
 

 

 

உடனடி வெளியீட்டுக்காக                     

 

 

டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனில் வ ாதுமக்களுக்கான ஓவியம் சார்ந்த புதிய 

முன்னனாடி திட்டப் ணிகள் ெரெிருக்கின்றன  

 

ப்ராம்ப்ட்டன் , ON (அக்னடா ர் 27, 2021) – இந்த இலையுதிர் காைத்தில், ப ாதுமக்கள் ஓவியம் சார்ந்த 

இரண்டு திட்டப் ணிகளுடன்   டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டன் புதுப்ப ாலிவுடன் அலமயவிருக்கிறது;  

இதற்கு முன்னணி வகித்து பசயல் டுத்த இருப் வர்கள்  ப ாதுமக்களுக்கான ஓவியம் அலமக்கின்ற 

விருது ப ற்ற ஓவிய  நிறுவனமாகிய  STEPS (ப ாது இடங்களில் நிலைக்க லவக்கக் கூடிய சிந்தலன 

மற்றும் பவளிப் டுத்தலுக்கான முலனப்பு) ஆகும். இந்த தனித்துவமான ஓவிய அலமப்புக்கள்  எளிதில் 

 ார்க்கக் கூடிய வலகயில் அலமந்து சமுதாயத்தினர் கண்டுகளிக்கும் வலகயில் ப ாது இடங்கலள 

மிகவும் துடிப்புடன் இருப் தாக ஆக்கும். 

 

ப ாக்குவரத்து கட்டுப் ாட்டிற்கான  கூண்டுகலளச் சுற்றி வலரயப் டு லவ  

குயின் ஸ்ட்ாீட் கிழக்குப்  குதியில் உள்ள ஐந்து ன ாக்குெரத்துக் கட்டுப் ாட்டுக் கூண்டுகள் மீது, கலை, 

கைாச்சாரம் மற்றும்  லடப்புத் வதாழில் னமம் ாட்டு முகலமயின் கலை, கைாச்சாரம் மற்றும் 

 லடப்புத்பதாழில் பமம் ாட்டு முகலம (Arts, Culture and Creative Industry Development Agency) 

(ACCIDA) அஞ்சல் அட்லட திட்டம் – உங்கள் ஓவியாின் கலத (Postcard Project – Your Artist Story) யில் 

இடம்வ ற்றுள்ள ப்ராம்ப்ட்டன் சார்ந்த கலைஞர்களின் ஓவியங்களால் ப ார்த்தப் ட்டிருக்கும். புற ஊதா 

(UV) கதிர்கள் மற்றும் வலரயப் ட்ட ஓவியம் உாிந்து ப ாகாத வலகயிைான உயர்தர ெிலனல் வ ாருள் 

மூைம் கலைப் லடப்பு அச்சிடப் ட்டு ஒட்டப் டும். இந்த சிறப்புக் கலைஞர்களில் அதிதி காஷ்யப், ஆமி 

வசயின்ட் ஜான், அன்னாமாி கிளாவ்வடட், மைாச்சி ொட்சன்-நார்சிஸ் மற்றும் லமக்னகல் ங்னொய்-

ெின்வசன்ட் ஆகினயார் அடங்குெர். 

 

டவுண்டவுன்  கலடகளின் முகப்பு சுவர் ஓவியங்கள்  

ப்ராம்ப்ட்டலன தளமாகக் வகாண்ட கலைஞரான  மீகன் லிம் (Meegan Lim) அவர்கள் ெடக்கு வமயின் 

ஸ்ட்ாீட்டில் உள்ள ஆறு கலட முகப்புகலள உணவு-கருப்வ ாருள் கூறும் சுெனராெியங்கலளக் பகாண்டு 

அைங்காிப் ார். ப்ராம்ப்ட்டனின்  ைதரப் ட்ட உணவு கைாச்சாரத்தால் ஈர்க்கப் ட்ட இந்த 

சுெனராெியங்கள், நகரத்லத அழகு டுத்தும் அனத னெலளயில் ப்ராம்ப்ட்டனின் உணவு சுற்றுைாத் 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/News/Pages/Media-Release.aspx/927
https://www.meeganlim.com/


 

 

துலறலய ெலுப் டுத்தவும் உதவும். சுெனராெியங்கள் பவற்றுச்சுவர் பகாண்ட கலட முகப்புகளில் 

அலமயும், அது பவற்றுச் சுவர்களுக்கு உயிர் வகாடுக்கும். 

