தேவைக்கு அேிகமான ப ாருள்கள்:
காகிேம்
காகிதம் கலைஞர்களின் எண்ணங்கலள ஏந்திச்செல்லும் ஒரு வாகனம்.
விஷய ஞானத்லதப் ச ாதிந்து நிற்கிறது. கலைஞர்கள் காகிதத்தின் ஊடாக
எப் டிச் ெிந்திக்கிறார்கள்? ச ருகிவரும் ‘டிஜிட்டல்’ உைகில் இப்ப ாதும்
காகிதம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா? காைங்காைமாகச் பெர்ந்துவிட்ட,
பதலவக்பகற் மாற்றிக் சகாள்ளப் ட்ட, சதாடர்ந்து செம்லமப் டுத்தப் ட்ட,
அறிவுக் களஞ்ெியங்கலளக் பகாடிகாட்டக் கலைஞர்களுக்குக் காகிதம்
வாய்ப் ளிக்கிறது. ஒரு சொல், ஒரு கருத்து, ஒரு செயல் என் லத
பமபைாட்டமாகக் குறிக்க இங்கு காகிதம் என் து யன் டுத்தப் ட்டுள்ளது.
கலைஞர்கள் தங்கள் அனு வங்கலளக் காட்ெிப் டுத்த, தங்கலளப் திவு
செய்ய, கடந்த காைம் நிகழ்காைம் இரண்லடயும் ச ாறித்து லவக்க அது ஓரு
பமலட. ச ருமதிப்புக்குரிய தங்களது தனிப் ட்ட கைாச்ொரத்தின்
நிலனவுகலள எழுப்பும் கலத சொல்லிகளான ெமகாைக் கலைஞர்களது
லடப்புக்கலள, காகிதத்லதக் லகயாளும் நம் நீண்ட மர ின் வழியாக
இந்தக் கண்காட்ெி ெிறப்புறச் சுட்டிக்காட்டுகிறது. துண்டுக் காகிதங்கலளக்
கண்ணுக்கு விருந்தாகவும், தவிர்க்க இயைாத உணர்வுகளின் அதிர்வாகவும்
மாற்றும் இந்தப் லடப்புகள் வியப்பூட்டுகின்றன. இந்தப் யணம் இங்கு
சதாடங்கி எஞ்ெின் அலற (Engine Room) வலர சதாடர்கிறது. காகிதத்தின்
உருவத்திற்கு அப் ால் நாம் அறிந்தவற்றுடனும்
அறியாதவற்றுடனும் நம்லமத் தீவிரமாக ஈடு டுத்திக் சகாள்ளவும்,
ஐம்புைன்கலளயும் கூர்லமயாக்கிக் சகாள்ளவும் உங்கலள அலழக்கிபறாம்.

ந ிைா லெயத்
( ி 1985, ெிங்கப்பூர்)
100 அர்த்தமற்ற கூற்றுகள்
2022
காகித்ததின் பமல் லம,
அளவுகள் மாறு டும்

நம் வாழ்வில் காகிதத்தின் யன்கள்,
செயல் ாடுகள், அவற்றிற்கு அளிக்கப் ட்டுள்ள
அர்த்தங்கள் ஆகியன குறித்து ஆழ்ந்து ெிந்தித்து,
ஆராய்ந்து அளிக்கும் சுமார் 100
வாக்கியங்களின் சதாகுப்பு 100 அர்த்தமற்ற
கூற்றுகள். ஒரு ிரதியாக அலமந்து அர்த்தமற்ற
ழசமாழிகள், தத்துவக் பகள்விகள், சவகுஜன
கைாச்ொர குறிப்புகள், ெமூக உறவுகள் மீதான
விமர்ெனங்கள், ஆக்கபூர்வமான
எதிர்விலனகளுக்கான அறிவுலரகள் என
அர்த்தங்களின் முழுவீச்லெயும் ெிந்தலனத்
தூண்டல்கலளயும் வாெகர்களுக்கு அளிக்கிறது
அந்தப் ிரதி. அது காகிதத்லத ஒரு ச ாருளாக
நிலைநிறுத்துகிறது எனினும் அதற்கு
ஆளுலமயும் குரலும் தந்து ஊக்குவிக்கிறது.
மானுட ெமூகம் இவற்லற திரும் ிப் ார்க்க
அனுமதித்து. அதற்கு செயல்வடிவம்
சகாடுக்கிறது100 அர்த்தமற்ற கூற்றுகளில்
காகிதம், உறுதியான, குறிக்பகாளற்ற தன்லம,
உணர்வுகள், உயிர்ப்பு ஆகியலவ நிரம் ிய
சுயத்தின் குறியீடாகிறது கற் லனகளால்
மட்டுபம கட்டுப் டுத்தக் கூடிய எதிர்காைத்தில்
காகிதம் என் து என்னவாக இருக்கும் என் லத
பநாக்கி நம்லமச் செலுத்துகிறது.

