फोटोग्राफीका नागरिक
फोटोडेमोस कलेक्टटभ, युननभर्सिटी कलेज अफ लन्डन

'फोटोग्राफीसँग जुनसुकै सम्बन्धमा जोडिने जो कोही पनन फोटोग्राफीको नागरिक हो । यहह आधािमा उनी
फोटोग्राफि हुन ् अर्ाात उनी तस्बबि हे नछान वा तस्बबिको हटप्पणी अर्वा व्याख्या गनछान । ि, तस्बबि अरूलाई
दे खाउनछन वा आफैलाई तस्बबिमा कैद गनछान ।'
(Azoulay 2012:69)

'चोिीबाट भएको यबतो क्षनतको कल्पना गनुह
ा ोस जहाँ तपाई आफ्नै फ्रेमबाट लुहटनु भएको छ…' (Derrida 2017:18)

यो फोटो-ननबन्धमा एक सहकाया परियोजनाका केहह यबता हहबसाहरुको प्रनतननधधत्व गरिएको छ, जहाँ ‘लोकपना’
फोटोग्राफी झस्ल्कयोस ि िाजनीनतक भववष्यलाई फ्रेममा कैद गना सककयोस । ‘ससहटजन्स अफ फोटोग्राफी: द
क्यामिा एन्ि द पोसलहटकल इमेस्जनेसन’ दै नस्न्दनका छववका ‘प्रनतननधधत्व’ ि िाजनीनतबाट ननसत
ृ ‘प्रनतननधधत्व’का
बीचको सम्बन्ध केलाउने एक प्रयोगधमी (empirical) मानवशाबरीय अनुसन्धान हो । फोटोिेमोस कलेस्क्टभ
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जना शोधकतााको समुह हो । शोधकतााका नाम ि नतनले अनुसन्धान गिे का दे शहरु यस प्रकाि िहे का छन ्: नलुवेम्बे
बबनाइसा (नाइजेरिया), ववन््या बुर्वपनतया (श्रीलंका), कन्बतास्न्तनोस कलास्न्जस (ग्रीस), किबटोफि वपन्ने
(बंगलादे श, भाित ि नेपाल) , इसलएना एल. सेलेजान (ननकािागुवा) ि सोक्फे यङ (कम्बोडिया) । यो परियोजना
मानवशाबर ववभाग यनु नभससाटी कलेज अफ लन्िन (यसु सएल) मा आधारित छ भने परियोजनामा यिु ोवपयन रिसचा
काउस्न्सल

-P8efG; u|fG6 gDa/ ^(%@*#_

ले लगानी गिे को हो ।

यो संक्षक्षप्त व्याख्यानले अनस
ु न्धानका केहह परिकल्पनाबािे जानकािी हदन्छ ि फोटोग्राफी अभ्यास गरिएका
ववबतारित क्षेर अर्ाात भौगोसलक, साँबकृनतक एवं अवधािणागत क्षेरका रुपिे खा कोछा । व्याख्यानपनछ ६ वटा
ववषयवबतुसँग सम्बस्न्धत खण्ि छन ् ि तस्बबिका ववबतत
ृ सन्दभीकृत अनुसशषाक

-SofK;g_

प्रबतुत गरिएका छन ्

जहाँ दृष्यता, िुिता, भववष्यतालगायतका प्रश्नबािे तुलनात्मक दृस्ष्टकोण प्रबतुत गरिएका छन ् । हामीले k'gp{Tkfbg
गिे का तस्बबिलाई केही सन्दभामा छववका ववशेष सामास्जक अभ्यास दशााउनका लाधग दबतावेजीकिण गने गरि

िचना गिे का छौ । केहह सन्दभामा भने छववहरूको न्यूनतम वा फिाककलो फ्रेसमङबबनै 'पुन: खखधचएsf तस्बबि छन ्’
ककनभने हामी तस्बबिको 'सिल' मौसलकतामै केस्न्ित हुन ् चाहन्छौ । यहाँ ‘पुन:तस्बबि खखच्नु’को अर्ा वविोधाभाषी
रुपमा शोधकताा एक साधािण ‘फोटोकपी गने व्यस्क्त बनेका छन ्’ जहाँ यर्ासम्भव छववको मौसलकता जोगाइएको
छ । यहाँ क्यामिाको फोकल लेन्र्ले पुिै वबतुलाई समेट्ने गरि शोधकतााले कागजी वा स्बिन श्रोतका नस्जक
क्यामिा पय
ु ााएका छन ् । फोकल लेन्र्ले वबतु समेट्नु एक यबतो ज्यासमतीय ववन्द ु हो, जहाँ मानवशाबरी वा
फोटोग्राफि सैद्धास्न्तकरुपमा अदृश्य एवं ववलुप्त हुन्छन । ति यनत गदाापनन मौसलकतामाधर्को अधीनता कहहल्यै
पूणा हुँदैन । फोटोग्राकफक हबतक्षेपकताा सेिी सलभाइनले छनौट ि पुन:उत्पादनको उद्धेश्य वा कामले जहहले पनन
नयाँ लेखकत्वको जन्म हदन्छ भन्ने दे खाएकी नछन ् (Crimp 1980) । मौसलकतासँग जनतसुकै नस्जक भए पनन
मानवशाबरी वा फोटोग्राफिमाधर् दशाकका गुणबतिीयता सम्बस्न्धत चासो िहन्छन नै । उस्ल्लखखत 'प्रनतसलवप'को
काम 'फोटोग्राफी' नै हो भन्दा हुन्छ अर्ाात पन
ु िावती बबनाको पुन:उत्पादन । यद्यवप यो प्राववधधक प्रकिया अपरिहाया
रुपमा िचनात्मकता, सचेत छनौट, दृश्यदशीको प्रार्समकता ननधाािणले प्रभाववत भएको हुन्छ, जसले व्यस्क्तपिक
ववश्व-दृस्ष्टकोणलाई फ्रेसमङ गछा ।
हामी आशा गछौ ववसभन्न फ्रेमका गठजोिले ववचािका ववववधता झल्काउने छन ् । हिे क छवव पछािीका तका ि
दै नस्न्दनका अभ्यासमा ती छववले कसिी काम गछा न भन्ने बोध गिाउने छ । तस्बबिका जसु मङ इन वा आउटले
(क्यामिाको लेन्सले नस्जक वा टाढाबाट कैद गिे को तस्बबि) र्ोिबहुत अलमल पाना सक्छ यद्यवप यो प्रकिया
फलदायी नै छ ।
छवव ि नतनका बुझाई हाम्रो अ्ययनक्षेरको गहन अनुसन्धानबाट सम्भव भएको हो । एकरुपता एवं सभन्नता
दव
ु ैबाट ननदे सशत यो संयोजनमा ‘बर्ानीय भन्दा बह
ृ त ि वैस्श्वक भन्दा कम’ व्योममा हामीले ववववध ववषयवबतुलाई
बपष्ट पाने प्रयास गिे का छौ । तल
ु नात्मक समाज ववज्ञानsf] दाँजोमा यो फोटो-ननबन्ध आइजेन्बटाइन (1943)को
कफस्ल्मक मोन्टाजको ऋणी छ भने बजाि ि मोहि (1982) को …cb/ j] ckm 6]lnªÚ cyf{t ‘सभन्न तरिकाले भन्ने’

ववधधबाट यो फोटो-ननबन्ध सार्ाक बनेको छ
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। यो ननबन्धमा jfN6/ a]Ghfldgn] भन्ने गिे sf] ‘अन्तिं ग छवव-

अननवायाताहरु’ (Bildnotwendigkeiten) छन ् जहाँ ‘रुपान्तिणका रूपमा कल्पना गरिएका वबतुका सबै चिण ि बतिमा
ननबकषा िहन्छ’ (Benjamin 2008:273) । हाम्रो अ्ययन ववधधमा आबद्धता, प्रनत्वनी एवं अनक
ु म्पनका सार्सार्ै
ववषमता, सभन्नता एवं अबवीकायाता संलग्न छन ् । हाम्रो अ्ययन ववधधले समाज ववज्ञानलाई एकांगी बनाउने
‘प्रनतमानात्मक’ वणान नभई ववसभन्न संकेत एवं प्रतीकका िसमकताबाट अर्ा ननकाल्न समल्ने ‘ववन्यासिमात्मक’
वणानमा आधारित छ ।

चित्र १ स्टुडडयोमा खिचिएको तयािी पोशाक उद्योगका श्रर्मकहरुको सामुहहक तक्स्िि ।
िाना प्लाजा भवनको छै ठौं तल्लामा िहे को न्यु वेभ बटाइल सलसमटे ि कािखानामा काम गिे की अखी अख्ति (१८
वषा) तस्बबिको पछािीको पङ्कस्क्तsf बीचमा नछन । अखी ि उनका सार्ीहरू बांगला नयाँ वषा (पोहे ला बोइशाख
१४२०) अर्ाात १४ अवप्रल २०१३मा एक बर्ानीय बटुडियोमा तस्बबि खखधचिहे का धर्ए । िाना प्लाजा भस्त्कँदा अखी
ि तस्बबिमा िहे का ^ जना सार्ीको मत्ृ यु भएको धर्यो । सो तस्बबिको प्रनतसलवप िाना प्लाजा ववपविपछी अखीका
परिवािले असभयन्ता एवं फोटोग्राफि तस्बलमा अख्तिलाई हबतान्तिण गिे का धर्ए । सौजन्य: तस्बलमा अख्ति ।
सन ् २०१८ बंगलादे शको िाजधानी ढाकामा एक कपिा श्रसमक असभयन्तासँगको संवादले फोटोग्राकफक ि िाजनीनतक
प्रनतननधधत्वबीचको सम्बन्धले फोटोग्राकफक छववहरूको शास्ददक अस्बतत्वको दायिा नाघ्छ भन्ने बपष्ट गिायो ।
बरु एक ककससमको अव्यक्त 'तस्बबि खखधचने योग्यता’ (photographability) पिम्पिागत नागरिकताका दावीहरुका
समानान्ति अधधकािका रूपमा दे खखयो । यो अनुभूनत सन ् २०१३को िाना प्लाजा कािखाना ववपविको अनुबमिण ि
ववपविमा मारिएका हजाि भन्दा बढी श्रसमकहरूको दृश्यतालाई पुन: दाबी गिे की फोटोग्राफि एवं असभयन्ता तस्बलमा
अख्तिको कामले जगाएको हो । ववपवि बर्लमा बेपिा भएका माननसका आफन्तले सावाजननक गिे का तस्बबिबाट
प्रभाववत भएि अख्ति दृश्य मानवशाबरमा सकियरुपमा संलग्न भएकी धर्ईन । अन्य असभयन्ताको सहयोगबाट
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बजाि ि मोहिका प्रयोगहरूलाई आइसेन्बटाइनको प्रािस्म्भक प्रबताव (जसलाई हामी मोन्टे जको 'अणु' भनेि कल्पना गना सक्छौं) को

ववबतािका रूपमा हे ना सककन्छ । अर्ाात 'जबतोसुकै ककन नहोस दई
ु कफल्मका हहबसाहरुको ससमश्रण हुँदा अननवाया रूपमा नयाँ अवधािणा
एवं नयाँ गुणबति उत्पन्न हुन्छ’ (Eisenstein 1943:16) ।

