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 :ل یتفص ید ریتصو
-22/05 ڻزیک سنیال ، یآرڻر:  اے ایلکھ  وچ متن
31/10/2021 

 ُسرخ  نال اںیپڻ اںیکھڑ اںیرنگ دے بدالں تے کال کھڻے
اے،  یُبالں د دو ےآپس وچ ملد ر یتصو یان یپس منظر۔ درم 

اے۔ اے دنداں دا  یرئ بنا عکس دا یہک نچن آل یجہڑ
 اے۔  یرئ کھایوتے منہ دا اندر آال حصہ  ٹیک سا

 



 پوسڻر) 2020)(کے یآئ  س یا سی (ایآرڻر ڻس،یک سنی : المیربانی ی لئ ریتصو 
 

 مڈنیک کونسل، یسڻ نوڻنگھم نڈ،یانگل کونسل  آرڻس: زلوگو
  ڻرنٹ نوڻنگھم  وز،یک آف یسڻ ہاؤس، ڈاینیک مرکز،  آرٹ

 آف ناڻنگھم یورسڻ یونی  تے یورسڻ یونی
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



:  ڻزیک سنیال
 ی آرڻر
   2021اکتوبر    31  -  یمئ22

   
 
 

شناخت تے   ڻزیک سنیلیوں، اعرصے تُ  ودھساالں توں  دس 
 یتشخص تے آواز دے سواالں دے نال مصور یاظہار، ذات

تجسس دے  تے یزیمضحکہ خ اے۔ یرئ لبھ دے تعلق نوں 
 یوار اں ید قاتیتخل اںی دہیتوں متحرک ا  اںیجذب نیبے چ

  باندراں اں،یمرغ اںیئگ اںیگھر اچ پال –شکالں  اںیآن آل یوار
زبان تے   اںیاوکھ اک  ید واںی ہور ش تیسم اںیگوبھ  تے

  ڻزیک ۔نیں اںیہوند  ہیتے خف واقف اںیڑیجہ -ںین اںیپاوند چانن
  یو  تے پوسڻر رامکسیدے نال نال  اوہدے س نڻنگزیپ اںید

، ذو  یںنرکھدے  ل یلفظاں دے نال تال م  تے لگاتار یجسمان
  بہتے انہاں۔ ںینہوندے  بھرےتو  اںیلفظاں  تے  اشار یمعن

 دا سیا اوه اے یابھرد زیچ  یڑیجہ توں  کماں اںیآل رخاں
  یق ی"حق نے مصور جنہوں اے تعاقب یدی تنق تے مستقبل 

 -اے کہیا" ابہام
 

    یلنمائش، لندن  اچ رہن آ ہہیدے عنوان توں، ا یآرڻر
  یلئ ڻزی چ پہال سولو شو اے۔  ک ہیفنکار دا برطان  نیڈینیک
 نیرگاں ا هاو اناںیعنوان اے۔ شر تے وڈا گونج آال  کا "یآرڻر"

آال لہو پورے جسم اچ لے کے  جنیدل توں آکس اںیڑیجہ
" انی"شر یو " فن" کہ جد( ن ی۔ اوه ساڈھے اندر انیں اںیجاند
  سانہوں  ہڑایج کے ہٹ توں  اس  ،)اے کردا رایبس اندر دے

 :اے جوڑدا
ورک تے   ٹیدے شاخدار ن ل یدے نظام، ر اواں ی" در ل یری"آرڻ
 ہہیوضاحت کردا اے۔ ا یدے اندر تاراں دے نظام د نیزم 

  انیاندر تے باہر دے درم  نلز،ی ورکس تے چ ٹی نہاں نونمائش ا
 غورتے  ہہ یتے شب تجربے ،رےیتہاڈے تے م  ،تھاواں یخال
 اے۔  یکرد



 
دے  مالپ اوہدے سارے کم   یمنتقل یدے اپنے ناں د ڻزیک

 کا ناں دا اس نے ڈنیکھ  نال لفظاں۔ ںینہوندے  وستیاچ پ
عرف ("اے کے اے") بن کے  کا ،)"اے یجار"سب (نعره 
  سنیلیاے، تے اس نمائش اچ، "ماسک"(محترمہ ا ایوکھا

سارے کم پچھلے سال دے   اچ یآرڻراے۔  ای) بن گ ڻزیساره ک
 سلسلے اچ الک ڈاؤن دے دوران ہوئے سن۔ 

 
  کھو  تعلق نالوں اتیشخص نقاب دا مکھ جدوں  ی س  الی و اوه ہہیا

جنہوں   یس  ےشے بن گئ یس یاس توں ہٹ کے ا ،سن چکے
 جگہ۔   یدے وچکار ہک  رابطے د ایپانا اے، وجود تے دن

