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A cirkusz egyedi és varázslatos világ. Bárhol lehet 
cirkusz, ahová oda tudja képzelni az emberi fantázia  
és alkotóerő. Lehet cirkusz hatalmas arénában,  
de akár egy fa árnyat adó oltalmában is. És persze  
legtöbbször egy sátorban.
A cirkuszi sátor emblematikus, messziről is hívo-
gató csoda. A semmiből ott terem: este még üres  
a mező, reggelre áll a csúcsos, tornyos, íves,  
csíkos, semmivel össze nem téveszthető sátor.  
Ahol megjelenik, ot t tudják az emberek, hogy  
valami különleges élmény részesei lesznek, ha  
jegyet váltanak és beülnek a porond köré.
A cirkuszi porond szimbólum: kör alakjával a világ- 
mindenséget szimbolizálja. A porond olyan, mint 
egy óriási jegygyűrű, egy életre szövetséget köt  
azzal, aki egyszer belépettide. A porond földre fektetett  
glória, melyről elrugaszkodhat a szárnyakat növesztő  
ember, ki repülni akar. A porond egy óvókör, mely  
védőn körülöleli és erővel tölti fel az emberi test határait  
feszegető hősöket, az artistaművészeket.
Vannak olyan porondok, amelyek állandóak, cir-
kuszi „sátrak”, melyek egy helyben állnak, mint  
a templomok. A kőcirkuszok zarándokhelyek, szen-
télyek, kőbe álmodott csoda-paloták. Megálmodóik,  
ter vező ik ,  ép í tőme s tere ik az e l s ő a l apkőtő l  
a kupola csúcsáig érezték és tudták, hogy mit jelent  
a manézs templomát megépíteni.
Konferenciánkon ezeknek a tervező- és építőmeste-
reknek a nyomába szegődünk. Szeretnénk megismerni  
Európa összes cirkuszi épületét, szeretnénk hal-
lani ezen épületek szívdobbanásait. Egy hiánypótló 
térképet készítünk, amelyen valamennyi valaha  
megálmodott, felépített épületet összegyűjtjük –  
akár állnak még, akár elsodorta őket a történelem  
valamelyik pusztító vihara.
Budapest és egyre bővülő cirkuszmúzeumunk egy 
megkerülhetetlen forráshely és kutatóközpont kíván 
lenni, amelynek ajtajai mindenki előtt nyitva állnak, 
aki csak meg akar tudni valamit a cirkusz történe-
téről, a cirkusz múltjáról és jelenéről, megvalósult  
és megvalósulatlan álmairól. Ennek az adatgyűjtő  
és -rendszerező folyamatnak egy fontos állomása  
ez a nemzetközi mércével mérve is rangos és gazdag 
tematikájú konferencia.

Élő csipesz, lóg a trapézen a férfi fejjel lefele, 
A vonzás túlsó pólusán függ s forog a nő 

– feszül a száj!  Micsoda csók! – …
Micsoda egymásrautaltság leng itt ég alatt, 
föld felett...Milyen figyelemben forognak, 
ha egyikük vét, mindketten aláhullanak !…
Ó, ha így tudnánk összefogni, egymásra 
bízott szeretők,  Ó, ha közös dolgok tevői, 
így tartanánk egymást,
Ha hittel mondanánk, mint ők odafönn 
élik, hogy: a másik ügyéhez egész 
létemmel van közöm!…
Garai Gábor: Artisták, részletek

KATEDRÁLIS 
A MANÉZS FÖLÖTT

FEKETE PÉTER
KULTÚRÁÉRT FELELŐS 

ÁLLAMTITKÁR

“

“

The circus in a unique and magical world. A circus 
can be at any place where human imagination and 
creativity might place it. It can be in an enormous 
arena but also under the protecting branches  
of a tree. And, of course, most times in a tent.
The circus tent is an emblematic, inviting miracle. 
It appears out of nowhere: in the evening the field 
is empty, the next morning there is a pointy, tow-
ering, curved, striped tent that cannot be confused 
with anything. And wherever it appears, people 
know they will be a part of something special in 
case they exchange tickets and sit around the ring.
The circus manege is a symbol: its circular shape 
symbolizes the universe. The arena is like an enor-
mous wedding ring, it makes a lifelong alliance 
with those who step foot in it. It is like a halo laid 
on the ground of which a person growing wings can 
take off if he wants to fly. It is a protecting circle 
that surrounds and empowers circus artists, the 
heros pushing the boundaries of the human body.
Some maneges are permanent and some are 
just circus ’tents’ which stand in one place like 
churches. Stone-built circuses are places of pil-
grimage, shrines, magic palaces made of stone. 
Their dreamers, designers, builders felt and knew 
from putting down the first foundation stone to 
finishing the very top of the dome what it means 
to construct the church of the manege.

CATHEDRAL ABOVE 
THE CIRCUS RING

During our conference we follow in the footsteps 
of these designers and master builders. 
We want to get to know all the circus buildings in 
Europe and hear the heartbeats of these buildings.  
We create a gap filling map which contains various 
constructions planned and built – some of them 
are still standing, others were swept away by the 
devastating storm of history.
Budapest and our evergrowing circus museum 
aim to be unavoidable sources and research cen-
tres the doors of which stay open for everyone who 
wants to know something about the history of the 
circus, its past and present, its dreams that came 
and those that did not come true. An important 
station of this data collection and organization 
process is this conference that is prestigious and 
rich themed even on an international level.

