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اچ ﭼﻤﯽ ﮐﺮن آﻟﮯ دو ﺟﯿﺎں دا ﻗﺮﯾﺒﯽ ﻧﻈﺎره۔
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ﮐﺎﻧﺘﯿﻤﭙﻮرﯾﺮی دے ﺗﻌﺎون ﻧﺎل ﺗﯿﺎر ﮐﯿﺘﯽ ﮔﺌﯽ ،ﺑﺸﮑﺮﯾہ ﮨﺎﺋﯽ آرٹ ،ﭘﯿﺮس  /آرﻟﺲ ﺗﮯ ﮐﺎرﻣﺎ
اﻧﮣﺮﻧﯿﺸﻨﻞ © ،ﻓﻨﮑﺎر۔

ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﺎﺗﺮﻧﮕﺎ0, 1, 2, 3, 4:
 22ﻣﺌﯽ  31 -اﮐﺘﻮﺑﺮ 2021
ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﺎﺗﺮاﻧﮕﺎ دﯾﺎں ﻓﻠﻤﺎں ،ﺗﻨﺼﯿﺒﺎت ﺗﮯ ﻣﺠﺴﻤﮯ اک ای وﯾﻠﮯ
اچ دوﺳﺘﺎﻧہ ﺗﮯ ﺳﻮﮨﻨﮯ ﻧﯿﮟ۔ اوﻧﮩﺎں دا ﮐﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺗﮯ ﯾﺎدداﺷﺖ،
رازداری ﺗﮯ ﻗﺮﺑﺖ ﺑﺎرے ﺑﮭﺮﭘﻮر ﺗﮯ ﺑﺮوﻗﺖ ﺳﻮاﻻت ﮐﺮدا اے۔ 0, 1, 2,
 3, 4دے ﻋﻨﻮان ﺗﻮں ،اﯾہ ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﯽ ﻓﻨﮑﺎر دا ﺑﺮطﺎﻧﯿہ اچ ﭘﮩﻼ وڈا
ﺳﻮﻟﻮ ﺷﻮ اے ،ﺗﮯ اﯾﺘﮭﮯ دے ﺳﺎرے ﮐﻢ ﭘﭽﮭﻠﮯ ﺳﺎل دے دوران
ﮐﯿﺘﮯ ﮔﺌﮯ۔ اک اﯾﺪاں دے وﯾﻠﮯ وچ ﺟﯿﺪوں اﺳﯽ ﻗﯿﺪ ﺗﮯ اﮐﻼﭘﮯ
دے ﻋﺎدی ﮨﻮ ﮔﺌﮯ ﺳﺎں 0, 1, 2, 3, 4 ،اک ﺣﺴﺎس ﻋﮑﺎﺳﯽ
ﭘﯿﺶ ﮐﺮدا اے ﮐہ اﺳﯽ اﭘﻨﮯ آپ ﻧﻮں اﻧﻔﺮادی طﻮر ﺗﮯ ﮐﯿﺪاں
وﯾﮑﮭﺪے آں ،ﺗﮯ ﻣﻌﺎﺷﺮﺗﯽ ﺗﺎﻧﮯ ﺑﺎﻧﮯ ﺗﮯ ﺟﯿﮩﮍا ﺳﺎﻧﮩﻮں اک
دوﺟﮯ ﻧﺎل ﺟﻮڑدا اے۔
ﻣﺘﺮﻧﮕﺎ ﮐﺌﯽ ﺳﺎﻻں ﺗﻮں ،ﻣﺒﺎﺷﺮت ﺗﮯ ﮐﻼ ﻣﺤﺴﻮس ﮐﺮن دے
وﭼﮑﺎر ﻓﺎﺻﻠﮯ اچ ﻣﺸﻐﻮل اے ،اﯾﺘﮭﮯ ﺗﯿﮑﺮ ﮐہ ﻧﺎل ﮨﻮن ﺗﯿﮑﺮ وی۔
اﯾﺲ ﻧﻤﺎﺋﺶ دا ﺑﻨﯿﺎدی طﺮﯾﻘہ اوه طﺮﯾﻘہ اے ﺟﺲ دے وچ ﻧﺠﯽ
