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Samuel Gustavsson. Foto: Tobias Fischer

OPLEVELSE   Jonglør og performer Samuel Gustavsson 
iscenesætter nye cirkusrum med koreografi, skyggebilleder og 
underdrejet lyd. Porøse billeder og enkle greb afvæbner tavst 
jonglørkunstens tricks. 

Med krop, bevægelser, musik og skyggebilleder bindes 
fortællingen om jonglørens arbejde sammen. Hænder, arme 
og ben i serier rundt om kroppen. Bolde, glas, ringe, pinde og 
et viskestykke danser i rummet rundt om Gustavsson.

Samuel Gustavssons ordløse jonglørforestilling Night for 
One drejer sig rundt om en ensom mand og hans kuffert. 
Først ligger han under tæppet, der, som resten af 
forestillingens rekvisitter bliver brugt til at jonglere og lave 
trylletricks med. Han vågner og stiller sig scenevant og enkelt 
i lyset med nøgen ryg, så musklernes spil anes under huden. 
Sådan fortsætter forestillingen for Gustavsson er ikke kun 
jonglør, men også performer og koreograf.

Laver abstrakte og poetiske rum
Bevægelsesmønstrene opstår i forlængelse af jonglørens 
krop og trins arbejde med objekterne. Gustavsson rækker 
armene ud langsomt og trækker dem så hurtigt til sig igen. 
Triller rundt på gulvet i en legende bevægelse, der fortsætter 
naturligt fra de jonglerende manøvrer. Vender rundt henover 
kuffertens låg, så det lukkes og åbnes. Kaster tæppet om sig 

Night for One

Forestillingen er en del af KIT's Ny Cirkus Festival 2008.

Info og program: www.kit.dk 
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eller glider bolde rundt om kinden, nakken, henover arme og 
nedad ben. Stiller sig så hans skikkelse kaster lange 
skygger på scenens bagvæg og peger. Og de hvide ringe 
glider kontrastfyldt i samspil med deres mørke skyggebrødre 
på bagvæggen.

Samuel Gustavsson har tidligere arbejdet med det svenske 
ny cirkus kompagni Cirkus Cirkör. Både på deres cirkusskole 
og på verdensturné. Siden er han gået sine egne veje og har 
bosat sig i København, hvor han har medvirket i forestillinger 
af blandt andre Nullo Facchinis Cantabile2 og Kitt Johnson.

Og man kan fristes til at tro, han har lært af Johnsons 
fabelagtige tæft for iscenesættelse af rum. I hvert fald opstår 
abstrakte og poetiske rum i synergien mellem lyset, 
bevægelsesmønstrene og de svævende genstande i 
forestillingen Night for One. 

Gustavsson bevæger sig rundt i en 
mellemting mellem en strukturel sort/hvid 
film og en underjordisk hule. I hans helt 
eget poetiske og abstrakte bevægelige 
billedunivers, hvor former og afvekslende 
serier bliver værkets betydning.

Knitrende musik og underspillet humor
Gustavssons stil er afvæbnende og ikke spektakulær virtuos, 
som fx jonglørduoen Ville Wallo & Kalle Hakkarainens 
Ventesalen, som gæstede sidste års ny cirkusfestival. Ind i 
mellem er det som om Gustavsson kun bygger serier op 
uden at den forløsende ekvilibristiske række af jonglørtricks 
indfries. Men sådan er hans stil - at bruge hverdagsobjekter 
såsom viskestykker eller billige vinglas i sin underspillede og 
humoristiske jonglørkoreografi. Og den spektakulære 
cirkusstil dekonstrueres til fordel for en simpel og moderne 
hverdagsmagi, hvor cirkustricks nærmere afsløres.

Lydtapetet er en sidste meget vigtig faktor i Night for One. Det 
knitrer levende i samme underdrejede spil som resten af 
forestillingen. Samplede og elektronisk bearbejdede lyde fra 
den reelle digitale verden farver tapetet, og glider undertiden 
over i gammel drømmende Woody Allen musik, som alle kan 
croone med på med foden. 

Pludselig går det hele op i en højere enhed, glassene 
pakkes sammen, viskestykket foldes bort. Sammen med 
ringene og bolden ned i kufferten. Og Gustavsson forvinder 
som dug for tæppet på vej mod nye cirkusrum. 
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