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“RYDYM YN CARIO’R 
WYBODAETH YMA BLE 
BYNNAG YR AWN NI.” 

CERI JONES

DS. Mapiau bras yn unig yw’r rhain
NB. Maps are representational only

નોધંઃ આ નક્શાઓ વાસ્તવવક નથી, માત્ર પ્રવ્તવનવધતવ કરવા પૂર્તા જ છરે
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ELERI MILLS70
Prosiect a ysgogwyd a’i reoli gan Fieldwork, law yn llaw â Khamir, Canolfan Grefft 
Rhuthun ac Ysgol Gelf Caerfyrddin, a’i ariannu gan Gelfyddydau Rhyngwladol 
Cymru, Cyngor Celfyddydau Cymru a’r Cyngor Prydeinig (Cymru).
 
A project initiated and managed by Fieldwork; hand-in-hand with Khamir, Ruthin 
Craft Centre and Carmarthen School of Art; funded by Wales Arts International, 
Arts Council of Wales and British Council Wales.

“થ્રેડસ એ ભાર્તના અનરે વરેલસના કળાકારો અનરે કસબીઓનરે સાથરે લાવવા અનરે ્તરેમની આવડ્તો, અનુભવો 
અનરે કથાઓનું જ્ાન વહરેંચવા માટરેનો અનરે આપણરે જરે માહોલમાં જીવીએ છીએ ્તરે માટરેનો એક મહતવનો 
સાંસ્કૃ વ્તક અનરે કળાત્મક પ્રોજરેક્ટ છરે ; ્તરે ખાસ મહહલાઓનરે કરેન્દ્રમાં રાખીનરે ડીઝાઇન કરવામાં આવ્ો છરે. 
્તરે દુવનયાના બરે છરેડા – વરેલસ અનરે ભાર્તમાં ગુજરા્ત અનરે કચ્છનરે પરસપર જરેડરે છરે  અનરે ્તરેના દ્ારા આપનરે 
આપના વ્ત્તમાન અનરે ભૂ્તકાળનરે જરેડ્તો જરેઈ શકીએ છીએ.”
વનકૉલા મોગ્તન, વૅલસ આટ્સ્ત ઇન્ટરનરેશનલ

Ymchwiliad rhwng artistiaid o Gymru a chrefftwyr o Kachchh i arferion 
creadigol a lleoedd ei gilydd. 

An exploration between artists from Wales and artisans from Kachchh  
about creative practices and each other’s places.
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KHAKHAT, KHAANT, KHAMIR

ખાંખ્ત, ખં્ત, ખમીર

Ceri Jones 
Fieldwork

Juhi Pandey  
cyn-Gyfarwyddwr Khamir  
former Director Khamir

એક દેશ કઈ બાબતોથી બને છે ? 
ભાર્ત અનરે વરેલશ વચચરે શું સમાન્તા અનરે 
શું ભભન્ા્તાઓ છરે  ? આપનરે સામાજજક 
ખાજસય્તો, જણી્તા સ્થળો કરે વનકાસ કર્તા 
ઉદ્ોગોમાંથી પસંદગી કરી શકીએ છીએ. 
આ બંનરેદરેશોના લોકો જમીન સાથરે જરેડાયરેલા 
છરે  અનરે ્તરેમના વવવવધ સમુદાયોનું ઘડ્તર 
્તરેમના સમાન ઈવ્તહાસ અનરે પરંપરાઓથી 
થયું છરે. ્તરેમનરે એકબીજ સાથરે જરેડ્તી અનરે 
ભભન્ કર્તી અનરેક બાબ્તો છરે. અમરે એમનરે 
એકબીજ સાથરે જરેડી શકરે ્તરેવી બાબ્તો અનરે 
અં્તરમનનરે ઉજગર કરરે ્તરેવા સુત્રો (થ્રેડસ)
ની શોધમાં આ પ્રોજરેક્ટની શરુઆ્ત કરી. 
્તરેમાં જરેડાયરેલા કલાકારો અનરે કારીગરો 
એકબીજના સટુડીઓમાં અનરે કામના સ્થળરે 
સાથરે સમય ગાળ્ો, એકબીજના દરેશમાં 
વવવવધ વસ્તુઓ જરેવાના પ્રવાસ કયા્ત. ્તરેમનરે 
પો્તાની કહાણી એકબીજ સાથરે વહરેચી અનરે 
એકબીજના કૌશલ્યથી પરરજચ્ત થયા. ્તરેમણરે 
પો્તાની જણી્તી જગયાઓ નવીન્તાથી જરેયી 
અનરે ્તરેનાથી ્તરેઓ એક અદની પરંપરામાંથી 
જન્મરેલા નવા વવચારો સાથરે પરરચયમાં 
આવ્ા. ્તરેઓ એકબીજથી ખુબ ભભન્ એવા 
વૈવવધયપૂણ્ત જ્ાન અનરે કૌશલ્ય ધરાવ્તી 
સ્થાવનક સજ્તનાત્મક કલાઓ સાથરે જરેડાયરેલા 
છરે. ્તરેથી ્તરેઓ જાં પણ ગયા તાં આ 
પરંપરાગ્ત કરે નવું શીખરેલું જ્ાન સાથરે  
લઇનરે ગયા.  

કચ્છના કારીગરોમાટરે વરેલશ કચ્છ એક્ષચરેન્જ 
પ્રોગ્ામ એ ્તરેમની કલા પ્રદજશ્ત કરવા 
માટરેની અગતની ્તક છરે. ્તરેનું આયોજન 
બહરેનોનરે કરેન્દ્રમાં રાખીનરે ્તરેમની કલાની 
અભભવ્ક્તિ માટરે કરવામાં આવ્ું છરે. 
્તરેમાં કચ્છમાંથી ભાગ લરેનાર રાજીબરેન અનરે 
ચંપાએ ્તરેમના હાલના સામાજજક અનરે 
આરથ્તક વા્તાવરણમાં ભારરે હહંમ્ત બ્તાવી 
છરે. ્તરેમણરે પો્તાના હાથવણાટના કૌશલ્યના 
માધયમથી પો્તાની અભભવ્ક્તિ અનરે 
સશક્તિકરણથી પો્તાની આગવી ઓળખ 
ઉભી કરી છરે.

ખમીર કચ્છના સ્થાવનક કારીગરોમાં ગૌરવ 
અનરે આત્મપ્રરેરણા ઉભી કરવાનું કામ 
કરરે છરે  અનરે આ કાય્તક્રમની મદદથી પણ 
કારીગરોની અભભવ્ક્તિના દ્ાર ખુલ્યા છરે. 
્તરેમના વરેલશના સમકક્ષ કારીગરો સાથરે કામ 
કરવાથી ્તરેમના નવી સંસ્કૃ વ્ત જરેવાના અનરે 
નવા લોકોનરે મળવાનાં દ્ાર ખુલ્ય છરે. ્તરેમનરે 
ભાષા અનરે સંસ્કૃ વ્તક બંધનો હોવા છ્તાં 
સાથરે સંસોધન કયુું અનરે કામ કયુું. ્તરેમની આ 
સહસફર એક સમયરે ખુબ મુશકરેલ હ્તી, પણ 
્તરેમનરે દરરેક મુશકરેલીનો સામનો ક્મિ્તથી કયયો.

કચ્છ અનરે કચ્છી લોકો ્તરેમની ખાંખ્ત, ખં્ત 
અનરે ખમીર – મહરેમાનગવ્ત, સહનશીલ્તા 
અનરે આત્મ-ગૌરવથી ઓળખાય છરે  અનરે 
આ ્તમામ બાબ્તોનું પ્રવ્તબબબં ્તમરે આ 
કારીગરોના કામમાં જરેઈ શકશો.

