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CAPS પર*ું -વન એટલાi6ટકની મ8યમાં એક કા:પiનક ટા<,ુ CAPS પરના સ=ાક$ય ભiવ?યની શોધ કરે 
છે. અહF, બાયોટેકનોલો-એ લોકોને ટેiલપોટe શન Iારા Jુસાફર$ કરવા, આJૂલ વયના ફેરફારોમાંથી પસાર 
થવા અને નવા શર$ર ખર$દવા સQમ બનાRયા છે. iવSમા ંTયાં iવશાળ Vુંબક$ય QેWો અને Xોન સૈiનકોની 
આતંકવાદ$ i\ગેડો Iારા સરહદો લા_ુ કરવામા ંઆવ ેછે, `દશaન iવbથાપન અને ઝંખના, ibથiતbથાપકતા 
અને કાયમી સંeમણના અ*ુભવોની ક:પના કરે છે. UKના 2gુiઝયમમા ંમોરોhનમાં જ6મેલા, 6g ુયોકa ibથત 
કલાકાર મેર$મ બેનાની (b.1988, રબાત) Iારા આ `થમ એકલ(સોલો) `દશaન છે અને તેમાં CAPS પર સેટ 
કરેલી iફ:મોની kાયોલો-ના બે `કરણો દશાaવવામા ંઆRયા છે.   
  
બેનાની વાતાaકાર છે. તેણી*ું કાયa વાbતiવકતા*ું iવblૃત સંbકરણ રજૂ કરે છે, જે iવશેષ અસરો, iડiજટલ 
એiનમેશન અને સંગીત Iારા iવરામiચiqત છે. તે iરયાiલટ$ ટ$વી(TV), ડોsુમે6ટર$, tહેરાત, સોiશયલ 
મીiડયા અને ફોન uv ટેજ પર દોરે છે, iડiજટલ ટેwનોલો-ના સંlૃi0ત અને સમકાલીન સમાજમા ંઓળખના 
yેwચiર{ગની શોધ કરે છે.  
 
કા:પiનક અને ભૌગોiલક રાજક$ય, Rયiwતગત અને સાJૂiહકને સેlુ કરવાની બેનાનીની Qમતા, 
અiભનેતાઓ સાથેના તેમના ન-કના સહયોગન ેઆભાર$ છે. ઘણીવાર કુટંુબીજનો અને iમWો સાથ ેકામ કરે 
છે જેઓ પોતાની ર$તે ‘CAPSi’ વઝa ન ભજવે છે, તેણી તેની પ~iતન ે‘ડોsુમે6ટર$ અને રોલ 0લે વ�ચે*ુ ં
iમ�ણ’ તર$કે વણaવ ેછે. બેનાનીએ ક�ું છે: ‘તેઓ તેમના વાbતiવક -વનમા ંજે પણ Jુ�ાઓ સાથ ે
Rયવહાર કર$ ર�ા ંછે તે CAPS પર bથાનાંતiરત કરવામા ંઆવ ેછે કારણ કે, આખરે, તે વાbતiવક -વનમા ં
તેઓની સમbયાઓ iવશ ેછે.’ 
 
 
ગેલેર$ 1 
CAPS પર પાટ� 
2018-19, આઠ-ચેનલ iવiડઓ ઇ6bટોલેશન, 25 iમiનટ 28 સેક6ડ 
સૌજ6ય કલાકાર અને iwલયiર{ગ, 6g ૂયોકa/\સે:સ  
 
કલાકારના પોતાના પiરવારના સ�યો સાથ ે�ૂટ,  CAPS પર પાટ�, CAPS ના મોરોhન પડોશમા ંપોbટ 
કોલોiનયલ iડbપોઝેશન અને ibથiતbથાપકતાનો અ*ુભવ મેળવે છે. kાયોલો-ના `થમ `કરણમાં, અમે 
iફયોના મગર(eોકોડાઈલ)ને મળ$એ છ$એ - જે ટા<ુનો માbકોટ છે - જે અમને CAPS ની જiટલ દુiનયાનો 
પiરચય કરાવ ેછે. આ અલગ સJુદાય Jૂળ�પે અટકાયત iશiબરમાંથી ઉછયo હતો, જેમાં gુનાઇટેડ 
bટે�સમા ંટેiલપોટa  કરવાનો `યાસ કરતી વખતે શરણાથ�ઓને અટકાવવામાં આવતા હતા. iમડ-
ટેiલપોટe શનની દખલગીર$ની iહ{સાએ શર$રને wવો6ટમ ગડબડમાં છોડ$ દ$�ુ ંછે, અને રહેવાસીઓ 
'0લાibટક ફેસ iસ6Xોમ' જેવી તકલીફો સાથ ે-વ ેછે. Wણ પેઢ$ઓથી વ�ુ, bવે2પ-iર2ડ ટા<ુની બંધક 
વbતી એક ખળભળાટ મચાવતા મેગાલોપોiલસમા ંiવકiસત થઈ છે.  
 
