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கதைச ால்லிகளின் தை ப்படம்  

  

உலகின் ஒவ்வ ொரு மூலலயிலிருந்தும் முலைக்கிறொர்கள் 
கலைவ ொல்லிகள். 

ஈடிஷ் வ ொழியில் எழுைி ந ொபல் பரிசு வபற்ற ஐ க் வபஷ் ிஸ்  ிங்கர் 
நபொலந்து  ொட்டில்  ொர் ொவுக்குப் பக்கத்ைிலிருக்கும்  ின்னஞ்  ிறு 
கிரொ த்ைிலிருந்து முலைக்கிறொர். அரொபிய கலைவ ொல்லி  ொகூப்  ொபூஸ் 
எகிப்ைின் ைலல கர் வகய்நரொ ிலிருந்து முலைக்கிறொர்.  ொஜிக்கல் ரியலி  
கலைவ ொல்லியொன நகபிரியல் கொர் ியொ  ொர்க்கு ிஸ் வகொலம்பியொ ின் 
அரகடகொ ிலிருந்து முலைக்கிறொர். ை ிழின் கலைவ ொல்லி 
கி.ரொஜ ொரொயணன் ைிருவ ல்ந லியின் உள் கிரொ  ொன 
இலடவ  லிலிருந்து பிறக்கிறொர்.  

இவ் ொறு உலகின் பல மூலலகைிலிருந்து முலைக்கிற 
கலைவ ொல்லிகைின் புலனகலை உலகம் எைிலிருந்து முலைக்கிறது என்று 
பொர்த்ைொல் அ ர்கைின் பிறந்ை  ண்லணப் பற்றிய ஞொபக அடுக்குகளுக்கும், 
அந்ை பிறந்ை ண்ணின் யைொரத்ை  ொழ்க்லகக்கும் இலடயிலிருக்கும் ஒரு 
புைிர்ப் பிரநை த்ைிலிருந்து பிறக்கிறது.  

 ை ிழ் ொட்லடச் ந ர்ந்ை 96  யது முைிர்ந்ை உன்னை ொன 
கலைவ ொல்லியொன கி.ரொ ின் புலனகலை உலகமும் இத்ைலகயதுைொன். 
கிரொ ஒருமுலற ைனது புலனகலைக் கைொபொத்ைிரங்கலைப் பற்றிச் 
வ ொல்கிறநபொது “ என்னுலடய  க்கள் நபசுகிற பொலையில் அ ர்கள் 
 ிந்ைிக்கிற  நனொ ிலலயில் அ ர்கள்   ிக்கிற சூழ் ிலலயில் அல ய 
ந ண்டும் எனது  ிருஷ்டிகள் என்று  ிலனக்கிற ன்  ொன். அ ர்கள் 
சு ொ ிக்கிற கொற்றின்  ொலட,  அ ர்கள் பிறந்து  ிலையொடி  டந்து 
ைிரிகிற அ ர்கைின் கரி ல்  ண்ணின்  ொ வ ல்லொம் அப்படிநய என் 
எழுத்துக்கைில் வகொண்டு  ந்து  ிட ந ண்டுவ ன்பது என்னுலடயொ ைீரொை 
 ிருப்பம்.” என்று வ ொல்கிறொர்.  

 



