
Cirkusdirektoren

Tilde
var tids Pippi

Femton ar har gatt sedan hon startade Nordens forsta och storsta nycirkus.
Tilde Bjorfors ar Cirkusdirektoren som inspirerar medarbetare
och publik att ta radslan i hand och hoppa. Da ar allt mojligt.

Text Helena Thoren Bild Pernille Tofte

A nda fran starten av Cirkus Cirkor

1995 har Tilde Bjorfors drivits av

overrygelsen om att allt ar mojligt,

varlden tillhor dig och mig. Vi har alia ratt att

vara med och utveckla den. Nar hon motte

nycirkusen i en forort till Paris for sjutton ar

sedan och sag artister springa pa vaggarna,

hanga i taket och sluka bordsben visste hon att

hon traffat sina vapendragare.

-Jag foil pladask. Tillsammans skulle vi gora

varlden storre. Den skulle smaka mer, lukta mer,

kannas mer — sa att vi lever nar vi lever.

Mottot haller an idag for Nordens forsta

och storsta nycirkus. I denna konstform, som

saknar djur men blandar musik, poesi och

dans, bombarderas verkligen publikens alia

sinnen. Men Tilde Bjorfors och Cirkus Cirkor

satter inte bara upp forestallningar for utsalda

hus i Sverige, Norge och Finland. Organisatio-

nen driver en lika aktiv pedagogisk verksamhet

for alia mellan 5 och 100 ar med cirkusutbild-

ning anda upp pa hogskoleniva. Belonad for

sin roll som inspirerande ledare bjuds Tilde

Bjorfors ocksa in till styrelserum i bade kom-

muner och naringsliv, till och med EU, for att

beratta hur man far manniskor att vaga lita

mer pa sig sjalva — och vinna mer.

—Jag ville arbeta politiskt nar jag ung, men

sag med fasa pa att inordna mig i formen.

Darfor startade jag Cirkus Cirkor och tycker

att jag har lyckats paverka samhallet mer pa

det har sattet. Vi inspirerar och far saker att

handa.

Hon har alltid varit intensiv och modig och

haft stor gladje som vuxen av all kraft delta

gett. Som barn var kraften inte lika latt att
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Det visste du inte...
att Tilde ar en hejare
pa folkdans

hantera och Tilde gjorde en del saker som hon

angrar. En larare i grundskolan som anda sag

och trodde pa henne, ar idag hennes vagle-

dare.

- I en livskris nar jag var 28 ar dok hon upp
igen. Da hade jag levt sa intensivt med Cirkus

Cirkor att jag undrade "Finns jag om jag inte

ar Cirkor?". Sedan dess akerjag till henne sju
helger per ar och hamtar hem mig sjalv. Och

daremellan rusar jag pa som vanligt.

Tilde Bjorfors utstralar nyfikenhet och lust

att lara. Hon ar prestigelos i sitt jobb som

cirkusdirektor och vistas garna i cirkushallen

medan artisterna tranar.

- Nar en trapetskonstnar hogt upp i luften

slapper taget och fl\'ger i 70 kilometer i tim-

men mot catchern ar det en ovning i tillit.

Att lita pa att catchern kan parera och fanga.

Det har inspirerat mig som foretagsledare och

cirkusregissor att v4ga slappa kontrollen och

lita pa att artisterna och mina andra medarbe-

tare tar emot och gor nagot a\' det som moter

dem i livet.
Vi ar pa vag in i en ny tid. Varlden ar

oppnare, arbetsmarknaden mindre trygg och

karleksrelationer rorligare an pi lange. For att

vaga leva livet fullt ut beho\ er vi tanka pa ett

nytt mer matriarkat satt. menar Tilde Bjorfors.

Jag anar att hon tanker pa sadant som

kvinnlig intuition. Om laget ar sa har: gar-

dagens sanningar galler inte langre och om

morgondagens vet vi ingenting. Vad kan jag

halla mig i da?

- Vi behover lara kanna de inruitiva struk-

turer som hogra hjarnhalvan am-ander. Anda
fran skolbanken har vi lart oss att anvanda det

rationella tankandet fran vanstra halvan, men
det tankesattet klarar inte a\- det kaotiska och

okanda. Nar vi tappar kontrollen och inte har

tillgang till hogra hjarnhalvans arbetssatt blir

vi radda for att ta risker och da begransas livet.

M ed principer fran hoger hjarnhah-a

som improvisation och lek, regis-

serar hon den nya forestallningen

Wear it like a crown. Namnet hamtade hon fran

titelsparet pa den norska sangerskan Rebekka

Karijord nya album The noble art of letting go.

Intervjunfortstitter pa sidanfjo.
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"Att lam oss anvdnda hb'gra hjdrnhalvan dr
livsviktigtfor att kunna hantera risker. Detgor vi
genom att skapa - attgora nagot som intefunnits
forut. Det b'var oss i att vara i det okdnda.3'

Tilde Bjorfors


