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___________________________________________________________________________

కార్లోస్ సెలర ్ా న్,క్యూబా

రంగస్థ ల దరశక్ుడు, నాటక్ రచయిత్,విదాూవేత్త,ప్ర ర ఫెస్ర్
కార్లోస్ సెల్డర ్ా న్ ఎన్నో అవార్డ్లు గెల్డుచుకున్ో, గొప్ప పేర్డ్ గాాంచిన్ న్ాటక దర్డశకుడు, న్ాటక ర్డచయిత, విద్ాార్డాంగ
నిప్ుణుడు, ప్ర ొ ఫెసర్. ఈయన్ హవాన్ా, కయాబా ల్డో నివసిసూ త, అకకడి న్ుాండే తమ న్ాటక సాంబాంధమన్
ై
ప్ర్ిజ్ా ఞన్ానిో ప్ొప్ాంచాం మొతూ ాం వాాపిూ చేసూ ున్ాోర్డ్.
కయాబాల్డో హవాన్ాల్డో 1963ల్డో జ్నిమాంచార్డ్, కార్లోస్ సెల్డర ్ా న్ మొటట మొదట న్ాటకాం ప్టో తన్ పేొమన్ు, ప్ొతిభన్ు
హవాన్ాల్డోని హయార్ ఇనిటిటయాట్ అఫ్ ద్ి ఆర్ట్ ల్డో మర్డ్గుల్డు ద్ిదదటాం ప్ాొర్డాంభాంచి, అకకడే అయన్ పెర్ాార్ిమాంగ్
ఆర్ట్ సట డస్
ీ ల్డో(Performing Arts Studies) బాచిల్డర్ డిగీర ప్ర ాంద్ార్డ్. 1986 ల్డో ఆన్ర్్ ప్టాట తర్డ్వాత, వాంటన్ే తన్
న్ేర్డ్ుకొన్ో విదాన్ు అద్ే ర్డాంగాంల్డో వృతిూ గా చేప్టటట, మొదట నివాస సల్డహాద్ార్డ్గా ప్ని చేసూ త, ఆ తర్డ్వాత నివాస
ర్డాంగసథ ల్డ దర్డశకుడిగా హవన్ాల్డో తెఅతరొ బుఎనిద అకి (Teatro Buendia) ప్ని చేసార్డ్.
ఆయన్ ఈ ప్దవిల్డో 1996 వర్డకు ప్ని చేసార్డ్. అద్ే సమయాంల్డో తన్ సర ాంత న్ాటక సమూహానిో సృషిటాంచాల్డని
నిర్డణ యాం తీసుకున్ాోర్డ్. అద్ి ప్ొసూ ుత ప్ొప్ాంచ ప్ొఖ్్ాతి గాాంచిన్ అర్లోస్ తీయతరొ (Argos Teatro). కయాబాల్డోని
హవాన్ాల్డోన్ే

కాందొాంగా అర్లోస్ తీయతరొ తమ యూర్లపియన్ కాోసిక్స్, సమకాలీన్ అమర్ికన్ న్ాటకాల్డ

ప్ొదర్డశన్ల్డతర పేర్డ్ ప్ర ాంద్ిాంద్ి. మొదటట నిర్ామణాంల్డో కార్లోస్ సెల్డర ్ా న్ ప్ొతిభావాంతమైన్ న్ాయకతవాంతర ర్డాంగసథ ల్డ
దర్డశకుడిగా గొప్ప ఖ్్ాతి సాంప్ాద్ిాంచుకున్ాోర్డ్.
అర్లోస్ తీయతరొ

