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అంతర్జా తీయ రంగస్థల స్ంస్థ  
ప్రదరశనా కళల స్ంస్థ  
 ప్రప్ంచ రంగస్థల దినతసవ స్ందేశం 2022 – 27 మార్చ్ 
స్ందేశ రచయిత : పీటర్చ సేలాా ర్చస, యు. స్. ఏ. 
నాటక, ఒపేర్జ, స్ంగీత కచేరీ్ దరశకులు. 
 ( ఆంగా  మూలం )  
పీటర్చ సెలాా ర్చస, పెన్ససలవేన్సయా (USA)లోన్స పిట్స బర్చగ లో జన్సమంచిన ఒక ఒపెర్జ, థియిేటర్చ మర్ియు ఫెసిివల్ 

డ ైర్ెకిర్చ.అతను తన స్ంచలనాతమక మర్ియు ప్ర్ివరతనాతమక వివరణలకు, ప్రఖ్ాాతి చ ందిన 20వ శతాబదం 
మర్ియు స్మకజలీన స్ంగీతం యొకక నాాయవజదం మర్ియు స్హకజర ప్జర జెకుిలు స్ృజనాతమకత  మర్ియు 
ప్రదరశన కళాకజరుల న్సర్ిమంచటంలో అంతర్జా తీయ ఖ్ాాతిన్స ప్ ందాడు. అతన్స ప్న్సలో  అసజధారణ శ్రణేి, న ైతిక 
వాకతతకరణ మర్ియు సజమాజిక చరా అనే సజధనాల తో కళ యొకక శకతతన్స ఇనుమడ ంప్చేస్ుత ంది . 

అతను డచ్ నేషనల్ ఒపెర్జ, ఇంగీాష్ నేషనల్ ఒపెర్జ, ఫెసిివల్ డ 'ఐక్సస-ఎన ప్రర వ నస, లిర్ిక్స ఒపెర్జ ఆఫ్ చికజగో, 
ఒపెర్జ నేషనల్ డ  ప్జర్ిస్ మర్ియు సజలా్ బర్చగ  ఫెసిివల్ లో ఒపెర్జలను ప్రదర్ిశంచాడు. 

స్ేరకరత జాన ఆడమ్స తో స్హా అనేక రచనల స్ృష్ిికత సలాెర్చస స్హకర్ించారు .న్సకసన ఇన చ ైనా, ది డ త్ ఆఫ్ 
కతాంగ హో ఫర్చ, ఎల్ న్సనో, డాకిర్చ అటామిక్స, ది గజసెెల్ అకజర్్చ ది అదర్చ మరే్ీ మర్ియు ది గరా్చ్ ఆఫ్ ద ిగోలడ్ న 
వ సి్. కైెజా సజర్ియాహో  యొకక కంప్ర జిషనా నుండ  పేరరణ ప్ ంది, అతను మారగన్సర్దదశం చేశ్జడు.ఆమె ప్న్స 
యొకక న్సర్జమణాల స్ృష్ిి  (L'Amour de loin, Adriana Mater, ఓనా్ల ది స ండ్ ర్ిమెైనస)ఆధున్సక ఒపెర్జ 
యొకక కచేర్ీలను విస్తర్ించాయి. 
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ఇటీవలి (పీర-ప్జండమిక్స) ప్జర జెకి్స లలో శ్జంటా ఫే ఒపెర్జలో డాకిర్చ అటామిక్స  అనే కొతత  దరశకతేం, ఫెసిివల్ 
డ 'ఆటోమేే (ప్జర్ిస్) కొరకు కజా డ్ వివియర్చస కోపెర్ిేకస్ యొకక సేిజింగ, మర్ియు  సజలా్ బర్చగ  ఫెసిివల్ కోస్ం 
మొజారి్చ యొకక ఐడోమెన్సయో ను న్సర్జమణం చేశ్జరు .  
 