तस्बलमाले िाना प्लाजा ववपविमा बेपिा भएकाहरुका परिवािलाई भेहटन, अन्तवााताा सलइन ि मत्ृ यु भएकाहरूको
फोटोग्राफीका मा्यमबाट जीवनको दबतावेजीकिण ug]{ प्रयास गरिन । अख्तिको कामले कपिा sf/vfgfdf sfd ug]{
श्रसमकको अनह
ु ाि एवं बयानलाई दृश्यका रुपमा दे खाउने उनको वह
ृ त परियोजनालाई प्रनत्वननत गिे को धर्यो
(Akhter 2017)2।
ववपविको पाँचौ वषागाँठ २० अवप्रल सन ् २०१८मा िाना प्लाजा ववपविबर्लमा पीडितका तस्बबि प्रदशानीमा िाखेि
बमत
ु लालाई यी म्ये कुन तस्बबिले
ृ ी कर्ा श्रंख
ृ लाको अनाविण गरिएको धर्यो । मैले असभयन्ता नदवी अददल्
उनलाई सबैभन्दा बढी प्रभाववत गयो भनेि प्रश्न गिे को धर्ए । उनले आवासगह
ृ मा सँगै बबने आठ महहला
श्रसमकहरूले बटुडियोमा खखचेको तस्बबि औल्याएका धर्ए (माधर्को तस्बबि) । १४ अवप्रल सन ् २०१३का हदन नयाँ
वषाको अवसि धर्यो ि उनीहरुले बंगलादे शको झण्िासँग िं ग समल्ने गरि िातो ि हरियो िं गका लुगा लगाएका धर्ए
। बटुडियोको पष्ृ ठभसू ममा हरियाली मैदानमा ठडिएका ननला हहमालहरुले बनाएको नाटकीय क्षक्षनतज दे ख्न सककन््यो
। तस्बबिका आठम्ये सात जना अन्तत: भवन (िाना प्लाजा) भस्त्कदा मारिएका धर्ए ।
असभयन्ता नदवी अददल्
ु ला सो तस्बबिले दई
ु ककससमको अन्याय झल्काएको बताउछन । पहहलो, यसिी ठुलो
संख्याका माननस मारिनु भनेको कपोिे ट हत्या हो ि दोश्रो, हिे क श्रसमकको अधधकाि हुनुपने छवव प्रनतननधधत्वको
वंधचनतकिण हो । ‘आफन्तसँग अखख अख्तिको एउटा एकल तस्बबि पनन धर्एन धर्यो त केवल एउटा सामहु हक
तस्बबि मारै’3 असभयन्ताले दख
ु ेसो व्यक्त गिे का धर्ए । यी महहलासँग सामुहहक तस्बबि बाहे क अन्य कुनै तस्बबि
नै नहुनुले उनन अत्यधधक अधधकािववहीन धर्इन भन्ने दे खाउ्यो अर्ाात बैंक खाता वा मतदाता परिचयपर पनन
धर्एन भन्ने जनाउ्यो । सम्भवत: असभयन्ताको दख
ु ेसोले यहह त्यलाई इंधगत ग्यो । आको भाषामा भन्ने हो
भने नश
ृ ंस ढं गले कसललै उमेिमा जीवन गुमाउन पुगेकी यी महहलाको जीवनकै संकेत गने कुनै छवव नै छै न ि
प्रनतननधधत्वको अनप
ु स्बर्नत नै एउटा संकेत बन्न पग
ु ेको छ अर्ाात उनलाई अधधकािका रुपमा समलेको दृष्यताको
अभाव नै एउटा संकेत बन्न पुग्यो ।

2

यसको बंगाली एवं अंग्रेजी दबतावेजका लाधग www.athousandcries.org हे िौ ।
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जसले तस्बबिलाई ‘हिाएको’ पोबटिको रूपमा प्रयोग गिे को धर्यो ।

बंगलादे शको यो अनुभवबाट फोटोग्राफीको सवाव्यापकता झस्ल्कन्छ चाहे तस्बबि नै उपलदध नहोस वा अपुिो होस
ि हामीलाई ए्नोग्राफीले (समाज ववज्ञानमा शोधका ववषयवबतुको गुणात्मक ववश्लेषण गने एक अनुसन्धान ववधध)
तस्बबिको अनत-प्रचिु ता एवं परिपण
ा ाको मान्यतालाई पन
ू त
ु ववाचाि गना पनन सघाउछ । जसिी ववश्वका ८० प्रनतशत
माननसहरुले हवाईजहाजमा यारा नगिे को त्य हाम्रा लाधग नौलो जानकािी हुन्छ त्यसैगिी दक्षक्षणी गोलाद्ाधका
महत्वपण
ा संसाधन’ बनेको हुन्छ अर्ाात दृश्यताको प्रचिु ताको ननस्बफिीपनले नभई
ू ा क्षेरहरुमा फोटोग्राफी ‘दल
ु भ
दृश्यताको अभावले ‘नागरिकता’ कुस्ण्ठत भएका हुन्छन ।
उस्ल्लखखत ढाका अनुभवले अरिएला एजौलेको कामसँग परिधचत हुने मौका उपलदध गिायो । एजौलेको ससववल
कन्रयाक्ट अफ फोटोग्राफी (2008) फोटोिेमोस कलेस्क्टभमा ए्नोग्राफीका लाधग र्ुप्रै परिकल्पनाहरु तयाि गना
महत्वपूणा िह्यो । फोटोग्राफीले नयाँ ककससमको ‘नागरिक काल्पननकी’ सम्भव तुल्याउछ ि नागरिकताको सम्भाव्यता
प्रदान गछा एजौले तका गनछान । a]Ghfldgsf] फोटोग्राकफक ‘घटना’ ि ‘आकस्बमकता’को पन
ु :दाबीले फोटोग्राफी ि
िाजनीनतको सम्बन्धबािे का प्रश्नलाई सतहमा ल्याइहदएको छ । यी प्रश्नहरुलाई फुकोडियन (समसेल फुकोको
ससद्धान्तमा आधारित मत) ि एल्र्स
ु रियन (लई
ु एल्र्स
ु िको ससद्धान्तमा आधारित मत) प्रभावले दशकौसम्म
ननषेध नै गिे को धर्यो अर्ाात यी दव
ु ै मतहरुले फोटोग्राफीको शस्क्त अन्तत: िाज्य lgwf{l/t हुन्छ भन्ने दाबी गछा
। फुकोडियन फोटोग्राफीको सैद्धास्न्तक मतले छववको वैचारिक पक्षलाई अधधक महत्व हदएको धर्यो, जहाँ छववको
आकस्बमकता एवं ननमााणको बन्दोवबतीको पक्ष उपेक्षक्षत िहन गयो । फोटोिेमोस परियोजनाले भने बेलगाम
आकस्बमकताहरुलाई अपनाएको छ ।
फोटोिेमोस परियोजनाको गुह्य ववचाि भनेकै तस्बबिको ‘प्रनतननधधत्व’लाई शस्क्तमा मारै सससमत गनुा होइन बरु
परियोजनाले वाल्टि बेन्यासमनले (2008:23, 29) भनेझै ‘प्रनतननधधत्व’लाई एक सकृय, अप्रत्याससत ि सम्भाववत
रुपान्तिणकािी प्रनतकियाका रुपमा हे नुा हो । जोन ट्यागको (1988) प्रभावशाली फुकोडियन मतले फोटोग्राफीलाई
िाज्यकै ववबतारित रुपमा हे यो अर्ाात ट्यागका अनुसाि तस्बबिले िाज्यका लाधग दबतावेजीकिण, ननगिानी एवं
असभलेख ननमााण गछा । फोटोग्राफीले ‘िाजनीनतक सम्बन्धहरुका लाधग व्योमको ननमााण गछा जहाँ यी सम्बन्धलाई
कुनै ककससमले पनन सिाले जोड्दै न’ (2008:12) एजौले तका गनछान । gful/s
एजौले र्स्प्छन फोटोग्राफीमा ‘cfd सीप'लाई (2008:18) हृदयंगम गरिन्छ, फोटोग्राफीले ‘cfd ज्ञान’ (2012:10) उत्पादन
गछा , जसले ‘फोटोग्राफीको नागरिकता’ (2008:17) ननमााण गना सघाउछ ।

हाम्रो शोध-अनुसन्धान फोटोग्राफी ए्नोग्राफीको ऐनतहाससक प्रचलनमा पनन आधारित िहे को छ (Bajorek 2020;
Kalantzis 2019; Miryarrka Media 2019; Pinney 1997; Strassler 2010; Wright 2013) जहाँ पिम्पिागत एवं
दीघाकालीन ए्नोग्राकफक अनस
ु न्धान माफात फोटोग्राफीका अभ्यास बझ्
ु न ि प्रबतत
ु गना खोस्जएका छन ् । हामीले
ववसशष्ट बर्ान एवं पिम्पिाका अ्ययनको ससमश्रण गिे का छौ जहाँ शस्क्त एवं सम्भावना सम्बस्न्धत व्यापक
प्रश्न गरिएका छन ् । तसर्ा हामीहरु दव
ु ै व्योम ि संजालमा रुधच िाख्छौ ।
फोटोिेमोस कलेस्क्टभले भववष्य-उन्मुख फोटोग्राफीको दृष्यता ि क्यामिाले साधािण नागरिकताभन्दा पहहले
िाजनीनतक पहहचान हदन्छ भन्ने ववषयबािे अन्वेषण गिे को छ । कलेस्क्टभले फोटोग्राफीको ‘िाजनीनतक अचेतना’
ि ‘पन्र्ननिपेक्षता पूणा रुपले कायम नभएको अवबर्ा’ ननम्त्याउने अव्यक्त एवं गोप्य िाजनीनतक पहहचान तर्ा
वववाद ि ‘फोटोग्राफी’ नामवाचक शददको ठाउँ मा ‘फोटोग्राकफङ’ (तस्बबि खखच्ने प्रकिया) कियावाचक नामलाई प्रश्रय
हददाको फाईदा पनन अन्वेषण गछा । एजौलेको कामलाई नव-शाबरीय अवधािणाका रूपमा नसलई उत्पादनशील
सुरुवाती बबन्दक
ु ा रूपमा सलदै फोटोिेमोस कलेस्क्टभले फोटोग्राफीलाई अस्बतत्वमा िहे को अभ्यासका रुपमा अ्ययन
गिे को छ । कलेस्क्टभले फोटोग्राफीबाट ननसत
ृ व्यवहारिकता, ‘लोकपना’, हदनचयाा, हबतक्षेप एवं संकटमा चासो िाख्छ
जसलाई ए्नोग्राफी ववधीबाट मारै अ्ययन गना सम्भव हुन्छ ।
फोटोग्राफी जहहल्यै पनन रुपान्तिणको अवबर्ामा िहे को हुन्छ । यसका रुप ि दयािाले ववश्लेषणका नयाँ एवं
पुनरुत्र्ानशील उपायको माग u5{ । फोटोिेमोस कलेस्क्टभको यो परिचयले फोटोग्राफीको काममै योगदान हदनु हो
। कलेस्क्टभले श्रीलंका, कम्बोडिया, ग्रीस, ननकािागुआ, नाइजेरिया, बंगलादे श, नेपाल ि भाितको िाजनीनतक
काल्पननकीमा क्यामिाको भूसमकाको तुलनात्मक भाष्यका आधािमा योगदान हदएको छ । ननम्न खण्िमा अनतरिक्तबर्ानीय मोन्टे ज, भाष्य एवं सम्बन्धलाई एक ठाउँ मा ल्याउने प्रयास गिे का छौ जहाँ हाम्रा अ्ययन-क्षेर पश्चातका
संवादका केही अंश उस्ल्लखखत छन ् ।

