
Program  NATYANOVA (India) 

   21 februarie 2011:

• ora 12  Conferinţă  de presă, la 
CENTRUL PENTRU ACTIVITĂŢI 
RECREATIVE ŞI INOVARE 
OCUPAŢIONALĂ BUCURȘTI, Str. J. L. 
Calderon, nr. 39, Sector 2, BUCUREȘTI

• ora 18  „  Brahmand”/Cosmos   , la 
COLEGIUL NAŢIONAL „MIHAI 
EMINESCU”, Strada George Georgescu, 
nr. 2, Sector 5, BUCUREȘTI

   22 februarie 2011:

• ora 12  „  Shraddhanjali”/Tribut lui    
Tagore, la TEATRUL NATIONAL 
BUCUREȘTI (TNB), Bd. Nicolae 
Bălcescu nr.2, Sector 1, BUCUREȘTI

• ora 18    „Hiranyagarbha”/Oul de Aur   , la 
TEATRUL „TONY BULANDRA”, Bd. 
Carol I, nr. 43, TÂRGOVIŞTE

   23 februarie 2011:

• ora 10  Atelier de Dans Indian, la 
CENTRUL PENTRU ACTIVITĂŢI 
RECREATIVE ŞI INOVARE 
OCUPAŢIONALĂ BUCURȘTI, Str. J. L. 
Calderon, nr. 39, Sector 2, BUCUREȘTI

Priyadarshini Shome şi „Natyanova”

în România

 Între  21 – 23 februarie 2011,  grupul de 
dans  indian  contemporan (-clasic)  „Natyanova”, 
condus de Priyadarshini Shome (Calcutta, India), 
va  efectua  un  turneu  în  România  (Bucureşti, 
Târgovişte),  extinzându-şi participarea la cea de-a 
17-a ediţie a Festivalului Internaţional de Iarnă 
de  la  Sarajevo.  Printre  piesele  interpretate  sunt 
„Hiranya Garbha” (oul/pântecul de aur), „Ush – 
Ratri” (noapte) şi “Usha” (auroră/zori),  după Rig 
Veda,  Shiva  Tandava,  Creaţie,  „Jeeva”  (viaţă), 
precum  şi  inspiraţii  din  Rabindranath  Tagore  - 
poemul „Nagar Lakshmi” - în anul celei de-a 150-a 
aniversări şi omagierea Maicii Tereza din Calcutta, 
la centenar. Natyanova a pregătit şi o performanţă 
specială  pentru  România  bazată  pe 
Meghaduta/Norul  Vestitor de  Kalidasa, 
Gitagovinda/Cântecul  Văcarului de  Jayadeva  şi 
Gitanjali/Cântarea Jertfei de Rabindranath Tagore, 
Luceafărul de Mihai Eminescu.

Priyadarshini Shome şi-a extins orizonturile, 
de la performeră solist de Mohini Attam la dansul 
contemporan,  folosind  bazele  tradiţiilor  dansului 
indian,  tehnicile  artelor  marţiale  indiene  şi  unele 
principii  ale  yoga.  Ea  amalgamează  acestea  cu 
instruirea sa în unele tehnici ale dansului modern, 
în  special  improvizaţia  şi  contactul  improvizat, 
pentru  a  explora  mişcări  noi  de  dans,  pentru  a 
forma  un  gen  care  să  aibă  aspect  contemporan, 
tratând probleme relevante ale lumii de azi. 

Din grup Natyanova fac parte:
• Priyadarshini Ghosh (Shome), director 

artistic – Natyanova, India şi Sri Shakti 
Academy, Hong Kong, şi performeră; 

• Mohana  Iyer –  director  asociat şi 
performeră; 

• Kajal Hazra – artist Kalaripayattu;
• Chandreyee Sengupta – performer;
• Paulomi Mukherjee – performer; 
• Pinki Mondal – performer; 
• Rajendra  Panchal –  lumini şi  regie  

tehnică. 

