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Det store og komiske scenetalent Søren Pilmark tildeles Truxas mindelegat
Hvert år uddeles, på artisten Truxas fødselsdag den 7. november, et mindelegat indstiftet af Truxa til
bemærkelsesværdige artister og scenekunstnere fra Danmark og Sverige.
I år modtager Søren Pilmark legatet for sit alsidige arbejde med det komiske og underholdende håndværk.
Søren Pilmark har demonstreret en begavet timing sammen med et alsidigt og musikalsk talent for komisk
underholdning. Hans timing og fingerfærdighed kunne opleves sammen med Per Pallesen i Pallesen Pilmark
Show. I mange år har han også været en vigtig figur i den populære komikgruppe, Ørkenens Sønner, hvor
han er logens magiske mester og tekniske geni. Søren Pilmark har arbejdet som tryllekunstner siden 1977
men er også tryllekunstner og medlem af Magisk Cirkel Danmark.
Om legat siger Søren Pilmark: ”Jeg kastede mig over trylleriet som otteårig, og det er en stor fornøjelse at
tage de kendte tricks frem og bruge dem på scenen. Så jeg er faktisk meget glad for at modtage dette
legat.” Med æren følger et legat på kr. 10.000.
Søren Pilmark er en erfaren sceneprofil og Dansk Artist Forbunds formand, Lena Brostrøm, er meget tilfreds
med at hædre Søren Pilmark for hans store arbejde og særlige tæft for underholdning:
”Vi får ikke altid øje på de kunstnere, der står lige foran os og tydeligt vist dem, hvor meget vi sætter pris på
alt det, de giver, når de utrætteligt leverer underholdning til os.”
Truxas fond og legat
Tryllekunstneren og illusionisten Truxa optrådte første gang i 1939 og blev især kendt for sit
tankelæsernummer, som han udførte sammen med sin partner, 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-shows. Han valgte at testamentere sin arv til kollegaer, og bestyrelsen for Truxas Fond udpeger
legatmodtagere hvert år, mens Dansk Artist Forbund står for administrationen.
Truxas Fonds bestyrelse består af Truxas gode ven, Johan Ahlberg (S), advokat Nathalie Rothe, samt den til
enhver siddende formand for Dansk Artist Forbund.
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