan minnas. Och
självklart älskar hon att skriva. Maria Karlsson
från Söderhamn i Hälsingland, numera bosatt
i Stockholm. Hon fick stora framgångar som
manusförfattare till Snabba Cash - filmerna
och har också skrivit manus till Tyskungen, som
hade premiär juni 2013. Dessutom har Maria
gjort kortfilmer som visats på olika festivaler.
Och nu har hon nyligen skrivit kontrakt med
Hollywood.
Fast skrivandet alltid betytt så mycket för
Maria var det inte alls självklart att slå sig in på
författarbanan. Författare eller manusförfattare
var inget yrke hon kände till. Man blir journalist om man gillar att skriva, resonerade Maria

då. Och det var det yrket hon riktade in sig på.
Men det blev inte riktigt som hon hade tänkt.
Redan som tonåring jobbade hon på
Söderhamns Kuriren, som den lokala tidningen
heter idag, och var helt inställd på journalisthögskola. Men känslan av att det fanns något
annat ville inte släppa. Maria behövde förändring och reste till London.
Jag tänkte jobba på café och stanna tre månader.
Det blev fyra år.
I London råkade hon se en broschyr om
manusförfattarutbildning och ett frö såddes.
Hon hoppade på en kvällskurs i manusskrivande och i en källarlokal i Soho växte intresset sig
starkare.
Där fattade jag hur det fungerade.
Insikten att manusförfattare faktiskt kunde
vara ett yrke började gro. Grunden var lagd.
Men det var lång väg kvar. Maria halkade in
på teaterspåret och skådespeleriet igen. Så småningom fick hon jobb på en agentur i London
för regissörer och manusförfattare. Där lärde
hon mycket av läsandet men det hon fortfarande ville var att skriva. Maria skickade en
ansökan till manusförfattarutbildningen på
Stockholms Dramatiska Högskola, men fick
avslag. Snart flyttade hon hem till Sverige och
gick Kulturamas skådespelarutbildning, men
kände sig inte riktigt hemma. Inte än.
Inte förrän under en skrivarkurs på
Västerbergs folkhögskola kände hon att hon
hittat hem. Där fick hon ägna sig åt skrivandet
ett helt år och fick också ett kortfilmsmanus
filmatiserat. Hon gjorde ett andra försök till DI
och var nära att komma in.
Jag snubblade på målsnöret. Men det räckte
som bekräftelse.
Efter två år på Södertörns folkhögskola med
litteratur och drama, en utbildning i förlagskunskap, lektörsjobb på Wahlström och Widstrand
gjorde hon ett tredje försök att komma in på
DI. Och den här gången kom hon in. Och det
var under den tiden, under det tredje året, som
Maria blev kontaktad av producenten Fredrik
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Wikström Nicastro som ville träffa henne.
Maria visste inte vad det handlade om men
de stämde träff på produktionsbolaget Tre vänner. För Maria var det en helt vanlig fika och en
trevlig pratstund. Då frågade Fredrik om hon
läst Snabba Cash av Jens Lapidus.
Det hade jag inte. Men jag åkte hem och sträckläste den och skickade ett utlåtande ganska
snabbt.
Och producenten var nöjd. Maria skickade
fler förslag, skrev synopsis och treatments medan hon bollade fram och tillbaka med producenten. Och hela den tiden tänkte Maria att
snart kommer den riktiga manusförfattaren in
och tar över. Det tog ungefär ett halvår innan
hon förstod att det var hon som var den riktiga
författaren.
Sen rullade det på. Snabba Cash gjorde dundersuccé och likaså tvåan och trean. Under
tiden hade Maria ständigt andra projekt på G.
Hennes senaste film, Tyskungen, baserad på
Camilla Läckbergs roman med samma namn,
hade premiär juni 2013. Den regisserades av
kollegan Per Hanefjord som Maria också delar
kontor med.
Och nu har Maria skrivit kontrakt med ett
amerikanskt agentbolag.
Dörrarna till Hollywood står öppna och nya
spännande uppdrag väntar.
Vardagen för Maria Karlsson ser lite olika ut,
även om hon försöker hålla fast vid sina rutiner.
Förutom skrivandet läser hon mycket och ser
ofta på film. Ibland skriver hon hemma, ibland
på café. Fast hon försöker ta sig till kontoret. En
nackdel med jobbet är ensamheten, då är det
bra med kontoret där man träffar andra emellanåt. Ibland är det möten om både nuvarande
och eventuella kommande projekt.
Det är som vilket jobb som helst. Skillnaden
är att det går att vara flexibel. Gör man något
annat en onsdag får man jobba igen det en helg.
Det kan vara svårt att känna sig riktigt ledig.
Jag frågar om Maria har egna idéer som hon
vill göra, och visst har hon det.

Men de uppdrag jag får är så roliga och det är
svårt att få tiden att räcka till. Och jag är rätt
dålig på att sälja in mina egna idéer.
En kollega har till exempel sålt in en av
Marias idéer för att hon tyckte den var så bra.
Just nu är hon mitt i förhandlingarna om några
olika nya projekt, men än är det hemligt. Det är
inte alla projekt som blir av heller, något man
får komma ihåg i den här branschen.
Det svåraste med att vara manusförfattare
varierar från projekt till projekt, tycker Maria.
Men vissa saker är generellt svårare än andra.
Det kan vara svårt att skriva om det handlar om
något som jag inte alls känner till. Som när jag
skrev Snabba Cash till exempel var jag tvungen
att sätta mig in i hur avancerad pengatvätt fungerar. Där var även dialogen ett stort jobb. Det
var överklass, gangsterslang och främmande
språk som skulle översättas. Men även om det
är svårt så är det också en av de roligaste sakerna med yrket, att ständigt få fördjupa sig i nya
ämnen och lära sig nya saker.
Dessutom kämpar Maria alltid mycket hårt
med själva stommen, treatments, och att pussla

med strukturen för att få byggstenarna på plats.
Det är lätt att gå för fort fram och inte ge det
tillräckligt med tid. Det går inte att skynda
på processen. Man måste hitta storyn och
strukturen.
Att skriva spänning kan också vara svårt,
anser hon. Just att veta om det är tillräckligt spännande och att hitta en balans i lagom
mycket information. Ett bra sätt är att låta
någon annan läsa och till exempel ställa frågan:
vem tror du mördaren är?
När vi pratar om det roligaste med att vara
manusförfattare skiner hon upp.
Yrket som helhet. Att det är variationsrikt med
nya projekt och nya människor.
Sen gillar jag struktur och dramaturgi. Jag tycker om att stå vid vita tavlan med tidslinje och
diagram.
Några saker som Maria tycker är viktiga i den
här branschen är ödmjukhet inför varje uppdrag och respekt för varje persons roll. Allt är en
samarbetsprocess. Och det bästa rådet hon har,
som vi alla kan behöva påminnas om:
Skriv om. Många gånger.
Hon poängterar också hur viktigt det är att
kunna ta emot kritik, att inte ta det personligt.
Det är en del av processen med kritik.
Skrivkramp är inte så vanligt för Maria, även
om det kan hända. Hon berättar om ett tillfälle
när det var riktigt svårt att få ur sig orden. Det
var innan Tyskungen skulle spelas in. Det mesta
var klart förutom några fördröjande omständigheter. Och Maria var sen med inspelningsversionen. Med flera miljoner kronor och mängder av människor inblandade var pressen stor.
Samtidigt hade Maria fått äran att skriva ett
bröllopstal till en väninna.
Jag satt en hel vecka och inget hände.
Då tog Maria ledigt och åkte till Bali. En paus
på tre veckor som var precis vad hon behövde
Sen åkte jag hem och fixade allt klart på tre dagar.
Lite vardagskramp får hon förstås och hon
har sina knep för att få det att släppa.
Det värsta du kan göra då är att stirra på datorn.

Jag brukar promenera, läsa en tidning, göra
research, se en film, träna eller vad som helst
som kan inspirera. Man kan ju inte alltid åka till
Bali, skrattar hon.
Inspirationen har Maria med sig från uppväxten. Med många böcker och en stark berättartradition i familjen har grunden lagts. Både
hennes mamma och morfar har berättat mängder av muntliga historier under åren, från smått
till stort.
Och så är jag äldst av fyra syskon. Så jag har
underhållit en del vid bilturer, säger hon.
Ett starkt Magic Moment för Maria är när
hon sitter i en biosalong och ser sitt arbete
gestaltas på bioduken.
Det man skrivit blir levande. Det är en riktigt
ball upplevelse med skräckblandad förtjusning.
Och att se sitt namn på duken är en härlig känsla. Drivet i att skriva är just det. Att landa.
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Jag heter Min Zhong och är född 1988 i Kina. Jag är uppväxt i Sverige
och har också bott i Brasilien, så mitt hjärta är delat mellan många platser. Jag vill göra film som känns och drabbar. Jag vill beröra människor
och göra skillnad i samhället. Det allmängiltigt mänskliga såsom kärlek,
familj, ensamhet och tillhörighet vill jag berätta om. Mitt fokus just nu är
att göra draman med en sci-fi twist där de mellanmänskliga relationerna
är det viktigaste, men jag gör också gärna komedi och karaktärsbaserade draman som utgår från vardagliga situationer. Sagor och drömmar
inspirerar mig. Några regissörer jag älskar är Chris Marker, Susanne Bier
och Ingmar Bergman. Innan jag bestämde mig för att bli filmregissör har
jag studerat ekonomi, reklam och musik. Jag har alltid älskat skapande i
olika former och skriver/spelar gärna musik och ägnar mig åt hantverk.
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Jag har utbildat mig inom manus
och regi på Biskops Arnö,
Broby Grafiska och Stockholms
Dramatiska Högskola.
Min Zhong
+46 (0)736 46 72 79
minzhong3@gmail.com

Året är 1994 och jag är sex år gammal. Mina
16 månader i Sverige känns som en dröm. Solen
här är mycket starkare, luften mycket kvavare
och ljudet av tystnad något som jag bara minns
svagt. Min verklighet är att tävla med mina 53
klasskamrater om att få bäst poäng på proven,
försöka att av läraren bli vald till klassens ledare,
och att bli ett av de första barnen att få en hong
ling jin, en trekantig röd tygbit som man knyter
runt halsen som en sjal, och som är en stor ära
att få. Läraren har sagt att det är en bit av den
kinesiska flaggan och jag är fast besluten om att
förtjäna den.
Den här eftermiddagen har jag dröjt mig
kvar i det dammiga klassrummet för att skriva
mina läxor medan jag väntar på att min morfar
ska hämta mig. Vår lärare sitter bakom katedern
och arbetar med sitt. Plötsligt stormar en kvinna in. Hon gråter och jag blir förskräckt. Jag
samlar ihop mina böcker för att obemärkt smyga mig ut, men märker sen att det inte behövs.
Hon och läraren pratar och ingen av dem tar
notis om mig. Jag är ett barn, och därför osynlig. Så jag stannar och lyssnar. Det är en av mina
klasskamraters mamma. Hon gråter och undrar
varför hennes son är en sådan odugling, varför
han inte är bra i skolan och lika ambitiös som
de andra barnen. Min lärare tröstar henne och
försäkrar henne om att det kommer att bli bra,
och säger att hon ska lösa problemet.
Nästa dag samlar läraren oss barn, alla i klassen förutom den pojken det gäller, och säger:
”Han är dålig i skolan och därför ska ni inte
leka med honom. Hör ni det? Ni får inte leka
med honom”.
För oss är läraren Gud och hennes ord lag.
Hon har makten att bestämma över våra betyg
och i förlängningen våra relationer med våra
familjer. Det är ingen som vill komma hem
med dåliga betyg, för vår enda uppgift när vi

går i skolan är just att få bra betyg. Utan det är
vi inte värda någonting i våra föräldrars (i mitt
fall mina morföräldrars) ögon. Vi får inte leka,
titta på TV eller följa med på några utflykter om
vi inte sköter våra betyg. Skolan är vår främsta
uppgift. Så ingen vågar säga emot läraren och vi
vet inget annat än att lyda hennes ord.
På rasten den dagen läser vi i en serietidning,
jag och några andra flickor i klassen. Pojken
som läraren sagt att vi inte får leka med kommer fram till oss. Vi flyttar på oss. Jag känner ett
sting i hjärtat, jag vet att det som vår lärare sagt
måste följas, men det känns ändå så fel i mig.
Jag blir ledsen.
”Får jag vara med?” frågar han.
”Nej, vi får inte leka med dig”, säger flickan
som håller i serietidningen. Hela min kropp
säger ifrån, som om varje cell i mig skriker. Men
jag förblir tyst och ställer mig tillsammans med
de andra flickorna.
”Snälla, ni får de här!” Han håller fram sin
handflata och där ligger två diamanter. De
gnistrar i regnbågens alla färger och vi tappar
andan. De är så vackra! Efteråt har jag förstått
att de var gjorda i plast, men det spelar ingen
roll för i det ögonblicket kunde de lika gärna
ha varit äkta. Det tar ett tag innan flickan som
håller i serietidningen hämtar sig, men sen säger
hon:
”Nej, vi får ändå inte leka med dig.” Sen vänder hon honom ryggen och vi andra följer efter.
Jag tittar tillbaka på honom och ser hur ledsen
han blir och hur hans ögon fylls av tårar. Sen
vänder jag mig om och fortsätter att gå med
tjejgänget för det gör för ont att fortsätta se på
honom.
Det här var min lärares sätt att motivera
honom till att studera mer. Hans brott var att
han var ett sjuårigt barn som bara ville leka.
Han var en pojke som var svårare att hjärntvätta
än vi andra som så gärna ville vara till lags och
bli kallade duktiga.
Jag har många gånger undrat hur det har gått
för honom. Efter mitt första skolår i Kina åkte
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intervju med olof leth
Ett personligt samtal om Magic Moments,
inspiration och kreativitet med Olof Leth
Olof Leth är en otroligt skicklig regissör
och manusförfattare som lyckas skärskåda och
skildra de mest subtila nyanser i det sociala
spelet vi dagligen omges av. Kombinerat med
större teman resulterar hans arbete i mångbottnade och medryckande filmer som jag vill se om
och om igen och får behållning av varje gång.
I Olofs filmer får det stora plats i det lilla och
ett helt spektra av känslor ryms i en enda situation. Jag ville veta hur han lyckas fånga sådana
situationer i sina filmer och vad som inspirerar
honom, så vi satte oss för ett samtal en solig senhösteftermiddag mitt emellan Olofs arbete med
att skriva sin nya TV-serie och att klippa klart en
musikvideo åt PH3, Eye’n’I och Profilen. Olof
får välja plats och jag är inte förvånad att det
blir samma familjära och ombonade kafé där
han några år tidigare spelade in sin kortfilm På
bar gärning.
Vi börjar med att prata om vad ett Magic
Moment är för oss, och håller båda med om att
Magic Moments inte endast är positiva upplevelser, utan snarare är ögonblick som skakar en
och berör en på något sätt, som sedan kan inspirera till skapande.
Då Olof gick på Stockholms Dramatiska
Högskola gjorde han sin mittfilm Den Starkare
och sin slutfilm Player på samma tema. Båda filmerna handlar om två killar som är intresserade
av samma tjej vilket leder till en trekantssituation. Olof berättar att båda filmerna utgår från
samma Magic Moment, en utekväll med hans
bästa vän som ledde till en trekantssituation.
Jag hade tidigare varit i en annan trekantsituation med en annan vän, när jag var mycket
yngre. Jag kommer ihåg att jag då inte kunde
prestera och det slutade med att jag såg dem
två ha sex, likt det som händer i Den Starkare.
Det här ögonblicket levde kvar hos mig länge

Foto: Tomas Dicander

jag tillbaka till Sverige och befriades från den
auktoritära skolan i Kina. Men hur gick det för
honom? Om jag bara hade sagt ifrån och lekt
med honom ändå, hade det gjort någon skillnad för hur han har det nu? Jag har glömt hans
namn, men jag glömmer aldrig hans ansikte
och blicken i hans ögon då vi frös ut honom.
Det är ett av mina starkaste barndomsminnen
och spökar i mig än.

