
கலைஞ�� ���ர�: �ம்லைப்பின் கானகத்தின் கலத

மா� 1
சிங்கப்�ர் வரைாற்�க் காட்சிக்�டம்

சிங்கப்�ர் வரைாற்�க் காட்சிக்�டத்தின் ��ப்பிக்கப்பட்ட விளக்க�லர, சிங்கப்�ர் தீ� �ன்� 
சிங்கப்�ரா, கிர�ன் காைனி, சிய�ானான்-� என்றலைக்கப்பட்ட காைகட்டங்களிைி�ந்� 
இ���ிை் சிங்கப்�ர் என்றலைக்கப்பட்ட� வலர�ிைான யமம்பா�கலள விவரிக்கிற�. 50 
ஆண்�காைச் �தந்திரத்லதக் லகாண்டா�ம் வலக�ிை், யபா�க்�ப் பிந்தி� யபாராட்டங்கள் �தை் 
இன்� நாம் அ�பவிக்�ம் உைகம� நகரம் வலர�ிைான நம� நாட்� நிர்மாணப் ப�ணத்லத இந்தக் 
காட்சிக்�டம் லதா�த்தளிக்கிற�. 

மா� 2 
சிங்கப்�ர் வாை்க்லக: கடந்த 100 ஆண்�கள் 
கடந்த 100 ஆண்�கலள உள்ளடக்�ம் இந்நான்� காட்சிக்�டங்க�ம், சிங்கப்�ர் வரைாற்றின் 
லவவ்யவ� காைகட்டங்களின் �ைமாக அன்றாட வாை்க்லகல�ப் படம்பி�த்�க் காட்�கின்றன. 
1920கள் �தை் 1930கள் வலர�ிைான காைனித்�வ காைகட்டத்திை் மக்கள் எவ்வள� நவீனமாக�ம் 
�ற்யபாக்காக�ம் இ�ந்தனர் என்பலத நவீன காைனி காட்சிக்�டத்திை் அறிந்தி�ங்கள். 
ஜப்பானி� ஆக்கிரமிப்� காைகட்டத்லத ஆரா�ம் சிய�ானானிை் உ�ிர்பிலைப்� காட்சிக்�டத்திை், 
நம்பிக்லக�ம் யநச�ம் அளித்த லதரி�த்�டன் தாக்�ப்பி�த்தவர்களின் அறிவாற்றலை�ம் 
மீள்திறலன�ம் பற்றி யம�ம் லதரிந்� லகாள்�ங்கள். ஒ� தலை�லற�ின் கன�கலள�ம் 
யபரார்வங்கலள�ம் எ�த்�க்காட்�ம் வள�ம் ப�வம் காட்சிக்�டத்திை், நாட்�டன் யசர்ந்� 
வளர்ந்த பிள்லள�ின் கண்யணாட்டத்திை் 1950கள் �தை் 1960கள் வலர�ிைான காைகட்டத்லதக் 
கா�ங்கள். 1970கள் �தை் 1980கள் வலர�ிைான காைகட்டத்திை் தலைல��த்த �தி�, 
தன்னம்பிக்லக மி�ந்த சிங்கப்�ரி� அலட�ாளத்லத ஆரா�ம் சிங்கப்�ரின் �ரை்கள் 
காட்சிக்�டத்திை், �� லவளிப்பா�க�ம் �த்தாக்க�ம் �தைிடம் வகிக்கின்றன.  

யகா லசங் � காட்சிக்�டத்தின் ஊக்கமளிக்�ம் கண்காட்சி�ிை் ஆலசக்�ம் ஆபத்�க்�ம் 
இலட�ிைான லந�ங்கி� லதாடர்லப அறிந்தி�ங்கள். பசில�த் �ண்�, ப�த்லத உண்டாக்�ம் 
உ�ிரினங்கள், இன்பத்லத அை்ை� வைில� உண்டாக்கக்��� தன்லமக்காக நாடப்ப�ம் 
அ�ை்நாட்�ச் லச�கள் ஆகி�லவ இடம்லப�ம் இந்த ஓவி�ங்கள் விை்ைி�ம் ஃபர்�வார் இ�ற்லக 
வரைாற்� ஓவி�த் திரட்�ைி�ந்� யதர்ந்லத�க்கப்பட்டலவ. மனித�க்�ம் இ�ற்லகக்�ம் 
இலட�ிைான சிக்கைான, சிை சம�ங்களிை் சஞ்சைமான உறலவ இந்த ஓவி�ங்கள் ஆரா�்கின்றன. 

