புதிய ததொழில்நுட்பங்கள், கருத்துருவம் மற்றும் மனித யதொர்த்தங்கள் சொர்ந்த
நம் புரிதல் எப்படி மொறியுள்ளது என்பது பற்றிய புதிய சிந்தனனகனளத்
தூண்டுகின்றன. எல்ல

ொரும் என் தினரனயக் கொண முடிகிறதொ? (Can Everybody

See My Screen?), ததொடர்புனடய பல்லவறு கருத்தொக்கங்களினொல்
தசலுத்தப்படுகிறது: உடல்கள் எவ்வொறு ததொழில்நுட்பங்களுடன் ததொடர்பு
தகொள்கின்றன, ததொடர்பு தகொள்ளப்படுகின்றன, உடல்கள் எவ்வொறு
“நிஜத்துடனும்” தமய்நிகருடனும் சமரசம் தசய்து தகொள்கின்றன, இந்த
உறவுகள் எவ்வொறு அடிப்பனடயில் நொம் நம் வொழ்க்னகனய வொழும் விதத்னதயும்
நொம் ஒருவருடன் ஒருவர் மட்டுமின்றி நம்முடனும் எப்படித்
ததொடர்புதகொள்கிலறொம் என்பனதயும் உருமொற்றியுள்ளன.
இந்தக் கண்கொட்சி, கன சர்ந்த நனடமுனறகள், உணர்வுகளிலும் உடலிலும்
ததொழில்நுட்பம் குறுக்கிடுவதிலிருந்து, சமுதொயத் திறனொய்வு வனர எவ்வொறு
மின்னி க்கமயமொகிவரும் உ குடன் ஈடுபடுகின்றன என்பனதயும்,
மின்னி க்க தவளிகள் எவ்வொறு சுய அனடயொளம் கொணுதல், உறவு, அன்பு
ஆகியவற்றுக்கொன சொத்தியங்கனள உருவொக்கக்கூடும் என்பனதயும்
ஆரொய்கிறது. இந்தக் கண்கொட்சியிலுள்ள பனடப்புகளுக்கு னமயமொக இருப்பது
“தினர”. பருப்தபொருள் மின்னி க்கம் சொர்ந்ததொக மொற்றப்படும் லமற்பரப்பு இது.
உடல் சொர்ந்த ஒன்றுக்கும் அதன் பிம்பத்துக்கும் இனடயி ொன எல்ன யொக இது
தசயற்படுகிறது. இதில் நனகமுரண் என்னதவனில், வசிக்கும் உ கம் இந்த
வொசல் வழியொக உயிர்தபறுகிறது, உயிரூட்டப்படுகிறது,
மறுஉருவொக்கப்படுகிறது, அழிவற்றதொகிறது. இந்தக் கண்கொட்சியிலுள்ள
பனடபபுகள் அணுக்களுக்கும் படப்புள்ளிகளுக்கும் இனடலய உறவுகள்
உருவொக்கப்படும் தினரயின் தவளினய ஆரொய்கின்றன.

நீண்டகொ த் ததொன தூர ஊடொடல்களில் அடிக்கடி கூறப்படும்
தசொற்தறொடர்களில் ஒன்றொன எல்ல ொரொலும் என் தினரனயப் பொர்க்க
முடிகிறதொ? தினரனய இனடமுகமொகவும் ஒத்தினசவின் நிகழ்விடமொகவும்
தகொண்டு ததொழில்நுட்பத்தில் பயணிக்கும் உடல்களின் விருப்பங்கனளப் பதிவு
தசய்கிறது. சிங்கப்பூர் கன அரும்தபொருளகச் லசகரிப்பிலுள்ள
பனடப்புகனளயும் புதியனவற்னறயும் பயன்படுத்திக்தகொண்டுள்ள இந்தக்
கண்கொட்சி, அண்னமய ஆய்வுகனளயும் 2000களிலிருந்து பின்பற்றப்பட்ட
முந்திய நனடமுனறகனளயும் அடிக்லகொடிட்டுக் கொட்டுகிறது.

