
 

 
 

Kort om Marcus 

 

Namn: Marcus Gustafsson 

Bor: Stockholm 

Gör: Film/Parkour  

Favoritartist: Ingen alls! Gillar låtar ej artister   

Drömresemål: Maldiverna  

 
Facebook.com/zyrkenpage 

 

 

Under vår-fotograferingen, en snöig söndag i januari, hade vi också 

med oss Marcus med uppdrag att filma. 

 

 

1.      Välkommen i Lola-gänget Marcus! Det var första gången som du 

var med oss på en fotografering. Hur var det att var med på en Lola-

foto-dag? 

Inspirerande och kul att se hur ni roddar ihop en så stor produktion 

under så kort tid.  

Roligt att få arbeta med kreativa människor som har förståelse för 

min vision.  

 

 

2.      Var det som du hade föreställt dig eller var det något som var 

som du inte kunnat ana? 

Oh, tror faktiskt att det var ungefär som jag föreställt mig, - 

tight schema och effektiva tagningar.  

 

 

3.      Vad var det roligaste och svåraste med att filma under 

fotograferingen? 

Haha, det svåraste var nog att inte få med så mycket av bakgrunden 

när vi skulle skjuta. 

 

Lola-filmning med Marcus 

http://facebook.com/zyrkenpage


4.      Berätta vad du gör när du inte filmar för oss! 

 

Driver Parkour-bolaget Air Wipp. Vi specialiserar oss på att göra 

live shower och reklamuppdrag. Vi driver också Air wipp Academy nere 

i Helsingborg där ca 400 ungdomar och vuxna tränar varje vecka. Jag 

personligen har tävlat alla de internationella tävlingarna som har 

skapats inom sporten och har på det viset fått lite uppmärksamhet.  

 

 

5.      Nu reser du iväg snart! Vart ska du och vad ska du hitta på 

där? 

Jag åker till Los Angeles för att filma och fota Parkour och för att 

samla content/innehåll till framtida projekt. Jag vill producera en 

film där man verkligen ser det jag gör och hur jag ser på att resa 

och uppleva! Sen kommer säkert bli så att jag åker ut till öknen för 

att försöka fånga lite av det! Vem vet - kanske det blir en sväng 

till Vegas när man ändå är i farten.  

 

  

 

Marcus i heta stolen 

  

Bubbelvatten             Stilla vatten 

TV-tablå                 TV on demand 

Mac                      PC 

Snö                      Sand 

Vitt                     Svart 

Tåg                      Flyg 

Storstad                 Småstad 

Bok                      Magazine 

Planering                Spontanitet 

Förrätt                  Efterrätt 

  

  

 

Tusen tack Marcus! Vi ses snart igen!//  Kram Lola  

 

 


