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Programul de interpretare culturală intangibilă 2010

Pansori : opera tradiţională coreeană  [patrimoniul cultural intangibil important nr. 5]

Pansori a fost desemnată patrimoniu cultural intangibil important nr.5 de către guvernul coreean în 1964 şi a fost selectat drept 
capodoperă a patrimoniului cultural intangibil uman oral a lumii de către UNESCO în 2003. Pansori este o formă de operă creativă 
pentru oamenii obişnuiţi apărută în timpul Dinastiei Joseon, dar este îndrăgită şi de mulţi oameni din zilele noastre. Pansori este o artă 
coreeană de interpretare completă în care un clown mimează pe o melodie cântată de un maestru muzician. Este o artă tradiţională care 
exprimă sentimentul coreean al vremurilor şi exprimă bucuria, furia, tristeţea şi plăcerea vieţii în mod umoristic, în armonie cu muzica. 
În muzică este foarte important ca publicul larg să poată participa la Pansori. 

Lumina răsăritului : dansul curţii regale coreene

Lumina răsăritului este o formă de dans al curţii regale executată când aveau loc evenimente naţionale aniversare sau 
atunci când oaspeţi naţionali vizitau ţara. Este o formă de dans oficial care stă la baza a 5.000 de ani de istorie coreeană. 
Acest dans a împrumutat formalităţile dansului regal, “Gainjeonmokdan” (cu titlul de “O persoană minunată 
taie boboci de bujori”) motiv pentru care dansatorii dansează în jurul bobocilor de bujori, şi “Taepyeongmu”, 
urările de domnie în pace. Acesta prezintă un dans foarte complex, care simbolizează un ţinut al păcii 
dimineţii. 

     Ansamblul Sanjo

Sanjo este un gen de muzică populară tradiţională coreeană care implică o interpretare instrumentală solo. Este interpretată într-un stil 
improvizaţional, ca jazzul în muzica occidentală. Când se interpretează Sanjo, pot fi folosite diverse instrumente muzicale precum Gayageum 
(ţiteră lungă cu douăsprezece corzi), Geomungo (ţiteră cu şase corzi), Ajaeng (instrument cu nouă corzi), Daegeum (flaut mare transversal 
din bambus cu şase orificii pentru degete), Haegeum (scripcă cu două corzi) şi Piri (un oboi din bambus) şi fiecare formă diferită de Sanjo 
a fost numită ca atare, în funcţie de instrumentul care este folosit, de exemplu Gayageum Sanjo sau Geomungo Sanjo. În această execuţie, 
interpretarea improvizaţională a Sanjo este acompaniată de un ansamblu de mai multe instrumente în acelaşi timp. Talentul fiecărui interpret 
instrumental este important, dar armonia generală este mai importantă în acest tip de interpretare. Sanjo poate fi diferit în funcţ ie  de 
instrumentul la care se interpretează, dar este muzica instrumentală reprezentativă pentru Coreea transmisă din generaţie î n 
generaţie mai multe sute de ani. 

      Seungmu : dans al călugărilor budişti coreeni  [patrimoniul cultural intangibil important nr. 27]

Seungmu reprezintă punctul culminant al dansului folcloric tradiţional coreean în ceea ce priveşte eleganţa şi rafinamentul. Un 
călugăr care poartă o robă de călugăr budist şi o pălărie conică dansează ţinând într-o mână un băţ de tobă. Dansul transpune 
bucuria şi tristeţea fiinţelor umane cu o uimitoare demnostraţie de dans profound armonizat pe ritm. În plus, clătinarea mânecilor 
şi fluturarea braţelor sunt mişcări unice care pot fi văzute numai în Seungmu şi publicul poate experimenta frumuseţea artistică a 
dansului. Dansul exprimă, de asemenea, sentimentele unui călugăr apostat care nu a putut să ducă la bun sfârşit ascetismul şi încearcă 
să-şi uite neliniştea lovind o tobă a templului.

Gagok : muzică vocală coreeană  [patrimoniul cultural intangibil important nr. 30]

Gagok este o muzică vocală îndrăgită de clasele superioare ale Dinastiei Joseon. Este un cântec sub forma a cinci capitole de poem 
acompaniate de muzică orchestrală. Vocalele cuvintelor unui cântec sunt cântate lung şi culminează cu sunetul controlat al instrumentului 
gagok. 

        Buchaechum : dans folcloric coreean cu evantaie 

Buchaechum reprezintă un dans complicat în cadrul căruia dansatorii ţin două 
evantaie în mâini. Este bine cunoscut ca fiind dansul tradiţional coreean 

reprezentativ, dar la origine se bazează pe mişcările creative ale unui 
nou tip de dans. Mai mulţi dansatori care poartă un dangui (haină 

de lungime medie) şi o podoabă capilară de mireasă dansează 
cu abilitate desfăcând, închizând, răsucind şi scuturând 
evantaiele decorate cu flori pictate sau pene. Dansul 

interpretat este frumos şi elegant, ca un 
peisaj pictat.


