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Fe'ini tävlar
"',~';~

f li .mrt,im,.';s*~"~'

Han har kalla,isf9r~asthuggets Fellini
och ärFilmfesti~arc;n, skortfilmsveteran,"",.."
som sed~nf'ltör~h av nittiotalet gjort
minst en,Jblånd1y~, fillner till varje års
festival. I.da!i" - premiär för Jonas
Myrstraridsfulv.J!iiQ\Jters OfF REC, ..' ..

J 6n~'1lY\fud~fiin Stockholm till Gö-

',' 't~D()rgf~r atts~~a t:å fil~ och gick
Fllmakaäenuenett at. Har fann han

också kärlekeI1 sååönas blev kvat i Göteborg
och stan,!d~!ilm.~ol~et Illusion Film. 1995
fortsatte hari medStutlio Jox som ingår i
FilmEyidemin$tiin.ttmera ligger i Gårda,
i medl1k1ustret Brewl,{ouse. Jonas haialltid
gjort olika, typer 'lv,film och inte vatiträdd
för att blanda.gemer. ~

- Jag har gjort'novellfilm, mnsikvideor,
reklamfilm, ~.Q.elfilm;infon1),ationsfi1m och
även konstfiIfu. riä; jåg fick ett stipendium

~

JONAS MVRSTRAND

Aktuell: Premiär idag klockan 1730 för hans
film OFFRECi BrewHousebio Stena Arena som
avslutning på Cinemix"Fokusdokumentär"
Yrke:Filmregissör
Alder:47 år
Bor: I Kungssten'
Familj:Sambo och två döttrar
Intressen: Tecknaoch måla, musik,båtliv,
boule, litteratur - eller berättelser i alla ,former
och film, förstås.
Motto: "Det blir tyst i skogen om bara de vack-
raste fåglarna sjunger "'"

ytt 'om namn

an blirGreklands

~

från Konstnärsnämnden. Jag vill använda
olika uttryc}<sj:Iledeloch även omjag blandar
geprei, finns min ton alltid däf. För mig är
det ingen skillnad mellan dokUmentär och
fiction, bara olika verktyg. t

OFF'RE-Ckan också ses somellitolv minu-
, ters ilitrodnktionsfiImtillettJ:\UiproJekt om
jämställdli'et på aibetsplatser.B<i'kom PrO-
duktionen, en dvd på två timmar, står NTG
Jämställdhet Argus med stöd från bland an-
q;ttEuropeiska socialfondens Bqual~program.
Dptät.eropätVerk i Sverige sorii med denna
dvd vill nå.ut och diskuterajäiIiställdhetpå

arbe~platser oCh§R:olor~ """""",-t\ ,. ", -""~
.' ~ Först tankte jag säga nejtill ptojektet, m.ell
'när jagbörjade tänka efter, insåg.,ja:gatt j ag är
berörd avjämställdhetsdebatten och intresse-
rad avämnerochjag kan bidra genom att göra
det här, men pa mitt sätt. H~mma är jag också
omgiven avsJatkakvinqor; milffru ochmina
tVådöttrat, 21och 18år.Hunden är förvisso en
hane, men numera kastrerad, tillägger JonaS
med ett finurligt leende. .

FILMEN ÄR-ETT DRAMAREPORTAGEOCH handlat

om vad som händer när kameran stängs avoch
på, lite "off the rec" för då pratat vijämlikhet
naturligt när ingen hör på. Fotografen spelas
avPierre Wernäng och rep()rte~;ilv~ståuppko-
mikernAnn Westip.FörstfundetadeJonas på
att göra filmep helt dokumentär, men insåg
att det inte fanns tia att vänta ut situationerna.
Istället iscensatte han och gav skådespelarna
omvända roller som kan ge publiken en tan-
keställare. De använder sina egna ord kring ett
givettema. Han lät filmen utspela sig i film-
och tevebranschen, en miljö JQnaskänner och
där jargongen är taIande.Jona§!,hittar ofta vad
han söker i själva motsatsen till det han ska
göra och är nyfiken på.

