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ভােলা ছিব িনেজইেতা একটা িমউিজক 

এবাের গায়ক ও িচ িশ ী মুেখামুিখ।   ীকা  আচায  -র সা াৎকার িনেয়েছন 
কৃ িজৎ  সন  ।  ছিব িনেয় এক গায়েকর অনুভূিত ...। 
 

 ীকা দা , তুিম গায়ক িহেসেব সব জন পিরিচত এটা আমরা জািন।  িক  ছিবর  িত  তামার 

 য একটা  ব ার ভােলাবাসা আেছ এটা অেনেকই জােনন না।  ছিবর  িত  তামার এই টান বা 
ভােলাবাসার    কেব  থেক? 

ছিব আঁকার ব াপারটার  িত টান  ছাটেবলােত  ুেল থাকেতই আিম বুঝেত 
পাির।  আিম যখন খুব  ছাট, ি  বা  ফাের িকংবা িসে  পিড় তখন  ুেল  কানও 
ওয়াল ম াগািজন হেল ছিব আঁকার দািয়  এেস পড়ত আমার ওপেরই।   স েলা 
সবই হত ইলাে শনধম ী কাজ।  এরকম কাজ  বশ কেয়কবার কেরিছ  ুেল।  
 সইভােব যিদ আমােক বেলা, তাহেল আিম বলব ছিব আঁকার ব াপারটার  িত 
আমার ভােলালাগার    হয় সহজপােঠর  থেক।   ছাটেবলায়  য সহজপাঠ 
পড়তাম তার ইলাে শন েলা িছল ন লাল বসুর করা।  সাদাকােলা ছিব 
আমােক বরাবরই দা নভােব আকষ ণ কের।   সই টােনর বীজটা হয়েতা 
সহজপােঠর পৃ ােতই লুিকেয় আেছ।  তাছাড়া  ছােটােবলােত অেনক সময় 
অেনক বই উপহার  পেয়িছ  ুেলর  াইজ িহেসেব।   যমন, অবনী নােথর 
রাজকািহনী, তার মেধ  িছল সত িজৎ রােয়র ইলাে শন।  আিম একটা  ীেরর 
পুতুল  পেয়িছলাম, তার  ভতেরও িছল যতদূর মেন হে  সত িজৎ রােয়র ছিব।  
তারপের সত িজৎ রােয়র বই যখন পড়েত আর  কির — মেন পড়েছ  সানার 
 ক া িছল আমার  কনা সত িজৎ রােয়র  থম বই — তার  ভতেরও  য সব 
ছিব েলা িছল  স েলা আমােক ভীষণ টানত।   সইজন ই িকনা জািন না আমার 
লাইন  ইং-এর  িত খুব  নশা জে  যায়। 
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তুিম িক  সইসব ইলাে শন  দেখ িনেজও ছিব আঁকেত খাতার পাতায়? 

হ াঁ,  সটা  তা হতই।  সত িজৎ রােয়র ইলাে শন খুব ভােলা লাগত, এখনও 
লােগ।  আিম  ছাটেবলায় থাকতাম দি ণ কলকাতায়  লক গােড  ে ।   স সময় 
 িতেবশীেদর সে  আমােদর অস ব রকেমর একটা সখ তা িছল।  মােন এ-ওর 
বািড়েত িগেয় অেনকটা সময় কাটাি ,  যন আমরা সবাই একটাই পিরবােরর 
মেতা।  আমােদর বািড়র িঠক উে ািদেকই একিট পিরবার িছল  যখােন আমার 
 থেক বেয়েস বড় এক দাদা িছেলন, যােক আিম অেশাকদা বলতাম।  পুেরা নাম 
অেশাক বসু।   স-ও  কােনািদন ছিব আঁকা  শেখিন।  িক   স চাইিনজ ই  
িদেয় ছিব আঁকত।  অেশাকদা িক রকম ছিব আঁকত  সটা আিম  তামােক বলিছ।  
অেশাকদা সাধারণত বািড়েত বেস জানলা িদেয় হয়েতা উে ািদেকর বািড়র 
একটা অংশ  দখা যাে , একটা ইেলকি েকর  পাল, একটা তার চেল  গেছ, 
 সটার ওপর একটা কাক বেস আেছ বা একটা কাটা ঘ ুিড় লটেক  দাল খাে  
 সই তাের —  সই জাতীয় দৃশ  আঁকেতন  দেখ  দেখ।  ও েলা আমার ভীষণ 
ভােলা লাগত।  অেশাকদােক নকল কের আিমও িকছুটা সময় ছিব আঁকেত 
আর  কির।  চাইিনজ ই  িদেয় ছিব আঁকার কলম িকেন আিন।  একটা  তা 
এমন সময় িছল  য আিম ছিব এঁেক একটার পর একটা কাগজ ভিরেয় 
 ফলতাম। 

 

তুিম তখন িঠক কত বড়? 