Olof Leth
Född 1985 och uppvuxen i Stockholm. Filmregissör
utbildad på Stockholms Dramatiska Högskola.
Han har tidigare studerat Psykologi och Litteraturvetenskap med genusinriktning, samt gått på
Stockholms Filmskola. Olof håller för närvarande på
att utveckla en TV-serie under arbetstiteln Boys. Där
vill han skildra sin generation mäns känslomässiga
historia. Samtidigt är han verksam med att göra
musikvideos och att undervisa barn och ungdomar
i att göra film.

och har satt sina spår i mig, och när det var dags
att göra mittfilmen ville jag göra en film som
utforskar samhällsnormen och pressen på mannen att prestera sexuellt. Men jag ville också
berätta om kärlek som kunde blivit men som
inte blev. Det finns ett vemod i det. I kombination med min erfarenhet av den nya trekantssituationen tog berättelsen form.
Ja, filmen slutar definitvt på en vemodig ton.
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Det gör däremot inte Player. Hur kommer det sig
att du ville göra din slutfilm på samma tema?
Jag kände inför slutfilmen att jag redan hade en
bra berättelse och ville fokusera på regi och på
att få in fler teman och lyfta fram aspekter jag
inte fått plats med i Den Starkare. Därför valde
jag att göra Player snarare än att lägga energin
på att skriva en helt ny berättelse. Jag ville, utöver det jag redan fått med i Den Starkare också
utforska blixtförälskelse, kärlek och att filmiskt
gestalta en värld runtomkring, en trovärdig
men samtidigt drömsk värld att gå in och vara i.
Slutfilmen var en chans att få med mer av de
sakerna jag var intresserad av. Att allt det här
händer på en kväll och kulminerar på samma
gång inser jag skulle vara sällsynt i verkligheten,
men det är också det som gör berättelsen stark
och värd att berätta.
Vad har du inspirerats av till de här filmerna
utöver dina Magic Moments?
Jag har självklart också använt mig av andra
erfarenheter och av min fantasi. Till Player
använde jag mig av både mina egna erfarenheter
av kärlek och av en dröm eller illusion jag hade
av “den stora kärleken”.
Var det ett Magic Moments som inspirerade dig
till På bar gärning också?
När det gäller Avslöjad och På bar gärning så var
det ingen specifik händelse i livet som inspirerade mig. Det var snarare så att jag hade tänkt
en massa kring de sakerna som filmerna handlar
om och sen satte mig och tänkte “tänk om...”.
Tänk om någon verkligen sa såhär, det skulle ju
vara jätteroligt, och hur skulle den andra reagera då? Och så satt jag där och skrev ner det
i manusform. Då uppstod ett Magic Moment,
alltså i själva ögonblicket då idéerna föddes. Det
var så processen såg ut med Avslöjad och På bar
gärning. Det var väldigt roligt att arbeta på det
sättet och jag har faktiskt inte gjort det sen dess,
men skulle gärna göra det igen.
Berätta mer om TV-serien som du skriver på.
Jag skriver på min kommande TV-serie, Boys,
som handlar om två killar i Stockholm som

försöker hitta kärleken. Den grundar sig bland
annat på ljudinspelningar jag har gjort i tre års
tid med mina kompisar. Vi har pratat om våra
liv och det är råstoff till serien. De har pratat
mycket, men mest har jag pratat själv!
Hur ser arbetsprocessen ut?
Inför Player åkte jag iväg och stängde in mig
för att “pressa” fram manuset. Den här gången
har jag en mycket mer öppen form. Jag improviserar gärna med skådespelarna och låter dem
vara sig själva. Jag känner av deras temperament
och har med mig det i bakhuvudet när jag återvänder till att skriva på manuset. Jag tycker om
det här sättet att arbeta, att välja skådespelare
till huvudrollerna tidigt och skippa den traditionella castingprocessen där man ska hitta precis rätt person till rollen man skapat, som sen
ska spela rollen. Det blir ofta lite mindre äkta
då, även om de är väldigt duktiga. Jag gillar att
arbeta ihop med skådespelarna tidigt och låta
dem påverka karaktärerna jag har i huvudet.
Det gör att det blir ett mer äkta uttryck och det
passar mig. Om man arbetar på det här fria sättet så uppstår Magic Moments hela tiden. Det
kan vara något någon säger under en repetition,
hur ljuset faller på någons ansikte en dag, ja,
vad som helst, och allt kan jag ta med mig in i
skrivandet.
Vad mer inspirerar dig i arbetet med TV-serien?
Förutom inspelningarna och arbetet med skådespelarna så finns det ögonblick i livet som
jag är med om som verkligen sätter fingret på
något, som verkligen säger något om något, och
det är Magic Moments för mig. Ett exempel
är en situation jag var med om som verkligen
sätter fingret på det här med hipsters. Jag och
en vän var ute och gick på Söder, ganska nära
Nytorget, och med oss var en tjej som ingen av
oss kände så väl. På andra sidan gatan gick en
kille och hans gäng. Det visade sig att tjejen vi
gick med och den här killen kände varandra och
de började ropa till varandra och förde ett typiskt “hipstersamtal” med varandra om utgång,
Berns och någon de kände ytligt, och allt detta

utan att hälsa på varandra och med en gata mellan sig och båda gåendes med sina gäng. Det
här var verkligen ett ögonblick där verkligheten
sätter fingret på något till och med bättre och
mer exakt än vad man kan komma på i fiktion.
Ett annat exempel är när jag och en kompis var
hemma hos mig och han skulle diska. Jag hade
redan förberett genom att fylla diskhon med
vatten och jag var i duschen. Då säger han “Jag
vet inte hur man ska göra, ska man diska tallriken i vattnet, eller ska man liksom lyfta upp den
och diska den ovanför vattnet?”
Olof skrattar gott åt minnet.
Jag bara “Va? Är du seriös?” Han kunde bara
diska med rinnande vatten, sa han. Men hur
kunde han inte lyckas komma på hur han skulle
använda den här redan förberedda konstellationen? Det här ögonblicket säger något om hur
vissa killar kan ha totalt noll koll och hur olika
världar man kan leva i.
Till slut, efter alla Magic Moments, pratade jag
och Olof också om kreativitet och vad det betyder
för människor att få skapa.
Jag tror att människor behöver skapa, inte för
att det nödvändigtvis måste bli något som ses
av miljoner, utan bara för skapandets skull. Jag
vet inte om jag egentligen behöver skapa något
som ses av massor av människor. Det kanske
skulle räcka för mig att få sitta och knåpa ihop

rollspel. Jag tror att samhället behöver och kommer att förändras. Vi borde jobba mindre och
få skapa mer. Det är så många som inte tycker
om sina jobb. De kanske tycker det är intresssant, men de vill inte tänka på eller prata om
det när de kommer hem. Jag vill ju prata om det
jag jobbar med hela tiden. Det är en lek det vi
gör, och jag tror att alla skulle må bra av att hitta
tillbaka till känslan de hade när de var barn och
lekte. Om man hittar den känslan, då tror jag
att man är hemma.
Efter att jag tagit farväl av Olof och går nedför gatan i höstskymningen, längtar jag redan
tills första avsnittet av Boys sänds. Tills samhället förändrats så mycket att alla kan få skapa
varje dag, är jag glad att just Olof Leth är en
av dem som vill och kan leka genom att berätta
med rörlig bild.
Filmografi i urval:
Player (2012, novellfilm, StDH/SVT)
Nikis grotta (2011, kort barnfilm, SVT/StDH)
Den Starkare (2011, kortfilm, StDH)
Riddarvägen 26 (2010, kortfilm, StDH)
På bar gärning (2009, kortfilm)
Avslöjad (2008, kortfilm)

Stillbild från Den starkare Foto: Alexander Westergårdh
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När jag var sju flyttade jag och min familj till Costa
Rica där jag växte upp och gick hela gymnasiet.
2006 flyttade jag tillbaks till Sverige för att studera
teater. Men först, språket... Jag har spansktalande
föräldrar och hade därför inte hört mer svenska än
Disneys Lilla Sjöjungfrun på 11 år. Så även om mitt
uttal lät ”svenskt”, vad det nu är, så var mitt ordförråd ganska fattigt. Jag pluggade Svenska som främmande språk på Stockholms Universitet fram till
2007. Någon gång per vecka lär jag mig fortfarande
något nytt ord och jag kan fortfarande lägga två
ord bredvid varandra som inte borde vara det. Men,
som Aleksandar Hemon sa när någon påpekade att
”så där skriver vi inte på engelska”: ”Nu gör vi det.”
Språket utvecklas.
När jag väl kunde både tala och skriva svenska på
mitt sätt så läste jag ett halvt år Socialantropologi eftersom att jag är intresserad av människors beteenden och historier. Under utbildningen såg vi mycket
på etnografisk film och då började jag utveckla mitt
intresse för just filmen som uttrycksform. År 2008
började jag på Fridhems Folkhögskolas Filmlinje,
där jag specialiserade mig i regi och manus. Under
tiden var jag också aktiv inom teater och 2010 blev

jag antagen till mimskådespelarprogrammet på
stdh. Programmet är känt för att man får jobba med
att skapa sina egna verk och historier, vilket är det
jag älskar. Nu går jag på Broby Grafiskas manusförfattarutbildning och hoppas fortsätta utvecklas som
filmskapare.
Personer som inspirerar mig och har på något sätt
påverkat mitt skapande är Gregory Crewdson, Bröderna Dardenne, Pina Bausch, Miranda July, Frida
Kahlo, Lila Downs, Philip Glass och Michael Nyman.
Filmen som har rört mig djupast är The Act of Killing.
Nathalie Álvarez Mesén
+46 (0)739 54 12 34
nalcsart@gmail.com

Filmen jag valde på grund av den färgglada
affischen är nu slut. 159 minuter har jag suttit
i den här biosalongen och gråtit en ganska stor
del av den tiden. Filmen är slut men ingen i
publiken pratar. Alla går sakta ut. Jag och mina
två vänner sitter kvar. Någon minut efter att
eftertexterna är slut så ställer vi oss upp. Jag har
ett minne av att vi kramas. Jag gråter igen. Vi
pratar knappt på väg till tunnelbanan. Jag har
en stark känsla av att jag behöver göra något,
men jag vet inte vad.
Dagen efter sitter jag och min klass runt ett
bord på Kritisk Reflektion. Vi pratar om skådespelarens roll. Jag lyssnar men lyssnar inte.
Jag har färgerna och rösterna i huvudet. Så här
dödar man en människa på mest humana sätt,
så slipper man så mycket blod också. Jag har
känslan kvar i kroppen. Jag behöver göra något
och jag känner mig feg för att jag inte gör det,
vad det nu än kan vara. Jag fattar inte vad jag
gör i det här klassrummet, vadå skådespelarens
roll? Det är helt oviktigt! Människor dödar och
blir hjältar och jag sitter här och pratar om det
här. Plötsligt börjar jag gråta och ingen i klassen förstår vad som händer. Jag har svårt att
prata logiskt. Jag kan knappt berätta vad filmen
handlar om eller i vilket land den utspelar sig.
Jag behöver googla och skäms för att jag inte
kommer ihåg. Jag kommer bara ihåg känslan.
När film och konst berör mig får jag det jag
kallar för känslan, vilket beskrivs bäst som en
tom men samtidigt uppfylld känsla någonstans
mellan magen och bröstet. Som ett slags vakuum som jag gärna vill vara ostörd i medan eftertexterna rullar, och så länge som möjligt efter
det. Gärna utan någon som frågar ”vad tyckte
du?” För jag vet oftast inte vad jag ska svara på
det förrän några timmar eller dagar senare. Jag
kan inte sätta ord på det jag känner och har
inte heller behov av att göra det. Jag vill inte