சிங்கப்�ர் வரைாற்� காட்சிக்�டத்லத யமம்ப�த்�ம் வண்ணம் ஈர்க்கலவக்�ம் இ� �தி� 
கலைப்லபா�ட்கள் வ�லக�ாளர்கலள காட்சிக்�டத்தின் �லைவா�ிைிை் வரயவற்�ம். 
காட்சிக்�டத்திை் இடம்லப�ம் �தை் எண்ணி�ை் (�ஜிட்டை்) கலைப்லபா�ள் விை்ைி�ம் ஃக்�வார் 
லதா�ப்பி�ள்ள இ�ற்லக வரைாற்� சித்திரங்கலள லம�மாக லகாண்� அலமக்கப்பட்�ள்ள�. 
இக்கலைப்லபா�ளின் தலைப்� கானகத்தின் கலத. எண்ணி�ை் பலடப்பின் �ைம் யதசி� 
அ�ம்லபா�ளகத்தின் திரட்� உ�ிர் லபற்� காட்சி�ளிப்பலத வ�லக�ாளர்கள் காணைாம். 

அவர்களின் பை்�டக ப�ணத்தின் இ�தி�ிை், சிங்கப்�ர் கலைஞர் ராபர்ட் ஜாவின் சிங்கப்�ர், 
ஆகப்பைலம�ான மரம் எ�ம் நிைற்பட லதா�ப்லப வ�லக�ாளர்கள் காணைாம்.  

க�ணா� லராட்டான்டா:  
கானகத்தின் கலத மற்�� சிங்கப்�ர், ஆகப்பைலம�ான 
மரம் 
10 �சம்பர் 2016 �தை்

யகா லசங் � காட்சிக்�டம்:  
ஆலச�ம் ஆபத்�ம் 

வைிகாட்�
காட்சிக்�டம் திறந்தி�க்�ம் யநரம் 

காலை 10 மணி �தை் மாலை 7 மணி வலர 
(கலடசி �லை� மாலை 6.30 மணி) 

�லை�

��மக்கள், நிரந்தரவாசிகள், 6 வ�� 
மற்�ம் அதற்�க் �லறவான வ��லட� 
வ�லக�ாளர்கள் ஆகிய�ா�க்� அ�மதி 
இைவசம். 

மற்றவர்கள்
லபரி�வர்கள்   $15
லசை்�ப��ா�ம் அலட�ாள  $10 
அட்லட�ள்ள மாணவர்கள் 
மற்�ம் 60 வ�� �தைான 
�தி�வர்கள் 

ஒவ்லவா� �லை�ச்சீட்�ம் இக்லகய��ை் 
இடம்லப�ம் பிரதான கண்காட்சிக�க்� 
அ�மதி�ளிக்�ம். அன்��ர்ந்� ச�லககலளப் 
லபற்றிட, த�திலப�ம் ஆதாரத்லதக் காட்ட�ம். 
யதசி� அ�ம்லபா�ளக வ�லக�ாளர் யசலவ 
�கப்பி�ம் சிஸ்�க்-கி�ம் �லை�ச்சீட்�கள் 
கிலடக்�ம். 

ஆதரவாளர்இதன் அலமப்�

வைிகாட்டை் உைா 
காட்சிக்�டங்க�க்கான வைிகாட்டை் உைாவிை் 
யசர, அன்��ர்ந்� வ�லக�ாளர் யசலவ 
�கப்பிை் விவரம் யகட்க�ம். 

சக்கர நாற்காைி வசதி மற்�ம் �ட்�ள்ள 
லபா�ள்காப்�ப் லபட்�கள்

மின்�க்கிகலளப் ப�ன்ப�த்தி 
காட்சிக்�டங்க�க்� எளிதாகச் லசை்ைைாம். 
வ�லக�ாளர்களின் ப�ன்பாட்�க்காகப் 
�ட்�ள்ள லபா�ள்காப்�ப் லபட்�கள் உள்ளன.

