
ல�ோன்லி வெக்டர்ஸ் (Lonely Vectors), தஞலசோங் பகோரில் உள்ள 
ஒருங்ககிணைநத ணையம் (டிஸ்்டரிபோர்க) சிங்கப்பூர்க கண� 
அரும்வபோரு்ளகததகின் (SAM) புதகிய இ்டததகின் அடிவயோற்ி இயங்குககி்து. 
துண்முகததுககு அருலக அணைநதகிருப்பதோல் இநத இ்டம் உ�கப் 
வபோரு்ளியண�யும் அதன் அணசெியககங்கண்ளயும் பிரதகிநகிதகிப்பதோக 
உள்ளது. இநதக கணகோ்டசி, அணதப் பிரதகிபலிப்பலதோடு, சரககுகள ைறறும் 
வபோருளக்ளின் ெிநகிலயோகததகிறகு அப்போல், இயங்ககிகவகோணல்ட இருககும் 
இநத உ�ககினோல் தண்ளயிலிருநது ெிடுெிககப்ப்டடு ைிதககெி்டப்ப்டடுள்ள 
ைற் புெிசோர் அணைப்புகண்ளயும் ெர�ோறுகண்ளயும் பிரதகிபலிகககி்து. 
சி்ப்புப் வபோரு்ளியல் ைண்ட�ங்க்ளின் உருெோககததகிலிருநது பு�ம் 
வபயரும் லபோககுகள ெணர, ெிணத ெிநகிலயோகததகிலிருநது ைிகப் வபரிய 
லதோ்ட்டங்களுகவகதகிரோக ெிெசோயிக்ளின் அரசியல் இயககங்கள  ெணர, 
நகி�ம் ைறறும் தணணீரின் சைன்போ்டற் ெிநகிலயோகததகிலிருநது 
கோ�ப்லபோகககில் கோைோைல் லபோன உ�கங்கள ெணர, ல�ோன்லி வெக்டர்்்ஸ 
நோம் வதோ்டர்புவகோளளும் வெவலெறு ெழிகண்ளக கணலைோ்ட்டைிடுககி்து.

ல�ோன்லி வெக்டர்ஸ்
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1 ஜரினோ முகம்ை்ட, லஜோயல் ்டோன். ஜோககரி சோன்
தஞலசோங் ரிைோவுககோன ்டலயோரோைோககள
2022
ப� ஒ்ளிெழி வீடிலயோ கண�ப் பண்டப்பு, 
பு்ளிககணெககும் ஜோடி, கோறறுக கருெிகள, ஆெி 
வீடுகள, மீ்டவ்டடுககப்ப்ட்ட கோர், ைைல், போண்: 
பரிைோைங்கள ைோறுப்டககூடியணெ.

ல�ோ ்ஸூ நகியனின்
ஈரப்பதததகிறகு H-
2022–   
வையநகிகர் யதோர்ததக கண�ப் பண்டப்பு, 
ஆம்பிசோனிக (ambisonic ) ஒலி, 9 நகிைி்டம்

சியன் வ்டயரி்ட
(வ�ன்்ி கவ்ஸரிசின் ஒததுணழப்பு்டன்)
ைன்னிப்புக லகோரும் ைரம்
2022
புததகங்கள, நகி� ெணரப்டங்கள, துைியில் 
பூதணதயல் ைறறும் ைின்னி�கக அச்சு: 
பரிைோைங்கள ைோறுப்டககூடியணெ

டிிஃபனி சுங்
குடிப் வபயர்ச்சி ெர�ோறண  ்ைறுக்ட்டணைததல்: 
ப்டகுப் பயைங்கள, முதல் புகலி்டத 
துண்முகங்கள, ைறுகுடிலயற் நோடுகள
2017
துைியில் பூதணதயல், 140 × 350.5 வச. மீ

ல�ோ ருய ஆன்
வபோரு்ளியல் ைகக்ளில் நுணழககி்து 
2021–2022
ெிரிவுணர, வீடிலயோ கண�ப்பண்டப்பு, தோ்ளில் 
ைின்னி�கக அச்சி்டல்கள, ைோநோ்டடு லைணச, 
அலுெ�க நோறகோலிகள, லைணச, முககோலி, புததகத 
தளளு ெணடி, புததகங்கள, வெப்பக குடுணெ, 
லகோப்ணபகள, த்டடுகள, அகரிலிக வபயர்ப் ப�ணகப் 
பிடிப்பி: பரிைோைங்கள ைோறுப்டககூடியணெ.

ஷூ லீ சியோங்
UKI ணெரஸ் எழுச்சி 
2022
ைின்னி�ககக கண�ப் பண்டப்பு, வீடிலயோ: HD, 
ஏழு ஒ்ளிெழிகள, 16:9 ெடிெம், ெணைம் ைறறும் 
லைோலனோ, ஸ்டிரிலயோ, சரவுண்ட, 2 நகிைி்டம் (சுறறு)

லபோ ெோங்
உ்டபு் அம்சங்க்ளின் ஊறறு
2022
கோங்கரீ்ட தூண, ஒ்ளிர்ெி்ளககுக குழல்கள, 
கணைோடி அடிதத்ளம் ைறறும் வசடித வதோ்டடிகள: 
பரிைோைங்கள ைோறுப்டககூடியணெ.

