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బొభైలెల్లగూ క కాయణం; తర్వయత అ తెలా గడడమూ, కళ్ా చుట్టో నలుపూ, కకర్వాకర్ణాగా
ర్వ్పుకట్టోన వకిితయమూ... ఆవన్నృ కలసి తల్లావజ్ఝల శివాజీ గార్ణతో మాట్లాడదం ఄనిపంచేల్ల
చేశాయి. కలవగానే ఄస్సలు తెయలే లేకుండా ఎంత తేలగాా తన అవయణలోకి అహ్వయనించార్వ్
ఄనిపస్ింది గాన్న, లోల క గట్టోభనిషి తన ఄంచనాలు తాను వేస్కునాృకనే ఆదంతా ఄని
కూడా ఄనిపస్ింది. ఆంటర్వ్యూ క గంటపాటు ఏ విర్వమాలూ లేకుండా సాగంది. అమన
అలోచనా వేగానిృ ఄందుక్టలేక తయచూ చతికిలడే అమన వాకుు క్టుసార్ణ టెలగ్రాఫిక్ భాషని
తలపస్ింది. సార్వనిృ వెలబుచేేసిం తర్వయత ఆక అ వాకాలు పూర్ణికావాలసన బాధతకి
చేతులుదులపేస్కుంట్లయి.

స్భక్షంలో

ఈనృవారైతే

అ

మిగతా

వాకానిృ

అమన

హ్వవభావాలోానూ, చేతుల అడంపులోనూ చదువుక్టవచుే. (ఆల్ల చదువుక్టగలయనృ నభైకం
అమన శ్రోతలపై ఈంచుకుంట్లరు.) ఆకుడ చదివేవార్ణకి అ వీలుండదు గనుక, అ వాకాలృ నేను
పూర్ణి చేశాను. ఄనుమానంతో అమన కూడా కసార్ణ ఄంతా చదివి చూస్కునాృరు. ఇ ప్రశ్ృలోా
ఄమామకంగా ఄవుట్ైడ ప ప్రశ్ృల్లా ఈనృవి నేను తరురు చేస్కునృవి. ఆైడ ప
ప్రశ్ృల్లాంట్టవాట్ట విషమంలో నరేష్ నునాృ, ప.మస్. చారీ గారుా సామం చేశారు. వార్ణదుర్ణకీ
ధనవాదలు. ~ మెహె ప

తల్లా వ జ్ఝ ల శివశ్ంకయశాస్త్రి, మొకుపాట్ట నయసింహశాస్త్రి మీ తాతగారుా కద,
దదపు ఄందర్వ్ ండతులో కళాకారులో ఐన ఆంట్లా వాతావయణం ఎల్ల
ఈండేది?
ఄవును ఄందర్వ్ ండతులూ చదువుకునృవాళ్ళే. ఐతే, అనెస్ోగా చెపాౄలంటే మాకు
బాలమం లేదు. మా నానృ స్ంస్ుృతం చెపేౄ లెకేయరుగా చేసేవారు. చాల్ల చినృ వమస్లో
చనిపోరురు. మం ఏడుగురు ఄనృదమ్మైలం. నేను ఐదవవాణ్ణా. మాది ంగోలు. గుడసెల్లాంట్ట
ఫళ్ేండేవి... ఄందులో ఒ మాదిర్ణ చదువునాది.
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కాన్న అ పో & కలే ప విషమంలో భటుకు కంత
స్దుపామం

ఈంది.

మా

తాతగారు

తల్లావజ్ఝల

శివశ్ంకయశాస్త్రి గార్ణ దగాయ ఐదరు భాషలోా పుస్ికాలుండేవి.
పలాలకి ఎవరెవర్ణకి ఏ అస్కుిలునాృయో వాళ్ేకి కావాలసన
పుస్ికాలు దగాయ పెటేోవారు. అమన దిహేను దహ్వరు
భాషలోా పాండతమ్మనాృమన. (జాతక కథలృ డైరెకుో పాల
భాషలోంచి ఄనువాదం చేశారు.) కాఫట్టో అమన దగాయ యష
పుస్ికాలు యష భాషలోనే వుండేవి, జ్యై పుస్ికాలు జ్యై
భాషలోనే వుండేవి. ఄవేమిట్ల మాకు ఄయీభయ్యవి కావు. నేను చినృౄట్టృంచీ బొభైలు గీసేవాణ్ణా.
ఆంగీాషు, తెలుగు పుస్ికాలోా కూడా బొభైలే చూసేవాణ్ణా. మ్మందు బొభై బాగుంటే పొయెట్రీ
చదివేవాణ్ణా. ఄటోబొభై బాగుంటే నవల చదివేవాణ్ణా. కాఫట్టో తాతగారు అ పోకి స్ంఫంధంచిన
పుస్ికాలు నా దగాయ పెటేోవారు. ఄవేమిటని తియగేసేవాణ్ణా. స్రే ఆక ఆంట్టకి తయచూ పెదువాళ్ళే
భహ్వండతులూ ఄనిృ పారీోలవాళ్ళే కలే పసవాళ్ళే వివిధ కుల్లలవార్వ్ తాతగార్ణ క్టస్ం వస్తి
వుంటే చూసేవాణ్ణా. కాఫట్టో ఆంట్లా చదువు, సాహితం, కళ్లకు స్ంఫంధంచిన వాతావయణం చాల్ల
బాగా ఈండేది. ఈయోగంచుకునాృనా లేద ఄది వేరే స్ంగతి. నాకు ఏమైనా చెపేౄ నాట్టకి వాళ్ే
వెళ్ళేపోరురు. తాతగార్ణకి చాల్లకాలం పుస్ికాలు చదివిపెటేోవాణ్ణా. అమనకి చూపు పూర్ణిగా
పోయిం తర్వయత సామంత్రం అరు - ఏడుగంటల నుండ తెలావారుఝామ్మ రెండునృయ దకా
సాగేది. ఄయినా ఎపుౄడూ ది వాకాలు దటేవి కాదు. అమన వాట్టని ఎకుువ ఎక్సపెాయి
చేస్తిండేవారు. ఄవన్నృ నాకు బాగా ఄయీభయ్యవి కావు. నా డగ్రీ ఐన నాలుగేళ్ేకి (1977లో)
పోరుర్వమన.

డగ్రీ ఐన తర్వయత...?
డగ్రీ ఐన తర్వయత నేను ఎకుువకాలం ంగోలులో లేను. భద్రాస్లో, తిరుతిలో
ఫంధువుల దగాయ ఄకుడా తిరుగుతూ వుండేవాణ్ణా. తర్వయత జ్యృలజ్ం చాల్ల ప్ౄని ఄనుకుని,
దంతో ప్రంచానిృ ఈదూర్ణంచవచేనుకుని (సినిమా వాళ్ేకి సినిమా పచుేంటుందే ఄల్లగ)
వెర్రివాడల్లగ హైదర్వబాద్ వచిే అంధ్రభూమి త్రికలో చేర్ణపోరు.
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కళ్ వైపు వెళాా ల నృ క్టర్ణక ఫలంగా ఎపుౄడు మొదలంది?
మా తాతగారు శివశ్ంకయశాస్త్రి గారు శిలౄకారుడు కూడా. బొంబాయిలోని జెజె అ పో్
కాలేజిలో చదుకునాృరు కూడా. ఄల్లగే ప్ౄ ల వార్ణది, పెయింట్టంగ్సస చేమగలరు. కాఫట్టో
అమన దగాయ అ పో బుక్స ఈండేవి. మొకుపాట్ట నయసింహశాస్త్రి గారేమో మా ఄభై నానృగారు.
అమన పఠాపుయం నుంచి తయచూ వచేేవారు. అమనకి తెలీని స్బ్జెకుో లేదు. ఆదుర్ణ దగార్వ అ పో
క్రిట్టసిజ్ంకు

స్ంఫంధంచిన

పుస్ికాలు

వుండేవి.

