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காடச்ி கூடம் உறை மமாழிமபயைப்்புகள்



#SGFASHIONNOW : ஆசிய நாகைிக #SGFASHIONNOW : ஆசிய நாகைிக 

அரும்மபாருளகம் X மநசவுதத்ுணி, அரும்மபாருளகம் X மநசவுதத்ுணி, 

ஆறட அலங்காைச ்சம்மமளனம் ஆறட அலங்காைச ்சம்மமளனம் 

இங்கு காடச்ிகக்ு றவகக்ப்படட்ுள்ள 

நான்கு ஆறடகளும், “சிங்கப்பூை ்

ஸ்மடாைஸ்ீ” எனும் ஆறட 

அலங்காை வடிவறமப்புப் 

மபாடட்ியின் இறுதிசச்ுை்றுகக்ுத ்

தகுதி மபை்ைவைக்ளால் 

வடிவறமகக்ப்படட்றவ. 

மநசவுதத்ுணி, ஆறட அலங்காைச ்

சம்மமளனம் (TaFF), ஆசிய 

நாகைிக அரும்மபாருளகதத்ுடன் 

கூடட்ிறணநத்ு ஏை்பாடு 

மசய்த “சிங்கப்பூை ்ஸ்மடாைஸ்ீ” 

மபாடட்ி, சிங்கப்பூைிலுள்ள 

தறலமயடுதத்ுவரும் 

வடிவறமப்பாளைக்ள் சிங்கப்பூறை 

றமயப்படுதத்ும் திைடட்ுகறள 

உருவாகக் சவால் விடுகக்ிைது. 

உள்ளூை ்ஆறட அலங்காைத ்

மதாழில்துறைகக்ு ஆதைவளிதத்ு, 

ஆசிய கறல, கலாசாை ஆைவ்தற்த 
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வளைக்க்ும் கூடட்ு இலகக்ுடன், 

சிங்கப்பூைிலும் அறனதத்ுலக 

அைங்கிலும் ஆறட அலங்காைத ்

மதாழில்துறைறய மமம்படுதத் 

பல்மவறு துறைகறள TaFF 

ஒன்றிறணகக்ிைது. 

2020 மபாடட்ியின் கருப்மபாருள் 

மநைதத்ின் தாகக்தற்த றமயமாகக ்

மகாண்டிருநத்து. இறுதிசச்ுை்றுகக்ுத ்

தகுதி மபை்ைவைக்ள், ஆசிய நாகைிக 

அரும்மபாருளகதற்த ஒரு வளமாகப் 

பயன்படுதத்ி, சிங்கப்பூைின் ஆறட 

அலங்காைதற்த பைநத் ஆசிய 

கண்மணாடட்தத்ுடன் அணுககக்ூடிய 

சாதத்ியங்கறள மவளிப்படுதத்ும் 

அரும்மபாருளகத ்திைடட்ுகளிலிருநத்ு 

ஊகக்ம் மபை்ைனை். ஆசிய நாகைிக 

அரும்மபாருளகம் 2020 அகம்டாபை ்

மாதம் இறுதிசச்ுை்றை நடதத்ியது. 

அதில் இைண்டாவது முதல் ஐநத்ாவது 

இடதத்ில் வநத் நூட ்ஃமபம்மி, 

மாைத்த்ா ஹூ, CYC, நிடா  மே 



ஆகிய வைத்த்கச ்சின்னங்களின் 

வடிவறமப்புகள் இங்கு காடச்ி 

றவகக்ப்படட்ுள்ளன. மபாடட்ியில் 

மவை்றி மபை்ை மகைல் மசன்னின் 

மவை்றிப் பறடப்பு சமகாலக ்

காடச்ிகக்ூடதத்ில் காடச்ிகக்ு 

றவகக்ப்படட்ுள்ளது.  

TaFF-உடனான இநத்க ்

கூடட்ு முயை்சியும், லாசால் 

கறலக ்கல்லூைியுடன் 

சமகாலக ்காடச்ிகக்ூடதத்ில் 

மமை்மகாள்ளப்படட் கூடட்ு 

முயை்சியும், உள்ளூை ்பறடப்பாை்ைல் 

சமூகதத்ின் வளைச்ச்ிகக்ுத ்

துறணபுைியும் தளமாக, குறிப்பாகச ்

சவால்மிகக் கிருமிப்பைவல் ஆண்டில், 

அரும்மபாருளகம் திகழமுடியும் 

என்பறத ஆைாய ஆசிய நாகைிக 

அரும்மபாருளகம் மமை்மகாண்ட 

முயை்சிகறளப் பிைதிபலிகக்ின்ைன.



