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ناس/غاي الليبرتيه

أن  أريد  »ال  بالقول  ويعلق  سيركه.  في 

لقرارات  عرضه  سولي  دو  سيرك  يصبح 

على  تؤثر  قد  ألنها  وإبداعاتهم  اآلخرين 

ما  السيرك  هذا  قائد  أن  ورغم  اسمه«. 

يخطط  فإنه  بالحماس،  مليئا  شابا  يزال 

لحياته فيما بعد السيرك. وعندما سألته 

إن كان أحد أطفاله الخمسة سيحل مكانه 

مستقبال، أجابني »ال أريد أن أنتظر حتى 

سن الـ 60 ألعد من سيتولى مكاني«. إنه 

على  جداً  يصعب  فريدة،  شخصية  حقا 

l.أي كان السير على خطاه

تقام عروض أليغريا في مول ابن بطوطة 

اعتبارا من 5 مارس

Fire-eating,  

stilt-walking, multi-

million dollar deals 

– it’s just another 

day at the office 

for Guy Laliberté. 

Cirque du Soleil’s 

founder speaks to 

Christian Sylt ahead 

of their spectacular 

new show in Dubai

Many children dream of leaving 

school and joining the circus. Few 

follow it through and even fewer 

end up with a company worth 

more than a billion dollars. But 

Guy Laliberté, founder and CEO 

of Cirque du Soleil, has always 

been a bit different.  

With his striking bald head, 

a tight T-shirt, black jacket and 

brightly coloured jeans, he still 

looks more street performer than 

desk-bound CEO. Yet there’s 

Acts heading to Dubai in 

March include the  

aerial cube (far left), the  

spectacularly dangerous 

fire-knife dance (left) and 

the dance of the nynphs 

(below-left) 

the 
greatest 

show on 

earth
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no denying his talents in the 
boardroom. Over the past 
two decades, he’s done deals 
with the biggest names in 
entertainment, from Bob 
Iger of Disney to casino 
entrepreneur Steve Wynn. He’s 
rejected takeover approaches 
aplenty, but last year Dubai-
based private equity investor 
Istithmar World Capital and 
real estate developer Nakheel 
each bought a 10% stake in his 
company.

Cirque du Soleil has 
triumphed in the Middle East 
before. In 2007, its Quidam 
show became the most 
watched entertainment event 
ever staged in the Gulf region. 
During its month-long run in 
Dubai, over 100,000 visitors 
witnessed its surreal blend 
of contortion, acrobatics and 
rock music. For a month from 
5 March, a touring troupe will 
return to Dubai with the thrilli 

Alegria show, and from 2011 
Cirque will have a permanent 
show in the emirate.

It’s another big step in a 
long journey for Laliberté. In 
1973, the Canadian left his 
Montreal home armed with 
an accordion, a backpack 
and a vision of making the 
circus more like a blockbuster 
Broadway musical than a 
down-at-heel travelling show. 
“I found the best way for me to 
live while I was travelling was 
to learn tunes on the accordion 
and be a street performer,” 
he recalls in a turbo-charged 
rapid delivery. 

He hitchhiked across 
Europe as a busker, picking 
up fire-breathing, juggling 
and stilt-walking from other 
circus performers. He founded 
a theatre troupe on stilts and 
they won a US$1m contract 
to create an event marking 
the 450th anniversary of the 
discovery of Canada. In classic 
rags-to-riches fashion, Cirque 
du Soleil was born.

Laliberté’s masterstroke 
was creating his own acts 

بأكورديون مسلحا  المنزل   ”ترك 

بجعل  حالمة  ورؤية  ظهر  وحقيبة 

عروض  الى  اقرب  السيرك  حفالت 
البرودواي“ 

 “He left home armed  

 with an accordian, a  

 backpack and a vision for  

 making the circus more  

 like a Broadway musical” 

People/Guy Laliberté

المعاد  المطاط  من  تصنع  الالمعة 
تدويره، وهو ما يساعد على اإلمساك 
بها بقبضة اليد في الوقت الذي تخفف 