Beth sy’n gwneud gwlad?  
Beth yw hi am India a beth yw 
hi am Gymru? Gallwn godi ar 
briodweddau cymdeithasol neu 
dirweddau adnabyddus neu 
ddiwydiannau allforiadwy.  
Mae pobl o’r ddwy wlad yn 
rhannu cysylltiadau agos â’r tir, 
mae hanes y naill wedi’i blethu’n 
annatod â’r llall ac mae tecstilau 
wedi siapio cymunedau’r ddwy.  
Mae’r agweddau sy’n eu cysylltu 
ac yn eu gwahaniaethu’n fyrdd.  
Gall canfod profiadau yr ydym yn 
uniaethu â nhw’n uniongyrchol 
fel unigolion fod yn rhywbeth 
sy’n ysgogi teimladau yn ogystal 
ag ysbrydoli a dyma’r edeifion 
roedd gynnon ni ddiddordeb 
mewn ymchwilio iddynt yn y 
prosiect hwn. Mae’r artistiaid 
a’r crefftwyr oedd ynghlwm â’r 
prosiect wedi rhannu amser yn 
y stiwdio a theithiau maes yng 
ngwledydd ei gilydd ac wedi 
rhannu straeon personol a sgiliau 
yng nghwmni ei gilydd. Maent 
wedi gweld tirweddau cyfarwydd 
gyda llygaid newydd ac wedi’u 
cyflwyno i syniadau newydd sydd 
wedi’u geni o brofiad oesol. Mae 
eu dulliau creadigol yn drawiadol 
wahanol i’w gilydd, pob un yn 
perthyn i wybodaeth am, neu o, 
le penodol. P’un a yw’n reddfol 
neu wedi’i dysgu rydym yn cario’r 
wybodaeth yma ble bynnag yr 
awn ni.

Mae cynllun cyfnewid Cymru 
Kachchh yn rhaglen unigryw i 
grefftwyr Kachchh oherwydd ei 
fod yn ferched-ganoledig gyda 
ffocws ar fynegiant creadigol.  
Mae Rajiben a Champa 
wedi dangos dewrder yng 
nghymdeithas geidwadol Kachchh 
a hwythau wedi sefyll dros eu 
hunaniaeth gan ddefnyddio eu 
sgiliau gwehyddu fel offeryn i 
ymrymuso a’u mynegi eu hunain.

Mae Khamir yn ymdrechu 
i drwytho gwaith ein crefftwyr 
lleol gydag ymdeimlad â 
rhyddid, balchder ac urddas 
a bu’r rhaglen hon hefyd yn 
agor y drws i hunanfynegiant 
artistig. Bu rhyngweithio ag 
artistiaid o Gymru yn cyflwyno’r 
crefftwyr i ddiwylliannau a phobl 
newydd. Trafodwyd gwaith ac 
ymchwiliwyd iddo ar y cyd, er 
gwaethaf rhwystrau ieithyddol 
a diwylliannol. Roedd y daith 
yn anodd ar brydiau, er i bob 
problem gael ei goresgyn  
gyda gwên.

Mae Kachchh yn adnabyddus 
am ei “khakhat, khaant, khamir” 
– lletygarwch, cydnerthedd, 
balchder, sydd i gyd yn cael  
eu cyfleu’n amlwg yng ngwaith  
y crefftwyr.

What makes a country?  
What about India and what 
about Wales? We can pick 
out social characteristics or 
recognisable landscapes or 
exportable industries. People 
from both countries share close 
connections to the land, there 
is a complex intertwining of 
histories, textiles have shaped 
respective communities. Aspects 
that link and that differentiate 
are innumerable. Finding 
experiences we directly associate 
with as individuals can be both 
evocative and inspiring and it is 
these threads we were interested 
in exploring with this project. 
The artists and artisans involved 
have shared studio time and field 
trips in each other’s countries and 
shared personal stories and skills 
in each other’s company. They 
have seen familiar landscapes 
with fresh eyes and have been 
introduced to new ideas born 
out of age-old experience. They 
have vividly distinctive creative 
practices, each of which relate 
to knowledge either of or from 
a place. Instinctive or learned, 
we carry our knowledge of place 
wherever we go. 

The Wales Kachchh exchange 
has been a unique programme 
for the artisans of Kachchh, as 
it is women-centric with a focus 
on creative expression. Rajiben 
and Champa have shown courage 
in the conservative society of 
Kachchh, to stand by their 
identities using their weaving  
skills as a tool for empowerment 
and expression. 

Khamir strives to inculcate 
a sense of freedom, pride and 
dignity in the work of our local 
artisans and this programme 
also opened the door to artistic 
self-expression. Interaction with 
the artists of Wales introduced 
the artisans to new cultures and 
people. Work was discussed and 
researched collectively, despite 
language and cultural barriers. 
The journey was difficult at  
times, though every set-back  
was overcome with a smile. 

Kachchh is known for its 
“khakhat, khaant, khamir” – 
hospitality, resilience, pride; all  
of which are frankly conveyed  
in the works of the artisans.

EDEIFION

THREADS

થ્રેડ્સ

જુહી પાંડે, 
ભૂ્તપૂવ્ત ડીરરેક્ટર, ખમીર

કેરી જેન્સ, 
ફફલ્ડવક્ત
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“I SEE NO CONFLICT BETWEEN THE LANDSCAPE  
OF WALES AND THE LANDSCAPE OF INDIA IN MY 
WORK – IT MAKES PERFECT SENSE, BECAUSE  
THEY SPEAK THE SAME LANGUAGE.”

ELERI MILLS

“વણાટકામમાં ફતિ હાથનરે ઉપયોગમાં લરેવામાં આવ્તા નથી, પણ એ 
હ્રદય અનરે મનનરે પરોવ્તું કામ છરે.”

ચંપા સીજુ
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Textiles are the lifeblood of Kachchh. 
Ask an artisan in Kachchh how he or 
she learnt to weave, block print, tie dye 
or embroider, he or she is likely to say 
‘it’s our tradition’, ‘it’s been in our 
family for generations’, or simply ‘it’s  
in our blood’. Community specific, 
textiles are an important expression of 
identity, status, creativity and religion; 
both of the maker and user or wearer. 

Recorded history of textiles in 
Kachchh is devoted mainly to trade 
textiles, but the majority were made  
to be worn or used by the makers 
themselves or by the local communities 
who served as loyal patrons. Many 
pieces embody the inter-dependence  
of communities who would provide 
their craft service to another. The ludi 
(shawl) worn by the female members  
of the nomadic, pastoralist Rabari 
community, provides an exemplar of 
such a cloth. The wool came from the 
Rabari’s herd of sheep, it was hand-
spun by Rabari women, woven into 
cloth by the Vankars (weavers), passed 
to the Khatris (dyers) to dye, then 
given to the Rabaran who would 
embroider it in symbolic patterns 
distinct to her life stage or to 
ceremonies involved in marriage. 

These relationships between  
craft communities were disrupted in 
the 20th century by the increasing 
availability of polyester machine-made 
cloths, as well as the sedenterisation of 
pastoralist and herding communities, 
restrictions of access to agricultural 
land and the centralisation and 
mechanisaton of wool production. 

Independence in 1947 brought  
a swathe of government and non-
government initiatives to revive the 
country’s crafts. Kachchh received 
specific attention during the period of 
1965 and 1971, with the outbreak of 
hostilities caused by the Indo-Pak wars, 
and then again after the devastating 
earthquake of 2001. Both events 
coincided with the rise of lucrative 

export and foreign tourist markets.  
A burgeoning middle-class  
domestic market was spawned by  
the liberalisation of the economy  
in the 1990s.  

Today, the markets for Kachchh 
textiles are as diverse as the textiles  
and makers themselves. While heavy 
commercialisation for markets seeking 
high quantities risks reducing the 
creative capacity of the artisan and the 
value of their traditional knowledge, 
there is significant demand for high 
quality, ethically hand-made products 
with cultural and social meaning. 
Support in linking artisans with such 
markets comes from craft development 
initiatives in the region, such as 
Khamir, which facilitates trade  
and creative partnerships.  

The tasks involved in craft 
processes and roles are distinctly 
gendered. Folk embroidery is done by 
women, while that for trade or for royal 
patrons in the past (ari embroidery) is 
done by men. Weaving and dyeing 
(including block printing, tie dye and 
batik) are mostly dominated by men, 
but rely on women who work tirelessly 
behind the scenes on ancillary tasks 
such as tying the knots for tie-dye, 
winding the bobbin or preparing the 
warp for weaving. Restrictions on 
women undertaking more central, 
creative and decision making roles are 
tied to deep-rooted socio-economic 
traditions. Views are now changing 
though, and the women involved in the 
Threads project are challenging such 
traditional norms, with the support  
and encouragement of their parents, 
families and development initiatives. 
They are also inspiring other women  
in crafts communities across  
Kachchh to be creatively, socially  
and economically empowered  
through craft.