హెయెరీీడ్,

ఎపొలనే ప,

డాకో ప

అనందకుమాయసాయమి వాసాలూ... ఆల్లగ. కాఫట్టో మ్మందు సాహితం కనాృ చిత్రకళ్ మీద అస్కిి
భళ్ళేంది. వయల్డడ అ పో మూమెంట్టస, అర్ణోస్ోల ఫయోగ్రఫీలు ఆవన్నృ నేను ఎసెససెలీస (SSLC)
నుంచీ సీర్ణమస్గా చదవటం మొదలుపెట్లోను. ఎనో ృ ఄరున న త్రికలు చూసేను.. వి.అ ప. చిర
గార్ణ ‗శిలౄ‘ మగజై, .సి. గంగూల ‗ర్వ్ం‘ మగజై ఆల్లంట్టవి. భరీ చినృతనంలో ఆంట్లా
స్దుమ్మకుతో బొభైలు వేసేవాణ్ణా. ఎవరీృ నడవన్నమకుండా బొభైలు వేసేవాణాని తాతగారు నా
మీద క దం కూడా ర్వశారు. కాన్న ఆంట్లావాళ్ళేవర్వ్ నాకు ఆది చదువూ ఄది చదువూ ఄని
చెౄలేదు. సాహితం కూడా ఄంతే. శ్రీశ్రీ, చలం, కృషాశాస్త్రి వంట్ట వాళ్ేందరీృ నేను సంతగానే
కనిపెట్లోను. నా ఄంతట నేను చదివి తెలుస్కునాృను. వీళ్ేంతా మా తాతగార్ణ ఫ్రండ్స ఄని,
తాతగారు సాహిత త్రికలు నడపాయన్న.. ఄంతా అలస్ంగానే తెలసింది.
ఄల్లగే అ రోజులోా కృషాశాస్త్రి గారు తయచూ మా ఆంట్టకి వచేేవారు. అమన కారు
వాళ్ేబాెయి బుజాెయి నడపేవాడు. ఄల్ల వచిేనపుడు కసార్ణ బుజాెయిగారు నేనిల్ల బొభైలవీ
వేమటం చూసి (మామూలుగా ఎపుౄడూ ఫమటే కారోా వెయిట్ చేస్తి వుండేవారు),
చెపాౄపెటోకుండా, భద్రాస్ నుంచీ వస్తి క దంతపు పెటెోలో ―విస్ ప ఄండ్ నూట‖
వాట పకల ప బాకూస, కనిృ కుంచెలూ నాకు ఆచాేరు. ఆక అ రోజు భహదనందంతో నాకు జ్యయం
వచిేనటోయింది. అ పెటెోను మ్మదుులుపెటుోకునాృను. నెభైదిగా వాట్టని వాడటం మొదలుపెట్లోను.
అమన తెచిేచిేన కల పసతోనే నాకు పెయింట్టంగ్స మీద అస్కిి పెర్ణగంది.
పెదురుక భద్రాస్లో ఄనృగార్ణ దగాయకు వెళ్ళేనపుౄడల్లా సిట్టసెంట్రల్డ లబ్రరీ, కనెృమెర్వ
లబ్రరీ, ఄమెర్ణక కానుసలేట్ లబ్రరీలోా చదువుకునేవాణ్ణా. కానుసలేట్ లబ్రరీలో ర్ణపరెసర్వ్ంలో
లబ్రేర్ణమ భధ్యహృం లంచకెళ్ళి నాకు తాళ్ం ఆచిే వెళ్ళేవాడు. ఄకుడ ఎనో ృ పుస్ికాలోా
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పెయింట్టంగ్స

గుర్ణంచి

ఎంతో

స్ోడీ

చేశాను.

ఆంప్రెషనిస్ోలు,

ఎక్సప్రెషనిస్ోలూ,

పోస్ో

ఆంప్రెషనిస్ోలూ... చైన్నస్, జ్న్నస్, కర్ణమ పెయింట్టంగ్స... ఆవన్నృ బాగా చూశాను. శిల్లౄల మీద
ఎనిృ పుస్ికాలు చూశానో ! ఆక ఄభర్వవతి మాకు దగారే కావటంతో బౌదూశిలౄం మీద బాగా పచిే
ఈండేది.

జ్యృలస్ో ఐన తర్వయత అ పో మీద ర్వసేవార్వ?
చాల్లకాలం ఄవే చేశాను. ఫహుశా హైదర్వబాదులో ఎనభైల తర్వయత ―ఈదమం‖ త్రిక
వచిేన తర్వయత ఇ ఎగెబిషనావీ జ్ర్ణగనపుడు అ పో మీద అర్ణోస్ోల మీద ఎకుువగా ర్వసింది నేనే.
ఄౄట్లా ఢిలీాలో1850 నుంచి 1950 వయకూ ఇ వందేళ్ే భధ వేసిన ఫ్రంచి అర్ణోస్ోల
పెయింట్టంగ్ససలో కుకుర్ణవి రెండేసి ర్ణజినల్డసని తెపౄంచి ప్రదర్ణశంచారు. ఄపుౄలు చేసి తిౄలు
డ వెళ్ళే ర్వత్రింఫవళ్ే ఄకుడుండ ఄవి చూసి వచాేను. తర్వయత అ భధ పకాసో ర్ణజినలుస
250 వచాేమంటే నేనూ, మోహ గారు బొంబాయి ర్ణగెతాిం. ఄల్ల అ పచిే ఈండేది. భర్ణ
ఄవన్నృ ర్వరులగా, వాట్ట గుర్ణంచి ర్వసేవాణ్ణా.

ర్వసినవి ఒ పుస్ి కంగా ఎందుకు వేమలేదు?
ఆపుౄడు ఆంటరెృట్ వచిేంది. ఄది లేని రోజులోా దేనిమీన నా ఎవర్ణకైనా అస్కిి ఈంటే
పుస్ికాలు చదివి వాడ తిౄలు వాడు డాలసందే. మం చినృపుౄడు కషోడ వెతుకుుని
చదువుకునృవన్నృ ఆపుౄడు స్లువుగా నెట్ లో చూస్క్టవచుే. ఄందుకే గతంలో ర్వసిన వాసాలన్నృ
కలప పుస్ికంగా వేసే అస్కిి పోయింది.

ఄడవులోా , గర్ణజ్న ప్రంతాలోా తిర్ణగన ఄనుబవం ఈనృ మీరు, చినృ కథలు,
వాసాలు

మినహ్వయిసేి , ర్వసింది

ర్వసిలో

బాగా తకుువని, యచయితగా

పాఠకలోకానికి బాకీ ఈనాృయని భరో అరోణ?
వర్ణుంగ్స జ్యృలజ్ంలోంచి తపుౄకునృ తర్వయత నేను ఎజివోల ని మీద చాల్ల
స్ంవతసర్వలు గర్ణజ్న ప్రంతాలోా తిర్ణగన మాట నిజ్మ. కాన్న ఄంతకుమ్మందే నేను ఒ డజ్ను
కథలు ర్వశాను, నాలుగు నవలకలు ర్వశాను. పుర్వణం స్బ్రహైణశ్యైగారు, బమిడపాట్టగారు,
ఆతయపెదులు ఆంకా కదిుభంది మిత్రులు వాట్టని చాల్ల బాగునాృమనాృరు. క నవలల పోటీలో
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ఄవారుడ కూడా వచిేంది. కాని తర్వయతెందుక్ట నాకే ఄనిపంచింది... I am not a writer.
తయవాత నాకే కట్ల ఄరో తౄ ఄవేం నచేలేదు.

ఄవి మీ ఏ కలమానాలృ ఄందుక్టలేకపోరుయి?
నా వయకూ వసేి భన సాహితంలో మొదట్టతయం, రెండవతయం భహ్వపురుషులునాృరు వార్ణ
సాీయిలో ర్వరుల. లేద, ప్రంచసాహితం ఄంతా చదుతునాృం గనుక, వాళ్ేందరీృ కాదని
ఆంక్ట కతి శైల ఏభనాృ తేగలగేటుో ర్వరుల. ఄవేం లేకుండా అ పోలెస్గా ర్వమకూడదు. ఆపుౄడు
వందలభంది తెలుగుయచయితల దగాయ భంచి థం ఈంటుంది, కథ ఈంటుంది, ఫహుశా
ఄనుబవం కూడా ఈంటుంది. కాన్న ర్వమటం దగాయకి వచేేటౄట్టకి, ఄవేమో ఎకుువభాగం
లకుపడతల్లా

ఈంట్లయి.

ఄతితకుువభంది
బాగుంట్లయి.

ఄంటే

యచనలే
ఇ

భూమి

ఫదులయ్యలోగా భనం చలం కనాృ
బాగా ర్వమకూడద? శ్రీశ్రీ కంటే
ప్ౄకవితయం ర్వమలేమా? ఎపుౄడూ
వాళ్ళేనా?

ఄని.

చాల్లభంది

ప్రమతృం మాత్రమ చేమగలగారు.
ఄరుదుగా

కర్ణదురే

అ

సాీయికి

వెళ్ేగలగారు. మిగతావాళ్ేకి ఄస్లు శైల ఄనేది ఈండదు. చాల్లభంది ఄంటుంట్లరు ‗శైల
వస్ివుని మింగేసిందీ‘ ఄని. తెలుగు కథలోా శైల వచిే వస్ివుని మింగేసినంత ప్ౄ కథలు నాకు
తెలసి నేనెపుౄడూ చదవలేదు భర్ణ. ఆక ఆదివయకట్టవాళ్ాంట్లర్వ, వాళ్ళేవర్వ్ ఄంతదకా ర్వనివయరు.
తభ యచనలోా వాళ్ేకా ప్ౄ బాలెనుస ఈంది. ఄంచేత నావయకూ నాకేం ఄనిపంచిందంటే నేను
సాహితానికి నికి ర్వనూ ఄని. నేను పాఠకుడని మాత్రమ. ఎంతోభంది భనుషులీృ భనస్ితాయలీృ
దగాయగా చూసిచూసీ జీవితం గడచింది నిజ్మ. ర్వమదగావీ, చెపాౄలనిపంచేవీ బోలెడు ఈంట్లయి.
కాన్న, నిజ్ంగా చెపేౄదగాయకు వచేేస్ర్ణకి అ పోనిస్ిర్వ్ ఄంట్ట ఏదో తెలమని నిర్ణాిత కూడా ననుృ
వెనకిు ల్లగంది.
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ఄంటే ఄనుబవాలృ చెపుౄకునే ఆ స్ీ మెంట్ గా యచన కనాృ బొభై బాగా
నికచిేంద?
ఄల్ల ఄన్న కాదు. I don‖t know whether I am really an artist. పచేయితే
ఈంది. ఈనృంత మారన నా మిత్రుల కనాృ నేనేదో ఎకెసల్డ ఄయినటేోం కనళ్ళేదు. కాన్న కూరుేని
సినిసమ పగా ప్రేభతో బొభైలు వేసాిను. ఄవి ఎట్లో ఈనాృయో నాకు తెలీదు. చాల్ల చాల్ల
బొభైలు వేశాను గాన్న, గత దేళ్ేగానే రెండుమూడుసారుా ర్వజుగార్ణతో కలసి ఎగెబిషస
పెట్లోను. ఆటీవలకాలంలోనే ఫ్రండ్సకి చూపంచటం దకా వచిేంది. అ యకంగా i am very late
starter. యచన కంటే బొమై మీదే నాకు ప్రేభ ఈంది.