kategorisera det jag nyss såg. Just då vill jag bara
vara i det vakuumet. Det är som att hela världen
saktar ner.
När jag börjar glida ur den den här ologiska
känslan så börjar min hjärna gå på högvarv,
med planer om vad jag ska göra i framtiden,
allt jag ska ändra på. Hela världen ska jag ändra
på. Även om det inte har med filmen att göra.
Den där känslan kräver förändring i mig. Och
jag förstår aldrig exakt vad jag ska göra men jag
ska göra det.
Något år efter så är det oftast så att jag inte
kommer ihåg exakt vad filmen handlade om.
Men jag kommer ihåg känslan efter att den
var slut. Det är den här ovärderliga känslan jag
vill förmedla med att berätta historier. Jag vill
beröra människor utan någon intention av att
utbilda dem eller få dem att tänka på ett visst
sätt. Bara de känner något, vad som helst.
I och med vårt arbete med Magic Moments
så kom jag att tänka på mycket annat i livet förutom film som gav mig ”känslan”, fast jag inte
definierat det på det sättet tidigare. Saker som
har gjort ett intryck som kan komma att bli
frön till något jag skapar senare. Oftast handlar
det om minnen om min barndom och ungdom.
När jag tänker tillbaks på de stunderna så
känner jag det där magiska av att något hände,
men också den där tomheten för att det var slut
så fort och jag hann inte ens inse att jag var i
det då.
För mig är Magic Moments varken en positiv eller negativ term. Det finns både ljusa och
mörka erfarenheter som präglar oss, som med
tiden kan bli surrealistiska Magic Moments. Jag
undrar ibland om saker verkligen hände så som
jag kommer ihåg dem, för det verkar alldeles för
omöjligt.
Vi går in i ett litet trähus som luktar som en
blandning av damm och min gammelmormor.
En gammal kvinna, Fresia, välkomnar mig och
min mamma. Jag får sitta på en hög stol. Mina
ben vinglar i luften. Jag är 13 och vet inte än att
jag kommer vara lika lång när jag är 26.
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Den gamla kvinnan lägger sina händer på
mitt huvud och börjar tala i tungor. Det är ett
varmt språk. Efter en stund gnider hon på min
bröstkorg med ena handen medan hon håller i
min rygg med den andra. Jag känner inget speciellt. Plötsligt inser jag att jag gråter. Tårarna
bara rinner och rinner. Jag gråter och jag förstår
inte varför. Jag känner mig inte ledsen, men jag
har en konstig känsla av att sorg passerar genom
min kropp.
Efteråt så öppnar Fresia bibeln på måfå och
pekar på det budskapet som den heliga anden
lämnat åt mig.
Det är lite äldre spanska så jag förstår inte alla
ord. Något om en pojke som har gått igenom
lågorna och snart skulle vara med Herren och
må mycket bättre.
Pedro skulle dö. Ingen smärta längre. Ingen
eld som studsar mot väggarna.
Jag går hem med en känsla av lättnad. Min
mamma är förmodligen bredvid mig men jag
minns henne inte.
Allt exploderar. Jag är mitt i ett tomt landskap. Jorden är röd och hela himlen orange
som om solen var för nära. Det är disigt trots
de varma färgerna. En röd dimma. Pedro står
där och ser på mig. Vi vet att världen håller på
att gå under. Jag kan känna att han fortfarande
är kär i mig, att han väntar på mig. Nej Pedro
det här går inte längre, säger jag, jag är sjutton
nu och du är fortfarande tolv. Det brinner mellan magen och bröstkorgen. Luften försvinner.
Vakuum.
Det var sista gången han besökte mig.

Intervju med linda Seger
Linda Seger har arbetat som manuskonsult
sedan början av 80-talet och skrivit många
böcker i ämnet. Jag intervjuade henne under
Manuskonventet 2013 i Örebro. Här är en bit av
det hon pratade om.
On getting started in your career
Well, my interest was in drama. There was a life
changing event: I came from this little town
in Northern Wisconsin and we had no drama
program in high school. We had a senior class
play and a junior class play, and that was it. So,
a university known for its theater in Chicago
had a five week high school institute. They
took 75 drama students from all over the country. I don’t know how I got into it, but I did.
I spent five weeks there and it was so interesting.
However, I wasn’t really that good at acting, so
afterward I thought that I wouldn’t major in
drama. Instead, I majored in English and did as
much as I could in drama. Then, I went for my
masters in theater. I taught drama and directed
plays for some years.
After that, I wanted to get a doctorate but
didn’t find a university that suited me. I was
interested in how drama communicates values.
So, instead, I went for a seminary that had some
courses on that topic for nine months. I was
really fascinated with theology, and how I could
pull it together with drama. I then applied for a
master’s in theology in order to get a doctorate
in drama and theology afterward.
When I was done, it was really difficult to
get a job. The truth is nobody wanted me. The
reason being: that I had this strange degree that
nobody knew what to do with. The theology
people don’t want you because they think you
must be outrageous because you’re a theater
person, and the theater people don’t want you
because they think you’re rigid because you’re a
religion person. I was living in Los Angeles at
the time, so I thought I would stay there and

go into the film industry. That was really hard
to get into. Basically, there was no way I was
going to get hired with all those degrees because
Hollywood is kind of anti-education. Anything
beyond a BA degree is suspect. There was only
one way I could get a job in the film industry:
I took everything off my resume but my BA
in English. I sold myself in my typing ability
- I was really fast. I got a job as an assistant to an
assistant. I loved the reading and the analysis.
After a while I just finally started my own
business in 1981. I made my own job up because
the business as an independent entrepreneurial
script consultant didn’t really exist before that.
Nobody wanted anyone to tell them what was
wrong with their script.
On work/inspiration
From a spiritual viewpoint I could say it is my
calling. It’s not only what I’m supposed to do,
but what I want to do too. Maybe I feel that
way because I created my own business, so it
suits me. It fits all my talents and preparation.
What I do isn’t just natural, it’s learned. I think
I was able to do it because I felt so strongly
about it. That sustained me when no one would
hire me.
How do you get inspired?
I think about things. I dream on them and
I sleep on them. For instance, if I’m writing a
book: the day before I say, “Okay, I’m going to
start chapter three on dimensional characters,” I
think, “What am I going to talk about?” I find
that if I sleep on it, then I will wake up excited
about going to do it. Also, I could sit quietly
and meditate on it. Or even when I do my seminars, I have to take my time to be present and
focused. So, I usually sit in front of the room
and watch people coming in, and in that way I
quiet myself. I might say a little prayer too.
You have to be enthusiastic about what you
do. One of the ways I stay enthusiastic is that I
don’t do a lot of seminars and always try to vary
them a bit. Then it’s exciting because you don’t
do this every week and you’re not automatic at
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all. It’s really important to never get stale, even
if you have to sit down and say, “Okay, I have
to get excited about this.” Take your time and
think what is exciting and what you want to say.
What do you want to say that you haven’t said
before?
On inspiring your clients and students
I think about, “What is wonderful about this
script?” Sometimes there is a lot and sometimes
there isn’t. But even if it’s not a lot, I have to
find it - something that is special and worth
pursuing. The other thing is to always think of
the bigger picture. The bigger picture is nurturing creativity. When I teach I want people to get
excited about being in this amazing fabulous
world, the world of creating stories and characters. It’s a lovely world. So I’m not thinking so
much about, “You have to write and sell and be
commercial.” I’m thinking about, “What is the
information that is so exciting that the person
can take it in an find it helpful, inspiring and
that they’re eager to go and write?”
On being inspired by others
I had a very inspirational mother. Apart from
that, I had to just believe in what I was doing
enough to keep going, because I didn’t have the
teachers that were going to support my interest.
However, when I went to seminary I had
a great teacher. Waine’s philosophy was that
he saw where the person wanted to go and he
was not in the front pulling you. He is in the
back being a gentle breeze. One of the things
he taught me was to be bold, to not be afraid to
go out on a limb. So I tried things and thought
them through, and he was there saying sure go
ahead and try that.
The best compliment I ever got in my life was
when I was ready to graduate and get my doctorate, and Waine said, “I am very pleased with
whom you have become.”
On business
I don’t choose the scripts, the scripts choose me.
It’s a business thing.
If you are getting so much work that you

can’t handle it then you raise your prices.
My career consultant said, “Your pricing
should be such that you get enough work that
you can handle.”
I think that what I do is worth a lot, but I
have to make that price according to the market. I have to price my service at where the market is. At the beginning, the market was low, so
I couldn’t charge too much. But then, little by
little, I say, “Okay, I can charge more.”
On advice to beginners
I would say to any writer starting out: to try to
get a lot of opportunities to write. Don’t worry
about the money in the beginning. Keep saying
“yes” until you reach a point that you can start
getting paid. At the beginning I thought, “How
do I price myself so low that anyone who has
any interest in getting their script to work could
afford me?”
Also, read a lot of books and learn about structure. There is a saying: “You cannot use it if you
don’t know it.” There is nothing wrong with
knowing a lot. Some people say, “I don’t want
to learn this or that.” And I say, “Well, you can
learn it and then decide you don’t want to use
it.” If this is how the whole film world works,
you may as well learn it. Then you can play
with it. You don’t have to get to rule-oriented.
As with most knowledge, you bring it in, you
digest it and then you let it come out in another
form. If I need it, I have it, and if I don’t need it,
who cares? It’s in my unconscious. Knowledge
it’s not going to damage you. Just remember it’s
not a rule or a formula, it’s simply a concept.
On the future for women
in the film industry
I wish there were more women directors and
writers. It has not improved much, especially
women directors. It hasn’t improved in about
100 years. They did pretty well about 1914, but
it’s really unfortunate that the situation doesn’t
move. I think that what women have to do is
be aware of other women, and men that say
that they support women need to take more
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responsibility.
One day, I was talking to a producer who
is very supportive of women. He said, “We’re
trying to decide a director for my next movie,
and I got my shortlist.” And I ask, “Are there
women on your shortlist?” I think there were
about seven possible directors. He said, “No.”
So I said, “Why don’t you put a woman on the
list? It doesn’t mean you’re going to hire her.”
Just get used to putting a woman on the list.
Get used to expanding you consciousness and
thinking. If I am in a position of responsibility
I need to be thinking of other people. I need to
be aware. Are there any woman that might be
right for this job?
I myself have been very supporting with my
script consulting colleagues, especially fellow
women who do seminars. In 1996 I wrote my
book When Women Call the Shots. I was invited
to speak in a screenwriting conference in New
York that had about eight other speakers invited. I was the only woman. I was invited really
late so the brochure was already made. One
of the women that was an assistant to the guy
that ran the conference said, “Linda, I saw the
list and they’re all white men. I asked the guy,
“‘Where is Linda?’” I was the obvious person to
have on that list. The guy said, “Oh my gosh, I
forgot Linda.” And I thought, “It’s not personal.” It’s not like people don’t invite me because
they don’t like me. They don’t invite me because
their minds are so in the thing of “white male.”
They don’t think outside the box. So, I looked
at who was doing seminars outside the U.S. I
counted seven men and me. I thought, “If this
is going to change I have to do it.” If I work
toward fifty percent females traveling, I have to
find seven women who other people want to
hire to come abroad and teach. So, I sat down
and identified seven women who I thought
were really good teachers. They where teaching
in the U.S. and not abroad because they weren’t
on anyone’s radar screen. I set out to put them
on everyone’s radar screen. I started talking
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about them to people I had worked for. I emailed people. I did introductions. It took two
years. Two years, and fifty percent of the people
doing seminars abroad were women. Of those
six came directly as a result of what I had done.
You have to consciously push to make
something happen. It’s not going to happen
without you being intentional.
On competing
I also worked very hard on my competitive
feelings. I ended up writing a book about it
called The Better Way to Win. The subtitle is
Connecting, not Competing, for Success. It’s about
changing your style of how you do business as
you do it collaboratively, not competitively. If
somebody says, “She is your competition.” I say,
“No she’s not. We have the same goal: to make
better films. Anyone working to make better
films is not my competition. They are part of
my team, and I’m part of their team.” I’ve changed my way of thinking and just refuse to see
my colleagues as competition.
I had to work ten years on that. There are
enough scripts in this world for all of us to have
good jobs. Just stay true to your work and do
the best you can with whatever is given to you.
Hope that other people do their best too because then you have better films.
Lindas magic moment
My 50th high school reunion was coming up.
I come from a little high school with 49 people
in the class.Through the years most of the
people have been back to some reunion so I’ve
watched them as we get older. So I recognize
everyone.
Before I went to my reunion and throughout the years I have often told my husband
Peter about my childhood friends. When I was
in grade school there was a girl who lived the
next block over. Her name was Jackie Williams,
which is a very common name in the U.S. Jackie
and I were the best friends. We even went to
school holding hands, we were not just the best
but the bestest of friends. I had a really strong

heart connection with her. She moved away
when I was ten and then moved back for a few
months after that and then moved away again.
I never saw her after that. Never in touch with
her because it wasn’t so easy to be in touch with
people then. So all these years I thought many
many times about Jackie. I had high school
friends but that heart connection you have
with somebody in your grade school years... I
didn’t have that connection until I was a senior
college.
So I said to Peter, ”I will never see Jackie
again because it’s impossible to find someone
named Jackie Williams in the United States.
And by this time maybe she is married and
has another last name. Well maybe if I hired a
detective, maybe.”
So the in dinner of my reunion I’m talking to
people and I recognize everyone. Lots of hugs
and all that. And then I see a woman walk into
the room that I don’t recognize. I know everyone in my class and she looked like she had come
alone so I didn’t think she was the spouse of
someone. Who is she? And then I see her name
tag. It was Jackie. And I’m like... floored.

I said ”Jackie, I’ve wanted to see you again
in my lifetime but I knew I would never see
you. How did you end up here?” And she said,
”I heard about it and I came because I hoped to
see you.”
It was amazing. Definitely magic.
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Myggan
Du är en månad gammal. Vi är på landet, på
Backen. Jag håller dig i min famn och du har
just slumrat in.
Vått gräs under fötterna. Granarna har fått
en violett ton och smälter samman med himlen
inför sommarnatten som kommer att göra ett
försök bädda ner oss. Doften av natt. Känslan
av seger. Ljudet av ormvråk eller hök eller vad
tusan fågeln nu heter.
En mygga sätter sig på min fot. På den beniga
delen av foten där fotryggen möter tårna. Den
biten där betten kliar som mest. Jag ser den
sätta sig och jag känner det och jag tycker mig
kunna höra hur den sticker in sin blodtörstiga
snabel genom min hud.
Jag luktar på din hud och lägger kinden på
din duniga, varma skalle. Myggan får suga sig
mätt ikväll. Ikväll bjuder jag på det.
Jag bjuder på vad de vill, bara de låter dig
sova dig stark och trygg ihopkrupen på mitt
bröst med öppen plutmun och örat under mitt
nyckelben.
Ljudet av en fågel jag ännu inte vet namnet på.

Jag gör filmer om saker som stör mig, och om saker jag älskar.
Teman som återkommer i mina filmer är lojalitet, kamratskap och
makt. Att sätta upp sina egna regler för hur vi relaterar till varandra,
hur vi skriver våra egna lagböcker. Jag vill sprida hopp och jag vill ge
lust, samt leva ut mina egna. Jag gör filmer om saker jag vill störa andra
med. Förutom film har jag studerat och arbetar med arkitektur, konst
och design. Jag driver produktionsbolaget Din Kompis Kompis. Där
kan du läsa mer om vad som händer just nu.