லீ ப
ாங்ப ா
( ி.1974 சீனம்)

லீ
ாங்ப ா சீனாவின் நான்கு ச ரும்
கண்டு ிடிப்புகளில் ஒன்றான காகிதம் என்னும்
ஊடகத்லதக் கட்டுலடத்தல் , மீள்சதாகுப்பு
ஆகியவற்றின் மூைம் மாற்றியலமக்கிறார். ஒரு
கலைஞன் என்ற முலறயில் லீ இருண்லமபயாடு
உறவாடுகிறார். ஒரு ச ாருளில் மலறந்துள்ள
அதன் ொரத்லத பநாக்கி கவனத்லத ஈர்ப் தன்
மூைம், ார்லவயாளன் தான் ஏற்கனபவ
அறிந்தலதக் குறித்து மறு ரிசீைலனயும்
மீள்ெிந்தலனயும் செய்ய அவரது ெிற் ங்கள்
பமலடயலமத்துத் தருகின்றன
பதவலதக் கலதகளின் பூமி ஒரு கற் லன
வலர டம். அதில் பதன்கூட்லடப் ப ான்ற
வடிவத்தில், காகித அடுக்குகலள கவனமாக
ஒட்டிக், கண்டங்கள் உருவாக்கப் ட்டுள்ளன.
ஒவ்சவான்லறயும் தட்லடயாகக் கிடத்தைாம்,
முறுக்கைாம், இழுக்கைாம் அழகான ச ரிய
அளவில் அலமந்த வண்ணமயமான இழுக்கக்
கூடிய இந்தக் கண்டங்கள் எல்லைகள் குறித்த

பதவலதக் கலதகளின்
பூமி
2010–2016
காகிதம் லெ மற்றும்
கண்ணாடி
அளவுகள் மாறு டும்

புவிொர் அரெியலையும். அலவ ெர்வபதெ,
உள்நாட்டு அரெியல், ெமூக, ச ாருளாதார,
உறவுகளில் இயங்கும் உயிர்ப்புள்ள விலெகள்
என் தலனயும் நுட் மாகச் ெித்திரிக்கின்றன.
செரில் டிபயா
( ி1988, மபைெியா)

ஒரு பநரத்தில் ெற்பற
ெிறியதாக
2017–2022
காகிதமும் லெயும்,
ஒவ்சவான்றும் சுமார் 6.5 ×
7.5 செ.மீ

ஜுமாதி
( ி 1972, இந்பதானீெியா)
பஜாலி பஜாைன்
2022
காகிதம் அளவுகள்
மாறு டைாம்

‘ஒபர பநரத்தில் ெற்பற ெிறியதாக’ என் து
ஒவ்சவாரு நாளும் தீப்ச ட்டி அளவில் காகிதச்
ெிற் ம் செய்வது என்று செரில் டிபயா சுயமாக
பமற்சகாண்ட திட்டம். சுயமாக விதித்துக்
சகாண்ட ெிை விதிகளின் அடிப் லடயில்
நூறுநாள் திட்டமாக அது 2017ல் சதாடங்கியது.
இத்தலன ெிறிய அளவிைான லடப்புக்கலள
உருவாக்கும் திட்டத்தில் ணியாற்றியது
ச ாருள்கலளப் புதிய ார்லவயில் காண
உதவியது. ஒவ்சவாரு லடப் ின் மூைமும்
காகிதத்தின் இயல்பு நன்கு புரிந்தது. ஒவ்சவாரு
நுண்ெிற் மும் செய்து முடிக்க ஐந்து ஆறு மணி
ிடித்தது. அது, ெிக்கைான செய்முலறகலளயும்,
ெிதிதரிப்புக்கலளயும் ரிபொதித்துப் ார்க்கும்,
உன்னதத்லத நாடும் இலடவிடாத யணத்தில்,
அவரது லகவிலனக் கலையின் விளிம்புகலள
நகர்த்துவதாக அலமந்தது. இந்தப் யணம்
டிபயாவின் காகிதச் ெிற் ங்கள் செய்யும்
நுட் ங்கலள உருவாக்கும் அவரது
தனித்திறலனக் கூர்லமப் டுத்திக்
சகாள்வபதாடு அவருக்பக உரித்தான
கலைக்குரலைக் கண்டு சகாள்ளவும் உதவியது.
ஜாவனீஸ் சமாழிச் சொல்ைான இபஜால்
இபஜாைன் (ijol ijolan) என் திலிருந்து
உருவாக்கப் ட்ட பஜாலி பஜாைன் என்ற
சொற்சறாடர் மாற்றிக் சகாள்ளல், விற்றல்,
ஈடுசெய்தல் என்ற கருத்லதக் குறிக்கும். இங்கு
ஜுமாதி அவரது ிரம்மாண்டமான அந்தரங்கப்
ிர ஞ்ெத்லத நமக்குக் பகாடிகாட்டுகிறார். முதற்
ார்லவயில் அது விெித்திரமாகத் பதான்றும்
ஆனால் சநருங்கிப் ார்க்கும் ப ாது அது ஒரு மிக
விபனாதமான உைலகக் காட்டுகிறது
அன்னாெிப் ழத்திலிருந்து மனிதப் ாதம் வலர,
மலைகள் கட்டிடங்களின்
நுண்ணுருவங்களிலிருந்து, துளிர்க்கும் தாவரம்
வலர ஏராளமான சவவ்பவறு ச ாருள்கலள ஓர்
உருவம் சுமக்கிறது. எருலம, ஜீவமரம், பவரற்ற
மரம், மரமற்ற பவர்கள் என் ன மீண்டும் மீண்டும்

