
ஒரு பரிசில் என்ன இருக்கிறது?
சமூக நடவடிக்க முதல் கலாசசார நிகழசசசி அல்லது தத்துவக கருத்து வ்ர, சாதாரணமான ஒன்ாகத் 
ததானறும் பரிசு வழங்குதல் எனபது, உண்மயில் ததளிவற்தும் முரணபாடானதும் ஆகும். இதன 
வி்ளவாக, ஈர்ப்பு, எரிசசல் மறறும் விவாதத்தின மூலமாகவும் அது ஆகும். ஒரு தபாருளாதாரப் 
பரிவர்த்த்ன தபாலல்லாமல், வழங்கப்படும் தபாருளின தபாருண்ம மதிப்்பவிட பரிசு அதிக 
மதிப்பு்டயது. இது தகாடுப்பவரின பரநத மனப்பான்மயின ஓர் உருவகமாகும். இது தபரும்பாலும் அதன 
தபறுந்ர கட்மப்பட்டிருககச தசயகி்து; தமலும், இது எதிர்பாராதவிதமாக ஒரு பாரமான சு்மயாகவும் 
அவருககு மா்ககூடும்.

பரிசு எனும் கணகாட்சசி, நானகு அருங்காட்சசியகங்களின ததாகுப்புகளுககு இ்டதயயான ஓர் 
உ்ரயாடலாக உருவாககப்படும் சசிககிகதகாணடவற்்யும் உருதபற் வரலாறுக்ளயும் தசகரித்தல் என் 
ஒரு பரநத திட்டத்தின ஒரு பகுதியாகும். இநத உ்ரயாடல்கள், க்லப்ப்டப்புக்ளப் பரிமா்சிகதகாள்ளும், 
ஒனத்ாதடானறு ததாடர்பு்டய நானகு கணகாட்சசிகளாக நீட்டிககப்படுகின்ன. தப்ப்பட்ட பரிசுகள், 
ததாணடிதயடுககப்பட்ட அரிய கணடுபிடிப்புகள் மறறும் முககியமான அர்ப்பணிப்புகள் என, தசகரித்தல் 
சம்பநதப்பட்ட வரலாறுக்ளயும் இநதச தசகரிப்புகளின ஆயவு தவளிப்படுத்துகி்து. பரி் சப் தபாலதவ, 
இநதத் திரட்டப்பட்ட தபாருள்களின மதிப்பானது, இநதச தசகரிப்புககு  ஓர் அநதஸ்தயும் தகௌரவத்்தயும் 
அளித்தாலும், இநதப் தபாககிஷங்க்ளக கவனித்துகதகாள்ளதவணடிய தபாறுப்்பயும் கட்ம்யயும் 
அது சுமத்துகி்து.

ஆயினும், ஒரு பரிசு, திருப்பிச தசயய தவணடும் எனும் உணர்வி்னதயா, அல்லது கடனபட்ட ஓர் 
உணர்்வதயா இன்சிய்மயாததாக ஆககாமல் தபாகலாம். திருப்பிச தசயய தவணடும் எனும் எணணம் 
ஏதுமின்சி, தபறுநர் தவறுமதன பரி் சப் தபறறுகதகாள்ளலாம். எல்லாவற்சிறகும் தமலாக, அதிகாரத்தின 
சமசசீரற் நி்ல மறறும் கட்மயுணர்தவ பரிசுககு அதன அர்த்தத்்த அளிககி்து. ஏதனன்ால், அது பரிசு 
மட்டுமல்ல, ஒனத்ாதடானறு பி்ணத்திருப்பவற்் இ்ணககும் அதன தசயல்பாடுதான அதன சுவட்்ட 
அநதப் தபாருளிலும் நி்னவிலும் விட்டுசதசல்கி்து.

ஒரு பரிசு ஒனத்ாதடானறு சசிகக்வத்தால் மட்டுதம அது ஒரு பரிசு.

சசிககிகதகாணடவற்்யும் உருதபற் வரலாறுக்ளயும் தசகரித்தல் எனபது, சசிங்கப்பூர்க க்ல 
அருங்காட்சசியகம், தகலரி தநஷனல் இநததாதனசசியா, ்மயாம் (MAIIAM) சமகாலக க்ல அருங்காட்சசியகம் 
மறறும் தநஷனல்தகலரி-ஸதடட்லிச மியூசீன ஜு தபர்லின ஆகியவற்சின தசகரிப்புகளின ஓர் 
உ்ரயாடல் ஆகும், இது தகாயத்-இனஸடிட்யூட்டால் முனதனடுககப்படும் ஒனறு. அதன கணகாட்சசிகள் 
ஜூன யாப், அனனா-தகத்தரினா தகபர்ஸ, கிதரஸ சம்தபா மறறும் கிரித்தியா கவீவாங் ஆகிதயாரால் 
நிர்வகிககப்படுகின்ன.

பரிசு
சிக்கிக்்ொண்டவற்றயும் உரு்பறற வரலொறு்்ையும் சச்ரித்தல்



1  ச�ொசப் பியூஸ் (பி. 1921, தஜர்மனி; இ. 1986, தஜர்மனி)

 எதனர்ஜிஸடாப்
1974
செம்பு மற்றும் கம்்பளி
415 × 0.9 செமீ
ஸ்டாட்லிசெ முசீன் ஜு ச்பர்லின், சேஷனலசகலரியின் செகரிப்பு, மடார்க்ஸ 
ச�டாகுப்பு

எனர்ஜிஸடாப் (ஆற்ல் குசசசி) தஜாசப் தபயஸின 
புகழமிகக ந்டமு்்யின முககியமான தபாருள்வ்க 
மறறும் கருத்தியல் அம்சங்க்ள உருதப் ்வககி்து. 

தமலும் கலாசசாரங்க்ள வ்ரயறுககும் எல்்லகள் மறறும் அழகிய்ல மீ்சி விரிவாககப்பட்ட 
யூதரசசியா்வப் பற்சிய அவரது கனவாக அது காணப்படுகி்து. பியூ்ைப் தபாறுத்தவ்ர, 
இரணடாம் உலகப் தபாரினதபாது அவர் தஜர்மானிய விமானப்ப்டயில் பணியாறறும்தபாது, 
கிரிமியாவில் 1944-ல் ஏறபட்ட மரணத்திறகு நிகரான அனுபவத்திறகுப் பி்குதான நாதடாடி 
வாழக்கமு்்கள் நி்்நத யூதரசசியா அவரின கவனத்திறகு வநதது. பியூஸ இருநத விமானம் 
சுட்டு வீழத்தப்பட்டது. அப்தபாது டாட்டர்களால் விபத்தில் இருநது காப்பாற்ப்பட்ட்த அவர் 
நி்னவுகூர்நதார். அவர்கள் அவ்ரக தகாழுப்பாலும் கம்பளியாலும் தபார்த்திக கதகதப்பாக 
்வத்திருநதார்கள்.

