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Introductory note

For the city of Pune, the 3rd Pune biennale is a
giant leap towards creating a vibrant milieu of
contemporary aesthetics. The Pune Biennale
Foundation has reiterated its commitment to
elevate the city on a global art map by hosting
Habit-co-Habit as a flagship exhibition in
this biennale. This exhibition is curated by
internationally active curators Luca Cerizza
and Zasha Colah.

कदम यांची प्रस्तावना
पुण्यनगरीला संस्कृती-कलेचा मोठा वारसा लाभला आहे. म्हणूनच,
पुण्याला महाराष्ट्राचीच नव्हे, तर मराठी संस्कृतीची राजधानी
संबोिधण्यात येत.े आम्हाला त्याचा साथर् अिभमान आहे. परंतु,
कलेच्या केवळ ऐितहािसक वैभव-लौिककाचेच दाखले देत राहणे
योग्य ठरणार नाही. कलेची कालसुसंगत व समकालीन स्वरूपातील
फेरमांडणी करणे िततकेच गरजेचे आहे. नवीन कलावंत, अिभव्यक्ती
आिण सजर्नशीलतेला त्यामध्ये स्थान देणे ही एक प्रकारची
कलासेवाच आहे. आिण त्याच दृष्टीने ितसरा पुणे िबनाले महोत्सव
हा महत्त्वाकांक्षी ठरतो आहे. समकालीन सौदयर्दृष्टी व कलेला
पोषक वातावरण िवकिसत करण्यात िबनाले यशस्वी होईल, यात
आम्हाला शंका नाही.

I NT RO DU CTORY NOTE

It is heartening to see a diverse mix of
artists from India and abroad in this
exhibition that truly is in the public domain.
We have organised this exhibition in the
JM road precinct so that visitors will have
a stimulating and comprehensive experience
of the different venues and artworks.

कलेच्या वैिश्वक कॅनव्हासवर पुण्याला िदमाखात स्थान िमळवून
देण्यासाठी पुणे िबनाले वचनबद्ध आहे. यंदा हॅ िबट को हॅ िबट हा
उपक्रम पुणे िबनालेचे मुख्य आकषर्ण आहे. आं तरराष्ट्रीय ख्यातकीतर्
कलावंत ल्युका चेिरझा व झाशा कोला हे यंदाच्या पुणे िबनालेचे
कला संकल्पक (क्युरटे र) आहेत. त्यांचा कलासक्त दृष्टीकोन व
मागर्दशर्नातून यंदाचा पुणे िबनाले आकाराला आला आहे.
भारतासह देशोदेशीचे आघाडीचे कलावंत पुणे िबनालेच्या माध्यमातून
रिसकांशी संवाद साधणार आहेत. तसेच, पुणे िबनालेच्या िनिमत्ताने
संपूणर् पुणे शहरातील िविवध िठकाणी कला प्रदशर्ने भरिवण्यात
येतील. तसेच, कलावंत रिसकांशी संवाद साधतील. काही िवशेष
कलात्मक उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. पुणे
िबनालेच्या माध्यमातून संपूणर् पुणे शहर कलामय होत या
समकालीन कलेचा रसास्वाद घेण्याची पवर्णी िमळणार आहे.

6

7

कदम यांची प्रस्तावना

I extend my best wishes to the curators for
accomplishing a challenging feat of working
sensitively and developing noteworthy
projects in public arena. I thank them for
creating this wonderful guidebook that
informs the history of places hosting these
exhibitions and ensuring that they add
cultural value to the rubric of the place.

िवशेष म्हणजे, जंगली महाराज रस्त्यावर भरणारे कलाप्रदशर्न या
पिरसराला एक वेगळीच कला-सांस्कृितक ओळख िनमार्ण करून
देण्यात यशस्वी होईल. तसेच, पुण्यनगरीच्या सामािजक-सांस्कृितक
परीघामध्ये कलेचे स्थान िकती महत्वाचे आहे, याचा प्रत्यय
सवर्सामान्य नागिरकांना पुणे िबनालेच्या माध्यमातून नक्कीच येईल,
असा मला िवश्वास आहे.
पुण्याच्या सावर्जिनक क्षेत्रामध्ये कलेले महत्व अधोरेिधत करण्यासाठी
पुणे िबनालेच्या माध्यमातून उपक्रम हाती घेण्यात येत आहेत.
तसेच, कलािवषयक जाणीव-जागृती िवकिसत करण्यासाठीदेखील
पुणे िबनालेद्वारे भर दे ण्यात ये त आहे. िविवध िठकाणची
कला प्रदशर्ने शहराच्या कलात्मक आले खाचा नक्कीच
िवस्तार करतील. तसे च , शाले य व महािवद्यालयीन मु लामुलींमध्ये कलािवषयक नवा दृिष्टकोन िवकिसत होईल.

I NT RO DU CTORY NOTE

On behalf of the Foundation, I invite all of
you to the 3rd Pune Biennale in January 2017
where along with the Habit-co-Habit show you
will also have an opportunity to experience
the visual delight of several other exhibitions
in Pune.
Dr. Vishwajit Kadam
President, Pune Biennale Foundation

कलेच्या िशक्षणासाठीदेखील पुणे िबनाले हा महत्वाचा टप्पा ठरणार
आहे. या सवर् महत्त्वपूणर् उपक्रमांसाठी मी पुणे िबनालेचे संयोजक आिण
िवशेषत्वाने पिरश्रम घेत असलेल्या क्युरटे रना िवशेष शुभेच्छा देतो.
हॅ िबट को हॅ िबट या मुख्य उपक्रमाबरोबरच जानेवारी २०१७ मध्ये ितसरा
पुणे िबनाले महोत्सव सादर करताना आम्हाला अितशय आनंद होत
आहे. या पुणे िबनालेसाठी मी आपणा सवार्ंना आमंित्रत करीत आहे.
पुणे िबनालेच्या माध्यमातून पुणेकरांना नक्कीच कलापवर्णी िमळे ल.
तसेच, जागितक स्तरावरील कलािवश्वाशी पुण्याची असलेली नाळ
अिधक घट्ट होईल, असा िवश्वास या िनिमत्ताने व्यक्त करतो.
डॉ. िवश्विजत कदम
अध्यक्ष, पुणे िबनाले फाउं डेशन
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SECTION 1

Foreword

Habit-co-Habit is not only a flagship project of
the 3rd Pune Biennale, but also reflects the core
thinking behind Pune Biennale that is to work
in tandem with different elements of society to
bring out the aesthetics in our everyday existence.
Pune Biennale also lives the evolutionary process
that the title suggests.
The curators, Luca Cerizza and Zasha Colah, on
their visit to Pune were shown several venues
which could host the biennale.

कलात्मकतेचे प्रितिबं ब - हॅ िबट को हॅ िबट
समाजामध्ये कलेची िनिमर् ती, संवधर्न करणारे अनेक प्रवाह कायर्रत
असतात. आपापल्या परीघामध्ये ते कलािवश्वाचा आिवष्कार
घडिवत असतात. परंतु, त्या सवार्ंची मोट बांधून त्यांना एकाच
सूत्रामध्ये व्यक्त होण्यासाठी व्यासपीठ िनमार्ण करून देणे गरजेचे
असते. पुणे िबनालेच्या यंदाचा हा ितसरा अध्याय याच संकल्पनेवर
आधािरत आहे. म्हणूनच, हॅ िबट को हॅ िबट ही यंदाच्या पुणे िबनालेची
केवळ मूलभूत संकल्पना म्हणून कायर्रत होणार नसून समाजातील
या सवर् कलािवषयक घटकांचे प्रितिबं ब त्याच्या माध्यमातून उमटणार
आहे. तसेच, दैनंिदन जीवनामध्ये कलेचे स्थान िकती मोलाची आहे,
याचा कृितशील प्रत्यय या हॅ िबट को हॅ िबटच्या माध्यमातून
कलाप्रेमींना येईल.

FOREWORD
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Of these, they were impressed with the complexity
of the urban and social fabric of the areas around
Jungli Maharaj Road. Where would one get diverse
places such as a school, park, temple, museum,
printing press, an archaeological site, a bridge
all in close vicinity? And this is in a sense a true
representation of our public space and often represents the microcosm of our cities. With all these
places to offer and many more pedestrian experiences, the historic JM Road continues to remain
one of the most important streets in Pune.

पुणे िबनालेचा ितसरा अध्याय जानेवारीत रंगणार आहे. संपूणर् शहर
जणू एखादा कॅनव्हास होऊन कलािवषयक उपक्रमांमध्ये रंगून
जाणार आहे. हॅ िबट को हॅ िबट ही यंदाच्या पुणे िबनाले महोत्सवाची
मूलभूत संकल्पना आहे. पुणे िबनालेचे कला संकल्पक (क्युरटे र)
लुका चेिरझा आिण झाशा कोला या आं तरराष्ट्रीय स्तरावर
ख्यातकीतर् असलेल्या कलावंतांसमवेत पुणे िबनालेच्या संदभार्तील
कलास्थानांची पाहणी करण्यात आली. आधुिनक शहरी जीवनशैली
आिण समाजजीवनाचे िमश्रण असलेल्या जंगली महाराज रोड आिण
पिरसराने त्यांना भुरळ घातली. त्यामुळेच, पुणे िबनालेच्या
अध्यायामधील कलांचे सादरीकरण करण्यासाठी जंगली महाराज
रोड आिण पिरसरातील िठकाणांची िनवड करण्यात आली. शाळा,
संग्रहालय, उद्यान, मंिदर, मुद्रणालय, पुराणकालीन ऐितहािसक
वास्तू, आधुिनक शहराचे प्रितिबं ब उमटणारे प्रकल्प अशी बहुिवध
िठकाणे या पिरसरात आहेत. सावर्जिनक जीवनामधील अितशय
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कलात्मकतेचे प्रितिबं ब

Having absorbed the hustle and bustle and the
cultural nuances of this place over the next
visits they articulated this idea of Habit-co-Habit
as a contextual response to the JM Road precinct.
Their sensitivity can be gauged from their
observation that several lodges exist in this
area and it is here that people co-exist in
varied settings: they work different livelihoods
but come back at night to inhabit the same
space and yet none disturbing the other.

व्यग्र अशा या िठकाणांमधून कलेची िनिमर् ती करणे हे आव्हानात्मक
वाटले. तसेच, दैनंिदन जीवनाचा कला ही िकती महत्वाचा भाग
आहे, हे समाजमनाला पटवून देण्यासाठी त्यांच्याच दैनंिदन
जीवनाशी अितशय जवळीक साधणारी िठकाणे िनवडणे आवश्यक
होते. त्यामुळेच, या पिरसरातील िठकाणांना पसंती देण्यात आली.
जंगली महाराज रस्ता आिण पिरसरातील या िठकाणांमध्ये दैनंिदन
शहरी जीवनाची धावपळ आहे. त्याचबरोबर कलात्मक
वारसास्थळे देखील आहेत. आिण दैनंिदन आधुिनक शहरी जीवन
आिण कला यांचा िमलाफ घडवून आणण्याच्या हेतूने आखण्यात
आलेल्या हॅ िबट को हॅ िबटसारखी संकल्पना प्रत्यक्षात
उतरिवण्यासाठी यापेक्षा दुसरी आदशर् जागा ती कोणती असणार?
या पिरसरातील ऐितहािसक संदभार्ंची कलािनिमर् तीच्या मोिहमेमध्ये
जोड देण्यात आल्याने पुणे िबनालेचा हा ितसरा महोत्सव आिण

FOREWORD

In their exploration of the Deccan area they
encountered other venues mentioned above
and visualised projects ranging from subtle
interventions in the vitrines of Phule Musuem
to the spectacular raising of a tree 100 ft high
in the air to the tunes of a marching band
at Z-bridge. Any more descriptions here will
be like giving away the excitement of the read.
Surely the visitors to Pune and Punekars, both
will appreciate new ways of reading some of the
spaces as uniquely presented by the curators.

हॅ िबट को हॅ िबट ही मूलभूत संकल्पना वास्तववादी दृष्टीकोनातून
प्रत्यक्षात साकारली जाईल, याचा आम्हा सवार्ंना िवश्वास वाटतो.
कला ही केवळ संग्रहालये आिण आटर् गॅलरींमध्ये घडत नाही वा
जोपासली जात नाही. ती समाजमनामध्ये रुजते-वाढते, अशी
आमची ठाम धारणा आहे. म्हणूनच, शहराच्या इतक्या वैिवध्यपूणर्
आिण गजबजलेल्या पिरसरामध्ये पुणे िबनालेच्या हॅ िबट को हॅ िबट
या मूलभूत संकल्पनेच्या माध्यमातून कलेचा आिवष्कार घडिवण्याचा
आमचा प्रयत्न आहे.
कलेचे सादरीकरण आिण सौदयर्दृष्टी िवकिसत करण्यासाठी हाती
घेण्यात आलेल्या सावर्जिनक प्रकल्पांमध्ये अनेक आव्हाने असतात.
तसेच, त्यासाठी अनेक पयार्यदेखील उपलब्ध असतात. पण, पुणे
िबनालेच्या क्युरटे सर्च्या अितशय कलात्मक व चोखंदळ नजरेतून
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कलात्मकतेचे प्रितिबं ब

In a public project that deals with arts and aesthetics,
there are several options available but the judiciousness of a curator is in selection of the works and
artists that help to take the theme further to create
a narrative and a story that people can remember.
I congratulate Luca and Zasha for having curated
this exhibition with such sensitivity and welcome
the visitors of the 3rd Pune Biennale to experience
something that is contemporary to the city and
yet will remain in public memory for long.
Prof. Dr. Kiran Shinde
Managing-Director, Pune Biennale Foundation

हॅ िबट को हॅ िबट प्रकल्पासाठी जंगली महाराज रस्ता आिण
पिरसरातील ही िठकाणे िनवडण्यात आली आहेत. त्याला आम्ही
नक्कीच कलात्मक न्याय देऊ. तसेच, पुण्यनगरीची कलादृष्टीतून
नवीन ओळख घडवून देण्यात आम्ही यशस्वी होऊ, असा िवश्वास
वाटतो. पुणे िबनालेच्या क्युरटे रपदाची जबाबदारी स्वीकारल्याबद्दल
लुका आिण झाशा यांचे मी अिभनंदन करतो. तसेच, पुणे िबनालेचा
हा ितसरा अध्याय आिण हॅ िबट को हॅ िबट ही संकल्पना पुण्याच्या
समकालीन जीवनशैलीचे प्रितिबं ब ठरेल आिण त्यावर आधािरत
आगळावेगळा कलानुभव सादर करेल, असा िवश्वास व्यक्त करतो.
पुणेकरांसाठी यंदाची ितसरी पुणे िबनाले हा दीघर्कालीन स्मरणात
राहील, असा महोत्सव ठरेल, अशी आशा वाटतो.
प्रा. डॉ. िकरण िशं दे
व्यवस्थापकीय संचालक, पुणे िबनाले फाउं डेशन
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Habit—co—Habit

Artistic Simulations of
Some Everyday Spaces

The title of the flagship exhibition of Pune Biennale
2017 is based on a wordplay between ‘habit’ and
‘cohabit’. By attaching the suffix ‘co’ before ‘habit’,
a rather alternate meaning is attained. A habit, or
ritual, is literally turned into something else,
suggesting a transformation in our own behaviour:
we get rid of our habits to start a cohabitation,
to live with someone else, to share our living
condition with the other, with another.

हॅ िबट-को-हॅ िबट

िनत्य पिरचयाच्या जागांची कलादृष्टीने नवरचना
पुणे िबनाले २०१७ मधील या प्रमुख प्रदशर्नाचे शीषर्क Habit
आिण co-Habit या शब्दांच्या कल्पक वापर करून,
“आपल्या सवयीचे, िनत्याचे अनुभव आिण त्या सवयी बदलत,
नव्या अनुभवांचे स्वागत करत सुरू केलेले सह-अिस्तत्व”
हा सूर सूिचत करते. सवयीच्या साच्यातून बाहेर पडत आपल्या
पिरसरात एक िकंवा अनेक व्यक्ती समािवष्ट करून नवे सहजीवन
सुरू करणे हा अनुभव या शीषर्कात अिभप्रेत आहे.
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The exhibition’s subtitle is a reference to the notes and
index cards penned by French semiologist Roland
Barthes for a series of seminars (How to Live Together)
delivered at the Collège de France from January to
May 1977. Barthes chanced upon a word from a religious text to describe his latent fantasy of sociability
as ‘idiorrhythmy’, or ‘particular rhythm’, to discuss any
community that respects each individual’s personal
rhythm. Removing it from any religious context,
Barthes thinks of ‘idiorrhythmy’ as any attempt to
reconcile collective life with individual life, and most
of the lectures describe forms of collective solitude.
Barthes had planned to devote a final lecture to the
utopia of ‘living together’ or cohabitation, but this
remained unrealised.

उपशीषर्काला फ्रेंच भाषातज्ञ रोलॉं बाथर् याने कॉलेज द फ्रान्स मध्ये
१९७७ च्या जानेवारी ते मे या सत्रात गुंफलेल्या “हाऊ टु िलव्ह
टु गेदर” या व्याख्यानमालेसाठी तयार केल्या िटपणांचा सन्दभर् आहे.
या व्याख्यानांमधून बथर् यांनी व्यिक्तगत आयुष्य आिण सामूिहक
अिस्तत्व यांच्यातला ताळमेळ आिण आसपासच्या सवर्
कोलाहलातही माणसाच्या वाट्याला येणारे एकटेपण याचा
व्यापक उहापोह केला आहे. “सहजीवन नावाचे नंदनवन” अशा
अथार्ची मांडणी करणा-या समारोपाच्या व्याख्यानाची तयारी
केली होती परंतु ते प्रत्यक्षात झाले नाही. बाथर् ची मांडणी
प्रारंभिबं दु मानून हॅ िबट को-हॅ िबट प्रदशर्न त्यांच्या दू रदृष्टीला
जाणवलेले संदभर् पुण्याला लागू करू पाहते.
सह-अिस्तत्वाचा मुद्दा पुणे शहराच्या संदभार्त फार महत्त्वाचा बनला
आहे. पुणे हे महाराष्ट्रातले आिथर् क-औद्योिगक दृष्ट्या एक आघाडीचे
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Habit-co-Habit ideally takes over Barthes’ project as a
possible starting point, inserting his visions into the flesh
of the city of Pune, incidentally home to the Osho ashram,
known worldwide as a cult, or secluded community.
The question of cohabitation is particularly pressing in
the context of Pune. An economically leading city in
the state of Maharashtra, it is today one of the fastest
growing cities in India and, more generally, in the AsiaPacific region. This rapid growth attracts workers,
professionals, students, and migrants from India and
elsewhere. In the context of Doug Saunders’ study on
the movement of people from rural to urban areas in
the 21st century as constituting the largest migration
in history, Pune represents such an ‘arrival city’.

शहर असून भारतातल्याच नव्हे तर आिशया-प्रशांत क्षेत्रातल्या
वाढणा-या
हॅझपाट्याने
िबट-को-हॅ
िबट शहरांच्या यादीत त्याचा समावेश होतो.
आिथर्क
प्रगतीच्या अनु
षग
ं चानेी कलादृष्टीने
िनमार्ण होणा-या
संधींचा लाभ घेण्यासाठी
िनत्य
पिरचयाच्या
जागां
नवरचना
कामगार, व्यावसाियक, िवद्याथीर् असे िविवध लोक पुण्यात मोठ्या
संण
ख्य
ेने दाखल
होत मधील
आहेत.याएकिवसाव्या
भागातून
पु
े िबनाले
२०१७
प्रमुख प्रदशर्शतकात
नाचे शीषर्ग्रामीण
क Habit
शहरां
क
डे
होणा-या
स्थलां
त
राचा
अभ्यास
करून
क
ॅ
निडयन
पत्रकार
डग
आिण co-Habit या शब्दांच्या कल्पक वापर करून,
सॉंडसर् यांनसवयीचे
ी “अरायव्हल
िसटी”
स्तक िलिहले
. त्यात
नोंदलेली
“आपल्या
, िनत्याचे
अनुभहेवपुआिण
त्या सवयी
बदलत,
िनरीक्षणे
पुण
नव्या
अनुभ
वांे चशहराला
े स्वागत बहुतां
करतशसुीरूलागू
केलेपडतात
ले सह-अिस्तत्व”
हा सूर सूिचत करते. सवयीच्या साच्यातून बाहेर पडत आपल्या
एक महानगर
न िवस्तारणा-या
पुण्यात लोकां
चे नवे सहजीवन
समुदाय
पिरसरात
एकम्हणू
िकंवा
अनेक व्यक्ती समािवष्ट
करून
आकाराला
येतअनु
आहे
नवा
सामािजक
संकर. आिण िविवधता
सु
रू करणे हा
भवत;याएक
शीषर्
कात
अिभप्रेत आहे
एकाच वेळी िवकिसत होताना िदसत आहेत. हॅ िबट को-हॅ िबट
प्रदशर्नातील कृती डेक्कन िजमखाना पिरसरात िविवध िठकाणी
मांडलेल्या आहेत. एकोिणसाव्या शतकाच्या अखेरीला आलेल्या
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As it transforms from a provincial capital into a
metropolis, Pune necessarily produces new communities
and aggregations, possibly new forms of hybridity and
diversity. Occupying different everyday spaces in the
Deccan area, which represented a first wave of modernisation in the development of the city at the end of the
19th century, the exhibition explores various modes
of cohabitation and social habits to host a reflection
on the potentialities, repercussions and consequences
of such a movement of people, and of the process of
modernisation and urban development.
More particularly in the praxis of the exhibition, the
connotations of cohabitation span from the extremes
of one’s own skin to socio-political constructions and
their narratives through history. It references housing,

आधुिनकतेच्या पिहल्या लाटेचा डेक्कन िजमखाना भाग महत्त्वाचा
साक्षीदार आहे. या भागात आकार घेतलेल्या सह-अिस्तत्वाच्या
िविवध पैलूंचा हे प्रदशर्न अदमास घेते आिण अठरापगड लोक या
भागात एकत्र येण्यातून काय शक्यता िनमार्ण होतात िकंवा त्याचे
आधुिनकीकरण आिण शहराचा िवकास या प्रिक्रयेच्या दृष्टीने काय
पिरणाम होतात याचा अंदाज बांधते.
या प्रदशर्नाच्या व्यावहािरक िनरीक्षणात, अगदी स्वतःपुरते पाहणारे
लोक आिण सामािजक-राजकीय स्वरूपाच्या समान धाग्यानी एकत्र
बांधले गेलेले समूह असा मोठा िचत्रपट आढळतो. यात घर - िनवारा
आिण रात्रीची झोप नीट लागावी यासाठीची धडपड, लोकांमधली
एकतानता आिण सामूिहक पातळीवरील उपक्रमांसाठी सावर्जिनक
िठकाणांचा वापर, मािहतीची देवघेव आिण सांस्कृितक प्रतीकांचा
िमलाफ असे नानािवध संदभर् बांधले गेले आहेत. या एका िठकाणी
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shelter, and the politics of our sleep; the use of public
spaces as a collective exercise, as well as the assimilation
of people, adaptation of knowledge, and the syncretism
of cultural symbols and signs. Cohabitation can also
mean the bending of time, where habits from many
different time periods coexist in the same location.
From an opposing point of view, the choice of locations
and the works within have also pondered reclusion,
and the gift of space. These works simulate collective
solitude: ways of forming smaller groups of affiliation
and individual rhythm, within larger perplexing webs
of society. The works reflect on animal behaviours, the
way a school of fish behave, or insect sociability, whether
through the creation of oases, enclosures, protections,
or virtual enclaves, to consider how we fit within larger
bureaucratic machinery, and alienating networks.

राहाणा-या लोकांच्या वषार्नुवषेर् मुरलेल्या जीवनपद्धतींमुळे काळाचे
िविवध टप्पे आिण आत्ताच काळ याची अनोखी गुंफण िनमार्ण होते.
याच वेळी िविवध िनिमर् तींची मांडणी जेथे केली आहे ती स्थळे आिण
खुद्द त्या िनिमर् ती यातून एकांतवासाचा आिण िनवांतपणाचा संकेतही
िमळतो. समूहात राहूनही स्वतःच्या व्यिक्तगत जािणवा जपण्याचा
वस्तुपाठ या कलाकृतींमध्ये आहे; िवशाल, बुचकळ्यात पाडणा-या
सामािजक ताण्याबाण्यांच्या पटावर समान जािणवांच्या
लोकांबरोबर छोट्या कळपात राहण्याच्या प्रिक्रयेचा िनदेर्श आहे.
पशूंची आक्रमक वागणूक, समूहाने पोहत जाणा-या माशांमधला
समानव्य िकंवा कीटकांचा आपसातील व्यवहार यांच्या माणसांच्या
संबंधांतील सारखेपणावर या िनिमर् ती िटप्पणी करतात आिण
आनंदाची बेटे, सुरिक्षत पिरसर िकंवा इलाखे िनमार्ण करत
मनुष्यसमाज सरकारी यंत्रणा आिण िवसंवादी नातेसंबंध यांच्यात
कसा सामावून जातो याचा शोध घेतात.
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Habit-co-Habit presents different simulations of cohabitation in the form of artistic interventions by local,
Indian and international artists. Mostly conceived for
this occasion, their productions are spread across eight
locations in the Deccan area of Pune. Stretched along the
busy Jungli Maharaj Road, the artistic interventions create
an itinerary of surprising encounters, suggesting alternative ways to experience everyday spaces, punctuating
if not changing our daily routines in the urban landscape.

Each venue has been chosen for its symbolic currency,
embodying different forms of cohabitation and social
relationships. The artistic interventions in the exhibition
mingle in, relate to, and juxtapose to the daily use of
such venues and to the existing layers of social, cultural,
and artistic signs that they inherit.

हॅ िबट को-हॅ िबट मध्ये भारतीय आिण इतर िविवध देशांमधल्या
कलाकारांनी भावणारी सह-अिस्तत्वाची िविवध प्रारूपे डेक्कन
िजमखाना पिरसरात आठ िठकाणी मांडली आहेत. त्यातील बहुतांश
खास या प्रदशर्नासाठी सादर झाली आहेत. जंगली महाराज
रस्त्यासारख्या गजबजलेल्या रस्त्याच्या सािन्नध्यात अवतरलेल्या या
कलाकृतींमधून आपल्या िनत्यपिरचयाच्या िठकाणांचे नवे दशर्न घडते
आिण कठोर, शहरी वातावरणातल्या आपल्या दैनंिदन आयुष्यात
मोठे बदल नाही, पण आनंदाचे तरंग जरूर उमटवतात.
प्रत्येक जागेची िनवड ितच्या प्रतीकात्मक समपर्कतेनस
ु ार केलेली आहे
आिण त्यातून सह-अिस्तत्व आिण सामािजक नातेसब
ं ध
ं ांचे िविवध
पदर उलगडतात. या सा-या कलाकृती त्या त्या स्थळांच्या दैनिं दन
वातावरणात िमसळू न आिण ितथल्या सामािजक, सांस्कृितक,
कलात्मक वातावरणाशी सुसंगत त-हेनेच सामो-या येतात.
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From a museum to a printing press, from a 7-8th CE
archaeological site to a school, from bridges and underpasses to a public garden and street shelters—far from
dealing with an ideal, protected artistic environment,
Habit-co-Habit confronts the jarring rhythms of everyday life, alternating between spaces of isolation, privacy,
social control and community. Rather than inviting
audiences to neutral exhibition spaces Habit-co-Habit
unfolds within existing communities and readymade
audiences. As a ‘diffused’ exhibition, avoiding any
singular central venue, it relates instead to the realities
of an urban, social and historical cityscape.