P7:1SMA 
ல�ோடிங்/அன்ல�ோடிங்
2022
கண� நகிகழச்சி, வீடிலயோ கண�ப்பண்டப்பு, எிஃகுத 
தகடு, உல�ோகக கூறுகள: பரிைோைங்கள 
ைோறுப்டககூடியணெ.

ைனித சூழலியல்களுககு லைல்

வதோழி�ோ்ளர் அணசெியககங்கள வெப்ப ெணரப்டங்களும் வெப்ப 
ைண்ட�ங்களும்
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LEVEL 1

தஞலசோங் ரிைோவுககோன லைலும் சி� ்டலயோரைோககண்ள த்ளம் 5இல் தஞலசோங் பகோர் 
துண்முகதணத லநோகககியுள்ள தோழெோரததகில் கோை�ோம்“



வபோருளகள ைறறும் மூ�தனததகின் உ�க்ளோெிய ஓ்ட்டததகிறகு ெழியணைததுத தரும் 
அதறககிணையோன ஒரு சகதகி வதோழி�ோ்ளர்கள. குறுககிய கோ�ப் பு�ம் வபயர் 
வதோழி�ோ்ளர்கள உ்டப்டப் ப� வதோழி�ோ்ளர்கள, லெண� ெோயப்புகண்ளத லதடி இ்டம் 
வபயர்ககின்்னர். உ�கையைோககல். உ�வகங்கும் தண்டயற் ெர்ததகம் ைறறும் 
இ்டப்வபயர்ெின் யுகைோகப் லபோற்ப்பபடுககி்து. இது, ந்டைோ்ட்டம் ைிகுநத லைல் த்டடு 
ைககளுககு நகிச்சயம் உணணை என்்லபோதும், இநதத வதோழி�ோ்ளர்களுககு அநத 
அ்ளவு வபோருநதோது. 

கோ்டசிக கூ்டம் 1-ககு வெ்ளிலய அணைநதுள்ள லபோ ெோங்ககின் (Bo Wang)உ்டபு் 
அம்சங்க்ளின் ஊறறு (Fountain of Interiors) இநத ஓெியரின் 2016 வரசிவ்டன்சியின் 
(residency) நீ்டசியோகும். அதகில் இெர் சிங்கப்பூணரச் சுற்ியுள்ள ப� பயன்போ்டடு 
இ்டங்க்ளின் ெி்ளககு வெப்ப நகிண�ண்ளக கோ்டடியிருநதோர். அெர் தகிர்டடிய ைோதகிரிக்ளில், 
பு�ம்வபயர் வதோழி�ோ்ளர் ெிடுதகிக்ளின் ெி்ளககு வெப்பநகிண�கல்ள, கு்ிப்போக 
சிங்கப்பூரின் நகர்ணையப் பகுதகிக்ளில் கோைப்ப்ட்ட இதைோன வெ்ளிச்சதது்டன் 
ஒப்புலநோகக, ைிகக கடுணையோனணெயோகவும் அதகிக ஊதோ நகி்ததணெயோகவும் 
இருநதன. இநத அெதோனிப்புக்ளின் அடிப்பண்டயில், உ்டபு் அம்சங்க்ளின் ஊறறு, தன் 
கெனதணத, க்ட்ட்டககண� ைறறும் க்டடுைோனததகின் மீது தகிருப்புககி்து. சிங்கப்பூரின் 
நகர்ப்பு் நகி� ெடிெணைப்புககுப் பு�ம்வபயர் வதோழி�ோ்ளர்கள இன்்ியணையோதெர்கள. 
உ்டபு் அம்சங்க்ளின் ஊறறு, ப� க்ட்ட்டங்க்ளின் க்டடுைோன எலும்புககூ்டண்ட 
வெ்ளிப்படுததகி இணதக கோ்டடுககி்து. ைததகிய கோங்கரீ்ட தூைின் ெழிலய ஒ்ளிவீசும் 
ெி்ளககுகள உணணையோன ைறறும் வசயறணகயோன வெவலெறு தோெரங்க்ளோல் 
சூழப்ப்ட்ட ஒரு கணணைக கூச ணெககும் பிரகோசைோன நீர்வீழச்சிணய 
உருெோககுககின்்ன. ைற் ப� க்ட்ட்டககண� அண்டயோ்ளச் சின்னங்கண்ளப் லபோன்ல் லபோ 
ெோங்ககின் பண்டப்பும் இயறணகககும் வசயறணகககும் இண்டலய ஊச�ோடுககி்து. இநதப் 
பண்டப்பு, பு�ம்வபயர் வதோழி�ோ்ளர்க்ளின் சிரைைோன லெண� நகிண�ணைகண்ள 
அடிகலகோடி்டடுக கோ்டடுெலதோடு, தங்களுண்டய வபரும் முயறசியிலும் உணழப்பிலும்  
க்ட்டப்ப்ட்ட ஒரு நகரததகின் கணணைக கூசணெககும் ெி்ளகவகோ்ளியில் ெோழ லநரும் 
லைோசைோன நகிண�ணைணயயும் கோ்டடுககி்து.  