Ananda

K

Coomaraswamy

ల్ల

అ పో ,

ఫిల్లస్ఫీ,

study

of

traditions and civilizations కి ఈయోగడే ర్ణజినల్డ యచనలు మీ
నుంచి వసాి మ ని ఎంతో అశించిన వార్ణని మీరు నిర్వశ్ ర్ణచాయని ఄంట్లరు?
ఎవయనాృరో నాకు తెలమదు గాన్న - ప్రచీన భాయతచిత్రకళ్, గుహలచిత్రకళ్, ఄల్లగే
ప్రంచవాి చిత్రకళ్ మీద చదివి, చూసిన నాకు బాగా జాాకశ్కిి ఈందనుకుంట్లను. వాట్టటా
బాగా ఆషోమూ, మ్మచేట్ల, ప్రేమా ఈనాృయి. వాట్ట స్ంగతంతా ఄదో తిమట్ట జ్యయంల్లగా
ఈంటుంది. ఄందువలా i can speak about them, to some extent. ఄయితే పుస్ికం
ర్వమటం దగాయకు వసేి, చెపాౄను కద, ఄయీం యీం లేననిృ స్వాలక్ష కాయణాలు వెనకిుల్లగుతాయి.
ఐనా అ పో గుర్ణంచి ర్ణవూలూ ఄవీ ర్వస్ినృపుౄడు ఄకుడకుడా sporadic గా నేను గభనించిన,
నాకు ఆషోమైన విషరుల గుర్ణంచి ర్వస్తినే ఈనాృను.

క్రాఫ్టో మాత్రమ ఐనదనిృ అ పో చేసేది ఏమిట్ట?
కానొక సిీతిలో క్రాఫ్టో అరుో ఄనే మాట తౄయితే కాదు. ఈదహయణకి, భట్టోతో కుండ
తరురు చేమటంలో అనందం ఈంది, దనిృ అ సారె మీంచి న్నట్గా తీమటం... ఆట్స ఎ
బ్యట్టఫుల్డ అ పో. చేతగాకపోతే భళ్ళే డన ఆంతకషోమూ వయీమైపోతుంది. So, the beauty
and aesthetics of making a thing... కదని గుర్ణంచి ప్రమతృం చేస్తి ఄందులో
ఈండటమ అరుో. అ నితనమ ని. అ చేసే నిలో ఈండే అ క్రాఫ్టో అరుో. యోగం గుర్ణంచి
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చెపేౄటపుౄడు క మాట ఄంట్లరు, ‗యోగః కయైస్ కౌశ్లమ్‘. ఄంటే dexterity in action
is yoga. ఄది అ పో.
ఆంతకనాృ మ్మఖ్మైన పాయింటేమిటంటే... ఇ ప్రంచంలో ప్ౄ ప్ౄ శిల్లౄలూ, ప్ౄ
ప్ౄ పెయింట్టంగూస ఏమీ తెలీకుండా, ఏమీ చదువుక్టకుండా ప్రచీన మానవుడు కళాకారుడగా
ఆంతే సిౄర్ణట్తో, ఆంతే ఉపుతో, ఆంతే వండ పతో బొభైలు చేశాడు. ఏ చదువూచుటుోఫండలూ
లేకుండా గర్ణజ్నులు చకుగా లోహంతో భట్టోతో లేద గోడ మీద యంగులోి బొభైలు చేశార్వ్
వేస్ినాృరు. వాట్టలోా ఈండేటువంట్ట breivty, వాట్టలోా ఈండేటువంట్ట sense of beauy,
వాట్టలోా ఈండేటువంట్ట అధునికత.. సోకాల్డడ అధునిక చిత్రకళ్లోనూ శిలౄకళ్లోనూ నాకైతే
కనళ్ళేదు. నాట్ట ప్రచీన గుహ్వచిరలు, నేట్ట గర్ణజ్న శిల్లౄలూ ఄతాధునిక దృషిో గలవి.
ఄయితే, క్రాఫ్టో కటే ఈంటే చాలదు. చాల్లభంది కుంచె
టుోకుంటే బ్రహ్వైండంగా వేమగలరు. క్రాఫ్టో ఈంటుంది. చెంబు
బొభైంటే చెంబు బొమాై, టేబుల్డ బొభైంటే టేబుల్డ బొమాై,
పోయీయిటంటే పోయీయిట్ట భంచినితనంతో ఄల్ల వేసేసాిరు.
కాని, యచనలో శైల ఎల్లగైతే దనిృ పైకి ల్లగుతుందో... ఄంటే
ఈదహయణకి కడు దిగులుడ మఘంతో తన బాధ ఏదో
చెపుౄకునాృడు; దని గుర్ణంచి ఄదే స్ంస్ుృతం, తెలుగూ,
తమిళ్ంలో ఄందర్వ్ దలు ర్వసాిరు. కాన్న కాళ్ళదస్ల్లగ
ర్వమలేకపోరురే భర్ణ? ఎందర్ణక్ట క్రాఫ్టో ఈంది, భాష తెలుస్, దలునాృయి, వాకయణం
చదువుకునాృరు. భర్ణ కాళ్ళదస్ గుర్ణంచే ఎందుకు చెపుౄకుంటునాృం? ఄంటే, క్రాఫ్టో దట్ట
క్రియ్యట్టవిటీ – నితనానిృ దట్ట ఉహ్వశ్కీి, సందయశ్కీి – ఈంటే ఄపుౄడు ఄది work of art
ఄవుతుంది. ఈదహయణకి... ప్రంచంలో ఎనో ృ బమంకయమైన యుదూలు జ్ర్ణగాయి. అ చూసిన
భహ్వపురుషులోా కంతభంది యచయితలు కావాలు ర్వశారు, కథలు ర్వశారు. ట్లల్డసాోయ్ ―వా ప
ఄండ్ పీస్‖ వంట్ట పెదు నవల ర్వశాడు. ఄల్లగే బమంకయమైన రెండో ప్రంచయుదూం, సాౄనిష్
తిరుగుబాటు, సివిల్డవా ప ఆవన్నృ చూసాడు కామన. చూసి ఒ పెయింట్టంగ్స గీశాడు. ఄల్లంట్ట
స్బ్జెకుోతో ఄంతకుమ్మందే ఎందరో ఎనో ృ పెయింట్టంగ్సస గీశారు, శిల్లౄలు చెకాురు. భర్ణ పకాసో
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―గుయెర్ణృకా‖నే ఎందుకు కునపెటుోకునాృమూ ఄంటే... అమన సంత క్రియ్యట్టవిటీ ఈంది
ఄందులో.
క క్రియ్యట్టవ్ ఐడరు ఄనేది ఄది ఄతాధునికం కావొచుే, ఄతంత ప్రచీనమూ
కావొచుే, దంతో నిమితిం లేదు. క కళాఖ్ండంగా నువెయట్లా చూపంచావనేది మ్మఖ్ం. ఄకుడకు
వచేేటౄట్టకి న్న సంత శైల, న్న సంత గీత, న్న సంత భాష మాత్రమ నినుృ కాపాడతాయి.
ఈదహయణకి తీగ వాయిదలునాృయి. కంతభంది మామ చేసి ఄదుేతాలు చేసి వాట్ట స్ంఖ్
తగాంచినవాళ్ానాృరు, పెంచినవాళ్ానాృరు. రెండు వయొలనాను కలప క వయొలగా చేశాడు
కామన. ఎందుకు? ఄతని సలబం క్టస్ం కాదు. కతిదనానేృదో చూపంచాలని. ఉర్ణకే
వస్ివుగా కతిదనం కాదు, వాదం వాయించటంలో కూడా. ఄదే వాడ క్రియ్యట్టవిట్ట, వాడ శైల,
వాడ స్ృజ్నాతైక ఉహ్వశ్కిి.
శ్రదూగా కూచుని నితనంతో చకుట్ట కుండను చాల్లభంది చేసాిరు. కాన్న ఎవరో కడు
దంట్లా చినిృచినిృ మారుౄలు చేసాిడు, ఏదో చినృ డజై పెడతాడు, ఎకుడో చినృ మ్మచేట చేసాిడు.
దనిృ కాలేడంలో కే యంగు వచేేటుోగా, తీరుగా వచేేటటుోగా చేసాిడు. వాడు అర్ణోస్ో.