ﻋﻮاﻣﯽ ﮨﻮ ﺳﮑﺪا اے۔ ﮐﻤﺮﯾﺎں دی اک ﺳﯿﺮﯾﺰ اچ ﺗﻘﺴﯿﻢ0, 1, 2, ،
 3, 4اک ﻣﻘﺼﺪ ﻧﺎل ﺑﻨﮯ ﺑﺎورﭼﯽ ﺧﺎﻧﮯ ﺗﻮں ﺷﺮوع ﮨﻮﻧﺪا اے۔ اﯾﮩہ
ڈھﯿﻠﮯ اﻧﺪاز اچ ﻧﻮﮢﻨﮕﻢ ﮐﺎﻧﮣﯿﻤﭙﻮرﯾﺮی دے دﻓﺘﺮ دے ﺑﺎورﭼﯽ ﺧﺎﻧﮯ
ﺗﮯ ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ اے ﺗﮯ ُﭘﮭﻼں ﺗﮯ ﭘﮭﻼں ﻧﺎل ﻣﻠﺒﻮس اے ﺟﯿﮩﮍے
ﻧﻤﺎﺋﺶ دے دوران ﺧﺮاب ﮨﻮن ﻟﺌﯽ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﯿﮟ ۔ ﻧﯿﮍے ﺗﻮں وﯾﮑﮭﻮ ،ﺗﮯ
دﻧﯿﺎواں وچ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﮟ :اک ﻧﻘﺸہ اک اﻟﻤﺎری وچ رﮐﮭﯿﺎ اے ﺟﺘﮭﮯ
ﻓﻨﮑﺎر رﮨﻨﺪا ﺗﮯ ﮐﻢ ﮐﺮدا اے
اس ﻧﺎل ﻣﺘﺮﻧﮕﺎ دے ﮨﻦ ﺗﯿﮑﺮ دے ﺳﺐ ﺗﻮں ودھ ﺟﺮت ﻣﻨﺪاﻧہ ﮐﻢ،
ﭘﯿﭙﻞ ) 25 ،(2021ﻣﻨﭧ دی ﺑﻠﯿﮏ اﯾﻨﮉ واﺋﭧ ﻓﻠﻢ ول ﺟﺎﻧﺪا اے۔
ﻣﺼﻮر دے اﭘﻨﮯ اﭘﺎرﮢﻤﻨﭧ اچ ﺑﻨﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ –اک اﯾﮩﻮﺟﯽ ﺗﮭﺎں ﺟﮩﯿﮍی
اﯾﺲ ﻧﻤﺎﺋﺶ دے ﻧﺎل ﻧﺎل اﯾﮩﺪے ﭘﭽﮭﻠﮯ ﮐﻤﺎں ﻟﺌﯽ وی دﮨﺮاﺋﯽ
ﺟﺎﻧﺪی اے – ﭘﯿﭙﻞ اﭘﻨﺎ ﮐﺮدار آﭘﮯ ادا ﮐﺮ ﮐﮯ ،ﻓﻨﮑﺎر دی اﭘﻨﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ
ﺗﻮں ﺗﻌﻠﻖ رﮐﮭﻦ آﻟﮯ ﻟﻮﮐﺎں دی ﭘﯿﺮوی ﮐﺮدی اے۔ ﮐﻠﮯ ﭘﻦ ﺗﮯ
ﯾﮑﺠﮩﺘﯽ دے ﻣﺘﻀﺎد ﻟﻤﺤﺎت ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺗﮯ ﺗﺼﻮر ﺷﺪه دواں طﺮح دے

اﻧﺤﺼﺎر ،ﻏﺼﮯ ﺗﮯ درد دے ﺟﺬﺑﺎت ﮐﮉدے ﻧﯿﮟ۔ ﺟﻨﺴﯽ ﻋﻤﻞ ﺗﮯ
ﺧﻮاﮨﺶ دے ﻣﻨﺎظﺮ اچ ﮔﮭﺮﯾﺎ ﮨﻮﯾﺎ ،ﭘﯿﭙﻞ ﺷﮩﻮت ﻧﺎل اﭘﻨﮯ ﺗﮯ
