બોન્જો ઈન્ન્િયાનો કન્વર્જન્સ, એસ. થાા અને અ
ટ્રિપ ટુ ફ્રાન્સ સાથે અમદાવાદમાાં આરાં ભ



કન્લર્જન્વ પ્રદળશનભાાં ાઢી વદીની બાયતની તવલીયો પ્રદર્ળિત કયાળે.

એવ. થારાાઃ ભાગશયાાઇટ ડુયાવની શોનન્ટિંગ નોલેર એર એભો ય ાઅધારયત વભકારીન ડાન્વ

યપોભશન્વ.


ા રિ ટુ ફ્રાન્વ પ્રદળશનભાાં યભાનાંદ દરલાડીની તવલીયો જોલા ભળે.

અમદાવાદ, 24 માર્ચ, 2022: ફોન્જો ાઇનન્ડમા નાભે બાયતભાાં ફ્રાન્વનો વાાંસ્કૃર્તક ભશોત્વલ ત્રણ મુખ્મ ાઇલેન્ટ
કન્લર્જન્વાઃ પોટોગ્રાપીઝ ફ્રેન્ચ કનેકળન્વ ાઇન ાઇનન્ડમા (24ભી ભાચશ), ા રિ ટુ ફ્રાન્વ (25ભી ભાચશ ાને ડાન્વ
યપોભશન્વ એવ. થારા (25ભી ભાચશ)ના ાઈદઘાટન વાથે ાભદાલાદભાાં ચારળે. ભનોશય ડાન્વ યપોભશન્વ
એવ. થારા ભાગશયાાઇટ ડુયાવની શોનન્ટિંગ નોલેર એર એભોય ય ાઅધારયત છે . ાઅ ફે પ્રદળશન જોલાનુ ાં
ાઅશરાદક ફની યશેળે ાને વલશ ઉંભય ાને ાર્શ્શભ ૂના દળશકોને ખુળી ાઅળે. બાયત ાને ફ્રાન્વ લચ્ચે વાંફધ
ાં ો
ભજબ ૂત ફનાલલાભાાં ભ ૂર્ભકા બજલનાયની લાતાશઓ ાને ાનુબલોનુ ાં ાઅદાનપ્રદાન કયીને ાઅ ફે દે ળ લચ્ચે
વદીઓ જૂના વાંફધ
ાં ો ાઅવાવ જીલાંત ચચાશ છે ડલાનો તેભનો શેત ુ છે . ાઅ ુરુ ાને સ્ત્રી ાઈત્તભ ાઅરટિસ્ટ,
પ્રલાવી, ત્રકાય, તવલીયકાય ાને રેખક શતાાં. તેભની ળીખ, ામુક નશીં શોંચી ળકામેરી ધયતી થકી
તેભનો ચભત્કાયી પ્રલાવ ાને તેભનુ ાં વમ ૃદ્ધ જીલન ફે પ્રદળશન ખાતે ર્લળા કન્લાવને બયતી લાતાશઓ તયીકે
કાભ કયળે.
કન્લર્જન્વાઃ પોટોગ્રાપીઝ ફ્રેન્ચ કનેકળન્વ ાઇન ાઇનન્ડમા પ્રદળશન ગુરુલાયે વાાં

6.30 લાગ્મે ાભદાલાદની

ગુપાાઇનભાાં ક્યુયેટય યશાફ ારાની શાજયીભાાં ાઈદઘાટન કયાળે ાને ત્માય છી 2જી એર્પ્રર સુધી પ્રદળશન
જોાઇ

ળકાળે.

