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ဒီစာအုပ်လေးက အိဇ္ဇဘီးရှင်း ကတ်တလောက် တစ်ခုထက်ပိုပါတယ်။  
အိဇ္ဇဘီးရှင်းတစ်ခုေုံးမှာ ဘယ်ေို ပါဝင်ရမေဲဆိုတဲ့ ေမ်းညွှန်စာအုပ်လေးတစ်
အုပ်ေည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီေမ်းညွှန်စာအုပ်လေးထဲမှာလတာ့ /ရှိ အိဇ္ဇဘီးရှင်း 
အလြကာင်း၊ ပါဝင်ခဲ့သူလတေ၊ အနုပညာရှင်လတေ၊ အနုပညာေက်ရာလတေ
အဖပင် ဖပခန်းလတေ၊ အစီအစဉ်လတေ နဲ့ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်လတေ အလြကာင်း 
ပါဝင်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မမို့၊ မမို့နယ် (၅)ခုရဲ့ လနရာ (၇) ခုမှာ တစ်မပိုင်တည်း 
တင်ဆက် ဖပသထားတဲ့ အိဇ္ဇဘီးရှင်းလတေ အားေုံးဆီကို လေ့ောေည်ပတ်ြို့
အတေက် ေမ်းဖပလဖမပုံနဲ့ အိဇ္ဇဘီးရှင်း ဖပသလနတဲ့ အချနိ်ကာေအတေင်း တစ်လန့
တာ အစီအစဉ်လတေကို လြာ်ဖပထားပါတယ်။ အိဇ္ဇဘီးရှင်း မပီးသေားရင်ေည်း  
ဒီေမ်းညွှန်စာအုပ်လေးကို မှတ်တမ်းအဖြစ်ေည်း သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါ
တယ်။ ဒီစာအုပ်လေးကို အိဇ္ဇဘီးရှင်းလတေမှာ အခမဲ့ ရယူပါ။ /ရှိ ကပ်ခောလေး
လတေကို သေားခဲ့တဲ့အနုပညာဖပခန်း လတေမှာ ရယူေိုက်ပါ။ အိဇ္ဇဘီးရှင်းကိုေည်း 
အခမဲ့ ောြကည့်နိုင်ပါတယ်။

This little book is more than just an exhibition catalog. It is also 

a guidebook to the art, artists, spaces, bus stops, events and 

happenings throughout the exhibition. You may collect this  

book at the spaces and collect the various /ရှိ stickers across  

the different venues as you explore Yangon. All venues are free 

to enter. See you at /Shi!



မာတိကာ CONTENT

ဒါရုိက်တာအမှာစကား

/ရိှ အ ေြကာင်း
 ေရခဲဆုိင်/ရိှ

ဘုိက ေလး ေစျး/ရိှ

၄၆လမ်း/ရိှ

ပန်းဆုိးတန်း/ရိှ

 ေမာ်တင်/ရိှ

ဆိပ်ကမ်းသာ/ရိှ

 ေအာင်မဂ� လာ/ရိှ

ဒုိ့အိမ်

ဒုိ့အိမ်

 ေလာကနတ် အနုပညာြ ပခန်း

ကလသာ အနုပညာြ ပခန်း

အရသာခံ

About '/Shi'

Feature Artist #1

Feature Artist #3

Feature Artist #2

Feature Artist #4

Feature Artist #5

Venue Artworks
(Part 1)

Venue Exhibition

Venue Artworks
(Part 1)

Venue Exhibition

Venue Program

Venue Artworks
(Part 1)

Venue Artworks
(Part 1)

Venue Artworks
(Part 1)

Venue Exhibition

Venue Artworks
(Part2)

Venue Artworks
(Part2)

Venue Artworks
(Part 1)

Yae-Khae-Saing/Shi

Bogalayzay/Shi

46-Lan/Shi

Pansodan/Shi

Maw-Tin/Shi

Seikkantha/Shi

Aung-Mingalar/Shi

Venue: 

Venue: 

Venue: 

Venue: 

Venue: 

Venue: 

Venue: 

Goethe-Institut Myanmar

Doh Eain

Doh Eain

Lokanat Galleries

Myanm/art

Kalasa Art Space

Ayathakan

Director’s Message

'ြ ပန်လည်ချိတ်ဆက်' အ ေြကာင်း

အိဇ္ဇဘီးရှင်း  ေဖာ်ြ ပချက်

ကျူ ေရတုိရီရယ်အဖဲွထု့တ်ြ ပန်ချက်

ပဲွအစီအစဥ်

ဘတ်စ်ခရီးစဥ်/ရိှ

အနုပညာစာမူစာတမ်း/ရိှ

ဂီတ/ရိှ

ဗီဒီယုိရံု/ရိှ

တခဏြ ပ/ရိှ

အနုပညာစာမူ၊ စာတမ်းဖိတ် ေခါ်ြ ခင်း

About 'Reconnect'

Exhibition Statement

Curatorial Team Statement

Program List

Symposium/Shi

Bus Tour/Shi

Music/Shi

Screening/Shi

Performance/Shi

Art Writing Open Call

'Reconnect' Artists
'/Shi' Artists

12-20

10-11

34-35

64-65

51-52

68-69

82-83

40-43

54

57-58

71

79

72

77

67

58

75-76

80-81

44-50

55-56

36-50

66-67

53-56

70-72

73-77

78-81

21

24-27

28-33

59-63

84

85

86-89

90

91

92-93

22
23



CURATORIAL TEAM & 
PROGRAM COORDINATION

GOETHE-INSTITUT MYANMAR

Curator & Programme Director

Director

Exhibition Branding & Editorial Design

Cultural Program Coordination

Programme Manager & Communication

Cross-departmental Public Relations Assistant Digital Communication

General Coordinator Assistant to the General Coordinator

Curatorial Coordinator & Research

Assistants to the Curatorial Team

A/V Technician & Video Mapping artist

Sid Kaung Sett Lin

Mona Kriegler

Zune Htet

Haymann Oo, Kaiza Tin Moong

Min Chit Paing

Wint Pwint Phyu Aung Zin Wai Naing 

Nang Si Monn Tip Zaw Win

Diana Nway Htwe

Yadanar Aung, Khine Thazin Aung, 
Wai Yan Aung

Winston (Kyaw Zin Thant)

တည် “ရိှ” 
 ေရာက် “ရိှ” 
ထွက် “ရိှ” 
 ေတွ ့“ရိှ” 
ရ “ရိှ”

လက် “ရိှ” 



/ရိှ 
အ ေြ ကာင်း

/ရှိ က ဖမန်မာနိုင်ငံ ရန်ကုန်မမို့မှာ ကျင်းပမယ့် 
အနုပညာဖပပေဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။၂၀၂၂ခုနှစ် ၊ 
နိုဝင်ဘာေ၊ (၁၂) ရက်လန့ကလန ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ 
ဇန်နဝါရီေ၊ (၁၂) ရက်လန့ အထိ (၄၄) ရက် 
ြကာဖမင့်မယ့် အိဇ္ဇဘီးရှင်း တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 
ရန်ကုန်မမို့ရဲ့ လကျာရိုး ဗီဇဖြစ်တဲ့ ဘတ်စ်ကား
ေ မ်း လြကာ င်း များ လပါ် မှာ အ လဖခ ခံ ထား တဲ့  
မမို့တေင်းရှိ လနရာ (၇) ခုကို ဂရုတစိုက် စီစဉ်
ထားမပီးလတာ့ အနုပညာရှင်လပါင်း (၅၀) လကျာ်
ရဲ့ အနုပညာေက်ရာလပါင်း (၄၀) လကျာ်ကို 
လေ့ောစူးစမ်းြို့ ြိတ်လခါ်ေိုက်ပါတယ်။

ABOUT 
/SHI

/Shi is an art exhibition in the city of 
Yangon, Myanmar. /Shi is on for 44 
days from 12 November 2022 to 12 
January 2023. Based on bus routes, 
the backbone of Yangon’s DNA, you are  
invited to explore 40+ artworks by 
50+ artists and creatives carefully  
orchestrated across 7 venues across 
the city.



 ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ Goethe-Institut Myanmar က Reconnect  အနုပညာစီမံချက်အား 
စတင် လဆာင်ရွက်ခဲ့မပီး၊ လဒသခံအနုပညာရှင်တို့ ေုပ်လဆာင်ြို့ လမှော်ေင့်ထားြကတဲ့ 
အနုပညာစီမံချက်တစ်ခုအတေက် ထုတ်ေုပ်လရးလထာက်ပံ့လြကးများ လေှောက်ထား
နိုင်ရန် အားေုံးကို ြိတ်မန္တကဖပုခဲ့ပါတယ်။ Reconnect အနုပညာစီမံချက်ရဲ့
ရည်ရွယ်ချက်ဟာ အဆက်အစပ် ဖပတ်လတာက်လနချနိ်ကာေမျ ိုးမှာ အနုပညာ 
နယ်ပယ်အားေုံးနဲ့ ြေံ့မြိုးမှုအဆင့်အသီးသီးတုိ့မှ အနုပညာရှင်တို့ အတေက် အနုပညာ 
ေက်ရာလတေ ဆက်ေက် ထုတ်ေုပ်နိုင်လစြို့ပါ။ ၂၀၂၁ခုနှစ်မှာေည်း ထပ်မံြိတ်လခါ်ခဲ့
မပီး၊ ထုတ်ေုပ်မှု လထာက်ပံ့လြကးလပါင်း ၆၈ ခုကို ေေတ်ေပ်အနုပညာစုလပါင်းအြေဲ့များ
နဲ့ တစ်သီးပုဂ္ဂေ အနုပညာရှင်များအတေက် လထာက်ပံ့ချးီဖမှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။

 Shi (/ရှိ) ဆိုတဲ့ စကားေုံးဟာ အဓိပ္ပါယ်အမျ ိုးမျ ိုးရှိမပီး၊ ဒီလနရာမှာလတာ့  ဒီလနရာမှာ
ရှိဖခင်း၊ ရှိလနဖခင်း ေို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။ 

 /Shi (/ရှိ အိဇ္ဇဘီးရှင်း) ဖပပေဲဟာ Reconnect အနုပညာစီမံချက်ကို အနုပညာ
ရှင်များ၊ အဖခားအနုပညာရှင်များရဲ့ ကျယ်ကျယ်ဖပန့်ဖပန့်၊ မတူကေဲဖပားတဲ့အဖမင်
များ ပါဝင်ရလအာင် အလသအချာ တင်ဆက် ထားပါတယ်။ ဒါလတေဟာ ဖပခန်း
တာဝန်ခံများ ဖြစ်ြကတဲ့ Sid Kaung Sett Lin ၊  Diana Nway Htwe ၊ Min Chit 

Paingနဲ့ Nang Si Monn Tip တို့ရဲ့ အံ့မခန်း ကကိုးစားအားထုတ်မှုလြကာင့်ပါ။    

 တင်ဖပမှုစင်ဖမင့်တစ်ခုကို ြေင့်ေှစ်ရာမှာ ချတိ်ဆက်မှုနဲ့ ဆက်သေယ်မှု တို့ဟာ အခရာ
ကျပါတယ်။ ဒါမှေည်း ပိုမပီးကျယ်ကျယ်ဖပန့်ဖပန့်သိဖမင်နိုင်မှာဖြစ်မပီး၊ ဖမန်မာနိုင်ငံရဲ့ 
ေတ်တလော အနုပညာ နယ်ပယ်ကို ဘယ်အရာကလရွ့ေျားလစတယ်၊ ဘယ်အရာနဲ့ 
ထိပ်တိုက်ကကုံလတေ့လနတယ် စတာလတေကိုသိရှိကာ၊ အနုပညာေက်ရာလတေကို ြန်တီး
ေုပ်ကိုင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါလတေထဲမှာ လနရာခေင်သီးသန့်နဲ့ ေှေပ်တစ်ဖပက်ပါဝင်မှု

/SHI (/ရိှ အိဇ္ဇဘီးရှင်း) ြ ပပဲွသုိ ့
လာ ေရာက် ြက ေသာ စာဖတ်သူများနဲ ့
ဧည့်သည် ေတာ်များရှင်. . .

လတေကလန တာဝန်လပးေက်ရာအသစ်များအထိ 
ပါဝင်ပါတယ်။ အလဟာင်းနဲ့ အသစ်၊ အန်နာလော့ခ် 
နဲ့ ဒီဂျစ်တယ်၊ ပန်းချနီဲ့ ဓာတ်ပုံ၊ ပန်းပုနှင့် တပ်
ဆင်ဖခင်းအနုပညာစတဲ့ အနုပညာေက်ရာလတေ
ကို တစ်လနရာထဲမှာပဲ ဖပပေဲတစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်စပ်
ဖပသထားမပီး၊ အဖမင်ပိုင်းနဲ့စကားလဖပာဖခင်းတစ်ရပ ်
ကို မိတ်ဆက်ထားတာမို့၊ စုလပါင်းညှိနှိုင်း လဆာင် 
ရွက်မှုအကျ ိုးရေဒ် အသစ်များနဲ့၊ ထူးဖခားဖခင်း
လတေကို သိရှိသေားမှာဖြစ်ပါတယ်။ 

 /Shi (/ရှိ) ဖပပေဲကလန အလတေ့အကကုံအသစ်
များေည်းရ၊ ကေဲဖပားဖခားနားမှုတစ်ခုခုကိုေည်း  
ရရှိမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အဖပင် အချနိ်နဲ့ အတိုင်း 
အတာ၊ ပုံသဏ္ဌာန်နဲ့ အနှစ်အသားမှာရှိတဲ့ သာမန်
အရာလတေထဲ က တစ်ခုခုကိုလတာင် ရရှိသေားနိုင်ပါ
တယ်။

 ဒီဖပပေဲရဲ့ လနာက်ထပ်သလဘာတရားကလတာ့ 
ဖပပေဲောသူဧည့်သည်လတေကို (တစ်မူထူးဖခားမပီး၊ 
သမိုင်း အလဟာင်းလရာ၊ ဖြစ်ထေန်းလပါ်လပါက်ောစ
သမိုင်းအသစ်တို့လရာရှိတဲ့) အနုပညာလနရာအမျ ိုး
မျ ိုးဆီကို တည်လနရာေည်းအဖြစ်ေည်းယူ၊ ပိုမပီး
ေည်းအလရးပါ၊ အမှတ်တရအဖြစ်ေည်းမှတ်ယူ
ေို့ရတဲ့ မမို့တစ်ဝိုက်နဲ့ မမို့အတေင်း လရွ့ေျား
သေားောတဲ့ ေူထုသယ်ယူ ပို့လဆာင်လရး ဘတ်စ် 
ကားမှတ်တိုင် များမှတစ်ဆင့် အဓိက ေမ်းညွှန်
ဖပသလပးေိုဖခင်းပါ။ ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်လတေဟာ 
ေူများစောအတေက် အလရးပါလနဆဲ ဖြစ်မပီး၊ လနရာ
လဒသလတေကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်သေယ်လပးကာ၊ 
ရပ်ရွာများနဲ့ အနီးဝန်းကျင် စရိုက်ေက္ခဏာ များ
ကိုေည်း ချတိ်ဆက်ထားပါတယ်။ /Shi (/ရှိ) 
ဖပပေဲဟာ ေေတ်ေပ်စော လရွ့ေျားမှု၊ သေားောမှုကို 
လြာ်ဖပဖခင်းေည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဖပပေဲတစ်ပေဲေုံးကို 
ြကည့်နိုင်ြို့၊ အလြကာင်းအရာနဲ့ အဆက်အစပ် 
လတေကို အဖပည့်အဝနားေည်နိုင်လအာင် ကျွန်မတို့
ဟာ တစ်လနရာမှ တစ်လနရာကို သေားရမှဖြစ်မှာပါ။

အြေဲ့အစည်းအသီးသီး ၊လနရာကေက်ေပ်များနဲ့   
လနရာဌာနများ အားေုံးပါဝင်နိုင်လအာင် ချည်းကပ ်
 ေုပ်လဆာင်ရာမှာ ကျွန်မတို့အလနနဲ့ အဓိပ္ပါယ်အရှိ
ဆုံး လြာ်ဖပနိုင်တာက ပါဝင်ဖခင်း၊ ဆက်ဆံဖခင်း၊ 
ချည်းကပ်နိုင်ဖခင်းနဲ့ ဆက်သေယ်နိုင်ဖခင်းတို့ပဲဖြစ်
ပါတယ်။ “ထိလတေ့ခေင့်မရဖခင်း”ေို့ တိုက်ရိုက်အရ
လရာ၊ တင်စားချက်အရလရာ ဆိုေိုရင်းကို ကျွန်မ
တို့ နားေည်မိတာက အဆက်အသေယ်မရှိဖခင်း 
ဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပါပဲ။ /Shi (/ရှိ) ဖပပေဲရဲ့ ဆိုေိုရင်းက 
အရာရာကို “ဖပန်ေည်ထိလတေ့နိုင်”ြို့ပါ။

 အတူတကေြန်တီးတယ်၊ ထုတ်ေုပ်မပီး၊ ဗဟု 
သုတကို ြေှယ်တယ်ဆိုတာ အမှန်လတာ့ အရင် 
တုန်းက ကျွန်မတို့ ဆက်သေယ်ေို့မရတဲ့ သူ
လတေအားေုံးနဲ့ ဆက်သေယ်တာ  Reconnecting 

ေုပ်တာဖြစ်မပီး၊ ေူလတေ၊ လနရာကေက်ေပ်လတေ
နဲ့ အနုပညာကို တစ်ခုနဲ့တစ်ခု တိုက်ရိုက်ဖြစ်လစ၊ 
သေယ်ဝိုက်၍ဖြစ်လစ ထိလတေ့လစတာပါ။ ဒါလြကာင့် 
အသိုင်းအဝိုင်းလတေ နိုးထောမပီး၊ လပါင်းသင်း
ဆက်ဆံမှုလတေ ဖပန်ေည် ဖြစ်ထေန်းောတယ်။ ေူမှု 
ဆက်ဆံလရးကိုေည်း ဖမှင့်တင်လပးပါတယ်။

 လဖပာဆိုတင်ဖပဖခင်း အမျ ိုးလပါင်းငါးဆယ်လကျာ ်
ပါဝင်တဲ့ အနုပညာ၊ အနုပညာရှင်များနဲ့ အနု 
ပညာ လနရာလတေဟာ ပရိသတ်အသစ်၊ ပရိသတ်
အလဟာင်းတို့နဲ့ စကားစမည်လဖပာဆိုြကရင်း၊ 
အဓိက ဆက်သေယ်သူများအဖြစ် လဆာင်ရွက်
ြကကာ၊ အရာရာကို နည်းေမ်းအသစ်များဖြင့် 
လပါင်းစပ်ရင်း ရှင်သန်လစမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ
လြကာင့်ေည်း မမဲမမံတဲ့ အဆက်အသေယ်ဖပတ်
လတာက်ဖခင်းရဲ့ ကေက်ေပ်လတေကိုလတာင်မှ ပိတ်
ပစ် ေိုက်နိုင်လကာင်းပါရဲ့။ /Shi (/ရှ)ိ ဖပပေဲဟာ 
ဖြတ်သေားဖြတ်ောေူများနဲ့ “အနုပညာကို မသိ
တဲ့” ပရိသတ်ကိုပါ ဝင်ောြကည့်ြို့ ြိတ်လခါ်ပါ
တယ်။ /Shi (/ရှိ) ဖပပေဲဟာ မျ ိုးဆက်လတေတစ်ခုနဲ့ 
တစ်ခု အဖပန်အေှန်လပါင်းစပ်တာ၊ “လနရာဌာန
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အဖပန်အေှန်လပါင်းစပ်တာ” ဖြစ်တဲ့အတေက် ၎င်း
ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ မတူကေဲဖပားတဲ့စစ်မှန်ဖခင်းအမျ ိုး
မျ ိုးတို့နဲ့ အဖပန်အေှန် ဆက်သေယ်ထားပါတယ်။ 
ဖပပေဲလြကာင့် ကျွန်မတို့ဟာ စိတ်ကူးပုံလြာ်နိုင်မယ်၊ 
ကျွန်မတို့မှာ လမှော်ေင့်ချက်လတေ ဖြစ်ောနိုင်ပါ
တယ်။

 ကိုေိုနီစနစ်လနာက်ခံအလတေးအလခါ်ရဲ့ အဓိက
အလရးအသားဖြစ်တဲ့ Édouard Glissant ရဲ့ 
Poetics of Relation (1990) ကို အမှတ်ရမိရင်း၊ 
“အမျ ိုးအမည်သတ်မှတ်ချက်တစ်ခုစီတိုင်းသည် 
တစ်ဖခားအရာ နှင့် ဆက်သေယ်လပါင်းစပ်ဖခင်း
ဖြင့် ကျယ်ဖပန့်ရသည်” (၁၁) ဆိုတဲ့ အယူအဆ
ကို ထင်ဟပ်ပါ တယ်။ /Shi (/ရှိ) ဖပပေဲဟာ ကဗျာ
ဆက်သေယ်မှုများရဲ့ ပုံသဏ္ဌာန်လြာ်ဖပချက်တစ်ခု
ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ အေှလဗဒကို အဖပန်အေှန် 
ဆက်သေယ်တဲ့အရာများနဲ့ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်
ရုံမကဘဲ၊ အေွှာအမျ ိုးမျ ိုးနဲ့ ေူမှုယဉ်လကျးမှု၊ 
နိုင်ငံလရးထိလတေ့မှုတို့နဲ့ပါ အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ် 
ပါတယ်။

 /Shi (/ရှိ) ဖပပေဲဟာ တက်ကကဖခင်းတစ်ခု
ကို ဖြစ်လစမပီး၊ အလဖခအလနလတေကိုလရာ၊ ဆက်
သေယ်မှု တဒဂလတေကိုလရာ ြန်တီးလပးရုံသာမက
ပဲ၊ ထိလတေ့မှုကိုေည်းဖြစ်လစမပီး၊ “ဆက်စပ်မှု
စေမ်းအင်”ရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ဘယ်လောက် ရှိသေဲဆို
တာကို မီးလမာင်းထိုးဖပမပီး၊ မလရရာမလသချာတဲ့
အချနိ်လတေမှာလတာင် ခိုင်မမဲတဲ့အရာ၊ အလဖခခံများ
ကိုသင်ြကားလပးဖခင်းဖြစ်လြကာင်း ဖပသလနတာ 
ပါပဲ။

 /Shi (/ရှိ) ဟာ ကမ္ဘာနဲ့ လဒသတေင်းအနုပညာ
လောကဆီကို အကျယ်တဝင့်လဖပာဖပချက်ဖြစ်
တဲ့ ကျွန်ုပ်တို့ တည်ရှိလနဆဲဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့
အလြကာင်းဖခင်းရာကို အသိလပးတာ ဖြစ်မပီး၊ 
ကျွန်မတို့ဟာ သူ့ရဲ့ပါဝင်မှု အတေက် လနရာတစ်

လနရာကို လတာင်းဆို လနဆဲပါ။ တစ်သီးပုဂ္ဂေဖြစ်
လစ၊ အစုအလပါင်းဖြစ်လစ အနုပညာနဲ့ ယဉ်လကျးမှု
အသိုင်းအဝိုင်းလတေဟာ ရှင်သန်ြို့ ရုန်းကန်လန
ရဆဲဖြစ်မပီး၊ အခက်အခဲလတေ ရှိပါတယ်။ ဒီေို  
မလရရာ မလသချာတဲ့အချနိ်လတေမှာ အနုပညာရှင်
လတေဟာ ဆက်ေက် ေုပ်လဆာင်လနရပါတယ်။ 
ထုတ်ေုပ်တာကို ေုပ်လဆာင်ရတယ်၊ ကျွန်မ
တို့ပတ်ဝန်းကျင်လောကရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို ကျွန်မ
တို့ သိနားေည်ောလအာင်ကူညီလပးတယ်၊ အြိုး
မဖြတ်နိုင်တဲ့ သုံးသပ်ချက်လတေ၊ အဖမင်လတေကို  
လပးတယ်။ ဒါဟာ သတ္တိပါပဲ။

 /Shi (/ရှိ) ဟာ မမို့နဲ့ နိုင်ငံတို့ရဲ့နယ်နိမိတ်
လတေရဲ့အထက်ကို လကျာ်မပီး အသိလပးဖခင်းေည်း
ဖြစ်ပါတယ်။ အနုပညာအခင်းအကျင်းဟာ ဒီမှာ
တည်ရှိလနဆဲပဲေို့ ဆိုေိုတာပါ။ ဘဝင်မကျလပ
မဲ့ အနုပညာကို ထုတ်ေုပ်လနတယ်။ လယဘုယျ
ဖပဌာန်းချက်ကို လကျာ်ေေန်မပီးေည်း အနုပညာ
ကိုထုတ်ေုပ် လနပါ တယ်တဲ့။ (here! ဘယ်လနရာ
မှာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အနာဂတ်မှာ ဘယ်မှာပဲရှိရှိပါ။) ဒီမှာ 
here! ဒီလနရာမှာ အဖြစ် ရှိလနတုန်းပဲ။ /Shi (/ရှိ) 
ဟာ အခက်ခဲဆုံးအချနိ်မျ ိုးမှာမှ အသက်ဝင်ော
ဖခင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။

 ဒါလြကာင့်မို့ ကျွန်မလဖပာြကားချင်တဲ့အလြကာင်း 
အရာက /Shi (/ရှိ) ဖပပေဲရဲ့လနာက်မှာရှိတဲ့ 
ငယ်ရွယ်မပီး ြန်တီးနိုင်စေမ်းရှိတဲ့ထူးချွန်သူအြေဲ့
ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်စားဖပုထား
တဲ့ မျ ိုးဆက်လတေကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။ ၂၀၂၂ 
ဇန်နဝါရီေမှာ ရန်ကုန်မမို့ကို ကျွန်မ ပထမဆုံး
လရာက်ရှိောချနိ်က ကျွန်မကို ကကိုဆိုခဲ့ြကသူ
လတေနဲ့ ဖမန်မာနိုင်ငံရဲ့အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းကို 
ရည်ညွှန်းပါတယ်။

 ကျွန်မအလနနဲ့ သူတို့ရဲ့ဗဟုသုတ၊ ထိုးထေင်း
သိဖမင်မှုနဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတို့ကို ရက်ရက်လရာလရာ 

မှေလဝမပီး၊ လဖမဖပင်မှာယခင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့၊ ယခု
ဖြစ်ပျက်လနတဲ့ ရှုပ်လထေးေှတဲ့အလဖခအလနကို သိ
နားေည်ရလအာင် နဲ့ အလရးတကကီးေိုအပ်ချက်
များဟာ ဘာဖြစ်တယ်၊ ဘာေိုအပ်တယ် ဒါမှ
မဟုတ် ဘာလတေမရှိြကလတာ့ဘူး၊ သဲသဲကေဲကေဲမသိ
ဘဲ ဘာလတေ ဆုံးရှုံးသေားမပီ၊ ဘယ်ေမ်းအသစ် ဒါ
မှမဟုတ် ကေဲဖပားတဲ့ ေမ်းလြကာင်းကို ကျွန်မတို့
လေှောက်ရမယ်ဆိုတာကို မှေလဝလပးတဲ့အတေက် 
ေှိုက်ေှိုက်ေှဲေှဲ လကျးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ 