 
اونہاں   تے،  یڑدیچھ ںینوں نئ سطراں  تے خیال ےئج ہویا اوه

 ۔ نتوں دور نکل جاو  تیفی ک راہواں نوں جیہڑیاں ایس
 

  ے،ا یرئ  ورتنوں    خیالکھلے منہ دے  ڻزیساالں توں، ک یکئ
لیا  لکڑ دے ڻوڻے توں  ےئج نکے  ک ا عےیدے ذر رن یآندرے ڈ یہڑاج
  تیثیح یتھاں د یزبان د ای کبھ  یزبان د وںنہیا  اوہنے۔ یس ایگ

اچ،   آرڻریاے۔  تایک انیکوشش دے طور تے ب ید ظاہر کرن نال 
  نوٹ یا ہن ہہی ا  ڻزی۔ کدین نوں ظاہر کردے نیںمنہ  ذائقہ تے ناں 

شیواں   ،ای رک ی، باہر توں اندر تنوں  باہر  توں   اندر ں ی، "مکہ اے تایک
 ۔" آں یچاہوند ناید زور تے ہون بی ترت ریغدے 

 
  سلسلے کادے   اںیرست، کندھاں تے تے یریمپور ینوڻنگھم کانڻ

  س لے آؤٹ یا نیں۔ کم الئے گئے  ںینو چھےیپ دےیہا تے نال دے
  گونجن راہداریاں وچ  بازگشت   ید اں یدرواز تے اں یزاو موجود  نوں
  یتکرار توں  وجہ یدیج، اے ایگ تایک زائنیڈ ی لئ بناون  فیر تے

دے   تھاں ید یلریگ ڻزیہوندا اے۔ ک دای تسلسل پ ک انظراں دا 
  وانگ ےد یج  داں دےی ا کاجسم،  آلے سوراخ  کا یاود کول خ

  یپہنچد وانگوں  دے اے ایہو ایلیپھ تے ی دھرت  تھلے اوتے  ڑایجہ
  ،رسائی لئییجان  آل یتیک  ش یپ تے عرض   و طول نیع۔ اے

 مخالف، اے یہو جاند یدگن نال نڻنگیپ اچ اکی دےیہلفٹ، ا
نکے جئے   ڑایجہ  ،اے کمره جیہا نکا  کاسمت اچ کمرے دے اندر 



نوڻنگھم توں   ڑایجہ ،اے کرواندا نظاره ی فضائ دا  ڻوڻے دے نیزم
تے    ٹیپ غاراں۔ اے کے بنیا کر رنگ سودے پتھر اچ  تیر چھےیپ

 ۔ وجود رکھن آلیاں تھاواں نیں نال،منہ 
 
۔ ےا یاو کرد یڑیجہ ےا یپوسڻر بناوند  ینمائش لئ ہر  ہر ڻزیک
اوه   جد کہدے نال چلدا رہندا اے،  نڻنگزیپ   اںید نہاںوا ہہیا

  ۔اے یبناوند یو  شاخاں اںیدیہگرافک سمتاں وچ ا وکھریاں
دے داخلے اچ بہت سارے پوسڻر الئے گئے   یلر یگ ، یلئ یآرڻر
  جیناں تیکر ،نیںوچ الئے گئے  وز یآف ک یدوجے سڻ جد کہ ،نیں

رسائی    ں تو اںیڑھیس اںی تھلے آل اںید یری نوڻنگھم کنڻمپور
  اںینہاں غاراں دا دوره کردوپچھلے سال ا۔ ےجاسکدے ا  کیتی

شکالں   اںید نہاں وا کہ ایپ کرنا سامنا دا رتیح  نوں ڻزی، کاںیہو
 رلدیاں نیں۔ کینیاںنال   اوہدی تخلیقات

  ی دہائ ید 1940 جتھے یس  شہر اوه نوڻنگھم: اتفاق  ہور  کا
اپنے   ئیںوه دوا تے ، سی  یمالقات ہوئ ید یدادا داد دے وہ، اچا

ناڻنگھم   نوں س نمائشی۔ اچوں نس کے آئے سن ملکاںاپنے 
 ید اںطرحاک   یلئ  وہدے، اناید ل یتشک چاہم عصر حاضر  دے

نال  رشتیاں  جڑاں تے  یخاندان  یڑیاے ، جہ ی رئ  یواپس
 اے۔  یدجوڑ

 
 تے  رابطے  اوه  -نیںپچھے گئے    سواالت  ڑےیجہ  اچ  کم  دے  یآرڻر

   لئیلمحے   ہ یحالایس    -ینال بے تکلف جڑاں ، فاصلے مواصلت،
  اے ی تالش  مسلسل  ید االتیخ کہ نایج اےردعمل    یداں ہیا