P7:1SMAயின்- ல�ோடிங்/அன்ல�ோடிங் (Loading/Unloading), நவீனச்  சிறபம்  ைறறும் பல்லெறு 
வப்ளதகிகக குறுககீடுக்ளின் மூ�ம் இநதக கணகோ்டசி தஞலசோங் பகோர் துண்முகததகிறகு 
அருலக அணைநதகிருப்பணதக கோ்டடுககி து. பிரதோனைோன க்ட்டணைப்பு ப� கூறுகண்ளக 
வகோண்டணைநதது. இது கணகோ்டசி முழுெதும் P7:1SMA-யின் துணைெர்க்ளோல் 
நகிகழததப்படும் பல்லெறு நகிகழச்சிகள ைறறும் வசயறபோடுக்ளின் ெழி பிரிககப்ப்டடு 
மீணடும் ஒன்்ிணைககப்ப டும். இநத நகிகழச்சிக்ளின்லபோது, இநதத துணைெர்கள 
க்ட்டணைப்பின் கூறுகண்ள நகர்ததும்லபோது க்ட்டணைப்பு படிப்படியோகத தணர ை்ட்டைோககிெிடும். 
அதணனயடுதது போர்ணெயோ்ளர்கள அெர்க்ளின் ஒததகிணககண்ளயும் வசயறபோடுகண்ளயும் 
ஆெைப்படுததும் தகிணரப்ப்டம் ஒன்ண்க கோணபோர்கள. இநதக கண�ஞர்கள, தஞலசோங் 
பகோர் துண்முகத வதோழி�ோ்ளர்க்ளி்டம் ெிரிெோக உணரயோடி, தங்கள ந்டன அணைப்பில் 
நகிகழ லநர அெதோனிப்புகண்ளயும் லசர்ததுக வகோணடிருகககி ோர்கள. ல�ோடிங்/அன்ல�ோடிங், 
கப்பல் துண்முகங்கள லபோன்  ்ைனிதனோல் க்ட்டப்ப்ட்ட பிரைோண்டைோன க்ட்டணைப்புகள 
அதீத வசயறதகி ன் ைிககணெ எனக கூ்ப்படுெணதக லகளெிககுள்ளோககுககி து. இநத 
அணைப்புகண்ளக க்ட்ட உதெிய வதோழி�ோ்ளர்கள எப்படிக கணணுககுத 
வதரியோதெர்க்ளோககப்ப்டடுெி்ட்டனர் என்பணத இது நைககு ெலியுறுததுககி து. 

ைன்னிப்புக லகோரும் ைரம் ( Penitent Plant), பிலிப்பின்ஸ் உ�ககின்   மூன்்ோெது வபரிய 
ெோணழப்பழ ஏறறுைதகியோ்ளர் என்பணத ணையைோகக வகோண்டது. வகெணடிஷ் ெணக 
ெோணழப்பழ உறபததகிணயயும் பயனீ்டண்டயும் ஆரோயநத சியன் வ்டயரி்ட (Cian Dayrit), 
இநத வெப்ப ைண்ட�ப் பழததகிறகோன உ�க்ளோெிய லதணெ ைறறும் ெிநகிலயோகச் 
சங்ககிலிணயத லதோலுரிததுக கோ்டடுககி்ோர். இநத ெோணழப்பழ உறபததகி ைறறும் 

வதோழி�ோ்ளர் அணசெியககங்கள



இ்டவெ்ளிகண்ளப் பற்ிய நம் புரிதலுககுப் ப� சையங்க்ளில் நகி� ெணரப்டங்கல்ள 
துணைபுரிககின்்ன. இம்ைணணு�ககின் லைறபரப்ணபக கோ்டடும் நகி� உருெப்ப்டங்கள 
நகி�ப்பரப்ணப அ்ளெி்டடு ஆெைப்படுததுககின்்ன. இநத நகி�ப்ப்டங்கள 
நடுநகிண�யோனணெ என்று கூ்ப்படுககி்து. ஆனோல் கண�ஞர்கள இநதப் புெியில் 
இருககககூடிய பல்லுயிர்கண்ள முழுணையோகப் பதகிவு வசயயும் ெணகயில் 
நகி�ப்ப்டங்கண்ள உருெோககுெதறகோன சோததகியங்கண்ள ஆரோயும் அலத லெண்ளயில் 
இநத அனுைோனதணதக லகளெிககுள்ளோககுககி்ோர்கள.   