 ကျွန်မနဲ့ ကျွန်မရဲ့အြေဲ့လတေကို ေမ်းညွှန်လပးခဲ ့
ြကမပီး၊ Goethe-Institut ေို အြေဲ့အစည်း
တစ်ခုအလနနဲ့ ဘာကို အကူအညီဖပုနိုင်တယ်၊ 
ေုပ်လဆာင်နိုင်တယ်၊ အဓိပ္ပါယ်ရှိမပီး၊ ပတ်သက် 
စပ်ဆိုင်တဲ့ယဉ်လကျး မှုအစီအစဉ်နဲ့ အဖပန်အေှန်
ယဉ် လကျးမှု ြေှယ်လရးအစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို  
စတင်လြာ်လဆာင်နိုင်မယ်ဆိုတာကို ေုပ်လဆာင်
ဖပသေားမပီး ဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစီအစဉ်လတေမှာ 
တက်တက်ကကကက နားလထာင်ဖခင်းဟာ အဲဒီ 
အဓိပ္ပါယ်သတ်မှတ်ချက်ပါပဲ။

 ဒီဖပပေဲစီမံချက်ရယ်၊ ဖပပေဲရဲ့အမျ ိုးစုံတဲ့အစီအစဉ်
လတေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဆက်ဆံမှုကို ကျယ်ဖပန့်လစ
နိုင်မယ်၊ ဖပန်မပီးလေ့ောနိုင်မယ်၊ အသစ်ဖြစ်တည်
နိုင်မယ်ေို့ ကျွန်မတို့ လမှော်ေင့်ထားပါတယ်။

 နိဂုံးချုပ်အလနနဲ့ လအာက်လြာ်ဖပပါအတိုင်း 
ေှိုက်ေှိုက်ေှဲေှဲလကျးဇူးတင်ချင်သူများကလတာ့ 
. . .
 ဖပပေဲတာဝန်ခံအြေဲ့ဖြစ်မပီး၊ ဖပပေဲတာဝန်ခံအြေဲ့
ဟာ တီထေင်စမ်းသစ်မှု၊ ြန်တီးနိုင်မှုနဲ့ တတ်ကျွမ်း 
နားေည်မှုတို့သာမက မဖြစ်စလောက်အချနိ်
အတိုင်းအတာမှာဘဲ ဒီစိန်လခါ်မှုရှိေှတဲ့အေုပ်
ကို ပေင့်ပေင့်ေင်းေင်း ေက်ခံေုပ်ကိုင်ခဲ့မပီး၊ ပါဝင်
လဆေးလနေးသူများစော၊ ပါဝင်ဆင်နွှဲသူများစောတို့နဲ့
ေုပ်ကိုင် လဆာင်ရွက်ခဲ့ြကပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ လဒသ

တေင်းအနုပညာလောက၊ ယဉ်လကျးမှုအြေဲ့အစည်း
များနဲ့ တက်သစ်စ ေူငယ်ေူရွယ် အနုပညာရှင်
လတေအလပါ် ထိုးထေင်းသိဖမင်ထားမှု လတေကို ဒီဖပပေဲ
မှာ ကျွန်မတို့ ဖမင်လတေ့၊ ထိလတေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။

 လနာက်ထပ် လကျးဇူးတင်ရမှာက ကျွန်မတို့ရဲ့ 
ကျင်းပရာလနရာတေဲြက်များဖြစ်ြကမပီး၊ ပါဝင်
ြကတဲ့ အနုပညာရှင်များစောကို ယုံြကည်၊ 
ေက်တေဲေုပ်လဆာင်ခဲ့ြကဖခင်း၊ /Shi (/ရှိ) ဖပပေဲရဲ့
အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပေင့်ပေင့်ေင်းေင်း ပါဝင်ခဲ့ြက
ေို့ပါ။ သူတို့မှာ သိသာထင်ရှားတဲ့ကိုယ်ပိုင်သမိုင်း
လတေရှိြကပါတယ်။ တစ်ချ ို ့ဆို အလရးအကကီးဆုံး
ဖြစ်တဲ့ ယဉ်လကျးမှုလနရာဌာနများ ရှားပါးလန
ချနိ်မှာ တစ်ဖခားတက်သစ်စ အနုပညာရှင်များ၊ 
အနုပညာလောကနဲ့ အနုပညာရှင်များအတေက် 
အရှည်ြကာဆုံးအလထာက်အပံ့များပင် ဖြစ်ခဲ့ြက
ပါတယ်။

 လနာက်ထပ်လကျးဇူးတင်ရမှာက လခတ်မပိုင်အနု
ပညာဖမင်ကေင်းကို လနရာဌာနအဖြစ် လထာက်ပံ့လပး 
လသာ Myanm/art၊
 လနာက်ထပ်လကျးဇူးတင်ရမှာက ၁၉၆၃ ခု
နှစ်များဆီကတည်းက Goethe-Institut နှင့်
အတူ ဖပပေဲများ စီစဉ်ကျင်းပခဲ့မပီး ဖြစ်မပီး၊ ထိုစဉ်
က ပါဝင်ခဲ့ြကလသာ အနုပညာရှင်များစောတို့သည် 
ဖမန်မာနိုင်ငံ၏ ဦးလဆာင် အနုပညာလောကတေင် 
အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ပါဝင်လနြကတဲ့ Lokanat 

Galleries၊
 ရည်ရွယ်ချက်စုံ၊ တိုင်းဖပည်ရဲ့ စိတ်ဝင်စားြေယ် 
အနုပညာသမိုင်းနှင့် အမှတ်တရ တစ်ချ ို ့နှင့် ဖပည့်
နှက် လနလသာ အနုပညာလနရာအဖြစ် ကကိုဆိုလသာ 
Kalasa ဖပခန်း၊ 
 အနုပညာများ ရှင်သန်ဖြစ်ထေန်းြို့အတေက ်
အ လရး တ ကကီး ေု ပ် လဆာ င် လသာ င ယ် ရွ ယ် မပီး ၊
ခေန်အားဖပည့်ေှတဲ့ Ayathakan၊ 
 ယဉ် လကျးမှုအလမေအနှစ် နဲ့ ဗိသုကာဆို င် ရာ
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ဖပနေ်ည ်ထနိ်းသမိ်းလရးနယပ်ယမ်ှာ  ရပရ်ွာအသိငု်း 
အဝိုင်းက ဦးလဆာင်လမာင်းနှင်မပီး၊ အံ့ဩသင့်စရာ
အေုပ်ေုပ်ကိုင်တဲ့ Doh Eain ၊ 
 ဒီ လနရာလတေဟာလတေ့ဆုံ ပေဲ လနရာများအ ဖြစ်
လရာ၊ အစည်းအလဝးကျင်းပရာလနရာ ဒါမှမဟုတ် 
ချတိ်ဆက်ရာနဲ့ တင်ဆက်ရာ စင်ဖမင့်များဖြစ်လပး
ခဲ့ြကပါတယ်။ အနုပညာများဆက်ေက် ြန်တီး 
နိုင်ြို့နဲ့ ယဉ်လကျးမှုဆိုင်ရာအလမေအနှစ်နဲ့ ၎င်းရဲ့
သမိုင်းကို ထိန်းသိမ်းြို့၊ ကာကေယ်ြို့ ကျွန်မတို့က
ေည်း လထာက်ပံ့ရာမှာ ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်
ထားပါတယ်။

 Reconnect မှ ပါဝင်ဆင်နွှဲြကလသာ အနုပညာ
ရှင်များအားေုံးတို့ကိုေည်းလကာင်း၊

 ထိုမှတစ်ြန် -
 ဒီဇိုင်နာ  Zune Ei Htet ကိုေည်း ကျွမ်းကျင်မှု၊ 
စိတ်ရှည်နိုင်မှုတို့အတေက်ေည်းလကာင်း၊
 ကျွန်မတို့ရဲ့ ပုံနှိပ်လရးတေဲြက် Xenon ကိုေည်း
ေို ေို ေား ေား လထာ က် ပံ့ လပး မှု အ တေ က်  
ေည်းလကာင်း၊
 လနာက်ကေယ်မှ ေုပ်ကိုင်လဆာင်ရွက်လပးလသာ 
လစတနာ့ဝန်ထမ်းများ၊ ကျွမ်းကျင်သူများအားေုံး
တို့ကို ေည်းလကာင်း၊
 Goethe-Institut Myanmar ရဲ့ ယဉ်လကျးမှု
အစီအစဉ် ညှိနှိုင်းလဆာင်ရွက်လရးရာ တာဝန်ရှိ 
သူများဖြစ်တဲ့ Haymann Oo  နဲ့ Kaiza Tin 

Moong တို့ကိုေည်း သူတို့ရဲ့ စဉ်ဆက်မဖပတ် 
ေုပ်လဆာင်လပးမှုလတေအတေက်ေည်းလကာင်း၊
 ယခင် ယဉ်လကျးမှုမန်လနဂျာ Zon Sabal 

Phyu ကိုေည်း သူမ၏ကကီးလေးလသာအေုပ်၊ 
စိတ်ကူးစိတ်သန်းများနဲ့ကနဦးလဆာင်ရွက်မှု
များအတေက် ေှိုက်ေှိုက်ေှဲေှဲ လကျးဇူးတင်ရှိ
ပါတယ်။ သူ မပါဝင်ဘဲ Reconnect အား အမှန်
တကယ်ဖြစ်ောလအာင် ကျွန်မတို့ ေုပ်လဆာင်နိုင်
မှာမဟုတ်ပါ။

 Goethe-Institut ဟာ ဖမန်မာနိုင်ငံမှာ အနု 
ပညာနှင့် ယဉ်လကျးမှုထုတ်ေုပ်ဖခင်း၊ ယဉ်လကျးမှု
ဆိုင်ရာ အလဖခခံအလဆာက်အအုံများအား အဆက် 
မဖပတ်လထာက်ပံ့ဖခင်းတို့ကို ေုပ်လဆာင်လပးေျက်
ရှိပါတယ်။ /Shi (/ရှိ) သည် ဤ သံဓိဋ္ဌာန်တစ်ရပ်
ဖြစ်သည်။

စံလင်းထွန်း ဘာသာပြန်သည်။ 

ရန်ကုန်၊ လအာက်တိုဘာ ၂၀၂၂
Mona Kriegler

ဒါရိုက်တာ
Goethe-Institut Myanmar

DEAR 
READERS AND 
VISITORS OF 
/SHI EXHIBITION 
(/ရိှ အိဇ္ဇဘီးရှင်း),

 In 2020, the Goethe-Institut Myanmar launched the Reconnect  
project, a wide-reaching open call addressed to local artists  
to apply for production grants for a project they anticipated  
undertaking. Reconnect aimed to support artists from all artistic 
fields and stages of development to continue producing artwork 
in times of disconnection. Another call was launched in 2021 
that resulted in a total of 68 production grants being awarded to  
support independent art collectives and individual artists. 

 The letter /Shi (/ရှိ) has several meanings—one of them is being 
here_being present!

 The exhibition /Shi (/ရှိ အိဇ္ဇဘီးရှင်း) presents Reconnect artists 
and many other artists to ensure the inclusion of wide-ranging 
and diverse perspectives thanks to the wonderful curatorial 
team of Sid Kaung Sett Lin, Diana Nway Htwe, Min Chit Paing and 
Nang Si Monn Tip. 

 To open a presentation platform, networking and connection 
were important to draw an even broader picture that presents 
what moves and confronts Myanmar’s current artistic realm and 
which is negotiated in the works. These range from site-specific 
and ephemeral contributions to new commissioned pieces.  
Old and new, analogue and digital, painting and photogra-
phy, sculpture and installation—the works of art meet by be-
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ing placed in each other’s exhibition  
context in one space and begin a  
visual conversation that explores new  
synergies and distinctions. 

 /Shi (/ရှိ) anticipates fostering new 
experiences, presents something  
different, perhaps even something out 
of the ordinary in time and scale, form 
and content. 

 The satellite nature of this exhibition 
with a focus on guiding the visitors 
to different art spaces (all with their 
own unique, old and newly emerging  
histories) by means of landmark bus 
stops that serve as orientation but 
more importantly as a reminder that 
movement in and around the city via 
public transport is still crucial to so 
many and connects locations to each 
other while linking communities and 
neighborhood characteristics. /Shi (/ရှိ) 
comments on freedom of movement 
and mobility. In order to see the whole 
show and to grasp content and context 
fully, we have to move from place to 
place. 

 The approach to involve different  
communities, spaces and places seemed 
to us the most meaningful way to  
express that participation, relationships,  
access and connection matter. In times 
when we understand what it means 
to be literally and figuratively “out of 
touch”, disconnected, /Shi (/ရှိ) is about 
putting matters back “in touch” again. 

 Creating together, producing  
and exchanging knowledge—indeed,  
Reconnecting and embarking on  
relationships with all those we have 
not been able to connect with before— 
brings people, spaces and art into 
contact with each other, directly or 
indirectly. It activates communities,  
revives relationships, and fosters social 
engagement. Art, artists and art spaces  
featuring over fifty different narrtives  
enter into a conversation with  
audiences new and old and act as 
the core connectors that revive while  
holding everything together in new 
ways, perhaps even contributing  
to closing the gaps of persistent  
disconnection. /Shi (/ရှိ) invites passers- 
by and the “non-art” audience to 
come in. /Shi (/ရှိ) is intergenerational,  
“inter-spatial”, and therefore inter- 
connected with its surroundings and 
diverse realities. It also lets us imagine 
and hope.

 Édouard Glissant’s text Poetics of  
Relation (1990), a key text of decolonial 
thought, comes to mind and reflects the 
notion that “each and every identity  
is extended through a relationship  
with the Other” (11). /Shi (/ရှိ) is an  
expression of forms of poetic relations. 
Its aesthetics are defined not only by 
relational elements but also by socio- 
cultural and political engagement with 
its many layers.

 /Shi (/ရှိ) radiates a vibrancy that not 
only creates situations and moments 

of connection or being in touch again 
but also highlights how meaningful 
“relational energy” is, something  
affirmative, even grounding in times of 
uncertainty.  

 /Shi (/ရှိ) shouts out to the global  
and regional art world with its  
discourse, we are still present, claiming 
a space for its inclusivity. The arts 
and cultural communities, individually 
and collectively, have been facing 
struggle, survival and often hardship. 
In times of such uncertainty, artists 
keep going—producing, helping us to 
make sense of the world around us 
and offering valuable commentary and  
insight. It is courageous. 

 /Shi (/ရှိ) also shouts above and  
beyond the borders of the city and the 
country—the arts scene is still being 
here! It is producing against the grain 
and beyond the canon, and it remains 
here!, too (wherever that here! may 
be or will be in the future). /Shi (/ရှိ)  
was brought to life in times of utmost 
difficulty.
 
 My message is therefore dedicated  
to the young creative talent of the 
team behind /Shi (/ရှိ) and to the  
generations they represent. It is also 
dedicated to the recognition of the 
artistic community of Myanmar, many 
of whom welcomed me when I first 
arrived in Yangon in January 2022.  
I wholeheartedly thank them for their 
generosity in sharing their knowledge, 

their insight and expertise in helping 
me to better understand and grasp the 
complexity of what the situation on 
the ground was and is, what the most  
urgent requirements are, what is needed  
or has gone missing, what has been  
lost indefinitely and which new or 
different paths we must embark on. 
It has been guiding my team and me 
and demonstrating what an institution  
such as the Goethe-Institut can do 
to support, complement and initiate 
a meaningful and relevant cultural  
program and intercultural exchange, 
both defined by active listening. 

 We hope that with this exhibition 
project and its multifaceted program 
our relations can be extended, revisited  
and newly established. 

 Finally, I would like to warmly thank 
the following:

 The curatorial team, not only for their 
innovation, creativity and expertise 
but also for their openness to take  
on this challenging task with little  
time at hand, having to engage with 
a great number of interlocutors and  
participants. What we will see 
and engage with in this exhibition  
derives from their insightful knowledge  
of the local art industry, cultural  
communities, and young emerging  
talent.

 Our venue partners for their trust 
and partnership in hosting the many 
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artists involved as well as their  
openness to become part of /Shi (/ရှိ). 
They all come with their own singular 
histories, some well-established with 
longstanding support for artists and 
the art scene, others newly emerging in 
times where cultural spaces are scarce 
and yet of the utmost importance:

Myanm/art for providing the contem-
porary art scene with a home base; 

Lokanat Galleries, with which the 
Goethe-Institut has organized  
exhibitions dating back to 1963, 
many of the participating artists from  
that time now part of Myanmar’s  
pioneering art scene; 

Kalasa with its multi-purpose,  
welcoming art space crammed with 
some of the country’s fascinating art 
history and memory;

Ayathakan with their young and  
vibrant energy which signifies the  
urgency for the arts to survive and 
thrive; 

Doh Eain for their incredible  
community-driven work in the field  
of cultural heritage and architectural 
restoration;

 All these spaces serve not only  
as meeting hubs, platforms for  
presenting and networking or forums 
of discussion, but they also stand firm 
in their support of the quest for the 

arts to continue creating as well as to 
protect and restore cultural heritage 
and its history. 

All the participating artists 
From Reconnect
And beyond - 

As well as 
Designer Zune Ei Htet for her skill and 
patience; 
Our printing partner Xenon for their 
generous support;
All the volunteers and technicians  
behind the scenes; 
Haymann Oo and Kaiza Tin Moong, 
cultural program coordinators at 
Goethe-Institut Myanmar, for their  
continuous dedication;
Zon Sabal Phyu, former cultural  
manager, for her great work, ideas  
and initiative, without whom we would 
not have been able to make Reconnect 
a reality.

Goethe-Institut is committed to  
continuing support of cultural  
infrastructures and artistic and  
cultural production in Myanmar.  
/Shi (/ရှိ) is one articulation of this  
commitment. 

Yangon, October 2022 
Mona Kriegler

Director of the Goethe-Institut Myanmar 

‘ြ ပန်လည်ချိတ်ဆက်’
အ ေြ ကာင်း

 (၂၀၂၀) ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှာ ယဉ်ကျေးမှုနယ်ြယ်မှ လုြ်ကော်ျိုင်ေျ်ကွွ၊ မိွ်ကွွ
အကြါင်းအသင်းကွွအွွျ် ပြန်လည်ခေ ိွ ်ွျ် (၂၀၂၀) အစီအစဉ်ျို Goethe- 
Institut ပမန်မာျ မိွ်ွျ်ပြီး စီမံျိန်းကလှောျ်လွှာကွွျိုေိွ်ကခါ်ခဲ့ြါသည်။  (၂၀၂၀) ခု
နှစ်အွွျ် စီမံျိန်း (၂၀) ခု နှင့် (၂၀၂၁) ခုနှစ်အွွျ် စီမံျိန်း (၂၀) ျို Goethe-Institut 
ျကရေးခေယ်ြံ့ြိုးကြးခဲ့ြါသည်။ (၂၀၂၁) ခုနှစ်၊ သသဂုွ်လမှာ ပြန်လည်ခေ ိွ ်ွျ် (၂၀၂၁) ျို 
ထြ်မံေိွ်ကခါ်ခဲ့ပြီး စီမံျိန်း (၂၈) ခုျိုထြ်မံြံ့ြိုးကြးခဲ့ြါသည်။

၂၀၂၀၊ ၂၀၂၁ ခုနှစ်အွွင်း ပြန်လည်ခေ ိွ ်ွျ် မှ ရုြ်ရှင်၊ ပြဇာွ်၊ အျ၊ ြါကောင်းမန့်အွ် ၊  
ဂီွ၊ အပမင်ွိုင်ရာအနုြညာ၊ ျဗော၊ ဓါွ်ြုံ၊ စာကြွိုင်ရာြညာကရး၊ စာအုြ်ထုွ်ကေကရး၊ 
ယဉ်ကျေးမှုွျ်ကျလှုြ်ရှားမှု နှင့် သုကွသနပြုစုကရး အစရှိသည့်နယ်ြယ်အသီးသီးမှ 
စီမံျိန်းမေားျို ျူညီြံ့ြိုးကြးခဲ့ြါသည်။

ABOUT  
‘RECONNECT’ 

 In July, 2020, the Goethe-Institut Myanmar offer Reconnect 
2020 open call to support friends and colleagues in cultural field.  
20 projects for 2020 and 20 projects for 2021 were selected to  
support. In August, 2021, there was Reconnect 2021 open call again 
and the Goethe-Institut Myanmar supported 28 projects from all 
artistic fields.

 For the years of 2020 and 2021, Reconnect has supported  
projects in the field of film, theater, dance, performance art,  
music, visual art, poetry, photography, literary education, book 
production, cultural activism, and research.

20 21
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Aleksandra Minkiewicz

Aung Khin Myint

Aung Myat Htay

Chit Moe Pio

Dr. Su Yin Htun

Eaiddhi

Emily Phyo

Hein Thu Soe

Htoo Lwin Myo

J me

Kaung Myat Thu

Khun Zaw Lynn Htet

Ko So

Ma Kyawt and Nge Lay

Mann Pye Phyo Aung

May Hla

May Phue Thet

May Thet Zaw and Team

Min Min Hein

Moe Myat May Zarchi

Moe Satt

Mrat Lunn Htwann

New Pen Group

New Yangon Theatre Institute, Ruth 

Pongstaphone, May Thet Zaw

Nge Lay

Ngu Ein Htet Myet

Nyan Lynn Aung

Sai Thiha Soe

San Win Htike

Sandi Sein Thein

Save Myanmar Film

Saw Myo Nwe Htoo

Thet Oo Maung

Thila Min

Toe Thiha Aung

Visual Orgasm of ART

YASA

Yin Chan Min

Yu Yu Myint Than

Zun Ei Phyu

Ae Chan Aung

Alco

Aung Myat Htay

Ba G

Catch de White Dove

Han Lynn (POEM)

Hanreality

Htoo Lwin Myo

Ja Paul

Jam it!

Jimmy Jacobs

Jixk Gabby

Emily Phyo

Horn Bill Art Group

J-Me

Kaung Myat Thu

Lwin Oo Maung

Moe Myat May Zarchi

Moe Htet

Moe Satt 

ALCO 

Aung Naing Oo

Ba G

Blue Chrysalis

Han Pyae Win & Jixk Gabby

Horn Bill Art Group

Jimmy Jacobs

Khin Sandar Nyunt

Lin Htet Aung & Htet Oo Maung

May Thynn Kyi

Moe Kyaw Thu

Moe Thet Han

Moe Thizar Khine

Theingi Lynn

Naing Swam

Nay Wun Ni and Team

Nora 

Phoo Myat Thwe

Phyo Gyi

Sai Moon

Shwe Wutt Hmon

Soe Yu Nwe

Thadi Htar

Thaw Dar Aung

Tho Hi and Lwin Oo Maung

Zephyr Ko

Zicky Le

Zin Wai Wai

Reconnect 2020 Reconnect 2021 ‘ြ ပန်လည်ချိတ်ဆက်’မှ 
‘/ရိှ’ သုိ့

 ‘ဖပန်ေည်ချတိ်ဆက်’ အစီအစဉ်တေင် ပါဝင်ခဲ့လသာ 
အနုပညာရှင်များနှင့် ပလရာဂျက်များကို လနာက် 
လြကာင်းဖပန် မှတ်တမ်းတင်ဖခင်းအားဖြင့် Goethe- 

Institut Myanmar မှ ကျူလရတိုရီရယ်အြေဲ့နှင့် 
ပူးလပါင်းမပီး ‘/ရှိ’ အိဇ္ဇဘီးရှင်း ကိုစီစဉ်ခဲ့ပါသည်။  
‘/ရှိ’ တေင် ‘ဖပန်ေည်ချတိ်ဆက်’ မှ မဖပသရလသးလသာ 
ပလရာဂျက်အချ ို ့နှင့် ဖမန်မာဖပည်တေင် ဆက်ေက် 
လနထိုင်ေုပ်ကိုင်ေျက်ရှိလသာ အဖခားအနုပညာရှင ်
များ၏ ေက်ရာများကို စုစည်းတင်ဆက်ထား
ပါသည်။

ဒီ ‘/ရှိ’ ဖပပေဲမှာ ပါဝင်လသာ အနုပညာရှင ်
စာရင်းဟာ ဆက်ေက်/ရှိ အစီအစဉ ်
အထိသာဖြစ်မပီး အိဇ္ဇဘီးရှင်း၏ လနာက်ပိုင်း
ကာေများတေင် အဖခားအနုပညာရှင်များ
ထပ်တိုးပါဝင်နိုင်ပါသည်။
The ‘/Shi’ list of artists covers only  
till Resume/Shi and more artists might  
be included in the later parts of the  
exhibition.

FROM ‘RECONNECT’ 
TO ‘/SHI’

 As a retrospective of ‘Reconnect’,  
Goethe-Institut Myanmar collaborated 
with the curatorial team for /Shi  
exhibition, showcasing a portion of  
‘Reconnect’ projects that has yet to  
be exhibited as well as works of  
other artists still living and working in 
Myanmar. 

