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Quiproque med Rapid Eye af Samuel Gustavsson
og Niclas Stureberg. Foto: Markus Hofmann

Med og uden Diderot
 

21.03.2011 Ulla Strømberg (journalist, tidl. museumsdirektør m.m.)

NY CIRKUS   Overraskende stærk sanseoplevelse på Lille Carl.

Quiproquo er titlen med referencer til blandt andet
oplysningsfilosoffen Denis Diderot. Men egentlig er det
overflødigt, for denne poetiske nycirkus forestilling er så
sikker og stærk i sit udtryk, at den kunne hedde hvad
som helst og klare sig uden yderligere forklaring. Og
budskabet ville alligevel ramme plet.

To figurer eller kroppe i et mørkt rum klædt i kostumer,
der leder tanken hen på ”Flugten til Amerika” eller et par
smådrenge fra Diderot og Rosseaus tid i knæbukser,
sportstrømper og grå knapundertrøjer. Det er
underspillet og billedskabende. Og sådan er det hele
vejen igennem de 70 minutters styrkeprøve med
tyngdeloven.

Små universer bygges op
De to mandlige personer møder en række genstande,
som animerer til undersøgelse og leg. Vi tages med på
en rejse i fremmede universer. Syv teglsten løftes,
kastes, opstilles, for sidenhen at forkastes og blive til
stole, når næste projekt skal erobres. Brædder på
gulvet løftes, flyttes og afdækker lidt efter lidt en magisk
underjordisk verden. Efterfølgende stables brædderne
ovenpå hinanden. Gulvet forvandles til et hav, kroppene
bliver japanske fiskere, der stager sig frem, og alt er

Quiproquo
med Rapid Eye

Spiller på Dansescenen til og med den 26. marts

Alle fotos: Samuel Gustavsson og Niclas Stureberg. Foto:
Markus Hofmann

Quiproquo tager udgangspunkt i en mekanisk
lovmæssighed og er præget af et markant fysisk årsags-
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bliver japanske fiskere, der stager sig frem, og alt er
igen muligt for de to spillere Samuel Gustavsson og
Niclas Stureberg, der er i totalt samspil. Mere konkret
og teknisk er legen med en sølvkugle, der fastholdes af
den ene, men provokeres af den anden for at ende som
bordtennisbold.

Præcision, samarbejde og
koordination
Der er ingen tvivl om, at Quiproquo opfylder nycirkus-
kravene – og mere end det – selv om der hverken er
luftakrobatik eller store fagter i luften. Men butoh-
inspirationen er umiskendelig. Alt er kogt ned og
understøttet af livemusik ved Sture Ericson, hvor ikke
mindst verdens ældste elektroniske musikinstrument,
thereminen, er en sanseåbenbaring i sig selv.

Thereminen blev opfundet af en russisk ingeniør og
cellist i 1919 og bruges fortsat. Lyden fremkommer ved
at musikerens hænder bevæger sig i formation i luften i
nærheden af instrumentets elektroder eller antenner.
Også lyset er perfekt uden mislyde. Og sådan kunne
man blive ved om dette minimalistiske værk revet ud af
tid og sted.

Poesi i en betonørken
Man må håbe, at mange finder vej til Lille Carl midt i
Dansehallerne på Carlsberg. Men hvor er der
ucharmerende derude. Ingen stemning. Ingen
atmosfære, ingenting, på trods af, at der vist allerede er
brugt rigtig mange penge på en indretning af området,
der nu efter et år fortsat kun signalerer angsten for at
være klassisk og æstetisk. Men Quiproquo sejrer midt i
den carlsbergske betonørken. Godt gået af gutterne!

/virkningsforhold. Dominolignende kædereaktioner i både
handlinger og scener driver forestillingen fremad. Projektet
er udsprunget af en undren over, om vi er herre over vores
egne beslutninger og i hvilken grad, vi er kontrollerede af
vores omgivelser eller af skæbnen.

Med/af: Samuel Gustavsson og Niclas Stureberg
Instruktør: Mads Rosenbeck
Komponist/musik: Sture Ericson
Scenografi/kostumer: Signe Beckmann
Lys/lyd: Tobias Stål
Produktion: Rapid Eye 
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