ఄంటే వట్టో నితనానికీ భనన నదేదో—
కాదు ‗వట్టో‘ కాదు, ఄదుేతమైన నితనానికి, న్న సంత శైల న్న సంత ఉహ చేర్ణసేినే అరుో
ఄవుతుంది. లేకపోతే ఏదీ కాదు. భరో ఈదహ్వయణకి, స్ంగీతంలో భన తెలుగువాళ్ే గుర్ణంచి
మాట్లాడుకుంటే, భంగళ్ంలా బాలమ్మయళ్ళకృషా ఈనాృడు. ఄవే కీయినలు ఄవే ర్వగాలోా ఈతిర్వదినా
దక్షిణాదినా భహ్వపురుషులు చాల్లభంది పాడతారు. ఇమన దనికి తనన న శైల చేర్ణే యభ
అధునికం చేసిపారేశాడు. దని వలా పూయయం అమన ఆఫెందులు కూడా ఎదురోువాలస వచిేంది.
ఇమనగారు

ఆషోమొచిేనటుో

పాడేస్ినాృడేమిటని

క్టరుోలో

కేస్

వేసి

ఒడపోయిన

స్ంప్రదమవాదులునాృరు. ఆదందుకు చెపుినాృనంటే... కళాకారుడ సంత శైల, ఉహ ఈండాల.
ఄది చేర్ణసేినే అరుో. పెయింట్టంగులో కూడా ఆల్లంట్ట ఈదహయణలునాృయి.
గతంలో ఎసీయ ర్వమార్వవు గారు అర్ణోస్ోగా ఄదుేతాలు చేశారు. ఆౄట్టకీ అ కానాయస్ మీద
ఎల్ల వేశారో మీకు తెలీదు. విచిత్రమైన అధునికతను తీస్కువచాేడామన. అ తయంలో ఎవరు
మ్మందు, ఎవరు తరువాతా ఄనృ చయేంతా ఄనవస్యం. ఏది మ్మఖ్భంటే, అమన సంత శైల.
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ఄల్లగే బాపుగారునాృరు. యంగులతో, రేఖ్లతో ఄందర్వ్ వేసే ఄమాైయిలే, ఄందర్వ్ వేసే
లెాట్టర్ణ దృశాలే. అమన సంత శైల, సంత ఉహ మాత్రమ వాట్టని భినృమైనవిగా చేశాయి. అ
కథో నవలో చదివి కునపెట్టో, ఄనుబవంతో ఄవన్నృ అకళ్ళంపు చేస్కుని, వాట్టని ఎట్లో దృశ్ంలోకి
తిపౄతే బాగుంటుందో అ సిౄర్ణట్ని తీస్కచిే ఄందులో పెట్లోడు, ప్రణమిచాేడు. దనికితోడు
నితనమూ ఄదుేతమ. రెండూ కలసేినే బాపు గీత ఄయింది.

ఆలా సేీ ట  ప కీ పెయింట ప కీ తేడా ఏమిట్ట?
ఇ మొతిం కానెసపేో భనకు స్ంఫంధంచదు. దమూడో శ్తాఫుం నుంచీ దునిమిదో
శ్తాఫుం వయకూ యూయపులో ఈనృ ర్ణసిీతులు వేరు. అ యూరోపమ ర్ణనైసెనుస అర్ణోస్ోల దూతీ
అలోచనా వేరు. వాళ్ేకు ఎపుౄడూ గీత ప్రధ్యనం కాదు.
పెయింట్టంగ్స విషమంలో యంగే ప్రధ్యనం. ఄదేమిటంటే క
త్రీడైభనష

ఎఫెకుోలో

నునృగా

మూడువైపులూ

కనిపంచేటటుోగా, మ్మందుకస్ినృటుోగా బొభై వేమటం.
ఄందులో ఆంకా ప్ౄతనం ఏమిటంటే, ఫొట్లగ్రఫీ లేని
కాలంలో

స్హజ్మైన

లట్టంగ్స

ఎంత

ఄదుేతంగా

తీస్కుర్వవొచ్చే ఄంతా చేశారు వాళ్ే. చాల్ల డెలకేట్
లట్టంగ్స... ఆవాళ్ సినిమావాళ్ే కూడా కాే ప చేమలేనిది,
చాల్ల ప్ౄ క్రాఫ్టో ఈనృ కెమెర్వమెనూా ఫొట్లగ్రాపరుా మాత్రమ
చేమగలగే ఄదుేతాలు... భధయుగ కళాకారులు చేశారు.
‗Chiaroscuro‘ - ఄంటే లట్ ఄండ్ షేడ్ ఎఫెకుోని బ్యట్టఫుల్డగా చేశారు. వాళ్ా దూతి ఄది.
కాన్న అసిరు దేశాలోా పూయయకాలం నుంచీ దదపు నినృమొనృట్ట వయకూ అ దూతి లేదు.
భన దూతేమిటంటే... ల, గీత, రేఖ్, సోీక్... ఄది ప్రధ్యనం. అ గీతను వేసిన తర్వయతే యంగు.
యంగు దనిృ స్పామెంట్ చేస్ింది. ఄంతే తౄ, యంగు కటే ప్రధ్యనం కాదు. ఄందుకనే
భన కాంగ్ర, ఫసోలీ, హ్వరీ మినియ్యచయా పెయింట్టంగ్సస గాన్న, ఄంతకుమ్మందు ఄజ్ంతా, ఎలోార్వ
గుహల మీద గీసినవి గాన్న... లనే ప్రధ్యనం. భనమ కాదు, ప్రచీన చైన్నస్, జ్న్నస్, కర్ణమ,
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ట్టబ్జట అర్ణోస్ోలూ... ఄందర్ణకీ కూడా ఄంతే. అ లనే కల ప లనూ, అ లనే బాాక్ ఄండ్ వైట్ట, దని
కున యంగులు. కాఫట్టో భనకు పెయింట్టంగ్స ఄంటే లనే.
ఆలాసేీష ఄంటే ఄయీం చాల్లభందికి తెలమదు. ఆలాసేట్
ీ చేమటం ఄంటే వర్ణాంచడం.
కథలో విషరునిృ వర్ణాసేి దనిృ ఆలాసేీష ఄనాృం. భర్ణ ఆపుౄడు హోకుసాయ్ ల్లంట్ట
అర్ణోస్ోలందర్వ్ త్రికలోా కథలకు బొభైలేశాయనా, కాదు కద. కాఫట్టో పెయింట్టంగ్సకీ ఆలాసేీషకీ
ఄస్లు తేడా లేదు. కథలక్టస్ం నవలలక్టస్ం ఆలాసేీట్ చేమటం అధునికంగా ఒ రుభై ఏళ్ాగా
సాగుతునృ విషమం గనుక అ దూతిని ఆలాసేీష ఄంటునాృం. (ఆతయ దేశాలోా వంద నూటరుభై
ఏళ్ే నుంచీ ఈంది.) పెయింట్టంగ్స, ఆలాసేీషనుా రెండూ కటే.
ఇ విబజ్న యూయపను ఄనుకర్ణంచటం వలా వచిేనది. ఆపుౄడు యూరోపమ అర్ణోస్ోల్లాగే
భనం కూడా అబ్స్టసాీక్టో లేద త్రీడైభనషనల్డ పెయింట్టంగో చేమటం వలా ఄందులో లను మ్మఖ్ం
కాదు గనుక క్రభంగా దనికి ఄలవాటుడ ఇమన ఆలాసేీటర్వ్, ఇమన పెయింటర్వ్ ఄని
విడదీస్ినాృం. నిజానికి భన దేశ్ చిత్రకారులకి అ తేడా లేదు. బాపుగారు వట్టో బాాక్ ఄండ్ వైట్
డ్రాయింగుతో ఄనేక యంగులు ఆచేేటటువంట్ట ఎఫెకుో తీస్కువచాేరు. యకయకాల సోీక్స వాడటం
వలా అమన బొభైలృ ఎవర్వ్ పెయింట్టంగు కాదూ ఄనలేరు. అ పో గుర్ణంచి తెలసినవాళ్ళేవర్వ్ అ
మాట ఄనరు.

అ పో మీద మిభైలృ బాగా ఆ ఫుా యె నుస చేసిన పుస్ి కం ఏమిట్ట?
చినృపుౄడు చదివినవి ఎకుువ ఆంప్రెష కలగజేసాియి కద. Vasari ఄనే అమన
దిహేను దహ్వరు శ్తాబాులోా ఈండేటువంట్ట మిత్రులన అర్ణోస్ోల గుర్ణంచి వాళ్ే జీవిత కథలు
ర్వశాడు. వాళ్ళేల్ల ని చేసాిర్వ్, ఏమిటీ ఆవన్నృ చెపాౄడు. అ పుస్ికంలో ఄందులో ర్వఫెల్డ,
మైకెల్లంజిలో, డావిన్నస ఄందర్వ్ ఈంట్లరు. చాల్ల సెలబ్రేటెడ్ వరుు. చినృపుౄడు మ్మందు చదివిన
పుస్ికం గనుక ఇ పేరు చెపుినాృను.
ఄల్లగే Dr. Ananda Coomaraswamy ర్వసిన ‗Dance of Shiva‘, ‗Figures
of Speech or Figures of Thought‘ ఆంకా, ఄపొలనే ప, రీడ్స వంట్టవార్ణ అర్ణోకల్డస కనిృ
ఈనాృయి ఄవి ఆషోం. ఎందుకంటే ఆండమ అ పో గుర్ణంచీ, ఏషిమ ఇస్ీట్టక్స గుర్ణంచి ర్వశారు.
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నికల్లస్ రోర్ణక్, సెోల్లా క్రభర్ణష్ ర్వసిన అర్ణోకల్డస ఈనాృయి. అభంచయా గోపాలర్వవుగారు, కండలా
శేషగర్ణర్వవుగారు తెలుగులో ర్వశారు. వాళ్ా వాసాలన్నృ చదివాను.