சம்சுய் ஜம்ப்சூட ்மை்றும் றகப்றப சம்சுய் ஜம்ப்சூட ்மை்றும் றகப்றப 

அகக்ாலப் மபண்கள்: இன்றைய, 

நாறளய, எதிைக்ாலத ்திைடட்ு 

அடிலின் புதை்ி 

சிங்கப்பூை், 2020 

ஜம்ப்சூட்: மசயை்றக மீளிறழயுடன் 

மடனிம்; றகப்றப: மதால் 

நூட ்ஃமபம்மி திைடட்ு 

முடிசச்ு அணியூகக்ு முடிசச்ு அணியூகக்ு 

அகக்ாலப் மபண்கள்: இன்றைய, 

நாறளய, எதிைக்ாலத ்திைடட்ு 

நூட ்ஃமபம்மி x இன்டை்கீ ்

சிங்கப்பூை், 2020 

மைாடியம் பூசிய மவள்ளி  

அடிலின் புதை்ி திைடட்ு

இநத் மடனிம் ஜம்ப்சூட ்ஆறடயும், 

பளிசச்ிடும் சிவப்பு நிைதத்ிலான 

மடகக்கக்ூடிய றகப்றபயும், 

20ஆம் நூை்ைாண்டின் துவகக்தத்ில் 

சிங்கப்பூருகக்ு வநத் சம்சுய் 

மபண்கள் அணிநத் ஆறடகறள 
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ஒதத்ுள்ளன. குவாங்மடாங் 

மாநிலதத்ின் சான் ேுய் 

மாவடட்தற்தச ்மசைந்த் இநத் 

சீனப் மபண் குடிமயறிகள், கருநீல 

சாம்ஃபூ ஆறடயும் (மமல்சடற்டயும் 

மபாருதத்மான கால்சடற்டயும்), 

சிவப்பு நிைத ்தறலயணியும் 

அணிநத்ிருநத்னை். இநத் ஆறட 

அவைக்றள மவயிலிலிருநத்ு 

பாதுகாதத்து. அமதாடு, அவைக்ளில் 

மபரும்பாமலாை ்மவறல மசய்த 

கடட்ுமானத ்தளங்களில் 

அவைக்ளுகக்ுப் பாதுகாப்பளிதத்து. 

பலசாலிகளான இநத்ப் மபண்கள் 

இன்றைய உலகில் எவ்வாறு 

ஆறட அணிநத்ிருப்பாைக்ள் 

என்பறதக ்கை்பறன மசய்து 

வடிவம் மகாடுதத்ிருகக்ிைாை ்

புதை்ி. இதன்வழி, சிங்கப்பூைின் 

ஆைம்பகால வளைச்ச்ிகக்ுப் 

பங்களிதத் இப்மபண்கறளயும் அவை ்

மகௌைவிகக்ிைாை். 



அடிலின் புதை்ி ஆறட அலங்காை 

விை்பறனத ்துறையில் 

பதத்ாண்டுகளுகக்ும் மமலாக 

மவறல மசய்த பிைகு நூட ்

ஃமபம்மிறயத ்மதாடங்கினாை். 

நியாயமான சமூக, மதாழில் 

முறைகறள நிறலநாடட்ும் வடட்ாை 

ஸ்டூடிமயாகக்ள், விநிமயாகஸ்தைக்ள் 

ஆகிமயாறை மடட்ுமம நூட ்

ஃமபம்மி ஈடுபடுதத்ுகிைது. 

மனிதைக்ள், இயை்றக, சமுதாயம் 

ஆகியவை்றுகக்ு இறடயிலான 

நல்லிணகக்தத்ிை்கு முகக்ியதத்ுவம் 

அளிகக்ும் அவைது மகாள்றககம்கை்ப 

நூட ்ஃமபம்மி மசயல்படுகிைது. 