இநதக க்த ஓரளவு ஒரு புராணக க்ததபாலக கருதப்பட்டாலும், அது பியூஸின அழகியல் 
ந்டமு்்்ய முற்சிலுமாக மாற்சியது. இது அவரது தனித்துவமான அழகியல் வளர்சசசிககுக 
கணிசமாகப் பங்களித்தது. தமலும், பல ஆர்வங்களிலும் அணடவியலிலும் பியூஸ 
ஈடுபாடுதகாணடதன காரணத்்த இது ப்்சாறறுகி்து. காப்புப் தபாருளான கம்பளி 
தவளிப்படுத்தும் குணமாககும் ஆற்ல் மறறும் ஒரு தனிமமான தாமிரத்தின ஆற்ல் மறறும் 
ஆனமீகத்து அ்டயாளங்கள் ஆகிய்வ இதில் அடங்கும். பிந்தயதில், ஆற்ல் எனபது உடல், 
தசயல்தி்ன மறறும் ப்டப்புச தசயல்களுடன ததாடர்பு்டயது. 1974-ல் அதமரிககாவிறகு அவரது 
முதல் வரு்கயினதபாது, “தமறகத்திய மனிதனுககான ஆற்ல் திட்டம்” என் த்லப்பில் அவர் 
தமறதகாணட விரிவு்ரச சுறறுப்பயணம் இதறகு ஒரு சசி நத உதாரணமாகும். அதில் அவர் க்லச 
சுதநதிரத்்த தவகுவாகப் புகழநதார். குசசசியின வடிவத்்தப் தபாறுத்தவ்ர, டாட்டர்க்ளக 
கு்சிககின்-அதன ஆவி வழிபாட்டு அர்த்தங்க்ளத் தவிர, அதன தசயல்பாடு தமயப்ப்னயும், 
அதன வழிகாட்டும் சகதிதயாடு அது தகாணடிருககும் ததாடர்புக்ளயும் எவவாறு அ்லநது 
திரிபவர்களுககு ஒரு து்ணயாக நிறகி்து எனப்தயும் நி்னவுபடுத்துகி்து.



2  சல்சல �பர் (பி. 1962, சசிங்கப்பூர்)

 தநருப்பிலிருநது பி்நதது
1993
கித�டானில சேகிழி வண்ணம், ்பிசளக்ஸி கண்ணடாடி, ஒளிவிளக்கு, மரம் மற்றும் ஹணட் கடாகி�ம் 
மடாறு்பட்் அளவுகள்
ெிஙகப்பூர்க் கலல அருஙகடாட்ெியகத�ின் ச�டாகுப்பு

சல்தல ஜபரின க்லப்ப்டப்புகள் அ்டயாளம், பிரதிநிதித்துவம் மறறும் மதிப்புகள் பற்சிய 
சசிநத்ன்ய எழுப்புகின்ன. எவவா்ாயினும், இநத வலுவான த்லப்புகள் தவளிப்ப்டயான, 
நுணணிய மறறும் பரிநது்ரயல்லாத தபாருள்விளங்குதலுககாக வழங்கப்படுகின்ன.

தநருப்பிலிருநது பி்நதது எனும் ப்டப்பில், மூனறு எரிநத கித்தானகள் நம்்மச சுற்சியுள்ள 
உலகத்திலிருநது வ்ரயப்பட்ட கு்சியீடுக்ள தவளிப்படுத்துகின்ன. ஓர் அம்பு, ஒரு 
பாலம், ஒரு வாசல், ஒரு ம்ல, ஒரு மரம் ஆகிய்வ தி்ச, ததாடர்பு, வரம்புகள் மறறும் 
வாழக்கயின கருத்துக்ள தமறதகாள் காட்டுகின்ன. இநதக கு்சியீடுகள் ஒதர தநரத்தில் 
உலகளாவிய வடிவத்திலும், கலாசசாரங்கள் மறறும் நம்பிக்க அ்மப்புகள் அ்னத்துககும் 
பரிசசயமான்வயாகவும் இருப்பததாடு, ஒருவரின அன்ாட வாழக்கச சூழலில் பார்ககும்தபாது 
தனிப்பட்ட்வயாகவும் விளங்குகின்ன. சல்தல்வப் தபாறுத்தவ்ர, இநத அடிப்ப்டயான 
அணுகுமு்், ஆனமீகம் மறறும் ஆழநத அனுபவத்ததாடு உ்ரயாடுகி்து. இங்தக, தநருப்புக 
கூ்ானது, மாற்த்தின சகதி்யத் தூணடுவதறகுப் பயனபடுத்தப்படுகி்து. இநதத் ததாடர்பு, 
ஆஸதிதரலியாவில் காட்டுத் தீயின மீளுருவாககச சகதி்ய அவர் சநதித்ததால் உநதப்பட்டதாகும். 
இது அழிவுகரமானதாகக கருதப்பட்டாலும், கு்சிப்பாக யூகலிப்டஸ மரங்க்ளப் தபாறுத்தவ்கயில் 
அது அவசசியமான ஒன்ாகி்து.

சல்தல ஜபர், எஸ.சநதிரதசகரன மறறும் தகா ஈ சூ ஆகிதயாரால் சசிங்கப்பூரின தகாதத-கல்விக 
கழகத்தில் ப்டககப்பட்ட 1988-ஆம் ஆணடின வரலாறறு முககியத்துவம் வாயநத திரிமூர்த்தி எனும் 
கூட்டுப்ப்டப்பின ்மயமாக இத்த்கய உருமாற்ம் இருநதது. திரிமூர்த்திககுள், ப்டத்தல், 
அழித்தல் மறறும் காத்தல் ஆகிய ஒனறுகதகானறு சார்பு்டய சுழறசசிக்ளப் பிரதிபலிககும் 
ஆற்ல்மிகக ஒன்் உருவாகக, அவர்கள் தங்களுககுள் ஒருவரிடமிருநது ஒருவர் உநதுத்லப் 
தபற்சிருநதாலும், அவர்களின தவவதவறு ந்டமு்்கள் ஒனத்ாதடானறு பினனிப்பி்ணநது 
இருநதன.