1, 7, 14.
தியொவ் யு ஹொன் (Teow Yue Han)
(பிறப்பு. 1987, சிங்கப்பூர்)
ட்லரஸ்2: நுனழவுத் ததொடர்பு நடுவம் (Trace2: Entry Contact Hub)
ட்லரஸ்2: இனடநின

த் ததொடர்பு நடுவம் (Trace2: Intermediary Contact Hub)

ட்லரஸ்2: தவளிவழித் ததொடர்பு நடுவம் (Trace2: Exit Contact Hub)
2022
க ப்பு ஊடக முப்பரிமொணப் பனடப்பு
பரிமொணங்கள் லவறுபடுபனவ
சிங்கப்பூர் கன அரும்தபொருளகத்தொல் பணிக்கப்பட்டது
ட்லரஸ்2 (Trace2) ட்லரஸ் டுதகதர் (TraceTogether) ததொடர்ந்து இருப்பது, ப அடுக்கு
புவிலவலி, உயிரியில் கண்கொணிப்பு மற்றும் புதிதொக வரக்கூடிய உயிரிகள் குறிப்பொக ததொடர்புகளின் தடமறிதல் படிப்படியொக நிறுத்தப்படும்லபொது

வரக்கூடியனவ - ஆகியனவ பற்றி ஆரொய்கிறது. நடனக் கன ஞர் மற்றும்
ஆரொய்ச்சி எழுத்தொளரின் ஒத்துனழப்புடன், இந்தக் கண்கவர் முப்பரிமொணப்
பனடப்பில் லநொய்ப்பரவலுக்குப் பிந்திய மன அதிர்ச்சிகள், மறு வொழ்வு, தபளதிக
மற்றும் மின்னி க்க தவளிகள் பற்றிய புதிய புரிந்துணர்வு ஆகியவற்னற
ஆரொயும் அனசயும் உணர்கருவியொல் இயக்கப்படும் தடமறியும் அனமப்பு
ஒன்றும் இனணந்துள்ளது. ட்லரஸ்2, தியொவின் ததொடரும் பனடப்பொன
அறிவொர்ந்த லதசத்னதச் தசயற்படுத்துதலின் ததொடர்ச்சி ஆகும். அது, நடன
அனமப்பினுள் புதிய தசயற்பொட்டு உத்திகனளக் கொண்பதன் வழி அறிவொர்ந்த
லதசத்தின் நிறுவன ட்சியத்னத ஈடுபடுத்த முற்படுகிறது. இந்தப் பனடப்பு
கண்கொட்சி தவளினய பரப்புதல் மற்றும் ஒத்துனழப்புக்கொன ஒரு லவடிக்னக
நினறந்த தளமொக மொற்றுவதன் வழி சமுதொயத்தின் உள்ளொர்ந்த
அனுபவத்திற்கும் பழக்கங்களுக்கும் கற்பனொசக்தியுடன் அர்த்தம்
தகொடுக்கிறது.
ஒத்துனழப்பொளர்கள்:
ததொடர்புகளின தடங்கனளக் கண்டறிபும் அனமப்பு (Bernice Lee)
சிறப்பு வினளவுகள்: formAxioms
ஏஐ(AI) பனுவல் ஆசிரியர்: ஃதபடரிக்லகொ ரூபர்ட்லடொ (Federico Ruberto)
2.
தடர்ரொ பஜ்ரலஹொசொ (Terra Bajraghosa)
(பிறப்பு. 1981, இந்லதொலனசியொ)

நொர்சிசஸ் பிக்ச ஸ் (Narcissus Pixelus)
2009
ஊடொடும் கணினி வினளயொட்டு
210 x 70 x 70 தச.மீ
சிங்கப்பூர் கன அரும்தபொருளகச் லசகரிப்பு

நொர்சிசஸ் பிக்ச ஸ் (Narcissus Pixelus) வினளயொட்டுக் கூட வீடிலயொ வினளயொட்டு
எந்திரங்களின் கொட்சி வடிவத்னதப் தபரிய அளவில் பயன்படுத்துகிறது. இந்த
ஆயிரமொண்டின் ததொடக்கத்தில் தங்கள் மதிப்னப இழக்கத் ததொடங்கும் வனர
இந்த வீடிலயொ வினளயொட்டுக் கூடம் உ தகங்கும் பரவ ொகக் கொணப்பட்டது,
இந்த வினளயொட்டுக்களில் சிறந்து விளங்குவது ஒரு வனகத் தன்மதிப்னப
அளித்தலதொடு சகொக்களினடலய அங்கீகொரம் தபற உதவும் ஒன்றொகவும் உள்ள
ஓர் இனளயர் க ொச்சொரத்னதயும் சமூதொய தவளினயயும் இது பிரதிநிதிக்கிறது.
நொர்சிசஸ் பிக்ச சில் உள்ள வினளயொட்டு, திறனமலயொ அதிர்ஷ்டலமொ சொர்ந்த
ஒன்றல் . மொறொக, அது வினளயொடுவ ோரைக் கன ஞரொல் உருவொக்கப்பட்ட
வனரபுள்ளிக் கட்டங்கனளப் பயன்படுத்தி தங்கள் விருப்பம்லபொல் தங்கள்
மின்னி க்கப் படத்னத உருவொக்க அனழக்கிறது. இங்கு கன ஞரின்
வனரபுள்ளி உண்னமயொன வனரபுள்ளியிருருந்து மொறுபட்டிருக்கிறது. அனவ