இநந்ிறுவனம் 2016ல் மதாடங்கப்படட் 

பிைகு, 2016ஆம் ஆண்டின் சிங்கப்பூை ்

ஆறட அலங்காை வாைதத்ிலும், 

2017ஆம் ஆண்டின் ஜகாைத்த்ா 

மின்னிலகக் ஆறட அலங்காை 

வாைதத்ிலும் பங்மகடுதத்ிருகக்ிைது. 



சம்சுய் மபண்.சம்சுய் மபண். சிங்கப்பூை், 1938-

39. படதற்த வழங்கிய மதசிய 

மைபுறடறமக ்கழகதத்ின் சிங்கப்பூை ்

மதசிய அரும்மபாருளகதத்ிை்கு நன்றி, 

2007-50928-069

மமல்சடற்டயும் பாவாறடயும் மமல்சடற்டயும் பாவாறடயும் 

மதாடட்தத்ில் மபைனகக்ான் மதநீை ்

விருநத்ு திைடட்ு 

மமட ்ஹாைட்ம்ன் 

சிங்கப்பூை், 2020 

படட்ு (பதத்ிக ்ஓவியம்) 

மாைத்த்ா ஹூ திைடட்ு 

இநத் இைண்டு பாக ஆறட, யுமைசிய 

பதத்ிக ்தயாைிப்பாளை ்எலிசா 

மவன் சுய்லன் மசய்த சாமைாங்றக 

உள்ளூகக்மாகக ்மகாண்டது. 

மவன் சுய்லனின் சாமைாங், ஆசிய 

நாகைிக அரும்மபாருளகதத்ின் 

திைடட்ில் உள்ளது. மவன் சுய்லன் 

(1863-1947), புகிடான் (ஐமைாப்பிய 
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பாணி பூகம்காதத்ு) பதத்ிக ்

ஆறட அலங்காைதற்த இநத்ிய 

ஐமைாப்பியைக்ளிறடயிலும் 

மபைனகக்ான் சீனைக்ளிறடயிலும் 

பிைபலமாகக்ினாை். இநத் மபசிசிை ்

(கடமலாைம்) பாணிறய றமயமாக 

எடுதத்ுகம்காண்ட மமட ்ஹாைட்ம்ன், 

சிங்கப்பூை ்பூமறலறயத ்தழுவிய 

தமது திைடட்ுடன் மவளிைந்ிை 

வடிவங்கறள உள்ளடகக்ினாை். 

இண்டிமகா மசடிகளின் இறலகறளக ்

மகாண்டு தயாைிகக்ப்படட் நீல நிை 

றமயில் மவண்ணிை வடிவங்கள் 

றகயால் வறையப்படட்ுள்ளன. 

மசடிகளும் பைறவகளும் 

மகாண்ட கண்கவை ்வடிவங்கள், 

பூமறலயின் அன்னப்பைறவ 

ஏைிறயப் பிைதிபலிகக்ிைது – இதுமவ 

சிங்கப்பூைின் ஆகப் பழறமயான 

அலங்காை நீைந்ிறல. 



நாைம்வயில் பிைநத் 

வடிவறமப்பாளைான மமட ்

ஹாைட்ம்ன், பதத்ாண்டுகளுகக்ு 

மமலாக சிங்கப்பூைில் வசிதத்ு 

வருகிைாை். அவைது உல்லாசதத்ள 

வைத்த்கச ்சின்னமான மாைத்த்ா ஹூ, 

இநம்தானீசிய றகவிறனஞைக்ள் 

றகயால் வறைநத் பிைதம்யக 

பதத்ிக ்வடிவங்களுடன் ஆறட 

அலங்காைங்கறளத ்தயாைிகக்ிைது. 

பாைம்பைிய வடிவங்கறள நவீன 

படட்ாறடகளில் புகுதத்ி, பதத்ிக ்

கறலறயயும், பாைம்பைிய 

ஜப்பானிய றமகக்டட்ு உதத்ியான 

 ஷிமபாைிறயயும் பாதுகாப்பது இநத் 

வைத்த்கச ்சின்னதத்ின் மநாகக்ம். 

