
காடச்ி கூடதத்ின் வரைபடம்

காடச்ி கூடம் உரை மமாழிமபயைப்்புகள்
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#SGFASHIONNOW : ஆசிய நாகைிக #SGFASHIONNOW : ஆசிய நாகைிக 

அரும்மபாருளகம் X லாசால் அரும்மபாருளகம் X லாசால் 

#SGFASHIONNOW கண்காடச்ி, 

சிங்கப்பூைின் இன்ரைய 

ஆரட அலங்காைதர்தயும் 

ஆசிய பாைம்பைியதர்தயும் 

பிைதிபலிகக்ும் வடிவங்கரளயும் 

அணுகுமுரைகரளயும் ஆைாய்கிைது. 

ஆரட அலங்காைத ்மதாழில்துரை, 

கல்விதத்ுரை பங்காளைக்ளுடன் 

கூடட்ாகச ்மசயல்படட்ு, 

லாசால் கரலக ்கல்லூைியின் 

ஆரட அலங்காைத ்துரை 

மாணவைக்ளுடன் இகக்ண்காடச்ி 

உருவாகக்ப்படட்து. உள்ளூைில் 

உள்ள வடிவரமப்பாளைக்ளுகக்ாக 

மநசவுதத்ுணி, ஆரட அலங்காைச ்

சம்மமளனம் (TaFF) ஆண்டுமதாறும் 

ஏை்பாடு மசய்யும் “சிங்கப்பூை ்

ஸ்மடாைஸ்ீ” எனும் ஆரட அலங்காை 

வடிவரமப்புப் மபாடட்ியில் 

மவை்றி மபை்ை பரடப்பும் 

கண்காடச்ியில் இடம்மபறுகிைது. 
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சமகால உள்ளூை ்ஆரட 

அலங்காைங்கரள அரும்மபாருளகம் 

காடச்ிப்படுதத்ுவது இதுமவ முதல் 

முரை. சிங்கப்பூைின் இன்ரைய 

ஆரட அலங்காைதர்தப் பை்றி 

புதுரமயான சிநத்ரனகரள, 

குறிப்பாகப் பைநத் ஆசிய சூழலில், 

இகக்ண்காடச்ி தூண்டுகிைது. 

லாசால் விைிவுரையாளைக்ளும், 

கண்காடச்ித ்மதாகுப்பு, 

பாைர்வயாளை், கண்காடச்ி 

ஆகிய குழுகக்ரளச ்மசைந்த் 

ஆசிய நாகைிக அரும்மபாருளக 

அதிகாைிகளும் வழிகாடட், ஐநத்ு 

மாணவைக்ள் ரகவிரனகக்ரலரய 

ரமயப்படுதத்ி இகக்ண்காடச்ிரயத ்

மதாகுதத்னை். கண்காடச்ியில் 

இடம்மபறும் எடட்ு 

வடிவரமப்பாளைக்ளும் 

தனிதத்ுவமான பாணிகளுடன் 

சிங்கப்பூைில் மசயல்படுபவைக்ள் 

அல்லது மவளிநாடட்ில் இருகக்ும் 



சிங்கப்பூைைக்ள். அவைக்ளின் 

பரடப்புகள் அண்ரம 

ஆண்டுகளில் உருவாகக்ப்படட்ரவ. 

மபாருள்வரக மயாசரனகரளயும் 

மமல்ல உருவாகும் ஆரட 

அலங்காைதர்தயும் உள்ளடகக்ிய 

பரடப்புகள், குறிப்பிடதத்கக் ஒரு 

தருணதர்தப் பிைதிபலிப்பதாகக ்

கருதப்படலாம். ஆரட அலங்காைத ்

மதாழில்துரைரயப் பிைதிநிதிகக்ும் 

பன்மயமான நீதிபதிகள் குழு, 

மாணவை ்குழுவின் பைிநத்ுரைரயத ்

மதைந்ம்தடுதத்து. ஆரட 

அலங்காை வடிவங்கரளயும், 

உடலரமப்புகரளயும், அணிபவைின் 

அரடயாளங்கரளயும் 

உருவாகக்ுவதில் 

ரகவிரனகக்ரலயின் 

முகக்ியதத்ுவதர்த எடுதத்ுரைப்பது, 

அரும்மபாருளகதத்ின் ரமயக ்

கருப்மபாருரள ஒதத்ிருகக்ிைது. 



ஆரட அலங்காை ஊடகம் மை்றும் 

மதாழில்துரைகள் கல்விதத்ுரையில் 

இறுதி ஆண்டு இளநிரல 

(ஹானைஸ்்) படட்ம் பயிலும் 

மாணவைக்ளுடன் இநத்க ்கூடட்ு 

முயை்சி மமை்மகாள்ளப்படட்து. 

