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Reflections on Contemporary Art 
 

পেন্টিং-এ চড়ূান্তভাবে অন্ভনে ন্িছ ুিরার সবু াগ ফুন্রবে পগবছ  

 

পার্থ চন্দ  
 

 

 োিংলা সান্িবযের এিজন নামিরা িন্ে ও ন্চত্র সমাল াচি আমার পেন্টিং-এর প্রথম এিি 

প্রদর্শনী পদখবয এবস েবলন্ছবলন, যুন্ম ন্েস্তর েরীক্ষা ন্নরীক্ষা িরছ পোঝাই  াে। এিটা এিি 

প্রদর্শনীবয এযরিবমর ছন্ে পদখবয োওোর িথা নে। এ েোোরটা িেয যথািন্থযভাবে পযামার 

সফল িওোর েবথ োধা িবে দাাঁড়াবে। ন্চন্ন্তয িবেন্ছলাম পযা েবটই। ন্িন্তু ন্িছ ুিরার ন্ছল না। 

পপ্রন্মিাবি ইবেস িরার উবেবর্ে পসই হুটোট এিন্জন্ের্ন্। নযুো আন্ম যখন মন্রো িবে পচষ্টা 

িরন্ছলাম পসই ছন্েটা আাঁিবয ন্িি প মনটা আবগ পিউ িখনও আাঁবিনন্ন। ন্িন্তু িন্িল িই! 

  

 ক্লান্ন্তিীন চচশা, রিং-যুন্ল-িোনভাবসর সবে িখনও ন্নন্েড় েন্ধুত্ব, িখনও প ারযর ন্েবরাধ, 

িয ন্েক্ষুব্ধ প্রির, যুমুল পেিাচার --- ন্িন্তু পর্ষবমর্ িোনভাবস  া ফুবট উিল পসসে ন্িছু না । 

সেই, আবগ িবে পগবছ  া, পিাবনা না পিাবনাভাবে পসসবের এক্সবটনর্নমাত্র। গযানুগন্যিযা, 

েরম্পরা, ঐন্যিের োিাড়-প্রভাে পথবি েন্রেূর্শ মুন্ি  টন্ছল না ন্িছুবযই। পছবলমানুন্ষ োযুলযাে 

মবন িয, সমেটা  ন্দ ন্েিাবসা, মান্যস, ব্রাি-এর আবগরিার সমে িয। িোনন্িনন্ি, েল ন্ক্ল, 

প ােন ন্মবরার আবগিার। মনু্খ, র্াগাল, দান্ল, দুর্াম্প-্এর আবগিার সমে। ন্েিাবসা পযা এিাই 

িযরিবমর ছন্ে এাঁবিবছন। “I mix up a lot. I shift a lot. When you see me, I’ve already 

changed, I’m already somewhere else. I am never in one place and that is why I 

don’t have one style.”  এিথা ন্েিাবসারই। আর প  স্টাইবলই ছন্ে এাঁবিবছন, যাবযই পসানা 

ফন্লবেবছন। অেবর্বষ এল আমলূ েন্রেযশবনর পেউ। ১৯০৭ সাবল ‘ অন্ভগনাঁর রমর্ীরা ‘ ( Les 

Demoiselles De Avignon ) – র সামবন দাাঁন্ড়বে স্তন্িয িবে পগবলন দর্শবিরা। “ When 

Picasso’s friends saw this picture for the first time in 1907 their reaction was one 

of shock and incomprehension.”  

 

 এর আবগ ১৯০৫ সাবল আাঁন্র মান্যস যাাঁর “Woman with a Hat” ছন্েবয রিংবি প ভাবে 

েেেিার িবরন এই যার  থাথশ ন্েেরর্- “His application of radicaly expressive colors to 

his subject – teal on her face, orange on her neck, pink and blue on her arms – 
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made no logical sense, leaving viewers and critiques scratching their heads.” 

মান্যস পস  ুবগ যাাঁর অনন্  প্রন্যভার িারবর্ পেন্টিং-এ রিং পি অভােনীেভাবে েেেিার িরবয 

পেবরন্ছবলন । আোর এও েলা  াে প , িোাঁ, মানুবষর অেেবে রবের েেেিাবর আমূল েন্রেযশন 

 টাবনার অেিার্ পযা ন্ছলই। আর এই অেিাবর্র পদৌলবয ন্েিংর্ র্যান্ির প্রাে প্রথম ন্যন ভাগ 

জুবড় আধুন্নি ন্র্ল্পিলার চচশাে েরীক্ষা-ন্নন্রক্ষা, ন্েন্ভন্ন ন্র্ল্প আবদালন আর অন্ভনে সে সৃন্ষ্টর 

পজাোর এবসন্ছল। এই পজাোর এযই প্রেল ও েোেি ন্ছল প  যা পেন্টিং-এ মলূগযভাবে েযন্ত্র  া 

ন্িছু সিে, সেটা আত্মসাৎ িবর ন্নল। উবেখে, পোস্টমিানশ আটশ,  ার অনেযম প্রধান উোদান 

ইনস্টবলর্ন আটশ, ১৯৭০ এর েরেযশী সমবের ন্র্ল্পধারা এেিং এ পলখার ন্েষে নে।  

 

 পযা আধুন্নি ন্র্বল্পর েবদন্র্ রমেভূন্মবযও িয িািসাইবট ন্র্ল্পীর ভূন্মিা স্মরর্ িরবয 