1  அஹ்மத ச்தொலி  
 (பி. 1924, இநததாதனசசியா; இ. 1987, இநததாதனசசியா)

 குனுங்கன இமாஸ (தங்க ம்ல)
1980
எணச்ணய், மரம் மற்றும் கித�டான்
80 × 80 செ.மீ. 
இநச�டாசனெியடாவின் ச�ெியக் கலலக் கடாட்ெிக் கூ்த�ின் ச�டாகுப்பு

குனுங்கன இமாஸ எனும் ப்டப்பு, நிலப்பரப்பு, 
கலாசசாரம் மறறும் க்லகளில் ம்லயின வடிவம் மறறும் 
முககியத்துவத்்தக கு்சிககி்து. “குனுங்” எனப்த 

“ம்ல” எனறு தமாழிதபயர்ககலாம். ஒரு புவியியல் அ்மப்பான இது, உயரமான ஒனறு எனனும் 
விளககத்்தத் தாணடி, சகதி, ததயவீகச சகதிகள் மறறும் ஆனமீகத் ததாடர்புகள் ஆககியவற்்க 
கு்சிககும் வ்கயில் விரிவ்டயககூடும். தமரு ம்ல இநத விரிவ்டயும் விளககத்திறகு 
ஓர் எடுத்துககாட்டாக விளங்குகி்து. இநது மறறும் புத்த அணடவியலில், புனிதமானதாகவும் 
பிரபஞசத்தின ்மயமாகவும் இது கருதப்படுகி்து. ஜாவாவுககு தநருககமாக உள்ள தமராபி 
ம்லயிலுள்ள துடிப்பான எரிம்ல அருகில் உள்ளவர்களுககு ஆபத்்த அளிககி்தபாதிலும்கூட 
அது மிகவும் மதிககப்படுகி்து.

சாதாரணமாக ஒரு முகதகாணமாக அ்டயாளப்படுத்தப்பட்ட, அஹமத் சதாலியின ஓவியத்தில் 
உள்ள ம்ல, ஒரு முழு்மயான பிரமிடு வடிவத்்த எடுத்துகதகாணடு, அதன உசசசியானது 
தங்கத்தால் அலங்கரிககப்பட்ட்த பார்்வயாளருககு தவளிப்படுத்துகி்து. இநததாதனசசியக க்ல 
அ்சிஞர்களால், சதாலி தபரும்பாலும் “சுருகக ஓவியத்தின தந்த” எனறு கருதப்படும் தவ்ளயில், 
குனுங்கன இமாஸின கடினமான மறறும் சசிககலான தபாருள் அ்மப்பு, ம்லயின குணங்க்ள 
உலகளாவிய மறறும் ஆனமீகத்தின சசிநத்னயாக விரிவுபடுத்துவ்த அ்சிவுறுத்துகி்து. தங்க 
இ்லயின துல்லியமான பயனபாடுகூட தவறுமதன மதிப்்பக கூட்ட அல்லாமல், தனிமத்தின 
நீடித்த தரத்்தயும் கூறுகி்து. தபாருள், வடிவம் மறறும் கு்சியீட்டின இநத அழகியல் இ்ணவு, 
உலகில் ஆழமாக தவரூன்சிய ஓர் ஏற்த்்த உணர்த்துகி்து.

2  சல்சல �பர் (பி. 1962, சசிங்கப்பூர்)

 குனுங்கன II
1989–1990
ஓவியம் மற்றும் கலப்பு ஊ்கம்
107 × 102 செ.மீ.
ெிஙகப்பூர்க் கலல அருஙகடாட்ெியகத�ின் ச�டாகுப்பு

சல்தல ஜபர் குனுங்கன II-ல் கு்சியீட்டுச தசாறகளஞசசியத்்த ஆராயவ்தத் ததாடர்கி்ார். 
ஆனமீகம் மறறும் ஆழநி்ல உட்பட நம்்மச சுற்சியுள்ள உலகில் எதிர்தகாள்ளும் வடிவங்க்ளயும், 
வடிவங்களின ததாடர்புக்ளயும் தவளிகதகாணடு வருகி்ார். இநதக காலகட்டத்்தச சார்நத 
அவரது ப்டப்புகள், ஆஸதிதரலியாவின தவளிப்பரப்பு மறறும் இநததாதனசசியா, தாயலாநது 
மறறும் மியானமர் முழுவதும் உள்ள வரலாறறுக கலாசசாரத் தளங்கள் மறறும் அவற்சின கலாசசார 
மறறும் அ்டயாளத் ததாடர்புகள் பற்சிய பிரதிபலிப்புகளால் உநதப்பட்ட்வ. தசாய தவங் யாங்கால் 
நிர்வகிககப்பட்ட, 5 தி்சகள்: ஐநது இளம் சசிங்கப்பூர் க்லஞர்களின சமீபத்திய க்லப்ப்டப்புகள் 
எனும் 1994-ஆம் ஆணடுக கணகாட்சசியில், “என ப்டப்பில் கு்சியீடுகள் உள்ளன. கு்சியீடுகள் 
எனபன, தபாருட்களின இயல்புககுள் இருககும் எதார்த்தங்கள் ஆகும். கு்சியீடுகள் மூலம் தான 
ஒருவர் எழுப்பப்ப்படுகி்ார்; கு்சியீடுகள் மூலதம ஒருவர் மாற்ப்படுகி்ார்; தமலும் கு்சியீடுகள் 
மூலதம ஒருவர் தன்ன தவளிப்படுத்துகி்ார்,” எனறு சல்தல கூ்சினார்.

சல்தல குனுங்கன II-ல் இத்த்கய கு்சியீடுகளுககு இ்டயில், ஒரு புதிய உள்ள்மவுககு 
வழிவகுககும் இணககமான ஒரு சமநி்ல்யக கணடுபிடிகக முயறசசிககி்ார். இதன வி்ளவு, 
ஆற்லுடன ஒத்தி்சயும் ஒரு மு்்யான கல்வயாகும். கு்சியீடுகளுககி்டதயயான 
பதற்ங்கள் மறறும் இ்ணப்புகளால் உருவாககப்படும் துடிப்பு, ஊசல் தபான் கூறுகளில் 
இ்ணககப்பட்டுள்ளது. அவற்சின தநாககுநி்ல, வர்ணம் பூசப்பட்ட தமறபரப்்ப விட ஈர்ப்பு 
வி்சயால் இயககப்படுகி்து. இநதப் ப்டப்பில் உள்ள, தநருப்பிலிருநது வரும் சாம்பல், ஒர் 
இரத்தத்தின வணணத்திலான சரம் மறறும் க்லஞரின ்க்யக கு்சிககும் அ்டயாளங்கள் 
தபான், தபாருள் மறறும் வணணத்தின மூலம் உயிரூட்டம் அதிகரிககப்படுகி்து.



3  ச்ொர்கிரித அருணொச்னொனசொய் (பி. 1986, தாயலாநது)

 வரலாறத்ாடு கூடிய ஓவியம்: தாயலாநதின தி்்ம 2012
 துவாங்ஜாய ஜானசாதனாய இப்தபாது எங்தக இருககி் ார் எனறு நான வியககித்ன?

