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Presse écrite 

 Hospodářské Noviny / quotidien national, République Tchèque

Michal Zahálka, 24 août 2012

« Du début jusqu'à la fin, Risque ZérO est un spectacle non conventionnel.

De toutes les stars de Letní Letná 2012, la compagnie Galapiat est sont sans doute la plus 
vivante d’entre toutes et qui met le plus l’accent sur le contact avec le public.»



 Lidové Noviny, Jana Machalická / quotidien national, République Tchèque
Jana Machalická, 21 août 2012

«Pour ouvrir le festival, Letní Letná a invité une branche du nouveau cirque qui représente 
une  poétique  extraordinaire.  La  compagnie  Galapiat  parie  sur  des  idées  folles,  sur  la 
provocation, sur la plaisanterie et les gags. L’aspect ludique va de pair avec leur acrobatie 
impeccable. Le cadre d’un jeu d’enfant, un jeu qui en même temps est un peu pervers et dont 
les acteurs ne savent pas quand lâcher prise, est un cadre parfait.»



 Právo / quotidien national, République Tchèque 
Radmila Hrdinová, 18 et 30 août 2012

« Ils sont tous des acrobates extrêmement habiles mais ils sont aussi de merveilleux clowns 
et musiciens, accompagnant le spectacle de leurs guitares électriques, batterie et accordéon. 
Leur production, d’un haut niveau acrobatique et musical, est complétée d’une énergie qui se 
transmet facilement aux spectateurs. Ce qui suit, c’est soit une absence de respiration suite à 
la tension, soit des salves d’applaudissement et de bravos. »



 Hobulet / Mensuel local, République Tchèque
 7 août 2012 



 E15 / quotidien économique, République Tchèque
Vladimír Hulec, 22 août 2012 

« Risque ZérO, c’est sans doute un des meilleurs spectacles offerts par le festival depuis sa 
fondation. Tous les fans du nouveau cirque doivent absolument le voir. »



Articles en ligne 

 Kikotoonline.hu / webzine culturel, Hongrie
Fekete Vali, 7 août 2012

 http://www.kikotoonline.hu/sziluett/fej-vagy-iras/interju/mezitlabas-rock-and-roll-cirkusz-az-ordogkatlanon

Mezítlábas rock and roll cirkusz az Ördögkatlanon

A francia Galapiat Cirkusz előadása

Nincs harsány trombitaszó, helyette elektromos gitár szól, nincsenek csillogó flitteres ruhák, helyette 
szakadt nadrág, munkásruha, atlétatrikó. Ami van: elképesztő színvonalon előadott akrobatikus 
számok sora és jól ismert karakterek, interaktív szituációk felvillantása. 

Ez a cirkusz nem az ember önmeghaladó ügyességét ünnepli, hanem a lenyűgöző akrobatika eszköz ahhoz, 
hogy mindeközben tükröt tartson emberi mivoltunk elé. Az akrobatika pedig ehhez egy másfajta nyelv, akár 
a tánc. A nálunk kevéssé ismert kortárs cirkusz műfaja Franciaországban igen elterjedt. A Galapiat (régi 
francia szó:jelentése: csavargók) ezzel a műfajjal ismertetett meg minket Kisharsányban, az Ördögkatlanon. 
A társulattól Hélene Hirsingerrel beszélgettünk.

Első alkalommal jártok Magyarországon?

Igen, első alkalommal járunk itt, sőt ez az első közép-európai turnénk, amit az Ördögkatlanon kezdtünk, 
majd tovább megyünk Csehországba, ahol 12 alkalommal lépünk fel a LetNiletNá fesztiválon 
szeptemberben elejéig.

Milyen tapasztalatokat szereztetek a magyar közönséggel?

Az első tapasztalatokat a helyi lakosokkal és a fesztiválszervezőkkel szereztük, akik nagyon kedvesen 
fogadtak minket és nagyon sokat segítettek már a sátor állításakor és azóta is rendszeresen viszontlátjuk 
őket. A közönség nagy lelkesedéssel fogadta az előadást, minden este nagyon sokan várták és sajnos sokakat 
vissza kellett utasítani a hely hiánya miatt. De akik látták, úgy tapasztaltuk, igazán elégedettek voltak és 
hallottunk olyan véleményeket, miszerint ehhez fogható előadást még sosem láttak. Azt hiszem valóban 
sikerült egy, a magyar közönség előtt kevésbé ismert stílussal és műfajjal megismertetni őket.