उपक्स्िनत ि अविोध
चित्र २ श्रीलंकाको जाफ्ना स्टुडडयोमा िहे को फोटोग्राफीका अवशेष ।
तस्बबिले दशकौको युद्धले उििी श्रीलंकामा दै नस्न्दनका फोटोग्राकफक अभ्यासका दृश्य सम्बस्न्धत ववषयवबतुलाई
आकाि हदएको छ । युद्धले तहसनहस भएका बटुडियोका असभलेखले द्वन्द्वले तसमल समुदायको सामास्जक

जीवनलाई कसिी ननमााण गयो भन्नेबािे मा प्रशबत जानकािी हदन्छ । मोबाइल-फोन फोटोग्राफीको सुरुवातका
बाबजुद जाफ्नाका बटुडियोहरू चसलिहे कै छन ् । बटुडियोमा िहे का िाज्यले अननवाया बनाएको िास्ष्रय परिचयपर ि
िाहदानीका लाधग चाहहने नाक-कान दे खाउने तस्बबिदे खख पष्ृ ठभसू ममा पेस्न्टङ वा ग्राहकका फोटोसपयक्
ु त उत्कृष्ट
पोरे ट तस्बबिले ववसभन्न सम्भावना प्रबतुत गिे का छन ् । यबता दै नस्न्दनका तस्बबिले बसाइँसिाइका लोकवप्रय
महत्वाकांक्षालाई मारै दे खाउदै न यसले दक्षक्षण भाितीय तसमल ससनेमाको प्रणय एवं सम्भावनालाई दोहोयााउन मदत
गछा । ववन््या बुर्वपनतयाले खखचेको तस्बबि, २०१८ ।

चित्र ३ सन ् २००७ क्रिटमा क्जयाक्न्नस सािोस आफ्नो मोिाइल फोनिाट कलाक्न्जसले खििेको आफनै श्याम-स्वेत
तक्स्िि तक्स्िि कैद गदै ।

:kmflsog k7f/df km}lnPsf] ufpFsf] skmL xfp; leqsf] b[Zodf pgL ;g\ २००६ दे खख ननिन्ति कायाक्षेरमा अनुसन्धान
गरििहे का छन ् । e|d0fsf िममा उनी वातााकािलाई तस्बबि कफताा गदै 5g\ । स्जयास्न्नसको हाउभाउले ए्नोग्राकफक
भेटको प्रभावी तीव्रता एवं संवाद झल्काउछ ति अभाव ि ववषमता पनन छुट्दै नन अर्ाात बर्ानीयहरू ऐनतहाससक
रूपमा आफ्नो जीवनका फोटोग्राफि भन्दा पनन तस्बबि खखधचन तयाि भएका व्यस्क्त हुन ् । बर्ानीयहरू आफू ि
आफ्ना पख
ु ााका केही उपलदध प्रािस्म्भक छववका ननिन्ति खोजीमा संलग्न छन ् । तस्बबि कफताा हदएि जन
ु
योगदानको सन्तोषजनक भावना उत्पन्न हुन्छ त्यसले बफाककयाका क्यामिाधािी आगन्तुकका िाजनीनतक एवं
भावनात्मक भूसमका प्रनतबबस्म्बत गिाउँ छ । यसका सार्ै ए्नोग्राफि ि पयाटकबीचका समानता एवं सभन्नता पनन
प्रनतबबस्म्बत हुन्छन । यी तस्बबिका बािे मा छलफल हुँदा प्राय: बफाककयन वातााकाि आफ्नो ननष्कलंक युवापनसँगको
साक्षात्काि हुँदाको क्षुदधतामा जोि हदन्छन । कन्बतास्न्तनोस कलास्न्जसले खखचेको तस्बबि, २०१७ ।

चित्र ४ सन ् १९८०को दशकमा कम्िोडडया-िाइल्यान्ड सीमानाको र्शवविमा र्लइएको नीलो शटि लगाएका न्हे म
न्हमिको तक्स्िि (िायााँपट्हटको तक्स्िि) ।
दायाँपट्टीको तस्बबिमा िोजगाि आवेदनका लाधग फोटो परिचयपर बनाउन तस्बबिको सशि भाग काहटएको छ ।
सन ् १९८०को दशकमा कम्बोडियाको अवबर्ा नाजक
ु धर्यो । दे शका अधधकांश भभ
ू ाग सभयातनामी सेनाद्वािा
ननयस्न्रत धर्यो । खमेरुजले (कम्बोडियाली कम्युननबट पाटी) र्ाईल्यान्िका सीमा क्षेरमा कदजा जमाएको धर्यो

। सभयतनामले सन ् १९७९मा खमेरुजलाई आिमण गिे ि अपदबर् गिे पनछ करिब एक लाख कम्बोडियालीले अन्यर
शिण खोज्नु अनघ र्ाइल्याण्ि ि सभयतनामको सीमानामा शिण खोजेका धर्ए । यो संिमणकालीन अवधधमा
फोटोग्राफी ववशेषत: परिचयपरका लाधग खखधचने फोटो-आईिी सेवा उपलदध धर्एनन ् । ननतजा र्ाईल्यान्िमा
सशवविमा फककानु अगािी युवा न्हमा पुिानो फोटो प्रयोग गना बा्य भए ि आईिीका लाधग फोटो काट्न पुगे ।
सोक्फे यङद्वािा पन
ु :खखधचएको तस्बबि, २०१८ ।

चित्र ५ श्रीमती डा. फुनर्मलायो िान्सोम-कुटीको समूहमा खििेको तक्स्िि ।
श्रीमती िा. फुनसमलायो िान्सोम-कुटीका असभलेख इबादान ववश्वववद्यालयको ववशेष संग्रहमा िाखखएको छन ् ।
औपननवेसशक कालदे खख उिि-औपननवेसशक समयसम्म शैक्षक्षक एवं िाजनीनतक सकियता फैलाउने उनी िास्ष्रय एवं
अन्तिाास्ष्रय मंचमा महहला अधधकािकी अग्रणी असभयन्ता धर्इन ् । फुनसमलायो िान्सोम-कुटी महहलाका
अन्तिदे शीय िणनीनतक गठबन्धन ननमााण गना अर्करुपमा लागेकी धर्इन ् । मुलुक बवतन्र हुनु अनघ इबादानको
वप्रसमयि होटल बाहहि खखधचएको यो सामहु हक तस्बबिमा महहलाहरूले आफ्नो दृश्यता बढाउन फोटोग्राफीको शस्क्त
प्रयोग गिे को दे खखन्छ । यबता फोटोहरु परपबरका, प्रचाि साहहत्य एवं अन्य ठाउँ मा सम्प्रेवषत भएका धर्ए ।
दे शवासीहरूले घेरिएकी फुनसमलायो िान्सोम-कुटी यो तस्बबिमा दोस्रो पङ्कस्क्तमा बसेकी नछन ् । उनले िणनीनतक
रूपमा सामुहहक फोटोलाई जोि हदएकी धर्इन ् । वगीय, आधर्ाक एवं जातीय सभन्नताहरुलाई समेटेि सबै महहला
ऐक्यबद्ध एवं संगहठत पाने उद्धेश्यले उनले सधै पिम्पिागत नाइजेरियाली पोशाक पहहिे की धर्इन ् । यो फोटोमा
दे खाइएझैँ परिचालन ि प्रसािको शस्क्त सार्ाक बनाउँ दै फुनसमलायो िान्सोम-कुटी एक ननस्ष्िय आत्ममुग्धताका
सट्टा जाती, वगा एवं सलङ्कगको िाजनीनतकिणलाई चुनौती हदन फोटोग्राफीको ववघटनकािी सम्भावनालाई अँगालेकी
धर्इन ् । © इबादान ववस्श्वद्यालय, ववशेष संग्रह, इबादान, नाइजेरिया ।

चित्र ६ अम्िेडकि जयन्तीको अवसिमा लिनाउक्स्ित अम्िेडकि स्तुप र्भत्रको अम्िेडकि मेमोरियल पाकि आएका
आगन्तुक एक-अकािको फोटो खिच्दै , २०१८ ।
भीमिाव अम्बेिकि (सन ् १८९१-१९५६) २०औ शाताददीका अग्रणी दसलत धचन्तक एवं िाजनीनतज्ञ हुन ् । उनन
अहहलेको शताददीको उजाावान सामास्जक आन्दोलनका प्रतीक हुन ् । आन्दोलनलाई नेतत्ृ व हदएकी उिि प्रदे शकी

दसलत मुख्यमन्री िहे की मायावतीले ननमााण गिे को अम्बेिकि पाकाले एक सय आठ एकि जसमन ओगटे को छ ि
यो पाकाले प्रभावशाली सावाजननक वाबतुकलाको छनक प्रबतुत गछा । बतुप सभरका फोटोमा दे खाइएका मूनता
बाँयादे खख दाँया िमश: अम्बेिकि, कांशीिाम ि अम्बेिकि पत्नी िमाबाई अहहले पववर प्रनतमाका कोटीमा पछा न
। एनालग फोटोदे खख प्रनतमा x'Fb} डिस्जटल छववसम्मको याराले फोटोग्राफीको परिवतानीय गुण झल्काउछ । बतुपको
सभरी बर्ान अम्बेिकि मेमोरियल पाका दसलतहरुको पववरबर्ल हो । यहाँ एक पिम्पिागत िाजनीनतक पहहचान
प्रबतुत गरिएको छ ि यसलाई यो फोटोले पुस्ष्ट गिे को छ । किबटोफि वपन्नेले खखचेको तस्बबि, २०१८ ।
चित्र ७
ननकािागव
ु ाको िाजधानी मानागव
ु ामा १८ अवप्रल सन ् २०१८मा ववबफोटक रुपमा सिकािवविोधी प्रदशान सतहमा
आयो, जुन सन ् १९७९मा सोमोजा तानाशाही हटाउन भएको बयान्िीननबटा िास्न्तपनछकै सबैभन्दा ठुलो सामास्जक
आन्दोलन बन्न पग्ु यो । यस k6s जनता बयान्िीननबटा पाटी- एफएसएलएन, पाटीका नेता, िाष्रपनत ड्याननएल
ओटे गा ि उप-िाष्रपनत सोजारियो मुरिलोका ववरुद्ध सिकमा आएका धर्ए । फोटोग्राफीले खुलासा गिे को प्रमाणलाई
दृश्यता एवं अदृश्यताको वह
ृ त साम्राज्यबाट मारै बुझ्न सककने छ । तस्बबि, खखधचने ि दे खखने योग्यतासँग जोडिएको
छ । १३ मे सन ् २०१८मा मानागुवा नस्जकैको मसाया सहिको ऐक्यबद्धता प्रदशानमा लोकनत्ृ यमा प्रयोग गरिने
पािम्परिक ‘इन्टिसभन्ि’ मुखौटो लगाएकी एक महहलालाई दे खाईएको छ । प्रदशानकािीले सन ् २०१८को वविोध
प्रदशानका िममा प्रहिीसँग भएको हहंसात्मक मुठभेिमा िबिको गोलीबाट घाइते भएका ववद्यार्ीहरूका सम्मानमा
मुखौटाका आँखामा पट्टी लगाएका धर्ए । सन ् १९७८-८९को चधचात बयान्िीननबटा वविोहको बेला पनन यबतै मुखौटो
लगाइएको धर्यो ि प्रदशानकािी ननयतवश यो महत्त्वपण
ू ा ऐनतहाससक सम्बन्ध दयत
ु ाइिहे का धर्ए । िास्न्तदे खख नै
मसाया बयान्िीननबटाको गढ िहे को धर्यो, ति सन ् २०१८मा मसाया ओटे गा-मुरिलो शासनका ववरुद्धमा उसभयो ।
इसलएना एल. सेलेजानले खखचेको तस्बबि, २०१८ ।
इनतहासका पीडा
चित्र ८ कम्िोडडया, िमेरुजका कायिकतािका सन्तान (पारिवारिक फोटोग्राक्रफक अर्भलेििाट) ।
यो फोटो सन ् ७०को दशकमा खखधचएको हो । अमेरिका-सभयातनाम युद्धले ननम्त्याएको क्षेरीय भूिाजनीनतक
कम्पनका कािण मुलुक गह
ृ युद्धको चपेटामा पिे को धर्यो । एक अमेरिकापिबत जेनिलले नोिोदोम ससहानुकलाई