2018
�ஙகப் ்ப்லம், கித�டானில லமதச�ளிப்புப்ச்படாறி அச்சு, அலரத�ிணமக் கலரெல, சவளுத� ்பருத�ித து்ணி மற்றும் 
நீட்டுெட்்கம் 
218.4 × 162.6 × 3.8 செ.மீ.
MAIIAM ெமகடாலக் கலலஅருஙகடாட்ெியகத�ின் ச�டாகுப்பு

4  வரலாறறுடன கூடிய ஓவியம்: தமறகத்திய விளககத்தில் உலகளாவிய “நான”  
 எனப்த எரிப்பது இநத ஓவியத்்தப் பார்ககும் ஒரு வழியாகும்

2018
கித�டானில லமதச�ளிப்புப்ச்படாறி அச்சு, அலரத�ிணமக் கலரெல, சவளுத� ்பருத�ித து்ணி மற்றும் நீட்டுெட்்கம்
218.4 × 162.6 × 3.8 செ.மீ.
MAIIAM ெமகடாலக் கலல அருஙகடாட்ெியகத�ின் ச�டாகுப்பு

தனது “வரலாறு” மறறும் “ஓவியம்” ஆகியவற்சின மறுகலப்்பகதகாணடு, தகாரகிரித் 
அருணாதனாஞசாய வரலாறறு ஓவிய வ்கககுச சவால் விடுகி்ார். அ்வ தபாதுவாக, காட்சசிகளின 
பிரதிநிதித்துவச சசித்தரிப்புகள் அல்லது நிகழவுகளின விவரிப்புகளாக, தசயற்கயான தநாககம் 
தகாணட்வகளாக விளங்குகின்ன. 2013-ல் ததாடங்கப்பட்ட, தவடிக்கயான தபயர்க்ளக தகாணட 
நபர்களால் நிரப்பப்பட்ட அ்்யில் வரலாறத்ாடு கூடிய ஓவியம் வ்ரதல் எனும் ததாடர், அமிலத்தால் 
கழுவப்பட்டப் பருத்தித்துணியில் வ்ரயும் ஓவியங்கள் முதல், தபாலிப்தபாம்்மகள், க்லஞர்கள், 
பருத்தித்துணித் த்லய்ணகள் மறறும் எப்தபாதாவது ஒளிககதிர்கள் தபான்்வ இடம்தபறும் 
காதணாளி நிறுவல்கள் வ்ர பல வடிவங்களில் தவளிப்படுகி்து. இருப்பினும் இ்வ அ்னத்தும் 
சசில முககியமான கருப்தபாருள்களிதலதய தவரூன்சியுள்ளன.

இநதத் த்லப்புககுள், தமறகத்தியக க்ல வரலாறறு நியதி்யயும் தாயலாநதில் இருநது வநத ஒரு 
சமகாலக க்லஞரினமீது இநத வரலாறு சுமத்தும் சு்ம்யயும் பற்சிய ஒரு தசாறத்ாடர் உள்ளது. 
தகாரகிரித்தின பருத்தித்துணிப் பயனபாட்்ட, தாயலாநதின தி்்ம என் தபாட்டி நிகழசசசியில், 
தகா-தகா-நடனக க்லஞரான துவாங்ஜாய ஜானதசானாய 2012-ல் சர்ச்சககுரிய ததா்லககாட்சசி 
அத்தியமான “உடல் ஓவியத்தில்” பயனபடுத்தியத்்தக காணலாம். துவாங்ஜாயின நிகழசசசி அழகியல் 
பற்சிய ஒரு தபாது விவாதத்்தத் தூணடியது. அவர் தனது தவறறு உடலில் வ்ரநததால், அநத 
நிர்வாணத்திறகு எதிரான எழுசசசியால் இது தமலும் அதிகரிககப்பட்டது. தகாரகிருத்தின ஓவியங்களில், 
பருத்தித்துணி பிரபலமான நுகர்தவார் கலாசசாரத்தின ததாடர்புக்ள எடுத்துககாட்டுகி்து. அதன 
உயர்வு தாழவு எனும் இரு்ம பற்சிய விமர்சனத்்த நிகழத்துவததாடு, அழகியல் உருவாககத்திறகான 
அதன தசாநதக கட்ட்மப்்பயும் அது நிறுவுகி்து.

இநத ஓவியங்க்ள உருவாககும் தசயல்மு்்யில், கித்தானக்ள எரிப்பது அடங்கும். இ்த 
தகாரகிரித் பு்கப்படம் எடுத்து ்வத்துகதகாணடு, பினனர் இநதப் பு்கப்படங்கள கருகிய 
பகுதிகளுககு பதிலாகப் பயனபடுத்தினார். இநத வழியில், வரலாறறுக காலம், மறுபி்ப்பு, அ்சிதவாளி, 
சுயம் மறறும் ஆனமா ஆகிய கருப்தபாருள்களில் அவரது ஆயவுககு ஒரு ததாடகக புள்ளியாக 
தசயல்படும் அவற்சின மாற்த்தின தருணத்்த அவர் பதிவு தசயதார்.



1  ச்டொசலொசரொசொ சி்னொ்ொ (பி. 1952, இநததாதனசசியா)

 ஒறறு்ம
2000
சவணகலம், கண்ணடாடியிலழயில மறுவடிவலமப்பு
110 × 43 × 83 செ.மீ. 
�ிறந� ்ப�ிப்பு
ஓவியக் கலலஞரின் ச�டாகுப்பு
இநச�டாசனெியடாவின் சகடாச� அலமப்பு மூலம் உருவடாக்கப்்பட்்து

ஒறறு்ம ப்டப்பானது, தபணகளின உரி் மகள் மறறும் 
சுதநதிரங்க்ளக தகாடூரமாகத் தாககி, இநததாதனசசியாவில் 

தம 1998-ல் நடநத கலவரத்திறகு எதிரான ஒறறு்ம மறறும் எதிர்ப்பின சகதிவாயநத உருவகமாகும். 
இநதச சசிறபம், ஏழு தபண உருவங்கள் ததாதளாடு ததாள் நினறு, ்ககள் ஒனத்ாதடானறு 
பி்ணநதிருகக, காற்சில் ஒரு ்க்ய மடககி உயர்த்திப் பிடித்திருப்ப்தக காட்சசிப்படுத்துகி்து. 
உருவங்களின ததார்ணகள் மறறும் தவளிப்பாடுகள், அதிர்சசசியால் வடிவ்மககப்பட்ட அவர்களின 
உளவியல் உட்பு்த்்த தவளிப்படுத்துகின்ன: வாயகள் தவத்னயால் பிளநதிருகக, அவர்களின 
முகங்கள் வானத்்த தநாககி உயர்நதுள்ளன, ஒனத்ாதடானறு இறுககமாக அழுத்தியிருககும் 
உடல்கள், ஓர் அ்சகக முடியாத ஒறறு்மச சுவ்ரப்தபால வியத்தகு மு்்யில் தநருககத்தில் 
உள்ளன.

“உடலின இலககணம்” பற்சிய இத்்கய ஆயவுகள், அதன நி்லகள் பற்சிய ஆயவு மறறும் சசிறப 
தவளிப்பாடுகளின எடுத்து்ரப்பதறகான தசயல்பாடு ஆகிய்வ தடாதலாதராசா சசினாகாவின 
ந்டமு்்யில் முககியமான்வயாகத் திகழகின்ன. உயிருடன இருப்பதறகான நிகழ்வ 
அனுபவிககும் தநரடி மறறும் புலனசார்நத மு்்க்ளச சமிக்ஞ தசயயும் மறறும் உருவகப்படுத்தும் 
ஒரு வழியாக, அவரு்டய ப்டப்புகள் இயங்கிக தகாணடிருககும் தபணணின உருவத்்த தநாககி 
ஈர்ககப்படுகின்ன.

