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Ang Pakikiisa ay Inaasam na Adhikain: Ang Katangian ng Dislokasyon

Ang Placed ay nangalap ng mga gawa ng tatlong 
artista at isang manunulat na ang mga gawa ay 
tumutukoy sa talambuhay, lugar at tanawin. Sa 
paggawa ng panibagong mga hugis, alaala at iba 
pang mga bagay na naaayon sa serbisyo ng pagbuo 
ng naiibang salaysay, ang mga ito ay nagbabahagi 
ng iba’t-ibang alaala at paulit-ulit na paggawa  
ng pakikiisa.

Ang mga gawa ay nakalagay sa ibat-bang bahagi ng 
galleria at may mga balangkas ni Casey Plett mula sa 
kanyang nobela, Malilit na Isda (Little Fish), nobela 
na tumutukoy sa talambuhay ng isang dalaga na  
nakikipagsundo sa kanyang lihim sa pamilya 
mula sa Manitoba hanggang sa kanyang buhay sa 
Winnipeg. Wendy, ang kakompitensiya ni Plett, ay 
palipat-lipat sa iba’t-ibang lugar, hindi mapakali at 
patuloy na naghahanap at nagmumunimuni. Mula 
sa tindahan ng regalo kung saan siya  
naghahanapbuhay hanggang sa kanyang  
apartment, sa lugar ng inuman, sa pagtitinda  
hanggang sa nagyeyelong daan ng Winnipeg pilit 
niyang inuunawa ang kanyang pamilya.

 “...nanginginig at basa pa mula sa 
nagyeyelong ulan, nagtungo siya sa kanyang silid at 
binuksan ang pangalawang album ng mga larawan 
na kinuha niya mula sa bahay ni Oma, na nasa 
walumput taong gulang.” (PLETT)

Ang album ng mga larawan ng pamilya ay isang 
daan upang makalap ang nakaraang katibayang 
pagkakapareho ng pagkakilanlan at patunay na 
pagiging bahagi ng pamilya. Sa gawa ni Plett, 
ang pagkawala niya sa album ay isang patunay 
ng pagkakaroon ng lihim. Ang hindi kompleteng 
pagsasalaysay ay nagbibigay ng tanda ng pahinga 
sa kanyang talambuhay at daan upang mas  
maintindihan ni Wendy ang kanyang sarili at paano 
siya nakikiisa sa kanyang pamilya. 

Ang pakikiisa ay naiiba sa mga gawa ni Andrea 
Carvalho at Czarina Mendoza, kapwa tumatalakay 
sa kaya-kanyang karanasan na kabilang sa unang 
henerasyon sa Canada at kanilang masalimuot na 
relasyon upang mapanatili and kanilang kakaibang 
kultura at pagkakilanlan. Itong mga pagkakilanlan 
ng mga tradisyon at karanasan ay galing sa  
paulit-ulit na kagawian ng kanilang mga  
kamaganak. Gumamit si Andrea Carvalho ng tula na 
kolokyal mula sa salawikain ng mga Portuges upang 
suriin ang pangkaraniwan at dekorasyon na mga 
gawa sa dingding tulad ng “Kung saan may Laso 
may mga Lambat” (Where there is a lace there are 
nets) at “Ang mga Maria’s” (The Maria’s). Ang halos 
uri ng hugis ng iskultura ng “Kailan Ka Mapapagod” 
(When will you get tired) at “sumandal ka” (lean in) 
ay nakikiisa sa mga kahoy, salamin na palawit at 
hugis mula sa “foam” na ang hindi halos matantong 
balanse ay hugyat ng posibleng pagkabuwag. Ang 
tensiyon ay pamamahinga. Ang gawa ni Carvalho 
ay halos dumarating sa kanyang pag-unawa sa 
napatunayan sa pamamagitan ng pagsala ng oras at 
lugar, pamamaraan ng pagkalap ng balita tungkol sa 
pamilya, pagkawala at pagkakaroon ng mga bagay 
habang naglalakbay ito.

Ang gawa ni Czarina Mendoza na Pambahay 
(inilalaan para sa bahay) ay gumamit ng mga kumot 
at sabong Camay upang ipakita ang lalagyan ng 
mga kumot ng kanyang mga kamag-anak kung 
saan naggagaling ang humahalimuyak na amoy 
ng sabon na galing sa mga kumot. Sa gawa niyang 
“Manila Ambicion” si Mendoza ay gumamit ng mga 
tela mula sa mesa na ginanamit sa paglalaro ng 
Mahjong kung saan niya inayos ito sa hugis ng tiles, 
pinintahang gamit ng kanyang mga kamay na may 
hugis na “MOST ORIENTAL” at  
“MOST OCCIDENTAL.” Ang mga gawa ni Mendoza 
ay gumagamit ng akumulasyon ng mga pattern 
(balangkas) at materyal upang matugunan ang tema 
ng mabuting pakikitungo, pag-aari at akulturasyon.