PÉTER FEKETE
MINISTER OF STATE 

FOR CULTURE
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Le cirque est un monde unique et magique.  
Il peut y avoir un cirque partout où l'imagination 
et la créativité humaines peuvent l'imaginer. Cela 
peut être un cirque dans une immense arène,  
ou même à l 'ombre d'un arbre. Et bien sûr  
la plupart du temps sous tente.
L e c h ap i te au d e c i r qu e e s t  un mir a c l e 
emblématique et invitant de loin. Elle surgit 
de nulle part : le soir le champ est encore vide,  
le matin il y a la tente chapiteau, imposante, voûtée, 
rayée, à ne confondre avec rien. 
Et là où cela apparaît, les gens savent qu'ils feront 
partie de quelque chose de spécial s'ils échangent 
des billets et s'assoient autour de la scène.
La scène du cirque symbolise l 'univers avec  
sa forme de cercle. La scène est comme une 
alliance géante, faisant une alliance à vie avec 
ceux qui sont entrés ici.
La scène est comme un halo posé au sol sur 
lequel une personne ailée qui veut voler peut 
rebondir. La scène est comme un abri qui entoure 
et responsabilise les héros qui repoussent les 
limites du corps humain, les artistes.
Il y a des scènes qui sont permanentes, et il y  
a des « tentes » de cirque qui se dressent au même 
endroit comme des églises. Les cirques de pierre 
sont des lieux de pèlerinage, des sanctuaires, des 
palais miraculeux rêvés en pierre. 

CATHÉDRALE AU 
DESSUS DU MANÈGE

Leurs rêveurs, concepteurs et constructeurs 
sentaient et savaient ce que cela signif iait  
de constr uire un temple manège depuis  
la première pierre de fondation jusqu'au sommet 
du dôme.
Lors de notre conférence, nous suivons les traces 
de ces maîtres du design et de la construction. 
Nous voulons connaî tre tous les bâtiments  
du cirque en Europe, nous voulons entendre battre 
le cœur de ces bâtiments. 
Nous réalisons une carte qui comble les lacunes, 
sur laquelle nous collectons tous les bâtiments 
dont nous avons toujours rêvé, qu'ils soient encore 
debout ou qu'ils aient été emportés par une 
tempête dévastatrice dans l'histoire.
Budapest et notre musée du cirque en constante 
expansion se veulent une source et un centre  
de recherche incontournables, dont les portes 
sont ouvertes à tous ceux qui veulent simplement  
en savoir plus sur l'histoire du cirque, le passé 
et le présent du cirque, ses réalisations et rêves 
non réalisés. 
Une étape impor tante dans ce processus  
de collecte et de systématisation des données est 
cette conférence, prestigieuse et riche en sujets 
selon les normes internationales.

PÉTER FEKETE
SECRÉTAIRE D'ÉTAT 

À LA CULTURE

A „Cirkuszépületek Európában” című nemzetközi tudományos konferencia 
a XIV. Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál hivatalos nyitó programja. A konferencia 
témájának középpontjában az európai cirkuszépületek keletkezésének, fennmaradásának, 
átalakulásának, funkcióváltásának, pusztulásának és megújulásának folyamatai, 
kérdései – kutatott és kutatásra váró európai példái és dokumentumai állnak. 
A konferenciát cirkuszművészeti és építészettörténeti kiállítás kíséri.
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 Exhibition opening

Conference opening

Welcome speech of Mr. Péter Fekete, Minister of State for Culture and chairman of the Budapest 

International Circus Festival’s organizing committee

Welcome speech of Mr. Dr. Alain Frére, founder and artistic directorof the Monte Carlo International Circus Festival

Mr. Paul Bouissac, professoremeritus (Canada): When circus entered history: 

embedding dreams in stone and iron

Mr. Pascal Jacob, author, collector, circus historian (France): History, heritage, future

Mr. Dr. Steve Ward, social historian, author (United Kingdom): Opulence and Ostentation; 

the age of the nineteenth century circus building in the UK

Mr. Dragomir Draganov, TV journalist (Bulgaria): Memories of Sofia state circus building

Lunch break 

Mr. Dr. Alain Frére, artistic director, circus researcher (Monaco): 

The foundation of the Monte Carlo International Circus Festival

Mr. Dominique Denis, 2 Worlds art director  and Jean Arnaud, director Circus

 Promotion Agency  (France): Introduction of European stone circuses

Mr. Gilles Maignant, researcher, collector, circus museumdirector (France): 

A glimpse at French stone circuses though collectibles

Mr. Chris Barltrop, circus ringmaster, consultant, historian, author, performer

 (United Kingdom): Circus buildings in Great Britain

Coffee break

Ms. Fanni Farkas, architect (Hungary): Historical buildings and models 

of the Capital Circus of Budapest

Ms. Anna Klára Andor, cultural heritage studies professional, PhD student 

(Hungary):  History of the buildings of the Capital Circus of Budapest

Mr. Mihály Szécsényi archivist, historian (Hungary): The shorty story of the buildings 

of the Capital Circus of Budapest: 1889-2021 

Closing banquet 
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EThe international academic “Circus Buildings in Europe” conference is an official opening of 

the XIV. Budapest Circus Festival . The focus of the conference will be the establishment, 
sur v ival , transformation, functional change, destruction and renewal of European circus 
bui ld ings both under research and pending . T he conference w i l l  be accompanied by  
a circus arts and architectural history exhibition.