 برقرار اے۔   چا خی تار یپور ید نڻنگیپ یپور یڑیجہ
 



 آرڻریز کچھ 
 
 

 

 نظاره   یفضائ  دا  سڑکاں   وے  یفر تصویر دی وضاحت: 
 

 

  ٹین یائیدر جڑے نال دوجے کاوضاحت:   ید ریتصو
 نظاره یفضائ دا ورک



 

 

  یانسان چاجس   ریتصو ید طرز رے کسیوضاحت: ا  ید ریتصو
اے۔  ایگ ویکھایانوں  اناںیشر تے رگاں چاجسم   

 
 وچشکل  ید یبجل تےپرونے  کا، چا ویاه کا چا  2009

 ۔  ڈگی یبجل
 

 

۔ نشان رتا تے کنڈ ید  بندے کاوضاحت:   ید ریتصو



 

اے۔ ناڻس   رکھدا زدو پورڻل  نقص یا،اپنے اندر دو  2020 سال
 فار ناڻس 

 
 

 

 ۔اے ایہوگ ل یتبد اچ نکیع ید اپنی ن 2020: لفظ وضاحت یردیتصو
 
نمائش ُبالں تے لمبے نرم ہتھاں بانہواں دے آلے دوالے  ہہیا

 اے۔  یگھوم رئ
 

 

 

  ید یزنان کا یپاوند ی: جگ چوں پان وضاحت  ید ریتصو
 نڻنگ یپ



  ہہیا۔ اے دا حیمس قبل  7000 نقاب دا پتھر کیلیوتھ ین ہہیا
 پرانا نقاب اے۔  توں سب اچ ایدن آال جان ایرہ غالباً 

 

 

منہ دے سوراخاں   تے سوراخاں دے اکھاں: وضاحت یردیتصو
 نقاب۔  ایآال سادا ج

 
  ڑایجہ اے ترجمہ  ینیالط کاچھوؤو نہ)  نوںی(م  رینجیڻ یم ی نول

۔ ایکہاڻھن توں بعد  ی جفیر  نوں نیمگدل میمر نے  ٰی س یع حضرت
  نیہنس ہولب ایتھے۔ نیںتوں وکھا رے  اں یفنکار صد نوں  لمحے اس
  نڈیجدوں اوه انگل ی س ا یہو نٹیپ چا 1526 ڑای، جہےا انداز کادا 
 ۔سناچ 

 



 

 

 رے کر اشاره نال ہتھاں اپنے یسوع مسیح: وضاحت  یریتصو
۔  نیںتوں دور رہن د اکہہ رے  اپنےنوں  نیمگدل میری  ں یویج نیں

 اے۔ یپھڑ صراحی  کانے  نیمگدل میری
 

پینڻا  دےیہا ولوں  رابیلیس چا 1943، رنیڈ آندرے عہیووڈ کٹ بذر
،  ڻریم  ی نڻیس 21 چا،  اصل توں شنیڈیامثالی  )1532گرئیل (

 ایھاودتک  ڻریم  ینڻ یس 160،  نوں اپنے قد یاونچائ یدیا ںیم 
 ۔ اے

 



، گھا تی آرائش دا نظاره (ر ید نیوضاحت: زم   ید ریتصو
 دے یکھائودے پہاڑ تے کجھ بوڻے)کسے دے منہ چوں 

 ۔ رہن
 
  بہت ک ا)۔ "1942( یمصور تے  یپسند  قتی، حقارنسٹ  کسیم

 اے ایگ تایک  ان یب تے طور دے" سفنے ڈراؤنے  ن یڈیفرائ  نواں وڈا
، تے کم دا  یس  یگئ یتینمائش کواری  یپہل یاس د جدوں

 ۔  یس ای گ تایدے مضمون توں ل ڻن یرے برڈآن  چ ا 1928عنوان  

 

  کا – اتیدو شخص ۔نڻنگی پ ید قتیحق: وضاحت  یریتصو
 اے۔   نڻنگیپ



 ۔2020، نوڻنگھم، ستمبر وزیک آف  یسڻپہل دوره، 
 

 

وه  ، جدوں امنصوبہ کا دا غاراںروڈ  لڈیف نسیم  توں  1940
 ورتےطور تے  دے اںوگاہ  پناه چا صورت ید  اںیحمل یفضائ

  لڈیف نیم  492س دوران یخاندان ا دا یداد یری۔ م سن ندےجا
 ۔ یس ریپذ رہائش تےروڈ 

 

 

  روڈ لڈینسفیم  کہ اے ایگ ایکہ چا: متن وضاحت  ید ریتصو
 ل یپ تے ٹ ی اسڻر رووڈی، تے نقشہ نارتھ شی، اے آر پغار