আিম তখন  াশ  ফার িকংবা ফাইেভ পিড়।  ওই রকম ছিব আিম খুব 
আঁকতাম।  এবং পেরও আিম  দেখিছ সাদাকােলা লাইন  িয়ং আমার বরাবরই 
 থম পছে র িবষয় হেয়  গেছ।  যিদও রেঙর ছিব  য আিম ভােলাবািস না তা 
কখনওই বলা যােব না।  িক  লাইন  িয়ং  যন সবার আেগ।   যন তার  কান 
িবক   নই।  একটু আেগ সত িজৎ রােয়র কথা বলিছলাম।  তাঁর  তা িবিভ  
ধরেণর ইলাে শন আেছ।  মােন লাইনটােক উিন নানারকমভােব ব বহার 
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কেরেছন।   সানার  ক ায়  য  াইেলর ছিব আঁকা, বাদশাহী আংিটেত িক  
 সভােব আঁকা নয়।  আবার গ াংটেক গে ােগােলর  াইলটা একবাের আলাদা।  
এই  য িবিভ ভােব লাইনেক ব বহার করা, কখনও একটা বা  েটা   ােক 
আঁকেছন, কখনও অেনক েলা   াক পাশাপািশ িদেয় একটা ঘন বুেনাট 
করেছন — এই ব াপারটা আমার দা ণ লােগ। 

 

উিন  তা সিলড কালােরও অপূব  কাজ করেতন,  যমন  সানার  ক ার ছিব েলা। 

হ াঁ, একদম িঠক বেলছ।  ওই  য ছিবেত উিন   স  ছেড় রাখেতন  সটা 
আমার অস ব ভােলা লােগ।    সটােক একদম  ছেড়  রেখ আেলােক উিন 
 যভােব ধরেতন  সটাও একটা  দ  া  ব াপার।  আবার কখনও কখনও এমন 
অ াে ল আেছ ছিবেত  য েলা এেকবাের ক ােমরার অ াে ল।   যমন, বাদশাহী 
আংিটেত এমন িকছু ছিব আেছ ... 

 

 যমন  বনারেসর ঘােটর দৃশ । 

হ াঁ, হ াঁ, একদম।  কী অ ুত সু র!  আর কী িডেটল।   বনারেসর ঘােটর  য 
ছিবটার কথা তুিম বলেল  সখােন তুিম  দখেব িবেনাদিবহারী মুেখাপাধ ােয়র 
একটা  ভাব আেছ। 

 

িঠক বেলছ।  তাছাড়া সত িজৎ রায়  তা িবেনাদিবহারীর  ত   ছা ও িছেলন। 

িঠক।  এই ছিব  দখেলই  বাঝা যায় উিন িবেনাদিবহারীর হােত গড়া একজন 
িশ ী। 

 

http://www.nandimrinal.wordpress.com


 

www.nandimrinal.wordpress.com Page 4 
 

আ া,  ীকা দা তুিম  য  ছাটেবলার িনেজর ছিব আঁকার কথা বলছ, তুিম িক কােরা কােছ 

ছিব আঁকা িশেখছ কখনও? 

না না।  আিম  কানওিদন আঁকার  ােশ ভিত   হইিন।  যা এঁেকিছ িনেজ িনেজই 
এঁেকিছ। 

 

এই আঁকার চচ াটা কতিদন িছল?  কেলেজ উেঠও িক ছিব এঁেকছ? 