 Habang ang mga gawa ni Mendoza, Carvalho at Plett 
ay may maliwanag na sanggunian sa lugar, ang mga ito 
ay walang konkretong pagsasalarawan. Ang mga gawa 
sa watercolor ni Laura Madera ay makikita sa iba’t-ibang 
bahagi ng eksibisyon, ito ay nagbibigay ng puwang 
upang isaalang-alang na ang ginamit na bahagi ay 
ituring na pisikal. Gamit ang latex at watercolor na 
sangkap sa pagkukulay, ang mga gawa ni Madera ay 
nagpapahiwatig ng malawak na paglalarawan habang 
hindi ito mas siksik kaysa sa isang mainit na hininga. 
Sa pagiging parehong pisikal at matalinhaga, ang 
lugar ay tinuturing na maselan dito. Ang mga hugis na 
bumubuo sa mga eksena o gawa ni Madera ay mula sa  
kalikasan at ginawa sa naimbentong mga tanawin. 
“Large panel with hot spots” ay tinuturing na may 
kuryente at asido, habang ang “Heart Ridge”,  
“Fecundicity” “Glow” at “Sad Poppy Lamp” ay maaaring 
ituring na tawawin sa gabi na may maraming  
itinatago kaysa ipinakikita. “Lost and Found: Detritus” 
ay natatanging gawa na may pisikal na analogo – isang 
lupon ng latex na nakuha mula sa ibang gawa. Ang 
pagsasama ng mga gawaing ito ay paraan ng  
pagpapakilala ng paggawa sa nakikita.

Dahil sa ang pagkilala ay nakatali sa lugar, ang mga 
gawi ng naturang lugar ang humuhubog sa ideya. 
Kapag ang nakasanayan ay inililipat sa ibang lugar o 
paraan, ang patuloy na pag-ulit ng namanang kilos ay 
nagiging kakaiba sa nakagawian. Ang ibang  
nakagawian ay nagiging daan kung saan ang mga 
bagong hugis ay umuusbong at panibagong kaugalian 
at kasanayan ay lumalabas sa bagong mga daan.

Translated by: Mariscele Napigkit and Paul Napigkit

Laura Madera

Si Laura Madera ay nakapagtapos ng kanyang 
kurso ng BFA sa Unibersidad ng Emily Carr, BC at 
ng MFA sa Unibersidad ng Guelph, Ontario. Ang 
kanyang kasanayan ay pagsisiyasat sa potensyal ng 
watercolor upang maging daan sa pag-iimbistiga 
ng mga di pangkaraniwan sa kontemporaryong 
konteksto. Ang kanyang mga gawa ay tinanghal 
sa solong eksibisyon sa Robert McLaughlin Gallery 
Oshawa ON,  Monastiraki Montreal, Quebec, “The 
Bakery” Vancouver BC at iba’t-iba pang mga lugar 
na nangangalap ng personal na koleksyon sa buong 
Canada, Estados Unidos at United Kingdom. Ang 
Canadian Art Magazine ay patuloy na nagpapakita sa 
kanyang solong eksibisyon sa kanilang “Kailangang 
Makita sa Linggong Ito” (Must-sees This Week). Siya 
ay binigyang parangal bilang isa sa mga pinaka- 
inaasam-asam na pintor ng Magenta Foundation. 
Siya rin ay kamakailan lamang na pinagkalooban 
ng gantimpala ng Emerging Artist Production ng 
Ontario Arts Council at nagsilbi rin bilang kasapi ng 
Board of Directors ng Artspace.
lauramadera.ca

Andrea Carvalho

Si Andrea Carvalho ay isang Portugesang-Canadian 
na nakapagtapos ng kursong MFA sa Unibersidad ng 
Concordia, Montreal QC. Ang kanyang mga gawa ay 
umiikot sa dayalogo ng lugar, karanasan ng  
itinayong kapaligiran at materyal. Siya ay nakibahagi 
sa ibat-ibang larangan ng eksibisyon sa Eastern 
Edge, Cambridge Galleries, Dare-Dare, Art-Mur,  
Burlington Arts Centre ganoon rin ang solong 
eksibisyon sa Forest City Gallery at Latcham Gallery. 
Siya rin at hinikayat upang maging bahagi na  
resident sa Windsor at magsalita rin sa  
Newfoundland, Ontario, Quebec at British Columbia. 
Siya ay kasapi ng (F)NOR collective at nakatalaga sa 
Hamilton, Ontario.
http://andreacarvalho.ca/  