னக,கொல்கனளலயொ ஏதொவது தபொருட்னளலயொ பிரதிநிதிக்கும் கருத்தின்
அடிப்பனடயி ொன கொட்சி வடிவங்களில் அனமக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த
தற்படங்கள் தனித்தன்னம வொய்ந்தனவயொகத் லதொன்றினொலும், தநருக்கமொக
ஆரொயும்லபொது, அனவ ஒரு நினவயொன வண்ணத்தட்டின்
வரம்புக்குட்பட்டிருக்கின்றன. தன ப்பு சுட்டுவது லபொல் தற்படங்கள்
எடுப்பதிலுள்ள லமொகம், மிக அழகிய மின்னி க்கப் படத்னத எடுக்கும்
லமொகமொக மொறுகிறது. இதில் லதர்ந்ததடுப்பதற்கொன சுதந்திரம்
தன்னொளுனமயொகத் தவறொகக் கருதப்படுகிறது.

3.
லசொங் கிம் சியு (Chong Kim Chiew)
(பிறப்பு.1975, மல சியொ)

வொசிக்க முடியொத சுவர் (Unreadable Wall)
2013
தசய்தித்தொள் கூழில் தசய்யப்பட்ட தசங்கற்கள்
பரிமொணங்கள் மொறுபடுபனவ
சிங்கப்பூர் கன அரும்தபொருளகத்தின் லசகரிப்பு

வொசிக்க முடியொத சுவர் (Unreadable Wall), சுக்குநூறொகக் கிழிக்கப்பட்ட,
கூழொக்கப்பட்ட மல சிய தொய்தமொழிச் தசய்தித்தொள்களினொல் தசய்யப்பட்ட
தசங்கற்கனளக் தகொண்ட ஒரு முப்பரிமொணப் பனடப்பு. இந்த வடிவில்
பனடக்கப்படும்லபொது, அனவ அதன் தன ப்புச் சுட்டுவது லபொல் வொசிக்க
முடியொதனவயொக, எனலவ பயனற்றனவயொக உள்ளன. கொட்சிக் கூடத்தின்
பனழய நுனழவொயின மனறக்கும் வனகயில் லவண்டுதமன்லற
அனமக்கப்பட்டிருக்கும் இந்தப் பனடப்பு உடல்கள் நுனழவனதத் தடுக்கும் ஒரு
லசொதனனச் சொதனமொகச் தசயற்படுகிறது – கன ஞரின் தசொந்த நொட்டில்
தசய்தித்தள் சுதந்திரத்துக்குக் கட்டுப்பொடு இருப்பதன் உருவகம் இது.
இந்தச் சிந்தனனனய இனணயச் தசய்தி ஊடகங்களுக்கும்
இனணயதவளிக்கும் நீட்டித்து, இந்தப் பனடப்பு தனடயற்ற தசய்திப் பரிமொற்றம்,
இனணயத்தின் உ கமயமொக்கப்பட்ட, ஒன்றுடன் ஒன்று இனணக்கப்பட்ட
தவளிக்கு ஆபத்தொக விளங்கும் பிளவுபடுத்தும் தநருக்குதல்கள் ஆகியவற்றின்
சின்னமொக உள்ளது. இவற்றில் ததொழில்நுட்ப மொற்றங்கள், புவிஅரசியல் சொர்
நிகழ்வுகள், வணிக நனடமுனறகள் ஆகியனவ அடங்கும். இதற்கினடலய, இந்தச்
சுவனர லநரடியொக எதிர்தகொள்வது நம் தசொந்த உடன யும் மின்னி க்கத்
தினரயின் மறு பக்கத்தில் இடம் தபற்றிருக்கும் உடல்கனளயும் பற்றிய
விழிப்புணர்னவ ஏற்படுத்துகிறது.

4.
ஊரிச் ொவ் (Urich Lau)
(பிறப்பு1975, மல சியொ)

குறியீட்டுக் லகொப்பு: மூன்று குவிமொடங்கள் (Code File: Three Domes)
2016
அலுமினியத்தில் மின்னி

க்க அச்சுகள்

40.6 x 50.8 தச.மீ (ஒவ்லவொர் அச்சுப் படமும்); 10.2 x 10.2 தச.மீ (ஒவ்தவொரு
குறியீட்டு அச்சும்)
சிங்கப்பூர் கன அரும்தபொருளகத்தின் லசகரிப்பு