না অতিদন হয়িন।   াশ এইট, নাইন পয   হেব।  তারপর আিম আর কখনও 
িসিরয়াসিল ছিব আঁিকিন।  যিদও মেন হেয়েছ আঁকেল হয়।  িক   সটা করেত 
িগেয় মেন হেয়েছ অেনক চচ  ার  েয়াজন।  আর অেভ স না থাকেলও  তা এই 
িজিনসটা হয় না অত সহেজ। 

 

 ছাটেবলার কথা  থেক এবার আমরা যিদ  তামার বত মান জীবেন আিস।  এখন গানই 

 তামার জীবন।   পশায় তুিম সংগীত-িশ ী আর  নশায় িচ ে িমক।  এই  েটা ব াপারেক 

একসে  একে  িনেয় তুিম িকভােব উপেভাগ কেরা? 

আসেল  কানও িজিনসটাই  তা আিম কখনও খুব ভােলাভােব করেত পািরিন।  
জীবেনর  বিশরভাগ কাজই ভােলাভােব করা হেয় ওেঠিন।  অথ  াৎ, িনেজর মন  য 
মানটােক চায়  সই মানটা িনেজই  কানওিদন ছঁুেত পািরিন।   সটা গােনর 
  ে ও হয়িন, আর ছিব আঁকা  তা  ছেড়ই িদলাম।   যেহতু আিম জীবেনর 
 কানও কাজই গাঢ়  কানও অনুশীলেনর মেধ  িদেয় কিরিন তাই ছিব আঁকাটাও 
হয়িন।  কারণ,  স িজিনস করেত  গেল িশখেত হয়, ভাবনা িচ া করেত হয়, 
তার িপছেন অেনক সময় িদেত হয়, অনুশীলন লােগ।  িক  তবু আিম বুঝেত 
পাির, ছিব আঁকার  িত আমার ভােলাবাসাটা রেয়  গেছ।   সটা কীভােব বুিঝ 
জােনা?  আিম যখনই  কােনা সফের িগেয়িছ  কাথাও যিদ ছিব  দখার সুেযাগ 
 পেয়িছ  সই সুেযাগ আিম ছািড়িন।   সটা কলকাতাই  হাক অথবা িবেদশ। 
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ছিবর  িত  তামার এই টােনর কথা আমরা খুব ভােলাভােব জািন। 

ভােলা ছিব  দশ  নীর খবর  নেলই আিম  সখােন যাই।  গােনর অনু ান করেত 
যাবার সুবােদ িবেদেশও  বশ কেয়কবার আিম িগেয়িছ।  িবেদেশ িগেয়ও  যখােন 
ভােলা ছিব  দখার জায়গা আেছ  সখােন আিম হানা িদেয়িছ।   যমন ২০১২- ত 
আমরা ইওেরােপ  বড়ােত িগেয়িছলাম, তখন  াে ও িগেয়িছলাম।  প ািরস  তা 
ছিবর  গ রাজ , বুঝেতই পারছ।  প ািরেস আমরা িতনিদন িছলাম।  প ািরেসর 
মেতা একটা জায়গা — যা িকনা খুঁিটেয়  দখেত  গেল অ ত  মাস সময় লােগ, 
অতটা সময়েতা িছল না।  প ািরস, আহা!   সখােন তুিম  যিদেকই তাকােব িকছু 
না িকছু িশে র  দখা পােব।  তারই মেধ  আিম িগেয়িছলাম Musee d’Orsay-এ।  
 সখােন অ ত ঘ া 
পাঁেচক িছলাম।  
এতবড় একটা 
িমউিজয়াম  সটা 
ভােলাভােব  দখেত 
 গেল এই সময়টা 
িক  িকছুই না।  
সুতরাং আমােক  দখার িজিনস  বেছ িনেত হেয়িছল।  আমার  যটা সবেচেয় 
ভােলা লােগ  সটা হল ইে সািনজম-এর িপিরয়ডটা।  Musee d’Orsay-এ 
ইে সািন  িশ ীেদর মেধ   ক  নই?  সবাই রেয়েছন।   স সব  দখা একটা 
আ য  অিভ তা।   সখােন রেয়েছন ভ ান গঘ, মেন,  সজান।  এঁেদর করা  সই 
সব কােজর মােঝ তুিম  তা িনেজেক হািরেয়  ফলেব।  যিদও আমার ি য় িশ ী 
ভ ান গেঘর কাজ  দখার মূল জায়গাটা হল আম ারডম,  সখােন যাবার সুেযাগ 
আমার হয়িন।  িক  d’Orsay- তও  যটা আেছ একটা   াের  সখােন  ধুই 
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 সজান, মেন আর ভ ান গঘ।   সসব  দখেত একটা সময় আিম বুঝেত পারলাম 
 য আমার শরীরটা খারাপ লাগেত আর  কেরেছ। 

 

মােন, এতটাই  আ হারা হেয় পেড়িছেল! 

