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MODELLEN

”Jag är säker på mitt utseende”
jobbar Victor Helidor i Los
Han är uppvuxen i Karlstad men i dag bor och ”vanligt” liv i Sverige igen.
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4 UTMANINGEN

Hur blev en Karlstadskille modell i
Los Angeles?
Jag bor i Los Angeles nu.
Jag hamnade där efter sju
år som modell. Från början åkte jag till London
för att gå en skådespelarutbildning. Jag hade en
kompis därs om hade
kontakter inom modellvärlden. Då skickades jag
till Shanghai och Hong
Kong. Det är åtta år sedan
och sedan dess har jag
jobbat som modell. Det
var inte riktigt det som
var avsikten, men jag var
inte helt främmande för
det heller.

metro wkd
februari 2014

ELLEN
FOTOMatOarDom
att
”Alla tj
jag är för smal”

Victor Helidor är killen från Karlstad som numeraTHORÉN
THERESE
bor och jobbar som fotomodell i Los Angeles. TEXT:

Varför modell och inte skådespelare?
Jag såg att jag hade mycket
fler möjligheter där än som skådespelare.
Men jag drömmer fortfarande om att bli
skådis – det är därför som jag är bosatt i LA
egentligen. Jag vill ha mer variation och gå
mer mot acting i framtiden. Men då måste
jag träna på att få den riktiga amerikanska
accenten säger min agent – nu tror folk att
jag kommer allt ifrån Italien till Ryssland.
Men det blir så eftersom jag ofta umgås
med andra utlänningar.
Tycker du själv att du är snygg?
Det där är en svår fråga. Ja, jag är ganska säker på mitt utseende. Det är svårt att
inte vara det, jag menar, jag försörjer ju
mig på det.
Vad för modelljobb gör du mest? Och
hur många dagar i månaden jobbar
du?
Det är mestadels för tidningar, editorials.
Ibland gör jag tv-reklam och det skulle jag
gärna göra mer av. Det är bättre betalt. Däremot gör jag lite mindre fashion (modevisningar). De betalar inte alls lika mycket.
Jag har till och med slutat gå på castings
för fashionjobb för det är för mycket jobb
för lite pengar i LA. Jag reser mycket: nu är
jag i Manila på Filippinerna, sedan ska jag
till Singapore och eventuellt Bangkok och
Milano. Jag vet inte när jag kommer tillba-

GRADERAT

Tuffo-metro

Inför varje fråga får den intervjuade välja
om frågan ska vara snäll eller tuff.

= tuff fråga

1

Namnet Heliodor – vad kommer det
ifrån?
Jag ville ha ett namn som är internationellt
gångbart och som folk kommer ihåg. Alla
tror att jag är från Ryssland, för att jag pratar sådan engelska, och mitt förnamn Victor är ju väldigt vanligt – inte minst i Ryssland.

ka till LA, så det är väldigt svårt att planera
saker framåt.
Är det jobbigt att leva så?
Vet du, jag flyttade till LA på treårsvisa
för att jag ville ha en mer stabil tillvaro. Jag
ville hyra en egen lägenhet, ha en flickvän
och sådär. Men det är svårt det också för
jag reser hela tiden. Jag har svårt att anpassa mig till ett annat liv.

Festar du mycket?
Det har jag gjort i perioder. När jag var i
Hong Kong första gången var jag ute fem sex
dagar i veckan. Min lillasyster bodde med
mig då och vi var på nattklubb hela tiden.
Men man tröttnar. Det är inte bra att vara
ute och festa hela tiden. Numera går jag
mest på events och ibland behöver det inte

Du har modellat länge nu. Kommer
du att kunna återgå till ett ”vanligt”
liv i Sverige någon gång?
Jag tror att det skulle vara helt omöjligt.
Jag skulle nog inte kunna ha ett vanligt
jobb för jag skulle nog ha svårt att sköta
det. Jag blir uttråkad fort och vill ha något
nytt. Jag är imponerad av min mamma och
mina systrar, de pluggar, men jag är inte
bra på att få ihop tiden. Jag lever ett kringflackande liv så det jag har i LA är lite min
bas, jag kan lämna lite kläder där. Men det
är inte mitt hem. Men det är roligt, för jag
har rest så länge nu att jag har många vänner på olika platser i världen.
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Hur mycket behöver
du träna för att behålla sexpacket?
Jag har inte svårt att behålla vikten. Alla tjatar
om att jag är för smal,
snarare är det så att jag
måste se till att inte bli
för smal. Det är olika
marknad i olika länder. I
LA tycker de att jag är
alldeles för smal, men i
New York går det jättebra. Man kan inte vara
ett muskelberg om man
gör mode. Det handlar
om bra proportioner.
Men många modeller i
LA skulle aldrig kunna
jobba i Europa eller Asien för de är för byggda.
Hur är du som person?
Rastlös! Egentligen skulle jag behöva
kunna ta det lugnt. Visst kan jag gå till
stranden och ligga vid poolen, jag måste
inte göra något hela tiden, men inte så
långa stunder. Jag klarar inte av att se på tv
och bara sitta still.
Hur många dagar i månaden jobbar
du?
Det är väldigt olika. Sedan jag kom hit till
Manilla på Filippinerna har jag jobbat nästan varje dag, fem dagar i sträck till klockan 23 på nyårsafton. Men det är olika, som
sagt. När jag var i Mexico City gjorde jag ett

FAKTA

Namn: Victor Heliodor
Ålder: 27 (fyller snart 28)
Bor: Los Angeles
Gör: Är fotomodell
Familj: Mamma och två systrar och en bror

Tjänar du mycket pengar?
Nej, egentligen har jag inte så mycket
pengar. Om jag åker till exempel Istanbul
och jobbar tar agenturen 40 procent och
modellagenten 10 procent. Sedan har man
resterande 50 procent, men då ska man betala flyg, boende, mat och fickpengar. Kanske chaufför också, om det behövs. Oftast
har man ett stort konto, men mycket skulder att betala av till agenturen som ligger
ute med pengar. Det är inte så mycket
pengar man lägger undan.

