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চলি�� হে�

িমেথ্য কথা!

হে� িমেথয্ কথা! তেব সৃ জনশীল িমেথয্
চ লি��
কথা। এরকম অেনক সৃ জনশীল িমেথয্ কথার

িমলেন ৈতির হয় একজন িনমর্াতার সতয্। েসই
সতয্েকই আমরা নাম িদেয়িছ চলি��। গতকাল
৩০ জানু য়াির, জাতীয় জাদু ঘেরর সু িফয়া কামাল
িমলনায়তেনর কমর্শালার শুরুই হেলা ভারেতর
�খয্াত চলি�� িশক্ষক অরুণ গু�ার এমন কথা
িদেয়। অরুণ গু�া ভারেতর আহেমদাবােদর
‘নয্াশনাল ই�িটিটউট অব িডজাইন’- এ িশক্ষকতা
করেছন গত একুশ বছর ধের। বাঙািল না হেলও
িতিন েবেড় উেঠেছন কলকাতায়। সদা হািস-খুিশ
এবং রিসক এই মানু ষিটর কমর্শালায় কাল েবশ

মজা হেলা।
পিরচয় পেবর্র
পর ফরািস
��ৈদঘর্য্
চলি��
‘েগমওভার’ িদেয়
শুরু হেলা কমর্শালা
। অরুণ গু�া
জানােলন, এই ছিব িনেয়
আেলাচনা করা হেব
কমর্শালার েশষ পেবর্। আলাপ
এিগেয় যায় একজন িনমর্াতার নানা দৃ ি�ভি� িনেয়।
একিট চলি��েক একজন িনমর্াতা েয দৃ ি�ভি�
েথেক বানান, একজন দশর্ক েসই দৃ ি�ভি� েথেক
নাও েদখেত পােরন।
পুেরা কমর্শালা জুেড় তার নানা �ে�র উ�র খুঁেজেছ
�িতিনিধরা। পের অরুণ গু�া িনেজই এসব মজার
�ে�র উ�র িদেয়েছন । �� উেঠিছল, একিট ছিব
েদখেত িগেয় একজন দশর্ক �থম িক জানেত চায়?
েকউ বেলেছ গ�, েকউ বেলেছ অিভেনতা-অিভেন�ী
। এক ক্ষুেদ �িতিনিধ উ�র িদল, ছিব েদখেত
িগেয় ছিবর নামটাই সবার আেগ েচােখ পেড়।
উ�রটা িমেল যায় অরুণ গু�ার সােথ। এরপর
কাগজ েকেট ে�ম বানােনা, িতন ধরেনর েল� এবং

বাংলােদশ
িশ�কলা
একােডিম,
েসগুনবািগচা

অািলয়ঁস �ঁেসস,
ধানমি�

এবােরর
উৎসেবর
অন্যান্য
েভনু্য�েলা
ি�িটশ কাউি�ল,
ফুলার েরাড

েগােয়েট
ইনি�িটউট
ঢাকা, ধানমি�

তার বয্বহার, িসেনমায় শ� ও আেলার নানা
েকৗশল িনেয় আলাপ কেরন িতিন। শুধু দৃ শয্
ৈতিরেতই নয়, ছিব বানােত িগেয় নানা দৃ শয্ বাদ
েদয়াও একজন িনমর্াতার সৃ জনশীলতার অংশ বেল
মেন কেরন িতিন। িতিন আরও বেলন, একিট
চলি��েক েদখার সময় শুরুর দৃ শয্ েথেকই ভাবা
দরকার। আর েসই ভাবনাই আমােদরেক িনমর্াতার
ভাবনা উপলি� করেত সাহাযয্ করেব। একিট
চলি�� তার িনজ� সময় এবং জায়গা ৈতির কের
িনেত পাের বেলই এই িশ� এত সমৃ �। একিট
ছিবেক সমৃ � কের তুলেত নানা শ� এবং রঙ- এর
বয্বহার করেত পরামশর্ েদন িতিন।
এরপর েশষ পেবর্ কথামত ফরািস চলি��িট িনেয়
আেলাচনা করা হয়। কমর্শালািট েশষ হয় কালজয়ী
চলি��কার চািলর্ চয্াপিলন- এর উপর �ামাণয্ িচ�
‘আনেনান চয্াপিলন’ উপেভাগ করার মধয্ িদেয়।
পুেরা কমর্শালার মধয্ িদেয় উেঠ এেসেছ
বাংলােদেশর সং�ৃ িত, ভাষা ও মুি�যু ে�র কথা।
উৎসব এবং এর ক্ষুেদ ে��ােসবক ও �িতিনিধেদর
উৎসাহ েদেখ মু� হন অরুণ গু�া।
“িসেনমা হে� জাদু এবং �েতয্ক িনমর্াতা একজন
জাদু কর।” আর তাই েতা ক্ষুেদ এই জাদু করেদর
কমর্শালায় অংশ�হণ কের ভীষণ খুিশ িতিন।
- ঋ� অিন�য্ গা�ু লী

