
Where I’m Coming From

inventory Platform မ ှစစီ %်တငဆ ်က်သည်။ 

Genesis Foundation and Bagri Foundation မှ အ ◌ားြဖည်ကူညီပ ◌ာီး Jatiwangi Art Factory, perfocraZe 

International Artist Residency (pIAR), Plebeian Artistic Activist Project (PAPP) and Baan Noorg 
Collaborative Arts and Culture တမှ ◌ာူးပ ေ◌ါငား◌ ်ေ◌ါဝငသ ်ည်။  

“Where I’m Coming From” အစီအစ%်ဟ တစလ ်တ ကက ဖမငတ် ဖွဲ ◌ွအဲစီအစ%်ြဖစ်ပ ◌ာီး UK 

မှ ပဖ ငား◌ ်ပ ေ◌=အပေြဖေြ◌◌ျေပထငသ် ◌မူျ ◌ား@ဲ လကရ် ဘှ ဝေပထငမ် ◌Cေ◌◌ွ ဲပဖ ဆကကတဘွဲ သ စက ◌ားတကထငဟ် ◌်
ပြစ ရည်ရယ် ေ◌ါတယ်။ ဒဖီ ◌ွ@ဲဲအဓကရည်ရေGယ်◌ျက်ကပတ ယ%်ပကHးမCေ◌အွ ဲန ည ဆငရ် ထတ်လ ◌မ်Cပေတ◌ွ ဲ
ေြ◌စံ ◌ားသား◌ ံစွမဲCတက ေြ◌◌ျ%်ားက ◌ရ် မှ ဘ သ စက ◌ား@ဲ အထား◌ ူဖ ြ◌လုမ်ားမားမCအပကက ငား◌ ်ပေတအွ ဲတူ 

မကျယ်ေဖလ်ေပတွဲယ%်ပကHးမCအနညဆငရ်တငဆက််မCပတမှသမှတ်ကယစ်ားLဖမCေြမရံတွဲ နငင်တံကကရေက်ား◌သ်ား◌အီနညM

ငပ်တ@ဲလကရ်အပှေြဖအေပပတက 

နငင် တံ က ဆငရ် အန ည ပဆားပNOး ◌ွပဲတမ ှထည်သငား◌ ်စ%်ားစ ◌ားလ ကPက 

စသည်ြဖငက်ျယ်ကျယ်ေဖေဖ်ပ်ဖဆပဆားပNOးကPကြဖေစ်ါတယ်။ေPယဒဂီ◌ျစ်တယ်ဖွဲအစီအစ%်ဟ 

အမျ ◌ားသား◌ ံဘ သ စက ◌ားအြဖစ်ထငဖ် မငယ် ◌ေူPဆရံတွဲ အဂဂလ ◌စ်က ◌ား@ဲ လမား◌ ်မားကကား◌ ီစားမC၊ အပရား ေ◌ါမC
က ေစေေSပ်Tြ◌အတက်ရညရ်ယ်စမUထားတလည်ားြဖေစ်ါတယ။◌အ်ဒွရီဲည်ရေGယ်◌ျေက်အွညီဲ“WhereI’mComing From” က ဘ သ 

စက ◌ား မျ ◌ား ရ ◌ွ ဲအလတှရ ◌ား ၊ အနစ တ်ပ ◌ာီး ◌C ◌ ်ပထား တဆွ ဲက်ယှက်ဆကန ်ယ်မCတကအ ထား◌ ူဖ ြ◌ ုတငဆ ်က်မှ ြဖစ် 
ေ◌ါတယ်။ “Where I’m Coming From” ဖ ◌ွအဲစီအစ%်ဟ ပရ ဂနရတ က ◌ပ်ဘားက လအတငား◌ ်ေ◌◌ွ ဲက ◌ပ်ဘားအေလမ် ◌ ှ

ေGက်ေPတ◌ ်◌ရံတွဲ ယ%်ပကHးမCအန ည @ဲ ေေPအား◌ ်ကဏW  ေ◌◌ွ ဲရ ◌တ်ည်မအC တက် 

ေPတဖ် ေ◌စ် %်ားစ ◌ားေြ◌◌ွ ဲ
စပ ေ◌ါငား◌ ်ပဆ ငရ် က်မCဆငရ် ေ◌ည်ားလမ်ားအသစ်ပတကေSပXပဆ ငန ်ငမ် ယအ ်ေြ◌ငအ ်လမ်ားပတတားလ ြ◌တက 