ஆனொல் கி.ரொ வ ொல் துநபொல இலடவ  லின் புலகப்படத்லை எடுத்ைது 
நபொல ஒரு பிரைிலய அ ர் ையொர் வ ய்ைொரொ என்றொல் இல்லல. கி.ரொ ின் 
கலையில்  ரும் நகொபல்ல கிரொ ம் இலடவ  லலப் நபொன்றதுைொன் 
என்றொலும் அைலனத் ை ிழ் ொட்டின் நை ப்படத்ைில் நைடினொநலொ, உலக 
 லரபடத்ைில் நைடினொநலொ அது   க்குக் கிலடக்கொது. இநைநபொல்ைொன் 
கொர் ியொ  ொர்க்கு ி ின் புலனகலை  கர ொன  வ வகண்நடொ எனும் ஊலர 
வகொலம்பியொ ின் நை ப்படத்ைில் நைடினொல் கிலடக்கொது. கி.ரொ ின் 
நகொபல்லகிரொ த்லைப் நபொலந  கொர் ியொ  ொர்க்கு ி ின் புலனகலை 
ஊரும் முழுக்க முழுக்கக் கற்பலன எனும் கைி ண்லணப் பில ந்து 
வ ய்யப்பட்டது என்றொலும் அைனது  ொலழத் நைொட்டங்கள் கொர் ியொ 
 ொர்க்கு ி ின் பிறந்ை ஊரொன அரகடொ ில்  ண்ணிலிருந்து வபயர்த்துக் 
வகொண்டு  ரப்பட்டு கற்பலன  ண்ணில் ந ர் பிடித்து  ைர்ந்ைல ைொன். 

இநை நபொலத்ைொன் அரொபிய கலைவ ொல்லி  ொகுப்  ொபூ ின் முப்பத்து 
 ொன்கு  ொ ல்களும், 350  ிறுகலைகளும், பல ைிலரக்கலைகளும் நபசும் 
புலனகலை உலகம் எகிப்ைில்  ொகூப்  ொஃபூஸ் பிறந்ை  ண்லணப் பற்றிப் 
நப ினொலும் அல  அ ரது கனவும்  னவும்  ந்ைிக்கும் எல்லலயில் 
பிறந்ைல ைொன்.  ொஃபூஸின் புலனகலைகள் ஒரு கொலத்ைில் அரொபிய 
 ண்ணில்  ட்டுந  அறியப்பட்டல யொக இருந்ைன. 1988இல் ந ொபல் பரிசு 
வபற்ற பிறகுைொன் இ ரது  ொ ல்கள் அவ ரிக்க பைிப்பகங்கைொல் 
ஆங்கிலத்ைில் வ ொழிவபயர்க்கப்பட்டு உலகம் முழு தும் பர ிய 
கீர்த்ைியிலனப் வபற்றன.  

உலகப் புகழ் வபற்றநபொைிலும்  ொஃபூஸ் ைனது எழுத்துக்கலைப் பற்றி 
எந்ை ிை  ொயப்படுத்ைலுக்கும் இடம் வகொடுத்ைைில்லல அ ர். ந ொபல் பரிசு 
வபற்ற புைிைில்  ொஃபூ ிடம் எடுக்கப்பட்ட ஒரு ந ர்கொணலில் அ ர் ஏன் 
எழுதுகிறொர் என்பலைப் பற்றி நகட்கப்பட்டநபொது அ ர் வ ொல்கிறொர்.  ” 
எனக்கு இரண்டு  கள்கள் இருக்கிறொர்கள். அ ர்களுக்குக் குைிகொல் 
உயர்ந்ை வ ருப்புகலை  ொங்க ந ண்டுவ ன்றொல் பணம் நைல ப்படுகிறது. 
அைனொல்ைொன்  ொன் எழுதுகிநறன். “  

 ொஃபூஸின் கருத்துப்படி பிறந்ை  டீு என்றொல் என்ன என்றொல் “  டீு 
என்பது  ீ எங்நக பிறந்ைொநயொ அது அல்ல.  எங்கிருக்கும்நபொது ைப்பிச் 



வ ல்ல  ீ எடுக்கும் முயற் ிகள் இல்லொ ல் நபொகிறநைொ அதுந  உனது 
உண்ல யொன  டீு”  

எனந  ஒரு எழுத்ைொைன் என்ப ன் ைனது  ந்நைகங்கள், பயங்கள், 
 ைிப்படீுகள், நகள் ிகள் , பொ ப்பிலணப்புகள் ஆகிய ற்லறக் வகொண்டு 
ைனது புலனகலை உலலகப் பலடத்து எடுக்கிறொன். அந்ை புலனகலை 
ஊலர இந்ை உலகத்ைின்  லரபடத்ைில் எங்கு நைடினொலும் உங்களுக்குக் 
கிலடக்கப் நபொ து இல்லல. 

