D A V I D D O R F M AN DANCE
( Н а мо и шно ма ҳо и р а қсии Дэ вид До р ф ма н) , Ню- Й орк
Дэвид Дорфман Дэнс намоиши навро ба оммаи ҷаҳон пешкаш менамояд. Таҳти
раҳбарии асосгузор ва роҳбари ҳунариаш, Дэвид Дорфман, дастаи мазкур, аз роҳи
ташвиқу мусоидат бар гуфтугӯи фаъол дар атрофи мавзӯъ ва масъалаҳои ҳангоми
ҳунарнамоӣ кашф гардида, бо тамошобинони худ ба тамос мешавад.Сабки рақсии
Дорфман ки нишони тиҷоратии ӯст боиси маҳсули қаҳрамонии рӯзмарра ва ҳаҷву
ҳаяҷони нодир мегардад.
Аз лаҳзаи бунёд, дар соли 1985, Дэвид Дорфман Дэнс дар саросари Амрикои
Шимолӣ ва Ҷанубӣ, Британия Кабир, Аврупо ва охиран дар шаҳрҳои Санкт-Петербург
ва Красноярски Русиява инчунин дар шаҳрҳои Битом ва Кракови Полша баромад
кардааст. Даста ҳашт маротиба барандаи мукофотҳои Бесси Эвордс (Bessie Awards)
гашта ва аз соли 2007дастаи доимо маскуни Коллеҷи Конектикут мебошад.
Дарбораироҳбариҳунарӣ
Дэвид Дорфман роҳбари ҳунарӣ ва асосгузори дастаиДэвид Дорфман Дэнс буда,
аз соли 2004 раисии шӯъбаи рақсии Коллеҷи Конектикутро ки худ профессори он
аст, бар ӯҳда дорад . Ӯ барандаи ҷоизаи Гуггенҳайм дар соли 2005 буда, барандаи
чаҳор ҷоизаи Фонди Миллии Дастгирии Санъат ва се ҷоизаи Фонди Ню -Йорк барои
Санъат, Ҷоизаи Хореографияи Амрико, якумин ҷоизаи Пол Тайлор аз Йард, ҷоизаи
Фонди Марта Ҳил барои рақсҳои Мид-Кариар Эворд, мукофотҳои Бесси Эвордс
ва инчунин мукофоти иттиҳодияи Дэвид Дорфман Дэнс лоиҳаи Ҳаракатҳои Возеҳ
(Familiar Movements) дар Лоиҳаи Оилавӣ (The Family Project) гаштааст.
Иқтибосҳо аз Матбуот
“... Худоё, чи рақсест!”
The Village Voice
“ ... ҳама он ҳаракатҳои печон, мадди бадеҳанавозӣ ва таккони қуввати рӯзи тираи
консерти рок... бо ҷиддияти меъморӣ ва билохир, тобиши техникии мусоид ба
даврони босуръати Интернет.”
Los Angeles Times
“...Босуръат, беист, рақси бошиддат: Баланд парӣ, ҳип- ҷунбиш,чархонданҳоикамарӣ, дар даст рост оӣ,ба поён фуруд оӣ, дар пушт тобхӯрӣ, дар замин
лағҷишхӯрӣ, дар сар истӣ ва аҷоиботи ҷунбиши панҷаҳо.”
Rural Intelligence
Вебсайти дастаи ҳунарӣ
www.daviddorfmandance.org
Видео
Disavowal
http://www.daviddorfmandance.org/view_video.php?id=3
underground
www.daviddorfmandance.org/view_video.php?id=2

