�தன்�தலாக 1887-ம் ஆண்� த�ொடங்கப்பட்டதிலி�ந்� நீண்டகால வரலாற்றைக்
க�ொண்�ள்ள சிங்கப்�ர் தேசிய அ�ம�்பொ�ளகம், �ற�்போக்கான சிந்தனை�டன்
செயல்ப�ம் சிங்கப்�ரின் ஆகப்பழமையான அ�ம�்பொ�ளகமா�ம். இதன்
காட்சிக்�டங்கள் வழக்கமான அ�ம�்பொ�ளக அ�பவத்தை மாற்றியமைக்க,
அதிநவீன, பல�்நோக்� வழி�றைகளைக் கையாண்� வரலாற்றை�ம் கலாசாரத்தை�ம்
படைக்கின்றன. சிங்க���� கலாசார, கட்டடக்கலை நினை�ச்சின்னமாகத் திக�ம்
அ�ம�்பொ�ளகம், ஆண்� ��வ�ம் காண�்போரைக் கவர்ந்தி�க்�ம் கலைப்
ப�ொ�ட்கள், வியப்�ட்�ம் படைப்�கள், திரைப்படத் திரையீ�கள் ஆகியவற்�டன்
��ப்�மிக்க சிங்கப்�ர் இர� விழா, சிங்கப்�ர் மர�டைமை விழா ப�ோன்ற ��மையான
விழாக்களை�ம் நிகழ்ச்சிகளை�ம் படைக்கிற�. அ�மட்�மன்றி, �க்கியமான
காட்சிப�்பொ�ள் திரட்�க�டன் சிந்தனையைத் �ண்�ம் கண்காட்சிகளை�ம்
படைக்கிற�. இவற்�க்�த் �ணையாக உண� மற்�ம் பானம், சில்லறைக் கடைகள்,
வள நிலையம் உள்ளிட்ட பலதரப்பட்ட வசதிக�ம் சேவைக�ம் உள்ளன.
சிங்கப்�ர் தேசிய அ�ம�்பொ�ளகம் �ன்� ஆண்�காலச் சீரமைப்�ப் பணிக்�ப் பிற�
2006 �சம்பர் மாதம் மீண்�ம் திறக்கப்பட்ட�. 2012-ம் ஆண்�ல் அ�ம�்பொ�ளகம்
அதன் 125-வ� ஆண்� நிறைவைக் க�ொண்டா�ய�. அ�ம�்பொ�ளகத்தின்
நிரந்தரக் காட்சிக்�டங்கள் மாற்றியமைக்கப்பட்�, 2015 செப்டம்பர் மாதம் மீண்�ம்
திறக்கப்பட்டன. �தந்திரத்திற்�ப் பிந்திய சிங்கப்�ர் வரலாற்றைப் பற்றிய ��ப்��
கதைகள், விவரங்கள் ஆகியவற்�டன், தேசிய அ�ம�்பொ�ளகத்தின் �திய நிரந்தரக்
காட்சிக்�டங்கள், 700 ஆண்�க�க்� �ன்பி�ந்த ஆரம்பகாலத் த�ொடக்கத்திலி�ந்�
இன்றைய �தந்திரமான, நவீனமான நகரமாக உ�மாற்றம் அடைந்த� வரையிலான
நாட்�ன் �க்கிய த�ணங்கள், சவால்கள், சாதனைகள் ஆகியவற்றைப் படைக்கின்றன.

காட்சிக்�டம் திறந்தி�க்�ம் நேரம்
காலை 10 மணி �தல் மாைல 7 மணி வரை
(கடைசி �ழை� மாலை 6.30 மணி)
�ழை�
��மக்கள், நிரந்தரவாசிகள், 6 வய�
மற்�ம் அதற்�க் �றைவான வய�டைய
வ�கையாளர்கள் ஆகிய�ோ�க்� அ�மதி
இலவசம்.
மற்றவர்கள்
பெரியவர்கள் 		$15
செல்�ப�யா�ம் அடையாள
$10
அட்டை�ள்ள மாணவர்கள்
மற்�ம் 60 வய� �தலான
�தியவர்கள்
ஒவ�்வொ� �ழை�ச்சீட்�ம் இக்கையே�ல்
இடம்பெ�ம் பிரதான கண்காட்சிக�க்�
அ�மதியளிக்�ம். அன்��ர்ந்� ச�கைகளைப்
பெற்றிட, த�திபெ�ம் ஆதாரத்தைக் காட்ட�ம்.
தேசிய அ�ம�்பொ�ளக வ�கையாளர் சேவை
�கப்பி�ம் சிஸ்�க்-கி�ம் �ழை�ச்சீட்�கள்
கிடைக்�ம்.

