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Annonce Annonce

THE MOON ILLUSION

Rapid Eye, Københavns Musikteater. Koncept:
Rapid Eye. Musik: Bjørn Svin. Iscen.: Lars
Bethke. Scen.: Signe Beckmann. Til 25.4.

Har Månen den størrelse, måner
skal have?

Her er det ikke Gustav Wieds to
tanter, der strides om Månen, men
to finurlige gutter. De jonglerer,
manipulerer og kappes med orangelysende ringe, der kredser rundt i mørket
som små himmellegemer.

’The Moon Illusion’ henviser til et mysterium, som har optaget kloge hoveder
lige fra Aristoteles over Schopenhauer til nutidens forskere: Hvorfor synes
Månen større, når den befinder sig tæt ved horisonten?

Glider af egen drift

Hvis man vil teste det synsbedrag, skal man bare stikke hovedet ned mellem
benene – som høje Samuel Gustavsson gør det for derfra at betragte sin
makker, der i baggrunden vakler rundt med en stor fuldmåne i strakte arme.
Så skal Månen – eller makkeren – nok få sin rette størrelse.

Synes Petter Wadsten mon bare så lille, fordi han står omme bag forhæng på

SCENE 12. APR. 2015 KL. 15.35

Velsmurt nycirkus jonglerer
med sanserne
Der er tyst poesi, humor og dusinvis af ringe i luften når Rapid Eyes
går på.

SANSENUMRE. Stor og lille kredser de to nycirkusgutter Samuel Gustavsson og Petter Wadsten rundt om
hinanden i en sag om 'månestoksforhold'. - Foto: Ulf Lundén / PR-foto

Annonce

Kultur
Film & tv Musik Medier Bøger Kunst Arkitektur Scene Mode FOMO

    " Gem + Følg # $ % &

MONNA DITHMER
Teaterredaktør

SENESTE Kultur

Cormac McCarthys
sidemand tager et
personligt opgør med
skydevåben

Test dig selv: Hvilken
'Gift ved første blik'-type
er du?

Spilbranchen er næsten
lige så stor som dansk
film

http://politiken.dk/om_politiken/article163989.ece
http://politiken.dk/
http://politiken.dk/bruger/logind/?utm_source=navigation&utm_medium=internal&utm_campaign=signup&utm_content=login_btn
http://politiken.dk/bruger/opret
http://politiken.dk/bruger/koebabonnement/?utm_source=navigation&utm_medium=internal&utm_campaign=subscription&utm_content=buy_btn
http://politiken.dk/kultur
http://multimedia.pol.dk/archive/00927/The_Moon_Illusion_j_927724a.jpg
http://politiken.dk/kultur/
http://politiken.dk/kultur/filmogtv/
http://politiken.dk/kultur/musik/
http://politiken.dk/kultur/medier/
http://politiken.dk/kultur/boger/
http://politiken.dk/kultur/kunst/
http://politiken.dk/kultur/arkitektur/
http://politiken.dk/kultur/scene/
http://politiken.dk/kultur/mode/
http://politiken.dk/kultur/fomo/
http://multimedia.pol.dk/archive/00927/The_Moon_Illusion_j_927724a.jpg
http://facebook.com/sharer.php?u=http://politiken.dk/kultur/scene/teateranmeldelser/ECE2625014/velsmurt-nycirkus-jonglerer-med-sanserne/&t=Velsmurt%20nycirkus%20jonglerer%20med%20sanserne%20
https://twitter.com/intent/tweet?text=Velsmurt%20nycirkus%20jonglerer%20med%20sanserne%20&url=http://politiken.dk/kultur/scene/teateranmeldelser/ECE2625014/velsmurt-nycirkus-jonglerer-med-sanserne/
mailto:?subject=Velsmurt%20nycirkus%20jonglerer%20med%20sanserne%20&body=http://politiken.dk/kultur/scene/teateranmeldelser/ECE2625014/velsmurt-nycirkus-jonglerer-med-sanserne/
http://politiken.dk/kultur/boger/skonlitteratur_boger/ECE2941573/cormac-mccarthys-sidemand-tager-et-personligt-opgoer-med-skydevaaben/
http://politiken.dk/kultur/boger/skonlitteratur_boger/ECE2941573/cormac-mccarthys-sidemand-tager-et-personligt-opgoer-med-skydevaaben/
http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE2941148/test-dig-selv-hvilken-gift-ved-foerste-blik-type-er-du/
http://politiken.dk/kultur/filmogtv/ECE2941148/test-dig-selv-hvilken-gift-ved-foerste-blik-type-er-du/
http://politiken.dk/kultur/ECE2944736/spilbranchen-er-naesten-lige-saa-stor-som-dansk-film/
http://politiken.dk/kultur/ECE2944736/spilbranchen-er-naesten-lige-saa-stor-som-dansk-film/


forhæng af spinkle hvide snore, som Gustavsson trækker til side som en
diskret illusionist? Men han er faktisk forjættende klejn – en let
tumlingekejtet lillebrorvæbner, der kan jonglere med sine ringe, så de glider
hen over skuldrene på ham som en kappe. Til gengæld sørger hans lange
makker med ubesværet elegance for at dressere ringene, så de kører som et
urværk mellem dem. De synes nærmest at glide af sted af egen drift.