একদম।  একটা সমেয়র পর আিম বুঝেত পারলাম আমার হাত পা মাথা অবশ 
হেয় যাে ।  মােন অত ভােলািজিনস একসে  একনাগােড় অত ণ ধের  নওয়া 
যায় না।  আিম অ ত অভ   
নই।  Musee d’Orsay  দখার 
অিভ তাটা আিম  কানওিদন 
ভুলেত পারব না।  এরও 
পাশাপািশ বলেত হেব ল েনর 
ন াশনাল আট   গ ালাির  দখার 
কথা।   সটা অবশ  আেরা িতন-
চার বছর আেগকার ঘটনা।  ল ন ন াশনাল আট   গ ালািরও িক  িবরাট এবং 
তােক ভােলাভােব  দখেত  গেল অ ত সাত-দশিদন সময় লাগেব।  আিম 
 সখােন  রম া , টান ার  দেখিছ 
িক   শষপয   আিম িগেয় 
িনেজেক সঁেপ িদলাম  সই 
ইে সািন  িপিরয়েড।  এবং 
 সখােনও মেন, ভ ান গঘ, 
 সজান,  দগা — সব িমিলেয় 
পাগল হেয় যাবার মেতাই অব া।  
আর এর বাইেরও আর একজেনর কাজ আমার অস ব ভােলা  লেগিছল; িতিন 
হেলন কানােলেটা।  তাঁর আঁকা অসাধারণ িকছু অেয়ল  পি ং আেছ ওখােন।  
 ভিনেস একটা  নৗেকা  িতেযািগতা হয়, তােক িবষয় কের একটা িসিরজ আেছ 
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কানােলেটার।   সটাও অসাধারণ, যােক বেল এেকবাের মাথা ঘ ুিরেয়  দবার মেতা 
কাজ।  ন াশনাল আট   গ ালািরর পােশই িছল ন াশনাল  পাে  ট গ ালাির।  এটাও 
আমরা যথাস ব খুঁিটেয়  দেখিছলাম।  অসামান  সব কাজ আেছ এখােনও।  এই 
িতনেট িমউিজয়াম বা আট   গ ালাির  দখার অিভ তা আেছ আমার।  ল েনর 
 টট গ ালািরর কথাও  তা বলেত ভুেল  গলাম।  আসেল কােক  ছেড় কার কথা 
বলব?  ওয়ািশংটেনর িকছু িমউিজয়াম ও গ ালািরেত সালভাদর দািলর মেতা 
িকছু বরণীয় িশ ীর কাজ আিম  দেখিছ।  যিদও দািলর ও তার পরবত  ীেদর কাজ 
বুঝেত  গেল আেরা অেনক  বিশ অনুশীলেনর দরকার অ ত আমার পে । 

 

তুিম অেনক িশ ীেদর কথাই  তা বলেল।  তবু যিদ  তামােক ি য়  -িতনজন িশ ীর নাম 

 বেছ িনেত বিল, তুিম কােদর কথা বলেব? 

আিম কজেনর ছিবই বা  দেখিছ বল।  তবু 
যা  দেখিছ তােদর মেধ  ভ ান গঘ আর 
 সজােনর নাম বলব সবার আেগ।  ওঃ, কী 
অসামান  এই  জন িশ ী! 

 

আর আমােদর  দেশর িশ ীেদর মেধ ? 

আিম পি মব  বা বাংলােদেশর িশ ীেদর কথা যিদ বিল তাহেল বলব ন লাল 
বস,ু িবেনাদিবহারী মুেখাপাধ ােয়র কথা।  িবেশষ কের িবেনাদিবহারীর কােজর 
মেধ  আিম অ ুত একটা ম ািজক খুঁেজ পাই।  িকছুিদন আেগই আবার ‘ইনার 
আই’ িফ টা  দখলাম জােনা।  মাস  েয়ক আেগ শাি িনেকতেন িগেয়ও আবার 
আিম িবেনাদিবহারীর িমউরাল  পি ং েলা অেনক সময় িনেয় খুঁিটেয়  দখলাম।  
এটা আিম   ান কেরই  রেখিছলাম  য কাজ েলা ভােলা কের  দখব।  ওনার 
ছিব ও ভাবনািচ ার মেধ  এমন একটা িকছু আেছ যার  কানও তুলনা হয় না। 
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এেকবাের এই সমেয়র িশ ীেদর মেধ  কারা  তামার খুব ি য়? 