வழிகாட்டல் உலா
காட்சிக்�டங்க�க்கான வழிகாட்டல் உலாவில்
சேர, அன்��ர்ந்� வ�கையாளர் சேவை
�கப்பில் விவரம் கேட்க�ம்.

வழிகாட்�

சக்கர நாற்காலி வசதி மற்�ம் �ட்�ள்ள
ப�ொ�ள்காப்�ப் பெட்�கள்
மின்�க்கிகளைப் பயன்ப�த்தி
காட்சிக்�டங்க�க்� எளிதாகச் செல்லலாம்.
வ�கையாளர்களின் பயன்பாட்�க்காகப்
�ட்�ள்ள ப�ொ�ள்காப்�ப் பெட்�கள் உள்ளன.
இணையத்தில் தேசிய அ�ம�்பொ�ளகம்
www.nationalmuseum.sg
National.Museum.of.Singapore
natmuseum_sg
க�த்�ரைப்�
�கவரியில் எங்க�க்� மின்னஞ்சல் அ�ப்ப�ம்
nhb_nm_corpcomms@nhb.gov.sg

இதன் அமைப்�

ஆதரவாளர்

தேசிய அ�ம�்பொ�ளகத்திற்� வ�கையளித்�, சிங்கப்�ரின் வரலாற்றைப்
பார்வையி�ங்கள்.

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

க�ோ செங் � காட்சிக்�டம்:
ஆசை�ம் ஆபத்�ம்

சிங்கப்�ர் வரலாற்�க் காட்சிக்�டத்தின் ��ப்பிக்கப்பட்ட விளக்க�ரை, சிங்கப்�ர் தீ� �ன்�
சிங்கப்�ரா, கிர�ன் காலனி, சிய�ோனான்-� என்றழைக்கப்பட்ட காலகட்டங்களிலி�ந்�
இ��யில் சிங்கப்�ர் என்றழைக்கப்பட்ட� வரையிலான மேம்பா�களை விவரிக்கிற�. 50
ஆண்�காலச் �தந்திரத்தைக் க�ொண்டா�ம் வகையில், ப�ோ�க்�ப் பிந்திய ப�ோராட்டங்கள் �தல்
இன்� நாம் அ�பவிக்�ம் உலகமய நகரம் வரையிலான நம� நாட்� நிர்மாணப் பயணத்தை இந்தக்
காட்சிக்�டம் த�ொ�த்தளிக்கிற�.

க�ோ செங் � காட்சிக்�டத்தின் ஊக்கமளிக்�ம் கண்காட்சியில் ஆசைக்�ம் ஆபத்�க்�ம்
இடையிலான நெ�ங்கிய த�ொடர்பை அறிந்தி�ங்கள். பசியைத் �ண்�, பயத்தை உண்டாக்�ம்
உயிரினங்கள், இன்பத்தை அல்ல� வலியை உண்டாக்கக்��ய தன்மைக்காக நாடப்ப�ம்
அயல்நாட்�ச் செ�கள் ஆகியவை இடம்பெ�ம் இந்த ஓவியங்கள் வில்லியம் ஃபர்�வார் இயற்கை
வரலாற்� ஓவியத் திரட்�லி�ந்� தேர்ந்தெ�க்கப்பட்டவை. மனித�க்�ம் இயற்கைக்�ம்
இடையிலான சிக்கலான, சில சமயங்களில் சஞ்சலமான உறவை இந்த ஓவியங்கள் ஆராய்கின்றன.