Starting from the given context of the chaotic Deccan
area, and the initial lack of any indoor venue, a conscious
choice has been made to insert the artistic interventions

वस्तुसंग्रहालय ते छापखाना, सातव्या-आठव्या शतकातली पुरातन
बांधकामं आिण आत्ताच्या काळातली एखादी शाळे ची इमारत, पूल
आिण बोगदे, सावर्जिनक उद्यानं आिण झोपडपट्टी --- सुरिक्षत,
बंिदस्त कलादालनातल्या वातावरणातून बाहेर पडत हॅ िबट को-हॅ िबट
अस्सल पिरसरात आपल्या भेटीला येते. प्रेक्षकांना आकिषर् त
करण्याचा प्रयत्न करण्यापेक्षा आपणच प्रेक्षकांकडे पोचून त्यांना थेट
आवाहन करावे अशी त्याची धारणा आहे. ‘िवखुरलेल्या’ स्वरूपातलं
हे प्रदशर्न सध्याच्या शहरांमधील ‘िवखुरलेपणाचे एका त-हेने
प्रितिनिधत्व करते.
गजबजलेल्या डेक्कन िजमखाना पिरसराची वैिशष्ट्ये आिण बंिदस्त
िठकाणांची अनुपलब्धता या पा,श्वर्भूमीवर, प्रदशर्नातल्या कलाकृती
उपलब्ध जागेच्या मयार्देत आिण लोकांच्या नेहमीच्या ये-जा
करण्याच्या मागार्ंमध्ये फारसा अडथळा ना आणता सादर केल्या
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within the existing spatial conditions, and without
imposing significant alteration to their everyday use.
By doing so the Biennale visitors as well as the everyday
users of these venues, are invited to consider contemporary art not only as a monumental imposition over
reality, or as an alien presence, but as an alteration,
at times minimal and discreet, to our daily life. At
the same time, they are encouraged to consider art
within reality, as two un-dissociable entities; like two
symmetries of the same organism.

In a congested urban reality, a context already permeated by acoustic and visual noise, artistic interventions
in the public arena can inhabit spaces still undefined –
the rooms and the corridors, the bridges and the banks,

गेल्या आहेत. यामुळेच िबनाले च्या प्रेक्षकांना िकंवा या जागांमध्ये
नेहमी वावर असणा-यांना आजची कला म्हणजे सत्यिस्थतीवर
आधारलेला प्रचंड डोलारा िकंवा काहीतरी परके अिस्तत्व नाही, तर
त्यांच्या िदनक्रमात सहज खपून जाणारी अगदी लहानशी ढवळाढवळ
आहे याची जाणीव होईल. आिण तरीही, कला आिण दैनंिदन जीवन
हे एखाद्या सजीव रचनेचे दोन अिवभाज्य भाग आहेत असा िवचार
करण्याची त्यांच्या मनाची तयारी होईल.
शहरातल्या गदीर्त आिण ितथल्या ध्वनींच्या आिण दृश्यांच्या
गोंगाटात, लोकांच्या जीवनाशी नाळ जोडले ल्या कलाकृ ती सहज
सामावू न जातात. घरे िकं वा सज्जे , पू ल िकं वा िकनारे , झाडे
िकं वा छोट्या गल्ल्या, शहरातल्या कु ठल्याही सांदीफटीत त्या
सहज िवसावतात. जु नी त्वचा िनघू न जाऊन त्या जागी नवी
त्वचा ज्या सहजपणे ये ते त्याच सहजपणे हे घडत असते .
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the trees and the lanes, the cracks and the holes of urban
texture – adhering and overlapping, like a new skin
revealed under an old one. The exhibition hopes to
stimulate its visitors to consider their modalities of
co-habiting with the other within the problematic
habit of the urban context and, more in general, in
their role as citizens.
Luca Cerizza, Zasha Colah
Curators of Habit-co-Habit

प्रे क्ष कांना आपल्या सह-अिस्तत्वाच्या कल्पना शहरी, अवघड
वातावरणाच्या िनकषांवर तपासून पाहण्याला आिण त्याहीपेक्षा एक
नागिरक म्हणून त्यांची या संदभार्त काय भूिमका असेल याचा िवचार
करण्याला प्रवृत्त करणे हा या प्रदशर्नाचा एक उद्देश आहे.
लुका सेिरझा, झाशा कोला
संग्राहक, हॅ िबट-को-हॅ िबट

PHULE MUSEUM
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Phule Museum

This museum was founded in 1875 by a Poona Exhibition
Committee, and was first located in the tower of a
large vegetable market, Phule Mandai. In 1964, the
Pune Municipal Corporation shifted the museum to
the present building. The stone facade reads simply, in
large typeface, ‘Museum’, and in many senses this is a
‘museum of a museum’—of that 19th-century, positivist
concept of containing all fields of knowledge under
one roof. Educative displays about science, industry,
engineering, artisanal traditions, zoology and culture
coexist here, their connectivity naturalised only by the
lit wooden display vitrines that frame all the exhibits.

महात्मा फुले संग्रहालय
पुण्यनगरी ही महाराष्ट्राची सांस्कृितक राजधानी. कला-संस्कृतीचा
संपन्न वारसा जपणारे शहर. मग, त्या िठकाणी आवजूर्न पाहावे
असे संग्रहालय असणार नाही, असे कसे होईल?
पुण्यातील महात्मा फुले संग्रहालय हे नक्कीच प्रेक्षणीय ठरते आहे.
१८७५ साली त्याची स्थापना करण्यात आली. त्यावरूनच पुण्याच्या
या संपन्न वारशाची कल्पना येईल. पूना एिक्झिबशन किमटी,
असे या संग्रहालयाचे आधी नाव होते. आिण ते स्थापनेनत
ं र तब्बल
नऊ दशके कुठे होते ठाऊक आहे... महात्मा फुले मंडईच्या वरच्या
मजल्यावरील टॉवरमध्ये! पुणे महापािलकेने १९६४ साली हे संग्रहालय
सध्या िदमाखात उभ्या असलेल्या वास्तूमध्ये स्थलांतिरत केले.
फुले संग्रहालय हे केवळ लौिककाथार्चे संग्रहालय नाही, तर
तो एकोिणसाव्या शतकाचा इितहासच आहे जणू! केवळ
संस्कृती-परंपराच नव्हे, तर ज्ञान-िशक्षणाच्या सवर् दालनांचा
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Rather than a museum about the Phules, the 19thcentury social reformers who worked especially on the
education of women, the museum contains displays
on geology and natural history, taxidermy exhibits
of birds, of a seal, fish and lions, armoury from the
Maratha and Mughal period, handicrafts arranged by
material, cottage industries gathered by technique,
forestry exhibits and geological displays of rocks.
The peculiar heterogeneous character of Phule Museum
collections raises questions about its museological
and educative criteria, about inclusion and exclusion,
valuable and valueless, order and disorder. Artists have
been invited to confront with the educational function
of the museum and its rooms and with the cohabitation
of highly heterogeneous signs in its vitrines.

एकाच िठकाणी असलेला हा िमलाफ आहे. िवज्ञान-तंत्रज्ञान,
उद्योग, अिभयांित्रकी, पारंपिरक वस्तूकला, सामािजक प्रथा,
प्रािणशास्त्र, संस्कृती-परंपरा असे इितहासाच्या वैभवाचे अनेक
पैलू फुले संग्रहालयामध्ये िजवंत होतात. लाकडी आिण
काचेच्या दालनांमधील या सवर् ठे व्यामधील परंस्पर संबंधांच्या
माध्यमातून तत्कालीन समाजाची वीण समजून घेतानाचा अनुभव
अिवस्मरणीय ठरतो.
मिहला िशक्षणाची मुहूतर्मेठ रोवून समािजक-शैक्षिणक क्रांतीचे
जनक ठरलेल्या महात्मा जोितबा फुले यांच्या आयुष्यकायार्वरील
संग्रहालय, एवढ्यापुरतीच या संग्रहालयाची महती मयार्िदत राहत
नाही. िकंबहुना नावावरून तसे भासत असल्यास तो भ्रम ठरेल.
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Amol K Patil
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(1987, Mumbai. Lives in Mumbai, India)

Using a variety of medium that range from video to
photography, from performance to installation, from
drawing to sculpture, Patil’s practice is a poetic and, at the
same time, critical observation of the society he lives in.
In Patil’s oeuvre autobiographical premises related to the
figure of his father – a dalit civil engineer and a performer
as well – acquire a larger meaning while they question issues
like race, class, the cast system, labour and social equality.
Often using an anti-monumental approach, Patil’s works
question the colour of his own skin, the legitimacy for his
father to be a storyteller, the ownership to land, the value
of the most insignificant materials.

अमोल के. पाटील (1987, मुंबई, भारत येथे वास्तव्य)
िव्हिडओ ते फोटोग्राफीच्या माध्यमांची व्यापक श्रेणी वापरत,
सादरीकरणापासून ते स्थापनेपरयंत, िचत्रकलेपासून िशल्पकेलपयर्ंत पाटील
यांची पद्धत काव्यात्मक आहे आिण त्याच वेळेस ते रहात असलेल्या
समाजाच्या गंभीर िनिरक्षणाची आहे. पाटील यांचे सािहत्य त्यांच्या
विडलांच्या प्रितमेशी संबिं धत आत्मचिरत्रात्मक आहे - वडील जे एक दिलत
िसिव्हल अिभयंता आिण सादरीकरण करणारे होते- सािहत्याचे क्षेत्र जे
अिधक व्यापक अथर् प्राप्त करते जरी वंश, वणर्, जाितव्यवस्थेबाबत,
मजूर आिण सामािजक समानतेच्या मुद्दय
् ांबाबत ते प्रश्न िवचारत राहतात.
नेहमी अ-िचरस्थायी दृिष्टकोन अमलात आणत असताना, पाटील यांच्या
कलाकृती त्यांच्या स्वत:च्या त्वचेच्या रंगाबाबत, त्यांच्या विडलांच्या
कथाकथनकार असण्याच्या वैधतेबाबत, या जागेच्या मालकीबाबत,
अितशय महत्वाच्या सािहत्यांच्या मूल्यांबाबत प्रश्न िवचारतात.

29

PHULE MUSEUM — GROUND FLOOR

Amol K Patil, Molt, 2012.
Performative video. Synthetic
resin adhesive, henna. 1′.
Courtesy the artist.

Amol K Patil, Stagnant, 2017.
Dust objects. Dimensions variable.
Courtesy the artist and Pune
Biennale 2017.
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For this participation to Pune Biennale 2017, Amol K Patil is
showing three groups of works belonging to different moments
of his career. In the ground floor, old and new works by the
artist confront, in different ways, the collection of the museum.
Two videos (Molt, 2012 and Impression, 2012) introduce the
theme of skin as the first space to inhabit, our first house,
while, at the same time, seem to mirror some of the artefacts
collected in the museum. Another group of works consist of
small objects (Stagnant, 2017) that Patil covers in dust and
places in relation to particular vitrines of the museum, as if
they were alien presences among other artefacts collected in
there. Questions of value and legitimacy of the artwork and,
in general, of any object collected within the museum are
raised by this humorous intervention.

या पुणे िबनाले २०१७ मधील सहभागासाठी, अमोल के. पाटील फुले त्यांच्या
कारिकदीर्तील िविवध टप्प्यांवरील कामांचे तीन समुह दाखवत आहेत.
तळमजल्यावर कलाकाराच्या जुन्या आिण नव्या कामांना िविवध मागार्ंनी
वस्तुसंग्रहालयाच्या ठे वणीत समोरासमोर मांडले आहेत. दोन िव्हिडओ
सादर केले आहेत (मोल्ट, २०१२ आिण इं प्रश
े न, २०१२), जे अिधवासासाठी,
आमच्या पिहल्या घरात िवषयाची ओळख आिण त्यास प्रथम जागा देतात
तर त्याच वेळेस वस्तुसग्र
ं हालयाच्या ठे वणीत गोळा केलेल्या काही कलाकृती
प्रितिबं िबत होताना िदसतात. कलाकृतींच्या दुसर्या समुहात पाटील
वस्तुसग्र
ं हालयाच्या काचेच्या िविशष्ट दालनांमध्ये असलेल्या इतर
कलाकारीच्या वस्तूंपक्ष
े ा साध्या आिण तळातील गोष्टी आिण कलाकृती
(स्टॅ गनंट, २०१७) दाखवतात, जणू काही इतर वस्तुसग्र
ं हालयातील गोळा
केलेल्या कलाकारीच्या वस्तूंमध्ये या अनोळखी अिस्तत्वच दाखवत होत्या.
वस्तुसंग्रहालयासंबंिधत मूल्य आिण वैधतेबाबतचे प्रश्न यात
िवनोदाच्या माध्यमातून उभे केले आहेत.
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Patil has shown at Dakar Biennale, 2016; Myymälä2, Helsinki,
2015; Japan Foundation, Delhi, 2015; International Artists
Initiated, Glasgow, 2014; Video Art Festival, Lagos, 2014;
Para Site, Hong Kong, 2014; Art Dubai Projects, 2014; Kadist
Art Foundation, Paris, 2013; and the Transnational Pavillion
at the 55th Venice Biennale, 2013. His work is in the collections of Stedjlik Museum, Amsterdam, Angelo Zegna, Kadist
Art Foundation, and Institute of Contemporary Art Indian
Ocean, Mauritius. His debut solo exhibition Social Theatre,
2013 took place at Clark House Initiative, Bombay. He has
been resident at Below Another Sky, Highland Printmaking
Studio, Scotland, 2014; and at Sandarbh, Silvasa, 2010.
He graduated from Rachna Sansad Academy of Fine Art,
Bombay in 2009.

पाटील यांनी दाकर िबनाले, 2016 मध्ये म्यामाला2, हेिल्सन्की,
2015; जपान फाउं डेशन, िदल्ली ,2015, इं टरनॅशनल आिटर् स्ट् स
इिनिशएटेड, ग्लॅस्गो, 2014; िव्हिडओ आटर् फेिस्टव्हल, लागोस,
2014; पातार् साईट, हाँगकाँग, 2014; आटर् दुबई प्रोजेक्ट्स, 2014;
कािडस्ट आटर् फाउं डेशन, 2013; 55वे व्हेिनस िबनाले येथील
ट्रािञ्झशनल पॅिव्हिलऑन, 2013 येथील प्रदशर्नांत कलाकृती सादर
केल्या. स्टेडिझक म्युिझयम, आमस्टरडॅ म, एन्जेलो झेग्ना, कािडस्ट
आटर् फाऊंडेशन आिण मॉिरशस येथील कंटेम्पररी आटर् इं िडयन ओशन
या संस्थेत त्यांच्या कलाकृती मांडलेल्या आहेत. त्यांचे प्रथम एकट्याचे
प्रदशर्न सोशल िथएटर, 2013 मध्ये क्लकर् हाउस इिनिशएिटव्ह, मुंबई
येथे आयोिजत केले गेल.े ते िबलो अनादर स्काय, हायलंड िप्रंतमेिकंग
स्टुिडओ, स्कॉटलंड, 2014 येथे होते आिण 'संदभर्', िसल्वासा येथे,
2010 साली होते. 2009 मध्ये त्यानी रचना संसद अॅकॅडमी ऑफ
फाईन आटर्, मुंबई येथन
ू पदवी प्राप्त केली.
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Massimo Bartolini
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(1962, Cecina. Lives in Cecina, Italy)

A recurring theme in Bartolini’s work lies in a dialectic relationship between singularity and the multitude, the individual and the world, isolation and communion. It is a
complex and, at times, harsh conflict that Bartolini suggests
in several of his sculptural, installative and performative
works which take different forms of presentation, display
and staging. In many of his works, Bartolini creates alterations to an existing architecture or creates new architectural devices that are meant to suggest alternative uses of
the space to its inhabitants.

मॅस्सीमो बेतोर्लीिन (जन्म १९६२, चेिचना. वास्तव्य – चेिचना, इटली)
बे तोर्लीिन च्या कलाकृ तींमध्ये व्यक्ती आिण समाज, एक आिण
अने क , मनु ष्य आिण जग, एकटे प णा आिण सहजीवन यांच्यातल्या
तणावाच्या – काहीशा सं घ षर् पू णर् नात्याचं िचत्रण करण्याचा प्रयत्न
वारं वार प्रत्ययाला ये तो. हा गु ंतागु ंतीचा आिण प्रसं गी कठोर सं घ षर्
बे टोर्लीिन आपल्या िशल्पांम धू न िकं वा रं ग कृ तींमधू न व्यक्त करतो
आिण तो पु ढे सादरीकरण, मांड णी िकं वा प्रयोगाच्या िविवध
रूपांम धू न आकार घे तो. बे तोर्लीिन त्याच्या अने क कलाकृ तींमध्ये
व्यक्ती िकं वा समू ह आपला भवताल अिधक चांग ल्या त-हेने कसा
वापरू शकतील याचे प्रस्थािपत प्रारूपांना छे द दे णारे पयार्य
समोर आणतो.
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Massimo Bartolini, Double Shell
(2001-2005). Carved shell,
performer. Dimensions: variable.
Courtesy: MMK Frankfurt.
Photograph: A. Schneider
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Double Shell (2001-2005) is a minimal spatial construction with
a performative character. It consists of an action operated by a
museum/gallery guard during his daily routine. Once in a while,
throughout the course of the exhibition, he would open his fist
to a visitor and reveal a carved-out pearl for a few seconds.
A protection from an external intruder (the grain of sand that
entered the oyster shell), the pearl is the object preserved inside
the oyster, as it is in turn held and preserved inside the fist of
the guard. Once the pearl is carved-out, and the grain of sand
removed, it becomes a “pure” matter. At the same time the pearl
is transformed into a paradoxical microscopic exhibition space, a
room where something could be preserved and protected, exactly
as an oyster does with the grain of sand, the fist of the guard
does with the pearl, and the museum does with the artwork.
As it would follow a matryoshka-like effect in scale, from the
macro to the micro, Double shell links in one gesture natural
and artificial constructs.

डबल शेल (२००१-२००५) – ही एक अगदी थोडक्या जागेत संकिल्पत
झालेली रचना आहे. यात एका संग्रहालयाच्या / कलादालनाच्या
रखवालदाराचे एक पात्र आहे. हा रखवालदार अधूनमधून, प्रदशर्नाला भेट
देणा-या प्रेक्षकाना आपली मूठ क्षणभर उघडू न आतला मोती दाखवतो.
हा मोती खरं तर शंखात घुसखोरी केलेल्या वाळू च्या कणापासून ऑयस्टर
चे रक्षण करणारे कवच आहे. पण मग ऑयस्टरच मोत्याचं रक्षक
आवरण बनतो आिण पुढे रखवालदाराची मूठ तो मोती जपते.
ऑयस्टर च्या शरीरातून मोती बाहेर काढला आिण त्यातला वाळू चा कण
िनघाला की मोती एक स्वतंत्र वस्तू बनतो आिण ‘एखादी सूक्ष्म वस्तू सुरिक्षत
ठे वण्याची जागा’ अशी ओळख त्याला िमळते. याच क्रमाने, ऑयस्टर आिण
वाळू चा कण, रखवालदाराची मूठ आिण मोती आिण संग्रहालय आिण
ितथल्या कलाकृती यांच्यातला रक्षक - रिक्षत संबध
ं अधोरेिखत होतो.
डबल शेल मधली एकात एक सामावणा-या माित्रओशका बाहुल्यांसारखी
ही रचना नैसिगर् क आिण मानविनिमर् त कृतींमधला दुवा समोर आणते.
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Since 1993 Bartolini has exhibited in important international
exhibitions including: Venice Biennale (1999, 2001 (side
event), 2009 and 2013), S. Paolo Biennale (2004), Shangai
Biennale (2016 and 2012), Documenta 13 Kassel (2012).
Solo institutional exhibitions include: Studio Matters+1, The
Fruitmarket Gallery (Edinburgh, 2013) and SMAK (Ghent,
2013), Museu Serralves (Porto, 2007), and Museum
Abteiberg (Mönchengladbach, 2003). He had several solo
exhibitions at Massimo De Carlo gallery (Milan), Frith
Street Gallery (London) and Magazzino (Rome).

गेल्या २३ वषार्त (१९९३ पासून ) बेतोर्लीिनच्या कलाकृतींनी िविवध
महत्त्वपूणर् आं तरराष्ट्रीय कला प्रदशर्नांमध्ये हजेरी लावली आहे.
यापैकी काही अशी : व्हेिनस िबनाले (१९९९, २००१), साओ पावलो
िबनाले (२००४), शांघाय िबनाले (२०१६, २०१२), डॉक्युमेंटा थरटीन
कॅस्सेल (२०१२) बेतोर्लीिन ची एकट्याचीही जगभर अनेक प्रदशर्ने
झाली आहेत. त्यात स्टुिडओ मॅटसर् प्लस वन, द फिनर् चर गॅलरी
(एिडनबगर्, २०१३) आिण म्युिझअम अब्त्तीबगर् (मॉंशेनग्लाडबाख,
२००३) ही प्रमुख आहेत.
बेतोर्लीिन ने मॅस्सीमो िद कालोर् गॅलरी (िमलान), िफ्रथ स्ट्रीट गॅलरी
(लंडन) आिण मॅगॅझीनो (रोम) अशा नावाजलेल्या कलादालनांत
आपली प्रदशर्ने अनेकदा भरवली आहेत.
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Sanket Jadia

(1991, Surat. Lives in Surat and Delhi, India)

Jadia’s practice is conceived in the form of an inquiry,
with a conscious attempt to intervene in the existing
modes of meaning production. His artistic practice
relies on the inherent creative possibilities that art
facilities; he works towards strategies of intervention
to pose questions that open out multiple and layered
possibilities of contemplation. The attempt is to
introduce contradictions within the usual scheme
of perception. Each work is conceived in the form
of an investigation, with a conscious attempt to
intervene in the existing modes of meaning production.

संकेत जािडया
(१९९१, वास्तव्य - सुरत आिण िदल्ली)
समाजातील अनेकिवध घडामोडींबाबत कलािवश्वाच्या
कॅनव्हासवर प्रितिक्रया उमटत असतात. त्यामधूनच दैनिं दन
मानवी जीवनातील अनेक िवरोधाभास व्यक्त होत असतात.
याच प्रयत्नांमधून संकेत जािडया यांच्या कलािनिमर् ती व
संवधर्नाचा प्रवास साकारला आहे.
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Sanket Jadia, Coagulated Anomalies,
2016. Acrylic, terracotta, printed
matter. Dimensions variable.
Courtesy the artist.
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A good example of this attitude is represented by
Coagulated Anomalies (2016). Ambiguously displayed
among the vitrines of Phule Museum that are dedicated
to the production of artifacts and the pedagogy around
engineering, the work consists of a series of acrylic
transparent molds and terracotta objects. These objects,
that possess no particular aesthetic or practical function,
are actually the products of passing through such molds.
The artist mimics and, perhaps, parodies an industrial
production process but through a slow and careful manual
process. A dialectic between mass-production and artistic
creativity is stimulated here, while the display of the art
work in such a context raises questions about the inclusive
power of the museum and its pedagogical functions.

जािडया यांनी २०१३ ते २०१६ या कालावधीमध्ये खोज इं टरनॅशनल
आिटर् स्ट असोिसएशनच्या महोत्सवात मािरओ िडसुझा यांच्यासमवेत
कलासंवधर्न व िवकसनाचे काम केले आहे. त्याप्रमाणे आएलएफ
समन्वय, इं िडयन समर फेिस्टव्हल, अॅिक्टव्हेिटं ग स्पेस, पीअसर् शेअर
आदी िठकाणी त्यांनी कला साकारली आहे. िदल्लीतील आं बेडकर
िवद्यापीठातून त्यांनी िव्हज्युअल आटर््सची पदवी प्राप्त केली असून
सुरतमधील व्हीएनएसजीयू या संस्थेतन
ू ही प्रगत िशक्षण घेतले आहे.
पुणे िबनालेमध्ये जािडया हे महात्मा फुले संग्रहालयामध्ये अॅक्रॅिलक व
टेराकोटा मॉडेल्सच्या माध्यमातून िविवध कलाकृती साकारणार आहेत.
तसेच, संग्रहालयामधील िविवधांगी कला-सांस्कृितक ठे व्याचा
िव्हज्युअल आटर््सच्या माध्यमातून अन्वयाथर् समजावून सांगण्याचा
प्रयत्न करणार आहेत. तसेच, संग्रहालयाचे पारंपिरक व समकालीन
कला-संस्कृतीच्या संवधर्नामध्ये असलेले स्थान आिण त्याची
दृष्टीदेखील ते उलगडू न दाखिवण्यास कलाप्रेमींची मदत करतील.
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He was artist-in-residence in the third iteration of the
Of Games Residency at Khoj International Artists’ Association in an Artist-Curator synergy with Mario D’Souza.
He also participated in the Khoj Peers program (artist-inresidence, 2014). His group participations include ILF
Samanvay (2016), Indian Summer Festival (2016),
Level 01 (2016), Activating Space (2015), Crosstalk
(MVA-2015), Peers Share (2014).
Sanket completed a Master of Visual Arts from Ambedkar
University, Delhi (2015) and Bachelor of Fine Arts
(Painting) from VNSGU, Surat (2013).

खोज इं टरनॅशनल आिटर् स्ट असोिसएशनच्या गेम्स रेिसडेन्सी या िठकाणी
ते आिटर् स्ट इन रेिसडेन्स होते. मािरओ िडसुझा यांच्यासमवेत त्यांनी
खोज कायर्क्रमात कलाकार व कलासमन्वयक या नात्याने कायर् केले
(२०१४). आयएलएप समन्वय (२०१६), इं िडयन समर फेिस्टव्हल (२०१६),
लेव्हल वन (२०१६) अॅिक्टव्हेिटं ग स्पेस (२०१५), क्रॉसटॉक (एमव्हीए
२०१५), पीएसर् शेअर (२०१४) आदी िठकाणी त्यांनी कायर् केले.
संकेत यांनी िदल्लीतील आं बेडकर िवद्यापीठातून कलेची पदव्युत्तर पदवी
प्राप्त केली. तसेच, सुरतमधील व्हीएनएसजीयू या िवद्यापीठातून
िचत्रकलेची पदवी प्राप्त केली.
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(1975, Mumbai, India. Lives in Singapore)

Shubigi Rao is a visual artist and writer whose
interests range from archaeology, neuroscience,
13th-15th century science, 17th-19th century
scholarship and exploration, language, libraries,
historical acts of cultural genocide, contemporary
art theory and natural history. She is particularly
interested in unfashionable branches of knowledge
and epistemology. Her work involves complex
layered installations comprising handmade books,
text, drawings, etchings, pseudo-science machinery,
metaphysical puzzles, ideological board games,
garbage and archives.

