
Szinergiák keresése a Fővárosi Nagycirkuszban 

 

A cirkuszművészet a szavak nélküli csoda művészete. Gazdag szimbolikájának és 

eszköztárának köszönhetően nemcsak egyenértékű a többi művészeti ággal, hanem 

együttműködve velük és egymást erősítve még nagyszerűbb alkotások jönnek létre. A 

cirkusz és a társművészetek közötti szinergiákat évek óta kutatják a Fővárosi 

Nagycirkuszban. Cikkünk ezekről az izgalmas útkeresésekről szól.  

A modern cirkuszművészet 252 éves fennállása óta minden társadalmi réteghez eljutott, 

inspirációt és fejlődést hozva a többi művészeti ágba. Ezáltal is bizonyítva létjogosultságát, 

mert nem csak szórakoztat, hanem a kultúra szerves részét képezi. Számtalan neves alkotó 

kereste a cirkusz és az általa gyakorolt művészet közötti szinergiákat. Így jelent meg a cirkusz 

az irodalomban, a színházban, a festészetben, a zenében, a porcelánkészítésben, a 

szobrászatban, a táncban és a mozgóképen. Az alkotások többsége azonban nem nevezhető 

teljes mértékben szinergiáknak, ugyanis hiányzott belőlük a visszacsatolás, a közös 

együttműködés. Például Henri de Toulouse-Lautrec Cirkusz című litográfiáinak leghíresebb 

darabjaiban, vagy Karinthy Frigyes Cirkusz címmel összegyűjtött írásaiban, ahol egyenesen 

metafizikai térnek, a való élet mintájának tekinti a cirkuszt, inkább a cirkuszművészet hatásai 

érvényesülnek.  

Izgalmas útkeresések a Fővárosi Nagycirkuszban 

A történet-vagy téma mesélő, klasszikus cirkuszi elemeket felhasználó előadó-művészeti 

forma, az újcirkusz, franciául cirque noveau az 1970-es években kezdődött Franciaországban, 

Ausztráliában, az Amerikai Egyesült Államok nyugati partján és az Egyesült Királyságban. 

Magyarországon viszonylag későn, a kétezres évek elején jelentek meg az első újcirkuszi 

társulatok, amelyek a társművészek bevonásával hoztak létre előadásokat. A Fővárosi 

Nagycirkuszban is 2001-ben láthatott először a közönség egy teljesen új és modern 

koncepciót, a Kristóf Krisztián világhírű gentleman zsonglőr által rendezett 2001 Cirkusz 

Odüsszeia-t. A hagyományos cirkuszi klisékaraktereket felhasználva egyfajta történetmesélő 

előadás született, amelyben volt bohóc, porondmester, a világ legerősebb embere, a levegő 

tündére, kötéltáncos, valamint két kisállatszám. A Hortobágyi Károly-díjas Kristóf Krisztián a 

Cirque du Soleil kezdeti fázisában felhasznált dramaturgiai metodikákat alkalmazta és 

mutatta be Közép-Európa egyetlen kőcirkuszában. A kísérletezést 2008-ban folytatta egy 

újabb rendezéssel, ami a Ritmus Cirkusz – Az örök korforgás címet kapta. Ebben a műsorban 

nem szerepeltek állatok, ellenben sok színházi elemet tartalmazott.  

Lúdas Matyi a cirkuszban – Összművészeti tanmese 

A Fővárosi Nagycirkusz az utóbbi években előszeretettel kísérletezik összművészeti darabok 

létrehozásával, amelyek alapját több esetben világhírű irodalmi vagy zenei alkotások 

inspirálják. Az intézmény 2016-ban egy egészen új, műfajteremtő darabbal rukkolt elő. Az 

elsősorban általános iskolásoknak készült, de az egész család számára érdekes előadás a 

Lúdas Matyi a cirkuszban címet kapta, amelyet Fazekas Mihály művéből adaptáltak a 

manézsba. Az alkotók – Fekete Péter rendező, Pál Dániel Levente dramaturg, Szakál László 



zeneszerző – a cirkuszművészet eszköztárát és szimbolikáját gyúrták össze a 

társművészetekkel. 