மா� 2
சிங்கப்�ர் வாழ்க்கை: கடந்த 100 ஆண்�கள்
கடந்த 100 ஆண்�களை உள்ளடக்�ம் இந்நான்� காட்சிக்�டங்க�ம், சிங்கப்�ர் வரலாற்றின்
வெவ்வே� காலகட்டங்களின் �லமாக அன்றாட வாழ்க்கையைப் படம்பி�த்�க் காட்�கின்றன.
1920கள் �தல் 1930கள் வரையிலான காலனித்�வ காலகட்டத்தில் மக்கள் எவ்வள� நவீனமாக�ம்
�ற�்போக்காக�ம் இ�ந்தனர் என்பதை நவீன காலனி காட்சிக்�டத்தில் அறிந்தி�ங்கள்.
ஜப்பானிய ஆக்கிரமிப்� காலகட்டத்தை ஆரா�ம் சிய�ோனானில் உயிர்பிழைப்� காட்சிக்�டத்தில்,
நம்பிக்கை�ம் நேச�ம் அளித்த தைரியத்�டன் தாக்�ப்பி�த்தவர்களின் அறிவாற்றலை�ம்
மீள்திறனை�ம் பற்றி மே�ம் தெரிந்� க�ொள்�ங்கள். ஒ� தலை�றையின் கன�களை�ம்
பேரார்வங்களை�ம் எ�த்�க்காட்�ம் வள�ம் ப�வம் காட்சிக்�டத்தில், நாட்�டன் சேர்ந்�
வளர்ந்த பிள்ளையின் கண�்ணோட்டத்தில் 1950கள் �தல் 1960கள் வரையிலான காலகட்டத்தைக்
கா�ங்கள். 1970கள் �தல் 1980கள் வரையிலான காலகட்டத்தில் தலையெ�த்த �திய,
தன்னம்பிக்கை மி�ந்த சிங்கப்�ரிய அடையாளத்தை ஆரா�ம் சிங்கப்�ரின் �ரல்கள்
காட்சிக்�டத்தில், �ய வெளிப்பா�க�ம் �த்தாக்க�ம் �தலிடம் வகிக்கின்றன.

க�ணா� ர�ொட்டான்டா:
கானகத்தின் கதை மற்�� சிங்கப்�ர், ஆகப்பழமையான
மரம்
10 �சம்பர் 2016 �தல்
சிங்கப்�ர் வரலாற்� காட்சிக்�டத்தை மேம்ப�த்�ம் வண்ணம் ஈர்க்கவைக்�ம் இ� �திய
கலைப�்பொ�ட்கள் வ�கையாளர்களை காட்சிக்�டத்தின் �ழைவாயிலில் வரவேற்�ம்.
காட்சிக்�டத்தில் இடம்பெ�ம் �தல் எண்ணியல் (�ஜிட்டல்) கலைப�்பொ�ள் வில்லியம் ஃக்�வார்
த�ொ�ப்பி�ள்ள இயற்கை வரலாற்� சித்திரங்களை மையமாக க�ொண்� அமைக்கப்பட்�ள்ள�.
இக்கலைப�்பொ�ளின் தலைப்� கானகத்தின் கதை. எண்ணியல் படைப்பின் �லம் தேசிய
அ�ம�்பொ�ளகத்தின் திரட்� உயிர் பெற்� காட்சியளிப்பதை வ�கையாளர்கள் காணலாம்.
அவர்களின் பல்�டக பயணத்தின் இ�தியில், சிங்கப்�ர் கலைஞர் ராபர்ட் ஜாவின் சிங்கப்�ர்,
ஆகப்பழமையான மரம் எ�ம் நிழற்பட த�ொ�ப்பை வ�கையாளர்கள் காணலாம்.

