SAILA SANOU
ఆఫ్రికాకు చెందిన

ప్రఖ్యాత నృతా దరశకుడు

Saila Sanou. 1969లో Burkina Fasoలో

జన్మెంచారు. నృతానాటకాలలో శిక్షణ పెందిన తరువాత 1993లో

Montpelier లోన్ Mathilde

Monnier’s Dance Companyలో చేరి France మరియు Africaలో అనేక ప్రదరశనలిచాారు. 1995లో
తన తోటి నృతా దరశకుడైన

Seydou Boro తో కలిసి Salia Ni Seydou అనే Dance Companyన్

స్థాపెంచారు. 1998లో Choreographic Encounters of Africa and the Indian ocean పోటీలోో
విజేతగా న్లిచి Decouverte RFI Dance Prize న్ గెలుచుకునాారు. 2003 నెండి 2008 వరకు
National Scene of Saint-Brieuc తో అనబెంధెంగా న్చేశారు. 2009 నెండి 2010 వరకు Pantin
లోన్ National Dance Centreకు న్చేశారు. 2011లో

Mouvements perpetuels company

స్థాపెంచి, Montpelier Dance Festival లో Au-dela des frontiers, clameur des arenes అనే
నృత్యాలన ప్రదరిశెంచారు. 2016లో DU Desir dhorizans న్ ప్రదరిశెంచారు. అలాగే 3 సెంవతసరాలపాటు
శరణారుాలకు నృతా శిక్షణా శిబిరాన్ా న్రవహెంచారు.
అలా Salia Sanou, Seydou Boro తో కలిసి ఆఫ్రికాలో తన నృతా ప్రస్థానాన్ా కొనస్థగిస్తునాారు.

నృతాెం, భవిషాత్ భావన
ప్రెంచెం మొతుెంలో వాాపెంచి ఉనా ప్రవాస్తల న్ష్ర్కమణ సమసాలన ప్రస్థువిెంచకుెండా నేన నా
సెందేశాన్ా ఎలా మొదలుపెటటన? ఒక నృతా దరశకుడిగా, కళాకారుడిగా నా ప్రదరశనల కోసెం ప్రెంచెంలోన్ అన్ా
ఖెండాలకు ప్రయాణెం చేశాన. ఎెంతోమెందితో రిచయాలు కూడా ఏరపడాాయి. కానీ ప్రవాసవాస్తలు
ఎదుర్కెంటునా అధ్వవనా రిసిాతులకు ఎవరూ అతీతులు కాలేకపోయారు. అవకాశాల విషయెంలో వారిపై
ప్రదరిశస్తునా క్రూరతవెం ప్రమాదకరమైన సెంకేత్యలన్స్తుెంది. ప్రస్తుత శకాన్కి సెంబెంధెంచిన వాడిగా ఈ అధ్వవనా
రిసిాతులన ప్రదరిశెంచే దిశగా నా సమకాలీన నృతా ప్రదరశనలు కొనస్థగే విధెంగా ప్రయత్నాస్తునాాన.
ప్రవాసతవము అనే ప్రశా నేడు రాజకీయ హదుులన దాటి స్వవయ చూపుల వైపు స్థగుతునాది. స్థమాజిక
కుహనాతతవము, దిగజారిన ప్రవరున, గత్యనగత్నకతవము ఇవనీా స్థమాజిక అనచిత వస్థాలుగా తయారయి,
ప్రవాస్తల మనస్తలన హరిెంచివేస్తునాాయి. మనెం ఎకకడ పుటిటనా, శారీరక ఛాయ ఎలా ఉనాా, ఎకకడ
న్వసిస్తునాా మనమెందరమూ ఒకటే. మనషులెం. ఈ రూపావళి మారగన్ర్దుశెంలోనే నా సృజనాతమక ప్రదరశనలు
స్థగుతునాాయి. నేన ఆఫ్రికా మరియు యూరోప్ అనే రెండు ప్రెంత్యలకు చెందినవాడిన్ కాబటిట నేనెపుపడూ
సమయెం, సాలెం, స్థానభ్రెంశెం అనే అెంశాలతో ఆసకిుకరమైన బెంధ్వనా కలిగి ఉెంటాన. నా ప్రదరశనలలో కూడా
సరిహదుులు, భూభాగాలు, సెంసకృత్న, మానవతవపు స్థక్ష్యాలు ప్రదరశనీయాెంశాలుగా ఉెంటాయి.
“Desire d’horizion’ అనే నృతా ప్రదరశన Burkina Faso మరియు Burundiలలో శరణారుాల
శిక్షణా శిబిరెంలో నేన పెందిన అనభవాల సెందేశెం. శిబిర సమయెంలో ఈ ప్రదేశాలలో నా కెంటికి కన్పెంచిన
దృశాాలు, నమమశకాెం కాన్ హెంస, బ్రతకడాన్కి ప్రతీ ఒకకరూ డే త్యత్రయెం తమన్ త్యము ఆవిషకరిెంచుకునే
ప్రయతాెం ఇవనీా నా హృదయాన్కి హతుుకొన్ ఒక ప్రదరశనగా రూపుదాలాాయి.
జీవి కోసెం నృతాెం అనే న్నాదెం నా సెందేశెం. ఒక కళాకారుడు తన బలెం, శకిున్ కూడగటుటకొన్ జాత్నన్
మేల్కకలపడాన్కి ప్రయతాెం చేయాలి. ప్రవాస్తల కష్టటలు, అవలక్షణాలన చూసి నా రకుెం అపారమైన

భయెంతో

ప్రసరిస్తునాది. ఈ అనభవమే నా ప్రదరశనలోోన్ కొతుదనాన్కి ఆధ్వరభూతమైనది.
అవున. నేన నొకిక వకాకణిస్తునాాన. నృతాెం ఎపటికపుపడు, ఇకకడ, అకకడ, ఎకకడైనా సర్ద తనన్ త్యన
ఆవిషకరిెంచుకనే శకిువెంతమైన స్థధనెం. ఒెంటరితనాన్ా, ఎదురుచూపున, బాధన దూరెం చేసే అదుుత శకిు
నృతాెం. చీకటిలో వెలుగున చూపే దారి నృతాెం. భయాన్ా పోగొటేట భయహారిణి నృతాెం.
నృతామనే ఏకైక అనభవమే నా నృతా రూకలపనకు అపూరవమైన విధ్వనాన్ా కలిపెంచిెంది. నాలోన్
అవగాహనన బహరగతెం చేసి న్ససెందేహమైన మారగదరశకతవెం వహెంచిెంది నృతామే. నృతాెం ఒక ప్రధ్వనమైన
కళ. స్థముదాయిక జాానానాెంత్య తనలో ఇముడుాకునా అదుుత కళ నృతాెం. సదా జీవిెంచి ఉనా కళ నృతాెం.
వైవిధామైన గొప సెంసకృతీ సెంప్రదాయాలన ప్రత్నబిెంబిెంచే కళ నృతాెం.
* * *