అర్ణో స్ో ఄనేవాడకి చదువు ఎంతవయకూ మ్మఖ్ం?
అ పో వేమట్లనికి చదువు దేనికీ, ఄంటే – స్ంప్రదమచిత్రకళ్ వయకూ అ మాట వర్ణిస్ింది.
స్ంప్రదమచిత్రకళ్ దూతి ఏమిటంటే... కేయకమైన టెకిృకూు, కే యకమైన బొమాై, కే యకమైన
దృశ్ం... అ పెదులో, అ స్ీతి శిల్లౄచారుడో వాళ్ే చెపౄనటుోగా ప్రకీోస్ చేస్తి ఄదే డజైనూ ఄదే
లనూ వేస్తి వచేేవాళ్ా గనుక వాళ్ేకి చదువు ఄకురేాదు. ఇ ప్రశ్ృలో తపేౄమిటంటే, ఄస్లు ఏది
చదువు? తాళ్రలోా ఈనృదీ చదువే, నెట్లో ఈనృదీ చదువే, ప్రంటెడ్ పుస్ికంలో ఈనృదీ చదువే.
ఄల్లగే పూయయం చిత్రకారులూ శిలౄకారులూ వాళ్ేకి
చదువు లేదనుక్టవదుు. వాళ్ేందర్వ్ నియక్షూర్వస్లేం
కాదు. ఄపుౄడు ప్రకృత భాషలో వాళ్ళే చదువుకునాృరు.
తాళ్త్రగ్రంథాలు ఄధమనం చేశారు. ఄల్లగే వినికిడ
దయర్వ కూడా చాల్ల తెలుస్కునాృరు. శ్రుతపాండతం
ఄనాృం కద. గర్ణజ్న కళాకారుళ్ళృ తీస్కునాృ.. వాళ్ాకూ
చదువుంది.

తభ

నికి

స్ంఫంధంచింది

తెలుస్క్టవటమ, వినటమ చదువు. పూయయం భాణకులు
ఄనేవారు, వాళ్లాచిే జాతక కథలు ఄవీ చెపూి ఈంటే,
కళాకారులు కూరుేని అ కథలు విని ఄందులో తభకు నచిేన దృశాలు ఎంచుకుని, ఄందులో
తపొౄపుౄలూ, వాట్ట స్ంప్రదమం, బుదుూని ర్వ్పురేఖ్లూ ఄన్నృ తెలుస్కుని, ఄపుౄడు వాళ్ా
బొభైలు వేశారు. ఄంటే అ వినడం కూడా చదువే. ఆక చదువుక్టవటం ఄనృపుౄడు అధునిక
ఈదేుశ్ం ఏమిటంటే... పుస్ికం చదవటం.
చాల్లభంది అర్ణోస్ోలు ఇ బుక్ రీడంగ్స ఄవస్యం లేదనుకుంట్లరు. కాన్న చాల్ల ఄవస్యం.
దిభంది అర్ణోస్ోలు బొభైలు ఎల్ల వేశారు, ఄందులో తపొౄపుౄలు ఏమిట్ట, దని గుర్ణంచి
పైవాళ్ళేభనాృరు, దీని ప్ౄతనం ఏమిట్ట దని తకుువతనం ఏమిట్ట, ఆవన్నృ తెలుస్క్టవాలంటే
వట్టో చూసేినే చాలదు, చదువుక్టవాల. ఄల్లగే ఇ చదువుక్టవటం చిత్రకళ్కు స్ంఫంధంచిన
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పుస్ికాలే కాదు; సాహితమూ చదువుక్టవాల. అర్ణోస్ోనేవాడు చుటుోకుల నాటకాలేవిటీ, పొయెట్రీ
ఏమిట్ట, ప్రోజ్ ఏమిట్ట, పాట ఏమిట్ట, స్రే అ పో ఏమిట్ట... వీటనిృంట్ట మీద వచిేన పుస్ికాలు
చదివితే, వాడనుకునృ ఉహ, వాడనుకునృ శైల, వాడనుకునృ డజైను ఆంప్రూవ్ ఄవుతుంది.

ఄంటే యచన చేసేవాడకి ఄక్షర్వలు మాధభం. బొభైలు వేసేవాడకి గీతలు
మాధభం. ఇ బొభైలు గీసేవాడు భళ్ళే ఇ యచన ఄనే మాధభం మీద
అధ్యయడకుండా

కేవలం

గీతలను

ఄధమనం

చేమటం

దయర్వ

చదువుక్టగలడా? వాడకి ఐడరులజీస్ తెలసి ఈండాల్ల?
తెలసి ఈంటే భంచిది. నేనైతే తెలసి ఈండాల ఄంట్లను. ఆపుౄడు ఄనేకభంది యచయితలు
ఄచుేవేసేస్క్టగా వచిేన పుస్ికాలోాని యచనలు ఄన్నృ ప్ౄవి ఄనగలమా. ఎందుకు ప్ౄవి
కాలేకపోతునాృయి? ఄరె బలేర్వస్ినాృడ్రా ఄని ఄదిర్ణపోయ్య పేరుా ఐదరు దటవే? కాయణం
యచయితకి దనికి స్ంఫంధంచిన చదువు లేకపోవటం. చాల్లభంది నాటకాలు, నవలలు, కథలూ
ర్వసేవాళ్ేకి చదువు పూజ్ం. ఄంటే తెలుగులో ఄచేయినవి ఏవో కనిృ చదువుతారు. ఄదే చదువు
ఄనలేం కద. ఆపుౄడొస్ినృ ఎకుువభంది యచనలు చూసేి వీడకి జీవితానుబవమూ లేదు, చదువూ
లేదని ఆటేో ఄయీమైపోతుంది. కన్నస్ం కళ్ేను ఄనుస్ర్ణంచటం కూడా ర్వదు. ఆంత ధైయంగా నేను
ఄంటునాృనంటే ఄపాయీం చేస్క్టవదుు. సినిసిజ్ం కూడా కాదు. వ పు అఫ్ట అ పో విషమంలో
నికుచిేగా ఈండాల. బాగా ర్వమగలగేవాళ్ళేవర్వ్ చదువు లేకుండా ర్వమలేదు. మిగతావాళ్ేకి
చదువు తకుువై, ర్ణశీలనాశ్కిి తకుువై, ఄనుబవం తకుువై, ర్వమటం చేతకాక... ఆనిృ కాయణాల
చేత వాళ్ా ర్వసేవి బాగా ఈండటం లేదు, ఈండబోవు. చదువులేకపోతే చినృపుౄడే మూయగంగా
ఄభిప్రరులు ఏయౄడపోతాయి. మ్మందే దుయభిప్రరులేయౄడపోతే ఏం చదువుతావు, ఏం ర్వసాివు.

నేను చిత్రకారుడ మీద ఆంటెలెకుేవల్డ ఫరువు గుర్ణంచి మాట్లా డు తునాృను. క్రాఫ్టో
ఏమాత్రం ర్వని కడు కేవలం తన ఆంటెలెకుేవల్డ బాక్ గ్రవుండ్తో మామూలు
గీతలకు కూడా ప్ౄ ఄర్వీ లు ఄనయయించగలగ చెౄగలుగుతునృపుౄడు ఄల్లంట్ట
ర్ణసిీ తి భంచి క్రాఫ్టో ఈనృ చిత్రకారుడ మీద ఄనవస్యమైన ఫరువు మోటం
లేద ఄని?
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ఆంక భనం అ నెగెట్టవ్ ైడుకి పోతే ప్రంచంలో ఄన్నృ ఈంట్లయి. పుస్ికం చదవకుండా
చదివినటుో నట్టంచటం, బొభై వేమకుండా వేసినంత ని చేమటం, వేసిన కాస్ి ఄవకతవక
బొభైన్న చాల్ల ప్ౄగా చెపుౄక్టవటం, వాడ భాష వలోా స్ర్ణుల్డ వలోా... ఆల్ల నెగెట్టవ్ ైడు పోతే
బాగోదు. ఄవి ఄకుశ్ల్లలు. పాజిట్టవ్ ైడ్ ఏమిటంటే, ఆందక చదువనే మాటకి విస్ిృతాయీం
భనం ఄనుకునాృం గనుక, అ యకమైన చదువు ఄచుేలోనూ, ఄచుేకాని చ్చట ఄనిృంట్ల
వెతుకుుని చదివితే... ఄపుౄడు ఄది భన దగారునృ నితనం మెరుగవుతుందే తౄ తయగదు.

దక్షిణ భాయత చిత్ర, శిలౄ కళ్లు లా వు ల, చ్చళ్ల నాట్ట సాంప్రదమం
ప్రంచానికి చేసిన కాంట్రిబ్యష ఏమిట్ట? కాంబోడమ Angkor Wat
నుంచి చర్ణత్రని ఎల్ల ఄయీం చేస్క్టవలసఈంటుంది?
భనకి బౌదూ కాలం మ్మందు ఈనృ శిలౄం ఏదీ ఫతికి
లేదు.

చెకు

మీద

శిలౄం

ఄంతా

కాలపోవటమో

కర్ణగపోవటమో ఄయిపోయింది. ర్వతి మీద శిలౄం మాత్రమ
మిగలంది. ర్వతి మీద భనకు ఈనృ శిలౄం ఄంతా బౌదూ
శిలౄమ.