கலைஞ�� ���ர�: �ம்லெப்பின் கானகத்தின் கதை

மா� 1
ஒத்திகையின் கலை

மா� 3

காட்சிக்�டம்10 | 10 �சம்பர் 2016 �தல்
அ�ம� இலவச�

ெக�� �ைழவா��

மி�சியம் லேபல்
திங்கள் – ஞாயி�, காலை 10 மணி – மாலை 6.30 மணி
த�ொலைபேசி எண் (65) 6336 6387

நடவ�க்ைக
அைற

நடவ�க்ைக
அைற

தேசிய மர�டைமைக் கழகம் நடத்�ம் மி�சியம் லேபல் (Museum
Label) அ�ம�்பொ�ளகக் கடையில் வாழ்க்கையின் சி�சி�
இன்பங்களில் திளைத்தி�ங்கள்.

நடவ�க்ைக
அைற

கலைஞ�� ���ர�: சாரா ஜு ஜிங்கின் ஒத்திகையின் கலை படைப்�
�ன்� அலைவரிசைகளை க�ொண்ட ஒத்திகையின் கலை எ�ம் ஈர்க்கவைக்�ம் நிகழ்படம் பல�றை
கலைஞர் சாரா ஜு ஜிங்கின் படைப்பா�ம். வேவ்வே� கலாச்சாரத்தைச் சேர்ந்த சிங்கப்�ர்
நடன கலைஞர்கள் கலாச்சார வட்டாரங்களி�ள்ள சந்�களில் நடன பயிற்சி மேற�்கொள்வதை
இக்கலைப�்பொ�ள் சித்தரிக்கிற�. ஓர் நடன நிகழ்ச்சிக்� பின் உள்ள க�மையான, தீவிரமான
பயிற்சியை பிரதிபலிக்�ம் இ�த கலைப�்பொ�ள், நடன கலைஞர்களின் ஒத்த உ�தியை
எ�த்�ரைக்கிறார் கலைஞர் சாரா. இ�தி விளை�களை பாராமல் செயல்�றைக்� �க்கியத்�வம்
அளிப்பதே கலைப�்பொ�ளின் ந�ோக்கமா�ம்.

மா� 2

நிகழ்படத்தில் இடம்பெ�ம் நடனம் அப்சராஸ் கலைகள், ஈரா நடன திரையரங்� மற்�ம் சிங்கப்�ர்
ஹ�ோக்கீயேன் உவே �வான் நடன திரையரங்கால் படைக்கப்பட்ட�.

2.1 க�ோ செங் � காட்சிக்�டம்:
2.9

ஆசை�ம் ஆபத்�ம்

ேப�ந்�
நி�த்�மிடம்

2.2 சிங்கப்�ர் வாழ்க்கை:

2.6

காட்சிக்�டம்10 பற்றி
ஆராய்ச்சிக்�டமான காட்சிக்�டம்10ல், இரட்டை கலை மற்�ம் அறிவியல் எண்ணங்க�க்�
சிறப்�ரிமை�ம் வழங்கப்ப�கிற�.

கண்ணா�
ெராட்டான்டா

2.7

2.8

கண்ணா�
�கப்�

வள�ம் ப�வம்

ஆய்வரங்க
அைறகள்

2.3 சிங்கப்�ர் வாழ்க்கை:

சிங்கப்�ரின் �ரல்கள்

மா� 2

2.4 சிங்கப்�ர் வாழ்க்கை:

சிங்கப்�ர் வாழ்க்ைக:
சிேயானானில்
உயிர்பிைழப்�

சிங்கப்�ர் வாழ்க்ைக:
நவீன காலனி

2.4

நவீன காலனி

2.5 சிங்கப்�ர் வாழ்க்கை:

2.5

சிய�ோனானில் உயிர்பிழைப்�

ஆட�பரமான அசை�ம் சிற�கள்

2.6 கண்ணா� ெராட்டான்டா

க�ணா� �க�� | 1 �சம்பர் 2016 �தல்
அ�ம� இலவச�

2.2

சிங்கப்�ர் வாழ்க்ைக:
வள�ம் ப�வம்

சிங்கப்�ர் வாழ்க்ைக:
சிங்கப்�ரின் �ரல்கள்

2.3

2.9 ேப�ந்� நி�த்�மிடம்
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ஃ��ட்ஸ்
1.1 Flutes
1.10