மாணவைக்ள் தங்களது படட்கக்ல்வி 

திடட்ப்பணியின் ஒரு பகுதியாகக ்

கண்காடச்ிரயத ்மதாகுதத்னை். 

வடிவரமப்பாளைக்ளுடன் 

நடதத்ப்படட் மநைக்ாணல்களின் 

காமணாளிகளும், அரவசாைந்த் 

கடட்ுரைகளும் உள்ளடங்கிய 

மின்பதிப்பு, கண்காடச்ியின் துரண 

வளமாகவும், இதத்ிடட்ப்பணியின் 

நிைநத்ை மின்னிலகக்ப் பதிவாகவும் 

பயன்படும்.



கண்காடச்ித ்மதாகுப்பு அறிகர்க கண்காடச்ித ்மதாகுப்பு அறிகர்க 

பல கலாசாை மகக்ள் வாழும் 

சிங்கப்பூைில், மதசிய ஆரட 

அல்லது சிங்கப்பூரைப் 

பிைதிநிதிகக்ும் குறிப்பிடட்மதாரு 

மதாை்ைம் இருகக்ிைதா எனச ்சிலை ்

மயாசிகக்கக்ூடும். இதை்கு விரட 

காண, ஆரட அலங்காைதத்ின் 

கண்கூடாத ஓை ்அம்சதத்ில் கவனம் 

மசலுதத்ிமனாம் – அதுதான் ஆரட 

வடிவரமகக்ும் கரல. இநத்க ்

கண்காடச்ி, சிங்கப்பூை ்ஆரட 

அலங்காை வடிவரமப்பாளைக்ள் 

பயன்படுதத்ும் ரகவிரனக ்

கரலகரள ஆைாய்கிைது. துணி 

மவடட்ித ்ரததத்ல், பூதர்தயல் 

மவரலப்பாடு முதல் மலசை ்

மவடட்ு, முப்பைிமாண அசச்ு வரை 

பலவரகயான ரகவிரனக ்

கரலகரளக ்கண்காடச்ி 

மவளிப்படுதத்ுகிைது.  
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சிங்கப்பூை ்மை்றும் ஆசியாவின் 

மசழிப்பான ஆரட அலங்காைகக்ரல, 

ரகவிரனகக்ரல பாைம்பைியதர்தத ்

தழுவி, பன்முகமான 

பரடப்புகரள உருவாகக்ியுள்ள 

வடிவரமப்பாளைக்ளின் 

மாறுபடட் அணுகுமுரைகரள 

நாங்கள் எடுதத்ுகக்ாடட் 

விரும்புகிமைாம். அவைக்ளுடன் 

கலநத்ுரையாடி, அவைக்ள் 

மசயல்படும் முரைகரளயும், 

பரடப்புகளில் மவளிப்படுதத்ும் 

நிரனவுகரளயும் கண்டறிநம்தாம். 

இதன்வழி, இன்ரைய சிங்கப்பூை ்

ஆரட அலங்காைதத்ின் இயல்ரப 

ஒருங்கிரணதத்ிருகக்ிமைாம்.  

இநத்க ்கண்காடச்ியில் 

இடம்மபறுமவாை:் உலக அைங்கில் 

மநடுங்காலமாக சிங்கப்பூரைப் 

பிைதிநிதிதத்ுவரும் மநைத்த்ியான 

ரகவிரனப் பரடப்புகளுகக்ுப் 

மபயைம்பை்ை ஆன்டர்ூ கின். 



முன்ரததத் ஆரடகமளாடும் 

பிைதம்யக ஆரடகமளாடும் 

பலரையும் பல்லாண்டு 

காலமாகக ்கவைந்த்ுவரும் 

மகா லாய் சானின் லாய்சச்ான் 

மை்றும் கவிதா துளசிதாஸின் 

ஸ்ரடல்மாைட்.் பாைம்பைிய 

துணிகரளயும் உதத்ிகரளயும் 

நவீன சிங்கப்பூை ்மபண்ணுகக்ு 

ஏை்ப மாை்றியரமகக்ும் ப்ைிசில்லா 

சண்முகதத்ின் ஓங் சண்முகம்; 

மை்றும் மலடட்ி ஷியா மப, மேட ்சுவீ 

ஆகிமயாைின் ரடம் மடகக்ன் டு 

மமக ்ஏ டிைஸ். சிநத்ரன மிகுநத் 

ஆரடகரள வடிவரமகக்ும் ஹூ 

ருய்சியனின் ஸ்டூடிமயா HHFZ மை்றும் 

மகைல் மசன். ஆரட அலங்காைக ்

கரலயின் எதிைக்ாலதர்தப் பை்றிய 

சிநத்ரனரயத ்தூண்ட ேமிலா லாவ், 

லயனல் மவாங்கின் “Baëlf டிரசனும்” 

மசைக்க்ப்படட்ிருகக்ிைது. 