अपदबर् गिे का धर्ए । ससहानुक सिाले ननम्त्याएको असमानताबाट असन्तुष्ट खमेरुजले वगा आधारित प्रनतिोधबाट
जेनिललाई पदच्यूत गिे sf lyP । खमेरुज सिामा cfl;g eP लगिै सबै ककससमका जीवनशैली एवं वगीय सभन्नताहरू
हटाउने प्रयास गयो ि सबै जनतालाई ककसानको हैससयतमा िाख्यो । खमेरुज सिामा हिे क नागरिकले धान खेती
गिोस भन्ने अपेक्षा गरिएको धर्यो । ि, व्यस्क्तगत तविमा नागरिकको फोटो खखधचनु ननकै दल
ा धर्यो । क्यामिा
ु भ
सामान्यतया नेताका गनतववधध दबतावेजीकिण गना एवं प्रोपागान्िा दबतावेज बनाउन प्रयोग गरिन््यो । सबै
कम्बोडियालीमाधर् कालो शटा ि सुिवाल लगाउनुपने उदी जािी गरिएको धर्यो । यसका पछािी िं गहरूमा हुने
ववववधताले वगीय असमानता ससजाना गछा भन्ने तका गरिएको धर्यो । खमेरुज कायाकतााले आफ्ना सन्तानका
लाधग पनन एउटै ड्रेस कोि लागु गिे का धर्ए । सोक्फे यङद्वािा पुन: खखधचएको तस्बबि, २०१८ ।

चित्र ९ सन ् १९४३मा ग्रीसको कलावितामा वेिमाटट सेनाको निसंहािमा िााँिेका योगोस डडमोपोलस कलाक्न्जसलाई
कलाविता निसंहाि (होलोकस्ट) नगि संग्रहालयमा र्भत्तामा प्रदशिन गरिएका पीडडतहरूका तक्स्ििमा आफ्ना वपताको
पोर्ट्रेट तक्स्िि दे िाउाँ दै ।
निसंहाि पीडितका आफन्तले (सामान्यतया महहला ि बालबासलका) आफ्ना मारिएका (पुरुष) आफन्तको प्रदशानी
गना तस्बबिको संकलन एवं कोलाज ननमााण गिे का धर्ए । संग्रहालयले केहह दशकयता यर्ासम्भव सबै तस्बबि
जम्मा गिे को धर्यो ि एक कोठा पीडितका पोरे ट तस्बबिका लाधग छुट्याएको धर्यो । वातााकािले कुनै हदन
निसंहािका ती तस्बबि वा सभडियो पिा लगाउन सक्नेछन, जसले आफन्तलाई निसंहािका मूता असभलेख एवं
छववका सम्बन्धमा बपष्टता प्रदान गनेछ भन्नेमा आशावादी छन ् । युिोवपयन युननयन (EU) ि अन्तििास्ष्रय मुिा
कोषले (IMF) ग्रीसमा सन ् २०१०मा गिे को वविीय उद्धाि सम्झौतापनछ सन ् १९४३को निसंहाि िास्ष्रय
प्रनतननधधत्वहरूमा पन
ु : सकिय बनेको छ । बमिण िहोस निसंहािमा जमानीको प्रमख
ु भसू मका िहे को धर्यो । र्प्र
ु ै
बर्ानीय वातााकािहरूका लाधग ग्रीस संकट ि यससँग जोडिएको समतव्यनयता सन ् १९४०कै अनतिमणको ससलससला
हो । यो संग्रहालयमा भ्रमण गदाा उत्पीिनको तीर्ायाराको भान हुन्छ ककनभने अधधकांश ग्रीक संग्रहालयमा हत्या
गरिएका माननसहरुको तस्बबिमा उत्पीिन ननववावाद रूपमा कैद भएको दे ख्छन ् ि ती तस्बबि e"uf]nsf] ;dsfnLg

/fhgLltdf ग्रीसको ननभाितालाई सलएि ववलाप गने एउटा मंच पनन बन्नपुग्छ । संग्राहलयका तस्बबि खखच्ने काम
यी संग्रहालय भ्रमणको मुख्य प्रयोजन हो ककनभने यी तस्बबि ग्रीसका सामास्जक संजालका पोष्टमा फाससवाद

वविोधी आव्हानदे खख युिोवपयन युननयनमाधर् सन्दे ह गने िाष्रवादी अनुसशषाकसहहत दे ख्न पाइन्छन । कन्बतास्न्तनोस
कलास्न्जसले खखचेको तस्बबि, २०१८ ।

चित्र १० फ्रेमको पसल अझै पनन छ, क्रकर्लनोिी, श्रीलंका
यद्
ु ध ि ववबर्ापनले व्यस्क्तगत छववका अननस्श्चतता बढाई हदएको छ । बटुडियो ि तस्बबिको फ्रेसमङ गने पसल
वषौदे खख बेवारिसे िहे का तस्बबि संकलनकताा बनेका छन ् । सकािात्मक कोणबाट हे ने हो भने बेवारिसे तस्बबिधनी
टापुसभरै वा बाहहि नततिववति भएका धर्ए भन्न सककन्छ ि नकािात्मक परिकल्पना गने हो भने तस्बबिधनी कक
मारिए कक बेपिा भएका धर्ए । व्यस्क्तगत तस्बबि युद्धमा नष्ट हुँदा वा ववबर्ापनका िममा हिाउँ दा संयोगले
बनेका यी भण्िािहरुले द्वन्द्वबाट प्रभाववत सामास्जक इनतहासहरूको सुिक्षा गने छवव-ननमााताहरूको भूसमकालाई
उजागि गछा । ववन््या बुर्वपनतयाले खखचेको तस्बबि, २०१८ ।

चित्र ११. ९ मई २०१८, मानागव
ु ा, ननकािागव
ु ा
मनागुवामा भएको जुलुसको कायािम सककएपनछ िास्ष्रय प्रहिी मुख्यालय अगािी जम्मा भएका प्रदशानकािी
िाजनीनतक बन्दीका रिहाईको माग गदै । बाँयातफा एक परु
ु षले लगाएको हट-सटा मा ‘१९ अवप्रलको ववद्यार्ी
आन्दोलन’ जनाउने संकेत धचर xf] . १९ अवप्रलको ववद्यार्ी आन्दोलन ओटे गा सिाको हहंसात्मक प्रनतकियाले
जन्माएको संगठन हो । आकाा प्रदशानकािीले घाइते तर्ा मनोमानी ढं गले धगफ्ताि भएका पोसलटे स्क्नक
ववश्वववद्यालयका एक ववद्यार्ीको सुचना ववविण भएको हबतसलखखत पोबटि प्रदशान गरििहे का छन ् । इसलएना
एल. सेलेजानले खखचेको तस्बबि, २०१८ ।

चित्र १२. िाज्य हहंसाको स्मिण गदै , जाफ्ना
युद्धपनछको श्रीलंकामा िाष्र, िाज्य ि नागरिकता धगजोसलएको िाजनीनतक अवबर्ामा यी व्यस्क्तगत तस्बबिलाई
जवाफदे हहता ि क्षनतपूनतासँग जोडिएका िाजनीनतक प्रनतिोध एवं माग दाबी गना काम ि दायिासभरै परिचालन गरिदै
आएका छन ् । यी तस्बबिले दृश्यात्मक रुपमा िाज्य हहंसाबाट मारिएकाहरुको त्यांक प्रबतत
ु गरििहे को छ । तसमल
नागरिकमार्ी गरिएको िाज्य अत्याचािलाई चलधचरमा झैँ ‘आतंकवादको अन्त्य’ भन्ने अर्ा हदने गरि ‘ववजय’का

रुपमा प्रबतुत गरिएको छ । यी पोरे ट सकिय ढं गले वविोधको दृश्यता बढाउनको लाधग प्रयोग गरिएका धर्ए ।
ववन््या बुर्वपनतयाले खखचेको तस्बबि, २०१८ ।

छववहरुको िाजनीनतक प्रयोजन
चित्र १३. नाइजेरियाको ओसन
ु िाज्यका आहदवासीले परिियपत्र िनाउाँ दाको फाईदा जनाउने ववज्ञापन पाटी
योरुबाको मुटु ओसुन िाज्यको इले-इफेले अदृश्य रुपमा मोिाकेके ि इले-इफे माननसहरुलाई छुट्याउछ । योरुबा
समुदायकै जबतो जातीय पहहचान माने पनन यी दव
ु ै समुदायले करिब एक सय ५० वषाभन्दा बढी समय अन्तिजातीय द्वन्द्व व्यहोिे का छन ् । उसो त यो क्षेर हाल शान्त छ यद्यवप lj1fkg kf6Ldf यो बर्ानववशेषलाई इंधगत
गिे को ववषयवबतुले तनाव बाँकी नै छ भन्ने दे खाउछ । सन ् १९९९मा लोकतास्न्रक व्यवबर्ाको पुनिागमनको
घोषणा गदै जािी भएको नाइजेरियाको हालको संववधानले िास्ष्रय बतिमा अधधकाि प्रत्यायोजन गिे को छ ि संघीयिाज्य बतिमा आहदवासीपनका आधािमा पनन वपतव
ृ ंशीय अधधकािहरू प्रत्यायोजन गिे को छ । िाहदानी तस्बबि सबै
ककससमका परिचय परहरूका लाधग नभई नहुने तस्बबि हुन ् ि यी तस्बबि ग्रामीण अर्ातन्र ि व्यबत महानगिका
साना बटुडियोका लाधग महत्त्वपूणा व्यवसाय बनेका छन ् । lj1fkg kf6Ldf लेखखएका ववज्ञापनहरुलाई यसिी अनुवाद
गना सककन्छ: ‘असल नागरिकता kl/rokq /हामी असल नागरिक हौ ! / यहाँ छ हाम्रो पर / आजै दताा गनह
ुा ोस ् /
ववकास / प्रगनत / ि, तपाईको कामलाई अगािी बढाउनका लाधग’। चाखलाग्दो ववषय के छ भने यो तस्बबिमा दई
ु
महहलालाई सजावटमा केस्न्ित गिे ि प्रबतुत गरिएको छ, जबकक पुरुषहरू हठक ववपरित िाज्यको 'ववकास'
परियोजनामा इच्छुक अधधनबर् ि सहयोगी छु भनेि संकेत गदै ओसुन िाज्यको परिचयपरहरू समानतिहे का छन ्
। नलुवेम्बे बबनाइसाले खखचेको तस्बबि, २०१८ ।