LÆS OGSÅ Nycirkus charmerer med rundtur i kærlighedens manege

Sjovt, hvordan parret som velsmurt samarbejdsmaskineri kan lave tricks med
vores sanser, samtidig med at de har gang i småskænderier og magtkampe.
Med Bjørn Svins suggestive elektromusik murrende bagved er der en legende,
tyst poesi over forestillingen.

Fascinerende særpræg

Samuel Gustavsson, der har en fortid i svenske Cirkus Cirkör, har som jonglør
altid været en illusionist, en magiker.

Det er magien i foretagendet – perceptionens illusionsnumre – der har
optaget ham i hans konsekvent undrende tilgang til verden, om det så har
udmøntet sig i f.eks. den spiritismeudforskende ’Chord’ eller en forestilling
om Kaspar Hauser-fænomenet.

Det har givet hans fem år gamle kompagni, Rapid Eye, et fascinerende
særpræg i forhold til andre små danske nycirkusgrupper som Glimt, Cikaros
og TinCanCompany.

LÆS OGSÅ Nycirkus i Dansehallerne skubber scenekunsten i nye retninger

At forestillingen så ikke helt har samlet sig, og at Lars Bethkes instruktion
virker noget famlende, ændrer ikke ved, at der er flere magiske – spøjst
rørende – momenter undervejs. Gustavsson formår faktisk at få en udstoppet
and til at springe gennem en ring, og helt forunderligt er det, hvordan et
stykke gulv kan blive forvandlet til en stor papmachémåne. Pludselig svæver
den der i luften. For vores måbende øjne.

Stor eller lille? Det må man selv udforske i ’The Moon Illusion’. Gerne med
hovedet mellem benene.

RELATEREDE ARTIKLER

Annonce

MEST LÆSTE

Del link http://pol.dk/2625014   $ % &

+ Vis Gere

Alternativt cirkus med stor erfaring
præsenterer for lidt

Drengerøvs-legesygt nycirkus er
bogstaveligt talt herregodt

Opsætning af Hustvedt-roman bliver
unødvendigt tung og forvirrende

Mest læste lige nu Mest læste lige nu Mest læste lige nu

http://politiken.dk/kultur/scene/teateranmeldelser/ECE2271406/nycirkus-charmerer-med-rundtur-i-kaerlighedens-manege/
http://politiken.dk/kultur/scene/ECE2377746/nycirkus-i-dansehallerne-skubber-scenekunsten-i-nye-retninger/
http://facebook.com/sharer.php?u=http://politiken.dk/kultur/scene/teateranmeldelser/ECE2625014/velsmurt-nycirkus-jonglerer-med-sanserne/&t=Velsmurt%20nycirkus%20jonglerer%20med%20sanserne%20
https://twitter.com/intent/tweet?text=Velsmurt%20nycirkus%20jonglerer%20med%20sanserne%20&url=http://politiken.dk/kultur/scene/teateranmeldelser/ECE2625014/velsmurt-nycirkus-jonglerer-med-sanserne/
mailto:?subject=Velsmurt%20nycirkus%20jonglerer%20med%20sanserne%20&body=http://politiken.dk/kultur/scene/teateranmeldelser/ECE2625014/velsmurt-nycirkus-jonglerer-med-sanserne/
http://politiken.dk/kultur/scene/teateranmeldelser/ECE2814177/alternativt-cirkus-med-stor-erfaring-praesenterer-for-lidt/
http://politiken.dk/kultur/scene/teateranmeldelser/ECE2794734/drengeroevs-legesygt-nycirkus-er-bogstaveligt-talt-herregodt/
http://politiken.dk/kultur/scene/teateranmeldelser/ECE2651938/opsaetning-af-hustvedt-roman-bliver-unoedvendigt-tung-og-forvirrende/
http://politiken.dk/kultur/scene/teateranmeldelser/ECE2814177/alternativt-cirkus-med-stor-erfaring-praesenterer-for-lidt/
http://politiken.dk/kultur/scene/teateranmeldelser/ECE2794734/drengeroevs-legesygt-nycirkus-er-bogstaveligt-talt-herregodt/
http://politiken.dk/kultur/scene/teateranmeldelser/ECE2651938/opsaetning-af-hustvedt-roman-bliver-unoedvendigt-tung-og-forvirrende/


Dit politiken
+ Vis Gere

Test dig selv: Hvilken 'Gift ved første
blik'-type er du?