�মণকন্যা
নাজমুন
নাহার
৩৯, সংখয্াটা উে�ােল হয় ৯৩। ভাবেছন
হঠাৎ সংখয্া েকন? নাহ, সংখয্ার কথা না
। কথা বলেবা যােক িনেয়, িতিন নাজমুন
নাহার। ৩৯ বছর বয়সী এই অিভযা�ী
ঘুের েফেলেছন ৩৯ উি�েয় হওয়া
সংখয্া, ৯৩িট েদশ। এবােরর উৎসেবর
চতুথর্ িদেনর েসিমনাের অিতিথ িছেলন
িতিন। বড় পদর্ায় এেক এেক ছিব যাে�
�ািজল, আেজর্ি�না, বিলিভয়া, েপরু,
িচিল, পয্ারাগুেয় সহ আেরা নানান
েদেশর নানান জায়গার। েথেম না েথেক
িনেজর ই�ার েজাের েদেশর পর েদশ
ঘুের েবড়াে�ন। �মণই তার একমা�
শখ। এ শখই তােক িনেয় েগেছ পৃ িথবীর
৯৩িট েদেশ। মুেখামুিখ হেয়েছন িভ�ধমর্ী
নানা অিভজ্ঞতার। সিঠক পিরক�না,
�েয়াজনীয় তথয্ থাকেল খুব অ�
খরেচই কীভােব �মণ করা স�ব, তারই
বনর্না করেলন িতিন। সু ইডওয়াচসহ
আ�জর্ািতক িবিভ� সং�ায় খ�কালীন
চাকিরও কেরেছন। েরাজকার খরচ বােদ
যা জমান, তা িনেয়ই পা বািড়েয়েছন
নতুন েকােনা েদেশ। েপরুর পেথ বােস
৩৫ ঘ�া িকংবা বাই েরােড একসােথ

েপিরেয় যাওয়া িতনিট েদশ, িবিভ�
েদেশ ইয়ু থ েহাে�েলর িম�ড ডেমর্ িভ�
সং�ৃ িত, িভ� মেতর, িভ� মানু েষ ব�ু�!
এভােবই পৃ িথবীর �কৃিত, মানু ষ
িচেনেছন, েজেনেছন। লক্ষীপুর
েজলাসদেরর েমেয় নাজমুন নাহার। �ুল,
কেলজ েপিরেয় রাজশাহী পািড় জমান
রাজশাহী িব�িবদয্ালেয় রা�িবজ্ঞান পড়ার
সু বােদ। িব�িবদয্ালেয়র আেয়াজেনই
�থমবার েদেশর বাইের যান ভারেতর
মধয্�েদেশর পাঁচমািরেত। েসই শুরু....
তারপের কয্ািরিবয় �ীপ, মুন ভয্ািল,
সালার দয্ উইিন। এভােবই �মণকনয্া
হেয় উেঠন বতর্মােন সু ইেডন�বাসী
বাংলােদেশর েমেয় নাজমুন নাহার।
কখেনা একা, কখেনা িবিভ� দেল িভেড়
িগেয় আবার মােক িনেয়ও ঘুেরেছন ১৪িট
েদশ। অিভযা�ী নাজমুন নাহার আর অ�
কিদেনই হয়েতা েদশ �মেণর েস�ুির
কের েফলেবন। ১০০িট েদেশর মানিচ�
ছু ঁেয় েফলেবন লাল সবু েজর পতাকা
িনেয়। েসই অেপক্ষায় থাকেবা আমরা।
- সািময়া শারিমন িবভা