चित्र १४. सन ् १९७०को दशकमा जमिन पयिटकले खििेको स्फाक्रकयन पुरुष क्जयाक्न्नस जाम्िेहटसको पोर्ट्रेट समात्दै
छोिी मारिया ।
बफाककया किटको पहािी क्षेर हो । पयाटकहरूले कस्म्तमा !*cf}F शताददीदे खख किटका बाससन्दाहरूको तर्ाकधर्त
साँबकृनतक एवं जातीय शुद्धतामा जोि हददै आएका छन ् ि नतनका पछौटे जीवनशैलीलाई मन पिाउँ दै आएका छन ्
। यी अवधािणालाई यहाँका बाससन्दाले आफुलाई हे ने दृस्ष्टकोणमा समाहहत गरिसकेका छन ् ि यो समावेसशता

फोटोग्राकफक प्रकियामा दे ख्न सककन्छ । पुरुषत्वको पिम्पिा झल्काउने जबता लोकपना खोज्ने फोटोग्राफिले आफुले
खखचेका तस्बबि पनछ, तस्बबि खखधचएका बर्ानीयलाई नै उपहाि हदएका धर्ए । यी उपहािलाई बर्ानीयले आफ्नो
घिको सजावटमा प्रयोग गिे का छन ् । आफैलाई बाहहरियाले ससजाना गिे को छववमा पाउने प्रकियाले ववषमता
झल्काउछ ककनभने बर्ानीयहरु ती तस्बबिका ननमााता होइनन ् । यद्यवप तस्बबिले आदानप्रदानको सम्भावनालाई
पनन नझल्काउने भने होइन । उदाहिण सन ् १९६०को दशकमा जमानहरूद्वािा गरिएको तस्बबि कफतााले तस्बबि
खखधचने व्यस्क्त ि फोटोग्राफि बीचको संवादात्मक ननकटतालाई बसलयो बनाएको धर्यो । यो ननकटताले
बर्ानीयहरूलाई पयाटन ि जमान िाष्र-िाज्यका बािे मा औपचारिक रूपमा प्रश्न गदाा आउने धािणाहरुलाई परिवतान
गने सम्भावना प्रबतुत ग्यो । सन ् २०१० पनछको 'ग्रीस संकट' अवधधमा जमानीसँगको सम्बन्ध पुन: िाजनीनतकिण
भएको धर्यो । यस अवधधमा ग्रीस सिकािले युिोवपयन युननयन एवं जमानीले सुझाएको समतव्यनयता योजना लागू
गिे को धर्यो, ति किटले आफुलाई यो ववदे शी प्रभत्ु वको ववरुद्धमा आहदवासी प्रनतिोधी शस्क्तका रुपमा उभ्याएको
धर्यो । फ्रेमको मूल तस्बबि (अज्ञात फोटोग्राफिले खखचेको सन ् १९७० आसपास) को फ्रेमसहहतको तस्बबि
कन्बतास्न्तनोस कलास्न्जसले खखचेका हुन ्, २०१७ ।

चित्र १५ कलाक्न्जसलाई स्पाइिोस र्सकोउिास सन ् १९८० ि ९०को दशकमा स्फाक्रकयन पठािको गाउाँ मा सानो िे स्टुिा
सञ्िालन गिे देखि पयिटकसाँगको अन्तिक्रियालाई चित्रण गने तक्स्िि दे िाउाँ दै ।
उनलाई यी तस्बबि खखचेका केहह वषापछी फोटोग्राफिले हदएका धर्ए । धेिैजसो तस्बबिले उनलाई परिचािकको
भूसमका ननवााह गदै गिे को दे खाउछ उदाहिणsf nflu आगन्तुकहरुलाई ओखि हददै । जसमनसँग जोडिएकाको
आनत्यतालाई नैनतक रुपमा उत्कृष्ट मान्ने ववश्वासका कािण पस्श्चमा युिोपेली पयाटकहरु बफाककयातफा आकवषात
हुन्छन ि यसले सफाककयन आनत्यको आत्म छववलाई संलग्न गिाउछ । आफुले खखचेका तस्बबिहरु माफात फकाने
पयाटक आफूलाई बर्ानीय सौन्दया परिदृश्यdf समाहहत गछा न ि आफ्ना परिचािकलाई नतनै तस्बबि सौगात हदन
खोज्छन । आनत्यताको आदशीकिणलाई आज पयाटकले जग्गा खरिद गिे ि जहटल बनाईहदएका छन ् ि यसले
आनत्यताको शस्क्त गनतशीलतालाई परिवतान गिे को छ । शस्क्त गनतशीलताको परिवतानलाई बर्ानीय रुपमा
ग्रीसको िास्ष्रय ढुकुटीको 'संकट'का रुपमा ग्रहण गरिएको छ । कन्बतास्न्तनोस कलास्न्जसले खखचेको तस्बबि, २०१७
।

चित्र १६. फेम्सफोटोसद्वािा तक्स्िि खिचिएका महहला ववद्यािी- २००४ ।
बवतन्रताको ५० वषापनछ यी यव
ु तीहरु नाटकमाफात महहला अधधकाि एवं अर्ापण
ू ा िाजनीनतक परिवतानका लाधग
गरिएका संघषालाई प्रनतबबस्म्बत गरििहे का छन ् । नाइजेरियामा व्यवसानयक फोटोग्राफिको कामको उच्च मूल्यांकन
हुन्छ ि बमाटा फोनको युगमा पनन हिे क उत्सव tyf cg'i7fgमा फोटोग्राफिको महत्वपण
ू ा बर्ान िहे को छ । hGdlbg,
AoflK6Hd -OzfO{ wd{df cfj4 x'g ul/g] cf}krfl/s cg'i7fg_, laafx, cGTo]i6Lnufotsf sd{df ;d]t kmf]6f]u|fkm/nfO{ 8flsG5 . of] ;dfhdf तस्बबिलाई
सम्झना ि भववष्यवाणीका रुपमा सलइन्छ । तस्बबिलाई भववष्यका आकांक्षा एवं जीवनका परिणामहरुका संकेतका
रुपमा पनन सलइन्छ । यी उत्सव tyf cg'i7fgमा खखधचने सामुहहक तस्बबिमा युवतीहरु सबैभन्दा िाम्रो लुगा लगाउछन
ि बेदागी शंग
ृ ािपटाि गछा न । इला ओिं गनका नयाँ पुबताका फोटोग्राफिले छववsf] रुपान्तिणकािी क्षमताको दायिालाई
फिाककलो पारिहदएका छन ् । फेम्सफोटोसले खखचेको यो तस्बबिमा महहला ववद्यार्ीहरुले आफैलाई प्रदशानीमा िाखेि
ि फेसनमा सस्जएि सामाजका अपेक्षाहरु माधर्का आफ्ना आलोचना ि प्रनतिोधलाइ व्यक्त गिे का छन ् । यी
यव
ु तीहरु एकातफा वपतस
ृ िाले जकडिएको समाजको प्रहसन गरििहे का छन ् ि बासलका एवं ककशोिीहरुलाई पढाई
जािी िाख्न प्रोत्साहन गदै छन भने आकोतफा मुलुक एवं भावी नागरिक पुनरुत्पादन गने लैंधगक हे िचाहको स्जम्मेवािी
अर्ाात आमा, भान्से ि सफाईकै भसू मका जािी िाख्ने अपेक्षा गरििहे का छन ् । तस्बबि © २०१४, फेम्सफोटोस, इला
ओिं गन ि अबबयोकुता, नाइजेरिया ।
चित्र १७. अंकल स्पेसलको ऐना तक्स्िि ।
बटे फेन बप्रागको चधचात लेख ‘योरुबा फोटोग्राफी: हाउ द योरुबा सी दे मसेल्भ्स’ (1978) मा वरिष्ठ फोटोग्राफिद्वय
ससम्पल फोटो ि सि बपेसलका कामलाई समावेश गरिएको धर्यो । यी दव
ु ै फोटोग्राफि अझै पनन इला ओिं गनको
प्राधचन सहि ओसन
ु मा बबछन । यो तस्बबिका सि बपेसललाई अहहले उनको ज्येष्ठ हैससयत झल्काउन अंकल
बपेसल भनेि बोलाइन्छ । बबनाइसालाई बपेसलले ऐना सभर तस्बबिहरू समलान गने कलालाई कसिी सार्ाक बनाए
भनेि बताईिहे का छन ् । बपेसलका अनुसाि यो प्रववधध उनलाई पहहलो पटक सपनामा आएको धर्यो । अस्न्तम
कलाकृनतको अभ्यास, प्रकिया, श्रोता ि मिणोिि जीवनले िाजनीनतक काल्पननकीहरू सभरका ननिन्तिता एवं
अविोधलाई गम्भीि रूपमा प्रनतबबस्म्बत गछा । यो कलाकृनतले साम्प्रदानयक पदानुिम ि उििऔपननवेसशक

लोकतन्रको पूवव
ा ती सामास्जक संिचनाहरू दशााउछ ककनभने कुलीन ग्राहकहरू ि शाही वंशका सदबय कलाकृनत
सेवाका मुख्य ग्राहक हुन्छन । व्यवसानयक प्रयोगशालामा 'समिि पोरे टहरू' अर्ाात ऐना तस्बबिका उपलदधता नभएका
होइनन ति अंकल बपेसलले आफ्नो अद्ववतीय प्रववधध अतल
ु नीय िहे को दाबी गछा न । र्प्र
ु ै प्रनतस्ष्ठत माननस यो
कािीगिीबाट बनेका ऐना पोरे टहरू बनाउन जािी िाख्छन ् ककनभने यी पोरे टले सम्पवि, शस्क्त एवं ववशेषाधधकाि
झल्काउछ । नलव
ु ेम्बे बबनाइसाले खखचेको तस्बबि, २०१७ ।

