আমার ছিবকথা
হেরন ঠাকুর
ছিবর

িত ভােলাবাসা

ছিবর

িত ভােলাবাসা সই ছাটেবলা থেকই।

মূিত গড়া দখেত দখেত মেনর ভতের িশ স া
ুল-এ পড়ার সময় আমােদর

ছাটেবলায় পাড়ার হির-মি ের

গা ঠাকুেরর

েবশ কেরিছল। তারপর পু িলয়া িভে ািরয়া

ুেলর আট িটচার তাপস বসু মি ক-এর হােত গড়া সর তী

িতমা দখার করন- কৗশল অবাক হেয় দখতাম। খুব অনু ািণত কেরিছল। বািড়েত লুিকেয়
লুিকেয় আিমও সর তী বানােনা

করলাম।

পড়া েনা কম হেত লাগেলা।

সে ও সুেযাগ পেলই ছিব আঁকা ও মূিত গড়া চািলেয় গলাম। আমার মজদা
ই াের

দেখ H.S. পাশ করার পর শাি িনেকতেন কলাভবেন ভিত করেলন।

ক জগেত

েবশ করলাম। আিম

যন হােত

গ পলাম।

রণা

শাি িনেকতেন আিম যােদর কােছ
পেয়িছ
িবহারী,

তারা

হেলন

রামিক র,

িবেনাদ
িদনকর

কৗিশক, সিলম মুি । সবেথেক
বিশ অনু ািণত হেয়িছ শবরী
রায়েচৗধুরীর কাছ থেক।
ি য় িচ িশ ী

আমার ি য় িচ িশ ী অেনক।
িবেশষ

কের

িবেনাদ

িবহারী,

িদনকর কৗিশক, পিরেতাষ সন,
গেণশ পাইন, ক. এস. পািন র,
পল ি , জন িমেরা ...।
ভােলালাগা ছিব

মা-এর বকুিন
ী বু েদব আমার
তারপর ছিবর

ছিবর িবষয় আমার কােছ অেনক সময় খুব একটা ইমপেট
ভারসাম , িকছু অিভব ি
িশ

িশ

মেন হয় না।

ছিবর

ন,

— সটা ল া ে পও হেত পাের, বা পাে ট, িবমূত ছিবও হেত পাের।

িনেয় বই পড়া

কলার ওপর বই মােঝমেধ পিড়। যখন যা পাই তাই দিখ। আমার ি য় বই ভ ানগেখর

জীবনী িনেয় আরিভং

ােনর ‘লা

ফর লাইফ’।

সমাজ বাংলার িচ কলা-সেচতনতা

বাংলার িশ ীরা বা মানুষ িচ কলা বা িশ -পরায়ন। িক
িভি ক হেয় গেছ।

আজকাল ব

সটা খুব িচ ার িবষয়। এর ফেল আসল িশ

েবিশ িশ ীরা বািণজ -

অেনক িপিছেয় পড়েছ।

আট আে ালন

িশ

িব ব, মােন আট আে ালন খুব হওয়া দরকার। িক

সটা যন ভারতীয় িশ েক সংেযাগ

রেখ হয়। অেনক িকছু দবার আেছ। আমােদর দেশর কা িশ

·

ছিব িল িশ ীর িনেজর আঁকা

অেনক িকছু িদেত পাের।