তারা িতনজন

আমােদর উৎসেবর েলােগা িফ� িনমর্াতা েশখর
মুখাজর্ী ও তার পিরবার উৎসেব েযাগ িদেত
পি�ম ব� েথেক এেসেছন। শুধু এবারই না,
গতবােরর েলােগা িফ�ও বািনেয়িছেলন িতিন।
বতর্মােন িতিন ভারেতর নয্াশনাল ই�িটিটউট
অব িডজাইন এর িশক্ষক। এবােরর উৎসেব
তার েমেয় অবি� মুখাজর্ী িশশুেদর িনিমর্ত
চলি�ে�র িবচারক। গতকাল দু পুের কথা
হি�ল তােদর িতনজেনর সােথ। েশখর
মুখাজর্ীর �ী সু ধনয্ দাশগু� জানান, “এই
উৎসব চলি�� িবষেয় িবিভ� কাজ েশখার
একিট িবরাট সু েযাগ। িশশুরা েয ভয়েক েভেঙ
ওনারিশপ িনেয় িনেজেদর মেতা কাজ করেছ
এটা খুব ভােলা লাগেছ। বা�ারা েয চলি��
িনমর্াণ করেছ েসটা েদেখও েবশ ভােলা লাগেছ
। িবচারক িহেসেব অবি� মুখাজর্ীর অিভজ্ঞতা
েকমন? িজেজ্ঞস করেল েস বেল, “েবশ ভােলা
লাগেছ। িক� চলি�� িবচার করার সময় িকছু
ি�ধা�ে� ভুগেত হয়।” েস জানায়, তার বাবার
কােছ এই িশশু চলি�� উৎসেবর কথা শুেন

বাদ িদেয় সব ধানাই-পানাই
চল্ একটা িসেনমা বানাই
িবেয়-বািড়র শুয্িটং কির,
িভিডও কির আসল সানাই।
আমরা অবাক! কী বেল আপু!
িসেনমা কী চাি�খািন বাপু!?
আপু বেল, আয় গ� বানাই
কাল িবেয়েত নতুন জামাই।
কয্ােমরা আেগই
থাকেব েরিড পা�া,
দু লার মুেখ সরবত যখন
একটা িদিব ধা�া।
েখয়াল রাখিব আ�া কের
ধা�া হেব আলেতা েজাের
িভিডওটা িঠকই হেব,
জামাই েযন না যায় পেড়।
আধা িমিনেটর লাইভ ফুেটেজ
িসেনমাটা দারুণ হেব,
বােজট ছাড়াই কাল িবেয়েত
িসেনমাটার শুয্িটংও হেব।

েস আ�হী হয় উৎসেব অংশ িনেত।
সবেশেষ েশখর মুখাজর্ী জানান, সািবর্কভােব
এই চলি�� উৎসেব কী পিরবতর্ন থাকেল,
আরও মানু েষর কােছ েপৗছােনা েযত। িতিন
বেলন, “ওেয়ব ে�েজ� আরও বাড়ােনা
�েয়াজন, ই�ারেনেটর মাধয্েম আরও অেনক
েবিশ ছিড়েয় িদেত হেব এই উৎসবেক। িবিভ�
�িত�ােনর সােথ েযৗথ উেদয্ােগ কাজ করেত
হেব। েযমন, পােশই চারুকলা। েসখােন
ওয়াকর্শপ করােনা যায়। এটা শুধু ই েযন
সাতিদেনর হইচই এ আটেক না থােক।
িশ�কলার চচর্া সারা বছেরর কাজ”। িতিন
আরও জানান “এই উৎসেব েছাটরা েয বড়
বড় কাজ করেছ েসটা ওেদর জনয্ লাইফ
েচি�ং এ�েপিরেয়� হেত পাের।”
েশখর মুখাজর্ী িনেজও একিট উৎসব পিরচালনা
কেরন। নাম িচ�কথা (ই�নয্াশনাল এিনেমশন
েফি�ভয্াল)।
- অমৃ তা�িল ে�ে��রী