கண்காடச்ியில் அரனதர்தயும் 

உள்ளடகக் இயலாவிடட்ாலும், 

#SGFASHIONNNOW கண்காடச்ிகக்ாகத ்

மதைந்ம்தடுகக்ப்படட் 

பரடப்புகள், சிங்கப்பூைின் ஆரட 

அலங்காைக ்ரகவிரனகக்ரல 

அரடயாளதர்தயும், அதன் 

எதிைக்ாலச ்சாதத்ியங்கரளயும் 

பை்றிய புதியமதாரு புைிநத்ுணைர்வ 

உருவாகக்ும் என நம்புகிமைாம்.

சிமயாங்சாம் சிமயாங்சாம் 

மலடட்ி ஷியா மப, மேட ்ஸ்வீ 

ஆகிமயாைின் ரடம் மடகக்ன் டு மமக ்

ஏ டிைஸ் 

சிங்கப்பூை், 2017 

படட்ு ஆைக்ன்சா, மவளுகக்ப்படாத 

பருதத்ி சைிரக, குஞ்சங்கள், 

படிககக்ை்கள், மணிகள் 

ரடம் மடகக்ன் டு மமக ்ஏ டிைஸ் 

திைடட்ு 
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சீன கலாசாை வாைதர்த முன்னிடட்ு 

வடிவரமகக்ப்படட் இநத் ஆரட, 

பாைம்பைிய சிமயாங்சாமின் 

சிைப்பம்சங்களுகக்ு புதுவடிவம் 

தருகிைது. ஆண்டுமதாறும் 

நரடமபறும் அரனதத்ுலக 

நிகழ்சச்ியான சீன கலாசாை 

வாைதத்ில், சிங்கப்பூரையும் 

சீனாரவயும் மசைந்த் 

தரலசிைநத் ஆரட அலங்காை 

வடிவரமப்பாளைக்ளின் பரடப்புகள் 

இடம்மபறுகின்ைன. பாைம்பைிய 

சிமயாங்சாமில் ரகயால் மங்கிய 

சிவப்பு வண்ணம் தீடட்ப்படட் 

குஞ்சங்கள் இரணகக்ப்படட்ுள்ளன. 

மநைத்த்ியான சைிரகயின் நாடா 

மவரலப்பாடுகளில் படிககக்ை்கள் 

ரகயால் ரதகக்ப்படட்ுள்ளன. 

இநத் ஆரட, சிங்கப்பூை ்நடிரக 

கான்ஸ்டான்ஸ் லாவின் கவனதர்த 

ஈைத்த்து. அவை ்2018ல் கிமைசி ைிச ்

ஏ ஷியன்ஸ் திரைப்படதத்ின் 



ஹாலிவூட ்முன்மனாடட் நிகழ்சச்ிகக்ு 

இதரன அணிநத்ு மசன்ைாை். 

மணப்மபண் ஸ்டூடிமயாவில் 

மவரல மசய்து மகாண்டிருநத் 

வடிவரமப்பாளைக்ள் மலடட்ி ஷியா 

மபயும் மேட ்சுவீயும் 2010ல் ரடம் 

மடகக்ன் டு மமக ்ஏ டிைஸ் வைத்த்கச ்

சின்னதர்தத ்மதாடங்கினாைக்ள். 

ஆைம்பதத்ிலிருநம்த 

இருவரும் புதுவிதமான 

மவடட்ுகரளயும் மநைத்த்ியான 

ரக மவரலப்பாடுகரளயும் 

மகாண்டு, பாைம்பைிய 

மணப்மபண் ஆரடயிலிருநத்ு 

மாறுபடும் பரடப்புகரள 

உருவாகக்ி வருகின்ைனை். 

வடிவரமப்பாளைக்ள் இருவரும் 

தங்களது வாடிகர்கயாளைக்ளுடன் 

அணுகக்மாகச ்மசயல்படட்ு, அவைவை ்

சுபாவதர்த மவளிப்படுதத்ும் 

அை்புதமான ஆரடகரள 

உருவாகக்ித ்தருகின்ைனை்.