चित्र १८. sDaf]l8ofsf k|wfgdGqL x'g ;]g;Fu Pshgf bLlIft ljBfyL{sf] …kmf]6f];K8Ú cyf{t s[lqd tl:j/ .
शस्क्तशाली व्यस्क्तसँग तस्बबि खखच्नुले फाईदा हुने ि शस्क्तको प्रवाहमा आफ्नो पहुँच सहज हुन्छ भन्ने ववश्वासका
कािण धेिै कम्बोडियाली माधर्को जबतै तस्बबि चाहन्छन ् । कुनै आधधकारिक वा हदक्षान्त समािोह जबता
कायािममा अधधकांश ववद्यार्ी प्रधानमन्रीसँग तस्बबि खखच्नका लाधग पयााप्त भाग्यमानी हुँदैनन ् । जबसम्म
ववद्यार्ी उच्च अंक प्राप्त गदै नन ् वा ववश्वववद्यालयका िे क्टि वा कुलपनतको ससफारिस पाउदै नन तबसम्म
प्रधानमन्रीसँग तस्बबि खखच्न पाउँ दै नन ् । तस्बबिमा दे खाइएका यी ववपन्न ववद्यार्ीले सफ्टवेयि प्रयोग गिे ि
प्रधानमन्री हुन सेनसँग आफ्नो तस्बबि जोड्नका लाधग एक फोटोग्राफिलाई िकम भुक्तानी गिे का धर्ए । आफन्त
ि सार्ीहरूका अगािी आफ्नो शस्क्तको पहुँच दे खाउन यबता तस्बबि घि वा अकफसमा झन्
ु ड्याइन्छ । सोक्फे
यङद्वािा पुन: खखधचएको तस्बबि, २०१८ ।

पुनिाववृ त्त ि आकक्स्मकता
चित्र १९. २४ अवप्रल २०१८, ननकािागुवा ।
जसै घटनाको खल
ु ासा हुदै गयो एउटा भावनात्मक असभलेखको ननमााण एवं पन
ु ननामााण x'Fb} uof] . ववशेषत: सन ्
१९७८-७९को ऐनतहाससक वविोहलाई सलएि ननकािागुवाका जनताले ववगतका द्वन्द्व ि घटनाको पुनिाववृ िका छववका
संयोगलाई प्रनतबबस्म्बत गदै ि ती घटनाद्वािा आफुलाई व्यक्त गिे का छन ् । सिकबाट बमनृ त ववबमत
ृ नभएकाले
नयाँ दबतावेजीकृत तस्बबिहरु ि सन ् १९७८-७९का चधचात तस्बबिलाई एक ठाउँ मा ल्याएि जाँधचएको धर्यो । प्रबतत
ु
…डिस्जटल df]G6fhÚ एक उदाहिण हो । यो डिस्जटल मोन्टे जमा ननकािागव
ु ा वविोध प्रदशान झल्काउने सामास्जक
संजालको एक टाइमलाइनमा सन ् १८५६मा अमेरिकी आिमणकािी ववसलयम वाकिको आिमणका ववरुद्ध लिेका

िाष्र नायक एन्ड्रेस क्याबरोको तस्बबि (श्रोत लुइस भगाािा अहुमािा द्वािा सन ् १९६४मा बनाएको पेस्न्टङ्क),
ऐनतहाससक बयान्िीननबटा वविोहका बेला सन ् १९७९मा एबटे ली सहिमा सुसान मेसेलास खखचेको चधचात मोलोटोभ
म्यानको तस्बबि ि िाजधानी मानागव
ु ामा सन ् २०१८ अवप्रलको वविोध प्रदशान जनाउने समकालीन तस्बबिलाई एक
ठाउँ मा संयोजन गरिएको धर्यो ।

चित्र २०. ९ मई २०१८ मानागुवा, ननकािागुवा ।
सन ् २०१८ को ववशालम्येको एक वविोध प्रदशानमा माननस प्रससद्ध मुक्काबाज एवं मानागुवाका पूवा मेयि ि
ओटे गा शासनका मुखि वविोधी एलेस्क्सस अगए
ुा लोको प्रनतमाका वरिपरि भेला भएका धर्ए । उनको d[To'sf कािण
अझै पनन अबपष्ट िहे को छ ि हालका वषामा अगए
ुा लो ओटे गा शासनको दण्िहीनताको प्रतीक बनेका छन ् । त्यस
हदन घन्टौसम्म प्रदशानकािी अगए
ुा लोको प्रनतमामा चढे ि झण्िा फहिाइिहे का धर्ए ि सिकािी दमनका पीडितका
तस्बबि एवं प्रतीक पनन प्रदशान गरििहे का धर्ए । इसलएना एल. सेलेजानले खखचेको तस्बबि, २०१८ ।

चित्र २१. नेपालको दक्षिणकालीका फोटो स्टुडडयोहरुले प्रयोग गने एक फोटोसप िाकामा िहे का अवयव ।
काठमािौ pkTosfको दक्षक्षणमा िहे को यो लोकवप्रय दे वीको मस्न्दिले तीर्ायारीलाई आकवषात गने गछा , जहाँ धेिैले
मस्न्दिमा दशान गिे को छु भनेि दे खाउने उद्धेश्यले फोटोसप खाकामा तस्बबि बनाएि आफ्नो भ्रमणलाई बमिणीय
बनाउछन । दक्षक्षणकालीमा िहे का २० अबर्ायी बटुडियोले एउटै फोटोसप खाका प्रयोग गछा न ् । यो खाकाका मुख्य
अवयव केबलकािका लाधग प्रसशद्ध आको तीर्ाबर्ल मनकामनाबाट सलईएका छन ् । दक्षक्षणकाली मस्न्दिदे खख
बटुडियोमा अत्यधधक सम्झौताबाट ननसमात फोटोसप व्योममा हुने बर्ानान्तिणले ननम्त्याएको फोटोग्राकफक
आकस्बमकताको न्यन
ू ीकिणले नेपालीको व्यापारिक चतिु ता दशााएको छ । ति o;n] साम्प्रदानयक अस्ख्तयािीमाधर्
पनन खतिा तेबयााएको भन्ने दे खाउछ ।
मौरिस दलचले प्रनतपादन गिे को ‘दै नस्न्दनको बोली’ ि ‘औपचारिक बोली’का बबचको पिबपि वविोधले दक्षक्षणकालीमा
भएका अभ्यासलाई उजागि गछा । ‘दै नस्न्दनको बोली’लाई शददावली, शैलीगत ननयमहरूको अनुपस्बर्नत ि
प्रबतत
ु ीकिण सम्बन्धीका असंख्य छनौटले प्रनतननधधत्व गछा भने ‘औपचारिक बोली’ले बहहष्किण, सीसमतता ि
स्बर्िताको प्रनतननधधत्व गछा । दक्षक्षणकालीको फोटोसप खाकाले डिस्जटल मा्यमको कमजोि लङ्कग (अमुता भावषक

ननयम) को प्रतननधधत्व गछा , जसले फोटोग्राफीको अत्यधधक आकस्बमकतालाई बेन्यासमनले भन्ने गिे को मूल
अवबर्ामा प्रनतबर्ावपत गछा । किबटोफि वपन्नेद्वािा पुन: खखधचएको तस्बबि, २०१८ ।

चित्र २२.
तेजस दशमी ग्वाला-पशप
ु ालकका दे वता तेजाजीमा समवपात भएि मनाईने एक उत्सव xf], जहाँ यी दे वता नाग
महािाजको समर बनेि सपाको टोकाईबाट सुिक्षा हदने काम गछा न । सन ् १९७७ ताका म्य भाितमा कृष्ण
भगवानसँग सम्बस्न्धत मटकी फोि उत्सव मनाइन््यो, जहाँ अग्लो बर्ानमा िोिीमा झुन्ड्याएको घिा फुटाउन
माननस टाविजबतो संिचना बनाउर्े । गाँउको एल्बममा सुिक्षक्षत रुपमा दबतावेस्जकृत गरिएका तस्बबिमा सहभागी
गाउँ को परििमा गिे ि मस्न्दिका वरिपरि भेला भएका छन ् ।
तस्बबि खोतल्दै जाँदा घिा फोिको तस्बबि आँउछ जहाँ एक मानवाकृत टावि िहे को छ . तीन तहमा िहे को यो
टावि सम्भवत: ३० दे खख ४० जनाले बनाएको दे खखन्छ । यो जीववत वपिासमिको संिचनाले आकाि सलन संघषा गदै
गदाा सहभागीहरूले िहबयमय शस्क्तको उपस्बर्नतको महसस
ु गिे का धर्ए । अल्बमको शेष तस्बबिमा मट्का फोड्न
बनेको टावि संिचनाको हठक दायाँतफा हावामा उड्न खोस्जिहे को टाटे पाटे प्रज्वलनशील सपा जबतो आकृनत धर्यो
। तस्बबिमा िहे का मट्का फोि उत्सवका सहभागी ि अन्य उत्साहहत सहभागीहरुले आफुले नाग महािाजलाई दे खेको
बताएका धर्ए । साक्षी सहाभागीहरुका अनुसाि उत्सवको उत्साहलाई नागको िहबयमय उपस्बर्नत र्प ओजबवी
बनाएको धर्यो । नगि वरिपिीका व्यवसानयक फोटोग्राफि ग्रामीण फोटोग्राफीको बवत्वमीमांसा अर्ामाधर् अत्यधधक
सन्दे ह गछा न ।
ग्रामीण फोटोग्राफीको बवत्वमीमांसा अनुसाि तस्बबि खखधचने प्रकियामा मत
ृ ात्मा दे खखन्छ । वाबतवमा १२० समडियम
फम्यााट तस्बबि धल
ु ाउने िममा नेगेहटभ रिल कोरिदा तस्बबिमा भ्रममा पाने आकृनत दे खखनपग्ु छ। ववशेषत: गहहिो
गरि कोरिएका नेगेहटभ उच्च तापमानमा ‘पग्लन’ र्ाल्छ ि त्यसकािण अस्न्तममा छावपने तस्बबिमा प्रज्वलनशील
आकृनत बन्छ । सन ् १९७७मा कृष्णा बटुडियो नागिाले खखचेको तस्बबि ि यो तस्बबिलाई सन ् २०१९मा किबटोफि
वपन्नेद्वािा पुन: खखधचएको फोटो ।

अन्यत्र, ि यसिीिमा

चित्र २३. जाफ्नाको एक स्टुडडयोमा पेक्न्टङ गरिएको पष्ृ ठभूर्म ।
लाटे बरुकी ि प्रभाववाद भन्न समल्ने युिोपेली कला इनतहासका शैलीमा जाफ्नाका यो धचरमय बटुडियोको पष्ृ ठभूसमले
भम
ू ्यसागिको अपरिधचत तटीय सहि वा कुलीन अंग्रेजका महलको सभरी दृश्य सम्झाउछ । यो बटुडियोमा बर्ानीय
मानव ननसमात वा प्राकृनतक दृश्य वा दक्षक्षण एससयाका अन्यर बटुडियोहरूमा दे खखने आधुननक काल्पननकी झल्काउने
छवव प्रनतबबस्म्बत हुदैन बरु बटुडियोको मासलक आफै नबबने ि ठे गाना नभएको अन्यरको काल्पननक दृश्य दे ख्न
सककन्छ । पिम्पिागत बटुडियोका तुलनामा बटुडियो बाहहिका असाधािण एवं मनमोहक दृष्यमा तस्बबि बढी
खखधचन्छ । ति जाफ्नाका बाससन्दा यो बटुडियोको पष्ृ ठभूसममा फोटो खखचाउन रुधच गछा न । उनीहरुको यो रुधचमा
बटुडियोका फोटोग्राफिका ‘काइ िासी’ अर्ाात ‘भाग्यमानी हात’ले पनन र्प उत्साह र्पेको छ । ववन््या बुर्वपनतयाले
खखचेको तस्बबि, २०१८ ।