இலண�த்திை் யதசி� அ�ம்லபா�ளகம் 

www.nationalmuseum.sg

National.Museum.of.Singapore

natmuseum_sg

க�த்�லரப்�

�கவரி�ிை் எங்க�க்� மின்னஞ்சை் அ�ப்ப�ம்
nhb_nm_corpcomms@nhb.gov.sg

�தன்�தைாக 1887-ம் ஆண்� லதாடங்கப்பட்டதிைி�ந்� நீண்டகாை வரைாற்லறக் 
லகாண்�ள்ள சிங்கப்�ர் யதசி� அ�ம்லபா�ளகம், �ற்யபாக்கான சிந்தலன�டன் 
லச�ை்ப�ம் சிங்கப்�ரின் ஆகப்பைலம�ான அ�ம்லபா�ளகமா�ம். இதன் 
காட்சிக்�டங்கள் வைக்கமான அ�ம்லபா�ளக அ�பவத்லத மாற்றி�லமக்க, 
அதிநவீன, பை்யநாக்� வைி�லறகலளக் லக�ாண்� வரைாற்லற�ம் கைாசாரத்லத�ம் 
பலடக்கின்றன. சிங்க���� கைாசார, கட்டடக்கலை நிலன�ச்சின்னமாகத் திக�ம் 
அ�ம்லபா�ளகம், ஆண்� ��வ�ம் காண்யபாலரக் கவர்ந்தி�க்�ம் கலைப் 
லபா�ட்கள், வி�ப்�ட்�ம் பலடப்�கள், திலரப்படத் திலர�ீ�கள் ஆகி�வற்�டன் 
��ப்�மிக்க சிங்கப்�ர் இர� விைா, சிங்கப்�ர் மர�லடலம விைா யபான்ற ��லம�ான 
விைாக்கலள�ம் நிகை்ச்சிகலள�ம் பலடக்கிற�. அ�மட்�மன்றி, �க்கி�மான 
காட்சிப்லபா�ள் திரட்�க�டன் சிந்தலனல�த் �ண்�ம் கண்காட்சிகலள�ம் 
பலடக்கிற�. இவற்�க்�த் �லண�ாக உண� மற்�ம் பானம், சிை்ைலறக் கலடகள், 
வள நிலை�ம் உள்ளிட்ட பைதரப்பட்ட வசதிக�ம் யசலவக�ம் உள்ளன. 

சிங்கப்�ர் யதசி� அ�ம்லபா�ளகம் �ன்� ஆண்�காைச் சீரலமப்�ப் பணிக்�ப் பிற� 
2006 �சம்பர் மாதம் மீண்�ம் திறக்கப்பட்ட�. 2012-ம் ஆண்�ை் அ�ம்லபா�ளகம் 
அதன் 125-வ� ஆண்� நிலறலவக் லகாண்டா���. அ�ம்லபா�ளகத்தின் 
நிரந்தரக் காட்சிக்�டங்கள் மாற்றி�லமக்கப்பட்�, 2015 லசப்டம்பர் மாதம் மீண்�ம் 
திறக்கப்பட்டன. �தந்திரத்திற்�ப் பிந்தி� சிங்கப்�ர் வரைாற்லறப் பற்றி� ��ப்�� 
கலதகள், விவரங்கள் ஆகி�வற்�டன், யதசி� அ�ம்லபா�ளகத்தின் �தி� நிரந்தரக் 
காட்சிக்�டங்கள், 700 ஆண்�க�க்� �ன்பி�ந்த ஆரம்பகாைத் லதாடக்கத்திைி�ந்� 
இன்லற� �தந்திரமான, நவீனமான நகரமாக உ�மாற்றம் அலடந்த� வலர�ிைான 
நாட்�ன் �க்கி� த�ணங்கள், சவாை்கள், சாதலனகள் ஆகி�வற்லறப் பலடக்கின்றன. 

யதசி� அ�ம்லபா�ளகத்திற்� வ�லக�ளித்�, சிங்கப்�ரின் வரைாற்லறப் 
பார்லவ�ி�ங்கள். 



கலைஞ�� ���ர�: �யசன் விக்டரின் ஆட�பரமான அலச�ம் சிற�கள்

சிங்கப்�ர் கலைஞர் �யசன் விக்டரின் ஆட�பரமான அலச�ம் சிற�கள் எ�ம் எட்� சரவிளக்� 
பலடப்�களா�ம். அந்தரத்திை் அலச�ம் இந்த சரவிளக்�கள், ���றா எஃ�களாை் 
லச�்�ப்பட்டலவ. அவற்றிை் ஸ்வயராவ்ஸ்கி ப�கங்கள் பதிக்கப்பட்�ள்ளன. 