2

bli någon alkohol alls. Jag
är väldigt lugn.
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= snäll fråga
Så här många tuffa frågor har
de intervjuade svarat på.

VICTOR H
HELIDOR
ELIDOR

ENFORCER

JIMMY JANSSON

MAJA RUNG
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UTMANINGEN
enda jobb på en hel månad. Det gör det
svårt att planera med pengar, jag
vet aldrig exakt hur mycket jag
kommer att tjäna.
Hur länge kommer du
att kunna jobba som
modell tror du? Och vad
kommer du att göra sedan?
Anledningen till att jag har
fixat arbetstillstånd i USA och
bor i LA är att det är det bästa
sättet om man är modell och
vill börja göra acting. Jag är
inte professionell skådespelare, jag är en modell med
ambitioner inom skådespelandet. Jag skulle vilja
kombinera det. Jag har
dessutom börjat jobba
som modellscout för
en agentur i
Mexi-

co. Jag hittar modelltjejer åt dem och får
dit dem på kontrakt. Det är mycket pappersarbete, kontakter med agenturer och
det är mycket business. Roligt, det är en
annan typ av arbete. Jag får använda en annan del av mitt intellekt än när jag modellar.

lillebror bor där och mina två systrar bor i
Stockholm. Jag är skriven
skrive hos mamma fortfarande. Och så bor jag
j lite konstigt i LA,
jag är nästan aldrig där.
där Så jag har nog inget hem tror jag. Det jag äger får plats i en
resväska som tar 20 kilo,
vilket är det bak
gage man får ha med p
på flyget...

Vilka modelljobb tycker du är rolii
gast?
Editorials (modereportage för tidningar).

Hur ofta hinner du träffa din familj?
I somras kom de till LA och det var väldigt roligt att träffa d
dem. Vi träffas regelbundet även om det ibland går lång tid
emellan. Det längsta är ett år.

Vilka länder brukar du jobba i?
Jag har jobbat i mer än 15 länder. Det
blir mycket Asien och Europa, nyligen fick
jag en förfrågan från Santiago i Chile men
jag åker hellre till Singapore. Jag har aldrig
jobbat i Afrika däremot.
Kan du nämna något jobb som du
tyckt varit extra kul?
Jag gjorde ett magasinsjobb nyligen där temat var antiselfies. Själv är jag inte mycket
för ny teknik, jag har ingen iphone utan en
gammal Nokia. Jag har inget instagramkonto eller twitter, så det var ett perfekt jobb för mig. Jag tycker att
folk delar med sig alldeles
för mycket på de sociala
medierna. Jag är nog för
privat för det.
Vilken plats
kallar du hemma?
Det är en svår fråga.
Länge fanns den i
Kil, men familjen
flyttade därifrån
efter att jag flyttat hemifrån.
Jag har inte
varit hemma i Karlstad alls på
två år nu. Så
jag kan inte
säga att jag
ett
har
hem
i
Sverige
längre,
även om
m i n
mamma
och min

Vilka umgås du mest
mes med?
Andra utlänningar i LA. Men jag har
ställ där jag brukar jobmånga vänner på ställen
Singap
ba: Hong Kong, Singapore
och här i Manilla.
Om tio år – vad gör
gö du då?
Någon gång vill jag gifta mig och få
3 och då hoppas jag
barn. Om tio år är jag 37
att jag har barn. Jag pl
planerar att gifta mig
flera gånger för det kommer nog inte att
finnas en kvinna som står ut med mig hela
tiden, haha! Jag kom
kommer att fortsätta att
arbeta som modell.
Har du mycket kontakt
kont
med gamla
kompisar i Karlstad?
Karlsta
Nej, det kan jag inte säga. Det är lite tråkigt, men det blir så. En
E del bra kompisar
från gymnasiet hör inte
in av sig alls, och till
slut tröttnar man sjä
själv på att höra av sig.
beror på att man inte
Men jag tror att det ber
träffas så ofta och har så olika livsstil. Anmed och det är väldigt
dra har jag kontakt m
förvänta sig att
roligt. Men man kan inte
i
med alla – folk
man ska kunna ha kontakt
kont
går vidare med sitt.
Vad är det för skillnad
ski
mellan att vara manlig model
modell mot att vara kvinna och modell?
Det går att åldras i mit
mitt jobb. Efter 25 har
jag fått fler jobb och b
bättre betalda arbeten. Man är mer man än
ä pojke när man blir
lite äldre och det är mer
me eftertraktat. Men
det är tvärtom för tj
tjejer, efter 25 är det
svårt för många att få
f jobb, om de inte är
väldigt etablerade na
namn förstås. Tyvärr är
det så. Jag har en kompi
kompis, hon är 31 nu, och
hon reser för fullt och jobbar. Men då ser
hon betydligt yngre u
ut också och är etablerad.

ISMAEL ATARIA

KATHRIN MÖRTEL

HENRIK
TOREHA
TO
TOREHAMMAR

11

10

12

MAYKA
MAJA EDELBRING

JON KLEPPENES

13

14

5

15

16
PETER
ERIKSSON

17
JOHANNA
FOSSELIUS

18

19

20
MIKAELA
ÅHLINKOTTULINSKY