சாமைாங்.சாமைாங். றகமயாப்பமிடட்வை:் 

எலிசா மவன் சுய்லன். ஜாவா, 

மபகமலாங்கான், 1930கள். பருதத்ு 

(பதத்ிக ்ஓவியம்). மபைனகக்ான் 

அரும்மபாருளகம், 2015-02116 



மமலாறட, இறடவாை், பாவாறட மமலாறட, இறடவாை், பாவாறட 

முன்னிறனவு திைடட்ு 

நிடா தாஹிை ் ேமஹைய்ாை ்

சிங்கப்பூை், 2020 

மமலாறட மை்றும் இறடவாை:் 

படட்ு, மவள்ளி, தங்கப் பூதற்தயல்; 

பாவாறட: படட்ு 

நிடா தாஹிை ் ேமஹைய்ாைின் நிடா 

 மே திைடட்ு 

ஆசிய நாகைிக அரும்மபாருளகத ்

திைடட்ிலுள்ள மலாய் திருமண 

ஆறடறய மமை்மகாளாகக ்மகாண்டு, 

நுடப்மான, முப்பைிமாண மலை ்

வடிவங்கறள உருவாகக்ியிருகக்ிைாை ்

நிடா தாஹிை ் ேமஹைய்ாை். 

திருமண ஆறடயின் புறடப்பான 

பூதற்தயல் மவறலப்பாடு, 

17ஆம் நூை்ைாண்டிலும் அதை்குப் 

பின்னரும் ஐமைாப்பிய ைாணுவச ்

சீருறடகளில் காணப்படட் 

மவறலப்பாடுகறளப் மபாலுள்ளன. 

இடுப்புப் பகுதியில் கசற்ச 
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உள்ள மமலாறட, மகபாயாவின் 

வடிறவக ்மகாடிகாடட்ுகிைது. 

சிங்கப்பூைின் கலப்பினத ்

தன்றமறயப் பல்மவறு கலாசாை 

அம்சங்களுடன் இநத் ஆறடயில் 

ஒருங்கிறணதத்ிருகக்ிைாை ்நிடா. 

முன்னிறனவு என்ை தறலப்பிலான 

இநத்த ்திைடட்ு, நிடாவுகம்க 

உைிய பூதற்தயல் மலை ்வடிவ, 

இயை்றக வடிவ பாணிறய 

எடுதத்ுகக்ாடட்ுகிைது. நிடா 

இயை்றகறயத ்தம் வாழ்கற்கயின் 

முகக்ிய பகுதியாகக ்கருதுகிைாை். 

பாகிஸ்தானியப் பின்புலதற்தக ்

மகாண்ட நிடா தாஹிை ் ேமஹைய்ாை், 

அபு தாபியில் பிைநத்ு வளைந்த்ாை ். 

அவை ்கடநத் பதத்ாண்டுகளாக 

சிங்கப்பூைில் வசிதத்ு வருகிைாை். 

“நிடா  மே” என்ை தனது வைத்த்கச ்

சின்னதத்ின்கீழ், ஐகக்ிய அைபு 

சிை்ைைசிலும் மமலசியாவிலும் உள்ள 

அைசக ்குடும்பதத்ினருகக்ு அவை ்



ஆறடகள் வடிவறமதத்ிருகக்ிைாை். 

2016, 2017 ஆண்டுகளில், சிங்கப்பூை ்

ஆறட அலங்காை வாைதத்ில் 

அவை ்பங்மகடுதத்ாை். திைன்மிகு 

சிங்கப்பூைைக்ளுகக்ான 

வழிகாடட்ுதல் வளைச்ச்ித ்திடட்மான 

“ஃமப ேன் ஃபியூசச்ைஸ்் 1.0 விருறத” 

2017ல் அவை ்மவன்ைாை். இநத் 

விருதுடன், நியூயாைக்க்ில் மகைலீனா 

மஹைைாவிடம் அவை ்வழிகாடட்ுதல் 

மபை்ைாை். பாகிஸ்தானியக ்

றகவிறனக ்கறலஞைக்ளின் 

பாைம்பைியதற்த இவைது வைத்த்கச ்

சின்னம் வளைக்க்ிைது. றகயால் 

றதகக்ும் பாைம்பைிய பூதற்தயல் 

மவறலப்பாடுகளுகக்ுப் புதுவடிவம் 

மகாடுகக்ும் றகவிறனக ்

கறலஞைக்றள இசச்ின்னம் 

ஆதைிகக்ிைது. 

