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�ೆ�ೆಯ�ೇ,

ಸು�� �ಾ��ಗಳ� �ತ�ವ� ಗುಟು�ಸು��ರುವ �ಾ�ೆ�ಯ�ೆ�ೕ ನಂ�, ಇ�ೕ �ಶ��ೇ, �ೕವ �ೈಯ�� ��ದು, ಗಂ�ೆಗಳನೂ�
��ಷಗಳನೂ� ಎ�ಸು��ರುವ ಸಂದಭ�ದ��, ಮಹತ�ದ �ಾಲ, ಮಹತ�ದ ಪ�ವತ��ೆ, ಮಹತ�ದ ಅ�ವ�, ಮಹತ�ದ
ಆ�ೋಚ�ೆ �ಾಗೂ ಮಹತ�ದ ದಶ�ನಗಳ ಬ�ೆ�ೆ ನಮ� �ಜ ಪ��, �ಾಧ��ೆ �ಾಗೂ ದೃ���ೋನವನು� �ೊಂದಲು, ಇ�ೋ,
ನ��ಂದ, ಸೃ��ಕತ��ಾದ ನ��ಲ��ಗೂ, ಆಮಂತ�ಣ. ಇಂದು �ಾವ� �ಾನವ ಚ��ೆ�ಯ ಮಹತ�ದ ಘಟ�ದ�� ಬದುಕು��� �ೇ�ೆ.
ನ��ಂ��ೆ, ಇತರ�ೊಂ��ೆ, ಅ�ಾನುಷ �ೋಕಗ��ೆಂ��ರುವ ನಮ� ಸಂಬಂಧಗಳ��, ತತ���ಾಮ�ಾದ, �ೕವ�
ಬದ�ಾವ�ೆಗಳನು� ಅನುಭ�ಸು��� �ೇ�ೆ. ಇವ�ಗಳನು� ಗ��ಸುವ�ದು, ಇವ�ಗಳ ಬ�ೆ�ೆ �ಾತ�ಾಡುವ�ದು, ���ಷ��ಾ�
ವ�ಕ�ಪ�ಸುವ�ದು, ನಮ� ಶ���ೆ �ೕ�ದು�.

�ಾವ� ಬದುಕು��ರುವ�ದು ೨೪ ಗಂ�ೆಗಳ ಸು��- ಸ�ಾ�ಾರಗಳ ಚಕ�ದಲ�ಲ�, �ಾವ� ಬದುಕು��ರುವ�ದು �ಾಲದ ತುತ�ತು�ಯ��.
�ನಪ���ೆಗ��ಾಗ� ಸು���ಾ��ಗ��ಾಗ�, ನಮ� ಈ ಅನುಭವವನು� ಗ��ಸಲು �ಂ�ತೂ� �ಾಮಥ���ಲ�.

�ಾವ� ಅನುಭ�ಸು��ರುವ ಈ ಗಂ�ೕರ ಪ�ವತ��ೆ, ಆಳ�ಾದ �ರುಕುಗಳನು� ಅ�ೈ���ೊಳ�ಲು ಅನುವ��ಾ��ೊಡುವಂಥ
�ಾ�ೆಗಳ�, ನ�ೆಗಳ�, �ತ�ಗ�ಾದರೂ ಇ�ೆ�ೕ? ನಮ� ಬದು�ನ ಆಂತಯ�ವನು�, ಈ �ಣ, ಸು���ಾ� ಅಲ��ೆ,
ಅನುಭವ�ಾ� �ೇಳ�ವ��ಾದರೂ �ೇ�ೆ?

ರಂಗಭೂ� ಅನುಭವದ ಕ�ಾ�ಾಧ�ಮ.