دوﺟﯿﺎں دے ﻧﻘﺼﺎن ﺗﮯ اُﺑﺎل دے طﻮر ﺗﮯ ﮐﮭﯿﮉدا اے۔ ﻣﺘﺮﻧﮕﺎ دﯾﺎں
ﺳﺎرﯾﺎں ﻓﻠﻤﺎں واﻧﮓ ،ﮔﮭﭧ ﻣﺒﺎﺷﺮت ﻧﻮں اک واﺣﺪ ﭘﮍھﻦ دی
ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﺮدا اے ،اﯾﮩﺪی ﺗﮭﺎں ﺗﮯ ﻣﺰے ﺗﮯ ﮐﺜﺮت دی ﺷﺎﻋﺮی دے
ﻧﺎل ﮐﮭﯿﮉن ﻧﻮں ﺗﺮﺟﯿﺢ دﯾﻨﺪا اے۔
ﺧﯿﺎﻻت ،اﺷﺎرے ﺗﮯ اﻟﻔﺎظ ﺑﮩﺘﯽ واری اک دوﺟﮯ ﺗﻮں ﻣﺘﺼﺎدم
ﮨﻮﻧﺪے ﻧﯿﮟ ،ﺟﯿﺪاں ﮐہ ﮐﯽ وﯾﮑﮭﯿﺎ ﺗﮯ ﮐﯽ ﮐﮩﯿﺎ ﺟﺎﻧﺪا اے دے
وﭼﮑﺎر ﺧﻼ ﭘﯿﺪا ﮨﻮ ﺟﺎﻧﺪا اے۔ زﺑﺎن دی ﺷﺪت ﺗﮯ ﺣﺪود ﻣﻀﻤﺮ ﻧﯿﮟ،
وﺟﻮد ﮔﻞ ﺑﺎت ﮐﺮدا اے ﺟﯿﺪوں ﻟﻔﻆ ﭘﮩﺘﮯ ﻧﺌﯿﮟ ﮨﻮﻧﺪے۔ ﮐﯿﻤﺮے ﻓﻠﻢ
دے وﮐﮭﺮے ﮐﻤﺮﯾﺎں دے آﻟﮯ دواﻟﮯ ﮔﮭﻮﻣﺪے ﭘﮭﺮدے ﻧﯿﮟ۔ ﺳﺨﺖ
ﺷﮩﻮﻧﯽ ﺷﺎﮢﺲ ﺟﺴﻢ ﺗﮯ زﺑﺎن ﻧﻮں دھﻨﺪﻻ دﯾﻨﺪے ﻧﯿﮟ،
ﻣﻮﺿﻮع/ﺷﮯ ﺗﮯ ﻣﺎدے/دﻣﺎغ دواں ﻧُﻮں ﭼﻨﺪے ﻧﯿﮟ۔
ﺑﺎورﭼﯽ ﺧﺎﻧﮯ ﺗﮯ اﺳﮑﺮﯾﻨﻨﮓ روم ﺗﻮں ﮨﭧ ﮐﮯ ،ﻣﺠﺴﻤہ ﺳﺎزی دا
ﮐﻢ  -ﮐﺎﻏﺬ ،رﺳﯽ ،ﭘﻼﺳﮣﮏ ﺗﮯ ﻓﯿﻠﭧ ﺗﻮں ﺑﻨﮯ ﺟﻤﮕﮣﮭﮯ –اک
ﮔﮭﺮﯾﻠﻮ ﭘﯿﻨﻮرﻣﺎ ﺑﻨﺎوﻧﺪا اے ﺟﮩﯿﮍا اک ای وﯾﻠﮯ اچ واﻗﻒ ﺗﮯ ﻋﺠﯿﺐ
ﮨﻮوے۔ ﺗﮭﺎں وﮐﮭﺮے ذاﺗﯽ اﺛﺮات دی زد وچ اے ،ﺑﺸﻤﻮل ﭘﺎﺋﮯ ﮨﻮﺋﮯ
ﮐﭙﮍے ﺗﮯ ﺑﺴﺘﺮ ،اوﻧﮩﺎں وﺟﻮداں دی ﻋﺪم ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﺟﮩﯿﮍی اک
واری اوه ﻧﻮں ﺑﮭﺮ دﯾﻨﺪے ﺳﻦ۔ ﺟﻨﯽ واری ﻣﺘﺮﻧﮕﺎ دےﮐﻢ اچ،
ﺳﺎڈے اﭘﻨﮯ ﺗﮯ دوﺟﯿﺎں دے ﻧﺎل ﺗﻌﻠﻘﺎت اﯾﮩﺪی ﺗﻨﺼﯿﺒﺎت دے ﺗﺎﻧﮯ
ﺑﺎﻧﮯ اچ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﺮ ﺟﺎﻧﺪے ﻧﯿﮟ؛ اﻟﻔﺎظ ﺗﮯ اﻋﺪاد ﺳﺎرے ﭘﺎﺳﮯ
ﮔﻮﻧﺠﺪے ﻧﯿﮟ ،ﺟﺪ ﮐہ ﺷﻔﺎف ﭘﻼﺳﮣﮏ دﯾﺎں ﺗﮩﺎں دوﻧﻮﯾﮟ اﻟﮓ ﺗﮯ