La conférence académique internationale „Les bâtiments du cirque en Europe” est un programme 
d’ouverture du XIV Festival international du cirque de Budapest. L’objectif de la conférence sera  
la création, la survie, la transformation, le changement fonctionnel, la destruction et le renouvellement 
des bâtiments de cirque européens à la fois en cours de recherche et en attente, des documents seront 
également discutés. La conférence sera accompagnée d’une exposition sur les arts du cirque et l’histoire  
de l’architecture.
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Vernissage de l'exposition

Ouverture de la conférence,

Discours de bienvenue de M. Péter Fekete Ministre d'État à la Culture et président du comité 

d'organisation du Festival International du Cirque de Budapest Discours de bienvenue de 

M. Dr. Alain Frére co-fondateur et conseiller artistique du Festival International du Cirque de Monte-Carlo

M. Paul Bouissac, professeur émérite  (Canada): Quand le cirque est entré dans l 'histoire: 

ancrer les rêves dans la pierre et le fer

M. Pascal Jacob, auteur, collectionneur, historien du cirque (France): Histoire, patrimoine, avenir 

M. Dr. Steve Ward, historien social, auteur (Royaume- Uni): L'opulence et l 'ostentation; l 'âge 

de la construction de cirque du XIXe siècle au Royaume-Uni

M. Dragomir Draganov, journaliste TV (Bulgarie): Souvenirs du bâtiment du cirque d'État de Sofia 

Pause déjeuner  

M. Dr. Alain Frére, conseiller artistique, chercheur en cirque (Monaco):

La fondation du Festival International du Cirque de Monte-Carlo

M. Dominique Denis, directeur artistique des 2 Mondes et  M. Jean Arnaud, directeur de l 'Agence 

de Promotion du Cirque (France): Introduction des cirques de pierre européens 

M. Gilles Maignant, chercheur, collectionneur, directeur du musée du cirque (France): Un aperçu 

des cirques de pierre français à travers des objets de collection 

M. Chris Barltrop, chef de piste de cirque, consultant, historien, auteur, interprète 

(Royaume-Uni): Bâtiments de cirque en Grande-Bretagne 

Pause café

Mme Fanni Farkas, architecte (Hongrie): Bâtiments historiques et maquettes du cirque 

de la capitale de Budapest 

Mme Anna Klára Andor, professionnelle des études du patrimoine culturel, doctorante 

(Hongrie): Histoire des bâtiments du Cirque Capital de Budapest 

M. Mihály Szécsényi, archiviste, historien (Hongrie): La petite histoire des bâtiments 

du Cirque de la Capitale de Budapest: 1889-2021 

Closing banquet 

6 7



1934. január 17-én született Franciaországban,  
itt végezte tanulmányait is. A Torontói Egyetem 
(Kanada) emeritus professzora. Franciaországban 
született és ott tanult. Az egyetem Victoria College-
jában francia nyelvészetet, kommunikációt és 
szemiotikát tanított. Kutatásai és publikációi  
a nonverbális kommunikációra és a cirkuszi 
néprajzra vonatkoznak. Legújabb cirkuszi témájú 
könyvei a The Meaning of the Circus (2019) és  
a The End of the Circus (2021).

Born 17 January 1934. He is Professor Emeritus 
at the Universit y of Toronto (Canada). Born 
and educated in France, he has taught French 
Linguistics, Communication, and Semiotics  
at Victoria College in the University of Toronto. His 
research and publications pertain to nonverbal 
communication and circus ethnography. His latest 
books on circus topics are The Meaning of the 
Circus (2019) and The End of the Circus (2021). 

PAUL BOUISSAC
PROFESSOR EMERITUS (KANADA)

MR. PAUL BOUISSAC, 

EMERITUS PROFESSOR (CANADA)

Pascal Jacob a Sorbonne Nouvelle Egyetemen (Paris III) 
az előadóművészeteknek szentelte tanulmányait, majd 
ezt követően tíz évig az opera rendezőasszisztenseként 
dolgozott. Később a díszlettervezés, a jelmeztervezés 
és a művészeti irányítás felé fordult érdeklődése. 
Mindig is szenvedélye volt a cirkusz, ő készítette  
a Rainforest és a Living Carousel jelmezeit a Ringling 
Bros and Barnum & Bailey, illetve a Salto Natale 
jelmezeit Rolf Knie számára, valamint díszletterveket 
is készített a Barnum's Kaleidoscape-hoz a Feld 
Entertainment, valamint az India című előadáshoz  
a Prime Time Entertainment számára. Közreműködött 
a Dragone számos show-projektjének kidolgozásában. 
Ő volt a Solvay Company 150. évfordulójára rendezett 

"Odyseo, a Chemistry of Dreams" c. előadás, valamint 
a Dai Show művészeti igazgatója Xishuangbannában, 
Kínában. A l'Européenne de Spectacles művészeti 
tanácsadója, a Phénix cirkusz művészeti vezetője, 
a Mondial du Cirque de Demain Festival művészeti 
igazgatója, a Montreali Nemzeti Cirkusziskola és  
a Saint-Denis-i Fratellini Akadémia cirkusztörténeti 
előadója. Együttműködik különböző intézményekkel, 
köztük a Francia Nemzeti Könyvtárral és a montreali 
Tohuval. Mintegy 40 művet publikált cirkuszról és 
operáról. Párizsban született, él és jelenleg dolgozik.