2020 చివరలో అతను "ఈ శర్ీరం చాలా అశ్జశేతం..." అనే చితార న్సే రూప్ ందించాడు మర్ియు దరశకతేం 
వహ ంచాడు.విమలకతర్ిత స్ూతరంలోన్స వచనం దాేర్జ పేరరణ ప్ ందిన ప్రప్ంచ మహమామర్ికత ఇది ప్రతిస్ెందన. 
ర్జబో యిే ప్జర జెకి్స ల లో  స్ంగతీ విదాేంస్ుడు మర్ియు సేిజింగ, సీకెేని్సయా వావసజథ ప్కుడు   ర్ోమన డు 
ఫజవ ల్ తో కలిసి, బ ంజమిన బాగీీ; సెలాా ర్చస యొకక ప్రశంస్లు ప్ ందిన టరరసి్న మర్ియు ఈసర లదే  కధ 
కళాకజరుడు బిల్ వయోలా  స్ృష్ిించిన అతీందిరయ వీడ యోగేఫీ దాేర్జ దాన్స కథ ప్రకజశవంతంగజ మర్ియు 
అంతరగతంగజ ఆలోచింప్  చేసంిది.మర్ియు పెర్దా  నోయిర్చ, జోసెఫిన కోస్ం ధాానం , స్ేరకరత మర్ియు బహుళ-
వజయిదాకజరుల స్ంగీతంతో ట ైషజన సర ర్ద సజటరలవన్స గజయన్స జూలియా బులాక్స చేత ప్రదర్ిశంచబడ ంది. 
 
సెలాా ర్చస 1990 మర్ియు 1993 లాస్ ఏంజిల్స ఫెసిివల్స మర్ియు  2002 అడ లడైడ్ ఆరి్చ్ ఫెసిివలోత   స్హా 
అనేక ప్రధాన కళల ఉతసవజలకు నాయకతేం వహ ంచారు.2006లో అతను నూా కరేన్ హో ప్ యొకక ఆర్ిిసిిక్స 
డ ైర్ెకిర్చ, వియనాేలో జర్ిగిన ఉతసవం కోస్ం అతను విభినే సజంస్కృతిక రంగజలకు చ ందిన వరధమాన 
మర్ియు సిథరప్డ న కళాకజరులు, స్ంగీతం, థియిేటర్చ, డాానస, ఫిల్మ, విజువల్ ఆరి్చ్ మర్ియు ఆర్ికట క్ర్చ  
రంగజలలో మొజారి్చ యొకక 250వ జయంతి వడేుకల కోస్ం ఆహాేన్సంచారు . 2016 ఓజాయ్ మూాజిక్స 
ఫెసిివల్ కత  దరశకుడ  గజ ప్న్సచే్స్శ్జరు . 
 
సెలాా ర్చస UCLAలో వరల్్ ఆరి్చ్ అండ్ కల్ర్చస విభాగంలో విశిషి ప్ ర ఫెస్ర్చ.UCLAలోన్స బో థియస్ ఇన సిిటయాట్ 
వావసజథ ప్క డ ైర్ెకిర్చ, ట లలా ర్ెడై్ ఫిల్మ ర్ెసిడ ంట్ కలార్దటర్చ ఫెసిివల్, మర్ియు ర్ోలడక్సస ఆరి్చ్ ఇన్సష్యిిేటరవ కు 
మెంటార్చ. అతను మాక్స ఆరథర్చ గేహీత ఫెలోష్ిప్, యూర్ోపియన స్ంస్కృతికత చేసిన కృష్ికత ఎర్జస్మస్ పెైైజ్, గిష్ 
పెైైజ్ అతన్సకత లభించింద.ి మర్ియు ఎ అమరె్ికన అకజడమీ ఆఫ్ ఆరి్చ్ అండ్ సెైన సస్ స్భ్ుాడు. ప్రతిషజి తమక 
అవజరు్  ప్ర లార్చ మూాజిక్స పెైైజ్ ప్ ందారు మర్ియు మూాజికల్ అమెర్ికజ దాేర్జ ఆర్ిిసి్ ఆఫ్ ది ఇయర్చ గజ 
గరరవించ బడా్ రు . 
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