তাহারা ইয়াং বাংলােদিশ
শুরু হেয় েগেছ িচলে�ন’স িফ� েসাসাইিট
বাংলােদশ এর ১১তম আসেরর চলি��
�িতেযািগতা। পুেরা উৎসব জুেড় েছাটেদর িনেয়
নানা রকম আেয়াজন থাকেলও তরুেণরাও িক�
এখােন কম �াধানয্ পায় না। এই তরুণ িনমর্াতােদর
অেনেকই বাবা-মােয়র হাত ধের েছাটেবলায় িসেনমা
েদখেত এেসিছল উৎসেব। এখন তারা পুেরাপুির
পাকা িনমর্াতা! তাই তারা তােদর িসেনমািট
দশর্কেদর েদখােত িনেয় এেসেছ এবােরর উৎসেব।
“তরুণ চলি�� িবভাগ” নােম তরুণেদর এই
িবভােগ জমা পেড়িছল �ায় একশত চলি��। এর

হাি�মািটম িটম
ওরা ইশকুল িটম

মেধয্ িনবর্ািচত ২২িট চলি��গুেলার মেধয্ �থম
পেবর্ ১১িট চলি�� গতকাল ৩০ জানু য়াির জাতীয়
জাদু ঘেরর সু িফয়া কামাল িমলনায়তেন �দিশর্ত
হেয়িছল।
তরুণেদর িনিমর্ত এই চলি�� িবভােগর িবচারক
িহেসেব থাকেছন চলি�� িনমর্াতা অিমতাভ েরজা
েচৗধু রী। �দশর্নীর শুরুেত সকল িনমর্াতােদর মে�
ফুল িদেয় বরণ কের েনয়া হয়। এই পেবর্ িনমর্াতারা
তােদর িসেনমা বানােনার অিভজ্ঞতািট অ� কথায়
দশর্কেদর সােথ িবিনময় কের।
এবােরর উৎসেব ‘ফাদার’ চলি�� িনেয় এেসেছ

আহেমদ তািনম। তার চলি�� িনেয় িজেজ্ঞস করা
হেল েস বেল, তার চলি�ে� একজন িপতা কীভােব
তার স�ােনর ভিবষয্ত এর জনয্ পথ ৈতির কের
যায় তাই েদখােত েচেয়েছন। একিট জুতােক েক�
কেরই তার িসেনমার কািহনী। পূ েবর্ আরও অেনক
িসেনমা বানােলও এবারই �থম উৎসেব িসেনমা
িনেয় আসা।
শুরু হেয় েগেছ তরুণ িনমর্াতােদর এই চমৎকার
িসেনমাগুেলার �দশর্নী। একই েভনু য্েত আজ
েদখােনা হেব বাকী ১১িট চলি��।
- নওশীন আনজুম

