
“ஹெச்.டி. நாம் சந்திக்க விரும்பும் ஆவி்களை நம்முடன் 
அணுக்கமாக்க உ்வு்கதிறது,” என்று ஹ்காராக்கதிரிட் 
அருணாநநாணட்சாய் ஹசால்கதிறார். அந்க ்களைஞர், 
ஆவி்கள் நமது ்காஹணாைி்கள் மற்றும் இயந்திரங்கைின் 
வாயிைா்க வாழும் என்று நம்பு்கதிறார்: அ்தி்கத் 
துலலியமான ள்கநேசிக ்காஹமராக்கள் நாம் ோர்ககும் 
புராண உயிரினங்களைப் ேடம்ேிடிக்க முடியும் என்ேது 
அந்க ்களைஞரின் ்கருத்து; அந் நவளையில ஆைிலைா 
வானூர்்தி்கள் வானில நேய்க்கண்கைா்கச் ஹசயலேட்டு, 
அவற்றிற்கு அப்ோலும் ஹ்ாடர்புஹ்காள்ை உ்வு்கதின்றன. 

ேிரேஞசத்்திற்குள் சக்திளயப் ோய்ச்சும் ஓர் இயந்திரம் 
என்னும் ேளடப்ேில, ்ற்்காை நேங்காக்கதில – ஆவி்கள் 
ேற்றிய நம்ேிகள்கயும் அ்திநவீனத் ஹ்ாழிலநுட்ேங்களும் 
இளணயா்க வாழும் அன்றாட வாழகள்க ஹ்காணட 
ந்கரத்்தில - மனி் ன், இயந்திரம், ஆவி ஆ்கதியளவ ஒன்றா்க 
இளணவள்க ஹ்காராக்கதிரிட் ஆராய்்கதிறார். சிங்கப்பூர் 
்களை அரும்ஹோருை்கத்்தின் ்திரட்டில உள்ை விநனா்மான 
ஹேயர்்களைக ஹ்காணட மனி் ர்்கள் நதிளறந் ஓர் 
அளறயில வரைாற்றுடன் ஓவியம் தீட்டு்ல 3 (2015–2016) 
என்னும் ஹ்காராக்கதிரிட்டின் பு்கழஹேற்ற ்காஹணாைி 
அளமப்ளே . இந்க ்கண்காட்சி ளமயப்ேடுத்து்கதிறது. 
இந்த் ஹ்ாகுப்பு, குடும்ே நதிழற்ேடங்கள், ராப் இளச 
நதி்கழச்சி்கள், இளணயத்்திலிருநது ஹேறப்ேட்ட ேட 
ஹவட்டு்கள் ஆ்கதிய ஹசாந் மற்றும் கூட்டு நதிளனவுத்  
்டங்களை இளணத்து ஒரு ்கவித்துவ உணர்வு ஓட்டத்்திளன  

பிரபஞ்சத்திற்குள் ்சக்தியைப் பாய்ச்சும் ஓர் இைந்திரம்

உருவாககு்கதிறது. அந்க ்காஹணாைியின் நீட்டிப்பு அம்சமா்க,  
்களைககூடம் நேரழிவுககுப் ேிந்திய குப்ளேநமடா்க 
மாற்றப்ேட்டுள்ைது. அந் இடத்்தில ோம்புநோல வளைநது 
ஹநைிநது ஹசலலும் மின்்கம்ேி்கள், நேங்காக்கதின் ந்கர்ப்புற  
நதிைப்ேரப்ேில குறுககும் ஹநடுககுமா்கச் ஹசன்று குழப்ேத்ள்  
ஏற்ேடுத்துவதுநோல ந்ான்று்கதின்றன. ந்கரத்்தின் வருங்காை  
வசிப்ோைர்்கள், வீசிஹயறியப்ேட்ட உருவ ஹோம்ளம்கள், 
ேயன்ேடுத்்ப்ேட மின்னியல ஹோருட்்கள் ஆ்கதியவற்றால 
ஹசய்யப்ேட்ட மனி் னும் இயந்திரமும் இளணந் ளசநோர்க 
சிற்ேங்களைப் நோல ்காட்சியைி்கதின்றனர். ஹ்காராக்கதிரிட்டின் 
்களைச் ஹசய்முளற்கள் ்திளரப்ேடம், இளச, நமளடக்களை,  
வடிவளமப்பு ஆ்கதியவற்றில விரிவான ்ாக்கத்ள் ஏற்ேடுத்தும்  
அமிழத்தும் அனுேவத்ள் உருவாககுவது ஹ்ாடர்ோனது. 
இஙகு அவர், நம்ளம மின்னிைக்க மற்றும் ஆவி உை்கச் 
சக்தி்களுடன் ஹ்ாடர்புளடய வாழும் இயந்திரத்்தின் ஒரு 
ேகு்தியா்க ஒன்றா்க இருககும்ேடி அளழக்கதிறார்.