Tyrkiet har skudt et russisk kampfly
ned

Folkeafstemningen handler ikke om
at bekæmpe pædofili

" Gem " Gem " Gem

Mest læste lige nu Mest læste lige nu Mest læste lige nu

Vi skal skære i kernevelfærden, så
Audi'en bliver billigere på
Frederiksberg

Terroren i Paris får islam ind i USA's
politiske debat

Ja eller nej: Se hvad dit parti synes, du
skal stemme 3. december

" Gem " Gem " Gem

Om Politiken
Organet for den højeste
oplysning siden 1884.
Læs mere

Rådhuspladsen 37 
1785 Kbh. V.
Tlf: 33 11 85 11
Kontakt os

Arkivet

Sikker postkasse - SecureDrop

Køb abonnement
Politiken.dk
E-avis
Papiravisen
PolitikenWeekly 

Chefredaktionen
Bo Lidegaard (ansvarshavende)
Anne Mette Svane

Digital direktør
Frederik Wiedemann

Redaktionschef
Jakob Nielsen

Digital udviklingschef
Anders Emil Møller

Annoncedirektør
Henrik Børjesson

Nyhedsredaktør lige nu
Sune Sølund

Sektioner
Danmark
Magasinet
Internationalt
Kultur
Debat
Økonomi
Skyggekabinettet
2050
Forbrug & Liv
iBYEN
Sport
Motion
Mad
Rejser
Viden
Navne

Dit Politiken
Politiken er sjovest at bruge i indlogget tilstand.
Så får du anbefalinger og funktioner, som er
rettet særligt mod dig..

Politiken nyhedsbrev
Få dagens overblik. Håndplukket af redaktionen.
Hver eftermiddag i din indbakke.

 

Se alle Politikens nyhedsbreve

Log ind på Politiken

Indtast din mailadresse Tilmeld mig

Bøger

Gå ikke glip af en eneste litteratur-artikel. Følg sektionen BØGER på politiken.dk

Jan Sonnergaard er tilbage med sæsonens sorteste manderoman

+ Følg

BOGFOLK

Politiken Podcast med nye bøger, forfattere og litterære strømninger

http://politiken.dk/dit
http://politiken.dk/2941148/
http://politiken.dk/2941148/
http://politiken.dk/2944968/
http://politiken.dk/2944968/
http://politiken.dk/2943804/
http://politiken.dk/2943804/
http://politiken.dk/2944425/
http://politiken.dk/2944425/
http://politiken.dk/2944778/
http://politiken.dk/2944778/
http://politiken.dk/2918317/
http://politiken.dk/2918317/
http://politiken.dk/om_politiken/ECE161633/information-om-politiken/
http://politiken.dk/om_politiken/ECE875334/kontakt-politiken/
http://politiken.dk/arkiv/
http://politiken.dk/om_politiken/ECE2852232/saadan-kan-du-aflevere-dokumenter-til-politiken--sikkert-og-anonymt
https://politiken.dk/bruger/koebabonnement/?ref=footer
http://shop.politiken.dk/eavis/
http://shop.politiken.dk/Papiravis_inkl_eavis/
http://weekly.politiken.dk/
mailto:anders.emil@pol.dk
mailto:hb@pol.dk
mailto:sune.solund@pol.dk
http://politiken.dk/indland/
http://politiken.dk/magasinet/
http://politiken.dk/udland/
http://politiken.dk/kultur/
http://politiken.dk/debat/
http://politiken.dk/oekonomi/
http://politiken.dk/indland/politik/skyggekabinettet/
http://politiken.dk/oekonomi/2050
http://politiken.dk/forbrugogliv/
http://politiken.dk/ibyen/
http://politiken.dk/sport/
http://politiken.dk/motion/
http://politiken.dk/mad/
http://politiken.dk/rejser/
http://politiken.dk/viden/
http://politiken.dk/navne/
http://nyhedsbreve.politiken.dk/
https://politiken.dk/bruger/logind/
http://politiken.dk/kultur/boger/skonlitteratur_boger/ECE2885830/jan-sonnergaard-er-tilbage-med-saesonens-sorteste-manderoman/


Kundecenter

Følg os

'  (  )

Foto
TV
Podcast
Striber
Bagsiden
Politiken Plus
PolitikenWeekly

Politiken Plus
Fortsæt til Plusbutikken
Se hvor du får rabat med Pluskort

Copyright Politiken 2015 Politiken kundecenter Læs e-avisen Politiken weekly RSS feeds Annoncer Artikel-service Persondata *

http://kundecenter.politiken.dk/
http://facebook.com/politiken
http://twitter.com/politiken
http://instagram.com/politiken
http://politiken.dk/fotografier/
http://politiken.dk/tv/
http://politiken.dk/podcast/
http://politiken.dk/striber/
http://politiken.dk/bagsiden/
http://politiken.dk/plus/
http://weekly.politiken.dk/
http://politiken.dk/plus/
http://politiken.dk/plus/rabataftaler/
http://kundecenter.politiken.dk/
http://eavis.politiken.dk/
http://weekly.politiken.dk/
http://politiken.dk/om_politiken/ECE2246789/politikens-rss-feeds/
http://politikenannoncer.dk/
http://politiken.dk/pol_oplys/ECE904682/politikens-oplysning/
http://politiken.dk/om_politiken/article163989.ece