 



ગેલેર$ 2 
CAPS પર*ું -વન 
2022, iસ{ગલ-ચેનલ iવiડઓ, 34 iમiનટ 
કલાકાર સૌજ6ય; iwલયiર{ગ, 6g ૂયોકa/\સે:સ; અને yા6કોઇસ ઘેબલી, લોસ એ6જલસ/6g ૂયોકa 
 
CAPS �ેણીનો અંiતમ `કરણ બેનાનીના iવbથાપન, બાયોટેકનોલો- અને મોરોhન સંગીતના પરંપરાગત 
bવ�પોના સંશોધનને iવblૃત કરે છે. આ iફ:મ 65 વષ�ય કમલની વાતાa સાથ ેiવરોધ અને Jુiwત*ું વણaન 
કરે છે, જેણે પોતાન ેએક ન�ું શર$ર ખર$�ુ ંછે. જેમ કે બેનાનીએ ક�ું છે, 'તે એક ર$તે રાજક$ય છે કારણ કે 
તેઓ એ�ું કહે છે, "હંુ લાં�ંુ -વીશ, કદાચ તે iદવસ જોu કે Tયારે CAPS Jુwત થાય છે." લાં�ંુ આgુ?ય 
-વનભરના રાજક$ય સંઘષo સાથ ેજોડાયે�ંુ છે.’ આ iફ:મ બળવોમાં પiરણમે છે - iવરોધ તર$કે `દશaન*ું 
એક bવ�પ - જે ડેhા તર$કે ઓળખાતી તાળ$ઓ અને પsુaસનની એક `ાચીન સંગીત પરંપરાન ેઆમંiWત 
કરે છે. iફ:મનો bકોર સંગીતકાર અને iનમાaતા ફાiતમા અલ કાiદર$ Iારા બનાવવામાં આRયો હતો.   
 
 
ઓiલiવયા અહેનe અને iનકોલ iયપ Iારા sુરેટેડ. 
 
CAPS પર*ું -વન (2022) એ ધ રેનેસા6સ સોસાયટ$, iશકાગો સાથે*ુ ંસહ-આયોગ છે, Tયાં તે 26 
ફે�ુઆર$થી 17 એi`લ 2022 દરiમયાન `blુત કરવામા ંઆRgુ ંહlંુ. આ કiમશનને wલીયiર{ગ, 
6gૂયોકa/\સે:સ Iારા ઉદારતાથી સમથaન મળે છે.  
 
`દશaન, સંબંiધત ઇવે6�સ અને શીખવાના કાયaeમો iવશ ેવ�ુ માiહતી માટે, 
nottinghamcontemporary.org ની Jુલાકાત લો  
 
અમારા તમામ કાયaeમો અમારા `ેQકોના સમથaન Iારા શ� બન ેછે. જો તમન ેઆજે Jુલાકાત લેવાનો આનંદ 
આRયો હોઈ, તો કૃપા કર$ને સમથaન કરવા*ું iવચારો. �ૂચવેલ દાન £3. 
 
 
સંબંiધત ઘટનાઓ 
 
એwઝ$બીશન વોક�ુઝ  
�ુધ 8 જૂન, બપોરે 2 વા�યે  
iહ6દ એi:હનાવી સાથ,ે સામાiજક iવ�ાનની શાળા, નોiટ{ગહામ kે6ટ gુiનવiસ{ટ$  
 
�ુધ 6 જુલાઈ, બપોરે 2 વા�યે  
સોફ$ ફગલ, bકૂલ ઓફ આ�સa એ6ડ �ુમેiનટ$ઝ, નોiટ{ગહામ kે6ટ gુiનવiસ{ટ$ સાથ ે
 
માગaદશaક અને શોધખોળ: સાઉ6ડ અને સેi6ટમે6ટ 
�ુe 8 જુલાઈ, રાWે 8 વા�યે  
રેiડયો અલહારાના સહયોગથી સંગીત અને કiવતાની સાંજ.  
અમારા વષa-લાંબા કટોકટ$ અને કટોકટ$ સંશોધનનો ભાગ.  
 



�લે2સ Iારા જો�ુ ં
વાતાaલાપ, કiવતા અને સાંભળવાના સWો Iારા, આ માiસક ઇવે6�સ �ાનના કાRયા મક અને કંપનશીલ 
<ૂવaવત્ કરવાની સંભાવના*ું અ6વેષણ કરે છે જે અibત વના `ભાવશાળ$ મોડને અ*ુસરે છે. વwતાઓમાં 
ધનવીર iસ{હ \ાર, લીની ડેiનસ, એડવડa Tયોજa , �ુઈસ મોરેનો અને વ�ુનો સમાવેશ થાય છે - તાર$ખો માટે 
કૃપા કર$ને અમાર$ વેબસાઇટ જુઓ. 
અમારા વષa-લાંબા કટોકટ$ અને કટોકટ$ સંશોધનનો ભાગ.  
 
 
 
 