Jon Par Htaw

Kaung Min Kha

Kaung Su

Lin Htet Aung

Mann Pye Phyo Aung (Gu Gu)

May Phue Thet

May Thynn Kyi

Musica Htet

Pinky Htut Aung

Sai Laung Linn

Sai Moon

Saw Myo Nwe Htoo

Nge Lay

PANDA

Phoo Pwint

Thadi Htar

Thyitar

Zephyr Ko

Zun Thu

Shwe Wutt Hmone

Siang Pi

Soe Yu Nwe

Sonny Nyein

Thura Aung Swe

TKT

Toe Wai

Yadanar Aung

YY

Zicky Le

Zune Htet
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အိ
ဇ္ဇဘီ

းရှ
င် း
  ေ

ဖာ်
ြပ
ချက်

 ဖမန်မာ့အနုပညာလောကရဲ့ ဗဟိုချက်ဖြစ်တဲ ့
ရန်ကုန်မမို့ဟာ ဒီအိဇ္ဇဘီးရှင်းရဲ့ လနာက်ခံ 
ပိတ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။ ကပ်လရာဂါအပါအဝင် 
လဒသတေင်းမှာရှိတဲ့ အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ 
များလဖမာင်ေှတဲ့ လဖပာင်းလရွ့လနထိုင်မှုလတေနဲ့
အတူ ကျလနာ်တို့က သဏ္ဌာန်လဖပာင်းောတဲ့  
ရန်ကုန်ကို လစာင့်ြကည့်လေ့ောနိုင်ခဲ့မပီး အသေင်
အသစ်လတေ၊ အခေင့်အေမ်းအသစ်လတေ၊ လမးခေန်း
အသစ်လတေနဲ့ တင်းမာမှုအသစ်လတေကို လြာ်ထုတ်
တင်ဖပောနိုင်ခဲ့ပါတယ်။

 “ရှိ” ဆိုတဲ့ စကားေုံးက ရှိဖခင်းနဲ့ တည်ရှိဖခင်း 
ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို စကားေုံးကိုယ်၌ကိုက ြေင့်
ဆိုလနပါတယ်။ စကားေုံးရဲ့ ရိုးရှင်းမှုနဲ့ နက်နဲမှု
လတေကလန တည်ရှိဖခင်းက ဘယ်အရာကို လဖပာဖပ
ချင်တယ် ဆိုတာကို ေက်လတေ့ကျကျလတေးလတာ
မပီး စဉ်ဆက်မဖပတ်မှု နဲ့ လမးခေန်း လတေြကား 
အလထာက်အကူဖြစ်ြို့ ကျူလရတိုရီရယ် အြေဲ့ကို 
တေန်းအားလပးခဲ့တယ်။

 ဖမန်မာဖပည်ကသူလတေအများမှာေည်း  လကျာင်း 
လနစဉ် လန့ရက်လတေတုန်းက “ရှိ” ဆိုမပီး လကျာင်း 
လခါ်ချနိ်  ထူးခဲ့ရတဲ့ အလတေ့အကကုံကို ကေက်ကေက ်
ကေင်းကေင်းမှတ်မိလနမှာပါ။ 

 “ရှိ” က တစ်ဖခား စာေုံးလတေနဲ့ လပါင်းစပ်တဲ့ အခါမှာေည်း အဓိပ္ပာယ်အသစ်လတေ ြန်တီးလနဖပန်တယ်။

တည် “ရှိ” 
လရာက် “ရှိ” 
ထေက် “ရှိ” 
လတေ့ “ရှိ” 

ရ “ရှိ”
ေက် “ရှိ” 

 “ရှိ” ဆိုတာ ရှိဖခင်း၊ တည်ရှိဖခင်းတို့ကို အဓိပ္ပာယ်လဆာင်သေို /ရှိ ဆိုတဲ့ လခါင်းစဉ်နဲ့ ဒီအိဇ္ဇဘီးရှင်းက 
ကျလနာ်တို့ လနထိုင် တည်ရှိလနတဲ့ ေူမှုပတ်ဝန်းကျင် နဲ့ အနုပညာလနရာလတေြကားက  အဆက်အသေယ် 
ဖပတ်လတာက်မှုလတေကို ဖပန်ေည်ချတိ်ဆက် လဆေးလနေးြို့ အခေင့်အလရးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 

 ကျလနာ်တို့ ကျူလရတိုရီရယ်အြေဲ့ရဲ့ စီစဉ်စဉ်းစားမှုလတေရယ်၊ /ရှိ မှာပါဝင်တဲ့ အနုပညာရှင်များနဲ့ 
ပူးလပါင်းေုပ်လဆာင်မှုလတေကတစ်ဆင့် “ရှိ” ဆိုတာဟာ အယူအဆနဲ့ ဖြစ်တည်မှုြကားက အလရးပါတဲ့ 
အလငေ့အသက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ နားေည်ောြကတယ်။ 

 ဒါကသျာင့် /ရှိ ဟာ စိန်ကခါ်မှုွစ်ခု
- နှစ်ရှည်ေများထားရှိခဲ့တဲ့ ခံယူချက်လတေဖြစ်တဲ့ ပုံမှန်  ဘတ်စ်ကားစီးသူတစ်ဦးရဲ့  အနုပညာအလပါ်
ခံယူချက်လတေအဖပင် ပထဝီနိုင်ငံလရးအရ အလရှ့လတာင်အာရှလဒသနဲ့ ကမ္ဘာ့လတာင်ပိုင်းလဒသ လဆေးလနေး
ဖြစ်တည်မှု လတေမှာ အိမ်ဖြည့်ခံသာသာဖြစ်လနရတဲ့ ဖမန်မာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်တည်မှုကို ဖပန်ေည်သုံးသပ်ြို့။ 

 ပြီးကွာ့ ေိွ်သျားခေျ် ွစ်ခု
- ဖမန်မာဖပည်မှာ ဆက်ေက်တည်ရှိ ေည်ပတ်လနတဲ့ အနုပညာ လဂဟစနစ်ရယ် ဒီပတ်ဝန်းကျင်ထဲက   
အနုပညာရှင်လတေနဲ့ ယဉ်လကျးမှုအနုပညာေုပ်သားတို့ရဲ့ ေုပ်ငန်းလဆာင်တာလတေကို အရှိကိုအရှိအတိုင်း 
ကိုယ်တိုင်ြကည့်ရှုခံစားြို့  ြိတ်လခါ်ပါတယ်။ 
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 We ground the backdrop of this  
exhibition to Yangon, the heart of the 
Myanmar art world. With the pandemic 
and drastic migration of the local art 
community, we were able to observe 
the city morph and take on new forms, 
opportunities, questions, and tensions. 

 “ရိှ”, on its own, the word simply 
means to have and to exist.  
The simplicity and depth of the word  
propelled the curatorial team to  
ponder out loud what it means to  
exist and conduct as a catalyst between  
continuance and question. 

 Many in Myanmar have had the  
vivid experience of responding 

“ရိှ” (trans: here/present!) to class  
attendance during our school days.

 ရိှ, when combined with other words, create new meanings. 

EX
HI

BI
TI
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ST
AT

EM
EN

T
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exist
arrive
produce
find
get
current

-
-
-
-
-
-

တည်ရှိ
လရာက်ရှိ

ထေက်ရှိ
လတေ့ရှိ

ရရှိ
ေက်ရှိ

 Just as ရိှ means to have and to exist, this exhibition—titled /ရိှ —addresses the 
enormous disconnect between community and art spaces of Yangon by reopening 
the discussions on the many ways in which art resonates in the lives of those 
operating within its orbit against the cacophonous atmosphere. Upon our own  

reflections and collaborations with artists, we began to grasp ရိှ as a liminal  
space–an aura– that straddles between perception and existence. 

 Hence, /ရိှ is both a challenge
— to reconsider long-standing perceptions (be it the common bus-commuter’s  
perception of fine art, or the habitual tokenized image of geopolitical Myanmar in 
the context of regional Southeast Asia and the Global South)

 and an invitation
— to see for yourself, the existence (of the art scene in Myanmar, and the artists 
and cultural workers still living and working here) as it is.
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 /ရှိ အိဇ္ဇဘီးရှင်းကို တည်လဆာက်ြို့ စဉ်းစား
တဲ့ အ ခါ ကျ လနာ် တို့ လဖခ ေှ မ်း လတေ လအာ က် မှာ  
ဆ က် ေ က် ေှု ပ် ရှား လန တဲ့ ရ န် ကု န် မမို့ ထဲ က 
အဖြစ်အပျက်၊ လဖပာင်းေဲမှုလတေကို လစာင့်ြကည့်   
နားလထာင်လနမပီးလတာ့ မမို့တစ်မမို့ေုံးကို ဖြန့် 
ကျက်နိုင်မယ့်  ကျူလရတိုရီရယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ချည်း 
ကပ်မှုမျ ိုးကို ေိုချင်ခဲ့ပါတယ်။ ကပ်လရာဂါ အပါ 
အဝင် လဒသအတေင်း အနုပညာအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့ 
များလဖမာင်ေှတဲ့ လဖပာင်းလရှေ့လနထိုင်မှုလတေလြကာင့်   
သဏ္ဌာန်လဖပာင်းောတဲ့ ရန်ကုန်ကို ပိုမို စိတ် 
ဝင်စားြို့လကာင်းတဲ့ပုံစံတစ်ခုအဖြစ် ကျလနာ်တို့က  
လစာင့်ြကည့်လေ့ောနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီ အိဇ္ဇဘီးရှင်း 
တည်လဆာက်မှုေုပ်ငန်းစဉ်ထဲလတေကတစ်ဆင့်  
မမို့ကဘယ်ေိုပုံစံဖြစ်ောတယ်၊ လဖပာင်းေဲောတဲ့
ပုံစံလတေထဲမှာေည်း စဉ်ဆက်မဖပတ်မှု နဲ့ လမးခေန်း
လတေ ြကားမှာရှိတဲ့ တင်းမာမှုကို ဘယ်ေိုလသေြယ်
တယ်၊ ဘယ်ေို အလရာင်ဖပန်ဟပ်လနတယ် ဆိုတာ
လတေကို လေ့ောနိုင်ခဲ့တယ်။  ဒီေိုနဲ့  ဖပည်တေင်း
မှာ ဆက်ေက်လနထိုင်လနတဲ့ အနုပညာရှင်လတေ၊ 
တီထေင်ြန်တီးလနသူလတေက ဒီကာေအတေင်း သူ
တို့ရဲ့အနုပညာေက်ရာလတေနဲ့ သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှု
လတေကို ဘယ်သူလတေ တန်ြိုးထားလစာင့်ြကည့်လန
ြကသေဲ ဆိုမပီး လမးခေန်းထုတ်ေို့ရတဲ့ အလဖခအလန
ကို လရာက်ရှိောခဲ့ပါတယ်။

 ဒါလြကာင့် /ရှိ က အနုပညာဖပပေဲတစ်ခု၊ အချနိ်
ကာေတစ်ခု အဖြစ် ကျလနာ်တို့ရဲ့ တည်ရှိမှုနဲ့ 

စဉ်ဆက်မဖပတ်ရှိလနမှုကို သတိရလစပါတယ်။ 
ဒီပလရာဂျက်ရဲ့ စမှတ်ကလတာ့ Goethe-Institut  

Myanmarကလန ပံ့ပိုးထားတဲ ့ Reconnect Grant 

(၂၀၂၀-၂၀၂၁)က စပါတယ်။ Reconnect  ေက်ရာ 
လတေကို ကျူလရတိုရီရယ် ရှုလထာင့်မှတစ်ဆင့်  
ကျလနာ်တို့နည်း၊ ကျလနာ်တို့ဟန်အလနနဲ့ ဖပန်ေည်
မပီး ဖပပေဲအဖြစ် ြန်တီးခေင့်ရတဲ့အတေက်လရာ 
လနာက်ထပ် အဖခား featured ေက်ရာလတေကိုပါ 
ဖပပေဲရဲ့ပင်မ အခင်းအကျင်းမှာ ထပ်တိုးဖပသြန်တီး
ခေင့်ရတဲ့အတေက် ကျလနာ်တို့ ကျူလရတိုရီရယ ်
အ ြေဲ့ သား လတေ အ လန နဲ့ ဂု ဏ် ယူ ဝ မ်း လဖမာ က်  
ရပါတယ်။

 ကျလနာ်တို့ ကျူလရတိုရီရယ်အြေဲ့ ကိုယ်တိုင်က
ေည်း ကျလနာ်တို့ရဲ့ လမးခေန်းလတေနဲ့ ထိပ်တိုက် 
လတေ့ခဲ့ရတယ်။ အနုပညာက ဆန်းသစ်တီထေင်
မှုအသစ်လတေ၊ ရှုလထာင့်အသစ်လတေရဲ့ လရှ့တန်း
မှာ အ မမဲ ရှိ လန လပ မ ယ့် ပုံ မှ န် အား ဖြ င့် လတာ့  
အနုပညာအဝိုင်းအဝန်းဆိုတာက  ပတ်ဝန်းကျင် 
အသို င်းအဝို င်းကလနသပ်သပ်စီ ဖြစ် လနတာပဲ
ေို့  အများက အမမဲေိုေို ယူဆတတ်ြကတယ်။ 
ဒီဖပဿနာက ဖမန်မာဖပည်တစ်ဖပည်တည်းတင်
မ ဟု တ် ဘဲ တ စ် က မ္ဘာ ေုံး မှာ ပါ ဖြ စ် လန တာ ပါ ။  
/ရှိ ကို စတယ်ေိုက်အိဇ္ဇဘီးရှင်းအဖြစ် ြန်တီး
ထား ဖခ င်း ဟာ အ နု ပ ညာ ဖပ ခ န်း လန ရာ လတေ ကို  
အ ဓိ က ထား တာ ထ က် ကျ လနာ် တို့ ကို ယ် တို င်
အပါအဝင် ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ေူလတေအားေုံး
ဟာ အတူတကေ တည်ရှိလနပါတယ်ဆိုတဲ့ ခံစား
ချက်မျ ိုးရလအာင် ပါဝင်တဲ့လနရာ တစ်ခုချင်းစီ
ကို ဘက်စ်ကားမှတ်တိုင်တစ်ခုစီနဲ့ မခံရံထားပါ
တယ်။  တကယ်လတာ့ ဒီပုံစံက ကျလနာ်တို့ ရင်းနှီး
ကျွမ်းဝင်မပီးသား ပတ်ဝန်းကျင်လတေကို ရှုလထာင့် 
အသစ်လတေကလန လေ့ောစူးစမ်းနိုင်ြို့ အခေင့်
အလရးပါပဲ။ 

 ဒီေိုမျ ိုး လပါင်းစပ်မှုက အနုပညာေက်ရာလတေ

နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ြကားက ဖခားနားတဲ့ ဆက်ဆံလရး
လတေအဖပင် တဖခားအသံလတေကိုပါ ြကားသိနိုင်တဲ့ 
ရှားပါးအခေင့်အလရးေည်း ဖြစ်ပါတယ်။ မီဒီယမ် 
အလြကာင်းကို လဖပာရမယ်ဆိုရင်ေည်း ဗီဒီယို
ေက်ရာလတေ၊ အိမ်တေင်းသုံးပစ္စည်းလတေနဲ့ ြန်တီး
ထားတဲ့ ေက်ရာလတေ သိသိသာသာ ပါဝင်လနမှုက 
ကပ်လရာဂါကာေ အတေင်းက ြန်တီးထားမှုလတေ 
ဖြစ်တဲ့အလြကာင်း အခိုင်အမာ အတည်ဖပုလနပါ
တယ်။ ောလရာက်ခံစားြကည့်ရှုသူလတေကိုေည်း  
ကိုယ်ပိုင်လရာင်ဖပန်ဟပ်မှုလတေကို ရှာလြေြို့ ြိတ်လခါ်
ေျက်ရှိပါတယ်။ အားလကာင်းတဲ့ အသံြေဲ့စည်းပုံ၊ 
စမ်းသပ်မှုလတေကေည်း အိဇ္ဇဘီးရှင်း တစ်ခုေုံး
ကို ေွှမ်းမခုံထားဖပန်တယ်။ ဒီ အိဇ္ဇဘီးရှင်းမှာပါတဲ့ 
ေက်ရာလတေက မိမိကိုယ်ကိုသာဆင်ဖခင်သုံးသပ်
တယ်ဆိုတဲ့ အနုပညာရဲ့ ကန့်သက်ချက်လတေကို 
လကျာ်ေွှားနိုင်ြို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒါလြကာင့် /ရှိ 
က ေတ်တလော တစ်မပိုင်နက်ဖြစ်လနတဲ့ အဖြစ်
မှန်လတေကို ေက်ခံတဲ့ အနုပညာေုပ်ငန်းစဉ်လတေ
ကို ပိုအားလပးလနတဲ့အဖပင် လယဘုယျကိုယ်စား
ဖပုမှု ယန္တရားတို့ကိုေည်း ဖပန်ေည်သုံးသပ်ရာ 
လရာက်ပါတယ်။ 

 /ရှိ က အနုပညာရှင်လတေနဲ့ သူတို့ေက်ရာလတေ
အဖပင် စကားေက်ဆုံကျမှုလတေ၊ မှတ်တမ်းတင်
မှုလတေ ပါဝင်တဲ့ ဖမန်မာ့အနုပညာအခင်းအကျင်း
ရဲ့ ေှေပ်တစ်ဖပက် ရိုက်ချက်လတေေိုပါပဲ။  
အိဇ္ဇဘီးရှင်း (၄၄) ရက်တာ ကာေပတ်ေုံးမှာ
ေည်း မပိုင်တူ ထုတ်ဖပန်ချက်လတေ၊ အားမပိုင်လန
တဲ့ ဇာတ်လြကာင်းလတေနဲ့ လဆေးလနေးမှုလတေေည်း 
ပါဝင်ပါတယ်။ “လနရာေက်ရာ စကားဝိုင်း/ရှိ” 
— အနုပညာရှင်လတေနဲ့ ဖပခန်းလနရာ လတေြကား 
လဆေးလနေးမှုစီးရီး၊ “အနုပညာရှင်/ရှိ” — ြိတ်လခါ်
ထားတဲ့ အနုပညာရှင်လတေအတေက် လဆေးလနေးမှုစီး
ရီး၊ “အနုပညာစာတမ်းြတ်ပေဲ/ရှိ” — အနုပညာ
ရှင်လတေနဲ့ အဖခား အနုပညာရပ်ဝန်းထဲမှာ အေုပ်
ေုပ်ကိုင်လနြကတဲ့ သူလတေရဲ့ စာတမ်းြတ်ပေဲ တို့
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ဖြစ်ပါတယ်။ လြာ်ဖပခဲ့တဲ့ အိဇ္ဇဘီးရှင်းလနရာ
လတေရယ်၊ အစီအစဉ်လတေအပါအဝင် အနုပညာ
နဲ့ စာလရးဖခင်းြကားမှာေိုအပ်တဲ့ လဆေးလနေးမှုလတေ 
ဖပုေုပ်ြို့ နဲ့ စနစ်ကျတဲ့ အနုပညာ သုံးသပ်လဝြန်
အလရးအသား၊ သတင်းပညာနဲ့ မီဒီယာလတေကို
ပါ တိုးဖမှင့်လနရာလပးြို့ “အနုပညာစာမူ၊ စာတမ်း 
ြိတ်လခါ်ဖခင်း/ရှိ” အစီအစဉ်ေည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါ
တယ်။

 /ရှိ ကဲ့သို့ စီစဉ်မှုလတေ၊ အဖပန်အေှန်ချတိ်ဆက်
မှုလတေပါဝင်တဲ့ အိဇ္ဇဘီးရှင်းမှာ ကျူလရတိုရီရယ် 
အလေ့အကျင့်ပုံစံလတေက အနုပညာရှင်လတေရဲ့ 
ရည်ရွယ်ချက်၊ ကျူလရတိုရီရယ်အြေဲ့ရဲ့ အဖမင်၊ 
ဖပခန်းလနရာတစ်ခုရဲ့ ဖြစ်နိုင်လချ၊ ောလရာက ်
ြကည်ရ့ှုတဲသ့လူတေရဲ့ တုံဖ့ပနခ်ျကလ်တေ အားေုံးြကား
ကို ဟန်ချက်ညီလအာင်  ရန်ကုန်မမို့ရဲ့ လနာက်ခံ 
ဖမင်ကေင်းနဲ့ အေိုက်သင့် ချနိ်ညှိလပးပါတယ်။ ဒီ
ကျူလရတိုရီရယ်အြေဲ့အလနနဲ့ /ရှိအတေက် ပူးလပါင်း
မှုက ကျလနာ်တို့ အတေက် အံ့ဩလကျနပ်ြို့လကာင်း
တဲ့ အလတေ့အကကုံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဒီေို ကျယ်
ဖပန့်တဲ့ အိဇ္ဇဘီးရှင်းတစ်ခုကို အချနိ်တိုတိုနဲ့ 
တည်လဆာက်ရာမှာ ရင်ဆိုင််ရတဲ့ အဆက်မဖပတ်
စိန်လခါ်သံလတေဟာ အိပ်မက်ဆိုးလတေရဲ့ လအာ်သံ
လတေေိုမျ ိုးပါပဲ။ ဒါလပမဲ့ ဒီအသံလတေကိုဆိတ်မငိမ်
လစမပီး အနုပညာေုပ်သားလတေနဲ့ အနုပညာရှင်
လတေ ရဲ့ စုစည်းတင်ဖပချက်များကို  ကိုယ်စားဖပုတဲ့ 
/ရှိ အိဇ္ဇဘီးရှင်း ကို လနာက်ဆုံးမှာလတာ့ လြာ်ထုတ်
နိုင်ခဲ့ပါမပီ။ 

ကျလနာ်တို့ ဆက်ေက်တည်ရှိလနဆဲ။
ကျလနာ်တို့လမးခေန်းလတေထုတ်လနဆဲ။ 

 In the process of constructing the /Shi  
exhibition, we have wanted to ground 
our curatorial approach  to the city  
of Yangon on a tentative level, watching  
and listening to what goes on in  
the city as it shifts beneath our 
feet. With the pandemic and drastic  
migration of the local art community,  
we have been able to observe the 
city morph into a rather interesting  
way—interesting both in terms of what 
the city has become, and how this  
process reflects a larger tendency  
against the tension in between  
continuance and questions. Artists and 
practitioners who have continued to 
reside locally have thus reached the 
question: who is going to appreciate 
their existence and their artworks  
produced during this time. 

 Hence, /Shi is an art exhibition, an  
occasion, a reminder of our existence  
and continuation. The starting point  
of this whole project is the  
Reconnect grant (2020-2021) funded CU
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by Goethe-Institut Myanmar’. We, as 
the curatorial team, had the honor  
of taking on the task of exhibiting  
the artworks from Reconnect, adding 
our own flair as /Shi with additional 
featured artworks and artists.
 
 The curatorial team also faced our 
own questions. Art has generally been 
separate from the local community—
at least in common perception. This 
problem is not limited to Myanmar 
but also elsewhere all over the world. 
/Shi as a satellite exhibition is our  
attempted solution by curating  
beyond the confines of art spaces;  
thus, the bus-stops. Instead of  
focusing only on the gallery  
spaces, we think about framing  
each bus-stop neighborhood and 
Yangon itself as space giving the  
local community a sense of ownership 
and belonging, and allowing chance  
explorations of our familiar landscapes 
in new perspectives.

 This venture gives us a rare  
opportunity to witness the distinct  
relationships and further conversations  
between the artwork and the sur-
rounding environment.  In terms of  
media, there  is a conspicuous  
presence of video and home-stay- 
equipped practices in the exhibition,  
which affirms their making in the 
midst of pandemic, inviting the  
viewer to find their own reflections 
within the works. A strong experiment  
on sound and composition also runs  

through the exhibition. The works in  
this exhibition are brought together  
in an effort to transcend the limits  
of art as a field of self-reflection.  
Hence, /Shi thrives on artistic 
processes that are more simultaneous  
with a level of acceptance of the  
reality at hand but in the meantime,  
pushing back the mechanisms of its 
representation.

 In addition to the artists and the  
artworks themselves, /Shi is also 
about dialogue and documentation: a  
snapshot of the Myanmar art scene 
as it is now. There will be parallel  
statements and contesting narra-
tives and discussions throughout the 
44 days of the exhibition: “Artwork 
Meets Space /Shi”—panel discussion 
series between the artists and the 
host art space, “Artist Talk /Shi”—series  
for individual selected artists,  
the “Artist Symposium /Shi” –a three- 
day formal yet quite formable  
conference-format symposium for artists  
and other creative workers.  
Together with the exhibition  
locations and programs mentioned 
above, there will also be an Open 
Call for Art Writing, to establish much 
needed dialogue between art and 
writing, as well as well-deserved  
representation of art criticism,  
journalism and media.  
  
 /Shi, in the space of such  
arrangement and interaction, the 
curatorial gesture fine-tunes the  

delicate balance between the intention  
of the artist, the vision of the  
curatorial team, the possibilities of 
the space, and the reaction of 
the audience all in the backdrop  
of communal Yangon. Teaming up  
with this curatorial team for /Shi  
has been an astounding experience,  
silencing our uttering nightmares– 
the constant voices of challenges  
to execute an exhibition at such 
length during this period of time, 
presenting finally our collective  
confirmation as artists and cultural 
workers of present-day Myanmar: 

We are here. 
We continue. 
We question.
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Venue
Yae-Khae-Saing/Shi 
(Goethe-Institut 
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Sonny Nyein’s expansion of the sizes of his 
sculptures never stopped. His wife, Amy  
included, “his entire life, he had always 
mentioned about the importance of family 
and how crucial it was to balance it until 
the end.” With the request of the wife 
upon the late artist’s wish, The Pillar (2017)  
was resurrected into almost ten times 
the original, with the same medium used,  
combined with a found object she collected 
for him just before he passed away. Amy 
added more on his sculptures, “Ko Nge  
[Sonny Nyein], always wanted his sculptures 
to be bigger than him [over five feet at least], 
this will be his first, enlarged version of his 
wish since 2018.”

 Sonny Nyein (1949-2021) was born in Mandalay. He graduated 
from the Yangon State School of Fine Arts in 1971, majoring in  
Sculpture. He also studied form and space concepts in both  
sculpture and painting from Bagyi Aung Soe, icon of Myanmar Modern 
Art. Sonny Nyein’s affinity for constructing unorthodox materials, 
found objects and his fascination with forms and space, drove 
him to revisit and expand the material possibilities of some of his  
earlier pieces, while simultaneously producing new works that  
redefine the dialogue around sculpture. Featured work, The Pillar, was 
initially made into sculpture in 2017.