ప్ొదర్డశన్ల్డు ఆధునిక యుర్లపియ్న్ న్ాటకానిో ప్ాొమ్ణికాంగా కొతూ జీవితానికి ఊపిర్ి

ప్ో సే

ల్డక్ష్ాాంగా,బరచ్ట
ొ ట (Brecht),బెకత్ట
ె ట (Beckett),ఇబె్న్(Ibsen)మర్ియుసిూ ాంర డెెర్ో (Strindberg) ప్ొదర్డశన్ల్డతర యూర్లపెయన్
న్ాగర్ికత, అల్డవాటో న్ు ల్డ్టటన్ అమర్ికన్ శ్రీతల్డకు దగో ర్డకు చేర్ాుయి. వివిధ సాందర్ాాల్డల్డో ప్ాొాంతీయ
కళాకార్డ్ల్డెైన్ గొాంజ్ఞల్డెజ్ మేల్డో(Gonzalez Melo) నిర్ామణాల్డన్ు చతపిసూ త వాళ్ళు కయాబన్ ర్డచయితల్డకు ఎాంతర
ప్ని చేసార్డ్. ఇటువాంటట అన్ేక సాంప్ొద్ాయ్ల్డ సమూహాం అర్లోస్ తీయతరొ , కయాబాల్డో న్ాటక సమూహాల్డల్డో ఒక
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గొప్ప ప్ాొముఖ్ా న్ాటక సమూహాంగా, ఎల్డోల్డు ద్ాటట ప్ొదర్ిశాంచడానికి తరడపడారయి. ప్ొదర్డశన్ కళాకార్డ్ల్డకు
సాంబాంధిాంచిన్ ఒక భాషన్ు కన్ుగొన్డానికి ప్ని చేసూ ున్ో వార్ి ప్ొముఖ్ న్టన్ా ప్ొయోగశ్ాల్డ, ప్ొప్ాంచానిో ఒకక
చలటక
ట ి చేర్ు ప్ాొముఖ్ాతకు అాంకుర్ార్డపణగా ప్ర్ిగణిాంచబడుత ాంద్ి.
ఈ ర్లజు వర్డకు ఈ కాంపెనీ ఉన్ోత శిఖ్ర్డాంల్డో ఉాండటానికి కార్డణాం ద్ాని నిర్ామణమైన్ టెన్ మిలియన్ (Ten Million)
అన్ే శీర్ిిక కలిగిన్ద్ి, ఇద్ి కార్లోస్ సెల్డర ్ా న్ ఆయన్ సవయాంగా ర్డచిాంచి, దర్డశకతవాం చేసార్డ్. ఈ ర్డచన్ విమర్డశన్ాతమక
ప్ొశాంసల్డు గెల్డుచుకొాంద్ి, కయాబాల్డో, అాంతర్ాాతీయాంగా ర్ెాండు చలటో ప్ొదర్ిశాంప్బడిాంద్ి. వీర్ి ఇటీవలి 2018 ల్డో
ప్ొదర్ిశాంచిన్ మిసేూ ర్ిఒస్ పెకువిన్స్ పిఎజ్ఞస్ (Misteries and Small Pieces) కయడా కార్లోస్ సెల్డర ్ా న్ చేత ర్డచిాంచి,
దర్డ్కతవాం వహాంచబడిాంద్ి, ఇద్ి కయడా పేొక్ష్కుల్డ మన్ోన్ల్డు ప్ర ాంద్ిాంద్ి.
కయాబాకి మర్ియు అాంతర్ాాతీయ న్ాటకాంకు అటువాంటట ప్ాొముఖ్ాతన్ు తెచిున్ కార్లోస్ సెల్డర ్ా న్ న్ు అవార్డ్లు,
ప్ొశాంసల్డతర ల్డెకకల్డేన్నిో సాందర్ాాల్డల్డో గుర్ిూాంప్ుతర ప్ల్డకర్ిాంచాయి. అయన్ ఉతూ మ ర్డాంగసథ లీకర్డణ అాంశాంల్డో అన్ేక
సాందర్ాాల్డల్డో కయాబన్ థియిట
ే ర్ కిీటక్స
ట ్అవార్డ్రన్ు అతాధుెతాంగా 16

సార్డ్ో 1988 న్ుాండి 2018 వర్డకు

గెల్డుచుకున్ాోర్డ్. ఈ విమర్డశన్ా ప్ొశాంసల్డన్ు మిాంచి ఈయన్ తన్ ద్ేశాం మర్ియు ప్ొప్ాంచాం న్ుాండి గుర్ిూాంప్ు
ప్ర ాంద్ార్డ్, 2000 ల్డో న్ేషన్ల్ ద్ిషట క్ష్
ి ణ్ అఫ్ కయాబా కల్డుర్ అవార్డ్ర (National Distinction of Cuba Culture)
2016ల్డో కయాబా న్ేషన్ల్ థియిట
ే ర్ అవార్డ్రన్ు అన్ేక మాంద్ి మధాన్ గెల్డుప్ర ాంద్ార్డ్.
ఈ ఉన్ోతమన్
ై వృతిూ ల్డో ఉన్ో సమయాంల్డో , కార్లోస్ సెల్డర ్ా న్ కయాబా, సౌత్ట అమర్ికా,యూర్లప్ ల్డోని ఉన్ోత
సాంసథ ల్డల్డో ప్ర ొ ఫెసర్ సాథన్ాంల్డో ప్ని చేసూ త, సతార్ిూనిసత
ూ , అాందర్ికీ సహాయాం చేయడానికి అాంకితాం అయిప్ో య్ర్డ్.
ఆయన్ తన్ాంతట తాన్ు తన్ విజ్ఞాన్ానిో అభవృద్ిి చేసుకోవటానికి నిర్డాంతర్డాంగా శీమిాంచి, 2011 ల్డో ర్ర జుఆన్
కార్లోస్ యూనివర్ి్టీ అఫ్ మ్డిడ్
ొ (Rey Juan Carlos University of

Madrid) న్ుాండి మ్సట ర్్ ప్టాట

అాందుకున్ాోర్డ్. కార్లోస్ సెల్డర ్ా న్ బో ధన్ా న్ప్
ై ుణాాల్డ వల్డన్ ఆయన్న్ు కయాబన్ హయార్ ఇనిటిటయాట్ ద్ి ఆర్ట్ ల్డో
( Cuban Higher Institute of the Arts) 20 ఏళ్ుకు కాంటే ఎకుకవ కాల్డాం అధాాప్క వృతిూ ల్డో ఉాండేటటు
ో చేసాయి,
ఇాంకా ర్డాంగసథ ల్డ దర్డ్కతవాంల్డో మ్సట ర్్ డిగీర కోర్డ్్కు 2016 న్ుాండి అధిప్తిగా సేవల్డాంద్ిసూ త, కయాబన్ న్ాటక
కుటుాంబాంల్డో తర్డ్వాతి తర్ాల్డకు తన్ జ్ఞాన్ానిో విసూ ర్ిసూ ున్ాోర్డ్. అద్ే సమయాంల్డో దర్డ్కతవాం, న్ాటక ర్డచయితగా
అర్లోస్ తీయతరొ ద్ావర్ా ఆయన్ తన్ కళాతమక భావాల్డన్ు ప్ొదర్ిశాంచే మ్ర్డోాం కన్ుగొన్ాోర్డ్.

తెలుగు అనువాదం: డా.పి.వి.ర్ాధిక్, విజయవాడ, ఆంధ్రప్రదేశ్.

2

