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Pia Johansson har gjort sin senaste film genom sitt bolag Piazzafilm. Detta i samproduktion med SVT Mellan Sverige och Film i Dalarna med stöd av Länsstyrelsen i Dalarna. Filmen, som visas i Sveriges Television i januari, handlar om en
kvinna som vågar förändra sitt liv trots att hon kommit upp i medelåldern. Något som Pia Johansson kan känna igen sig själv i till viss del.
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Här gör Pia sin film
klar för visning i SVT

‘

”Upptäcktsresande Titti Strandberg” sänds i Sveriges Television

Allt tog sin början för två år sedan när Pia Johansson fyllde 40
år och fick en expeditionsutbildningskurs i present av sin man.
Hon kom bra överens med
Titti Strandberg som höll i kursen i Dalarna tillsammans med
sin man Mikael.

ma som rörde sig mellan hemmet, förskolan där hon arbetade
och skolan där
barnen hämtades.
Så träffade hon
en
äventyrare,
den blivande maken Mikael, genom ett telefonväkteri i radio
som de båda medverkade i. Det sa
klick via etern,
hon bjöd ut honom på middag
och de två blev ett par.
Titti började resa med på makens resor runtom i världen.
Upptäcktsresandet blev också
hennes yrke.

Träffades via radioprogram
Titti Strandberg, som nyligen
har fyllt 50 år, är en kvinna som
har vågat förändra sitt liv trots
att hon trätt in i medelåldern.
Hon var en ensamstående mam-

Fängslades av historien
Pia Johansson blev fängslad av
Tittis levnadshistoria och bestämde sig för att berätta om
den för andra genom sitt yrke
som filmare.

SÖDERTÄLJE. Resultatet
blev inte bara en film när Pia
Johansson bestämde sig för
att göra en dokumentär om
upptäcktsresande Titti
Strandberg. Den ledde också
till en nära vänskap mellan
de två.
– Jag har funnit min
tvillingsjäl, säger Pia.

– Tillsammans med sin man
gör hon böcker, filmer och föreläser om sina resor.
Titti är verkligen en
inspiratör.
En god vän, dessutom.
– Ja, jag har aldrig varit med om något liknande förut.
Det är fantastiskt
när man träffar någon och kommer så
nära, säger Pia.

Har aldrig
varit med
om något
liknande

Levde tillsammans
Under ett halvårs tid under
2004 har Pia och fotografen
Gunnar Zetterberg levt en
vecka per månad hos paret i
den lilla byn Sörberget strax
utanför Särna i Dalarna. De har
följt Titti och Mikaels förberedelser inför deras senaste expedition då Sibirien var destinationen.

I sin studio har Pia sedan
suttit och klippt ihop allt material till en film. Men den handlar inte så mycket om en upptäcktsresandes liv, som man
kan tro.
– Det är en film om livsval,
att våga bryta invanda mönster.
Jag har skildrat hennes tillvaro
ur ett kvinnligt perspektiv. Titti
har vågat förändra sitt liv men

man behöver inte åka till Patagonien eller Sibirien för att göra det.
Pia Johanssons film med
namnet "Upptäcktsresande Titti
Strandberg" visas för första
gången i Sveriges Television tisdag den 10 januari. Därefter följer ytterligare två sändningstillfällen.

Tv-glimt 1. Här går Titti Strandberg
med hunden på gården hemma i
Dalarna.
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Tv-glimt 2. Här sitter Titti Strandbergs make Mikael på kökssoffan
hemma i Dalarna. FOTO: JIM BAAS
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FAKTA
Här är SVT2:s alla sändningstider för Pia Johanssons film
om Titti Strandberg:
• Tis 10 januari SVT 2 kl.
20:00.
• Tor 12 januari SVT 2 kl.
16:20.
• Lör 14 januari SVT 2 kl.
23:40.

Tv-glimt 3. Ett flygplan... ja, vad
händer egentligen? Den som ser filmen får se...
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