 ွန်နီညိမ်း (၁၉၄၉-၂၀၂၁) ကို မန္တလေးမမို့တေင်လမေးြေားမပီး ၁၉၇၁ ခုနှစ်မှာ ရန်
ကုန်အနုပညာလကျာင်းမှ ပန်းပုပညာနဲ့ဘေဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဖမန်မာ့အနုပညာ တစ်
လခတ်ဆန်းခဲ့သူ ဗဂျလီအာင်စိုးထံမှာေည်း လေ့ောဆည်းပူးခဲ့ပါတယ်။ ဖမင်လနကျ
မဟုတ်တဲ့ ပစ္စည်းလတေ၊ ရှိမပီးသားအရာဝတ္ထုလတေ၊ လနရာ သဏ္ဌာန်အယူအဆလတေ နဲ့ 
လပါင်းစပ်မပီး အနုပညာေက်ရာလတေြန်တီးလေ့ရှိတဲ့ ဆန်နီညိမ်းဟာ သူ့ရဲ့ အလစာ
ပိုင်းေက်ရာလတေမှာ အသုံးဖပုခဲ့တဲ့ ပစ္စည်းလတေရဲ့ ဖြစ်နိုင်လချလတေကို ဖပန်ေည်
သုံးသပ်မပီး အမမဲကျယ်ဖပန့်လစခဲ့တယ်။ တစ်ချနိ်တည်းမှာေည်း ပန်းပု ရဲ့ ဖြစ်တည်
မှုနဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ဖပန်ေည်သုံးသပ်တဲ့ ေက်ရာအသစ်လတေကိုြန်တီးခဲ့တယ်။ The 

Pillar ဆိုတဲ့ ေက်ရာကိုလတာ့ ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ ြန်တီးခဲ့ပါတယ်။

The Pillar ဟာ သဏ္ဌာန်နှစ်ခုကို ဟန်ချက်ညီညီ
ဆက်ထားတဲ့ ေက်ရာဖြစ်တယ်။  သဏ္ဌာန်တစ်ခုမှာ
လတာ့  အဝိုင်းအလပါက်ငယ်တစ်ခုပါမပီး အဲဒီအဝိုင်း
ထဲမှာ စက်ဝိုင်းဖခမ်းငယ်လေးပါပါတယ်။ ေက်ရာ
တစ်ခုေုံးကို လဖခလထာက်လေးလချာင်းနဲ့လထာက်ထား
တယ်။ ပလေတိုရဲ့ အယူအဆဖြစ်တဲ့ မိသားစုတစ်စု
ရဲ့ ဟန်ချက်ညီမှုက ကမ္ဘာကကီးဟန်ချက်ညီမှုရဲ့ စံနမူ
နာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ အလတေးအလခါ်ကို အလဖခဖပုြန်တီး
ထားဖခင်းဖြစ်တယ်။

ဆန်နီညိမ်းဟာ သူ့ရဲ့ ပန်းပုလတေကို အရွယ်အစား
လတေ တိုးမပီးအမမဲြန်တီးြို့ကကိုးစားခဲ့တယ်။ “သူ့
ဘဝတစ်လေှောက်ေုံးမှာ မိသားစုရဲ့ အလရးပါပုံ
နဲ့ အချင်းချင်း အဆုံးအထိ ဟန်ချက်ညီြို့ကို အမမဲ
လဖပာလနခဲ့တယ်” ေို့ ဆန်နီညိမ်းရဲ့ ဇနီးဖြစ်သူ မလအ
မီက လဖပာပါတယ်။ ဆန်နီညိမ်းရဲ့ ဆန္ဒနဲ့  မလအမီ
ညွှန်ြကားချက်အတိုင်း ဒီအိဇ္ဇဘီးရှင်းမှာ The Pillar 

(၂၀၁၇) ကို မူေေက်ရာထက် ၁၀ဆနီးပါးပိုကကီးတဲ့ 
ေက်ရာအသစ်တစ်ခုအဖြစ် တစ်ြန် ြန်တီးထားပါ
တယ်။ နဂိုမူေ မီဒီယမ် ကိုဆက်ေက်အသုံးဖပုထား
မပီး ဆန်နီညိမ်းမဆုံးခင်က ဆန်နီညိမ်းအတေက်မလအ
မီ စုလဆာင်း ဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ပါ ပူးလပါင်းြန်တီး
ထားပါတယ်။ “ကိုငယ် (ဆန်နီညိမ်း)က သူ့ပန်းပုလတေ
ကို သူ့ထက်အမမဲတမ်းကကီးလစချင်ခဲ့တာ။ အနည်းဆုံး 
(၅)လပ အထက်လပါ့။ ဒီေက်ရာက ၂၀၁၈ လနာက်ပိုင်း 
ပထမဆုံးဖပန်ေုပ်ဖြစ်မယ့် သူေိုချင်ခဲ့တဲ့ ပန်းပုကကီး
ဖြစ်ပါတယ်။” ေို့ မလအမီက ထပ်လဆာင်းလဖပာပါ
တယ်။

SONNY
NYEIN

ဆန်နီညိမ်း

The Pillar
© Sonny Nyein

The Pillar
©  ဆန်နီညိမ်း

Sculpture



Kabar Aye Pagoda Road, corner of Nat 
Mauk Street, Bahan Township, Yangon, 
Myanmar.
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Program
Opening Hrs: 10AM-5PM (Closed on Mon)

12 NOV-24 DEC '22, 7-12 JAN '23

Opening/Shi

Screening/Shi

Bus Tour/Shi

Performance/Shi

Performance/Shi Artwork Meets Space/Shi

Music/Shi

Artist Talk/Shi

Artist Symposim/Shi

Resume/Shi

Space: Continuance & Questions/Shi

Closing/Shi

အိဇ္ဇဘီးရှင်းအေွင့်/ ရှိ

ဗီဒီယိုရုံ/ ရှိ

ဘွ်စ်ခရီး/ ရှိ

ွခဏပြ/ ရှိ

ွခဏပြ/ ရှိ ကနရာ၊ လျ်ရာစျားေိုင်း /ရှိ

ဂီွ/ ရှိ

အနုြညာရှင်/ ရှိ

အနုြညာစာွမ်းေွ်ြွဲ/ ရှိ

ွျ်လျ်/ ရှိ

ကနရာမေားနဲ့စျားစပမည်/ ရှိ

အိဇ္ဇဘီးရှင်းအြိွ်/ ရှိ

12 NOV ‘22

13 DEC ‘22 14-15 DEC ‘22

19 NOV ‘22 20 NOV ‘22

7-8 JAN ‘23

13 NOV ‘22 13 NOV ‘22

17 DEC ‘22

20 NOV ‘22

9-11 JAN ‘23

3 DEC ‘22 4 DEC ‘22

7 JAN ‘23

24 NOV ‘22

12 JAN ‘23

3:00 PM

2:00 PM 10:00 AM, 1:00 PM, 3:30 PM

10:00 AM 10:00 AM

3:00 PM

2:00 PM 3:00 PM, 4:00 PM

3:00 PM

10:00 AM

10:00 AM

10:00 AM 10:00 AM

3:00 PM

3:00 PM

3:00 PM
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Goethe-Institut Myanmar

GO
ET

HE
-

IN
ST

IT
UT Goethe-Institut Myanmar ကလတာ့ /ရှိ အိဇ္ဇဘီးရှင်းရဲ့ ပင်မ

အခင်းအကျင်းနဲ့ အကျယ်ဆုံးဖပခန်းလနရာဖြစ်ပါတယ်။ Goethe- 

Instutut ဟာ လရခဲဆိုင် မှတ်တိုင်မှာတည်ရှိမပီး ၁၉၅၉ ခုနှစ် 
လောက်ကတည်းက ဖမန်မာနိုင်ငံရဲ့ အနုပညာနဲ့ ယဉ်လကျးမှု
ကို ပံ့ပိုးကူညီခဲ့တဲ့ သမိုင်းလြကာင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းဟာ 
အလရှ့လတာင်အာရှ မှာ ပထမဆုံးတည်လထာင်ခဲ့တဲ့ Goethe- 

Institut ေည်းဖြစ်ပါတယ်။ 

Goethe-Institut Myanmar is the homebase and  

the largest art space for the /Shi exhibition. Located 

at Yae-Khae-Saing bus-stop, Goethe-Institut has had a 

long history of supporting Myanmar’s art and culture,  

dating as far back as 1959. It is also the first institute 

of its kind to be established in Southeast Asia. 

ကမ္ဘာလအးဘုရားေမ်း၊ နတ်လမာက်ေမ်းလထာင့်၊ 
ဗဟန်းမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမို့။

လရခဲဆိုင် /ရှိ

Yae-Khae-Saing/Shi



*All programs and schedules are subject 
to change. Please check social media  
announcements for updated info. 

*အစီအစဉ်အားေုံး အလဖခအလနအရ လဖပာင်းေဲမှု 
ရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆိုရှယ် မီဒီယာ လြကဖငာချက်များကို 
လစာင့်ြကည့်လပးြို့ လမတ္တာရပ်ခံပါတယ်။ 
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1 Sonny Nyein

Group

Group

Soe Yu Nwe

Nge Lay

The Pillar

Horn Bill Art Group

Revival

Medusa & Amay Yay Yin

Screening/Shi
Music/Shi

La fenêtres



VENUE 
ARTWORKS

PART-1

Gasar ma lar/Nar ma lar (trans: Shall we 
play or rest?) is a reflection of the artist’s 
quandary state of mind under uncertain 
circumstances that life offers.

Trapped in quandary…  
Be static or dynamic
Back in a childlike state of vulnerability. 
Only to play or rest.

The moon beams in the night sky.
Play or Rest?

New Normal has now a different meaning 
in the context of the current situations. We 
need maintaining in stabilities as a balance of 
life and it has become more vital issues in the 
contemporary world. The project is focused 
on the reflections of Art and the eco-system 
and it is a response to technology that  
infiltrates our daily life. The project will  
redefine the connection of digital culture 
and human life in the nature surrounding us, 
and to know “how we should be reliable in  
this media & technology era after 2020  
pandemic. In Myanmar, media art is still  
rare, being a narrow field that is a lack of  
experimental practices in art, but some of  
creative motivations of everyday global  
phenomena effectively stimulates to new  
generation’s interests with these experiments  
such as using videos or sounds to create art.  
The technology gives the easy accessible 
information to us and so, we are familiar in 
social media. At present, the resources of  
environments provide the utmost insight 
into the knowledge required for creative 
living and its possibilities. This program will 

မလရရာမှုများကို ထိန်းချုပ်နိုင်စေမ်းမရှိတဲ့ အခါ…
မငိမ်သက်ဖခင်းနဲ့ လရွ့ေျားဖခင်းဆိုတဲ့ လရွးချယ်မှု  
(၂) ခုသာ ရှိလတာ့တယ်

ေုပ်လဆာင်နိုင်စေမ်းကို အသိအမှတ်ဖပုမခံရတဲ့ 
ကလေးတစ်လယာက်အဖြစ်သို့ 
ဖပန်ေည်လရာက်ရှိခဲ့မပီ
ကစားြို့နဲ့ နားြို့သာ ကျန်

ညအခါ ေသာသာ
ကစားမေား? နားမေား?

New Normal ဟူသည့် ေက်ရှိအလဖခအလနများ
လအာက်တေင် အဖခားလသာဘ၀အဓိပ္ပါယ်အမျ ိုးမျ ိုး
ရှိောသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဘဝၡင်သန်ရပ်တည်
မှု၏ချနိ်ခေင်ေှောအဖြစ်တည် မငိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်း
ရန်  အမမဲေိုအပ်သေို ၄င်းသည်ယလန့လခတ်
မပိုင်ကမ္ဘာတေင် အလရးတကကီး ဖပဿနာတစ်ရပ်
ဖြစ်ောသည်။ ဤပလရာဂျက်သည် ထိုသို့လသာ
ယလန့ ကမ္ဘာ့အလဖခအလနများအြကားတေင် ကျွန်ုပ်
တို့၏လန့စဉ်ဘဝထဲသို့ နည်းပညာ၏တုံ့ဖပန်မှု
များက မည်သို့စိမ့်ဝင်လနသည်ကို အနုပညာနှ
င့်လဂဟစနစ်၏ ပဲ့တင်ထပ်မှုများဖြင့် လြါ်ဖပရန်
အာရုံစိုက်ထားသည်။ ပလရာဂျက်သည် ကျွန်ုပ်တို့
ပတ်ဝန်းကျင်ရှိဒစ်ဂျစ်တယ်ယဉ်လကျးမှုနှင့် ေူ့
သားဘ၀၏ ဆက်စပ်မှုကို ဖပန်ေည်အဓိပ္ပာယ်
ြေင့်ဆိုမည်ဖြစ်မပီး “2020 ကပ်လရာဂါမပီးလနာက်
ကကုံ လတေ့ ော ရ သ ည့် အ ခ က် အ ခဲ များ ြကား တေ င်   
ၡင်သန်ရပ်တည်ဖခင်းနှင့်နည်းပညာ၏ပံ့ပိုးနိုင်မှု
ကို ဆန်းစစ်ြကမည်ဖြစ်သည်။ ဖမန်မာနိုင်ငံတေင်  
မီဒီယာအနုပညာသည် ရှားပါးမပီး အားနည်းလနဆဲ 
အနုပညာနယ်ပယ်ဖြစ်လသာ်ေည်း ဗီဒီယို၊ အသံ  
စသည့်မီဒီယာတို့ကို အနုပညာြန်တီးရန် အသုံးဖပု
သည့် ကမ္ဘာေုံးဆိုင်ရာ အနုပညာဖပပေဲများ၏ 
ဆန်းသစ်လသာြန်တီးမှုနှင့်စမ်းသပ်ချက်အချ ို ့က

 Zicky ကလး (လမေး - ၁၉၉၆ ခုနှစ်) သည် ရန်ကုန် 
အလဖခစိုက်  ဗမာ-ကရင် ဓာတ်ပုံပညာရှင်တစ်ဦး 
ဖြစ်ပါတယ်။  သူဟာ ရဲရင့်မပီး လတာက်ပတဲ့ ြက်ရှင်
ပုံရိပ်များမှ တစ်ဆင့်  စုံေင်ကေဲဖပားလသာ ဖြစ်
တည်မှုများနဲ့ ကေီယာဖြစ်တည်မှုတို့ကို စူးစမ်း
လေ့ောလနသူ တစ်ဦးဖြစ်တယ်။ Vogue Italia - 

photo vogue နဲ့ i-D magazine ရဲ့ 12-month  

retrospective series တို့တေင်ေည်း သူ့
ဓာတ်ပုံလတေကိုလရွးချယ်လြာ်ဖပဖခင်း ခံခဲ့ရမပီး ဖြစ်
ပါတယ်။ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မှာ Myanm/art ကတင်
ဆက်တဲ့ 'လတာင်းပန်ဖခင်းမဲ့ ကေီးယာဖြစ်ရဲ့' ဖပပေဲ
ဟာ Zicky လေး ပထမဦးဆုံး ပါဝင်ဖပသခဲ့တဲ့ 
ဓာတ်ပုံဖပပေဲတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။

 ကအာင်ပမွ်ကေး(လမေး - ၁၉၇၄) သည် ရန်ကုန်
မမို့က အနုပညာရှင်၊ စာလရးသူ နှင့် ေေတ်ေပ်
လသာ ကျူလရတာ တစ်လယာက်ဖြစ်ပါတယ်။ ရိုးရာ
ပုံစံများ၏ လခတ်မပိုင်ဟန်နှင့်အတူ ေေတ်ေပ်လသာ 
ထုတ်လြာ်မှုကို စူးစမ်းေျက်ရှိပါသည်။ လအာင်
ဖမတ်လဌး သည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တေင် SOCA (လခတ်
မပိုင်အနုပညာလကျာင်း အေန်ေိုင်းပရိုဂရမ်) ကို
တည်လထာင်ခဲ့ပါသည်။  Zicky Le (b.1996) is a Burmese-Karen  

image maker and a visual storyteller 
currently based in Yangon. He explores 
the subjects of Identity and Queerness  
through his bold and vibrant fashion  
images. His works have been frequently  
featured in Vogue Italia as well as in  
the 12-month retrospective series of i-D 
magazine. His very first extensive photo 
exhibition Unapologetically Queer opened at 
Myanm/art in 2022. 

 Aung Myat Htay (b.1974) is an artist/writer, 
independent curator from Yangon Myanmar. 
He explores the freedom of expressions with 
a contemporary sense of traditional forms. 
He founded SOCA (School of Contemporary 
Art online program) in 2015.

Gasar Ma Lar/ Nar Ma Lar?
© Zicky Le

ECHOES

Curator – Aung Myat Htay

ကစားမလား/နားမလား
©   Zicky  လေး

ကျူ ေရတာ -  ေအာင်ြ မတ် ေဌး
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၂၀၂၁ ခုနှစ်မှာ ြန်တီးသူ (၆) လယာက်က ပုံဖပင်  
(၅) ပုဒ် ပါတဲ့ကာတေန်းလပါင်းချုပ် ကို အတူဖပုေုပ်
ခဲ့ြကတယ်။ ဇာတ်ေမ်းတိုင်းမှာ လဖပာင်းေဲမှု
လတေ၊ တိုးတက်ောမှုလတေ၊ အိပ်မက်လတေ၊ ဘဝလတေ
နဲ့ အသစ်တစ်ြန် ထေက်လပါ်ောမယ့် ကမ္ဘာကကီး
အတေက် လမှော်ေင့်ချက်လတေပါဝင်လနတယ်။ ၂၀၂၃  
ခုနှစ်မှာ ထုတ်ဖြစ်မယ့်  ကာတေန်းလပါင်းချုပ်
အတေက်  ဒီဖပပေဲက လရှ့လဖပးအဖြစ် ဖပုေုပ်မှာဖြစ်
တယ်။ ကပ်လရာဂါရဲ့ အထီးကျန်ကမ္ဘာကလန ရုန်း
ထေက်မပီး ဖပပေဲလနရာသို့ လရခဲဆိုင်/ရှိ အိဇ္ဇဘီးရှင်း 
ကလန ပေဲဦးထေက်တင်ဖပေိုက်ပါတယ်။

ဝါး (လအးချမ်းလအာင်) ၊ ြိုးသား (ဂျွန်ပါးလထာ ၊ ဂျာလပါ
ေ်)၊ ခလမာက်ကလေးနဲ့ မလချာ (Zephyr)၊ မိုးစုန်းြကူး 
(လကာင်းမင်းခ)၊ သံစဉ်ရိုင်း (စိုင်းလောင်ဝ်ေင်း)

 သုခုမခရီးသည် ပြဇာွ်(TKT) ရဲ့ ပူးတေဲ
တည်လထာင်သူ နှင့် အနုပညာဒါရိုက်တာတစ်ဦး
ဖြစ်တဲ့ သူဟာ ဖပဇာတ်ကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ေူငယ်
များကို စုစည်းမပီး ဖပည်တေင်း ဖပည်ပ အနုပညာရှင်
များနဲ့ ပူးလပါင်းကာ ဖပဇာတ်အြေဲ့တစ်ြေဲ့ကို ြန်တီး
ခဲ့ပါတယ်။

Covid 19 လြကာင့် မမို့ကကီးလတေနဲ့ လကျးရွာလတေ
ကို ရပ်နားထားရလပမဲ့ ရပ်တန့်ေို့မရနိုင်တဲ့ 
အလဖခအလနလတေ ကလတာ့ lockdown ကာေမှာ 
ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လန့စဉ်ဘဝလတေကို ပုံလြာ်လနဆဲပါပဲ။ 
________က သတင်းလတေ၊ ေူမှုလရးနဲ့ စီးပေားလရး
ဟာ ကျွန်လတာ်တို့ကို ပုံစံအမျ ိုးမျ ိုးဖြင့် ေွှမ်းမိုး
ထားတယ်။ အိမ်မှာလနရချနိ်မှာ သတင်းက ကျလနာ်
တို့ရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို နိုးြကားလစမပီး ဖပဇာတ်
ထုတ်ေုပ်သူရဲ့ အလတေးကို နှိုးဆေလပးလနတယ်။ ဖပ
ဇာတ်ထုတ်ေုပ်သူနဲ့ သူ့ရဲ့သူငယ်ချင်း ကဗျာဆရာ 
တို့ဟာ ______ ကောတဲ့ ဖမန်မာ့သတင်းလတေ၊ 
၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့ ေူမှုလရးနှင့် စီးပေားလရး အလဖခအလန
လတေကို လမွှလနှာက်ထားပါတယ်။ သူတို့ဟာ _____ 
လြကာင့် ထိခိုက်နစ်နာသူလတေ၊ ေူမှုလရး ခေဲဖခား
ဆက်ဆံမှုတို့အဖပင် ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဖမန်မာ့စီးပေားလရး
ရဲ့ အလဖခခံအကျဆုံး ဖမင်ကေင်းများလတေကို ဒီဖပဇာတ်
တေင် လြျာ်လဖြတင်ဆက်ထားပါတယ်။ ဒီခက်ခဲတဲ့
အလဖခအလနတေင် ကျလနာ်တို့ ဘယ်ေို တုန့်ဖပန်ြက
ေဲ၊ ကျလနာ်တို့ရဲ့ ေူသားဆန်မှုက ဘာေဲ ဆိုမပီး
လတာ့ ဒီဖပဇာတ်က ကျွန်လတာ်တို့ကို လမးခေန်းထုတ် 
ေျက်ရှိပါတယ်။

In the wake of 2021, six creatives came  
together to put together a comic anthology 
of five stories. Each story encompasses 
change, growth, dream, life and hopes  
for the world that will emerge anew. The  
exhibition will serve as a precursor for  
the  publication of the anthology in 2023. 
Exiting from the self-isolated screens of  
the pandemic and debuting into the physical 
space, Yae-Kae-Saing/Shi presents:

'Wah' by Ae Chan Aung, 'Pho Thar' by Jon Par 
Htaw and Ja Paul,  'Girl with a Conical Hat' 
by Zephyr, 'Rainfly' by Kaung Min Kha, 'Wild 
Hearts' by Sai Laung Linn

 A co-founder and artistic director  
of Thukhuma Khayeethee Theatre (TKT) 
created a theater group composed of young 
people interested in theater and working in 
collaboration with local and international 
artists.

Although cities and villages have stopped 
due to the Pandemic Covid 19, there are 
unstoppable circumstances still shaping our 
daily life in the lockdown period.  News of 
________, social and economic overwhelm us 
in many different ways. While we have to 
stay at home, news has been waking up our 
emotions and provoking the theater maker's 
thoughts. The theater maker and his poet 
friend juggle the Myanmar news from ______, 
social and economic in 2020. They play 
around victims of _____, social discrimina-
tion, and grass root economic of 2020 Myan-
mar’s scenario in this theatre performance.  
It asks us how we respond in this difficult 
situation and what is our humanity.

Blue Chrysalis

အြ ပာ ေရာင် ပုိးချည်အိမ်
Comics

မျ ိုးဆက်သစ်များ၏စိတ်ဝင်စားမှုကို ထိလရာက်စော 
ေှုံ့လဆာ်လစသည်။ နည်းပညာသည် ကျွန်ုပ်တို့
ထံသို့သတင်းအချက်အေက်များကို ေေယ်ကူစော
ရယူ အသုံးဖပုလစနိုင်မပီးအင်တာနက်ဆိုရှယ်မီဒီယာ
တေင် ထိုးလြါက်ချတိ်ဆက်နိုင်ောြကသည်။ ယခု
ေက်ရှိအချနိ်တေင် ပတ်၀န်းကျင်၏အရင်းအဖမစ်
မျ ိုးစုံက အနုပညာြန်တီးရန်ပံ့ပိုးနိုင်သည့် သတင်း
အချက်အေက်များစောကို လပးလနမပီဖြစ်သည်။ 
ထို့ဖပင် ြန်တီးမှုဖြင့် လနထိုင်ဖခင်းအတေက် ေိုအပ်
လသာအသိပညာနှင့် ၎င်း၏ဖြစ်နိုင်လချများကို
ထိုးထေင်းသိဖမင်ောလစသည်။ ဤအနုပညာပရိုဂရမ်
ကနည်းပညာဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို အနုပညာပုံစံ
ဖြင့်ရင်ဆိုင်တုံ့ဖခင်းကဲ့သို့ ြန်တီးမူများေုပ်လဆာင်
လနသည့်အနုပညာရှင်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်
ြကည့်နိုင်ြကမည်ဟု ယုံြကည်ပါသည်။ ၂၀၂၁-၂၂  
အတေင်း အေန်ေိုင်းအေုပ်ရုံလဆေးလနေးပေဲကို ဖပုေုပ်ခဲ့
မပီး အခက်ခဲအြကပ်တည်းများြကားတေင် နည်းေမ်း
စုံချတိ်ဆက်မူများဖြင့် ြန်တီးခဲ့ြကသည့် စမ်းသပ ်
ေက်ရာများဖြစ်သည်။ 

give more time to criticize with the artists  
who have been working intensely with  
technology matters by artistic responses  
to it. The program included the online  
workshop and discussions in various ways of 
communication in between 2021-2022 and  
in the moments under many crisis and  
difficulties of time.

(English texts edited by, Sun Lin Tun)

Total of three artworks included in Echoes: 
'Lost in the Hell Fire Storm' by Siang Pi & 
Musica Htet, 'The Paper Man' by Han Lynn & 
Thura Aung Swe, 'Rite of the Ocean' by Pinky 
Htut Aung & Zune Htet

Tri
© Thukhuma Khayeethee (TKT)

ြ တိ
© သုခုမခရီးသည် ဖပဇာတ် (TKT)

Performance
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VENUE 
ARTWORKS

PART-2

“Revival” was brought up as a symbol of 
bond rather than an exhibition. Beyond the 
visual communications, there are the echoes 
of ‘today’ and ‘yesterday’. The artworks  
featured in ‘Revival’ will show you the wanted 
and unwanted memories while going  
through the time circles. The works of art, 
presented to you through the different  
mediums, are likely to be tender, dense,  
silent, and loud. . . . 

Total of six artworks included in 'Revival:  
Pain and Happiness II' by Phoo Pwint, 'Your 
way' by PANDA, 'A day of salvation' by 
Kaung Myat Thu, 'Life of the earth' by Moe 
Htet, 'Rest in peace' by Thyitar, 'Survival in  
progress' by Zun Thu. 

 Thadi Htar means “caution” in Burmese.  
It is written on electrical boxes and warning 
signs throughout Myanmar. Thadi Htar grew 
up in Sittwe, Rakhine State, Myanmar and 
attended Sittwe University. His primary  
medium is performance, or action art.  
He uses his body to convey a story or  
practice and interrogate his own ego through 
his body.

"This is the work of an artist’s tears for all  
the small worlds in the world."

 Nge Lay (b. 1979) is a multi-media artist 
with a particular interest in performance and 
photography.

The original idea was to collaborate with 
women living in rural areas. In two villages 
in Pantaung township, Bago district, and 
Lay Kay Kaw village in Myawaddy township 
in Karen State, women and young women 
struggling to overcome traumas and ongoing 
conflicts will donate their old clothes and old 
Longyi (sarong). With these longyis, Nge Lay 
and the women will sew a large-scale fabric 
sculpture and discuss their challenges and 
survival stories before and after Covid-19.

Revival ကို ဖပပေဲတစ်ခုထက် ချတိ်ဆက်မှုတစ်ခုရဲ့ 
ဖပယုဂ်အဖြစ် ပုံလြာ်ထားပါတယ်။ ေက်ရာလတေရဲ့ 
အဖမင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆက်သေယ်မှုအေေန်မှာ မလန့ကနဲ့ 
ဒီလန့ရဲ့ အသံလတေ ပဲ့တင်ထပ်လနပါေိမ့်မယ်။ အချနိ်
စက်၀န်းလတေကို ဖြတ်သန်းရင်းကလန ဖြစ်လပါ်ော
တဲ့ မှတ်မိချင်စရာလတေ နဲ့ လမ့ပစ်ချင်စရာလတေကို 
Revival ရဲ့ေက်ရာလတေထဲမှာ ဖမင်လတေ့နိုင်ပါေိမ့်
မယ်။ ြကားခံနယ်လတေကလန လြာက်ထေင်းထေက်ော
တဲ့ ေက်ရာလတေဟာ သိမ်လမေ့သေို၊ ခက်ထန်သေို၊ 
တိတ်ဆိတ်သေို၊ ကျယ်လောင်သေို .........

လကာင်းဖမတ်သူ၊ ပန်ဒါ၊ ြူးပေင့်၊ ဇေန်သူ၊ မိုးထက်၊  
သေိုင်တာ တို့ရဲ့ ေက်ရာ ၆ ခုဟာ Revival မှာ ပါဝင်
မှာဖြစ်ပါတယ်။

 သွိထား (လမေး-၁၉၈၂ ခုနှစ်) ဟာ 
ရခိုင်ဖပည်နယ် စစ်လတေမမို့မှာ ကကီးဖပင်းခဲ့မပီး စစ်လတေ
တက္ကသိုေ်မှာ လကျာင်းတက်ခဲ့ပါတယ်။ သူ အဓိက 
အသုံးဖပုတဲ့ မီဒီယမ်ဟာ performance (သို့)  
action အနုပညာတင်ဆက်မှုပဲ ဖြစ်တယ်။ သူဟာ 
ဇာတ်ေမ်းလတေကို လဖပာြို့၊ ပုံလြာ်ြို့ အတေက် သူ့ရဲ့ 
ခန္ဓာကိုယ်ကို အသုံးဖပုလေ့ရှိမပီး သူ့ကိုယ်ခန္ဓာ မှ 
တဆင့် သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အတ္တကို ဆန်းစစ်လြာ်ထုတ် 
လေ့ရှိပါတယ်။ 

"ကမ္ဘာကကီးထဲက ကမ္ဘာငယ်လေးများ အတေက် 
အနုပညာသမားတစ်လယာက်၏ မျက်ရည်စစ်စစ် 
ေက်ရာဖြစ်ပါတယ်။"

 ငယ်ကလး (လမေး-၁၉၇၉ ခုနှစ်) ဟာ ပါလြာမန့်
နဲ့ ဓာတ်ပုံပညာကို အထူးစိတ်ဝင်စားတဲ့ Multi  

media အနုပညာရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ 

မူေစိတ်ကူးကလတာ့ လကျးေက်လဒသမှာ လနထိုင် 
တဲ့ အမျ ိုးသမီးလတေနဲ့ ပူးလပါင်းရန် ပဲခူးတိုင်း၊ ပန်း
လတာင်းမမို့နယ်နဲ့ ကရင်ဖပည်နယ် ဖမဝတီမမို့နယ် 
လေးလက့လကာ်လကျးရွာတို့တေင် စိတ်ဒဏ်ရာများ
နဲ့ ပဋိပက္ခများကို လကျာ်ေွှားရန် ရုန်းကုန်လနရတဲ့ 
အမျ ိုးသမီးငယ်များက သူတို့ရဲ့ အဝတ်လဟာင်းနဲ့ 
ထဘီလဟာင်းများကို ေှူဒါန်းြကမှာဖြစ်ပါတယ်။ 
ငယ်လေးနဲ့ အမျ ိုးသမီးလတေက အကကီးစား အထည်
ရုပ်ထုတစ်ခုကို ချုပ်ေုပ်ြကမပီး ကိုဗစ် ၁၉ မတိုင်
မီနဲ့ အမပီးက ၄င်းတို့၏ စိန်လခါ်မှုများနဲ့ ရှင်သန်မှု 
ဇာတ်ေမ်းများကို လဆေးလနေးြကမှာဖြစ်ပါတယ်။

 ကဟမာန်ဦး ဟာ  ၂၀၁၂ တေင် New Zero Art 

Spaceတေင် ကျူရိတ်တာလေ့အကျင့်ကို စတင်
ဆည်းပူးခဲ့လသာ ရန်ကုန်အလဖခစိုက် အေေတ်တန်း
ကျူရိတ်တာ တစ်လယာက် ဖြစ်ပါတယ်။

 Haymann Oo is a freelance curator 
base and works in Yangon, and started her  
curatorial practice at New Zero Art Space in 
2012. 

