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Reflections on Contemporary Art 
 

 

রুমালকে বেড়াল, বেড়ালকে রুমাল 
 
অভিনন্দন েন্দ্যোপাধ্যায়  
 
 মানে সিযতার আভিম সমকয়র ভিকে ভিকর তাোকল-  শভি অর্থাৎ 
energy-র েযেহাকরর ভেেতথনোি অভত প্রছন্ন।  এেটা সময় ভছল যখন  মনুষ্য 
সম্প্রিায় না বেকনই নানান শভির নানান প্রকয়াকের বরাে নামচায় বেেঁকচ 
র্ােকতা-  অর্চ শভির এেতা ভেম্বা রূপান্তর ক্ষমতার েযাপাকর অজ্ঞাত ভছল।    
ভছল হাওয়া হকয় বেল ভেদ্যযৎ ভেম্বা ভছল োষ্প চলকত লােকলা ইভিন- ইতযাভি 
িােনা তখনও েল্পভেজ্ঞান।  তারপর ধ্ীকর ধ্ীকর সমকয়র সকে সকে শভির 
এেমাভিে মূল- এর মূলযকোধ্ অনুধ্ােন েরার পর পাকে বেল বোটা 
িৃশ্যটা।  সমান্তরাল ভেেতথনোিটা হঠাৎ েকরই সমানুপাভতে হকয় ভেকয় এে 
সুকর বেেঁকধ্ বেল।  ভেজ্ঞান বেে বপল।  শভি বয আসকল ততভর েরাও যায়না 
আোর ধ্বংস েরাও যায়না,  শুধ্ু রূপান্তর েরা যায় মাত্র -  এই বোধ্ একস 
োেঁধ্ বিকে ভিল যােতীয় সীমাব্ধতার।  েকটটমবপারাভর আকটথর বক্ষকিও 
েযাপারটা আমার অকনেটা তাইই মকন হয়।  প্রাে- আন্তেথাল যুকের যােতীয় 
আভটথভিে সমান্তরাল সীমােদ্ধতা োভটকয় আটথ- এর এই েনকটকপারাভর তর্া 
সমসামভয়ে ধ্ারা অকনে উিার- অসীম ও সম্ভােনাময়।   
 
 এমভনকত েযভিেতিাকে,  আটথ ভেষয়ভটকে ভেভিন্ন বেতাভে ‘-ism’, 

‘pattern’, ‘style’ ইতযাভিকত বেেঁকধ্ বিকল িােকত িাকলালাকেনা।  বযিাকে 
ভেরি লাকে মনুষ্য সমােকে ধ্মথ ভিকয় বেেঁকধ্ বিলা বিখকত।  ইভতহাকসর যুে 
বর্কে এই ভেভিন্ন বেতাভে েকমথর ধ্কমথ আটথ- বে বেেঁকধ্ বিলার ধ্ারণো- বে 
ভনকমকষ চরুমার েকর বিয় এই েনকটমকপারাভর আটথ- েযেঁর।  আটথ নামে 
িােনা প্রোকশর মাধ্যকমর িরো খুকল বিয় সেল মানুষ ও সেল ভেষকয়র 
োকছ।  ভেজ্ঞান ও প্রযুভির অগ্রেভতও যার ভপছকন এে ভেরাট িূভমো পালন 
েকর।   বযেন্য েতথমাকন এেভট বধ্ােঁয়া ভিকয় আেঁো ছভে ভেম্বা োেে িােঁে 
েকর োনাকনা মূভতথর পাকশ সালমান খান- বে ভনকয় োনাকনা এেটা ন্দেম 
(Meme)- ও এই েনকটকপারাভর আকটথরই সন্তান রূকপই স্থান পায়।  আকটথর 
সামাভেে ভপরাভমড- বে হােঁসকত হােঁসকত গেঁভড়কয় ভমভশকয় বিয় অভচকরই।  এ এে 
অদ্ভুত মুিধ্ারার আকন্দালন বযন-  বযখাকন আটথ আর আভটথি েযাপারটা আর 
কুভক্ষেত র্াকেনা বোনিাকেই।   
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 েযাপারটা আরও বোর ভিকয় েলকত পারার োরণ আভম ভনকেই।  আভম 
ভনকেও এই ধ্ারার এে িসল েইভে!   যতভিকন েনকটকপারাভর আকটথর সংজ্ঞা 
োনলাম-  ততভিকন ভপছন ভিকর বিখলাম অদ্ভুত িাকে বছাটকেলা ইস্তে এই 
পযাটাকনথই োে েকর আসভছ অেলীলায়!  এেসময় েহু বছাটকেলায় ছভে 
আেঁেতাম শুধ্-ু  বসখান বর্কে বলখাকলভখ- ভডোইন- আভেথকটেচার- ভসকনমা-  
ভেজ্ঞাপন- বেম ভডোইন- বেচ. . . েল্পনার িাে প্রোকশর েন্য মাধ্যম েিকলভছ 
ও েিলাভি বেেল প্রকয়ােনীয়তা অনুসাকর। ভেন্তু েল্পনা- িােনার ঘরানা বয 
বসই আভমই!  বসই শভির রূপান্তরোকির মতনই।   েখনও এেটা আস্ত 
ভসকনমার েপ্প হকয় ভেকয়কছ বেচ ভেম্বা এেটা বেচ একন ভিকয়কছ বোটা 
ভসকনমা।আটথ –এর এই সংজ্ঞোকে সেোজ েীভোকে ন্দেখকে বসটা সভরকয় বরকখ-  
আমার োকছ পুকরা ভেষয়টাই হকয় উকঠকছ এেটা মাধ্যম-মুি েযানিাস।  
বযখাকন সাভহতয- ভিল্ম- ভডোইন-ভেজ্ঞাপন ইতযাভি ভমকল এেটাই আয়না তুকল 
ধ্করকছ আমার সামকন, বযখাকন আমার েল্পনাগকলা প্রকয়ােন মত রূপ পাকে 
একস িােঁভড়কয়কছ বরাে সোকল।  এই বয Bricolage-িােনা প্রোকশর ধ্ারা - 
এটাও েনকটকপারাভর আকটথর অভেকিিয এেং ভেরাট েকড়া অংশ েইভে!   
 