திருமண ஆறட.திருமண ஆறட. ஜாவா, 20ஆம் 

நூை்ைாண்டின் முை்பகுதி. ஐமைாப்பிய 

மவல்மவட், தங்கப் பூதற்தயல். 



ஆசிய நாகைிக அரும்மபாருளகம், லீ 

கிப் லீ தம்பதியைின் அன்பளிப்பு, 2011-

00109. ஆறட அலங்காை, மநசவுதத்ுணி 

காடச்ிகக்ூடதத்ில் தை்மபாது 

காடச்ிகக்ு றவகக்ப்படட்ுள்ளது.

மமலாறட, சடற்ட, கால்சடற்ட மமலாறட, சடற்ட, கால்சடற்ட 

வானமம எண்ணம்: பிைகாசமான 

வாறனத ்மதடிசம்சன்ை நமது 

முன்மனாைக்ளின் திைடட்ு

காைா சியாங் 

சிங்கப்பூை், 2020 

மமலாறட: மசயை்றக மதால்; சடற்ட: 

பருதத்ி; கால்சடற்ட: கம்பளிக ்

கலறவ 

CYC-காக காைா சியாங்கின் திைடட்ு 

தனது பின்புலதற்தத ்

மதடிசம்சன்ை காைா சியாங், 

தனது மூதாறதயை ்உள்ளிடட் 

குடிமயறிகள் நல்ல வாழ்கற்கறயத ்

மதடி சிங்கப்பூருகக்ுப் 
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பயணம் மமை்மகாண்டமபாது 

ஆகாயமவளியில் ஏை்படட் 

மாை்ைங்கறளப் பிைதிபலிகக்ிைாை். 

சிங்கப்பூை ்வானதற்தப் 

படமமடுதத்ு, அறதக ்கணினிக ்

குறியீடாக மாை்றி, தனது 

மூதாறதயைக்ளின் கை்பறனயான 

நாடக்ுறிப்புகறள அநத்க ்குறியீடட்ில் 

புகுதத்ி, வான் வடிவங்கறளச ்

சடற்டயில் உருவாகக்ினாை ்

காைா. சீைக்ுறலகக்ப்படட் 

கணினிகம்காப்பு, வடிவதத்ின் 

இயல்பான குறைபாடுகறளயும் 

வண்ணங்கறளயும் உருவாகக்ியது. 

மாறுபாடுமிகக் தனிப்படட் வைலாறு, 

இயை்றகயின் புறகப்படங்கள், 

கணினி உதத்ிகள் ஆகியவை்றைப் 

பறடப்பாை்ைலுடன் ஒருங்கிறணதத்ு, 

நவீன சிங்கப்பூை ்ஆண்களின் 

ஆறடறய வழங்குகிைது இதத்ிைடட்ு. 



CYC குடும்பத ்மதாழிறல காைா 

சியாங்கின்  ேங்காறயச ்மசைந்த் 

மகாள்ளுதத்ாதத்ா திரு சியாங் யிக ்

சிங், மகாள்ளுப்பாடட்ி திருவாடட்ி ஃபூ 

ஆ நிமயாக ்இருவரும் மதாடங்கினை். 

முதல் கறட 1935ல் சிங்கப்பூைிலுள்ள 

ஹி  ல் ஸ்திைடீட்ில் திைகக்ப்படட்து. 

அளமவடுதத்ு ஆறடகறளத ்

றததத்ுக ்மகாடுகக்ும் இநத்க ்

கறட, ஆண்களின் ஆறடகளுகக்ுப் 

மபயைம்பை்ைது. பிைமுகைக்ள், மதாழில் 

தறலவைக்ள் பலருகக்ும் இநத்க ்

கறட ஆறடகறளத ்றததத்ுக ்

மகாடுதத்ிருகக்ிைது. 

CYC கறடறயத ்மதாடங்கிய திரு 

சியாங் யிக ்சிங், அவைது மறனவி 

திருவாடட்ி ஃபூ ஆ நிமயாக ்இருவரும் 

1946ல் தங்களது மகன்களுடன் 

எடுதத்ுகம்காண்ட குடும்பப் 

புறகப்படம். படதற்த வழங்கிய 

CYCகக்ு நன்றி.