Bodygate 
© Thadi Htar

La fenêtres
© Nge Lay

Revival: The art of reconnecting the reality 

Curator – Haymann Oo

Bodygate 
©   သတိထား

La fenêtres
©   ငယ် ေလး

ကျူ ေရတာ -   ေဟမာန်ဦး
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Streets in Yangon have many trishaw drivers. 
Htee All were one of them. He's also a song-
writer. Since a decade ago, he wrote many 
songs and recorded them as singles and an 
album as well. Would his hope for success 
come true amid demands from society  
and personal deals? His real-life is here  
embellished with on location shots of  
protagonist‘s daily life along with other  
fictional characters from the familiar socio- 
political landscape of Myanmar. Hence, this 
is a docu-fiction.

Sex workers are marginalized through  
violence and portrayed harshly by society 
since sex work is considered as an illegal 
business in Myanmar. This film indicates  
the experiences of sex workers with the 
intention to stop discrimination upon sex 
workers and to start humanize them.

This is the issue of the environment that is 
facing with the shortage of water.

In 1962, the world was about to end due 
to the moon colliding with the earth. So,  
humans panicked and ran around aimlessly. 
Burmese Artificial Intelligence (BAI) gathered 
footage from the internet and made one of 
the very last films from the earth. The film 
was broadcasted on news television channels 
all over the world by the BAI.

ရန်ကုန်ရဲ့ ေမ်းြကားလတေထဲမှာ ဆိုက်ကားနင်း 
ေုပ်သားလတေအများကကီးရှိတယ်။ ထီးဩက အဲဒီ
ထဲကတစ်လယာက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူက လတးလရး
ဆရာတစ်လယာက်ဆိုေည်း ဟုတ်တယ်။ ေေန်ခဲ့
တဲ့ ၁၀စုနှစ် တစ်ခုကတည်းက သီချင်းလတေအများ
ကကီးလရးခဲ့မပီး စင်ဂယ်သီချင်းလတေအဖပင် အယ်
ေ်ဘမ်တစ်ချပ်ကိုပါ အသံသေင်းခဲ့ြူးလသးတယ်။ 
ေူ့အြေဲ့အစည်းရဲ့ အေိုဆန္ဒလတေနဲ့  ပုဂ္ဂိုေ်လရးအရ 
သလဘာတူညီမှုလတေ ြကားမှာ သူ့ရဲ့ လအာင်ဖမင်ြို့ရာ 
လမှော်ေင့်ချက်က အမှန်တကယ်ဖြစ်ောမှာေား။ 
သူ့ရဲ့ေက်လတေ့ဘဝကို ဖမန်မာနိုင်ငံရဲ့ ေူမှုလရး၊ 
နိုင်ငံလရး အခင်းအကျင်းကလန အဖခား စိတ်ကူးယဉ်
ဇာတ်လကာင်လတေနဲ့ အတူ ဇာတ်လဆာင်ရဲ့ လန့စဉ်
ဘဝ ရိုက်ချက်လတေနဲ့ အေှဆင်ထားတယ်။ ဒီလတာ့ 
ဒါက docu-fiction (မှတ်တမ်းဇာတ်ေမ်း) တစ်ခု
ပဲဖြစ်ပါတယ်။

ဖမန်မာနိုင်ငံတေင် ေိင်ေုပ်ငန်းက တရားမ၀င်တဲ့ 
ေုပ်ငန်းအဖြစ်သတ်မှတ်ထားဖခင်းလြကာင့် ေိင်
အေုပ်သမားများမှာ အြကမ်းြက်မှုများနဲ့ ေူမှု
ပတ်၀န်းကျင်မှ တဆင့်နှိမ့်ကျသူများ ဟု ပုံလြာ်
ဆက်ဆံဖခင်းများလြကာင့် ေိင်ေုပ်သားများ၏ 
လတေ့ကကုံခံစား ခဲ့ရသည်များကို ဖပန်ေည်ပုံလြာ်ဖပသ
မှာ ဖြစ်မပီး ြကည့်ရှု့သူပရိတ်သတ် အလနဖြင့်ေည်း 
ေိင်ေုပ်သားများအား ေူသားဖခင်းစာနာနိုင်ရန်နှင့် 
ခေဲဖခားမှုများ ရပ်တန့်လစရန် ရည်ရွယ်ပါတယ်။

“ေိုအပ်လသာ”က လရရှားပါးမှုကို လတေ့ကကုံခံစား
လနရတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုကို ပုံလြာ်ထားတဲ့ 
မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ပုဒ် ဖြစ်ပါတယ်။

၁၉၆၂ခုနှစ်မှာ ေက ကမ္ဘာနဲ့ တိုက်မိမပီး ကမ္ဘာကကီး 
ပျက်မေို ဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲမှာ ေူသားလတေက ထိတ်
ေန့် တုန်ေှုပ်မပီး ဦးတည်ရာမဲ့ လဖပးေွှားလနခဲ့ရ
တယ်။ ဘားမိစ် ဉာဏ်လရတုက အင်တာနက်မှာရှိ
တဲ့ ဗီဒီယိုြိုင်လတေကို စုလဆာင်းမပီးလတာ့ ကမ္ဘာလဖမမှ 
လနာက်ဆုံးထေက်ရှိထားတဲ့ ရုပ်ရှင်လတေထဲက တစ်ခု
အဖြစ်ြန်တီးထားခဲ့တယ်။ အဲဒီ ဇာတ်ကားကို ဘား
မိစ် ဉာဏ်လရတုကလန ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ သတင်းရုပ်
သံေိုင်းများမှာ ထုတ်ေွှင့်ဖပသခဲ့ပါတယ်။

A Song of Trishaw
Director - Htoo

Exit
Director - May Thynn Kyi

 Everyday Needs 
Director - Mann Pye Phyo Aung

Burmese Moon
Director - Lin Htet Aung

ဆုိက်ကား ေတးသံ
ဒါရုိက်တာ - ထူး

ထွက် ေပါက်
ဒါရုိက်တာ -  ေမသင်းြကည်

လုိအပ် ေသာ
ဒါရုိက်တာ - မန်းြ ပည့် ြ ဖိ  ုး ေအာင်

ဘားမိစ်မွန်း
ဒါရုိက်တာ - လင်းထက် ေအာင်

Documentary
30:00 mins

 Animated Documentary
08:30 mins

Documentary
03:00 mins

Short Film
17:46 mins
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The miniseries revolves around a chubby Cat 
named GENT with his human partner Kat, in 
their days full of mishaps in pursuing Kat’s 
newfound CRUSH, a Girl they meet by chance 
at a Skate Ramp Park. Highlighting the stories 
of LGBT+ community Characters along the se-
ries but in the view of a cat in a dynamic and 
comedic way.

The project is to produce a music video for 
ending sexual abuses against children in 
Myanmar.

ဂျင့်ဆိုတဲ့ ဝတုတ်လြကာင်လေးနဲ့ သူ့ရဲ့ ေူသား
သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ ကတ် ပါဝင်မပီး စကိတ်ကေင်းမှာ
လတေ့တဲ့ ကတ်ရဲ့ CRUSH လကာင်မလေး အသစ်
ကို ေိုက်ရင်း အေေဲေေဲအလချာ်လချာ်ဖြစ်ရတဲ့ လန့
ရက်လတေအလြကာင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လြကာင်လေး
တစ်လကာင်ရဲ့ အဖမင်ကလန ဟာသလနှာမပီး ကေီယား 
ဇာတ်လကာင်လေးလတေနဲ့ ဟိုင်းေိုက်ေုပ်ထားတ့ဲ 
ပုံဖပင်လေးတစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။

ဖမန်မာဖပည်ရဲ့ သက်ငယ်မုဒိန်းမှု ပလပျာက်လရး
အလပါ်အလဖခခံထားတဲ့ ဖမူးဇစ်ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်။

Gent’s Colorful Days 
Director - Zephyr Ko

 No Child Rape
Creators - Catch de White Dove

ဂျင့် ရဲ  ့ ေရာင်စံုေန့ရက် ေလးများ
ဒါရုိက်တာ - Zephyr ကုိ

 No Child Rape
ဖန်တီးသူများ - Catch de White Dove

Animation Short Film
04:00 Mins

Music Video
05:17 mins
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Soe Yu Nwe’s interest in the serpentine  
started from her exploration for a self  
symbol–as the snake in her Chinese zodiac– 
sign to narrate the psychological wound of 
being a woman in a conservative society.  
For this iteration, she presents her  
interpretation of Medusa. Together with  
Medusa, Soeyu also added a ceramic  
sculpture of Amay Yay Yin, after the  
exploration of a serpentine Burmese  
goddess, who’s one of many pre-Buddhist 
animist Nats and is worshiped has a powerful 
harvest goddess in addition to protection of 
reservoirs of waters. 

စိုးယုနေယ်ရဲ့ လြမသဏ္ဌာန်လတေအလပါ်စိတ်ဝင်စားမှု
က လရှးရိုးစေဲေူ့အြေဲ့အစည်းထဲ လနထိုင်လနရတဲ့ 
အမျ ိုးသမီးတစ်လယာက်ရဲ့ စိတ်ဒဏ်ရာကို လြာ်ဖပ
ြို့ သူမရဲ့ တရုတ်ရာသီခေင်ဖြစ်တဲ့ လြမကို သလကတ
အဖြစ်သတ်မှတ်မပီး စူးစမ်းတာကလနစတင်ခဲ့ပါ
တယ်။ ဒီတစ်လခါက်မှာလတာ့ အနုပညာရှင်ဟာ 
မယ်ဒူဆာကို တြန်ဖပန်ေည်ြန်တီးထားပါတယ်။
မယ်ဒူဆာနဲ့အတူတူ လြမသဏ္ဌာန် အနေယ်ဝင် ဗုဒ္ဓ
မတိုင်ခင် ဖမန်မာဖပည်ဝယ် ကိုးကေယ်ယုံြကည်ြက
လသာ အလမလရယာေနတ်၏ လကကထည်ပန်းပုရုပ်
ထုေက်ရာကိုပါ ထည့်သေင်းဖပသထားပါတယ်။  
အလမလရယာဉ်ဟာ နတ်ကိုးကေယ်မှုများထဲတေင် 
တန်းခိုးကကီးလသာ သီးနှံရိတ်သိမ်းအမပီး အလစာင့်
အလေှောက်နတ်ဖြစ်သည်သာမက လရသေင်းလရော
လကာင်းလစရန်ေည်း အကာအကေယ်ဖပုလပးတဲ့ နတ်
ဖြစ်တယ်ေို့ေည်း တင်စားြကပါလသးတယ်။ 

 စိုးယုနွယ် (လမေး - ၁၉၈၉ ခုနှစ်)ကို ေားရှိုးမှာ 
လမေးြေားခဲ့ပါတယ်။ Rhode Island ဒီဇိုင်းလကျာင်း
မှာ လကကပန်းပုပညာနဲ့ ၂၀၁၅ ခုနှစ်မှာ မဟာဘေဲ့ရမပီး
လနာက် သူမဟာ အလမရိကန်ဖပည်လထာင်စုနဲ့ အာရှ
တစ်ဝှမ်းရှိ residency အလဖမာက်အဖမားမှာ ပါဝင်ခဲ့
ပါတယ်။

 Soe Yu Nwe (b. 1989) was born in Lashio, 
Myanmar. After earning an MFA degree in 
Ceramics at the Rhode Island School of  
Design in 2015 Soeyu has been participating 
in numerous residencies in the United States 
and across Asia.

Medusa
© Soe Yu Nwe

မယ်ဒူဆာ
©  စုိးယုနွယ်

Ceramics Sculpture 



Venue
Bogalayzay /Shi 
(The Ex Office,
 Doh Eain)

Schedule
20 NOV '22 (Sun),
3:00 PM

Sunflower Smells 2.0
© Yadanar Aung

Performance

လနြကာပန်းလတေ နံတယ် ၂.၀ 
©  ရတနာလအာင် FE
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YADANAR 
AUNG

ရတနာ ေအာင်

 Yadanar Aung (b.1998) was born and raised in Yangon.  
She discovered her affinity to space, stories, and psyche 
since her design student days.

 ရွနာကအာင် (လမေး - ၁၉၉၈ ခုနှစ်) သည် ရန်ကုန်မမို့မှာ လမေးြေား
ကကီးဖပင်းခဲ့မပီး သူမရဲ့ အာကာသနှင့် သက်ဆိုင်လသာ  အလြကာင်းအရာ
လတေ၊ ပုံဖပင်လတေ၊ စိတ်အာရုံ အတ္တလတေနဲ့ ရင်းနှီးမှုလတေကို ဒီဇိုင်းလကျာင်းသူ
ဘဝကတည်းက  စတင်ရှာလြေလတေ့ရှိခဲ့တယ်။

This is a series of works representing  
the culture of Chin ethics in the form of  
paintings. The Chin ethnic possessed a huge 
range of interesting culture, combining  
ancient neglected practices and beliefs,  
together with a very effective and  
contemporary approach. For instance,  
traditional funerals have developed and  
infused with modern day practices and  
major changes occurred in commemorating 
inheritances and wealth between families. 
Traditional dances and costumes have been 
modified contemporarily, and the only  
evidence of traditional cheek piercing can  
be witnessed among the elders. The cheek 
piercings are methodical, interesting 
and very difficult for the next youngest  
generation to understand. There, the group 
decided to create these series of paintings. 

ချင်းေူမျ ိုးလတေရဲ့ ရိုးရာ၊ဓလေ့လတေကို ပန်းချ ီ
ကားလတေလပါ်ချဖပတာဖြစ်ပါတယ်။ ချင်းလတေရဲ့
ရိုးရာဓလေ့လတေမှာ စိတ်ဝင်စားြေယ်လတေအများကကီး
ရှိပါတယ်။ တချ ို ့ကလတာ့ မကျင့်သုံးလတာ့တဲ့ ဓလေ့
လတေေည်းရှိသေို တချ ို ့ကလတာ့လခတ်နဲ့အညီဆန်း
သစ်တာလတေေည်း ရှိပါတယ်။ ဥပမာ လရှးတုန်း
က ရိုးရာအသုဘချနည်းနဲ့ အခုလခတ်မှာအသုဘချ
ပုံလတေ၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုလတေကို အထိမ်းအမှတ် 
ထားပုံမျ ိုးလတေ လဖပာင်းသေားပါမပီ။ အကနဲ့ရိုးရာ
ဝတ်စုံလတေဆို လခတ်နဲ့အညီလဖပာင်းေဲောတာ
လတေ ၊ဆန်းသစ်ောတာလတေရှိပါတယ်။ ရိုးရာပါးရဲ
ဆိုေည်း  ပါးရဲထိုးတဲ့အြေားလတေပဲ ကျန်ပါလတာ့
တယ်။လနာက်မျ ိုးဆက်လတေအလနနဲ့ဖမင်ရြို့ ခက်ခဲ
သေားပါမပီ။ ပါးရဲရဲ့မျဉ်းလြကာင်းလတေ ပုံစံလတေဟာ 
စိတ်ဝင်စားစရာလကာင်းေှပါတယ်။ အဲ့တာလတေကို 
ပန်းချအီနုပညာနဲ့လရးဆေဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။

 Horn Bill အနုြညာအေွဲ့ရဲ့ ဒီပလရာဂျက်ဟာ 
ဟားခါးရှိ စတူဒီယိုတစ်ခုကို ပန်းချအီနုပညာရှင် 
သုံးလယာက် အတူတူမှေလဝအသုံးဖပုရင်း ေက်ရာ
သစ်လတေကို ြန်တီးတဲ့ ပလရာဂျက်တစ်ခုဖြစ်ပါ
တယ်။ 

 The project by Horn Bill Art Group was 
done after three painters shared a studio 
space in Haka to produce a new series  
of work. 

'Horn Bill Art Group'

ဆလုိင်းနံရံ  Salai NanYan
ေပါင်ဇလန့် - PauZaLangh

Painting
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Program
Opening Hrs: 10 AM-5PM (Closed on Mondays)

12 NOV '22 - 11 DEC '22

Performance /Shi Artist Talk /Shi
ွခဏပြ /ရှိ အနုြညာရှင်/ရှိ

20 NOV ‘22 4 DEC ‘22
3:00 PM 3:00 PM

The Ex Office (Doh Eain)

No. 112, 41st street, Botahtaung  
Township, Yangon

Bogalayzay /Shi

အမှတ် (၁၁၂)၊ ၄၁ ေမ်း၊ ဗိုေ်တလထာင် 
မမို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမို့။

ဘိုကလေးလေး /ရှိ 

 Doh Eain is a local social enterprise that specializes 

in preserving heritage, creating and improving public  

spaces, and organizing events, campaigns and  

workshops that connect people to places while  

empowering them to take part in shaping their city. 

For /Shi Exhibition, Doh Eain has generously provided 

two of its locations on 41st street and 47th street. 

 ဒို့အိမ် သည် အလမေအနှစ်ထိန်းသိမ်းဖခင်း၊ အများဖပည်သူဆိုင်ရာလနရာ
များြန်တီးဖခင်း နဲ့ ပိုမိုလကာင်းမေန်လအာင်မေမ်းမံဖခင်း အဖပင် အခမ်းအနား
များ၊ ကမ်ပိန်းများနဲ့ အေုပ်ရုံလဆေးလနေးပေဲများမှတစ်ဆင့် အများဖပည်သူ
ကို မိမိတို့လနထိုင်ရာမမို့ဖပပတ်ဝန်းကျင်များကို အတူတကေ ပါဝင်ပုံလြာ်
ရန် အသိပညာလပးဖခင်းေုပ်ငန်းများကို ေုပ်လဆာင်လသာ  လဒသန္တရ
စီးပေားလရးေုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ /ရှိ အိဇ္ဇဘီးရှင်းအတေက် ဒို့အိမ်မှ 
ဖပခန်းလနရာများ အဖြစ် ၄၁ေမ်း နဲ့  ၄၇ေမ်းမှ တည်လနရာနှစ်ခုကို ပံ့ပိုး
လပးထားပါတယ်။
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“Rituals, these seemingly  random acts,  don’t 
guarantee our wishes. But they do give us  
a sense of reassurance and satisfaction,” 
Yadanar said. The presence of a religious 
and superstitious mother figure has fueled 
the artist’s stubborn, self-interested  
worldview– one bound by her own logic and 
magic,  straddling between control and chaos.

Sunflowers Smell is a trivalent series  
beginning with writing (Act 1: Nay Kyar Pan 
Tway Nan Tal), performance (Act 2: I brew 
love potions for sad maidens) and installation 
(Act 3: Is happiness temporary?)

“ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင် အခမ်းအနားလတေေို ကကုံရာ 
ကျပန်းဆန်တဲ့ ေုပ်လဆာင်မှုလတေက ငါတို့ရဲ့
ဆုလတာင်းလတေ၊ အိပ်မက်လတေကို  အမှန်တကယ် 
ေက်လတေ့မှာ ဖြစ်ောမယ်ေို့ အာမ မခံနိုင်ဘူး။ 
ဒါလပမဲ့ေည်း အဲဒါလတေက အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ 
ငါတို့ကို စိတ်ေုံမခုံမှုနဲ့ စိတ်လကျနပ်မှုလတေကို လပးနိုင်
တယ်ေို့ ခံစားရတယ်”ေို့ ရတနာလအာင်ကလဖပာ
တယ်။ အနုပညာရှင်ရဲ့ လခါင်းမာမပီး မိမိကိုယ်ကို 
စိတ်ဝင်စားမှု အလပါ်ကိုသာ အလဖခခံတဲ့  ကမ္ဘာကို ဖမင်
တဲ့ အဖမင် ကလတာ့ ဘာသာလရးအားသန်မပီး အယူသီး
တဲ့ မိခင်ရဲ့ ေွှမ်းမိုးမှု တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပါလနတယ်။ 
ထိန်းချုပ်မှုနဲ့ ပရမ်းပတာဖြစ်မှုများြကားမှာ တေဲေဲခို
လနတဲ့ ကမ္ဘာကို ရတနာလအာင်က သူတစ်ဦးတည်းရဲ့  
ယုတ္တိလဗဒအယူအဆလတေနဲ့ လမှာ်စေမ်းအား လတေနဲ့သာ 
တည်လဆာက်ထားတယ်။

“လနြကာပန်းလတေနံတယ်” စီးရီးက စာတစ်ပုဒ်နဲ့ စ
တဲ့ (ဖပကေက် ၁ : လနြကာပန်းလတေနံတယ်။ ) ၊ ပါလြာ်
မင့်ေက်ရာဖြစ်တဲ့ ( ဖပကေက် ၂ : ဝမ်းနည်းလနတဲ့ 
ေုံမပျ ိုလေးလတေအတေက် အချစ်လဆးလြာ်တယ်။ ) နဲ့  
အင်စလတာ်လေးရှင်းေက်ရာ ဖြစ်တဲ့  ( ဖပကေက် ၃ : 
လပျာ်ရွင်မှုလတေဟာ တစ်ခဏတာပဲေား။ ) စတဲ့ အတေဲ
အစပ် (၃)ခုကို တစ်ကေက်မပီးတစ်ကေက် ဆင့်ကဲြန်တီး
ထားတာပါ။ 
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VENUE 
ARTWORKS

PART-1

In I Do Miss Hospital Visits, Shwe Wutt 
Hmon reflects on the solidarity of the 2020  
pandemic, 

“I started to wonder why I can't scan my body 
by myself while I can’t visit the hospital yet. 
It might be a silly thought. But I felt that this 
is my self-portrait, which truly reflects and 
resonates with me who is in need of a CT 
scan and always wants to examine her own 
body and scars from the life-long recurrent 
operations.”

လရှေဝတ်မှုံရဲ့ “လဆးရုံရက်ချနိ်းလတေကို သတိရ
သား” ဆိုတဲ့ ေက်ရာဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ ကကုံလတေ့ 
ရတဲ့ ကပ်လရာဂါ အလြကာင်းကို စုစည်းလြာ်ကျူး 
လရာင်ဖပန်ဟပ်ထားတဲ့ ေက်ရာတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါ
တယ်။ 

“လဆးရုံရက်ချနိ်းမျ ိုးလတေလတာင် သေားေို့မရတဲ့
ကာေမှာ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ဘာေို့ ငါကိုယ်တိုင်  
စကင်န်ြတ်ေို့ မရတာေဲ ဆိုမပီး လတေးမိောတယ်။ 
ဒါဟာ အလတာ်ကိုလြကာင်လတာင်လတာင်နိုင်တဲ့ 
အလတေးမျ ိုးေည်း ဖြစ်မှာပါ။ ဒါလပမဲ့ ဒီေက်ရာ
ဟာ စီတီစကင်န် ြတ်ြို့ေိုအပ်လနမပီး ထပ်တေဲေဲ 
ဖပုေုပ်လနရတဲ့ ခေဲစိတ်ဖခင်းလတေကလန ကိုယ့် 
ခန္ဓာကိုယ်နဲ့  အမာရွတ်လတေကို အမမဲလစာင့်ြကည့်
ချင်လနတဲ့ ငါနဲ့ အမှန်တကယ်ဖြစ်လနတဲ့ ငါ့ရဲ့ ပုံတူ
ေို့ ခံစားရတယ်။” ေို့လရှေဝတ်မှုံကလဖပာတယ်။

 ကရှေေွ်မှုံ (လမေး - ၁၉၈၆ ခုနှစ်) ဟာ အစု
အြေဲ့ သမိုင်းများ၊ မိသားစု ဆက်ဆံလရးြကားက 
လနှာင်ကကိုးများ၊ ေူသားဆက်ဆံလရးများြကားက 
ချည်လနှာင်မှုများ စတာလတေမှာ အာရုံစူးစိုက်ြန်တီး
ခဲ့မပီး သူမရဲ့ စိတ်နှေုံးနဲ့ နီးစပ်တဲ့ ေူလတေ၊ လနရာ
လတေရဲ့ ပုံဖပင်လတေကို တရင်းတနှီး လဖပာဖပဖခင်းနဲ့ 
ကိုယ်ပိုင် အတေင်းစိတ်ကို ဆန်းစစ်လေ့ောလသာ 
ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။

 Shwe Wutt Hmon (b.1986) is a Burmese 
photographer and artist whose works focus 
on collective histories, familial ties, knots 
and threads of human relationship and  
exploring the inner psyche through intimate 
story telling about people and places close 
to her heart. 

I Do Miss Hospital Visits 
© Shwe Wutt Hmon

 ေဆးရံုရက်ချိန်း ေတွကုိ သတိရသား
©  ေရွှ၀တ်မှုန်

Photo Series
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Associated Activities

Heritage TalkExhibition Opening
8 JAN ‘237 JAN ‘23

 Nyan Yelyint Win (b.2001) was born 

and raised in Yangon. He is an avid lover 

of paintings and Myanmar culture. 

Since 2013, when he was 12, he took 

part in three group exhibitions. In  

addition to painting, he enjoys  

collecting, researching and writing 

about memorabilia. He is the founder 

of the Myanmar Culture Society, an  

independent youth organisation, 

through which he organised We Live in 

Burma (visual art exhibition) and Dear 

Earth (environmental awareness art  

exhibition).