शुिबगी राव (जन्म १९७५, मुंबई, भारत. वास्तव्य िसं गापूर)
दृश्यकला आिण लेखन यात व्यस्त असलेल्या शुिबगी राव.
पुरातत्त्वशास्त्र, मज्जासंस्था शास्त्र, १३ वे शतक ते १५ वे शतक या
कालावधीतील िवज्ञान, १७ वे शतक ते १९ वे शतक या कालावधीतील
अध्ययन आिण संशोधन, भाषा, ग्रंथालये, इितहासात सांस्कृितक
िवद्वे षातून झालेल्या हत्या, समकालीन कला िसद्धांत आिण िनसगार्चा
इितहास त्यांच्या आवडीचे िवषय आहेत. ज्या ज्ञानशाखांकडे कोणी
फारसे वळत नाही त्यांची त्यांना िवशेष आवड आहे आिण ज्ञानिसद्धांत
या िवषयात त्यांना रस आहे. त्यांच्या व्यािमश्र, बहुपदरी कलाकृतींमध्ये
हाती बांधणी केलेली पुस्तके, शब्द, िचत्रे, कोरीवकाम, कोडी,
पाटावरचे खेळ, भंगार आिण पुरातन जंत्री यांची मांडणी िदसते.
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Every Cabinet is a Library, 2017.
Installation (Mixed messages on
paper, museological objects and
irrational taxonomies). Dimensions
variable. Courtesy the artist and
Pune Biennale 2017.
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For her participation in Habit-co-Habit Rao developed
a new project that directly addresses the Phule Museum
collection and, in particular, the natural science area.
Using already existing materials of the museum, new
watercolours, and printed matter from the PMC Printing
Press opposite, Rao discusses the ideological and culturally-specific underpinnings of Museology. While the artist
mimics and mirrors the aesthetics of the museum, its way
of selecting and displaying artefacts, she also questions, not
without a certain degree of irony, museum taxonomies, the
borders that separate Nature from Culture, and the criteria
of inclusion and exclusion used by museum institutions.

सहअिस्तत्वाचे भान (Habit-co-Habit) या िवभागासाठी राव यांनी फुले
संग्रहालयातल्या वस्तूंवरच , िवशेषतः तेथील िनसगर्िवज्ञान िवषयक
नमुन्यांवर, आपला प्रकल्प बेतला आहे. संग्रहालयात उपलब्ध
असलेल्या वस्तू, नवे जलरंग आिण संग्रहालयासमोरच असलेल्या
महापािलका छापखान्यात छापलेले कागद यांच्या रचनेतून राव यांनी
संग्रहालय उभारणीची ताित्त्वक बाजू आिण सांस्कृितक संदभर् यांवर
भाष्य केले आहे. त्यांच्या रचनेत एखाद्या वस्तुसंग्रहालयाच्या मांडणी
सारखीच मांडणी आहे, मात्र या मांडणीतून, वस्तूंचे वगीर्करण; िनसगर्
आिण संस्कृती यांच्या द्योतकाना वेगळे करणा-या सीमारेषा आिण
आिण संग्रहालयात काय मांडायचे आिण काय नाही याचे िनकष या
सा-याबद्दल त्या प्रश्न उभे करतात.
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Notable solos include The Retrospectacle of S. Raoul, and
Useful Fictions. She has also been shown in the 10th Taipei
Biennial (2016), and the 2nd Singapore Biennale (2008).
Her awards include the NAC Creation and Presentation
grants, artist-in-residence at NTU CCA, and artist residency
at Künstlerhaus Bethanien, Berlin (2016-2017). She lectures
part-time in Art Theory and is a MFA Dissertation supervisor
for the Faculty of Fine Arts at LASALLE College of the Arts,
Singapore, where she obtained her MFA (First Class), and
BFA (First Class). She also holds a BA (Hons) in English
Literature from Delhi University, India.

त्यांच्या उल्लेखनीय ‘सोलो’ प्रदशर्नांमध्ये ‘द रेट्रोस्पे क्टॅ कल ऑफ एस.
राउल’ आिण ‘युजफूल िफक्शन्स’ यांचा समावेश होतो. दहाव्या तैपेई
बायेिनअल (२०१६) आिण दुसरे िसं गापूर बाएिनअल २००८) यातही
त्यांनी आपल्या कलाकृती प्रदिशर् त केल्या होत्या. कुन्स्टलरहाऊस
बेथानीएन, बिलर् न (२०२६-१७) आिण इतर िविवध संस्थामध्ये
‘आिटर् स्ट इन रेिसडेन्स’ म्हणून काम करण्याचा मान त्यांना िमळाला
आहे . िसं गापूरच्या ल साल कॉलेज ऑफ आटर््स मधील फाइन आटर््स
िवभागात त्या अधर्वेळ अध्यापक आहेत. याच संस्थेतून त्यांनी फाइन
आटर््स िवषयात पदवी आिण पदव्युत्तर िशक्षण पिहला वगर् िमळवत
पूणर् केले आहे. भारतातील िदल्ली िवद्यापीठाची इं िग्लश सािहत्य
िवषयातील बी ए (ऑनसर् ) ही पदवीही त्यांनी संपादन केली आहे.
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(Daniel Gustav Cramer, 1975, Düsseldorf, Germany & Haris
Epaminonda, 1980, Nicosia, Cyprus. Live in Berlin, Germany)

“The Infinite Library” is an ongoing project, started in 2007.
Originating with existing publications dating from the
1890s to 1970s, the artists create new volumes by borrowing
pages from different books and rearranging them according
to associations of ideas, forms and materials. Using secondhand books, usually chosen for their visual nature, different
modalities of intervention are applied on the printed matter.
In some cases, new and incongruent graphic motifs are
printed onto images, while in other ones two copies of the
same book are mixed together in order to double each page.
In other cases, again pages from two different books
are juxtaposed, thus creating surprising hybrids.

द इन्फायनाइट लायब्ररी (डॅ िनअल गुस्ताव क्रेमर, जन्म - १९७५, जमर्नी;
हॅ िरस एपिमनोन्डा - जन्म १९८०, सायप्रस. वास्तव्य बिलर् न, जमर्नी)
द इन्फायनाइट लायब्ररी ची सुरुवात २००७ पासून झाली. १८९० ते
१९७० या कालावधीत प्रिसद्ध झालेल्या पुस्तकांमध्ये वेगवेगळ्या इतर
पुस्तकांतून घेतलेल्या नव्या पानांची भर घालत आिण सवर् पानांची
िवषय, आशय आिण रूप यांनुसार नवी मांडणी करत नवे खंड तयार
करण्याची प्रिक्रया कलाकारांनी हाताळली आहे. जुनी, आकषर्क
पुस्तके िनवडू न त्यांच्या पानांची नवी रचना करताना त्यांनी अनेक प्रयोग
केले आहेत. काही वेळा अशा पुस्तकांमधल्या िचत्रांवर नव्या िवसंवादी
मुद्रा उमटल्या आहेत तर काही पुस्तकांच्या दोन प्रती एकत्र करत प्रत्येक
पानांची पुनरावृत्ती होताना िदसते. आणखी काही िठकाणी दोन वेगळी
पुस्तके घेऊन त्यांची पाने एकमेकांमध्ये िमसळत अिभव्यक्तीचा संकर
कलाकारानी घडवला आहे. अशीही पुस्तके आहेत ज्यातली काही
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The Infinite Library, 2007/ongoing.

GROUND FLOOR — PHULE MUSEUM

46

In some circumstances only some details of the book are kept,
while the rest is erased and, finally, images are blackened
or totally erased. By changing the nature of existing printed
matters, “The Infinite Library” appears as an attempt to
create new forms of co-habitation between existing images
while, at the same time, remaining open to the flux of images
to an infinite extent. While the technical and aesthetic aspects
of the project might resonate with a sentiment of déjà vu,
the very nature of the project might allude, on the contrary,
to the fluid and liquid condition of the digital image.
In the context of the Phule Museum and its curious collection,
that appears almost as a parody of a positivist idea of
registration and conservation, “The Infinite Library” represents a miniature version of another attempt, probably
futile and utopian, of registering the encyclopaedic “whole”.

तपिशलाच्या दृष्टीने महत्वाची पाने ठे वून बाकीची काढू न टाकली आहेत
आिण िचत्रे काळ्या रेघांनी झाकली आहेत िकंवा पुसून टाकली आहेत.
मुिद्रत कथावस्तूची अशी नवी रचना करताना, अिस्तत्वात असलेल्या
िचत्रांचे इतर िचत्रांबरोबरचे सह-अिस्तत्व आिण त्यात नव्या िचत्रांची
सतत पडणारी भर ही अखंड प्रिक्रया आहे हे अधोरेिखत करण्याचा ‘द
इन्फायनाइट लायब्ररी’ चा प्रयत्न आहे. या िनिमर् तीच्या तांित्रक िकंवा
सौंदयर्िवषयक बाबींच्या संदभार्त काहीसा पुनरावृत्तीचा सूर कानावर
येतो परंतु तरीही िचत्रमय प्रितमांच्या बदलत्या, प्रवाही स्वरूपाकडे ती
ठाशीवपणे िनदेर्श करते.
फुले संग्रहालयात मांडलेल्या वस्तूंमधून िदसणा-या ‘जसे आहे तसे’ या
दृष्टीकोनातून कायमस्वरूपी नोंदी ठे वणे आिण जतन करणे या
आग्रहाच्या पाश्वर्भूमीवर वैिश्वक अथार्ने ‘पूण’र् स्वरूपाची नोंद
करण्याचा द इन्फायनाइट लायब्ररी चा प्रकल्प म्हणजे काहीसा िवफल
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By presenting a selection of books that echo the content of
this very museum, in these vitrines “The Infinite Library”
represents another form of cohabitation between diverse
visual signs and parallel systems of classification.

The Library was shown in various exhibitions, including
CAC Seville, Spain 2016, Villa du parc, Annemasse, France
2015, Badischer Kunstverein, Karlsruhe 2012, Museo
di Palazzo Poggi & Biblioteca Universitaria, Bologna, Italy
2010 and 5th Berlin Biennale, Neue Nationalgalerie, 2008.

आिण स्वप्नाळू िवरोधाभासाच ठरेल. या संग्रहालयातल्या वस्तूंच्या
पसा-यात ‘द इन्फायनाइट लायब्ररी’ ही नव्या संकल्पनेतून आकार
घेतलेली पुस्तके मांडून वैिवध्यपूणर् दृश्य प्रितमांची एक नवी मांडणी
सह-अिस्तत्वाचा एक समांतर पैलू समोर ठे वते.
‘द इन्फायनाइट लायब्ररी’ स्पेन(२०१६), फ्रान्स (२०१५), कालर्सरूहे ,
जमर्नी( २०१२), बोलोना इटली (२०१०) आिण ५ वे बिलर् न िबनाले
(२००८) अशा नामवंत कलामेळाव्यांमध्ये मांडली गेली आहे.
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Yona Friedman
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(1923, Budapest, Hungary. Lives in Paris, France)

Friedman is one of the most influential and reputed
architects, urban planners and theorists of the last
sixty years. From his life experience during the Second
World War, he matured the idea of improvisation and
self-help as cornerstones of his theory and practice.
His architectural projects and theoretical studies are, in
fact, based on the premise that the role of the architect
consists in setting up certain basic infrastructures and to
suggest technical instructions that can be freely translated
by the residents themselves. His experience in developing
countries in Africa, and India in the ‘70s, lead him to
an interest in the use of poor and sustainable materials.

योना फ्रीडमन (जन्म १९२३, बूडापेस्ट, हंगेरी. वास्तव्य पॅिरस, फ्रान्स)
गेल्या साठ वषार्तल्या आघाडीच्या आिण मान्यवर वास्तुरचनाकार, नगर
िनयोजनकार आिण स्थापत्य क्षेत्रातील िवचारवंतांच्या यादीत योना
फ्रीडमन यांचा समावेश होतो. दुस-या महायुद्धाचे चटके सोसल्यामुळेच
की काय, आत्मिनभर्रता आिण उत्स्फूतर् नविनिमर्ती या दोन सूत्रांना त्यांनी
आपले िचंतन आिण व्यवसाय याचे प्रमुख प्रेरक बनवले. वास्तुरचनाकार
म्हणून त्यांनी हाताळलेल्या प्रकल्पांचे तसेच त्यांनी केलेल्या अभ्यास
आिण िचंतनाचे प्रमुख गृहीत हे होते की वास्तुरचनाकाराने काही पायाभूत
रचना आखून द्याव्या तसेच काही तांित्रक सूचना द्याव्या ज्यांच्या आधारे
वास्तूचे रिहवासी त्यांच्या गरजांनस
ु ार वास्तूत सुधारणा करू शकतील.
आिफ्रका, भारत यांसारख्या िवकसनशील दे शात १९७० च्या
दशकात केलेल्या कामातून त्यांना कमी खचार्च्या परंतु मजबू त,
िटकाऊ बांधकाम सािहत्याचा िवचार करण्याची प्रेरणा िमळाली.
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Yona Friedman, Museum of Simple
Technology, Madras, 1982.
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An example of this attitude and, until today, the only
functional building he completed is the Museum of
Simple Technology (Madras, India, 1982), where the
principles of self-construction from local materials like
bamboo were applied.

Following similar principles and some of the several
construction manuals that he published in India in the
70s and 80s, five different architecture colleges in Pune
realised different structures for public spaces in the
Deccan area. Made in bamboo and other poor materials
these structures serve as shelters and meeting places,
looking for a possible dialogue between traditional construction techniques and the new urban developments of Pune.

भारतात मद्रास (चेन्न ई) येथे त्यांनी १९८७ मध्ये उभारलेल्या म्युिझअम
ऑफ िसम्पल टेक्नोलॉजी च्या बांधकामात सहभागातून बांधकाम
आिण बांबूसारख्या स्थािनक पातळीवर उपलब्ध सािहत्याचा वापर या
त्यांच्या िवचारांचे प्रितिबं ब पडले आहे.
त्यांचे हे िवचार आिण त्यांनी १९७०-१९८० या काळात िलिहलेली
बांधकामिवषयक मागर्दशर्क पुस्तके या आधारावर पुण्यातल्या पाच
आिकर्टेक्चर महािवद्यालयांच्या िवद्याथ्यार्ंनी शहरातल्या डेक्कन
िजमखाना पिरसरात सावर्जिनक वापराची काही बांधकामे उभारली.
बांबू आिण काही स्वस्त बांधकाम सािहत्य वापरून केलेली ही बांधकामे
नागिरकानी एकमेकांना भेटण्याच्या जागा आिण प्रसंगी िनवारा म्हणून
सोयीची ठरली आहेत. पुण्यातील नव्याने उभारल्या जाणा-या इमारती
आिण पारंपिरक बांधकाम सािहत्य वापरून बनलेली बांधकामे यांच्यात
काही समानव्य शक्य आहे का याचा शोध घेण्याचा हा प्रयत्न आहे
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The beginning of Friedman’s career dates from 1956, when he
conceived his Manifeste de l'architecture mobile. In 1958, he
founded the Groupe d'études de architecture mobile (GEAM),
dissolved in 1962. Since the mid-sixties he has taught at MIT,
Princeton, Harvard and Columbia universities. In the following decade he worked for the United Nations and UNESCO,
through the dissemination of self-building manuals in African
countries, South America and India. He also authored books
dealing with technical subjects (For a scientific architecture,
Workshop 1975), sociological (L'architecture du survie, L'éclat
2003) and epistemological (L'univers erratique, PUF 1994).
Friedman's most important book is perhaps Utopies Réalisables,
published in France in 1975. Friedman has participated in
many art and architecture exhibitions such as: Yokohama
Triennale (2002), Venice Biennale (2003, 2005, 2009),
and the Shanghai Biennale (2007).

१९५६ मध्ये फ्रीडमन यांनी मांडलेल्या Manifeste de l'architecture mobile
या “रिहवासीच इमारतीची वास्तुरचना ठरवतील” या संकल्पनेनत
ं र
त्यांची कारकीदर् नावारूपाला आली. गेली पन्नास वषेर् फ्रीडमन
मॅसच्य
ॅ स
ु टे ् स इिन्स्टट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, िप्रिन्सटन, हावर्डर् तसेच
कोलंिबया िवद्यापीठात अध्यापन करत आहेत. त्यांनी संयक्त
ु राष्ट्र संघ
तसेच युनस्क
े ो मध्ये काम करताना ‘आपली आपण बांधायची घरे’ या
िवषयावरच्या पुिस्तका आिफ्रका, दिक्षण अमेिरका आिण भारतात
प्रसािरत केल्या. वास्तुरचना शास्त्राच्या तांित्रक, सामािजक आिण
ताित्त्वक पैलंब
ू द्दल फ्रीडमन यांनी िवपुल लेखन केले आहे. फ्रीडम यांनी
अनेक कलाप्रदशर्नात तसेच वास्तुरचना प्रदशर्नात भाग घेतला आहे.
यात, योकोहामा ित्रनाले (२००२), व्हेिनस िबनाले (२००३, २००५, २००९)
आिण द शांघाय िबनाले अशा अनेक प्रदशर्नांचा त्या समावेश आहे.
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1. Tomás Saraceno
2. Amol Patil
3. Smita Rajmane
4. Smita Rajmane
5. Rupali Patil
6. U-ra-mi-li
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(1973, San Miguel de Tucumán, Argentina.
Lives in Berlin, Germany)

Tomás Saraceno’s oeuvre is an on-going scientific and
humanistic research, informed by the worlds of art, architecture, natural sciences, astrophysics and engineering.
The major focus of this investigation is the possibility of
future co-habitation on the planet earth, threated by issues
of climate change, starvation, migration and over-population.
Since early 2000, Saraceno’s work often takes the shape of
large-scale architectural installations, in which temporary
communities are invited to inhabit in an interactive manner.
In the most recent years Saraceno has carried out in-depth
investigations in the field of arachnology. Saraceno is interested
in the possible applications of this study to human life today.

टॉमस साराचेनो (जन्म १९७३, सॅन िमगेिल दे तुकुमन, अजेर्ंिटना.
वास्तव्य बिलर् न, जमर्नी)
टॉमस साराचेनो यांचे काम म्हणजे कला, आिकर्टेक्चर, िवज्ञान,
खगोलशास्त्र या बहुिवध क्षेत्रांमधील ज्ञानाच्या आधारे चालवलेल्या
शास्त्रीय पण मनुष्यकेंिद्रत अभ्यासाचा आलेख आहे.
वातावरणातील बदल, उपासमारी, िवस्थापन आिण लोकसंख्यच
े ा वाढता
भार अशा संकटांनी वेढलेल्या या पृथ्वीवर भिवष्यातील सहजीवन कसे
असेल याचा शोध हा त्यांच्या कामाचा गाभा आहे. सण २००० च्या
दशकाच्या सुरुवातीला साराचेनो यांनी, मोठ्या आकाराच्या वास्तुरचना
साकारून ितथे प्रत्यक्ष माणसांची वस्ती उभी करायची आिण त्यांच्यातील
संबध
ं ांमधून तसेच प्रत्यक्ष वास्तुरचनेमधून काही संदेशिनिमर् ती करायची
अशी शैली स्वीकारली आहे. अगदी अलीकडे साराचेनो यांनी िवं चू,
कोळी अशा कीटकांच्या जीवनपद्धतींचा अभ्यास सुरू केला आहे.
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Tomás Saraceno, Library of
Web Cosmologies, 2014-2016.
Xerox prints on paper.
Dimensions variable. Courtesy
the artist and Pinksummer
contemporary art, Genoa.
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Spiders adapt to their environment and occupy their context
with extraordinary flexibility, speed, and nomadic ability with
their capacity for communicating through a vocabulary in
which language is replaced by vibration and sight by touch.
In the ways in which spiders, especially the ones belonging
to “social” species, live and communicate, Saraceno finds
principles and possibilities applicable to the human world,
which he often translates in his installations. The reference
to the web is used both as a model of engineering and architecture, and of social order.

The Library of Web Cosmologies, the work presented in Pune,
is an on-going collection of texts about different aspects of
arachnology that Saraceno and his studio have selected or commissioned in the last few years. Visitors are invited to choose
one text, put it in an envelope and send it to a friend via post.

अशा कीटकांच्या जीवनपद्धतींची काही वैिशष्ट्ये मानवी जीवनात
अंतभूर्त करता येतील का, हे तपासण्याचा साराचेनो यांचा प्रयत्न आहे.
कोळी आपल्याभोवतीच्या पिरसरात अत्यंत जलद आिण सहजपणे
सामावून जातात. कंपने ही त्यांची नजर बनते आिण स्पशार्च्या
माध्यमातून ते ऐकतात. त्यांचे हे नैसिगर् क गुणधमर् मनुष्यसमाजाला कसे
उचलता येतील असा िवचार साराचेनो आपल्या कलािनिमर् तीतून
करतात. कोळ्याचे जाळे या संकल्पनेचा संदभर् इं िजिनअिरं ग आिण
वास्तुरचनेलाच नव्हे तर सामािजक वातावरणालाही देता येईल का,
हा िवचार त्यामागे आहे.
“लायब्ररी ऑफ वेब कॉस्मोलॉजीज” या त्यांनी पुण्यात मांडलेल्या
िनिमर् तीत साराचेनो यांनी गेल्या काही वषार्त तयार केलेल्या प्रारूपांचे
तपशीलवार आराखडे समािवष्ट आहेत. ितथे भेट देणा-या प्रेक्षकांनी
आपल्याला आवडलेला तपशील िनवडू न आपल्या िमत्राना पाठवायचा
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A net of texts and knowledge will therefore be created all
over India: a new community sharing the same curiosity for
spiders and humans.

His work has been widely exhibited internationally in solo
exhibitions such as Stillness in Motion – Cloud Cities, San
Francisco Museum of Modern Art (2016); Arachnid Orchestra.
Jam Sessions, at NTU Centre for Contemporary Art Singapore
(2015); In orbit, at Kunstsammlung Nordrhein – Westfalen
K21, Düsseldorf (2013–ongoing); and group shows such
as Architecture of Life, UC Berkeley Art Museum and Pacific
Film Archive (2016); Brève histoire de l’avenir, Musée du
Louvre, Paris (2015); 53rd Venice Biennale (2009). He
received the Alexander Calder Prize in 2009.

आिण अशी देवाणघेवाण करत कोळ्याच्या जाळ्याच्या धतीर्वर
संवादाचे एक जाळे भारतभर िवणायचे ही कल्पना इथे अिभप्रेत आहे.
साराचेनो यांच्या िनिमर् ती त्यांच्या जगभरातल्या अनेक ‘सोलो’
प्रदशर्नातून मांडल्या गेल्या आहेत. ‘स्टीलनेस इन मोशन - क्लाउड
िसटीज, सॅन फ्रॅिन्सस्को म्युिझअम ऑफ मॉडनर् आटर् (२०१६);
‘अरकिनड ऑकेर्स्ट्रा,’ जॅम सेशन्स, एन टी यू सेंटर फॉर कंटेम्पररी
आटर्, िसं गापूर (२०१५), ‘इन ऑिबर् ट’, कुन्स्टसॅमलुंग नॉदर्र्हाईन ड्यसेलडॉफर् (२०१३ पासून) ही त्यातील प्रमुख आहेत. त्यानी इतर
कलाकारांबरोबर अमेिरका, फ्रान्स, व्हेिनस अशा शहरांमध्ये भरलेल्या
कलाप्रदशर्नात भाग घेतला आहे. २००९ मध्ये त्यांना अलेक्झांडर काल्डर
पुरस्कार िमळाला आहे.
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(Full description and biography page 28)

The first floor of Phule Museum is dedicated to artworks that
comment on urban development. In this context Patil made
an environment of shadows created by passing light through
his etchings on an assortment of glass jars and objects mounted
on wooden pedestals. On differently-shaped glass objects found
in medical stores and in bazaars, Patil superimposed images of
cityscapes and construction sites, like present-day miniatures
of the city’s changing environment. The work is inspired by
the room full of decorative glass curios, in a wall of vitrines
behind dusty curtains.
Patil view goes from the micro to the macro, while, once again
he looks at the humblest forms of labour, precisely the workers
dwarfed by scaffoldings. A tribute to the un-named heroes
of the growing city.

अमोल के. पाटील (संपण
ू र् मािहती आिण कलापट पान क्र. 28)
महात्मा फुले संग्रहालयातील पिहल्या मजल्यावर शहरी िवकासावर आधािरत
कलाकृती सादर करण्यात येणार आहेत. पाटील याने काचेच्या भांड्यांमधून
प्रकाश सोडू न त्याच्या आधारे होत असलेल्या छायासंवादाच्या माध्यमातून
तयार होत असलेल्या आभासाचा अंतभार्व करून कलाकृती साकारली आहे.
शहराच्या िक्षितजावर वा बाजारपेठा, अगदी औषधांच्या दुकानात िदसत
असलेल्या काचेच्या वस्तूंच्या माध्यमातून त्याने हा अनुभव साकारला आहे.
शहराच्या िवस्तारामध्ये असंख्य अनािमक िशलेदारांचा वाटा असतो.
मोलमजुरी करीत असलेल्या कामगारांपासून ते कुशलतेची प्रिचती देत
असलेल्या कामगारांपयर्ंत सवार्ंच्याच माध्यमातून शहरी िवकास साकारत
असतो. पण, िवकासाच्या या प्रिक्रयेमध्ये त्यांचे योगदान कुठे च
अधोरेिखत होत नाही. त्यांनाच न्याय देण्याचा प्रयत्न पाटील याने आपल्या
या छायासंवादाच्या माध्यमातून केला आहे.
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Amol K Patil, Transformer, 2017.
Etching on glass with light.
Dimensions variable. Courtesy
the artist and Pune Biennale 2017.
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(1988, Wai Satara, India. Lives in Delhi, India)

Rajmane’s work ranges from installation to video, from
painting to kinetic installation and performance that can occasionally have an interactive element to it. A recurring
theme of her work is the urban condition and how the
urban environment influences and moulds the perception of
the self, especially of women. While her early works (paintings and drawings) depicted the massive changes the area
where she used to live were undergoing (a village in the surroundings of Pune), later works use the language of installation to analyse issues of privacy, inclusion and exclusion, and
the perception of the female body in public spaces.