فيه من أثر السقوط، إن حدث.
العرض  نوبا«، وهو  ويعتبر عرض »ال 
وورلد  ديزني  في  للسيرك  الدائم 
فكرته  وتدور  طموحا.  أكثر  بفلوريدا، 
أساسا على وجود مهرج يحاول إضاءة 
يده  متناول  عن  يرتفع  شمعدان 
باستمرار. وال ينجح المهرج في مهمته 
إال بعد أن يكون قد أقام منصة خطيرة 
والطاوالت،  المقاعد،  من  الهواء  في 
أطفال،  عربة  وبينها  بل  والكتب، 
مما  ولعل  قدما.   30 من  ألكثر  ترتفع 
اإلمدادات  حجم  هو  العجب  يثير  ال 
جولة  كل  لتنظيم  الالزمة  والتجهيزات 
عرض  فكل  السيرك.  جوالت  من 
الساعة  ونصف  ساعتين  يستغرق 
تضم  ضخمة  عرض  قبة  تحت  يقام 
العرض  بهذا  والتجول  2,500 مقعد. 
إلى  يصل  ما  نقل  يتطلب  العالم  حول 
80 مؤديا، و20 تقنيا، و800 طن من 
مولدات  و4  حاوية،  و70  المعدات، 
فريق  ويقوم  ومدرسة.  بل  كهربائية، 
المستخدمة  األحذية  لصنع  متفرغ 
من  زوج   3,000 بتجهيز  العرض  في 
ينظم  عرض  وكل  عام.  كل  األحذية 
360 مرة في السنة، لذا، فإن للتجول 
المؤدين  بصحة  يتعلق  فيما  ضريبته 
استقطاب  على  وحرصا  وسالمتهم. 
وتوظيفها  العالم  في  الكفاءات  أعظم 
سيرك  في  العمل  فريق  ضمن 
ثمانية  الليبرتيه  يقضي  سولي،  دو 
نجوم  عن  يبحث  وهو  عام  كل  أشهر 
السريالية  الرموز  ومن  مستقبليين. 
لهذه الجوالت، أن طائرته الخاصة رسم 
عليها آيس كريم يسيل فوقها نوع من 

الحلوى الساخنة.
التاج  جواهر  الدائمة  العروض  تعد 
تقرر  أن  فمنذ  سولي.  دو  سيرك  في 
إقامتها في أماكن ثابتة، يقول الليبرتيه 
»أصبح بإمكاننا تقديم فيها ما ال يمكنن
ºا تقديمه في العروض المتجولة«. ففي 
يقيمه  الذي  الشهير  فيغاس  عرض 
اسم  يحمل  والذي  السيرك،   هذا 
»كيه إيه«، يدور مسرح ضخم ويرتفع 
فوق  تطفو  التي  البارجة  كأن  حتى 
لحظة.  في  بعنف  تهتز  ثم  هادئ  بحر 
أكثر  مسرحية  تأثيرات  توقع  ويمكننا 
نخيل  شركة  ستخصص  عندما  تطورا 
مقرا دائما للسيرك ضمن مشروعها 
في  الجميرا«  »نخلة  الكبير  العمراني 
العام المقبل. وسيؤوي هذا المسرح 
عرضا  مقعد   1,800 يضم  الذي 
مخصصا تصل تكلفته الى 150 مليون 

دوالر أمريكي.
الى  الخليج  اموال  تدفق  ورغم 
اشترت  التي  الصفقة،  فان  شركته، 
حصة  الخليجيتان  الشركتان  بموجبها 
تتيح  تزال  ال  سولي،  دو  سيرك  من 

الكامل  التحكم  إمكانية  لالليبرتيه 

ناس/غاي الليبرتيه

Acrobats whirling ropes with 

metal meteors attached 

to their ends (above), an 

dancer demonstrating 

Mongolian contortion (below 

left), Alegria’s flamboyant 

Old Birds (below-right), the 

stunning triple trapeze stunt 

(opposite page)
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rather than simply employing 
guest artists who bring their 
routines with them. This 
allows Cirque’s schedule to 
remain constant throughout 
the lifetime of a show rather 
than being at the mercy of 
travelling artists. Also, it 
means the acrobatic displays 
and stunts can’t be found 
elsewhere. Another smart 
move was eliminating spoken 
language from Cirque shows, 
so they can play to anybody, 
anywhere in the world. “We 
like the audience to develop 
its own emotional association 
with the acts,” Laliberté says.

One emotion Dubaians 
may well develop is fear for 
the performers’ physical 
health. Alegria’s orange-clad 
acrobats don’t just perform 
synchronised somersaults; 
they somehow manage to 
make each jump 10 feet high. 

A narrow cross-shaped 
trampoline with 1,000 
springs is hidden in the stage, 
enabling performers to appear 
as if they are leaping from a 
solid floor. The width of the 
trampoline makes it tough 
to tell where the stage ends 
and the springboard begins. 
The twirling troupe back flip 
along the trampoline in sync 
and after making a final leap 
perilously close to the edge of 
the stage, spin countless times 
before landing with poses 
which would make an Olympic 
gymnast proud. Slip-ups are 
almost unheard of, but, just 
in case, the stage’s shiny 
coating is made from recycled 
rubber, which aids grip while 
cushioning falls.