��க��� வரலா�� கா����ட�

1.2 ஸ்டாம்ஃபர்ட் காட்சிக்�டம்
1.3 வ�ைகயாளர் ேசைவகள்

1.9

கலைஞ�� ���ர�: �சேன் விக்டரின் ஆட�பரமான அசை�ம் சிற�கள்

சிங்கப்�ர் தேசிய அ�ம�்பொ�ளகத்தில் அமைந்�ள்ள ஃ�ட்
ஃப�ோர் தாட் (Food For Thought), சிங்கப்�ரர்கள் ஒன்���, நாம்
அனைவ�ம் நம� இல்லமென அழைக்�ம் நம் நகரைப் பற்றிய
கதைகளைப் பகிர்ந்�க�ொள்ள ஊக்கமளிப்பதை ந�ோக்கமாகக்
க�ொண்�ள்ள�. தேசிய அ�ம�்பொ�ளகக் கிளை அதன்
உண�ப் பட்�யலி�ம் உணவகத்தின் வ�வமைப்பி�ம் பழைய
நினை�கள�ோ� �த்தாக்கத்தை ஒன்றிணைக்கிற�. ஆண்�
��வ�ம், தேசிய விவகாரங்களைக் க�ப�்பொ�ளாகக் க�ொண்�
தனித்�வமிக்க வி�ந்�ண� அ�பவங்களை�ம் நாங்கள்
திட்டமிட்� வழங்�கிற�ோம். சிங்கப்�ர் எங்கி�ந்� வந்த�,
இப�்போ� எங்கி�க்கிற�, இனி எங்� செல்ல வி�ம்�கிற�
ப�ோன்றவை பற்றிய வெளிப்படையான உரையாடல்க�க்கான
சாத்தியத்தை உ�வாக்கிக் க�ொ�ப்பதன்�லம், உங்கள் உண�டன்
உங்கள் சிந்தனைக்�ம் உணவளிக்க நாங்கள் வி�ம்�கிற�ோம்.

2.8 ஆய்வரங்க அைறகள்

க�ோ செங் � காட்சிக்�டம்:
ஆசை�ம் ஆபத்�ம்

1.4 Janice Wong Singapore
ெகா�ேக�

1.6

1.5
Janice
Wong

திங்கள் – ஞாயி�, காலை 10 மணி – இர� 7 மணி
த�ொலைபேசி எண் (65) 6338 9887

2.7 கண்ணா� �கப்�

2.1

1.4

சிங்கப்�ர் தேசிய அ�ம�்பொ�ளகத்தில் ஃ�ட் ஃப�ோர் தாட்

காட்சிக்�ட�10

1.7

Food For Thought

த
செலான்

1.8

ஸ்டாம்ஃபர்ட்
அ�வலகம்

Singapore

1.5 காட்சிக்�ட�10
1.6 Food For Thought
1.7 த செலான்

சிங்கப்�ர் கலைஞர் �சேன் விக்டரின் ஆட�பரமான அசை�ம் சிற�கள் எ�ம் எட்� சரவிளக்�
படைப்�களா�ம். அந்தரத்தில் அசை�ம் இந்த சரவிளக்�கள், ���றா எஃ�களால்
செய்யப்பட்டவை. அவற்றில் ஸ்வர�ோவ்ஸ்கி ப�கங்கள் பதிக்கப்பட்�ள்ளன.