Tecstilau yw enaid Kachchh. 
Gofynnwch i grefftwr o Kachchh sut 
dysgodd o neu hi i wehyddu, printio 
bloc, clymu a llifo neu frodio a bydd  
o neu hi’n debygol o ddweud mai 
“dyna yw ein traddodiad”, “mae yn  
ein teulu ers cenedlaethau”, neu, yn 
syml, “mae yn y gwaed.”  Yn benodol  
i bob cymuned, mynegiant pwysig  
yw tecstilau o hunaniaeth, statws, 
creadigrwydd a chrefydd y 
gwneuthurydd yn ogystal â’r 
defnyddiwr neu’r un sy’n eu gwisgo. 

Yn bennaf, hanes tecstilau i’w 
masnachu yw’r hanes a gofnodir am 
decstilau yn Kachchh, ond câi’r rhan 
fwyaf ohonynt eu gwneud i’w gwisgo 
neu’u defnyddio gan y gwneuthurwyr 
eu hunain neu gan y cymunedau lleol 
oedd yn noddwyr teyrngar iddynt.  
Mae llawer o ddarnau’n ymgorffori 
cyd-ddibyniaeth cymunedau a fyddai’n 
darparu gwasanaeth eu crefftau y naill 
i’r llall. Mae’r ludi (siôl) a wisgid gan 
wragedd cymuned fugeiliol, grwydrol 
Rabari yn enghraifft o frethyn o’r fath. 
Deuai’r gwlân o braidd defaid Rabari, 
câi ei droelli â llaw gan wragedd Rabari, 
ei wehyddu’n frethyn gan y Vankars 
(gwehyddwyr), ei drosglwyddo i’r 
Khatris (llifwyr) i’w liwio a’i roi wedyn 
i’r Rabaran a fyddai’n ei frodio mewn 
patrymau symbolaidd oedd yn 
arbennig i gyfnod ei bywyd neu 
seremonïau cysylltiedig â phriodas.

Torrwyd ar draws y cysylltiadau 
hyn rhwng cymunedau crefft yn  
yr 20fed ganrif gan y cynnydd yn 
argaeledd dillad polyester wedi’u 
gwneud â pheiriannau, yn ogystal  
â chymunedau bugeiliol yn peidio â 
chrwydro, rhwystrau o ran mynediad  
i dir amaethyddol a chanoli a 
mecaneiddio cynhyrchu gwlân.

Daeth annibyniaeth ym 1947  
â thoreth o fentrau llywodraethol ac 
anllywodraethol yn ei sgil i adfywio 
crefftau’r wlad. Derbyniodd Kachchh 
sylw penodol yn ystod 1965 a 1971, 
gyda dechrau’r brwydro yn sgil y 
rhyfeloedd rhwng India a Phacistan  
ac unwaith eto ar ôl y daeargryn 
trychinebus yn 2001. 

Cyd-ddigwyddodd y rhain â chynnydd 
yn y marchnadoedd allforio a 
thwristiaeth dramor llewyrchus. 
Esgorwyd ar farchnad ddomestig 
dosbarth canol ffyniannus drwy 
ryddfrydoli’r economi yn y 1990au.

Erbyn heddiw, mae’r 
marchnadoedd ar gyfer tecstilau 
Kachchh mor amrywiol â’r tecstilau  
a’r gwneuthurwyr eu hunain. Er bod 
marchnadoedd masnachol dwys sy’n 
chwilio am feintiau mawr yn bygwth 
lleihau capasiti creadigol y crefftwr a 
gwerth ei wybodaeth draddodiadol,  
ceir galw sylweddol am gynhyrchion o 
ansawdd da sydd wedi’u gwneud â llaw 
yn foesegol ac iddynt ystyr diwylliannol 
a chymdeithasol. Daw cefnogaeth i 
gysylltu crefftwyr â marchnadoedd o’r 
fath o fentrau datblygu crefftau yn y 
rhanbarth, megis Khamir, sy’n hwyluso 
partneriaethau masnachol a chreadigol.

Mae’r tasgau sy’n rhan o brosesau 
a rolau crefft yn cael eu rhannu ar sail 
rhywedd. Merched sy’n gwneud y 
brodwaith gwerinol tra bydd brodio  
ar gyfer masnach neu i noddwyr 
brenhinol yn y gorffennol (brodwaith 
ari) yn cael ei wneud gan ddynion. 
Dynion yn bennaf sy’n gwehyddu ac  
yn lliwio (gan gynnwys printio bloc, 
clymu a llifo a batic), ond fe ddibynna’r 
gorchwylion hyn ar wragedd sy’n 
gweithio’n ddiflino y tu ôl i’r llen ar 
dasgau ategol megis y gwaith clymu ar 
gyfer clymu a llifo, weindio’r bobin neu 
baratoi’r ystof at y gwehyddu. Mae’r 
cyfyngiadau sy’n atal gwragedd rhag 
ymgymryd â rolau sy’n fwy canolog, 
creadigol ac wrth wneud penderfyniadau 
ynghlwm â thraddodiadau cymdeithasol-
economaidd sydd â gwreiddiau dwfn. 
Ond mae safbwyntiau bellach yn newid 
ac mae’r gwragedd sy’n cymryd rhan 
yn y prosiect Edeifion yn herio arferion 
traddodiadol o’r fath, gyda chefnogaeth 
ac anogaeth eu rhieni, teuluoedd a 
mentrau datblygu. Maent hefyd yn 
ysbrydoli gwragedd eraill mewn 
cymunedau crefftau ar draws Kachchh 
i gael eu grymuso’n greadigol, yn 
gymdeithasol ac yn economaidd  
drwy grefft.

Ruth Clifford 
Ymchwiliwr ac  
ysgrifennwr / 
Researcher and writer 
travelsintextiles.com
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“AM YSBRYDOLEDIG I MI ROEDD GWELD Y 
DEFNYDDIAU WEDI’U LLIWIO YN Y DIRWEDD. 
ROEDD FEL BOD MEWN PAENTIAD HANIAETHOL  
A GWELD BLOCIAU O LIW PUR YMLEDOL, WEDI EU 
HYMESTYN AR Y DDAEAR I SYCHU YN YR HAUL.”

“જમીન પર કુદરતી રંગોથી રંગાયેલા કપડાને જેઇને એક અવનવી પે્રણાનો 
અનભુવ થાય છે. તેનાથી એવું લાગે છે કે એક ્સીમા વગરના ચિત્રને જેઈ 
રહ્ા છીએ, જેમાં બલોક દ્ારા િળકતા રંગોને જમીન પર પાથરીને ્સયૂ્યના 
તડકામાં ્સકુાવવાની પ્ક્રિયા કરવામાં આવી હોય.”

લૉરા થોમ્સ

16 17

LAURA THOMAS
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“I DIPPED MY PAPERS IN THE INDIGO DYE 
VAT AND NEVER LOOKED BACK.” 
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Drawing of Nanu Vankar, 
posca pen on indigo  
dyed paper.
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Yellow metal dowry  
sack with wire and  
enamel spoons.

Drawing of dowry  
sack, posca pen on  
indigo dyed paper.

Digital print on silk  
modal and organza.
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“AFTER OUR VISIT TO AJRAKHPUR I WAS TALKING  
TO ONE OF THE DESIGNERS AT KHAMIR, HE EXPLAINED  
THE MEANING OF AJRAKH TO ME…..
TAKE THE STARCH OUT OF THE CLOTH TODAY – KEEP ME 
DYE CLOTH TODAY AND DRY IT IN THE SUN TO  
PRESERVE THE DYE – KEEP ME 
PRINT CLOTH TODAY – KEEP ME  
OVER PRINT TODAY – LET IT DRY – DYE IT – KEEP ME.”

JULIA GRIFFITHS JONES
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“I HAVE DISCOVERED DRAWING. I REALLY 
ENJOY IT. I LIKE THE FREEDOM IT GIVES  
TO MAKE MARKS VERY SIMPLY.”
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“તાં મરે ંજરેયું કરે દરરેક શુભ કાય્ત પહરેલા પીળા રંગના ફૂલની 
પ્રવ્તકકૃ વ્તનો ઉપયોગ થાય છરે. આ જસવાય વરેલસ ખા્તરે કાપપેટમાં 
વપરા્તા વરેલસ મોહટફ મનરે ખુબ ગમયા. હાલમાં હંુ મારા વણાટ 
કામમાં આ બન્રે ડડઝાઇન આવરી લઉં એવા પ્રયત્ન કરંુ છંુ.” 
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Life in colour  
2018 (series)
Hand woven recycled 
plastic bags and biscuit 
wrappers, nylon warp, 
salvaged acrylic fibres 
each approx.  
1100mm x 2000mm
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રંગીન જીવન 2018 (શ્રેણી)

28 29

Old Songs
Hand woven recycled 
plastic and recycled  
audio tape. 
1100mm x 2000mm

જૂના ગી્તો
NEXT PAGE
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“MAE RAJIBEN YN BATRWM O DDEWRDER 
AC YMRYMUSO I LAWER O WRAGEDD EI 
PHENTRE HEDDIW.”