िस्मता राजमाने (जन्म १९८८, वाई, सातारा महाराष्ट्र. वास्तव्य िदल्ली, भारत)
राजमाने यांच्या कलाकृतींमध्ये देखावा आिण िव्हडीओ, िचत्रे आिण
प्रत्यक्ष घडणारे नाट्य अशी िविवधता आढळते आिण अनेकदा या
सा-यांचा एकमेकांशी संवादही घडताना िदसतो. शहरातील वातावरण
आिण त्या वातावरणाचा लोकांच्या - त्यातही, मुख्यतः िस्त्रयांच्या
व्यिक्तत्वावर होणारा पिरणाम, याचा शोध त्या आपल्या कलेतन
ू
सातत्याने घेताना िदसतात. त्यांच्या सुरुवातीच्या िचत्रांमध्ये त्यांच्या
पुण्याजवळच्या गावात झपाट्याने घडणारे बदल आिण त्यांवरच्या
त्यांच्या प्रितिक्रया यांचे प्रितिबं ब िदसते. पुढे मात्र त्यांनी िचत्रे आिण
ित्रिमती देखाव्यांचा वापर करत िस्त्रयांचे खाजगी आयुष्य, त्यांचा
सामािजक वातावरणातील समावेश आिण त्यांच्यावर लादली जाणारी
बंधने आिण सावर्जिनक पातळीवरची स्रीदेहाबद्दलची समज याचा अथर्
लावण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
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Smita Rajmane, The Search, 2012.
Oil on Canvas. 3 ft x 4 ft. Courtesy
the artist.
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The paintings and drawings selected for Pune Biennale
2017 belong to the early phase of Rajmane’s career and are
a perplexed and passionate view of changing urban reality
and, in particular, the one of Pune. As she herself recalls:
“In 2012, my studio was located in the small village of
Jambulwadi, a southern suburb of Pune. I saw the village
undergoing tremendous changes in the span of four years.
There were major socio-cultural transformations in the village and the impact of urbanization was very strong. My
work is a reaction to these changes.” Taking the form of
quasi-maps and vernacular tableaux, these paintings mix
careful observation of street life with personal memories,
reality with fantasy, in a rich cacophony of colours and actions. A symphony of the big city Pune is turning into.

पुणे िबनाले २०१७ साठी िनवडलेली राजमाने यांची िचत्रे त्यांच्या
कारकीदीर्च्या सुरुवातीच्या टप्प्यातील आहेत. शहरी - िवशेषतः
पुण्यातील - जीवनाचा आपल्या कलेतून अितशय आत्मीयतेने परामशर्
घेताना त्या काहीशा गोंधळलेल्या वाटतात. त्यांच्याच शब्दात सांगायचं
तर, “२०१२ मध्ये माझा स्टुिडओ पुण्याच्या दिक्षणेला असलेल्या
जामभुळवाडी या लहानशा गावात होता. त्या चार वषार्त मी ते गाव
अत्यंत झपाट्याने बदलत गेलं, शहरीकरणाच्या रेट्यामुळे त्या गावातलं
समािजक आिण सांस्कृितक वातावरण ढवळू न िनघालं आिण कायमचं
बदललं. या सगळ्या बदलांवरची माझी प्रितिक्रया माझ्या िचत्रांमधून
उमटली.” या िचत्रांमध्ये व्यिक्तगत आठवणी आिण पिरसरातील
जीवनाचे सूक्ष्म िनरीक्षण, सत्यिस्थती आिण कल्पना यांचा िमलाफ
रंगांच्या ठाशीव िमश्रणातून व्यक्त झाला आहे. एक महानगर म्हणून
उदयाला येत असलेल्या पुण्याच्या बहुपदरी वाटचालीचा हा आलेख आहे.
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Smita Urmila Rajmane received a Govt. Diploma of Arts in
2011 from Bharti Vidyapeeth, Pune. She is currently, in
2016, completing a Masters of Fine Arts in the Department of Art, Design, and Performing Arts from Shiv Nadar
University, with her final MFA solo exhibition at Kiran
Nadar Museum in Delhi. She participated in a residency at
Peers Khoj International Artists’ Association in May 2016.
She participated from Pune region in Rethinking the
Regional, an exhibition focusing on the last century of
Maharashtrian art, at the National Gallery of Modern Art
in 2015 curated by Dr Manisha Patil.

िस्मता उिमर् ला राजमाने यांनी २०११ मध्ये पुण्याच्या भारती िवद्यापीठातून
कला िवषयातील पदिवका संपादन केली. सध्या (२०१६ मध्ये) त्या
िदल्लीतील िशव नाडर िवद्यापीठाच्या आटर्, िडझाईन अँड परफॉिमर्ं ग
आटर्स् िवभागात मास्टर ऑफ फाईन आटर् या पदवीसाठी अध्ययन
करीत आहेत. िदल्लीच्या िकरण नाडर म्युिझअम मध्ये त्यांचे या
अभ्यासक्रमातील अंितम ‘सोलो’ प्रदशर्न झाले.
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Rupali Patil
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(1984, Pune. Lives in Pune, India)

All of Patil’s artworks are spaces of political opposition. In
video, light-box photographs, poetic laments in Marathi, and
in fragile, tiny drawings are powerful glimpses of marginalisation of indigenous communities such as the Kolis of Bombay, eviction of tribal peoples from their lands, alienation
from shared water and forest land, debt, starvation, farmer
suicides, and hunger. Metal corrugated sheets – a leitmotif of
temporary housing and urban structures usually inhabited by
migrants and migrant workers – appear repeatedly as a material in her work: used to reverberate sound, as walls etched
with small sentences, or within her drawings. Running across
all her work, is a sustained critique of exploitation: whether
from patriarchy, or environmental devastation.

रुपाली पाटील (१९८४, पुणे, पुणे भारत येथे वास्तव्य)
पाटील यांच्या सवर् कलाकृती राजकीय िवरोध या िवषयाच्या आहेत.
िव्हिडओ, लाईट-बॉक्स फोटो, मराठीतील काव्यात्मक शोकगीते आिण
नाजुकशी लहान िचत्रे ही सवर् स्थािनक मूळ समुदाय घटत जात
असल्याची शक्तीशाली झलक दाखवतात जसे मुंबईतील कोळी,
जमातींच्या लोकांना त्यांच्या जिमनींवरून हटवणे, सामुदाियक पाणी
आिण वनजिमनीवरून घालवणे, कजर्, उपासमार, शेतकर्यांच्या
आत्महत्या आिण भूक. धातूच्या पन्हाळी पत्र्यांवर - तात्पुरत्या घरे
आिण शहरी रचनांचे लेत्मोितफ म्हणजे आवतर् जे साधारणपणे
स्थलांतरीत लोक आिण स्थलांतरीत कामगार यांनी व्यापलेले आहेत त्यांच्या कामात अनेक वेळा परत परत िदसतात: जे प्रितध्वनी
उमटिवण्यासाठी वापरले आहेत, जसे लहान वाक्यांनी िभं तींना कोरणे,
अथवा त्यांच्या िचत्रांमध्ये कोरणे.
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Rupali Patil, An excitement
burning with a cold flame
(project for a hoarding), 2017.
Photoprint. Dimensions variable.
Photo credit: Sagar Shinde.
Courtesy the artist.
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In her work for Pune Biennale, Patil was intrigued by the
“lodges” that run along Jungli Maharaj Road, places where
recent graduates come to stay while searching for jobs and
futures in the urban metropolis. What Patil notices is the absence of young working women in these lodges; and began
to imagine how a young professional woman might enter
and co-habit in these unabashedly male spaces. In her work,
male and female clothes hang together on a washing line to
dry, but differently: one covered, the other open. It is about
how women cohabit with men, whether within a family or in
a hostel or working situation. How even an innocuous washing line carries habits, taken for granted. The artist considers
how it is difficult for women in a world where there are different attitudes toward men and women’s bodies. The act of
covering, or self-censorship, is doubled in the public realm,
through universally understood pictorial signs.

पुणे िबनालेसाठी कामादरम्याब पाटील यांना जंगली महाराज रस्त्यावरील
'लॉजेस' ची उत्सुकता वाटू लागली, या जागांमध्ये नुकतेच पदवी िमळालेले
युवक नोकरीच्या आिण या शहरी केंद्रभुमीवर त्यांचे भिवष्य शोधताना
रहाण्यासाठी येतात. पाटील यांनी िनिरक्षले की या लॉज मध्ये काम
करणार्या तरुण मुली िदसत नाहीत आिण त्यांनी कल्पना करण्यास सुरूवात
केली की एक तरूण व्यावसाियक स्त्री या काहीशा िनलर्ज्ज पुरुषांच्या
िठकाणांवर वास्तव्यास आल्या तर कसे होईल. त्यांच्या कलाकृतींमध्ये
स्त्री आिण पुरुषाचे कपडे एकत्र एका कपड्यांच्या दोरीवर सुकवताना
टांगलेले िदसतात पण तरीही वेगवेगळे :एक झाकलेले तर एक उघड्यावर.
हे स्त्रीया पुरुषांसमवेत एकत्र कशा राहतील याबाबत असते, पिरवारातील
अथवा वसतीगृहामधील, कोणतीही िस्थती असो. एक अगदी साधी
कपड्यांची दोरी देखील सवयी गृिहत धरून त्या जपताना दाखवली आहे.
कलाकार पुरुष आिण स्त्रीयांसाठी वेगवेगळ्या शािरिरक वृत्ती जोपासणार्या
जगात एका स्त्रीला िकती अवघड होत असेल याची दखल घेताना िदसते.
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Rupali Patil graduated from Maharaja Sayajirao University of
Baroda. She had her debut solo exhibition Everybody Drinks
but Nobody Cries in 2014 at Clark House Initiative. Her work
has been shown at the 14th Istanbul Biennial, 2015; Kamrado,
Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, 2015; Eros, Para Site
and University Museum and Art Gallery, Hong Kong, 2014;
in Cast Aside, Clark House Initiative, Bombay, 2014; Insert,
New Delhi, 2014; a collaborative site-specific mural for the
Communist Party of India Office, Bombay, 2012.

झाकण्याची कृती, अथवा स्वयं-िनयंत्रणे सावर्ित्रक समजुतीच्या िचत्रांिकत
िचन्हांतनू दाखवली जाऊन, ही सामािजक क्षेत्रांमध्ये दुप्पट होतात.
रुपाली पाटील यांनी महाराजा सयाजीराव िवद्यापीठ, बडोदा येथन
ू पदवी
ं
प्राप्त केली. त्यानी एकटीचे प्रथम प्रदशर्न एव्हरीबडी िड्रक्स बट नोबडी
क्राईज हे २०१४ मध्ये क्लकर् हाऊस इिनिशएिटव्ह मध्ये सादर केले. त्यांचे
काम हे १४व्या इस्तंबल
ू िबिनयल, २०१५ मध्ये काम्रदो, स्तेदेिलज्क
म्युिझयम ब्युरो आमस्टरडॅ म, येथे २०१५ मध्ये; इरॉस, पॅरा साईट आिण
युिनव्हिसर् टी म्युिझयम आिण आटर् गॅलरी, हाँगकाँग येथे २०१४ साली,
'कास्ट असाईड', क्लकर् हाऊस इिनिशएिटव्ह, मुंबई येथे २०१४ साली;
इनसटर्, नवी िदल्ली येथे २०१४ साली; एक एकित्रत स्थान िविशष्टतेचे
िभत्तीिचत्र कम्युिनस्ट पाटीर् ऑफ इं िडया ऑिफस, मुंबई येथे २०१२
साली दाखवले गेले आहे.
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(Founded 2011. Iswar Srikumar, 1979, Delhi, India & Anuskha
Meenaskhi, 1980, Mumbai, India. Live in Chennai, India)

The u-ra-mi-li project is an on-going conversation between
two friends interested in looking at movement and music in
the everyday, through writing, performance and film. Their
first feature-length film, Up Down and Sideways, is a musical
portrait of a community of rice farmers in Nagaland, which
will be completed in January 2017. Since 2011, the U-ra-mili project is conducting extensive research into the sound of
labour in India, with a particular focus on disappearing forms
and types of working activities. Travelling to different and
often remote regions of India, they are building up an on-going
visual and sound archive of a world about to disappear.

उ - रा - िम - ली (स्थापना २०११. ईश्वर श्रीकुमार जन्म - १९७९,
िदल्ली, भारत आिण अनुष्का मीनाक्षी, जन्म १९८०, मुंबई, भारत वास्तव्य चेन्नई , भारत)
रोजच्या आयुष्यात लेखन आिण िचत्रपट या माध्यमातून नाट्य आिण
संगीत शोधण्यात रस घेणा-या दोन िमत्रांमधले संभाषण हा उ - रा िम - ली ने सादर केल्या कलाकृतीचा िवषय आहे. त्यांचा पिहला पूणर्
लांबीचा िचत्रपट , अप डाऊन अँड साइडवेज , नागालँड मधल्या
भातशेती करणा-या शेतक-यांच्या जीवनावरचा संगीतमय िचत्रपट
जानेवारी २०१७ मध्ये पूणर् होत आहे. उ - रा - िम - ली २०११ पासून
श्रिमकांच्या जीवनातील नाद आिण कष्टक-यांच्या कामाच्या लोपत
चाललेल्या त-हा या िवषयांवर संशोधन करत आहे. भारताच्या िविवध
भागात, िवशेषतः दुगर्म भागात, प्रवास करत हे लोपत चाललेले आवाज
आिण दृश्ये यांचा संग्रह वाढवणे हा त्यांच्या कामाचा केंद्रिबं दू आहे.
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the u-ra-mi-li project, The Z
Bridge, 2017. Video. Courtesy the
artists and Pune Biennale 2017.
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For their participation in the Habit-co-Habit exhibition, U-rami-li have been conducting field research in the area of the
Mutha river, around Z-bridge. Strategically positioned between
the old part of the city and the new city, the area of Deccan
which was developed during the second half of the 19th century is inhabited by different communities and by a variety of
commercial activities. As the artists declared: “Our interest lies
more in the spaces between. The bridges. These lines that connect the old and the new, the line that connects time. Inspired
by the genre of city symphony films, this film is an attempt to
listen to the rhythm of the city of Pune. As the city changes
gears to create rhythms, we look for the possibilities of conversation in these connecting lines.”

‘सह- अिस्तत्वाचे भान’ या िवभागात सादर करण्याच्या कलाकृतीसाठी
उ - रा - िम - ली ने मुठा नदी भागात झेड िब्रज च्या आसपासच्या
पिरसराचा अभ्यास केला. जुने पुणे आिण नवे पुणे यांच्या मध्ये दुवा
सांधणा-या डेक्कन िजमखाना पिरसराला १९ व्या शतकाच्या उत्तराधार्त
नावरूप येऊ लागले. आज वास्तव्यासाठी आिण व्यापारी वापरासाठी
या पिरसराला महत्व िदले जाते. कलाकार म्हणतात, “या पिरसरातल्या
नदीवरच्या तीन पुलांच्या दृश्यात आम्हाला िनमार्ण झाला होता. हे पूल
म्हणजे जुने आिण नवे शहरच नव्हे तर जुना आिण नवा काळ जोडणाया तीन रेषा आहेत. शहरी जीवनाचे संगीत िचित्रत करणा-या िचत्रपट
प्रकारातून प्रेरणा घेत आम्ही बनवलेला हा िचत्रपट म्हणजे पुणे शहराचा
ताल आिण ठे का ऐकण्याचा प्रयत्न आहे. शहरात वेगाने घडणा-या
बदलांमधून या तीन रेषांमधला संवाद कोणत्या िदशेने जात आहे याचा
हा शोध आहे.”
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U-ra-mi-li has presented and shared final works, but also the
processes of making, and work-in-progress during their travels,
in schools, community gathering spaces, and homes of people
whom they have met; as well as in more formal spaces, including:
Ranga Shankara Theatre (Bangalore), India Foundation for the
Arts (Bangalore), Adi Shakti (Pondicherry), SPACES (Chennai), Kalakshetra Foundation (Chennai), Somaiah Centre
(Mumbai), The Hive (Mumbai), CAMP (Mumbai), National
Centre for Performating Arts (Mumbai), Back To The Land
UnConference (Chennai), Terranigma im West46 (Vienna).
They made a special film on mining for the exhibition, No it
wasn’t the locust cloud, at the National Gallery of Modern Art
(Mumbai) in 2016. Their archive and work can be found
at pad.ma and uramili.in

कलाकृती सादर करण्याबरोबरच ती आकाराला येत असतानाच्या
िविवध टप्प्यांमध्ये आलेल्या अनुभवांच्या नोंदीही उ -रा -िम - ली ने
मांडल्या आहेत. शाळा, सावर्जिनक िठकाणे, त्यांना भेटलेल्या
लोकांच्या घरांमध्ये तसेच बंगळु रु, चेन्नई, कलाक्षेत्र , मुंबई, िव्हएन्ना
अशा शहरांमधल्या नामवंत कला दालनात त्यांनी आपले प्रकल्प
प्रदिशर् त केले आहेत. त्यांच्या कलाकृतींचा संग्रह pad.ma आिण
uramili.in या इं टरनेट साइट वर उपलब्ध आहे.
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Marinella Senatore
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(1977, Cava dei Tirreni, Italy. Lives in Paris, France)

Trained in music, fine arts and film, Senatore’s practice is
characterised by public participation, initiating a dialogue
between history, culture and social structures. Rethinking
the role of the artist as author and the public as recipient,
Senatore’s work merges forms of protest, learning theatre,
oral histories, vernacular forms, protest dance and music,
public ceremonies, civil rituals and mass events, reflecting
on the political nature of collective formations and their
impact on the social history of places and communities.
Her performances, paintings and collages, installations,
videos, photography and sound pieces focus on social
themes and urban issues such as emancipation and equality,

मॅिरनेला सेनातोरे (१९७७, कावा िद िटरेनी, इटली. पॅरीस, फ्रान्स येथे वास्तव्य)
संगीत फाइन आटर् आिण िचत्रपट या क्षेत्रात प्रिशिक्षत असलेल्या मॅिरनेला
सेनातोरे यांच्या कलाकृतींमधून इितहास, संस्कृती आिण सामािजक उतरंड
यांचा एकमेकांशी होणारा संवाद प्रकषार्ने िदसून येतो. कलाकार हा िनमार्ता
आिण लोक त्या िनिमर्तीचे प्रेक्षक / ग्राहक या गृहीतकावर आधारलेल्या
सेनातोरे यांच्या कलाकृतीत लोकक्षोभ मुखिरत करणारी नृत्ये आिण गाणी,
इितहास कथन, स्थािनक लोककला, उत्सव, सावर्जिनक-सामािजक चालीरीती
यांच्या अिभव्यक्तीतून, सामूिहक सहभागातून उमटलेल्या कलानुभवाच्या
लोक आिण गावे यांच्यावर होणा-या पिरणामांच्या राजकीय अंतःसूत्राकडे
िनदेर्श केलेला आढळतो. त्यांचे सादरीकरण, िचत्रे, कोलाज, ित्रिमती
साधणा-या कलाकृती, िव्हडीओ, छायािचत्रे आिण ध्विनमुद्रणे या सगळ्याचाच
रोख सामािजक िवषयांवर तसेच बंधमुक्ती, समानता, सामािजक
रचना, कष्टकरी वगार्ची िस्थती यांसारख्या शहरी प्रश्नांवर असतो.
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Marinella Senatore, Protest Bike
(Pune), 2017. Customised bicycle,
sound, mixed-media. Dimensions
variable. Courtesy the artist and
Pune Biennale 2017.
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social structures, systems of aggregation and labour conditions,
envisioning the stage as a social platform, articulating ideas
of emancipation and common good, and highlighting several
cases and causes – white supremacy, feminist movements or
marching bands on strike – in which communities shaped
through music, dance, spectacle or protest are able to generate
a potential for social change.

Senatore’s project for the Habit-co-Habit exhibition consists
in the customisation of a pair of three-wheeled bicycles.
Equipped of vernacular decorations, rear-view mirrors, and
especially megaphones, these bicycles can be used by biennale
visitors in the backstreets of Jungli Maharaj Road. Citizens
are welcome to use the bike for personal or choral public
protest without cultural or thematic limit. They thus become
an open platform, offering alternative forms of public

रंगमंच हे एक सामािजक व्यासपीठ आहे या दृिष्टकोनातून त्या आपली
कला मांडतात, लोकिहताच्या मुद्दय
् ांना वाचा फोडतात. श्वेतवणर्यीयांचे
वचर्स्व, स्त्रीवादी चळवळी अशा लोकांच्या िजव्हाळ्याच्या महत्त्वाच्या
िवषयांवर प्रकाश टाकणा-या या संगीत, नृत्य, दृश्ये, िनदशर्ने अशा
िविवध अंगांनी सादर होणार-या या कलाकृती सामािजक बदल घडणे
शक्य आहे हा िदलासा देतात.
सह-अिस्तत्वाचे भान या प्रदशर्नात सेनातोरे यांनी खास वैिशष्ट्ये
असलेल्या दोन ितचाकी सादर केल्या आहेत. स्थािनक सािहत्याने
सजवलेल्या या ितचाकींना मागचे दृश्य दाखवणारे आरसे तसेच
मेगाफोन ची जोड िदली आहे आिण िबनाले ला भेट देणा-याना त्यांच्यावर
बसू न जं ग ली महाराज रस्त्यालगतच्या गल्ल्यांम धू न फे रफटका
करता ये ई ल. एखाद्या मु द्द ्यावर आवाज उठवू इिच्छणा-या
नागिरकांना या ितचाकींचा वापर करून लोकांचे लक्ष वेधनू घेता येईल.
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demonstration and action. Protest Bike gives citizens the
possibility for their voices to be heard even amidst the noise
and traffic of metropolitan Pune.

Senatore’s solo exhibitions include TBT (Queens Museum,
New York, 2017), The School of Narrative Dance Paris (Centre
Pompidou, Paris), Public Secrets (Kunst Halle St. Gallen, 2014),
Building Communities (Castello di Rivoli, Museum of Contemporary Art, Rivoli, Turin, and Museum of Contemporary Art of
Santa Barbara, California, 2013). Senatore exhibited in a number of Biennials such as: 13e Biennale de Lyon (Lyon, 2015),
and 54th Biennial of Venice International Art Exhibition
(Venice, 2011). She has been awarded the Maxxi Prize, Maxxi
Museum, Rome (2014), the fellowship for Italian Young
Artists, Castello di Rivoli (2013) and the New York Prize,
The Italian Academy at Columbia University, NY (2010).

या “प्रोटेस्ट बाईक्स” वाहतुकीने गजबजलेल्या सावर्जिनक िठकाणी
िनदशर्ने करण्याचे एक उत्तम साधन बनतील.
टी बी टी (क्वीन्स म्युिझअम, न्यू यॉकर्, २०१७), द स्कूल ऑफ नॅरिे टव्ह
डान्स पॅिरस (सेंत्र पॉम्पेदू, पॅिरस); पिब्लक िसक्रेट् स कंु स्ट हॅ ल,े सेंट
गॅलन
े २०१४); िबिल्डंग कम्युिनटीज (कॅस्टेलो िड िरवोली, म्युिझअम
ऑफ कंटेम्पररी आटर्, िरवोली, तूरँ आिण म्युिझअम ऑफ कंटेम्पररी
आटर्, ऑफ सांता बाबार्रा, कॅिलफोिनर् या, २०१३) येथे सेनत
े ारो यांच्या
‘सोलो’ प्रदशर्नांनी रिसकांची दाद िमळवली आहे. लीऑन (२०१५),
गोटबगर् (२०१३), व्हेिनस (२०११) या िबनाले माध्येही सेनातोरे यांनी भाग
घेतला होता. रोम च्या मॅक्सी म्युिझअम चे मॅक्सी पािरतोिषक(२०१४),
कॅस्टेलो िड िरवोली ची तरुण कलाकारांना िदली जाणारी अभ्यासवृत्ती
(२०१३) आिण न्यू यॉकर् च्या इटािलयन अकादमी ऑफ कोलंिबया
युिनव्हिसर् टी चे न्यू यॉकर् पािरतोिषक असे सन्मान त्यांना िमळाले आहेत.
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Pune Municipal Corporation
Printing Press

This modernist building, which became the Pune Municipal
Corporation’s printing press in the 1930s, is constituted by
one main hall with no pillars, and offices on the first floor.
The modular high ceiling, from which light generously filters,
creates a pleasant working environment. Originally a letterpress, PMC Printing Press now hosts two offset presses used
for government purposes.
The printing press is divided into sections, the DTP, binding,
plate making, machine, security (a name given to the section
that deals with PMT bus tickets), and the administrative
office. Each machine is dedicated to a specific purpose.
For example, the RO 62 is used for printing PMT tickets while

पुणे महापािलकेचे मुद्रणालय
काहीसे आधुिनक रूप असले ली इमारत १९३० साली पुणे
महानगरपािलके चे मुद्र णालय म्हणू न नावारूपास आली. मध्यभागी
एक मोठा हॉल, दोन मोठे खांब असा तळमजला आिण पिहल्या
मजल्यावर कायार्लये, अशी त्याची रचना आहे. घुमटासारखे
भरपूर उं ची असलेले छत आिण त्यावरील काचांमधून मुक्तहस्ते
प्रवेशणारा प्रकाश, यामुळे हे कायार्लय अितशय प्रसन्नदायी ठरते.
तं त्र ज्ञानातील िस्थत्यं त राचा या मु द्र णालयावरदे खील प्रभाव
पडला. प्रारं भी ले ट रप्रे स स्वरूपातील या मु द्र णालयात सध्या दोन
ऑफसे ट आधु िनक मशीन्स आहेत . सवर् सरकारी मु द्र णाची कामे
या मशीन्सच्या माध्यमातू न के ली जातात. प्ले ट मे िकं ग, िप्रं िटं ग
आिण बाईंिडं ग अशा घटकांम ध्ये हे मु द्र णालय िवभागलेले आहेत.
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the Sheet Fed machines are used for printing required in limited quantity, for instance invitation cards. Other machines
print pamphlets and receipts. All printing done here includes
numbering. A special feature of the press includes the fact that
the ballot paper used in the last two elections was printed here.
Viewers and artists are confronted with the rhythms and functions of labour, and the symbolic reading of a government
press as an expression of bureaucratic and administrative functions. Mingling interventions into the everyday running of the
press, artists will produce books that take over the language of
the presses, and will conceive a site-specific intervention that
will engage with the working conditions and rhythms of factory production at the service of the democratic machine.

बस ितिकटे छापण्यासाठीचे दालन आिण प्रशासकीय कायार्ल य
हेदे खील या मु द्र णालयाचाच भाग आहेत . पत्रके , पावतीपु स्त के
अशा प्रत्ये क कामासाठी स्वतं त्र मशीन व कायर् प्र णाली अिस्तत्वात
आहे. मतयं त्रांचे यु ग अवतरण्यापू वीर्च्या दोन िनवडणु कांम ध्ये
वापरण्यात आले ल्या मतपित्रका याच मु द्र णालयातू न छापू न
घे ण्यात आल्या होत्या.
महापािलकेच्या मुद्रणालयात पाय ठे वताच मुद्रणामुळे होत असलेला
िविशष्ट लयीतील तालबद्ध आवाज कानी पडतो. त्याचप्रमाणे
छपाईकायर् पूणर् करण्यासाठी कामगारांची सुरू असलेल्या लगबग
दृष्टीस पडते. कागदांच्या रीमची ने-आण, छपाई झालेल्या दस्तांचे
योग्य पॅिकंग आिण मशीनच्या माध्यमातून छपाई करण्यासाठीची
यांित्रक जुळवाजुळव अशा कायर्प्रणालीने हे मुद्रणालय कायम व्यग्र
असते. अगदी सरकारी कायार्लयांमधून जाणवणारा सरकारी
खाक्यादेखील या िठकाणी अनुभिवण्यास िमळतो.
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(1975, Düsseldorf, Germany. Lives in Berlin, Germany)

Cramer work is a poetic investigation on the possibilities
of imagination and memory.
Using texts, publications, sculpture, sound installation and
photographs, Cramer creates a body of work which posses
an elusive quality, suspended, mysterious. All his works live
in a constant state of incompleteness, like the evidence
of a narrative which exists potentially, but which is never
fully revealed.
Natural landscape plays a major role in Cramer’s work. It
might be evoked by short texts or contemplated in photographs that have often a narrative, yet sill elusive, quality.