La Nouba, Cirque du Soleil’s 
permanent show at Florida’s 
Disney World, is even more 
ambitious. Its centrepiece is 
a sketch involving a clown 
trying to light a chandelier 
constantly being raised out of 
reach. The clown only succeeds 
after constructing a precarious 
platform of chairs, tables, 
books and even a pram, stacked 
to over 30 feet. Unsurprisingly, 
the logistics of staging a Cirque 

tour are daunting. Each two-
and-a-half hour show takes 
place in a 2,500-seat big top. 
Getting this around the world 
involves transporting up to 80 
performers, 20 technicians, 
800 tonnes of equipment, 70 
containers, four generators 
and even a school. An in-house 
shoemaking team makes 
3,000 pairs every year. 

Each show is staged 360 
times a year, so touring takes 
its toll on the performers. To 
capture the world’s top talent, 
Laliberté spends eight months 
each year looking for future 
stars and, in typically surreal 
style, his private jet is painted 
to look like a sundae dripping 
with hot fudge.

The jewels in Cirque’s crown 
are the permanent shows. 
Since they’re in fixed locations, 
Laliberté says, “they permit 
things we cannot do with 
touring shows.” In the Vegas 
show, KA, a stage rotates and 
rises so a barge floating on a 
calm sea can be rocking wildly 
in an instant. We can expect 
even more elaborate stage 
effects when Nakheel gives 
Cirque a permanent home 
on its Palm Jumeirah project 
next year. The purpose-built 
1,800-seat theatre will house 
a custom-built show and cost 
an estimated US$150m.

Despite an influx of Gulf 
money, the acquisition has 
left Laliberté firmly in control. 
“I don’t want to put Cirque 
du Soleil in a situation where 
it could be affected by other 
people’s creative decisions 
because it could reflect on its 
reputation,” he says. 

Although he’s still young and 
visibly full of energy, Cirque’s 
ringleader has one eye on life 
after the circus. Asked if one 
of his five young children will 
replace him, he replies, “I don’t 
want to wait till I’m 60 in order 
to prepare the people who will 
replace me.” He’ll be one tough 
act to follow.
Alegria is on at the Ibn Battuta 
Mall, Dubai, from 5 March.
www.cirquedusoleil.com

أعظم
 عرض

 على وجه 
األرض

بترك  األطفال  من  كثير  يحلم 
السيرك،  إلى  واالنضمام  المدرسة 
حتى  أحالمه  يتابع  منهم  القليل  لكن 
األمر  به  ينتهي  أيضا  وأقل  يحققها، 
الى تأسيس شركة تقدر قيمتها بأكثر 
الليبرتيه  غاي  لكن  دوالر.  مليار  من 
ورئيسه  سولي“  دو  ”سيرك  مؤسس 
وتميزه  تفرده  دائما  اثبت  التنفيذي، 

عن أقرانه.
الضيق،  وقميصه  الحليق،  برأسه 
الجينز  وبنطاله  السوداء،  وسترته 
الليبرتيه  يزال  ال  البراقة،  األلوان  ذي 
منه  أكثر  الشارع  كممثلي  يبدو 
من  يقلل  ال  هذا  ولكن  أعمال.  رجل 
فعلى  اإلدارة.  في  وكفاءته  مهاراته 
أنجز  الماضيين،  العقدين  مدى 
عالم  في  األسماء  أكبر  مع  صفقات 

في  آيغر  بوب  من  بداية  الترفيه، 
صاحب  وين  ستيف  وحتى  ديزني، 
الكازينوهات المعروف. وقد رفض 
العروض  من  الكثير  الليبرتيه 

الماضي  العام  لكن  شركته،  لشراء 
العالمية“  شهد قيام شركة ”استثمار 
والتي  الخاصة  الحصص  الستثمارات 
وشركة  لها،  مقرا  دبي  من  تتخذ 
العقارية،  المنشآت  لتطوير  ”نخيل“ 

بشراء %10 من شركته.
أن  سولي  دو  لسيرك  سبق  قد  وكان 
األوسط.  الشرق  في  النجاح  حقق 
ففي عام 2007، اعتبر عرضه ”كيدام“ 
في  نجاحا  األكثر  الترفيهي  الحدث 
وخالل  اإلطالق.  على  الخليج  منطقة 
كامال  شهرا  امتدت  التي  عروضه 
 100 من  أكثر  استقطب  دبي،  في 

الحبال  على  والمشي  النيران،  التهام 

الرفيعة، والصفقات التي تتجاوز قيمتها 

ماليين الدوالرات. مجرد نشاطات يومية 

عادية في مكتب غاي الليبرتيه. مؤسس 

إلى  يتحدث  سولي”  دو  “سيرك  ومدير 

كريستيان سايلت قبيل عرضهم الجديد 

الرائع في دبي

السريالي  مزيجه  ليشاهدوا  زائر  ألف 
البهلوانية  الحركات  بين  الساحر 
وموسيقى  واألكروبات،  الصعبة، 
الروك. وعلى مدى شهر كامل اعتبارا 
فرقه  إحدى  ستعود  مارس،   5 من 
بعرضها  دبي  إلى  الجوالة  المسرحية 
عام  من  وبدءا  ”أليغريا“،  االستثنائي 
2011 سيقيم السيرك عرضا دائما له 