காைா மை்றும் மகபாயா காைா மை்றும் மகபாயா 

இடட்ைன்ல் வீவ்ஸ் திைடட்ு 

கவிதா துளசிதாஸின் ஸ்ரடல்மாைட் ்

சிங்கப்பூை், மகபாயா: 2021; மசரல: 2017 

மசரல: படட்ு ோைே்ட், படட்ுப் 

பூதர்தயல்; மகபாயா: பருதத்ி 

சைிரக, படிககக்ை்கள், மணிகள் 

ஸ்ரடல்மாைட்ட்ின் திைடட்ு 

மவண்ணிை மலைவ்டிவ சைிரகயில், 

நீல, தங்க மணிகள் பதிதத் இரு 

பாகங்களுடன் இநத் மகபாயா 

மசய்யப்படட்து. பாைம்பைிய பாைச்ி 

பூதர்தயல் மவரலப்பாடுகரள 

ரமயப்படுதத்ும் நுடப்மான படட்ு 

நூல் மவரலப்பாடுகளுடன், தூய 

உள்ளதர்தயும் பாதுகாப்ரபயும் 

பிைதிபலிகக்ும் தாவை, விலங்கு 

வடிவங்கரள காைாவில் காணலாம். 

ஓைதத்ிலுள்ள வடிவங்கள், நடுவிலுள்ள 

பூதர்தயல் மவரலப்பாடட்ுகக்ுப் 

மபாருதத்மாக உள்ளன. கவிதா 

துளசிதாஸின் வடிவரமப்புகளில் 
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பலவும், இநத்ியாவில் மநய்து, 

பூதர்தயல் மவரலப்பாடுகள் 

மசய்யப்படட் துணிகளுடன் 

சிங்கப்பூைில் தயாைிகக்ப்படுகின்ைன. 

துணி ரதகக்ும் மதாழிலாக 1950களில் 

மதாடங்கப்படட் ஸ்ரடல்மாைட்,் 

நவீன இநத்ிய ஆரட அலங்காைக ்

கரடயாகத ்திகழ்கிைது. பல 

தரலமுரையினைின் குடும்பத ்

மதாழிலுகக்ு 1999ல் கவிதா துளசிதாஸ் 

மபாறுப்மபை்றுக ்மகாண்டாை். 

மபாருடக்ள் வாங்குவதை்காக 

அம்மாவுடன் இநத்ியாவுகக்ுச ்மசன்ை 

பயணங்களின்மபாது, துணி மநய்தல், 

பூதர்தயல் மவரலப்பாடு மபான்ை 

ரகவிரனக ்கரலகளின் மதிப்ரப 

அவை ்உணைந்த்ாை். மமை்கதத்ிய 

வடிவங்களில் ஆசிய ரகவிரனக ்

கரலகரள உள்ளடகக்ும் 

பிைதம்யக ஆரட அலங்காை 

வடிவரமப்புகளுகக்ு அவைது கரட 

மபயைம்பை்று விளங்குகிைது.



ஜிங் ஆரட ஜிங் ஆரட 

எநத்ை்பாலஜி ஆஃப் கல்சச்ைல் 

டிமமன் ஷியா திைடட்ு (கலாசாை மைதி 

இனவியல் திைடட்ு)  

ேமிலா லா மை்றும் லயனல் 

மவாங்கின் “Baëlf டிரசன்”

சிங்கப்பூை், 2019 

முப்பைிமாண அசச்ுடன் திபியு 

(மதைம்மாபிளாஸ்டிக ்பாலியுைிமதன்), 

பிஎல்ஏ (பாலிஆகட்ிக ்அமிலம்) 

ஆகியவை்றுடன் முப்பைிமாண 

பிளாஸ்டிக ்அசச்ு, பாலிமயஸ்தை ்

சிஃபான் உள்ளிரழயுடன் ரநலான் 

மாைக்க்சச்ு  

சிங்கப்பூை ்மதசிய அரும்மபாருளகம் 

எநத்ை்பாலஜி ஆஃப் கல்சச்ைல் 

டிமமன் ஷியா திைடட்ின் இநத் ஆரட, 

19ஆம் நூை்ைாண்டின் பிை்பகுதியில் 

சிங்கப்பூைில் பிைபலமாக 

இருநத் சீனத ்மதருகக்ூதத்ு 

கரலயின் ஜிங் ஆரடகரளத ்

தழுவி வடிவரமகக்ப்படட்து. 
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ஜிங் ஆரடகளில் பகடட்ான 

பதிப்புகளும், கடல்நாகச ்

மசதில்களின் சதுைங்க வடிவங்களும் 

இடம்மபறுவது வழகக்ம். 