এই মু েত  র িচ িশ ীেদর কােজর খবর আিম কতটুকুই বা রািখ।  তেব হ াঁ, 
িবকাশ ভ াচায  আমার ভীষণ ি য়।  িতিন হেলন এমন একজন িশ ী যাঁর 
কােজর মেধ  অস ব একটা শি  িছল।   য শি র খািনকটা আিম সনাতন 
িদ ার কােজর মেধ   দিখ।  িবকােশর ছিব  দখেল বুেক এেস ধা া মারার মেতা 
একটা ব াপার হয়।  এছাড়া আমার খুব ভােলা লােগ রামান  বে  াপাধ ােয়র 
কাজ।  আেরকজেনর কাজও আমার  বশ পছ , িতিন হেলন  গাপাল  ঘাষ।  
আমার  তা আবার ল া ে প জাতীয় ছিবর  িত টানটা একটু  বিশ।   গাপাল 
 ঘােষর ল া ে পও আমার অসাধারণ লােগ।  যিদও িতিন এেকবাের এই 
মু েত  র িশ ী নন। 

 

এবাের একটু অন   সে  যাই।  তুিম  তা একজন সংগীতিশ ী।  আমরা জািন গােনর 

 ভতের, িবেশষ কের সুেরর  ভতের একটা িচ ক  লুিকেয় থােক।  তুিম িনেজ একজন গায়ক 

িহেসেব যখন গান গাও তখন তুিম এটােক কীভােব দ ােখা?  তুিম িক মেন মেন ছিব আঁেকা? 

 কানও  কানও   ে   তা এটা খুবই হয়।  আিম যখন গান গাই তখন আিম 
 তা কথা ও সুর  েয়রই সাহায  িনি , িকছু িকছু গােনর   ে   দেখিছ এই 
 েটা িজিনেসর  কিমি  মেনর  ভতের ছিব আকঁেত সাহায  কের।  গান গাইেত 
িগেয় তুিম যিদ একটা ছিব  দখেত পাও তাহেল  সটা  তামার মডুেলশনেক 
দা ণভােব  ভািবত করেব।  মডুেলশন বলেত আিম বলেত চাইিছ, ধেরা তুিম 
একটা কথা  জাের বলেল, পেরর কথাটা কতটা আে  বলেব,  সই  েরর 
ওঠানামাটা — সুেরর ওঠানামা নয় — িক  ছিবটােক অনুসরণ কের হেত থােক।  
আিম  য ছিবটােক মেনর  ভতর  দখিছ  সটার  ভতের  কানও একটা িববরণ 
থাকেত পাের, সংলাপ থাকেত পাের।  সবই িক  ছিব হেত পাের, হেয় উঠেত 
পাের। 
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তার মােন গােনর  ভতর িদেয়  কাথাও একটা ছিবেক  খাঁজা? 

আসল ব াপারটা হল  সই ছিবটােক যিদ িনেজর মেনর  ভতর িঠক মেতা 
আঁকেত পারা যায়, তাহেল িক   সই ছিবটা  তামার কােছ যা যা চাইেব 
 সইভােবই তুিম গানটা গাইেব।  আশাকির িবষয়টা  বাঝােত পারলাম? 

 

আ া  ীকা দা, ধর তুিম যিদ ছিব আঁকেত, তাহেল িক তুিম িমউিজক াল- পি ংই আঁকেত? 