चित्र २४. सन ् १९३० ताकाको चिननया आप्रवासीको परिवािको िं चगन िनाईएको तक्स्िि ।
यो तस्बबि फ्रान्सेली उपननवेशकालमा िाजधानी नाम्पेन्हको एक फोटो बटुडियोमा खखधचएको हो । तस्बबिमा कैद
गरिएका परिवािका सदबयका मत्ृ यु भएको वषौपनछ परिवािका आफन्तलाई तस्बबि हदनका लाधग तस्बबिलाई श्यामबवेतबाट ‘बतिोन्ननत’ गिे ि पुन:मुिण गरिएको धर्यो । िोलान्ि बार्ेसको पुबतक क्यामिा लुससिा सम्झाउने गरि
यो तस्बबिले लामो 'पूवव
ा ती भववष्य'लाई पुस्ष्ट गछा (1981:96) ि फोटोग्राफीको अबपष्ट अबर्ायीपनलाई मूता रूप
हदन्छ । यो तस्बबि शास्न्तदे खख ववश्व युद्ध, ववश्व युद्धदे खख निसंहािकािी सिा ि पुन:शास्न्तकालसम्मको प्रलयकािी
एवं िाजनीनतक ववपविका बीचमा जोधगन सफल भएको धर्यो । यो तस्बबि पुखााहरुले जोगाएि िाखेको बहुमुल्य
सम्पवि हो ि यो तस्बबि फोटोग्राफी सबै कम्बोडियाली ववशेषत: ग्रामीण इलाकाका जनताको पहुँचमा धर्एन भन्ने
यर्ार्ाको द्योतक पनन हो । सोक्फे यङद्वािा पुन: खखधचएको तस्बबि, २०१८ ।

चित्र २५ . एवाईआि डडक्जटल स्टुडडयोमा प्रदर्शित दई
ु पश्तो िलचित्र स्टािका छवव झल्काउने तक्स्िि, पेसावि,
पाक्रकस्तान ।
तस्बबिका दई
ु पुरुषहरू जहाँगीि खान ि अबिाज खान प्रख्यात असभनेता हुन ् जसले पख्तुनहरुले भन्ने गिे को
'पुरुषका गहना' अर्ाात बन्दक
ु बोकेका छन ् । बाँकी दई
ु महहलाको पहहचान खुलेको छै न । एवाईआि डिस्जटल

ससनेमा िोिमा अवस्बर्त छ जहाँ आफ्ना हहिोका नस्जक पुयााउने मोन्टे जका ननस्म्त चलधचर प्रेमीहरु आउने गछा न
। दाननयल शाहद्वािा पुन: खखधचएको तस्बबि, २०२१ ।

चित्र २६. िाडी मुलुकमा भववष्य छ भन्ने दे िाउनका ननक्म्त सम्भाववत आप्रवासीका व्याख्यानसहहतको तक्स्ििका
मोन्टे ज, वविगंज, नेपाल ।
फोटोग्राफीलाई प्राय: गनतसशलताको कल्पना गना वा असभलेखीकिण गना प्रयोग गरिन्छ । ऐनतहाससक रूपमा यो
बटुडियोमा मूलत: साइकल ल्याइन््यो पनछ बटुडियोहरूले मोटिसाइकललाई सजावटका रूपमा प्रयोग ug{ yfn] . /,
x'Fbfx'Fbf xhfO{hxfh tyf गािीहरुमा गरिने यारा पनन बटुडियोको सजावट बन्न पुग्यो । यो सजावट प्रायः अन्तिाास्ष्रय
आप्रवासनको इच्छा वा आवश्यकतासँग जोडिएको हुन््यो । यबता तस्बबिले फोटोग्राफी ि ववन्यासिमात्मक Jof]d;Fu
संवाद गछा , जसले अब के हुने भन्ने प्रश्नलाई मूतरु
ा प हदन्छ । किबटोफि वपन्नेद्वािा पुन: खखधचएको तस्बबि,
२०१९ ।

चित्र २७.
उििी बंगलादे शको जाफ्लोङमा गरिएका भ्रमण म्येका एक भ्रमणको तस्बबिहरु दे खाउने १८ वषीय बंगलादे शी
ववद्यार्ीको इन्बटाग्राम प्रोफाइल । बंगलादे श ि भाितीय िाज्य मेघालय छुट्टयाउने वपयाइन नदी युवा बंगलादे शीको
चधचात पयाटकीय गन्तव्य हो । यहाँ आउने अधधकांश युवाहरु बधगिहे कै नौकाdf तस्बबि मुिण गने फोटोग्राफिबाट
सेवा सलन्छन । नदीबीचको चट्टानमा बसेि पयाटक मेघालय तफाका भाितीय पयाटकसँग व्हाट्सएप नम्बि आदानप्रदान गछा न । फोटोग्राफी अन्तिाास्ष्रय सीमा पाि गने ि ‘अन्यर’ उस्म्कने गम्भीि कल्पनामा अलमसलएको छ ।
इन्बटाग्रामका ववद्यार्ी अन्तत: साउदी अिब पग
ु े जहाँ उनलाई म्याकिोनल्िको एक िे बटुिामा िोजगािी हदने वाचा
गरिएको छ । किबटोफि वपन्नेले खखचेको तस्बबि, २०१८ ।

भववष्यलाई अन्धकािमय िनाउने पदाि हटाइदै
चित्र २८. मानागुवा, ननकािागुवा ।

हफ्तौदे खख हटभी च्यानललाई ननगिानी गरिएका बेला नागरिकले आफुलाई संगहठत बनाउन ि दं गा प्रहिी एवं सिकाि
समर्ाकसँग सामना गना सामास्जक संजालको व्यपाक प्रयोग गिे का धर्ए । संघषा जनाउने तस्बबि ि जोडिएि आउने
घननष्टताले ननदे सशत वि
ृ ान्त एवं कर्ा सामास्जक संजालको सभिामा दे खखनु सामान्य भैसकेको धर्यो । क्यार्ोसलक
चचाले ववद्यार्ी ि प्रदशानकािीका समर्ान ि सिकािको हहंसात्मक प्रनतकियाको ननन्दा गना जुलुसको आह्वान गिे को
धर्यो । तस्बबिमा २९ अवप्रलका हदनमा मानागव
ु ाको क्याटे ड्रल मेरोपोसलटानाका (नगिको मख्
ु य धगजााघि) अग्ला
पखाालहरूमा युवा पुरुषहरू बससिहे का छन ् ।
यी म्ये एक जनाले बमाटा फोन समानतिहे का छन ् । आन्दोलनका िममा मोबाइल फोन सिकमा यरतर दे खखन्र्े
। नागरिकले वविोध प्रदशानमा आफ्नो सहभाधगता ि असाधािण रुपमा बवीकृत घटनालाई हिे क हदन
दबतावेजीकृत गिे का धर्ए । अवलोकन गिे अनुसाि र्ुप्रै अवसिमा माननसले आन्दोलनित प्रदशानकािी भीिका
अगािी पोरे ट ि सेल्फी खखचेका धर्ए । उनीहरुले सिकका सभिामा कोरिएका ग्राकफटी, बटे स्न्सल ि ट्यागहरुलाई
पष्ृ ठभूसम बनाएि पनन तस्बबि खखचेका धर्ए । यी तस्बबिले फोन क्यामिालाई न्यायको माग गने संयन्रका रुपमा
प्रयोग गरिएको छ भनेि दे खाउछ । यसबाहे क फोन क्यामिाको प्रयोगलाई आफ्ना नस्जक ‘बनाइदै गरिएका’
इनतहासको दबतावेजीकिण गना एवं साक्षी बबने उपकिणका रुपमा पनन प्रयोग भईिहे को छ भन्ने दे खाउछ ।
इसलएना एल. सेलेजानले खखचेको तस्बबि, २०१८ ।

चित्र २९. िमेरुज शासनकालपनछ कम्िोडडयाको कम्पोङ िोम प्रान्तको स्टोङ क्जल्लामा सन ् १९८९ मा भएको
पारिवारिक पुनर्मिलन ।
खमेरुज शासनकालमा भोकमिी, बलात ् श्रम, िोग ि मत्ृ यद
ु ण्िका कािण करिब २० लाख माननस मारिएका धर्ए ।
परिवािका सदबयका बीचमा ववश्वासको कमी धर्यो । खमेरुजले खाना चोने जबता ननयम ववपरितका कामsf] पोल
nufpg बालबासलकालाई जासस
ु ी गना लगाएको धर्ए । ि, उधचत छानबबन नगरिकनै आिोवपतहरुलाई मत्ृ यद
ु ण्ि
हदइन््यो । परिवािका सदबयलाई दे शका ववसभन्न भागमा मजदिु ी गना खटाइएको धर्यो ।
सन ् १९७९मा सभयातनामी सेनाले खमेरुजलाई पिास्जत नगिे सम्म छुट्हटएका परिवािका सदबय आफ्नो
जीववकोपाजान ि अवबर्ाका बािे मा एक अकाासँग संचाि-सम्पका गना असमर्ा धर्ए । यो तस्बबिले सन ् १९७०दे खख
सन ् १९८८ सम्म छुट्हटएि बसेका दई
ु भाईको पारिवारिक पुनसमालन दे खाउछ । दव
ु ै भाईलाई एकअकाासँग भेट

नहुन्जेलसम्मको समय अवधीभि ज्युदै धर्ए भन्ने समेत र्ाह धर्एन । of] tl:a/ pgLx?sf] e]6 eP nuQ} lvlrPsf] lyof], hxfF
kl/jf/sf ;b:ox? Pscsf{nfO{ e]6\gsf nflu र्ाइल्यान्ि-कम्बोडिया सीमादे खख कम्पोङ र्ोम प्रान्तको बटोङ स्जल्ला;Dd k'Uy] .
of] ofqfsf nflu pgLx?n] kfFr lbgsf] ;do vlr{g' kYof]{ .
तस्बबिको पष्ृ ठभूसमको िं ग ि बच्चाहरूले लगाएको लुगाले नयाँ ढं गले एकीकिण, पुनसमालन ि उत्सवको धचरण ग5{
। खमेरुज कालको श्याम-श्वेत पोशाक ववपरित यस तस्बबिका िं गीन पोशाकलाई निसंहािपनछको 'पन
ु ः सभ्यता' को
रूपमा अ्यााउन सककन्छ । खमेरुज कालमा तस्बबिमा दे खाइएका झैँ बाँच्न सफल भएकाले आफुलाई अ्यािो
अर्ाात खमेरुजले र्ोपिे को दख
ु एवं आतंकबाट मुक्त पाना सफल भएका छन ् । सोक्फे यङद्वािा पुन: खखधचएको
तस्बबि, २०१८ ।