ஹ்காராக்கதிரிட் அருணாநநாணட்சாய் (ேி. 1986) நதியூயார்க்கதிலும்  
நேங்காக்கதிலும் வசிககும் ஒரு ்காஹணாைிக ்களைஞர், 
்திளரப்ேடத் ்யாரிப்ோைர் மற்றும் ஒரு ்கள்ஹசாலலி. 
அவர் ஹோருள்சார்ந் அறிவுத்்திறம் என்னும் ்கண்காட்சித் 
ஹ்ாடளரத் ஹ்ாடஙகு்கதிறார்; அது இன்ளறய ்களைஞர்்கள் 
எவவாறு ள்கவிளன மற்றும் ஹ்ாழிலதுளறயுடன் 
ஹ்ாடர்புள்ை மா்திரி்கைில இருநது நமது சுற்றுச்சூழல 
மற்றும் ஹ்ாழிலநுட்ே வருங்காைத்்தின் முன்னுளரப்பு்கள் 
வளர இளணக்கதின்றனர் என்ேள்ப் புைனாய்வு ஹசய்்கதிறது.



 வின�ா்மா� பபைர்்கயைக  
 ப்காண்ட ம�ி்ர்்கள் நதியைந் ஓர்  
 அயைைில் வரலாற்று்டன் ஓவிைம்  
 தீட்டு்ல் 3 – நா்கா அயமப்பு
 2016

1 	 நாகா	சிற்பம்:	மின்	கம்்பபிக்	குழல்,	வரிவரியான	நநகிழிக்	
குழாய்,	இணைப்புப்	்படணடைகள்,	நநகிழி	எலும்புகள்,	அக்ரிலிக்	
சாயம்,	ஆளில்்ா	வானூர்ிப்	்பகு்ிகள்,	எல்இடி	வபிளக்குகள்,	
அடிசசடடை	வன்ந்பாருள்,	மறறும்	உருக்கு	அடிசசடடைத்	்கடு

2 	 கணைாடிப்	ந்படடி:	கணைாடி,	உல்ாகச	சடடைம்,	்பபிளாஸடைர,	
சிலிக்லகான்	அசசு,	மின்	கம்்பபி,	நநகிழி	எலும்புகள்,	நசயறணகச	
நசடிகள்

3 	 வானூர்ிக்	கவசம்:	அக்ரிலிக்,	ணநல்ான்,	அடிசசடடை	
வன்ந்பாருள்

சிஙகப்பூர	கண்	அரும்ந்பாருளகத்்ின்	்ிரடடு

 ்யலப்பில்லா்து  
 (பார்யவைாைர்்கள்)
 2016

4 	 ஆணடைகள்,	சாயம்	ல்ாய்க்கப்்படடை	நடைனிம்,	வாகன	உ்ிரிப்	
்பாகஙகள்,	மறறும்	உருவப்	ந்பாம்ணமகள்	மீது	அக்ரிலிக்

சிஙகப்பூர	கண்	அரும்ந்பாருளகத்்ின்	்ிரடடு

்களைககூடத்்தில நேரழிவுககுப் ேிந்திய சூழலில, 
வருங்காைத்்தில ஹ்ாழிலநுட்ேத்்திற்கும் 
ஆவி்களுககும் இளடயில ஒன்றிளண்ல 
ஏற்ேடும் என்று ஹ்காராக்கதிரிட் முன்னுளரக்கதிறார். 
அந் இடத்்தில வளைநது ஹநைிநது ஹசலவது 
்ாய்ைாநது மற்றும் ஹ்ன்்கதிழக்காசிய இநது-
ஹேௌத்் புராணக ்கள்்கைில கூறப்ேடும் ஒரு 
புராணப் ோம்ோன நா்கா. இஙகு அது மின்னியல 
்கழிவுப் ஹோருட்்களையும் ்காைாவ்தியான 
ஹ்ாழிலநுட்ேத்ள்யும் ஒன்றிளணத்து 
உருவாக்கப்ேட்டுள்ைது. ந்வநைா்கப் ேறளவயான 
்கருடாளவப்நோன்று அ்ற்குச் சரிநதி்கர் சமானமான, 