না, তাহেল আিম হয়েতা অন িকছু আঁকতাম।  আিম হয়েতা  নচােরর ওপর 
কাজ করতাম।   কৃিত আমার ভীষণ ভােলা লােগ।  আিম  দেখিছ  য ছিবেত 
 কৃিত থােক  সই ছিব আমার অজাে ই আমােক একটু  বিশ টােন।  এই  সে  
বিল আিম অেনক জায়গায়  দেখিছ গান ও ছিব আঁকাটােক অেনক সময় 
পাশাপািশ আনা হে , িক   সটা  ায় সমেয়ই সফল হয় না।  আসেল গান 
আর ছিব আঁকার ই ারি েটশনটা এত  বিশ পােস ানাল, এতটাই ব ি গত  য 
 সটা সবসময় পাঁচজেনর সে   শয়ার করা যায় না।  আিম যখন একটা ছিবেক 
ক ানভােস ধরিছ তখন  তা তােক একটা   া াড  াইজ কের িদি ।  একটা রাগ 
 েন আমার মেনর ভাবনাটা কখনও একটা ছিবর সে  িমলেত পাের, আবার 
কখনও না-ও িমলেত পাের। 

 

মােন তুিম বলছ ছিবটােক ছিব িহেসেব আলাদাভােব সাথ ক কের  তালার কথা।   সটা 
সাংগীিতক ছিব  হাক িকংবা না  হাক। 

একদম তাই।  ছিবর   রণা যাই  হাক না  কন, ছিবেক হেত হেব ছিব।  ভােলা 
ছিব িনেজইেতা একটা িমউিজক  তির করেত পাের।  এরকম উদাহরণ ভুির ভুির 
আেছ। 
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তুিম  তা অেনক  দশ, শহর,  েদশ ঘুেরছ।  অেনক জায়গায় ছিব  দেখছ, ছিবর দশ  কেদর 

 দেখছ।  বাঙািল দশ  কেদর অব ানটা  তামার কােছ িঠক কী রকম?  ি েকট, িসেনমা, গােনর 

তুলনায় ছিবর  িত তােদর আকষ  েণর জায়গাটােক তুিম িক  চােখ  দেখা? 

না, সিত ই এ ব াপাের আিম খুব হতাশ।  বাঙািলর  বিশরভাগটাই খুব 
সুপারিফিশয়াল, হা া।  আিম  তামােক একটা ঘটনার কথা বিল।  ল েনর 
ন াশনাল আট   গ ালািরেত আিম  বার িগেয়িছ।  ২০০৫-এ  থমবার,  শষবার 
২০১২- ত।   বারই আিম  দেখিছ  সখােন  বশ কেয়কিট  ুেলর বা ােদর িনেয় 
আসা হেয়েছ।  ধেরা একটা  সকশেন ঢুকলাম ভ ান গঘ আর মেনর ছিব রেয়েছ 
 স জায়গায়।  আর  সখােন  য সব বা ােদর িনেয় আসা হেয়েছ তারা সব 
ওয়ান-টুেয়র ছা ছা ী।  একসে  হয়েতা প াশটা বা া।  সে  তােদর  -
একজন িশ ক এেসেছন, তাঁরা বা ােদর  সইসব  দখাে ন এবং  বাঝাে ন।  
এইভােব বা া েলা খুব অ বয়স  থেকই ওইসব ছিব েলার সে  পিরিচত 
হে , অভ   হে ।  আিম একটা িজিনস জানেত চাই, আমােদর এখােন 
 কানও  ুেলর বা ােদর িক অ াকােডিম অফ ফাইন আট  েসর একিজিবশন 
 দখােত িনেয় যাওয়া হয়?  আসেল আমরা একিজিবশন করেত যতটা ব  , 
 দখােনার জন  ততটা তৎপর নই। 

 

তুিম বলেত চাইছ ছিব  দখেত  শখার কথা। 

িঠক।  আিম বলেত চাই আেগ ছিব  দেখ আন   পেত িশখেত হেব, গান  েন 
আন   পেত িশখেত হেব।  তারপের  তা ছিব আঁকেব, গান করেব।   য  কানও 
আট   ফম েক অ াি িশেয়ট করেত  শখার ব াপারটায় আমােদর  দশ ব  ল  
 যাজন িপিছেয় আেছ উ ত  দশ েলার তুলনায়।  এ িবষেয় তক  কের  কানও 
লাভ  নই। 
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িনঃসে েহ। 

এেদেশ  দখেত  শখার মানিসকতাই  নই আসেল।  এখােন সবাই সব িকছু 
জােন।  মােন মাতৃগভ    থেকই সবাই সম  িকছু  জেন বুেঝ বেস আেছ। 

 

আ া,  তামার িক মেন হয় কলকাতা বা আশপােশ ছিবর িবষেয় মানুেষর সেচতনতা আেগর 

 থেক িকছুটা হেলও  বেড়েছ।  অ ত  তামার  ছাটেবলা  থেক আজ অবিধ যতটুকু যা  দেখছ 

তার িবচাের? 