அரசசியல் தசயல்பாட்டில் சசினாகாவின தீவிர ஈடுபாட்டின பினனணியில் இ்தக கவனித்தால், 
இநததாதனசசியாவில் மனித உரி் மகள் முதல் ஜனநாயகத்திறகான தபாராட்டம் வ்ரயிலான 
முககியமான பிரசசசி்னக்ள எதிர்தகாள்ளப் பயனபடுத்தப்படும் அன்ாட மனிததநயம் மறறும் 
இலட்சசியவாதத்திறகு இநதப் ப்டப்பு சசி ப்பாக மரியா்த தசலுத்துகி்து.

2  அம்பன்னி சதச்தொ (பி. 1983, தாயலாநது)

 ஒளி (24:31)
2013
8 புலகப்்ப்ஙகளின் ச�டாகுப்பு, கடாகி�த�ில ேிறமி அச்சு
180 × 120 செ.மீ. (ஒவசவடான்றும்)
ெிஙகப்பூர்க் கலல அருஙகடாட்ெியகத�ின் ச�டாகுப்பு

ஒளி (24:31) எனனும் ப்டப்பில், உடல் எனபது அ்டயாள வி்ளவுகள் மறறும் பல பரஸபர 
இணககங்களின சசிககலான சுழறசசிககான ஒரு தளமாகக கருதப்படுகி்து. எட்டு நிஜ அளவிலான 
உருவப்படங்கள் கருப்புத் துணிப் பர்கா்வ அணிநதிருககும் உருவங்க்ளக தகாணடுள்ளன. 
முதல் பார்்வயில் அ்வ முககாடிடும் ந்டமு்்களின வழககமான பிரதிநிதித்துவங்களாகத் 
ததானறுகின்ன. இருப்பினும், தநருககமாகப் பார்த்தால், துணியின இருளால் கட்ட்மககப்பட்ட 
அவர்களின உடலின பாகங்க்ளக கவனிககலாம்.

அம்பனனி சத்ததா்வப் தபாறுத்தவ்ர, வி்லமதிப்பற்தாகக கருதப்பட்டு, அதனால் பாதுகாககப்பட்ட 
உடலும்கூட ஒரு தனிப்பட்ட அ்டயாளம் மறறும் தனனாட்சசிககு ஆதாரமாக உள்ளது. அவரது 
உருவப்படங்கள் உடலின தவளிப்பாட்டி்ன விளககுவதில் உள்ள சசிககல்க்ள எடுத்துககாட்டுகின்ன. 
தமலும், சத்ததாவின பினபுலமான, முஸலீம்கள் தபரும்பான்மயாக வாழும் தாயலாநதின பட்டானி 
மாகாணத்தின, தாககம் அவரிடம் காணப்பட்டது. அங்குக கலாசசார அ்டயாளம், ததசசிய அரசு மறறும்  
வாழக்கயில் நம்பிக்க ஆகியவற்சின வி்ளவுகள் தீவிரமாக உணரப்படுகின்ன. ஒளி (24:31)  
ப்டப்பில், முககாடிடும் ந்டமு்்களுககான தவவதவறுபட்ட அர்த்தங்க்ளக கருத்தில் தகாள்கி்து.  
தமலும், இநத ந்டமு்் பற்சிய சத்ததாவின தசாநதக கணதணாட்டத்்தயும் இது 
தவளிப்படுத்துகி்து.



3  ச்டொ்னொ ஓங் (பி. 1978, சசிங்கப்பூர்)

 பராமரிப்பாளர்
2008
்பலலூ்க ேிறுவல
8 × 5 × 2.7 மீ. 
ெிஙகப்பூர்க் கலல அருஙகடாட்ெியகத�ின் ச�டாகுப்பு

இநதப் ப்டப்பில், தடானா ஓங் ஒரு கறப்னயான அ்மப்்ப உருவாககுகி்ார். இது, அதமரிகக 
மத தபாதகரான தரவதரணட் சசிட்னி குலிக அவர்களால் ததாடங்கப்பட்ட நட்புப் தபாம்்மத் 
திட்டத்தின வரலாற்் விரிவுபடுத்துகி்து.

1924-ஆம் ஆணடில், அதமரிககக காங்கிரைால் நி்்தவற்ப்பட்ட குடிநு்ழவுச சட்டத்தால் 
தூணடப்பட்ட தரவதரணடின திட்டம், 1927-ல் நல்தலணணத்திறகான சமிக்ஞயாக, 
அதமரிககாவிலிருநது ஜப்பானுககுக தகாடுககப்பட்ட, மிகவும் தகாணடாடப்பட்ட நீலககண 
தபாம்்மகளின பரிசசிலிருநது ததாடங்கியது. ஆடம்பரமாக அலங்கரிககப்பட்ட கிதமாதனா 
உ்டயணிநத தபாம்்மக்ள அதமரிககாவுககு அனுப்பியதன மூலமாக, ஜப்பானும் அநத 
மரியா்த்யத் திருப்பிச தசலுத்தியது. துரதிருஷடவசமாக, தபர்ள் து்்முகக குணடுதவடிப்பு 
மறறும் அதறகு அடுத்த இரணடாம் உலகப் தபார் ஆகியன அநத நாடுகளுககி்டதயயான 
உ்்வ தமாசமாககின. தமலும், இநதப் தபாம்்மகள், அநதநத நாடுகளின தூதர்களாகவும் 
பிரதிநிதிகளாகவும் பார்ககப்பட்டதால், அதிகரித்து வநத ப்க்மயின சு்ம்ய அ்வ தாங்கின. 
பல தபாம்்மகள் அழிககப்பட்டன, அருங்காட்சசியகச தசகரிப்புகளிலிருநது அகற்ப்பட்டன அல்லது 
பார்்வயிலிருநது அகற்ப்பட்டன.

இநத வரலாறறு நிகழவிறகு ஓங் திரும்பியதில், தபாம்்மகளின நி்ன்வப் 
பார்த்துகதகாணடிருப்பதாகத் ததானறும் ஒரு பராமரிப்பாளர் ததானறுகி்ார். இநதக காட்சசியில் 
பதிககப்பட்ட காதணாளிகள், தநரமானது உதித்து ம்்யும் ஒளி தவளிசசத்தில் அவற்சின 
இருப்்பச சாட்சசியாககிக கடநது தசல்வ்தக காட்டுகின்ன. மறறும், இறுதியாக அநதப் 
தபாம்்மகள் நட்தபாடு சநதித்துக தகாணட்தக காட்டுகின்ன.



