
 

 

 

 

 

 

 

 
Pressemeddelse, november 2012 

 
Den unikke jonglør og performer Samuel Gustavsson tildeles Truxa’s 

mindelegat 
 

Hvert år uddeles et mindelegat, indstiftet af artisten Truxa til bemærkelsesværdige artister fra 

Danmark og Sverige, netop på Truxa’s fødselsdag 7. november. I år modtager jongløren 

Samuel Gustavsson legatet for sit nyskabende arbejde med de klassiske artisthåndværk. 

 

Samuel Gustavsson er en unik jonglør og performer. Med sin kropsekvilibristiske tilgang, 

fortæller han fascinerende historier, udfoldet i optrin hvor han behersker scenerummet med en 

særlig ro og sans for scenografi og rekvisitter. 

Han bevæger sig fuldkommen harmonisk og glidende over scenen, i samspil med de nøje 

udvalgte objekter han håndterer sublimt. Med enkle greb og lidt trylleri, ny fortolker han 

jonglørens beherskelse og timing. 

 

Han bevæger sig gennem forestillingen som var det en gennemkoreograferet bevægelse, og 

tryllebinder sit publikum med sammensmeltningen af jonglørkunst og visuel digtning. 

I Samuel Gustavssons univers, dekonstrueres det traditionelle cirkusformsprog og 

transformeres til moderne hverdags magi. 

 

Samuel Gustavsson er uddannet fra den svenske cirkusskole Cirkuspiloterne 1998 og 

turnerede efterfølgende med det svenske kompagni Cirkus Cikör Siden 2005 har han boet i 

København og arbejdet med solo projekter og flere kompagnier som bl.a. Kit Johnson´s X-Act 

og Cantabile 2. Samuel Gustavsson arbejder nu i kompagniet Rapid Eye. 

 

Med æren følger et legat på kr. 10.000,00 

 

Truxa 

Tryllekunstneren og illusionisten Truxa optrådte første gang i 1939 og blev især kendt for sit 

tankelæsernummer, som han udførte sammen med Gulli, men også bilkørsler med bind for 

øjnene og forudsigelser af avisoverskrifter vakte opsigt. Han optrådte på varieteer i hele 

Norden, fik damer til at svæve frit i luften, og var i en menneskealder Danmarks store, 

internationale tryllekunstner med flere end 100 tv-show.  

 

Han valgte at testamentere sine penge til kollegaer i form af fonden Truxa’s mindelegat, hvor 

bestyrelsen består af hans mangeårige svenske ven Johan Ahlberg, advokat Nathalie Rothe 

samt formanden for Dansk Artist Forbund, Lena Brostrøm Dideriksen. Bestyrelsen udpeger 

hvert år en legatmodtager og Dansk Artist Forbund varetager administrationen.  

 

Kontakt 

Lena Brostrøm Dideriksen – formand for Dansk Artist Forbund 

Bestyrelsesmedlem i Truxa's Fond 

Tlf. 33 32 66 77 

 

 