நகி�ெணரப்டெியல், ப� சையங்க்ளில் ெ்ளங்கண்ள எடுப்பதறகோன அல்�து அணதத 
தண்ட வசயெதறகுப் பயன்படுததப்ப்டடு ென்முண் ைறறும் ஒடுககுதலுககோன 
ஒரு கருெியோக ெி்ளங்கக கூடும். ைன்னிப்புக லகோரும் ைரை் (Penitent Plant) என்் 
பண்டப்பில் சியன் வ்டயரி்ட, நகி�ெணரப்டம் தயோரிப்பணதக கண்டனம் வசயககி்ோர், அதன் 
அதகிகோரததகிறகுச் செோல் ெிடுகககி்ோர். இநதப் பண்டப்பில் உள்ள ணகயோல் ெணரயப்ப்ட்ட 
நகி�ப்ப்டங்கள, நகி�ப்ப்டததகிறகு எதகிரோன ப்ட்டண்க்ளின் ெிண்ளெோகும். லெடிகணகயோன 
தனி நபர் கருதது்டன் நகி�ெணரப்டெியலுககு அ்ிெியல் தன்ணைணயயும் ெழங்குககி்து. 
ஒவவெோரு நகி�ப்ப்டமும், ைோறுப்ட்டது. வதோழி�ோ்ளர்க்ளின் ெழககைோன அன்்ோ்ட 
ந்டெடிகணககண்ள வெ்ளிப்படுததுெது. இநத ஆெைங்கண்ள இப்பண்டப்பில் 
உள்ளி்டடிருப்பதன்  மூ�ம், தரவுகண்ளத தகிர்டடுெதகில் உள்ள குண்போடுகண்ளப் 
பரிசீலிககப் போர்ணெயோ்ளர்கண்ளத தூணடுககி்ோர். ெி்ளிம்புநகிண�க கணதகளுககு 
அெற்ின் கருப்வபோரு்ளின் அடிப்பண்டயில் ஆதரெ்ளிகக நம்ணை ெறபுறுததுககி்ோர். 

இலதலபோல், ெணரெதறகும் அ்ளெிடுெதறகும் இ்டம் கு்ிப்பதறகுைோன லதணெ டிிஃபனி 
சுங்ககின் (Tiffany Chung) கண�ப் பைியிலும் துணை புரிநதுள்ளது. குடிப் வபயர்ச்சி 
ெர�ோறண் ைறுக்ட்டணைததல்: ப்டகுப் பயைங்கள, முதல் புகலி்டத துண்முகங்கள, 
ைறுகுடிலயற் நோடுகள (Reconstructing an exodus history: boat trajectories, ports of first 
asylum and resettlement countries), எனப்படும் குடிப் வபயர்ச்சி, ப்டகுப் பயைங்கள, 
முதல் புகலி்டம் ைறறும் ைறுகுடிலயற்ம் சோர்நத பண்டப்பில் சுங், 1979ககும் 1989ககும் 

வெப்ப ெணரப்டங்களும் வெப்ப ைண்ட�ங்களும்

பயனீ்டடுககு ெழி வசயயும் தறலபோணதயக க்ட்டணைப்புகண்ள ஆரோயெதறகுப் 
பதகி�ோக, வ்டயரி்ட நம் கெனதணதத வதோழி�ோ்ளர்க்ளின் அனுபெங்கள ைறறும் 
அெர்களுண்டய கணதக்ளின் மீது தகிருப்புககி்ோர். ணையத துைியில் ெோணழ ைரம் 
ஒன்று உள்ளது. அணதச் சுற்ிலும் ெோணழணயப் பயிரிடும் ைறறும் ஏறறுைதகி 
வசயெதகில் ஆதகிககம் வசலுததும் அணைப்புகண்ளயும் வதோழில் நகிறுெனங்கண்ளயும் 
கு்ிககும் அம்சங்கள உள்ளன. அது ைிண்டோலனோெில் உள்ள ெோணழத 
லதோ்ட்டங்க்ளின் கூ்டடு பிம்பததகின் லைல் அணைநதுள்ளது. இநதப் பண்டப்பு்டன், 
அணதப் பண்டப்பதகில் ஓெியருககு உதெிய பல்லெறு ஓெியங்களும் பனுெல்களும் 
உள்ளன. 

ஒரு வதோகுப்போகப் போர்ணெயிடும்லபோது, இநத  மூன்று பண்டப்புகளும் உ�கப் 
வபோரு்ளியண�யும் அதன் உறபததகி ைறறும் பயனீ்டடுப் லபோககுகண்ளயும் 
ைறுபரிசீ�ணன வசயயத தூணடுககின்்ன. உ�கப் வபோரு்ளியண�, கு்ிப்போக 
தஞலசோங் பகோர் ஒருங்ககிணைநத ணையம் (டிஸ்்டரிபோர்க) லபோன்் ஓர் இ்டவெ்ளிணயப் 
போர்ககும்லபோது, சுமுகைோக இயங்கும் ஓர் எநதகிரைோகக கருதுெது எ்ளிது. எனினும், 
ஒ்டடுவைோதத உ�கப் வபோரு்ளியலின் க்ட்டணைப்பும் தங்கள க்டடுப்போ்டடுககு 
அப்போறப்ட்ட கோரைங்களுககோக உ�வகங்கும் நகர்ததப்படும், ஆனோல் உ�ணக 
இயககுெதகில் வசல்ெோககற் வதோழி�ோ்ளர்கண்ள நம்பியிருகககி்து.  



