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ഈ

ലക്കം ചിത്രവാർത്ത നിങ്ങളുടെ കൈയിൽ കിട്ടുമ്പോൾ
കേരളത്തിന്റെ രണ്ട് അറ്റത്തു നിന്നും ആരംഭിച്ച
സാംസ്ക
 ാരികയാത്രകൾ തൃശൂരിൽ സമാപിച്ചിരിക്കും. പ്രമുഖ
എഴുത്തുകാരൻ അശ�ോകൻ ചരുവിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കാ
സർഗ�ോഡുനിന്നും, തിരുവനന്തപുരത്തു നിന്ന്വിഖ്യാത ചലച്ചിത്ര
കാരൻ ഷാജി എൻ. കരുണിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുമാണ് ജാഥ നട
ന്നത്. പുര�ോഗമന കലാ-സാഹിത്യസംഘമാണ് ഈ ജാഥകൾക്ക്
നേതൃത്വം നൽകിയത്. എങ്കിലും ജാഥയിലൂടെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന
ആശയങ്ങള�ോട് സഹവർത്തിത്വത്തിന് സാധ്യതയുള്ള ഒട്ടേറെ
കലാകാരന്മാരും ഈ ജാഥയുടെ ഭാഗമായി. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
പുതിയകാലത്ത് അതിന്റെ ചിന്തയും പുര�ോഗമനവീക്ഷണവും ഉൾ
ക്കൊണ്ടുക�ൊണ്ട് തികച്ചും നവീനമായ വഴിത്താരയിലൂടെ സഞ്ചരി
ക്കുന്ന സംഘമാണ് പുര�ോഗമന കലാ-സാഹിത്യ സംഘം.
ഈ പുതിയ കാലവും മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ച പുര�ോഗതിയും പിന്നി
ട്ട നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ജീവിതക്രമങ്ങളിലേക്ക് ബ�ോധപൂർവ്വം തളച്ചിടുന്ന
ശക്തികൾ കേരളത്തിൽ പ�ോലും നിതാന്ത ജാഗ്രതയിലാണ്. ഈ
ജാഗ്രതാ ഇടപെടലുകളെ സന്ദർഭ�ോചിതമായി തിരിച്ചറിയാനും
പുതിയകാലത്തിന് അനുയ�ോജ്യമായ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ
ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തമാക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിന് സഹായിക്കുന്ന
നിലയിലാണ് സാംസ്ക
 ാരിക ജാഥകൾ കടന്നു പ�ോയത്.
കേരളത്തെ പിന്തിരിപ്പൻ ആശയങ്ങളിലേക്ക് തള്ളിവിടാനുള്ള
ശ്രമത്തിനെതിരെ മുഴുവൻ കലാകാരന്മാരും ജാഗ്രത പുലർത്തേണ്ട
തുണ്ട്. അല്ലാത്തപക്ഷം ഭാവികേരളം കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിധേ
യരാകേണ്ടിവരുന്നത് കലാകാരന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരാണ്.

പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന്
(സെക്രട്ടറി)
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ചെയർമാന്റെ പേജ്

യക്ഷിയാനം

കേ

രളത്തിന്റെ ഭൂശരീരമാകെ ശില്പങ്ങൾ നല്കി നടന്നുപ�ോവുകയാണ്
കാനായി. അഗ്നിഹ�ോത്രിയെപ്പോലെ അരനൂറ്റാണ്ട് മുൻപ് തീവ്ര
യൗവനത്തിളപ്പിൽ സംഭവിച്ച 'യക്ഷി'ക്ക് അരികിൽ, തന്റെ ആദ്യപുത്രിക്ക്
50 തികയുമ്പോൾ ആ ശില്പി വീണ്ടുമെത്തുന്നു. കാലമേൽപ്പിച്ച മുറിപ്പാടുകളിൽ
ലേപനം പുരട്ടാൻ.
1969-ൽ യക്ഷിക്ക് ജന്മമേകിയ കാനായി ആ വഴിയിലേക്ക് പിന്നെ തിരി
ച്ചെത്തുന്നത് നാല്പത്തിമൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കുശേഷം 2012-ൽ കാനായിയെ കു
റിച്ചൊരു ഡ�ോക്യുമെന്ററി ചെയ്യാനെത്തുമ്പോൾ എന്നോട�ൊപ്പമായിരുന്നു.
വികാരതീവ്രമായിരുന്നു യക്ഷിയുമായുള്ള പുന:സമാഗമം. നാലരപ്പതിറ്റാണ്ട്
കാലം തിരിഞ്ഞുന�ോക്കാതിരുന്ന കാനായി അന്നാദ്യമായി യക്ഷിയെ; മകളെ
വീണ്ടും കാണുകയായിരുന്നു. സഹധർമ്മിണിക്കൊപ്പമെത്തിയെ കാനായി
ഏറെനേരം മൗനിയായി. പിന്നെ സമീപത്തെ സിമന്റ് തിട്ടയിൽ ചെന്നിരു
ന്നു. കണ്ണുകൾ ഈറനായി. എല്ലാമറിയുന്ന സഹധർമ്മിണി എന്നോട് പറഞ്ഞു
"ഒന്നും ച�ോദിക്കണ്ട". ഏറെനേരത്തെ ഏകാന്തതയ്ക്കൊടുവിലാണ് പിന്നെ
കാനായി മൗനം വെടിഞ്ഞത്.
ഒരുപക്ഷേ ത�ോട്ടം ത�ൊഴിലാളികളില�ൊരാളായി അവർക്കൊപ്പം രജി
സ്റ്ററിൽ ഒപ്പ് വെച്ച് പണിയെടുത്ത് ശില്പനിർമ്മാണം നടത്തിയ കാലവും
അന്നത്തെ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ജാഥകളുമ�ൊക്കെ കാനായിയുടെ മനസ്സിലൂടെ കട
ന്നുപ�ോയിട്ടുണ്ടാകും. ഇനി ഇവിടേക്ക് മടങ്ങി വരില്ലെന്ന് അന്നെടുത്ത തീരു
മാനവും ഓർത്തിട്ടുണ്ടാകും. അന്നത്തെ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ ഞങ്ങള�ോട്
പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. വീണ്ടും വരുമെന്നും ഉപേക്ഷിച്ച മകളെ നവവധുവാക്കുമെന്നും
കാനായി അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നവേള
യിൽ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ബൃഹദാകാരങ്ങളുടെ ശില്പിയെ ആദരി
ക്കുകയാണ്.
12 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ദേശീയ ചിത്ര-ശില്പ ക്യാമ്പോടെ, സെമിനാറു
കള�ോടെ, പ്രഭാഷണങ്ങള�ോടെ കലാവിരുന്നുകള�ോടെ.
സാഹിത്യകാർക്കും കവികൾക്കും സംഗീതജ്ഞർക്കും അഭിനേതാക്കൾ
ക്കും നല്കുന്ന ആദരവ് കേരളം ശില്പികൾക്കും ചിത്രകാരന്മാർക്കും നല്കുന്നില്ല.
അത് മാറേണ്ടതുണ്ട്. പ്രമേയപരമായ�ോ ദാർശനികമായ�ോ അഭിപ്രായവൈ
ജാത്യങ്ങളുണ്ടാകാം. കാനായി തുടങ്ങിവെച്ച ശില്പകലയിലെ വിപ്ലവം പിൻ
തലമുറയിലേക്ക് പ്രവഹിച്ചത് മറക്കുവാനാകില്ല. ഈ മഹത്തായ ദിനങ്ങളിൽ
കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കലാകാരേയും മലമ്പുഴയിലെ യക്ഷി പാർക്കിലേക്ക്
ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുകയാണ്.
ലളിതകലകൾക്ക് ഒരു ജീവിതം മുഴുവൻ മാറ്റിവെച്ച മഹാനായ കലാകാരന്
കേരളം നല്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആദരവിന് സാക്ഷിയാവുക.
നേമം പുഷ്പരാജ്
(ചെയർമാൻ)
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മുഖരേഖ

ല�ോകകലയിലെ അനശ്വരമുഖങ്ങൾ, മുഹൂർത്തങ്ങൾ.

ഡച്ചിലെ ഒരു സാധാരണ
കർഷക കുടുംബത്തിൽ
ജനിച്ച റംബ്രാന്റ് (1606-1669)
ല�ോകകലയിൽ ഐതിഹാ
സികമായ സ്ഥാനമുറപ്പിച്ച
പ്രതിഭയാണ്. പെയിന്റിംഗി
ലും ഡ്രോയിംഗിലും പ്രിന്റ്
മേക്കിംഗിലും റംബ്രാന്റ്
അതുല്യമായ സംഭാവനകൾ
നൽകി. 1630ൽചെയ്ത സ്വന്തം
ഛായാചിത്രമാണ് (എച്ചിംഗ് )
മുഖചിത്രമായി ക�ൊടുത്തിരി
ക്കുന്നത്. നിഴലിന്റെയും വെ
ളിച്ചത്തിന്റെയും മാസ്മരികത
കാണാം റംബ്രാന്റിന്റെ മാസ്റ്റർ
പീസ് രചനയായ 'നൈറ്റ്
വാച്ചി'ൽ.
6
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റംബ്രാന്റ്, സ്ട്രോളിംഗ് മുസീഷ്യൻസ്, എച്ചിംഗ്, 1635
റംബ്രാന്റ്, ദ നൈറ്റ് വാച്ച്, ഓയിൽ ഓൺ ക്യാൻവാസ്, 1642, റിജിക്സ് മ്യൂസിയം, ആംസ്റ്റർഡാം
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കലാചിന്തകൾ 7