�ರಂತರ�ಾ� ಹ�ದುಬರುವ ಸು��ಗಳ�, ಕೃತಕ ಅನುಭವಗಳ�, ಭ�ಾನಕ ಭ�ಷ��ಾ�ಗಳ� - ಈ ಎಲ�ದ�ಂದ �ೋಕ
ತತ����ೋ��ೆ. ಇದ�ೊಳ�ರುವ�ದು ಅಂ� ಅಂಶಗಳ �ೊ�ೆ�ಲ�ದ ಪ�ನ�ಾವತ��ೆ. ಇದ�ೆ��ಾ� �ೕ�, ಬದು�ೊಂದರ,
ಸುವ�ವ� �ೆ�ಂದರ, �ೆ�ೆತನದ, ಅಪ��ತ ಆ�ಾಶದ ಪ��ಾ�ೈ�ಷ��ದ ಅನಂತ�ೆಯ, �ಾ�ತ��ದ ಅನುಭವವನು�
ಪ�ೆಯುವ��ಾರೂ �ೇ�ೆ? ಎರಡು ವಷ�ದ�� �ೋ��-೧೯ ಜನರ ಸಂ�ೇದ�ೆಯನು� ಮಂದ�ೊ��, �ೕವನವನು�
ಸಂಕು�ತ�ೊ��, �ಾಂಧವ�ಗಳನು� ಮು�ದು, ನಮ�ನು� ಒಂದು ��ತ� �ೕ�ಯ��, �ಾನ�ೕಯ �ೆ�ೆಯ ಆ�ಮ ����ೆ
ತಂ����ೆ.

ಇಂಥ  ಸಮಯದ�� �ಾವ �ೕಜಗಳನು� ಮ� �ೆ ಮ� �ೆ �ತ��ೇಕು? �ೆಮ�ರ�ಾ� �ಾ���ರುವ ಅ�ಾ�ವ ಕ�ೆಯನು�
ಬುಡಸ�ೕತ ��ೊ��ೆಯ�ೇಕು? ಅ�ೇಕರು ಕ��ಯ ಅಲ�ನ �ೕ�ೆ �ಂ��ಾ��ೆ.  ಅ��ೕ�ತ�ಾ�, ಅಸಂಬದ��ಾ�, �ೌ�ಯ�
ಧಗಧ�ಸು���ೆ. ಪ����ತ ವ�ವ� �ೆಗಳ �ಂಸ� ಸ�ರೂಪದ ಅ�ಾವರಣ�ಾ��ೆ.

ನಮ� �ಾ�ರಕ ಶ��ಾ�ಚರ�ೆಗ�ೆ�� �ೋದವ�? �ಾವ� �ಾವ�ದನು� ಸ��ಸ�ೇಕು? �ಾವ ����ಾನಗಳ� ನಮ�
ಕಲ��ಾಶ��ಯನು� ಪ��ೋ��, �ಾವ� �ಂ�ೆಂದೂ ಇ��ರದ �ೆ� �ೆಗಳ �ಾ�ೕಮು ನ�ೆಸಲು ಅನುವ� �ಾ��ೊಡಬಲ�ವ�?



ಮಹತ�ರ ದೃ��, ಗು�, ಪ�ನ�ೆ�ೕತನ, ಪ��ಾರ, ಸಂರ��ೆಯ ರಂಗಭೂ��ೆ �ೊಸ ����ಾನಗಳ ಅಗತ���ೆ. ನಮ�ೆ
ಮನರಂಜ�ೆ �ೇ�ಲ�. �ಾವ� ಸಂಗ��ಸ�ೇಕು. ಪರಸ�ರ ಅವ�ಾಶಗಳನು� ಹಂ��ೊಳ��ೇಕು. ಹಂ��ೊಂಡ ಅವ�ಾಶವನು�
�ೕ�ಸ�ೇಕು. ನಮ�ೆ �ೇ�ರುವ�ದು ಗಹನ ಆ��ೆಯ, ಸ�ಾನ�ೆಯ, ಸುರ�ತ ಅವ�ಾಶಗಳ�.