“RAJIBEN IS COURAGE AND EMPOWERMENT 
TO MANY WOMEN OF HER VILLAGE TODAY.”
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I write this impression as someone who 
witnessed the making process that the 
Kutchi artisans Champa and Rajiben 
experienced through their involvement 
in Threads. As artisans who embody  
a particular craft skill that has a legacy 
and weight of tradition, they ventured 
into an abstract, self-reflective and 
more individualistic process through 
the project. This approach is unusual 
in the craft landscape. Craft practices 
in Kachchh are rooted in a sense 
of community, with narratives and 
collective histories embedded in  
them, with artefacts as extensions  
of memories of land and spirit. 

Threads stimulated Champa and 
Rajiben to ask questions of the self. 
The space, opportunity and trigger for 
this questioning came from observing 
the visiting Welsh artists. Their visit 
to Kachchh infused the richness of 
artisanal skill with critical questions 
around self-expression. Western studio 
practices often afford artists methods 
and time to continually stay tuned to 
the self, asking ‘by what and how am  
I inspired?’

 Julia’s practice of prolific drawing, 
or Laura’s experiments with yarn and 
interpreting its live qualities; Louise’s 
attention to detail as she wove with 
hard materials and Eleri’s ability to 
translate experience of wilderness into 
vibrant stitched landscapes, all offered  
a vast panorama of possibilities when 
seen by the artisans.

 Champa and Rajiben’s visit to 
Wales introduced to them a new 
landscape, unseen horizons, textile 
techniques and practices and, most of 
all, the alternative life of artisanal skill 
transforming into artistic endeavour.

 Champa and Rajiben have both 
made new works that explore their 
inner most landscape through colour, 
texture and material. Both travel  
vast expanses within their own ways  
of seeing.

હંુ આ ફકરો એવી એક એવી વ્ક્તિ ્તરીકરે લખું છંુ 
જરે થ્રેડ્સમાં કચ્છી કસબીઓ ચંપા અનરે રાજીબરેનની 
સામરેલગીરી અનરે ્તરેમના વવકાસની પ્રફક્રયાની 
સાક્ષી બની હોય. કસબીઓ ્તરીકરે જરેઓએ ખાસ 
ઉદ્ોગકળાની એવી કુશળ્તા દરેખાડી હોય જરેમાં 
પરંપરાનો વારસો અનરે ્તરેના જ્તન પર દયાન આપવામાં 
આવ્ું હોય. ્તરેઓએ આ પ્રોજરેક્ટ મારફ્તરે આદશ્ત, 
સવ-ગૌરવ અનરે બહુવ્ક્તિપ્રધાન સમાજમાં પો્તાનું 
સ્થાન મરેળવવાનું સાહસ કયુું છરે. આ અભભગમ કચ્છ 
જરેવા વવવવધ કારીગરી ધરાવ્તા પ્રદરેશમાં અસામાન્ય 
છરે. કચ્છમાં કારીગરીના જ્તન દરરેક સમાજરે મૂળભૂ્ત 
રી્તરે કાય્ત છરે. ્તરેમાં ્તરેમની કથા વા્તા્ત અનરે સહહયારો 
ઈવ્તહાસ છરે , ્તો ્તરેમની ભૂરમ પ્રતરેની લાગણી અનરે 
આત્મ-ગૌરવ પણ વણાયરેલું છરે. 

થ્રેડ્સરે ચંપા અનરે રાજીબરેનનરે પો્તાના પ્રશ્ો પૂછવા માટરે 
પ્રરેરણા આપી છરે. આ પ્રશ્ો પૂછવા માટરેની શક્ય્તા 
અનરે ્તક ્તરેમનરે વરેલશના વવવવધ કળા અનરે કારીગરોની 
મુલાકા્ત અનરે તાની કળાના વનરીક્ષણમાંથી મળી 
છરે. વરેલશના કલાકરોની કચ્છની મુલાકા્ત અનરે 
્તરેમની સાથરેની કામગીરીથી ્તરેઓ અન્ય કાલ અનરે 
સંસ્કૃ વ્તથીથી વાકરેફ બન્યા અનરે ્તરેમનરે નવી ઉડાન 
મળી. ‘મનરે કઇ અનરે કરેવી રી્તરે પ્રરેરણા મળરે છરે? 
્તરે ્તરેમનરે પો્તાની જ્ત નરે પૂછ્ું. ્તરે સાથરે પબચિમના 
કળાકારીગરીના સટુડીઓ જરેઈ ્તરેમનરે પો્તાના કળા  
અનરે સમયના વવચારોનરે મજબૂ્ત કયા્ત.  

જુરલયાનો જચત્રકળાનો અભયાસ, અથવા લૉરાના 
યાન્ત સાથરેના પ્રયોગો અનરે ્તરેની જીવં્ત ગુણવત્ાઓનું 
અથ્તઘટન; લુઇસની ઘનતવ ધરાવ્તી સામગ્ીઓ સાથરે 
અનરે વણાટની સાથરે સાથરે વવગ્ત જણવાની ઉતકંઠા 
અનરે ઇલરેરીની જંગલના અનુભવથી પ્રરેરણા પામરેલા 
જચત્રોમાં રૂપાં્તરર્ત કરવાની ક્ષમ્તા, આ ્તમામનરે 
આપનરે કોઈ કલાકારની આંખથી જરેઈએ તારરે ્તરેમાં 
શક્ય્તાઓની વવશાળ ઝાંખી થાય છરે.

ચંપા અનરે રાજીબરેનની વૅલસની મુલાકા્તરે ્તરેઓનો 
પરરચય નવી સંસ્કૃ વ્ત, અજણી બક્ષવ્તજરે, નવી 
વાના્તની ઢબ અનરે વવવવધ પ્રકારના કળા અભયાસો 
સાથરે કરાવ્ો. ્તરેમાં સૌથી મહતવની બાબ્ત ્તરે ્તરેમના 
કસબનરે કળાત્મક પ્રયત્નોમાં પરરવવ્ત્ત્ત કરી ્તરેની સાથરેની 
વૈકલલપક જીવન જીવવાની પદ્ધવ્ત વવશરે શીખયા.  

ચંપા અનરે રાજીબરેન બંનરેએ નવા કામો કયા્ત છરે  જરે રંગ, 
વણાટ અનરે સામગ્ી મારફ્તરે ્તરેઔના સૌથી ભી્તરના 
જચત્રણનરે ખોળરે છરે. બંનરેના પ્રવાસરે ્તરેઓની પો્તાની 
જરેવાની રી્તભા્તોમાં બહુ વવસ્તરણ કરાવ્ું. 

નવી દ્રવટિ કરેળવવી 
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Avni Sethi
Founder-director 
Conflictorium, and 
interdisciplinary artist

અવનન ્ેસઠી  
સંસ્થાપક-વનયામક 
કોનન્ લક્ટોરરયમ 
(Conflictorium), 
અનરે બહુવવધ-વવષય કળાકાર
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“I FOUND THE PRINTING BLOCKS FASCINATING IN 
THEMSELVES, AS THE FORMS NOT ONLY CATCH  
THE LIGHT BUT THE DELICATE REFLECTIVE SURFACE 
OF THE METAL ADDS ANOTHER DIMENSION TO  
THEIR VISUAL IMPACT.”
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New work in 
development;  
hand-carved wood  
blocks, including  
iron-stained oak,  
maple and cherry  
with metal tacks  
and staples.
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Sampling, including  
iron-dyed cotton  
with metallic thread.
Oak and maple strips  
for hand-weaving.
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“I WEAVE WITH WOOD AND EXPLORE HOW IT DIFFUSES 
THE LIGHT. WITH A WOODEN PRINTING BLOCK,  
LIGHT AND ITS DIRECTION MOVE PATTERNS ACROSS  
ITS SURFACE.”