വിജയകുമാർ മേന�ോൻ

സമകാലിക
പ്രഹേളിക
ആ

ധുനിക�ോത്തര കല കേവലം ചിത്ര-ശില്പ
കലാമേളകളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല. സാങ്കേ
തികവിദ്യ വികസിച്ചത�ോടെ ചിന്താമണ്ഡലവും ഭാ
വനാമണ്ഡലവും വിപുലമായി. അത�ോടെ കലയുടെ
മാനങ്ങൾ വളർന്നു. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായത്
ബഹുസ്വരത (Polyphony) യാണ്. അധികാരത്തി
ന്റെ ഏകസ്വരതയാണ് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഓര�ോ
കലാപ്രസ്ഥാനത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നത്, ഇംപ്രഷ
നിസം മുതൽ പ്രത്യേകിച്ച്. അതിനു മുൻപുള്ളതി
നെ നിരാകരിച്ച് പുതിയ ദൃശ്യ/ശൈലി/വീക്ഷണ
ചരിത്രം എഴുതുന്ന അവസ്ഥ 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
സജീവമായി. റ�ോജർ ഫ്രൈ (Roger Fry) പ�ോസ്റ്റ്
ഇംപ്രഷനിസത്തെ നിർവചിക്കുമ്പോൾ അത് ഇം
പ്രഷനിസത്തിനെതിരല്ല, ഇംപ്രഷനിസാനന്തര പ്ര
തിഭാസമാണെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ ചരിത്രത്തെ അം
ഗീകരിക്കുകയാണു ചെയ്തത്. എന്നാൽ ക്യൂബിസം,
ഫ്യൂച്ചറിസം എന്നിവ ഉദയം ചെയ്തപ്പോൾ ശാസ്ത്ര
ത്തിന്റെയും സാങ്കേതികവിദ്യയുടേയും നേർപ്പ
തിപ്പ് ഇതിൽ ഇംപ്രഷനിസത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ
കണ്ടു. യൂറ�ോപ്യൻ സംസ്ക
 ാരത്തിൽ മാത്രം അതു
കണ്ടത് അവിടെയാണ് നവീനശാസ്ത്രവും സാങ്കേ
തിക വിദ്യയും അതിവേഗം വളർന്നത് എന്നതു
ക�ൊണ്ടാണ്. മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നവീന ശാസ്ത്രവും
സാങ്കേതിക വിദ്യയും പിന്നീടാണ് എത്തുന്നത്.
ക്യൂബിസം ഐൻസ്റ്റൈൻ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ
ആപേക്ഷികതയുമായി ബന്ധപെട്ടതാണ്. സ്ഥലം
എന്ന ത്രിമാനവും കാലം എന്ന നാലാം മാനവും
കൂടിച്ചേർന്നപ്പോൾ പിക്കാസ�ോയുടെ ചിത്രഭാഷ
പുതിയ ഭാവം കൈവരിച്ചു. സ്ഥലം എന്ന മൂന്നു മാന
ങ്ങളും ചേർത്ത് ഏകമാനവും കാലം എന്ന നാലാം
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മാനവും ചേർത്ത് അടുത്ത മാനവും സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ
3+1=4 എന്നതിനു പകരം 3+1=2 എന്ന അസംബ
ന്ധ/ആപേക്ഷിക സംഖ്യ ഉണ്ടായി. ക്യൂബിസ
ചിത്രപ്രതലം ദ്വിമാനമായി. ഈ ചിത്രമായാജാ
ലമാണ് പിക്കാസ�ോയുടെ അവിഞ്ഞോണിലെ
സ്ത്രീകൾ (Demoiselles of Avignon) എന്നതിൽ
ല�ോകം കണ്ടത്. രുപത്തെ വെട്ടിമുറിച്ച് പുതിയ തര
ത്തിൽ സംയ�ോജിപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്ഥലകാലമെന്ന
നാലു മാനങ്ങളെ രണ്ടാക്കി കുറച്ചു. വെളിച്ചത്തിന്റെ
നാടകീയത ഉപയ�ോഗിച്ച് പഴയ കാലത്ത് (ഉദാ:
ബാറ�ോക്ക് ) ചെയ്ത ചിത്രങ്ങളേക്കാൾ നാടകീയത
യും ആഴമേറിയ ശാസ്ത്രതത്ത്വശാസ്ത്രവും (Science
Philosophy) ആണ് ക്യൂബിസത്തിലുള്ളത്. 1905ൽ
ഐൻസ്റ്റൈൻ തന്റെ ആപേക്ഷികതാ സിദ്ധാ
ന്തം അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിൽ 1907ൽ പിക്കാസ�ോ
ക്യൂബിസം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന
ബ്രാക്ക് (Braque) നു പ�ോലും അത്ഭുതം നൽകിയ
ഒന്നായിരുന്നു നാടകീയമായ ആ ആകസ്മിക
സംഭവം. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിലും യൂറ�ോപ്പ്, അമേരിക്ക
എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയു
ടെ ഗവേഷണം ശക്തമായി കാണാനാകുന്നത്. അതു
ക�ൊണ്ടുതന്നെ പുതിയ സംസ്ക
 ാരം, വീക്ഷണം,
സ്വാതന്ത്ര്യബ�ോധം എന്നിവക്ക് നവീന മാനങ്ങൾ
അവിടെ അതിവേഗം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓര�ോ
നിമിഷവും കഴിഞ്ഞ നിമിഷത്തെ വളരെ പിന്നി
ലാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള ചിന്ത (Outminuting, not out
dating) വളരുമ്പോൾ കലകളും സാഹിത്യവുമെല്ലാം
അതു പ്രതിഫലിപ്പിക്കും. അതാണ് ബഹുസ്വരത
ക്കുള്ള പ്രധാന കാരണം. പകരം ഭാരതം പ�ോലുള്ള

ഇംപ്രഷണിസത്തിൽ വെളിച്ചത്തിന്റെ കഷണങ്ങൾ, ചായം എന്ന
അടിസ്ഥാനമൂലകം, ദ്വിമാന പ്രതലം എന്നിവ പ്രധാനമായി. പാർക്ക്/
വിന�ോദ സഞ്ചാരം എന്നിങ്ങനെ ആഹ്ലാദഭരിതമായ ജീവിതചര്യ അട
ങ്ങിയ മദ്ധ്യവർഗ്ഗ നഗരജീവിതം അന്ന്  വിഷയങ്ങളായി ആരംഭിച്ചു.
ആധുനിക�ോത്തരകാലത്തും മിക്കവാറും അതുതന്നെ മറ്റു പലതരത്തിലും 
നിലനിൽക്കുന്നു. നഗരത്തിലെ ശ്ലഥസംസ്കാരവും സ്വയം അന്യവത്ക
രിക്കപ്പെടുന്ന പ്രവണതയും ഏറുമ്പോൾ കല അത്രത്തോളം വ്യക്തിഗത
മാകും. ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ ദ്വീപ് ആണ് ഓര�ോ നഗര കലാകാരനും.

രാജ്യങ്ങളിൽ ഭൂതകാല ഘ�ോഷണത്തിൽ മുഴുകിയ
അധികാരികൾ ആധുനിക വീക്ഷണത്തെ മുഴുവൻ
നിരാകരിക്കുന്ന പുറം തിരിഞ്ഞ ചിന്ത വളർത്തുന്നു.
മതവും ജാതിയും ഇന്ന് ഭാരതത്തെ മറ്റെന്നത്തേ
ക്കാൾ ശക്തമായി ഭരിക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്രൃം, ശാ
സ്ത്രചിന്ത, യുക്തിബ�ോധം, മതാതീതചിന്ത എന്നിവ
ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് അകറ്റുന്നു. എങ്കിലും അതിനെ
പ്രതിര�ോധിക്കുന്ന ചിന്തയും പ്രവൃത്തിയും എഴുത്തു
കാർ, കലാകാരന്മാർ, ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾ എന്നിവർ
നടത്തുമ്പോൾ സാമ്പ്രദായിക ചിന്തയിൽ മുഴുകി
യവർ അതിനെതിരെ നിലക�ൊള്ളുന്നു. എതിരഭി
പ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയ പൻസാരെ, കൽബുർഗി,
ഗൗരി ലങ്കേഷ് തുടങ്ങി നിരവധി പേരുടെ ക�ൊല
പാതകം നിസ്സാരമല്ല. ചിത്രവും ശില്പവും ന�ോവലും
നാടകവുമെല്ലാം നിര�ോധിക്കുക എന്നത് ഒരു
പതിവായി തീർന്നിരിക്കുന്നു, ഭാരതത്തിൽ.
ഇംപ്രഷനിസം തുടങ്ങി ക്യൂബിസം, ഫ�ോവിസം
എന്നിവയിൽ ശക്തമായ ദ്വിമാന ചിത്രപ്രതലം
നാടൻ കലകളിൽ എല്ലാ സംസ്ക
 ാരത്തിലും
കാണുന്ന പ്രതിഭാസമാണ്. അവ ആപേക്ഷിക സി
ദ്ധാന്തമറിഞ്ഞ് നിർമ്മിച്ച ചിത്രങ്ങളേയല്ല. സ്വാഭാ
വിക ചിന്തയുടെ സർഗാത്മക ആവിഷ്കാരമാണ
ത്. തിരശ്ചീനം (Horizontal)) ലംഭം (Vertical) എന്ന
രണ്ട് അക്ഷങ്ങൾ കെണ്ടുള്ള പ്രാഥമിക ചിത്ര പ്രതല
നിർമ്മിതിയാണത്. ത്രിമാന പ്രതീതി പാശ്ചാത്യ
ല�ോകത്ത് നവ�ോത്ഥാന ചിന്തയിൽ ഉണ്ടായി
വന്നത് അന്നത്തെ ശാസ്ത്രീയ ബ�ോധം ഉപയ�ോഗിച്ച
തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. അത് അവരുടെ പ്രകൃതിയെ
കീഴടക്കൽ എന്ന സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രവുമായി ചേർന്ന

'അവിഗ്നോണിലെ സുന്ദരികൾ',
(പാബ്ലോ പിക്കാസ�ോ, 1907)
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കലാചിന്തകൾ
പ്പോൾ ഭൗതികശാസ്ത്രബ�ോധം കലാശാസ്ത്രവുമായി.
കാഴ്ചവട്ടം (Perspective) കലയേക്കാൾ ശാസ്ത്രമാണ്
എന്നാൽ പാരമ്പര്യ കലകളിൽ രണ്ട് അക്ഷങ്ങൾ
(Axes) ക�ൊണ്ട് സൃഷ്ടിക്കാവുന്ന പ്രപഞ്ചം ചിത്രകല
യിൽ ഉപയ�ോഗിച്ചതാണ് എവിടെയും കാണുന്നത്.
ആധുനികതയുടെയും ഉത്തരാധുനികതയുടെയും
മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം സാധാരണ അനുഭവങ്ങ
ള�ോട് ബുദ്ധിവർഗ്ഗം എന്ന ന്യൂനപക്ഷം എങ്ങനെ പ്ര
തികരിക്കുന്നു എന്നതാണ്, ഭൂരിപക്ഷം ന്യൂനപക്ഷ
ത്തെ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടോ (രാഷ്ട്രീയത്തിലും)
എന്നു വരുമ്പോഴാണ് കലയുടെ പ്രസക്തി ഏറുന്ന
ത്. ന്യൂനപക്ഷം എന്നും സമൂഹത്തിനുമുന്നേ പ�ോകു
മ്പോൾ (Avant-garde) ഒപ്പം തന്നെ അതിന�ോടുള്ള
എതിർപ്പും സ്വാഭാവികമായുണ്ടാകും. എതിരഭിപ്രാ
യമുള്ള ഓര�ോ വ്യക്തിയുടേയും സുരക്ഷിത അസ്തിത്വ
മാണ് ജനാധിപത്യം. ഭൂരിഭാഗത്തിന്റെ സർവ്വാധി
പത്യമല്ല. ശാസ്ത്രവും കലയും സാഹിത്യവും പുതിയ
ആശയങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇരു പക്ഷ മത
വീക്ഷണത്തിന് എതിരായിരിക്കാമത്. എന്നാൽ
നാടൻ കലകൾക്ക് ഒരു ഗുണമുണ്ട്. അത് പാരമ്പര്യ
മായി ചെയ്തുവരുന്നതിനാൽ കണ്ടശീലം ഭൂരിപക്ഷ/
മതവാദികൾക്കുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ട് അതവർ അംഗീ
കരിക്കുന്നു. എന്നാൽ മറ്റൊരു ദേശത്തെ കലയെ
അംഗീകരിക്കുമ�ോ എന്ന സംശയം സ്വാഭാവികമാ
ണ്. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ശക്തി പഴമയും ആവർത്ത
നവും മാത്രമല്ല, ജനമനസ്സിലെ മുദ്രകളെ അത് പെ
ട്ടെന്ന് ഉണർത്തുന്നു എന്നതു കൂടിയാണ്. അതിനാൽ
ഒരു പാരമ്പര്യ കലാകാരൻ മറ്റു പാരമ്പര്യ കലകളെ
അംഗീകരിക്കുന്നു. നാനാത്വം അവർക്ക് സ്വാഭാവി
കമായിട്ടുണ്ട്.
ആധുനിക-ആധുനിക�ോത്തര ചിന്തയിൽ സംജാ
തമായ മറ്റൊരു ഘടകം പാശ്ചാത്യം - പൗരസ്ത്യം
എന്ന രണ്ടു മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള രണ്ട് വ്യത്യസ്ത
വീക്ഷണങ്ങളാണ്. എഡ്വേർഡ് സെയ്ദ്ന്റെ 'ഓറി
യന്റലിസം' (Orientalisam) എന്ന ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീ
കരിച്ചത�ോടെ ആ ചിന്ത ശക്തമായി. പാശ്ചാത്യ
ബുദ്ധിജീവികളും ചരിത്രകാരന്മാരും പൗരസ്ത്യ സം
സ്ക
 ാരത്തെയും കലകളേയും വീക്ഷിച്ചതും പ്രത്യേ
കതരത്തിൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചതുമെല്ലാം പൗരസ്ത്യം
എന്നതിനെ ഒരു സവിശേഷ വിധത്തിൽ മാത്രം
നിർവചിക്കാൻ ല�ോകത്തെ പ്രരിപ്പിച്ചു. പൗരസ്ത്യ
മൂല്യങ്ങൾ (പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതം പ�ോലുള്ള രാജ്യ
ങ്ങളിൽ) കൂടുതലും ജാതി, മതം, വർഗ്ഗം, ആചാരം
എന്നിവയിൽ അടിസ്ഥാനമായാണ് ഇന്നും നില
ക�ൊള്ളുന്നത്. പൈതൃകം എന്നാൽ അന്ധവിശ്വാ
സമാണ് എന്ന ചിന്തപ�ോലും അതിന്റെ ഭാഗമായി
ഉണ്ടായി. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ദൃശ്യചിഹ്നങ്ങളെക്കു
റിച്ചുള്ള സംവാദങ്ങൾ പലപ്പോഴും മാന്യമായിത്തീ
രുകയും ചെയ്തു.
19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംപ്രഷനിസം എന്ന ആധു
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നിക പ്രസ്ഥാനം പാശ്ചാത്യ മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തിന്റെ
നാഗരിക സംസ്ക
 ാരത്തിൽ നിന്ന് ഉടലെടുത്ത
താണല്ലൊ. വെളിച്ചത്തിന്റെ കഷണങ്ങൾ, ചായം
എന്ന അടിസ്ഥാന മൂലകം, ദ്വിമാന പ്രതലം എന്നിവ
പ്രധാനമായി. പാർക്ക്/വിന�ോദ സഞ്ചാരം എന്നി
ങ്ങനെ ആഹ്ലാദഭരിതമായ ജീവിതചര്യ അടങ്ങിയ
മദ്ധ്യവർഗ്ഗ നഗരജീവിതം (Middle class urban
life) അന്ന് വിഷയങ്ങളായി ആരംഭിച്ചു. ആധുനി
ക�ോത്തരകാലത്തും മിക്കവാറും അതുതന്നെ മറ്റു
പലതരത്തിലും നിലനിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇംപ്ര
ഷനിസത്തിന്റെ അടുത്തഘട്ടത്തിൽ (പ�ോസ്റ്റ് ഇംപ്ര
ഷനിസം) രണ്ട് അവസ്ഥകൾ പ്രധാനമായി. ഒന്ന്,
സെസാന്റെ ദൃശ്യ ഭാഷയിൽ ഊന്നിയ പരീക്ഷണ
ങ്ങൾ. രണ്ട്, ഗ്വഗാൽ, വാൻഗ�ോഗ് എന്നിവർ ക�ൊ
ണ്ടുവന്ന വൈകാരിക/സാംസ്കാരിക ബുദ്ധിപരവും
സെസാന്റെ ദൃശ്യ ഭാഷാ പരീക്ഷണമാണ് പിക്കാ
സ�ോയിൽ വളർന്നത് ഗ്വഗാന്റെയും വാൻഗ�ോഗി
ന്റെയും ചിന്ത എക്സ്പ്രഷനിസം, സറിയലിസം,
ആധുനിക�ോത്തരം എന്നിങ്ങനെ വളർന്നു. ഭാഷ
തന്നെയാണ് ചിന്ത എന്ന സത്യം കണക്കാക്കു
മ്പോൾ ഓര�ോ ഭാഷാപരിണാമവും ചിന്താവ്യതിയാ
നം കൂടിയാകും. ചിന്തയുടെ ഭാഷയാണ്, ഭാഷയുടെ
ചിന്തയാണ് കല എന്നത് ആധുനിക�ോത്തര കാ
ലഘട്ടത്തിലാണ് ഏറെ പ്രസക്തമാകുന്നത്. ഓര�ോ