1.3
1.1

Flutes

1.8 ஸ்டாம்ஃபர்ட் அ�வலகம்

ெராட்டான்டா

1.2

ஸ்டாம்ஃபர்ட்
காட்சிக்�டம்

1.9 ெகாண்ேகா�
1.10 ��க��� வரலா��

கா����ட�

திங்கள் – வியாழன்: காலை 11.30 மணி – இர� 10 மணி (கடைசி
ஆர்டர்)
வெள்ளி: காலை 11.30 மணி – இர� 10.30 மணி (கடைசி ஆர்டர்)
சனி: காலை 10 மணி – இர� 10.30 மணி (கடைசி ஆர்டர்)
ஞாயி�: காலை 10 மணி – மாலை 4 மணி (கடைசி ஆர்டர்)
த�ொலைபேசி எண் (65) 6338 8770
flutes@flutes.com.sg | www.flutes.com.sg
“ஆசியாவின் தலைசிறந்த 101 உணவகங்களில் ஒன்�” என
2013-ம் ஆண்� தேர்ந்தெ�க்கப்பட்ட ஃ��ட்ஸ் (Flutes), நவீன
ஐர�ோப்பிய பாணியின் வளமான பாரம்பரியத்தை ஊக்கமாகக்
க�ொண்ட உண�ப்பட்�ய�டன் “ஸ்மார்ட் கேஷுவல்” வி�ந்�ண�
அ�பவத்தை வழங்�கிற�. விக�்டோரியா ராணியின் ப�ொன்விழாவை
�ன்னிட்� 1887-ம் ஆண்� �தன்�தலாகத் திறக்கப்பட்ட
தேசிய அ�ம�்பொ�ளகத்தின் ஆகப்பழமையான ப�தியில்
அமைந்தி�க்�ம் இந்த உணவகம், அதன் உண�ப்பட்�யலில்
��மையான, உற்சாகமளிக்�ம் �திய �வைகளை நவீனமான
பாணியில் படைக்கிற�. இதற்�த் �ணையாக, பழைய மற்�ம் �திய
உலகின் வி��பெற்ற “ஒயின்” பானங்க�ம் உள்ளன. உயரமான
உட்�ரை�டன் நவீனமாக வ�வமைக்கப்பட்ட வி�ந்� அறைகள்
�தல் வெளிப்�ற இடம் வரை, ஏராளமான சாத்தியங்கள் நிறைந்த
வி�ந்�ண� அ�பவத்தை ஃ���ஸ் வழங்�கிற�.

ஸ்டாம்ஃபர்� �ைழவா��

அ��தள�
B.1 த ெகன்யன்
B.2

காட்சிக்�ட
அரங்கம்

B.3

க�காட்சிக்
�ட� 2

B.4

க�காட்சிக்
�ட� 1

B.2 காட்சிக்�ட அரங்கம்
B.3 க�காட்சிக் �ட� 2

B.1

வ�ைகயாளர் ேசைவகள்
மின்�க்கி

த ெகன்யன்

அ�ம்ெபா�ளக அன்பளிப்�க் கைட
கழிவைற

பா�ட்�ம் அைற

B.4 க�காட்சிக் �ட� 1

உணவகம்
�ட்�ள்ள ெபா�ள்காப்�ப் ெபட்�க�

அ��தக�

ஜனிஸ் வ�ோங் சிங்கப்��
��க� – சனி: காலை 11 மணி – இர� 11 மணி
ஞாயி�: காலை 11 மணி – மாைல 6 மணி
த�ொலைப்பேசி: (65) 9712 5338
மின்னஞ்சல்: info@janicewong.com.sg
இணையத்தளம்: www.janicewong.com.sg
தன� காரச்�வை�ண்� மற்�ம் இனிப்� உண� வகைகளில்
�வை, அமைப்�, வெப்பநிலை, த�ோற்றம் ஆகியவற்றில்
சமநிலையை அடைவதே சமையல் வல்�நர் ஜனிஸ் வ�ோஙின்
க�ோட்பாடா�ம். 2am �சர்பாவின் இனிப்� வகைக� மற்�ம்
காரமான, நவீன சீன உண� வகைகளை வழங்�கிற� ஜனிஸ் வ�ோங்
சிங்கப்�ர் (Janice Wong Singapore). ஜனிஸ் உணவகத்தின் காப்பி,
ேத�� வகைகளை பிரத்தியேகமாக தயாரிக்�றா�. உணவகத்திற்�
வ�பவர்கள் 8 வகையான தேநீர் வகைகளை அ�பவிக்கலாம்.
ஜனிஸின் இனிப்�பண்டங்களின் படைப்�கள் மற்�� உண்ணத்தக்க
விளையாட்� ப�ொ�ட்களை விற்பனை செய்�ம் கடை�ம் உண்�.