குறியீட்டுக் லகொப்பு: மூன்று குவிமொடங்கள் (Code File: Three Domes) சிங்கப்பூரின்
முக்கியக் க ொச்சொர நிறுவனங்களின் கட்டடக்கன யில் பிரதொன இடம் வகி
க்கும் மூன்று குவிமொடங்கனளக் கொட்டுகிறது. எனினும் அவற்றின் பினழகள்
நினறந்த லதொற்றங்களில் ஒரு க னவயொன தன்னம உள்ளது. இதில்
கொணப்படும் லகொளொறு தன் சமிக்னஞனய இழக்கப்லபொகும் ஒரு
ததொன க்கொட்சித் தினர அல் து தற்கொலிகக் லகொளொறுக்கு உள்ளொகும் ஒரு
மின்கருவி லபொல் ஓர் அனமதியின்னமனய ஏற்படுத்துகிறது. அலதொடு, அனதச்
சொர்ந்திருப்லபொரின் தசொந்த நம்பிக்னகனயக் குன க்கும் அலத லவனளயில்,
பொர்னவயொளரின ஆர்வத்னதயும் தூண்டுகிறது.

5.
ஊரிச் ொவ் (Urich Lau)
(பிறப்பு1975, மல சியொ)

வொழ்க்னகச் சுற்று (Life Circuit)
2009-16
CRTகளுடன் பல்லூடக முப்பரிமொண அனமப்புகள், தன லமனட, மொற்றப்பட்ட
சொதனம் (பற்றனவப்புப் பொதுகொப்புக் கண்ணொடி, கொதுனறகள், எரிவொயு
முகக்கவசம், LCD தினரகள், லவவு லகமரொக்கள், ஒலிதபருக்கிகள், தபருக்கிகள்),
அலுமினிய அச்சுகள்
பரிமொணங்கள் மொறுபடுபனவ
சிங்கப்பூர் கன அரும்தபொருளகத்தின் லசகரிப்பு

வொழ்க்னகச் சுற்று (Life Circuit) ஆரம்பத்தில் ததொழில்துனறப் பொதுகொப்புச்
சொதனத்திலிருந்து மறுஉருவொக்கம் தசய்யப்பட்ட, அணியக்கூடிய கருவி
ஒன்னற னமயமொகக் தகொண்ட வீடிலயொ தசயல்முனற விளக்கமொகத்
திட்டமிடப்பட்டது, கன ஞர் அனத அணிந்து தசயற்படுத்தியலபொது, இந்த
மொற்றப்பட்ட கருவிகள் இப்லபொது பொர்ப்பதற்கும் லபசுவதற்கும் லகட்பதற்கும்
தனடலயற்பட்டுவிட்ட ஓர் உடலின் நீட்சிகளொக ஆகின்றன. எனினும் அவருனடய
சுற்றுப்புறத்திலிருந்து தபறும் ஒலி, ஒளித் துணுக்குகனள அனுப்ப முடிகிறது.

ஒரு பல்லூடக முப்பரிமொண அனமப்பொகப் பனடக்கப்படும் இதில்
பொர்னவயொளர்கள், கருவியிலுள்ள லவவு லகமரொவொல் பிடிக்கப்பட்ட தங்கள்
தசொந்தப் படங்கனளத் தினரயில் கொண்கிறொர்கள். எனினும், இந்த ஒற்னற ஒளி
வழியில் தசலுத்தப்படும் அளவுக்கதிகமொன உள்ளீடுகளொல் அவர்களுனடய
படங்கள் குலுங்குகின்றன, நடுங்குகின்றன.

வொழ்க்னகச் சுற்று, ததொழில்நுட்பத்தில் தபரும் முன்லனற்றம் கண்டுள்ள, அலத
லவனளயில் அதனுடன் வரும் அந்தரங்கம், தகவல் திரட்டு, மின்னி க்க
வசதிக்கொக மனிதத் ததொடர்னப இழப்பது முதலிய பிரச்னனகள் உள்ள
சிங்கப்பூரில் வொழ்வது பற்றிச் சிந்திக்கிறது. பயன்படுத்துபவருக்கு உதவ
லவண்டிய இக்கருவி, மொறொக, அவருனடய பு ன்கனளப் பொதிக்கும் வனகயில்
வடிவனமக்கப்பட்டுக் கன ஞரொல் அணியப்பட்டிருக்கிறது. உடனுக்குடன்
படங்கனள ஊட்டும் வனகயில் அனமக்கப்பட்டுள்ள லவவு லகமரொக்கள்,
லகளிக்னகயின் லபொர்னவயில் நம்னமயறியொமல லய தரவுத் திரட்டுக்கும் நம்
அந்தரங்கம் பறிலபொவதற்கும் துனணபுரியும் நம் தசொந்தப் படங்கள் மீது நொம்
தகொண்டுள்ள லமொகம் பயன்படுத்திக்தகொள்ளப்படுகிறது.

