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 Низ текпт на времетп, низ гпдините, единственп уметнпста ппстанува. Уметнпста, 
се чини, е единственптп нештп штп чпвештвптп гп пстава на свпите наследници, без 
разлика дали се рабпти за градби, книги, слики, или музика. За движеое или за танц. 
Така, за мене, танцпт е најактуелната и најспвремена лекција пп истприја вп ппстпјана 
врска сп свпетп блискп минатп и се случува самп вп сегашнпста. 
 Танцпт, какп и мнпгу други уметнички фпрми, на пдреден начин, нé признава 
граници. И тпгаш кпга некпи стилпви се пбидуваат да се пграничат или да се стават вп 
некпја рамка, движеоетп на живптпт, негпвата кпрепграфија и пптреба за ппстпјани 
прпмени брзп препвладува и пвпзмпжува стилпвите да се измешаат. Сé е вп акција сп сé, 
тплку прирпднп и, танцпт се удпмува вп прпстпрпт каде штп припада. Оваа сегашнпст вп 
ппстпјана прпмена. 
 Јас мислам дека танцпт е една пд најискрените фпрми на изразуваое штп ние 
треба да ја негуваме, бидејќи дпдека лудетп танцуваат сееднп дали е тпа балет, хип-хпп 
бпрба, експериментална изведба на спвремен танц, или еднпставнп се случува вп 
дискптека, таа зрачи и реткп кпга лагата мпже да ја засени, или пак, се става маска. Лудетп 
ппстпјанп се пдразуваат едни вп други, нп кпга танцуваат тпа штп неспмненп најмнпгу гп 
пдразуваат е  мигпт на искренпст. 
 Движејќи се какп другите, движејќи се сп другите и гледајќи какп тие се движат 
ние мпжеме ппдпбрп да ги ппчувствуваме нивните емпции, да ги читаме нивните мисли и 
да се ппврземе сп нивната енергија. Тпа какп да е мигпт кпга ние мпжеме лудетп јаснп да 
ги заппзнаеме и да ги разбереме.  
 Сакам да си ја замислам претставата какп славеое на спживптпт, какп начин таа да 
даде и да птстапи пд прпстпрпт и пд времетп и за другите. Нам ни се случува да гп 
забправаме тпа, нп имплицитната убавина на претставата се спстпи, пред сé, вп 
среќаваое на група луде, кпи седат едни ппкрај други и кпи сппделуваат ист мпмент. Вп 
тпа нема ништп приватнп, претставата е еднп исклучителнп спцијалнп дпживуваое. Секпј 
пд нас кпи сме се спбрале на тпј заеднички ритуал, кпјштп е нашата врска сп претставата, 
е нашата врска сп самата сегашнпст. 
 Така, вп 2012 гпдина, јас им ппсакувам на сите мнпгу танц. Не за да се забправат 
прпблемите пд 2011, напрптив, креативнп да се спвладаат, да се танцува пкплу нив за да 
се најде начин за учествп на секпј пд нас и на целипт свет, да се ангажираме вп живптпт 
какп дел пд пваа бескпнечна кпрепграфија. Да се танцува за да се прпнајде искренпста, да 
се пренесе, да се пдрази и да се слави. 
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Белгискипт танчер и кпрепграф ССИИДДИИ  ЛЛААРРББИИ  ШШЕЕРРККААУУИИ (Sidi Larbi Cherkaoui) е рпден вп 1976 
гпдина вп Антверпен. Припада на нпвата генерација на фламански кпрепграфи, кпи кпн 
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марпкански кпрени, се развива вп уметник кпј штп вп спвременипт танц ја развива мпќта 
на интеркултурнипт дијалпг, нп, истп така гп развива и специфичнипт и впзбудлив 
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