1  ச�ொலி ஸொஸ்்னர் (பி. 1951, அதமரிககா)

 இரணடாம் மூசசு
2005
சூப்்பர் 16 மி.மீ. ்ப்ம், மின்னிலக்கமயமடாக்கப்்பட்்து, வண்ணம் மற்றும் 
ஒலி (இருமூலச் சூசழடாலி), 10:16 ேிமி்ம்
ஸ்டாட்லிச் முசீன் சூ ச்பர்லின், சேஷனலசகலரியின் �ிரட்டு
2005 ஃப்ரூணச் ச்ர் சேஷனலசகலரியடால வடாஙகப்்பட்்து

இரணடாம் சுவாசம் எனும் ப்டப்பு தபர்லினின நீணட 
மறறும் கட்டுககடங்காத வரலாற்சின விளககத்்த த�ாலி 
தசௌஸனரின நாடகத்தின மூலம் வழங்குகி்து. 1990-களில் 

அநத நகரத்தில் வாழநது பணிபுரிநததபாது ஈர்ககப்பட்டு, ரப்பர் சசிலிககான மறறும் பினனப்பட்ட 
தபாருட்க்ளகதகாணடு மூனறு தபரிய உருவங்க்ள ஒரு ததாடராக தசௌவுஸனர் உருவாககினார். 
தபாட்ஸதடமர் பிளாட்ஸ, நியூ தநஷனல்தகலரி, ஸப்ரீ ஆறு மறறும் இப்தபாது இடிககப்பட்ட பாலஸட் 
தடர் ரிபப்ளிக தபான் நகரத்தின முககிய அ்டயாளங்களில் படமாககப்பட்ட காட்சசிகளில் 
தசௌவுஸனர் இநத உருவங்களுடன ஊடாடுவ்த இநதப் படத்தில் காணலாம். ஒவதவாரு 
காட்சசியிலும், உருவங்களின எ்டயானது அவரது அ்சவுகளுககு இணங்க எதிதராலிப்ப்த நாம் 
காணகித்ாம். கருத்தியலிலிருநது நிஜமாக மாறும் வரலாற்சின உருவகதம உடல் எனப்த இது 
உணர்த்துகி்து.

தசௌஸனர் இநத உருவங்களுடன ஊடாடுவது, அவரது உடலின ஈர்ப்பு வி்சயின மூலம், பல்தவறு 
சூழல்களுககு வடிவம் தகாடுககி்து. நகரத்்த ஒரு தம்டயாகக கருதியதில், தசௌஸனர் 
இடத்்தயும் அதனுள் உள்ள தபாருள்கள் மறறும் உடல்க்ளயும் ம்்முகமாகக கு்சிப்பிடுகி்ார். 
அவரது நடன அ்மப்பு, மாறுபட்ட மறறும் தநரியல் அல்லாத காட்சசிக்ளயும் சூழல்க்ளயும் 
வழங்குகி்து. அ்வ, பரிசசயமான தளங்களின வழககமான ஒருங்கி்ணப்புக்ளத் த்லகீழாக 
மாறறுகின்ன. அவற்சின அன்ாடச தசயல்பாடுகளுககு இ்டயூறு வி்ளவித்து புதிய 
அகநி்லக்ள வழங்குகின்ன.

2  புரூஸ் ்�ௌ்மன (பி. 1941, அதமரிககா)

 உடல் அழுத்தம்
1974
சுவர், வடாெகம் மற்றும் சுவசரடாட்டி
மடாறு்பட்் அளவுகள் 
ஃப்சரட்ரிக் கிறிஸடியன் ஃப்ளிக் ச�டாகுப்பு இம் ஹடாம்்பர்கர் ்படான்சஹடாஃப், ச்பர்லின்

ப்ரூஸ நவமானின உடல் கூறு சார்நத ப்டப்புகளில், சாதாரணமாகத் ததானறும் அ்சவுகளால் 
நம் கவனத்்த ஈர்ககும் உடல் ஒரு சகதிவாயநத சாதனம். இதறகு ஒரு பரிசசசியமான 
உதாரணம், அவரது ஆரம்பகாலத் தனிக காதணாளியான ஒரு சதுரத்தின சுற்ள்வச சுற்சி 
மி்கப்படுத்தப்பட்ட மு்்யில் நடநது தகாள்வது (1967-8). இநதப் பயிறசசி்ய தநௌமன மீணடும் 
மீணடும் தசயவது, இடத்்தக கு்சிப்பது மட்டுமல்லாமல், உடலின வரம்புக்ளயும் கு்சிககி்து. 
தநௌம்னப் தபாறுத்தவ்ர, அலங்கரிககப்படாத உடல்கூட, ஆராயவதறகான சாத்தியககூறுகளால் 
நி்்நதுள்ளது.

உடல் அழுத்தம் தநௌமானின கருத்தியல் மறறும் தசயல்தி்ன அணுகுமு்்க்ள 
ஒருங்கி்ணககி்து. அவரது பல ப்டப்புக்ளப் தபாலல்லாமல், தநௌமா்ன விட 
பார்்வயாளர்கதள இங்கு இ்தச தசயலாககுபவர்கள். உடல் அழுத்தம் ஓர் அ்சிவுறுத்தல் 
ததாகுப்்பக தகாணடுள்ளது. இது தங்கள் உட்ல ஒரு சுவரின விட்டுகதகாடுககாத தமறபரப்பில் 
அ்சிமுகப்படுத்தி, அதன எதிர்ப்்ப எதிர்தகாள்ளவும் அத்ன உணர்நது தகாள்ளவும், 
பார்்வயாளர்க்ள அ்ழககி்து. இது, சுவரின மறுபு்த்திலிருநது சுயமானது திருப்பித் 
தள்ளுவ்தப் பற்சிய பரிதசாத்னககு வழிவகுககி்து. அத்துடன, அதன வடிவம், த்ச 
உ்ளசசல் மறறும் உணர்வுகள் தபான் அவர்களின உட்லப்பற்சிய ஆயவுககும் வழிவகுககி்து. 
ப்டப்பானது உடல்சார்நத பயிறசசியிலிருநது மனம்சார்நத பயிறசசியாக மாறும்தபாது, சுவர் திடீதரன 
ம்்நதுவிடுவ்தப்தபாலத் ததானறுகி்து. தமலும், எஞசசியிருப்பது உடல் மட்டும்தான; ஒதர 
தநரத்தில், நனகு பழககமானதாகவும் ஆனால் புதிதாக அனுபவிககப்படுவதாகவும் உள்ள ஒனறு.

பீடத்தின அடுககிலிருநது ஒரு க்லப்ப்டப்புச சுவதராட்டி்யத் தயவுதசயது 
எடுத்துகதகாள்ளுங்கள்.