িে। অমৃযা পর্রন্গল, মািেলু ন্ফদা হুবসন, রামন্িিংির,  ান্মনী রাে, যাবেে পমবিযা, ফ্রান্িস 

ন্নউটন সুজা, নীরদ মজমুদার, গগবনন্দ্রনাথ িািরু, পি ন্জ সুব্রামান্নোন, গবর্র্ োইন, ন্ভ এস 

গাইবযাবে, রামিমুার, েন্রবযাষ পসন, প াবগন পচৌধরুী, সযীর্ গুজরাল, ভুবেন খক্কর, আঞ্জান্ল এলা 

পমমন, ন্েিার্ ভট্টাচা শ, আযুল পিান্িো, ন্ভভান সুদরম, ন্চত্রভানু মজুমদার, জেশ্রী চক্রেযশী ও 

আরও িযর্য ন্চত্রির এেিং সবেশােন্র রেীন্দ্রানাথ িািুর। রেীদর্নাবথর পেন্টিং-এর েিীেযা ন্নবে 

আমার উচ্ছ্বাস প  অমূলি নে পসই েীিৃন্যর সন্ধান পেবেন্ছ েন্রবযাষ পসন-এর রচনাে – 

“রেীন্দ্রনাবথর ন্চত্রিলা পি অন্তয শর্লী ো পটিন্নবির ন্দি পথবি পিানও চলন্য শর্লী ন্িিংো 

পিানও অোিাবিন্মি েদ্ধন্যর সবে যুলনা িরা  াে না। এন্দি পথবি ন্যন্ন প্রথম পথবিই এয 

েিীেযা প্রদর্শন িবরবছন  াবয পিানও িাবলর ন্িিংো পদবর্র ন্র্বল্পর ন্িিংো পিানও ন্েবর্ষ 

ন্র্ল্পীর প্রভাে ো ন্েদুমাত্র পরর্ পদখা  াে না।  া এ  ুবগর অবনি ন্েখোয ন্র্ল্পীর পক্ষবত্র লক্ষে িরা 

 াে। এখাবন ন্যন্ন র্যিরা এির্ ভাগই পমৌন্লি, যা পটিন্নবির ন্দি পথবি  যই পিযান্ে ন্েরুদ্ধ 

পিাি না পিন। সাথশি ন্র্ল্পী পটিন্নি, স্টাইল, ফমশ এেিং িনবটটবি আলাদা আলাদা ভাবে পদবখন 

না। ফমশ এেিং িনবটটবি ন্ বরই পটিন্নি এেিং স্টাইবলর জন্ম। যার উবটাটা নে। যাাঁর 

ন্চত্রন্র্বল্পর সাবথ পদন্র্ ন্িিংো ন্েবদন্র্ পিানও ন্চত্রশর্লী ন্িিংো িুবলর সবে সম্পিশ োযাবনা  াে 

না, যবে যা অের্েই এ  ুবগর সিংবেদনর্ীলযা (sensibilities) দ্বারা েুষ্ট।” রেীন্দ্রনাবথর ছন্ের 

প্রসবে শ্রী পসন আবরি জােগাে েলবছন – “োস্তে জগবযর সবে মাবঝ মবধেই ন্মবর্ প য পিোন্লর 

( fantasy ) জগৎ ,  ার দরুর্ যাাঁর ন্চত্ররান্জর এি উবেখব াগে অিংর্ জুবড় আবছ অদ্ভুয সে প্রার্ী, 

 াবদর পদবখ মবন িে যারা প ন অনে এি গ্রবির োসীদা। সেচাইবয গুরুত্বেূর্শ িথা িল এই প , 

এসে ন্িছুই ন্যন্ন আমাবদর উেিার ন্দবেবছন এমন এি ভাষাে  ার েদন্েনোস (syntax)  এেিং 
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প্রিার্ভন্ে সম্পূর্শ এ- ুবগােব াগী । এন্দি পথবি পদখবয পগবল ন্যন্ন শুধু ন্েন্র্ষ্ট েথপ্রদর্শিই নন, 

সিল অবথশ ন্যন্ন িবলন প্রথম আধুন্নি ভারযীে ন্চত্রন্র্ল্পী।” রেীন্দ্রনাবথর ছন্ের অনেনেযা ন্নবে 

পিানও সিংর্ে থািবয োবর না, এ যথে আমরা সযেন্জৎ রাবের েিবেেও োই ।  

 

 পযা এযর্য ন্র্ল্পীর এয ধরবনর লক্ষ লক্ষ ছন্ে আাঁিা িবে  াওোর ের পেন্টিং-এ 

চূড়ান্তভাবে অন্ভনে ন্িছু িরার সুব াগ ফুন্রবে পগবছ। অথশাৎ প  ধরবনর পমৌন্লি প্রিার্  ন্েিাবসা, 

মান্যস, দান্ল, দুর্াম্প্, রেীন্দ্রনাথ প্রমখু ন্র্ল্পীরা যাবদর ছন্েবয সৃন্ষ্ট িরবয পেবরন্ছবলন পসই 

মোন্িন্টউবির োন্তন্ত্রে অজশন িরার অেিার্ এ  ুবগ  পেন্টিং-এর পক্ষবত্র পনই। যেু ছন্ে আাঁিা  

থাবমন্ন। থামবেও না। এটা িম িথা নে। 

===  

পার্থ চন্দর কিছু ছকি  

(ছকিতে কিি িরত  ছকির মাপ িাড়তি)  
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