6.
உங்கள் ததொன

க்கொட்சினயக் தகொல்லுங்கள் (KYTV)

P.O.P நின யத்தின் தபரும் தவற்றிகள் (The P.O.P. Station Greatest Hits)
2004–2009 / 2022
பல்லூடக முப்பரிமொணப் பனடப்பு
பரிமொணங்கள் லவறுபடுபனவ
சிங்கப்பூர் கன அரும்தபொருளகத்தொல் பணிக்கப்பட்டது
டிக்லடொக் (Tiktok) வருவதற்கு தவகு கொ ம் முன்லப KYTV-யின் P.O.P. நின

யம்

இருந்தது. (“P.O.P.” என்பது தவகுஜன அரசியல் - “Politics of the Popular”-ஐக்
குறிக்கும்). ததொடக்கத்தில் 2004க்கும் 2009க்கும் இனடலய ஒரு ஊடொடும்
பனடப்பொக அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட இதில், கூட்டொக உருவொக்கப்பட்ட
இனசப்பதிவுகள் மற்றும் பின்னணிகளுக்கு ஏற்ப இனசக் கொதணொளிகளில்
பங்லகற்கவும் தயொரிக்கவும் பொர்னவயொளர்கள் அனழக்கப்பட்டனர். இந்தப்
பனடப்பின் முந்திய பதிப்பு, சந்னதப்படுத்தக்கூடிய பிரப நட்சத்திரங்கனளப்
பயன்படுத்தித் தயொரிக்கும் அணுகுமுனறனயப் பின்பற்றிய இனசத்
ததொழில்துனறயினனர னநயொண்டி தசய்யும் விதத்தில் அனமந்தது. இதற்கு
மொறொக, KYTV, பரப்பினசக் க ொச்சொரத்னதப் பரவ ொக்கவும் P.O.P. நின யத்தின்
மூ ம் வளரும் கன ஞர்களுக்குத் லதனவயொன சொதனங்கனள வழங்கி
உதவவும் இனதச் தசய்தது. இதன் வினளவொக உருவொன இனசக்
கொதணொளிகள் ஒளிபரப்பிப் பரப்பு தன் வழி புகழ் தபற உதவும் என்ற
நம்பிக்னகயில் யூ ட்யுபில் (YouTube) பதிலவற்றப்பட்டன.

இந்த ஆண்டு P.O.P.நின

யம், அதன் புதிய பதிப்புடன் திரும்பி வருகிறது. தபரிய

தவற்றிகள் (Greatest Hits) என்னும் அது KYTV’யின் பனடப்பொக்க முயற்சியின்
பயணத்னத விவரிக்கும் ஒரு துடிப்பொன பல்லூடகப் பனடப்பு. தசொந்த
முயற்சியில் உருவொன நட்சத்திரங்கனளக் கொட்டும் வீடிலயொ சுவரும், இந்தப்
பனடப்பின் பரிணொம வளர்ச்சினயக் கொட்டும் ஆவணப்படமும் இடம்தபற்றுள்ள
P.O.P. நின யம் சமூக ஊடக வன த்தளங்களின் ததொடக்கத்திற்கு
எடுத்துக்கொட்டொக விளங்கும் அலத லவனளயில், சொதொரணக் குடிமக்களின்
பங்னகயும் கனவுகனளயும் இனணயத்தின் பகிர்ந்துதகொள்ளப்பட்ட
மனிதொபிமொனத்னதயும் அங்கீகரிக்கிறது.

8.
சட்ச்சொய் புய்ப்பியொ (Chatchai Puipia)
(பிறப்பு.1964, தொய் ந்து)

ஜன்னல்கள் (Windows) என்னன லநசி... என்னன லநசிக்கொலத... என்னன லநசி
(Love Me… Love Me Not… Love Me)
1997
லகன்வசில் எண்தணய் ஓவியம்
200 x 150 x 4 தச.மீ
சிங்கப்பூர் கன அரும்தபொருளகத்தின் லசகரிப்பு