1  ்டொங் ்டொ வு (பி. 1943, சசிங்கப்பூர்)

 சசியூப் நகாசத்தீனுககான நி்னவுசசசினனம்
1991
மரம் மற்றும் பூச்சு
மடாறு்பட்் அளவுகள் 
ெிஙகப்பூர்க் கலல அருஙகடாட்ெியகத�ின் ச�டாகுப்பு

டாங் டா வு சசிங்கப்பூரில் சமகாலக க்லயின வளர்சசசியில் 
ஒரு முககிய நபராக உள்ளார். அவரின முககியமான நிறுவல், 
சசிறபம் மறறும் நிகழத்துக்ல சார்நத ப்டப்புகளுககாகப் 
தபயர்தபறறு விளங்குகி்ார். சசியூப் நகாசாதீனுககான 

நி்னவுசசசினனம் சுறறுசசூழல் மறறும் சூழலியல் பிரசசசி்னகளில் டாங்கின ஆயவுக்ளத் 
ததாடர்கி்து. இது தாயலாநதுச சுறறுசசூழல் பாதுகாவலர், சசியூப் நகாசாத்தீனின நி்னவாகச 
தசயயப்பட்டது. எனதவ, அரசு தயாரித்த நி்னவுசசசினனத்துடன ஒப்பிடு்கயில், இது தவணடுதமனத் 
அதிகமான பசசாதாப உணர்்வ எழுப்பும் வ்கயிலும், பாரம்பரியத்்தக கு்்வாகக ்கயாணடும் 
தசயயப்பட்ட ஒரு நி்னவுசசசினனமாகும்.

நகாசாத்தீன ஒரு தீவிரமான மறறும் ஆர்வமுள்ள தசயறபாட்டாளர் மறறும் அ்சிஞர் ஆவார். அவர் 
சசிதயா லான ஏரி, துங்யாய நதரசுவான வனவிலங்குச சரணாலயம் மறறும் �ுவாய கா காங் 
வனவிலங்குச சரணாலயம் ஆகியவற்சின பாதுகாப்பிறகாக அயராது பிரசசாரம் தசயதார். 
நகாசாத்தீன, ததாடர்சசசியான சவால்களுடன, இறுதியில் தவல்ல முடியாததாக உணர்நத, ஓர் எழுசசசிப் 
தபா்ர எதிர்தகாணடார். நகாசாத்தீன 40 வயதில் தனது உயி்ர மாயத்துக தகாணடார். இநத 
மாதபரும் நிகழவானது, தசப் நகாசதீன அ்ககட்ட்ள்ய நிறுவுவது உட்பட்ட பல நடவடிக்கக்ள 
எடுகக ஊககுவித்தது. நகாசாத்தீனின தபாற்த்தகக பாதுகாப்புப் பணி, ஒரு த்லமு்் இளம் வன 
தராநது அதிகாரிகளுககு ஊககமளித்தது. இநத ஒரு நிரநதரமான புகழ, அவர் கனவிலும் நி்னத்துப் 
பார்ககாததாகும்.

டாங்கின நி்னவுசசசினனம் நகாசாத்தீனின துணிசச்லயும் துணிசசலான முயறசசி்யயும், ஓர் 
எளி் மயான படகு நீதராட்டத்்த எதிர்த்துச தசல்வ்தக காட்டுவதன மூலம், நி்னவுகூர்கி்து. 
இநத உருவப்படம் தறதசயலாக ஒரு தாய மரபுத்ததாட்ரக (“เขน็ครกขึน้ภเูขา”) கு்சிப்பிடுகி்து. இதன 
தமாழிதபயர்ப்பு, ஓர் அர்வக கல்்ல ஒரு ம்லயின தமல் தள்ளுவ்தக கு்சிககி்து. இது ஒரு 
கடினமான அல்லது சாத்தியமற் பணி் யக கு்சிககி்து.

2  ச்ப்ரியல் பொ்ரச்டொ (பி. 1957, பிலிப்்பனஸ; இ. 2020, பிலிப்்பனஸ)

 ஒனறு
1999
கலப்பு ஊ்கம்
69.5 × 57.7 × 17.4 செ.மீ. 
ெிஙகப்பூர்க் கலல அருஙகடாட்ெியகத�ின் ச�டாகுப்பு

தகப்ரியல் பாதரதடாவின திரள்கள் ஒதர தநரத்தில் விசசித்திரமான்வயும் அத்ததாடு 
அறபுதமான்வயும் ஆகும். சசிககலான பல்தவறு வ்கப்பட்ட கணதடடுககப்பட்ட தபாருள்கள் 
மறறும் தறதபாதுள்ள தபாருள்க்ளப் பயனபடுத்தி சாமர்த்தியமாகப் ப்டககப்பட்டுள்ளது. ஓர் 
இருப்பின உணர்வும் உயிர்வாழும் உணர்வும், எங்கும் நிலவியும் பரவியும், பார்்வயாள்ர 
பாதரதடாவின சசிககலான உலகங்களுககுள் ஈர்ககி்து. ஒரு முனதனாடி இயகக ஓவியக க்லஞராகப் 
பினனாளில் புகழதபற் பர்தரதடாவின பிறகாலப் ப்டப்புகளின இயககதவாட்டத்்த ஒனறு 
தகாணடிருககவில்்ல. என்ாலும், அதன இயநதிரத்தனமான நுணுககமும் துல்லியமும் ஒரு 
்கககடிகாரம் தசயபவரின ்கத்தி்்ன நி்னவுபடுத்துகி்து.

ஒரு ஸபானிஷ பிரபுவின அலங்கரிககப்பட்ட ஒரு சாணதடா சசி்ல்ய தவளிகதகாணர, ஓர் 
அ்மதியான புத்தரின த்ல தி்ககப்பட்டுக காட்சசியளிககி்து. அவர்களின முகங்கள் மாறுபட்டதாகத் 
ததான்சினாலும், விதநாதமாக அ்வ ஒனறுகதகானறு இணககமாகவும் உள்ளன. அ்வ உண்மயில் 
சசி குகள் தகாணட உடறபகுதி ஒன்்ப் பகிர்நதுதகாள்கின்ன. இது சசிலு்வகள், கடவுள்கள், 
ததயவங்கள், புனிதர்கள் மறறும் மடத்து்விகள் ஆகியவற்ாலான, தீவிரமான மர்மமும் புனிதமும் 
கலநத ஒரு விசசித்திரமான கல்வ்ய தவளிப்படுத்துகி்து.

பரிசசின பினனணியில், மனித நி்ல, அதன இரு்மகள் மறறும் தபாராட்டங்க்ள விசாரிப்பது 
தபாலதவ, கறப்ன மறறும் சாத்தியககூறுகளின பயணங்க்ளகதகாணடும் ஒனறு பார்ககப்படலாம்.