LOUISE TUCKER

“હંુ લાકડા સાથરે વણાટ કર્તી અનરે શીખ્તી કરે ્તરે કરેવી રી્તરે પ્રકાશનરે આછો કરી 
ભા્ત ઉભી કરરે છરે. પણ લાકડાના બલોક વડરે રપ્રન્ટ થયરેલા કપડા મારફ્તરે મનરે 
ખબર પડી કરે ્તરેની સપાટી પર પ્રકાશ આવવાથી ્તરેની અલગ જ ભા્ત ઉપશરે છરે.”

લુઇસ ટકર
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NICOLA MORGAN, CELFYDDYDAU RHYNGWLADOL CYMRU / WALES ARTS INTERNATIONAL
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“BRINGING TOGETHER ARTISTS AND ARTISANS FROM WALES 
AND INDIA TO SHARE SKILLS, EXPERIENCES AND STORIES, 
THIS IS AN IMPORTANT CULTURAL AND ARTISTIC PROJECT 
FOR THE TIMES IN WHICH WE ARE CURRENTLY LIVING. IN 
PARTICULAR, WITHIN THE CONTEXT OF FEMALE SOCIAL 
POLITICS. A MEETING OF DIFFERENT WORLDS – OF WALES 
AND INDIA’S GUJARAT AND OF THE EVERYDAY, PRESENT 
AND PAST – THE PROCESS OF EXCHANGE HAS HIGHLIGHTED 
SHARED VALUES AND ASPIRATIONS, CONNECTIONS TO 
COMMUNITY AND TO THE LAND, AND INFUSED CREATIVE 
PRACTICE WITH NEW IDEAS AND PERSPECTIVES. 

WE ARE PROUD TO SUPPORT THE PROJECT WITH OUR 
PARTNERS, BRITISH COUNCIL, AS PART OF THE INDIA 
WALES PROGRAMME WITH ITS AMBITIONS TO DEEPEN THE 
RELATIONSHIP BETWEEN THE TWO COUNTRIES THROUGH 
THE ARTS AND TO INSPIRE NEW ARTISTIC WORK AND 
CONVERSATIONS.”

“GAN DDWYN AT EI GILYDD ARTISTIAID A CHREFFTWYR O 
GYMRU AC INDIA I RANNU SGILIAU, PROFIADAU A STRAEON, 
DYMA BROSIECT DIWYLLIANNOL AC ARTISTIG PWYSIG 
I’R AMSERAU RYDYM YN BYW YNDDYNT, YN ENWEDIG 
YNG NGHYD-DESTUN GWLEIDYDDIAETH GYMDEITHASOL 
FENYWAIDD. YN GYFARFYDDIAD RHWNG BYDOEDD 
GWAHANOL – RHWNG CYMRU A GUJARAT INDIA A RHWNG 
Y BEUNYDDIOL, Y PRESENNOL A’R GORFFENNOL – MAE’R 
BROSES GYFNEWID WEDI AMLYGU GWERTHOEDD A 
DYHEADAU A RENNIR, CYSYLLTIADAU Â CHYMUNED  
AC Â’R TIR AC WEDI TRWYTHO GWAITH CREADIGOL 
Â SYNIADAU A PHERSBECTIFAU NEWYDD.

RYDYM YN FALCH O GEFNOGI’R PROSIECT GYDA’N 
PARTNERIAID, Y CYNGOR PRYDEINIG, FEL RHAN O RAGLEN 
INDIA CYMRU GYDA’I UCHELGEISIAU I DDWYSÁU’R 
BERTHYNAS RHWNG Y DDWY WLAD DRWY’R CELFYDDYDAU 
AC I YSBRYDOLI GWAITH ARTISTIG A SGYRSIAU NEWYDD. “



“THE NATURAL 
DYEING IS A 
WONDERFUL 
CONTINUATION 
OF THE 
LANDSCAPE.”

LOUISE TUCKER
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“MAE’R AWYRGYLCH SYCH A LLYCHLYD YMA’N CAEL 
EI ADLEWYRCHU’N BERFFAITH YNG NGHOTWM KALA 
ORGANIG YR ARDAL – MAE WIR YN ‘FRODOROL’ –  
DW I ERIOED WEDI GWELD HYN’NA MOR DDWYS  
MEWN EDAU O’R BLAEN.”

“THE VAST EMPTY EXPANSE OF KACHCHH DESERT, 
BILLOWING DUST, RISING FLOCKS OF BIRDS AND  
SLOW AMBLING CATTLE WERE HYPNOTIC. THIS DUSTY, 
DRY ATMOSPHERE IS PERFECTLY REFLECTED IN THE 
INDIGENOUS ORGANIC LOCAL KALA COTTON – IT IS 
TRULY OF ITS PLACE.”
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Previous image:  
Leno woven cotton  
and indigenous  
hand-spun wool  
from the Kutch  
region, dip dyed  
in indigo.

Above:  
Weaving in progress, 
metallised polyester  
warp, hand-spun  
Kala cotton weft.

Right:  
Leno woven cotton,  
Kala cotton  
and indigenous  
hand-spun  
Kutch wool.

NEXT PAGE

Top left:  
Leno woven Kala cotton, 
dip dyed in indigo.

Top right:  
Metallised polyester  
warp, hand-spun  
Kala cotton weft.

Bottom left:  
Mercerised  
cotton warp and  
Kala cotton weft,  
dip dyed in indigo.

Bottom right:  
Hand-spun Kutch  
wool woven into a nylon  
monofilament ground.
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“I’VE ALLOWED MYSELF TO EXPLORE THE PURITY 
OF YARNS, OF THE INDIGENOUS KALA COTTON AND 
LOCAL WOOL. THEY’RE BOTH VERY CHARACTERFUL 
YARNS, THEY TWIST AND UNDULATE NATURALLY, 
GIVING THEM A LIFE OF THEIR OWN.”

LAURA THOMAS
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“THE NATURAL 
DYES ARE 
INTERLINKED 
WITH THE 
EXPERIENCE OF 
NATURE IN THIS 
DESERT REGION. 
INDIGO IS THE 
NIGHT SKY. 
MADDER IS  
THE SUNSET.”

JULIA GRIFFITHS JONES
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Jessica Hemmings,  
Athro Crefftau, Prifysgol Gothenburg, Sweden
Professor of Crafts, University of Gothenburg, Sweden

એકબીજથી વવશાળ અં્તરરે રહરેલા વરેલશ અનરે ભાર્ત આમ ્તો ભભન્ સાથી દરેશો જરેવા લાગરે છરે : 
એક દરેશ ખુબ નાના કદનો અનરે વૈવવધયપૂણ્ત પ્રકકૃ વ્ત ધરાવ્તો અનરે બીજરે ખુબ મોટો અનરે ઉપખંડની 
સંકુલા્તાઓથી ભરપુર છરે. પણ આ બરે ભભન્ પ્રકારના દરેશો વચચરેની સમાન્તા પણ રોચક છરે. વસ્ત્ર 
પરંપરાઓ અનરે કારીગરી બન્રે દરેશોનાં ઘણા નાના કરેન્દ્રોમાં જીવવ્ત રહી છરે. ્તરેનરે ટકાવી રાખવામાં 
આવી છરે  અનરે ્તરેની સાથરે કાચો માલ અનરે ્તરેમાંથી ઉતપાદન બનાવવાનું જ્ાન પણ સચવાયું છરે. ઈલરેરી 
મીલલસ અનરે જુરલયા ગ્ીફ્ીથના વરેલશની સંસ્કૃ વ્ત પરના વનરૂપણો આ વા્તની સાહરેદી પૂરરે છરે. રમલસના 
પ્રવાસના કારણરે મુઘલ સામ્ાજ સમયના જચત્રોનરે સમજવાની ્તક મળી છરે. ભાર્તનું ભા્તીગળજસલકનું 
કાપડ વવવવધ રંગોમાં અનરે વવવવધ રી્તરે સચવાયરેલું કરેરલકો મયુઝીયમમાં જરેઈ શકાય છરે. ખુબ ચળક્તા 
રંગોમાં રંગાયરેલા કપડાએ જરેન્સનું ધયાન પો્તાની ્તરફ ખરેચું છરે. આ બાબ્તનો સંદભ્ત ભાર્તના 
રરેખાંકનો અનરે ખાસ કરીનરે સ્થાવનક સંસ્કૃ વ્ત એવા ગુજરા્તની દાયજમાં અપા્તી વવવવધ શૈલીઓમાં 
પણ જરેયી શકાય છરે.