ஜன்னல்களில் (என்னன லநசி... என்னன லநசிக்கொலத... என்னன லநசி), ஓவியர்
நிர்வொணமொன, ஆணுமில் ொத, தபண்ணுமில் ொத உருவமொகச்
சித்திரிக்கப்படுகிறொர். அந்நியமொன அணிக ன்கனள அணிந்து, லசொகமொகவும்
கீழ்ப்படிகிறவருமொகத் லதொற்றமளிக்கிறொர். உ களொவிய இனணய எழுச்சி
நூற்றொண்டுப் பனழனம வொய்ந்த அனனத்து கத் திருமணத் தரகுச் லசனவயின்
வளர்ச்சிக்கு வித்திட்ட ஒரு கொ கட்டத்தில் உருவொக்கப்பட்ட இந்தப் பனடப்பு,
அஞ்சலின் வழி தபறப்படும் வொழ்க்னகத்துனணகள் மற்றும் இனணய வழிச்
சந்திப்புக்கொன லடட்டிங் (Dating) ஆகியவற்றுக்கு அடிப்பனடயொக உள்ள
சமன்பொடற்ற அதிகொரப் பரவன க் கடுனமயொக விமர்சிப்பதொகக்
கொணப்பட ொம். ஒரு உ ொவியின் கணினிச் சொளரத்தின் வடிவில் அனமந்துள்ள
இந்தச் சித்திரம், சில் னற வியொபொரக் கனட முகப்னப நினனவுபடுத்தி
இனணய வழி சமூக உறவொடல் லபொர்னவ அகற்றப்பட்டு இனணய உறவுகளில்
உளள வியொபொரப் தபொருளொகக் கருதும் தன்னமனய தவளிப்படுத்துகிறது.

9.
லியொனொ யொங் (Liana Yang)
(பிறப்பு 1978, சிங்கப்பூர்)

ஒரு நினனவுப்தபொருள் (A Souvenir)
2022
முழு ஒட்டுத்தொள் உனறயுடன் கூடிய இடுக்கி எந்திரம், தபொதியுனறகளும்
பரிசுகளும், தனர ஒட்டுவில்ன கள், வீடிலயொ மற்றும் ஒலி.
182 x 80 x 80 தச.மீ (இடுக்கி எந்திரம்) 170 x 170 தச.மீ (தனர ஒட்டுவில்ன
ஒலி கொ அளவு சுமொர். 11 நிமிடம்

)

ஒலி அனமப்பு ரொபின் சுவொ (KiDG)
சிங்கப்பூர் கன அரும்தபொருளகத்தொல் பணிக்கப்பட்டது.

ஒரு நினனவுப்தபொருள் (A Souvenir) இனணய வழி லடட்டிங்கில் (Dating) அல் து
கொதல் உறவுகளில் தவற்றி அல் து லதொல்விக்கொன முக்கிய அம்சங்களொக
ததரினவயும் வொய்ப்னபயும் பொர்க்கிறது. இனணயவழி லடட்டிங்கில், ததரிவு
மற்றும் வொய்பனப எதிர்தகொண்டு சமொளிப்பது சவொல் மிக்கதொக இருக்கவும்
கூடும். ததரிவு என்பது நம்பிக்னக நினறந்த ஓர் உணரச்சி. சலிப்புற்றிருக்கும்
அல் து தனினமயில் உள்ள ஒருவர், லடட்டிங் (dating) தசயலிகள் மூ ம் ஒரு
துனணனயத் லதடிக்தகொள்ள லவண்டிய கட்டொயம் லநர்கிறது. இருந்தலபொதும்,
இச்தசயலினயப் பயன்படுத்துபவர்கள் இச்தசயல்முனறயில் தபரும்பகுதி
தசயலி நிரல்களின் கட்டுப்பொட்டில லய இருக்கும்லபொது, எல் ொம் தங்கள்
கட்டுப்பொட்டில் இருப்பதொக நினனத்துக்தகொள்கிறொர்கள். எனலவ ததரிவும்
வொய்ப்பும் அதிர்ஷ்ட வினளயொட்டொகிவிடுகிறது. கன ஞர் இனத இடுக்கி எந்திர
உருவகத்தின் வழி ஆரொய்கிறொர்.சமகொ க் க ொச்சொரங்களிலும் புனகப்படக்
கன யிலும் ஆர்வமுள்ள யொங், சமூக ஊடகச் தசயலிகளிலும் இனணய
ஊடகங்களிலும் நமக்குள்ள ஈடுபொட்னடயும் ஆரொய்கிறொர்.

10.
லசவியர் யொப் (Xafiér Yap)
(பிறப்பு.1998, சிங்கப்பூர்)

2ஆவது பூப்பு (2nd Puberty)
2022
வினளயொட்னட நிறுவுதல்
பரிமொணங்கள் லவறுபடுபனவ
சிங்கப்பூர் கன அரும்தபொருளகத்தொல் பணிக்கப்பட்டது
இரு பரிமொண (2D) வீடிலயொ வினளயொட்டு ஒன்றின் வடிவம் தகொண்ட 2ஆவது
பூப்பு, கொ ம், தவளி, இருத்தலுக்கொன வழிகள் ஆகியவற்னற மறுசிந்தனன
தசய்வதற்கொன ஒரு வொயி ொகக் கருதும் ஓர் அனுபவம் சொர்ந்த பனடப்பு. ஒரு