 

மீகன் லிம், ப்ராம்ப்ட்டலனத்  தளமாகக் வகாண்ட ஒரு இல்ைஸ்ட்னரட்டர் (கலதகளில் ெரும் 

 ாத்திரங்கலள  டமாக ெலர ெர்)  மற்றும் ெளர்ந்து ெரும் இந்தக் கலைக்கு உதெி வசய் ெர்; 

இந்தப்வ ண் ஓெியர், உணவு மற்றும் கைாச்சார அலடயாளத்லத எடுத்துலரக்கும் ெலகயிைான  

ெிாிொன ெிளக்கப் டங்களுக்கும், அந்த சாலை சந்திப்புகளில் இருக்கும்  ரந்த கலதகளுக்கும் வ யர் 

வ ற்றெர். 

வ ாது மக்களுக்கான ஓெிய முன்னனாடி திட்டங்கள் நிறுெப் டும் னெலைகள் நெம் ர் மாத 

வதாடக்கத்தில் நிலறெலடயும். 

 

இந்த வ ாது ஓெிய முலனப்புகளுக்கும் கூடுதைாக, ACCIDA ஆனது STEPS உடன் இலணந்து 

"வ ாது ஓெியங்கள் 101"  யிற்சிப்  ட்டலறகள் இரண்டிலன ெழங்குகிறது; இது உள்ளூர் 

கலைஞர்களுக்கு வதாழில்முலறயில் வ ாதுமக்களுக்கான ஓெியம் ெலரயும் ொய்ப்புகளில் 

அெர்களின் திறன்கலள ெளர்ப் தற்கு ஆதரெளிக்கிறது. ACCIDA ஆனது, டவுண்டவுன் 

ப்ராம்ப்ட்டன் BIA மற்றும் உள்ளூர் ெணிகங்களுடன் இலணயும்; இதன்ன ாில் 

ெணிகங்களுக்கான வ ாதுக் கலைப்  ட்டலற, கலைப் ன ச்சுகள் மற்றும் நலடப் யிற்சிகள் 

மற்றும்  ைெற்லற உள்ளடக்கிய இைெச சமூக நிகழ்ச்சிகலள நடத்துெதில் ஈடு டும். இலெ 

மற்றும்  ிற நிகழ்வுகள்  ற்றி னமலும் அறிய ெருலக தரவும்: accida.ca  

 

STEPS என் து கனடாெில் வ ாதுமக்களுக்கான ஓெியக் கலைலய உருமாற்றியலமக்கும் ஒரு 

ெிருது வ ற்ற கைாச்சார அலமப் ாகும். அெர்களின் உயர்ந்த அளெிைான தாக்கம் வகாடுக்கும் 

திட்டங்களுக்காக னதசிய கைாச்சார நாட்களுக்கான புதுலம  லடக்கும் நிகழ்வுக்கான ஆரம்  

ெிருது, NXT சிட்டி  ாிசு மற்றும் OCAD  ல்கலைக்கழகத்திலிருந்து கற் லனக்கு தூண்டுதல் 

வசய்யும் மிகச்சிறந்த சமூக நிறுென ெிருது (Imagination Catalyst Best Social Enterprise Award ) 

உள்ளிட்ட,  ை ெிருதுகலளப் வ ற்றுள்ளனர். னமலும் அறிய ெருலக தரவும்:stepspublicart.org 

 

அறிஞர் கூற்றுக்கள் 

 

"ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு  ைகைலெ நகரம் மற்றும் எங்கள்  லடப் ாற்றல் பகாண்ட சமூகத்தினாின் 

 ங்களிப்புகளால் வதாடர்ந்து உயிர்ப்பு ப ற்று ெருகிறது. இந்த வ ாது மக்கள் ஓெியத்திற்கான 

முன்னனாடித் திட்டங்கள், எங்கள் நகரத்திற்கு துடிப்ல க் வகாண்டுெருெனதாடு, உள்ளூர் 

கலைஞர்களுக்கு ொய்ப்புகலள உருொக்கி, டவுண்டவுன் மறுனமம் ாட்டிற்கும், ப்ராம்ப்ட்டனின் ெளர்ந்து 

https://www.brampton.ca/EN/Arts-Culture-Tourism/CulturalSrvs/Pages/ACCIDA.aspx
https://stepspublicart.org/


 

 

ெரும் சலமயல் சார்ந்த காட்சிக்கும் ஆதரெளிக்கும், அனத னநரத்தில் சமூகத்தின் அலனத்து 

உறுப் ினர்களும் கலைலய அணுகக்கூடியதாக மாற்றும்!" 