Így kapott szerepet az artistaművészet mellett a színház, a zene, a tánc-és bábművészet, 

valamint a költészet. Az alkotók tisztelettel nyúltak az eredeti műhöz, de nagyobb hangsúlyt 

fektettek a népmesei motívumokkal tűzdelt történet társadalmi üzeneteire, miközben 

megmaradt a tartalom és a mondanivaló. Ezáltal a darab nem a bosszúállásról, hanem a 

belátásról, a fejlődésről, a megbocsátásról szól, arról, hogy mind lehetünk jobb emberek, és 

hogy erre embertársainknak is meg kell adnunk az esélyt.  

A szerepeket idős-és fiatal artistaművészek, valamint olyan neves színészek alakították, mint 

a Jászai Mari-díjas és érdemes művész Felföldi Anikó, a Jászai Mari-díjas Konter László, 

valamint Endrédy Gábor és Kabai Alex. A nagy sikerre való tekintettel a Fővárosi Nagycirkusz 

négy alkalommal is műsorára tűzte az összművészeti tanmesét. 

Rómeó és Júlia a cirkuszban – Mozgásszínház és cirkuszművészet összefonódása 

A következő évben a Baross Imre Artistaképző Intézet Szakgimnázium diákjai a Fővárosi 

Nagycirkusz manézsában mutatták be a Rómeó és Júlia című cirkusz-színházi darabot Uray 

Péter rendezésében és koreografálásában. A hetvenperces előadás a cirkuszművészet és a 

fizikai színház eszközeivel jelenítette meg Shakespeare halhatatlan művét modern 

maffiakörnyezetbe helyezve.  

Bernhardt Dániel az elteonline-on írt impresszióiról: „A helyszín már formabontó, az olcsó 

zenei betéteket is – végre – elfelejthetjük, Szakál László karmester főként vonós 

hangszerekkel fest elképesztő zenei világot. Nagyon kíváncsi voltam, vajon mit tudnak 

kihozni egy ilyen fiatal csapatból – igen, azt még nem említettem, hogy a szereplők 

meglepően fiatalok, azonban minden várakozásomat felülmúlták. Most nincs szöveg, se 

agyonképzett színészek, hanem középiskolai végzős artisták, akik a testükkel mesélik el 

számunka a történetet. Az előadás könnyen érthető, követhető mindenki számára, így kiváló 

szórakozást képes nyújtani, viszont, az operettel ellentétben, itt a gondolkodásra vagy 

elgondolkodtatásra vágyó közönség számára is kedveznek az alkotók. A kőszínház és 

cirkuszművészet ötvözése kivételesen zseniális miliőt eredményezett, olyan élménnyel 

gazdagodhat a befogadó, mint soha korábban.” 

Bóta Gábor a fuhu-n számolt be élményeiről: „Akrobatikus elemeket használnak leginkább, 

de az úgynevezett fizikai színház, a kortárs tánc, a pantomim eszköztárából is elcsennek ezt-

azt. És ami a leginkább értékelhető, hogy beleplántálják a produkcióba szívüket-lelküket, 

nagy energiájukat, szerelemre való képességüket, csalódottságukat, haragjukat, ha kell, akár 

agressziójukat. Érezhetően megérinti őket a történet. Odaadják magukat neki. Ez a verzió 

maffiák harcaként ábrázolja a közismert történetet. Székekből, asztalokból áll a díszlet 

jelentős része, ezekből kerekedik például verekedésre alkalmas csehó, de a báli jelenethez 

semmi más nem szükséges, mint a mozgékony, ruganyos testek.” 

A szabadság finom érintése – Összművészeti emlékezés 

A szabadság finom érintése című összművészeti előadást 2019-ben a VéNégy Fesztivál és 

Színházi Találkozón mutatták be, melyben egyensúlyban volt a cirkusz-, a tánc-, a színház- és 



a zeneművészet.  

 

Az egyórás műsor üzenete az volt, hogy minden művészeti ág egy tőről fakad, csupán 

kifejezőeszközeikben különböznek egymástól. Egymásra hatásuk a szabadság metaforája, 

hiszen az önkifejezés, a közös alkotás felszabadító érzése, a tükör állítása és az emberiség 

érzelmeinek-gondolatainak megjelenítése minden művészeti ág elsődleges célja.  

Az egymásra ható művészetekből születő katarzisélmény felszabadító érzése ugyanaz a 

szabadság, mint amiben három évtizede élünk mi itt, Közép-Európában. 