Casey Plett

Si Casey Plett ang sumulat ng aklat na Little Fish, 
nakalap na mga maiikling sanaysay A Safe Girl to 
Love, at isa sa namatnugot ng Meanwhile,  
Elsewhere: Science Fiction and Fantasy From  
Transgender Writers. Siya ay tumanggap ng  
parangal bilang Amazon.ca Parangal sa Unang No-
bela (First Novel Award), ang Parangal sa Literatura 
ng ALA Stonewall Barbara Gittings, at tumanggap rin 
ng dalawang beses ng Lambda Literary Award para 
sa Transgender Fiction.
Caseyplett.com

Czarina Mendoza

Si Czarina Mendoza (b. 1991, Alberta) ay  
nakapagtapos ng antas ng Honours Bachelor sa 
Media Art History at Visual Art sa Unibersidad ng 
Windsor. Siya ay kumukuha ng sanggunian sa mga 
kalakal na galing sa ibang bayan, namanang alaala 
ng kultura at mga kalakal sa Asya. Ang kanyang mga 
gawa ay sinisiyasat  ang kagawian sa  
pagbibigay ng mga handog na tumutukoy sa 
kulturang Pilipino. Habang ang kanyang gawa ay 
sumusuri sa ibat-ibang pagkakakilanlan, siya ay 
nakatoon sa kasalimuutan ng pagtugon sa 
nakasanayang gawi o rituwal, wika at inaasahan sa 
pamilya. Si Czarina ay kasapi na nakikipagtulungan 
sa galeriya ng LEFT Contemorary at lugar ng estudyo.
www.czarinamendoza.com

Nadya Pelkey

Si Nadya Pelkey ay isang manunulat, mangagawa 
ng sining at kultura na nagmumula sa Windsor, 
Ontario. Nakapagtapos siya ng kurso sa BFA sa  
Unibersidad ng Windsor at ng MFA sa Unibersidad 
ng Guelph. Siya ay nagbabahagi ng kayang mga 
gawa tulad ng sanaysay, akda tunggol sa kanyang 
mga pagsusuri, at mga pagpuna sa pampurok at 
pambansang kapahayagan o publikasyon. Noong 

2014 siya ay isa sa mga hinirang para sa  
Premier’s Parangal sa Kahusayan (Premier’s 
Award for Excellence) sa Sining ng isang 
nakatatandang ‘artist’, Lain Baxter. Ang kanyang 
mga gawa ay ipinapakita sa kapwa komersyal at  
pampublikong galeriya sa Ontario, Alberta, 
Estados Unidos at Finland.

Pasulong sa Paglalathala – N Pelkey

Ang Curatorial FREE SPACE ay isang adhikain ng Arts 
Council Windsor & Region (ACWR) na naging  
maaaring gawin dahil sa suporta ng mga taong  
patuloy na nagbibigay ng tulong at pondo. Ang 
layunin ng panukalang gawaing FREE SPACE ay 
magkaloob ng propesyonal na pagkakataon upang 
umunlad ang mga nagsisimulang mga curator, at 
bumuo ng kritikal na pananaw ng exhibisyon, mga 
akda at gawa ng iba’t-ibang manunulat at  
manggagawa sa sining galing sa iba’t-ibang rehiyon.

Curatorial: FREE SPACE Kalipunan ng Paglalathala

For Hire, curated ni Anthony Youssef
Placed, curated ni Nadja Pelkey
(un)happy objects, curated ni Adrienne Crossman

Ang Arts Council Windsor & Region (ACWR) ay nais na 
magpasalamat sa Ontario Arts Council, Lungsod ng 
Windsor, Woodbridge Farm Books, Artcite Inc., mga 
boluntaryo at kasapi ng ACWR.

Ang Artcite Inc. ay nagpapasalamat sa Ontario Arts 
Council, sa Canada Council for the Arts, Lungsod ng 
Windsor, sa mga kasapi at boluntaryo, sa Arts Council 
Windsor & Region at sa mga  manggagawa ng sining 
at mga “curators” na kasama sa panukalang gawain 
ng ACWR FREE SCPACE.