இநைநபொல்ைொன் ஈடிஷ் வ ொழி எழுத்ைொைர் ஐ க் வபஷ் ிஸ்  ிங்கரும் 
ைனது புலன ின் உலலகக் கட்டி எழுப்புகிறொர். ைொன் எழுதும் ஈடிஷ் 
வ ொழி வ ல்ல வ ல்ல வ த்துக் வகொண்டிருக்கிறது என்பலை ஐ க் 
வபஷ் ிஸ்  ிங்கர்  ன்கு அறி ொர். ைனது ைொய்வ ொழியொன ஈடிஷ் 
வ ொழியில் எழுைப்பட்ட கலைகலைப் படிக்க அடுத்ை ைலலமுலறயில் 
யொரும் இருக்கப்நபொ ைில்லல என்று ஐ க் வபஷ் ிஸ்  ிங்கருக்கு  ன்கு 
வைரியும். ஆனொலும் அ ர் அந்ை வ ொழியில்ைொன் ைனது கலைகள் இருக்க 
ந ண்டுவ ன பிடி ொை ொக ஈடிஷ் வ ொழியிநலநய எழுைினொர்.  

ஒரு யூைரொன அ ர் யூைர்கலை அழிப்பைில் மும்முர ொக இருந்ை 
ஹிட்லரின் பிடியிலிருந்து ைப்பித்து,  நபொலந்ைிலுள்ை  ொர் ொ எனும் 
கிரொ த்ைிலிருந்து புலம் வபயர்ந்து 1935இநலநய அவ ரிக்கொ வ ன்று  ொழத் 
வைொடங்கி  ிட்டொர். அ ர் ைனது 88 து  யைில் இறக்கும்  லர 
அங்நகநய  ொழ்ந்ைொர் என்ற நபொைிலும் அவ ரிக்கொல ப் பற்றி ஒரு கலை 
கூட எழுை ில்லல.  

இதுபற்றி அ ரிடம் ஒருமுலற நகட்கப்பட்டநபொது அ ர் வ ொன்னொர்.” ஒரு 
கைொபொத்ைிரம் என்றொல் அைற்வகன்று வ ொந்ை ொன ஒரு  டீும், அடுப்பும், 
மூலலயும் ந ண்டும். எழுத்ைொைன் ைொன் எழுதும் உலகின் ஆன் ொல  
அறிந்ைிருக்க ந ண்டும். அப்படி அறிந்ைிருக்கொ ிட்டொல் அலைப் பற்றி 
எழுை முடியொது.  ொன் அவ ரிக்கொ ில் இத்ைலன ஆண்டுகள் 
 ொழ்ந்ைொலும்கூட  ொன் அவ க்கொ ின் ஆன் ொல  அறிந்ைிருக்க ில்லல.” 
என்று குறிப்பிட்டொர். இந்ை இடத்ைில் கி.ரொைொன் என்  ிலனவுக்கு 
 ருகிறொர். அ ர் ைனது வ ொந்ை  ண்ணொன இலடவ  லலலிருந்து 
பொண்டிச்ந ரிக்கு  ந்து பல ஆண்டுகள் ஆகி ிட்ட பின்னரும்கூட 



பொண்டிச்ந ரிலயப் பற்றி ஒரு கலைகூட எழுை ில்லல என்பது என் 
 ிலன ில்  ந்து ந ொதுகிறது. 

ைொங்கள் பிறந்ை  ண்லணயும் அைன்  க்கலையும் புரிந்து வகொள் து 
என்பது அந்ை  ண்ணின் உள் னிைனொல் ட்டுந  முடியும் என்பலை இந்ை 
உலகப் புகழ்வபற்ற கலைவ ொல்லிகைின்  ொழ்க்லக எனக்குச் வ ொல்லிக் 
வகொடுக்கிறது. 