Összekapcsolódásukból mindig izgalmas, különleges produkció születik, olyan komplex mű, 

amely magába integrálja több művészeti ág jelrendszerét és az alkotóművészek tehetségét.  

 

A fiatal artisták, táncművészek és zenészek közös produkciójában a társművészetek 

egyensúlyban, a maguk valós művészeti értékeinek megnyilvánulásával alkotnak egy 

katartikus előadást, amellyel a zene, a hang, a látvány, a költészet, a mozdulat és az emberi 

teljesítőképesség határait feszegető cirkuszművészet egyenértékűségét hirdetik. A szabadság 

finom érintése című műsorban az irodalom, az opera, a tánc-, a zene-, a színház- és a 

cirkuszművészet egyidejű jelenléte egyszerre vette igénybe a néző szinte minden 

érzékszervét, támogatták, segítették, erősítették egymás művészi hatását. A darabot később 

nagy sikerrel mutatták be Albániában és Jeruzsálemben, valamint a budapesti Pest Text 

Nemzetközi Irodalmi Fesztiválon. 

Egyenes labirintus – Híd a költészet és a cirkuszművészet között 

A XII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztiválra készült Hegymegi Máté rendezésében az 

Egyenes labirintus, amelyet leginkább egy káprázatos hídként jellemezhetnénk a 

cirkuszművészet és a költészet között. A magyar elektronikus zene kiválósága, Yonderboi 

Egyenes labirintus című hanganyaga szolgál az előadás alapjául, a történetet a kilenc fiatal 

artista és a két színész – Gyabronka József, Pető Kata – játéka mellett az irodalom 

leghíresebb költeményeinek segítségével mesélik el egy idős bohóc visszaemlékezéseit. A 

Kálmán Eszter jelmeztervező és Fekete Anna díszlettervező által megteremtett fekete fehér 

színvilágú darabban az artistaprodukciók, a színészi játék és az impresszív zene mellett olyan 

irodalmi klasszikusok hangzanak el, mint Weöres Sándor: Önarckép, Karinthy Frigyes: Így 

írtok ti, Pósa bácsi: Ninácska, Shakespeare: Ahogy tetszik, Szép Ernő: Dal, Pilinszky János: 

Aranykori töredék, Ady Endre: Egyedül a tengerrel vagy Pilinszky János: Egyenes labirintus 

című verse. 

„Az öreg bohóc érzéseit, az ifjúságra és a régi szerelemre áhítozó és múltbeli (cirkuszi) 

emlékeit absztrakt módon jelenítik meg a frissen végzett ifjú artisták, a Baross Imre 

Artistaképző (most már) egykori növendékei – nevezetesen Biritz Ákos, Buda Balázs, 

Farkasházi Ildikó, Fehér Ádám, Kassai Benjamin, Németh Kamilla Sába, Rieberger Norbert, 

Rieberger-Kiss Borbála, Szoó Regina. A megismerkedést, a cirkuszi karrier virágkorát, az 

egymásra találást és az elválás folyamatát húzzák alá karikán, trapézon, rhönradon vagy 

gurtnin. A Cirkuszi Artfordító című programsorozat keretében (is) előadott újcirkuszi 

produkció egyik legnagyobb erőssége, hogy itt nemcsak a színészek, hanem az artisták is 

„pőrébbek” és lelkileg meztelenebbek. A Pilinszky által írt vers ihletésére létrejött Egyenes 



labirintusban nem (feltétlenül) cirkuszművészeket látunk különleges számaikkal, hanem 

fiatal művészeket, akik hol kínai rúdon, hol dróton fejezik ki önmagukat, továbbá Karinthy 

vagy Szép Ernő, Weöres Sándor vagy Pilinszky János verseinek egy-egy sorát felhasználva” – 

fogalmaz Németh Fruzsina Lilla az ART7 művészeti portálon. 