 ဉာဏ်ရဲရင့်၀င်း (လမေး-၂၀၀၁ ခုနှစ်)သည် ရန်
ကုန်တေင် လမေးြေားကကီးဖပင်းခဲ့မပီး ပန်းချနီဲ့ဖမန်မာ့
ယဉ်လကျးမှုကို ချစ်ဖမတ်နိုးသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ 
အသက်၁၂နှစ်အရွယ် ၂၀၁၃ခုနှစ်မှစ၍ အြေဲ့ေိုက်
ဖပပေဲသုံးခုတေင် ပါ၀င်ဖပသခဲ့သည်။ ပန်းချဆီေဲဖခင်း
အဖပင် လရှးလခတ်လဟာင်း လအာက်လမ့ြေယ် ပစ္စည်း
စုလဆာင်းဖခင်း၊ စာလရးဖခင်း၊ သုလတသနဖပုဖခင်း
တို့တေင်ဝါသနာကကီးသူတစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ေက်ရှိ
တေင် Myanmar Culture Society- ဖမန်မာ့ 
ယဉ်လကျးမှု အသိုက်အ၀န်းဆိုသည့် အေေတ်တန်း 
ေူငယ်အြေဲ့အစည်းတစ်ခုကို ထူလထာင်ထားမပီး 
ယင်းအြေဲ့အစည်းအလနဖြင့် "ဗမာဖပည်မှာ လနြက
သည် - We Live in Burma" (စက္ခုပသာဒဖပပေဲ) 
နဲ့ "ကမ္ဘာလဖမသို့ ... - Dear Earth (ပတ်ဝန်းကျင်
ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာ အသိပညာလပး အနုပညာ
ဖပပေဲ) ဖပပေဲနှစ်ခုကို ဦးလဆာင်ကျင်းပခဲ့မပီးဖြစ်သည်။

VENUE 
EXHIBITION

A Story of a Burmese Blouse
by Nyan Yelyint Win

7.1.2023 - 11.1.2023
9:00 p.m - 5:00 p.m

အကျပါးပုံဖပင်
by ဥာဏ်ရဲရင့်၀င်း
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Program

Quiet on 47 (Doh Eain)

No.167, Ground floor(B), 47th street,  
Upper Block, Botahtaung Township,  
Yangon.

46 Lan /Shi

အမှတ် (၁၆၇)၊ လဖမညီထပ် (ဘီ)၊ (၄၇) ေမ်း၊ 
အလပါ်ဘလောက်၊ ဗိုေ်တလထာင် မမို့နယ်၊  
ရန်ကုန်မမို့။

၄၆ေမ်း /ရှိ

  Doh Eain is a local social enterprise that  

specializes in preserving heritage, creating and  

improving public spaces, and organizing events,  

campaigns and workshops that connect people  

to places while empowering them to take part in  

shaping their city. For /Shi Exhibition, Doh Eain has  

generously provided two of its locations on 41st 

street and 47th street. 

 ဒို့အိမ် သည် အလမေအနှစ်ထိန်းသိမ်းဖခင်း၊ အများဖပည်သူဆိုင်ရာလနရာ
များြန်တီးဖခင်း နဲ့ ပိုမိုလကာင်းမေန်လအာင်မေမ်းမံဖခင်း အဖပင် အခမ်းအနား
များ၊ ကမ်ပိန်းများနဲ့ အေုပ်ရုံလဆေးလနေးပေဲများမှတစ်ဆင့် အများဖပည်သူ
ကို မိမိတို့လနထိုင်ရာမမို့ဖပပတ်ဝန်းကျင်များကို အတူတကေ ပါဝင်ပုံလြာ်
ရန် အသိပညာလပးဖခင်းေုပ်ငန်းများကို ေုပ်လဆာင်လသာ  လဒသန္တရ
စီးပေားလရးေုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ /ရှိ အိဇ္ဇဘီးရှင်းအတေက် ဒို့အိမ်မှ 
ဖပခန်းလနရာများ အဖြစ် ၄၁ေမ်း နဲ့  ၄၇ေမ်းမှ တည်လနရာနှစ်ခုကို ပံ့ပိုး
လပးထားပါတယ်။
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Opening Hrs: 10 AM-5PM (Closed on Mondays)

12 NOV '22 - 11 DEC '22
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 Sai Moon (b. 1978) loved to paint since he 
was young. He studied painting under the 
artist, U Chit Pan, but he began to notice that 
he is more interested in contemporary art.

The word “Psyche” came from the Egyptian 
language. It refers to both “butterfly” and 
“soul”. Common phrases such as “ Late pyar 
lone tal, late pyar thant tal (trans : clear  
conscious), late pyar lwint tal  (trans : soul 
was extracted), late pyar khor tl (trans:  
the soul is summoned)” prompted the artist  
started to explore the relation between  
the butterfly and the soul. Seeing the different  
customs related to butterflies and souls in 
different countries and cultures, Sai Moon  
got the idea to create an artwork. Psyche 
consists of paintings and an installation of 
Shan traditional talismans. In Shan culture, 
friends and families of the deceased would 
donate talismans to monasteries so that the 
soul of the deceased would be able to look 
back at their good deeds so that they may 
rest in peace. 

 စိုင်းမွန် (လမေး- ၁၉၇၈ ခုနှစ်) ဟာ ငယ်စဉ်
ကတည်းက ပန်းချဆီေဲဖခင်းကို နှစ်သက်ခဲ့ပါ
တယ်။ ပန်းချဆီရာ ဦးချစ်ပန်းဆီမှာ ပန်းချပီညာ
ကို သင်ြကားခဲ့တယ်။ လခတ်မပိုင်အနုပညာကို ပိုမို
စိတ်ဝင်စားောခဲ့ပါတယ်။ 

“Psyche” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက အီဂျစ်ရဲ့ စကား
ဖြစ်မပီး ေိပ်ဖပာနဲ့ ဝိညာဉ်နှစ်ခုေုံးကို ဆိုေိုပါတယ်။ 
ေိပ်ဖပာေုံတယ်၊ ေိပ်ဖပာသန့်တယ်၊ ေိပ်ဖပာေေင့်
တယ်၊ ေိပ်ဖပာလခါ်တယ် ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းလတေ
ကို ခဏခဏ ြကားောရလတာ့ ေူလတေနဲ့ ေိပ်ဖပာ၊ 
ေိပ်ဖပာနဲ့ ေူ့စိတ်ဝိညာဉ် ဆက်စပ်ပုံကို စိတ်ဝင်စား
ောပါလတာ့တယ်။ ေိပ်ဖပာနဲ့ စိတ်ဝိညာဉ် ဆက်စပ်
တဲ့ ဓလေ့ထုံးစံလတေကိုေဲ မတူညီတဲ့ နိုင်ငံ၊ ေူမျ ိုး
တိုင်းရဲ့ ယဉ်လကျးမှုလတေမှာ လတေ့ရလတာ့  ေက်ရာ 
တစ်ခု ြန်တီးြို့ စိတ်ကူးရခဲ့တယ်။ “Psyche” 

လခါင်းစဉ်နဲ့ ေက်ရာ ကို ပန်းချ ီ နဲ့ လပါင်းစပ်မပီး 
ြန်တီးထားပါတယ်။ Installation ကို ရှမ်းရိုးရာ 
ကုက္ကားနဲ့ ြန်တီးထားပါတယ်။ ရှမ်းတိုင်းရင်းသား
လတေရဲ့ ဓလေ့ထုံးစံမှာကလတာ့ ကေယ်ေေန်သေားတဲ့ 
ေူရဲ့ စိတ်ဝိညာဉ်ခိုနားနိုင်ြို့နဲ့ သူတို့ရဲ့ ကုသိုေ် 
လကာင်းမှုကို သိဖမင်နိုင်ြို့ ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ 
ကျန်ရစ်သူလတေက ဘုန်းကကီးလကျာင်းမှာ ကေယ်ေေန်
သေားသူကို ရည်စူးမပီး ကုက္ကားဖပုေုပ်ေှူဒါန်းတဲ့ 
ဓလေ့ ရှိြကပါတယ်။  

Psyche 
© Sai Moon

Psyche 
©   Bodygate 



VENUE 
ARTWORKS PART-1

I remember when Papa (grandpa) always told 
me,
“A barking dog never bites” .
Is it true?

ပါပါး (အြိုး) အမမဲလဖပာတာကို မှတ်မိလနတယ်။
“လဟာင်ေေန်းတဲ့လခေး ေူမလေး”
အဲဒါ တကယ်ေား?

 YY (လမေး - ၁၉၈၄ ခုနှစ်) ဟာ ဖမန်မာဖပည်ြေား 
ပုဂ္ဂိုေ်လရးဆိုင်ရာ မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာမ တစ်ဦး
ဖြစ်ပါတယ်။ 

 YY (b.1984) is a personal documentary 
photographer from Myanmar. 

A Barking Dog Never Bites? 
© YY

 ေဟာင်လွန်းတ့ဲ ေခွး လူမ ေလး
©  ေရွှ၀တ်မှုန်
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Opening /Shi is the formal opening  
ceremony for /Shi exhibition. It will be 
held at  Goethe-Institut Myanmar. Agenda  
includes opening speech by director,  
translations and speech by cultural coordinator, 
and panel discussion by the curatorial team.

Artist Talk /Shi is an individual artist talk for 
featured and highlighted artists facilitated by 
a curator/moderator. Discussion focuses on the 
artist, the work and the curatorial choices. 

Artwork Meets Space /Shi is a discussion  
between the artists and the art space host 
throughout the various /Shi venues. Discussion 
focuses on the works displayed at the specific 
spaces. 

Performance /Shi refers to the one-time  
live performances ranging from theater to 
 performance art during /Shi exhibition.

ကနရာ၊ လျ်ရာစျားေိုင်း /ရှိ

ွခဏပြ /ရှိ

အိဇ္ဇဘီးရှင်းအေွင့်/ ရှိ

အနုြညာရှင်/ရှိ

Artwork Meets Space /Shi

Performance /Shi

Opening /Shi

Artist Talk /Shi

12 NOV ‘22 1 2

3 4

/ /

/ /

အိဇ္ဇဘီးရှင်းအေွင့်/ရှ ိ က /ရှိ အိဇ္ဇဘီးရှင်းရဲ့ ြေင့်ပေဲ
လန့ ဖြစ်မပီး Goethe- Institut Myanmar မှာ 
ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါရိုက်တာရဲ့ အြေင့်မိန့်ခေန်း၊ 
ဒါရိုက်တာရဲ့ အြေင့်မိန့်ခေန်းကို ဘာသာဖပန်ဆိုလပး
ချက်နဲ့ ယဉ်လကျးမှုဆိုင်ရာ ညှိနှိုင်းလရးမှူးရဲ့မိန့်ခေန်း၊ 
ကျူလရတိုရီရယ်အြေဲ့သားလတေရဲ့ စကားဝိုင်း စတဲ့ 
အစီအစဉ်လတေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အနုြညာရှင် /ရှိ ကလတာ့ featured နဲ့ highlight 

အနုပညာရှင်လတေနဲ့  ကျူလရတာလတေရဲ့ စကားဝိုင်း
ဖြစ်မပီး အနုပညာရှင်၊ ေက်ရာ နဲ့ ကျူလရးရှင်းတို့ 
ဆက်စပ်မှုကို လဆေးလနေးသေားမှာဖြစ်ပါတယ်။

ကနရာ၊ လျ်ရာစျားေိုင်း /ရှိ က အနုပညာရှင်လတေ
နဲ့ ဖပခန်းစီမံသူလတေ အတေက် လဆေးလနေးပေဲ စကားဝိုင်း
အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ေက်ရာနဲ့ ေက်ရာထားရှိ
ဖပသရာ လနရာတို့အလြကာင်းလဆေးလနေးြကမှာဖြစ်ပါ
တယ်။

ွခဏပြ /ရှိ က ဖပဇာတ် နဲ့  ပါလြာ်မင့်ေက်ရာလတေ 
ပါဝင်တဲ့ တစ်ကကိမ်တစ်ခါသာ ဖပသမယ့် အစီအစဉ်
လတေဖြစ်ပါတယ်။
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Bus Tour /Shi is a private guided bus tour 
around the various venues of /Shi. The bus tour 
will start from Goethe-Institut Myanmar

Screening /Shi is the screening event for the 
film and video works of /Shi. Screenings will 
run on rotation basis from 13.12.22 to 15.12.22 
at Goethe-Institut Myanmar. The first screening 
will also include talks and panel discussions by 
participating artists and directors.

Space : Continuance & Questions /Shi is a  
special dialogue and discussion between the 
participating spaces of /Shi. The event will be 
held at the Goethe-Institut.

Music /Shi is an indoor live–concert at 
Goethe-Institute by Jam it! on 17.12.22(Sat).

ကနရာမေားနဲ့စျားစပမည် /ရှိ

ဂီွ/ရှိ

ဘွ်စ်ခရီး /ရှိ

ဗီဒီယိုရုံ /ရှိ

Space : Continuance & 
Questions /Shi

Music /Shi

Bus Tour /Shi

Screening /Shi 

6

7

5

8

/

/

/

/

ဘွ်စ်ခရီး /ရှိ က /ရှိ အိဇ္ဇဘီးရှင်း ဖပခန်းလတေ 
အားေုံးကို ေမ်းညွှန်ဖြင့် ေည်ပတ်ြကည့်ရှုေို ့
ရမယ့် ဘတ်စ်ကားခရီးစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ စမှတ်
ကလတာ့ Goethe-Institut Myanmar ဖြစ်ပါတယ်။

ဗီဒီယိုရုံ /ရှိ က အိဇ္ဇဘီးရှင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ ရုပ်ရှင် 
ဇာတ်ေမ်းတိုလတေ၊ ဗီဒီယိုေက်ရာလတေ ဖပသမယ့် 
အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ Goethe-Institut Myanmar 

မှာ ၁၃ ရက် ၊ ၁၂ ေ ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ကလန ၁၅ ရက် ၊ 
၁၂ ေ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် ထိ ဖပသသေားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖပသ
တဲ့ ပထမရက်မှာလတာ့ ပါဝင်တဲ့ အနုပညာရှင်လတေ၊ 
ဒါရိုက်တာလတေရဲ့ စကားဝိုင်း အစီအစဉ်လတေပါဝင်မှာ 
ဖြစ်ပါတယ်။

ကနရာမေားနဲ့စျားစပမည် /ရှိ က ဖပခန်းတာဝန်ရှိ
သူလတေအားေုံးပါဝင်မယ့် အထူးစကားဝိုင်းဖြစ်ပါ
တယ်။ Goethe- Institut Myanmar မှာကျင်းပမှာ  
ဖြစ်ပါတယ်။

ဂီွ/ရှိ က ၁၇ ရက် ၊  ၁၂ ေ ၊ ၂၀၂၂ ခုနှစ် မှာ 
Goethe- Institut Myanmar မှာ Jam it! ကလန  
ေိုက်ြ် သံစုံတီးဝိုင်းကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ 

17 DEC ‘2213-15 DEC ‘22
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Art Writing Open Call /Shi is an invitation  
to submit art writing and critiques about /Shi 
exhibition. The deadline to submit is 20.12.22 
and selected entries will be announced at   
Resume /Shi event.

Artist Symposium /Shi is a formal conference- 
format symposium to be held at Goethe-Institut 
Myanmar for artists and other creative workers.  
Participating artists and creatives are free  
to present their inspirations, biographies,  
retrospectives, documentations, and manifestos 
at the podium. 

Resume /Shi is a re-ignition event after the  
holidays and new year. It will be held at 
Goethe-Institut Myanmar. Tentative agenda  
includes experimental and performance  
artworks, and announcement of selected Art 
Writing entries.

Closing /Shi is the closing ceremony of /Shi 
exhibition. It will be held at Goethe-Institute 
Myanmar. The tentative agenda includes closing 
speech by the director, closing reflections, and 
informal recap by the curatorial team.

ွျ်လျ် / ရှိ

အိဇ္ဇဘီးရှင်းအြိွ်/ ရှိ

အနုြညာစာမူ၊ စာွမ်းေိွ်ကခါ်
ပခင်း /ရှိ

အနုြညာစာွမ်းေွ်ြွဲ /ရှိ

Resume /Shi

Closing /Shi

Art Writing Open Call /Shi

Artist Symposium /Shi

10

1211

9 /

//

/
အနုြညာစာမူ၊ စာွမ်းေိွ်ကခါ်ပခင်း /ရှိ ကလတာ့  
အိဇ္ဇဘီးရှင်းကိုောလရာက်ြကလသာ အနုပညာစာလရး
သူ၊ ဝါသနာရှင်များ အတေက် စာမူစာတမ်းများ လပး
ပို့နိုင်တဲ့ အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။ စာမူလနာက်ဆုံး ပို့
လပးရမည့်ရက်ကလတာ့ ၂၀ ရက် ၊ ၁၂ ေ ၊ ၂၀၂၂ ခု
နှစ် ဖြစ်မပီး လရွးချယ်ခံရသူလတေကို ွျ်လျ် / ရှိ မှာ 
လြကညာလပးသေားမှာဖြစ်ပါတယ်။

အနုြညာစာွမ်းေွ်ြွဲ /ရှိ ဟာ Goethe-Institut 

Myanmar အနုပညာရှင်လတေနဲ့ အဖခားြန်တီးဖခင်း
ဆိုင်ရာေုပ်သားလတေရဲ့ စာတမ်းြတ်ပေဲ အစီအစဉ်ပဲ 
ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်မယ့်အနုပညာရှင်လတေနဲ့ ြန်တီး
သူလတေက သူတို့ရဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းလတေ၊ အတ္ထုပ္ပတ္တိ 
လတေ၊ လနာက်ဖပန် အလြကာင်းအရာလတေ၊ မှတ်တမ်း
လတေ နဲ့ လြကညာချက်လတေကို ေေတ်ေေတ်ေပ်ေပ် 
တင်ဖပနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။

ွျ်လျ် /ရှိ ကလတာ့ နှစ်သစ်ကူးနဲ့ ဒီဇင်ဘာ ပိတ်
ရက်လတေအမပီးမှာ အိဇ္ဇဘီရှင်းကို ဖပန်ေည်အရှိန် 
ဖမှင့်တဲ့ အစီအစဉ် ဖြစ်ပါတယ်။ Goethe-Institut  

Myanmar မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်မပီး စူးစမ်းမှုဆန်တဲ့ 
ေက်ရာလတေ၊ ပါလြာ်မင့်ေက်ရာလတေ ပါဝင်မှာဖြစ်
ပါတယ်။ အနုပညာစာမူြိတ်လခါ်ဖခင်း အစီအစဉ်က 
လရွးချယ်ခံရသူလတေကိုေည်း လြကညာလပးသေားမှာ
ဖြစ်ပါတယ်။

အိဇ္ဇဘီးရှင်းအြိွ် /ရှိ က /ရှိ အိဇ္ဇဘီးရှင်းရဲ့ ပိတ်
ပေဲဖြစ်ပါတယ်။ ၁၂ ရက်၊ ၁ ေ ၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ် မှာ 
Goethe-Institut Myanmar မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါ
တယ်။ ဒါရိုက်တာမှ အပိတ်အမှာစကားလဖပာြကား
ဖခင်းနဲ့ ကျူလရတိုရီရယ် အြေဲ့သားလတေရဲ့ အကျဉ်းချုံး 
အိဇ္ဇဘီရှင်းအလြကာင်းမှေလဝဖခင်း စတဲ့ အစီအစဉ်လတေ
ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

12 JAN ‘23

7 JAN ‘23

9-11 JAN ‘23
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We are here.
We continue.
We question.



Venue
Pansodan /Shi 
(Lokanat Galleries)

History Repeats Itself
© Kaung Su

Installation

တလကျာ့ဖပန်သမိုင်း
 © လကာင်းဆုFE
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KAUNG
SU

 ေကာင်းဆု

 Kaung Su (b.1972) was born and raised in Yangon. He  
briefly attended Yangon’s State School of Fine Arts. 

Kaung Su is the world bender, the cosmic 
artist, who would rather make the darkness 
visible for all to see. His works–ranging from 
paintings, syringe sculptures, human hair and 
neon– are harbingers of a sinister vision of 
the current century where nature’s patience 
runs out and humans will be forced to pay for 
our crimes against the environment.

Each result is the blossom of twelve  
thousand years. History has given us the 
meaning for spatial lessons: loss of control, 
attack from outside, disorderly state, arrest, 
blood thirstiness. Humankind’s dreams are 
their stars, their destiny, their trap. There 
are billions of different ashes screaming to 
be heard and nothing will be done. History 
is quaking. A disaster is waking. The deep 
past is still bright…The rhythm of civilization 
flows over the tired earth: rise, collapse, and 
occasional rebirth in time-pulse. Troubled 
times washed over civilizations and dragged 
society away. I ran through the receding 
past that lies beneath us… history becoming  
visible dust before us.

–Kaung Su, Kaung Su: Artist's Writings and 

Works, 66. 

 ကျာင်းွု (လမေး - ၁၉၇၂ ခုနှစ်) သည် ရန်ကုန်မမို့မှာလမေးြေားကကီးဖပင်း
ခဲ့မပီး ရန်ကုန် အနုပညာလကျာင်းတေင် အချနိ်အနည်းငယ် တက်လရာက်ခဲ့
ြူးတယ်။ 

ကမ္ဘာကကီးရဲ့ အဖြစ်ပျက်လတေကို ရှုဖမင်မပီး အာကာသ
ဆိုင်ရာများကို ဖခယ်မှုန်းလေ့ရှိတဲ့ အနုပညာရှင် 
လကာင်းဆုက အလမှာင်ထုကို အားေုံးဖမင်သာလအာင်
ြန်တီးတယ်။ သူရဲ့ မီဒီယမ်လတေဖြစ်တဲ့ ပန်းချကီား
လတေ၊ လဆးထိုးအပ်လတေနဲ့ ြန်တီးထားတဲ့ ပန်းပုလတေ၊ 
ေူဆံပင်လတေနဲ့ နီယေန်မီးဆိုင်းလတေက သည်းခံမှု 
အတိုင်းအတာ လကျာ်ေေန်သေားမပီဖြစ်တဲ့ ယလန့ရာစု
လခတ် သဘာဝတရားကကီးအလပါ် အမှားကျူးေေန်မိတဲ့ 
အဖပစ်သားလတေ ရဲ့ တမန်လတာ်လတေေို လြာ်လဆာင် 
လနတယ်။ ေူသားမျ ိုးနေယ်လတေအလနနဲ့ သဘာဝ 
ပတ်ဝန်းကျင် အလပါ် ကျူးေေန်ခဲ့တဲ့ အဖပစ်လတေ
အတေက် ဖပန်ေည် လပးဆပ်ရလတာ့မှာကို သတိချပ်
လစတယ်။

ရေဒ်တိုင်းက နှစ်လပါင်း (၁၂,၀၀၀) ရဲ့ အသီးအပေင့်
လတေပဲ။ သမိုင်းက  ထိန်းချုပ်မှုလပျာက်ဆုံးဖခင်းလတေ၊ 
ဖပင်ပရန်လတေ၊ ြရိုြရဲဖြစ်လနတဲ့ အလဖခအလနလတေ၊ 
ချုပ်လနှာင်မှုလတေနဲ့ လသေးဆာမှုလတေဆိုတဲ့ အာကာသ
မှာဖြစ်ပျက်လနတဲ့အရာလတေကို သင်ခန်းစာလတေေို  
သင်ြကားတယ်။ ြကယ်လတေ၊ ကံြကမ္မာအနာဂတ်လတေ၊ 
လထာင်လချာက်လတေက ေူသားမျ ိုးနေယ်ရဲ့ အိပ်မက်
လတေပဲ။ သန်းလပါင်းများစောလသာ ဖပာမှုန့်လတေရဲ့ 
လအာ်ဟစ်သံများကို ြကားလနရလပမဲ့ ဘာမှဖြစ်မော
ဘူး။ သမိုင်းဟာ တုန်ေှုပ်လနတယ်။ ကပ်ဆိုးလတေ နိုး
ထောတယ်။ နက်ရင်းတဲ့အတိတ်ဟာ လတာက်ပ
လနဆဲ…..ေူမှုအလဆာက်အအုံရဲ့ စည်းချက်လတေက 
ကမ္ဘာလဖမကကီးမှာ လသေးခုန်နှုန်းအတိုင်း နိုးထဖခင်း၊ 
မပိုပျက်ဖခင်းနဲ့ ရံြန်ရံခါ ဖပန်ေည်လမေးြေားဖခင်းလတေ
နဲ့ နေမ်းေျစော စီးဆင်းလနတယ်။ ခက်ခဲတဲ့ အချနိ်
လတေဟာ ေူသားယဉ်လကျးမှုလတေကို လပျာက်ပျက်
လစမပီး ေူ့အြေဲ့အစည်းကုိ ပျက်သုဉ်းသေားလစတယ်။ 
ဆုတ်ယုတ်သေားတဲ့ အတိတ်လတေလပါ်ကလန ငါတို့ 
ဖြတ်လဖပးခဲ့တယ်….သမိုင်းဟာ ငါတို့ ဖမင်သာတဲ့ ြုန်
မှုန့်ဖြစ်ောတယ်။
-လကာင်းဆု၊ “လကာင်းဆု - အနုပညာရှင်၏ အလရး
အသားများနဲ့ ေက်ရာများ” ၊ ၆၆။
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Program

Artist Talk/Shi Artist Talk/Shi
အနုြညာရှင်/ရှိ အနုြညာရှင်/ရှိ

19 NOV ‘22 27 NOV ‘22
1:00 PM 3:00 PM

Lokanat Galleries

No. 62, Corner of Merchant Road and 
Pansodan Street, Kyauktada Township, 
Yangon.

Pansodan /Shi

အမှတ် (၆၂)၊ ကုန်သည်ေမ်း နဲ့ ပန်းဆိုးတန်း
ေမ်းလထာင့်၊ လကျာက်တံတားမမို့နယ်၊  
ရန်ကုန်မမို့။  

ပန်းဆိုးတန်း /ရှိ 

 Lokanat Galleries was founded in 1971 and is said 

to be the oldest of the existing galleries in Yangon.  

It is located on the second floor of Sofaer & Co  

Building, at the corner of Merchant and Pansodan 

Street and is historically the heart and soul of  

the Myanmar art scene. 

I have a deep-rooted philosophical 
concept behind the creation of the  
'Rebirth'. There is a common belief 
among Buddhists that we all go through 
endless cycle of birth, death, and  
rebirth. Here, I would like to highlight the  
conceptual meaning of rebirth to start 
over again and bringing back to life 
without giving up or surrender no  
matter what happened or the  
challenges ahead. 'Rebirth' is the reflection  
of our daily lives and the reminder  
to make us better and stronger as we  
have been in  difficult situations physically 
and mentally. I am inspired to create  
'Rebirth' witnessing all aspects socially,  
politically, culturally, environmentally.

Kyi Thar Aye said, “I went to the (5) days 
market during my outdoor sketching visit 
back in 2017. The vibrant and colorful aura 
of the Shan people and fresh nature products 
inspired me to start this painting series.”