இண்டயி�ோன அகதகிக்ளின் ந்டைோ்ட்டதணத பூதணதயல் லெண�ப்போ்டடு ெணரப்டம் 
ஒன்்ில் ெிெரிகககி்ோர். ெழககைோக நகி�ெணரப்டங்க்ளில் முற்ிலும் ெிடுப்டடுப் 
லபோயிருககும் இநத அகதகிகள, சுங்ககின் பண்டப்பில் முகககியததுெம் வபறுககி்ோர்கள. 
அ்டர்ததகியிலும் இண்டவெ்ளியிலும் லெறுபடும் ணதயல்க்ளின்  மூ�ம், சுங், நகி� 
ெணரப்டங்க்ளிலும் ெணரப்டங்க்ளிலும் உள்ள குண்போடுகண்ளயும் அகதகிக்ளின் 
வசோநத ெர�ோறுகள ெிடுப்டடிருப்பணதயும் ைண்முகைோகக கு்ிப்பிடுககி்ோர். 
இநதப் பண்டப்பு, கல்ெி சோர்நத ஆரோயச்சியும் ஆணடுககைககோன உ்வுகள 
ைறறும் வசயறபோடும் இணைநத, சுங்ககின் நீண்ட கோ�த தகி்ட்டைோன ெிய்டநோம் 
குடிப்வபயர்ச்சித தகி்ட்டததகின் (The Vietnam Exodus Project), ஒரு பகுதகியோகும். இன்று நம் 
நன்கு இணைககப்ப்ட்ட உ�ககில் ந்டைோ்ட்டம் அதகிகரிததகிருப்பது இயல்போன லபோககு 
என்்ோலும், வதன்ககிழககோசியப் பு�ப் வபயர்ணெ, அது தன்னிச்ணசயோனதோக அல்�து 
ெலுகக்ட்டோயைோனதோக இருநதோலும், ஒரு பன்முக நகிகழெோகக கருதுைோறு நம்ணைக 
லக்டடுகவகோளககி்ோர்.

ல�ோ ருய ஆனின் (Ho Rui An) வதோ்டரும் ஆரோயச்சி, 20ஆம் நூற்ோணடின் 
வதோ்டககததகிலிருநது ககிழககு ைறறும் வதன்ககிழககோசியோெின் அரசியல், வபோரு்ளியல் 
லபோககுக்ளில் கெனம் வசலுததுககி்து. வபோரு்ளியல் ைகக்ளில் நுணழககி்து (The 
Economy Enters the People), என்னும் அெருண்டய புதகிய பண்டப்பில், அெர் சீனோெின் 
வபோரு்ளியல் ைோற்ததகில் சிங்கப்பூரின் பங்கு கு்ிததுச் சிநதகிகககி்ோர். 1970க்ளில் 
லைறவகோள்ளப்ப்ட்ட அதன் சீர்தகிருததங்களுககுப் பிநதகிய சீனச் சநணதயின் எழுச்சி 
ஏறப்டடிரோெி்ட்டோல், இன்ண்ய உ�கப் வபோரு்ளியியல் நகிண� சோததகியைோககியிரோது. 
வபோரு்ளியண�த தங்கள அரசோங்கததகின் அடிப்பண்ட லநோககைோகக கருதுெதகில் தங்கள 
சிங்கப்பூர்ச் சகோககண்ளப் பின்பற்ிய ஒரு தண�முண்ச் சீனத தண�ணைததுெதணத 
ல�ோ கெனததகில் வகோளககி்ோர். இநதப் பண்டப்பு, ஒரு வசோறவபோழிவு நகிகழச்சி ைறறும் 
சீன, சிங்கப்பூர்ப் பிரதகிநகிதகிகளுகககிண்டயி�ோன ப� கூ்ட்டங்கண்ளயும் சநதகிப்புகண்ளயும் 
கு்ிப்பிடும் ஓர் அணைப்பின் ெடிெம் வகோணடுள்ளது. இநதப் பண்டப்பின் ணையததகில் 
வபோரு்ளியல் என்பது என்ன, நோம் எப்படி அணதக கணகோைிதது ஆ்டசி வசயெது என்் 
லகளெி உள்ளது.  

ஷூ லீ சியோங்ககின் (Shu Lea Cheang) UKI ணெரஸ் எழுச்சி (UKI VIRUS SURGING) 
இநதக கண�ஞரின் பண்டப்புத வதோ்டரோன UKI (2009–)-யின் புதகிய வெ்ளியீடு.  
UKI (2009–)-முநதகிய தகிணரப்ப்டைோன I.K.U. (2000)-யின் வதோ்டர்ச்சியோக உருெோனது.  
உயிரியல்,  ச மூகெியல் ஆககிய இரணடின் அடிப்பண்டயி�ோன இனப்வபருககம் 
சியோங்ககின் பண்டப்புகள ப�ெற்ின் ணையைோக உள்ளது. .அெர், போலினம், பரிைோை 
ெ்ளர்ச்சிககோன உ்டலின் உயிர்ை ஆற்ண�யும் அதன் நீ்டசியோக சமுதோயப் பங்குகள, 
இயககங்கள ஆககியெறண் ைறுெணரயண் வசயயும் ெணகயில் முற்ிலும் 
லெவ்ோன்்ோக ைோறுெதறகோன சமுதோயததகின் ஆற்ண�யும் ஆரோயககி்ோர். சியோங்ககின் 
பண்டப்பில் அ்ிெியல் புணனவுப் பின்னைியின் வபரும் பகுதகி அணணையப் 
வபோரு்ளியல் வநருககடிக்ளில் (முத�ோெது 2000–2002, பின்னர் 2007–2008) அெரின் 
ஈடுபோடுக்ளினோல் தூண்டப்ப்ட்டது. இெற்ின் ெழியோக அெர் ைற்ெர்களு்டன் மீணடும் 
வதோ்டர்புவகோளளும் வெவலெறு ெழிகண்ள மீணடும் கறபணன வசயககி்ோர். 