લોરા થોમસ અનરે લુઇસ ટકરરે ્તરેમના પ્રવાસમાંથી મળરેલી નવવન વસ્તુઓનરે પો્તાના સજ્તનમાં સામરેલ 
કરી છરે. થોમસએ ્તરેના નમૂનાઓમાં હાથથી કાં્તરેલું અનરે કુદર્તી રંગોથી રંગરેલું કચ્છનું કાલા કોટન 
વાપયુું છરે. ટકરરે પણ વણાટ કયુું છરે  – પણ ્તરેનરે ઓક અનરે મરેપલના રરેસાંનરે ધા્તુથી રંગીનરે ્તરેમાંથી 
વણાટની વસ્તુઓ બનાવી છરે. ્તરેનરે પ્રકાશ અનરે છાયડા પર ધયાન કરેજન્દ્ર્ત કયુું છરે  : ્તરેમાં ચળક્તા રંગો 
ભાર્તનું અનરે આછા રંગો વરેલશનું પ્રવ્તવનવધતવ કરરે છરે.

જણી્તા વા્તા્તકાર હરેન્ી રમલરરે લખયું છરે  કરે, કોઈની મંજજલ ક્યારરેય એક સ્થળ નથી હો્તું, પણ ્તરે 
્તો વસ્તુઓનરે જરેવાનો નવો દ્રવટિકોણ છરે. આ થ્રેડ એક્સચરેન્જ કાય્તક્રમમાં જરેડાયરેલા ૪ કલાકારોએ 
ભાર્તના કારીગરીના મૂખય ક્ષરેત્ર એવા વવવવધ ભાગોની મુલાકા્ત લીધી. આ પ્રવાસની ખાસ અસર  
એ પડી કરે ્તરેમનરે નવું અનરે જણી્તું – એમ બંનરે નવરેસરથી જરેવા મળ્ું.

O bell, fe ddichon fod Cymru ac India i’w gweld yn bartneriaid 
anghymharus: maint cymedrol a thirwedd werddlas y naill wedi’u gosod 
yn erbyn isgyfandir llawn cymhlethdodau. Ond efallai mai partneriaid 
anghymharus yw’r rhai mwyaf diddorol. Mae cynhyrchu tecstilau a 
chrefft yn dal eu tir yn styfnig mewn pocedi yn y ddwy wlad, gan gadw, 
ond yn bwysicach byth, ddefnyddio deunyddiau penodol a gwybodaeth 
am wneud.

Mae darluniau Eleri Mills a Julia Griffiths Jones o ddiwylliant 
a thirwedd Cymru yn aml yn tynnu ar adnabyddiaeth agosatoch. 
Caniataodd teithiau Mills amser iddi astudio tirluniau o Ymerodraeth  
y Mogyliaid. Mae edeifion sidan llachar o India sy’n drwch o liwiau 
bellach yn ymddangos ar galico wedi’i bwytho a’i baentio. Mae sylw  
Jones i bersonoliaeth y llinell arluniedig yn symud at ddefnydd printiedig  
lliwgar. Mae hefyd yn cael ei dal mewn weiren sy’n cynnwys cyfeiriadau 
at dirwedd India a diwylliant lleol megis bagiau gwaddol Gujarat.

Mae Laura Thomas a Louise Tucker yn ymgorffori deunyddiau 
newydd yn sgil eu teithiau. Mae darnau technegol arloesol Thomas  
sydd wedi’u gwehyddu â llaw yn defnyddio cotwm kala o Kachchh  
wedi’i droelli a’i liwio â llaw. Mae Tucker hefyd yn gwehyddu, ond  
yn hytrach nag edau, mae’n defnyddio stribedi derw a masarn wedi’u  
dip-liwio â metel a’u plethu i oleuadau. Mae’n canolbwyntio ar y  
ffordd y mae’r golau a’r cysgod yn chwarae mig: disgleirdeb treiddiol  
yn India, meddalwch cymylog yng Nghymru. 

“Nid lle yw cyrchfan neb fyth,” meddai’r nofelydd Henry Miller, 
“ond bob amser yn ffordd newydd o weld pethau.”  Ymwelodd y pedwar 
artist Cymreig a deithiodd i India fel rhan o gynllun cyfnewid Edeifion  
â lleoedd diriaethol. Ond effaith fwyaf nerthol y teithiau hyn yw eu  
ffyrdd o weld y cyfarwydd yn ogystal â’r newydd.  

From a distance Wales and India may seem like incongruous partners: the 
modest size and verdant landscape of one set against a subcontinent of 
complexities. But perhaps incongruous partners are the most interesting. 
Textile production and craft remain stubbornly alive in pockets of both 
locals – preserving but more crucially using particular materials and 
knowledge of making.

Eleri Mills’ and Julia Griffiths Jones’ depictions of Welsh culture and 
landscape often draw on intimate familiarity. Mills’ travels allowed time to 
study landscape paintings from the Mughal Empire. Vibrant Indian silken 
threads in saturated colours now appear on stitched and painted calico. 
Jones’ attention to the personality of the drawn line moves onto brightly 
printed cloth. It is also captured in wire that integrates references to the 
Indian landscape and local culture such as Gujarat dowry bags. 

Laura Thomas and Louise Tucker incorporate new materials from 
their travels. Thomas’ technically innovative handwoven structures use 
hand-spun and dyed kala cotton from Kachchh. Tucker also weaves – but 
rather than thread she uses oak and maple strips dip-dyed with metal and 
woven into lighting. Her focus is on the play of light and shadow: piercing 
brightness in India, cloudy softness in Wales.  

The novelist Henry Miller wrote, “One’s destination is never a 
place, but always a new way of seeing things.” The four Welsh artists who 
travelled to India as part of the Threads exchange project visited concrete 
places. But the strongest impact of these journeys is their ways of seeing 
both the familiar and new. 

જચે્સકા હેમમીન્ગ્સ, 
પ્રોફરેસર ઓફં ક્રાફટસ, ગોથરેનબગ્ત યુવનવસસીટી, સવીડન
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“I WENT TO INDIA WITH AN OPEN MIND. I DELIBERATELY 
LEFT MY USUAL TOOLS AND MATERIALS BEHIND AND 
EMBRACED THE RAW MATERIALS AVAILABLE TO ME 
THERE: CALICO, INDIAN INKS, KHADI PAPER AND INDIAN 
THREADS. NOTHING COULD HAVE PREPARED ME 
FOR SUCH A SIGNIFICANT ARTISTIC AND PERSONAL 
JOURNEY .... THE OVERWHELMING SCALE OF THINGS, 
THE VIVID SENSE OF PLACE, THE DANGER AND THE 
DEEPEST ACTS OF SPIRITUALITY AND KINDNESS.  
IT IS THIS HUGE SENSE OF WONDER WHICH WILL BE  
MY LASTING IMPRESSION OF INDIA.”

ELERI MILLS

“હંુ ભાર્ત ખુલલા વવચારો સાથરે ગયરેલી. મરે ંજણીજરેઇનરે મારા રોજબરોજના 
સાધનો અનરે મટીરીયલસ સાથરે ન લીધરેલા અનરે તાંથી જરે નવી વસ્ુતઓ મળી 
્તરે પ્રમાણરે કામ કરવાની શરૂઆ્ત કરી: કરેરલકો , ભાર્તીય શાહી, ખાદીના 
હાથથી બનાવરેલા કાગળ અનરે ભાર્તીય દોરા. આ ્તમામ જસવાયની કોઈ પણ 
વસ્ુતઓએ મનરે આ પ્રકારના સજ્તનાત્મક પ્રવાસ માટરે ્ૈતયાર કરી ના હો્ત. એ ખુબ 
અગતનો, રોમાંચક અનરે આધયાત્ત્મક અનુભવોથી પર ્તરેવો પ્રવાસ હ્તો. ્તરેના 
કરનરે મારા મન પર ભાર્તની ક્યારરેય ન ભૂલાય ્તરેવી છાપ ઊભી થયી.”

ઈલરેરી રમલસ
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“મનરે ગમ્તા કરેટલાક યાન્ત (સૂ્તર) મરે ંવૅલસમાં જરેયા. હવરે હંુ ભાર્તીય  
યાન્તનરે વૅલશના યાન્ત સાથરે રમજશ્્ત કરીનરે નવું વણાટ ગૂંથંુ છંુ.”