শাহবােগর পাবিলক লাইে�ির েহাক িকংবা িশ�কলা একােডিম; অথবা েহাক না উৎসেবর েমাট ৬িট
েভনু য্র েযেকােনা একিট। সকােল িকংবা দু পুের েভনু য্গুেলােত এেল আপনার েচােখ পড়েব �ুেলর
েপাশাক পরা এক ঝাঁক িশশুর উ�াস এবং উৎসেবর গুরু�পূ ণর্ অিতিথবৃ ে�র। িশশু হেলও তােদর
েদওয়া হয় েযেকােনা �া�বয়�েদর মেতা সমান গুরু�। এমনিক িকছু েক্ষে� তােদর েচেয়ও েবিশ।
িক� যারা তােদর এই আপয্ায়েনর জনয্ সকাল-দু পুর খাটেছ তােদর কথাও েতা েশানা দরকার! উৎসেব
�ুেলর িশশুেদর বােস কের িনেয় আসা েথেক শুরু কের চলি�� �দশর্নী েশেষ তােদর আবার �ুেল
েপৗঁেছ েদওয়া পযর্� সকল কাজ কের থােক নয় সদসয্ িবিশ� একিট দল। যারা পুেরা উৎসেব ‘�ুল
িটম’ নােম পিরিচত। এই সবর্দা সি�য় িটেমর িলডার আ�ু ল জ�ার কাশিফেমর সােথ কথা বেল জানা
যায় তার দেলর সদসয্েদর অ�া� পির�েমর কথা। েভার ছয়টা েথেক তােদর কাজ শুরু করেত হয়।
আর �েতয্কবার শুধু উৎসেবর সময় �ুেল �ুেল িগেয় তােদর কাজ করেত হেলও এবার কাজ শুরু
করেত হেয়েছ উৎসেবর অেনক আেগ েথেকই। ‘েরাড েশা’ নােমর একিট কমর্সূচীর মাধয্েম এই দল
উৎসেবর আেগই েপৗঁেছ িগেয়িছেলা রাজধানী ঢাকার েমাট ৬িট �ুেল। েসখােন িগেয় তারা �দশর্েনর
আেয়াজন কেরিছেলা েবশ কেয়কিট িসেনমার। কাশিফম বেল, ‘েরাড েশা’ এর উে�শয্ িছেলা �ুেলর
বা�ােদর উৎসবমুখী করা। এর ফলাফলও পাওয়া যাে�। িশক্ষেকরা তােদর অধীেন বা�ােদর িনেয়
আসেছন িনজ উেদয্ােগ। এখন পযর্� �ায় ১৫িট �ুল িবিভ� েভনু য্েত েপৗঁেছ িগেয়েছ। উৎসেবর বািক
িদনগুেলােতও আেরা িকছু �ুল আসেব বেল জানায় কাশিফম।
- নািগর্স মনামী হািমদ
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The Puppet Show
of Filmmaking
On the third day of the week, our young
ﬁlmmakers attended a workshop on ﬁlm
appreciation with Arun Gupta. Gupta is the
Head of Department of Film at the National
Institute of Design in Ahmedabad, India, and
has been teaching ﬁlm for 21 years.
Pepper-haired and spectacle, the whole
auditorium fell in awed silence as Gupta
started the workshop talking about how
excited he was to be in Bangladesh and how
he appreciated this part of the Bengal.
The delegates ﬁrst watched the French short
ﬁlm ‘Game Over’, and then Gupta went over the elements
of ﬁlm. Through his mystical storytelling and engaging style
of conduct, Gupta went over how composition, camera
placement, colors, frame size, actors, and dialogues, are
carefully and meticulously placed in order to make a good
ﬁlm. “Nothing in a good ﬁlm is an accident. Everything is by
design.” Gupta then demonstrated this intricate and
detailed art of manipulation by going back to the ﬁlm
‘Game Over’ and analyzing all its elements shot by shot.
In regards to the complex storytelling medium of

ﬁlmmaking, Gupta excellently took the enchanted young
ﬁlmmakers on a magical journey of deconstructing a ﬁlm to
its core elements and analyzing how each element is
carefully placed and controlled, as if in a puppet show, to
invoke its intended emotions in the audience. The
delegates are sure to have absorbed a whole lot about
ﬁlmmaking and ﬁlm appreciation through this short
workshop, and we can only imagine how they use it in their
future ﬁlms!
- Raidah Morshed

Gupi and Bagha In Colours!
You can't really look away from the banner of 'The Story
of Gupi Bagha' when you enter the festival premises. The
ever-lively folk patterns of the animation brought out the
best of Gupi and Bagha. Shilpa Ranade spared a few
minutes for the bulletin team to talk about her ﬁlm. She
mentioned she illustrates books for children. She was
working on a book written by Gulzar, and the thought of
working on the original Satya delicacy. She grew up
watching Satyajit Ray's ﬁlms. Regardless she's an
illustrator by profession, she felt like making an animated
version of her favorite movie because, why not? Team
Popcorn Diaries wanted to know about the hurdles she
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met while making the ﬁlm. She mentioned about Children
Film Society, India. CFS India funded her ﬁlm, initially.
Little kids pulling oﬀ such a vibrant festival, wasn't a very
foreign scenario to her since she has seen such festival
within her borders. Yet we asked if she could distinguish
CFF India from Bangladesh. What better way to celebrate
the magic of ﬁlms through the hands of little shooting
stars, which is happening in both of the countries, so
shouldn't really do so. Do grab the screening schedule,
folks to have a wild trip down nostalgia. The new version
of Gupi-Bagha might blow your minds.
- Syeda Ashfah Toaha Duti
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