À l’issue d’études universitaires dédiées aux arts du 
spectacle à l’Université de Paris III Sorbonne Nouvelle, 
Pascal Jacob a développé une carrière d’assistant 
metteur en scène à l ’opéra pendant une dizaine 
d’années pour ensuite se diriger vers la scénographie, 
la conception de costumes et la direction artistique.
Passionné depuis toujours par le cirque, il a créé 
les costumes de Rainforest et Living Carousel pour 
Ringling Bros. & Barnum & Bailey, Salto Natale 
pour Rolf Knie et les scénographies du Barnum’s 
Kaleidoscape pour Feld Entertainment et d’India 
pour Prime Time Entertainment. Il a contribué au 
développement de plusieurs projets de spectacles 
pour Dragone. Il a assuré la direction artistique 
d’Odyseo, the Chemistry of Dreams pour les 150 ans 
de l’entreprise Solvay et du Dai Show pour Dragone 
à Xishuangbanna en Chine.

PASCAL JACOB, 
ÍRÓ, GYŰJTŐ, CIRKUSZTÖRTÉNÉSZ 

(FRANCIAORSZÁG)

M. PASCAL JACOB, 
AUTEUR, COLLECTIONNEUR, 

HISTORIEN DU CIRQUE (FRANCE)

Conseiller artistique de l ’Européenne de 
Spectacles, Directeur artistique du cirque 
Phénix, Directeur ar tistique du Festival 
Mondial du Cirque de Demain, chargé de cours  
d’histoire du cirque à l ’École Nationale  
de Cirque de Montréal et à l’Académie Fratellini 
à Saint-Denis, il collabore avec différentes 
institutions dont la Bibliothèque Nationale  
de France et la Tohu à Montréal. Il a publié 
une quarantaine d’ouvrages consacrés  
au cirque et à l’opéra. Il est né, vit et travaille, 
notamment, à Paris.
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Színházi és bohóc háttérrel rendelkezik. 
Már az 1970 -es években is szemezet t  
a  b o h ó c m e s t e r s é g g e l  a z  i s k o l á b a n ,  
és a profi cirkusszal, iskolákkal, fiatalokból 
álló csoportokkal való kísérletezés után 
saját díjnyertes cirkuszt alapított, valamint  
létrehozta az eredeti Nemzeti Ifjúsági Cirkusz 
Egyesületet Angliában. 1991-ben Winston 
Churchill Tagságot kapott, hogy cirkuszi 
képzéssel kapcsolatos kutatást készítsen 
az Állami Artistaképző Intézetben. Steve sok 
ifjúsági cirkuszfesztivált hozott létre és vezetett 
az Egyesült Királyságban, Németországban 
és Brazíliában is. A cirkuszra irányuló mély 
érdeklődése miatt jelenleg annak lenyűgöző 
kulturális történetéről ír. A Hulli Egyetemen 
Társadalomtörténet megjelent művek alapján 
PhD-t szerzett cirkuszi specializációval. Hét 
könyvet írt a témában, köztük legutóbb megjelent, 
a leedsi városközpontban fellelhető tizenkét 
viktoriánus cirkuszra fókuszáló kiadványát. 
Steve a cirkusztörténet aspektusairól szóló 
előadásokat tart és több tévé- és rádióinterjú 
is készült vele. Emellett oktatási és ifjúsági  
cirkuszi tanácsadóként dolgozik

He has a background in theatre and clowning. From 
his early days in the 1970s experimenting with 
circus in the classroom, and projects linking the 
professional circus, schools, and youth groups he went 
on to run his own award winning youth circus, as well  
as establishing the original National Association 
of Youth Circus in the UK. In 1991 he was awarded 
a Winston Churchill Fellowship to research circus 
training at the Hungarian State Circus School (Állami 
Artistaképző Intézet). Steve has created and directed 
many youth circus festivals in the UK, as well as in 
Germany and Brazil. With a deep rooted interest  
in the circus, he now writes about its fascinating 
cultural history. He has a PhD in Social History 
by Published Works from the University of Hull, 
specialising in the circus. To date, he has written seven 
books on the subject, including his latest publication 
that looks at the Victorian circuses of Leeds, of which 
there were twelve sites in the city centre. Steve 
lectures on aspects of circus history and has appeared 
on television and in many radio interviews. He also 
advises on educational and youth circus matters.

TV műsorvezető, színész és énekes vagyok. 1971. január 
22-én születtem Szófiában. A „Szt. Kliment Ohridski” 
Szófiai Egyetemen végeztem el az óvodapedagógiát. 
1992 óta a Bolgár Nemzeti Televíziónál dolgozom. 
Számos színpadi fellépésem volt, és három CD-t 
adtam ki dalokkal.
A BGCIRCUS.COM weboldal az első privát online 
múzeum, amelyet a bolgár cirkuszművészetnek 
szenteltek. Tiszteletüknek és erkölcsi támogatásuknak 
köszönhetően gyermekkori álmom először hobbivá, 
majd szakmai és személyes tapasztalattá nőtt, mára 
pedig már ambiciózus céllá vált, hogy kincsként 
őrizzem és megőrizzem a nemzedékek számára  
a „dokumentumokat” a bolgár cirkusz történetéről 
és fejlődéséről. Szenvedélyem hozzásegített ahhoz, 
hogy Bulgáriában és az egész világon egyedülálló 
gyűjteményt állítsak össze több száz bolgár plakátból, 
programból, brosúrából és fotóból.