डॅ िनएल गुस्ताव क्रेमर (१९७५, ड्युसलडॉफर्, जमर्नी, वास्तव्य बिलर्न, जमर्नी)
कल्पनाशक्ती व स्मरणशक्ती यांच्या जोरावर क्रेमरने काव्यात्मक कलाकृती
साकारल्या आहेत. शब्द, मुिद्रतकला, िशल्पकला, ध्वनी आिण
छायािचत्रणाच्या माध्यमातून क्रेमरने गूढात्मकतेचा शोध घेत दजेर्दार
सजर्नशीलतेचा प्रत्यय िदला आहे. त्याच्या कलाकृतींमधील सवर्ंकष
सिवस्तर तपशील सादरीकरणापेक्षा एखादी संकल्पना मांडण्यात आली आहे.
मात्र, त्याचा अन्वयाथर् पूणर् करण्याची वा संदभर् जोडण्याची मुभा तो रिसकांना
देतो. िकंबहुना, तीच त्याची शैली आहे. त्यामधून अथर्बोध करण्याचे स्वातंत्र्य
प्रदान करीत तो रिसकांच्या कलात्मक दृिष्टला आव्हान देत राहतो.
नैसिगर् क पिरसर व त्यामधील सौंदयर् हा क्रेमरच्या कायार्चा अिवभाज्य
िकंबहुना प्राथिमक घटक आहे. त्याच्या जोडीला काही शब्दबद्ध रचना
आिण छायािचत्रे यांच्या मांडणीतून तो एकाित्मक कलानुभव देतो.
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Daniel Gustav Cramer and Henry
Andersen, Liepnitzsee, 2016.
Booklet and poster. Courtesy the
artists and Pune Biennale 2017.
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In both of cases, Cramer’s sensibility is not distant from
an attitude typical of German Romanticism, which questions
the relation between individual and natural environment,
the singular and the whole.

Cramer’s ouvre is crossed by a continuous antithesis between
order and disorder, between the need to record and the nonamend ability of distance. If the artist is putting together an
archive, or if his books and images often speak of cataloging
and conservation, it is the very possibility of telling and
transmitting the phenomena of the world to be questioned.

या सवर् सादरीकरणांमधून तो अिभजात जमर्न सौंदयर् व
शृंगािरकदृष्टीचे दाखले तो दे तो. व्यिक्तगत व नैसिगर् क पिरसरांमधील
नातेसंबंधांबाबत तो कायमच प्रश्न उपिस्थत करीत राहतो.
रचनाबद्धता आिण त्याचा छे द दे णारी व्यवस्था, पिरघामधील
परस्परसंबंध आिण त्यामधील कलात्मक नात्यांची गुंफण यांचा
साक्षात्कार क्रेमरच्या ओव्हरे या कलाकृतीमधून साकारण्यात आला
आहे. एखादा कलाकार त्याच्या पुस्तक, अनुक्रमिणका वा
कलाकृतींच्या संवधर्नातून एकित्रत व सवर्ंकष कलानुभव दे त असतो.
त्याच्या कला व संदेशाचा तो सवर्ंकष दाखला-संग्रह असतो.
त्याच्या माध्यमातून वैिश्वक घटना-गृिहतांवर तो प्रश्निचन्ह उपिस्थत
करीत राहतो.
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Daniel Gustav Cramer graduated from the Royal College
of Art in London in 2003. His work has been exhibited
throughout Europe and the US. Exhibition include Kunsthaus
Glarus, 2012, La Kunsthalle Mulhouse, 2013, SALTS,
Biersfelden 2014, Sies and Höke Gallery, Düsseldorf,
BolteLang Gallery, Zurich, Vera Cortes Gallery, Kunstverein
Nürnberg, 2015. Group shows include dOCUMENTA (13),
Kassel 2012, Cuenca Biennale, Equador, 2015, Artists Space,
NYC, 2014, Cura Foundation, 2014, Nomas Foundation,
2014, NMNM Monaco, 2015 and others. Daniel is publishing
artist books, most recently Rainbow, 2016 with Mark Pezinger
Verlag. Upcoming publications include Liepnitzsee, with
Christophe Daviet-Thery and a record to be published by
Motto, Berlin in 2017.

क्रेमरने लंडनच्या रॉयल कॉलेज ऑफ आटर््समधून 2003 साली पदवी
प्राप्त केली. युरोप-अमेिरकेतील अनेक दालनांमधून त्याच्या कलाकृतींचे
सादरीकरण करण्यात आले आहे. कंु न्स्थास ग्लॅरूस, कुन्स्थाले
म्युलहाऊस, िबसर्फेल्डन, हॉऊक गॅलरी, ड्युसेलडॉफर्, झ्युिरच, व्हेरा
कोटेर्स, इक्वेडोर िबनाले, न्यूयॉकर्, क्युरा फाउं डेशन, नोमास फाउं डेशन,
मोनॅको आदी िठकाणच्या महोत्सवांचा त्यामध्ये समावेश आहे.
कलावंतांच्या कलाकृती-पुस्तकांचे प्रकाशनदेखील क्रेमरने केले आहे.
माकर् पेिझं गर व्हलार्ग यांच्या रेनबो या पुस्तकाचे प्रकाशन त्याने 2016
साली केले आहे. िख्रस्तोफर डेिव्हएट थेरी यांच्यासमवेत लेपेन्टझी हे
पुस्तक 2017 साली बिलर् न येथे प्रकािशत होत आहे.
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(1976, Mumbai. Lives and works in Mumbai)

The work of Shilpa Gupta uses a vast spectrum of
languages and media to question political and social issues,
our habits as citizens and as part of different communities.
Gupta often concentrates her attention on the contradictions
of Indian history and society. The subject of recent works
in fact has been the ambiguities and dramas of the borders
of the Indian nation, in particular with Pakistan and
Bangladesh. From video installation to sculptures, from
text pieces and sound works, Gupta’s practice always
seems to encourage a new awareness and participation
of the viewer.

िशल्पा गुप्ता (जन्म १९७६, मुंबई. वास्तव्य मुंबई)
समकालीन राजकीय आिण सामािजक िवषयांबद्दलची नवी प्रश्निचन्हे
उमटवण्यासाठी आिण नागिरक म्हणून तसेच समाजाच्या िविवध
समूहांचे सदस्य म्हणून होणा-या आपल्या िवचार िकंवा कृतींना आव्हान
देण्यासाठी िशल्पा गुप्तता भाषा आिण माध्यमे यांच्या िवस्तीणर्
स्रोतांमधून िनवड करून कलािनिमर् ती करतात. भारताच्या इितहासातला
आिण समाजजीवनातला िवरोधाभास यावर गुप्ता यांच्या कलाकृतींचा
रोख आहे. त्यांच्या अलीकडच्या कामातून भारताच्या सीमांवर िवशेषतः भारत - पािकस्तान आिण भारत - बांगला देश या सीमांवर
घडत असलेल्या अस्वस्थ करणा-या घटनांवर भाष्य केलेले िदसते.
िव्हडीओ िचत्रिफतीतून केलेली मांडणी, िशल्प, शािब्दक आिवष्कार,
ध्वनींचा िमलाफ - अशा वैिवध्यपूणर् पयार्यांचा वापर करून िशल्पा गुप्ता
प्रेक्षकाला िवचार करायला प्रवृत्त करतात.
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Shilpa Gupta,
100 Hand Drawn
Maps of India,
single channel video
projection, table,
no sound, 3’:42”
loop, 2007-08.
Courtesy the artist.
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Shilpa Gupta’s 100 Hand drawn Maps of India draws us
into the complexities of the construction and delineation
of space articulated by man-made borders. The video
sequence features numerous representations of the
Indian map, drawn from memory by 100 Indian adults.
The variety of forms produced throws into question
how political border are created, imagined and learnt.
A highly subjective interpretation of the territory
of a nation sees states skipped or incorporated with
the attitude of each author. The work is made in
times where the identity of the nation state has
been emphasised and the relationship between an
individual and the imagined state is ambivalent.

िशल्पा गुप्ता यांच्या १०० हस्तिलिखत भारतीय नकाशांच्या माध्यमातून
मानविनिमर्त सीमारेषांच्या प्रत्यक्ष व्यवहारातील गुंतागुंतीच्या प्रिक्रयांचा
उलगडा होण्यास मदत होते. भारतीय नकाशामधील अनेक बारकाव्यांची
िटपणे त्यांच्या िव्हडीओ संकलनाच्या माध्यमातून होतो. तसेच, त्यासाठी
१०० भारतीयांच्या स्मृतींचे दाखले ते देतात. राजकीय सीमा या कशा
प्रकारचे तयार केल्या जातात, याचे दाखले ते या बहुआयामी
सादरीकरणामधून देत राहतात. आपली भू-भाग जपण्यासाठी एखादा देश
काय करतो, याची कल्पना व वास्तव याचे भान त्यांच्या या कलाकृतीमधून
येत.े प्रत्येक दाखल्याच्या माध्यमातून त्याचे अनेकिवध पैलू उलगडण्यास
मदत होते. एक स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून आपले अिस्तत्व, प्रितमा जपण्याची
चढाओढ सुरू आहे. तसेच, एकाच भू-प्रांतामधील समूह म्हणून िविवध देश
कशा प्रकारे एकित्रत नातेसब
ं ध
ं बाळगून आहेत आिण त्याचा त्यांच्या
व्यिक्तगत राष्ट्र या संकल्पनेवर कशा प्रकारे पिरणाम होत आहे, याची
उकलदेखील होण्यास या कलाकृतीमधून मदत होत आहे.
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Shilpa Gupta had solo shows at the Museum voor Moderne
Kunst in Arnhem, Contemporary Arts Center in Cincinnati,
OK Center for Contemporary Art in Linz and Arnolfini in
Bristol, Lalitkala in New Delhi, Galleria Continua in San
Gimignano, Chemould Prescott Road in Mumbai, Gallerie
Yvon Lambert in Paris and most recently at My East is Your
West, organised by Gujral Foundation in Venice in 2015.
Gupta has participated in Younger Than Jesus Triennale at
New Museum, Berlin Biennale, Lyon Biennale Gwangju
Biennale, Yokohama Triennale, Liverpool Biennale, and
biennales at Moscow, Auckland, Seoul, Havana and Sydney.
Her work has been shown in Tate Modern, Centre Pompidou,
Solomon R. Guggenheim Museum, Devi Art Foundation,
Daimler Chrysler Contemporary, San Francisco Museum
of Modern Art, Mori Museum amongst others.

िशल्पा गुप्ता यांनी त्यांच्या कलाकृतींची स्वतंत्र प्रदशर्ने जगभर भारावली
आहेत. त्यात पुढील उल्लेख प्रामुख्याने: म्युिझअम वूर मोदरने कुन्स्त,
आनर्हम
े , कॉन्टेम्पररी आटर््स सेंटर, िसनिसनाटी, OK सेंटर फॉर कॉन्टेम्पररी
आटर्, िलन्झ आिण आरनॉलिफनी( िब्रस्टॉल), लिलतकला अकादमी, नवी
िदल्ली; गॅलिे रआ कोन्तीनुआ, सान िगिमनानो; केमोल्ड आटर् गॅलरी, प्रेस्कॉट
रॉड, मुंबई; गॅलरी इवोन लॅम्बटर्, पॅिरस आिण अगदी अलीकडे २०१५ मध्ये
गुजराल फाउं डश
े न ने व्हेिनस, इटली येथे भरवलेले ‘माय ईस्ट इज युअर
वेस्ट’ आय अॅम यंगर दॅन जीझस ित्रनाले, न्यू म्युिझअम; बिलर् न िबनाले,
िलऑन िबनाले; गुआंगचू िबनाले, योकोहामा ित्रनाले, िलव्हरपूल िबनाले
आिण मॉस्को, ऑकलंड, सोल, हॅ वाना तसेच िसडनी येथील िबनाले
यातही त्यांचा सहभाग होता. टेट मॉडनर्, सेंटर पॉिम्पदू , सॉलोमन आर.
गुगनहाइम म्युिझअम, देवी आटर् फाउं डश
े न, डायमलर ख्रायस्लर कंटेम्पररी,
सॅन फ्रॅिन्सस्को म्युिझअम ऑफ मॉडनर् आटर् आिण मोरी म्युिझअम अशा
अनेक नामवंत दालनांमध्ये त्यांच्या कलाकृती मांडण्यात आल्या आहेत.
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Pataleshwar (also known as Panchleshwar) literally means
‘God of the Nether Regions’, where ‘patal’ means underworld.
It is a protected monument under the Archaeological Survey
of India (ASI). Unlike other ASI monuments, this remains
a living temple, where people are allowed to worship daily,
with ghee, flowers, incense and sounding the large brass
bell. Walking toward Pataleshwar temple, one crosses a
large banyan tree and a serene garden pathway. One steps
down, around a circular mandapa for Nandi, opposite an
inner sanctum containing the Shiva linga. Incomplete carvings
may refer to the hindu gods, Samba, Ambika, Vitoba, Rakhmai
and Ganpati; and white marble sculptures of Ram, Sita and
Laxman, from the Ramayana Epic. Hewn from black basalt
rock beneath ground level, this Shiva temple may be from
the 8th century, during the mediaeval Rashtrakuta dynasty.

पाताळे श्वर लेणी
जं ग ली महाराज रोडसारख्या अितशय वदर् ळीच्या िठकाणी एक
राष्ट्रीय ठे वा आहे, हे कदािचत अनेक पुणेकरांनादे खील ठाऊक
नसावे ! भारतीय पुरातत्व खात्याच्या (एएसआय) अखत्यारीत
असलेले आिण त्यांच्याकडू न दे खभाल-संवधर्न केल्या जात
असलेल्या अशा या पाताळे श्वर लेण्या. त्याचे पांचाळे श्वर
असे देखील नाव प्रचिलत आहे. पाताळे श्वर... नावाप्रमाणे च
पाताळात, म्हणजेच जिमनीखालील गुहांमध्ये असलेल्या या ले ण्या.
पाताळे श्वरावरील िशवमंिदरात अजूनही पूजा-अचार् केले जाणारे
मं िदर आहे. दररोज त्या िठकाणी येऊन पूजा करण्याची नागिरकांना
मु भा आहे. म्हणूनच, पुरातत्व खात्याच्या इतर प्राचीन स्थळांपे क्षा
पाताळे श्वर िभन्न ठरते आहे.
पाताळे श्वराच्या आवारात प्रवेश करतानाच भव्य वडाचे झाड स्वागतास उभे
असते. त्याच्या आजूबाजूला असलेला सुंदर बगीचा मन मोिहत करतो.
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Within what was once the Bamburde forests, Pataleshwar
may be the city’s oldest manmade monument. Rashtrakuta
inscriptions on copper plates dated to 758 and 768 show
that, by the 8th century, an agricultural settlement known
as ‘Punnaka’ existed where Pune is today.

One cannot take in the carved temple, and surrounding red
flowering trees, without also, viewing the white apartment
building on its periphery, and the presence of the contemporary city. The view bends times together, the ancient rock
with quick cement, cohabiting with time. Due to the necessary
limitations in play at the site, artists will intervene with sitespecific, ephemeral and time-based forms.

एका पायरीखाली वतुर्ळाकार मिहरपामध्ये नंदी िवराजमान आहे, तर
त्यासमोरील अंतभार्गामध्ये िशविलं ग आहे. त्याचप्रमाणे श्रीगणेश, सांबअंिबका, िवठ्ठल-रखुमाई यांच्या अपूणार्वस्थेतील कोरीव मूतीर्दख
े ील या
िठकाणी आढळतात. पांढरा संगमरवर असलेल्या िठकाणी रामायणातील
राम-सीता आिण लक्ष्मणाच्या पूतीर् घडिवलेल्या आहेत.
काळ्या पाषाणातील (बेसाल्ट प्रकाराचा खडक) कोरलेले हे िशवमंिदर
आठव्या शतकामधील असल्याची नोंद आहे. पुणे आिण पिरसरातील हे
सवार्ंत प्राचीन असे मानविनिमर्त कलास्थान आहे. मध्ययुगातील राष्ट्रकूट
राजवटीच्या काळातील हे मंिदर आहे. िशवाजीनगर पिरसरातील भांबड
ु ार्
म्हणून ओळखल्या जात असलेल्या या भागातील पाताळे श्वर लेणी
मंिदराच्या माध्यमातून पुण्याच्या प्राचीनकालीन अिस्तत्वाचादेखील
मागोवा घेणे शक्य झाले आहे. राष्ट्रकुटाच्या ७५८ आिण ७६८ या
सनाच्या नोंदी असलेल्या ताम्रपटामध्ये सध्या पुणे वसलेले आहे, त्या
िठकाणी त्या काळी पुन्नका नावाची कृिषप्रधान वसाहत होती, असा
उल्लेख आढळतो.

91

PATALESHWAR CAVES

1. Natak Company

!
1.

JU

N

GL

I M

AH

AR

AJ

RO

AD

PATALESHWAR CAVES

Natak Company

92

(Founded in Pune, 2009. Active in Pune, India)

Kothrud to Deccan, as the name suggests, is a dramatic monologue of a young boy travelling on his bike from the quiet
area of Kothrud to Deccan, Pune’s most traffic-packed area.
Even though the city is nothing new to him, he sometimes
finds it unfamiliar, surreal, and distant. Things he sees as he
passes by – construction sites, showrooms, vehicles, signals,
pedestrians on footpaths – enter his internal monologue.
While contemplating them, he tries to find a connection between his internal and external worlds. He tries to find linearity, familiarity and correlation between himself and his
surroundings.

नाटक कंपनी (स्थापना २००९, पुण)े
‘कोथरूड टु डेक्कन’ म्हणजे नावाप्रमाणेच एक प्रवास आहे.
कोथरूड या पुण्यातल्या काहीशा शांत भागाकडू न डेक्कन
िजमखाना या वाहनांची प्रचंड गदीर् आिण कोलाहल असलेल्या
भागाकडे मोटारसायकलने प्रवास करणा-या एका तरुण मुलाचे
हे स्वगत. हे शहर काही या तरुणाला नवे नाही. तरीही, ते
त्याला अनोळखी, अद् भुत, परके वाटते. मोटारसायकल
चालवत असताना त्याला िदसलेली इमारतींची बांधकामे,
शोरूम्स, वाहने, वाहतूक िसग्नल, फूटपाथ वर चालणारे लोक
- ही सारी दृश्ये त्याच्या अंतमर्नातल्या संवादाचा भाग बनतात.
या दृश्यांबद्दल िवचार करतानाच त्याच्या अंतमर्नातले जग आिण हे
बाह्य जग यातला परस्परसंबध
ं शोधण्याचा त्याचा प्रयत्न सुरू होतो.
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Natak Company, Kothrud to
Deccan, 2016. Theatrical
monologue. Approx. 15 minutes.
Writer: Dharmakirti Sumant
Director: Avinash Sapkal
Performers: Tushar Tengle /
Anuj Deshpande
Courtesy Natak Company
and Pune Biennale 2017.
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Even through this short distance on the bike is a mundane
and mechanical journey, his mind transforms its reality.

Natak Company is a contemporary theatre group. Since
the past seven years, the group has been encouraging
artists to bring in different perspectives to the creation,
presentation and dissemination of new theatre practices.
While critically responding to the socio-political
and economic changes of the time, Natak Company
has presented experimental, as well as entertaining,
theatre productions – Dalan, Geli Ekees Varshe, Mi…
Ghalib, Ek Diwas Mathakade, Kabaadi-Uncut, Item, Bin
Kamache Sanwad and Sindhu Sudhakar Rum ani Itar.

तो आिण त्याच्या भोवतीचे जग यांच्यात काही सलगता, नाते,
समन्वय आहे का, याचा हा शोध आहे. आिण नीरस आिण
काहीशा यांित्रकपणे होणा-या या छोट्याशा प्रवासाची व्यवहायर्ता,
सत्यता त्याचे मन व्यापून टाकते.
नाटक कंपनी ही समकालीन नाट्यिनिमर्ती संस्था आहे. गेल्या सात
वषार्त ‘नाटक कंपनी’ने नाटकांची िनिमर्ती सादरीकरण आिण प्रसार
करण्याची नवी समज िवकिसत करण्याचा प्रयत्न करत कलाकारांना
प्रेिरत केले आहे. नाटक कंपनी ने सध्याच्या सामािजक, आिथर्क
आिण राजकीय बदलांवर परखड भाष्य करणा-या नाटकांबरोबरच
प्रायोिगक आिण मनोरंजनपर नाटकेही सादर केली आहेत. ‘दालन’,
‘गेली एकवीस वषेर्’, ‘मी …. ग़ािलब’, ‘एक िदवस मठाकडे’,
‘कबड्डी - अनकट’, ‘आयटम’, ‘िबन कामाचे संवाद’ आिण ‘िसं धू,
सुधाकर, रम आिण इतर’ ही संस्थच
े ी नाटके उल्लेखनीय ठरली.

95

PATALESHWAR CAVES

Through the meaningful engagement with playwrights
from different generations and diverse contexts such as
Dharmkirti Sumant, Ashutosh Potdar, Sadanand More, and
Satish Alekar, Natak Company has evolved new approaches
to the creation of content and form, to the expression of
time and space, and use of the body and language in theatre.

िविवध िपढ्यांचे प्रितिनिधत्व करणा-या तसेच िविवध
वातावरणातून आलेल्या धमर्कीतीर् सुमंत, आशुतोष पोतदार,
सदानंद मोरे आिण सतीश आळे कर यांसारख्या नाटककारांशी
सतत संपकर् ठे वत नाटक कंपनी ने नवा आशय नव्या रूपात
आणण्याचा, स्थल आिण काळ यांची मांडणी करण्याचा आिण
प्रयोगातील काियक आिण वािचक अिभनयाचा नवा दृिष्टकोन
मांडला आहे.
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Jungli Maharaj Temple

A Shiva temple, or a tomb? This was the final resting
place of a 19th-century Maharashtrian saint, born in
Baroda, an athlete who had participated in the 1857
rebellion, a disciple of Swami Samartha of Akkalkot,
and a practitioner of hatha yoga, believed to have
gained enlightenment in the jungle in this area called
Bhamburda. His disciples built this ‘math’ after his
demise in 1890. His ‘math’—a monastery, cloister,
or college—exists as a shrine, and students of nearby
colleges gather in the early morning to study in its
peaceful setting, among those who come to offer prayer.
Built in the Marathi temple style, this wooden structure
with a tiled roof includes a nagarkhana (gateway) at the

जंगली महाराज मंिदर
जंगली महाराज रोडवर पाताळे श्वर लेण्याच्या शेजारीच छोट्याशा डोंगरावर
उभारण्यात आलेले हे जंगली महाराज मंिदर. वास्तवात हे िशवमंिदर आहे
की कबर? इितहासातील नोंदीनुसार १९ व्या शतकातील एका महाराष्ट्रीय
संताची ही समाधी. कोण होते हे संत? मूळचे बडोद्याचे. त्यानंतर १८५७ च्या
उठावामध्ये सिक्रय योगदान िदलेल.े त्यानंतर अक्कलकोटच्या स्वामी
समथार्ंचे अनुयायी, हटयोगामध्ये िसद्धी प्राप्त केलेल.े या भांबड
ु ार् वनामध्येच
त्यांनी ही िसद्धी प्राप्त केली. त्यामुळेच, या जंगलामधील एक महाराज,
म्हणजेच जंगली महाराज, असे नामकरण केले गेल्याची तकर्संगती मांडली
जाते. त्यांच्या समाधीनंतर १८९० मध्ये त्यांच्या िशष्यांनी या मठाची
स्थापना केली. तेच हे सध्याचे जंगली महाराज मंिदर.
पाताळे श्वर असो, की जंगली महाराज मंिदर... ही जणू आजूबाजूच्या
िवद्याथ्यार्ंसाठी अभ्यासशाळाच बनल्या आहेत. इथल्या िनसगर्रम्य, शांत
वातावरणामध्ये पहाटेपासून अगदी िदवसभर या अभ्यासकांची जणू
पाठशालाच भरलेली असते.
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entrance and steps leading up to the temple, an artificial
water tank with a cow-spout and a mural of the palkhi
(palanquin), entering into a sabhamandap (hall), adjacent
to the samadhi (tomb).
Worshipped by both Hindus and Muslims, this templetomb is a rare example of religious cohabitation. Artists’
interventions mingle within the everyday rituals of this
syncretic space, at the same time, they dialogue with the
students who daily enjoy its leafy quietness.

जंगली महाराज मंिदराची िनिमर्ती एखाद्या मराठी मंिदराप्रमाणे करण्यात
आली आहे. डोंगरावरील या मंिदरात जाण्यासाठी सुमारे ५० पायरीप्रवेश.
त्याच्या प्रारंभी उं चावरील नगारखाना. त्याखालील लाकडी िदंडी
दरवाज्यातून प्रवेश. वर गेल्यावर एक कृित्रम तळे , महाराजांची पालखी
िवराजमान होणारी जागा, समोरील बाजूला सभामंडप. केवळ त्याचे छत,
बाजूच्या िभंतींच्या ऐवजी मोकळीक आिण लाकडी खांब. आतमध्ये
समािधस्थळ. त्या िठकाणी महाराजांची मोठी तसबीर आिण आतील
बाजूस प्रदिक्षणेला छोटी जागा.
दर गुरवारचे सोहळे िवशेष लक्षणीय असतात. तर महाराजांचा वािषर् क
पालखी सोहळा डोळ्यांचे पारणे िफटवतो. िहं दू ंबरोबरच मुिस्लमदेखील
जंगली महाराजांच्या मंिदरात मोठ्या श्रद्धे ने नतमस्तक होतात. जंगली
महाराज मंिदर... प्रत्यक्षात मंिदर की कबर... एक गोष्ट मात्र नक्की,
सवर् भेदाभेद िवसरून िहं दू -मुिस्लमांच्या भिक्तस्थानाचे हे अितशय
दुमीर्ळ स्थान आहे!
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Nikhil Raunak
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(1988, Pune. Lives in Pune and Mumbai, India)

Combining various mediums, Raunak’s work continuously
challenges the boundaries between printmaking, sculpture,
installation, painting, video, performative photography,
and public art. He initially stepped out of the 2-dimensional
expectations of a painting or print, by using elements of
origami. Later, he turned his prints into free-standing
sculptures with the help of wax molds. He has rendered
portraiture theatrical by building symbolically on situations
in art history and biography. His drawing, Black Power
Salute, began a substantial and powerful body of works,
on the iconic protest salute of two African-American
athletes on the podium after winning in the 1968
Olympics, raising their arms in defiant black-gloved fists;

िनिखल रौनक (१९८८, पुण.े पुणे आिण मुंबई, भारत येथे वास्तव्य)
िविवध माध्यमे एकित्रत करत, रौनक यांच्या कलाकृती सातत्याने
िप्रंटमेिकंग, िशल्पकला, स्थापत्य, पेंिटंग, िव्हिडओ, सादरीकरणात्मक
फोटोग्राफी आिण सामािजक कला यांच्या सीमाना आव्हान देत असतात.
प्रथमत: त्यानी ओिरगॅमीच्या संकल्पना वापरून एका पेंिटंग अथवा िप्रंट
मधील िद्विमतीय अपेक्षांवर प्रयोग केले. नंतर त्यांनी त्यांचे िप्रंट् स
मुक्तपणे- उभ्या िशल्पांमध्ये मेणाच्या साच्यांच्या सहाय्याने रुपांतरीत
केली. त्यांनी व्यिक्तिचत्रण नाटक हे कलेच्या इितहासावर आिण
चिरत्रावर प्रतीकात्मकरीत्या घटनांमध्ये उभारत सादर केले आहे. त्यांचे
िचत्र, ब्लॅक पॉवर सॅल्यटु ' नी १९६८ मध्ये ऑिलं िपक िजंकलेल्या दोन
अिफ्रकन - अमेिरकन धावपटू ंनी त्यांचे हात उमर्ट वळिवलेल्या मुठी
असलेले हात उभारलेली प्रितमात्मक स्मारकाची िनषेधात्मक िचन्हांिकत
अशी एक भरीव आिण शक्तीशाली उभी के ले ली कलाकृ ती आहे,
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Nikhil Raunak, Little Gestures,
2017. Mixed media. Dimensions
variable. Courtesy the artist and
Pune Biennale 2017.
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deftly bring it into conversation with the politics of
caste and the Dalit Panther Movement within India.
Visually intuitive, his works place themselves within
an artistic and cultural history – and a diverse one –
that interrogate the nature of discrimination.