না।   কানও ল  নীয় পিরবত  ন আিম িক   দখেত পাি  না।  আেট  র ব াপাের 
আমােদর সমঝদাির থাকেল আমােদর এই কলকাতা শহরটা খুব ভােলা জায়গায় 
থাকত।  শহেরর অেনক জায়গায় অেনক কদয  মূিত   বসােনা আেছ  স েলা 
অ ত  েবলা আমােদর  দখেত হেতা না।  তৃতীয়   ণীর সব কাজ রা ার 
িতনমাথা, চারমাথার  মােড় ঘটা কের বসােনা আেছ।   সই িদক  থেক আিম 
অ ত বলব  গ াপেুজােক  ক  কের ইদািনং িকছু ভােলা কাজ হে ।  মােন, 
িকছু ি েয়িটভ কাজ  দখা যাে ।  যিদও এর আবার অন  একটা িদকও আেছ, 
 সটা আিম আেলাচনায় আনিছ না এখন।   গ াপুেজােক  ক  কের আেট  র  য 
একটা এ ারসাইজ চলেছ — এটা িক  একটা দা ণ ঘটনা। 

 

তুিম িথমপুেজার িবষেয় খািনকটা আশাবাদী? 

যিদও একটা পুেজা বা উৎসব অ  কেয়কিদেনর ব াপার।   ধু এটা িদেয়  তা 
চলেব না।  এমিনেতই আমােদর শহরটা খুব কদয  অব ায় আেছ।  একটা ভােলা 
ছিব বা ভা য  রাখার জন ও  তা উপযু  জায়গা চাই।  সুলভ  শৗচালেয়র 
ওপরেতা একটা দা ণ ছিব বা মূিত    রেখ লাভ  নই  কানও।  আমােদর  গাটা 
শহরটাইেতা সুলভ  শৗচালয়।  এইরকম পিরেবেশ ভােলা কােজর কদর হওয়া 
অ ত পাবিলক   েস খুব কিঠন। 
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বাংলােদশ  সে  তুিম িক বলেব এই িবষেয়? 

বাংলােদেশ িক  দা ণ িকছু িচ কর আেছন।   ব ল ফাউে শেনর  সৗজেন  
আিম ওখােন িকছু ছিব  দেখিছ, কী সব অসামান  কাজ।  যিদও আিম সব 
িশ ীেদর নাম এখােন আলাদা কের উে খ করেত পারিছ না। 

 

 সখােন দশ করা িক আর একটু  বিশ সেচতন আমােদর এখানকার চাইেত? 

আিম এ িবষেয় অতটা ভােলাভােব বলেত পারেবা না।  কারণ, খুব  বিশ খুঁিটেয় 
 তা  দখা হয়িন।  তেব আমার িনেজর  যটা মেন হয়  সটা হল বাংলােদেশ ছিবর 
চচ  াটা অেনক  বিশ িসিরয়াসিল করা হয়।  তােদর একটা িশ তৃ া আেছ।  
পৃ েপাষকতাও আেছ। 

 

তাহেল, এেদেশর ছিবচচ  া িবষেয় খািনকটা মন খারাপ িনেয়ই আজ আমােদর আ া  শষ 

করেত হে । 

আসেল এই মন খারােপর জায়গাটা কখনওই পুেরাপুির যােব না।  এটা থাকেব।  
সবসময়  তামােক মন ভােলা করার লড়াইটা কের  যেত হেব।  এটা িনেজেদরই 
করেত হেব।  এই লড়াইেয় তুিম কখনওই ল  ল   লাকেক পােশ পােব না। 

 

•  থম ছিবিট প ািরেসর  Musee d’Orsay-র; ি তীয় ছিবিট ন াশনাল আট   গ ালাির, ল েনর; 
তৃতীয় ছিবিটর িশ ী কানােলেটা এবং চতুথ   ছিবিটর িশ ী পল  সজান। 
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