Rengeteg – Looking out – Belső utazás a cirkuszművészet segítségével 

A szinergiák keresésének folyamatában fontos állomásához érkezett a Fővárosi Nagycirkusz, 
amikor 2018-ban sikerült elcsábítani Kanadából Samuel Tétreault-ot, a Cirque du Soleil 
egykori sztárját, a 7 Fingers formáció rendezőjét, akinek segítségével az Artistaképző Intézet 
diákjaival egy workshop után létrehozták a Rengeteg – Looking out című darabot. 
A Rengeteg egy különleges atmoszférájú, hamisítatlan, minőségi újcirkuszi előadás, 
amelyben megelevenedik egyfajta ősi, misztikus erő modern köntösbe csomagolva. A darab 
a cirkuszművészet szinte összes ágát felvonultatja: tissue, handstand, gurtni, hulahopp, drót-
egyensúlyozó, zsonglőr, rúd, egykerekű, létra, trapéz, lábzsonglőr és ugródeszka számokat. A 
Baross Imre Artistaképző Intézet már végzett, valamit harmad-és negyedéves diákjait 
figyelve életre keltek a cirkuszművészet erényei: az erő, a harmónia, a bizalom, az egymásra 
figyelés, a fegyelem, a kitartás, az alázat, a szépség és az egyensúly. 

Hazatalálás – Átjáró a színház-és a cirkuszművészet között 

A cirkuszművészet és a társművészetek közti szinergiák keresésének egy újabb alkotása 

szintén egy több hónapos workshop eredményeként jött létre, amelyet Stefan Haves, a 

Cirque du Soleil bohócmestere és casting vezetője, valamint Döbrei Dénes táncos-

koreográfus tartott 2019 tavaszán a Baross Imre Artistaképző Intézet Szakgimnázium diákjai 

számára. A közös munka célja az volt, hogy párbeszédet hozzon létre a cirkusz- és a 

színházművészet között. Az előadás látványos akrobatikai mutatványokkal fűszerezett 

tömegjelenettel vette kezdetét, majd a diákok perzs-, deszka-, létra-, zsonglőr-, egykerekű 

bicikli-, és lábzsonglőr számokat mutattak be, azonnal számot adva a cirkuszművészeti 

tudásukról. Az erős nyitány után a főszereplő kislány rémálmába csöppentünk, melynek 

alakjait a jelmezeken túl mozgásszínházi eszközökkel jelenítették meg a szereplők: gonosz 

démon, angyal, félelem, elhagyatottság, melyek hatására az ártatlan gyermek kívülállóként 

képtelen kapcsolatba lépni a szüleivel. 

Miután elszökik otthonról a cirkuszba, útközben különös alakokkal találkozik, ami a néző 

számára egyfajta belső utazást jelenít meg. Felbukkan a kívülállóság érzése, a lelki viharok, az 

elhagyatottság, az útkeresés és a magány keserűsége, amelyet a neves rendezők és a diákok 

a mozgásművészetek és a cirkuszművészet harmonikus összeolvadásában jelenítettek meg. 

Közben olyan hagyományos táncelemekkel fűszerezték a darabot, mint a keringő, a balett, a 

modern táncok, a charleston és a népi tánc. 

Nagy Viktória látványtervező munkája nyomán a nem mindennapi díszlet a speciális 

megvilágításnak és az UV-fénynek köszönhetően különleges atmoszférát teremtett, 

amelyben a rekvizitek is még látványosabbá váltak. A hangulatot tovább emelték a 

jelenetekhez tökéletesen megválasztott aláfestő zenék. 

Bűnök és bűnhődések – Dosztojevszkij újraértelmezve 



A Pesti Magyar Színházban 2019. decemberében került bemutatásra a hetvenéves 

fennállását ünneplő Baross Imre Artistaképző Intézet Szakgimnázium jubileumi darabja, 

amely F. M. Dosztojevkszkij ismert művének nyomán a Bűnök és Bűnhődések címet kapta.  

A Szántai Edina rendezésében, Polyák Eszter jelmezeivel, Paál Krisztina és Szilágyi Gyula 

koreográfiájával, a tizedik és tizenegyedik évfolyamos diákok tanáraik segítségével, saját 

értelmezésük és meglátásaik alapján dolgozták át a világirodalom egyik legismertebb 

lélektani regényét. Az artistanövendékek a történetet látványos tömegjelenetekkel, 

beszédes cirkuszművészeti zsánerszámokkal és a fizikai színház elemeivel keltették életre, 

miközben a nyolc fejezetre és egy előképre osztott cirkusz-színházi előadás fontos 

alapkérdésekre keresi a választ: felsőbbrendűség, élet és halál, felelősségvállalás, erkölcsi 

dilemmák, szabadság. 