કન્લર્જન્વભાાં

ાઅલનાયા

મુરાકાતીઓને બાયતીમ ાને ફ્રેન્ચ પોટોગ્રાપય દ્વાયા ાઢી દામકાભાાં રેલામેરી તવલીયો જોલા ભળે,
ભણે ઓગણીવભી વદીના ભધ્મબાગથી 1970 સુધીના વભમગાાભાાં બાયતનો પ્રલાવ કમો શતો ાથલા
ાશીં

મુકાભ

કમો

શતો. તેભાાંથી નોંધાત્ર લુાઇવ યોઝરેટ ઓગણીવભી વદીના ભધ્મબાગભાાં બાયતભાાં ાઅવ્મા શતા, જ્માયે ફ્રે
ન્ચ ત્રકાય ભાકશ રયફાાઈડે 1950ભાાં એર્ળમાનો પ્રલાવ કમો શતો. ાન્મ યુયોર્મન ર્નષ્ણાતોની કૃર્તઓભાાં ડે

ર્નવ બ્રિશત, ોર ાલ્ભાશવી ાને ભાાઇકર વેભેર્નમાકોએ 1950થી 1970 સુધી બાયતભાાં કયામેરી વપય દય
ર્ભમાન કચકડે ભઢેરી તવલીયો ણ પ્રદળશનભાાં જોલા ભળે.
ઘણા ફધા પોટોભાાં વાધાયણ જીલન જીલતા બાયતીમોના સુદય
ાં
ચશેયા છે . ાઅધુર્નક પ્રબાલોથી પ્રબાર્લત
થમા ર્લના શાલબાલ ાઅ

દયે ક બાયતીમોને સુવગ
ાં ત રાગે છે . ાઅલી જ એક તવલીય એક નમ્ર ભરશરા

ઝીંગા લેચી યશી છે તે છે . ાન્મ એક ધાન્મ ર્લક્રેતા છે ,

ુરુ ગયીફ શોલા છતાાં તેના ચશેયા ય

વન્ભાનની ચભક જોલા ભે છે .
ભાકશ રયફાાઈડની વીન એટ ધ ઘાટ નાભે તવલીય કરકત્તાભાાં ગાંગાના ટ ય રેલાાઇ છે ,

ાર્શ્શભ ૂભાાંથી

ભોટાાં જશાજો વાય થાઇ યહ્ાાં છે ત્માયે રોકો ળાાંર્તથી ાઉબા છે ાથલા ાણીની તયી યહ્ા છે એવુ ાં ફતાલે છે .
લધુ એક મુફાઇની
ાં
ફશાયની તવલીયભાાં ફે નાગરયકો ઘેયી ચચાશભાાં ડૂફર
ે ા જોલા ભે છે . તેભની છબ્રફઓ
કાવ્માત્ભક સ્ળશ ાને લાસ્તલરક્ષી, ગીતલાદ ાને મુશ્કેર તૈમાયીને જોડે છે .
ામુક ાન્મ છબ્રફઓ ફ્રેન્ચ વર્જનભાાંથી પોટોગ્રાપય ફનેરી જીન- ફાનટટસ્ટ ઓસ્કય ભેરાાઇટ (1829- 1905)ની
ુ ી
કૃર્તઓ દળાશલે છે . તેઓ જુરાાઇ 1957ભાાં ફોડે ક્વથી કરકત્તાભાાં ાઅવ્મા શતા. તેઓ પ્રાદે ર્ળક વલેના શેતથ
આંદાભાન ટાુની બ્રિરટળ વયભાાં જોડામા શતા. તેભણે વૌપ્રથભ ટાુઓની તવલીયો રીધી શતી ાને 1858ભાાં
તેભણે કરકત્તા સ્કૂર ઓપ ાઇન્ડનસ્િમર ાઅટશ વ ખાતે પ્રેનક્ટકર પોટોગ્રાપય તયીકે ળીખલલાનુ ાં ળરૂ કયુું શતુ,ાં
જ્માાં શારભાાં જ ાભ્માવક્રભભાાં પોટોગ્રાપી ણ યજૂ કયલાભાાં ાઅલી છે . ભેરાાઇટે ભશાયાજા વલાાઇ યાભ ર્વિંશ-2
(1834- 1880) વરશતના ાન્મ બાયતીમ તવલીયકાયોની
ાને ાઅદય કભામાાં શતાાં,