 ကလာျနွ် အနုြညာပြခန်း ကို ၁၉၇၁ မှာတည်လထာင်ခဲ့မပီး ရန်ကုန်
ရှိအနုပညာဖပခန်းများအနက် လရှးအကျဆုံး ဖပခန်းဖြစ်ပါတယ်။ ကုန်သည်
ေမ်းနဲ့ ပန်းဆိုးတန်းေမ်းလထာင့်ရှိ Sofaer & Co အလဆာက်အအုံရဲ့ 
ဒုတိယထပ်တေင် တည်ရှိမပီး ဖမန်မာ့အနုပညာအခင်းအကျင်းရဲ့ သမိုင်းဝင်
လနရာ နဲ့ နှေုံးသားဝိညာဉ်ေည်း ဖြစ်ပါတယ်။  

ကျွန်လတာ် Rebirth ကိုြန်တီးမှုလနာက်မှာ အလတေး 

အလခါ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သလဘာတရားလတေ ပါပါတယ်။ 

ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်လတေ ယုံြကည်ထားတာက သတ္တဝါလတေ

ဟာ အလတာမသတ်နိုင်တဲ့ လမေးြေားဖခင်း၊ လသဆုံးဖခင်း၊ 

ဖပန်ေည်လမေးြေားဖခင်းသံသရာမှာ ကျင်ေည်လနြကရ

တယ်ေို့ဆိုပါတယ်။ ဒီလနရာမှာ ကျွန်လတာ် ဆိုေိုချင်

တဲ့ Rebirth အဓိပ္ပာယ်က ဘယ်ေိုအခက်အခဲ စိန်လခါ်

မှုလတေပဲရှိခဲ့၊ ရှိလနပါလစ အရှုံးမလပး ေက်မလဖမှာက်ပဲ 

ဘဝကိုအသစ်တစ်ြန် ဖပန်စတာကို အဓိကဖပချင်တာ

ပါ။ Rebirth ဟာ ကျွန်လတာ်တို့ရဲ့ခက်ခဲြကမ်းတမ်း

လနတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလတေရဲ့ ပုံရိပ်

လတေဖြစ်သေို ပိုမပီး ရှင်သန်အားလကာင်းောလစရန် 

အမှတ်ရလစြို့ဖြစ်ပါတယ်။ ေူမှုလရးဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံလရး

ဆိုင်ရာ၊ ယဉ်လကျးမှုဆိုင်ရာ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ဆိုင်…ဆိုင်ရာ ဆိုင်ရာလတေက ကျွန်လတာ့်ကို Rebirth 

လရးဆေဲြို့ အလြကာင်းဖြစ်ောပါတယ်။

၂၀၁၇ က ကျမတို့ ရှမ်းဖပည်နယ်တဝိုက် လအာက်ဒိုး

ထေက်ရင်းနဲ့ (၅)ရက်လစျးလန့လတေကို သေားလရာက်

ေည်ပတ်ခဲ့ြကပါတယ်။ လစျးလတေလရာက်ရင် ရိုးသား

တဲ့ တိုင်းရင်းသားလတေ၊ ေတ်ဆတ်တဲ့ အသီးအနှံလတေ 

လနလရာင်လအာက်မှာ အလရာင်အလသေးအစုံေှလနတာ

ကို လတေ့ရှိခံစားရင်း ဒီပန်းချဖီပပေဲကို ြန်တီးလရးဆေဲဖြစ်

ခဲ့ပါတယ်။ - ြကည်သာလအးLO
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Opening Hrs: 10 AM-5PM (Closed on Mondays)
19 NOV '22 - 4 DEC '22

66

VENUE 
EXHIBITION

Rebirth  (First Solo Exhibition) 
© Thu Ra Kyaw 

Market-day (Second Solo Show)
© Kyi Thar Aye

16.12.2022 - 19.12.2022 
9:00 p.m - 5:00 p.m

12.12.2022 - 14.12.2022
9:00 p.m - 5:00 p.m 
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Flowers Within
© Toe Wai

Painting

တိုးလဝ ဖမင်တဲ့ ပန်းပေင့်လေး လတေ
© တိုးလဝFE
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တုိး ေ၀

 Toe Wai (b.1991) better known by his alias, Satan, always 
walks down the street with two things, a bike and spray 
paints.

After years of graffiti and mural works 
on the streets and walls of Myanmar,  
the gap years  afforded Toe Wai more time 
to devote to his passions. In this painting 
Flowers Within, Toe Wai is depicted live 
sketches in the middle of a crowded 
tea-shop at the North-Eastern State of 
Myanmar. Inspired by the landscapes of 
Shan State, Toe Wai brings his house, his 
friends, teleporting and time-traveling 
with him to every place he went, calling 
attention to the quiet moments of life  
and the knowledge that all disturbances 
eventually calm.

In almost all of his paintings Toe Wai 
marks a new development in his  
distinctive visual lexicon with the  
addition of Myanmar’s natural city-
scape. Toe Wai has combined his iconic  
compositions of the acrylic brush, an idyllic 
reverie, enameling with contrasting 
washes of watercolor. The interplay 
of viscous, glossy paint with delicate  
watercolor enhances the dream-like  
conceivable effect of flowers he saw 
among people. Toe Wai added, “I love to 
carefully interweave the two visions from 
my head as the reflection or a mirage 
from a surface, a playful comment on the 
fragile relationship between my reality 
and my imagination.” 

 ွိုးကေ (လမေး- ၁၉၉၁ ခုနှစ်) ကို လစတန် ေို့ေည်း သိြကပါတယ်။ 
သူဟာ စက်ဘီးတစ်စီးရယ် မှုတ်လဆးဘူးလတေရယ်နဲ့ ေမ်းမလတေလပါ် 
လေှောက်သေားလနသူ၊ အိမ်မက်လတေ၊ စိတ်ကူးလတေ အဖပည့်နဲ့ သူဟာ 
ေေတ်ေေတ်ေပ်ေပ် ပျသံန်းလနသူဖြစ်တယ်။

ဖမန်မာဖပည်က နံရံလတေလပါ်မှာ ဂရပ်ြီတီလတေ၊ နံရံလဆး
ပန်းချလီတေ နှစ်လပါင်းများစောြန်တီးမပီးလနာက် တိုးလဝ
ဟာ ြကားကာေအချနိ်လတေမှာ သူ့ရဲ့အဖခားဝါသနာ
ဖြစ်တဲ့ ပန်းချကီို အချနိ်လပး ဖမုပ်နှံခဲ့တယ်။ Flowers 

Within ကားအတေက် ဖမန်မာဖပည် အလရှ့လဖမာက်
ပိုင်းက ေူစည်တဲ့ ေက်ြက်ရည်ဆိုင်ရဲ့ အေယ်
မှာ ပုံြကမ်းလတေ တစ်ထိုင်တည်းြန်တီးခဲ့တယ်။  
လတာင်ကကီးက ရှုခင်းလတေက တစ်ဆင့် သက်ဝင်ခံစား
မပီး သူသေားတဲ့လနရာလတေတိုင်းကို သူငယ်ချင်းလတေနဲ့ 
သူ့ရဲ့အိမ်ကို အချနိ်ယန္တရားတစ်ခုနဲ့ တယ်ေီပို့လခါ်
လဆာင်တယ်။ တိတ်ဆိတ်တဲ့ ဘဝအခိုက်အတန့်လတေ
ကို အာရုံစိုက်မပီး အန္တရာယ်လတေဟာ တစ်ချနိ်မှာသူ့
အေိုေို ကင်းမငိမ်းသေားေိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ အသိလတေနဲ့
လရှ့ဆက်တယ်။

တိုးလဝရဲ့ ပန်းချကီားအများစုက ဖမန်မာဖပည်ရဲ့ 
သဘာဝမမို့ဖပရှုခင်း လတေကို အနုပညာရှင်ရဲ့ အဖမင်
အာရုံ အဘိဓာန် ထူးဖခားြေံ့မြိုးမှုလတေနဲ့ လပါင်းစည်း
တင်ဆက်တယ်။ သိသာထူးဖခားတဲ့ အခရစ်ေစ်
စုတ်ချက်လတေကို အိပ်မက်ဆန်ဆန်ေေင့်လမျာလန
တဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက် လရလဆးနဲ့ လရာလနှာထားတယ်။ 
လပျာ့လပျာင်းတဲ့ လရလဆးနဲ့ လတာက်လဖပာင်တဲ့ အခရစ်
ေစ်လဆးက ေူလတေဆီကလန “တိုးလဝ ဖမင်တဲ့ ပန်း
ပေင့်လေးလတေ” ေို စိတ်ကူးယဉ်စရာ သက်လရာက်မှု
လတေ တိုးဖမှင့်လပးတယ်။ “ကျလနာ့်ရဲ့ ေက်လတေ့ဘဝ
နဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းြကားက နုနယ်လသးတဲ့ ဆက်ဆံ
လရးကို လရာင်ဖပန်ဟပ်လနတဲ့ မျက်နှာဖပင်လတေကို 
ဂရုတစိုက်လပါင်းစပ်ရတာမျ ိုးကိုနှစ်သက်ပါတယ်။” 
ေို့ တိုးလဝ ကလဖပာပါတယ်။

Venue
Pansodan /Shi 
(Lokanat Galleries)
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Program

Artwork Meets Space/Shi
ကနရာ၊ လျ်ရာစျားေိုင်း /ရှိ

3 DEC ‘22
3:00 PM

Myanm/art

No. 64, Ground Floor, Lan Thit Street 
(Lower Block), Lanmadaw Township,  
Yangon.

Maw-Tin /Shi

အမှတ် (၆၄)၊ လဖမညီထပ်၊ ေမ်းသစ်ေမ်း၊ 
လအာက်ဘလောက်၊ ေမ်းမလတာ် မမို့နယ်၊  
ရန်ကုန်မမို့။

လမာ်တင် /ရှိ

 Myanm/art is currently the only contemporary  

art space in Yangon. Since its founding in 2016,  

Myanm/art has been a committed supporter of new 

and experimental works and expanding subcultures, 

hosting exhibitions, concerts, artist talks and other 

events. Myanm/art is also the homebase of Myanmar 

Art Resource Center and Archive (MARCA).

 Myanm/art အနုပညာဖပခန်းဟာ ေက်ရှိတေင် ရန်ကုန်မမို့ရဲ့ တစ်ခု
တည်းလသာ လခတ်မပိုင်အနုပညာဖပခန်း ဖြစ်ပါတယ်။ စတင်တည်လထာင်
တဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကစတင်မပီး အသစ်အသစ်လသာ စမ်းသပ်ဖခင်းသလဘာ
ဆန်တဲ့ ေက်ရာများနဲ့ ယဉ်လကျးမှုခေဲများ ကို တက်ကကစောပံ့ပိုး လထာက်ပံ့
လပးေျက်ရှိပါတယ်။ ဖပပေဲများ၊ လြျာ်လဖြပေဲများ၊ အနုပညာရှင်လဟာလဖပာပေဲ
များနဲ့ အဖခားပေဲများကို ပုံမှန်ကျင်းပေျက်ရှိတယ်။ Myanm/art ဟာ 
ဖမန်မာအနုပညာ အရင်းအဖမစ်စင်တာရဲ့ ပင်တိုင်လနရာေည်း ဖြစ်ပါ
တယ်။
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Opening Hrs: 10 AM-5PM (Closed on Mondays)
12 NOV '22 - 11 DEC '22
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VENUE 
ARTWORKS PART-1

Symphony, suspense and warm sunshines, 
California Asi Po Nway Gita, is a collabora-
tion between two artists from Mandalay who 
spend their halcyon days in Yangon.

သံစုံတီးဝိုင်းေို၊ တစ်ခုခု မဖြစ်ခင် တစ်ခဏ 
ဆိုင်းထားတဲ့ အချနိ်အပိုင်းအစတစ်ခုေို၊ လနေးလထေး
တဲ့လနလရာင်ဖခည်လတေေို ြန်တီးထားတဲ့ “ကယ်ေီ
ြိုးနီးယား အဆီပို လနေဂီတ” ဟာ မန္တလေးက ေူငယ်
အနုပညာရှင်နှစ်လယာက်ရဲ့ ရန်ကုန်မှာကုန်ဆုံးခဲ့တဲ့
အချနိ်လတေကို ဖပန်ေည်တမ်းတထားတဲ့ ေက်ရာပဲ
ဖြစ်ပါတယ်။

 ဟန်ရီရယ်လျ်ွ ီ (လမေး - ၁၉၉၉ ခုနှစ်) က 
မန္တလေးမှာလမေးြေားကကီးဖပင်းခဲ့တဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ်  
ကိုေက်ချ် အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။

 ဂေစ်ဂွ်ဘီ  (လမေး - ၂၀၀၀ ခုနှစ်) က မန္တလေးမှာ
လမေးြေားကကီးဖပင်းတဲ့ ရက်ပ်အဆိုလတာ် ေူငယ်တစ်
ဦးဖြစ်ပါတယ်။

 Hanreality (b.1999) is a digital collage art-
ist, born and raised in Mandalay.

 Jixxk Gabby (b.2000) is a young and pas-
sionate rap artist, born and raised in Man-
dalay. 

California Fat Summer Music
© Hanreality and Jixk Gabby

ကယ်လီဖုိးနီးယား အဆီပုိ ေနွဂီတ
© Hanreality and Jixk Gabby

Digital Collage 
and Lo-fi Rap



PART-2

 Moe Myat May Zarchi (b. 1994) is a film 
director and a lens-based media artist. She 
loves to explore metaphysical, identity and 
femininity through experimentations of  
visuals and sound. She is the finalist of Julius 
Baer Art Prize Moving Image and won Prince 
Claus Fund seed awards for emerging artists.

This exhibition aims to project spirituality  
as an individual interpretation, to break 
the barriers between and the definition of  
religions, and to recognize the mystical  
mundane daily moments that one would  
ignore. 

“To fill our void, we pray to an entity. There is 
an urgency to be complete and to be whole. 
Outburst of illuminance, splash of water 
and sparks of fog represent the instinctive 
nature of becoming conscious. They are the 
energy of the universe. They are the prayers 
of nature. The act of praying is a belief that 
may or may not come true and a question 
that doesn’t have any answer. Nonetheless,  
I chant to believe in my own hope. In this  
visual zen koan, we will find the prayers 
which will tell the secret to ourselves.”

 မိုးပမွ်ကမဇာပခည ် (လမေး-၁၉၉၄ ခုနှစ်) ဟာ 
ဖမန်မာနိုင်ငံတေင် လမေးြေားကကီးဖပင်းတဲ့ ရုပ်ရှင်ြန်တီးသူ၊ 
မှန်လဖပာင်းလပါ်တေင် မီဒီယာအနုပညာြန်တီးသူတစ်
လယာက်ဖြစ်သည်။ အဖမင်နဲ့ အသံဆိုင်ရာ ေက်ရာလတေ
ကို စမ်းသပ်ြန်တီးမှု လတေမှတဆင့် မီတာြီဇစ်ကယ်၊ 
အိုင်ဒင်နစ်တီ နဲ့ လြးလမးနစ်တီ တို့ကို စူးစမ်းရှာလြေရ
တာကို သူက နှစ်သက်ပါတယ်။ သူဟာ Julius Baer 

Art Prize Moving Image ရဲ့ လနာက်ဆုံးဆန်ကာတင် 
စာရင်းဝင်တစ်လယာက်ဖြစ်သေို တက်သစ်အနုပညာ
ရှင်များအတေက် ချးီဖမှင့်လသာ Prince Claus Fund 

Seed ဆုကိုေည်း ရရှိထားသူ ဖြစ်ပါတယ်။ 

ဒီေက်ရာက မိမိရဲ့ သဘာဝေေန်သလဘာဆိုင်ရာ  
အဓိပ္ပာယ်ြေင့်ဆိုမှု နဲ့ ဘာသာတရားရဲ့ အဓိပ္ပါယ်ြေင့်
ဆိုချက်ြကား အတားအဆီးများကို ချ ိုးြျက်ြို့ရယ် 
ေျစ်ေျူရှုထားြကတဲ့ လောကီဆိုင်ရာ လန့စဉ်ဘဝ
မှ ဆန်းြကယ်တဲ့ ဖြစ်ရပ်များကိုအသိအမှတ်ဖပုရန် 
ရည်ရွယ်ပါတယ်။

“ကျွန်မတို့ရဲ့ ေစ်ဟာမှုကို ဖြည့်စည်းြို့ အထက်ပုဂ္ဂိုေ်
လတေကို တိုင်တည်ြကတယ်။ မပီးလဖမာက်ြို့နဲ့ အေုံးစုံ
မပီးဖပည့်စုံမှုတို့ကို အလောတကကီးေိုချင်ြကတယ်။ 
အေင်းလရာင်ဖြာထေက်ဖခင်းလတေ၊ လရစက်ကလေးလတေ 
ပက်ဖြန်းမှုလတေ၊ ဖမူမှုန်စက်လေးလတေ လပါက်ကေဲထေက်
ဖခင်းလတေက သတိရှိဖခင်းရဲ့ သလဘာသဘာဝကို အေိုေို 
ကိုယ်စားဖပုလနတယ်။ ဒါလတေဟာ စြကဝဠာရဲ့ စေမ်းအင်
လတေပဲ။ သဘာဝတရားရဲ့ ဆုလတာင်းလတေပဲ။ ဆုလတာင်း
ဖခင်းလတေဟာ အမှန်တကယ်ဖြစ်ောချင်မှ ဖြစ်ောနိုင်
သေို အလဖြမရှိတဲ့ လမးခေန်းတစ်ခုေည်းဖြစ်လနတယ်။ 
ဘယ်ေိုပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်မရဲ့ လမှော်ေင့်ချက်ကို ယုံြကည်
ြို့အတေက် ကျွန်မ ဒီဆုလတာင်းကို ရွတ်ဆိုတယ်။ ဒီ Zen 

Koan ဆိုတဲ့ ေက်ရာမှာ ကျမတို့ရဲ့ ေျ ို ့ဝှက်ချက်လတေ
ကို လဖပာဖပမယ့် ဆုလတာင်းလတေကို လတေ့ရှိမှာဖြစ်ပါ
တယ်”။

The Altar 
© Moe Myat May Zarchi

The Altar 
©မုိးြ မတ် ေမဇာြ ခည်

Photography, Video and 
Installation
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KALASA Art Space

No. 91-93, 1st Floor (Left), Seikkantha 
Street, Kyauktada Township, Yangon. 

Seikkantha /Shi

အမှတ် (၉၁-၉၃)၊ ပထမထပ် (ေက်ဝဲ)၊ 
ဆိပ်ကမ်းသာေမ်း၊ လကျာက်တံတားမမို့နယ်၊ 
ရန်ကုန်မမို့။

ဆိပ်ကမ်းသာ /ရှိ 

 KALASA Art Space is started home studio in 2016  

and founded as a public space in 2019 by Ma Su Htwe 

and her spouse, artist Htoo Aung Kyaw. 

Ma Su Htwe is found of sharing and does  art healing 

workshops to support the community according to her 

art space motto, " Art Is Sharing ". KALASA is the name 

of the pot-like pregnant lady mother's womb, which 

translates as 'to prosper. Aim to prosper Burmese art 

sense , it became the name of art space. 

KALASA art space mainly features the artwork of 

famous internationally renowned artist, Aung Myint, 

in addition to displaying various artworks of prom-

ising Myanmar artists. Kalasa also keeps rare book 

collections as a small archive for all researchers .The 

historic antique stuffs in the colonial building is very 

harmonious with the architecture.  

KALASA Art Space is a space where there are arts and 

the hearts.
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Program

Artwork Meets Space /Shi Reconnect Yourself 
Through Art Workshop 
by Kalasa

ကနရာလျ်ရာစျားေိုင်း/ရှိ

20 NOV ‘22
27 NOV ‘2212:30 PM
12:00 PM

 ျလသာ အနုြညာပြခန်းလေးကို မစုလထေး နဲ့ သူမရဲ့ခင်ပေန်းဖြစ်
သူ ကိုထူးလအာင်လကျာ် (Artist Htoo Aung Kyaw) တို့က အတူတကေ 
ထူလထာင်ထားတာဖြစ်ပါတယ် ။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ art studio အလနနဲ့ 
စတင်ခဲ့မပီး ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှာဖပခန်းအသေင်ဖြင့် လဖပာင်းေဲ ြေင့်ေှစ်ခဲ့ပါတယ် ။ 

မစုလထေးဟာ ခုေိုကာေမှာ အနုပညာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကို လထာက်ပံ့
လပးဖြစ်တဲ ့Art Healing Workshops များစောကို သူ. ဖပခန်းရဲ့ လဆာင်ပုဒ် 
ဖြစ်တဲ့ ,” အနုပညာဆိုတာ မှေလဝြို့ ;  Art Is Sharing “ ဆိုတာကို ေက်ကိုင်
ဆေဲကာ အားတက်သလရာ ေုပ်လဆာင်လနသူပါ။ ကေသာ ဆိုတာကလတာ့ 
“ကိုယ်ဝန်သည် မိခင်ရဲ့ ဝမ်းဗိုက်နဲ့ တူလသာအိုး ” ေို့ အဓိပ္ပါယ် ရပါ
တယ် ။ ဆိုေိုရင်းကလတာ့ တိုးပေါးဖခင်း ၊ ပေါးများဖခင်းဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်
ပါ ။ ဖမန်မာ့အနုပညာကို ဒီကေသာ ဖပခန်းလေးက တဆင့် ဆင့်ပေါး 
ေက်ဆင့်ကမ်းေိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒနဲ့ ဒီနာမည်လေးဟာ ဖပခန်းလေးရဲ့ 
နာမည်ဖြစ်ေို့ောခဲ့တာပါ။ 

ဆရာလအာင်ဖမင့်ရဲ့ ေက်ရာအလဖမာက်ဆုံး ပန်းချကီားလတေ သာမက 
တဖခား နာမည်လကျာ် ပန်းချကီားလကာင်းလတေကုိေည်း ဖပခန်းစုလဆာင်း
မှုအဖြစ် ထားရှိထားပါတယ်။ ကေသာဖပခန်းရဲ့ လနာက်ထပ်စုလဆာင်း
မှုအဖြစ် စာလပဝါသနာအိုးလတေအတေက် စာြကည့်တိုက်ငယ်လေးတခုကို 
ြန်တီးလပးထားပါတယ်။ ကိုေိုနီလခတ်တိုက်ခန်းလေးထဲမှာ လရှးလဟာင်း 
ပရိလဘာဂပစ္စည်းများနဲ့ ပနံသင့်ေှပါတယ်။ 

ကေသာ ဟာ အနုပညာနဲ့ နှေုံးသားတို့ စုစည်းထားတဲ့ ရပ်ဝန်းငယ်
လေး ဖြစ်တဲ့အတေက် အနုပညာကို တန်ြိုးထားသူလတေကို အစဉ်အမမဲ 
လနေးလနေးလထေးလထေး ကကိုဆိုလနပါတယ်။ 

Opening Hrs: 10AM-5PM (Closed on Mon & Tues)

12 NOV '22 - 27 NOV '22

Kalasa Art Space would love to present 

some prevailing artworks and popular 

Art Workshop in this exhibition.

 

There are 3 Main Parts in {Kalasa’s Year 

Ashi Taya:}.

First and Foremost, “3 As Art  

Exhibition" of premier artists of  

Kalasa such as Artist Aung Myint , Artist 

Aung Ko and Artist Htoo Aung Kyaw. 

Contemporary artworks based on their 

own stories about Myanmar will be 

presented.

ကေသာမှာ ရှိလနတဲ့ အရှိတရား ( စုလဆာင်းမှုများ ) 
ထဲမှ  လရွးချယ် ဖပသသေားမယ့် ပေဲလေးဖြစ်ေို့ က
ေသာရဲ့ အရှိတရားေို့ အမည်လပးဖြစ်ေိုက်ပါ
တယ် ။ 

ကေသာ ရဲ့ အရှိတရား ြထမြိုင်းကလတာ့ 3As 

Art Exhibition ဖြစ်ပါတယ် ။ 

ကေသာရဲ့ အဓိက အနုပညာရှင်လတေဖြစ်ြကတ့ဲ 
Artist Aung Myint , Artist Aung Ko နဲ့ Artist 

Htoo Aung Kyaw တို့ရဲ့ မတူညီတဲ့ concept နဲ့ 
ြန်းတီးထားတဲ့ သူတို့ရဲ့ အနုပညာေက်ရာများကို 
တင်ဆက်ဖပသသေားမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ 

VENUE 
PROGRAM

3 As Art Exhibition by
Aung Myint, Aung Ko & Htoo Aung Kyaw

Printed Works by
Mark  Prykaza

{Kalasa Yeah Ashi Taya:} Part-1
ကလသာရဲအ့ရိှတရား ပထမပုိင်း

17.12.2022 - 2.1.2033
10.00 AM - 5.00 PM

17.12.2022 - 2.1.2033
10.00 AM - 5.00 PM

{Kalasa Yeah Ashi Taya:} Part-2
ကလသာရဲအ့ရိှတရား ဒုတိယပုိင်း
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Second part would be scarce printed 

art works from the collections of Kalasa 

Art Space.  in addition, Dutch Artist 

Mark Prykaza’s print works would be 

exhibited.

Last, but not least, Art Workshop which 

is very demanding and popular in the 

community. Year End Reflective and 

Creative Resolution would be of the 

essence in this Art Therapy Workshop 

which will be held December 29th and 

30th.

ဒုွိယြိုင်း အလနနဲ့ ဖပသသေားမှာကလတာ့ 

ကေသာရဲ့ စုလဆာင်းမှူ အပိုင်းများထဲမှ တစ်ပိုင်း
ဖြစ်တဲ့ ရှားပါး printed artworks များကို ဖပသ
သေားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါ့အဖပင် Dutch Artist 

Mark Prykaza ရဲ့ print artworks များကိုပါ 
တေဲြက်ဖပသသေားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ 

ပထမ ပိုင်းနဲ့ ဒုတိယ အပိုင်းကို ဒီဇင်ဘာေ ၁၇ 
ရက်လန့မှ ဇန်နဝါရီ ေ ၂ ရက်လန့ အထိ ကေသာ 
အနုပညာဖပခန်းမှာ ဖပသလပးထားမှာဖြစ်ပါတယ် ။ 

ွွိယအြိုင်း လေးကလတာ့ Art Therapy 

Workshop လေးပါ။ ဒီတစ်လခါက်မှာလတာ့ 
နှစ်ကုန်ခါ ေည်း နီးောမပီဆိုလတာ့ Year 

End Reflective Art Workshop လေး
နဲ့ နှစ်သစ် New Year Resolution အတေက်
ေည်း အလထာက်အကူဖပုနိုင်မယ့် Creative  

Resolution Art Workshop လေးကိုပါ က
ေသာရဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင် နှစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုထူးလအာင်
လကျာ်နဲ့ မစုလထေးလအာင်တို့က စီစဉ်လပးသေားမှာ
ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ workshop လေးကိုလတာ့ 
ဒီဇင်ဘာ ၂၉ နဲ့၃၀ ရက်လန့မှာ ဖပုေုပ်လပးသေားမှာ 
ဖြစ်ပါတယ် ။ 

Year End Reflective Art Workshop

Creative Resolution Art Workshop

29.12.2022
To Be Declared

30.12.2022
To Be Declared

{Kalasa Yeah Ashi Taya:} Part-3

{Kalasa Yeah Ashi Taya:} Part-3

ကလသာရဲအ့ရိှတရား တတိယပုိင်း

ကလသာရဲအ့ရိှတရား တတိယပုိင်း

VENUE 
ARTWORKS PART-1

 May Phue Thet  (b. 1992) is an artist from 
Mandalay. She is known for her detailed em-
broidered works on costumes and fabrics.

Due to social distancing and gathering  
restrictions under the Covid-19 crisis, many 
community cultural activities have halted. 
May Phue Thet muses over the spirit of  
community gatherings and childhood  
memories of festivals. In this project, she 
creates an installation by using the textiles 
which were collected via a call for donation 
on social media and an online sewing  
workshop for Reconnect where everyone can 
recultivate the community spirit after a long 
hiatus.

