
میں ، کرسمس کا ایک مختلف درخت  2020، کے باہر چوک پر KHiOاس سال 

 ان ایک مجسمہ ہے جو -Evergreen Corona -کورونا ایورگرین ہے.

 کینتھ سیلسن بنا ہے جو تعمیراتی اصولوں کا استعمال کرتے ہوئے

(1927- 2016) Kenneth Snelson استعمال  اپنے بہت سے مجسموں میں نے

دیئے وہ آسان اور عام  کو کاموں اپنےانہوں نے جو عنوان  ۔کیا تھا

کے باہر سیڑھیاں  KHIOتھے ، کبھی کبھی مقامات کا حوالہ دیتے ہیں۔ 

 مقامی عوامی عالمت بن گئی ہیں۔

 

 جو نکوالئی فونٹین نے کیا ، پہل کااس سال کے متبادل کرسمس درخت 

سبز  6یہ مجسمہ  ہیں۔اور پروٹو ٹائپ ورکشاپ ماسٹر  -ماڈل کےاسکول 

محکموں اسکول میں  ہمارے جتہنے یہ اتنے:لکڑی کی سالخوں پر مشتمل ہے

 آرٹس اور اوپیرا اور فائن آرٹس اکیڈمی ، ڈیزائن اور رقص ،-  ہیں

 ںیانہ : یہںیجوڑے گئے ہاتھ سخت عناصر تار کے  دستکاری اور تھیٹر۔

 .رخت کو برقرار رکھتا ہےکھینچ کر رکھتا ہے اور 

 

اس اسکول  سوئی کے درخت کے تاج سے مراد ہے۔ سدا بہار کورونا —عنوان 

، اسکول کے  قدرت  ۔گے ںیرہ ، ہیں اور تھے " سبز " تھوڑا سا ہم میں

ہم صفر سے شروع کرتے ہیں:  حول اور وسیع تر دنیا کے حوالے سے۔ما

چاہے  کو کھولنا چاہتے ہیں۔ اپنے اپیہ ہمارا طریقہ ہے۔ ہم  ہمیشہ۔

ہم  ہیں۔ چاہتے ہم نادیدہ راستوں کو پگڈنا ۔عنوان ہو یبھ یکوئ

#METOO ۔ہم طوفان میں پھنس گئے کے وقت ٹرسیم نا ، بلیک لیوز، کورو 

 

 کرمیں ایورگرین کالج میں بغاوت نے ہمیں سوچنے پر مجبور  2017

 ،ہے ںینہ نصاب طے شدہ یہ اس اسکول کے اندر پیدا ہوا جس کا کوئی۔اید

 ساخت موضوع ساختی نسل پرستی تھی۔ تعلیم کے انفرادی راستوں پر مبنی۔

 کے اسکول سے متعلق کسی بھی چیز کی طرح یہ سمجھنا پہلے مشکل تھا۔



جب  ۔ایگ ایوقت لگا سرکشی کو سمجھنے پر اس .اندر اور باہر دونوں سے

 ۔ہو جانے کے بعداور اس کے  یہ ہو رہا تھا

 

سخت اور لچکدار عناصر کے مابین تناؤ  ان اس سال کے "کرسمس ٹری" کو

کا خیال ، تمام  ایک پائیدار ڈھانچہ مہیا کرنے کرتے ہوےکو استعمال 

 وضاحت کرتا ہے یہ پر قائم ہے۔ مواصالتعناصر کے مابین 

اظہار  : سالمیت کا ایک ایسا نظریہ جو یک  (tensegrity)تےیرانسگرٹ

 کے وںیپابند یک عالمی وباء ،ساتھ ساتھ کے تناؤ  سےیج رائے کی آزادی

سیکھنے اور احترام کے وقت  ۔کر رہا ہے جادیا رابطے کے طریقے نئے ،چیب

 کی خواہش کرتا ہوں۔

 

 

theodor.barth@khio.no 

 یازیسنا خان ن 

Sana Khan Niazi 
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