ભ તેભની ાલ્બુભન
ે ર્પ્રિંટ્વ ભાટે બાયે નાભના

નુ ાં કરકત્તા, ફોમ્ફે ાને ભદ્રાવભાાં પોટોગ્રારપક વોવામટીઝભાાં વ્માક પ્રદળશન

કયાયુ ાં શતુ.ાં 1862ભાાં તેભની કૃર્તઓને ફેંગાર પોટોગ્રારપક વોવામટી દ્વાયા ાઇનાભ ાાયુ ાં શતુ.ાં તેઓ ફાકી
જીલન બાયતભાાં જ યહ્ શતા ાને ાઅગભનનાાં રગબગ 50 લશ છી તેભની કરકત્તભાાં જ દપનર્લર્ધ થાઇ
શતી. તેભની તવલીયોભાાં ધાતુ વાથે કાભ કયતા યુલાનોનુ ાં ગ્રુ ોિે ાઇટ ાને રાકડાનુ ાં કેયેજ વ્શીર ફનાલતા
ુરુને દળાશલતા ાન્મ ફશાયી વીનનો વભાલેળ થામ છે .
ાન્મ તવલીયો નીડય ફ્રેન્ચ પ્રલાવી / રેખક / ાઅરટિસ્ટ લુાઇવ- ર્થમેરપર ભેયી રુઝરેટ (1845- 1929)

દ્વાયા રેલાભાાં ાઅલી શતી. રુઝરેટે 1864-68 સુધી ાઈખાંડભાાં પ્રલાવ કયીને ોતાના ાનુબલોની
ડામયીભાાં નોંધ કયી શતી ાને ર્લગતલાય ભે ાને સ્કેચ ફનાવ્મા શતા. 1968ભાાં તેભણે 160
પોટોગ્રારપક ટરેટ્વના કમ્ોઝ્ડ ર્લઝયુાર પ્રોડેક્ટ ય પ્રકાળક ગુર્ર એન્ડ કાાઇ વાથે કાભ ળરૂ
કયુું શતુ,ાં

ભાાંથી ામુક ાઅ પ્રદળશનભાાં ુનાઃર્નર્ભિત કયાાઇ છે .

બાા ળીખલતી ફધી સ્કૂરો ાને યુર્નલર્વિટીઓભાાંથી ફ્રેન્ચ બાી ર્ળક્ષકો ભાટે ેડાગોબ્રગકર રકટ
પોટોગ્રાપીના ભાધ્મભના પ્રદળશન ાને ખોજ થકી તેભના ર્લદ્યાથીઓને ભાગશદળશન ાઅલા ર્ળક્ષકોને
ભદદરૂ થલા ભાટે ાઈરબ્ધ છે .
ધ રિ ટુ ફ્રાન્વ પ્રદળશન શુક્રલાયે વાાં

6.00 લાગ્માથી એરામન્વ ફ્રાન્કેાઇઝ્ડ ાભદાલાદભાાં ળરૂ થળે,

ભાાં

1970ભાાં ફ્રાન્વની મુરાકાત દયર્ભમાન યભાનાંદ દરલાડી દ્વાયા કચકડે ભઢલાભાાં ાઅલેરી તવલીયો પ્રદર્ળિત
કયાળે. યભાનાંદ દરલાડીએ રડસ્કો ાને બ ૂગીના જભાનાભાાં ફ્રાન્વની મુરાકાત રીધી શતી. તે વભમે ુરુો
રાાંફા લા ાને મ ૂછ યાખતા શતા ાને સ્ત્રીઓનુ ાં ાઅધુર્નક જીલન વારુાં શતુ.ાં ફ્રેન્ચ ર્લયોધીઓ ણ સ્ટાાઇબ્રરળ
ફેર-ફોટમ્વ, ફ્રેાઇડ જીન્વ, ર્ભડી સ્કટશ વ ાને ાન્મ પેળનેફર લસ્ત્રો શેયીને જાશેયભાાં બાલનાઓ પ્રદર્ળિત
કયનાય વાભે ાવાંતો વ્મક્ત કયતા શતા. પ્રો. દરલાડીએ તે દે ળભાાં ોતાના ર્નકોન એપ. વાથે સ્લબ્રણભ
િ
લાતાલયણને