இந்ை இடத்ைில் ஒருமுலற  ண்பர் கி.ரொவும்  ொனும்  ி கங்லகயில் 1983 
 ொக்கில் க ிஞர்  ீரொ  டத்ைிய உலக  ினி ொ பட்டலறயில் 
 த்யஜித்நரயின் “பநைர் பொஞ் ொலி “படத்லை ஒன்றொகச் ந ர்ந்து அ ர்ந்து 
பொர்த்ை அனுப த்லை எனக்கு  ிலனவு படுத்துகிறது. அந்ை படத்ைில் ஒரு 
கொட் ி  ருகிறது. ஒரு  ீர்ப்பரப்பில்  ில பூச் ிகள்  ட்ட  ட்ட ொன 
அலலகலை எழுப்பியபடி பறந்து வ ல் லை அப்படிநய ைிலரயில்  ில 
 ி ிடங்கள் கொட்டியிருப்பொர் நர. அப்நபொது புதுல , வ ன்லன, மும்லப 
நபொன்ற  கரங்கைில்  ட்டுந   ொழ்ந்ை னொன  ொன்  லித்துக் 
வகொண்நடன். “என்னைொன் கலலப் பட ொக இருந்ைொலும் ஒரு  ீர் ிலலலய 
அப்படிநய இவ் ைவு ந ரம் கொட்டுகிறொநர” கிரொ ிடம் புலம்பிநனன். 
அப்நபொதுைொன் கிரொ எனக்கு  ிைக்கிச் வ ொன்னொர். “இது அப்படி இல்லல. 
எங்கள் ஊரில் இந்ை  ீர் ிலலயில் பறக்கும் பூச் ிலய எழுத்ைொணிப் பூச் ி 
என்று வ ொல் ொர்கை. எழுத்ைொணிலயப் பிடித்து எழுத்துகலை  ட்ட 
 ட்ட ொக எழுது துநபொல இந்ைப் பூச் ி ைண்ணரீின்  ீது பறக்கும். இந்ை 
பூச் ி  ீர் ிலலயின்  ீது  ந்து அ ர்ந்ைொல் வபரிய  லழ  ரப்நபொகிறது 
என்பலை கிரொ த்து  க்கள் அறிந்து வகொள் ொர்கள்.எனந ைொன் அடுத்ை 
கொட் ியி,ல் இந்ை  ினி ொ ின் கலையில் வபரும் ைிருப்பத்லைக் வகொண்டு 
 ரப்நபொகிற வபரிய  லழ ஒன்று  ரப்நபொகிறது. இைலன முன்கூட்டி 
  க்கு அறி ித்து உை ியல்ரீைியொக நர  ம்ல த் ையொர் படுத்துகிறொர். “ 
 ொன்  ொயலடத்துப் நபொநனன். ஒரு கிரொ த்ைின் உள்  னிைன் 
ஒரு ரொல்ைொன் இவ் ொறு புரிந்து வகொள்ை முடியும். 

இைனொல்ைொன் வ ொல்கிநறன். கலைவ ொல்லிகைின் கலைக்கைன் பிறந்ை 
 ண்ணின் ஞொபகக் கைி ண்ணில் , கற்பலனயின்  ீர் கலந்து பில ந்து 
வ ய்யப்படு து என்று. கலை வ ொல்லிகைின் உலகம் அைீை ைர்க்க 
 ியொங்கலைக் வகொண்டல . இங்நக உள்ை  ணல் கடிகொரங்கைில்  ணல் 



ந லிருந்து கீழ் இறங்கு ைற்குப் பைிலொகக் கீழிருந்து ந நல 
ஏறுபல . ிழல்கள் ந ற்கிலிருந்து கிழக்கொக  கரத் 
வைொடங்குகின்றன.புரு ம்  லரத்ை கிழ ர்கைின் ைலலயில்  லரமுடிகள் 
கருப்பொக  ொறத் வைொடங்குகின்றன.இந்ை கலைவ ொல்லிகளுக்கு என்று 
ைனியொன உலகம் இருக்கிறது. அந்ை கலை வ ொல்லிகைின் உலகத்ைிற்கு 
என்று ைனியொன உலக  லரபடம் ஒன்லற  ொம் ையொரித்ைொல் எப்படி 
இருக்கும் என்று  ொன் அடிக்கடி  ிலனத்துப் பொர்க்கிநறன். 

 