'ഹൈഡേ പാർക്ക് ', (ക്ലോദ് മ�ോനെ, 1871)

കലാകാരനും ദേശകാരനും അയാളുടെ സംസ്ക
 ാരമ
നുസരിച്ചുള്ള ഭാഷ സ്വായത്തമാക്കുന്നത് അയാളുടെ
ചിന്തയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ്. വാൻഗ�ോഗി
ന്റെ ചിന്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഷയാണ്. സെസാ
ന്റേത് സെസാന്റേതും ആകുമ്പോൾ കലാഭാഷ
(ശൈലി മാത്രമല്ല) അനുനിമിഷം വളരുകയാണെ
ന്നു കാണാം. അത് 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം ദശ
കത്തിൽ കേരളത്തിലും വ്യക്തമായി കാണാം. വേഗ
മേറിയ സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്ക
 ാര വേഗം കലക്ക്
ലഭിച്ചപ്പോൾ ആധുനിക�ോത്തരതയുടെ ചിഹ്ന ഭാഷ
പല തലങ്ങളെ സ്പർശിച്ചു. ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ്
ആധുനിക�ോത്തരയും പാരമ്പര്യം, പൈതൃകം, ആർ
ജിതസംസ്കാരം/ബ�ോധം/ഉപബ�ോധം
എന്നി
വയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാകുന്നത്. പ്രതി
ര�ോധം, പ്രതിഷേധം എന്നിവയെല്ലാം അതിന്റെ
ഭാഗമായി സംഭവിക്കുന്നു. അധികാരി വർഗ്ഗത്തിന്റെ
ശക്തിപ്രകടനം സമൂഹത്തെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. ക�ോർ
പ്പറേറ്റ് മൂലധനമാണ് അധികാര ശക്തി.
ആധുനിക/ആധുനിക�ോത്തര കല നഗരാധി
ഷ്ഠിതമാകുമ്പോൾ പാരമ്പര്യ, പൈതൃക കലകൾ
സമാന്തരമായി സമകാലിക ഗ്രാമീണ ഇടവഴികൾ
സ്വീകരിക്കുന്നു. എന്നാൽ ആധുനിക / ആധുനിക�ോ
ത്തര കല പാരമ്പര്യ ചിഹ്നങ്ങളെ പുതിയ അർത്ഥ

തലങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ആശയപരമായ
വിപ്ലവചിന്തകൾ നഗരത്തിൽ സംഘത്തിന്റെതല്ല,
വ്യക്തിയുടേതാണ്. കലയും അത്രത്തോളം വ്യക്തി
ഗതമായി. ഓര�ോരുത്തരുടേയും നഗരജീവിതാനുഭ
വം ചിഹ്നശാസ്ത്രപരമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ്
ആധുനിക, ആധുനിക�ോത്തര കലകളിൽ കാണു
ന്നത്. നഗരത്തിലെ ശ്ലഥസംസ്കാരവും (Broken
Space time) സ്വയം അന്യവത്കരിക്കപ്പെടുന്ന
പ്രവണതയും (Self alienation) ഏറുമ്പോൾ കല
അത്രത്തോളം വ്യക്തിഗതമാകും. ആൾക്കൂട്ടത്തിലെ
ദ്വീപ് ആണ് ഓര�ോ നഗര കലാകാരനും. പ്രകൃതി
അവിടെ ഇല്ല. പകരം നഗരവേഗമേയുള്ളൂ. ഒപ്പം
തന്നെ കാണേണ്ട കാര്യമാണ് മലയാളി കലാകാ
രന്മാർ മിക്കവരും പരിസ്ഥിതി നിബന്ധമായാണ്
(Ecological oriented) ചിത്ര ചിഹ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടി
ക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആധുനിക/ആധുനിക�ോത്തര
കലയുടെ സംവേദനക്ഷമത തീരെ കുറവാണ് എന്ന
സത്യവും കലാകാരന്മാരും കലാ സ്നേഹികളും
ഉയർത്തുന്നുമുണ്ട്. കലാകാരന്റെ വ്യക്തിഗത ചിഹ്ന
ങ്ങൾ (Personalised signs) ദുർഗ്രാഹ്യത സൃഷ്ടിക്കു
ന്നത് അത്ഭുതമല്ല. ഏതുകാലത്തെ സമകാലികത
യും പ്രഹേളിക നിറഞ്ഞതാണ്.
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ഇ. പി. രാജഗ�ോപാലൻ
വലുപ്പത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമായി കാനായിയിൽ
ചെറുപ്പം ത�ൊട്ടേ  വളർന്നുനിന്നിരിക്കണം. കാണാനായി നടക്കാ
ത്തയാളിന്റെ കൂടി ശ്രദ്ധയും  പരിഗണനയും നേടുന്നതാണ് കുന്നും 
മലയും. അവയുടെ മൂകഗാംഭീര്യം  ആത്മീയാനുഭൂതിയായിപ്പോലും 
സ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ ആളുകൾ സന്നദ്ധമാണ്. പീലിക്കോട്ടെ  കുന്നു
കളുടെ ഉയർച്ചയാണ് പല തരത്തിൽ തന്റെ പ�ൊതുശില്പങ്ങളിൽ
കാനായി ആവിഷ്കരിച്ചത്.