�ಾನವರ, �ೇವ�ೆಗಳ, �ಡಮರಗಳ, �ಾ��ಗಳ, ಮ�ೆಹ�ಗಳ, ಕ��ೕ�ನ, ಪ�ನ�ರು��ೕವನದ ನಡು�ೆ ಸ�ಾನ�ೆಯ
ಅವ�ಾಶದ ಸೃ���ೕ ರಂಗಭೂ�. ಗಹನ ಆ��ೆಯ, ಸ�ಾನ�ೆಯ ಈ ಅವ�ಾಶ, ಅ�ೋಚರ �ೌಂದಯ��ಂದ
�ಾಂ�ಮಯ�ಾ��ೆ; ಅ�ಾಯ, ��ತಪ��ೆ, ��ೇಕ, ��� �ಾಗೂ �ಾ� �ೆಗಳ ಗಹನ ಸಂವಹನ�ಂದ �ೕವಂತ�ಾ��ೆ.

ಅವತಂಸಕ ಸೂತ�ದ��, ಬುದ�, �ಾನವ �ೕವನದ ಹತು� ಬ�ೆಯ ಮ�ಾ �ಾ� �ೆಗಳನು� ಉ� �ೇ���ಾ��ೆ. ಅವ�ಗಳ�� ಅತ�ಂತ
ಪ�ಬಲ�ಾದದು� ಎಲ�ವನೂ� ಭ���ಂದು ಬ�ೆಯುವ �ಾ� �ೆ. ರಂಗಭೂ�, ಸ�ಾ�ಾಲ,  ಈ ಜಗ��ನ ಬದುಕನು� ಒಂದು
ಮ�ೕ��ೆ ಎಂಬಂ�ೆ �ೋ���ೆ; ��ೕಚಕ ಸು�ಟ�ೆ �ಾಗೂ �ಾ�ಬಲ��ಂದ, �ಾನವನ �ಾ�ಂ�, �ೌಢ�, ಕುರುಡುತನ,
��ಾಕರ�ೆಗ�ಂ�ಾ�ೆ�ೆ �ೋಡುವ ಶ��ಯನು� ತುಂ��ೆ.

�ಾವ� �ೋಡು��ರುವ�ದರ ಬ�ೆ�ೆ, �ಾವ� ಅದನು� �ೋಡು��ರುವ �ೕ�ಯ ಬ�ೆ�ೆ ನಮ� ಶ�� �ೆ ಎ���ೆ ಎಂದ�ೆ, ಪ�ಾ�ಯ
�ಾಸ�ವಗಳನು�, �ೊಸ �ಾಧ��ೆಗಳನು�. ��ನ� �ಾಗ�ಗಳನು�, ಅ�ೋಚರ ಸಂಬಂಧಗಳನು�, �ಾ�ಾ�ೕತ ಸಂಪಕ�ಗಳನು�,
�ೋಡಲು, ಅನುಭ�ಸಲು ನಮ�ೆ �ಾಧ��ಾಗುತ��ೇ ಇಲ�.

ನಮ� ಮನಸು�ಗಳ�, ಇಂ��ಯಗಳ�, ಕಲ��ೆಗಳ�, ಚ��ೆ�ಗಳ�, ಭ�ಷ�ಗಳ ಅಂತಃಸತ��ೆ� �ೊಸ �ೈತನ� ತುಂಬ�ೇ��ೆ. ಈ
�ೆಲಸವನು� �ಾರೂ ಒಬ�ಂ��ಾ� �ಾಡಲು �ಾಧ��ಲ�. ಇದು �ಾ�ೆಲ�ರೂ �ೇ� �ಾಡ�ೇ�ಾ�ರುವ �ೆಲಸ.

ರಂಗಭೂ�, ಎಲ�ರೂ ಒ���ೆ �ೇ� ಈ �ೆಲಸವನು� �ಾಡಲು ಆ�ಾ�ನ.

�ಮ� �ೊಡು�ೆ�ೆ ಹೃತೂ�ವ�ಕ ಧನ��ಾದಗಳ�

�ೕಟ� �ೆಲ���

Original Message in English:                                                    Translation into Kannada :
Peter Sellars, U.S.A                                                                    Rashmi Vinay
Theatre, Opera, Festival Director                                              In memory of my late father
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