3  அநச்தொணி லொவ் (பி. 1933, மதலசசியா; இ. 2016, மதலசசியா)

 விணதவளி முட்்டகள்
1970
அலுமினியம்
23 × 52 × 25 செ.மீ. (ஒவசவடான்றும்)
ெிஙகப்பூர்த ச�ெியக் கலலக் கடாட்ெிக் கூ்த�ின் ச�டாகுப்பு

அநததாணி லாவின ப்டப்புகளில், துல்லியமான தபாருள்க்ளப் பயனபடுத்துவதன மூலம், 
கருத்து மறறும் கருப்தபாருளுககு அவர் உயிர்தகாடுத்தார். வால் தகாணட இநத வடிவங்கள் 
வால்நட்சசித்திரங்க்ள நி்னவுபடுத்துகின்ன; அவற்சின தமறபரப்புகள் தவணடுதமனத் 
தமருகூட்டப்படாமல் தபாலிவு தசயயப்பட்டுள்ளன. அ்வ இயங்கிகதகாணடுள்ளன அல்லது 
இயங்கிகதகாணடு இருநதன என் ததாற்த்்த இது உருவாககுகி்து. விணதவளிசார்நத 
பனிப்தபார்ப் பநதயத்தில், நிலாவில் கால் ்வத்தது ஒரு சாத்ன என்ாலும், லாவின விணதவளி 
முட்்டகள் தவறு ஒரு பரிமாணத்தில் தசல்கின்ன. மனிதர்களின வினதவளி ஆயவு மறறும் புதிய 
எல்்லக்ளத் ததாடுவது ஆகிய்வ ஏறபடுத்தியிருநத உறசாகம் மறறும் சாத்தியககூறுகளில் 
சசிககியிருநதாலும் கூட, அது, அரசசியல் அல்லது ததசசியத்்தவிடவும் அழகிய்லச சார்நதுள்ளது.

மதலசசியாவில் நவீனச சசிறபகக்லயின முனதனாடியாகக கருதப்படும் லாவின, ஒரு மிகச சசி நத 
ப்டப்பாக விணதவளி முட்்டகள் கருதப்படலாம். தநருப்பின தமயதபாருள் / ஜின அபி (1959), 
வி்டசதசவல் / ஆயாம் ஜனதன (1963) மறறும் காடு / ரிம்பா (1967) தபான் இயற்க மறறும் 
கூறுக்ளக கருப்தபாருள்களாகக தகாணட சசிறபங்களுககாக அவர் பரவலாக அ்சியப்பட்டார். 
பதிவுகளினபடி, விணதவளி முட்்டகள் முதனமுதலில் 1970-ஆம் ஆணடில் பலாய தசனி 
லுகிஸ தநகாராவில் நடநத 13-வது ததசசியக க்லக கணகாட்சசியில் அ்சிமுகப்படுத்தப்பட்டது. 
அதமரிககாவின இநதியானாப் பல்க்லககழகத்தில் தமலும் படிப்பதறகாக 1968-ல் லாவ 
ஃபுல்பி்ரட் உதவித்ததா்க்யப் தபற்பி்கு, 1969-ஆம் ஆணடில் அதமரிகக விணதவளி வீரர்கள், 
நீல் ஆம்ஸட்ராங் மறறும் எட்வின “பஸ” ஆல்ட்ரின ஆகிதயார் முதலில் நிலாவில் கால்பதித்ததறகு 
அடுத்த ஆணடில் இது ந்டதபற்து.
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 ததனகிழககு ஆசசியாவினமுககிய அகராதி: எஃப் ஃபார் ஃதபால்ட்
2021 
ேடா்ணய வடிவலமப்பு்ன் இல்ணநது
ஓவியக் கலலஞரின் புத�கம்
2021
மூ்ப்்பட்் ேிலல: 13 × 15.5 செ.மீ.
�ிறந� ேிலல: 42 × 25 செ.மீ.
ஓவியக் கலலஞரின் ச�டாகுப்பு
இநச�டாசனெியடாவின் சகடாச� கலவிக்கழகம் மூலம் உருவடாக்கப்்பட்்து

எஃப் ஃபார் ஃதபால்ட், த�ா சூ நியனின இனனும் ததாடர்நது ந்டதபறறுக தகாணடிருககும் 
தமறதகாள் திட்டமான ததனகிழககு ஆசசியாவின முககிய அகராதி (CDOSEA), 2012-ல் ததாடங்கியது. 
ததனகிழககு ஆசசியா்வப் பற்சி அ்சிநது தகாள்வதறகான மாறறு அணுகுமு்்யாக இநத 
அகராதி வடிவ்மககப்பட்டுள்ளது. அப்பகுதியின வரலாறுகள், கலாசசாரங்கள் மறறும் 
அனுபவங்களுககுப் பதிலளிககும் கருத்துகள், க்லககூறுகள் மறறும் சுயசரி் தகளின 
அடுககடுககான கணதணாட்டத்்த அது முன்வககி்து. ஆங்கில (லத்தீன) எழுத்துகளின 
வரி் சப்படி ஒழுங்க்மககப்பட்ட அதன தசாறகளின ததாகுப்பு முதலில் இ்ணயக கட்ட்மப்பாக 
தவளிடப்பட்டது. தி்ரப்படம் மறறும் நாடகப் ப்டப்புகள், அத்ததாடு நிறுவல் உட்பட, இநதப் 
ப்டப்பு தவவதவறு வடிவங்க்ள எடுத்துள்ளது. இங்தக, இது அகராதியின தரவுத்தளத்திலிருநது 
தகட்தபாலிக காட்சசியிலிருநது எடுககப்பட்ட படங்க்ளகதகாணட முடிவற் நிஜமான புத்தகமாக 
உருதவடுத்திருககி்து. அதன மடிககப்பட்ட பககங்கள் ததனகிழககு ஆசசியா்வ உள்ளடககிய 
அர்த்தங்களின உருவமற் ததாகுப்்ப எதிதராலிககும் ஒரு நுணணிய மறறும் பல்வ்க ஒலிக்ள 
உள்ளடககிய ஒரு காணல் அனுபவத்்த வழங்குகின்ன.

அகராதியின உள்ளீடுகளில், “Y” என் எழுத்து இணங்குதலின கருத்்தக கு்சிப்பிடுவதில் 
பரிசுடன எதிதராலிககி்து. அகராதியில் உள்ள “இணங்குதல்” எனபது காலனித்துவ 
தவற்சிககான பிராநதியத்தின ஒப்புத்ல வ்கப்படுத்தப் பயனபடுகி்து. அது நி்ல்ம்யப் 
புரிநதுதகாணடததாடு ததாடர்புபடுத்தப்படுகி்து. காணபது எனபது இணங்குவறகு, காணப்படுகி் 
தபாருள் மூலம் சுயத்்த மாற்சிகதகாள்ள அனுமதிப்பதறகு: “படங்கள் உங்களுககுள் நகர்வது 
தபால, நீங்கள் படங்களின உட்பு்த்திறகு நகர்கிறீர்கள்,” எனறு அகராதி்ய விவரிப்பவர் 
கிசுகிசுககி்ார். பரிசு எனனும் ப்டப்பில் பயனபடுத்தப்பட்டிருப்ப்ததபால, ஒரு பரி் சப் தபறுவது 
அதன கடப்பாடுகள் மறறும் மா்த்தகக வி்ளவுகளுககு இணங்குவதாகும்.