Szent boszorkány – Összművészeti mesemű 

Kalmár Ákos és Pál Dániel Levente alkotópárosa hívta életre a Szent boszorkány című 

összművészeti meseművet, amely a XIII. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál nulladik 

napján került bemutatásra. A történetmesélő újcirkuszi darab különlegessége, hogy 

összefonódik benne a cirkuszművészet, a népzene és a néptánc. Nem egymás mellett 

vannak, hanem kiegészítik egymást és együtt többé válnak. A levegő-, talajakrobatikai-és 

néptánc koreográfiákhoz szervesen kapcsolódnak a népdalok. Ebben nagy szerepe volt a 

Góbé zenekarnak, akik egy ponton túl élőben mezőségi autentikus népzenét játszottak, 

valamint Kalmár Ákos koreográfiájának, Húsvét Dánielnek és a Hangszerkészítőt játszó 

Darabos Péternek, akik a Magyar Állami Népi Együttes táncosai.  

„A Szent Boszorkányban mi olyan egyedi koreográfiákat kerestünk, amelyek egyszerre és a 

kereteken belül egyenrangúként használják a tánc és a levegőszámok, vagy a tánc és a 

talajakrobatika mozgásnyelvét és -grammatikáját, ezért inkább azok az artistaszámok voltak 

minta- és példaképeink, ahol más táncokat mixelnek össze az artistaelemekkel, gondolok itt 

például elsősorban a román Duo Romance tangós kínai rúd és levegőszámaira. Kalmár 

Ákossal az elejétől kezdve úgy gondolkodunk, hogy mi nem csak a zenét akarjuk kicserélni a 

zsánerszám mögött, és arra a váltásokat és zenei pontokat újrahangolni, hanem egyedi 

koreográfiákat terveztünk, amelyekben mindenki azt csinálja, amiben profi és erős, és aztán 

azokat igyekezzük összehangolni. Nem akartuk arra kényszeríteni a fellépő művészeket, hogy 

lépjenek ki a tudásukból, hanem inkább azokat az érintkezési pontokat keresgéltük, hogy 

amikor két nagyon magas szinten álló „hozott anyag” találkozik és összeölelkezik, mit tudnak 

kezdeni egymással” – nyilatkozta a darab megszületéséről Pál Dániel Levente.  

Dzsungel könyve – Fejlődéstörténet a cirkusz és a mozgásszínház nyelvén 

A Baross Imre Artistaképző Intézet Szakgimnázium eközben tovább folytatta a szinergiák 

keresését. A Fővárosi Nagycirkuszban 2020. februárjában mutatták be Rudyard Kipling 

Dzsungel könyve című művének új értelmezést. Ezúttal az elsősorban 10. és 11. évfolyamos 

diákokkal Maugli, a dzsungelben állatok által felnevelt fiú történetét mesélték el szabadon.  

A két részből álló előadás tulajdonképpen egy fejlődéstörténet, ahogy egy gyermekből 

felnőtt válik és közben hasonló hatások érik a dzsungelben, mint akár a városok 



betondzsungelében. Keresi önmagát és a helyét a világban, igyekszik felfedezni azt, 

miközben különböző próbatételeken megy keresztül. Új helyzetekkel és új emberekkel 

(állatokkal) szembesül, átéli a kirekesztettség, a magány és a fájdalom érzését, majd a 

szeretetet, a barátságot, az összetartást, a bizalmat és a család jelentette biztonságot, 

miközben újabb és újabb képességeket sajátít el, ami a túlélését szolgálja.  

A darab állapot és viszonyváltozásait, valamint a különböző szereplőkre jellemző 

karakterjegyeket és viselkedésformákat a jól megválasztott zene mellett a fizikai színházi, a 

mozgásszínházi elemek és a kontakt tánc elemei szöveg nélkül is tökéletesen prezentálják, 

egyúttal átkötő szerepet is adva a különböző cirkuszművészeti zsánerszámok között. A 

cirkusz szimbolikája sokféleképpen átültethető és felhasználható. Ez esetben a majmok és a 

madarak, mint a levegő és a lombkorona lakói hozzájuk illő trapéz, fix sitz, drótkötél számok 

által jelentek meg, míg a talajon élő farkasok deszkaszám, handstand, partnerakrobatika, 

talajakrobatika, kínairúd és emelőszám segítségével. Sir Kán sebezhetetlen és mindenkit 

legázoló karakterének szemléltetéséhez tökéletes eszközként a rönrádot választották az 

alkotók. Minden jelenetre jellemző volt a mozgásszínházi koreográfia és a cirkuszművészet 

összeolvadása, finom közös lüktetése, a két művészeti ág egymást segítése és többé tétele. 