இடம் ச றும் பவறு ெிை லமயக் கலைக் கூறுகள்.
மர ார்ந்த ஜாவனிய உைகக் கண்பணாட்டம்,
இபமாகிரி (இந்பதானீெியா), ெிட்னி ஆகிய
இடங்களில் பமற்சகாண்ட ின்நவீனத்துவ
நாபடாடி வாழ்க்லக, ஆகியவற்றில் கால் ரப் ி
நிற்கும் ஜூமாதி, மனிதர், இயற்லக,
விைங்குகள் இலணயும் உைகில், மனிதர்,
இயற்லக ஆகிய கலைக்கூறுகள் சகாண்ட தனிப்
டிமங்கலள ஊடும் ாவுமாக சநய்கிறார்.
ஃ ங்க் மற்றும் சகயீச்ெி
தனாமி
(நிறு. 1994, ெிங்கப்பூர்
மற்றும் ி. 1936, ஜப் ான்)

இயற்லகக்கு மாறு ட்ட
நகரம்
2010/2022
நிறமி சகாண்டு
அச்ெிடப் ட்ட காகிதம்
அளவுகள் மாறு டும்

தாபத ங்பகா என்ற ஜப் ானியக் காகிதத் சதாடர்
ெித்திரங்கள் சகாண்டு உருவாக்கப் ட்ட மிதக்கும்
கற் லன நகரம் இயற்லகக்கு மாறு ட்ட நகரம்.
எசடா காைம் (1603–1867), சமய்ஜி காைம் (1868–
1912) என்ற கடந்து ப ான காைங்களில்
புகழ்ச ற்றுத் திகழ்ந்த இந்த ஜப் ானிய மரபுக்
கலையின் ால் ஈர்க்கப் ட்ட சகயீச்ெி தனாமி
அலதச் ெிங்கப்பூர் கலை மற்றும் வடிவலமப்புக்
குழுவான ஃ ங்க்கிற்கு அறிமுகப் டுத்தியதன்
விலளவு இந்தக் கூட்டுமுயற்ெி. ஒருபுறம் விழாக்
சகாண்டாட்ட மனநிலை உலடய பகளிக்லகப்
பூங்கா உைலகக் சகாண்ட நகரக் காட்ெிகலளச்
ெித்திரிக்கும் ஃ ங்க்கின் கருப்பு சவள்லளச்
ெித்திரங்கலளயும் மறுபுறம் வண்ணங்கள்
ளீரிடும் தனாமியின் கனவுைகக் காட்ெிகளும்
நகரவாழ்வின் துடிப் ான ெக்திலயப்
ிரதி லிக்கின்றன. ஃ ங்க்கிற்கு பகளிக்லகப்
பூங்காக்கள் குழந்லதப் ருவ நிலனவுகளின் ஓர்
குதி. தனாமியின் முத்திலரயான
மனப் ிறழ்வுக் காட்ெிகலள அவரது வாழ்வின்
இரு ருவங்கபளாடு சதாடர்பு டுத்தைாம்: ஒன்று
இரண்டாம் உைகப் ப ாரின் ப ாது படாக்கிபயா
கண்ட குண்டு மலழ. மற்சறான்று 1981ஆம்
ஆண்டு ப்ளூரெி பநாயிலிருந்து மீள்வதற்காக
நான்கு மாதம் மருத்துவமலனயில் தங்கிச்
ெிகிச்லெ ச ற்ற ப ாது அளிக்கப் ட்ட
மருந்துகளால் ஏற் ட்ட மருட்ெித் பதாற்றங்கள்.