ပ ငား◌ ်ပ ◌ားေSပXထGတ်ြဖစ် ေ◌ါတယ်။ ဒဖီ ◌ွဟဲ ေPအလ (ဒကခမျ ◌ားမျ ◌ားပဖမ ငက် ◌ျ ◌တ်ည်ားတွဲ) 

ေPအေ◌ျက် လေPတအတငား◌ ်မှ မတူကွဲဖ ◌ားတလွဲ ◌ြူမHးုပ ေ◌ါငား◌ ်စအ ံတူယှ%်တွဲေပထငန ်ငက် Pကအတက်

အပရားကကား◌ ီပကက ငား◌ ်က ေြ◌◌ျေြင◌ ်ေ◌ျတ ်က်ဆ ဂ ဖ ြ◌နုငက် Pက အထား◌ ူဖ ြ◌ြုပ ◌ဖ် တ လညား◌ ်ြဖစ် ေ◌ါတယ်။ 

ေPတေ◌ျတ် ညား◌ ်မှ ဒဖီ ◌ွဟဲ ကကည် ◌Cသူမျ ◌ားအတက ်ထား◌ ူေြဖ ◌ားတွဲ ဒဂီ ◌ျစတ် ယအ ်ပေတ=အကကံြ◌မုျ 

◌ားေ◌◌ွ ဲထစ ေြ◌Zစ ◌ားရပြစ အြမHးုြမHးုပသ သ ◌ဖ် ◌ဝံတထ ြ◌မုျ ◌ားေ◌◌ွ ဲဆကသ် ေGယ်◌ျတ်ဆက် ◌ေံSပXရငား◌ ်လက်ပေတ=စ

မ်ားသ ◌ပ်လလ နငက် ကပစေရအ ်လငှ က[ကား မား◌ ်အ ◌ားထတ်ထ ◌ား ေ◌ါတယ်။ “Where I’m Coming From” ဖ ◌ွဲ
အစီအစ%်မ ှUK မှ ေပထငတ ်◌ွ ဲလမူCအသငား◌ ်အဝငား◌ ်အစမျ ◌ားမှ သ မက နငင် တံ က လမူ ◌Cအသငား◌ ်အဝငား◌ ်နငှ ◌ ်



ေ◌ါ ေြ◌◌ျတ်ဆက်လ်ကငပ်ဆငရ်က်နငေရ်◌က်[ကားမ်ားအားထတတ်ွဲအေေပ◌ွ ဲေPအ◌ျက်အဖ ြ◌တု်ကဏW  မျ ◌ား ကလည်ား ထည်

သ ငား◌ ်ထ ◌ား ေ◌ါတယ်။ ဒ အ ီစီအ စ%်အ ◌ား ဖ ြ◌င ◌ ်က ကည် ◌C သ ◌လူသူအ ူမျ ◌ား အ ေေပ ◌ွ ဲသက်ဆငရ် လြူမHးုစဓပ

လအစ ◌ားအစ မျ ◌ားက ပလလ သMရပအ င၊◌ ်ကယ်တင ်◌ွ ဲမမအမ်မှေPတဖ် ေ◌လ် ေ\ည်◌ျက်ဖ ြ◌တု်နငက် ကရပအ င် ဒဖီ ◌ွကဲ
ေပ တက်ေတား◌ ်အ ◌ားပ ◌ားတသွ ဲပဘ လည်ားြဖစ် ေ◌ါတယ်။ #WICF #WhereImComingFrom  

အနပညုာ'ငမာ်◌,း:KullathidaKrajangkul,Ar-Lek,BaanNoorg,Thaipface,PoonamJain,Rajini Nathan, Bindhumalini 

Narayanaswamy, Mathushaa Sagthidas, BOUHINGA, Nyein Chan Aung, 
Enchax, Moe Satt, Captain, Va-Bene Fiatsi, Megborna, Kafui Chordz 
ပဖု ေ◌0တငဆ ်ကခ ်ြ◌င,း◌ ်နင ှ◌ ်ခပပွစဲစီ;သ် ူ: Rhine Bernardino and Linda Rocco (inventory platform) 

ဝငဖ ်ရာကက ်ကညရ် ◌@ရနလ်မ,်းBCန ်

ေအါတ်စ%်ဖွဲအစအစီ%်မHးကေSပXေဖါwww.whereimcomingfrom.worldဝက်ဘဆက််ကေပတဆင် ဝငပ်ရကက်က]်နေင်ါတ