ભઢી

રીધુ ાં

શતુ.ાં તેભની તવલીયોભાાં ર્લર્શ્ર્લખ્માત પોટોજનશબ્રરસ્ટ શેન્રી કારટિમય િેવનનો પ્રબાલ જોલા ભે છે ,

ભની વા

થે યભાનાંદ દરલાડીએ 1965ભાાં ાઈત્તયીમ બાયતના પ્રલાવભાાં પ્રલાવ કમો શતો.

એવ. થારા ડાન્વ યપોભશન્વ ભાગશયાાઇટ ડુયાવની નલરકથા ાઅાઇ એભોયથી પ્રેરયત છે .

ાઅ

નલરકથા એક ુરુ તેન ુ ાં લતશભાન ત્મજલા ભાટે એવ થારાના વમુદ્ર ફાજુના ળશેયભાાં ાઅલે છે
તેની લાતાશ કશે છે . તે યુલાન શતો ત્માયે લીવ લશ  ૂલે તેની વગાાઇ થાઇ શતી તે ભરશરાને ભળ્મા
છી તેનો ભ ૂતકા તેને પયીથી માદ ાઅલે છે . ભરશરા તે ુરુ વાથે ચારતી જામ છે જ્માયે ાન્મ
ુરુ જોતા યશે છે . ડાન્વ યપોભશન્વ કાવ્માત્ભક ન ૃત્મ થકી ત્રણ લચ્ચે આંતયયભત ભઢી રે
છે . એવ. થારા એનેટ રીડે દ્વાયા યપોભશ કયાયુ ાં છે ,
મો છે . એનેટ બાયતને ફહુ નજીકથી જાણે છે ,

ણે કથ્થકરી ાને ર્િભી ન ૃત્મભાાં ાભ્માવ ક

ણે પ્રેભભાાં ખુળી, ાઅનાંદ ાને ાઈદાવીની ચભક ફતા

લતા શરનચરનનો ાઈમોગ કયીને ડુયાવ ાને બ્રરમોના યોભાન્વની કોભતા ભઢી રીધી છે . દળશક
વભ્મોએ ાઅાઇ એભોય ક્યાયે મ લાાંચી નશીં શોમ તેઓ યપોભશન્વ જોાઇને ાઅવ્મા છી ફહુ નજીકથી
ડુયાવને જાણતા શોમ એલી રાગણી થળે. ાઅ યપોભશન્વ નટયાણી એનમ્પર્થમેટયભાાં શુક્રલાયે યાત્રે
8.30 લાગ્માથી ળરૂ થળે.
ફે પ્રદળશન ાને ડાન્વ યપોભશન્વ ર્લળે ફોરતાાં બોમ્બેના ફ્રાન્સના કોન્સ જનર જીન- માકચ સેટ્રર
ર્ાેટ કહે છે , "ાભદાલાદભાાં ફે પ્રદળશન ખયે ખય જોલા

લા છે . દયે ક ફે ાથલા લધુ વાંસ્કૃર્તઓના

ર્લઝયુાલ્વ ાને રયપ્રેક્ષ્મોનો નજાયો ાઅે છે . ર્વિંગર પેનસ્ટલરના ાઈક્રભે ાઅ ાઇલેન્ટ્વની ર્વન્થેર્વવનો