Ez nemcsak látványos, de rengeteg dolgot képes közölni a nézővel egyetlen pillanat alatt, 

hatást gyakorolva az érzékszervekre és a gondolatokra.  

 

Szinergiák előadás-sorozat a Fővárosi Nagycirkuszban 

Különleges és megismételhetetlen találkozásoknak adott otthont 2021 őszén a Fővárosi 
Nagycirkusz. A cirkuszművészet izgalmas és inspiráló kalandra várta a társművészeteket – az 
előadásokon keresztül bemutatva, hogy a művészet ereje és varázslata megsokszorozódik a 
műfajok összeolvadása nyomán.  
 
Carf Orff: Carmina Burana artistaprodukciókkal 
 
Elsőként Carl Orff világhírű zeneműve, a Carmina Burana került bemutatásra egyetlen 
előadás erejéig. A Szűcs Gábor Jászai Mari-díjas színművész, rendező által porondra vitt 
összművészeti műben több mint kétszáz művész lépett fel, a Kodály Filharmonikusok 
Debrecen, a Kodály Kórus Debrecen, a Lautitia Gyermekkar, harminc táncos és az 
artistaművészek.  
Carl Orff világhírű szcenikus kantátáját az 1937-es ősbemutatója óta sokan, sokféleképpen 
előadták. Ennek ellenére mégis a szcenírozás (színpadra állítás) nagyon sok esetben 
elmaradt, de az elmúlt évtizedekben szcenírozás nélkül is hatalmas sikerrel játszották a világ 
koncerttermeiben. A Fővárosi Nagycirkuszban viszont egy a koronavírus-helyzet ihlette 
koreográfiával állították színpadra a művet a Madách Művészeti Iskola növendékeivel és 
Kováts Gergely Csanád koreográfiájával. Az előadás szerves részét képezte a 
cirkuszművészet. A mű otthonra lelt a Fővárosi Nagycirkuszban, ugyanis nyolc különböző 
artistaszám – tűzzsonglőrök, levegőszámok, hajlékony kaucsuk szám, lendületes görkorcsolya 
szám, cyr-kerékszám és romantikus emelőszám – szerepelt benne.  
 



Szűcs Gábor a cirkuszművészet más művészeti ágakkal történő összefésüléséről a 
következőképpen nyilatkozott: „Egy csodálatos és sokrétű művészeti ágról beszélünk, amely 
szinte minden koncepcióba beilleszthető. A Carmina Burana előadásban a cirkusz is szerepel 
nemcsak a vizuális vetítésekben, de az asszociációban és koncepcióban is, amelyeken belül 
artista számokat mutatunk be. Ezért a tervezés első pillanataitól számoltunk az 
artistaművészekkel. Nagyszerű volt a közös munka a tehetséges artistákkal, akikkel könnyen 
ment a koreográfia, a zenemű és az artistaszámok összefésülése.” 
 

Urban Verbunk – Elemek tánca  

A Szinergiák programsorozat következő előadása az Urban Verbunk által előadott Elemek 
tánca című produkció volt. Az Urban Verbunk vezetői, a Harangozó Gyula-és Junior Prima-
díjas Moussa Ahmed és Tóth Judit Örökös Aranygyöngyös táncművészek által megálmodott 
darab a tánc-és a zeneművészet által egy igen fontos mondanivalót közölt: környezetünk 
pusztulására hívta fel a figyelmet, valamint arra, hogy az embernek ideje lenne ismét 
összhangba kerülnie a természettel és a négy elemmel. A darabban a látványelemek és a 
tánc mellett hangsúlyos szerepet kapott a zene és a jelmeztervezés is. A komolyzene mellett 
Szitha Miklós, a Talamba együttes egyik frontembere által népzenei dallamok és Turan Khan, 
az NKS frontemberének előadásában underground rapzene is hallható volt. A hetven perces 
előadásban az alkotók amellett, hogy felhívták a figyelmet a környezetünk pusztulására, a 
négy elemet táncos, zenés és vizuális elemekkel – szikrázó dobverők, lángoló padló, 2500 
liter vízzel feltöltött medence – jelenítették meg.  
 