இநதப் பண்டப்புகள, உ�கப் வபோ்ளியண� ைறு ெணரயண் வசயெதறகோன ைோறறு 
ெழிகண்ள ெழங்ககி, இநத ஓ்ட்டங்கண்ளச் வசயறபடுததும், ைறு உருெோககம் வசயயும் 
ைனிதர்களுககும் அணைப்புகளுககும் முகககியததுெம் அ்ளிகககிின்்ன. இெற்ின் மீதும் 
பரிைோை ெ்ளர்ச்சிககோன உயிர்ை ஆற்ல்க்ளின் மீதும் கெனம் வசலுததுெதன் ெழி 
இணெ ைறவ்ோரு உ�கம் சோததகியம் என நைககு நகிணனவுபடுததுககின்்ன. 



ைனிதர்க்ளோககிய நோம்  இயறணகச் சுறறுச் சூழலில் வபரும் போதகிப்ணப 
ஏறபடுததும் ஒரு யுகததகில் ெோழககில்ோம் என்றும் நம்முண்டய வசயல்கள இநதப் 
புெியணைப்பியலின் லைறபரப்ணப ைோறறுெதோல் புெியியல் சகதகியு்டன் ஒப்பி்டககூடிய 
அ்ளவுககு நோம் வசயறபடுெதோகவும் இப்லபோவதல்�ோம் அடிககடி கூ்ப்படுககி்து. 
ைனித ஆககப் புெியியல் சகதகிக்ளின் வபரும் பகுதகி உ�கப் வபோரு்ளியலின் 
அம்சங்கண்ளயும் இநத அம்சங்கள எப்படிக கோ�ப்லபோகககில் புெியின் லைறபரப்ணபச் 
லசதப்படுததகி ைறு ெடிெணைததகிருகககின்்ன என்பணதயும் சோர்நதகிருகககி்து. நம் 
எதகிர்கோ�தணதப் போதுகோகக லெணடுவைனில், இநத ககிரகததகின் உ�க்ளோெிய 
லைறபோர்ணெப் வபோறுப்பு ெழககைோன க்டடுப்போ்டடு அண்க்ளிலிருநது 
லைறவகோள்ளப்ப்ட முடியோது. அதறகு  கோ�ப் லபோகககில் நோம் இழநதுள்ள ைற் 
உ�கங்களு்டன் வதோ்டர்புவகோள்ள லெணடும்.

ஷூ லீ சியோங்ககின் (Shu Lea Cheang) UKI வதோ்டர் (2009–), நோம் லெவ்ோன்்ோக 
ைோ்ககூடிய நம் உயிர்ை ஆற்ண�ப் பரிசீலிககும் லெண்ளயில் இவெணகச் 
சிநதணனயில் ஈடுபடுெதறகு ஒரு நல்� வதோ்டககப் புள்ளியோக இருககும். இநதப் 
பண்டப்பு, 2000ஆம்க்ளின் வபோரு்ளியல் வநருககடிகள பற்ிய ஒரு ெிைர்சனைோக 
ெி்ளங்கககூடிய ஓர்  அ்ிெியல் புணனவு. இது முற்ிலும் லெறுப்ட்ட ஒரு 
சமுதோய அணைப்ணப  ைறுபரிசீ�ணன வசயய நம்ணைத தூணடுககி்து. சியோங்ககின் 
UKI பிரபஞசததகில் நோம் “ெழககைோனதோக” அல்�து “ைனிதன் சோர்நததோகக” 
கருதும் அணனததும் எப்லபோதும் ெிலனோதைோகத லதோன்றுககி்து. ைனித கு�ம் 
பற்ிய ஒறண்ப் புரிதலுககு ைோ்ோக, சியோங்ககின் பண்டப்பு, நோம் ப�ெறண் 
உள்ள்டகககியெர்கள, நோம் எப்லபோதும் ைனிதனுககும் லைல� என்று முன்வைோழிககி்து.       

ல�ோ ்ஸூ நகியனின் (Ho Tzu Nyen) ஈரப்பதததகிறகுH (H for Humidity) என்னும் பண்டப்பு, 
வதன்ககிழககோசியோணெ நீர் ைறறும் கோற்ின் உ�கங்க்ளோக ைறு க்ட்டணைககவும் 
ைறு கறபணன வசயயவும் முறபடுககி்து. இநத ெ்ட்டோரம் ைணழப் வபோழிவும் 
ஈரப்பதமும் ைிகக ஒன்று என்பணதயும் பண்டப்பு பற்ிய புரோைங்கள எப்படி 
க்டண�க கண்டெதகிலிருநது வதோ்டங்குககின்்ன என்பணதயும் இது பயன்படுததகிக 
வகோணடுள்ளது. அலதோடு, இநத ெ்ட்டோரததகின், கு்ிப்போக சிங்கப்பூரின் நீர் 
லை�ோணணை ைறறும் வபோதுப் பைித துண் பற்ிய கோ�னிததுெ ெர�ோறு, 
பருெநகிண� ைோற் யுகததகில் ஈரப்பதததகிறகு எதகிரோன நம் கு்ளிர்பதனப் லபோரோ்ட்டம் 
ஆககியெறண்யும் இது பயன்படுததகிக வகோணடுள்ளது. நம் க்டல் ை்ட்டங்கள உயரும் 
ஒரு கோ�ததகில், “நீணரப் லபோ� இருப்பது” நைககு எப்படி இருககும்? 