ظﺂﮨﺮ ﮐﺮدﯾﺎں ﻧﯿﮟ۔ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﭘﻠﺴﺘﺮ ﺷﺪه ﮐﻨﺪھﺎں ﺗﮯ دﮐﮭﺎﺋﯽ دﯾﮟ آﻟﯽ
ﮐﯿﺒﻠﻨﮓ دﺳﺪی اے ﮐہ ﺗﻌﻤﯿﺮ  -ﻏﯿﺮ ﭘﺎﻟﺶ ﺷﺪه ،ﻏﯿﺮ ﺣﻞ ﺷﺪه،
ﻏﯿﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ اے۔

ﭘﯿﭙﻞ اچ ﻋﺮﯾﺎﻧﯽ ﺗﮯ ﺟﻨﺴﯽ ﺣﺮﮐﺘﺎں ﺷﺎﻣﻞ ﻧﯿﮟ۔  18ورﯾﺎں
ﺗﻮں ﮔﮭﭧ ﻋﻤﺮ دے اﻓﺮاد ﻧﻮں اﯾﮩہ ﮐﻢ وﯾﮑﮭﻦ دی اﺟﺎزت
ﻧﺌﯿﮟ ،ﺗﮯ دوره ﮐﺮن آﻟﯿﺎں دا ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرڈ وﯾﮑﮭﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺪا
اے۔
 0, 1, 2, 3, 4ﻧﻮں اوﻟﯿﻮﯾﺎ اﮨﺮن ﻧﮯ ﺑﻨﺎﯾﺎ اے
ﮨﻮر ﺟﺎﻧﻦ ﻟﺌﯽ  nottinghamcontemporary.orgﻣﻼﺣﻈہ
ﮐﺮو ﯾﺎ اﯾﺘﮭﮯ ﺳﮑﯿﻦ ﮐﺮو

ﺗﺼﻮﯾﺮ دی وﺿﺎﺣﺖ :ﮔﯿﻠﺮی دا ﻧﻘﺸہ۔ ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﺎﺗﺮاﻧﮕﺎ ﺗﻮں ﻣﺨﺎطﺐ ﮐﺮدا ،ﻓﺮاﻧﺴﯿﺴﯽ ڈاک دے
ﻧﺸﺎن ﻧﺎل اک ﻟﻔﺎﻓﮯ دی ﭘﺸﺖ ﺗﮯ ﮐﮭﯿﭽﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﺮﯾﮉٹ :ﻣﯿﻼﻧﯽ ﻣﺎﺗﺮاﻧﮕﺎ ،ﻧﻘﺸہ2021 ،۔ ﺑﺸﮑﺮﯾہ ﻓﻨﮑﺎر۔

.

اﯾﺲ ﻧﻤﺎﺋﺶ دی ﻓﻠﻮﮐﺲ ،ﮨﺎﺋﯽ آرٹ ،ﭘﯿﺮس  /آرﻟﺲ ﺗﮯ ﮐﺎرﻣﺎ
اﻧﮣﺮﻧﯿﺸﻨﻞ ﻧﮯ دل ﮐﮭﻮل ﮐﮯ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﮐﯿﺘﯽ اے۔ ﭘﯿﭙﻞ )(2021
ﻓﯿﻮرﯾﺴﺎ ،ﻣﯿﺴﯿﺎ ﻓﻠﻤﺰ ﺗﮯ ﻧﻮﮢﻨﮕﮭﻢ ﮐﺎﻧﮣﯿﻤﭙﻮرﯾﺮی دے ﺗﻌﺎون
ﻧﺎل ﺗﯿﺎر ﮐﯿﺘﺎ ﮔﺌﯽ اے۔
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