चित्र ३०. सन ् २०१८ मा जाफ्नाको एक आप्रवास पिामशि संस्िाले अमेरिकी ग्रीन काडि पाउनेहरूको र्भसा तक्स्ििको
प्रदशिन गिे को छ ।
यद्
ु धको कािण क्षीण भएको नागरिकताको प्रनतकियाबवरुप फोटोग्राफीका नयाँ उपाय अवलम्बन गरिएका छन ् ।
फोटोग्राफिहरू आफ्ना ग्राहकका अपेक्षक्षत भववष्यका सहजकताा बनेका छन ् । केही बटुडियोका फोटोग्राफि उनीहरूको
‘काइ िासी’ अर्ाात ‘भाग्यमानी हात’का कािण kmf]6f] lvRg 8fSg] ul/Psf 5g\ . यी फोटोग्राफिले वववाह-प्रबताव पोरे ट,
िाहदानी एवं सभसा फोटोहरू वा पस्श्चमf मुलुकमा जाने इच्छालाई सम्बोधन गने गरि कलात्मक संयोजन गिे का
वववाहका तस्बबि एवं एल्बमका मा्यमबाट नयाँ ककससमको महत्वाकांक्षी नागरिकताका लाधग म्यबर्ता गने काम
गरििहे का छन ् । फोटोग्राफि ि तस्बबिले आंसशक रुपमा म्यबर् गिाएको इच््याएका भववष्यले नागरिकतामा
युद्धको दीघाकालीन प्रभावहरू एवं तसमल समुदायको अन्तिदे शीय ववबर्ापन ि गनतशीलताका सम्भावना tkm{
प्रनतबबस्म्बत ग5{ । ववन््या बर्
ु वपनतयाले खखचेको तस्बबि, २०१८ ।

चित्र ३१. ‘हलिल’
बमाटा फोन, डिस्जटल प्रववधध ि सामास्जक संजालले युवा नाइजेरियालीहरुमा उद्यमशीलताको ववष्फोटन नै गिाएको
छ । करिब २० किोि जनसंख्या भएको मुलुक ि त्यसमा बढ्दो युवा जनसंख्याका लाधग सीसमत अवसिका कािण
धेिैले ‘वेटहुि’ अर्ाात ‘िोजागािीको प्रतीक्षा’को अनुभव गिे का छन ् । यी माननसले गरिबी, अल्पिोजगािी, द्वन्द्व ि

असुिक्षाबाट पाि पाउन सकेका छै नन ् । सामास्जक सञ्जालका डिस्जटल मंचहरू सीसमत स्रोतहरूकf बाबजुद
सपनाहरूलाई jf:tljstfdf kl/0ft ug{ ;Sg] laGb' x'g\ . ‘मेिो फोन मेिो पसल’ अब सामान्य हुन ् र्ालेको छ जहाँ दजी,
ससकमी, चमाकाि ि अन्यले आफ्ना सामान-उत्पादनको ववज्ञापन गना पाएका छन ् ।
फेसबुक, व्हाट्सएप ि इन्बटाग्राम कलाकािहरूका लाधग जनत लोकवप्रय छन ् त्यनत नै समुदानयक असभयन्ताका लाधग
लोकवप्रय छन ् । यस तस्बबिमा अकफ्रकन पप कलाकाि, फोटोग्राफि ि ग्राकफक्स डिजाइनि एचबोई आफ्नो कामलाई
अन्तिाास्ष्रय दृश्यात्मक संगीतसँग जोड्न चाहन्छन । एचबोईले फोटोग्राफी, सेल्फी, सभडियो जबता अन्तिसम्बद्ध
दृश्यात्मक मा्यमहरू, मुल्य एवं सफलताका बर्ानीय सौन्दयाता, गहना, चमकधमकताको प्रयोग गिे का छन ् ।
उनको कामको संक्षक्षप्त नाम ‘ओमो जी’ हो जहाँ योरुबा भाषामा ‘ओमो’को अर्ा सन्तान हुन्छ भने ‘जी’ले बर्ाननय
हहप-हप संबकृनतको ‘गि’ अर्ाात भगवानको अर्ा जनाउछ ।
‘ओमो जी’ अर्ाात ‘भगवानको सन्तान’ले आफुलाई ‘डिस्जटलवि
ृ ’मा अगािी सािे का छन ् जहाँ कलाकाि आफ्नो
प्रनतभाका सार्सार्ै छववका मा्यमबाट पनन दशाक-श्रोतालाई मन्रमुग्ध पाना चाहन्छन । उच्च शस्क्तको आकांक्षा
नाइजेरियाको महत्वाकांक्षी फोटोग्राफी एवं िाजनीनतक काल्पननकीको मल
ू ्येय हो । तस्बबि © विु ौला ओलानिे वाजु
एचबोई, नाइजेरिया, २०२० ।

चित्र ३२. 'र्लक्रकयात िागमा आउनुस , आउनुस' : अटो-रिटसा पछाडी प्रदशिनमा िाखिएको एक मुहित फोटोग्राक्रफक
df]G6fh, िावलवपंडी, पाक्रकस्तान ।
d[To'sf] $)cf}F lbgdf ul/g] cg'i7fg, h;nfO{ r]nd elgG5, To; cj;/df d'dtfh x';}g sfb/Lsf] 5lj / kf7 ldl>t lj1fkg . चेलमको आयोजना
२७ माचा २०१६मा बेनस्जि भुट्टोको हत्या भएको ठाउँ िावलवपंिीको सलककयात बागमा हुनेछ । तस्बबिको माधर्
दायाँपट्हट दे खाइएको शव मम
ु ताज हुसेन कादिीको हो, उनले पन्जाबका गभनाि सलमान तासीिको हत्या गिे का
धर्ए । कादिीलाई फेब्रुअिी २०१६मा मत्ृ युदण्ि हदइएको धर्यो । तासीिले ‘इश्विननन्दा’को आिोप लागेकी अससया
बबबीको प्रनतिक्षामा बोलेका धर्ए । तासीिको हत्यासँगै कादिीलाई केहह पिु ातनपन्र्ी सन्
ु नीले गाजी ि सहहद घोषणा
गिे का धर्ए । पोबटि ववगतसँग जोडिए तापनन पोबटिले भववष्यको घटनाको घोषणा ग5{ अर्ाात फोटोग्राकफक रूपमा
माननसको ववशाल संख्याको कल्पना गछा । यबता तस्बबिले कादिीको चेलममा सहभागी हुन ् २५ हजाि माननसहरूलाई
एक ठाउँ मा ल्याउन सघाएको धर्यो । किबटोफि वपन्नेले खखचेको तस्बबि, २०१६ ।

चित्र ३३. ‘क्रकनभने िाउका छोिा छै नन ्’
फोटोग्राफिले छनौट गिे को हाबयपण
ू ा अनसु शषाकसहहतको यो फोटो सन ् २०१८ मा कलास्न्जस kxnstf{ ePsf] प्रदशानी
'द बफाककयन स्बिन'मा प्रदशानीमा िाखखएको धर्यो । यो तस्बबिले बफाककया, किटको पहािलाई बुझ्ने नयाँ
दृस्ष्टकोण सझ
ु ाएको छ । तस्बबिले बफाककयनहरुको सामास्जक संजालमा उदाईिहे को काल्पननक धचरको Tयबतो
ववधालाई प्रनतननधधत्व गछा , जहाँ युवतीहरूले पहािमा खखचाएको तस्बबि अर्ाात तस्बबिdf खखधचने व्यस्क्त पुरुष
नभएको बर्ानीय तर्ाकधर्त वविोधाभासलाई इंधगत गछा ।
उच्च बर्ानमा िहे को बफाककया एक गाईवबतु चिण एवं पयाटकीय क्षेर हो, h;n] शुद्धता, जंगली वपछिापन एवं
पुरुषत्व योद्धापनको समर्कीय व्योमको प्रनतननधधत्व गछा । बफाककयाको प्रनतननधधत्व शताददीयौदे खख शहिी क्षेरका
बाहहिीयाले गदै आएका छन ् । र्ुप्रै घिपरिवािले वनबपनतशाबरी, लोककर्ाकाि ि पनछ पयाटकले खखचेका पुखााको
तस्बबि दे खाउँ छन ् । सन ् २०१० दे खख बर्ानीयमाझ डिस्जटल फोटोको ववबफोटन भएको छ । यसले एक अद्भुत
क्षणको प्रनतननधधत्व गछा , जहाँ बाससन्दा अब आफ्नो ि आफ्नो क्षेरको प्रनतननधधत्वका लाधग बाहहिीयाहरुमा मारै
ननभाि छै नन ् ।
धेिै डिस्जटल तस्बबिमा महहलाले सावाजननक रूपमा यस क्षेरमा प्रभत्ु व जमाएsf परु
ु ष केस्न्ित kmf]6f]u|fkmLdf हटप्पणी
गिे का छन ् ि गाउँ ले जीवनका वैकस्ल्पक अवधािणा प्रबतुत गिे का छन ् । आकोनति डिस्जटल फोटोग्राफीलाई समान
रूपमा अँगाल्नुको सट्टा धेिै बफाककयन वातााकािले सामास्जक-संजालका दृश्यात्मक अभ्यासमाधर् प्रश्न गिे का छन ्
। ि उनीहरुले प्रायः पुरुष पुखााहरूलाई दे खाउने ऐनतहाससक एनालग तस्बबिहरुलाई प्रार्समकता हदन्छन । इओसीकफना
लेफाकीले खखचेको तस्बबि, २०१७ ।

ननस्कषि
छववहरुको ससमश्रणको यो df]G6fhn] क्यामिा मूलत: िाज्यबाट उपननवेlzt नभएको दे खाउछ । फुकोडियन वा ट्यागको
दृस्ष्टकोणले फोटोग्राफीको ससद्धान्तमा दाबी गरिएझै धेिै महत्व िाखे पनन वाबतववक अभ्यासमा हुने फोटोग्राफीको
ववववधतालाई यो दृस्ष्टकोणबाट व्याख्या गना असफल दे खखएको छ । यद्यवप एक मानकीय मानवशाबरीय
अ्ययनले अनन्त ववववधताको सम्भावना दे खाउछ ि यो संकलनमा दोहोरिने अलंकाि एवं वाबतुकलाले फोटोग्राफीको

अबपष्ट उपस्बर्नतलाई पुस्ष्ट गछा । सभन्नताले अननवाया रूपमा अभ्यासलाई खण्िन गदै न । यद्यवप सभन्नताले
जहटल एवं अविोध ननम्त्याउने 'लधचलोपन' प्रकट गना सक्छ ।
तसर्ा ववववध क्षेरका अभ्यासमा हामी प्रनत्वनन तर्ा समानता दे ख्न सक्छौ । अर्ाात हामी फोटोग्राकफक घटनाको
आकस्बमकतासँग जोडिएि आउने पुनिावती चासो, क्यामिाका मा्यमबाट अनततको सम्झना भन्दा भववष्यको
कल्पना ि प्रबतनु त एवं यर्ार्ाको ससमश्रण दे ख्न सक्छौ । संक्षेपमा भन्ने हो भने पिबपि सभन्नताको संयोजनले
फोटोग्राफीले मानव जीवनमा ल्याउने 'अबतव्यबतता' को (Barthes 1981:12) प्रमाण हदन्छ ।
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lbg]z kGt M
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x'g] gofF klqsf b}lgsdf ljrf/k[i7 k[i7sf] ;Dkfbg Pj+ cg'jfb u5{g . pgL dfgjzf:qLo cWoog tyf PYgf]u|fkmLdf ljz]if ?rL
/fV5g\ .
g/]z 1jfnL M 8]9 bzs eGbf nfdf] ;do kqsfl/tfdf latfO{ ;s]sf 1jfnL xfn o'gfg ljZjljBfno, rLgdf cGt/f{li6«o
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