உயைப்தவி வகிகக்ும் சகத்ிவாய்நத் 

ஆண் கதாபாதத்ிைங்கமள இநத் 

ஆரடகரளப் மபரும்பாலும் 

அணிவை். இநத் ஆரடயில், 

பாைம்பைிய வடிவங்களுகக்ுப் 

பதிலாக ஒன்றுடன் ஒன்று 

பின்னிப்பிரணநத் 

முப்பைிமாண பகுவல் வடிவங்கள் 

அசச்ிடப்படட்ுள்ளன. அவ்வடிவங்கள் 

பைநத்ு மசல்லப் மபாவதுமபால 

உடலிலிருநத்ு நீடட்ியுள்ளன. இநத் 

ஆரடயின் வடிவரமப்பாளைக்ள், 

சிங்கப்பூை ்மதசிய 

அரும்மபாருளகதத்ில் உள்ள ஜிங் 

ஆரடகள் திைடர்ட மமை்மகாளாகப் 

பயன்படுதத்ினாைக்ள். 

அரும்மபாருளகம் மபாறுப்பளிதத்ு 

வடிவரமகக்ப்படட் நான்கு 

ஆரடகளில் இதுவும் ஒன்று. 



ஆரட அலங்காைக ்கரலஞை ்

ேமிலாவும் மதாழில்துரை 

வடிவரமப்பாளை ்லயனல் 

மவாங்கும் 2016ல் மதாடங்கிய “Baëlf 

டிரசன்”, முப்பைிமாண அசச்ு, மலசை ்

மவடட்ு மபான்ை புதுரமயான 

மதாழில்நுடப்ங்களில் நிபுணதத்ுவம் 

மபை்றுள்ளது. இநத் வைத்த்கச ்

சின்னம், இயநத்ிைதர்தயும் 

மசயை்ரக நுண்ணறிரவயும் 

பயன்படுதத்ி, இயல்புநிரலகக்ுச ்

சவால்விடுகக்ும் ஆரட அலங்காைப் 

பரடப்புகரள உருவாகக்ி, 

சாதத்ியங்களுடன் ஆைாய்சச்ி 

மசய்கிைது.



சிமயாங்சாம் சிமயாங்சாம் 

வாண்டைல்கஸ்் திைடட்ு, 2018 

வசநத்காலம் / மகாரடகக்ாலம் 

மகா லாய் சானின் லாய்சச்ான் 

சிங்கப்பூை், 2017 

படட்ு வரலதத்ுகில், சைிரக, 

மணிகள் 

ஆசிய நாகைிக அரும்மபாருளகம் 

இநத் ஆரட, 2017ஆம் ஆண்டின் 

சிங்கப்பூை ்ஆரட அலங்காை 

வாைதத்ில் அறிமுகமானது. 

அவ்வாண்டு, உள்ளூை ்

தரலப்புசம்சய்தி அங்கமாக 

லாய்சச்ான் இடம்மபை்ைது. 

சிமயாங்சாம் மபான்ை பாைம்பைிய 

ஆரடகரளச ்சமகால பாணிகளுகக்ு 

ஏை்ப மாை்றியரமதத்ு, “சிங்கப்பூை ்

ஆரடகக்ு” புதுவடிவம் மகாடுதத்து 

இநத்த ்திைடட்ு. இநத் ஆரடயில் 

சீைான ரதயலுடன் புரடப்பான 

மவரலப்பாடுகள் திைம்பட 

ஒருங்கிரணகக்ப்படட்ுள்ளன. 
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ஆரடயின் வடிவம் பாைம்பைிய 

சிமயாங்சாம் மபால இருநத்ாலும், 

ஒளி ஊடுருவகக்ூடிய மமன்ரமயான 

துணியுடன் சமகால பாணி 

புகுதத்ப்படட்ிருகக்ிைது. ஆரட 

முழுவதும் மலைவ்டிவ சைிரககளும், 

வரலதத்ுகில் நாடாகக்ளும், 

மணிகளும் முழுரமயாகப் 

பூதர்தயல் மசய்யப்படட்ுள்ளன. 

மகா லாய் சான், சிங்கப்பூைின் 

சிமயாங்சாம் விதத்கை ்

என்ைறியப்படுகிைாை். அவை ்

வடிவரமகக்ும் ஆரடகள், 

மநைத்த்ியான மவரலப்பாடுகளுடன் 

அவருகம்க உைிய தனிதத்ுவமான 

பாணிரயக ்மகாண்டிருகக்ும். 