 বমাদ্দা বোর্া এে েকত িােনা প্রোশ না েকর,  িােনা প্রোকশর 
মাধ্যমকে সঙ্কীণথ ও সঙ্কুভচত না বরকখ, ভনকের েল্পনার োলকে 
স্পাইডারমযাকনর মতন এভিে ওভিে ছভড়কয় ভিকয় উকড় উকড় ন্দেড়াকনাকেই 
বোধ্হয়  বেতাভেিাকে েনকটকপারাভর আটথ েলা হকি।   
 
 এই সমসাভময়ে আটথ- এর ধ্ারাকরাকতর ভনতান্ত আকরে প্রোহ 
ভহকসকেই- ২০১৭- এর ভডকসম্বর ইস্তে আভমও এেটা অদ্ভুত অিযাকস বমকত 
উভঠ, যার িলস্বরূপ েন্ম বনয় আমার বপন- অন- বপপার নামে এেভট বেচ 
ভসভরে।  বচষ্টা েরতাম প্রভতভিন সারাভিকনর মকধ্য বযকোকনা এেটা িােনাকে 
আমার েল্পনার প্রকেেশাকন সে বর্কে দ্রুত ভেিাকে সাভেকয় বিলা যায়।  
নানো মাধ্যম হাতকড় বেকছ ভনলাম বেচকেই।  বেভসে।  বপন- অন- বপপার।  
ভডকসম্বর বর্কে বিব্রুয়াভর অভি টানা চকলভছল এই ভসভরে।  ভনকে এেঁকে 
বোর্ায় রাখকো, িুকল যাকো, তাই গভছকয় রাখার প্রয়াকস বসগভলকে বিসেুকে 
এেভট অযালোকম িকর রাভখ।  তেভেে ভনয়কম বিব্রুয়াভরর পর তিনভন্দনতা 
িুভরকয় যায়। ভেন্তু ভপছন ভিকর বেচগকলা বিকখ চমকে উভঠ।  েীিাকে প্রভতভট 
বেচ আমার মার্ার বিতকরর হাোর পাতার নানান িােনা-  ভিল্ম বহাে, ভে 
েল্প, ভে এেটা ভনভিথষ্ট ভেষয় ভনকয় ভচন্তা ো এেটা অযােভসকডকটটর 
অভিজ্ঞতাকে মযাভেকের মতন িভসল েকর পকুর বরকখকছ প্রভতভট বেকচ।  ভঠে 
বসই শভির রূপান্তকরর মতই -  রুমালকে বেড়াল, বেড়ালকে রুমাল।   
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                 Adulthood                                 Bondings                                          Characters 
 

   
                 Dogmatism                             Eternal Summers                         Hibernation  

 

   
                   Self-drive                                  Long Distance                        Shared Vision  
 
 
Medium for all artwork – pen on paper 
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