എന്ന് സ്വന്തം നാട്ടുകാരൻ
രാ
ജാ രവിവർമ്മ പുരസ്കാരം കാനായിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു
ചെറിയ കുറിപ്പ് എഴുതിയിരുന്നു. ‘’അത�ോടെ ശില്പം പുതുതായി
കാണായി’’ എന്നോ മറ്റോ ആണ് അതിന് പേരിട്ടത്. ഇപ്പോഴും ഓർ
മ്മവരുന്നത് അതേ കാര്യമാണ്. കേരളത്തിൽ പ�ൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ
കാണാവുന്ന ശില്പം എന്ന കലാവഴക്കത്തിന് തുടക്കമിട്ടത് കാനായി
യാണ്. ആധുനികതയുടെ പുതിയ�ൊരു നീളൽ ആണത്. കലയും ജനാ
ധിപത്യവും എന്ന വിഷയത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരവും. ശില്പം എല്ലാ
വർക്കും കാണാനുള്ളതാണ്, ജനങ്ങൾ കാണുമ്പോഴേ ശില്പം പുതിയ
കാലത്തിന്റെ കലയാവൂ എന്ന തീരുമാനം കാനായി മലമ്പുഴയിൽ
നടപ്പിലാക്കി. മലമ്പുഴ അണക്കെട്ട് വേറ�ൊരു തരത്തിൽ ആധുനികത
യുടെ വലിയ�ൊരു ശില്പമാണ്. അതുമായി ഒരുതരം ആശയസംവാദം
നടത്തിക്കൊണ്ട് ‘യക്ഷി; അവിടെ അൻപതുക�ൊല്ലമായി ഉണ്ട്.
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'യക്ഷി', മലമ്പുഴ
(കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ,1969)
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'യക്ഷി'ക്ക് അൻപത് വയസ്സ്
യൗവനത്തിൽ കാനായി കുഞ്ഞിരാമന് ഉപരി
പഠനത്തിനായുള്ള ഒരു വിദേശസ്ക�ോളർഷിപ്പ്
കിട്ടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹം യു.കെ.യിലേക്ക് പ�ോയി. കെ
ന്നത്ത് (കെൻ) ഫ�ോർഡായിരുന്നു അധ്യാപകൻ.
ഫ�ോർഡ് പ�ൊതുസ്ഥലത്തെ ശില്പങ്ങളുടെ (Public
Sculpture) ആശാൻ. ആ സ്വാധീനമാണ് കാനാ
യിയുടെ വലുപ്പമുള്ള പ�ൊതുശില്പങ്ങളിൽ വലുതായി
ഉള്ളത് എന്നൊരു വാദമുണ്ട്. അപ്പോഴും വലുപ്പത്തെ
പ്പറ്റി ഒരു നാട്ടനുഭവം പറയാനുണ്ട്.
പീലിക്കോട്ടുകാരനാണ്
കാനായി.
ബാല്യ
-കൗമാരങ്ങളുടെ സ്ഥലം പീലിക്കോടാണ്. നീളൻ
വയലുകൾ-ഒരറ്റത്ത് ഉയരം കൂടിയ ഇടനാടൻ കു
ന്നുകൾ. ഇതാണ് പീലിക്കോടിന്റെ കാഴ്ച. (ഇന്നും
അത് ഏതാണ്ട് പഴയപ�ോലെ നിലനിൽക്കുന്നു)
കുന്നുകളുടെ വലുപ്പമാണ് കാനായിക്ക് കാണാനായ
ആദ്യത്തെ ശില്പപ്രകൃതം. വലുപ്പത്തിന്റെ സൗന്ദ
ര്യം, സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമായി കാനായിയിൽ ചെറുപ്പം
ത�ൊട്ടേ വളർന്നുനിന്നിരിക്കണം( എന്നുവാദിക്കാൻ
ഒരു നാട്ടുകാരന് പ്രത്യേകം താല്പര്യവും അവകാ
ശവും ഉണ്ട് ). പീലിക്കോട്ടെ കുന്നുകളുടെ ഉയർച്ച
യാണ് പല തരത്തിൽ തന്റെ പ�ൊതുശില്പങ്ങളിൽ
കാനായി ആവിഷ്കരിച്ചത്.
കാണാനായി നടക്കാത്തയാളിന്റെ കൂടി ശ്രദ്ധ
യും പരിഗണനയും നേടുന്നതാണ് കുന്നും മലയും.
അവയുടെ മൂകഗാംഭീര്യം ആത്മീയാനുഭൂതിയായി
പ്പോലും സ്ഥാനപ്പെടുത്താൻ ആളുകൾ സന്നദ്ധമാ
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ണ്. ഭൂമിയ�ോടും ആകാശത്തോടും അതുവഴി അന
ന്തകാലത്തോടും സദാ സംവദിക്കുകവഴി - "as old
as hills" എന്നത് ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു പ്രയ�ോഗമാ
ണ്- കുന്നും മലയും അതീതയാഥാർത്ഥ്യം പ�ോലെ
യായിത്തീരുന്നു.
അമ്മദൈവങ്ങളുടെ നാടാണ് ഞങ്ങളുടെ നാട്.
മാറ് മറക്കാത്ത അമ്മദൈവങ്ങളുണ്ട് - തെയ്യത്തിൽ.
കാനായിയുടെ ചെറുപ്പത്തിൽ, മാറ് മറക്കാത്ത സ്ത്രീ
കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ അച്ഛമ്മ (1900-1979)
മാറുമറച്ചിരുന്നില്ല. നിരവധി പേർ നെഞ്ചിനുള്ള,
ഇന്നുമുള്ള ദൃശ്യപദവി അറിയാത്തവരായിരുന്നു.
1937-ൽ ജനിച്ച കാനായി നാട്ടിൽ സാധാരണയാ
യി ഇത്തരം കാഴ്ചകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ സംശ
യിക്കാനിടമില്ല. അതും ശില്പരൂപമായി ആ കലാ
മനസ്സ് തിരിച്ചറിഞ്ഞിരിക്കണം.
സ്വന്തം ബാല്യ-കൗമാരങ്ങളിൽ സ്വാഭാവികമാ
യി കണ്ടുശീലിച്ച കുന്നും മുലയുമാണ് 'യക്ഷി'യിൽ.
ഞാന�ൊക്കെ കാണുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നാടിന്റെ
കാഴ്ചകൾ ശാശ്വതഭാവമുള്ള സൗന്ദര്യമായി മലമ്പുഴ
യുദ്യാനത്തിൽ പാഠവത്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കയാണ്.
വേറ�ൊരു നിലയിൽ, മലമ്പുഴ അണക്കെട്ടിന്
ചുറ്റുമുള്ള കരിങ്കൽ മലകളുടെ സ്വാധീനം കൂടി
'യക്ഷി'യിൽ ഉണ്ട്. നഗ്നമായിത്തീർന്ന കരിങ്കൽ
ഔന്നത്യങ്ങളാണ് മലമ്പുഴമലകൾ. സ്വന്തം നിലയി
ല്ത്തന്നെ അവ വിചിത്രസൗന്ദര്യാസ്പദങ്ങളാണ്. അണ
വന്നത�ോടെ അവയുടെ സൗന്ദര്യവൈചിത്ര്യത്തിന്

'അടക്കവും ഒതുക്കവും' എന്നതാണ് യഥാസ്ഥിതികതയുടെ
പെൺനന്മ. രണ്ടും  തടവുജീവിതത്തെ  സൂചിപ്പിക്കുന്ന വാ
ക്കുകൾ. 'യക്ഷി' നഗ്നത ക�ൊണ്ടും കൈകാലുകളുടെ സ്വത
ന്ത്ര, വിശാലവിന്യാസം ക�ൊണ്ടും അടക്കം, ഒതുക്കം എന്ന
സമ്പ്രദായത്തെ ധീരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. കേരളത്തിലെ 
സ്ത്രീ നേടുന്ന, നേടേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രമേയം പ്ര
ക്ഷേപിക്കുന്ന ശില്പമാണ് യക്ഷി. സ്വാതന്ത്യം  കാണിക്കാ
നാണ് അത് നഗ്നമായത്. നഗ്നത സ്ത്രീയുടെ സ്വന്തമാണ്.
പകിട്ട് കൂടി. ജലരാശിയിൽ മലകളുടെ ഏകാന്തത
പ്രകടമായി. ആ മലകളിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റുവ
ന്ന പ്രാചീനമായ�ൊരു ഉടൽ ലാവണ്യമായിക്കൂടി
'യക്ഷി'യെ കാണാവുന്നതാണ്.
ആചാരലംഘനമാണ് ഈ 'യക്ഷി'. കേരളത്തി
ലെ ഫ�ോക്ല�ോറിൽ യക്ഷി ഭീകരസ്വരൂപമാണ്.
സ്ത്രീയുടലിനെ കുറിച്ചുള്ള പുരുഷാധികാരത്തിന്റെ
വലിയ പേടികളുടെ ഇരുളിൽ നിന്ന് പിറവിക�ൊണ്ട
രൂപസങ്കല്പമാണ് യക്ഷി. കാനായി ഇതിനെതിരെ
ലാസ്യലാവണ്യത്തിന്റെ ഉടലായി 'യക്ഷി'യെ സങ്ക
ല്പിച്ച് നിർമ്മിച്ചു. തന്റെ യൗവനകാലത്ത് സ്വന്തം
നാട്ടിൽ കണ്ട പെണ്ണുടൽ ഭാവങ്ങൾ ശില്പിയിൽ
'യക്ഷി'ക്കാലത്ത് (പിന്നീടും) ഉണർന്നുതന്നെ നി
ല്പ്പുണ്ട്.
'അടക്കവും ഒതുക്കവും' എന്നതാണ് യഥാസ്ഥിതി
കതയുടെ പെൺനന്മ. രണ്ടും തടവുജീവിതത്തെ സൂ
ചിപ്പിക്കുന്ന വാക്കുകൾ. 'യക്ഷി' നഗ്നത ക�ൊണ്ടും

കൈകാലുകളുടെ സ്വതന്ത്ര, വിശാലവിന്യാസം
ക�ൊണ്ടും അടക്കം, ഒതുക്കം എന്ന സമ്പ്രദായത്തെ
ധീരമായി തള്ളിക്കളയുന്നു. കേരളത്തിലെ സ്ത്രീ
നേടുന്ന, നേടേണ്ട സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ പ്രമേയം
പ്രക്ഷേപിക്കുന്ന ശില്പമാണ് യക്ഷി. സ്വാതന്ത്ര്യം
കാണിക്കാനാണ് അത് നഗ്നമായത്. നഗ്നത സ്ത്രീ
യുടെ സ്വന്തമാണ്. പുതുനാഗരികതയുടെ ഭാഗമാണ്
വസ്ത്രങ്ങളും അവയുടെ വഴക്കങ്ങളും. മൗലികമായു
ള്ളത് നഗ്നതയാണ്. നഗ്നതയെ ഇങ്ങനെ പബ്ലി
ക്കാക്കുകവഴി ശില്പി ഒരു ഒളിയുള്ള ന�ോട്ടം സാധ്യ
മാക്കുന്നു- ഒളിഞ്ഞുന�ോട്ടം എന്ന ആൺശീലത്തെ
വിമർശിക്കുന്നു.
'സാഗരകന്യക' എന്ന ശംഖുമുഖത്തെ ശില്പം
യക്ഷിയുടെ തിരശ്ചീനപാഠമാണ്. മലയിൽ നിന്ന്
കടലിലെത്തുന്ന കാനായിത്തമാണത്. കാനായി കു
ഞ്ഞിരാമന്റെ പീലിക്കോട് എന്ന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന്
കടലിലേക്ക് വലിയ ദൂരമില്ല.

'സാഗരകന്യക', ശംഖുമുഖം
(കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ, 1990)
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കേരള സ്റ്റുഡിയ�ോ 1

ദാമ�ോദരൻ  നമ്പിടി

കരിങ്കല്ലിനെ  രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ പ്രയ�ോഗിക്കുന്ന വിവി
ധതരം ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന കലവറ, അലക്ഷ്യ
മെന്നു ത�ോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും എത്രയ�ോ സൃഷ്ടികളുടെ ന�ൊ
മ്പരങ്ങൾ കാത്തുകിടന്ന കരിങ്കൽ ഖണ്ഡങ്ങൾ. വി.കെ.
രാജന്റെ കലയിടങ്ങളിലൂടെ...

ശിലയുടെ പെരുമയ്ക്ക് ഒരിടം
കേ
രളത്തിലെ ഒട്ടനവധി ചിത്രകാരന്മാരുടെയും ശില്പികളുടെ
യും കർമ്മമണ്ഡലമായ ‘ഇടങ്ങൾ’ അഥവാ സ്റ്റുഡിയ�ോകൾ
കാണുകയും അവരുടെ കലാസ്വപ്നപദ്ധതികൾ എങ്ങിനെ എവിടെ
ഉരുവം ക�ൊണ്ടുവെന്നുമറിയുക നമ്മുടെ കലാചരിത്ര പഠനരീതിയ്ക്ക്
പുതിയ�ൊരു ദിശാബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കും. നവ�ോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തിൽ
ഏറെ ശിഷ്യന്മാരെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത കലാഗുരുക്കന്മാരുടെ ‘ഗിൽഡു’കൾ
എന്ന പേരിലുള്ള ‘ഇട’ങ്ങളുടെ ചരിത്രം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. പ്രകൃതി
യിലെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ലയവിന്യാസങ്ങൾക്കനുസൃതമായ രചനകളുടെ
കാലഘട്ടമായ
'ഇംപ്രഷണിസ്റ്റ് ' രീതി സ്റ്റുഡിയ�ോകളുടെ ഭിത്തികൾ
ഭേദിച്ചതായി നാം കാണുന്നു. ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ സൃഷ്ട്യോന്മുഖ
തയുടെ ഒരു സ്വകാര്യ ഇടമായി സ്റ്റുഡിയ�ോകൾ മാറുകയാണ്. (കല ഒരു
ഉല്പന്നമായി സഹയ�ോഗികളുടെ സഹായത്തോടെ ഡിമാന്റ് അനുസരി
ച്ച് സപ്ലെ ചെയ്യുന്ന കലാരീതി വിസ്മരിക്കുന്നില്ല).
കേരളത്തിൽ കരിങ്കല്ലിൽ സ്വപ്നം മെനയുന്ന അപൂർവ്വം ശില്പികളിൽ
ഒരാളാണ് വി.കെ. രാജൻ. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആനന്ദപുരം എന്ന ഗ്രാമ
ത്തിൽ നിന്ന് ഒട്ടേറെ വളവുകളും തിരിവുകളും ഏറ്റങ്ങളും ഇറക്കങ്ങളും
താണ്ടി റബ്ബറിന്റെയും മറ്റു പേരറിയാ മരങ്ങളുടെയും നിഴൽപറ്റി ബഹു
ദൂരത്തിലുള്ള രാജന്റെ സ്റ്റുഡിയ�ോ, എന്തുക�ൊണ്ട് ഇവിടെ എന്ന ച�ോദ്യ
ത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ മറുപടി "കുടുംബം എന്ന സ്ഥാപനത്തി
ലും കലാകാരന് ഒരു സ്വകാര്യത വേണ്ടിവരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രാ
മങ്ങളുടെ നഗരവൽക്കരണം. ഇവിടെ സ്വന്തമാക്കാൻ കുറച്ച് സ്ഥലം
കിട്ടിയത�ോടെ എനിയ്ക്ക് മരങ്ങള�ോടും പൂക്കള�ോടും ഒട്ടനവധി അജ്ഞാ
തരായ പക്ഷികള�ോടും ഒക്കെ കിന്നാരം പറയാൻ കഴിയുന്നു. സ്റ്റുഡിയ�ോ
അങ്കണത്തിൽ പീലിവിടർത്തിയാടുന്ന മയിലുകൾ അത്ര മന�ോഹര
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വി.കെ. രാജൻ,
'സ്തൂപിക', ഗ്രേ ഗ്രാനൈറ്റ്
& സ്റ്റീൽ, ബ�ോംബെ
ആർട്ട് ഗാലറി (H: 106
cm, B:116 cm, L:116 cm)
2005.

ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 ഫെബ്രുവരി

17

'റിഥം', ഗ്രേ ഗ്രാനൈറ്റ്, (H: 70cm, B: 38cm, L: 84cm)
ബ�ോംബെ ആർട്ട് ഗാലറി, 2007.

സെവൻ സൗണ്ട്സ്, ഗ്രേ ഗ്രാനൈറ്റ്, (H: 216cm, B:37cm,
L:60cm) ബ�ോംബെ ആർട്ട് ഗാലറി, 2006-07
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കാഴ്ചയാകുന്നു. ഇവിടെ മഴയുടെ സംഗീതം അതിന്റെ
ശരിയായ അർത്ഥത്തിൽ ആസ്വദിക്കാനും കഴിയു
ന്നു."
പ്രകൃതി തന്നെയാണ് തന്റെ ആദ്യപാഠശാല
യെന്ന് രാജൻ സമ്മതിക്കുന്നു. പാരമ്പര്യമായി
കുടുംബാംഗങ്ങൾ തച്ചുശാസ്ത്ര വിദഗ്ദരാണ്. കേരള
ത്തിലെ പല പുരാതന ക്ഷേത്രങ്ങളിലും അവരുടെ
കരവിരുതകൾ കാണാം. പൂർവ്വികർ ഇത്തരത്തിലു
ള്ള പണികളുമായി പുറംനാട്ടിൽ നിന്നെത്തിയവർ.
കുട്ടിക്കാലത്ത് മരപ്പണികള�ോട് അതിയായ കമ്പം.
ഒപ്പം ഒരു ബന്ധുവിന്റെ ചിത്രകലാപാടവം രാജനെ
ഒട്ടേറെ ആകർഷിച്ചതായും പറയുന്നു. എന്തായാലും
വളർന്നു വന്നപ്പോൾ കലയെ ഗൗരവമായെടുക്കുക
എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു പദ്ധതിയും രാജന്റെ മനസ്സിൽ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.
പൂർണ്ണവും അപൂർണ്ണവുമായ ഏറെ കരിങ്കൽ ശി
ല്പങ്ങളെ സാക്ഷിയാക്കി രാജൻ തന്റെ കലാവി
ദ്യാഭ്യാസ വിചാരങ്ങൾ പങ്കിട്ടു. എഴുപതുകളുടെ
മധ്യത്തിൽ അനന്തപുരിയിൽ സ്ഥാപിതമായ കേര
ളത്തിലെ ആദ്യ കലാ ഉപരിപഠന വിദ്യാലയത്തി
ലെ ആദ്യ ബാച്ചിൽ രാജനും ഉണ്ടായിരുന്നു. എഴു
പതുകളിലെ ക്ഷുഭിതയൗവ്വനങ്ങളുടെ എരിപ�ൊരി
സഞ്ചാരത്തിൽ രാജനും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. അടിയന്ത
രാവസ്ഥയുടെ കറുത്ത ഓർമ്മകൾക്കൊപ്പം ആവ
ശ്യത്തിന് അദ്ധ്യാപകർ, മെറ്റീരിയൽ, ലൈബ്രറി,
താമസം എന്നിങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലായ്മയുടെ കൂടാരമായ
കലാലയം, എല്ലാം നയിച്ച ഒരു ഐതിഹാസിക
സമരം, പിന്നെ തടവറവാസം. ഒരുപക്ഷേ ഈ സമ
രാനുഭവങ്ങളുടെ ഫലശ്രുതിയായിരിക്കും ഇന്നു ല�ോ
കനിലവാരമുള്ള ഏറെ മലയാളി കലാകാരന്മാർ
ഉയിർക്കൊണ്ടതെന്ന് രാജൻ ഊഹിക്കുന്നു. ആദ്യ
ബാച്ചായതുക�ൊണ്ട് അതിന്റെ ഗുണദ�ോഷങ്ങൾ ഒരു
പാടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ചും എഴുപതുകളിലെ
ഐഡിയ�ോളജിക്കൽ പ്രഷർ. മലയാള സാഹിത്യ,
സിനിമ, നാടക രംഗം പുഷ്കലമായിരുന്ന എഴുപതു
കളുടെ സജീവത ക�ോളേജിലുമുണ്ടായിരുന്നു. കല
യെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ ഒട്ടാകെ മാറി. Pure
abstraction-ൽ നിന്ന് Figurative-ലേയ്ക്ക് തിരിയാ
നുള്ള ഒരു കലാപദ്ധതി അന്ന് രൂപം ക�ൊണ്ടിരു
ന്നു. പിന്നെ കലയിലെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളായ
content, space, object എന്നിവയില�ൊക്കെ സമൂ
ലമായ പരിവർത്തനങ്ങളും സാധ്യമായി. പെയി
ന്റിംഗ്, ശില്പം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളെ
തകർക്കാനുള്ള ഒരു ഊർജ്ജം അന്നു പ്രസരിച്ചിരു
ന്നു. അദ്ധ്യാപകരടക്കം മുൻഗാമികളിൽ പലരും
മദ്രാസ് സ്കൂ
 ളിൽ നിന്നും പഠിച്ചവരായിരുന്നല്ലോ.
അവരുടെ രചനകൾ പലതും തന്ത്രമന്ത്രങ്ങളും ദുർഗ്രാ
ഹ്യതകളും നിറഞ്ഞവയായിരുന്നു. കലാകാരന്മാർ
ഈ ല�ോകത്തില�ൊന്നുമുള്ളവരല്ല എന്നായിരുന്നു
അവരുടെ ചിന്ത. അത�ൊക്കെ അന്നേ പ�ൊളിഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഒരു മാറ്റത്തിനു വിധേയരായ ശില്പിക

'നെറ്റ് ഫേസ് ', വയർ മെഷ്, പ്ലാസ്റ്റർ, H:45cm, W:30
cm, B: 8cm) 1983.

ളേയും അന്ന് കണ്ടിരുന്നില്ല.
ഈ അവസരത്തിൽ ആദ്യ അംഗീകാരത്തെക്കു
റിച്ച് രാജൻ വാചാലനായി. ഒന്നാം വർഷം പഠി
ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ലളിത കലാ അക്കാദമിയുടെ ആ
വർഷത്തെ ശില്പത്തിനുള്ള അംഗീകാരം, അത�ൊരു
Western Minimal Form ആയിരുന്നു. 60-കളിൽ
പടിഞ്ഞാറൻ കലാരംഗത്ത് പ�ോപ്പുലർ ആയിരുന്ന
Minimal Art-േനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് അന്ന് ലൈ
ബ്രറിയിൽ ലഭ്യമായിരുന്ന ‘Studio Inernational’എന്ന കലാ മാസികയുടെ പഴയ ലക്കങ്ങളിൽ നിന്നാ
യിരുന്നു. Tony Smith എന്ന ശില്പിയുടെ സ്വാധീനം
ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാകാമെന്ന് രാജൻ സമ്മതി
ക്കുന്നു. എന്നാൽ മനസ്സിൽ ഒരു Female Nude Form
ആയിരുന്നു. ഒരുതരത്തിൽ elongative geometrical
figure. ആദ്യവർഷം തന്നെ അംഗീകാരം കിട്ടുക
ഒരുതരത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം തന്നെ. കാനായി
കുഞ്ഞിരാമൻ അക്കാലത്ത് അക്കാദമിയുടെ ഭാര
വാഹിയായിരുന്നു. യുവാക്കളേയും വ്യത്യസ്ത വർ
ക്കുകളേയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരാശയം
ഈ അവാർഡ് ദാനത്തിന്റെ പിന്നിലുണ്ടായിരി
ക്കാം. അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന കാനായി കുഞ്ഞിരാ
മനുമായി ഊഷ്മളബന്ധമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ ഒട്ടേറെ വർക്കുകളിൽ സഹായിയായിരുന്നു.
ഗാന്ധി, സുഭാഷ് ചന്ദ്രബ�ോസ്, വയലാർ ട്രോഫി,
ചില environmental sculptures. ഇവയിലെല്ലാം
രാജനും പങ്കാളിയായിരുന്നു. പ�ൊതുവെ ശിഷ്യന്മാ
രെ തന്റെ വർക്കുകളിൽ അടുപ്പിക്കാത്ത പ്രകൃതമാ