மா� 2
ஆட�பரமான அலச�ம் சிற�கள் 
க�ணா� �க�� | 1 �சம்பர் 2016 �தை்
அ�ம� இைவச�

மா� 1
ஒத்திலக�ின் கலை
காட்சிக்�டம்10 | 10 �சம்பர் 2016 �தை்
அ�ம� இைவச� 

�ன்� அலைவரிலசகலள லகாண்ட ஒத்திலக�ின் கலை எ�ம் ஈர்க்கலவக்�ம் நிகை்படம் பை�லற 
கலைஞர் சாரா ஜு ஜிங்கின் பலடப்பா�ம். யவவ்யவ� கைாச்சாரத்லதச் யசர்ந்த சிங்கப்�ர் 
நடன கலைஞர்கள் கைாச்சார வட்டாரங்களி�ள்ள சந்�களிை் நடன ப�ிற்சி யமற்லகாள்வலத 
இக்கலைப்லபா�ள் சித்தரிக்கிற�. ஓர் நடன நிகை்ச்சிக்� பின் உள்ள க�லம�ான, தீவிரமான 
ப�ிற்சில� பிரதிபைிக்�ம் இ�த கலைப்லபா�ள்,  நடன கலைஞர்களின் ஒத்த உ�தில� 
எ�த்�லரக்கிறார் கலைஞர் சாரா. இ�தி விலள�கலள பாராமை் லச�ை்�லறக்� �க்கி�த்�வம் 
அளிப்பயத கலைப்லபா�ளின் யநாக்கமா�ம். 

நிகை்படத்திை் இடம்லப�ம் நடனம் அப்சராஸ் கலைகள், ஈரா நடன திலர�ரங்� மற்�ம் சிங்கப்�ர் 
ய�ாக்கீய�ன் உயவ �வான் நடன திலர�ரங்காை் பலடக்கப்பட்ட�. 

காட்சிக்�டம்10 பற்றி 
ஆரா�்ச்சிக்�டமான காட்சிக்�டம்10ை், இரட்லட கலை மற்�ம் அறிவி�ை் எண்ணங்க�க்� 
சிறப்�ரிலம�ம் வைங்கப்ப�கிற�. 

கலைஞ�� ���ர�: சாரா ஜு ஜிங்கின் ஒத்திலக�ின் கலை பலடப்�

ஃ��ட்ஸ்
திங்கள் – வி�ாைன்: காலை 11.30 மணி – இர� 10 மணி (கலடசி 
ஆர்டர்) 
லவள்ளி: காலை 11.30 மணி – இர� 10.30 மணி (கலடசி ஆர்டர்) 
சனி: காலை 10 மணி – இர� 10.30 மணி (கலடசி ஆர்டர்)  
ஞா�ி�: காலை 10 மணி – மாலை 4 மணி (கலடசி ஆர்டர்)
லதாலையபசி எண் (65) 6338 8770 
flutes@flutes.com.sg | www.flutes.com.sg

“ஆசி�ாவின் தலைசிறந்த 101 உணவகங்களிை் ஒன்�” என 
2013-ம் ஆண்� யதர்ந்லத�க்கப்பட்ட ஃ��ட்ஸ் (Flutes), நவீன 
ஐயராப்பி� பாணி�ின் வளமான பாரம்பரி�த்லத ஊக்கமாகக் 
லகாண்ட உண�ப்பட்���டன் “ஸ்மார்ட் யகஷுவை்” வி�ந்�ண� 
அ�பவத்லத வைங்�கிற�. விக்யடாரி�ா ராணி�ின் லபான்விைாலவ 
�ன்னிட்� 1887-ம் ஆண்� �தன்�தைாகத் திறக்கப்பட்ட 
யதசி� அ�ம்லபா�ளகத்தின் ஆகப்பைலம�ான ப�தி�ிை் 
அலமந்தி�க்�ம் இந்த உணவகம், அதன் உண�ப்பட்��ைிை் 
��லம�ான, உற்சாகமளிக்�ம் �தி� �லவகலள நவீனமான 
பாணி�ிை் பலடக்கிற�. இதற்�த் �லண�ாக, பலை� மற்�ம் �தி� 
உைகின் வி��லபற்ற “ஒ�ின்” பானங்க�ம் உள்ளன. உ�ரமான 
உட்�லர�டன் நவீனமாக வ�வலமக்கப்பட்ட வி�ந்� அலறகள் 
�தை் லவளிப்�ற இடம் வலர, ஏராளமான சாத்தி�ங்கள் நிலறந்த 
வி�ந்�ண� அ�பவத்லத ஃ���ஸ் வைங்�கிற�. 

