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চারুকলায় শ্বিশ্বজটাল কারসাশ্বজ 
তাাঁর এক্েবাক্র না-পসন্্দ। শ্বকন্তু, 
ছশ্বব আাঁকার জনয অক্নক শ্বিল্পীই 
আজকাল কযানভাক্সর বদক্ল 
কশ্বিউটার শ্বিক্ন সবশ্বি স্বচ্ছন্দ। 
চারুকলার উক্ াক্ন প্রযুশ্বির এই 
আগ্রাসক্নর শ্ববরুক্েই সশ্বম্বৎ 
সসনগুপ্তর শ্ববক্রাহ। তা সেক্কই জন্ম 
শ্বিক্ল্পর নতুন ঘরানার। নাম 
‘সজশ্চাশ্বরজম’। 

কলকাতার অযাকাক্িশ্বম অফ ফাইন 
আটট ক্স মঙ্গলবার শুরু হক্য়ক্ছ ছশ্বব 
ও ভাস্কক্যটর প্রদিটনী। গভনটক্মন্ট 
কক্লজ অফ আটট  অযান্ড 
ক্রযাফটক্সর ১৫০ বছর পূশ্বতট  
উৎসক্বর সমাশ্বপ্ত উপলক্ে এই 
আক্য়াজন। চলক্ব ৬ অক্টাবর 
পযটন্ত। কক্লক্জর প্রািনী সশ্বম্বৎ 
সসনগুপ্তর কাজ প্রদিটনীক্ত আলাদা 
কক্র সচাখ টানক্ছ। 

শ্বনক্জর একটিই মাত্র ছশ্বব শ্বতশ্বন 
প্রদিটনীক্ত এক্নক্ছন। শ্বকন্তু, সসই 
একটিক্কই একুিটি ছশ্ববও বলা 
যায়। ২১টি আলাদা আলাদা ব্লক্ক 
শ্ববশ্বভন্ন ছাাঁক্দর রক্ের সখলা। 
ব্লকগুশ্বল একই মাক্পর। শ্বতনটি কক্র 
ব্লক পািাপাশ্বি বশ্বসক্য় সমাট সাতটি 
সাশ্বর। সগাটা ইনস্টক্লিনক্ক একশ্বত্রত 
কক্র সদখক্ল জলপাই গাক্ছর আদল 
ফুক্ট ওক্ , সগাডায় ভগ্নপ্রায় সমাশ্বি 
সেত্র।   

সশ্বম্বত্ সসনগুক্প্তর ছশ্বব ‘সাশ্বিট শ্বনয়ান র্ ্ যাপসশ্বি’।—শ্বনজস্ব শ্বচত্র। 
Sen (Shombit Sengupta) Scrambled Gesturism Installation Painting Sardinian Rhapsody 

সশ্বম্বৎ বলক্লন, “ছশ্ববটার নাম সাশ্বিট শ্বনয়ান র্ ্ যাপসশ্বি। 
ইতাশ্বলর সাশ্বিট শ্বনয়া দ্বীক্প চার হাজার বছক্রর পুরক্না এক 
ধ্বংসপ্রাপ্ত সভযতার শ্বনদিটন সেক্ক প্রাশ্বিত।” সয ২১টি ব্লক শ্বনক্য় 
এই ইনস্টক্লিন, সসগুশ্বলক্ক উক্টাপাটা কক্র সাশ্বজক্য় শ্বদক্লও 
শ্বিক্ল্পর সকানও েশ্বত হয় না। ফুক্ট ওক্  সচাখ জকু্ডাক্না 
অযাবস্ট্রাট আটট । আবার সয সকানও ব্লকক্ক ইনস্টক্লিন সেক্ক 
শ্ববশ্বচ্ছন্নও করা যায়। প্রক্তযক্কই আলাদা আলাদা ভাক্ব ছশ্বব হক্য় 
উ ক্ত সেম। ছশ্ববর মক্িয এই গশ্বতিীলতাই প্রখযাত ‘পযাক্কশ্বজং 
গুরু’ তো প্রবাসী বাোশ্বল শ্বচত্রী সশ্বম্বক্তর সবক্চক্য় কাশ্বিত 
অনভূুশ্বত।  

