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พ.ศ. 2527 และเคยจัดการแสดงใน
26 ประเทศทัว่ โลก ซึง่ รวมถึงกว่า 40 โครงการในนิวยอร์ กและ 22 ฤดูกาลที่ The
Joyce Theater คณะได้ รับการว่าจ้ างไปแสดงในเทศกาลของหลายประเทศ เช่น Dance
Umbrella Festival (ลอนดอน) Hebbel Theater (เบอร์ ลน
ิ ) Scène Nationale
de Sceaux และ Festival d’Automne (ปารี ส) CNDC Angers (ฝรั่งเศส) Holland
Festival และ Festival Montpellier Danse (ฝรั่งเศส) และในสหรัฐอเมริ กา เช่น

San Francisco Performances, Joyce Theater, Wexner Center for the Arts,
Walker Art Center, UCSB Arts & Lectures และ White Bird ฤดูกาลที่ผา่ นมาเป็ น

ครัง้ แรกที่ทางคณะด�ำเนินโครงการ Bloodlines เพื่อยกย่องและอนุรักษ์ ผลงานของบรรดา
ยอดฝี มือศิลปะการเต้ นแนวโพสต์โมเดิร์นชาวอเมริ กนั ซึง่ แสดงถึงความเป็ นเลิศด้ านศิลปะใน
ระดับสูงสุด ในช่วงระยะเวลาห้ าปี ทางคณะวางแผนน�ำผลงานของ Merce Cunningham,

Trisha Brown, Lucinda Childs, Anna Halprin, Yvonne Rainer, Steve Paxton

มาจัดการแสดงเป็ นประจ�ำ ปี นี ้ Stephen Petronio Company ได้ เปิ ดตัวโครงการพ�ำนัก
ส�ำหรับนักออกแบบและก�ำกับท่าเต้ นซึง่ จะด�ำเนินโครงการในพื ้นที่ทางตอนเหนือของรัฐ
นิวยอร์ ก ซึง่ เป็ นการขยายขอบเขตพันธกิจของคณะพร้ อมวางรากฐานสูอ่ นาคตที่สร้ างสรรค์และ
มัน่ คง โครงการใหม่นี ้เน้ นการวิจยั และกระบวนการสร้ างสรรค์ โดยจัดพื ้นที่ฝึกซ้ อมเฉพาะ ตลอด
จนบริ การแหล่งทรัพยากรส�ำหรับนักออกแบบท่าเต้ นและผู้ร่วมงานให้ สามารถส�ำรวจความคิด
ใหม่ๆ และพัฒนาผลงานชิ ้นใหม่โดยปราศจากจากแรงกดดันจากชีวิตในเมือง

การฝึ กอบรมและโครงการสู่ชุมชน

นิโอจบการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จาก Hampshire College ในเมือง Amherst รัฐแมสซา
ชูเซตส์ โดยเริ่ มต้ นฝึ กฝนการอิมโพรไวส์และเทคนิคการเต้ นจากที่นี่ เขาได้ รับอิทธิพลอย่างมาก
จากการร่วมงานกับ Steve Paxton และได้ เป็ นนักเต้ นชายคนแรกของคณะ Trisha Brown
Dance Company (พ.ศ. 2522-2529) ก่อนจะต่อยอดสร้ างสรรค์ผลงานระดับอาชีพจน
ได้ รับรางวัลมามากมาย เช่น ทุน John Simon Guggenheim Fellowship รางวัลจาก
Foundation for Contemporary Performance Arts และ New York Foundation
for the Arts รวมถึงรางวัล American Choreographer Award และรางวัล “Bessie”
Award ด้ านการเต้ นและการแสดง จนถึงรางวัลล่าสุดคือ 2015 Doris Duke Performing
Artist Award ผลงานของเขาได้ รับการน�ำเสนอไปทัว่ โลกและจัดแสดงโดยคณะนักเต้ นร่ วม
สมัยที่มีชื่อเสียง เพโทรนิโอพ�ำนักและท�ำงานอยูใ่ นนิวยอร์ ก

ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน

“ผลงานชุด Bloodlines “ทังน่
้ าชื่นชมและทะเยอทะยาน...[ผลงานของเพโทร
นิโอ] มีความจริ งจังและหลักแหลมไปในขณะเดียวกัน...น่าตื่นเต้ นและด�ำเนิน
ไปอย่างห้ าวหาญ...[ด้ วย]ความเร็ วและพลังอันเยี่ยมยอด... นักเต้ นเหล่านี ้แสดง
เต็มทีแ่ บบไม่ยงฝี
ั ้ มือ” —Alastair Macaulay, The New York Times
“ผลงานของเพโทรนิโอ “ท�ำให้ คณ
ุ ประหลาดใจในทุกท่วงท่าก้ าวกระโดด
และร่ างกายทีโ่ ผนไปในทิศทางทีไ่ ม่คาดคิด ผลลัพธ์ ทไ่ี ด้ นนน่
ั ้ าตื่น
ตะลึง ราวกับเวลาถูกหยุดลงชัว่ ขณะ” —Dance Magazine

กิจกรรมฝึ กอบรมของ Stephen Petronio Company น�ำโดยสตีเวน เพโทรนิโอ พร้ อม
ทังนั
้ กเต้ นมากความสามารถของคณะที่มาน�ำเสนอมุมมองเชิงลึกจากประสบการณ์วา่ ด้ วย
เทคนิคและกระบวนการสร้ างสรรค์ของเพโทรนิโอ ผ่านชันเรี
้ ยนเกี่ยวกับเทคนิค บทละคร
การอิมโพรไวส์ และการสร้ างท่วงท่าเคลื่อนไหว ซึง่ สามารถปรับแต่งให้ เหมาะสมกับนักเต้ นทุก
ระดับประสบการณ์ โดยเน้ นการเคลื่อนไหวที่แม่นย�ำและชาญฉลาด รวมถึงการส�ำรวจสภาวะ
การรับรู้ภายในร่างกาย โอบรับการเคลื่อนไหวโดยอิสระและการค้ นพบที่ไม่คาดฝั นไปตาม
สัญชาตญาณ ส่วนชันเรี
้ ยนพิลาทิส โยคะ และเทคนิคการทรงตัว เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าอบรมได้
ฝึ กฝนการรับรู้ถงึ ร่างกายของตนพร้ อมทังเสริ
้ มสร้ างความยืดหยุน่ นอกจากนี ้ ยังมีกิจกรรม
ฝึ กอบรมที่ให้ ผ้ เู ข้ าอบรมเล่าเรื่ องราวส่วนตัวโดยผสมผสานการเคลื่อนไหวเข้ ากับข้ อความและ
ร่วมแบ่งปั นรูปแบบการเต้ นที่มีพื ้นฐานจากประเพณีดงเดิ
ั ้ ม ซึง่ เป็ นแนวทางที่ทงสร้
ั ้ างสรรค์และ
สนุกสนานสูก่ ารเสริ มสร้ างพลังในตนและแสดงออกตัวตนของตนเอง

“เขาคือหนึ่งในนักออกแบบท่าเต้ นร่ วมสมัยเพียงไม่กี่คนที่สร้ างสรรค์แนวทางได้ มเี อกลักษณ์
จนดูร้ ไู ด้ ทนั ที...แปลกใหม่และไม่อาจคาดการณ์ได้ ...ผสมผสานเข้ ากับสภาวะอารมณ์และ
ไหวพริ บ...น่าประหลาดใจและพอเหมาะพอดี” —Roslyn Sulcas, The New York Times

เกี่ยวกับผู้กำ� กับศิลป์
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ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี สตีเวน เพโทรนิโอ (ชาวอเมริ กนั เกิดเมื่อพ.ศ. 2499 ที่เมือง
Newark รัฐนิวเจอร์ ซีย์) ขัดเกลาภาษาแห่งการเคลื่อนไหวอันเป็ นเอกลักษณ์ซงึ่ เข้ าถึงความ
เป็ นไปได้ อนั ซับซ้ อนตามสัญชาตญาณของร่างกายที่ได้ รับข้ อมูลจากบริ บททางวัฒนธรรมที่
เปลี่ยนแปลงไป เพโทรนิโอมีประสบการณ์ร่วมงานกับศิลปิ นหลายสาขา และยึดถือการบูรณา
การรูปแบบที่หลากหลายมาเป็ นพื ้นฐานของพลังขับดันและวิสยั ทัศน์สร้ างสรรค์ของเขา เพโทร

“ผลงานของเพโทรนิโอ “เต็มไปด้ วยความเข้ มข้ น...ความสามารถทางกายทีไ่ ม่มีขีด
จ�ำกัด[และ]พลังอันฉับไว” —Robert Greskovic, The Wall Street Journal
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DanceMotion USASM is a program of the US Department of State and BAM.