1991 முதல், இதத்ாலியப் படட்ு 

கிமைப், மமன்ரமயான பிமைஞ்சு 

சைிரக முதல் எளிரமயான 

ேப்பானியப் படட்ு வரை பல்மவறு 

உலக நாடுகளின் துணிகரள 

ஒருங்கிரணதத்ு வருகிைாை். 



ஆைச்ச்ைட் ்சாரலயில் பாைகனில் 

உள்ள அவைது நவீன ஆரட 

அலங்காைக ்கரட, சிமயாங்சாமுகக்ு 

அவை ்அளிதத்ிருகக்ும் அை்புதமான 

வடிவங்களின் மபாகக்ி ஷமாகத ்

திகழ்கிைது.

நீளாரட நீளாரட 

மம மதை ்பி ரலட ்திைடட்ு 

ஆன்டர்ூ கின் 

பாைிஸ், 2020 

அசிமடட ்மை்றும் விஸ்மகாஸ் கிமைப் 

ACM, ஆன்டர்ூ கின் வழங்கிய 

அன்பளிப்பு 

இநத் ஆரட, ஆன்டர்ூ கின்னின் மம 

மதை ்பி ரலட ்என்ை தரலப்பிலான 

2021 வசநத்கால / மகாரடகக்ாலத ்

திைடர்டச ்மசைந்த்து. உலமகங்கிலும் 

கிருமிப்பைவலால் மகக்ள் 

நடமாடட்ம் முடகக்ப்படட்ிருநத் 

நிரலயில், நம்பிகர்கயும், 
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மகிழ்சச்ியும், உை்சாகமும் 

அளிகக்ும் ஒரு திைடர்ட உருவாகக் 

அவை ்முை்படட்ாை். முை்றிலும் 

மவண்ணிைதத்ிலான இநத் ஆரட, 

பைிசுதத்ம், தூய்ரம, மறுபிைப்பு 

ஆகியவை்ரைக ்குறிகக்ிைது. 

மமன்ரமயான கிமைப் துணியில் 

வடிவரமகக்ப்படட் இநத் ஆரடயில், 

ஓை மவரலப்பாடுகள் மகாண்ட 

மமலணியும் உள்ளது. “மணிலா 

சால்ரவ” என்ைரழகக்ப்படும் 

20ஆம் நூை்ைாண்டின் சீன ஏை்றுமதி 

சால்ரவகரள இநத் மமலணி 

நிரனவூடட்ுகிைது. 

பாைிஸ் நகரைத ்தளமாகக ்

மகாண்ட ஆன்டர்ூ கின், தனது 

மபயைிலான வைத்த்கச ்சின்னதர்த 

1996ல் அறிமுகப்படுதத்ினாை். 

லண்டனின் மசயின்ட ்மாைட்ின்ஸ் 

கரல, வடிவரமப்புப் பள்ளியிலும், 

மிலானின் மடாமஸ் கல்விக ்

கழகதத்ிலும் படிதத்ு படட்ம் மபை்ை 



ஆன்டர்ூ கின்னின் ரகவண்ணங்கள், 

கண்கவை ்வண்ணங்கரளயும், 

விரலயுயைந்த் மபாருடக்ரளயும் 

மகாண்டு கிழகர்கயும் 

மமை்ரகயும் ஒருங்கிரணகக்ும் 

நுடப்மான மவரலப்பாடுகளுடன் 

வடிவரமகக்ப்படுகின்ைன. 

முன்ரததத் ஆரடகளும் 

பிைதம்யகமாகத ்தயாைிகக்ப்படும் 

ஆரடகளும் அவை்றுள் அடங்கும். 

பாைிஸ் ஆரட அலங்காை வாைதத்ில் 

தை்மபாது மசைக்க்ப்படட்ிருகக்ும் ஒமை 

சிங்கப்பூை ்வடிவரமப்பாளைான 

ஆன்டர்ூ கின்னின் ரகவண்ணங்கள், 

உலமகங்கிலும் மமன்மகக்ரளயும், 

அமமைிகக்ா, ஐமைாப்பா, 

ஆசியா வடட்ாைங்களிலுள்ள 

பிைபலங்கரளயும் கவைக்ின்ைன.