சிங்கப்பூரின் வதன் க்டல�ோரதணத ஒ்டடிப் ப� சி்ிய தீவுகள உள்ளன. இெறறுள 
வசநலதோசோ என புதுப் வபயரி்டப்ப்ட்ட, புது த லதோற்ம் வபற் பூ�ோவ பி்ளோககோங் ைததகியும் 
ஒன்று. இன்று வசநலதோசோ ஒரு நகர்ப்பு்ச் சுறறு�ோத த�ைோக ெி்ளங்குககி்து. எனினும், 
க்டல் சோர்நத உயிரினங்கள வசழிதது ெ்ளரககூடிய ஒரு போதுகோககப்ப்ட்ட க்டல�ோர 
நகி�ப்பரப்போன தஞலசோங் ரிைோவும் இங்கு தோன் உள்ளது. தஞலசோங் ரிைோவுககோன 
்டலயோரோைோககள (Dioramas for Tanjong Rimau)  என்னும் தங்கள பண்டப்பில் ஜரினோ முகம்ை்ட 
(Zarina Muhammad), லஜோயல் ்டோன் (Joel Tan). ஜோககரி சோன் (Zachary Chan) ஆககிலயோர், 
ைறு லைம்போ்டடிறகுத தகி்ட்டைி்டப்ப்டடிருககும் இநதத த்ளதணதயும் சிங்கப்பூரின் வதன் 
நீர்முகப்ணபயும் கு்ிப்பிடுககின்்னர். இநதப் பண்டப்பில் போர்ணெயோ்ளர்கண்ள இநத 
நவீன சிறபததகின் ஒலிப்பரப்புககு ஈர்ககும், குைிழிகண்ளயும் முணுமுணுப்புகண்ளயும் 
வெ்ளியிடும் க�ங்கள உள்ளன. நகி�தணதயும் அதன் ெர�ோறண்யும் லநோககும் இநதப் 
பண்டப்பு, பணண்டயப் பிரபஞசெியல்கண்ளயும் ஆெிக்ளின் போணதகண்ளயும் நகிணனவுகூ 
ர்ெதறகோன ஒரு ெழிமுண்யோகப் `பயன்படுததுககி்து. இங்கு, “பிரபஞசெியல்கள” 
என்பது, இநத உ�ககின் பண்டப்பு ைறறும் அணைப்புப் பற்ிய, ஒரு ச மூகததகின் வபோதுெோன 
புரிதண�க கு்ிகககி்து. இன்ண்ய நகர்ப்பு்ச் சுறறுப் பு்ததகின் ெோன்ளோெிய 
ெிண�யுயர்நத க்ட்ட்டங்களுகககிண்டலய இநத இ்டங்கள அண்டயோ்ளம் வதரியோத 

ைனித சூழலியல்களுககு லைல்



ெணகயில் ைறுலைம்போ்டடுககு உ்டப்டடிருநதலபோதும், ப� தண�முண்க்ளோக ை்ககப்ப்ட்ட, 
இநத நகி�ததகின் க்டநத கோ� ெோழகணககள, கணணுககுப் பு�ப்படும் ெணகயில�லய 
ஒ்ளிநதகிருகககின்்ன. 

தஞலசோங் பகோர் ஒருங்ககிணைநத ணையததகின் (டிஸ்்டரிபோர்கககின்) பரபரப்போன 
பின்னைியில், இநத மூன்று பண்டப்புகளும், ெர்ததகம் ெழககம் லபோல் வதோ்டர்நது 
இயங்ககியும் நோம் வதோ்டர்நது நம்ணைச் சுற்ியுள்ள உ�ணகப் பயன்படுததகியும் ெநலதோம் 
என்்ோல் நோம் எணத இழககககூடும் என்று லயோசிததுப் போர்ககத  தூணடுககின்்ன. ஒரு 
வநருககடிககுப் பின் அல்�து ஓர் உயிரினைோக நோம் அழியககூடிய நகிண�ககுப் பின், 
உயரும் க்டல் ை்ட்டங்களுகவகதகிரோக நோம் நைககோகக க்டடிகவகோணடுள்ள லகோ்டண்ட 
லபோதுைோனதோக இல்�ோெி்ட்டோல் என்ன ந்டககும்? நோம் நீண்ட கோ�ததுககு முன் 
இழநதுெி்ட்டதோகக கருதகிய ைற் உ�கங்களு்டன் வதோ்டர்பு வகோள்ள லெணடிய லநரம் 
ெநதகிருககக கூடும்.