  

− ன ட்ாிக் ப்ரவுன், னமயர், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

STEPS உடன் இலணந்து அெர்களின் ஆற்றலையும் வல்ைலமலயயும் ப்ராம்ப்ட்டன் நகருக்குக் வகாண்டு 

ெருெதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியலடகினறாம். உள்ளூர் ஓவியர்கள் பகாண்ட சமூகத்தினருக்கு 

 ாராட்டு வழங்க முடிகிறது. ப ாதுமக்களுக்கான ஓவியம் நகரங்களுக்கு உயிபராட்டம் தருவதுடன், இந்த 

முன்னனாடித் திட்டம் எங்கள் நகரத்தின்  குதிகலள அழகு டுத்தவும், ப்ராம்ப்ட்டனின் கலைஞர்களின் 

திறலமலய வெளிப் டுத்தவும் உதவும்." 

 

-பராவீனா சான் ட்படாஸ்,  ிராந்திய கவுன்சிைர், ொர்டுகள் 1 & 5; துலணத் தலைெர், 

ப ருநிறுவன னசலெகள், ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம்; கவுன்சில் ன னல் உறுப் ினர், கலை, கைாச்சாரம் 

&  லடப் ாற்றல் வதாழில் னமம் ாட்டு முகலம” 

 

"ப்ராம்ப்ட்டன் ஒரு  ைகைலவ நகரம் மற்றும் இந்த கூட்டுத் திட்டப் ணி அலத மிகச்சாியாக 

எடுத்தியம்புகிறது. இந்த சுெனராெியங்கள் டவுண்டவுன் ப்ராம்ப்ட்டனினில் தற்ப ாது 

நிகழ்ந்துபகாண்டிருக்கும் உருமாற்றத்திற்கும், உள்ளூர் னதலெகலளப் பூர்த்தி வசய்ெதற்கான வ ாது 

இடங்கலள மீண்டும் கண்டு ிடிப் தற்கும், வ ாருளாதார மீட்சிக்கு ஆதரெளிப் தற்கும், துடிப் ான 

சமூகத்லத உருொக்குெதற்கும் உதவுகின்றன." 

- னடெிட்  ாாிக், தலைலம நிர்ொக அதிகாாி, ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

 

இந்த கூட்டுப் ணியானது, எதிர்காைத்தில், நகரத்தின் தலைலமயிைான வ ாது கலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு 

முன்னனாடியாக அலமய ஒரு அற்புதமான ொய்ப்ல  ெழங்கியுள்ளது; உள்ளூர் திறலமகலள 

வெளிப் டுத்துதல், துடிப் ான மற்றும் அலனவலரயும் உள்ளடக்கிய சமூகங்கலள ெளர்ப் து மற்றும் 

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரத்லத ஒரு வசழிப் ாகிக் பகாண்டிருக்கும் கைாச்சார பசாிடமாக நிலைநிறுத்துதல் 

ஆகியவற்லறயும் பசர்த்து." 

 

-  எாின் குனளாெர், இலடக்காை திட்ட இயக்குனர், STEPS வ ாது கலை 
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கனடா நாட்டில் மிக ெிலரொக ெளர்ந்து ெரும் நகரங்களில் ஒன்றான ப்ராம்ப்ட்டன் தன் ெசத்தில் 700,000 மக்கலளயும் 75,000 

ெணிக அலமப்புக்கலளயும் வகாண்டிருக்கிறது. நாங்கள் வசய்யும் ஒவ்வொரு காாியத்திலும் வ ாதுமக்கலள மனத்தில் லெத்னத 

வசய்கின்னறாம்.  ைதரப் ட்ட சமுதாயத்தினர் எங்களுக்கு ெலு னசர்க்கின்றனர், முதலீட்லட நாங்கள் ஈர்க்கினறாம், 

வதாழில்நுட் ாீதியில் மற்றும்,  சுற்றுச்சூழல்ாீதியிைான புதுலமப்  லடத்தலில் முன்னணி ெகிப் தற்கான  யணத்தில் நாங்கள் 

வசன்றுவகாண்டிருக்கினறாம்.  ாதுகாப் ான, நிலைத்து நிற்கெல்ை மற்றும் வெற்றிகரமான  ஆனராக்கியமிக்க ஒரு நகலரக் 

கட்டலமப் தற்கான ெளர்ச்சிப் ாலதயில் நாங்கள்  ங்கு ெகிக்கினறாம்.  Twitter, Facebook, மற்றும்  Instagram ஆகியெற்றில் 

எங்களுடன் இலணயுங்கள்.   www.brampton.ca இல் இன்னும் வதாிந்துவகாள்ளுங்கள். 

 

  

ஊடக வதாடர்பு 

ப்ரப்னஜாத் லகந்த் 

ஒருங்கிலணப் ாளர், ஊடகம் & சமுதாய  ஈடு ாடு 

யுக்திாீதியான தகெல் வதாடர்பு  

ப்ராம்ப்ட்டன் நகரம் 

905-874-3426 | Prabhjot.Kainth@brampton.ca  
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