லமனஜயின் மீதொன வினளயொட்டு அனமப்பின் தநருக்கமொன தவளியில்
நிறுவப்பட்ட இதில், பொர்னவயொளர்கள் பச்னச குத்தப்பட்ட லமக்புக் ப்லரொ
ஒன்றின் வழி இந்த வினளயொட்டில் ஈடுபடுகிறொர்கள். அவர்கள் தமய்நிகர்
உ கு, மற்றவர்களின் முடிவுகள், தங்கள் தசொந்த உள்மன உனரயொடல்
ஆகியவற்னறக் னகயொள ஒரு அவதொரின் (avatar) கண்லணொட்டத்தில்
பொர்க்குமொறு அனழக்கப்படுகிறொர்கள். வழக்கமொன கனதகள், வினளயொட்டு
முனறகளுக்கு அப்பொல், இந்தப் பனடப்பு ஒரு எதிர்பொலின நொட்டச் சமுதொயத்திவ்
வொழும் அனுபவத்னதப் பயன்படுத்திக் தகொள்கிறது. ஒரு கற்பனன உ னக
உருவொக்கவும் கண்டுபிடிக்கவும் வீடிலயொ வினளயொட்டுகளிலுள்ள நொட்டத்னதப்
பயன்படுத்தி, தமய்நிகனர யதொர்த்தத்திற்கு எதிரொனது என்றில் ொமல் அதன்
ஒரு பகுதியொகக் கருதும் ஒரு தவளினய யொப் உருவொக்குகிறொர். இந்தப் பனடப்பு
ஒருவனர ஒருவரும் நம்னம நொமும் புரிந்துதகொள்ளவும் ததொடர்புதகொள்ளவும்
புதிய வழிகனள அறிமுகப்படுத்துகிறது.
11.
கொவ் ஃதபய் (Cao Fei) (SL அவதொர் னசனொ ட்லரசி)
(பிறப்பு1978, சீனொ)
i.கண்ணொடி (i.Mirror)
2007
உயிரூட்டப்பட்ட படம், ஒற்னற ஒழிவழி வீடிலயொ, 4:3, ஒலியுடன் வண்ணம்
28 நிமிடம்
கன ஞரின் லசகரிப்பு
கன ஞரின் கூற்று:
இப்லபொது தமய்நிகருக்கும் நிஜத்திற்குமொன எல்ன க்லகொடு மங்கிவிட்ட
நின யில் இவ்விரண்டுக்குமினடலய லகொடு கிழிப்பது இனி முக்கியமற்றதொக
இல் ொமல் இருக்க ொம். தமய்நிகர்ப் பரப்பில், நொம் அச ொக நம்னமப் லபொல்
இருப்பதில்ன , எனினும் நொம் மொற்றமின்றி இருக்கின்லறொம். நொம் எப்லபொதும்
தமய்நிகர் தவளியில் யதொர்த்தம் மனறவது பற்றிக் கவன ப்படுகிலறொம்.
ஆனொல், நம் மின்னியல் இரண்டொவது வொழ்க்னகயில் க ப்புக்கொன புதிய
சொத்தியம், உ க வொழ்க்னகயின் துன்பங்கனளக் கடந்து தசல்லும் ஒரு புதிய
சக்தி இருக்கக் கூடும். இந்தக் க ப்பு மீ தவளி யதொர்த்தத்தின் மறு புறம்,
எளினமனய லநசிப்பதும் சுதந்திர நொட்டமும் இன்னும் உள்ளது. கடவுள்
மனிதர்கனள லநசிக்கிறொர். ஆனொல் நொமும் ஒருவருக்தகொருவர் விலமொசனம்
அளிப்பவர்கலள.

12.
முகமட் அக்பர்
(பிறப்பு.1984, பொண்டுங், இந்லதொலனசியொ)