In his work for Pune, Raunak has designed a two-dimensional
work that can be modulated to create an enclosure, turned
into a temporary kiosk, or opened out into a protest flag.
The artist merges with the everyday life of the mandap,
shrine and temple, by gifting away limited-edition artworks
as prasad, a token of blessing, small sweet foods or flowers
that have been prayed over. He fuses with the ephemeral
ritualised habit of gifting performed by priests. Alternatively
he sells his works alongside the other kiosks of garlands
and offerings for the palanquin procession for the Saint.

जी कौशल्यपुवक
र् भारतातील जातीचे राजकारण आिण दिलत पँथर
चळवळीमधील संवाद दाखवून देत.े
पुण्यातील कामासाठी रौनक यांनी एक िद्विमतीय कलाकृती संरिे खत केली
आहे जी एक तात्पुरत्या िकऑस्क अथवा बांधकामाची िभंत तयार
करण्यास वापरली जाऊ शकते, अथवा एका िनषेधाच्या झेंड्याखाली
उघडता येऊ शकते. हे कलाकार दैनिं दन आयुष्यातील मंडप, तंबू आिण
देऊळ यांच्यासह िनिमर्ती करतात, मयार्िदत-आवृत्तीच्या कलाकृती प्रसाद
म्हणून वाटतात, जी एक दुव्याचे प्रितक असतात, जसे लहान िमठाई
अथवा फुले असतात जी प्राथर्नल
े ा वापरता येतात. ते धमर्गरू
ु ं च्या
तात्पुरत्या धािमर्कतेच्या दानाच्या सवयीस अशा प्रकारे उिद्दिपत करतात.
तसेच ते संतांच्या पालखीच्या िमरवणुकीमध्ये त्यांच्या कलाकृती हार
आिण अपर्ण कराव्याच्या वस्तुंच्या समवेत िवकतात. संताना दोन्ही धमार्चे
लोक भेटतात आिण रौनकच्या कलाकृती दोन्ही िहं दू आिण मुिस्लम
मूतीर्िवद्येत महत्व प्राप्त करतात.
!
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The Saint is visited by devotees from both religions, and
Raunak’s artworks carry meaning within both Hindu and
Muslim iconographies.

Nikhil Raunak is a recipient of the Inlaks Fine Art Award
2015 and Government Silver Medal at Sir JJ School of Art,
University of Mumbai. His first solo Someday is today was
exhibited at Clark House Initiative, Bombay in 2013. He
participated in numerous group exhibitions including
Arranging Chairs for Ai Weiwei, 2012; ICU-Jest collateral of
the Kochi-Muzirius Biennale 2012; L’exigence de la saudade
at Kadist Art Foundation Paris 2013; We have arrived
nowhere, Transnational Pavilion during the Venice Biennale 2013;
INSERT-2014, Mati Ghar, New Delhi 2014; International
Artists Initiated, David Dale Galleries and Studios, Glasgow
2014; and Irish Museum of Modern Art 2016.

िनिखल रौनक हे इनलॅक्स फाईन आटर् अवॉडर्, २०१५ आिण सर जेजे
स्कूल ऑफ आटर्, युिनव्हिसर् टी ऑफ मुंबई, २०१३ चे गव्हनर्मटें िसल्व्हर
मेडल िवजेते आहेत. त्यांचे पिहले एकट्याचे समडे इज टुडे हे क्लकर्
हाऊस इिनिशएिटव्ह, मुंबई येथे २०१३ मध्ये प्रदिशर् त केले गेल.े त्यानी
अनेक सामुिहक प्रदशर्नांमध्ये भाग घेतला ज्यात अरेंिजंग चेअसर् फॉर अई
वईवई, २०१२; आयसीयू जेस्ट कोलॅटरल ऑफ द कोची-मुिझिरयस
िबनाले २०१२; कािदस्ट आटर् फाऊंडैशन पॅिरस येथील ले'िक्सजन्स दे ला
सौदादे २०१३; व्हेिनस िबनाले २०१३ दरम्यानचे वुई हॅ व अराइव्ह्ड
नोव्हेअर, ट्रान्सनॅशनल पॅिव्हिलअर; इनसटर् - २०१४, माती घर, न्यु िदल्ली
२०१४; इं टरनॅशनल आिटर्स्ट् स इिनिशएटेड, डेिव्हड डेल गॅलरीज अँड
स्टुिडओज, ग्लॅस्गो २०१४; आिण आयिरश म्युिझयम ऑफ मॉडनर् आटर्
२०१६ यांचा समावेश आहे.

G M B H O S A L E U N D E R PA S S

104

105

G M B H O S A L E U N D E R PA S S

GM Bhosale Underpass

A subway originally constructed to ease pedestrians
in the heart of Pune, now stands closed on JM Road.
This underpass was originally constructed by a private
construction company, ABIL, in the name of its founder,
GM Bhosle. Once handed over to the Pune Municipal
Corporation (PMC), this pass faced problems of
maintenance and misuse by citizens, forcing the PMC
to close it. With the biennale, this pass is to be reopened,
with the hope this existing infrastructure may come
to be used, even so many years after its making.

भूिमगत पादचारी मागर्
असंख्य वाहनांच्या वदर्ळीमुळे अितशय धोकादायक बनलेल्या जंगली
महाराज रोडवर िवकिसत करण्यात आलेला हा भूिमगत पादचारी
मागर्. या िठकाणी अपघातामध्ये काही शाळकरी िवद्याथ्यार्ंचा मृत्यू
झाल्यानंतर नागिरकांनी आं दोलन केले आिण त्यानंतर हा भूिमगत
पादचारी मागर् िवकिसत करण्यात आला. आपले संस्थापक जी.
एम. भोसले यांच्या नावाने एबीआयएल या खासगी बांध काम
कं पनीने हा मागर् िवकिसत के ला. पु णे महापािलके कडे हस्तांत िरत
करण्यात आल्यानं त र या भू िमगत मागार्च्या वापरासं द भार्त
अने क समस्यांची डोके वर काढले . दे ख भाल-दु रू स्ती, पादचारी
सु र क्षा, त्यामधू न च घडणारे गै र प्रकार, अस्वच्छता अशा
अने क कारणांमु ळे या मागार्ला अखे र टाळे च ठोकण्यात आले .
पण, अखे र तो खु ला झाला तो पु णे िबनाले च्या पु ढाकारातू न .
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At the same time, the use of the underpass introduces
the figure of the stroller, another form of cohabitation in
the context of the city, and alludes to precarious living
conditions in metropolitan India.

या मागार्च्या माध्यमातू न त्याच्या पायाभूत बांधकाम-सुिवधांचा
वापर जणू कलादालन म्हणून करण्याची कल्पना पुढे आली.
ऐितहािसक-प्राचीन वारसा िमरिवतानाच आधुिनकतेचा बाज
स्वीकारलेल्या शहराच्या िस्थत्यंतराचे प्रतीक म्हणून हा पादचारी
भूिमगत मागर् आता पुन्हा पुणेकरांच्या सेवेत रुजू झाला आहे.
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Jimmy Chishi
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(1980, Satakha, Nagaland. Lives in Delhi and Nagaland, India)

Since 2005, Chishi has been searching for historic artefacts
around him, rummaging through museum objects and
moth-eaten books, trying to piece together an art form
with little or no precedent studies: the meaning of visual
signs in the art of Nagaland. Responding to an abyss,
aesthetic syncretism became the subject of his work with
puppets, that mixed Naga sculpture, mask-making, and
graphic ornamentation, with Tholu Bommalata, an art of
shadow-puppetry from the state of Andhra Pradesh, and
puppet traditions from Kerala and Orissa, with the Bunraku
puppet operas in Japan.

िजमी िचशी (१९८०, सताखा, नागालँड. िदल्ली आिण नागालँड,
भारत येथे वास्तव्य)
वषर् २००५ पासून िचशी वस्तुसंग्रहालयांतील वस्तू आिण वाळवीने
खाल्लेल्या पुस्तकांतून सभोवतीच्या ऐितहािसक वस्तू शोधत आहेत,
थोड्याशा अथवा शून्य पायंडे पडलेल्या अभ्यासांतून एक कलाकृती
बनिवण्याचा प्रयत्न करत आहेत: नागालँडच्या कलेच्या दृश्य
िचन्हांमधील अथर् शोधत आहेत. एका अथांग सागरास प्रितसाद देत,
कठपुतळ्यांसमवेत सौंदयार्ची समन्वयता त्यांच्या कामाचा िवषय बनली,
जी नागा िशल्पकलेत, मास्क-िनिमर् तीत आिण सिचत्र शोभीकरणात
थोलू बुमलता समवेत, आं ध्र प्रदेशच्या सावल्यांच्या कठपुतळ्यांच्या
कलेत आिण केरळ आिण ओिरसाच्या कठपुतळ्यांच्या परंपरांमध्ये
जपानमधील बुन्राकू कठपुतळी ओपेराजसह संिमश्र झाली आहे.
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Jimmy Chishi, Those who sing
lullabies, 2017. Shadow puppets,
Bunraku-style puppets, and masks.
Paper, acrylic polycarbonate,
bamboo, wood, leather, and
metal wire. Dimensions variable.
Courtesy the artist and Pune
Biennale 2017.
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For his work in Pune, Chishi considers the drifter, traversing
an underpass, floating past sculptures in deep sleep, through
a tunnel of their collective dreaming imaginary. Drawing from
folktales and a contemporary tradition of storytelling in
Nagaland, he imagines the underpass as a space of their sleep.
Whether the sleeping puppets are the urban dwellers of Pune
who find refuge in the shelter of street public furniture of the
city, or if they are figments and spectres of the suppressed
reality of a political movement in sleep, are meanings misted
over. Reflecting on his own years of research into Naga
motifs and sculptural traditions, Chishi has said, “the sculptures are homeless. They are not able to find a space, a home,
are disconnected from their own past aesthetic tradition”.
This statement references a long history of forced amnesia:
how tribes were first made to burn and abandon their visual
cultural heritage on conversion to Christianity, prolonged by

लोककथांमधून िचत्रे रंगवताना आिण नागालँडच्या कथाकथनाच्या एक
समकालीन परंपरेतून, ते एक िनिद्रस्त जागेस ओलांडण्याची कल्पना
करतात. िनिद्रस्त कठपुतळ्या या पुण्याच्या शहरी रिहवासी आहेत का,
ज्या पुणे शहराच्या रस्त्यावरील सामािजक फिनर् चर मध्ये िनवारा
शोधतात अथवा जर ते राजकीय चळवळीच्या दबलेल्या वास्तवाच्या
िनिद्रस्त किल्पत वस्तू अथवा भूते असतील, तर त्या म्हणजे धुक्यात
हरवलेले अथर् आहेत. त्यांची नागा मोितफ आिण िशल्प परंपरांमधील
स्वत:ची संशोधनाची वषेर् प्रितिबं िबत करताना, िचशी म्हणाले
आहेत,"ही िशल्पे बेघर आहेत. त्यांना स्वत:ची जागा, घर सापडत
नाही, ती त्यांच्या भूतकालीन सौंदयार्च्या परंपरेपासून तोडली गेलेली
आहेत." हे िवधान जबरदस्तीच्या लादलेल्या स्मृतीभ्रंशाच्या दीघर्कालीन
इितहासाचा संदभर् देत:े भारतीय स्वातंत्र्यापासून उपशमन न झालेल्या
दीघर्कालीन लष्करी उपिस्थतीमुळे आिण पुढील वषार्ंत त्यासमवेत
आलेल्या िशक्षणाच्या संस्कृतीकरणामुळे पुवीर्च्या जमातींना त्यांचे दृश्य
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unabated military presence since Indian independence, and
the sanskritisation of education that came with it in following
years’, leaving a vacuum in aesthetic knowledge.

Chishi has received awards from the Ministry of Culture and
the Lalit Kala Akademi for puppetry and painting, respectively.
He had his first solo show Songs of reconciliation at Infusion
Studio Delhi in March 2016. Some of his group shows include
Body Luggage, Steirischer Herbst, Graz, Austria, September
2016; Art for the Industry, Tata Centre for Excellence, Jamshedpur 2014; and participation in United Art Fair 2013, Pragati
Maidan, Delhi October 2013. Chishi is pursuing an MPhil to
research the sculpture of Nagaland at the School of Arts and
Aesthetics, at Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

सांस्कृितक वारसे िख्रश्चनत्वाच्या धमार्ंतरावेळेस त्यागण्यास आिण
जाळण्यास भाग पाडले गेले होते ज्यामुळे सौंदयार्च्या ज्ञानाची एक
पोकळी तयार झाली.
िचशीना सांस्कृितक मंत्रालयाकडू न आिण लिलत कला अकादमी कडू न
कठपुतळी आिण रंगकामासाठी अनुक्रमे पािरतोिषके प्राप्त झाली
आहेत. त्यांनी त्यांचे एकट्याचे कायर्क्रम साँग्ज ऑफ रेकिन्सिलएशन
इन्फ्युजन स्टुिडओ िदल्ली येथे माचर् २०१६ मध्ये केले आहेत. त्यांच्या
काही सामुिहक कायर्क्रमांत सप्टेंबर २०१६ मध्ये बॉडी लगेज, िस्टिरशर
हब्स्टर्, ग्रॅझ, ऑिस्ट्रया, आटर् फॉर द इं डस्ट्री, टाटा सेंटर फॉर
एक्सलन्स, जमशेदपूर २०१४ यांचा समावेश आहे; आिण युनायटेड
आटर् फेअर २०१३ मधील प्रगती मैदान, िदल्ली ऑक्टोबर २०१३ यात
सहभाग आहे.
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PES Modern High School

The Progressive Education Society was founded by
GS Kanitkar, an educationist and chairman of the
Pune Municipal Corporation with five teachers in
1934. They built and founded the Modern High
School in 1938. Established by teachers, the institution remains teacher-managed and run. The words
chosen are significant of the philosophy of the time,
‘progressive’ and ‘modern’ were key words in those
days, and the philosophy of education draws from
the Rig Veda. The stone structure of the building is
innovatively held together with copper wires, and is
built along an ‘H’-shaped form, enclosing two courtyards. It began as a co-ed school with 300 students.

प्रोग्रेिसव्ह एज्युकेशन सोसायटीचे मॉडनर् हायस्कूल
पुणे महापािलकेचे अध्यक्ष व िशक्षणतज्ज्ञ जी. एस. कािनटकर यांनी
आपल्या पाच िशक्षक सहयोगींसह १९३४ मध्ये दी प्रोग्रेिसव्ह
एज्युकेशन सोसायटीची स्थापना केली. त्यानंतर १९३८ मध्ये त्यांनी
मॉडनर् हायस्कूलची उभारणी करून स्थापना केली. िशक्षकांच्याच
पुढाकाराने स्थापन झालेली ही संस्था िशक्षकांकडू नच व्यवस्थापन व
प्रशासन सांभाळले जाणारी संस्था म्हणून आजदेखील लौिककप्राप्त
आहे. प्रोग्रेिसव्ह आिण मॉडनर्, म्हणजेच प्रगतीशील आिण आधुिनक
हे शब्द त्या काळी जाणीवपूवक
र् वापरून या संस्थच
े ी स्थापना
करण्यात आली. त्यामधूनच संस्थच्य
े ा शैक्षिणक तत्वज्ञान व ध्येयधोरणांची प्रिचती येत.े ऋग्वेदामध्ये उधृत करण्यात आलेल्या
शैक्षिणक परंपरेची कास न सोडता प्रगतीशील व आधुिनकतेचा ध्यास

PES SCHOOL

114

A school dedicated to girls was later opened as numbers
increased, and the present building became a boy’s school.
It flourished, opening 60 branches, from primary to
collegiate studies in English and Marathi, and across
subjects. This building today houses a kindergarten to
high school and follows the Maharashtra State Board.
Artistic projects undertaken at this venue consider
education, childhood, and the writing and re-writing,
updating and framing of history, as it is received through
—parallel with, and in spite of—formal education.

घेतलेले िशक्षण पोचवून नवीनतेच्या िक्षितजाला गवसणी घालणारा
िवद्यािथर् वगर् िवकिसत करण्याचे उिद्दष्ट त्यामागे होते.
दोन पटांगणे असलेली ही दगडी इमारत त्या काळी खूप उठू न िदसत
असे. प्रारंभी ३०० िवद्याथ्यार्ंसह ही मुला-मुलींची शाळा या िठकाणी
सुरू झाली. कालांतराने िवद्यािथर् संख्या वाढल्यानंतर मुलींची स्वतंत्र
शाळा सुरू करण्यात येऊन मूळ इमारतीमध्ये फक्त मुलांचीच शाळा
भरू लागली. सध्या या संस्थच्य
े ा साठहून अिधक िशक्षणसंस्था असून
केजी टू पीजीपयर्ंतचे िशक्षण देणारी अग्रगण्य संस्था म्हणून प्रोग्रेिसव्ह
एज्युकेशन सोसायटी नावारूपाला आली आहे.
या िठकाणी साकारण्यात आलेल्या कलाकृतींच्या माध्यमातून
बाल्यावस्था, िशक्षण, बालसंगोपन, ऐितहािसक दृिष्टकोनाचे संवधर्न
अशा िविवध िवषयांना हात घालण्यात आला आहे. औपचािरक
िशक्षणाबरोबरच कलेच्या माध्यमातून घडिवण्यात येत असलेल्या
अनौपचािरक िशक्षणाची या िठकाणी आवजूर्न प्रिचती येत आहे.
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(Full description and biography page 72)

Senatore’s project for the Habit-co-Habit exhibition consists
in the customisation of a pair of three-wheeled bicycles.
Equipped of vernacular decorations, rear-view mirrors,
and especially megaphones, these bicycles can be used by
biennale visitors in the backstreets of Jungli Maharaj Road.
Citizens are welcome to use the bike for personal or choral
public protest without cultural or thematic limit. They thus
become an open platform, offering alternative forms of
public demonstration and action. Protest Bike gives citizens
the possibility for their voices to be heard even amidst the
noise and traffic of metropolitan Pune.

िमॅरनेला सेनातोरे (संपूणर् मािहती आिण कलापट पान क्र. 72)
सह-अिस्तत्वाचे भान या प्रदशर्नात सेनातोरे यांनी खास वैिशष्ट्ये
असलेल्या दोन ितचाकी सादर केल्या आहेत. स्थािनक सािहत्याने
सजवलेल्या या ितचाकींना मागचे दृश्य दाखवणारे आरसे तसेच
मेगाफोन ची जोड िदली आहे आिण िबनाले ला भेट देणा-याना
त्यांच्यावर बसून जंगली महाराज रस्त्यालगतच्या गल्ल्यांमधून
फेरफटका करता येईल. एखाद्या मुद्दय
् ावर आवाज उठवू इिच्छणा-या
नागिरकांना या ितचाकींचा वापर करून लोकांचे लक्ष वेधून घेता येईल.
या “प्रोटेस्ट बाईक्स” वाहतुकीने गजबजलेल्या सावर्जिनक िठकाणी
िनदशर्ने करण्याचे एक उत्तम साधन बनतील.
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Marinella Senatore, Protest Bike
(Pune), 2017. Customised bicycle,
sound, mixed-media. Dimensions
variable. Courtesy the artist and
Pune Biennale 2017.
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(1965, Glasgow, UK. Lives in Berlin, Germany)

Philipsz work typically takes the shape of sound installations
that occupy museum galleries and public spaces. The sonic
material derives mainly from pop and folk songs that are
performed a cappella in a recording studio by the artist herself.
The diffusion of the sound in one or more points of a place
occurs through an amplification system and one or more
loudspeakers, so as to increase the spatial component and
create, in some cases, a deliberate polyphonic effect in places
of assembly, transition and consumption. While Philipsz uses
forms typical of “wallpaper music”, her aim is contrary to
that kind of entertaining experience and facilitates a new
sense of marvel and intimacy with music and the way it is
listened to. Philipsz aspires, in fact, to (re)construct a new
awareness of the place and the context we are crossing.

सुझन िफिलप्स (जन्म १९६५, युनायटेड िकंगडम. वास्तव्य बिलर् न, जमर्नी)
संग्रहालयांच्या कलादालनात घुमणा-या िकंवा एखाद्या सावर्जिनक स्थळी
िननादणा-या सुरावटीमधून आपल्याला सुझन िफिलप्स यांची ओळख होते.
मुख्यतः सवर्श्रत
ु संगीत आिण लोकगीतांचा बाज असलेलया या सुरावटी
स्वतः सुझन यांच्याच आवाजात a cappella म्हणजे वाद्यांच्या साथीिशवाय
ध्विनमुिद्रत झाल्या आहेत. अॅिम्प्लफायर संचाचा कल्पक वापर करून आिण
एखादाच ध्विनक्षेपक वापरून ध्वनी सगळीकडे सारखा पसरू देणे आिण
त्यातून एखाद्या जागेचा अवकाश िवस्तारणे तसेच लोकांची भेटण्याची जागा
असलेल्या िठकाणी िकंवा त्यांची मोठ्या प्रमाणावर ये-जा असलेल्या जागी
ध्वनीची प्रवाही िनिमर्ती करणे हे सुझन िफिलप्स यांच्या कामाचे आगळे
वैिशष्ट्य म्हणता येईल. अनेकदा येताजाता ऐकण्याच्या - कोणाचे फारसे
लक्ष न जाणा-या ‘वॉलपेपर म्युिझक’ च्या स्वरूपात सुझन आपले संगीत
मांडतात हे खरे असले तरी त्या त-हेचे मनोरंजन त्यांना अिभप्रेत नाही.
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Susan Philipsz, The Three Songs,
2015. Four-channel sound
installation, 2 min. 43 sec.
Dimensions variable. Courtesy
the artist, Galerie Isabella
Bortolozzi, Berlin and Tanya
Bonakdar Gallery, New York.
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The Three Songs (2015) is a four-channel sound installation
that occupies the precincts of the first courtyard of PES
School. Each voice comes from its own speaker, interweaving
and overlapping on top of the other to create a polyphonic
effect that facilitates a dynamic perception of the architecture
we inhabit. These recordings are from Thomas Ravenscroft’s
Pammelia (1609) and are based on 17th-century dances.
The first voice creates the structure for the round “Sing after
fellows as you hear me”. Another voice leads “Now foot is
as I do Tom Boy Tom”. In the third voice Robin Hood is
asked to “Come dance before the Queen a”. This is obviously
subversive as they were outlaws and it sets the court apart
from the country. The other voice isn’t a dance. It’s a
grievance about being poor and destitute.

मात्र अशा सांगीितक अनुभत
ू ीमधून लोकांची संगीताशी जवळीक होऊ
शकेल आिण संगीताचा आस्वाद घेण्याची ती नवी रीत बनेल असा त्यांना
िवश्वास आहे.
द थ्री सॉंग्ज ही रचना प्रोग्रेिसव्ह एज्युकेशन सोसायटी िवद्यालयाच्या
सुरुवातीच्या प्रांगणात चार िविवध मागार्नी होणा-या ध्विनप्रयोगाचे सूर
उमटवत आहे. प्रत्येक आवाज स्वतंत्र स्पीकर मधून प्रकट होतो आिण
इतर आवाजांशी अशी प्रभावी एकरूपता साधतो की श्रोत्याला तो उभा
असलेल्या िठकाणाचे एक नवे भान येते. हे ध्विनमुद्रण थॉमस
रॅव्हन्स
े क्रॉफ्ट च्या ‘पामेिलया’ या रचनेवर आधािरत आहे आिण १७ व्या
शतकातील नृत्यप्रकारांवर बेतलेले आहे. ‘िसं ग आफ्टर फेलोज अॅज यू
िहअर मी,’ ‘नाउ फूट इज अॅज आय डू ,’ आिण ितसरी ‘कम डान्स
िबफोर द क्वीन,’ ही रॉिबन हूड ला राणीसमोर यायला सांगणारी रचना
- या सगळ्याच रचनांतून एक बंडखोरी ध्विनत होते आिण दरबारी लोक
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Susan Philipsz has shown extensively in some of the most
important international institutions and has been recipient
of the Turner Prize (2010). Recent exhibitions include Night
and Fog, Kunsthaus Bregenz, (2016); War Damaged Musical
Instruments, Duveen Galleries, Tate Britain, London (2015);
Part File Score, Hamburger Bahnhof, Berlin (2014). Group
exhibitions include Saltwater, 14th Istanbul Biennial, Istanbul
(2015); Soundings, A Contemporary Score, The Museum
of Modern Art, New York (2013); dOCUMENTA (13),
Kassel (2012).

आिण आम जनता यांच्यातले अंतर अधोरेिखत करते. चौथा आवाज
मात्र नृत्यरचनेहून वेगळा आहे. त्यात दािरद्र्याच्या वेदनेची कैिफयत
मांडली आहे.
सुझन िफिलप्स यांनी जगभरातल्या नामवंत सभास्थानांमध्ये आपली
कला सादर केली आहे. त्यांना २०१० मध्ये टनर्र प्राईझ हा सन्मान
िमळाला आहे. त्यांची अलीकडची प्रदशर्न:े ‘नाइट अँड फॉग,’
कुन्स्टहौस ब्रेगेन्झ (२०१६); वॉर डॅ मेज्ड म्युिझकल इं स्ट्रूमेंट्स, दुवीन
गॅलरीज, टेट िब्रटन, लंडन (२०१५); पाटर् फाईल स्कोअर , हाम्बुगर्र
बॅनहॉफ, बिलर् न (२०१४) यांचा समावेश आहे. सामूिहक प्रदशर्नांमधील
सहभाग: सॉल्टवॉटर, इस्तंबूल (२०१५); साऊंिडं ग्ज, या कंटेम्पररी
स्कोअर, द म्युिझअम ऑफ मॉडनर् आटर् , न्यू यॉकर् (२०१३); डॉक्युमेंटा
(13), कॅस्सेल (२०१२).
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(1966, Codogno. Lives in Milan, Italy)

Maloberti’s work looks at the most simple aspects of
contemporary reality with an unconventional view, moved by
empathy, humour and irony. Performances and installations
involve the urban and human landscape in unpredictable
ways, reactivating everyday situations and behaviours, mixed
with personal memories and collective imaginary. His
empathy towards the most humble aspects of the human
condition, leads to a careful and yet humorous look to social
communities and their functions. By marking certain visual
details of everyday reality, Maloberti creates a personal
language where the vernacular mixes with camp in a low-fi
version of “augmented” reality.