A táncművészek a cirkuszból inspirálódva egy egészen új, innovációs megoldást is 
alkalmaztak. „Táncművészekként megpróbáltuk a táncot a trambulin segítségével egy 
teljesen új dimenzióba helyezni, ugyanis az ugrások közepette néptáncmozdulatokat 
mutatunk be. Ez valóban egy nem mindennapi dolog, ráadásul általa könnyebben legyőzzük 
a gravitációt, ugyanis ha a trambulinon ugrunk egyet, akkor háromszor annyi időt tudunk a 
levegőben tölteni, háromszor annyit tudunk csapásolni (a szerk. néptáncmozdulat). Ezen 
kívül, ha egy madarat vagy a szabadságvágyat szeretnénk érzékeltetni, szintén tökéletes 
eszköz. A trambulin használatát tekintve egy út elején járunk, még fejlesztenünk kell, 
artistaművészekkel és tornászokkal dolgoztunk, és dolgozunk a jövőben is” – nyilatkozta 
Moussa Ahmed a cirkuszművészetből inspirálódott újításról. 
 
Duda Éva társulat: RAMAZURI – Special edition 
 
Szellemes tánc-cirkuszi kavalkád, műfajok találkozása, meghökkentő mozdulatok, különleges 

formavilág jellemezte a Duda Éva társulat: RAMAZURI című előadását. Duda Éva Harangozó 

Gyula-díjas táncművész, rendező előadása egyfajta felfordulást, kavalkádot, cirkuszi-

karneváli hangulatot jelenít meg. A rendező elmondása szerint az előadásban a jelenetek úgy 

lettek egymáshoz illesztve, mint a cirkuszban a produkciók. Ezért a kortárs táncelőadásoktól 

eltérően némileg el vannak választva egymástól zeneileg és szerkezetileg is, így 

tulajdonképpen az egész darab szerkezete olyan, mintha cirkuszi számok követnék egymást. 

Ellenben nem artistaművészek, hanem táncművészek vesznek részt benne, akiket trénerek 

segítségével készítettek fel a produkcióra.  



Csejk Miklós a Magyar Nemzet hasábjain eképp számolt be impresszióiról: „Duda Éva 

koreográfiájában a legszembetűnőbb az volt, hogy a táncosoknak nemcsak a cirkuszi világ 

dinamikáját sikerült a mozgások révén visszaadniuk, hanem fokozták is a hangulatot, egyre 

nagyobb lett a ramazuri. Jó látni néha olyan táncelőadást is, amely az élet öröméről, az élni 

akarásról szól. Azokról a pillanatokról, amikor az ember belefeledkezhet a látványba. Egészen 

biztosak lehetünk abban, hogy aki a kortárs táncért jött a Fővárosi Nagycirkuszba, az 

beleszeretett ebbe a világba is, aki pedig a cirkusz rajongótáborához tartozott, az életre szóló 

élményben részesülhetett mind a kortárs tánc, mind pedig az improvizációra épülő igényes 

zenei előadás révén.” 

„Rendkívül érdekes és inspiratív, amikor műfajok között keresünk kapcsolódási pontokat. 
Ahogy egy artistának is nagyon fontos, hogy míves legyen a teste és úgy tudjon mozogni, 
ahogy egy balettművész, ugyanúgy egy táncosnak is egy plusz lehetőség, ha olyasmit tud 
csinálni, amit egy artistaművész. Hiszek a tiszta műfajokban, de abban is nagyon nagy 
fantáziát látok, amikor egy-egy előadásban különböző társművészeteket házasítunk össze és 
megnézzük, hogy mi sül ki belőle. A RAMAZURI is egy ilyen előadás, ami az eddigi 
visszajelzések alapján nagyon jól működik. A műfaját tánc-cirkuszként határoztuk meg, de 
mivel a tánc-és a cirkuszművészet mellett ugyan olyan arányban van jelen benne a zene is, 
ezért egy összművészeti produkciónak tekinthető. Úgy gondolom, hogy ezek a művészeti 
ágak nagyon jól kiegészítik egymást, ugyanis egy tőről fakadnak, közös nevezőjük a 
virtuózitás, a precizitás és a ritmus. Ezek a műfajok mind egymás kezét fogják és erősítik 
egymást, a rendezői koncepciótól függ mennyire lesz sikeres az együttműködés” – foglalta 
össze Duda Éva a cirkusz-és a táncművészet összefésülhetőségét.  
 
