ગુજરાતી યાત્રા - જનની ઓફ પીપલ
નસીબ લઈ જાય ત્યાંલોકોનેજવુંપડ્યુંહતું

ભારતના ગુજરાતી લોકોએ પોતાના લક્ષ્યો
સાથેકરેલી યુકન
ે ી યાત્રા અનેગાથાઓનો ચિતાર
રજૂ કરતું એક્ઝિચિશન આગામી નવેમ્િરમાં
ક્રોયડનમાં શરૂ થઈ રહ્યું છે. છ મચિના સુધી
િાલનારા આ એક્ઝિચિશનમાં ગુજરાતી લોકો
અને કોમ્યુચનટીઓની સાંસ્કૃચતક અચભવ્યચિ,
આચિકાના સાઉથ અનેઈસ્ટ કોસ્ટ સચિત કેટલાક
દેશોની કપરી યાત્રા અનેઆખરેચિટનમાંતેમના
સ્થળાંતરની વાતો રજૂ થશે. લોકોએ કરેલી
ભૂતકાળની વાતો અને તેમણે સંઘરી રાખેલી
િીજવસ્તુઓ િારા ગુજરાતી લોકોની કળા, ભાષા,
સાચિત્ય અને આિાર ચવશે અને ચવચવધ
સંસ્કૃચતઓના સમયમાં તેની જાળવણી કેવી રીતે
થઈ તેજાણવા મળશે
આગામી ૧૪ નવેમ્િર ૨૦૧૭થી ૧૪ એચિલ
૨૦૧૮ સુધી મ્યુચિયમ ઓફ ક્રોયડન ખાતેયોજાનારું
િી એક્ઝિચિશન ક્રોયડનની ગુજરાતી કોમ્યુચનટી
સિરંગ આર્સસિેચરત છે. તેમાંસાડી એક્ઝિચિશન
અનેસિરંગ આર્સસના સભ્યો િારા તૈયાર કરેલી
એમ્િોયડરી અને િાથ ગૂથ
ં ણની આકષસક અને
નયનરમ્ય વસ્તુઓ પણ રજૂ કરાશે. ગુજરાતના
ભરતગૂથ
ં ણના સમૃદ્ધ ઈચતિાસમાંથી િેરણા લઈને
િનાવાયેલી દરેક કૃચત અલગ સ્ટાઈલની અને
અલગ અલગ ગૂથ
ં ણ પદ્ધચતએ િનેલી છે.
આ િોજેઝટને િેચરટેજ લોટરી ફંડનો સપોટટ
સાંપડ્યો છે અને તેનું આયોજન કોમ્યુચનટી
એક્ઝટચવસ્ટ લતા દેસાઈ તથા ઈથનોમ્યુચિકોલોજીસ્ટ
અનેઓરલ ચિસ્ટોચરયન રોલ્ફ કકચલસેમ્યુચિયમ
ઓફ ક્રોયડનના સિયોગથી કયુુંછે.
૨૦૧૭નુંવષસની ખાસ કરીનેભારત અનેયુકે
વચ્ચેસાંસ્કૃચતક આદાન િદાનનુંમોટુંચિપક્ષીય વષસ
છે ત્યારે આ એક્ઝિચિશનના માધ્યમથી િસને
દેશોના ઈચતિાસની ખોજ સમયસરની ગણાશે.
કો-ઝયુરટે ર લતા દેસાઈએ જણાવ્યું િતું કે
ગુજરાતી સમાજના લોકોની ગાથા એકત્ર કરવામાં
અનેએક્ઝિચિશન અનેકાયસક્રમોનેતૈયાર કરવામાં
અમેઘણાંમચિનાનો સમય ગાળ્યો. તેરીતેજોઈએ
તો ગુજરાતી સમાજના સિયોગથી આ

એક્ઝિચિશનનુંઆયોજન થયુંછે. તેમની વાતો
ગુજરાતી લોકોના ઈચતિાસ અનેવૈચવધ્ય તથા તેમની
સાંસ્કૃચતક ઓળખનો ઉંડો ચિતાર રજૂકરેછે.
કેચિનેટ મેમ્િર ફોર કલ્િર,લેિર એસડ સ્પોટટ,
કાઉક્સસલર ટીમોથી ગોડિીએ જણાવ્યું િતુ,ં'
કાઉક્સસલ આ િોજેઝટને સપોટટ કરશે અને
મ્યુચિયમ ઓફ ક્રોયડન આવા વાઈિસટ
એક્ઝિચિશનનું આયોજન કરશે તેનાથી હું ખૂિ
ખુશ છુ.ં'
અત્યારના સમયમાંગુજરાતી ડાયસ્પોરા યુકન
ેી
સૌથી મોટી ઈચમગ્રસટ કોમ્યુચનટીઓ પૈકીની એક છે.
તેઓ ગુજરાતથી આવ્યા તેઅગાઉ જ ગુજરાતીઓ
લાંિા સમયથી ચિચટશરો સાથેજોડાયેલા છે. જેની
શરૂઆત ઈસ્ટ ઈક્સડયા કંપનીથી થઈ િતી. આ
કંપનીએ ગુજરાતની પોટટચસટી સુરતમાંતેની પિેલી
ફેઝટરી સ્થાપી િતી. તેપછી ભારતમાંચિચટશ રાજ
આવ્યુંિતુ.ં પોસ્ટ- કોલોચનયલ ઈક્સડયા અનેયુકે
વચ્ચે પણ સંિધ
ં િતા. કંપનીએ ૧૮૦૯માં
એચડસ્કોમ્િ ખાતે ઓકફસર કેડર્ે સ માટે ટ્રેચનંગ
કોલેજ શરૂ કરી ત્યારેક્રોયડન અનેગુજરાત વચ્ચે
સૌ િથમ સંપકકસ્થપાયો િતો. અત્યારેિેવખત
ચવસ્થાચપત થયેલા ગુજરાતીઓ સફળતાપૂવક
સ
ચિચટશ સમાજમાં ભળી ગયા છે અને સમાજના
આચથસક અનેસાંસ્કૃચતક ક્ષેત્રમાંમિત્ત્વની ભૂચમકા
ભજવવા ઉપરાંત મોટુંયોગદાન આપી રહ્યા છે.
તા.૧૪ નવેમ્િર,૨૦૧૭થી શરૂ થનારું આ
એક્ઝિચિશન દર મંગળવારથી શચનવાર (જાિેર
રજા ચસવાય) સવારે૧૦.૩૦થી સાંજના ૫ દરચમયાન
ખૂલ્લુરિેશ.ે તમામ લોકો માટેિવેશ મફત છે.
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