माचेर्लो मालोबेतीर् (१९६६, कॉडोग्नो, वास्तव्य - िमलान, इटली)
मासेर्लो मालोबेतीर् याची कला ही प्रथमदशीर् समकालीन वस्तुिस्थतीचा
अितशय साध्या सोप्या रचनेतील आिवष्कार भासतो. परंतु, त्यामध्ये
अपारंपिरक दृिष्टकोन, सहृदयी भाव, िमिष्कल िवनोदबुद्धी आिण
जीवनातील िवरोधाभास िटपला जात आहे. मानवी शहरी जीवनातील
कायर्पद्धती आिण वास्तुरचना यांचे प्रितिबं ब अितशय िवस्मयकारक
पद्धतीने त्यामध्ये उमटले आहे. दैनिं दन व्यिक्तगत आयुष्यातील अनुभव
आिण सामूिहक िवचारशक्तीचा सुंदर िमलाफ त्यामध्ये घडतो आहे.
मानवी भावभावनांबाबत तो अितशय सहृदयी पद्धतीने व्यक्त होतो.
परंतु, त्याच वेळेस सामािजक घडामोडी-संवादांबाबत अितशय
मािमर् क भाष्य त्याच्या कलेतून व्यक्त होते. रोजच्या आयुष्यातील
काही दृश्ये िचतारतानाच मालोबेतीर् हा एका प्रकारची आभासी
वस्तुिस्थती सादर करतो.
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Marcello Maloberti, Vir Temporis
Acti, 2003-2017. Performance.
Cut-out illustrations from books,
scissors, performer. Courtesy
the artist.
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This work has been executed in different times and places
during Maloberti’s career, as it would be every time a new
staging of a sculptural work with a performative format.
A boy sitting on the ground is cutting images of sculptures
out of a series of books about Indian, Egyptian, Sumerian,
Assyrian, Aztec and Etruscan art. Later he abandons them
on the floor already full of cuttings. The gesture of cutting
creates a new form of memory, mixing and blending places,
times and different cultures. Set within a room of the PES
School, this performance results in hundreds of images
invading a transitory space, where the passage of visitors
constantly modifies the position of the cuttings, bringing
to life a huge visual assemblage in continuous evolution,
as if it were a contemporary archaeological site.

पुणे िबनालेमध्ये मालोबेतीर् सादर करीत असलेल्या कलाकृती
(कोलोसाल २०१७) अशाच प्रकारचा मानवी दैनंिदन व्यवहार आिण
कलेचा िमलाफ आहे. जणू काही िशल्पकलेला तो नृत्य-िचत्र अशा
कलांच्या सादरीकरणामध्ये परावितर् त करतो. िबनालेदरम्यान झेड िब्रज
पिरसरामध्ये काही सायंकाळी त्याच्या कलेची अनुभूती घेता येईल. या
पिरसरातील काही वनश्री ५० च्या दशकातील इटािलयन मेलडीच्या
स्वरांमध्ये न्हाहून िनघतानाच मालोबेतीर्च्या कलेचा साजदेखील त्यावर
चढिवला जाणार आहे. कोलोसाल म्हणजे िविवध कलांचा संगम.
म्हणूनच, आधुिनक शहरी जीवनशैली आिण परंपरेचा िमलाफ घडिवत
असलेल्या झेड िब्रज पिरसरातच हा कलांचा संगमदेखील घडिवणे
सयुिक्तक ठरणार आहे. आिण मालोबेतीर्च्या कलेच्या माध्यमातून तो
नक्कीच घडेल.
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Maloberti has shown extensively in Italy and abroad. He had
solo exhibitions at MACRO in Rome (2012), the Generali
Foundation in Wien (2010) and GAMeC in Bergamo (2009).
He has participated in numerous group exhibitions in important
public and private spaces, as Quadriennale di Roma (2016),
Museum of Modern Art in Ljubljuana (2011), the Royal
Academy of Arts of London (2010), the CAC of Bretigny
(2011), the Mac/Val of Vitry (2012), the Kunstevrein in
Frankfurt (2012), the Collection Yvon Lambert (2005), the
Museion in Bolzano (2010) and Triennale of Milan
(2008 and 2012). Noteworthy the 55th Venice Biennale
at Italian Pavillon (2013), Copenhagen Art Festival
(2012), the Nuit Blanche of Paris (2011) and Performa
in New York (2009).

मालोबेतीर्च्या इटलीसह देशोदेशी आपल्या कलेचे सादरीकरण केले
आहे. रोममधील माकोर् गॅलरीसह लंडनमधील रॉयल अॅकॅडमी ऑफ
आटर््स (२०१०), जमर्नीतील फ्रँकफटर् फेिस्टव्हल (२०१२), हॉलंडमधील
कोपनहेगन (२०१२), न्यूयॉकर् (२००९) आिण ५५ व्या व्हेिनस
िबनालेमधील (२०१३) त्याच्या कलाकृतींना जगभरातील रिसकांनी दाद
िदली आहे. त्यामध्ये जेनेराली फाउं डेशन िवएन (२०१०), जीएमॅक
बगार्मो (२००९) आदींचा समावेश आहे. डी रोमा, म्युिझयम ऑफ मॉडनर्
आटर् (२०११) न्यूट ब्लँचे ऑफ पॅिरस (२०१२) आदींचा समावेश आहे.
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(1972, Calcutta, India. Lives in Berlin, Germany)

Banerjee works with drawings and text in the fashion of a
graphic novelist. If books and graphic novels are the most
common medium adopted, Banerjee produces his images in
different formats, including hoardings and installations. He
has written four books, the most recent of them, All Quiet in
Vikaspuri, reports on an imagined water war between the
neighbourhoods of Delhi and an industrial plumber’s journey
to the centre of the earth in search of the mythical river
Saraswati. Banerjee is currently putting together a project on
historians, trickily called the History Biennale, which explores
and exposes the various styles and forms employed by the
historian to piece together their narrative of the past.

सारनाथ बॅनजीर् (१९७२, कोलकाता - भारत. वास्तव्य - बिलर् न, जमर्नी)
बॅनजीर् यांनी ग्रािफक नॉव्हेिलस्ट या स्वरूपामध्ये रेखाटन व शब्द यांचा
िमलाफ साधला आहे. त्यांनी वेगवेगळ्या प्रकारच्या आकृती व
संकल्पनांच्या माध्यमातून या कलाकृती साकारल्या आहेत. ग्रािफक
नॉव्हेल हे अितशय समपर्क व रिसकांच्या जवळ जाणारे माध्यम त्यांनी
वापरले आहे. होिडर्ं ग आिण उभारण्यात आलेल्या िविवध कलाकृतींच्या
समन्वयातून त्यांनी हे साकारले आहे. ऑल क्वाएट हे िवकासपुरी इथे
िलिहलेले हे त्यांचे अिलकडचे पुस्तक. त्यासह त्यांनी चार पुस्तकांचे
िलखाण केले आहे. पाण्यासाठी िदल्ली व पिरसरामध्ये सुरू असलेल्या
युद्धसदृश तंट्याचे त्यांनी या पुस्तकामध्ये िचत्रण केले आहे. गूढात्मक व
लुप्त झालेल्या सरस्वती नदीसाठी एक िदल्लीच्या औद्योिगक
पिरसरातील नळकामगार पृथ्वीच्या गाभ्यापयर्ंत कसा जाऊन पोचतो,
अशी संकल्पनात्मक मांडणी त्यामध्ये करण्यात आली आहे.
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Sarnath Banerjee, The Poona
Circle, 2017. Printed matter.
Dimensions variable. Courtesy the
artist and Pune Biennale 2017.
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Banerjee has said he sometimes felt more interested in education than in art. In The Poona Circle, a work made specifically
to be installed in a school on Jungli Maharaj Road, Banerjee
uses the Standard VIII, IX, and X history text books studied
by 13 to 16 year-olds under the SSC Board (Secondary School
Certificate), in the same school. When school’s out visitors
can enter a classroom, and fit behind small desks to pour over
the pages of drawings and texts, that in the style of marginalia, graffiti, and a school-boy imagination, add amusing and
wondrous details to the historic figures and events presented,
that have the capacity to turn history inside out, to something
riveting. The printed paragraphs are drawn over, with writing
and drawing collaged with, or cello-taped on top of the way
history is taught. In places, the printed page is whitened out,
retold and re-penned by the artist.

बॅनजीर् हे सध्या इितहासावर आधािरत एक प्रकल्प साकारत आहेत.
त्याला िहस्टरी िबनाले असेही संबोिधण्यात येत आहे. भूतकाळामधील
िस्थतीचे कथन करण्यासाठी इितहासकारांकडू न कोणकोणत्या शैलींचा
अंगीकार केला आहे, यावर ते या प्रकल्पाच्या माध्यमातून नजर
टाकतात. तसेच, त्यामधील िमथ्यांची उकलदेखील करतात. काही वेळा
ते इितहासापेक्षा िशक्षणिवश्वातच अिधक रममाण होतात. पुण्यातील
माध्यिमक िशक्षण मंडळाच्या आठवी, नववी आिण दहावी या १३ ते १६
या वयोगटातील िवद्याथ्यार्ंकडू न िशकल्या जात असलेल्या इितहासाच्या
पाठ्यपुस्तकावर आधािरत प्रकल्प ते साकारत आहेत. जंगली महाराज
रस्त्यावरील प्रोग्रेिसव्ह एज्युकेशन सोसायटीच्या मॉडनर् हायस्कूलमध्ये तो
साकारण्यात येत आहे. ऐितहािसक घटना, व्यक्तींवर आधािरत
सािहत्याच्या माध्यमातून या िठकाणी इितहासाच्या अनेकिवध पैलंव
ू र
प्रकाश टाकण्याचा, तसेच त्या ओळखण्याचा प्रयत्न करता येणार आहे.
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Banerjee had a solo exhibition History is Written by Garment
Exporters at the CCA in Glasgow 2012, and was commissioned by Frieze Projects East for a public arts project during
the London Olympics. His works have been shown in the
following exhibitions and museums: Kochi-Muziris Biennale;
DAAD Gallery; Haus der Kulturen der Welt, Berlin; ParisDelhi-Bombay, Centre Pompidou, Paris; Indian Highway,
MAXXI, Rome; Chalo India!, Mori Museum, Tokyo; Karton
Gallery, Budapest; Kunstmuseum, Bern; Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Torino; IFA gallery Stuttgart and
Berlin; Institute of Contemporary Arts, London.

िवद्याथ्यार्ंपासून मोठ्यांनादेखील त्यामध्ये सहभागी होता येईल.
कलात्मकतेच्या माध्यमातून जणू या िठकाणी इितहास िजवंत होऊन
तो िशकवला जाणार आहे.
बॅनजीर् यांनी ग्लॉसगोमध्ये २०१२ साली स्वतंत्र प्रदशर्न भरिवले होते.
तसेच, लंडन ऑिलिम्पकसाठी फ्रेझ प्रोजेक्ट इस्ट सावर्जिनक कलेसाठी
वािहलेल्या उपक्रमासाठीदेखील ते कायर्रत होते. कोची िबनाले, डाड
गॅलरी, बिलर् न, पॅरीस, िदल्ली-मुंबई, रोम, टोिकयो, टोिरनो, लंडन
अशा अनेक िठकाणी इिन्स्टट्यूट ऑफ कंटेम्पररी आटर्, आयएफए
गॅलरी अशा िठकाणी त्यांनी आपल्या कलेचे सादरीकरण केले आहे.
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Sanket Jadia & Mario D’Souza

Mario D’Souza (1991, Baroda. Lives in Goa and Delhi, India)
Sanket Jadia (1991, Surat. Lives in Surat and Delhi, India)

Trapezium is a board game born as part of a collaboration
between curator Mario D’Souza and visual artist Sanket
Jadia during a residence at Khoj International Artists’
Association in Delhi (2015). Trapezium is a visual-narrative
game based on Kashmir.
It has been revisited and transformed in content and form
for Pune Biennale 2017 and the context of PES School,
in order to be played by both children and adults in
different times of the day.
The game is based on a series of stories that are narrated
and played by four players on a large colorful board that
occupies a stage located in one of the school’s courtyards.

मॅिरओ िडसूझा (जन्म १९९१, वडोदरा. वास्तव्य गोवा आिण नवी िदल्ली, भारत)
संकेत जािडया (जन्म: १९९१, सुरत. वास्तव्य: सुरत आिण नवी िदल्ली, भारत)
ट्रॅ िपिझअम हा खेळ कला सं ग्र हालय तज्ज्ञ मॅ िरओ िडसू झा आिण
दृक कलाकार सं के त जािडया यांनी िदल्ली ये थे खोज आिटर् स्ट
असोिसएशन साठी काम करताना (२०१५) तयार के ला. दृश्ये आिण
िनवे द न यांचे िमश्रण असले ला हा खे ळ काश्मीर मधील
पिरिस्थतीच्या पाश्वर् भू मीवर तयार झाला. पु णे िबनाले २०१७ आिण
प्रोग्रे िसव्ह एज्यु के शन सोसायटीच्या शाळे तील वातावरण यांच्या
सं द भार्त या खे ळात काही बदल करण्यात आले आहेत . मु ले आिण
मोठी माणसे , दोघांनाही हा खे ळ खे ळ ता ये ई ल. शाळे च्या मै दानात
उभारले ल्या रं ग मं चावर आखले ल्या एका मोठ्या रं गीत पटावर
िफरत चार खे ळाडू हा गोष्ट सांग ण्याचा खे ळ खे ळ तात.
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Sanket Jadia & Mario D’Souza,
Trapezium, 2016. Live-action
board game, archival print on
paper. Dimensions variable.
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Courtesy the artists, Khoj
International Artists’ Association
and Pune Biennale 2017.
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Some of the stories narrated during the game have been
created around the Kashmiri community in Pune. As the
artists declared: “Our idea to bring Trapezium to Pune is
the idea of “a home away from home”, as is Pune for
Kashmiri immigrants. “Trapezium was founded on the idea
of wanderlust – to travel, to seek, to learn and to open
portals that are otherwise latched closed to our perception.
We want to open a platform where conversations occur,
stories are told and inhibitions are shed.”

यातल्या काही गोष्टी पुण्यात वास्तव्य करणा-या कािश्मरी लोकांच्या
जीवनाभोवती गुंफलेल्या आहेत. कलाकार म्हणतात की, “‘ट्रॅ िपिझअम’
पुण्यात आणताना इथल्या कािश्मरी िवस्थािपतांना त्यांच्या घरच्या
वातावरणात नेणारे काही सादर करण्याची आमची कल्पना होती.
ट्रॅ िपिझअम भटकंतीची मािहती सांगते. प्रवास करणे, शोध घेण,े त्यातून
नवे िशकणे आिण आजवरच्या बंिदस्त अनुभत
ू ीपेक्षा वेगळ्या पातळीवरचे
अनुभव घेणे हा त्याचा आत्मा आहे. आम्ही एक असे दालन उघडतो िजथे
संवाद होईल, कहाण्या सांिगतल्या जातील आिण संकोच नाहीसा होईल.
संकेत िजाडया (संपूणर् मािहती आिण कलापट पान क्र. 36)
मॅिरओ िडसूझा हे कलासंग्रहालय तज्ज्ञ, लेखक आिण संशोधक आहेत.
िदल्लीच्या खोज इं टरनॅशनल आिटर्स्ट् स असोिसएशन चे संग्रहालय
अिधकारी म्हणून ते सध्या कायर्रत आहेत. गेिझं ग / ग्रेिझं ग - िरसोसर् अँड
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Sanket Jadia biography (see page 36)

Mario D’Souza is a curator, writer and researcher. He currently
works as a curator at Khoj International Artists’ Association, New
Delhi. His present projects include Gazing/Grazing – resource
and its sourcing people (2011-ongoing), Food – Fodder (2013)
and Ambedkar’s Kitchen (2015). He was invited to take part in
the exhibition Level One (Khoj International Artists’ Association,
2016) following his participation in Khoj’s Of Games III
Residency (2015). In 2015, he was also the critic-in-residence
for the Khoj Peers Residency. His curatorial endeavors include
Maquis (ongoing), Patron/Pagan (ongoing) and Metonymies/
Synecdoches (Red Earth Art Gallery, 2015). D’Souza graduated
with a degree in Art History and Aesthetics from MS University,
Baroda (2015) and holds an undergraduate degree in English
Literature and Literary History with a Program in Journalism
from St. Xavier’s College, Ahmedabad (2012).

इट् स सोिसर्ं ग पीपल ( २०११ पासून - आजही चालू ), फूड - फॉडर
(२०१३) आिण आं बेडकर’स िकचन (२०१५) हे प्रकल्प त्यांनी हाताळले
आहेत. त्यांना लेव्हल वन ( खोज इं टरनॅशनल आिटर्स्ट् स असोिसएशन २०१६) प्रदशर्नात सहभागी होण्याचा मान िमळाला आहे. खोज पीअसर्
रेिसडेन्सी चे समीक्षक म्हणून त्यांनी २०१५ मध्ये काम पािहले आहे.
िडसूझा यांनी २०१५ मध्ये कलेचा इितहास आिण सौंदयर्शास्त्र या
िवषयात महाराजा सयाजीराव िवद्यापीठ वडोदरा, येथन
ू पदवी संपादन
केली. त्या आधी त्यांनी अहमदाबाद च्या सेंट झेिवअसर् कॉलेज मध्ये
(२०१२) इं ग्रजी सािहत्य, सािहत्याचा इितहास आिण पत्रकािरता या
िवषयात िशक्षण घेतले.
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Sambhaji Park
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Named after Chhatrapti Sambhaji Maharaj, son of
Shivaji Maharaj, and located on Jungli Maharaj Road,
it was constructed by the Pune Municipal Corporation
in 1951. The park houses an aquarium, a play park,
a disused fountain, gazebos, miniature models of Pune,
and statues of cultural figures, like Ram Ganesh Gadkari,
a famous Marathi playwright. In a large number of
languages, the etymology of the word ‘garden’ and its
cognates refer to enclosure, protection, and reclusion.
The Indian suffix ‘-garh’, meaning a fort in Hindi,
Sanskrit, and other Indo-Iranian languages, appears
in many Indian place names, while the Persian word
‘pairidaeza’ means ‘garden’ and translates as a form of
protected community, a climatic optimum, a paradise.

संभाजी उद्यान
छत्रपती िशवाजी महाराज यांचे धाडसी सुपत्र
ू छत्रपती संभाजी महाराज
यांच्या नावाने पुणे महापािलकेने १९५१ मध्ये या उद्यानाची स्थापना
केली. जंगली महाराज रोडवरच अितशय संपन्न वनराजीने नटलेले हे
उद्यान या पिरसराचे वैिशष्ट्यच म्हणावे लागेल. बालगोपाळांना
बागडण्यासाठीचे मैदान, वनश्री हीच केवळ या उद्यानाची खािसयत
नाही. पुण्यातील पिहले मत्स्यालय हे संभाजी उद्यानाचे खास
आकषर्ण. त्याचप्रमाणे त्या िठकाणी पुण्याचे िवकिसत करण्यात
आलेले छोटे मॉडेल हेदेखील पाहण्यासारखे आहे. िदवाळीदरम्यान त्या
िठकाणी रोषणाई करून चालत्या खेळण्यांनी ते सजिवण्यात येत.े ते
पाहणे खरोखरीच मनोहारी ठरते. लहान मुलांसाठीची खेळणी,
घसरगुंडी-झोपाळे हेदेखील या उद्यानात गदीर् खेचतात. मध्यभागातील
कारंजे लक्षवेधी ठरते. त्याचप्रमाणे त्या िठकाणच्या मनोरासदृश
िठकाणी ज्येष्ठ मराठी नाटककार राम गणेश गडकरी यांचा अधर्पत
ु ळा
पुण्याच्या सांस्कृितक वैभवाची प्रिचती देतो.
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If etymologically ‘garden’ stands for a place of enclosure,
reclusion and isolation, on the other hand a public
garden is a meeting place, an area where new, temporary communities are constantly made and unmade.
The artists invited to conceive interventions in Sambhaji
Park work around this dialectic between inclusion and
exclusion, sociality and isolation, while using a variety
of already existing elements and materials of the park.
Their works invite each visitor to find their own peculiar
‘idiorrhythmy’, their own pace within the communal
context of the park and, more generally, to consider
their own role in a community.

इं ग्रजीमध्ये वापरण्यात येत असलेल्या गाडर्न या शब्दाला अनेक
भाषांमध्ये प्रितशब्द आहेत. सभोवतालच्या िस्थतीचा कोणताही प्रभाव
न पडू देता आपल्या मनिस्थतीमध्ये रममाण होते, असा या सवर्
शब्दांचा स्वैराथर् आहे. िहं दी-संस्कृतमधील गढ, म्हणजेच िकल्लासदृश
स्वतंत्र िठकाण, असादेखील अथर् आहे. पिशर् यन भाषेतील पैिरडाएझा
या शब्दावरून गाडर्न हा इं ग्रजी शब्द तयार झाल्याचे सांिगतले जाते.
तीच आपण उद्यानाच गेल्यानंतर अनुभवतो. आिण नेमक्या याच
समािवष्ट करून घेण्याचा आिण परीघाबाहेर ठे वण्याच्या (इन्क्लुजन
अँड एक्सक्लुजन) प्रिक्रयेचा शोध संभाजी उद्यानाच्या माध्यमातून
कलावंत घेणार आहेत. तसेच, त्याची अनुभत
ू ी घेत असताना या स्वतंत्र
अशा जागेतील स्वतःची अशी जागा शोधण्याचादेखील प्रयत्न होणार
आहे. व्यापक अथार्ने समाजामध्ये आपली नेमकी काय भूिमका आहे,
त्याचा परस्पर संबध
ं नेमका काय आहे, याचा वेध घेण्याचीदेखील ही
जागा आहे - संभाजी उद्यान...!
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1. Shilpa Gupta
2. Yona Friedman
3. Maarten Visser
4. Massimo Bartolini
5. Shubigi Rao
6. Natak company
7. Yona Friedman
8. Rupali Patil
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(Full description and biography page 84)

In her intervention for Sambhaji Park, Gupta conceived a
neon sign to be installed among the trees of the park and
to be viewed from below. Occupying a site normally used by
strollers of the park to gather and chat or relax, the work is
meant to be seen laying on the grass looking up at the sky in
the evening. The evocative nature of the text encourages an act
of imagination: instead of looking up at the sky above us, as it
would be natural in that position, the viewer is asked to imagine the sky about twelve thousands kilometres under his/her
own feet. Through this imaginative effort, the artist encourages each of us to abandon the normal habits that we use to
look at reality, as a first act towards a process of co-habitation.

िशल्पा गुप्ता (संपण
ू र् मािहती आिण कलापट पान क्र. 84)
संभाजी पाकर् येथे त्यांनी वृक्षांच्या िवस्तारात िनऑन साइन गुंफण्याची
संकल्पना वापरली आहे. ती वृक्षाच्या बुंध्याशी उभे राहून पाहायची आहे.
लोक िजथे फेरफटका करण्यासाठी, गप्पा मारण्यासाठी िकंवा िनवांत
वेळ घालवण्यासाठी येतात ितथेच, िहरवळीवर पडू न वर पाहत या
कलाकृतीचा आस्वाद घेता येईल. िवचार करायला लावणारी
शब्दयोजना करून ती प्रेक्षकांच्या कल्पनाशक्तीला आव्हान देत.े
िहरवळीवर पडल्यावर आकाशाकडे नजर जाणे साहिजक आहे, परंतु त्या
आकाशाच्या बारा हजार िकलोमीटर खाली, आपल्या पायाशीच एक
आकाश आहे ही भावना प्रेक्षकाच्या मनात जगण्याचा येथे प्रयत्न आहे.
यातूनच, या पृथ्वीवर आपण सगळे एकत्रच राहणार आहोत असे सुचवत
िशल्पा गुप्ता सहजीवनाचे, समतेचे नवे भान देऊ पाहतात. आपले स्वतःचे
वैयिक्तक आग्रह बाजूला ठे वनू पृथीवरच्या आपल्या अिस्तत्वाची संगती
लावत “सह नौ भुनक्तु “ या अनुभवाकडे जाण्याची ही सुरुवात ठरावी.
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Shilpa Gupta, Deep below, the
sky flows under our feet, 2016.
Site-specific neon lights. 305 cms.
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Translation into Marathi: Ranjt
Hoskote. Courtesy the artist and
Pune Biennale 2017.
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Yona Friedman

(Full description and biography page 48)
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Following similar principles and some of the several
construction manuals that he published in India in the 70s
and 80s, five different architecture colleges in Pune realised
different structures for public spaces in the Deccan area.
Made in bamboo and other poor materials these structures
serve as shelters and meeting places, looking for a possible
dialogue between traditional construction techniques and
the new urban developments of Pune.

योना फ्रीडमन (संपूणर् मािहती आिण कलापट पान क्र. 48)
त्यांचे हे िवचार आिण त्यांनी १९७०-१९८० या काळात िलिहलेली
बांधकामिवषयक मागर्दशर्क पुस्तके या आधारावर पुण्यातल्या पाच
आिकर्टेक्चर महािवद्यालयांच्या िवद्याथ्यार्ंनी शहरातल्या डेक्कन
िजमखाना पिरसरात सावर्जिनक वापराची काही बांधकामे उभारली.
बांबू आिण काही स्वस्त बांधकाम सािहत्य वापरून केलेली ही
बांधकामे नागिरकानी एकमेकांना भेटण्याच्या जागा आिण प्रसंगी
िनवारा म्हणून सोयीची ठरली आहेत. पुण्यातील नव्याने उभारल्या
जाणा-या इमारती आिण पारंपिरक बांधकाम सािहत्य वापरून
बनलेली बांधकामे यांच्यात काही समानव्य शक्य आहे का याचा
शोध घेण्याचा हा प्रयत्न आहे.
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Yona Friedman, Museum of Simple
Technology, Madras, 1982.
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Maarten Visser
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(1972, Alkmaar, The Netherlands. Lives in Chennai, India)

What is the music instrument that can be played by the
largest number of people at the same time? How does
one give shape to a music instrument that could be
played collectively? These were some of the questions
and provocations that the artist Tomás Saraceno posed to
Luca Cerizza in preparation for a recent solo exhibition
that the artist was going to have in Italy, curated by
Cerizza. Saraceno’s questions came from his observation
of the male spider courting the female, which consists,
in fact, in a long strumming of the threads of a spider
web, using vibrations to communicate, almost as though
the spider plays the web like an instrument.

