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Brasília, a capital do Brazil testemunhou uma noite colorida cheia
de danças tradicionais e artesanatos do estado indiano de Rajastão no
dia 10 de abril. Um famoso grupo de dança Kalbelia formado por 6
integrantes liderado pela Sra. Moru Sapera do estado indiano do Rajastão
fez uma performance apaixonante de Kalbelia, Chari, Ghoomer, Bhawai
e outras danças do Rajastão. A performance foi prestigiada pelos oficiais
do governo do Brasil, diplomatas, mídia, amantes da cultura e amigos da
Índia. A audiência consedeu aplausos em pé aos artistas que
demostravam a rica herança do Rajastão.
Á margem do evento, cinco artesãos do Rajastão mostravam os
artesanatos de seus diferentes campos. Hanuman Saini mostrou suas
requintadas pinturas feitas com cores naturais, Avaz Mohammed mostrou
seu trabalho de laca, Mustakim Kachara exibiu o seus finos sarees Kota
Doria, Ram chandra demonstrou sapatos tradicionais de couro, enquanto
o Santosh Kumar Dhanopia mostrou seu trabalho de impressão em bloco
em têxteis. O Sr. Kumar tem demostrado seus produtos em mais de 10
países.
O Rajastão é um dos estados culturalmente vibrantes da Índia. É
também conhecido como “A terra dos reis”; o Rajastão é o maior estado
da Índia ocupando 10.4% do território total da Índia. Encontra-se no Oeste
da Índia. O deserto de Thar se estende pelo Rajastão, que é conhecido
no mundo inteiro por seus palácios fortes, cavalaria, valentia, cor, cozinha
e cultura vibrante. Os sítios turistícos incluem as ruinas da civilização do
vale Indus em Kalibangan; os templos de Dilwara, o sítio da peregrinação
Jain; o monte Abu, uma estação montanhosa localizada na antiga
montanha Aravalli; o parque nacional de Keoladeo, um sítio da herança
mundial conhecido pela diversidade das aves; Jaipur a capital do
Rajastão também conhecida como a cidade rosa Jodhpur, Udaipur,
Bikaner, Kota e Ajmer.