இல் ஃதபயிட் ப்ளு (Il Fait Bleu)
2014
ஒற்னற-ஒளிவழி வீடிலயொ தினரயிடல்
பரிமொணங்கள் மொறுபடுபனவ
சிங்கப்பூர் கன அரும்தபொருளகத்தின் லசகரிப்பு
பிரொன்சின் ொ தரொதெலில் (La Rochelle) பணியொற்றியலபொது, பிரொன்சில் மொன
லநர வொனத்தின் நீ நிறம் அக்பனரக் கவர்ந்தது. ப வனகச் சிறப்பு
வினளவுகனள உருவொக்குவதற்கொன பின்னணியொக விளங்கக்கூடிய
மின்னி க்க நீ ப் பு த்னத அல் து தினரனய அவருக்கு அது
நினனவுபடுத்தியது. சமிக்னஞ கினடக்கொதலபொது ஒருவர் கொண்பதும் அதுலவ.
இந்த “தவறுனமயொன ப னகயும்” ததொடர்பு இல் ொதது பற்றிய குறிப்பும்
அந்நிய லதசம் ஒன்றில் இருக்கும் கன ஞரின் அனுபவத்திற்கு ஒரு
தபொருத்தமொன உவனமயொக உள்ளது. இல் ஃதபயிட் ப்ளு மொறும் வொனத்னத,
சூரிய உதயத்திலிருந்து சூரியன் மனறவது வனர படம் பிடித்துக் கொட்டுகிறது.
மொறும் நீ விளக்குகளில் அமிழ்ந்துள்ள அது ஒருவனரத் தம்
சுற்றுப்புறத்திலிருந்து விடுபட்டு ஆழ்ந்த சிந்தனனயுடன் கூர்ந்து பொர்க்க
அனழக்கிறது. ொ தரொதெலின் வர ொறு மற்றும் ததொன்னமயொன கட்டடக்கன
அம்சங்கள் வொனப்பரப்பின் விளிம்புகளில் லகொடி கொட்டப்பட்டுள்ளன. இது
மூடப்பட்ட முற்றத்தில் இருப்பது லபொன்ற, பொர்னவயொளர் தசொர்க்கத்தின் ஒரு
பகுதினயப் பொர்த்துக்தகொண்டு நிற்பது லபொன்ற உணர்னவ ஏற்படுத்துகிறது.

13.
லசொய் கொ ஃபொய் (Choy Ka Fai)
(பிறப்பு.1979, சிங்கப்பூர்)

ஒரு வருங்கொ

உடலுக்கொன தகவல டு (Prospectus for a Future Body)

2010–2012
க ப்பு ஊடகம் வீடிலயொ முப்பரிமொணப் பனடப்பு
பரிமொணங்கள் மொறுபடுபனவ
சிங்கப்பூர் கன அரும்தபொருளகத்தின் லசகரிப்பு

உடலுக்கொன தகவல டு (Prospectus for a Future Body) உடல்
எவ்வொறு நினனவு னவத்துக்தகொள்கிறது, ததொழில்நுட்பக் கனதகனள
உருவொக்குகிறது என்பது பற்றிய புதிய கண்லணொட்டங்கனள முன் னவக்கிறது.
இப்பனடப்பின் னமயமொக இருப்பது நடனத்தில் உடலின் இயக்கம் பற்றிய
ஆய்வு: அது எப்படி சொத்தியமொன வருங்கொ ங்களுக்கு ஏற்ப மொறும்,
ஒரு வருங்கொ

தகவனமத்துக்தகொள்ளும் அல் து மறுசீரனமக்கப்படும்? லசொய், ண்டனின்
அரச கன க் கல்லூரியில் மொணவரொக இருந்தலபொது, அனசவுகனள
எந்திரத்தின் வழி பதிவு தசய்யவும் லசமிக்கவும் மொற்றிவிடவும் கூடிய
ததொழில்நுட்பத்தின் சொத்தியத்னத ஆரொய்ந்த ப நிகழ்ச்சிகனளயும்
தசயல்முனற விளக்கக் கொட்சிகனளயும் உருவொக்கினொர். மின்கம்பி வழியி ொன
மின் தூண்டுதல்களின் வழி இந்த அனசவு “நினனவுகனள” மிண்டும் உடலுக்கு
மொற்றுவதன் மூ ம் கன ஞர், நடன அனமப்பொளர், நடனமொடுபவர், ரசிகர்கள்
ஆகிலயொருக்கினடயி ொன உறவுகனள மறு வனரயனற தசய்கிறொர்.
இவ்வொறொக, இந்தப் பனடப்பு, நொம் நம் உடல்களுக்கொன “வருங்கொ
நினனவுகனள” வடிவனமக்க முடியுமொ, உடன நொம் கடந்த கொ , நிகழ்கொ த்
தருணங்களுக்கொன ஆதொரமொக, களஞ்சியமொக, தகொள்க மொக, ஊடகமொகக்
கருத முடியுமொ என்ற லகள்விகனள எழுப்புகிது,

ஒரு வருங்கொ

உடலுக்கொன தகவல டு உடலுக்கும் கொ த்துக்கும் தவளிக்கும்

இனடயி ொன உறவின் மீதொன ததொழில்நுட்பத்தின், குறிப்பொக இனணயம்,
மின்னி க்கம்/தமய்நிகர் ஆகியவற்றின் உருமொற்றம் சொர்ந்த தொக்கம் பற்றிய
ஆரம்பகொ ஆய்வு. அறிவிய ொர் மற்றும் தபொறியிய ொரின் ஒத்துனழப்புடன்
இந்தப் பனடப்பு யதொர்த்தத்திற்கும் தமய்நிகருக்கும் இனடயி ொன கொ தவளியில் உணர்ச்சித் தூண்டல்ககள் பற்றிய ஓர் ஆய்வு.