மகப் ரகப்பகுதியுள்ள மகப் ரகப்பகுதியுள்ள 

மமல்சடர்டயும் கால்சடர்டயும் மமல்சடர்டயும் கால்சடர்டயும் 

நிமயாமடைிகக்ா திைடட்ு 

மகைல் மசன் 

சிங்கப்பூை், 2020

படட்ு சாடட்ின், மவள்ளி நூலும் 

மணிகளும் பின்னப்படட் சைம்தாசி 

பூதர்தயல் மவரலப்பாடு 

மகைல் மசன்னின் திைடட்ு 

இநத் ஆரட, மகைல் மசன்னின் 

நிமயாமடைிகக்ா அறிமுகத ்

திைடர்டச ்மசைந்த்து. சிங்கப்பூைின் 

நவீனமயம், அரனவரையும் 

உள்ளடகக்ிய கலாசாைம், 

கடட்டகக்ரல ஆகியவை்ரை 

ரமயமாகக ்மகாண்டு இவ்வாரட 

வடிவரமகக்ப்படட்து. புதியது 

அல்லது இரளயது என்ை அைத்த்ம் 

மகாண்ட “நிமயாமடைிமகாஸ்” எனும் 

ஆதிகால கிமைகக்ச ்மசால்லிலிருநத்ு 

தனது திைடட்ுகக்ு அவை ்மபயைிடட்ாை். 

மதை்காசிய, மதத்ிய ஆசிய 
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வடட்ாைங்களின் பாைம்பைிய 

ரகவிரனக ்கரலகரளக ்

மகௌைவிகக்ும் வரகயில், மவள்ளி 

நூரலயும் மணிகரளயும் 

பயன்படுதத்ும் சைம்தாசி பூதர்தயல் 

மவரலப்பாடர்ட ஆரடயில் 

உள்ளடகக்ி இருகக்ிைாை். அவைது 

மவை்றிமபை்ை திைடட்ிலுள்ள ஐநத்ு 

ஆரடகளிலும் கவனமாகவும் 

அளவாகவும் பூதர்தயல் 

மவரலப்பாடுகள் இடம்மபை்றுள்ளன. 

அமதாடு, மபரும்பாலான 

ஆரடகள் வழகக்தத்ிை்கு மாைான 

முரைகரளயும் துணிகரளயும் 

மகாண்டு மசய்யப்படட்ன. மலசை ்

மவடட்ு, மறுபயனடீு மசய்யப்படட் 

துணி மபான்ைரவ இதை்கான சில 

எடுதத்ுகக்ாடட்ுகள். நடிரக கீகீ 

லிம், சாங்கி விமான நிரலயதத்ில் 

2021ல் நரடமபை்ை நடச்தத்ிை விருது 

நிகழ்சச்ிகக்ு இநத் ஆரடரய 

அணிநத்ு மசன்ைாை். 



மகைல் மசன் 2015ல் மகாவிமடல்லா 

எனும் ஆடம்பை ஆரட வாடரக 

தளதர்த அரமதத் பிைகு, 2020ல் 

தனது மபயைிலான வைத்த்கச ்

சின்னதர்தத ்மதாடங்கினாை். 

உள்ளூைில் தரலமயடுதத்ுவரும் 

வடிவரமப்பாளைக்ளுகக்ாக 

சிங்கப்பூை ்மநசவுதத்ுணி, ஆரட 

அலங்காைச ்சம்மமளனம் 2020ல் 

ஏை்பாடு மசய்த “சிங்கப்பூை ்

ஸ்மடாைஸ்ீ” ஆரட அலங்காை 

வடிவரமப்புப் மபாடட்ியின் 

மவை்றியாளை ்மசன். 

மமலணியுடன் சிமயாங்சாம் மமலணியுடன் சிமயாங்சாம் 

ப்ைிசில்லா சண்முகதத்ின் ஓங் 

சண்முகம் 

சிங்கப்பூை், 2015 

படட்ு மேகக்ாைட்், சிஃபான் 

ஆசிய நாகைிக அரும்மபாருளகம், 

மபே் பாைக்க்ைின் அன்பளிப்பு 
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நன்மகாரடயாளை ்மபே் 

பாைக்க்ருகக்ாகப் பிைதம்யகமாக 

வடிவரமகக்ப்படட் ஓங் 

சண்முகம் ஆரட இது. பளிசச்ிடும் 

சிவப்பு, மவள்ரள நிைதத்ில், 

மநைத்த்ியான இரழப்பின்னல் 

படட்ு மேகக்ாைட் ்துணியில் 

ஆரட வடிவரமகக்ப்படட்ுள்ளது. 

அசச்ு, அளவு, இரழப்பின்னல் 

அரனதர்தயும் 

சமநிரலப்படுதத்ுவதில் 

வடிவரமப்பாளை ்ப்ைிசில்லா 

சண்முகம் ரகமதைந்த்வை ்என்பரத 

இநத் ஆரட எடுதத்ுகக்ாடட்ுகிைது. 