ાથશ દળશકોને ામુક ાજોડ ાને ાગાાઈ ક્યાયે મ નશીં જોયુાં શોમતેલો ાનુબલ ભળે. ાભે ભાનીએ છીએ કે
ાઅ ફાંને પ્રદળશન મુરાકાતીઓને ાન્મ દુર્નમાભાાં આંખો ખોરલા ભાટે ભદદરૂ થાઇ ળકે છે ,
ધાયદાય ાને ભોટે બાગે શાસ્મવબય રમ વાથે વના

ભાાંથી એક

લી કલ્નાને જોડે છે . દયે ક પ્રદળશન ર્ભત્રો ાથલા

રયલાયના વભ્મોનાાં જૂથોનાાં રશતો ાથલા વ્મલવામ ગભે તે શોમતો ણ ાઈત્પ્રેયક ાને ભોજીરી ચચાશના
રોનન્ચિંગ ેડ તયીકે કાભ કયી ળકે છે . ાઅ જ તે એવ. થારા ાઇનન્દ્રમોને ખુળી ાઅે છે . ડાન્વ વભકારીનતાને
વશેજ ધાસ્તી વાથે જોડીને રાગણીઓ જગાલે છે . તે ભાગશયાાઇટ ડુયાવના ુસ્તકની ખ ૂફીને ાઈત્તભ યીતે ભઢી
રે છે ,

નો ાથશ એવ. થારા જોમા છી વટતાશો સુધી દળશકોને તે ભાંત્રમુગ્ધ કયનાયા યપોભશન્વના

ર્લઝયુાલ્વ દ્રનષ્ટ વાભે દે ખાતા યશે છે .”
“ાભદાલાદનો કા વાથે વાંફધ
ાં બાયતીમ ાઅઝાદી  ૂલેનો છે . ાઅઝાદી છી ળશેયની બ્રક્ષર્તજ યર્લળાંકય

યાલર, કનુબાાઇ દે વાાઇ, વોભારાર ળાશ, દળયથ ટેર, ર્યાજી વાગયા, યર્વકરાર યીખ ાને એભ એપ
હુવૈન

લા ાઅરટિસ્ટ દ્વાયા પ્રબાર્લત છે . ાભદાલાદ પ્રચુય છે . ાઈયાાંત ાઅ ળશેય ળાશી ભશેભાનગતી શેઠ

જીલેરા કા કાયીગયો ાને કરાકાયો વાથે વદીઓ જૂનો વાંફધ
ાં ધયાલે છે . કન્લર્જન્વ ાને ા રિ ટુ ફ્રાન્વ
ખયા ાથશભાાં કાત્ભક જોળ છે ,
ફતાલળે,

ાભદાલાદભાાં ાઅકાયફદ્ધ છે . ાઅ એનક્ઝરશટ્વ ાવાધાયણ તવલીયો

ભાાં ાભદાલાદની કાત્ભક ખ ૂફીઓ તયીકે વમ ૃદ્ધ ાને લૈર્લધ્મ ૂણશ લાતાશઓ છે . ાઅ પ્રદળશનના

મુરાકાતીઓને ાગાાઈ ક્યાયે મ નશીં જોાઇએ તેલી ાઇભેજીવ જોલા ભળે. ાઅભ છતાાં તેભની આંખો તુયાંત
ઓખી જળે કે ાભદાલાદ ાને બાયતનો વમ ૃદ્ધ કાત્ભક લાયવો રય ૂણશ ભેાલડો છે . ાઈયાાંત એવ.