Monte Cristo grófja cirkuszi produkciókkal 

A Szinergiák programsorozat harmadik előadása az évek óta sikerrel futó, viszont a Fővárosi 
Nagycirkuszban teljesen új köntösbe bújó Monte Cristo grófja című kétrészes musical volt. A 
Szomor György főszereplésével és általa rendezett előadást a cirkusz környezetébe 
adaptálták.  
A Dumas regényből készült darabba szervesen illeszkedtek az artista produkciók, amelyről 
Csejk Miklós, a Magyar Nemzetben megjelent cikkében a következőképpen írt: „A könyvben 
Edmond Dantes kifinomult és elegáns úriember, aki kellően titokzatos, stílusos és sármos. A 
feldolgozások általában törekednek ezt visszaadni. Érdekes, hogy a magával ragadó stílushoz 
mennyire sokat hozzáadott a cirkuszi látvány. Elképesztő artistamutatványokat csodálhattak 
meg a nézők, de a szerelem szépségét és fájdalmát is visszaadták a cirkuszi produkciókkal a 
levegőben szinte táncoló artisták.”  
A cirkuszi jeleneteket Fekete Péter választotta ki és illesztette be a darabba. A táncos és a 
tömegjeleneteknek külön ízt adott a görkorcsolya vagy a zsonglőrszám. A levegőszámok a 
lélek vívódásait jelenítették meg, míg a halálkerében pörgő artisták a mulandóságot és az 
egyensúly keresését. Edmond Dantes If várából megszökésének jelenetét igencsak 
felerősítette, hogy a nézők valódi zuhanást láthattak a kupolából a biztonsági hálóba.  
Éppen ezért Szomor György szerint „a cirkuszművészet és a színházművészet édestestvérek. 
A cirkuszművészet nagyon sokat tett hozzá a színházművészethez, és ez fordítva is igaz. Ma 
már számos színházi előadásban használnak cirkuszi elemeket, amik szerves részeit képezik 
az előadásoknak. A cirkuszművészetnek nagyon jó kifejező eszközei vannak, óriási többletet 
adhat egy levegőszám, egy akrobata vagy egy tűzzsonglőr megjelenése a színpadon. A 



színházi táncosok is használják a cirkuszművészetből elcsent elemeket, például a tissue-t 
vagy a levegő karikát. Bár nem újkeletű, de egyre inkább bevett dolog, hogy számos színházi 
alkotó használja a cirkusz elemeit. Egyszerűen kihagyhatatlan az alkalmazásuk, mert a 
cirkuszművészet látványos és kifejező, némaságban megszólaló elemekkel dolgozik, akárcsak 
a táncművészek.” 
 
Kyiv Municipal Academy of Circus and Performing Arts: Circle  

A Szinergiák előadás-sorozat utolsó előadása a Kijevi Cirkuszakadémia (Kyiv Muncipal 
Academy of Circus And Performing Arts) Circle című művészeti projektje, amely a zene, a 
tánc- és a cirkuszművészet különleges kombinációjából épül fel.   

A darabban hetven professzionális művész egyszerre, egy térben mutat be különböző 
stílusokat az akrobatika, a gimnasztika, az egyensúly, a pantomim, a bohócmesterség, az 
illúzió és manipuláció, a bábozás, az ének, a tánc és színészet területéről. A 80 perces, 
energikus összművészeti műsor minden korosztály számára élvezhető kikapcsolódást 
nyújtott, szinergiát teremtve a társművészetekkel.  

Szentivánéji álmodók - Workshop 

Az izgalmas útkeresésnek még koránt sincs vége. A XIV. Budapest Nemzetközi 
Cirkuszfesztivál nulladik napján, 2022. január 11-én, 19 órától a Művésztelepen a Baross 
Imre Artistaképző Intézet Előadó-művészeti Szakgimnázium produkciós projektje, a 
CircusTheatrum új előadás/workshopjában Shakespeare klasszikus színpadi műve elevenedik 
meg. A színház, a cirkusz, a zene és a tánc sokszínű eszközrendszere ötvöződik különleges 
összművészeti produkcióvá. A Globe Színház játékterét idéző manézs körén, a klasszikus 
cirkusz hagyományos zsánerszámaival hömpölyög elénk a szerelmesek múlhatatlanul 
varázslatos története. 

Szekáry Zsuzsanna 

Fotók: Urbán Ádám 

 

 