I am TV anchor, actor and singer.  I was born in Sofia on 22 January 1971. I have graduated Pre-School 
Pedagogy at the Sofia University “St. Kliment Ohridski”.  Since 1992, I have been working at the Bulgarian 
National Television. I have had numerous stage performances and have released three CDs with songs. 
The BGCIRCUS.COM webpage is the first private online museum dedicated to the Bulgarian circus art. 
Thanks to their respect and moral support, my childhood dream would first grow into a hobby, then 

– into professional and personal experience, and today it has already turned into an ambitious goal –  
to treasure and preserve for the generations to come “documents” about the history and development 
of the Bulgarian circus. My passion has helped me compile a very unique collection, both in Bulgaria 
and across the world, of hundreds of Bulgarian posters, programs, brochures and photos.

DR. STEVE WARD, 
TÁRSADALOMTÖRTÉNÉSZ, 

ÍRÓ (EGYESÜLT KIRÁLYSÁG)

MR. DR. STEVE WARD, 
SOCIAL HISTORIAN, AUTHOR 

(UNITED KINGDOM)

DRAGOMIR DRAGANOV, 
ÚJSÁGÍRÓ (BULGÁRIA)

MR. DRAGOMIR DRAGANOV, 
TV JOURNALIST (BULGARIA)

10 11



Doc teur en Médec ine,  Médec in Génér al is te  
à Tourrette-Levens de 1967 à 1998. Maire de la Ville 
de Tourrette-Levens de 1983 – 2020. Cofondateur  
du Festival du Cirque de Monte Carlo en 1974, selon 
le souhait du Prince de Monaco Rainier III.Conseiller 
Artistique du Festival du Cirque de Monte Carlo depuis 
sa création en 1974.
Fait reconnaître avec l’aide du Prince Rainier III.  
de Monaco et du Ministre Jean-Philippe LECAT, le 
cirque comme spectacle culturel en France en 1978.
Elle est actuellement conseillère directe de la 
Princesse Stéphanie de Monaco, conseillère artistique 
au Festival International du Cirque de Monte-Carlo.
Possède un musée privé du cirque à Tourrette-
Levens avec les costumes des plus grands artistes 
(dont celui du clown Russe „Nikulin” et de Grock). Membre  
du jury pour différents Festivals du cirque nationaux 
et internationaux.

Gyógyszerész, általános or vos Tourrette-Levensben 1967 és 1998 között. Tourrette-Levens 
város polgármestere 1983 és 2020 között. A Monte Carlo Cirkuszfesztivál társalapítója 1974-ben,  
III. Rainier monacói herceg kívánsága szerint. A Monte Carlo Cirkuszfesztivál művészeti tanácsadója  
1974-es megalakulása óta. III. Rainier monacói herceg és Jean-Philippe LECAT miniszter segítségével  
a cirkuszt 1978-ban kulturális látványosságként ismerték el Franciaországban. 
Jelenleg a Monte-Carlói Nemzetközi Cirkuszfesztivál művészeti tanácsadója, Stéphanie monacói 
hercegnő közvetlen munkatársa. Tourrette-Levensben van egy privát cirkuszmúzeuma, ahol  
a legnagyobb művészek jelmezei vannak (köztük az orosz "Nikulin" bohóc és Grock kosztümje). Számos hazai 
és nemzetközi cirkuszfesztivál zsűritagja.

Dominique Denis társával, Sergio-val „Hermanos 
Brothers” néven több szezonon keresztül szerepelt 
a Cirque d'Hiver Bougl ione-ban és a Cirque  
de Montmartre-ban. Kreatív művész, aki megalkotta 
Toto bohóc karakterét egy televíziós klipsorozathoz, 
amelyet több mint 12 országban sugároztak. 
Nemzetközi bohócként nyolc éven keresztül mutatta 
be műsorát a híres német Europa-Parkban. Fellépett 
a világ legnagyobb fesztiváljain is Barcelonától 
Shenzhenig, Southporton, Boltonon vagy Bognor 
Regisen keresztül. 
Első könyve a Jouons aux Clowns volt, amelyet 
Hachette szerkesztet t , és előszavát Feder ico 
Fellini ír ta. Cirkuszművészi hivatása gyakorlása 
közben más műveket is készített. Az Ar ts des 
2 Mondes kiadásaihoz ő ír ta a Dictionary of the 
Circus-t, történelmi tanulmányokat készített, mint  
például a Les Cirques des Frères Amar, vagy élet- 
rajzokat írt, mint például a Les Bario. Ő az alapítója  
a circus-parade.com weboldalnak, amelyet naponta 
több ezer látogató keres fel. Dominique Denis, mint 
a cirkusz élő emlékezete, ma a világ legolvasottabb 
cirkusztörténésze.