Sofia Priftis
+46 (0)737 08 05 61
www.kompiskompis.com
sofiapriftis@gmail.com
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intervju med mia engberg
Mia Engberg är en av de mest inspirerande
filmare jag vet. Ärlig, hård mot sig själv såväl
som mot andra, uppkäftig och finkänslig.
Vi träffas på hennes arbetsplats längst österut
på Södermalm i Stockholm för att prata om
inspiration och skapande.
Vad är det som inspirerar dig i din vardag? När
tänder det till?
Tidigare var jag väldigt mycket i min samtid på
ett väldigt direkt politiskt sätt. Jag var aktivist,
queerfeminist, jag var del i samtiden och en del
av ett samtal kring vad det är för värld vi vill
ha. Det som inspirerade mig var människor och
samhället, och ofta politiska frågor. Klassfrågor.
Men de senaste åren har det blivit en förskjutning. Nu blir jag oftast inspirerad när jag är
ensam och ute och går. Bland träd.
Är det själva träden som inspirerar?
Nej, det är tystnaden som inspirerar mig. Att
rensa bort. Jag har varit så full av intryck och
känslor, och nu i det tomma kommer de där

magiska ögonblicken.
I avsaknaden?
Ja, i avsaknaden, i icke-närvaron. Det är fortfarande politiskt men kanske ur något sorts buddhistiskt perspektiv.
Jag tror att om man är en skapande människa
så blir det overload i vårt samhälle, man är ju
uppkopplad jämt. Jag tror att tomheten är viktigare än vi tror. Att söka den, om man ska skapa
någonting.
Vad tror du att den här förskjutningen beror
på? Varför behöver du ensamheten just nu?
Jag tror att saker och ting går i perioder. Den
här perioden började när jag hållit på med film i
13–14 år och kände att det var dags att ta ett steg
till. Jag ville inte upprepa något som jag redan
hade gjort. Jag vill gå ett steg längre.
Det är väl en fas i livet, jag är fyrtio år och
är kanske mitt i livet. Man kan se både bakåt
och framåt, och har lite tid för eftertanke. Jag
har levt så intensivt också, så någonstans måste
man stanna upp lite. Men även som konstnär
är det bra. Folk börjar få en bild av vem man är
och vad man gör, och då kan det vara bra att ta

ett steg åt sidan och inte bara leva upp till folks
förväntningar.
Tror du att den fasen hade inträffat även om du
inte var känd?
Jag är väl inte känd, det kan man väl inte säga?
Jo, det kan man väl. Särskilt som du säger att
det finns folk som har förväntningar på dig och på
vad du ska göra härnäst.
Det är en väldigt farlig fälla att hamna i, att bli
ett offer för andra människors blickar. Att alla
ska tycka att jag är bra och duktig eller ge mig
bra recensioner. Mitt sätt att ruska mig loss från
det var att ta ett steg in i en sorts ensamhet.
Gjorde du Belleville Baby under lika lång tid
som Dirty Diaries?
Belleville Baby hade en enormt lång startsträcka.
Det var trevande, och en lång tid som jag inte
visste om det var en film. Det kanske var en
text, jag visste inte riktigt. Och under nästan ett
år tog Dirty Diaries över allting och jag gjorde
nästan ingenting på Belleville Baby. Den låg
kvar där och puttrade länge, men med olika
intensitet.
Dirty Diaries måste ha varit ett väldigt socialt
projekt, kan jag tänka.
Ja gud … Att vara producent för en kortfilmssamling med så många färgstarka konstnärer
och aktivister, det var nästan som att jag var en
ambassadör eller en politiker som representerar
en rörelse. Det var inte mitt konstnärliga verk
på det sättet.
Då kände du dig som en ambassadör för sexfilm, feminism och...?
Jag ville utveckla feminismen. Det kändes som
att vi feminister hade fastnat i porrmotståndet.
Vi trampade runt runt utan att komma framåt.
Den feministiska rörelsen handlade så mycket
om att bara reagera på ett förtryck, att definiera
vad vi inte ville, istället för agera utifrån vad vi
ville. Vi hade fastnat i en negativ spiral och vi
försvann i offerrollen.
Jag hade just varit i San Francisco och visat
The stars we are och blev så inspirerad där. Där
gjorde feministerna egen porrfilm och startade

lesbiska kooperativa strippklubbar. I Sverige
stod vi och surade utanför gubbarnas porrbutiker. Jag ville strunta i gubbarna och göra något
eget. Jag förstod att det skulle provocera många
men jag tyckte det var dags att ta ett steg framåt.
Men det var egentligen inte biopubliken som
jag adresserade utan oss aktivister. Och bland
feminister har den haft en positiv effekt, tycker
jag. Vi har en mer nyanserad diskussion om
sexualitet och identitet i dag.
Och det var ju målet! Kan vi prata lite om
Selma & Sofie också?
Ja det började ju där.
Då kallade ni väl filmen för sexfilm, och inte
just porr.
Ja, det var på många sätt ett nybörjarprojekt.
Det var som att vi inte riktigt vågade. Med
Dirty Diaries hade jag mer på fötterna och vågade vara djärv och släppa på de gamla idéerna.
Med Selma & Sofie var vi fortfarande kvar i allt
som det inte skulle vara. Inte vara silikonbröst,
inte vara någon manlig sexualitet, inte vara ...
och i de där negationerna tappade vi energi. Det
blev så gulligt men bidrog inte till någon porrdebatt. Den visades ju på massa ställen och blev
uppskattad som kärleksfilm, men det var inte
det som var syftet med den.
Vad var syftet?
Samma som i Dirty Diaries, att rycka loss feminismen från någonting gammalt och destruktivt. Om att utrycka något utifrån sin egen lust
som kvinna eller feminism och att våga ta i det
här med könsrollerna. Selma & Sofie var för
oskyldig och gav inte nog med bränsle för att bli
något att prata om. Till och med PRO gick och
såg den på PRO-dagarna.
Varför tror du att det var så?
För att vi inte vågade. När vi gjorde Dirty
Diaries sa jag till alla ”Försök att gestalta era
innersta begär utan att censurera”. Vi kvinnor har också en bild av vår sexualitet som lite
finare, och inte aggresiv, och ditten och datten.
Vi hade som möjlighet att man kunde vara anonym, så att en skulle våga. Selma & Sofie var så

försiktig. Vi vågade inte gå hela vägen.
Lyckades ni i Dirty Diaries?
Ja, där tycker jag att vi lyckades. Och en sak
där är att vi lyckades ha mångfald. Att det var
många olika perspektiv, att det inte var om en
sexualitet, eller en fantasi. Sexualiteten är ju väldigt mångfacetterad. Men på vissa plan nådde
vi inte hela vägen. Nästan alla i Dirty Diaries är
vita till exempel. Och unga.
Men det speglar ganska väl verkligheten. De
flesta som håller på med queer konst och porr är
vita, unga och urbana. Det var svårt att hitta till
exempel äldre kvinnor som ville vara med.
Många vill att vi ska göra Dirty Diaries 2 där
vi gör mer research och hittar en större etnisk
blandning och äldre kvinnor och sådär, men jag
känner att varför måste jag göra det? Är det inte
dags för någon annan att ta över? Jag kan vara
handledare eller rådgivare eller något, men jag
kan inte vara den enda i Sverige som producerar
feministisk porr.
Alla dina filmer är ju politiska men dina tidigare filmer är mer rakt ställningstagande, som att
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vilja visa udda fenomen med snälla ögon.
Vissa filmer var så, Manhood var så. ”Kolla vad
schysst att man får välja vem man vill vara.” Ett
kärleksfullt porträtt av någon som kanske inte
blivit kärleksfullt behandlad. Den typen av
synsätt kanske kändes mer relevant då än nu av
olika skäl.
Vilka skäl då?
Delvis för att queerrörelsen och människor som
var transsexuella, eller med överskridande könstillhörighet, var mer osynliga då. Det fanns ett
större behov att visa upp de här personerna då
än det finns nu, för mig personligen.
Har du känt ett ansvar att skildra de miljöer
och fenomen som du haft tillgång till som aktivist,
bara för att de flesta andra filmskapare inte kommer att vilja eller kunna det?
Ja, och jag börjar äntligen frigöra mig från det.
Det ansvaret kom redan tidigare än så. Båda
mina föräldrar kommer från arbetarklassen och
var de första i sin släkt som studerade på universitetet. De bar ett enormt ansvarsok eftersom de
fick studera på universitetet, att de skulle jobba
för ett bättre samhälle.
Och för dem var det konstigt att jag ville kasta bort min begåvning på något så meningslöst
som konsten, när jag kunde bli läkare eller arkitekt eller politiker. Ansvaret att förändra världen är något jag fått sedan barnsben. Det har
varit en lång process att jobba mig bort från det
och fram till mina egna kärnfrågor. Men jag tror
att det var en bra process och jag ser mig fortfarande som en väldigt politisk filmare.
Bara det att jag haft en lång väg att vässa mina
verktyg för att kunna berätta mina historier. Att
komma närmare mitt konstnärliga uttryck och
inte bara stå där med plakaten. Jag känner att
jag precis har börjat göra det jag ska göra.
Skönt.
Jag vet inte om skönt är rätt ord, men bra. Det
gör inte saker lättare, men det är bra. Det är inte
lättare än något annat arbete.
I The stars we are känns du väldigt närvarande,
även om du inte är med som person. Den känns
The Stars We Are Foto: Katarina Johansson

The Stars We Are Foto: Linus Söderling
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politisk men även nära och naken.
Jag var oerhört rädd när jag gjorde den filmen.
Det var en av mina allra första filmer och den
låg före min egen konstnärliga utveckling. Den
tvingade sig fram genom mig, men jag kände
mig inte redo. Kalle dog ju så snart efter, så
det var väldigt smärtsamt. Alla visste ju att han
skulle dö, det här var hans avsked. Den var så
smärtsam, den bara kom igenom mig. Jag filmade den och satte ihop den och visste knappt
vad jag gjorde. Jag tycker fortfarande att det är
min bästa film.
Mina lärare avrådde mig från att göra den.
Och mina kompisar. En del var sura och tyckte
att jag utnyttjade hans situation för att göra en
bra film. Jag var väldigt ensam i den processen.
Jag blev sjuk efteråt i hjärnhinneinflammation
i sex månader. När Kalle dog kunde jag inte
lyfta huvudet från kudden av skuldkänslor. Den
filmen var före min tid. Jag skulle kunna göra
en sådan film nu på ett medvetet sätt, men då
gjorde jag den utan kontroll.

Är du glad att du gjorde den?
Ja, jätteglad. Jag var glad när jag åkte runt och
visade den, att Kalle fick komma ut och resa
igen fast han var borta. De som kritiserade mig
när jag gjorde den, kände att det var fint att den
fanns där. Att den är stark och att den är hans
film. Och nu är Ibrahim död också.
Jag tänkte på det här citatet när Ibrahim står
i gymmet.
”Jag skulle må lika bra eller dåligt om jag var
en böghora i Thailand...”
Den kommer så hårt där han står i gymmet.
Och så kommer den andra kompisen, Henrik, och
pratar om att han gått vidare, och Kalle kan väl
också gå vidare. De är så hårda, så som man är
mot nära vänner.
Den är ju på ett sätt hård. Det är så konstigt,
vi gjorde den på några veckor. Jag gjorde bara
en intervju med var och en. Vi filmade på riktig
film och hade bara några rullar. Så allt vi filmade är med i filmen. Jag satte bara ihop det och la
på det de sa. Jag tror att det var det ögonblicket.
Någonting var där som sedan skulle försvinna.
Då är dokumentärfilm som bäst, när tiden är
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med och jobbar i filmen. Ett halvår senare var
allt borta. Vi umgicks inte längre, Kalle var
död. Filmen är som det sista ögonblicket innan
någon är borta, innan allt är slut. Det är som att
Ibrahim, i filmen, säger att han inte heller vill
leva. Han säger det rakt ut, att folk vill att man
bara ska leva för deras skull, att de är så egoistiska. Det var som att det var hans testamente
också på något sätt.
Tror du att sådana begränsningar, att ha väldigt lite film, är någonting positivt?
Ja. Jag tror att motstånd och brist på resurser
tvingar oss till kreativa lösningar. Så var det faktiskt med Belleville Baby också. Jag hade ingenting. Vincent ville inte vara med. Florence Rey
ville inte vara med. Jag tvingades koka soppa på
en spik.
Hur sållar du ut de idéer du vill jobba vidare med?
Det kommer färre och färre idéer med åren,
men jag är bättre på att ta till vara på dem. Jag
tror att idéer man inte förverkligar blir till kommande magsår och huvudvärk. Jag tror att man
ska ta hand om sina idéer, det är därför vi är här,
vi som skapar. Jag försöker att inte värdera idén,

om den är bra eller dålig, utan bara genomföra
den. Det finns så klart dåliga idéer, men viktiga
idéer tenderar att komma tillbaka till en till
dess att de blir gjorda. När idén väl fått in foten
genom dörröppningen är det som att jag inte
kan stänga dörren längre.
En del ser det som en lyx att vara konstnär,
men jag ser det mer som ett ansvar. Ett ansvar
att skapa. Jag tror inte att idéer är resultat av
individuella processer, utan att vi är alla människors röster. Och det är viktigt för människan
att det skapas. Jag har ett ansvar att berätta. Det
har funnits berättare i alla kulturer och alla tider
– och det är viktigt.
Har du fått stöd i det?
Nej, jag har blivit motarbetad. Jag tror att om
man gör viktiga saker så kommer man alltid
stöta på motstånd. Man får inte låta det hindra
en. Jag känner fortfarande inte att jag blir stöttad, fast jag nu är känd som du säger. Inte av
finansiärer, inte av mina föräldrar, inte av mina
barn som hellre vill att jag leker med dem än
sitter här i min lokal och skriver, inte av mina
kompisar som tycker att vi ska dricka öl. Det

finns ingen annan än jag själv som tar det ansvaret, och det kan man inte kräva av någon heller. Den ensamheten måste man acceptera. Det
finns en ensamhet i det skapande ögonblicket
som man måste omfamna.
Men det vore ännu mer ensamt om man
gjorde något som ingen förstod. Tänk hur
många konstnärer i historien som lagt sina liv
åt att skapa något nytt och så har ingen förstått.
Och sen hundra år senare förstår folk.
Skulle du kunna fortsätta om ingen förstod dig?
Jag vet inte. Jag skulle nog ha gjort som kvinnor
gjort i alla tider: skapat i hemlighet. Skrivit för
byrålådan, målat tavlor och ställt i garderoben
eller skrivit dikter i små anteckningsböcker som
ingen läser. Men nej, jag hade nog inte slutat
skapa.
Men kanske slutat kräva saker?
Ja, visst. Då skulle jag ha skrivit i smyg när barnen lagt sig. Istället för att säga ”nu ska mamma
gå och jobba”.
När började du kalla ditt skapande för att jobba?
Ganska sent. Efter att jag gick ut filmskolan
var att jobba fortfarande när jag gick och jobbade extra på Konsum för att få ihop pengar. Så
var det länge. Sen var det tyvärr så att när man
började dra in pengar till sina projekt så vågade
man kalla det ett jobb. För nu kan jag gå till
Konsum och handla mat för pengar som jag fått
för min film. Så då blir det ju ett jobb. Det är
synd att det ska vara pengarna som styr.
Hade du vågat kalla det ett arbete om du inte
fått pengar för det?
Nej. Jag måste tyvärr säga att det betyder jättemycket att få ekonomiskt stöd. Jag har två barn
att försörja. Rent praktiskt skulle jag inte ens ha
tid att hålla på med det här om jag inte kunde
ta ut lön. Det handlar inte om mod. Om jag
var tvungen att gå ut och prostituera mig för
att skaffa mat till mina barn skulle jag inte orka
sitta och tänka ut filmidéer. Så krasst är det. Det
är därför det finns mycket fler konstnärer i den
rika världen än i den fattiga.
Det glömmer man bort ibland när man är

etablerad och ska ge råd till folk som inte är det.
Man glömmer bort hur tufft det var de första
tio åren när ingen trodde på en och man bara
var så jävla fattig.
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Inbrott