Franciaországban eléggé elterjedt az úgynevezett kortárs cirkusz. Van valamilyen irányzat, amit ezen 
belül követtek vagy egy egyéni stílusról beszélhetünk?

Azt hiszem, nyugodtan mondhatjuk, hogy meglehetősen egyéni stílust képviselünk, hiszen a mi esetünkben 
a zene épp oly fontos része az előadásnak, mint a többi produkció. Leginkább ez különböztet meg minket a 
többiektől, illetve a kockázat vállalás, ami a műsor minden elemére jellemző. De azt hiszem minden hasonló 
együttesnek megvan a maga sajátos stílusa, hiszen a különféle műfajok keveredésére épül maga ez a műfaj.

http://www.kikotoonline.hu/sziluett/fej-vagy-iras/interju/mezitlabas-rock-and-roll-cirkusz-az-ordogkatlanon


Hogy lehetséges, hogy minden éppen olyan jó zenész, mint artista?

Az együttes tagjai valamennyien Chalons en Champagne-ban végeztek a Nemzeti Cirkuszművészeti 
Központban (Centre National des Arts du Cirque), ahol az akrobatika mellé mindannyian zenét is tanultak, 
ami ennek az iskolának a specialitása. Amikor 2006-ban a csapat hat tagja végzett és úgy döntöttek, hogy 
együtt maradnak és közösen készítenek majd előadásokat, az együttzenélés egyik fő eleme volt az 
előadásterveknek. Így született a társulat első produkciója, itt, az Ördögkatlan Fesztiválon is bemutatott 
Risque 0 című 2008-ban.

Milyen metódussal dolgoztok?

A Risque 0 egy közös alkotás, mindenki hozzátette saját számát, saját elképzelését, amit a végén, egy 
produkció létrehozásához meglehetősen hosszúnak mondható kilenc hónap után Gilles Cailleau rendező 
öntött végső formába. Ő adott tanácsot az összekötő elemekre, a színészi játékra, amelyek mentén egyfajta 
egységes szerkezet jött létre.

Négy éve turnéztok ezzel a műsorral. Változott benne valami az eredeti előadáshoz képest?

Természetesen, hiszen, mint minden élő előadás az eltelt idő alatt megérett, kidolgozottabb, begyakorlottabb 
lett, sokat tanulunk a turnék során megismert emberektől, és az előadások során megszerzett 
tapasztalatokból is táplálkozik, hiszen minden előadás egyszeri és megismételhetetlen. A jelenlegi turnén 
nagy változást jelent az is, ami négy év alatt még sosem fordult elő, hogy az egyik tagot, aki sajnos nem 
tudott velünk jönni, helyettesíteni kellett mással, aki bohóc és rúdakrobata. Szerencsére az ő integrációja 
tökéletesen sikerült és a szervesen illeszkedik az eredeti produkcióba.



Sokat turnéztatok Dél-Amerikában is. Befolyásolja az előadást, hogy melyik országban, milyen 
közönség előtt léptek fel? Nincsenek nyelvi nehézségek?

Nem nagyon, hiszen amiről az előadás szól, amilyen karaktereket bemutat, azok általános emberi dolgok, a 
világon bárhol létező karakterek. A szövegek egy részét, amelyek fontosak az előadás ill. a jelenetek 
megértéséhez angolra fordítottuk le illetve néhány szót magyarra, amit igyekszünk többé-kevésbé használni. 
De úgy tapasztaltuk, hogy a magyar közönség, legalábbis a fesztivál közönsége jól ért angolul.

Hogyan találtatok az Ördögkatlanra illetve hogy talált az Ördögkatlan rátok?

A budapesti Francia Intézet, aki a fesztivál idei kiemelt partnere, ajánlott minket Bérczes László és 
csapatának, akik nagyon kedvesen fogadtak minket.

Ilyennek képzeltétek az itteni turnét? Milyen emlékekkel távoztok és láthatunk-e még 
Magyarországon benneteket?

Februárban jártunk itt megnézni a helyszínt. A 20 centis hó borított mindent. Akkor nehéz lett volna 
elképzelni, hogy augusztusban kiégett sárga fű és 40 fok fogad minket, mint egy afrikai szavannán… 
Minden helyszín egyedülálló élményeket ad, hiszen felverjük a sátrat már jóval korábban az előadások előtt, 
hosszabb ideig ott élünk, egy kicsit magunk is beleolvadunk a helyi életbe, az adott viszonyokba. Meg kell 
tanulnunk néhány szót például ha csak vásárolni akarunk. Itt Kisharsányban három hetet töltünk, az 
előadások előtt és után is egyet. Nagyon kedves, segítőkész emberekkel találkoztunk eddig, lelkes 
közönséggel, finom borokkal. Ha lehetőségünk lesz rá, szívesen jövünk máskor is.