Dominique Denis fut engagé avec son camarade 
Sergio, sous le nom des Frères Hermanos, pour 
plusieurs saisons au Cirque d’Hiver Bouglione et au 
Cirque de Montmartre.
Artiste creatif, il créa ensuite son personnage du 
clown Toto pour une série de clips télévisés, qui fut 
diffusée dans plus de 12 pays. Clown international,  
il a présenté, pendant huit ans, son spectacle pour  
le célèbre parc allemand Europapark. Il s’est 
également produit dans les plus grands festivals 
mondiaux, de Barcelone à ShenZhen, en passant par 
Southport, Bolton ou Bognor Regis. 
Son premier livre fut Jouons aux Clowns, édité 
par Hachette, et préfacé par Federico Fellini. Tout  
en pratiquant son métier d’ar tiste de Cirque,  
il composa d’autres ouvrages. Pour les éditions Arts 
des 2 Mondes, il composa le Dictionnaire du Cirque, 
des études à caractère historique comme Les Cirques 
des Frères Amar, ou des biographies comme Les 
Bario. Il est le fondateur, du site web circus-parade.
com qui est consulté journellement par des milliers 
de visiteurs. Dominique Denis, véritable mémoire  
du Cirque, est, aujourd’hui, l ’historien du Cirque  
le plus lu dans le monde.

DR. ALAIN FRÉRE, 
A MONTE-CARLÓI NEMZETKÖZI 

CIRKUSZFESZTIVÁL 

TÁRS-ALAPÍTÓJA ÉS 

MŰVÉSZETI TANÁCSADÓJA, 
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M. DR. ALAIN FRÉRE, 
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DOMINIQUE DENIS, 
2 WORLDS MŰVÉSZETI 

IGAZGATÓ (FRANCIAORSZÁG) 

M. DOMINIQUE DENIS, 
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A cirkusz világa iránt fiatal korától szenvedélyes 
Jean Arnaud 1985-ben úgy döntött, hogy a cirkuszt 
hivatásává teszi, és csatlakozott a „Cirque 
Pinder Jean Richard”-hoz, mint értékesítési 
ü g y n ö k .  R e k l á m s z e r z ő d é s e ke t  i n t é z e t t  
a szponzorokkal, és téli karácsonyi gálákat 
is szervezte és hirdette Párizsban. 24 év után  
a Pinder cirkusz megbízásából létre-hozta Circus 
Promotion ügynökségét, és számos cirkusszal 
együttműködött, nevezetesen a Cirque d'Hiver 
Bouglione-val és a Cirque Médrano-val. 2018 
decemberében először készítette el saját műsorát 
Párizsban: a Grand American Christmas Cirkuszt, 
amelyet egyidejűleg 3 manézsban mutattak be 
egy előadásonként 8500 néző befogadására 
alkalmas kulturális központban. Jean szenvedélye 
a cirkuszművészet, számos cirkusz témájú 
rendez vényen és konferencián vet t rész t .  
2 0 21-ben két bar át jáv al  nag y szer ű meg-
emlékezéssel tisztelgett a Jean Richard Cirkusz 
százéves fennállása előtt.

Passionné par le monde du cirque depuis son plus jeune âge Jean Arnaud décide en 1985 d’en faire son 
métier et rejoint le Cirque Pinder Jean Richard en tant qu’agent commercial. Il s’occupe des contrats 
de publicité avec des sponsors mais organise et commercialise également les galas de Noël d’hiver  
à Paris. Après 24 ans pour le compte du cirque Pinder, il monte son agence Circus Promotion et collabore 
avec plusieurs cirques notamment le Cirque d’hiver Bouglione et le Cirque Médrano. En Décembre 2018 
il produit pour la première fois son propre spectacle à Paris: le Grand Cirque de Noël Américain sur  
3 pistes dans un hall pouvant accueillir 8500 spectateurs à chaque séance. En tant que passionné Jean 
a déjà participé à plusieurs événements et conférences sur le thème du Cirque. En 2021, il a organisé 
avec deux amis un grand événement hommage à Jean Richard à l’occasion de son centenaire. 

Gyermekkora óta rajong a cirkuszért. Tájékozott 
gyűjtőként ma övé Európa egyik legnagyobb cirkuszi 
tárgygyűjteménye. Magánmúzeuma több mint  
50 000 tárgyat és dokumentumot tartalmaz erről 
az ősi művészetről (plakátok, műsorok, folyóiratok, 
bronzok, jelmezek, modellek), 40 év munkájának 
eredménye a gyűjteménye, amelyből  számos 
darab artistaművészek adománya. Így örökíti meg  
a nemzetközi cirkuszművészet emlékét és történetét 
is. Gyűjteményét szívesen kölcsönözi kiállításokra, 
konferenciákra szerte a világon.

Elle est fan de cirque depuis son enfance. 
Collectionneur averti, il a réuni l'une des plus 
importantes collections de cirque d'Europe. 
Son musée privé contient plus de 50 000 objets 
et documents sur cet ar t ancien  (af f iches, 
spectacles, revues, bronzes, costumes, modèles), 
Le résultat de 40 ans de travail est sa collection, 
dont beaucoup sont données par des artistes. 
Il capture également la mémoire et l'histoire 
du cirque Mondial. Il est heureux de prêter  
sa collection à des expositions et conférences  
à travers le monde.