சிமயாங்சாமின் கனதத் 

மேகக்ாைட் ்துணிகக்ு மநைம்ாைாக, 

மமன்ரமயான படட்ு மமலணி 

அரமகிைது. ஆரடயின் அசச்ு 

வடிவங்களுகக்ு ஏை்ப ஓைங்களும் 

கவனமாக அரமகக்ப்படட்ுள்ளன. 

எழுதத்ாளை ்மபே் பாைக்க்ை ், 2016ல் 

மகன்ஸ் திரைப்பட விழாவுகக்ு இநத் 

ஆரடரய அணிநத்ு மசன்ைாை். 



இதன் நிைங்களும் சிமயாங்சாம் 

பாணியும் சிங்கப்பூரைப் 

பிைதிபலிப்பதாக அவை ்கருதினாை். 

அநத் ஆண்டு மகன்ஸ் திரைப்பட 

விழாவில் அறிமுகமான இயகக்ுநை ்

பூ ேுன்ஃமபங்கின் த அப்ைன்டீஸ் 

படதத்ின் நிைவ்ாகத ்தயாைிப்பாளை ்

அவை். 

முன்னாள் வழகக்றிஞை ்ப்ைிசில்லா 

சண்முகம் 2010ல் மதாடங்கிய ஓங் 

சண்முகம், பாைம்பைிய ஆசிய 

துணிகரளயும் பாணிகரளயும் 

உள்ளடகக்ும் சமகால வைத்த்கச ்

சின்னமாகப் மபயை ்மபை்று 

விளங்குகிைது. அவை ்மதைந்ம்தடுதத் 

காடச்ிப் பரடப்புகள், உரைநரடகள் 

வாயிலாக, பன்மயம், கலாசாை 

உைிரம, மபண்களின் சகத்ி ஆகியன 

பை்றிய தனது புைிதரல அவை ்

மவளிப்படுதத்ுகிைாை்.  



சிமயாங்சாம் சிமயாங்சாம் 

மமாை ்மதன் மதட ்திைடட்ு 

ஹூ ருய்சியனின் ஸ்டூடிமயா HHFZ

சிங்கப்பூை், 2021 

பாலிமயஸ்தைில் மின்னிலகக் அசச்ு 

ஸ்டூடிமயா HHFZ திைடட்ு 

மமாை ்மதன் மதட ்திைடட்ின் 

இநத் ஆரடயில், சிங்கப்பூை ்

படவரைவாளை ்லாய் இமயா வரைநத் 

வடிவம் அசச்ிடப்படட்ுள்ளது. சமூக 

ஊடகதத்ில் காணப்படும் மனரதப் 

புண்படுதத்ும் கருதத்ுகரள 

எதிைத்த்ு, ஒவ்மவாருவரும் ததத்ம் 

உடரல மநசிகக்மவண்டும் என்ை 

எளிரமயான கருதர்த அவை ்

மவளிப்படுதத்ுகிைாை். அன்ைாட 

வாழ்கர்கயின் மின்னிலகக் 

அனுபவம், இயல்பான அனுபவம் 

இைண்ரடயும் உள்ளடகக்ிய சமகால 

சிங்கப்பூை ்ஆரட அலங்காைதத்ிை்கு 

இநத் ஆரட சிைநத்மதாை ்

எடுதத்ுகக்ாடட்ு.  
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ஹூ ருய்சியன் மதமாமசக ்

பலதுரைத ்மதாழில்கல்லூைியில் 

படட்ம் மபை்ை பிைகு, 2018ல் ஸ்டூடிமயா 

HHFZ நிறுவனதர்தத ்மதாடங்கினாை். 

பாைம்பைிய ஆரடகளுகக்ுச ்

சமகால வடிவம் மகாடுதத்ு, 

இரளய வாடிக்ரகயாளைக்ள் 

அவை்ரை வாங்கி ரவதத்ுகம்காள்ள 

தூண்டுதல் அளிப்பதில் ஸ்டூடிமயா 

HHFZ கவனம் மசலுதத்ுகிைது. 

பாைம்பைிய சிமயாங்சாம் 

ஆரடகளின் உடலரமப்ரபயும் 

நுணுகக்ங்கரளயும் எளிய 

நடமாடட்தத்ிை்கு ஏதுவாக அவை ்

மாை்றியரமகக்ிைாை். அமதாடு, 

உள்ளூை ்கரலஞைக்ளுடன் 

கூடட்ிரணநத்ு, தனிதத்ுவமான 

கரதகரள விவைிக்கும் அசச்ு 

வடிவங்கரளயும் அடிகக்டி 

உருவாகக்ுகிைாை்.    
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