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2017. július 30-án vasárnap látványos újcirkusz- és táncprodukcióval ért véget minden idők
legnagyobb hazai sportrendezvénye, a 17. FINA Világbajnokság. Az este 10 órakor kezdődő
lenyűgöző záróceremónia méltón ünnepelte sportolóink kiváló teljesítményét és az
önkéntesek, közreműködők nagyszerű munkáját. A záróeseményt több ezer néző követte
nem csupán a helyszínen, de a televízió képernyőin keresztül is.
A Müpa szervezésében, a Recirquel Társulat rendezésében megvalósuló előadás a
csodaszarvas legendáját dolgozta fel az újcirkusz, a tánc- és bábművészet, a színház
lélegzetelállító eszközeivel. "Csodaszarvas-óriásbáb, levegőakrobaták és kortárs táncosok
varázsolták el a FINA záró ceremóniájának nézőit vasárnap éjjel. Bár csak két aranyat
hoztunk el a VB-ről, egy harmadikat szimbolikusan megszavazhatunk a produkciónak, ahol a
fizikai teljesítmény a legmagasabb fokú művészi ízléssel és kivitelezéssel találkozott" –
fogalmazott a kritikák egyike a záróelőadásról.
„Különleges élmény volt, hogy a világ 18 országából érkező, különféle zsánerekkel és
kvalitással rendelkező több mint 200 művész – táncosok és artisták – tudása és tehetsége
összeadódott, képesek voltak egyetlen showban nemzetközileg is kiemelkedő színvonalon
együttműködni” – emelte ki Vági Bence, a produkció rendezője, a Recirquel Társulat
művészeti vezetője, alapítója. "Nagy megtiszteltetés, hogy az előadást itt a helyszínen
tekintette meg a nemzetközi cirkuszművészet két legfontosabb képviselője, a Monte-carlói
Nemzetközi Cirkuszfesztivál elnöke, Urs Pilz, valamint Stéphane Lavoie, a Cirque du Soleil
kőszínháza, a La TOHU igazgatója, akik elismeréssel beszéltek a produkcióról. Lenyűgöző,
és a jövő cirkuszművészete szempontjából rendkívül inspiratív előadásként jellemezték a
táncosok és cirkuszművészek együttműködését, kiemelve, hogy az előadásban látható
levegőkép – amelyben 23 artista egyszerre dolgozott –, az általuk valaha látott legnagyobb
cirkuszi levegőjelenet volt." - mondta el a rendező.
A záróceremónia részeként Seszták Miklós, a szervező-bizottság elnöke Magyarország
nevében átnyújtotta a FINA-zászlót dr. Julio C. Maglione elnöknek, aki tovább adta azt a
következő házigazdának, a 18. FINA Világbajnokságot rendező koreai Kvangdzsu
polgármesterének, Yanghyun Yoonnak. A koreai kultúra a show részeként is megjelent, So

Hyang, neves koreai énekesnő magával ragadó előadásának köszönhetően, majd a 2019-es
világbajnokságot szervező Dél-Korea tradicionális elemeket is felvonultató összművészeti
produkcióval zárta az estét.
A zárórendezvényen a FINA elnöke, Julio C. Maglione elismerően minden idők legjobb vizes
világbajnokságának nevezte a hazai eseményt.
A teljes előadás az alábbi linken elérhető:
http://www.mediaklikk.hu/video/vizes-vb-2017-zarounnepseg
Az előadásról készült galéria a cikk alján megtekinhető.