மி�சி�ம் யைபை்
திங்கள் – ஞா�ி�, காலை 10 மணி – மாலை 6.30 மணி 
லதாலையபசி எண் (65) 6336 6387

யதசி� மர�லடலமக் கைகம் நடத்�ம் மி�சி�ம் யைபை் (Museum 
Label) அ�ம்லபா�ளகக் கலட�ிை் வாை்க்லக�ின் சி�சி� 
இன்பங்களிை் திலளத்தி�ங்கள். 

சிங்கப்�ர் யதசி� அ�ம்லபா�ளகத்திை் ஃ�ட் ஃயபார் தாட் 
திங்கள் – ஞா�ி�, காலை 10 மணி – இர� 7 மணி 
லதாலையபசி எண் (65) 6338 9887

சிங்கப்�ர் யதசி� அ�ம்லபா�ளகத்திை் அலமந்�ள்ள ஃ�ட் 
ஃயபார் தாட் (Food For Thought), சிங்கப்�ரர்கள் ஒன்���, நாம் 
அலனவ�ம் நம� இை்ைலமன அலைக்�ம் நம் நகலரப் பற்றி� 
கலதகலளப் பகிர்ந்�லகாள்ள ஊக்கமளிப்பலத யநாக்கமாகக் 
லகாண்�ள்ள�. யதசி� அ�ம்லபா�ளகக் கிலள அதன் 
உண�ப் பட்��ைி�ம் உணவகத்தின் வ�வலமப்பி�ம் பலை� 
நிலன�கயளா� �த்தாக்கத்லத ஒன்றிலணக்கிற�. ஆண்� 
��வ�ம், யதசி� விவகாரங்கலளக் க�ப்லபா�ளாகக் லகாண்� 
தனித்�வமிக்க வி�ந்�ண� அ�பவங்கலள�ம் நாங்கள் 
திட்டமிட்� வைங்�கியறாம். சிங்கப்�ர் எங்கி�ந்� வந்த�, 
இப்யபா� எங்கி�க்கிற�, இனி எங்� லசை்ை வி�ம்�கிற� 
யபான்றலவ பற்றி� லவளிப்பலட�ான உலர�ாடை்க�க்கான 
சாத்தி�த்லத உ�வாக்கிக் லகா�ப்பதன்�ைம், உங்கள் உண�டன் 
உங்கள் சிந்தலனக்�ம் உணவளிக்க நாங்கள் வி�ம்�கியறாம். 

ஜனிஸ் யவாங் சிங்கப்��
ஞா�ி� – வி�ாைன்: காலை 11 மணி – இர� 11 மணி (கலடசி 
ஆர்டர்: உண� இர� 10, இனிப்� வலககள் இர� 10.30)
லவள்ளி – சனி: காலை 10 – நள்ளிர� 1 (கலடசி ஆர்டர்: உண� 
இர� 10.30, இனிப்� வலககள் நள்ளிர� 12.30)
லதாலைப்யபசி: (65) 9712 5338
மின்னஞ்சை்: info@janicewong.com.sg 
இலண�த்தளம்: www.janicewong.com.sg

தன� காரச்�லவ�ண்� மற்�ம் இனிப்� உண� வலககளிை் 
�லவ, அலமப்�, லவப்பநிலை, யதாற்றம் ஆகி�வற்றிை் 
சமநிலைல� அலடவயத சலம�ை் வை்�நர் ஜனிஸ் யவாஙின் 
யகாட்பாடா�ம். 2am �சர்பாவின் இனிப்� வலகக� மற்�ம் 
காரமான, நவீன சீன உண� வலககலள வைங்�கிற� ஜனிஸ் யவாங் 
சிங்கப்�ர் (Janice Wong Singapore). ஜனிஸ் உணவகத்தின் காப்பி, 
யத�� வலககலள பிரத்திய�கமாக த�ாரிக்�றா�. உணவகத்திற்� 
வ�பவர்கள் 8 வலக�ான யதநீர் வலககலள அ�பவிக்கைாம். 
ஜனிஸின் இனிப்�பண்டங்களின் பலடப்�கள் மற்�� உண்ணத்தக்க 
விலள�ாட்� லபா�ட்கலள விற்பலன லச�்�ம் கலட�ம் உண்�. 
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