Publicul  românesc  se  va  întâlni  cu 
profesionişti în stiluri clasice-sacre, dar şi moderne 
de dans indian – Bharata Natyam, Mohini Attam, 
Kathak, Kathakali, Kalaripayattu, Manipuri etc. La 
150 de ani de la naşterea lui „Gurudev”, bustul lui 
Rabindranath  Tagore din  Teatrul  Naţional 
Bucureşti va fi martorul unui tribut plătit de mari 
dansatoare  ale  Indiei,  într-o  prezenţă  poate  în 
contiunuitate cu aceea de la conferinţa sa, în acest 
Teatru, din 1926. Teatrul Municipal din Târgovişte 
ar  putea  intra  în  circuitul  înnoirii  şi  indianizării 
dansului contemporan. 

Tinerii şi invitaţii lor de la Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu” din Capitală vor împărtăşi de la 
sursă fascinaţia  dansului  indian  -  bharat  natyam, 
dansul  lui  Bharata  sau,  în  altă  lectură,  primele 
silabe  din  cuvintele:  bhava  (expresie),  raga 
(muzică), tala (ritm), natya (teatru). Un Atelier de 
dans indian la Centrul cultural de pe Calderon 39 
va  încheia  un  turneu  prea  scurt  ca  pentru  a  fi 
continuat  cândva.  Pentru  acum,  „Brahmand”, 
„Shraddhanjali”,  „Hiranyagarbha”  îşi  prelungesc 
spiritualitatea scenică printre audienţe româneşti. 

Dr. George Anca – Preşedinte,

Asociaţia Culturală Româno-Indiană 



Atelier de dans indian 

Centrul pentru activităţi recreaţionale şi  
inovare ocupaţională, 

23 februarie 2011, ora 10

Introducere  în 
dansurile  clasice  din 
India,  o  privire  cu 
referinţă  la  Natya 
Sastra – tratatul antic 
artelor de spectacol. 

Atelierul va consta în 
câteva poziţii de bază, 
mişcări ale corpului şi 
mişcări  cinetice  ale 
dansurilor  clasice 
indiene  în  general, 

concentrându-se  în  final  pe  3  stiluri  de  dans: 
Bharatha Natyam,  Mohini Attam şi Kathakali şi o 
formă  de  arte  marţiale  Kalaripayattu din  Sudul 
Indiei. 

Secţiunea 1 – aprox. 10 minute 

• Încălzire cu yoga 

• Poziţii de bază 

• Înclinări ale corpului 

Secţiunea 2 – aprox. 20 minute 

Bharatha Natyam: 
• Aprox. 8 paşi şi mişcări de dans vor fi 

predate, cu structurile ritmice. 
• Povestiri spuse cu Mudras de Bharatha 

Natyam; 

• Unele gesturi ale mâinii ori Hasta Mudras, 
care vor fi predate în propoziţii simple spre 
a le expune tehnicii noastre expresionale 

Secţiunea 3 – Aprox. 15 minute 

Mohini Attam: 

• Mişcări şi exerciţii de bază 
• Aprox. 6-8 paşi şi mişcări de dans 

Secţiunea 4 – aprox. 15 minute 

Kathakali:

• Bazele Kathakali împreună cu unele 
mişcări speciale ale corpului

• Structura simplă a dansului cu paşi 

Secţiunea 5 – aprox. 15 minute 

Kalaripayattu:

• Unele mişcări bazate pe arta marţială 
Kalaripayattu

• Accent special pe mişcarea animalelor 

Secţiunea 6 – aprox. 15 minute 
• Încercarea tuturor mişcărilor învăţate cu o 

muzică simplă. 

         Natyanova 
în 

România

„Tu mai făcut cunoscut prietenilor ce nui ştiam. Tu 
miai dat scaune în case ne ale mele. Tu ai adus  
depărtarea aproape şi ai făcut frate din străin.” 

RABINDRANATH TAGORE 


