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প্রদর্শর্ালার নিউভরটর টিভের সভে নর্ল্পী সনম্বৎ সসনগুপ্ত (োভে)। নিছভন তাাঁর আাঁিা
ছনব।— ননজস্ব নিত্র।

Exhibition curator and team in Milan with Sen in front of his painting Leonardo Labyrinth

বদলে যাওয়া ‘ক্রিক্রিয়াক্রিটি’র
ছক্রব, ক্রিোি-প্যাক্ররলেও প্রশংক্রেত
েক্রিৎ

Painting about Christianity
changing, appreciation of artist
Sen in Milan and Paris

ননজস্ব সংবাদদাতা

Our own correspondent

বদভল নিভেভছ ‘নিনিোননটি’। দানব নর্ল্পীর। নবশ্বখ্যাত সৃনি
‘লাস্ট সািার’-এর সেসােনেি িাভল নিস্টীে প্রোভবর ছনবর
ধাাঁি সেেন নছল, এ েুভি সতেন নে। বলভছন নিত্রী সনম্বৎ
সসনগুপ্ত। নেলান আর িযানরভস সম্প্রনত তাাঁর ছনবর প্রদর্শনী হল।
ননভজর সিইনটং-এ সসই বদভল োওো নিস্টীে সোভজর প্রনতফলন
ঘটাভনার সিিা িরভলন নর্ল্পী।

Christianity has evolved, claims the artist. Paintings
influenced by Christianity in the era of the world famous
creation of the painting 'The Last Supper' and those of
today are marked by their difference because of this
change says artist Shombit Sengupta. Recently his
artwork was on exhibition in Milan and Paris. The artist
has tried to capture reflections of the newness in
Christian society in his paintings.

সনম্বৎ সসনগুপ্তর ননভজর সৃনি সে ঘরানা, সসই সজিানরজে
স্ক্র্যাম্বলড ইনস্টভলর্ন আভটশরই সন্তান নেলান আর িযানরভস
প্রদনর্শত তাাঁর িাজগুনল। তার েভধয ‘নলওনাভদশ া লযানবনরন্থ’ আর
‘সরভনসাাঁ সেভলানড’ আলাদা িভর নজর সিভ়েভছ সিইনটং-এর
সেেদারভদর। িত োভসই িলিাতার অ্যািাভডনে অ্ফ ফাইন
আটশভস তাাঁর সজিানরজে ঘরানার সছাট্ট এিটি প্রদর্শনী িভর
নিভেভছন প্রবাসী নর্ল্পী সনম্বৎ। রং-তু নলভত োব প্রিাভর্র প্রিনলত
নানা ধারার বাইভর নতনন সে নতু ন ধারার জন্ম নদভেভছন, তা
প্রর্ংসা সিভেনছল িলিাতাে। ইউভরাভিও তাাঁর িাজ এিই োভব
সিাখ্ টানল।

Translation

The artwork exhibited at Milan and Paris belong
to Gesturism scrambled Installation Art, a style
promulgated by Shombit Sengupta himself. Among them
'Leonardo Labyrinth' and 'Renaissance Melody' have
caught the eyes of art critics. Only last month Shombit’s
art in Gesturism style was put up at an exhibition in the
Academy of Fine Arts in Kolkata. This new style he has
created lies outside the conventional forms of expression
with paint and brush, and garnered much praise in
Kolkata. His work got widespread acclaim in Europe as
well.