Familjefar, kaffeknarkare, intellektuell, journalist, producent, fotograf
och en manusförfattare som aldrig kommer ihåg var han har parkerat
bilen. När det gäller vad som kommer först i ordningen är jag osäker,
men, de olika delarna hör ihop i en enhet som är jag. Det journalistiska
perspektivet är väldigt användbart för att närma sig människor och företeelser. Det bygger på nyfikenhet. Familjen är min bas i livet. Jag är
intellektuellt orienterad. Det är löjligt lätt att få min uppmärksamhet.
Ta upp politik, filosofi, livsåskådningar, säg att du vill förbjuda något
– eller bara berätta en historia. Den fotografiska bilden är en gammal
kärlek. Producent är mitt jobb till vardags. Manusförfattare är det som
jag satsar på. Kaffet försöker jag skära ner på, men mitt stora problem
är egentligen att jag står i opposition mot världen. Liksom många problem är det en tillgång. Jag dras till berättelser som provocerar mig på
något sätt. En bra berättelse handlar inte bara om ett gott hantverk.
Det måste reta den där mänskliga nerven. Det får gärna utmana

invanda uppfattningar – de där
sakerna vi ser som självklara. För
mig handlar dramatik alltid om
någon form av utsatthet. Människan är utsatt. Jag tänker mycket,
men aldrig på var bilen står.
Erik von Platen
+46 (0)701 42 17 48
erikvonplaten@gmail.com

Jag ringde Celia, min dotter. Hon var i
Jönköping med sin mormor och morfar över
höstlovet. Äventyr, självständighet och lek med
kusinerna. Hon pratar så vuxet i telefonen nu
för tiden, men hon är ändå bara åtta år. De hade
haft inbrott hos mormor och morfar. Läskigt,
men de värsta känslorna hade lagt sig när vi
pratade. Alla mormors guldsmycken var borta.
Polisens tekniker hade varit där. Inget glas var
krossat. De hade mycket metodiskt brutit upp
altandörren. Guld och kontanter var det enda
som de ville ha. Konst och antikviteter fick vara,
men det fanns en märklig detalj i allt det som
Celia berättade. Det fanns fingeravtryck på ett
exemplar av Nils Holgerssons underbara resa
genom Sverige som låg där hos mormor och
morfar. Polisen tog boken för en teknisk undersökning. Varför skulle tjuvar som mycket försiktigt skruvar loss glasskivor i stället för att slå
sönder dem, tjuvar som vet exakt vad de är ute
efter och som inte slösar tid på annat – varför
skulle en av dem stanna upp och fingra på en
bok utan handskar?
För mig handlar inspiration oftast om en
detalj som jag upptäcker. Påfallande ofta händer det i samtal med andra. Detaljen är likt en
mystisk behållare som jag har hittat. Den innehåller något som är oändligt mycket större än
behållaren själv. Glädjen är att öppna behållaren
och titta in. Sakta upptäcker jag vad det är som
finns där inne. Det tar tag i mig. Bästa av allt är
när jag dras in i behållaren och omsluts av den.
För det mesta blir jag upprörd av det jag hittar
där inne.
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2.
EXT. KVÄLL – VILLAOMRÅDE
LEO, 10 år gammal och illa klädd för årstiden står och
trampar på gräsmattan av en bakgård. JONAS 39 år, hänger på
bräckjärnet så att det sprakar i altandörren. Mamma KATTIS 25
år, håller vakt med armen om Leo. Dörren brakar upp och Jonas
ler i triumf mot Kattis.
INT. KVÄLL – KÖK
Leo sitter vid köksbordet i huset och huttrar över ett glas
mjölk. Kattis rafsar i kylskåpet med latexhandskar på
händerna. Salami, ostar och pasta åker ut på golvet tills hon
hittar en porslinskarott med hemgjorda köttbullar. Leo rycker
till för varje sak som flyger ut på köksmattan.
LEO
Kan du berätta nåt? Nåt som var för
länge sen.
Hon smäller ner karotten på bordet framför Leo och börjar
riva igenom hyllorna.
KATTIS
Vi ska inte stanna här tror jag. Du
kan läsa nåt själv.
JONAS (O.S.)
Yes! Kärringsmycken här! Hon har
fett med armband.
KATTIS
Du är så bra älskling! Du kan läsa
nåt själv Leo.
Jonas stegar andfådd in i köket och håller upp ett bylte av
antika guldsmycken som en storfiskare.
JONAS
Och så lite cash på det här då. Va
fan ni kan väl käka sen. Kom och
leta nu för i helvete! Vi går
igenom där nere och sticker sen.
Leo tittar bort från Jonas och småäter på en köttbulle.
Kattis sätter en mjukt stoppande hand på Jonas bröst.
JONAS (CONT’D)
(Till Leo)
Och du, bor du här eller? Du kan
också göra nytta.
KATTIS
Vi måste skynda oss nu. Gå ner så
kommer jag.

JONAS
Det är nåt fel på honom. Ska du
läsa bok nu lilla gubben?!
KATTIS
Du verkar ha gott om tid du. Men
det spelar ju ingen roll för
grannarna är ju tydligen döva.
Jonas ger efter och låter sig långsamt fösas ut ur köket.
JONAS (O.S.)
Fittiga unge.
Leo har slutat äta på köttbullen men håller den kvar i
handen. En matt blick rakt ut i luften.
INT. KVÄLL – VARDAGSRUM
Kattis och Jonas sovsitter på golvet med sina huvuden mot
väggen. De dåsar och vaknar om vart annat efter sin fix. På
heltäckningsmattan ligger ett hav av saker från hyllor och
skåp. Det ligger en svart påse på golvet framför dem – en
kanyl tittar ut ur den. Leo sitter i vardagsrumssoffan med en
bok i knät. På omslaget sitter en liten pojke på en jättelik
flygande gås. Leo öppnar boken och låter ögonen löpa över
textraderna.
EXT. DAG – FLYGANDE ÖVER SVERIGE
Leo flyger. Han kisar mot den starka vinden. Lycklig.
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intervju med
Anders Weidemann
Lev så mycket som möjligt
Vilket råd skulle du ge till nya manusförfattare?
Jag började skriva i 20-årsåldern och det
var alldeles för tidigt för mig. Jag hade inte så
mycket att berätta då. Det som jag skriver och
det som jag tycker blir bäst baseras ju på mina
erfarenheter. Mitt råd är att leva så mycket
som möjligt. Det betyder ju inte att du måste
ha upplevt allt. De flesta vet ju hur det är att
vara kär, att vara ledsen, att drabbas av sorg och
andra saker som hör till livet. På det sättet har
alla något att berätta. Men, jag menar inte att
du ska skriva om dina erfarenheter rakt av. Ta
till exempel en kille som är homosexuell och
som har haft en svår personlig historia att komma ut ur garderoben. Då tycker inte jag att han
ska skriva om exakt det, även om han känner ett
driv att göra det. Mitt råd är då att använda sig
av en metafor som kan ha samma kraft. Säg till
exempel att han skriver en berättelse om en man
som är hemlig agent och som har stora problem
med att komma ut ur garderoben. Han kanske
inte kan berätta för sin fru och sina närmaste
och det leder till en massa problem. Med den
här metoden kan man dra den personliga energin till sitt författarskap i stället för att bara
berätta sin privata historia rakt upp och ned.
Hur vet du om du har en bra idé?
Man måste fråga idén om dess inneboende form
– vad vill den vara? Vissa idéer vill vara en dikt
eller en dokusåpa. Ibland försöker man knöka
in en idé i fel fack. Det kanske är mer intressant
som en dokumentär och inte som ett manus.
Där kan man gå bet ibland. Det ser man rätt
ofta – folk som försöker göra långfilm på en
story som egentligen bara håller för en kortfilm
eller en novellfilm. Så, hur man känner igen en
bra ide – man känner det. För mig var det så att
i början jobbade jag mycket på hantverket och
rätt lite på intuitionen. Ju mer jag har jobbat ju
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mer rör jag mig bort från hantverket och lyssnar
mer på intuitionen. Om du lyssnar på vad som
finns inom dig så finns det alltid en röst som
säger vad som är rätt och vad som är fel. Det
svåra är att lyssna på den här rösten för ibland så
vill man bara att den ska vara tyst så att man får
arbetsro. Får man en idé som är bra och lyssnar
på intuitionen så kommer den att säga om det
är bra eller inte. Allt annat är något slags rättfärdigande för att man så gärna vill att det ska
funka. Vissa idéer måste man släppa.
Hur ser din process ut?
Det finns en liknelse som jag tycker om. Den
handlar om hur du kan välja att komponera ett
stycke musik. Du kan sätta dig ner vid pianot
och vänta. Du väntar på att du ska höra något
inne i huvudet. Sedan försöker du förstå det du
hör, du bryter ner det och låter det komma ut
ur dina fingrar ner på tangenterna. Den andra
metoden bygger på att du låter fingrarna jobba
från början – du improviserar. Du laborerar och
hittar saker. För mig handlar det om att blanda
de här två metoderna. Risken med att bara sitta
och vänta är att du inte får någonting gjort.
Men risken med att bara improvisera är att det
du skriver kan komma att kännas konstruerat.
Händer det att du inspireras i ögonblicket?
Jag snappar hela tiden upp saker som intresserar
mig i vardagen. Ofta inspireras jag av saker som
andra säger. Det kan vara att jag bara hör något
intressant som någon säger, och så snor jag det
rakt av. Ibland så kan få en idé för en hel film
av en vardaglig händelse. Det är ovanligt men
det händer. Jag har skrivit en långfilm som går
i produktion nästa år och den idén kom när jag
var och hämtade min dotter på skolan. Barnen
hade ritat bilder som handlade om vad de tror
händer när man dör. Då fanns det en pojke,
Jesper, som hade ritat en av bilderna. När jag
såg hans bild så bara kände jag att wow vilken
film detta skulle bli. Det var ju bara ett frö men
där var den, där var idén.
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Jag har en bakgrund som skådespelare, regissör,
producent, och fokuserar nu mestadels på skrivandet (kortfilm, långfilm och TV-serier). Född och uppvuxen i Malmö, har ungersk bakgrund och har alltid
dragits till berättelsens sprängkraft och hur den kan
berika vår värld. Jag är djupt förälskad i filmens audiovisuella språk och hur den kan grabba tag i oss
och färga våra sinnen, känslor och intellekt. Jag vill
berätta om teman och människor som ger något
nytt och berikar. Det är en av kulturens viktigaste
funktioner att få återspegla det mänskliga. Visa en
nyansrikedom, komplexitet i att vara människa och
göra det med en tydlighet, värme och ibland med
viss portion humor.
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Mina teman handlar oftast om makt, fördomar
och hur det hårfina skiftet i personligheters kontraster påverkar och utvecklar karaktärer genom de mål
och yttre omständigheter som tvingar dem till förändring. Oftast har de ohördas röster mer att säga
om samhället än de som står i strålkastarens ljus.
Genrer jag främst av allt skriver inom är drama, thriller och ibland sci-fi. Men jag kan mycket väl tänka
mig att utmana mig med att skriva i helt andra genres, mest för att jag är nyfiken. Filmskapare jag beundrar är bl.a Andrei Zvyagintsev, Steve McQueen,
Spike Lee, David O. Russel.
Silvia Haraszti
+46 (0)708 92 26 83
silvia.haraszti@gmail.com
visioninfilmssweden.com

