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Африка  

Тоа беше за време на едно интервју направено неодамна; поради кое морав да 

размислувам длабоко за танцот; што ми значи танцот? Мислев каков одговор да дадам; 

затоа морав да го разгледам моето животно и професионално патување и сфатив дека се 

работи за целта и дека секој ден претставува нов предизвик со кој треба да се соочиме; а  

јас преку танцот се обидувам да ја согледам таквата смисла за светот.  

Поминуваме низ незамисливи трагедии, во време кое најдобро би можел да го опишам 

како постхумана ера. Повеќе од кога било, треба да танцуваме со цел, да го потсетиме 

светот дека човештвото сè уште постои. Целта за човечност и емпатијата треба да го 

совладаат, овој, со години наталожен неопореклив виртуелен пејзаж на расипништво, што 

не довел до катарзата на универзалната тага - освојувајќи ја тагата, оваа тешка реалност 

продолжува да го толерира животот кој се соочува со смрт, отфрлање и сиромаштија. 

Нашиот танц повеќе од кога и да е им даде силен сигнал на светските лидери и на оние на 

кои им е доверено чувањето и подобрувањето на условите за човечност; дека ние сме 

војска на бесни мислители, и нашата цел е таа што се стреми да го смени светот истрајно 

и чекор по чекор кон подобро. Танцот е слобода и преку нашата изградена слобода, ние 

мора да ги ослободиме другите – заробените  кои се соочуваат со материјални и духовни 

зандани, во различни страни на светот. Танцот не е политички, тој станува политички 

затоа што во своите влакна носи човечка врска и затоа реагира на околностите во обидот 

да го врати човечкото достоинство. Додека танцуваме, со нашите тела, негодувајќи им на 

неправдите на овој свет, во вселената ние се поврзуваме заедно, стануваме движечка сила 

од проткаени срца; ние ги допираме душите и овозможуваме исцелување, а тоа е толку 

многу и очајно потребно. Целта станува единствен хидроглав, непобедлив и неделив танц. 

Сè што ни треба сега и тука,  е да танцуваме уште, секогаш и бесконечно !!!! 
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