மனி் னின் கூறு்கள் வழங்கப்ேட்டுள்ை, ்காஹணாைிக 
்காட்சியின் வானூர்்திக ்க்ாோத்்திரமான சந்திரி, 
சுவரிலிருநது ஹவைிவரு்கதிறது. இ்ற்்கதிளடநய, 
ளசநோர்ககு்கள் என்னும் மனி்  அைவிைான 
உருவப் ஹோம்ளம்கள், சாயம் ந்ாய்க்கப்ேட்ட, எரித்் 
ஹடனிம் துணி மற்றும் ்காற்ேநதுச் சட்ளட்கள், மற்றும் 
வா்கன உ்திரிப் ோ்கங்களை அணிநதுஹ்காணடு, 
அளம்தியா்கத் ்திளரளயக ்கவனிக்கதின்றன. இந் 
உருவங்கள் அளனத்தும் மனி் ன், ஆவி, இயந்திர 
உை்கங்களுககுப் ோைம் அளமககும் அணடவியல 
உை்கத்்தில ஒன்றா்க வசிக்கதின்றன.

ஹ்காராக்கதிரிட்டின் ்கள்ஹசாலலு்ல விநநா்மா்க 
இருந்ாலும் அவருளடய ்களைப்ேளடப்ோக்கச் 
ஹசயலமுளற இவவுை்கம் சார்ந்ளவ. பு்கழஹேற்ற 
்கைாசாரத்்தின் அம்சங்களைத் ்னது ்காஹணாைியில 
மறுசுழற்சி ஹசய்யும் அந் வழியில, மீட்்கப்ேட்ட, 
ஹேருமைவில உற்ேத்்தி ஹசய்யப்ேடும் ஹோருட்்களைத் 
்னது அளமப்ேிற்குப் ேயன்ேடுத்துவது மிச்சமுள்ை 
நமது ே்கதிரப்ேடும் அன்றாட அனுேவங்களை 
வலியுறுத்து்கதிறது. இந்ப் ஹோருட்்கைில, ்கடந் ேை 
ஆணடு்கைில சா்ாரணப் ஹோருட்்கைில இருநது 
ேிரமிக்கத்்க்க சிற்ேங்களை உருவாக்க ஒன்றா்கப் 
ோடுேட்ட அவரது நணேர்்கள், குடும்ேத்்தினர், 
சமூ்கத்்தினர் ஆ்கதிநயாரின் நதிளனவு்கள் 
ஹோறிக்கப்ேட்டுள்ைன. ்திளர்கள், ்கண்காணிப்புத் 
ஹ்ாழிலநுட்ேம், ஹசயற்ள்க அறிவுத்்திறன் ஆ்கதியளவ 
ேல்கதிப் ஹேரு்கதியுள்ை நநரத்்தில, ஹ்காராக்கதிரிட்டின் 
அளமப்ேின் ஹ்ாட்டுணரககூடிய நநரடி 
ஹமய்ளமத்்ன்ளம ஒரு நதி்ானமான ந்கள்விளய 
எழுப்பு்கதிறது: நாம் எவவாறு ஒரு வருங்காை 
உை்கத்ள்க ்கட்டளமக்கப் நோ்கதிநறாம், மற்றும் அது 
யாருளடய்ா்க இருககும்?