Det är sensommarkväll, Juan, Alle och jag
cyklar som vanligt ut till havet. Det är fördelen
med att bo i vår stad, även om stranden kanske
inte är vad den brukar vara. Det rödgula ljuset
faller över staden och det är den sista sommardagen innan skolan börjar, vi är fria och världen
är vår, åtminstone idag. Måsarna flyger omkring
med sina skriande ironiska läten som om man
aldrig tillåts ha ett ego i den här staden, vi har
vår egen värld och glider fram över asfalten med
våra bmx bikes, våra alter egon, och sticker ut
mot vattnet, asfalten blänker, solen är på väg
ner. Vi köper glass vid kiosken och hänger vid
bryggan ett tag. Alle drar skämt och har alltid
torrast humor, jag och Juan driver med honom
medan vi börjar testa olika moves och fortsätter
in mot oljehamnen, solen går strax ner och det
är ett gulrött ljus över hamnen, vi är fria och
världen är vår, om än i kväll så känns det verkligen vackert just nu. Vi hittar ett nytt område
att öva på, det är ganska övergivet men har stora
öppna ytor bredvid de enorma byggnaderna
och Juans och Alles tricks skapar siluetter över
den ljusa betongen, jag böjer mig ner för att
dra åt mina skosnören och hör sedan Juan ropa
av glädje, han står högt upp på en ståltrappa,
vid en enorm byggnad, han kallar upp oss, vi
springer upp, han öppnar dörren. Jag går längst
fram, som vanligt, bara för att jag är tjej, där
inne är det becksvart och helt plötsligt blir det
tyst, jag hör bara fiskmåsarnas ironiska skrianden som skär genom luften, jag vänder mig
om och de är borta, jag hör inte skratten och
lekfullheten längre utan det är bara vinden som
stormar runt i den gnisslande övergivna fabrikslokalen, med sina olika dallrande tjut där vinden får grepp genom hål och fästen, i vår stad
blåser det överallt, tänker att det är ett typiskt
sätt av Juan att skrämmas så jag ser mig runt och
skrattar, -”Hallå kom fram nu”. Vi brukar vara

i hamnen men något stämmer inte, så här brukar det inte vara, jag skymtar en stor mörk yta
framför mig, några mycket små fönster en 30m
upp. Vinden grabbar tag i den tunna ståldörren
som slår in och ut mot den sneda dörrkanten
och får mitt hår att flyga runt i olika riktningar.
Jag vet att de måste vara här nånstans eller så
är det något som har hänt. -”Hallå, kom fram
nu”. Solen har gått ner och en gatlykta utanför
på gården surrar igång med ett elektriskt ljud
som om den sist var igång på 50 talet, allting
känns konstigt. Den flimrar och kämpar för att
får rätt på strömmen som blir högre och högre
med sitt dallrande stigande elektriska ljud och
helt plötsligt blir allt vitt. För ett kort ögonblick
ser jag att det är en enorm behållare under mig,
säkert 40m i diameter och jag står på ett galler, en balkongliknande avsats med kedjor som
räcken och kikar lite framåt. Det blir svart, gatlyktan dör och dörren flyger igen med en kraftig
smäll. Jag känner en stark knuff och känner hur
jag faller och faller ganska länge. Sedan kommer vattnet, kallt, mörkt, trycker mot bröstet
som om jag hade vikter på mig och drar mig
neråt. Det är inte vanligt vatten, det här känns
annorlunda, tungt att röra sig i, fast att det är
vatten. I början är det helt becksvart, omöjligt
att se något, jag vet inte vad som finns där nere.
Två strålkastare går igång inuti byggnaden längs
väggarna när jag simmar förbi dem kämpandes
i det tröga vattnet. Jag bländas av det starka vita
ljuset som har svepande rörelser inåt och utåt
i tunneln. Det färgar ett enormt djup utåt och
man ser rakt ut i havets oändlighet. Jag simmar
ut och möts av fluorescerande fiskar, så brukar
det ju vara nattetid, tänker jag, har dykt förr.
Sedan möts jag av en stor sjöhavsaborre som
står och gapar med sin pussmun på ett ställe
medan jag simmar förbi allt jag kan. En bläckfisk skyndar med sina känsligt snabba armar
och byter färg i takt med hur ljuset faller. Jag
kommer in i en ström som skjuter mig framåt
och uppåt med hög hastighet och det är omöjligt att kämpa mot, tusen pärlor av luftbubblor
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bubblar upp, hjälper till och äntligen kommer
jag upp ovanför vattenytan, med förmodligen
den längsta inandning i mitt liv. Det är den
märkligaste kvällen någonsin, blickar ut över
det becksvarta havet och simmar in mot land.
Allt är vackert samtidigt som det är lika fruktansvärt. Jag lyckas ta mig upp på stranden,
hjärtat pulserar så högt att det dunkar snart ut
ur bröstkorgen, stjärnorna lyser som gnistrande
diamanter över det djupmörka himlavalvet.
Den stora skräckinjagande byggnaden har en
avflagnad symbol på sidan, går inte riktigt att
tyda.

intervju med
Matti Bye
Hur skulle du beskriva ett magiskt ögonblick?
När vi glömmer bort oss själva. När vi omärkbart förflyttas till en annan verklighet.
Berätta om musik som inspirerar dig?
Musik som är ett tillstånd, musik med en egen
röst, musik som får en att glömma bort att det är
musik och istället ger livet perspektiv och öppnar upp stängda dörrar och visar möjligheter.
När skapar musik magi enligt dig?
När vi glömmer bort att det är musik och upplever något annat inom oss.
Vad utgör en god eller sinnligt rik melodi?
En melodi som överraskar oss med sin enkelhet.
Vad utgör en stämningsfull ljuddräkt?
Genom att musiken gestaltar en inre tillstånd,
ett subjektiv ljud. En ljudbild som berättar om
karaktärernas psykologiska tillstånd och deras
upplevelse av ljud i filmens berättelse. På det
sätt som Gus Van sant och David Lynch arbetar
med ljud t.ex.

Hur pass viktigt är det med kontraster?
Mycket viktigt. För att ge berättlesen perspektiv
och djup behövs kontraster.
Hur kan filmmusik tillföra stämning på bästa
sätt enligt dig ?
När den berättar med personlig röst filmens
berättelse på ett osynligt inre plan och gifter sig
med bilderna på samma sätt som ljuset kan göra
i en film.
När du skapar, vad är det avgörande ögonblicket att du går i en viss riktning?
Tonen som regissören vill förmedla genom
bilderna.
Hur förhåller du dig till innehållet, situationen
i film när du skapar musik till film?
Genom att prova olika musik till bilderna.
Hur skapar musiken, filmmusiken en tillförlitlig dräkt till berättelsen, dvs relevans åt
situationen?
Det handlar om att hitta musik som gifter sig
med bilderna, de bara hör samman plötsligt,
som om det vore otänkbart att inte just den
musiken var till just de bilderna.
Hur lyckas du balansera så exakt på att tillföra
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stämning samtidigt som den är i precis proportion
till att inte förta stämningen från bilderna och
situationen?
Mycket hårt arbete och erfarenhet. och en passion för film och musik.
Vad är det som händer i det ögonblicket du
kommer på melodin?
Om det är ett bra filmtema och jag testar till
bilderna och det funkar så är det en lyckokänsla!
Hur bygger du dina världar i musik? eller hur
kan de olika lagren möta varandra filmmusiken?
Jag utforskar ständigt nya ljud och instrument,
är speciellt fascinerad av olika oväntade möten
inom musiken. Älskar att blanda de akustiska
instrumenten med en elektronisk ljudvärld och
att använda instrument och klanger jag inte
kände till innan.
När du komponerar till en film vad är det viktigaste förhållningssättet just då?
När jag väl sett filmen ett antal gånger försöker
jag släppa filmen och bara komponera fritt, det
brukar vara bäst så, mer oförutsägbart..
När du arbetade med Körkarlen eller Maria
Larssons eviga ögonblick (som jag anser är helt
fantastiska filmer och filmmusik) eller ett annat
projekt du kanske föredrar att nämna, hur förhåller du dig till materialet?
Jag försöker leva mig in i karaktärerna på samma sätt som en skådespelare, försöker hitta den
osynliga motorn som driver berättelsen framåt
och letar efter temperamentet i filmen, samtalar
med regissören om vilken röst och ton vi vill att
publiken ska uppleva i de olika scenerna.
Hur ser du på att musikens olika lager tillför
dynamik och själ till de stämningar och situationer som äger rum? Vad är det avgörande ögonblicket, den springande punkten till att du väljer
en viss riktning i musik?
Ofta är det långt praktiskt arbete när det plötsligt sitter där tillsammans, genom att prova en
mängd olika ideér och när det omärkligt smälter samman verkar det självklart och naturligt.
Vad är det som inspirerar dig?
Jag blir sällan inspirerad av musik mest av konst

och litteratur och mina barn..
Vilken värld inom musik tycker du om att
skapa?
Helt nya världar.
Att komponera filmmusik handlar mycket
om att verkligen vara förtjust i film, hur film
fungerar, foto, klippning, ljus, regi och framförallt den dramturgiska kurvan! I den dramturgiska kruvan finns dynamiken och timingen
som är så viktig för filmmusikens funktion.
Valet av instrument är mycket viktigt och kanske ibland är det just valet av instrument som
bestämmer filmmusiken. Ett bra samarbete
med ljuddesignern i film är också viktigt, att
man tillsammans med regissör har en konstnärlig idé om vad man vill åstadkomma med
ljudet i film; naturalistsikt ljud eller mer subjektiv ljudbild? Den klassiska musiken är min
inspiration när jag skriver filmmusik men lika
mycket att framställa nya ljud genom egna
experiment med ljudkällor som jag spelar in
eller ett elektronisk utforskande av klanger med
ljudprogram, sampler och effekter i datorn. Har
man en bra dialog med regissören och ljudläggaren på ett tidigt stadium kan man röra sig i en
gemensam riktning.
Filmmusik material
Här finns en länk med min filmmusik:
https://soundcloud.com/matti-bye/sets/
mattibye-com
Nämnas kan också att det senaste filmprojektet jag avslutade var musik till komedin
100 åringen som klev ut ur ett fönster och försvann
i regi av Felix Herngren. Jag har också release av
en pianoskiva i december som heter Bethanien.
Här kan man lyssna:
https://soundcloud.com/tona-serenad/
the-piano-ship
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Det började med hybris

Mitt liv har alltid cirkulerat kring berättande, helst bildligt. Under gymnasiet jobbade jag som färgsättare åt Ola Skogäng och färglade bland
annat några nummer av Theos ockulta kuriositeter. Sedan dess har jag
studerat film på Sydney Film School och Manuspiloterna, jobbat på
diverse inspelningar, klippt ett dussintal kortfilmer och arbetat 4,5 år
på House of Radon som klippare och regissör. 2010 hade jag turen att
träffa David Lynch då han var här och pratade om sin välgörenhetsorganisation David Lynch foundation.
Blir ni sugna på att höra av er till mig ska ni inte tveka.
Jag välkomnar alltid nya projekt med människor som brinner lika
mycket för att göra film.

Gabriel Schock
Klippare, manusförfattare och
regissör.   
+46 (0)700 45 09 48
Gabriel.Schock@gmail.com

När jag ligger i min säng och stirrar mot taket
föreställer jag mig rätt vad det är en hand som
rör sig mjukt i luften. Handen tillhör en gammal
man. Jag tror att mannen är blind för det verkar som om han försöker visa det han föreställer sig
med handens former i luften.
  Jag hade precis anlänt i Australien. Hit åkte
jag för att ta det första stora steget mot drömmen. Jag skulle studera ett år på Sydney Film
School. Detta embryo till idé kom till mig en
av det första nätterna. Det kunde inte kommit
lägligare. Jag hade nämligen kommit hit tomhänt. Faktum var att jag aldrig ens hade påbörjat ett manus. Men jag visste att jag snubblat
över någonting briljant. Det fanns ett starkt
behov inom mig att lyckas och vips, första bästa idéen som dök upp var självklart lösningen.
Det skulle bli ett mästerverk. 8 1/2, Persona, och
Den blinda mannen som... uttryckte vad han såg
med händerna?
Åren gick men det tycktes aldrig bli någon
film utav det hela. Jag skrev om plotten, gjorde
om karaktärerna, bytte genre, vände ut och
in på alla beats, ingeting kändes rätt. Till sist
bestämde jag mig för att bara blåsa av filmen.

Jag ville få den ur systemet. Vilket jag gjorde
i somras – sex år efter att idéen landat på mig
som en parasit.
Späkelse, är nog rätta ordet. Inspelningen var
bland det mest smärtsamma jag gjort. I skrivandets stund ligger filmen på klippbordet och väntar på att bli dissekerad. Ungefär 8 klipp i hela
filmen är jag nöjd med än så länge. Att spela in
den hade inte gjort saken bättre.
Lyckligtvis har jag fått flera idéer med tiden,
men aldrig någon som jag blivit så besatt av.
Det är kanske lite som med första kärleken.
Nu menar jag inte att det blir mer trivialt med
tiden, snarare att man lär sig att älska sina idéer
mer villkorslöst. Idag när jag får en idé har jag
inga som helst förväntningar. Allt jag gör är att
lyssna. Ligger det rätt i tiden kanske vi rycks
med i samma medvind.
Med handen på hjärtat måste jag dock
medge att jag inte tappat hoppet om den där
idéen med den blinda mannen riktigt än. Vi har
trots allt en sista duell i klipprummet och det är
ingen idé att gå in utan hopp.    
Det slutade med mod.
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intervju med
lisa langseth
Är det rätt så är det lätt!
Jag var bjuden till en förhandsvisning utav Lisa
Langseths senaste ﬁlm Hotell. Förväntningarna
var varken låga eller höga. Jag visste nästan
ingenting om ﬁlmen. Det är alltid den bästa
utgångspunkten.
Filmen drar igång. En stark inledning, följt
av en lite svajig första akt. Men då händer något
i berättelsen som gör att ﬁlmen vinner över mig
fullständigt.
Jag måste bara fråga dig, visste du att du snubblat över något briljant i samma ögonblick som du
kom på premissen till Hotell?
Att karaktärerna skulle få ﬂy från dem själva och
leva ut sina egna fantasier eller vad man nu ska
säga…Jag tyckte väldigt mycket om att skriva
det. Det var väldigt roligt. Jag var också lite trött
på mig själv på nåt sätt. Jag hade jättegärna gjort
det de gjorde liksom, säger Lisa och skrattar. Jag
tyckte också väldigt mycket om karaktärerna,

vilket även skådespelarna kom att göra. Jag tror
att alla kunde relatera till den här drömmen,
att man är trött på sig själv och att det ﬁnns en
längtan att bara få leva ut helt fullt och lustfyllt.
Jo, men jag tror att jag kände från början… Sen
tog det ju väldigt lång tid innan det blev bra.
För mig tar det ett och ett halvt år att skriva
ett manus, från början till slut. Filmen handlar om Erika, en ung kvinna som till synes har
det mesta man kan önska sig, men så genomgår
hon en svår förlossning och allt rasar samman.
Snart hamnar hon i gruppterapi tillsammans
med ett antal säregna individer. Detta verkar
mer eller mindre lönlöst, tills att Erika själv en
dag föreslår att hon och några medlemmar från
gruppen ska ta semester från deras vardag och
checka in på hotell. Där tar de sig ann andra
personligheter och inleder en form av improviserad självbehandling.
Kommer du ihåg ögonblicket då embryot till
Hotell kom till?
Nej, inte just ögonblicket men det uppstod från
två händelser som har präglat mig väldigt mycket. Den första var när jag gick igenom en jobbig

period och tänkte väldigt mycket på vad som
skapar ett jag och en personlighet. Hur mycket
av jag som är en produkt av det förﬂutna och
hur mycket kan jag förändra mig själv för att
bli den jag skulle vilja vara? Det är ju den frågeställningen som präglar handlingen i Hotell väldigt mycket. Sedan så ﬁck jag själv barn och det
var en väldigt svår förlossning då det var nära
att min dotter dog eller just blev svårt skadad.
Den händelsen väckte väldigt många frågor hos
mig. Hur hade jag klarat av att få ett grovt skadat barn? Om man ska vara helt hård mot sig
själv… Det går ju inte veta hur man skulle reagera men det fanns en personlig mardröm hos
mig. Tänk om jag inte hade kunnat..? Så det var
de två punkterna som jag hela tiden rörde mig
emellan när jag skrev. Jag tror att det är viktigt
att ha några sådana hållhakar i någonting som
är djupt personligt, för då kan man sedan föreställa sig utifrån det… Erika är inte som jag,
hon bor inte som jag, hon lever inte som jag
gör, men det ﬁnns en rädsla för henne i mig.
Då kan man hämta energi och inspiration av den.
David Lynch nämner i sin bok Catching the Big Fish

att hans ﬁlmidéer ofta kommer i små fragment,
men som man kan härleda resten av historien
från. Lite som en rosettasten.
Känner du igen dig i det?
Jag hade en väldigt bra manuslärare på Biskops
Arnö, Stefan Sundén, som sa det att svaret ﬁnns
alltid i det skrivna materialet. Man ska gå till
det som man redan har skapat och gräva djupare i det. Inte springa ifrån. Jag tycker att man
ska våga lita på den ursprungliga känslan. Hur
håller man sig till den ursprungliga känslan eller
visionen utan att tappa siktet?