ુ ૂણશ ડાન્વ દળશકોને જીલન ાને પ્રેભ ય ાજોડ વાંદેળ ાઅળે, એમ એાયન્સ
થારાનો નાજુક, શેત
ુ ેક કહે છે .
ફ્રેન્કેઈઝ્િ અમદાવાદના િાયરે ક્ટર ગે ઈ દ કર્ચન
ફોન્જો ાઇનન્ડમાનુ ાં ાઆલેન્ટ્વ ફધા ભાટે ખુલ્લુાં છે . તે ખુળી ાને ભનોયાં જન ાઅલા ર્લચાય ૂલશક તૈમાય
કયલાભાાં ાઅવ્યુ ાં છે ાને ભોટા બાગના રકસ્વાભાાં જનતા ભાટે ભપતભાાં શોંચક્ષભ છે . ાઅ ાઆલેન્ટ્વ બાયત ાને
ફ્રાન્વ લચ્ચે વદીઓ રાાંફી આંતયકૃર્ત ાને ભૈત્રીની ાઈજલણી કયે છે . તે ર્નમોપાાઇટ્વ ાને ળોખીનો ભાટે
તૈમાય કયાયુ ાં છે , જ્માાં રયલાયો, ળાાના ફાકો, યુલા ુખ્તો ાને ાન્મ ાઅલીને ગટા ભાયી ળકે, ચચાશ
કયી ળકે , ખોજ કયી ળકે, માદી લાગોી ળકે ાને ાનુબલોનુ ાં ાઅદાનપ્રદાન કયી ળકે ,
જીલનબય માદગાય યશી ળકે છે . ઘણાાં ફધાાં ાઆલેન્ટ્વના વેરટિંગ્વ જાશેય સ્થે છે ,
સુધી ાઅવાનીથી શોંચભાાં ાઅલી ળકે.
પ્રોગ્રામ પર વધ ુ માટ્રહતી માટે કૃપા કરી વવઝઝટ
કરે https://www.ifindia.in/bonjour-india

તેભને ભાટે

થી તે લધુભાાં લધુ રોકો

https://www.ifindia.in/event/s-thala/
https://www.ifindia.in/event/travel-to-france/
https://www.ifindia.in/event/convergence-photography-exhibition/

For more information and interview request, contact:
Priya Soni | priya.soni@genesis-bcw.com
Meenal Guglani | meenal.guglani@genesis-bcw.com
Divya Rajani | Divya.Rajani@genesis-bcw.com

About Bonjour India:
France and India enjoy a substantive partnership at the core of which lie its people-to-people relations,
nurtured for decades through collaborations and exchanges. One of its manifestations is the regular
rendezvous between our two countries, Bonjour India. This artistic, cultural, educational and social
initiative is an Indo-French moment put together by the French cooperation network in India mainly
comprising of the Embassy of France and its cultural service, Institut Français en Inde, the Alliance
Française network and the Consulates of France.
Bonjour India was launched in 2009, travelling across India to offer a series of events around ideas,
science and art. In 2013, the second edition of BI encouraged Indo-French collaboration and coproductions, attracting a considerable audience within the span of 3 months. Scaling up, BI 2017 – 2018
served as a platform for the incubation of dreams, ideas and projects bringing together the best talent
between the two countries. The fourth edition of Bonjour India 2022 will set a new precedent - making
this rendezvous with literature, art and culture between the two countries - an annual affair. People at
the forefront of their fields will share their inspiring journeys as they change society through their
innovation and creativity and help us reconnect with each other post the pandemic.
For further information please visit https://www.ifindia.in/bonjour-india/
The National Institute of Design creates the Bonjour India logo
Celebrating the Indo-French diplomatic relations, the logo of Bonjour India has been designed by
National Institute of Design, retaining the essence of the festival that is central to fostering human
exchanges between the two countries through arts, culture, science and education. The color story
symbolically represents the two nations, with the use of, red and blue in the letter form B, and saffron
and green in the O’s and R. Together, the visual language of Bonjour India 2022 summarises the ethos of

the festival that looks forward to bringing together moments of joy, cheer, sharing, being in the open,
and connecting with people.
The Organisers:
Overall, Bonjour India will cover 19 cities across the country, showcasing Indo-French expertise and
collaboration in innovation, education, research, science and technology, arts and culture. This artistic,
cultural, educational and social initiative is an Indo-French moment put together by the French
cooperation network in India mainly comprising of the Embassy of France and its cultural service, the
French Institute in India, the Alliance Française network and, the Consulates of France in collaboration
with Indian Council for Cultural Relations, with support from various public and private partners.