2

13

4

4



 வின�ா்மா� பபைர்்கயைக  
 ப்காண்ட ம�ி்ர்்கள் நதியைந்  
 ஓர் அயைைில் வரலாற்று்டன்  
 ஓவிைம் தீட்டு்ல் 3
 2015

5  காநைாளி,	ஒறணறை	ஒளிவழி,	16:9	வடிவம்,	வணைமும்	
ஒலியும்	(ஸடீரிலயா),	24	நி	55	வபி

சிஙகப்பூர	கண்	அரும்ந்பாருளகத்்ின்	்ிரடடு

 ்யலப்பில்லா்து  
 (வரலாற்று ஓவிைம்)
 2016

6  நடைனிம்	துைியபில்	அக்ரிலிக்,	மறறும்	கித்்ானில்	மின்னி் க்க	
அசசு

சிஙகப்பூர	கண்	அரும்ந்பாருளகத்்ின்	்ிரடடு

விநனா்மான ஹேயர்்களைக ஹ்காணட மனி் ர்்கள் 
நதிளறந் ஓர் அளறயில வரைாற்றுடன் ஓவியம் 
தீட்டு்ல 3, நநரத்்தின் நீணடு மீளும் உணர்வுடன் 
மன்றாடு்கதிறது. நேங்காக ந்கரத்்திற்்கான இந்ப் 
பு்கழுளரயில, ஹ்ாடர் ்கள்யளமப்புககுப் ே்தில 
அந் மனநதிளைளயயும் சூழளையும் ஹ்காணடுவர 
்கள்ச் சுருக்கங்கள் ்திரட்டப்ேடு்கதின்றன. அந்த் 
ஹ்ாகுப்பு, ந்கரும் மற்றும் நதிளையான ந்ாற்றங்கள், 
விரிவா்கக ்கள் ஹசாலலு்ல மற்றும் ்னித்் 
நநரங்களுககு இளடநய சுழல்கதிறது. ஹ்காராக்கதிரிட் 
்கள் ஹசாலவ்ற்்கான ஒரு வா்கனமா்க இளசக 
்காஹணாைி வடிவத்ள் ஏற்றுகஹ்காள்்கதிறார்; 
அ்ன் மூைம், மன்றக ்கைாசாரம், ராப் இளச 
நதி்கழச்சி்கைின் சக்திளயப் ேயன்ேடுத்்தி ஒரு கூட்டு 
அனுேவத்ள் உருவாககு்கதிறார். அந்க ்காஹணாைி, 
்கள்ஹசாலலி கூறும் “உணர்வு்கைின் ஏரியில” நம்ளம 
அமிழத்து்கதிறது. 

ஆனால ஹந்கதிழவான அந்க ்கள் ஹசாலலு்ல, 
எப்நோதும் ்கதிட்டத்்ட்ட அளம்திககு நம்ளமக 
ஹ்காணடுவரு்கதிறது. அந் ஹடனிம் ஓவியர் ்மது 
முதுள்கக புள்கப்ேடக்கருவிககுக்காட்டிகஹ்காண
டு ஆற்றங்களரயில நதின்றுஹ்காணடு ஹவறித்துப் 
ோர்ககும் ்காட்சியுடன் அந்க ்காஹணாைி 
ஹ்ாடஙகு்கதிறது, முடி்கதிறது. சந்திரி என்னும் 
உணர்ச்சியுள்ை வானூர்்திக்க்ாோத்்திரத்்ால 
ேடம் ேிடிக்கப்ேட்ட, ்களைஞரின் இந் ஓவியம், 
்ளைப்ேிலைா்து (வரைாற்று ஓவியம்) என்ே்தில 
மறுஉருவாக்கம் ஹசய்யப்ேட்டுள்ைது. அந் ஓவியம் 
ஹ்காடுளமயான ஒரு தீச்சுவாளையால ்ாக்கப்ேட்டு, 
அந்த் ந்ாற்றத்்திற்கு, நேரழிவு மறுேிறப்ேின் அந் 
ஹநாடியில உயிரூட்டு்கதிறது. ்ளைப்ேிலைா்து 
(வரைாற்று ஓவியம்), ஓர் ஊட்கத்்திலிருநது 
மற்நறார் ஊட்கத்்திற்கு மாறும் நவளையில, நநரடி 
மற்றும் மின்னிைக்க அ்தி்கார எலளை்களுககு 
இளடயில, நதிளனவின் நதிளையற்ற ்ன்ளமளய 
எடுத்துளரக்கதிறது. வருங்காைத்்தில மனி் ர்்களும் 
இயந்திரங்களும் நமலும் அ்தி்கமான ஹ்ாடர்பு்களை 
ஏற்ேடுத்்திக ஹ்காள்ளும் நநரத்்தில, நதிளனவு ேற்றியும் 
்கள் ஹசாலலு்ல குறித்தும் நமது – ்ன்னுணர்வுகூட 
– எப்ேடி மாறும்?
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