Stillbild från Hotell
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Lisa Langseth och Alicia Vikander vid inspelningen av Hotell
Foto: Dan Lepp
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Jag ser en grupp människor förbereda inför
en demonstration på Götaplatsen. Egentligen
är det inte gruppen med människor jag blir
intresserad av utan poliserna som vaktar runt
omkring. Jag ställer mig i gruppen, för jag vill
spionera lite på snuten, se hur de rör sig, hur
de beter sig och jobbar (jag skriver ett manus
med en väktarkaraktär). Gruppen med människor växer, polisen slutar intressera mig, jag
tar in människorna. En fredlig grupp politiskt
engagerade människor som har förenats för att
stå upp för vad de tycker. Jag blir rädd. Är polisen här för att skydda gruppen mot en svensk
Breivik? Mina tankar flyger, i vissa länder hade
polisen varit demonstranternas största hot, så
är det inte på Götaplatsen. Demonstranterna
litar på myndigheten, de är ju här för att försvara deras yttrandefrihet. Jag står kvar, fortsätter ta in gruppen, och glömmer bort min rädsla.
Solen går ner, det mörknar. Någon delar ut
facklor, det är ett fackeltåg. Facklorna tänds och
lyser upp mörkret, det känns som Lucia. Den
riktiga Lucia måste ha bränts på bål under liknande fackelomständigheter, en hotfull mobb
med facklor. Denna mobb är fredlig. Här finns
oproportionerliga tonåringar med grönt hår.
I provinsen där socialpolitiken lockar till komfortabelt apati, och bekväma vill ha mer utan att själva få det sämre, bjuder lcd - skärmen envar på hjärnsläpp, plast och razzle-dazzle. Men snart blir det sämre och
då blir film till magspark, omskak, och en kittlande fjäder under foten
– That’s hot. Peace out.

Sofia Åström
Manusförfattare och regissör.
sofia@astrompictures.com
www.astrompictures.com

Taniga killar med stora tänder, gamla stela gubbar, tanter med krulligt hår, någon sitter i rullstol. Demonstranterna håller banderoller med
politiska budskap, ”Stolta föräldrar”. En regnbågsflagga är ritad bredvid texten ”Feminism
mot rasism”. Det är mörkt nu. Jag ser siluetter
av poliser som står utplacerade på sina poster,
bredbenta, och med armarna i kors, så där som
poliser gillar att stå för att ge intryck av auktoritet. Fackelljuset reflekteras i taket jag står under.
Folket radar upp sig. En äldre dam i en illröd
regnponcho med luvan dragen över huvudet håller en fackla framför sig, hon ser badass
ut, som en tempelriddare eller ringvålnad.
Gruppen rör sig tyst genom mörkret, längs den
våta avenyn. Jag har många gånger undrat om
sådana här demonstrationer gör någon skillnad
i världen. Jag tror det.

lärarnas texter
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Jag tränger mig på tunnelbanan, en av många
som blir infösda i båset och längtar ut. Runt
mig stirrar folk ner i mobilerna och knappar
frenetiskt för att glömma och gömma sig bort.
Jag hittar en liten ledig plats, och trycker mig
ner för att vila. Halvt omvänd och obekväm,
väntar jag på att resan ska ta slut. Då hör jag
en röst som gör att jag rör mig, och försiktigt
öppnar mina öron.
Det är en man i sjuttioårsåldern. Han sitter
på ena sidan gången och pratar med en ung
kvinna, som sitter på andra sidan och håller
ett stadigt grepp om en hård svart väska. Det
är tydligt att den innehåller något slags instrument vad får jag aldrig veta. Mannen är i full
färd att berätta och den unga kvinnan lyssnar.
Konstigt nog verkar hon inte besvärad av hans
intresse. Det är tydligt att han inte är ute efter
henne, det är ingen småsjaskig flört utan något
mer sällsynt.
Genom ett mörkt skägg, låter han minnen
från fjärran tider tona fram. Han skildrar bilder
från när han själv började musicera, konserter
han varit med om, den gången han hörde 27
fioler spela tillsammans och skapa något mycket
större än vad han någonsin kunde tänkt sig.
Hans upprymda röst blir en symfoni som går
rakt in i mig. Jag hör hans glädje, hans sorg,
hans inlevelse, det han älskar och det han gått
miste om. Kvinnans instrument inbakat och
gömt som det är i det mörka fodralet får mannens hjärta att vibrera, en sträng som stäms i
samklang och låter melodin flöda.
Efter endast en hållplats tar det stopp.
Mannen reser sig upp och går. Om han burit
hatt skulle han höjt den som på gamla dar, men
nu nickar han lågmält istället. Ler åt kvinnan
och stiger av tåget. Hon och jag sitter kvar. Det
är en stor tystnad jag känner efter honom. Jag
vet inte om någon annan än kvinnan och jag

har hört honom. Men hans glädje och tacksamhet över musiken klingar inom mig, och
jag sitter där, upprymd av att veta att även på
tunnelbanan kan det finnas något så vackert. En
kort hållplats senare kliver jag också av, tillbaka
in i min vardag och dess obönhörliga rusning.
Med mig bär jag på ett tomrum. Ett tomrum
som känns rent och stort och fylligt, och som
ger möjlighet till livets musik.
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Jag ligger på rygg i gräset. Jordklotet bär min
kropp. Jag pressas mot dess yta. Känner hur jag
bärs. Jorden rör sig. Jag ligger stilla. Ovanför
svävar molnen. Himlen är blå. Löven gröna. Jag
finns. Här och nu.
Tanken som bevisar existensen. Jag tror på
detta och inget annat.
Samtidigt bär jag en guldkedja om halsen
med fem ringar på. Mammas ringar och pappas ringar. Förlovningsringar, äktenskapsringar,
doktorsring. Därför att varken mamma eller
pappa finns längre. De är numera en del av den
jord som håller mig uppe. Eller snarare pappa
är – mammas aska står fortfarande i en urna på
begravningsbyrån, eller var de nu bevarar askan
tills släkten fått ihop det och lyckats peta ner
den i graven. Ringarna i kedjan bär jag som en
amulett och tror fullt och fast på att mina föräldrar vakar över mig genom dem.
Jag tror på det för att jag behöver tro på
något. Tanken att vårt medvetande är det enda
som finns gör mig oerhört orolig. Den kraft
och kärlek som vi bär inom oss efter att vi upphört pressa oss mot jordklotet måste ta vägen
någonstans.
Vi sitter i en karusell. Världen snurrar så fort
att ingenting är eller förblir länge nog för att vi
skall hinna formulera en tanke som håller tills
solen gått ner. Allting ändrar sig. Det är inte
bara det att man kan se på teve i telefonen och
ringa med teven. Allt går fortare och samtidigt
finns det ingen tid kvar eftersom vi ständigt
måste befinna oss i rörelse även när vi sitter.
Jag kommunicerar hela dagarna och ändå går
jag ofta och lägger mig med känslan att jag inte
mött en enda människa.
Jag menar verkliga möten. Inte esoteriska,
fladdriga, kletiga försök att klättra under skinnet på varandra och hitta det innersta. Jag
menar inte betalda terapeuter och psykologer

som klämmer ut oss och manglar på tills livet
på gott eller ont fått en ny riktning. Jag talar om
människor som möts utan att vilja något mer än
att mötas, utan stress.
Det finns nämligen ett gigantiskt problem i
vår underbara, öppna värld. Vi kan vara på mer
än ett ställe samtidigt.
Den magiska ringen är upplöst. Våra drömmar fladdrar åt alla håll samtidigt. En kyrka, en
blomma, en kyss, ljud, ljus, musik, dans, extas.
Stop. Tänk. Visst, var och en av oss finner något
i sin verklighet att kalla magiskt. Betoningen
sitter på verklighet.
När jag skriver och plötsligt så fattar orden
tag i fingrarna och sliter iväg mig till ställen jag
aldrig drömt om att besöka. Jag skrattar eller
gråter medan de dansar över tangentbordet.
När jag läser texten efteråt är jag förvånad och
vet själv verkligen inte var det kom ifrån.
Dansen med skådespelare på inspelningsplats
när våra själar synkats ihop och allt som sker är i
ren samklang. Bild, röster, rörelse, känslor flyter
samman. Drömmen blir verklighet. Här och nu
i kameran.
I klipprummet när det äntligen uppstår en
själslig ordning i det kaos som blev kvar efter
inspelningen. När det plötsligt verkar som om
det fanns en mening med allt.
Minst magisk är väl premiären. Höga klackar
pressar hål i golvet och hur mycket glädje jag
än utstrålar vet varje del av mig att jag är omgiven av vargar som snart kommer att sluka mig,
röda mattan, den djupa urringningen, glittret
och glamouren i ett enda nafs. Därför tackar
jag naturen för den verkligaste verkligheten
som väntar hemma. Tre trötta barn har somnat
i en säng. De ligger huller om buller och andas
i kanon. Jorden bär huset som bär sängen som
bär barnen. Alla dessa tre barn är födda ur min
kropp. Magisk realism.
Så som i kärleken när ögon, hud, ord, tankar,
kropp och själ tar över tid och rum och ställer
hela universum på kant. Varje nerv i kroppen
är drabbad. Det bubblar, pirrar, sliter och drar.
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Du och jag är vi och det är den enda sanning
som verkligen betyder något.
Tills det börjar lukta ruttet i kylskåpet. Så är
det bara. Förr eller senare ruttnar även de mest
besprutade grönsaker. Det är dammigt under
sängen och den bittra insikten ligger naken.
Tvåsamhet kan vara ensammare än ensamhet.
Den andra kärleken, den djupa, accepterar att
vi dras ner på jorden där vi började. Kroppens
tyngd. Tanken. Existensen. Magin lyser med sin
frånvaro och jag suckar lite nostalgiskt. Inte i
olycka, men i saknad.
Vi behöver magin. Vi behöver lyftas från vår
verklighet. Släppa datorn, Twitter, Facebook,
Skype och allt vad vi håller på med för att förflyttas till den andra dimensionen där jaget löses
upp och blir ett med det okända. Beam me up,
Scotty!
Slutligen är det precis så simpelt det är med
mig och magin.
Det är den fiktiva verkligheten som sveper
med mig bort. Där upphör jag att existera. En
bok, ett teve drama eller en film sluter sina portar bakom mig. Allt är nytt och spännande. Jag
reser fritt och tyngdlös genom berättelsen. Jag
lever, lär, tänker, känner. Allt annat är avstängt.
I historiens verklighet har jag inget behov av att
addera kommunikation. Jag finns bara här och
nu. Det spelar ingen roll om jag läser, är på bio,
tittar på TV, datorn, telefonen eller kylskåpet.
Ju mer kraft historien har, ju längre bort reser
jag.
Så är historieberättandet den enda gud jag
svär lojalitet gentemot. Inte bara som resenär,
utan jag är också en liten cell i den gigantiska
amöba som skapar vår tids fiktion. Jag offrar
mitt liv dagligen i hopp om att finna historien
igen och igen. Jag har inga andra gudar, ingen
Shaman, ingen ande i flaskan.
Historieberättandet är en gåva, en plikt och
en förbannelse som vi drabbade inte kan lösgöra
oss ifrån. Så är min lott att leda resan i ordens
och filmens värld, där vi kan väcka de döda och
ge dem evigt liv.

I dess skugga, i den rasande hastighetens
tid inser jag att mitt liv och min hängivelse till
denna process är det enda magiska moment jag
någonsin kommer att uppleva.