माटेर्न िव्हस्सेर (१९७२, अल्कमार, नेदरलँड्स, वास्तव्य - चेन्नई, भारत)
एकाच वेळी खूप लोकांकडू न कोणते असे सांगीितक वाद्य वाजिवले
जाऊ शकेल? सवर् समूहाकडू न एकाच वेळी वाजिवले जाऊ शकेल,
असा आकार एखाद्या सांगीितक वाद्याला कसा देता येईल? थॉमस
सारकेनो याने कला समन्वयक लुका चेिरझा याच्यापुढे असे काही प्रश्न
उपिस्थत केले. सारकेनो याचे एक स्वतंत्र प्रदशर्न इटलीमध्ये आयोिजत
करण्यात येणार होते. त्याच्या कला समन्वयकपदाची जबाबदारी लुका
सांभाळणार होता. त्या वेळी हे प्रश्न समोर उपिस्थत करण्यात आले.
त्याला हे प्रश्न सुचले तरी कसे? एका जाळ्यामध्ये एक कोळी आिण
कोळीणीच्या त्या लयबद्ध हालचालींचे सारकेनो िनरीक्षण करीत होता.
त्या वेळी त्या जाळ्यावर एखाद्या सांगीितक वाद्याप्रमाणे त्या कोळ्यांचा
वावर होत एक लयबद्ध नाद उमटल्यासारखा भासत होता. त्यावरूनच
अशा प्रकारचा कोणता अनुभव साकारता येईल का, असे िवचार
त्याच्या मनात घोळत होते.
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Maarten Visser, oto.tree
(after Tomás Saraceno), 2017.
Theremins, amplifiers, wires,
bench. Dimensions variable.
Courtesy the artist and Pune
Biennale 2017.
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While the exhibition took another shape, the question
still resonates as an interesting outcome of Saraceno’s
investigation in the social habits of spiders and in their
possible links with human life. These questions were
more recently posed to jazz and experimental musician
Maarten Visser who conceived a sound installation in
the context of Sambhaji Park. Within a trunk, which is
the result of two different trees perfectly entwined, the
musician installed and displaced three Theremins.
This created a magnetic field that can be played by
different visitors of the park at the same time without
touching the tree but by just moving their bodies
around it, while the two intertwined trees are a perfect
metaphor of cohabitation.

इटलीमधील ते प्रदशर्न पार पडलेच. पण, त्याच वेळी सारकेनो याच्या
मनातील तो कोळ्याचा िवचार अिधक दृढ होत गेला. कोळ्याच्या त्या
जाळ्यातील लयबद्ध हालचालींचा मानवी आयुष्यासमवेत काही संदभर्
जोडता येईल काय, असाही िवचार पुढे आला. जॅझ आिण प्रायोिगक
संगीतकार म्हणून ख्यातकीतर् असलेल्या माटेर्न िव्हस्सेर
याच्यासमोरदेखील हे प्रश्न मांडण्यात आले. पुणे िबनाले २०१७ दरम्यान
संभाजी उद्यानात अशाच काहीशा कोळ्याच्या जाळ्याच्या धतीर्वरील
सांगीितक अनुभव देणारा प्रकल्प साकारण्याचा सजर्नशील कलािवष्कार
त्यामधूनच समोर आला आहे. उद्यानातील वनश्रीचा वापर करून अशा
पद्धतीचा प्रकल्प उभा राहत आहे. त्या िठकाणी चुंबकीय क्षेत्र िनमार्ण
करून कलारिसक एकाच वेळी लयबद्ध सांगीितक आिवष्कार सादर करू
शकणार आहेत. तोदेखील त्या झाडांना स्पशर् न करता केवळ
त्यामधून हालचाली करून. या एकित्रत आिवष्कारासाठी ती दोन
झाडे परस्परपूरक भूिमका बजािवणार आहेत.
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Maarten Visser studied saxophone at the Brabants Conservatorium (Netherlands). After completing his studies in 1994 he
moved to Chennai (India) to study Carnatic music. In 2000 he
started a collaboration with Indian choreographer Padmini
Chettur, composing music for Segment of a Solo (2000), Fragility
(2001), 3 Solos (2003), Paperdoll (2005), PUSHED (2006), Beautiful Thing 1 (2008), Beautiful Thing 2 (2011), and Walldancing
(2012). In December 2012 Visser and poet Vivek Narayanan
premiered a collaborative work for saxophone and words, and
Maarten expanded this work into an oto.3 project, the music
has been released in 2014. In 2016 he composed music for a
play directed by Pravin Kannanur (Magic Lantern), for which
he constructed various instruments, like tubulum and intonarumori. Visser is currently composing new work for saxophone
solo – his second saxophone solo production, an experimental production with a visual artist, and music for the performance of a film project with Padmini Chettur, called Varnam.

माटेर्न िव्हस्सार याने हॉलंड येथील बाबर्न्स कॉन्झव्हेर्टिरयम येथनू
सेक्सोफोनचे प्रिशक्षण घेतले. १९९४ साली संगीतिशक्षण पूणर् केल्यावर
तो थेट चेन्नईत दाखल झाला. इतकेच नव्हे, तर कनार्िटक संगीताचा
त्याने अभ्यासदेखील केला. २००० साली त्याने पिद्मनी िचत्तूर या भारतीय
नृत्यांगनेसमवेत संयक्त
ु कायर्क्रमदेखील सुरू केले. सोलो (२०००),
फ्रॅिजिलटी (२००१), सोलो (२००३), पेपरडॉल (२००५), पुश्ड (२००६),
ब्युिटफुल िथंग (२००८ आिण २०११), वॉलडािन्संग (२०१२) अशा काही
कलाकृती त्यांनी िडसेंबर २०१२ साली त्याने िववेक नारायणन या
कवीच्या साथीने संगीत व काव्य असा संयक्त
ु प्रकल्प साकारला आिण
२०१४ साली तो प्रदिशर् तदेखील झाला. प्रवीण कन्ननूर यांच्या मॅिजक
लँटनर् या प्रयोगासाठी त्याने २०१६ साली संगीतदेखील िदले. त्यामध्ये
अनेक भारतीय-पािश्चमात्य वाद्यांचा संगम घडिवला. माटेर्न सध्या
सेक्सोफोनच्या स्वतंत्र सादरीकरणाचा प्रयोग साकारत आहेत. तसेच,
िचत्तूर यांच्या वणर्म या िचत्रपटासाठीदेखील संगीतरचना करीत आहे.
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(Full description and biography page 32)

Audience for a tree (2016) is a theatre/tribune in a reduced
scale that has been designed around a single tree of Sambhaji
Park. The work has, at least, a double character. On one hand
it functions as a protection to a tree, while it encourages
the spectators to spend time to look at the same tree, as it
is the real focus of the spectacle. At the same time it poses
a perfectly functional character, by hosting short dance
performances that create an unusual proximity between
performer and nature (the tree) and the audience. Finally,
even without any action, the theatre works as a meeting
place within the park, an encouragement to create a new,
yet transitory community, within a larger society.

मॅिसमो बटोर्िलनी (संपूणर् मािहती आिण कलापट पान क्र. 32)
पुणे िबनाले २०१७ साठी बेतोर्लीिन ने साकार केलेली संकल्पना
याला अपवाद नाही. ऑिडअन्स फॉर अ ट्री (२०१६) मध्ये एक
व्यापक नाट्यमंच संभाजी पाकर् मधल्या एका झाडाभोवती संकोचून
उभा आहे. प्रेक्षकाचे लक्ष प्रथमदशर्नी या एकांड्या झाडाकडे वेधेल हे
खरे, कारण ते झाड हाच त्या दृश्याचा गाभा आहे. परंतु त्या झाडाचे
त्याच्या भोवतीच्या पिरसराशी असलेले िवश्वासाचे नातेही त्याला
आकिषर् त करील. आिण ितथे सादर होणा-या छोटेखानी नृत्यामधून
कलाकार, प्रेक्षक आिण िनसगर् (ते झाड) यांच्यातला समन्वय
अधोरेिखत होईल. यातूनच, त्या झाडाचा पिरसर हे भोवतीच्या
समाजातल्याच एका नव्या, प्रवाही समूहाला एकमेकांच्या भेटीगाठी
घेण्याचे एक आगळे वेगळे िठकाण म्हणून उदयाला येईल.
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Massimo Bartolini, Audience
for a tree, 2016. Iron, wood,
lights, performer. Dimensions:
261cm x 800cm x 800cm.
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Courtesy the artist, galleria
Massimo De Carlo, Milano /
London / Hong Kong, and
Pune Biennale 2017.
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(Full description and biography page 40)

In this site-specific intervention at Sambhaji Park, Rao used a
fenced flowerbed left recently abandoned. In this context, and in
dialogue with in-house experts, the artist created an amalgamation of living indigenous flora from the Ghats and objects
collected from the vicinity. The project follows Rao’s interest in
natural history and the ideology of the museum, while it extends
the project she conceived for Phule Museum in this Biennale.
For Rao the flowerbed functions, in fact, as an extension of the
museum institution, especially in the way original contexts (or
habitats) are erased and new taxonomies are generated. Rao
uses generative human actions that order ‘wild’ nature into tame
gardens, integrating ideas of labour, nature, capital and place.

शुिबगी राव (संपण
ू र् मािहती आिण कलापट पान क्र. 40)
संभाजी उद्यानातील या सादरीकरणाच्या स्थळावर फुलांची सज्जा
वापरात आणली आहे. या उद्यानाच्या पिरसरातील वनश्रीच्या
माध्यमातून ही कला साकारण्यात आली आहे. नैसिगर् क इितहास आिण
संग्रहालयाच्या तत्वाच्या माध्यमातून हा कलात्मक संवाद साधण्याचा
त्यांचा प्रयत्न आहे. पुणे िबनालेच्या माध्यमातून महात्मा फुले
संग्रहालयात त्यांनी साकारलेल्या प्रकल्पाचे एका अथीर् हे िवस्तािरत
स्वरूप आहे. फुलांची सज्जा हे जणू संग्रहालयाचे िवस्तािरत अंग आहे.
संग्रहालय या संकल्पनेचा नैसिगर् क पिरघामध्ये राव यांनी शोधलेला तो
अथर् आहे. संग्रहालय व कला सादरीतकरणाच्या नवीन आयामांचा या
सृजनशीलतेमधून त्यांना साद घालतात. श्रम, सृष्टी, भांडवल,
स्थळमाहात्म्य आदींच्या माध्यमातून मानवी जीवनशैली आिण
िनसगार्च्या संकल्पनांच्या या उद्यानाच्या िठकाणी त्या आपल्या या
प्रकल्पाच्या माध्यमातून िवसावण्यास भाग पाडतात.
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Shubigi Rao, The Great Book
Within Which We Write our
Names, 2017. Installation
(Local flora, scavenged objects
and failed utopias). Dimensions
variable. Courtesy the artist
and Pune Biennale 2017.
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Natak company
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(Full description and biography page 92)

Poems of the city – This street performance is a juxtaposition of
various poems, being written in different times about the city.
These poems set out to reveal the multiple sides of co-habitation in the many lifestyles the city holds. Just as incidents
and the city’s chaos are random and simultaneous phenomenon of the city, in a similar fashion these poems, the product
of different socio-cultural backgrounds, of multiple worldviews
and aesthetics, are performed by actors in order to create a
collage of the city. In this drama, DP Chitre, Namdev Dhasal,
Salil Wagh, Nagraj Manjule, Arun Kolatkar and along with
them, some younger poets of Pune explore topics like love,
sexuality, socio-economic repression, virtual reality, and
market-oriented culture with the city as a backdrop.

नाटक कंपनी (संपण
ू र् मािहती आिण कलापट पान क्र. 92)
पोएम्स ऑफ द िसटी – पथनाट्याच्या अंगाने जाणारा हा प्रयोग म्हणजे
शहर या िवषयी वेळोवेळी िलिहल्या गेलल्य
े ा / जाणा-या किवतांचा
एकित्रत धांडोळा आहे. शहरात एकाच वेळी आढळणा-या अनेकिवध
जीवनशैलींच्या सह-अिस्तत्वाचे वेगव
े ग
े ळे पैलू त्यात उलगडतात.
शहरांमधल्या कोलाहलातच काही स्वतंत्रपणे घडणा-या घटना असतात
तसेच िविवध सामािजक आिण सांस्कृितक पाश्वर्भम
ू ीतून उमटलेल्या,
जगाकडे िविवध दृष्टीने पाहणा-या आिण रचनेच्या सौंदयार्चे अनेक
पदर असलेल्या या किवता सादर करत कलाकार शहराच्या िचत्रणाचा
एक ‘कोलाज’ उभा करतात. या प्रयोगात िदलीप पुरुषोत्तम िचत्रे,
नामदेव ढसाळ, सलील वाघ, नागराज मंजळ
ु े , अरुण कोलटकर या
प्रिथतयश कवींच्या किवतांबरोबरच पुण्यातल्या काही तरुण कवींच्या
प्रेम, सेक्स्चुअिॅ लटी, सामािजक-आिथर्क अन्याय, आभासी िवश्व
आिण बाजारशरण संस्कृती अशा अनेकिवध जािणवांमधून
अवतरलेल्या किवता सादर होतील.
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Natak Company, Poems of
the city, 2016. Dramatic
performance with musicians.
Approx. 20 minutes.
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Compiled by Anuj Deshpande.
Director: Tushar Tengle.
Courtesy Natak Company
and Pune Biennale 2017.
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Z-bridge

Perhaps the most famous bridge in Pune, it does not run
across a river at first, but parallel to the Mutha River
that flows through Pune. At the elbow of the bridge, is a
pedestrian area, where in the evenings, couples and groups
of teenagers, college students, and 20-somethings, park
their motorbikes and collect to talk. From this same corner
of the bridge, steps also lead down to the river below and
a ghat, a gradual stepway on the river banks that takes one
to the river's edge, and a place for the immersion of gods
during religious festivals. Nicknamed Z-bridge because of
its shape, it was officially named the Gadgil Bridge after the
freedom-fighter, writer and scholar Narhar Vishnu Gadgil.

झेड िब्रज
झेड िब्रज हे पुण्यातील अिलकडेच प्रिसद्धीस आलेले िठकाण.
संध्याकाळी िमत्रमाित्रणींसमवेत िवहरण्याचे िठकाण, पिश्चमेचा थंड
वारा सोसत गप्पाष्ट जमिवण्याचे िठकाण. परंत,ु याच बरोबर
पावसाळ्यामध्ये खडकवासला धरणक्षेत्रातील पाणी सोडण्यात आले,
की एरवी गटारगंगा बनून रािहलेली मुठा नदी दुथडी भरून वाहते, ते
दृश्य नजरेत आिण आता सेल्फीत िटपण्यासाठीचे िबत्तं िठकाण म्हणजे
झेड िब्रज. त्याची रचनाच मूळात त्याच्या या स्थानवैिशष्ट्यामध्ये भर
घालता. सुमारे ५० फूट नदीला समांतर असा जाणारा रस्ता मग वळण
घेत नदीवरून झेपावतो. फक्त दुचाकींसाठी असलेल्या या रस्त्यावर
पादचारीवगार्साठीदेखील छोटी मािगर् का आहे. त्याचाच लाभ घेऊन
येथील संध्याकाळ फुलून जाते. खरे तर स्वातंत्र्यसेनानी न. िव.
गाडगीळ यांचे नाव या पुलाला देण्यात आले आहे. परंत,ु त्याच्या
उभारणीच्या आकारामुळे झेड िब्रज म्हणूनच तो प्रिसद्ध आहे.
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Under the far-right of the bridge, a community of people
live and conduct small trades beneath its shelter. Till last
year, a traveling circus would set up on the river banks
under the bridge. The artists insert works amidst these
associative identities and natural communities, intensifying
the character of this location as an informal meeting place
and a panoramic viewpoint over the two halves of the city:
the old city of peths, localities defined by various trades
specific to Pune, and across the river, the 19th-century
development of the Deccan area.

या पुलाच्या खालील बाजूस असलेल्या िसद्धे श्वराच्या घाटावर
गणेशोत्सव िवसजर्न िमरवणुकीतील मानाच्या गणपतींचे िवसजर्न
केले जाते. तसेच, या पुलाखालील मोकळ्या जागेला, एरवी पाणी
नसताना नदीपात्रातील मैदान म्हणून जागा िमळाली आहे. राजकीय
सभांपासून सकर्स आिण प्रदशर्नांचा अड्डा या िठकाणी जमतो. त्या
वेळेस कणीस-चणेफुटाण्यांचा आस्वाद घेत या पुलावरून त्या
कायर्क्रमांचे िवहंगम दृश्य िटपणे मनोहारी ठरते.
कोणतीही ऐितहािसक-प्राचीन पाश्वर्भम
ू ी नसताना केवळ नागिरकांच्या
वावरामुळे प्रिसद्धीस आलेल्या िठकाणांपक
ै ी झेड िब्रज हा
कलावंतांदेखील बरेच काही शोधण्यास भाग पाडतो आहे. पूवीर्च्या
पुण्याला नदीपिलकडचा आिण नदीच्या अिलकडचा असे दोन
सामािजक-सांस्कृितक आिण आिथर्क भाग होते. नदीच्या अिलकडचे
पुणे म्हणजे शिनवारवाडा आिण पेठांचे पुण.े त्यावर संस्कृती-परंपरेचा
पगडा होता. खास पुणक
े र पुणरे ींच्या या पेठा म्हणजे मध्यमवगीर्य
पुणक
े रांच्या िनवासस्थान.
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2.

1. Tushar Joag
2. Marcello Maloberti
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(1966, Mumbai, India. Lives in Delhi, India)

The works of Joag have consistently tested the public realm and
democratic processes of Indian cities. Unicell, with its own worker’s
blue uniform and website (www.unicellpwc.org), proposed
satirical public works projects, Spiderman-like suction attachments
for overcrowded trains, sent official letters to high-rise apartment
owners informing them of their imminent displacement. In a
wedding procession, soil from all parts of Bombay was given away
as dowry to corporates. The artist has worked closely with activists
of the Narmada Bachao Andolan, and the damming of rivers has
been a strong metaphor in the artist’s work, perhaps epitomised by
a project in which he rode a motorcycle from Bombay to Shanghai
via Tibet, through villages that would be flooded by proposed dam
projects in both countries.

तुषार जोग (1966, मुंबई, भारत. िदल्ली, भारत येथे वास्तव्य)
जोग यांच्या कलाकृतींनी भारतातील सामािजक स्तरांना आिण
लोकशाहीच्या प्रिक्रयांना सातत्याने तपासले आहे. स्वत:च्या
कामगारांच्या िनळ्या गणवेशातील स्वत: युिनसेलने आिण वेबसाईट
(www.unicellpwc.org)मधून उपहासात्मक सावर्जिनक कामांचे
प्रकल्प, गदीर्च्या ओझ्याने लादलेल्या रेल्वग
े ाड्यांसाठी स्पायडरमॅनसारख्या शोषणार्या संलग्नता प्रस्तािवत केल्या, उं च उभ्या सदिनकांच्या
मालकांना त्यांचे िवस्थापन सुस्पष्टपणे कळवणारी अिधकृत पत्रे
पाठवली. एका लग्नाच्या िमरवणुकीत, मुंबईच्या सवर् भागांतील माती
ही हुंडा म्हणून कॉपोर्रटे ् सना वाटली गेली.
त्यांच्या पुण्यातील कामात, ज्या शहरात जोग अनेक वषेर् रािहले आहेत,
तरूण लोकांच्या समुदायाच्या बाईक्सवर वाकणे, रात्रीच्या
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Tushar Joag, Karma Crisis,
2017. Multiplayer interactive
installation. Dimensions variable.
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In collaboration with Himanshu
Bablani. Courtesy the artist
and Pune Biennale 2017.
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In his work for Pune, a city in which Joag has lived many
years, the artist was inspired by the community of young
people leaning on bikes, enjoying the fall of night, staring
into the LED brightness of many cell-phone screens, talking
while passing messages between them. They, passers-by, and
visitors to the biennale, are invited by Joag to enter a local
wifi network with their phones into a two-dimensional
community. They enter with 125,000 Karma currency,
allowed to plot out their dreams and visions of the city’s
expansion through building apartments, dams and bridges,
buying household supplies, which can be counterweighed
by planting trees. In this game with moral rules, citizenship,
is an exchange of karmas, a primer on living together.

वातावरणाची मजा लुटणे, अनेक सेल - फोनच्या पडचद्यांच्या
एलईडीच्या प्रखरतेत एकटक पहाणे, त्यांच्यातील संदश
े पुढे पाठवताना
बोलणे यातून या कलाकाराला प्रेरणा िमळाली. िबनालेला भेट देणारे
आिण पुढे जाणारे यांना जोग यांच्याकडू न एका स्थािनक वायफाय
नेटवकर् मध्ये त्यांच्या फोनमधून एका िद्विमतीय समुदायात आमंित्रत केले
जाते. ते 125,000 कमर् चलनासिहत प्रवेश करतात, त्यांना इमारती,
सदिनका, धरणे आिण पुलांतनू , घरगुती वस्तू खरेदी करण्यातून
शहराच्या िवस्तृतीकरणाची त्यांची स्वप्ने आिण दृिष्टकोन मांडण्याची
अनुमती असते, ज्याची परतफेड झाडे लावून करता येऊ शकते. या
खेळात, नैितक िनयमांबरोबरच, नागिरकत्व हे कमार्ंच्या बदल्यात
वापरता येत,े जे एकित्रत रहाण्यावरील जणू चेतकच आहे.
जोग यानी िशल्पकलेत सर जेजे स्कुल ऑफ आटर््स मधून 1988 मध्ये
पदवी प्राप्त केली, मागोमाग फॅकल्टी ऑफ फाईन आटर््स एमएसयू
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Joag graduated in Sculpture from Sir JJ School of Arts
in 1988, which was followed by a Masters in Sculpture
at the Faculty of Fine Arts, MSU Baroda (1988-1990),
a Fellowship at the Kanoria Center for Arts, Ahmedabad,
and an artist-residency at Rijksakademie in Amsterdam
(1998-2000). Joag was one of the co-founders of the
Bombay-based artist collective, Open Circle that sought to
engage with contemporary socio-political issues via an
integration of theory and practice. He has convened/curated
international events, screenings and exhibitions individually
and in collaboration. He has also participated in many
prominent national as well as international shows. Currently
he is founding faculty and Associate Professor, Department
of Art Design and Performing Art, School of Humanities
and Social Sciences, Shiv Nadar University.

बडोदा (1988-1990) मध्ये मास्टसर् इन स्कल्प्चर (िशल्पकलेतील
पदव्युत्तर पदवी), कनोिरया सेंटर फॉर आटर््स, अहमदाबाद येथनू
िशष्यवृत्ती आिण िरजक्साकाडेमी आमस्टरडॅ म (1998-2000) साली
एक आिटर्स्ट - रेिसडन्सी प्राप्त केली. जोग हे मुंबई मधील कलाकार
संघाच्या सह-संस्थापकांपक
ै ी एक होते, हे एक खुले वतुर्ळ होते ज्याचे
उिद्दष्ट िसद्धांत आिण सरावाच्या माध्यमांतनू समकालीन सामािजक राजकीय मुद्दय
् ांना समािविष्टत करून घेण्याचे होते. त्यांनी आं तरराष्ट्रीय
कायर्क्रम, प्रक्षेपणे आिण प्रदशर्ने वैयिक्तकरीत्या आिण एकित्रतरीत्या
आयोिजत केली आहेत आिण सहाय्य देखील केले आहे. तसेच त्यांनी
अनेक प्रमुख राष्ट्रीय तसेच आं तरराष्ट्रीय कायर्क्रमांत सहभाग घेतलेला
आहे. सध्ये ते स्कूल ऑफ ह्युमिॅ नटीज आिण सोशल सायन्सेस, िशव
नादर िवद्यापीठात आटर् िडझाईन आिण परफॉिमर्ंग आटर् िवभागात
संस्थापक सदस्य आिण सहायक अध्यापक आहेत.
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Marcello Maloberti
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(Full description and biography page 122)

Kolossal is another example of the way Maloberti transforms
everyday elements into striking and surprising visual experiences. During some evenings of the Biennale, a boom lift is
installed on the riverbanks in the proximity of Z-bridge. A
palm tree is elevated, to the sound of a famous Italian melodic
song of the ‘50s played by a local brass band. Mixing a symbol
of exoticism like the palm tree, the vernacular aspect of the
local band, and the European nostalgic melodic song, Kolossal
stands as a cohabitation of different cultural signs, a mash-up
typical of Maloberti’s alphabet. Strategically located at the
junction of different roads and bridges that connect the old
city to the area of Deccan, the action works as a temporary
landmark in the urban context, as well as the conclusion of the
itinerary of the Biennale, a sort of celebratory fireworks.

माचेलोर् मालोबेतीर् (संपण
ू र् मािहती आिण कलापट पान क्र. 122)
पुणे िबनाले २०१७ साठी त्यानी िनिमर्लेली ‘कलोसल, २०१७’ ही रचना
म्हणजे मालोबेतीर् िनत्याच्या पिरचयातल्या गोष्टी लक्षवेधक आिण
धक्कादायक दृश्य अनुभवांमध्ये रूपांतर करून िशल्पानाही िजवंतपणा
प्राप्त करून देतात याचेच उदाहरण आहे. खजुरीच्या झाडाचा
अविचतपणा, स्थािनक बँड वादकांचा इथल्या बोलीचा स्पशर् आिण जुन्या
काळाची याद देणा-या, गाजलेल्या कणर्मधुर इटािलयन गीताचे स्वर या
िमलाफातून ‘कलोसल’ िविवध सांस्कृितक द्योतकांच्या सहजीवनाचा
प्रत्यय येईल. मालोबेतीर् यांच्या कलादृष्टीचा हा नमुना असेल.
अनेक रस्ते आिण पूल एकमेकांना िजथे िमळतात आिण छेदतात आिण
जुने आिण नवे पुणे शहर िजथे जोडले जाते त्या डेक्कन िजमखाना
पिरसरात ‘कलोसल’ चा आिवष्कार लक्षवेधी ठरेल. ितथेच िबनाले चा
समारोपही होणार आहे.
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Marcello Maloberti, Kolossal, 2017.
Boom lift, palm and brass band.
Installation and performance.
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Dimensions variable. Courtesy
the artist, Raffaella Cortese gallery,
Milano and Pune Biennale 2017.
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V E N U E PA R T N E R S

C A M PA I G N PA R T N E R S

VENUES OPENING HOURS
Phule Museum
महात्मा फुलेसंग्रहालय

11am–5pm

Pune Municipal
Corporation
Printing Press
पुणेमहापालिकेचे
मुद्रणालय

11am–5pm

Pataleshwar Caves
पाताळेश्वर लेणी

4.30–6pm

Jungli Maharaj Temple
जंगली महाराज मंदिर

4.30–6pm

GM Bhosale Underpass
एबीआयएल भूमिगत
पादचारी मार्ग

11am–6pm

PES School (Progressive
Education Society)
प्रोग्रेसिव्ह एज्युकेशन
सोसायटीचेमॉडर्न
हायस्कूल

6–7.30pm

Sambhaji Park
संभाजी उद्
यान

4–8.30pm
Z-bridge
झेड ब्रिज

8–9.30pm

<

MAP