 وکھاندا اے۔   ورک ٹین غار وچکار دے ٹیاسڻر



  تھےیتےکھبے پاسوں دوجے)، ا یانی(درم  نے  یداد دادا رےیم 
  ریتصو چا بکل سوشل  یمقام  اپنے چادے نال نوڻنگھم  اںیلیب

۔ دو  سی یہوئ  مالقات چا 1947 ید نہاںوا اے، جتھے یبنائ
۔یاہوا ویاه ساالں بعد انہاں د  

 

 

پپنج  چاس ی ج  ریتصو ید زمانے پرانے کا: وضاحت  ید ریتصو
 ۔نیں سکدے  جا کھےیو یگلے ملن آلے لوک

 
 ۔ دوره دانوڻنگھم  پہالں، ہفتہ ک اڈاؤن توں  الک

 



 ۔نظاره دا نہر تھلے توں پل  کا: وضاحت  ید ریتصو
 
 ):  1998اچ( لزیو  وس یشیس لنیہ

 ۔۔۔۔ نیںہتھ  ی معجزات اکھاں
   ،یگئ  یت یاوہنوں د ایدن

 ۔۔۔اچ ہتھ دے اکھاں  اںیاوہد
 ۔  نیںخدا دے ُبالں تے ُبل   اکھاں

 

لباس   نے  کا –  نڻنگیپ  کا ی: دو لوکاں دے جسماں دوضاحت ی د  ریتصو
  باہواں پاس  آسے  دے   دوجے  کا  – اے ایہو ایسوٹ پا نے  کا ، اے ا یہو اں یپا

کھلے   ہہ یا کیوں جے، سکدے کھیو ںینئ  مکھ دے  اوہناں ی تس۔ نال دے
 بناندا اے۔  میدا فر ریاس تصو ڑا یجہ منہ نال دھندال جاندا اے 



 فہرست ید اںکم
 :توں یگھڑ پاسے کھبےتھاں،  یپہل

تے  نوس ی ک نڈی)، سلک سکر2020کے( یآئ سیا سیا
  ل یت

 ل،یت  تےII  ڻریویلی ا نوس یک) 2021) (فیمورل(2020
 ت یر تے لکیکریا
 

 دے وانگ: یپاسوں گھڑ، کھبے تھاں یدوج
 چاول  تے لکیکری ا ل،یت تے ننی)، ل2021( فادر کاک
 ۔ چاول تے لکیکریالینن تے )، 2020( کاک جیاسڻ

 ۔لکیکریا تے ل یت تے  ننیل)، 2021۔کے ( سیا۔  اے۔  میا
 ۔ ل ی ت تے ننی)، ل2021( 2020مارچ  11نہر ،  ناڻنگھم

 ۔ل یت تے نوس یلے کآ نیاسکر شمی)، ر2020( ٹیک لےیا
 

 17-2016 کوپلے"، ملن،  نیا میلیو" ،IIنظاره  یاندرون
 ل یت تے ننیل )2021(

 تیر  تے لکیکریا تے نوس یک)، 2021( )ایفیمیرل(2020
 
 
 

 تھاں: ید یراہدار
 لک ی کریا تے ننیل ) 2021(نلنگیچ
  لکیکریتے ا ل ی تے ت نوس ی) ک2021ہوہول( ڻزنیک
 
 

  وی، ننیآگسڻ لوہرنگ تے ، لندن،اپروچ ید: ہیبشکر  کم سارے
؛ ملن ،مارکونی  ویمصور تے ج ہی، بشکرکیسس: سوائے۔ ارکی

 مجموعہ۔ ی، نجکاک جیتے اسڻ
 
  یجانن لئ  ہور  چابارے  نمائش  سیا

nottinghamcontemporary.org  کرو  نیسک تھےیا ایمالحظہ کرو



 

 

 

 
 : ڈٹیکر

  -حلقے  ینمائش ساڈھے  تے شنی کم ی ہائ دے ڈای ن ی ک چ ا  ہی برطان نوں  یآرڻر
  ہہ یا تے  اے حاصلتعاون  ولوں ئری رنگ لنیا تے  کلی ، مائ ڻاالس ی پ یو نڈریگزی ال
  کھل چ ا 2022 یجنور   ہہیا جتھے، اے اشتراک کردا نال دےآرٹ سنڻر  مڈنی ک

  نال، دے   یچھپائ کا یگئ  یت ی ک زائنیڈ  دے  کلوڻو سی تھی م  وی۔ اسڻوڈ گا جاوے
ماہر  بی ترت ید   اے۔ نمائش یاچ چھپن آل  اںی ہاڑید اتی شروع دے  2022

 اے۔  یگئ  یت ی ک اری دے تعاون نال ت یسی ن ی ک -اسی ڻوب نی ڻل ی رک ی تعم
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