Institut Français
The Institut français is a public institution responsible for French cultural actions abroad. Its initiatives
cover various artistic fields, intellectual exchanges, cultural and social innovation, and linguistic
cooperation. Throughout the world, it promotes the French language, as well as the mobility of
artworks, artists and ideas, and thus works to foster cultural understanding. The Institut français, under
the aegis of the French Ministry for Europe and Foreign Affairs and the Ministry of Culture, actively
contributes to France's soft diplomacy. Its projects and programs take local contexts into account and
can be successfully implemented thanks to the vast network of the French Embassies' cultural services,
as well as the many Instituts français and Alliances Françaises present across five continents.
The French Institute in India (Institut Français en Inde - IFI) is the educational, scientific and cultural
department of the Embassy of France in India. It facilitates academic and scientific exchanges between
higher institutes of learning and research, enables student mobility, and promotes the French language,
and artistic and cultural partnerships. Cooperation between India and France takes place through a
number of sectors: Arts & Culture, Books, Ideas, French Language & Education, the Study in France
programme, Academic Partnerships, Science Technology, as well as Innovation and Multimedia.
www.ifindia.in
About Alliance Française of Ahmedabad
The Alliance Française of Ahmedabad was created in 1981 by a group of eminent local personalities;
among them, Ms. Mrinalini Sarabhai, Mr. B V. Doshi (2018 Pritzker Prize for Architecture) and Ms. Devi
Mangaldas. Its first branch in Baroda dates from 2003 and the second in Surat dates from 2019. AFA
organizes more than 80 international cultural events locally and in collaboration with renowned
institutions (IIM-A, NID, CEPT, Ahmedabad University, Darpana, etc.). It is the only French media library
and the first French book center in Gujarat. It counts among its prestigious former members and alumni,
the Prime Minister of India Mr. Modi. With 3000 students every year AF Ahmedabad is one the biggest
French learning Institutes in India. https://ahmedabad.afindia.org

BNP Paribas India: Presenting Partner
About BNP Paribas (printed version)
BNP Paribas, which has been in India since 1860, has branches in key metros and offers the entire range
of corporate and institutional banking products and services, covering flow banking (transaction
banking), financing, hedging, global markets, derivatives and investments. The wholly owned subsidiary
Sharekhan, provides personal investment services to individuals across 540+ cities. Further, Technology
and Operations global delivery centers in Bengaluru, Chennai and Mumbai support banking operations

worldwide. BNP Paribas India Foundation, a not-for-profit organisation, deploys BNP Paribas’ CSR efforts
in critical areas including education, youth skilling, culture and environment.
About BNP Paribas (digital version)
BNP Paribas has been in India since 1860. Corporate and Institutional Bank branches in Mumbai, Delhi,
Bengaluru, Chennai, and Pune, offer the entire range of corporate and institutional banking products
and services. The wholly owned subsidiary Sharekhan, provides investment services to individuals.
Further, Technology and Operations global delivery centers support banking operations worldwide.
About the Alkazi Foundation for the Arts (curatorial partner on Convergence exhibition)
Mr. Ebrahim Alkazi’s relentless patronage of the arts since 1960’s eventually led to the establishment of
the Alkazi Foundation for the Arts (AFA), a Registered Charitable Trust based in New Delhi, India in 2006.
Over the years, the Alkazi Foundation has been committed to making this vast collection available to the
academic community and the general public, by acting as a centre for the research and study of
photography and theatre by disseminating this knowledge through a series of scholarly publications,
exhibitions, seminars, conferences, workshops and archive visits.
***