JEAN ARNAUD, 
CIRCUS PROMOTION ÜGYNÖKSÉG 
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1973 óta tagja a cirkuszi közösségnek, 
Nagy-Britanniában, Franciaországban, Íror-
szágban, Hollandiában, Németországban  
és Új-Zélandon dolgozott ringmesterként és 
cirkuszmenedzserként, pályafutása során több 
cirkuszi szervezetnél töltött be igazgatói posz-
tot. Jelenleg cirkuszi társulatok tanácsadója.  
A cirkusz tör ténete és a világ populáris 
kultúrájában elfoglalt helye iránt élén-
ken érdeklődő kutatásai 1990-ben feltárták  
a világ első modern cirkuszának, Philip  
Astley „Halfpenny Hatch”-jének pontos helyét  
a londoni Lambethben. 
A cirkusz születésének 2018-ban ünnepelt  
250. évfordulójával kapcsolatos előkészületek 
arra motiválták, hogy kijavítsa a cirkusztör-
ténet addigi homályos és pontatlan részleteit,  
így kutatásba kezdett a cirkusz kezdeteiről, 
európai és brit forrásokból. Ez a kutatás vezetett  
az Audacious Mr. Astley egyszemélyes színda-
rab megírásához, amelyet Barltrop maga ad 
elő, lehetővé téve a „modern cirkusz atyjának”,  
hogy elmesélje saját történetét.

He has been a member of the circus community since 
1973, working as a ringmaster and circus manager  
in Great Britain, France, Ireland, Holland, Germany, 
and New Zealand, and holding the position of Director 
with several circus organisations during his career.  
He is currently a Consultant to circus companies.
Keenly interested in the history of the circus and 
its place in popular culture across the world,  
his researches in 1990 revealed the exact site of the 
world’s first modern circus, Philip Astley’s ‘Halfpenny 
Hatch’ in Lambeth, London. 
In the run-up to the 2018 „Circus 250” celebrations  
of Astley’s initiatives and motivated by a wish to correct 
previous vague and inaccurate versions of the circus 
story, he began detailed research into the early days 
of the circus, drawing on European sources as well 
as British ones. That research led to the writing of  
a one-man play Audacious Mr Astley which Barltrop 
performs himself, allowing the ‘father of the modern 
circus’ to tell his own story.

Fanni vagyok, gyakorló építész. Jelenleg tervezéssel 
foglalkozom, inspiráló környezetben, szoros hatá-
ridőkkel. Az egyetemen diplomamunkának a Fővárosi 
Nagycirkusz új épületének tervezését választottam.  
A tervezést megelőzte egy kutatás a cirkusz művészet-
ről, a műfaj helyzetéről Magyarországon, lehetséges 
helyszínekről. Hamar kiderült számomra, hogy kuta-
tásom akkor lesz teljes, ha több időt töltök a cirkusz-
ban, azok mesélnek, akik ebben a világban élnek, nem 
pedig a könyvek. Azzal, hogy valós történetek kerültek 
a nyers adatok mögé lett időről-időre jobb a tervem.
A cirkuszhoz fűződő elvakult rajongás jóval régeb-
ben kezdődött nálam. A szüleim a szórakoztató 
iparban dolgoznak, első generációs vurstlisok. Apró 
korom óta együtt dolgozunk hétvégente. A közös 
munka során kiderült, hogy jól kiegészítjük egymást.  
A majálisokon, falu napokon, hozzám hasonlóan 
sok más gyerek segített a szüleinek dolgozni.  
Ha nem is tudtunk segíteni a munkában, akkor együtt  
játszottunk. Ebben az időszakban találkoztam először 
vándorcirkuszokkal, és ismerkedtem meg azokkal  
a gyerekekkel, akik a cirkusz világában nevelkedtek.

I am Fanni, a practicing architect. Currently I make designs in an inspiring environment with short 
deadlines. At university,  for my degree thesis I chose to make a plan for a  new building of the Capital 
Circus of Budapest. Before designing, I did research on circus arts, the situation of the genre in Hungary 
and possible locations. I soon realized that my research will only be complete if I spend more time in 
the circus and listen to those who live in this world instead of reading books. My design became better 
as real stories filled the blanks of raw data.
My blind enthusiasm towards the circus started way earlier. My parents work in the entertainment 
industry, they are first generation fun fair people. I have been working with them ever since I was little. 
While working together we realized that we complement each other. Similarly to me, during summerings 
and village fairs many children helped their parents with their work. Even if they couldn’t really help, 
we played together. This way the first time I met a traveling circus and got to know children that grow 
up in the circus world.
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Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történettudományi 
Iskolájának másodéves doktoranduszaként disszertációmat  
a két világháború közötti népi-kulturális mozgalomról írom. 
Mesterszakos tanulmányaimat szintén az ELTE Atelier tanszé-
kén folytattam, ahol 2020-ban szereztem kulturális örökség 
tanulmányok szakember diplomát. A kulturális örökséggel 
való foglalkozáshoz különböző külföldi gyakorlati helyeimen 
szerzett tapasztalataim vezettek: 2015-ben Milánóban dolgoz-
tam egy kulturális szervezetnél, mint kulturális cserekapcso-
latokkal és mobilitásokkal foglalkozó szakember, 2016-ban 
pedig egy spanyolországi világörökségi helyszínen, a granadai 
Alhambra-palotában szerezhettem gyakorlatot. A mesterszak 
keretében ismerkedtem meg behatóbban a kulturális örökség 
értelmezéseivel, a Szellemi Kulturális Örökség Igazgatósá-
gánál töltött gyakorlat, a Padovai Egyetemen töltött félév és 
egy olasz kisvárosban töltött múzeumi gyakorlat, valamint  
az egyetemi kurzusok által. Az egyetemen a szellemi kulturális 
örökséggel kapcsolatban foglalkoztunk a cirkuszművészettel, 
mint előadóművészettel, amit követően kutatásokat végeztem  
a Fővárosi Nagycirkusz történelmi épületei és makettjei témában. 