 ကမေူးသျ ်(လမေး - ၁၉၉၂ ခုနှစ်) ဟာ မန္တလေးက 
အနုပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်စုံ နဲ့ အထည်
များလပါ်တေင် အလသးစိတ်ပန်းထိုးတဲ့ အနုပညာ
ေက်ရာများကို ြန်တီးလေ့ရှိပါတယ်။ 

Covid-19 အကျပ်အတည်းတေင် ေူစုေူလဝးနဲ့ 
လဝးကောဖခင်းအဖပင် စုလဝးဖခင်းကို ကန့်သတ်ထား
တာလြကာင့် ဒီနှစ်ပိုင်းဖခားလတေမှာ ေူမှုအဝိုင်း
အဝန်းက ယဉ်လကျးမှုဆိုင်ရာ ေှုပ်ရှားမှုများ
ကို ရပ်နားထားရပါတယ်။ ဒါလပမဲ့ ရပ်ရွာေူထု
ရဲ့ ဆုံစည်းမှုအလငေ့အသက်လတေနဲ့ ငယ်စဉ်ကလေး
ဘဝ အမှတ်တရပေဲေမ်းသဘင်လတေကို လမြူးသက်
က ဖပန်ေည်တမ်းတမိခဲ့တယ်။ ဒီေက်ရာတေင် ဆို
ရှယ်မီဒီယာနဲ့ အေန်ေိုင်း အချုပ်အေုပ် အေုပ်ရုံ
လဆေးလနေးပေဲ တစ်ခုကလန ပိတ်စများ ေှူဒါန်းြို့ လဆာ်
ြသခဲ့မပီး  အဲဒီမှတစ်ဆင့် ပိတ်စအထည်များကို 
စုလဆာင်းမပီး ဖပန်ေည်ချတိ်ဆက့်ဖပတဲ့ အင်စလတာ်
လေးရှင်းတစ်ခုကို ဖပုေုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနည်းေမ်း
နဲ့ သူက ေူထုအလဖခဖပုအနုပညာနဲ့ ယဉ်လကျးမှု 
အလငေ့အသက်ကို ဖပန်ေည်လမေးဖမူေိုဖခင်း ဖြစ်ပါ
တယ်။ 

Psyche 
© May Phue Thet

Pavillion for Reconnect  
©   Bodygate 

Installation
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Program
Opening Hrs: 10AM-7PM (Closed on Mondays)

Performance /Shi Artwork Meets Space/Shi
ွခဏပြ/ ရှိ ကနရာ၊ လျ်ရာစျားေိုင်း /ရှိ

19 NOV ‘22 26 NOV ‘22
4:00 PM 3:00 PM

Ayathakan

No.3, Dagon Thiri street, Kyaung Myaung, 
Tamwe Township, Yangon

Aung-Mingalar (Kyauk 
Myaung) /Shi 

အမှတ် (၃)၊ ဒဂုံသီရိေမ်း၊ လကျာက်လဖမာင်း၊  
တာလမေမမို့နယ်၊ ရန်ကုန်မမို့။

လအာင်မဂော (လကျာက်လဖမာင်း) /ရှိ 

 Ayathakan is a creatives’ hangout, a community  

open studio, and tea shop. It embodies the bold  

and free energy of live bands, performances, and  

encourages artists and creatives to chase their dreams 

to any extent. 

 အရသာခံ သည် ြန်တီးသူများ ဆုံဆည်းရာ၊ အများသုံးစတူဒီယို နဲ့ 
ေက်ြက်ရည်ဆိုင်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းသည် တိုက်ရိုက်တီးဝိုင်းများ၊ 
ပါလြာမန့်တင်ဆက်မှုများ ပုံမှန်ကျင်းပေျက်ရှိမပီး အနုပညာရှင်နဲ့ ြန်တီး
သူလတေရဲ့ အိပ်မက်လတေကို မည့်သည့်နည်းနဲ့မဆို အလကာင်ထည်လြာ ်
ြို့ အမမဲအားလပးလနတဲ့ လနရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ 

AY
AT

HA
KA

N

12 NOV '22 - 3 DEC '22

78
Showcasing the creators who are still 

creating and expressing their work till 

this day. Ayathakan will be curating the 

creators from the music, art and dance 

scene. 

Ayathakan will be facilitating a work-

shop exhibition in partnership with  

the craft masters and inviting the  

community to join the workshop and 

empower them to create/express and 

find a reason to keep creating.

ဖမန်မာနိုင်ငံမှာ ဆက်ေက်ရှိလနခဲ့တဲ့ ြန်တီးသူ
ပညာရှင်များကို အရသာခံမှလနမပီး တင်ဆက်လပး
မှာဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်း၊ ပန်းချ ီနှင့် အက ပိုင်းလတေ
မှ ြန်တီးသူများကို တင်ဆက်လပးသေားမှာဖြစ်ပါ
တယ်။

အရသာခံမှလနမပီး နယ်ပယ်မျ ိုးဆုံမှ ကျွမ်းကျင်
ြန်တီးသူများနှင့်ပူးလပါင်းမပီး ေူတိုင်းတက်
လရာက်နိုင်မည့် workshop တစ်ခုကိုစီစဉ်သေား
မှာဖြစ်ပါတယ်။ ောလရာက်သူများအလနဖြင့်ေဲ 
ဆက်ေက် /ရှိ မပီးြန်တီးသေားြို့ အလြကာင်းအရာ
များေဲ ရှာလြေလတေ့ရှိသေားလစြို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။

79VENUE 
EXHIBITION

Creators’ Showcase

Ayathakan's Workshop

30.12.2022
To Be Declared

8.1.2023
To Be Declared



VENUE 
HIGHLIGHTS

PART-1

“COVID-19 made me think of life and death 
all the time,” Ba G said, “Cycles of life and 
death can be likened to the alternating  
periods of sleep and wakefulness. Just as 
sleep prepares us for the next day’s activity, 
death can be seen as a state where we rest 
and replenish ourselves for a new life. In this 
light, death should be acknowledged, along 
with life, as a blessing to be appreciated. 
We are beginning to understand that death 
is more than the absence of life; that death, 
together with an active life, is necessary to 
form a larger, more essential, whole. Birth is 
also a myth and mystery. We have no idea 
how things will grow, but somehow, it will 
depend on how we grow together with what 
we gave birth to.”

 Alco (b.1999) was born in Mogok. He  
graduated with a diploma in Interior Design 
from Yangon School of Design in 2016-2017.

“We are facing problems and crises  
everyday. People are dying and we don’t 
know who to trust. I want to laugh it out 
loud, pretend that all this is a prank and ease 
myself with it, which is funny and sad at  
the same time. So I am creating art  
through the experience that I am having  
daily around me and turning everything into 
a prank.”

 Jimmy Jacobs is a hip-hop artist who 
started pursuing his career from the  
underground music industry.  Jimmy  
produced his newest music video, “Gone”  
in this Reconnect programme.  

“ကိုဗစ်-၁၉ ဟာ ရှင်သန်ဖခင်းနဲ့ လသဆုံးဖခင်းသလဘာ

ကို အမမဲစဉ်းစားလစခဲ့တယ်” ေို့ ဗဂျကီ လဖပာတယ်။ 

“ဘဝသံသရာဆိုတာက အိပ်စက်ဖခင်းနဲ့ နိုးထဖခင်းရဲ့ 

ြန်တေဲေဲ၊ တစ်ခုမပီးတစ်ခု ဖြစ်လနတဲ့ သလဘာတရား

ပဲ။ အိပ်စက်ဖခင်းကို ကျလနာ်တို့ လနာက်လန့ ေုပ်လဆာင်

ရမယ့် ေုပ်ငန်းလဆာင်တာလတေအတေက် အနားယူဖခင်း

သလဘာေို့ ဖမင်မယ်ဆိုရင် လသဆုံးဖခင်းဟာေည်း က 

လနာ်တို့ကို အနားယူလစမပီး ဘဝအသစ် စတင်ြို့အတေက် 

အားအင်ဖြည့်တင်းဖခင်းေို့ ရှုဖမင်သတ်မှတ်ေို့ရတယ်။ 

ဤသလဘာတရားမှာ လသဖခင်းတရားဆိုတာကိုေည်း 

ရှင်သန်ဖခင်းနဲ့ ထပ်တူ တန်ြိုးထားသင့်တဲ့ လကာင်းချးီ 

တစ်ခုအလနနဲ့ ေက်ခံရမယ်။ လသဆုံးဖခင်းဟာ အသက်

ကင်းမဲ့ဖခင်းဆိုတာထက် သာေေန်လနတာကို ကျလနာ်

တို့ တဖြည်းဖြည်းနားေည်ောတယ်။ လသဆုံးဖခင်းက 

ရှင်သန်ဖခင်းနဲ့အတူ ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ရှိဖခင်း၊ အေုံးစုံဖြစ်

တည်ဖခင်းတို့ရှိြို့ အတေက် ေိုအပ်တဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ 

လမေးြေားဖခင်းက ဒဏ္ဍာရီေိုပဲ ဆန်းြကယ်တယ်။ ဘာ

လတေဖြစ်ောမယ်ဆိုတာကိုမသိဘူး။ ဒါလပမဲ့ ကျလနာ်တို့

ဘယ်ေိုအရာလတေကိုလမေးြေားမပီး အတူရှင်သန်သေားေဲ 

ဆိုတာလပါ်မှာပဲမူတည်တယ်။”

 အယ်လ်ျို (လမေး- ၁၉၉၉ခုနှစ်) ကို မိုးကုတ် 

မှာ လမေးြေားခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ တေင် Yangon 

School of Design မှာ Interior Design ဘာသာရပ် 

နှင့် ဒီပေိုမာရရှိခဲ့ပါတယ်။ 

 Jimmy Jacobs ဟာ underground ဖမူးဇစ်

လောကမှ သူ့ရဲ့ ဟစ်လဟာ့ပ် အနုပညာေမ်းလြကာင်း

ကို စတင်ေှုပ်ရှားောသူဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဖပပေဲမှာ သူ့

ရဲ့ အသစ်ဆုံးလသာ သီချင်း “Gone” ကို ဖမူးဇစ် ဗီဒီယို 

အဖြစ် ပါဝင်ဖပသထားပါတယ်။

“ကျွန်လတာ်တို့ လန့စဉ် ဖပဿနာလတေ၊ အကျပ် 

အတည်းလတေနဲ့ ကကုံလတေ့လနရတယ်။ ေူလတေက

လသကုန်မပီ။ ဘယ်သူ့ကိုယုံရမှန်းေည်းမသိဘူး။  

အသံကျယ်ကျယ်ရယ်ပစ်ေိုက်ချင်တယ်။ ဒါလတေ 

အားေုံးဟာ လနာက်လဖပာင်မှုတစ်ခုေို့ ဟန်လဆာင်

မပီး လဖြသိမ့်ေိုက်ချင်တယ်။ ရယ်စရာေည်း 

လကာင်းတယ်။ ဝမ်းနည်းစရာေည်း လကာင်းတယ်။  

ဒါလြကာင့် ကျွန်လတာ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ လန့စဉ်ကကုံလတေ့

လနရတဲ့ အလတေ့အကကုံလတေကလနအနုပညာကို ြန်တီး

ဖြစ်တယ်။ အရာအားေုံးကို လနာက်လဖပာင်မှုအဖြစ် 

လဖပာင်းေဲေိုက်တယ်။”

 ဗဂေ ီ (လမေး - ၁၉၈၃ ခုနှစ်) က လရှေဘို ဇာတိဖြစ်ပါ

တယ်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်မှာ သူဟာ ပန်းချစီတင်လရးဆေဲခဲ့

မပီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ အနုပညာဖပပေဲများတေင် စတင် ပါဝင် 

ဖပသခဲ့ပါတယ်။

 Ba G (b.1984) was born in Shwebo.  
He started painting in 2014 and he has  
participated art exhibitions.

Isolabition Prankster 
© Alco

Tay Bone Hmar
© Ba G

Isolabition Prankster
© အယ်လ်ကုိ

Gone
© Jimmy Jacobs

 ေတဘုမ္မာ
©  ဗဂျီ

Painting

Music Video

Painting
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Maung and Mal
© Lwin Oo Maung

Performance

လမာင်နဲ့မယ်
©  ေေင်ဦးလမာင်FE
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LWIN OO 
MAUNG

လွင်ဦး ေမာင်

 Lwin Oo Maung (b. 1983) embodies the spirit of vivid  
reimagination. From paintings, sculptures and performance, 
the artist willingly suspends himself, historical figures,  
spirits and superstitions within epic chimerical expeditions. 

Two people and a piece of meat. In Burmese 
astrology, each day of the week is assigned 
a spirit animal. Monday-tiger, Tuesday- 
lion, Wednesday-elephant, Thursday-rat,  
Friday-guinea pig, Saturday-dragon and  
Sunday-garuda. When two people get  
together, the problem is, their spirit animals 
 might not get along and that in turn would 
cause problems down the line. Lwin Oo 
Maung is interested in such beliefs and  
their influence on the everyday. In this  
continuation of his series Maung and Mal 
[trans: Burmese pair nicknames for two 
lovers], the artist once again demonstrates 
that those beliefs we have long normalized 
around us have physical consequences. 

 လွင်ဦးကမာင ် (လမေး - ၁၉၈၃ ခုနှစ်) သည် ကေက်ကေက်ကေင်းကေင်း 
ဖပန်ေည်ပုံလြာ်ဖခင်း သလဘာကို အသက်သေင်းတယ်။ သူဟာ သူ့ကိုယ်သူ
အပါအဝင် သမိုင်းဝင်ပုဂ္ဂိုေ်များ၊ နတ်များ နဲ့ အယူသီးမှုများကို ပန်းချ၊ီ 
ပန်းပု နဲ့ ပါလြာမန့် ေက်ရာများအဖြစ် ဖပန်ေည်ပုံလြာ်လေ့ရှိပါတယ်။ 

ေူနှစ်လယာက်နဲ့ အသားတစ်တုံး။ ဖမန်မာ့လဗဒင်
ပညာမှာ ရက်သတ္တတစ်ပတ်အတေင်းက လန့နံလတေ
အေိုက် တနော-ကျား၊ အဂါ-ဖခလသ့၊ ဗုဒ္ဓဟူး-ဆင်၊ 
ြကာသပလတး-ကကက်၊ လသာြကာ-ပူး၊ စလန-နဂါး နဲ့ 
တနဂလနေ-ဂဠုန် ဆိုမပီးသတ်မှတ်ြကတယ်။ ေူနှစ်
လယာက် အတူလတေ့ဆုံြကတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ မဂိုဟ်ခေင် 
လတေအချင်းချင်း မတည့်ရင် ဖပဿနာလတေတက်နိုင်
တယ်တဲ့။ ေေင်ဦးလမာင်က အဲေို့ ယုံတမ်းလတေနဲ့ 
ေွှမ်းမိုးမှုလတေကို  စိတ်ဝင်စားတယ်။ သူရဲ့ ဆက်ေက်
ြန်တီးလနဆဲဖြစ်တဲ့ “လမာင်နဲ့ မယ်” စီးရီးဟာ ကျလနာ်
တို့ ယုံြကည်ေက်ခံမပီး ပုံမှန်ေို့သတ်မှတ်တဲ့ ယုံတမ်း
လတေဟာ လနာက်ဆက်တေဲ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကျ ိုးဆက်
လတေရှိတယ်ဆိုတာကို ဖပသဖခင်းဖြစ်ပါတယ်။

Venue
Yae-Khae-Saing /Shi
(Goethe-Institut 
Myanmar)
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Bus Tour/Shi is a program that gives everyone a chance to 
visit all 7 art spaces in one day. Let’s visit /Shi with Bus Tour/
Shi to see the artworks, collect the stickers from each art 
spaces and join in other exciting programs with us.

Bus Tour/Shi’s tickets will be sold in a limited number with 
a reasonable price to have some sense of sentimental value.

“ဘွ်စ်ခရီး /ရှိ” အစီအစဉ်မှာဆိုရင် အိဇ္ဇဘီးရှင်းရဲ့ လနရာ ၇ ခုကို  
ရန်ကုန်မမို့ရဲ့ ဘတ်စ်ကားေမ်းလြကာင်းအတုိင်း တစ်လန့တည်း
ေည်ပတ်မယ့် အစီအစဉ်ဖြစ်မပီး ေည်ပတ်ရင်းနဲ့ အနုပညာေက်ရာလတေ
ကို ခံစားြကည့်ရှုြကမယ်၊ လနရာတစ်ခုစီရဲ့ စလတကာလေးလတေ စုြကမယ်၊ 
အစီအစဉ်လတေမှာ ပါဝင်ြကမယ်။ 

ဘတ်စ်ခရီးစဉ်ကို ေူဦးလရကန့်သတ်ထားမပီး ခံစားမှုတန်ြိုးတစ်ခုခုရရှိ
လစြို့ “ဘွ်စ်ခရီး /ရှိ” ေက်မှတ်လတေကို သိပ်မများေှတဲ့ လစျးနှုန်းနဲ့ 
လရာင်းချသေားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 

Get your tickets at
info.ygnshi@gmail.com

ေက်မှတ်ဝယ်ယူရန် 
info.ygnshi@gmail.com သို့  
ဆက်သေယ်ဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်။ 

Departure Point
Yae-Khae-Saing /Shi  
(Goethe-Institut  
Myanmar)

Please refer to 
Program Schedule for 
more Tour details.
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Venue
Yae-Khae-Saing /Shi  
(Goethe-Institut  
Myanmar)

Artist Symposium /Shi (09.01.23 - 11.01.23) is a formal  
conference-format symposium to be held at Goethe-Institut 
Myanmar for artists and other creative workers. Participating 
artists and creatives are free to present their inspirations, 
biographies, retrospectives, documentations, and manifestos 
at the podium. 

အနုြညာစာွမ်းေွ်ြွဲ /ရှိ သည် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီေ ၉ ရက်လန့ မှ 
၁၁ ရက်လန့ အထိ Goethe-Institut Myanmar တေင် အနုပညာရှင်များ 
နှင့် အဖခားြန်တီးဖခင်းဆိုင်ရာနယ်ပယ်ရှိ အသိပညာရှင်၊ အတတ် 
ပညာရှင်များ၏ စာတမ်းြတ်ပေဲ အစီအစဉ် ဖြစ်ပါသည်။ ပါဝင်မည့်
အနုပညာရှင်များနှင့် ြန်တီးသူများက သူတို့၏ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများ၊ 
အတ္ထုပတ္တိများ၊ လနာက်ဖပန် အလြကာင်းအရာများ၊ မှတ်တမ်းများ အဖပင် 
လြကညာချက်များအား ေေတ်ေပ်စော တင်ဖပနိုင်မှာ ဖြစ်ပါသည်။ 

Day-1
Date: 9 JAN ‘23 (Monday)
Time: Begins at 10 AM

Day-2
Date: 10 JAN ‘23 (Tuesday)
Time: Begins at 10 AM

Day-3
Date: 11 JAN ‘23 (Wednesday)
Time: Begins at 10 AM
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Venue
Yae-Khae-Saing /Shi  
(Goethe-Institut  
Myanmar)

Venue
Yae-Khae-Saing /Shi  
(Goethe-Institut  
Myanmar)

Venue
Aung-Mingalar /Shi  
(Ayathakan)

Venue
Bogalayzay/Shi  
(The Ex Office-Doh Eain)

Date: 13 DEC ‘22
Time: 2:00 PM 
(Q&A with artists)

Date: 14-15 DEC ‘22
Time: 10:00 AM,
       1:00 PM, 
       3:30 PM

A Song of Trishaw (Documentary)
By Htoo Lwin Myo | Duration – 30:00 mins 

Everyday Needs (Documentary)
By Mann Pye Phyo Aung aka Gu Gu | Duration – 03:00 mins

Exit (Animated Documentary)
By May Thynn Kyi | Duration – 08:30 mins

Burmese Moon (Short Film)
By Lin Htet Aung | Duration – 17:46 mins

Gent’s Colorful Days (Animation Short Film)
By Zephyr Ko | Duration – 04:00 Mins

No Child Rape | Music Video 
By Catch de White Dove | Duration – 05:17 mins

Cinematography: Kaung Myat Ko & Nyi Pu Editor: Aung Khine Myo Composer: Htee All Colorist: Moe Thorn 
Sound Design: Slyne Mon Writer: PBP & Htoo Cast: Htee All, Saw Myat Zaw Hein, Lu San, Sein Lei, Nyi Pu

Artist: Thukhuma Khayeethae Theatre (TKT)
Date: 13 NOV ‘22 (Sunday)
Time: 2:00 PM

Artist: Jimmy Jacobs
Date: 19 NOV ‘22 (Saturday)
Time: 4:00 PM

Artist: Yadanar Aung
Date: 20 NOV ‘22 (Sunday)
Time: 3:00 PM

Artist: Lwin Oo Maung
Date: 8 JAN ‘23 (Sunday)
Time: 3:00 PM
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The /Shi Exhibition team invites art writers locally  
and internationally to write/critique/analyze the /Shi  
exhibition. Please submit a response to an exhibition, 
event, activity or trend relating to /Shi and the Myanmar 
art scene at large.

Selected entries will receive professional feedback, an  
honorarium of $50, invitation to workshops and panels of  
/Shi Exhibition continuing in January, as well as a featuring  
in the /Shi Exhibition documentation to be published in 
2023.

Eligibility

The entries must not have been published before on any 
media platform.
There is no age, education, gender or geographical  
restrictions.

Language and Word Count

Burmese or English (You are more than welcome to  
translate your own work and submit in both languages)

In English: 1000 words (max)
In Burmese: font size 10, single-spaced A4 3 pages (max)

Submission and deadline:

Please send your submissions via email attachment to 
info.ygnshi@gmail.com with subject line “Shi Art Writing 
Open Call 2022” mentioning your name/pen name, phone 
number and title of essay.  

Deadline: 20 December, 2022

Selected entries will be announced at Resume /Shi event to 
be held on 7 January, 2023. 

-

-

-

ဖမန်မာအနုပညာအခင်းအကျင်း လနာက်ခံနဲ့ /ရှိ အိဇ္ဇဘီးရှင်း အလြကာင်း 
ကို သုံးသပ်လရးသားြို့ ဖပည်တေင်းဖပည်ပ အနုပညာ စာလရးသူလတေကို 
ြိတ်လခါ်ေိုက်ပါတယ်။ အိဇ္ဇဘီးရှင်း အလြကာင်း မခုံငုံသုံးသပ်ချက်လတေ၊  
အိဇ္ဇဘီးရှင်းထဲက ေက်ရာ/ အနုပညာရှင်/ စကားဝိုင်း/ အစီအစဉ် တို့နဲ့
ပတ်သက်မပီး မိမိထင်ဖမင်ချက်လတေကို လဆာင်းပါး၊ စာတမ်းတစ်ခုအလနနဲ့ 
လရးသား လပးပို့နိုင်ပါတယ်။
 
လရွးချယ်ခံရတဲ့ စာမူလတေကို စီစစ်မပီး စနစ်တကျ ဖပန်ေည်လဆေးလနေးလပး 
ဖခင်းနဲ့အတူ စာမူခ ၅၀ လဒါ်ော ကိုရရှိမယ့်အဖပင် ဇန်နဝါရီေမှာ  

ဆက်ေက်ကျင်းပမယ့် /ရှိ လဆေးလနေးပေဲနဲ့ အစီအစဉ်တို့အတေက်အထူး 
ြိတ်ြကားဖခင်းခံရမှာဖြစ်မပီး ၂၀၂၃ ခုနှစ်တေင် ထေက်မယ့် /ရှိ အိဇ္ဇဘီးရှင်း 
မှတ်တမ်းစာအုပ်မှာေည်း စာမူကိုပုံနှိပ်လြာ်ဖပလပးသေားမှာဖြစ်ပါတယ်။ 

စာမူလပးပို့ဖခင်း စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လအာက်မှာဆက်ေက်ြတ်ရှု
လပးပါ။ 

စာမူကြးြို့နိုင်သူမေား

ဘာသာစျားနဲ့ စာလုံးအကရအွွျ်

ကြးြို့ရန်လိြ်စာနဲ့ ကြးြို့ရန်ကနာျ်ွုံးရျ် 

အဖခားဘယ်လနရာမှာမှ ပုံနှိပ်လြာ်ဖပဖခင်းမရှိြူးလသာ စာမူများဖြစ်ရပါမယ်။
ေူမျ ိုး၊ ဘာသာ၊ ပညာရည်အချင်း၊ အသက်အရွယ်၊ ေိင်ဖြစ်တည်မှု၊ လနရာ
လဒသမလရွး လပးပို့နိုင်ပါတယ်။

ဖမန်မာဘာသာ (သို့မဟုတ်) အဂေိပ်ဘာသာ ဖြင့်လပးပို့နိုင်ပါတယ်။ 
(ကိုယ်တိုင်ဘာသာဖပန်မပီး ဘာသာစကားနှစ်မျ ိုးေုံးဖြင့်လပးပို့သူများကို
ေည်း ဝမ်းလဖမာက်စော ကကိုဆိုပါတယ်။)
အဂေိပ်ဘာသာ - စာေုံးလရ အများဆုံး ၁၀၀၀ 
ဖမန်မာဘာသာ - font size 10, single-spaced, A4 ၃ မျက်နှာ

အီးလမးေ်ရဲ့ အလြကာင်းအရာမှာ “Shi Art Writing Open Call 2022” ေို့
လရးမပီး info.ygnshi@gmail.com အီးလမးေ်ေိပ်စာသို့ အမည်/ကလောင်၊ 
ြုန်းနံပါတ်၊ စာမူလခါင်းစဉ် လရးကာ စာမူကို ြိုင်တေဲမပီး လပးပို့နိုင်ပါတယ်။  

လနာက်ဆုံးလပးပို့ရမယ့်လန့ - ၂၀၂၂ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာေ ၂၀ ရက်လန့

လရွးချယ်ခံရတဲ့ စာမူများကို ၂၀၂၃ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီေ ၇ရက်လန့ မှာကျင်းပ
မယ့် “ဆက်ေက်/ရှိ”  အိဇ္ဇဘီးရှင်းမှာ လြကညာသေားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ 
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ABOUT DOH EAIN
Doh Eain is a participatory design practice based in Yangon, Myanmar, dedicated to making better cities. In a 
world of rapid urbanisation, we want to ensure that cities remain places with identity, and that they are liveable, 
inclusive and sustainable.

RESTORATION
We protect buildings for local homeowners to help preserve heritage and 
create new income earning potential. Our newest programme, Heritage 
Homes by Doh Eain, now as operations in Myanmar, Georgia and the 
Philippines.

PUBLIC OUTREACH
We are building the next generation of city shapers, advocacy and cam-
paigns for resilient cities and communities. Our Young City Shapers pro-
gramme, is just one of the ways we’re doing this.

info.ygnshi@gmail.com

Scan the QR code with your phone 
to access digital /SHI Exhibition Guide Book.

#ygn_shi
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Artworks by

Venues: 

Goethe-Institut Myanmar 

Myanm/art 

Lokanat Galleries 

Kalasa Art Space

The Ex Office (Doh Eain)

Quiet on 47 (Doh Eain)

Ayathakan
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