(తెలుగువారే

మొదట్ట

చిత్రకారులూ,

మొదట్ట

శిలుౄలూ ఄని నాకు క prejudice. ఄది నిజ్భని కూడా
తర్వయత ప్రూవ్ ఄయింది. సో, తెలుగువాళ్ేం తకుువాళ్ేం
కాదు.) అ శిలౄక్రభం నెభైదిగా డెవలెప ఄవుతూ ఄవుతూ
దిహేడు,

దునిమిది

శ్తాఫుం

వయకూ

వచేేస్ర్ణకి

ఄదయప్ట్టోంది. దునిమిదో శ్తాఫుం తర్వయత ఆక శిలౄం
దదపు అగపోయింది. ప్ౄ కంచు శిల్లౄలే తౄ, ప్ౄ ర్వతి శిల్లౄలు లేవు. దనికి భళాే
స్వాలక్ష కాయణాలునాృయి. స్రే, ఆక అ లావ చ్చళ్ కాకతీమశిలౄ స్ంప్రదమభంతా బౌదూశైలతో
మొదలనదే. ఄంటే క్రీస్ిశ్కం రెండవ శ్తాఫుం నుంచి ఇ ర్వజ్ర్ణకాల మీదుగా దునిమిదో
శ్తాఫుం దకా సాగన భన శిల్లౄనిృ చూసి మ్మర్ణసిపోని అ పో క్రిట్టకుు లేడు, అర్ణోస్ో లేడు. యష్య
నుంచి, జ్యైన్న నుంచి ఎంతోభంది వచిే భన శిలౄం, చిత్ర కళా చూసి డంగైపోరురు.
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ఎందుకు డంగైరుర్వ్ ఄంటే... భన శిల్లౄనికీ యూరోపు శిల్లౄనికీ చాల్ల తేడా ఈంది.
యూయప శిల్లౄలు చాల్ల భౌతికంగా ఈంట్లయి. భౌతిక ర్వ్పాన్నృ, భౌతిక దశ్నే వకీికయణకు
ఄనువైందిగా తీస్కునాృరు వాళ్ే. ఄంటే సింఫల్డ చెపాౄలనాృ కూడా వాళ్ే భౌతికతనే
వాడుకునాృరు. భనుషులూ, జ్ంతువులూ, చెట్టా ఄవి ఈనృవి ఈనృటుోగా ఈండాల. దనిృ మించి
పోలేదు. క భహ్వశ్కిివంతుడైన వీరుణ్ణా స్ర్ణంజేరులంటే వాళ్ే ఎంతసేపూ బిబిాకల్డ సోోరీస్ని
ఎనుృకుని డేవిడ్ ఄనే శిల్లౄనిృ చెకుుతారు. అ డేవిడ్లో ఄదుేతమైన ఫిజిక్స ఈంది. క భనిషి భన
మ్మందు నిలఫడడటుోగా అ భౌతికమైన వివర్వలోి ఖ్చిేతంగా చెకాురు. ఄల్లగా, వాళ్ే శిలౄమూ,
వాళ్ే నిర్వైణాలూ, దేవాలరులూ.. ఄవన్నృ భౌతికంగా స్ర్ణగాా ఄభర్ణ ఈంట్లయి, కాంపోజిష
పెరెక్ోగా ఈంటుంది. భౌతికం వయకూ చూసేి వాట్టలోా సందయం ప్ౄది. ఄందులో తకుువేం
లేదు.
కాన్న కంపే ప చేసి చూసినపుడు భన శిల్లౄలోా భౌతికత కంటే కూడా క మానసికమైన
సందయం ఈంటుంది, క చైతనవంతమైన కదలక ఈంటుంది, లీనిమ ప మూమెంట్ ఈంటుంది.
అ కదలక చైతనం ఎట్లా తీస్కచాేర్వ్? కు నృతబంగభల వలానే కాదు. వాళ్ా చూసే దృషేో
క డజైతో మిళ్ళతమై ఈంటుంది. అ డజై ఎటువంట్టదో అ అకాయం కూడా ఄటువంట్టదే
ఄవుతుంది. మానవాకాయం అ డజైనుకు ఎల్ల పొస్గుతుందీ ఄంటే... అ డజైనుకు ఄనుగుణంగానే
అ చిత్రించే శైల ఈంటుంది. ఇ దూతిలో కనిృ భౌతికమైన డీటెయిలుస వదిలేసాిరు. ఄంటే కనూృ
మ్మకూు దగాయ ఖ్చిేతమైన కలతా ఄట్లో ఏం ఈండదు. ఄది ఈండీ లేనటుో ఈంటుంది.
ఈదహయణకి భన ఎలోార్వ శిల్లౄలు చూడండ, ఎలఫెంట్ గుహలోా త్రిమూర్ణి శిలౄం చూడండ... ఇ
శిలౄంలో క మ్మఖ్ంలో చాల్ల ఄదుేతమైన చిరునవుయ కనిపస్ింది, క మ్మఖ్ం యభ
గంభీయంగా ఈంటుంది, ఆంక్ట మ్మఖ్ం చాల్ల శాంతంగా ఈంటుంది. ఇ మూడు భావాలూ
చెకుట్లనికి అ శిలుౄలు తభ నితనంతోపాట్ట ఄకుడ లట్ ఎఫెక్ో ఎట్లా ఈంటుందో
ఉహించుకుని తభ శైలలో చెకాురు. ఄంతేతౄ లెకు ప్రకాయం చేసినవి కావు. యూయప శిలుౄలు
ఄంతా లెకు ప్రకాయం చేస్తి ఄందం తీస్కువచాేరు. భన శిలౄంలో ప్ౄతనం ఏమిటంటే,
మామూలు భౌతిక సందర్వనికి మించిన సందయదృషిోని ఎట్లా చెపాౄలీ ఄనే ప్రమతృం ఄందులో
ఈంది. దనికి భన నాటశాస్త్రం కూడా భనకు తోడైంది. దీనిని స్హజ్మైన కదలకలకు వాడారు
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శిలుౄలు.

రెండవ

శ్తాఫుం

నుంచీ

భనకు

బయతనాటశాస్త్రం

ఄందుబాటులో

ఈంది.

ఄంతకుమ్మందు జానదుల నాటం. దనిృ కూడా కాకతీయులు ఈనృదునృటుో చెకులేదు. దనిృ
ప్రతేకశైలతో ఆంప్రొవైజ్డ వెయష చెకాురు. ఄల్లగే పేర్ణణ్ణ నాటం. కవితయంలో ధయని, లమలను
శిలౄసందయంలో ఆల్ల చూడవచుే భన శిలుౄలోా.
ఄందుకే భన శిల్లౄన్నృ, పెయింట్టంగున్న చూసి ఄకుడవాళ్ా డపోరురు. భనకు శిలౄం
కటీ, పెయింట్టంగు కటీ కాదు. ఎందుకంటే పెయింట్టంగులో ఈనృటువంట్ట క డజైని
ఈనృదునృటుోగా శిలౄంలోకి తీస్కుర్వగలగారు. ఄంతేకాదు, దంతం మీద ఎంత నితనం
చూపంచారో ఄంతే నితనం ర్వతి మీద కూడా చూపంచగలగారు. కాఫట్టో భనస్కు
స్ంఫంధంచిన భావానిృ ర్వతి మీదకు ఎల్ల తీస్కుర్వవాలో చెపౄంది భనవాళ్ే. భౌతికమైన
సందయం ఎల్ల ఈండాలో చెపౄంది యూయప శిలుౄలు. అ యకంగా యూరోపు ప్రచీనశిల్లౄలకంటే
భన శిల్లౄలు నిర్మైహమాటంగా ప్ౄవి. ఄని నేను చెౄటం కాదు. ఄకుడ వాళ్ళే చెపాౄరు. ఄకుడ
అర్ణోస్ోలే చెపాౄరు. దకండో శ్తాబాునికి చెందిన నటర్వజ్సాయమి కాంస్

శిలౄంలో

నటర్వజ్సాయమి నడుమ్మ గుర్ణంచి రోడ (Rodin) ఄనే పాశాేత శిలౄకారుడు క పెదు
అర్ణోకల్డ ర్వశాడు. నికలస్ రోర్ణక్ (Nicholas Roerich), సెోల్లా క్రామ్ర్ణష్ (Stella
Kramrisch) కజిస ఆల్ల ఎందరో భన శిలౄకళ్లో మానసిక సాీయికి పైనునృ క సాీయికి క
అకాయం తీస్కుర్వవటం గుర్ణంచి చెపాౄరు. ఄందుకు భన శిలౄం ప్ౄది.

భాయతీమ చిత్రకళ్ డభట్ట అ పో కి ఎల్ల భినృమైనది? ఇ రెంట్ట భధ
అదనప్రదనాలునాృరు?
ఇ ప్రశ్ృకి రెండు యకాలుగా జ్వాబు చెపాౄల. కట్ట: కౄట్ట స్ంగతి. యూరోపులో
భౌతికమైన క్టణం నుంచి చిత్రకళ్ స్ృషిోంచిన అర్ణోస్ోలు కూడా, లతో ప్రధ్యనమైన భన
పెయింట్టంగ్సస చూసి అశ్ేయపోరురు. ఈదహయణకి అ కాలపు అధునికుడైన రెంబ్రంట్
(Rembrandt) దగార్ణకి భనూస ప వంట్ట అర్ణోస్ో గీసిన ష్యజ్హ్వ బొభై వెళ్ళేంది. అమన
ఄందులో ఆకుడ ల వవహ్వయం ఄంతా చూసి అశ్ేయపోరుడు. ఄల్లగే ఆకుడకి వాపార్వయీం
వచిేన వాళ్ే ఆకుడ బొభైలృ కాపీ చేసినవో, తస్ుర్ణంచినవో ఄకుడకు తీస్కెళాేరు. ఄవి చూసి
వాళ్ే యవశ్మైపోరురు. ఄల్ల అదనప్రధ్యనాలనేవి స్హజ్ంగా జ్ర్ణగాయి. గాంధ్యయ స్ోయిల్డ
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అ పో దనికి ప్రధ్యన ఈదహయణ. పెయింట్టంగులో కూడా
ఆల్ల చాల్ల జ్ర్ణగంది. ఆదంతా కౄట్ట స్ంగతి.
ఆపుౄడు ర్ణసిీతి వేరు. ప్ౄగా గీసేవాళ్ా ఎపుౄడూ
ఈంట్లరు. అ కదిు భందిన్న మినహ్వయిసేి, యూరోపతో
పోలేనపుడు భనం ఆపుౄడు చాల్ల వెనకఫడపోయునాృం.
యూరోపతోనే
పోలేనా