As a doctoral student of the Doctoral School of History at Eötvös Loránd University, I am writing my 
dissertation about the folk-cultural movement between the two world wars. I also completed my master’s 
degree studies at ELTE’s Atelier department where I received a cultural heritage studies professional 
degree in 2020. My experiences in various practice areas in foreign countries led me to dealing with 
cultural heritage. In 2015 I worked in Milan at a cultural organization as a professional dealing with 
exchanges and mobilities. In 2016 I was able to gain experience at the Alhambra organization of 
Granada, a Spanish world heritage site. Within the framework of the master’s degree, I was thoroughly 
familiarized with the interpretations of cultural heritage through the practice at the directorate  
of Intangible Cultural Heritage in Hungary, at the semester spent at the University of Padova, at museum 
practice in a small Italian village and during university courses. At university we dealt with circus arts 
as a form of performing art in connection with intangible cultural heritage after which I did research 
about the historical buildings and models of the Capital Circus of Budapest.

Levéltáros – történészként hosszú időn keresztül 
dolgoztam Budapest Főváros Levéltárában, ahol érdek-
lődésemet elsősorban a városi – nagyvárosi kultúra 
sajátos és egyedei jelenségei keltették fel. Elsőként 
a szélsőséges politikai mozgalmak érdekeltek, majd 
a bűnözés és a prostitúció történetével foglalkoztam, 
elsősorban társadalomtörténeti megközelítésben.  
De különlegesnek találtam a városi tömegközlekedés 
kialakulását is, hogyan viselkedtek egymással és  
a kalauzokkal az utasok, milyen konfliktusok alakulhat-
tak ki az utazók között például egy villamos kocsijának 
szűk terében az 1910-es évek Budapestjén. Hasonlóan 
izgalmasnak találtam és találom a nagyvárosi szórako-
zás és szórakoztatás különböző formáinak kialakulását 
és intézményesülését a 19-20. században. A cirkusz 
fokozatosan alkalmazkodott a városi világhoz, folya-
matosan átalakult és átalakul, miközben megőrizte 
önmagát, mint sajátos és egyedi kulturális jelenséget.  
Jó példái ennek a cirkuszépületek, amelyek egy-
szerre őrizték meg kialakulásuk legfontosabb jegyeit, 
ugyanakkor építészeti szempontból is sokat változtak,  
mondhatjuk úgy is modernizálódtak.

As a historian-archivist, I have worked at the Budapest 
City Archives for a long time where my interest 
was primarily piqued by the individual and unique 
phenomena of urban and metropolitan culture. Firstly, 
I was interested in extreme political movements, 
then I dealt with the history of crime and prostitution 
primarily with a social historical approach. The 
development of urban public transportation was also 
special for me – how passengers and conductors 
behaved towards each other, or the kinds of conflicts 
that could unfold among passengers, for example, 
in a small wagon of a tram in Budapest in the 1910s. 
I also found and still find it exciting how the different 
forms of metropolitan entertainment developed and 
institutionalized between the 19-20th centuries. The 
circus gradually adapted to the urban world, it was 
and is constantly going trough a transformation while 
it stayed faithful to itself as an individual and unique 
cultural phenomenon. Great examples for this are 
the circus buildings that managed to maintain the 
most important parts of their formation while, at the 
same time, changing a lot architecturally and being 
modernized.
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A KONFERENCIA SZERVEZŐI:

Fekete Péter, kultúráért felelős államtitkár, 
a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál szervező bizottságának elnöke,

Dr. Borsós Beáta, a Fővárosi Nagycirkusz igazgatója,
Joó Emese, a Magyar Cirkuszművészeti Múzeum vezetője,

Könyöt Schneller Ancsa, artistaművész és nemzetközi referens, 
Eötvös Susy, artistaművész és nemzetközi referens,

Könyöt Dávid, artistaművész, múzeumi kutató, a konferencia moderátora.

THE CONFERENCE ORGANIZERS:

Mr. Peter Fekete, Minister of State Culture of Hungary, 
Chairman of the Organizing Committee of the Budapest International Circus Festival,

Ms. Dr. Beáta Borsós, Director of the Budapest Capital Circus,
Ms. Emese Joó, Manager of the Museum of Hungarian Circus Arts,

Ms. Ancsa Könyöt, Schneller Circus artist and international representative,
Ms. Susy Eötvös, Circus artist and international referent,

Mr. David Könyöt, Circus artist, museum researcher and the conference moderator.

LES ORGANISATEURS DE LA CONFÉRENCE:  

M. Péter Fekete, Ministre d'État à la Culture 
et président du comité d'organisation du Festival international du cirque de Budapest,  

Mme Dr. Beata Borsós, directrice du Grand Cirque de Budapest,     
Mme Emese Joó, la responsable en chef du Musée hongrois des arts du cirque,  

Mme Ancsa Schneller Könyöt, artiste du Cirque et responsable des Affair international, 
Mme Susy Eötvös, artiste de Cirque et responsable des Affair international,

 M. David Könyöt, artiste de Cirque, chercheur de musée et le modérateur de la conférence.
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