
Miről szól a cirQular?
A cirQular témája a város 
újraélesztése, az emberek 
szabadba lépése az elszi-
getelt otthonokból, az újra 
közösséget építő találko-
zások. Az elmúlt egy évben 
folyamatosan kerestük azt 
a színházi formát, ami nem 
arról szól, hogy otthonról, 

a kanapéról nézünk vala-
mit online, hanem kilép a 
négy fal közül és a digitá-
lis világból, nem passzív 
szórakoztatás, ugyanakkor 
biztonságos is. Az alap-
koncepciót, a különleges 
360°-os kamera használatát 
és a valós élmény ötvözé-
sét már ősszel kitaláltuk.

Hogyan találtátok ki az 
útvonalat, amit végigjár-
hatnak a résztvevők?
A cirQulart a Flying Bo-
dies-zal együtt hozzuk 
létre, akik május 1-jén, a 
városrevitalizáció egyfajta 
szimbólumaként szeret-
ték volna megismételni az 
ősszel bemutatott You Are 
The Flow-t. Ez a Boráros 
téri skate parkra készült 
táncosokkal, akrobatákkal, 
parkourosokkal, és az eredeti 
tervek szerint a séta ehhez 
az élő eseményhez vezetett 
volna. Ez a járványhelyzet 
miatt nem tudott megva-
lósulni, úgyhogy módosult 
dramaturgiával, de megtar-
tottuk a koncepciót. A kezdé-
si és az érkezési pont, a Trafó 
és a Boráros tér megvolt, 
a kettő között pedig olyan 
helyszíneket kerestünk, amik 
kellően érdekesek, inspira-
tívak, díszletszerűek voltak. 
Próbáltunk olyan helyeket 
találni, amelyekben nem 
kellett beavatkozni ahhoz, 
hogy cirkuszi jelenetekre 
alkalmasak legyenek. 

Családi programnak is 
alkalmas az előadás?
Mindenképp, csak arra 
kell ügyelni, hogy minden 
résztvevőnek külön mobilja 
legyen, mivel folyamatosan 
forogni kell. Meg lehet oldani 
úgy is, hogy egy ember fogja 
a telefont, ő forog, a többiek 
pedig mögötte szaladgál-
nak. Persze, ennél kevésbé 
viccesebb, de sokkal prak-
tikusabb, ha mindenkinek 
megvan a maga telefonja.

Virtuális cirkusz
és valódi séta

A cirQular egyszerre felfedezéssel teli városi séta és 
újcirkuszi előadás, a reális és a virtuális térben együtt 

zajló esemény, amelyet június 18-ig a nap bármely szakában 
kipróbálhatunk. Az élményt a Trafótól a Boráros térig sé-
tálva, meg-megállva, az egyes helyszíneken a saját mobil-
telefonunk képernyőjén keresztül élhetjük át. A koncepció 
egyik kidolgozójával, Zoletnik Sophie-val beszélgettünk.
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