కాదు,

కూడా

అసిరుతో,

భనం

తూరుౄదేశాలతో

బొభైలు

వేమటంలో

వెనకఫడవునాృం ఄనిపస్ింది నాకు. ఎందుకంటే వాళ్ేకు
ఄపాయమైన కృషి వుంది. అ నితసాధనలో కతి కతి
విషరులు కనిపెటోడం వలా వాళ్ేకు ఏ దేశ్పు శైల అ దేశానికి ఈంది - ఄబ్స్టసాీకుో పెయింట్టంగులో
కూడా. ఈదహయణకి చెక్ బొభైల శైల, ఄమెర్ణక శైల, బ్రిట్టష్ శైల, ఫ్రంచి శైల... ఆవన్నృ
తెలసిపోతాయి. వాళ్ా దేశ్ంలో ఈనృ వాతావయణం, వాళ్ే దేశ్ంలో ఈనృ యంగులు మొతిం
యూరోపలో చూడట్లనికి కల్లగే ఄనిపంచినా, శ్రదూగా చూసేి తేడా ఈంటుంది, అ తేడాని వాళ్ే
నితనంలో చూపస్ినాృరు. తభ దేశాల వండ పని కేనాయస్ మీదకు తెస్ినాృరు. ఄల్లగే చైనా
వాళ్ా, జ్పా వాళ్ా కాస్ి తభ స్ంప్రదమ చిత్రకళ్ నుంచి ఆటీవల ఫమటకు వచిేనా కూడా
వాళ్ే వండ ప ఏమీ తగాలేదు. వాళ్ే ఄవే పోట్రయిటుస వేస్ినాృరు, ఄదే కేర్ణకేచ ప చేస్ినాృరు, ఄదే
ఆంకు వాడుతునాృరు; కాన్న, విరీతమైన స్ంప్రదమం నుంచి ఫమటడ ఆంకక విచిత్రం
స్ృషిోస్ినాృరు. ఆపుౄడు భన దగాయకు వచేేస్ర్ణకి డ్రాయింగులో గాన్న, పెయింట్టంగులో గాన్న, భనం
ఎవయం? బ్జంగాలు, దకు, ర్వజ్భండ్రి, ఫందరు, భద్రాస్ స్తుళ్ే శైల వెళ్ళేపోయింది. ఄంటే
ర్ణణాభంలో కదని తర్వయత ఆంక్టట్ట ర్వవాలీ ఄని కాదు గాన్న... దని తర్వయత ఏం జ్ర్ణగంది?
భనన న క పెయసనాలటీని భనం తాగం చేశాం.
1950 - 60ల తర్వయత ఆౄట్టదకా ర్ణసిీతి చూసేి, ఈనృదంతా బోంబే అ పో స్తులు, లేద
ఫరోడా. ఎకుువభంది ఫరోడా అ పో, ఫరోడా అ పో ఄంట్టంట్లరు. ఄది యూరోపమ షేడ్స గల
క ఄయోభమపు భాయతీమత. ఆపుౄడు హైదర్వబాదులో వచేే కతి అర్ణోస్ోలృ చూసేి స్గం
ఫరోడా, స్గం ఏమీ కానిదీ ఈంటుంది. కర్ణదురు హైదర్వబాద్ కళాకారులను మినహ్వయిసేి
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చిత్రకళ్లో, శైలలో భన ప్రంతం, భన ఉరు ఄనేది ఏమి లేదు. సాహితంలో ఄది మొదలంది.
భనం ల్లట్ట ఄమెర్ణక కథలీృ, బాాక్ కవితాయన్నృ మెచుేక్టవట్లనికి కాయణం ఄందులో వాళ్ే
ప్రంతీమత ఈంది, అ ప్రంతీమతలోనే అధునికత ఈంది. పెయింట్టంగ్స దగాయకు వచేేస్ర్ణకి ఄది
చాల్ల తకుువ. ఆపుౄడు భనవాళ్ా అ నా పి ప్డవ ఄంతా తలకెతుికుంటునాృరు. అ బొంబాయీ,
ఫరోడా ఄదంతా కలగాపులగం. ఄంటే మినహ్వయింపులు కనిృ ఎపుౄడూ ఈంట్లమనుక్టండ.

Commercialization of Western Art వలా భనకి ల్లబమా? నషో మా ?
ప్రస్ితానికి న్న పెయింట్టంగు బాగా ఄమ్మైడుపోతే నువుయ ప్ౄ అర్ణోస్ోవి ఄనే భ్రభను
ఏయౄర్ణచారు. అ భ్రభని ఄందమైన ఆంటెలెకుేవల్డ దలతో ప్రచాయం చేస్ినాృరు. గోడక్ట, గదిక్ట,
వాట్ట యంగుక్ట స్ర్ణడే బొభై వేసేినే నువుయ అర్ణోస్ోవి. రువు ప్రతిషోల క్టస్ం తెచుేకునే బిరుదులు
ఎటువంట్టవో, డబుెతో ఄమ్మైడుపోయ్య పెయింట్టంగ్సస వలా వచేే పేర్వ్ ఄటువంట్టదే. ఄల్లగని
డబుె ఄకురేాదనటం లేదు. వేసిన పెయింట్టంగుని ఄభిరుచి తెలసినవాడు ఄభినందించి
కనుక్టువటం వేరు, గోడ క్టస్ం బవనం క్టస్ం హోద క్టస్ం సాీయిక్టస్ం కనుక్టువటం వేరు.
ఐనా కర్ణ టేస్ో ని భనం ఎల్ల నియాయిసాిం?

క అర్ణో స్ో కే శైలకి ఫదుూ డై పోవట్లనికి కాయణం కూడా ఆదేనంట్లర్వ? పకాసో,
హోకుసాయ్ ల్లంట్ట వాళ్ే మొతిం కెరీ ప లో కనిృ పీర్ణమడ్స ఈండేవి. క్టు
దశ్ను క్టు పేరుతో పలచేవారు. భర్ణ ఆౄట్ట అర్ణో స్ో లు కే బొభైని దే దే
వేమట్లనిృ మారెుట్ నిరేు శి సోిం ద?
ఏమోగాని, భన అర్ణోస్ోలు అర్ణోఫిషిమల్డగా కనిృ
సాోండ పడ్

పెటుోకునాృరు.

సతబేలోనో ,

ఆంకేదో

టేట్

అ పో

దేశ్ంలోని

గాలరీలోనో ,
గాలరీలో

న్న

పెయింట్టంగు వేలంపాట దకా ర్వవాలంటే, ఄకుడ
ఄమ్మైడుపోవాలంటే... క పెయింట్టంగు ఎట్లా ఈంటే
కంట్లరో ఄని ఉహిస్ినాృరు. తెలుగు సినిమాల్లగ. ఆట్లా
పెయింట్టంగు వేసేినే ఆండమ పెయింట్టంగ్స ఄని, ఆట్లా
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వేసేినే

పల్లనా

వాడు

వేసిన

బొభైగా

ప్రచాయం

ఄవుతుందని

వాళ్ానుకుంటునాృరు.

దుయదృషోవశాతూి ఄమెర్ణకాలో, ఆంగాండులో ఄట్లాంట్ట చ్చటా ఄమ్మైడుపోవటమ కద భాయతీమ
చిత్రకళ్ ఄంటే. వాళ్ే కంటేనే కనృటుో. ఫ్టక్ అర్ణోస్ోలూ, ఫ్టక్ క్రిట్టకూస ఈనృటేో ఫ్టక్ అ పో లవ పస
ఈంట్లరు.. వాళ్ళే ఫమరుస. కేయకంగా స్ంతకం చేస్తి ఈంటే బాంకువాడు నినుృ
గురుిడతాడు. ఄల్లగే కేయకంగా వేస్తివుంటే వీళ్ే గురుిడతాయని భన పెయింటరుస
ఄనుక్టవటం వలా, ఄటువంట్ట బొభైలే కనిృ బాగా ఄమ్మైడుపోవటం వలా ఇ ర్ణసిీతి
దపుర్ణంచింది.
ఄందుకే చూడండ, 1990 నుంచి 2005 ప్రంతాల దకా బొభైలు లక్షలోా
ఄమ్మైడుపోరుయి. తర్వయత ఄమెర్ణకాలో అర్ణీకమాందం ర్వగానే పెదు పెదు అర్ణోస్ోల బొభైలు
కూడా ఄమ్మైడుపోవటం లేదు. ఆక వాళ్ాకి పెయింట్టంగ్స ఄభైకాల విషమంలో ఄఫదూలు
చెపుౄక్టక తౄటం లేదు. కాన్న ఆదంతా కళ్ కాదు.