Ett tema som genomsyrar Jonas filmer är
döden och att berätta med ljud - det är all-
tid ljudet som kommer först för Jonas, sedan
kommer bilden. Jonas säger att döden var en
teoretisk, kreativ motor tills han var 39 år.
"Döden och ångesten 'lat min bästa drivkraft."
Han trodde att'han 'lat odödlig.

intresse för uppdraget som

~

MANGSVSSLARE.Jonas Myr~trandgörolikatyper av

- Jag vaknade dock en natt med total döds-
ångest och kände att tiden är utmätt, att till
och med Jag kunde dö, berättar Jonas. Jag
hamnade ren så kallad fyttioårskris där "de-
monerna", den kreativa ångesten, tog över-
handen - de som tidigarevatit mina bästa
vänner. Fram tills jag var 39. En lärate hade' ..
en gång gett mig rådet att sätta mig in i om
människor som betyder något, skulle dö.
"Tänk hela bilden." Vad det skulle imiebäta
om de inte fanns längre, Då kommer du att
uppskatta dem mer nu. Jag gjorde det och
har tyvärr blivit tvungen till det genom livet
- menjag glÖmde en - min egen död. Det tog

.-,

för inresta greker i behov avsupport av olika
slag.

'.""~



vilar en fransk soldat, död för fosterlandet"). ~c~ ~1!l~ "v"'~'~o nr' H'-
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.;;~

film och är inte räddfqrattblanda olika genrer: novellfilm,musikvideor,reklamfilm,med mera.

i6 tvåår innanjag successivtkunde ta migur d~t
och överleva. Innan slösade jag med tftinen~
ergi, men det har jag inte råd med längre utan
jag måste sätta in energin där den behövs. I
dag säger jag bara: tänk på din egen död, så
lever du mer!

I Någon rädsla för döden, har inte Jonas,
~ bara tör lidanc1et. Han säger att "döden är
~.
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. '\\' och började göra det han"'har lust.me~.
);~~ . -= Man måste vara är1ig mot sig sjiilv6i;p.

prioJiit:<::1;a,.Jag är på något sätt det jag gör.
Det är vikiigt~tt vara närvarande,finnas med

lO i ett sammarihang,ofå.JeyaJ1ela"sin båge. Jag
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måste ge hundra procent och vara något jag
tror på.

DETtAR;U~9I;FA~J;j"TARJtån en idetiltfår-
dig produktlon.]'onas är en dagdtömm;:u;e
och säger att han utan tvekan skulle kunna
dagdrömma hela tiden. En dag i veckan åker
han tåg en och en halv timme till Halmstad
och undervisar eleverna på högskolans Med-
ieproduktion. "

- Jag dagdrömmer hela tiden på tiget och
hiEta,q);thistorier, l1lende historierna blir näs-
tan a!drigk4t.ra, sä~e!;Jonas. Jag tfivs med att
föreläsa, få motiveravac!)ag hållerpå med och

- ." - .. - .'u . - .
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uppmuntra nya förtnågdigamtidigt som jag
är mentor ochlärare, en växelverkan. Jag hål-
ler också i en distanskurs om tv:s grunder. och
kommer också att medverka t en ny distans-
j.<qrs'jjma,nusskrivand<::för kort- och doku- -
,mOOtårfilm som ska starta till sommaren.

"'- Framtiden ser ljus ut. Nu är det filmfestival
och filmpremiär i dag. I vår skall Jonas delta i
och filma Korpen på Stadsteatern med Freddie
Wadling. Och ännu längre fram ser Jonas att
han kommer att skriva mer - allt måste inte
bli film. Förutom en 'kortfilm då kanske.

INGER DUBERG
031'6240000amn@gp.se
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