Milyen további terveitek vannak?

Ősztől a következő műsoron dolgozunk, miközben egy négy hónapos turnéról álmodunk Bretagne-tól, 
Finnországon át, Németországba, Lengyelországba, és a balti országokba a Risque 0 című produkciónkkal. 
De az indulásig még sok pályázatot kell beadnunk…

 pecsistop .hu /journal web local, Hongrie
6 août 2012

http://pecsistop.hu/regio/vegigzuztuk-az-ordogkatlant/1071820/

Végigzúztuk az Ördögkatlant

http://pecsistop.hu/regio/vegigzuztuk-az-ordogkatlant/1071820/


Utánuk gyors roham a kisharsányi focipályára, hogy még beférjünk a francia Galapiat Cirque előadására, 
mely bő két órában mutatta be az új cirkuszművészet fiatal képviselőit. Az előadás alatt kiderült, hogy körbe 
lehet futni a cirkusz-sátrat egy előre időzített fotó kedvéért, a bohóc is lehet szerelmes a közönség soraiban 
ülő hölgyekbe, valamint az is bizonyossá vált, hogy egy pingponglabdát át lehet köpni a színpad egyik 
széléről a másikon álló szájába, miközben az hátra szaltót csinál helyből.

  bama.hu / journal web, Hongrie
 6 août 2012

http://www.bama.hu/baranya/kultura/cirkusz-es-hihetetlen-valosag-ordogkatlan-szombat-455226

Cirkusz és hihetetlen valóság - Ördögkatlan, szombat
Utolsó előtti lehetőség volt szombat este elcsípni a francia Galapiat Cirque előadását (amiről kedden 
képgalériát is készítettünk), amire a helyjegyek egyébként vészes gyorsasággal fogytak el minden reggel. 
Így a bátrak szerencséjében bízva a „hátha” sorba álltunk be Kisharsány focipályáján, a semmiből kinőtt 
cirkuszsátornál. A bölcsészkari órafelvételi napok legtraumatikusabb időszakait idéző közelharc után 
valahogy belefértünk a maradék helyeket feltöltő adagba, így hamarosan a szaunának is beillő sátorban 
várhattuk a csodát.

A csoda el is jött: a magát (hiába) legyezgető közönséget percek alatt ledöbbentette a fiatal francia artisták 
produkciója. Ha ugyanis a cirkusz errefelé még egyet jelent a bohócok, az idomított állatok és a kabátból 
elővarázsolt hangszerek lassan eltűnő műfajával, akkor ez a cirkusz az emberközeli varázslat 
elérhetőségének ígérete. Ez ugyani az a végletekig letisztult, színházzá alakított műfaj, ahol történetbe vagy 
legalábbis jelenetekbe van csomagolva az emberfeletti teljesítmény.

 

Szóval van kötéltánc és trapézmutatvány (és mind lélelgzetelállító bravúrokkal), de nem díszes 
szterccsöltözetben, hanem utcai ruhában. Késdobálás és tűzzel való őrültködés is akad (néha ijesztő 
merészséggel), de két unatkozó fiú egymásra licitáló versengésének apropóján. A Galapiat Cirque 
ugyanakkor a börleszket is kiválóan tudja, és ehhez mág bohócsmink sem kell, az est egyik fénypontja volt 
például, amikor pingponglabdákkal zsonglőrködtek, de a porond felett ide-oda szálló labdák szájból-szájba 
közlekedtek... Aki tehát látni akarja ugyanazt a csodát, amit errefelé mindeddig csak a 2010-es 
cirkuszfesztivál tudott megmutatni, az ma próbálja meg beverekedni magát a sátorba – élete élménye lesz.

http://www.bama.hu/galerialp/61066
http://www.bama.hu/baranya/kultura/cirkusz-es-hihetetlen-valosag-ordogkatlan-szombat-455226


Télévision

 reportage sur Pátria TV, Hongrie

http://www.youtube.com/watch?v=qhxET9sukCE

 reportage sur MTV Hirado, Hongrie 

http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Aranymetszes.aspx (aranymetszés 2012. augusztus 13)

 reportage réalisé par Josefa Ariella (voir pièce jointe)

http://videotar.mtv.hu/Kategoriak/Aranymetszes.aspx
http://www.youtube.com/watch?v=qhxET9sukCE
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