ယ။◌။် ေPအL◌ျေ◌=ပသ ဖ ကက်မျ ◌ားဟ ကကည် ◌Cသ ူရတ်သတ်မျ ◌ားအတက် ေPအေ◌ျမ် ပရားဝငပ် ရ က်ကကည် ◌Cေြ◌စံ ◌ားနင
မ် ◌ ှြဖစ်ပ ◌ာီး၊ ေPအL◌ျေ◌=ပသ ဖ ကက်မျ ◌ားဟ ပတ ြဖင် တငဆ ်က်မယအ ်ေြ◌ေေ◌ျ◌ ်ပွဲ ေ◌ရက်မျ ◌ားက 

သား◌ ီေြဖ ◌ားသတ်မတှ ◌ပ် ◌ားထ ◌ားတ M ေ◌ါတယ်။ မမတ@ဲ YouTube account မျ ◌ားမ ှLogin ဝငပ် ရ က်ပ ◌ာီး Premiere 

ကေပ ကကည် ◌Cသူ ရတ်သတမ် ◌ျ ◌ားကပတ ြဖင် ဝငပ် ရ က်ကကည် ◌Cေပစ%်အတငား◌ ်live chat မှ ေ◌ါဝငန ်င် ေ◌ါတယ်။ အန 

ည Mငမ် ◌ျ ◌ား@ဲ တစ်လအတငား◌ ်အန ည ဖ ကက်မျ ◌ားေ◌စွဲ ◌လ်^ငား◌ ်တွဲ 

သတငား◌ ်ေPအ◌ျက်အလက်အသစ်မျ ◌ားကသရM ြ◌အတက် ကျေပ ◌တ်@ဲ သတငား◌ ်လ (inventoryplatform@gmail.com) 

မှ sign up လ ◌ေ်ြဖငား◌ ်၊ instagram, Facebook ေ◌◌ွ ဲTwitter channels via @inventoryplatform မျ ◌ားက follow လ ◌ေ်ြဖ
ငား◌ ်အ ◌ားြဖင ်လေPကZရMနင် ေ◌ါတယ်။ 

ပလား ေ◌ါတ်တ ဖ ◌ွအဲစီအစ%်မျ ◌ားက အလယ်တကဝူ ငပ် ရ က်ကကည် ◌CနSင် အတက် 

အတတ်နငဆ ်◌ား◌ ံက[ကားစ ◌ားထ ◌ား ေ◌ါတယ်။ က်ကား◌ ူထ ◌ားတွဲ video ◌သ်မံ ◌ျ ◌ားက သက်ဆငရ် ဘ သ စက ◌ားမျ 
◌ားမှ အဂဂလ ◌ဘ် သ သဘ သ ဖ ေ◌စ် ေတား◌မ်ျ ◌ားအဖ ေ◌အ ်ေလပှ ်ရားထားပ ◌ားထ ◌ား ေ◌ါတယ။◌ ်

အန ည Mငမ ်◌ျ ◌ား@ဲကယ်ပရားအကျ%်ားေ◌◌ွ ဲအန ည ဖ ကကဆ ်ငရ် ေSပXေညား◌ ်ေြ◌◌ျက်မျ ◌ားဟ အPသံငမ်Hးေ◌အွတဲူေ◌ါM

မှြဖစ်ပီားLiveတက်ကတ်ငဆက််မCမHးကပတတငဆက်အပ်ီား(၃)ရက်အကကမှ အဂဂလ ◌ဘ် သ သဖ ေ◌ဆ ်ထ ◌ားတွဲဘ သ ဖ 
ေ◌စ် တမ်ားထားမျ ◌ားနငှ တ် ကကကည် ◌Cနငမ ်◌ ှြဖစ်ပ ◌ာီး 
အဂဂလ ◌ဘ် သ ေ◌အွ ဲPသံ င ်ေ◌ါ ေ◌ါဝငမ် ◌ ှြဖစ် ေ◌ါတယ်။ တ ေ◌ါတ်တ အစီအစေ`%်◌ျငား◌ ်စအ ီတက် 

အလယ်တကူြ◌တ် ◌Cနငတ် လွဲ မ်ားေညလ် ည်ား ◌ွMဲ ေ◌ါတယ်။ 

မသရM ေ◌စ် ◌စံမား◌ ်လ ေ◌ါက inventoryplatform@gmail.com သ email ပ ◌ား ပ ◌ာီး စံစမား◌ ်ပမားဖေမား◌ ်နင် ေ◌ါ
တယ်။ 