114 Daniel Alegi
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Release the
captured image
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I struggled as a kid with the systematic murder of butterflies in the name of the study and
preservation of their magical, ephemeral beauty.
Maybe an idea is like a butterfly that we find alive in flight, perfect as is. We humans are curious
creatures, we live for ideas, we want to feed on
rapture and wonder. We are driven to observe,
hold, capture, even devour an idea. It’s a process
we do unconsciously, like breathing, I suspect.
But then, as in any story, once we feel an idea...
what happens next?
For me an idea is like lighting a match in the
dark, IT makes all the difference. IT reveals a
little more. IT creates shadows and in betweens.
Before I get IT or explain IT or identify IT,
I can recognise one feeling: an idea can transform the unfamiliar into a cell of awareness
without having a name or a purpose yet. Just
a bolt of energy that reshuffles what we knew
before, like a new kid on the block has the
power to change an entire neighborhood.
For the most part, my ideas remain private,
unexplained. Instinct is wordless, right? Why
explain ideas to yourself? Sequences of verbal
translation are a social tool of communication. My guess is when you feel an idea, you do
what a plant does thru photosynthesis, changing light into nutriment. Perhaps our ideas are
inputs, breaths to exhale later in new form. In
between the in and out, is the mysterious, fascinating creative adventure of process, the middle
of things, the Now. The East sits on the path
of what’s happening now in a contemplative,
deeper sense. The West keeps trucking› on the
highway of what happens next: desire, competition and material accomplishment. Action
is inevitably a story structure: beginning, end,
middle. The middle comes last because, a middle is a middle only if it is followed by an end.
Personally, I am interested in one specific
kind of idea: the cinematic idea. A cinematic

idea moves and changes thru time. It possesses- from its beginning–the energy and DNA of a
film, and nothing else. A cinematic idea carries
visual power and storytelling potential, emotional dynamics. A cinematic idea wants to be
a film, not a statue, a painting, or a building.
Trying to freeze and label a cinematic idea to
me is like sticking a pin into that butterfly, to
be able to place it–dead forever–under a magnifying glass. But I am no scientist or biologist, I
am interested in stories in motion, movies, personal films across genres and media. The movies
I am most interested in are not the ones playing
on Netflix, but those that have not been made
yet. I started working with youth cinema for
this reason: young and amateur creatives can
fly if you just let them without dissecting them
with how-tos and to-dos. One thing is fly, and
another is to label, report and study.
James Joyce once said that his final opus
Finnegan’s Wake –whose verbal flux and storytelling deconstruction were so unprecedented as
to frustrate and fascinate readers for ever–said
his inspiration for the weaving structure of the
book came–in part–from the new art of cinema.
(Read the Introduction to Metaphysics by Henri
Bergson, there is a cinematic idea)
Ideas, in fluid narrative process, can become
stream of consciousness, the art of flow. Many
writers wait for flow to flood their pages with
unstoppable, final sentences. Good ideas seem
to shine with a promise: there will be less painwhen a script writes itself. But in story development good ideas are necessary but not sufficient. A writer can’t just admire a new Magic
Moment of insight, s/he must dance with IT.
A Magic Moment pops up and we look at
it, then we think we must save it, hold on to
it, never let it go. How do we do that? Some
scribble or tap notes. Some take pictures to
stake a placeholder claim on the world. We all
seem to want to trap, even arrest our ideas as
images and words, and then imprison them in
our pocket digital devices. We seem to give so

much value to our captured images and their
potential value as idea reminders. But I know
there is a way to do the reverse, to release the
source of an idea back into the wild, to set IT
free. I called this process Cinemahead.
Carrying captured images and sounds can fill
the hard-drive space in our camera and brain.
This cuts down our play-space and playing with
ideas (the process, the now) is the most juicy
part of the game. So I try and leave a new idea
exactly where I found it. Instead of capturing
a shot of a tree as a memory, I play with it,
then I put it back: I leave it there. Next time
you do, look at how your idea can return to the
tree or wherever you found it. rock-n-roll! The
next time, your the idea will be waiting for you
there, exactly where you left it. Nobody will
steal your ideas in the open. Trusting an idea
into the common space can be not only exhilaratingly free, but even contagious. Imagine
others as they may run into your ideas and you
into theirs. Imagine a creative commons of shared ideas right around us, everywhere. So much
common ground, so much potential for crosspollination and mutual inspiration. Personally
that in itself feels like an idea, so–like an unknown butterfly–I will leave it here and let it go.
See what happens to it, now and next. The best
part of a Magicmoment is breath it in, and let
it be.
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Jag möter min blick i spegeln. Ingen annan är
här. Utanför huset, novembernatt. Ett ogenomträngligt mörker. Tillfälligt bryts min ensamhet.
Ett ljussken rör sig på himlen. En annans blick.
Jag känner igen något, som om vi mötts men
ingen av oss minns var. Kanske har det aldrig
skett.
Ibland kan den som finns alldeles nära förbli
en främling. Ni spenderar era dagar ihop men
era själar möts aldrig. Så passerar du någon på
gatan eller möter en blick på en perrong eller i
en affär. Och du ser dig själv.
Jag återvände till min hembygd, platsen där
jag växte upp och alltid kände
mig utanför. Kanske känner alla så någon
gång under livet. Känslan av att inte höra till,
att vara fel, att längta in i ett sammanhang där
man tror att alla andra vet koderna och känner
gemenskap.
Jag lägger ansiktet mot marken, andas in doften av jord och mossa, känner hur jag längtat
efter något som jag förträngt. En magnetisk
kraft drar mig mot jorden, vattnet. Fyller mig
med liv. Jag körde omkring i landskapet, kände
mig som en turist i min egen hembygd. Den
plats jag känner så väl, minsta krökning på
vägarna. Men plötsligt var allt annorlunda. Jag
såg sånt jag inte tidigare lagt märke till.
Ögonblicken när världen öppnar sig.
När landsbygden skildras på film är det ofta
en ensidig bild av byfånar och rasism, excentriska galningar och tristess. Och till viss del är den
bilden sann men om man bara höjer sin blick är
varje yta ett mikrokosmos av oändlig variation.
Ibland ser vi bara det vi vill se, söker upp det
vi redan visste. Varför är det så lätt att förenkla,
att skapa stereotyper, att inte se den mångfacetterade människan? Vi delar in, kategoriserar,
låter vissa individer representera en hel grupp.
I film sker det oavbrutet. Förenklade skildringar.

Sen finns det filmskapare som Fassbinder som
aldrig låter oss känna oss säkra på att det vi ser
är vad det verkligen är, precis som i verkligheten. Så fort vi tror att någon är den goda så
begår han plötsligt en fruktansvärd handling,
eller tvärtom. Alla är vi både offer och förövare.
Det finns inga enbart goda människor, allra
minst de som skriker ut att de är det.
Eller Tarkovskij som litar på betraktarens
blick, som inte styr oss.
Som uppmanar skådespelarna att inte ligga
före åskådaren. Inte beröva publiken dess frihet
och väg till en egen upplevelse.
Ofta är ingenting vad det verkar vara.
När jag var yngre drev jag omkring på tåg
nere i Europa. Utan mål, hamnade där jag hamnade, utan pengar, sov på nattåg. Vaknade på
obekanta platser.
Gick vilse, tog fel buss, blev kvar i en liten by
i balkanbergen två veckor.
Ingen visste var jag var. Nu är världen mycket
närmare på många sätt. Flyg är billigare och
snabbare än tåg. Du kan enkelt få rekommendationer på vilka platser, människor, barer du
troligtvis kommer tycka om. Det är fantastiskt
men innebär också att du kan röra dig ett helt
liv inom samma sfär och aldrig nånsin komma
i kontakt med annat än det välkända, med små
variationer.
Jag mötte en man på en tågperrong. Han
hade mycket packning, allt han behövde. Han
hade varit ute ett helt år, för att upptäcka världen. Visade mig sin karta av platser han prickat
av. Städer, länder, namn, barer, attraktioner.
Imponerande många ställen, hundratals möten.
Men det fanns inga spår i hans ögon av vad
han upplevt. Hans blick var avstängd och kall.
Upplevelserna dokumenterade som statistisk i
hans ipad och bildbevis på Instagram.
Ibland tänker jag att det inte spelar någon
roll vilken plats vi befinner oss på.
Denna längtan som driver oss. En ibland alltför destruktiv kraft som säger att lyckan finns
någon annanstans. När vi får vår frihet vet vi
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inte alltid vad vi ska göra med den. Och samtidigt, det är lätt att säga för mig som lever ett priviligierat liv, som kan resa fritt, som kan lämna
när jag vill. Skulden som tynger mig. Hur kan
den som har allt längta efter mer?
Jag tänker på den smärtsamma scenen i
Margreth Olins dokumentärfilm Dom Andra,
om ensamkommande flyktingbarn i Norge som
hålls i förvar tills de fyller arton och lagligt kan
skickas tillbaka.
Hussein från Afghanistan sitter på en psykiatrisk avdelning. Han kom till Norge efter att
nästan hela hans familj mördats i en massaker.
Han själv blev skjuten och kan inte längre gå.
Han väntar på besked för att få stanna. Det tar
flera år. Hon skildrar en dröm. Unga människor
som håller på att drunkna i ett hav och desperat
försöker simma iland. Vissa når fram till land,
utmattade, hjälplösa. Där står statsministern
och kungafamiljen och hela landets befolkning uppradade. Ett av världens rikaste länder.
Men de som inte har rätt nationalitet får vända
tillbaka och lämnas åt sitt öde. Vi vänder bort
blicken. Det vi inte ser finns inte. Men snart flyter de döda kropparna upp på land.
Att möta sig själv, sin egen blick, bortom
andras och egna föreställningar.
Att fästa blicken inåt. Hur gör man det? Hur
vågar man möta det som finns där i mörkret,
lager av dubbelmoral och livslögner, ofullbordade drömmar och önskningar, smärta och ångest, sår och ärr.
Men där finns också ljusa stråk av skönhet,
goda handlingar, de stunder du vet att du handlat efter egen vilja, trott på något, älskat. Varit
närvarande.
Det är så mycket lättare att vara hård mot sig
själv, att döma, att se sina brister och misslyckanden, att låta självkritiken och tvivlet ta över.
För första gången är vi helt ensamma, jag
och mamma, i en hotellbar högt över havet
vid Rigabukten. Grön neon och vita stränder.
Den abstrakta förnimmelsen av någon jag tror
mig känna så väl. Små rörelser, något brustet i

blicken. Ett främmande drag hos henne som
jag känner igen. Hon tänker på en ny målning,
blicken är långt borta. Vi dricker upp våra drinkar, sover lätt i hettan.
Hemma igen på promenad med min fyraåriga systerson Timo. Vi går över fälten, tvära
kast mellan sinnesstämningar och associationer.
Han ser allt, fäster blicken på något, förundrad.
Vi går sakta, jag ser insekterna, himlen, molnen,
rådjuren genom hans ögon.
Jag har sovit under bar himmel vid myren,
spelat in nattens ljud. Klockan är fyra på morgonen. Kylig luft med varma fläktar. Filmar
mitt hus på avstånd, som en vit fläck i ett grönt
hav. Det välbekanta blir plötsligt främmande.
Blicken utifrån på den egna platsen. Alla sinnen
är vidöppna. Ansiktet mot marken, djupa andetag. Doften av jord, dagg och förruttnelse. Liv
och död samtidigt. Hjärtat bultar hårt. Marken
rämnar. Himlen är uppochner. En svindlande
känsla. På en äng i ett land i norra Europa. Av
en tillfällighet.
Jag kan inte glömma scenen i hotellbaren.
Avgrunden mellan oss och den totala närvaron.
Samtidigt. Motsägelserna. Det främmande i det
välbekanta. Något som inte går att förklara eller
sätta ord på. Kanske i en film, om en mor och
en dotter, med iscensatta drömmar och ingående samtal. Om de undermedvetna överföringarna, om den spegelblanka sjön som hon simmar i varje morgon, om den begränsade platsen
och allt som ryms där. Om man bara zoomar in,
fäster blicken och dröjer sig kvar. Vid det som är
så lätt att passera förbi. Vid det som verkade så
banalt och obetydligt. Men ibland visar sig vara
det största av allt.
En vän berättar om minuterna vid sin mammas dödsbädd.
Att hon inte kan minnas att hon nånsin varit
så fullständigt närvarande.
Timmar, dagar. Varje andetag, varje skifting,
hudfärgens toner, ögonlockets ryckningar. Den
tickande klockan. Som för varje slag blir ett
smärtsamt vittne om att tiden är utmätt.
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124 om utbildningen
YH Manusförfattare Är en yrkeshögskoleutbildning på avancerad nivå inom manus för
film och dramaserie. Utbildningen bedrivs delvis på distans med träffar i Sunne, Göteborg,
Stockholm och Berlin. Manusutveckling, långfilm, kortfilm, dramaserie. Workshops, filmanalys och möten med yrkesverksamma manusförfattare, skådespelare, regissörer, producenter
och filmkonsulenter. Olika perspektiv, arbetsmetoder och förhållningssätt. Utveckling både
av egna manusprojekt och externa uppdrag. I
utbildningen ingår tio veckors praktik i Sverige
eller utomlands.
Onlineworkshops kring bland annat idéutveckling, bildspråk, uppbruten struktur, dialog, att skriva för dramaserie, pitch, avtal och
rättigheter.
Broby Grafiska har sin bas i Sunne, Värmland
men de fysiska träffarna är även förlagda till
andra platser. Vi specialanpassar varje träff
efter de samarbeten och de platser vi befinner oss på. Vi samarbetar med bland andra
Akademin Valand, Göteborg International
Film Festival, Stockholms Dramatiska
Högskola, Changemaker Futuregames, Uppsala
International Short Film Festival, Film i
Värmland, Film Cloud, Filmbasen, Inter Film
International Short Film Festival.
Några dagars undervisning är förlagd
till Alma Löv Museum of Exp Art, ett cent
rum för samtida konst utanför Sunne. Arton
byggnader i en skog, en lada ombyggd till ett
palats, med bar, utställningslokaler, hotellrum, vindlande gångar i taket, café på vinden
med panoramavy. Där arrangerar vi årligen
workshops och seminarier inom film. Senast
Frykens Fassbinder Festival med deltagare från
Broby Grafiska Manusutbildning, Stockholms
Dramatiska Högskola och Akademin Valand.
Fyra kortfilmer spelades in under tre dagar med
Fassbinders förhållningssätt, teman och estetik
som utgångspunkt.

Jag har i nära samarbete med Zara Waldebäck
byggt upp den utbildning som jag saknat. Bort
från det sterila och institutionella. I stället med
en flexibel struktur som tillåter oss att ta in nya
inslag, hitta nya kreativa sammanhang och röra
oss fritt. Med en tydlig vision och avsändare men
med en öppenhet för alla filmiska uttryck. De mest
intressanta föreläsarna, med olika förhållningssätt. Med ett nära samarbete med andra skolor,
organisationer, produktionsbolag, för att skapa en
känsla av gemenskap och tillhörighet.
För att bjuda in studenter i samtal och gemensamma projekt. Filminspelning på Alma Löv
Museum, gemensamma resor, offentliga seminarier
kring kreativa processer eller Manusförfattarens
rättigheter, på Göteborg Film Festival och i Berlin,
workshops med speldesigners på Berghs School of
Communication. Blanda det etablerade med det
nya. Få möten att uppstå. Hitta nya strukturer och
mötesplatser.
För mig är det ett Magic Moment att se en idé
under några år utvecklas och plötsligt hitta sin
form och komma till liv. Jag ser en utbildning
eller en skola som ett konstverk i sig, där varje
liten detalj är viktig, där det finns en själ. Där det
inte finns några givna svar. Där varje student är
en egen individ med enorm potential. Där vi kan
presentera eller föreslå en rad möjligheter, verktyg,
vägar, upplevelser och förhållningssätt. Men inte
mer än så.
Sara Broos
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