জীবক্নর সবশ্বির ভাগ সময়টাই পযাশ্বরক্স কাটাক্না সশ্বম্বৎ বলক্লন, 
“এটা একটা নতুন িারা। আশ্বমই এক্নশ্বছ। নাম সজশ্চাশ্বরজম।” 
কী এই ‘সজশ্চাশ্বরজম’? প্রবাসী বাোশ্বল শ্বিল্পীর বযাখযা, “গশ্বতই 
জীবন। শ্বিক্ল্প গশ্বতিীলতা না োকক্ল জীবক্নর স্পিট োক্ক না। 
ছশ্ববক্তও সয অন্তশ্বনটশ্বহত গশ্বত োকক্ত পাক্র, এই 
নতুন  ইনস্টক্লিন তা প্রমাি করক্ছ।” 

শ্বিল্পীর কোয়, সৃশ্বিিীল কাক্জর সকানও প্রশ্বতশ্বলশ্বপ হয় না। সয 
সকানও ছশ্ববই সমৌশ্বলক সৃশ্বি। শ্বিশ্বজটাল আক্টট র নাক্ম যা হক্চ্ছ, 
তা আর যা-ই সহাক, সমৌশ্বলক সৃশ্বি হক্ত পাক্র না। তার 
অসংখয প্রশ্বতশ্বলশ্বপ ততশ্বর সম্ভব। একটি প্রকৃত ছশ্ববর প্রশ্বতটি 
অংিই  সমৌশ্বলকভাক্ব ততশ্বর হয়। এই ছশ্ববর ২১টি আলাদা 
আলাদা ব্লক্ক সসই সমৌশ্বলকত্বক্কই িরা হক্য়ক্ছ। 

He absolutely disapproves of digital 

manoeuvring in the fine arts. 

However, many contemporary 

artists are more comfortable with 

the computer screen than the 

canvas. Sen’s (Shombit Sengupta) 

revolt is against technology’s 

invasion of the fine arts. From this 

emerges a new style of art, which is 

being called ‘Gesturism’. 

An exhibition of paintings and 

sculptures began on Tuesday at the 

Academy of Fine Arts in Kolkata. 

This was organised as the 

culmination of the 150th anniversary 

celebrations of the Government 

College of Art and Craft. It will 

continue till the 6th of October. The 

work of  Sen, an alumnus, is 

attracting many eyes at the 

exhibition. 

He has brought only one of his 

paintings to the exhibition. But that 

one can at the same time be twenty 

one paintings. Twenty one different 

blocks each with a different play of 

colours. The blocks are of the same 

dimensions. Three blocks kept side 

by side in seven rows.  

Seen all at once the installation gives the impression of an olive 

tree, with a graveyard in ruins at its feet. Sen says, “The painting 

is named Sardinia Rhapsody. Inspired by the example of a four 

thousand year old civilisation brought to ruins in the Island of 

Sardinia in Italy.” 

No damage is done to the painting even if the twenty one blocks 

making up the installation are rearranged at random. Indeed, it 

becomes a striking bit of abstract art. Again, each block can 

individually be isolated from the installation. Each, by its own 

merit, can become an independent painting. This feeling of 

dynamism about the painting is what is dearest to the famous 

“design guru” or the NRI Bengali painter Sen. Sen, who has spent 

most of his life in Paris claims that, “This is a new style. I have 

introduced it. Its called Gesturism.”  

What is this Gesturism? The non-resident Bengali explains, 

“Motion  is life. If there is no movement in art it lacks the touch of 

life. This installation is proof that a painting can have an intrinsic 

motion.” 

In the words of the artist, creative work does not have any copies. 

Any painting is an original creation. Whatever is being put forward 

as digital art, can be anything but original creation. It can have 

innumerable copies. Every part of a real painting has been 

created from scratch. Each of these twenty one canvases of this 

painting captures this originality. 
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