வபோதுநூ�கங்கள ைறறும் ெி்ளம்பரப் 
ப�ணககள பற்ிய தகெல்
ல�ோன்லி வெக்டர்ஸ் (Lonely Vectors), உளளூர் நூ�கங்கள, வபோது ெி்ளம்பரப் ப�ணககள 
உ்டப்டப் பல்லெறு இ்டங்க்ளில் ந்டததப்படும் ஒரு கணகோ்டசி. எங்களுண்டய ைற் இ்டங்கள 
பற்ிய தகெல்கண்ளக கீலழ கோை�ோம்:

பச்ணச நணடு: ைங்க�ைோன இ்ட அணைப்பின் ெணரப்டம்
(The Green Crab: A Diagram of Auspicious Spatial Organization) 
வஜங் ைோ�ர் (Zheng Mahler)

19 பிப்ரெரி – 28 ஆகஸ்்ட 2022. ப்ரோஸ் பசோ ைறறும் 8 குவீன் ஸ்்டரீ்டடில் இருககும் SAM 
க்ட்ட்டதணதச் சுற்ியுள்ள ெி்ளம்பரப் ப�ணக

பச்ணச நணடு: ைங்க�ைோன இ்ட அணைப்பின் ெணரப்டம் (The Green Crab:: A Diagram of Auspicious 
Spatial Organization), சிங்கப்பூரின் கணணைககெரும் ஒரு ிஃவபங் ஷூய நகி� ெணரப்டம். இது 
நகணரச் சுற்ிெருெதறகோன ஒரு ைோறறு ெழிகோ்டடிணய ெழங்குககி்து. கண� இர்டண்டயர்க்ளோன 
வஜங் ைோ�ரோல் சிங்கப்பூரின் க்ட்ட்டககண� ெர�ோற்ோசிரியரோன இயன் ்டோன் ைறறும் ஒன் 
ணப்ட டிணசன் ஸ்டுடிலயோெின் துணையு்டன் உருெோககப்ப்டடுள்ள இநதப் பண்டப்பு, சிங்கப்பூர் 
உணணையற்து, வசயறணகயோகக க்ட்டப்ப்ட்ட சுறறுப்பு்ம் என்் ெிைர்சனதணத நகிரோகரிகககி்து. 
இநத நகர நோ்டடின் பயன்போடு சோர்நத நவீனததுெததகிறகு அப்போல் போர்ப்பதன் ெழி இநதப் 
பண்டப்பு, நகர்ப்பு் லைம்போ்டடுககோன சிங்கப்பூ ரின் வபருநதகி்ட்டதது்டன்   ஸி சகதகியின் (qi) ஓ்ட்டம் 
கணணுககுப் பு�னோகோத ெணகயில் பின்னிப் பிணைநதகிருப்பணத வெ்ளிப்படுததுககி்து. இநதப் 
பண்டப்பு ிஃவபங் ஷூயயின் அடிப்பண்ட அம்சங்கண்ளக கெனததகில் வகோளளும் அலத லெண்ளயில், 
நோம், பிரபஞசெியலும் வபோ்ியியலும் ஒன்்ோக இருககக கூடிய நம் சுறறுப்பு்ததகிறகு 
அணனதணதயும் உள்ள்டகககிய ஓர் அணுகுமுண்ணயக கோை லெணடும். 

ெிணதககும் உரிணை 
(Seeding Sovereignty)
சு �ோவ வபய (Chu Hao Pei)

1 – 31 ைோர்ச் 2022, பில்டோக வபோது நூ�கம்
2 ஏப்ரல் – 6 ஜூன் 2022, அங் லைோ ககிலயோ வபோது நூ�கம்
8 ஜூன் – 24 ஜூண� 2022, ஜூலரோங் ெ்ட்டோர நூ�கம்
27 ஜூண� - 11  வசப் 2022, தம்பினிஸ் ெ்ட்டோர நூ�கம்

ெிணதககும் உரிணை (Seeding Sovereignty) ெிணத ெிநகிலயோகததகிறகு ஒரு ைோறண் ெழங்க கண�ஞர் 
சூ �ோவ வபய (Chu Hao Pei) லைறவகோணடுள்ள ஒரு முயறசி. இநதப் பண்டப்பு ெிணத நூ�கம் 
ஒன்்ின் ெடிெததகில் உள்ளது. இது நம் பககிர்நதுவகோள்ளப்படும் அ்ி ணெ அடிப்பண்டயோகக 
வகோணடும் நோம் ஒருெணர ஒருெர் சோர்நதகிருப்பணத உறுதகி வசயதும் நம்ணைக க்ட்டணைததுக 
வகோளெதறகோன வெவலெறு ெழிகண்ளப் பற்ி லயோசிகக ெடிெணைககப்ப்டடுள்ளது. இது இநதக 
கண�ஞர் அரிசியிலும் சிங்கப்பூரிலும் வதன்ககிழககோசியோெிலுைோன அதன் ெிநகிலயோகததகிலும் 
வகோணடிருககும் நீண்ட கோ� ஆர்ெததகின் ெிண்ளெோக எழுநத ஒன்று. சகோகக்ளிண்டலய ெிணத 
ைறு ெிநகிலயோகததகிறகோன ஒரு ைோறறுப் வபோரு்ளியல் என்் முண்யில் இநதப் பண்டப்பு, லைலும் 
வெ்ளிப்பண்டயோன, முண்சோரோ உ்வுகளுக லகறப அவெப்லபோது நகிகழும் ஒரு லெறுப்ட்ட 
வதோழி�ோ்ளர் அணசெியககதணதக கோ்டசிப்படுததுககி்து.