“THE HORIZON IS IMPORTANT TO ME, I LIKE TO  
NOTICE HOW IT BLURS AND SHIFTS.”
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Shifting horizons  
2018 (series)
Hand woven Kala cotton, 
found threads, sheep 
wool, camel wool
each between 
200mm x 450mm

C
H

A
M

P
A

 S
IJU

મારી બક્ષવ્તજરે 2018 (શ્રેણી)
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Shifting horizons  
2018 (series)
Hand woven Kala cotton, 
found threads, sheep 
wool, camel wool
each between  
200mm x 450mm

મારી બક્ષવ્તજરે 2018 (શ્રેણી)
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“GWAITH Y GALON A’R MEDDWL YW GWEHYDDU,  
AC NID Y LLAW’N UNIG.”

“I FOUND SOME YARN I LIKE IN WALES. NOW I MIX 
INDIAN YARN WITH WELSH YARN TO WEAVE NEW 
LANDSCAPES.”

CHAMPA SIJU
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“YN UTTERAKAND, TALAITH DDIWEDDARAF INDIA  
YN YR HIMALAIA, CEIR NAW MYNYDD… MAE’R ARDAL
FYNYDDIG YN Y CANOL YN DDILYCHWIN, ANGHYSBELL, 
CYFOETHOG O RAN BIOAMRYWIAETH AC YN FREGUS.” 

“ERS DOD ADRE, DW I WEDI BOD YN MEDDWL AM  
Y CYFOETH A’R BREGUSTRA YMA YN NHERMAU  
TIRWEDD FYD-EANG. NI WELAF UNRHYW WRTHDARO  
RHWNG TIRWEDD CYMRU A THIRWEDD INDIA YN FY  
NGWAITH – MAE’N GWNEUD PERFFAITH SYNNWYR  
OHERWYDD EU BOD YN SIARAD YR UN IAITH.”
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Yr ardd-argraff  
o India (The garden-
impression of India) 
Paent, appliqué ac  
edau ar galico/  
Paint, appliqué and  
thread on calico.                                  
2000mm x 1100mm

Hwyrnos/(Nocturnal I) 
Paent, pwytho â llaw ac 
appliqué ar ddefnydd / 
Paint, handstitching  
and appliqué on fabric.
470mm x 735mm

Llefydd gwyllt II  
(Wild places II)
Gesso, paent, inc a  
farnais ar bapur/ 
Gesso, paint, ink and 
varnish on paper.
290mm x 765mm 
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Y llefydd gwyllt III  
(The wild places III)
Gesso, paint, ink and 
varnish on paper/  
Gesso, paent, inc  
a farnais ar bapur
200mm x 255mm

Hwyrnos I, manylyn 
(Nocturnal I, detail) 
Paent, pwytho â llaw ac 
appliqué ar ddefnydd/ 
Paint, handstitching and 
appliqué on fabric.
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“UTTERAKAND, INDIA’S NEWEST HIMALAYAN  
STATE HAS NINE MOUNTAINS...ITS INNER  
MOUNTAIN REGION IS PRISTINE, REMOTE,  
RICH IN BIODIVERSITY AND FRAGILE.”   
                

“SINCE RETURNING HOME I HAVE BEEN THINKING  
ABOUT THIS ‘RICHNESS’ AND ‘FRAGILITY’ IN TERMS  
OF AN UNIVERSAL LANDSCAPE AND IN RELATION  
TO MY OWN FAMILIAR LANDSCAPE HERE IN MID WALES. 
I SEE NO CONFLICT BETWEEN THE LANDSCAPE OF 
WALES AND THE LANDSCAPE OF INDIA IN MY WORK -  
IT MAKES PERFECT SENSE, BECAUSE THEY SPEAK  
THE SAME LANGUAGE.”

ELERI MILLS

OXFAM INDIA  
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ALAN GEMMELL OBE, BRITISH COUNCIL DIRECTOR INDIA

“અમનરે બરિટીશ કાઉન્શીલ ્તરફથી આ વરેલશ આટ્ત ઇન્ટરનરેશનલનરે આ પ્રોજરેક્ટ 
માટરે મદદ કરવામાં આનંદની અનુભૂવ્ત થાય છરે. અમનરે ખુશી છરે  કરે, ભાર્ત-યુ.
કરે.ના સંસ્કૃ વ્તક વષ્તમાં આ પ્રોજરેક્ટ અમલમાં આવ્ો છરે. ્તરે પ્રોજરેક્ટમાં ભાગ 
લરેનાર આટટીસટ અનરે ગુજરા્તના ગ્ામીણ વવસ્તારની બહરેનોનરે એકબીજની 
પરંપરાઓ અનરે કાય્તપ્રણાલીમાંથી ઘણં શીખવાનું હ્તું. આ ૨૦૧૮નું વષ્તએ 
બરિટીશ કાઉન્શીલમાં ભાર્તમાં આગમનનું ૭૦મું વષ્ત છરે. અમનરે છરેલલા ૭૦ વષ્તમાં 
ભાર્તના કારીગરો અનરે કલાકારો અનરે ્તરેમણરે બનાવરેલા કળાના ઉતકકૃષ્ઠ નમૂનામાંથી 
દરરોજ પ્રરેરણા મળી છરે. અમરે થ્રેડ જરેવા પ્રોજરેક્ટના માધયમથી બીજ ૭૦ વષ્ત સુધી 
બંન્રે દરેશોના કારીગરો વચચરે સંપક્ત  વધારવા અનરે ્તરેની સારી અસર ઉભી કરી યુવાન 
કારીગરોનરે પ્રરેરણા આપવા માટરે કાય્તર્ત રહીશું ્તરેવી આશા છરે.”

એલાન ગેમમેલ, ઓ.બી.ઈ., બરિટીશ કાઉન્શીલ ડીરરેકટર, ઇંડડયા

“THE BRITISH COUNCIL WAS DELIGHTED TO CO-OPERATE 
WITH WALES ARTS INTERNATIONAL TO SUPPORT  
THIS PROJECT THAT WAS DEVELOPED AS PART OF THE 
UK-INDIA YEAR OF CULTURE. .. THE WOMEN TAKING 
PART IN THREADS FROM WALES AND FROM RURAL 
COMMUNITIES IN GUJARAT ALL HAD MUCH TO SHARE 
AND TO LEARN FROM EACH OTHERS’ PRACTICES AND 
EXPERIENCES. THIS YEAR 2018 MARKS 70 YEARS 
OF THE BRITISH COUNCIL IN INDIA. WE HAVE BEEN 
INSPIRED BY INDIA EVERY DAY OF THE LAST 70 YEARS, 
BY INDIAN ARTISTS AND ARTISAN PRODUCERS. WE 
HOPE TO BUILD ON THE CONNECTIONS AND IMPACT  
OF PROJECTS LIKE THREADS AND INSPIRE MILLIONS  
OF YOUNG PEOPLE FOR THE NEXT 70 YEARS.”
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Julia Griffiths Jones 
Mae gwneud lluniau yn bwysig 
iawn i Julia. Mae’n eu creu yn  
aml allan o wifrau, ond mae’r
lluniau yn ystod Edeifion nawr  
yn llifo ar stribedi o ddefnydd.  
Mae lliwiau llachar a motifau
diwylliannol yn nodweddiadol  
o’i gwaith newydd, ac maent  
i’w gweld yn ei cherfluniau o
sachau gwaddol (dowry sacks).

Drawing is pivotal for Julia.  
Often created in wire, her drawing 
during Threads now flows onto 
swathes of cloth. Vibrant colours 
and cultural motifs are signatures 
of her new work, both embodied  
in her dowry sack sculptures.
www.juliagriffithsjones.co.uk

Eleri Mills
Treuliodd Eleri ei hamser yn  
India yn y Sefydliad Sanskriti ac yn 
Uttarakhand, ar odre mynyddoedd 
yr Himalayas. Caiff ei thirluniau 
afieithus eu creu mewn ymateb i’r 
wefr o fod ar ymyl gwylltir cyntefig, 
dieithr ac eang. Gan weithio gyda’r 
deunyddiau sydd wrth law yn 
India, mae Eleri wedi datblygu 
prosesau newydd cyfoethog,  
gan ychwanegu haenau ar bapur  
khadi a chalico.