ఆల్ల ఫమరుస కళ్ని నిరేు శించే ర్ణసిీ తి లో మారుౄ ర్వవాలంటే ఎల్ల?
నాకూ తెలమదు. ఄస్లు మ్మందు ఇ ఫమరుస ఎవరో తెలమదు భనకి. పూయయం
గర్ణజ్నులు యకయకాల స్ంతలోా తామ్మ చేసే బొభైలను ఆచిేపుచుేకుంట్లరు. వీడ భట్టోబొభైని
వాడూ, వాడ లకు బొభైని వీడూ ఆట్లా. ఎందుకూ? వాడకి నచిేంది గనుక. ఆందులో డబేెం
లేదు. భహ్వ ఐతే నూకలూ, కూయగామలూ తపౄంచి డబుెవిలువ ఆంకేం లేదు. ఆది నేను
స్యమంగా చూశాను. కాన్న ఆపుౄడు ఆకుడేంటంటే, క అ పో వరుు బాగుందని, నచిేందన్న కనడం
కాదు. వాడ బవనానిక్ట, వాడ స్ర్రిమల్డ ప్రయుర్వలకి ఆవయట్లనిక్ట, లేద పల్లనా వాడ బొభై మా
ఆంట్లా ఈంటే ప్ౄ ఄనే సేోటస్క్ట కంటునాృరు. వాళ్ేందర్ణన్న ఎడుకేట్ చేసే ని భనది కాదు.
స్ంగీతసాహితాలని ఆషోడట్లనికి ఏ లక్షణాలుండాలో ఄల్లంట్టవి పెయింట్టంగ్సస చూసేవార్ణలో,
కనేవార్ణలో చాల్ల తకుువ.
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అ పో క్రిట్టసిజ్ం ఈంటే ఇ బాధత నియయహించేదేమో?
ఄది భహ్వఄయితే క ఆయవైశాతం కంటే ఎకుువ ని చేమదు. పైగా ఆదివయకూ అ పో
గుర్ణంచి బాగా తెలసినవాడే అ పో క్రిట్టక్గా ర్వసేవారు. ఆపుౄడు అ పో క్రిట్టక్ ఄంటే వాడ త్రికలో
వాడకి బాగా పేరు ఈంటే చాలు. ఄమాైయో ఄబాెయో క
కెమెర్వ టుోకుని గేలరీకి వసాిరు. వార్ణకి ప్రశ్ృలు,
విషమమూ తెలమదు. భనం ఏదో నాలుగు మ్మకులు చెపేి
ఄకుడకి వెళ్ళే ఏదో ర్వసాిరు. ఄది ర్ణవూ ఎటావుతుంది?
ఄల్లగే పుర్వణం స్బ్రహైణశ్యై గారు క జోకు
వేసేవారు. ‗కవులెవయరు ఄంటే స్ంపాదక మిత్రులే
కద‘ ఄని. ఎకుువభాగం వకిిగత బిాసిటీ వూహ్వలని ఫట్టో
‗అ పో‘ ప్రచాయం సాగుతుంటుంది. ప్రస్ితం ర్ణవూస్ దయర్వ
కళ్ని, దని ఄభిరుచిన్న ప్రచాయం చేమటం ఄనేది భ్రభ.
ఄస్లు అ పో టా ఏ ఄభిరుచీ లేనివాళ్ా కంటునృపుౄడు వాళ్ాకి ఏదో నేర్ణౄంచటం ఄనేది భరీ పెదు
భ్రభ. You don‖t need a critic to analyze a work of art, simply because you
don‖t need it. You must have a trained ear for music. You must have a
trained hand to write. Likewise, you must have a trained eye to
appreciate a painting.

ఄమాైయిలూ, తూన్నగలూ, మకలూ, కాకులూ, ఈమెైతి పూ లు ఆటువంట్ట
ఆమజ్రీతో ఈండే మీ చిరల ఆతివృతాి నిృ బ్రడ్ గా నియయచించభంటే ఎల్ల
నియయచిసాి రు ?
నియయచనం పెదు మాట. నేను బాగా చదువుతాను. ఄడవులు తిర్ణగాను. భనుషులృ
చూశాను. చూస్ినృ కదీు, ఏది సందయవంతమై కూడా సింపుల్డగా ఈంటుందో ఄది ననుృ
అకర్ణషంచింది. దని వెనకాల గభైతియిన స్ౄృహ ఈంటుంది, గభైతియిన ప్రతీక కూడా
స్హజ్ంగా ఈంటుంది. ఄది చూసే దృషిోలో ఈంది. లయొనారోడ డావినిస కాబోలు ఄనాృడు ‗గుర్రపు
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వెనుక భాగం, న్నట్ట మీద డవ ఄంతట్ట సందయవంతమైన దర్వీలు భర్ణంక లేవూ‘ ఄని. ఄల్ల
రోజూ చూసే వస్ివులోా భనం ఏదో సందయం గభనిసాిం. ఈదహయణకి కాకి. నా చుటుోకుల
కనిపంచే క్షులోా కాకి ఄంత ఄందమైనది లేదు. ఄల్లగే ఈమెైతి పూలు ఈనాృయి. ఄవి
ప్ట్లోల్లాంట్ట షేపుతో భనకి ఎకుడడతే ఄకుడ ఎదుయవుతాయి. చూసే కదీు, అ చూడటంలో ఄవి
వాట్ట సందర్వనిృ భనకు వకిం చేసాియి. అ చూపులో ఈంటుంది. Cezanne ఄనాృడు Monet
గుర్ణంచి: ‗he has an eye, but my God, what an eye‘ ఄని. ‗ఄహ కనుృంది, ఏం
చూపుర్వ ఄని. ఆక తూన్నగ విషరునికసేి... దనికీ సీతాక్టకచిలుకకీ ఏంట్ట తేడా ఄంటే..
తూన్నగలు గబుకుున లేచి వెళ్ేగలవు, క చ్చట అగగలవు. వాట్ట maneuverability,
gestures, moments గభైతుిగా ఈంట్లయి. క లఫరేష ఈంటుంది. తూన్నగలు
ఎపుౄడుడతే ఄపుౄడు ఎకుువగా కనడవు.
వయషం వచేే మ్మందు.. ఄల్ల ఏదో క సీజ్నో ా
మాత్రమ ప్రతక్షభవుతాయి. ఄల్లగే తూన్నగకి
స్ంఫంధంచి
ఈంది. Gauguin తను

చినృ

మ్మచేట
తాహితీ

దీవులోా

తిర్ణగనపుడు తన ఄనుబవాలృ ‗నో వా నో వా‘
ఄనో  పుస్ికంగా ర్వశాడు. ఄందులో క చినృ
స్ంగతి ఈంటుంది. గాగ ఄట్లా వెళ్ింటే క
కుర్రాడు ఄకుడునృ తూన్నగని టుోకు విర్ణచేశాడు. కునునృ మ్మస్ల్లమె ఄది చూసి వాణ్ణా
తనృబోయింది. ఏమిటమాై ఄంటే ‗తపుౄర్వ తూన్నగల జోలకి పోకూడదు‘ ఄంది. ఎందుకు ఄని
ఄడగతే, ‗బాగా స్ందడ చేసే సిబిడడలు చనిపోతే తూన్నగలవుతార్వ్‘ ఄంది. ‗భర్ణ తూన్నగలు
చచిేపోతేనో ‘ ఄని ఄంటే, ‗ఄపుౄడు సిబిడడలవుతారు‘ ఄంది. ఄంటే నా తూన్నగల ఆష్యోనికీ దనికీ
స్ంఫంధం లేదనుక్టండ. ఉర్ణకే మాట వచిే చెపాౄను. ఆక మకలూ, గేదలూ... వాట్ట ఄందం నాకు
ఄనంతంగా ఄనిపస్ింది. పకాసో కూడా మామూలు వస్ివులతో దర్వీలతో క ప్ర్రె శిలౄం
చేశాడు. ఄల్లంట్ట కదనిృ బొంబాయికి తీస్కువచిేనపుౄడు దని ర్ణజినల్డ చూశాను. ఆందక
స్బ్జెకూో ప్రెజెంటేష గుర్ణంచి ఄనుకునాృం కద. స్బ్జెకుో మామూలే. ఄన్నృ గేదలే, కాకులే, మకలే...
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ఄన్నృ మామూలే. భన కానాయస్కునృ డైమెనషలో అ సేౄస్లో దనిృ ఎల్ల తీరుగా కూర్వేభనృ
దంట్లానే శైలీ, కళ్ంట్ట ఈంటే ఄదీ ఫమటడేది. ఆదీ నా దూతి. ఎదురుగుండా కనిపంచే
వాట్టలో సందయం, యహస్మైన సింఫల్డ ఈంటుంది, యహస్మైన కదలక ఈంటుంది. వాట్ట
కూరుౄలో ఒ మ్మచేట ఈంటుంది. ఄది నాకు ఆషోం.

మీకు నచిేన అర్ణో స్ో లు ?
నగయ కళాకారుల విషమంలో గబుకుున చెౄభంటే – ర్వజు ఇపూర్ణ, స్చి జ్ల్డతారె
బొభైలు నాకు చాల్ల ఆషోం. ఆక బాపు  ఄండ్ పరెవ ప ఒన్నా హీరో. అర్ణోస్తో, కార్ణకేచర్ణస్తో,
కార్వ్ోనిస్తో... ఆల్ల అమనలో చాల్ల ఆషుోలునాృయి గనుక అమన ఆషుోలం భనం. ఄందులో
స్ందేహం లేదు.
*

(ఇ అర్ణోకల్డలో ఈంచిన పెయింట్టంగ్సస ఄన్నృ శివాజీ గార్ణవే)
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