في اإلمارة.
رحلة  في  كبيرة  أخرى  خطوة  إنها 
 ،1973 عام  ففي  الطويلة.  الليبرتيه 

أتعلم  أن  هو  أسفاري  خالل  ألعيش 
أعمل  وأن  األكورديون،  على  العزف 
موسيقيا ومهرجا في الشوارع«. تنقل 
الليبرتيه بين مدن أوروبا كعازف جوال، 
وخالل ذلك تعلم التهام النار والمشي 
من  البهلوانية  والحيل  الحبال  على 
أسس  ثم  الشوارع،  في  المؤدين 
فرقة مسرحية من السائرين بالعصي 
حكوميا  عقدا  وربحوا  الخشبية، 
إلقامة  أمريكي  دوالر  مليون  بمبلغ 
حفل احياء للذكرى الـ 450 الكتشاف 
كندا. وهكذا، وبالطريقة الكالسيكية 
ولد  القمة،  إلى  القاع  من  بالصعود 

سيرك دو سولي.
في  الليبرتيه  وإبداعات  مهارة  تجلت 
مجرد  من  بدال  الخاصة  حركاته  ابتكار 
معهم  يجلبون  ضيوف  فنانين  توظيف 
أتاح لهذا  الروتينية. وهذا ما  حركاتهم 
بدال  ثابت  برنامج  له  يكون  ان  السيرك 
الفنانين  رحمة  تحت  يبقى  أن  من 
أيضا  يعني  االبتكار  وهذا  المتجولين. 
أن عروضه البهلوانية وفقراته الخاصة 
آخر.  مكان  في  تشاهد  أن  يمكن  ال 
أيضا  الباهرة  لمساته  إحدى  وكانت 
عروض  خالل  الحوار  عن  االستغناء 
هذه  تأدية  أمكن  ولهذا،  السيرك، 
دون  بالعالم،  مكان  أي  في  العروض 
حواجز ثقافية. ويوضح الليبرتيه »نحب 
بمشاعرهم  المشاهدون  يتفاعل  أن 
مشاهدة  أثناء  الخاصة  العاطفية 

حركاتنا البهلوانية«.
التي  األحاسيس  أهم  من  ولعل 
خاصة  بصفة  دبي  أهل  بها  سيشعر 
المؤدين.  وسالمة  صحة  على  الخوف 
فالعبو األكروبات ذوو األزياء البرتقالية 
حركات  يؤدون  ال  أليغريا  عرض  في 
فقط،  الهواء  في  التقلب 
بطريقة  ينجحون  وإنما 
قفزة  كل  تصل  أن  في  ما 
 10 الرتفاع  قفزاتهم  من 
أقدام. وهناك منصة وثب 
صليب  شكل  على  ضيقة 
مخفية  نابض   1000 بها 
تمكن  المسرح،  أرضية  في 
لو  كما  الظهور  المؤدين من 
قفزاتهم  في  ينطلقون  كانوا 
يتيح  وال  صلبة.  أرض  من 
التعرف  المنصة  هذه  تصميم 
الذي  الموضع  على  بسهولة 
وتبدأ عنده  المسرح  فيه  ينتهي 
الفرقة  وتعود  القفز.  منصة 
على  لتصطف  للخلف  الدوارة 
وقت  في  الوثب  منصة  جوانب 
متزامن، وبعد القيام بقفزة أخيرة 
المسرح،  حافة  قرب  خطيرة 
قبل  الهواء  في  مرات  عدة  يدورون 
تجعل  بأن  جديرة  بأوضاع  يهبطوا  أن 
يشعر  األولمبياد  في  جمباز  العب  أي 
تحدث  لم  وهنا  يؤديها.  حين  بالفخر 
تحسبا  ولكن،  تقريبا،  هفوات  أية 

المسرح  أرضية  فإن  لحدوثها، 

Cirque du Soleil’s famous 

chandeliers act (right), 

Alegria’s resident clown 

(below) and Guy Laliberté 

posing with a portrait of 

himself (below-right)

الكندي منزله في مونتريال  غادر هذا 
وهو يحمل معه آلة أكورديون، وحقيبة 
بتحويل  حالمة  ورؤية  ظهره،  على 
المسرحيات  يشبه  ما  إلى  السيرك 
عليها  يقبل  التي  الفنية  والعروض 
»برودواي«،  مسارح  في  كما  الجميع 
يصادفها  جوالة  عروض  مجرد  وليس 
متذكرا  يقول  آلخر.  آن  من  الناس 
لي  سبيل  أفضل  أن  »وجدت  طفولته 


