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  لےیو یا کا مجسمے  تے باتی، تنصاںفلم اںیدماترانگا  یالنیم

،  ادداشتی تے  ریتصودا کم  نہاںوا۔ نیں ےسوہن  تے دوستانہاچ 
 ,2 ,1 ,0۔اے  ردابروقت سواالت ک  تے  قربت بارے بھرپور   تے  یرازدار
  وڈاپہال  چا ہی برطان دافنکار  یس یفرانس ہیا ، توں عنوان   دے 4 ,3

دے دوران   پچھلے سال کم سارے دے تھےی، تے ااےسولو شو 
تے اکالپے   دیق  یاس دوں یج وچ  لےیو ایداں دے کاگئے۔  تےیک

  ی عکاس  حساس کا   4 ,3 ,2 ,1 ,0   ساں،ہو گئے  یدے عاد
  کیداںطور تے  یاپنے آپ نوں انفراد یاس  کہ اے کردا شیپ
  کاسانہوں  جیہڑاتانے بانے تے  ی تے معاشرت ،آں  کھدےیو

 ۔ اے جوڑدا نال دوجے
 

دے   کرنمحسوس   کال تے، مباشرت توں ساالں یمترنگا کئ
۔  یو ر کیت ہون نال کہ  تیکر تھےیا، فاصلے اچ مشغول اے وچکار

  ی نجوچ  دےجس  اے قہیوه طرا قہیطر یادیبن  داس نمائش یا
 ,2 ,1 ,0 ،میتقس  چا ز یریس کا  ید اںیمر۔ کاے سکداہو  یعوام
  ہہیا۔ اے ہوندا  شروع  توںخانے   ی بنے باورچ  نالمقصد    کا  4 ,3
خانے   یے باورچد دفتر ےد یر یمپوریکانڻ نوڻنگم چاانداز  لےیڈھ
 جیہڑے نال ملبوس اے  ںپھال  تے  ںھالپُ  تے اے ایگ ایبنا تے

  تے،  کھوی و توں ڑےین۔  نیں  یباق یلئ  ہوندوران خراب  دےنمائش 
  جتھے اک الماری وچ رکھیا اے نقشہ ک ا: نیں  ایدن وچ اواںیدن

 اےتے کم کردا  رہندا فنکار 
 

کم،  مندانہ  جرت ودھ  توں سب  دے تیکر   ہن دےرنگا مت نال اس
۔ اے نداجا  ولفلم بلیک اینڈ وائٹ  یدمنٹ  25)،  2021( پیپل

  یڑیجہ تھاں ی ہوجیا ک ا– یگئ یبنائ  چ ااپنے اپارڻمنٹ  دےمصور 
  یدہرائ  یو ی پچھلے کماں لئ ایہدےدے نال نال  ایس نمائش 

  ی اتیح یاپن ید فنکار  اپنا کردار آپے ادا کر کے،  پیپل  – اے یجاند
  تےکلے پن  ۔اے یکرد یرو یپ ید ںتوں تعلق رکھن آلے لوکا

 دےں طرح اتصور شده دو  تے یق ی متضاد لمحات حق دے یکجہتی



  تے عمل    ی۔ جنسنیں کڈدےجذبات  درد دے تےانحصار، غصے 
 تے نال اپنےشہوت   پیپل، ایا ہویگھر چامناظر  دےخواہش 

  اں ید ۔ مترنگاکھیڈدا اے تےطور  دےتے اُبال نقصان دے  اںیجدو
  ید واحد پڑھن ک ا نوں مباشرتگھٹ ، وانگفلماں  اںیسار

  دے یشاعر ید کثرت  تے مزے  ایہدی تھاں تے، اے ردامخالفت ک
۔اے نداید حیترج نوں ڈنیکھ نال  

 
دوجے توں متصادم  کا بہتی واریالفاظ  تے، اشارے االتیخ

 دے جاندا اے ایکہ یتے ک  ایکھیو  یکہ ک  جیداں، نیں ہوندے 
  ،نیں  حدود مضمر تے  شدت ید۔ زبان اے جاندا ہو  دایپ خال وچکار 
  فلم مرےیک ہوندے۔ ںیپہتے نئ  لفظ  دوںیج کردا اےبات   گل وجود
۔ سخت  نیںپھردے   مدےگھوآلے دوالے  دے اںیکمر وکھرے دے

،  نیں  ندےیددھندال  نوںزبان  تےشاڻس جسم  یشہون
   ۔نیںچندے   اں نُوںدومادے/دماغ   موضوع/شے تے

 
  دا ی ، مجسمہ سازےہٹ ک توںروم  ننگیاسکر تے  باورچی خانے

    کا– جمگڻھے بنے توں  لٹیف  تے، پالسڻک یکاغذ، رس  - مک
  ب یعج تےواقف اچ  لےیو یا ک ا ڑایجہ اے ناونداب نورمایپ لویگھر

  ہوئے پائے، بشمول اے دی زد وچاثرات  یذات وکھرے تھاں۔ ےوہو
  کا یڑیہج یعدم موجودگ  ید  وجوداں   ہاںنوبستر، ا تے کپڑے

،  چاکم دےمترنگا    یوار ین۔ جبھر دیندے سن  وه نوںا یوار
تانے  دے باتیتنص  ایہدی تعلقات دے نال  اںیجدو تےاپنے   ساڈے
پاسے  سارےاعداد  تے الفاظ نیں؛ جاندےکر  ت یسرا چابانے 

الگ تے   ںیدونو  اںتہ اںید شفاف پالسڻک جد کہ، نیںگونجدے 
    یآل  ںید یدکھائ پلستر شده کندھاں تے باً ی۔ تقرظآہر کردیاں نیں

  شده،  حل ری شده، غ پالش ری غ - تعمیر کہ اے یدسد بلنگیک
 ۔اے ینیقی  ریغ



  وریاں   18۔  نیںحرکتاں شامل    یتے جنس  یانیاچ عر  پیپل 
 اجازت  ید   کھنیو  کم  ہہی ا  نوں  افراددے    عمر   گھٹتوں  

جا سکدا   ایکھ یکارڈ و  شناختیدا    اںیدوره کرن آل  تے  ،ںینئ
 اے۔  

 
 اے  ایاہرن نے بنا ایویاول نوں  4 ,3 ,2 ,1 ,0

 
مالحظہ   nottinghamcontemporary.org  یلئ   جاننہور  
 کرو  نیسک  تھےیا ای کرو

 
 

 



 

 

 
  دے ڈاک یس یفرانسکردا، میالنی ماترانگا توں مخاطب  ۔نقشہ دا یلری: گوضاحت  ید ریتصو

 ۔ ایگ ایچیکھ  تے پشت ید لفافے کانال  نشان
 

 ۔فنکار ہی۔ بشکر2021، نقشہ، ماترانگا یالنیم :  ڈٹیکر یریتصو
. 
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