Eleri’s time in India was spent at 
the Sanskriti Foundation and in 
Uttarakhand, near the Himalayan 
foothills. Her exuberant landscapes 
are made in response to the thrill  
of being on the edge of such a  
vast, unknown, pristine wilderness. 
Working with materials to hand  
in India, Eleri has developed  
rich new processes, layering  
onto khadi paper and calico.
www.elerimills.co.uk

Louise Tucker
Mae’r patrymau golau sy’n  
treiddio i mewn ac allan o’r 
goleuadau y mae Louise wedi’u
gwehyddu, yn dangos sut  
maent wedi cael eu dylunio  
i effeithio ar eu hamgylchedd.  
Mae gweadau a chysgodion, sydd 
wedi’u hudo gan gymhlethdod  
y blociau printio pren yn
Kachchh, yn parhau i fod yn 
amlwg yn ei gwaith newydd.

The patterning of light that 
pierces and falls from Louise’s 
woven lighting illustrates how it is 
designed to affect its environment. 
Seduced by the intricacy of 
wooden printing blocks in 
Kachchh, textures and shadows 
continue to feature in her  
new work. 
www.louisetucker.net

Laura Thomas 
Mae ymarfer Laura, sy’n 
chwilfrydig ac yn frwd dros 
edafedd, yn cynnwys comisiynau 
celf cyhoeddus, dylunio ar gyfer 
y diwydiant a darnau stiwdio 
archwiliadol. Mae ffibrau a
thirweddau anial Kachchh yn 
adnoddau cyfoethog ar gyfer 
gwehyddu Laura.

Passionate and inquisitive about 
yarn, Laura’s practice encompasses 
public art commissions, design for 
industry and exploratory studio 
pieces. The desert landscapes 
and fibres of Kachchh are rich 
resources for Laura’s weaving.
www.laurathomas.co.uk
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િંપા ્સીજુ
કચ્છના અવધનગરના એક યુવા વણકર એવી 
ચંપાનું જ્ાન અનરે કૌશલ્યએ વણાટ કર્તા 
વણકરોની પરેઢીઓની પરંપરામાંથી પ્રરેરર્ત થયરેલું 
છરે. થ્રેડ્સરે ્તરેણીના પો્તાના રચનાત્મક રસનરે 
ઢંઢોળવા માટરે યોગય સમયરે ્તક અનરે સ્થાન પૂરંુ 
પાડ્યું છરે. ્તરેના નવા નમુનાની ગુણવત્ા ચંપાનરે 
નવી ફદશા મળી હોવાની સાહરેદી પૂરરે છરે. 

રાજીબેન એમ. વણકર
રાજીબરેન શાં્ત હહમમ્તના પ્રવ્તક છરે. ્તરેમનરે પો્તાની 
વણાટ કળાનરે પયા્તવરણ સંરક્ષણના કામમાં 
ઢાળવાની પહરેલ કરી છરે. ્તરેમનરે ફરેકી દરેવાયરેલી 
પલાસસટકની થરેલીઓનરે પુનઃવપરાશમાં લઇ ્તરેમાંથી 
વણાટની અવનવી વસ્તુઓ બનાવી છરે. ્તરેમનરે 
આ કાય્તમાં પો્તાના સમુદાયની મહહલાઓની 
આગરેવાની લઇનરે ્તરેમનરે એક નવી ફદશા અનરે 
માગ્તદશ્તન પૂરંુ પાડ્યું છરે.  

Rajiben M. Vankar  
Rajiben has pursued the 
environmental development of  
her weaving practice with quiet 
fortitude. She has refined the 
processes of weaving with 
discarded plastic wrappings  
and now leads women in  
her community to grow the 
practice and products.

Champa Siju
A young weaver from Avadhnagar 
in Kachchh, Champa’s skills flow 
from generations of artisanal 
weavers. Threads has levered her 
the time and space to explore 
her own creative aesthetic. Such 
qualities are proving a dynamic 
combination for Champa.
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દોરા-ધાગાનું વનમા્તણ સૅરી જરેન્સ, ફફલ્ડવક્ત  
દ્ારા કરવામાં આવ્ું છરે.

Mae Edeifion wedi’i gynhyrchu 
gan Ceri Jones, Fieldwork.

Threads has been produced  
by Ceri Jones, Fieldwork.
www.fieldworking.co.uk

થ્રેડ્સનરે વૅલસ આટ્સ્ત ઇન્ટરનરેશનલ, બરિહટશ 
કાઉક્ન્સલ વૅલસ દ્ારા અનરે આટ્સ્ત કાઉક્ન્સલ 
ઓફ વૅલસ ફક્રએહટવ વૅલસ એમબરેસરેડર ઍવોડ્ત  
મારફ્તરે ભંડોળ આપવામાં આવ્ું છરે.

Mae Edeifion wedi’i ariannu gan 
Gelfyddydau Rhyngwladol Cymru,  
Y Cyngor Prydeinig (Cymru)  
a thrwy Ddyfarniad Llysgennad 
Cymru Greadigol Cyngor 
Celfyddydau Cymru. 

Threads has been funded by  
Wales Arts International, British 
Council Wales and through the 
Arts Council of Wales Creative 
Wales Ambassador Award.

Testun / Text: 
© Yr Awduron a Fieldwork /  
The authors 2018 and Fieldwork
Ffotograffiaeth / Photography: 
Champa Siju, Julia Griffiths Jones, 
Louise Tucker, Laura Thomas, 
Eleri Mills, Heather Birnie,  
Dewi Tannatt Lloyd,  
Matthew Otten, Ceri Jones 
Dylunio/Design:  
www.heightstudio.com
Cyfieithiad / Translation:  
Afiaith, Ghatit Laheru,  
Cymen, Language Direct Ltd.

ISBN: 978-1-9164382-0-0
Published by Fieldwork
November 2018
Copyright Fieldwork Culture LLP

Diolch o galon i Rajiben M. Vankar, Champa Siju, Julia Griffiths Jones, 
Eleri Mills, Laura Thomas, Louise Tucker ac i’n partneriaid prosiect, 
Khamir. Gyda diolch diffuant i Avni Sethi, Juhi Pandey, Ghatit Laheru, 
Harish Hurmade, Nicola Morgan a’i chydweithwyr yng Nghyngor 
Celfyddydau Cymru a Chelfyddydau Rhyngwladol Cymru;  
Rebecca Gould, Moumita Bhattacharya a’u cydweithwyr yn y  
Cyngor Prydeinig; Philip Hughes a phawb yng Nghanolfan Grefft 
Rhuthun; Carol Gwizdak, Paula Phillips a’u cydweithwyr yn Ysgol Gelf 
Caerfyrddin; Yr Amgueddfa Wlân Genedlaethol; Jessica Hemmings; 
Martin Davis, Afiaith; a Jonathan Morris, Height. 

With heartfelt thanks to Rajiben M. Vankar, Champa Siju,  
Julia Griffiths Jones, Eleri Mills, Laura Thomas and Louise Tucker;  
Juhi Pandey, Ghatit Laheru, Harish Hurmade and all at Khamir;  
Avni Sethi; Ruth Clifford; Nicola Morgan and colleagues at the  
Arts Council of Wales and Wales Arts International; Rebecca Gould,  
Moumita Bhattacharya and colleagues at British Council;  
Carol Gwizdak, Paula Phillips and colleagues at Carmarthen School  
of Art; Philip Hughes and all at Ruthin Craft Centre; the National  
Wool Museum; Jessica Hemmings; Martin Davis at Afiaith;  
and Jonathan Morris at Height. 

અમારા પ્રોજરેક્ટ ભાગીદારો ખમીર અનરે કસબીઓ રાજીબરેન એમ. વણકર, ચંપા સીજુ, લૉરા થોમસ, 
ઍલરેરી રમલસ, જુરલયા જગ્ફફથસ જૅન્સ અનરે લુઇસ ટકરનો હ્રદયપૂવ્તક આભાર.

ઘહટ્ત લહરેરુ, હરરશ હુરમાડરે, જુહી પાંડરે, અવવન શરેઠી,  
મૌરમ્તા ભટ્ાચાય્તનો અં્તઃકરણપૂવ્તક આભાર
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“ થ્રેડ્સ પ્રોજરેક્ટ દરમયાન વરેલસની મુલાકા્ત 
અવવમિરણીય રહી. વરેલસના લોકો અમનરે ખુબ 
આદરભાવથી મળ્ા અનરે ખુબ પ્રરેમ આપયો  
એ બદલ હંુ ખુબ આભારી છંુ.” 

રાજીબરેન એમ. વણકર

“WEAVING IS THE WORK OF 
THE HEART AND THE MIND, 
NOT ONLY OF THE HAND.”

CHAMPA SIJU