'വുമൺ വിത്ത് കാഫ് ', ഗ്രേ ഗ്രാനൈറ്റ്, (H: 86cm, W:
49cm, B:62cm) 1992-93

യിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റേത് എന്നുകൂടി ഓർക്കുക.
1983-85 ബറ�ോഡ എം. എസ്. യൂണിവേഴ്സ
 ി
റ്റിയിലെ പഠനകാലം വേറിട്ടൊരു അനുഭവമായി
രാജൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കാലാവസ്ഥ, ഭാഷ,
ഭക്ഷണരീതി, സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങൾ, പഠനരീതി
എല്ലാം മാറ്റത്തിനു വിധേയമായി. മലയാളിയുടെ
സെക്സ് വിചാരങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ
അവിടെ അനുഭവിച്ച സ്ത്രീ പുരുഷബന്ധങ്ങളുടെ സ്വാ
തന്ത്ര്യവും ഊഷ്മളതയും മറക്കാന�ൊക്കില്ല. രാഘവ്
കനേറിയ എന്ന ഗുരുവിന്റെ കീഴിലുള്ള ശിക്ഷണം
രാജന് ഒട്ടേറെ അനുഭവങ്ങൾ പകർന്ന് ക�ൊടുത്തി
രുന്നു. Figurative work-കള�ോട് ഉണ്ടായിരുന്ന അന്ന
ത്തെ കമ്പം, ‘Girl with Parrot' ആ കാലഘട്ടത്തിലെ
സൃഷ്ടിയായിരുന്നു.
1987 മുതൽ 89 വരെ രാജൻ തൃശ്ശൂർ, തിരുവന
ന്തപുരം, മാവേലിക്കര എന്നിവിടങ്ങളിലെ കലാ
സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്നു. കലാ
പഠനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന്
മാറാൻ അനുവദിക്കാത്ത ഒരു പഠനരീതിയാണ്
രാജൻ അവലംബിച്ചിരുന്നത്. ഈ കാലഘട്ട
ത്തിൽ അതായത് 1988-ൽ ആയിരുന്നു രാജന്റെ
ആദ്യ ഏകാംഗ പ്രദർശനം. Delhi Art Heritage-ൽ
നടത്തിയ ഈ പ്രദർശനം വളരെ വിജയപ്രദമായി
രുന്നു. 10 ശില്പങ്ങളിൽ രണ്ടെണ്ണം Concrete-ലും
Laterate-ലും ബാക്കി മരത്തിലും. എല്ലാം ഒരുതര
ത്തിലുള്ള ബറ�ോഡ Figurative style. കല്ലിന്റേയും
മരത്തിന്റേയും തനത് സ്വഭാവം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചി
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രുന്നു. ഈ പ്രദർശനത്തിലാണ് രാജന്റെ 'Man Holding
Duck', 'Father and son' തുടങ്ങിയ ശില്പങ്ങൾ പ്രദർശി
പ്പിച്ചത്.
ഒട്ടേറെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു കലാകാ
രൻ തന്റെ അനുഭവ പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരേ മാധ്യമ
ത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും അത് തന്റെ ജീവിതം
തന്നെ മാറ്റി മറിയ്ക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ രാജൻ
ആവേശത്തോടെ പറയുകയാണ്. ഭാരതീയ ശില്പകലാ
പാരമ്പര്യത്തെക്കുറിച്ച് പുസ്തകങ്ങളിലൂടെയുള്ള അറിവേ
രാജനുണ്ടായിരുന്നുള്ളു. തിരുവനന്തപുരത്ത് അദ്ധ്യാപക
നായിരുന്നപ്പോൾ കുട്ടികളുമ�ൊത്ത് നടത്തിയ. സൗത്ത്
ഇന്ത്യൻ ടൂർ രാജന്റെ ചിന്തകളെ മാറ്റി മറിച്ചു. തഞ്ചാവൂ
രും മഹാബലിപുരവും ഒക്കെ നേരിട്ടു കണ്ടപ്പോൾ അതി
ശയിച്ചുപ�ോയി. പിന്നെ കല്ലിന്റെ മഹത്വം വല്ലാതെ മന
സ്സിൽ പതിഞ്ഞു. ഇനി തന്റെ കൈകൾ കല്ലുകളെയാണ്
തല�ോടേണ്ടതെന്ന് മനസ്സ് മന്ത്രിച്ചു. പിന്നെ അജന്ത,
എല്ലോറ, ഹംപി, മഹാബലിപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലെ
ശില്പപാരമ്പര്യം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത സ്വാധീന
മാണ് രാജനിൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇത�ോട�ൊപ്പം നമ്മുടെ
Temple Architecture-ന്റെ മഹിമയും മനസ്സിലാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞു. Chola Bronze-ന്റെ Linear Quality അവിചാരി
തമായി ത�ോന്നി. ഒരു കലാസൃഷ്ടിയുടെ രൂപത്തിലേക്ക്
മാറ്റപ്പെടാനുണ്ടായ നമ്മുടെ രീതിശാസ്ത്രം, ഭാരതീയരൂ
പങ്ങളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ബുദ്ധന്റെ Serenity, Calmness
നമ്മെ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്നതായി രാജൻ പറയുന്നു.
സാഞ്ചിയിലെ Fense രാജന്റെ ‘കാവടി’ -യെ സ്വാധീനി
ച്ചതായി പറയുന്നു. നടരാജ വിഗ്രഹം അനുഭവിപ്പിക്കുന്ന
ചലനം, മതപ്രോക്തമല്ലാതെതന്നെ തനിയ്ക്കു ഭാരതീയ
ശില്പകലയുടെ സൗന്ദര്യാത്മകത പകർന്നതായി രാജൻ
ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.
രാജന്റെ ശില്പകലാജീവിതം മാറ്റി മറിച്ചത് 1991ലെ എറണാകുളം സുഭാഷ് പാർക്കിൽ വച്ച് നടത്തിയ
Symposium-ത്തോടുകൂടിയാണ്. സത്യത്തിൽ കല്ലിന�ോ
ടുള്ള സ്നേഹപൂർണമായ യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെനി
ന്നാണെന്ന് രാജൻ ഓർക്കുന്നു. യന്ത്രങ്ങള�ൊന്നുമില്ലാതെ
കൈക�ൊണ്ട് ഒരു തകർക്കൽ. കൈയ�ൊക്കെ പ�ൊട്ടി
ച�ോരവരുമ്പോൾ മരുന്ന് പുരട്ടി വീണ്ടും പ്രയ�ോഗം.
ജപ്പാൻ, ജർമ്മനി, അയർലൻഡ്, നെതർലാൻഡ്,
ഫ്രാൻസ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പിന്നെ ബറ�ോ
ഡയിൽ നിന്നും ഗുരു രാഘവ് കനേറിയ, സ�ോമൻ, രാ
ധാകൃഷ്ണൻ, വത്സൻ ക�ൊല്ലേരി, അശ�ോകൻ പ�ൊതുവാൾ
തുടങ്ങിയ സഹയാത്രികരും. കല്ലിൽ വർക്ക് ചെയ്ത ഒരേ
ഒരാൾ രാജൻ മാത്രം. ‘കാവടി’യായിരുന്നു രാജന്റെ
സൃഷ്ടി. ‘കാവടി’യ്ക്കുള്ള ഒരു Architecture സ്വഭാവം
രാജനെ ഏറെ ആകർഷിച്ചതായി പറയുന്നു. ഈ ക്യാ
മ്പിൽ വച്ച് പരിചയപ്പെട്ട ജപ്പാനീസ് ശില്പി Hiroshy
mickamy യുടെ ജപ്പാനിലേക്കുള്ള ക്ഷണം മറ്റൊരനുഭവ
മായി രാജൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
1991, 93, 97 വർഷങ്ങളിൽ ജപ്പാനിലേക്കുള്ള യാത്ര,
ആധുനിക മെഷിനറികൾ ക�ൊണ്ട് നമുക്ക്് സൃഷ്ടികൾ
എങ്ങിനെ എളുപ്പത്തിലാക്കാമെന്ന് പഠിച്ചു. ആദ്യ

ഒട്ടേറെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ
യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരു
കലാകാരൻ തന്റെ അനുഭവ
പാഠങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരേ 
മാധ്യമത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരി
ക്കുകയും അത് തന്റെ ജീവിതം
തന്നെ മാറ്റി മറിയ്ക്കുകയും ചെയ്ത
സംഭവങ്ങൾ രാജൻ പറയുന്നു.
പ്രകൃതി തന്നെയാണ് തന്റെ
ആദ്യപാഠശാലയെന്നും 
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ ശില്പപാരമ്പര്യ
ത്തോടുള്ള കൂറ് കല്ലിന്റെ
മാഹാത്മ്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചു
വെന്നും രാജൻ കരുതുന്നു.

വി. കെ. രാജൻ

ക്യാമ്പ് 40 ദിവസം, 12 മണിക്കൂർ കപ്പൽ യാത്ര
നടത്തി ഷ�ോഡ�ോ എന്ന ഐലൻഡിലായിരു
ന്നു. 18 പേർ. ഭൂരിപക്ഷവും ജപ്പാൻകാർ തന്നെ.
കേരളത്തിൽ വച്ചു ചെയ്ത ‘പൂക്കാവടി’യുടെ മറ്റൊരു
പതിപ്പ്. 1993-ലെ രണ്ടാമത്തെ യാത്ര 40 ദിവസം.
ഒസാക്കയ്ക്കടുത്ത് യാഷിറ�ോ പട്ടണത്തിൽ സ്റ്റെല്ലാ
പാർക്കിലായിരുന്നു. ജർമ്മനി, ക�ൊറിയ, ജപ്പാൻ,
യു.എസ്., സിംഗപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന്
ആകെ 12 പേർ. എല്ലാവരും ഒരേ ആശയത്തിൽ
വർക്ക് ചെയ്തു. 12 Zodiac Constallation-ൽ cancer
തിരഞ്ഞെടുത്തിരുന്നു. ഗ്രീക്ക് മിഥ�ോളജിയായി
രുന്നു മനസ്സിൽ മുഴുവൻ. 4 curved formation-ൽ
ചന്ദ്രന്റെ നിഴൽ പതിഞ്ഞ വളരെ ലളിതമായ ഒരു
ശില്പം. 1997-ലെ മൂന്നാമത്തെ യാത്ര മധ്യ ജപ്പാനി
ലെ ഹിലുകാവ എന്ന പട്ടണത്തിലേക്ക്. രണ്ടാഴ്ചയി
ലെ ഈ ക്യാമ്പിൽ 15 പേർ. രാജന�ൊഴികെ എല്ലാ
വരും ജപ്പാൻകാർ. മുകൾവശം വളഞ്ഞ് 8 അടി
പ�ൊക്കമുള്ള കരിങ്കൽ ശില്പം. രണ്ടു വശവും തുരന്ന്
മുമ്പിൽ ചില്ലോടെ രണ്ട് നിലവിളക്കുകൾ സ്ഥാപി
ച്ചിരുന്നു. ഉദയാസ്തമന വേളയിലെ വെളിച്ചത്തിന്റെ
വിന്യാസമായിരുന്നു രാജന്റെ മനസ്സിൽ.
കരിങ്കല്ലിനെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്താൻ പ്രയ�ോഗി
ക്കുന്ന വിവിധതരം ഉപകരണങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന
കലവറ, അലക്ഷ്യമെന്നു ത�ോന്നിപ്പിക്കുമെങ്കിലും
എത്രയ�ോ സൃഷ്ടികളുടെ ന�ൊമ്പരങ്ങൾ കാത്തുകിട
ന്ന കരിങ്കൽ ഖണ്ഡങ്ങൾ. ഇതെല്ലാം താണ്ടി വിശാ
ലമായ സ്റ്റുഡിയ�ോക്ക് ചുറ്റുമുള്ള മരക്കൂട്ടത്തിനിടയിലൂ
ടെ നടക്കുമ്പോൾ താൻ പങ്കെടുത്ത പ്രാദേശികവും
ദേശീയവുമായ ഗ്രൂപ്പ് ഷ�ോകൾ, ക്യാമ്പുകൾ, സെമി

നാറുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് രാജൻ ഓർമ്മകൾ
പങ്കുവെച്ചു. ഇതിൽ ക�ൊച്ചി മുസിരീസ് ബിനാലെ
ഉപജ്ഞാതാവ് കൃഷ്ണമാചാരി ബ�ോസ് 2005-ൽ
എറണാകുളത്ത് ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ‘Double Enders'
ൽ രാജന്റെ ‘സ്തൂപിക’ എന്ന ശില്പം ഏറെ ശ്രദ്ധിയ്ക്ക
പ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നെ രാജന്റെ കലാജീവിതത്തിലെ
അവിസ്മരണീയ ദിനങ്ങളായിരുന്നു, 2016-ൽ താൻ
നേതൃത്വം ക�ൊടുത്ത തസ്രാക്കിൽ ഒ.വി. വിജയന്റെ
‘ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസ’ത്തിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്ത
ലുമായി രൂപം ക�ൊണ്ട ശില്പങ്ങളും റിലീഫുകളും.
6 ശില്പികൾ, 12 ടൺ ഭാരം വരുന്ന 108 കല്ലുകൾ.
ഇവിടെ മൂന്നു മാസങ്ങൾക�ൊണ്ട് പുനർജ്ജന്മം
പ്രാപിച്ച ചെതലിമല, കൂമൻകാവ്, ഓത്ത് പള്ളി,
രവി, കുഞ്ഞാമീന, മൈമുന, അളാപ്പിച്ച മ�ൊല്ലാക്ക,
നൈസാമലി, അപ്പുക്കിളി എന്നിങ്ങനെ ഇതിഹാസ
അന്തരീക്ഷം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായിത്തീരുന്നത്
അപൂർവ്വ സംഭവമായി രാജൻ ഗണിക്കുന്നു.
തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ ആമ്പല്ലൂരിനടുത്ത് കല്ലൂർ മംഗ
ലൻതണ്ടിലെ വട്ടക്കോട്ട് മലയടിവാരത്തിൽ നിന്ന്
പേരറിയാ മരങ്ങളുടെ സന്ധ്യാനിഴൽപ്പാടുകൾ
ക്കിടയിലൂടെ വി. കെ. രാജൻ എന്ന ശില്പിയുടെ
സ്റ്റുഡിയ�ോയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ശ�ോഭനമായ
സമകാലീന ചിത്ര-ശില്പകലാ രംഗത്തെക്കുറിച്ചാ
യിരുന്നു ചിന്തകൾ. ഒപ്പം ചിത്രമായാലും ശില്പമാ
യാലും തന്റെ ആത്മാവിഷ്കാരത്തിനനുസൃതമായി
ഏകാന്തതയുടെ ‘ഇടങ്ങൾ’ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ
കലാകാരന്മാർ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടു
ത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.
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അഭിമുഖം/കഴിഞ്ഞ ലക്കം തുടർച്ച
ഞാൻ ചെയ്തിട്ട്  ആളെക്കാണിക്കുന്നതിനേക്കാളും  അവരുടെ
പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുതന്നെ ചെയ്യുന്നതല്ലേ  നല്ലത്. മറ്റേത് വളരെ 
പേർസണൽ ആവും. മറ്റുള്ളവർ കഷ്ട്ടപ്പെടുന്നത�ൊക്കെ  നമ്മളു
ടെ കണ്ണിൽക്കൂടെ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കും.
പല ആർട്ടിസ്റ്റുമാരിലും  ഇതുകാണാം. അവരുടെ ജീവിതരീതിയും 
അവരുടെ വർക്കും വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.

പ്രാദേശികം തന്നെ
പ്രാപഞ്ചികവും
കെ.പി. സ�ോമൻ / പാവേൽ

പാവേൽ: കല ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിവരണം
എന്ന വളരെ പുര�ോഗമനപരമായ ആശയം താങ്കൾ
മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ആ ആശയത്തെ വിശദീ
കരിക്കാമ�ോ?
കെ.പി. സ�ോമൻ: അതെ, കല നഗരകേന്ദ്രീകൃതമല്ല.
കടമ്മനിട്ടയിൽ ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് എല്ലാവർക്കും
തിരുവനന്തപുരത്ത് ചെയ്യണം, പത്തനംതിട്ടയിൽ
ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു
ഞാനില്ല. it should go to village. നഗരങ്ങളിൽ
മാത്രം വരേണ്ടതല്ല ഇത്. അവരുമാത്രം കാണേണ്ട
തല്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ കൃത്യമായ ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി
അങ്ങോട്ട് ക�ൊണ്ടുപ�ോയതാണ്. പിന്നെ കടമ്മനും
(കടമ്മനിട്ട) താൽപ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാണണം
എന്നുള്ളവർക്ക് ഇവിടെയും വന്ന് കാണാമല്ലോ.
അങ്ങനെ ഞാൻ വാശിപിടിച്ചിരുന്നു. അടിയന്തരാ
വസ്ഥയുടെ സമയത്ത് ഞാൻ ഡൽഹിയിലാണ്.
എന്നെ ഒരാൾ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ
പറഞ്ഞിരുന്നു art should go to villages . അന്നേ
അങ്ങനെയ�ൊരു ആല�ോചനയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങ
നെയാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ പ�ോകാനും സിനിമ
എന്റെ ഒരു മീഡിയം ആക്കാനും ഉദ്ദേശിച്ചത്. ജന
ങ്ങളിൽ കൂടുതൽ എത്തുന്ന മീഡിയം. പിന്നെ പ്രിന്റ്
എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അതും കുറേക്കൂടെ
ജനങ്ങളിലേക്കെത്തുന്ന ഒന്നാണല്ലോ. അതിന്
കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തത വരുത്തിയാണ് ഞാനിങ്ങനെ
യ�ൊരു ചിന്തയിൽ എത്തുന്നത്. സിനിമയില�ോ പ്രി
ന്റിലേക്കോ പ�ോയിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കിത�ൊന്നും
ആവാൻ കഴിയില്ലായിരുന്നു. മണ്ടത്തരം ആയിപ്പോ
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യേനെ. സിനിമ ശരിക്കും അകന്നുനിൽക്കുകയെ
ഉള്ളു. സാഹിത്യത്തിനും ആ പ്രശ്നമുണ്ട്. പക്ഷേ,
തെരുവ് നാടകങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. തെരുവ് നാട
കങ്ങൾ ജനങ്ങളുമായി നന്നായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽ
ക്കുന്നുണ്ട്. ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള
സാധ്യതയുണ്ട്. സിനിമ ദൂരെയിരുന്ന് കാണുന്നു.
നമ്മൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു, തീർന്നു. സാഹിത്യവും
വായിച്ചു തീർന്നു. ഒരു സ്പേസ് ഇടയിലുണ്ട്. തെരുവു
നാടകവും പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി പബ്ളിക് ആർട്ട്
എന്നതും ഏകദേശം ഒരേ തലത്തിൽ പ�ോകുന്ന
താണ്. അതാണ് കൂടുതൽ ജനങ്ങളിൽ എത്തുന്ന
ആർട്ട് ഫ�ോം. എന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അതുതന്നെ
ആയിരിക്കും സുപ്രീം ആർട്ട്/ High art. സിനിമയിൽ
പാട്ടുണ്ട്, മ്യൂസിക്കുണ്ട് ഒക്കെയുണ്ട്. പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ
റി ആർട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവരുടെ ഭാഷയാണ്,
അവർക്ക് സംസാരിക്കാം, അറിയാതെതന്നെ ചില
പെർഫ�ോമൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ശബ്ദവും, മൂ
വ്മെന്റ്സും ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പങ്കാളിത്തം
ഉണ്ട്. മറ്റേതിൽ പങ്കാളിത്തമില്ല. നടൻമാരെയ�ൊ
ക്കെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണതിൽ. പാവപ്പെട്ടവനെ
വേറ�ൊരാളെവച്ച് കാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അവിടെ
തകർന്നുപ�ോകും, ഹൈറാർക്കിയിലേക്ക് പ�ോകുമ
തിൽ. അവർ അതല്ല. ഇപ്പൊ മമ്മൂട്ടി പ�ൊന്തന്മാട
ചെയ്യുന്നു. അയാളുടെ അഭിനയത്തെയാണ് നമ്മൾ
കണക്കുകൂട്ടുക, അയാൾ എങ്ങനെ അഭിനയിച്ചു,
ആ സിനിമ ക�ൊള്ളാം ഫ്രെയിം ക�ൊള്ളാം , കാമറ
ക�ൊള്ളാം തീർന്നു. വേറ�ൊന്നുമില്ല. ഒരുപാട് പ്ര
ശ്നങ്ങളുണ്ട് അതിനകത്ത്, സമൂഹവുമായി ബന്ധ

കെ.പി. സ�ോമന്റെ
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന്
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പ്പെടുത്തുമ്പോൾ. നന്നായി ഞാൻ അതിലേക്ക്
പ�ോവാഞ്ഞത്. ഇതിലൂടെ ജനങ്ങളുമായി സംവദി
ക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അവരാണ് ശരിക്കും ചെയ്യുന്നത്.
പ്രതിഫലം ഇച്ഛിക്കാതെ അവരുടെ എക്സ്പ്രെഷൻ
മാത്രമാണ് വരുന്നത്. രസകരമായിരുന്നു നാല്പത്ത
ഞ്ചുപേരുമായി ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത
സമയം. ഒറീസ്സയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെടിവെപ്പു
നടന്നു. സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനെതിരെ നടന്ന
പ്രക്ഷോഭത്തിൽ. പുറകിൽനിന്നാണ് വെടിവച്ചിരി
ക്കുന്നത്. ഒരു വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതിൽ കമി
ഴ്ന്നു കിടക്കുന്നത് ചെയ്യാൻ മറന്നുപ�ോയി. അപ്പോൾ
ഒരാൾ വന്നിട്ടുപറഞ്ഞു, ജേർണലിസ്റ്റ് ആണെന്ന്
ത�ോന്നുന്നു, പുറകിൽ നിന്നാണ് വെടിവെച്ചത്, കമി
ഴ്ന്നു കിടക്കേണ്ടതാണ് എന്ന്. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന്
ആ ദൃശ്യങ്ങൾ ഓർമ്മ വന്നു, പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയത്
സമരക്കാർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പ�ോകുന്നു എന്നാ
യിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് വെടിയേറ്റത് എന്ന്. പക്ഷെ
പുറകിൽ വെടിയേൽക്കണമെങ്കിൽ ഓടുമ്പോഴല്ലേ
പറ്റൂ. ചെറിയ ചെറിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ആണ്. അത് കൃത്യ
മായി അവരുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ട്.
ഞാനിപ്പോൾ പ്രദർശനങ്ങൾക്കൊന്നും പ�ോകാ
റില്ല. അറിയുന്ന ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാൽ പ�ോകും.
പക്ഷെ അഭിപ്രായങ്ങള�ൊന്നും പറയാറില്ല. പക്ഷേ
യുവാക്കൾ അങ്ങനെ ചെയ്തുവരണം. "what should
we do?" നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്
എന്ന് അപ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുക. തുടക്കത്തിൽ
നമുക്കൊരു ഭ്രമം ഉണ്ടാവും പഠിച്ച് പാസ്സായി ഒരു
ആർട്ട് ഫീൽഡ്, ഗാലറി എന്നൊക്കെ...അത�ൊന്നും
തെറ്റ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. കുറെ വളർന്നുവ
രണം. ആ വളർച്ചയിൽ നമുക്കുത�ോന്നാം എന്തിനാ
ണ് ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്ന്, ആർക്കുവേണ്ടിയാണ്,
ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് എന്നൊക്കെ. അപ്പോഴാ
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ണ് നമ്മൾ ആല�ോചിക്കേണ്ടത്. ഞാൻ തന്നെ ചെ
യ്തിട്ട് എന്ത് കാര്യം, മറ്റുള്ളവരെക്കൂടെ സംഘടിപ്പിച്ച്
ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതല്ലേ നല്ലത്? റിസൾട്ട്
മതിയല്ലോ. ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് ആളെക്കാണിക്കുന്ന
തിനേക്കാളും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുതന്നെ
ചെയ്യുന്നതല്ലേ നല്ലത്. മറ്റേത് വളരെ പേർസണൽ
ആവും. മറ്റുള്ളവർ കഷ്ട്ടപ്പെടുന്നത�ൊക്കെ നമ്മളുടെ
കണ്ണിൽക്കൂടെ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ
എടുക്കും. പല ആർട്ടിസ്റ്റുമാരിലും ഇതുകാണാം.
അവരുടെ ജീവിത രീതിയും അവരുടെ വർക്കും
വളരെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.
മൂന്നുവർഷം അടുപ്പിച്ച് ഡൽഹിയിലെ ചേരിയിൽ
വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ
വെള്ളത്തിന്റെ പ്രശ്നമായിരുന്നു അവിടെ. അതിനെ
പറ്റിയാണ് അവർക്ക് പറയാൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്.
അപ്പോൾ എന്തുചെയ്യാം എന്നാല�ോചിച്ചു. എല്ലാരും
കൂടെയിരുന്ന് ആല�ോചിച്ചു. ബക്കറ്റൊക്കെ വച്ച്
എന്തെങ്കിലും ചെയ്താല�ോ എന്ന അഭിപ്രായം
വന്നു. കുത്തബ് മിനാർ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ
ച�ോദിച്ചു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബക്കറ്റുവച്ച് കുത്തബ്
മിനാർ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. പത്തു പതി
നാറടി പ�ൊക്കത്തിൽ ഒഴിഞ്ഞ ബക്കറ്റുകളിൽ
ഒരുപാട് മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ. ഓര�ോ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും
വ്യത്യസ്തമാണ്. വെള്ളമില്ലാത്തതിന്റെയും വെള്ളം
കിട്ടാത്തതിനെ പറ്റിയുമുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങളായിരു
ന്നു. ഓര�ോരുത്തരും അവരവരുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ
എഴുതുകയാണ്. പേപ്പർ ക�ൊണ്ടുള്ള പത്തുനാനൂറ്
ബക്കറ്റുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും.
പ�ോവാൻ നേരത്ത് ഈ ബക്കറ്റുകൾ ക�ൊടുത്തുവി
ടും, ഓര�ോ മുദ്രാവാക്യവും വീട്ടിലേക്ക് പ�ോകും. രസ
കരമായ ആ അനുഭവങ്ങള�ൊന്നും ഡ�ോക്യൂ മെന്റ്
ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ ആര�ോഗ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവു

ജെ.എൻ.യുവിൽ

മ�ൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട monuments ഉണ്ടാക്കി,
അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം ഉയർന്നുവന്നു.
പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടു ആര�ോഗ്യമന്ത്രി റീത്ത് സമർ
പ്പിക്കാൻ വരുന്നു എന്ന്. ക�ൊട്ടും കുരവയുമ�ൊക്കെ
യായിട്ട് ഞാൻ ന�ോക്കുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുത്തൻ
വേഷം കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഇവർ
മന്ത്രിയെ വിളിച്ചോ എന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു.
വേഷം കെട്ടി വന്ന് ഇയാൾ മണ്ടത്തരങ്ങൾ പറയും,
ആളുകൾക്കിടയിൽനിന്ന് നല്ല നല്ല ച�ോദ്യങ്ങൾ
ഉയരും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പെർഫ�ോമൻസ്
ഉണ്ടാക്കി. അവരുടേതായി ആ വർക്ക്. അവർക്ക്
മനസ്സിലായി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന്. നമ്മൾ
മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചാണല്ലോ ഒരു പെർഫ�ോമൻ
സ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല,
ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകഴിഞ്ഞു. ആദ്യത്തേത് അങ്ങനെ
ആയിരുന്നു. രണ്ടാമത് വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ച�ോദിച്ചു
,നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണ�ോ
എന്ന്. അവർ പറഞ്ഞു വേണ്ട. അടുത്ത തവണ
ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേക്കൂടെ നന്നായി ചെയ്യാൻ
കഴിയും. രണ്ടാമത്, വേറ�ൊരു ഏരിയയിൽ വെച്ച്.
അവിടെ റേഷൻ വിതരണ സമ്പ്രദായത്തെപ്പറ്റി
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ പ�ോലെ ആറു സാധനം ചെയ്തു. അതു
കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായി റേഷൻ
കടക്കാർ നമ്മളെ പറ്റിക്കുകയാണെന്ന്. അവർ കട
തല്ലിത്തകർത്തു. അപ്പോൾ ഗവൺമെന്റ് ഇടപെട്ട്
റേഷൻ കടയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ആളുകളെ നിർത്തി.
അങ്ങനെ അത് കുറേക്കാലം തുടർന്നിരുന്നു.
മൂന്നാമത് വേറ�ൊരു ഏരിയയിൽ ആയിരുന്നു.
അങ്ങനെ അഞ്ചോളം ക�ോളനികളിൽ തുടർച്ച
യായി വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ
തന്നെ അത�ൊക്കെ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. പിന്നെ ബാബ
ആംതെയുടെ അവിടെ ഒരു നാഷണൽ ക്യാമ്പ്

ഉണ്ടായിരുന്നു. മേധാ പട്ക്കറിന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തി
ക്കുന്ന പല ആക്ടിവിസ്റ്റുകളും, വിവിധ സംസ്ഥാ
നങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവരും -ചേരികളിൽ നിന്നും
ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും, കാട്ടിൽ നിന്നും വരുന്നവർ
- ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓര�ോന്നോ
ര�ോന്നായി ചെയ്തു. അത് അവരുടെ ഭാഷയിൽ
തന്നെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തെടുത്തു. നമുക്കിത്
വലുതായി ചെയ്താലെന്താ എന്ന ആല�ോചനയിൽ
ഡൽഹിയിൽ ഉള്ളിലായി ഒരു വീട് വാടകയ്ക്കെ
ടുത്തു. നാല്പത്തഞ്ചോളം പേർ അവിടെ താമസിച്ച്
വർക്ക് ചെയ്തു. ഇത് ഇരകൾ മാത്രം കാണേണ്ടത
ല്ല എന്ന ത�ോന്നിയതുക�ൊണ്ട് IFACS ഗാലറിയിൽ
പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അത് പിന്നീട് ജെ.എൻ.യു.വിലും
പ്രദർശിപ്പിച്ചു. അവിടുത്തെ എസ് .എഫ്.ഐ കുട്ടി
കള�ൊക്കെ സഹായിച്ച് പ�ോസ്റ്ററ�ൊക്കെയുണ്ടാക്കി
ഞങ്ങൾ അവിടെ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്തു. വളരെ കുറച്ച്
ആളുകൾ മാത്രമേ കാണാൻ വന്നുള്ളൂ. ചേരിയിൽ
ചെയ്തു, ല�ോ ക്ലാസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതുക�ൊണ്ട് മാ
ത്രമാണ് പലരും വരാതിരുന്നത്. ബുദ്ധിജീവികൾ
ക്കൊക്കെ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട്.
കടമ്മനിട്ടയിലെ വർക്കിനെപ്പറ്റി? അതിന്റെ എക്സ്പീരി
യൻസിനെപ്പറ്റി ?
ചേരികളിൽ ചെയ്ത വർക്കിനെപ്പോലെ തന്നെ സുഖ
കരമായ അനുഭവമായിരുന്നു കടമ്മനിട്ടയിലും. നാ
ട്ടുകാർ, റ�ോഡുപണിക്കാർ, സ്ത്രീകൾ, എല്ലാം വന്ന്
അവിടെയിരിക്കും, വർക്കിനെ പറ്റി ചർച്ച ചെയ്യും.
കടല വിൽക്കുന്ന ആള�ൊക്കെ വരും. എന്നിട്ട് കവി
തയുടെ എലെമെന്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും,
അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പുറ
ത്ത് മീൻ മാർക്കറ്റും പച്ചക്കറി മാർക്കറ്റുമ�ൊക്കെയാ
ണ്. അവിടെ നിന്നും കുറേയാളുകൾ വരും. ചിലർ
ശ്രദ്ധിക്കാതെ പ�ോകും, അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശ്ര
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അഭിമുഖം

കടമ്മനിട്ടയിലെ ശില്പം

ദ്ധിക്കുന്നത് സ്ത്രീകൾ വരുന്നത് വളരെ കുറവാണ്.
പ�ൊതുവെ വരാറേയില്ല ഒരു ദിവസം രണ്ടുപേർ
വീട്ടിൽ വന്നു. ഒരു സ്ത്രീ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിട�ൊ
ക്കെ വന്നാൽ ആളുകൾ പലതും പറഞ്ഞുപറത്തും,
നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണല്ലോ താമസം, ഗ�ോസ്സിപ് ഉണ്ടാ
വുമല്ലോ അതുക�ൊണ്ടാണ് കയറിവരാത്തത് എന്ന്
. സ്കൂളില�ൊക്കെ പ�ോകുന്ന ടീച്ചർമാര�ൊക്കെയുണ്ട്.
നേരെ അങ്ങ് കയറിപ്പോകും ഇങ്ങോട്ട് ന�ോക്കുക
യേയില്ല. സ�ോഷ്യൽ സ്ട്രക്ച്ചർ കൃത്യമായി മനസി
ലാകും നമുക്ക്. എന്നാൽ റ�ോഡിൽ ജ�ോലി ചെയ്യുന്ന
സ്ത്രീകൾ വരും. അവർക്ക് ഈ പ്രശ്നങ്ങളില്ല. അവർ
സംസാരിക്കും, ചർച്ച ചെയ്യും, പരസ്പരം തമാശകൾ
ഒക്കെപ്പറയും . നല്ല രീതിയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചില
യാളുകൾക്ക് ചില inhibitions. കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
അത് മാറി. ആർട്ടിസ്റ്റ് ആണ്, അതുക�ൊണ്ട് കൂടെ
വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന ധാരണയുണ്ടായിരു
ന്നു കുറെപ്പേർക്ക്. ഞാനെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും
എന്ന ചിന്ത. അവസാനസമയത്തൊക്കെ കുറേപ്പേർ
വന്നു. വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർ പടികളില�ൊ
ക്കെ കടമ്മനിട്ട കവിതകളെഴുതി. അങ്ങനെയ�ൊരു
പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടാക്കി.
വേറ�ൊരു ഉദ്ദേശം കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്.
ചെറിയ ചെറിയ ശില്പങ്ങളുടെയ�ൊക്കെ മ�ോൾഡ്
എടുത്ത് ഗ്രാമത്തിലെ വീട്ടിൽ ക�ൊണ്ടുപ�ോയി
കാസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിൽപ്പന നടത്താവുന്ന ഒരു രീതി.
സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ കുറെയെണ്ണം കാസ്റ്റ് ചെയ്ത്വിൽ
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പ്പന നടത്തമല്ലോ വീട്ടിലിരുന്നുതന്നെ. ശാന്തിനി
കേതനിൽ ബാവുൽ ഗായകരുടെ ശില്പങ്ങള�ൊക്കെ
അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് കാണാം. അവർക്കൊരു വരു
മാനവുമായി. ശില്പി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ�ോകുന്നത്
വെറും ശില്പമുണ്ടാക്കാനല്ല. ഗ്രാമത്തിന്റെ വേറ�ൊരു
മുഖവും കൂടെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ,
ഗ്രാമീണ വായനശാല ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി ആക്കു
ന്ന കാര്യം. നാട്ടുകാർ വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശി
പ്പിക്കാനുള്ള ഒരിടം. അങ്ങനെ മ�ൊത്തത്തിലാണ്
ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചിരുന്നത്. അല്ലാതെ ശില്പം മാത്ര
മല്ല ഞാൻ സങ്കല്പിച്ചത്. അത് എന്തൊക�ൊണ്ടോ
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മനസിലായില്ല. കലാകാരനെ
ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിജീവി അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള
ആൾ എന്നനിലയിൽ അകറ്റി നിർത്തും. കടമ്മനിട്ട
യിൽ അതുക�ൊണ്ടാണ് പലരും മടിച്ചുനിന്നത്.
അവിടെ ഊരാളി പടയണി ഉണ്ട്. പടയണി
ക്ക് കുറച്ചുനാൾ മുൻപ് ഒരാൾ വേഷം കെട്ടി ഗ്രാമ
ത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങള�ൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്ന രീതി.
അത് കേട്ടു ക�ൊണ്ടിരുന്ന ആളിന്റെ മകൻ പറഞ്ഞു,
എനിക്ക് ഒരു ഊരാളിയെ ചെയ്യണമെന്ന്. ഞാൻ
ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽവച്ച് ചെയ്തു ക�ൊണ്ടുവ
രാം എന്നു പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചയ്തു ക�ൊണ്ടുവന്ന്
ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മറ്റാളുകൾ കളിയാക്കുമെ
ന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് അവിടെ ചെയ്യാതിരുന്ന
ത്. ഒരുപാട് എലെമെന്റുകൾ ഉണ്ട് ആ വർക്കിൽ.
കവിത മാത്രമല്ല. കവിത കാണുന്ന സമൂഹം, കവി

ശില്പി ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പ�ോകുന്നത് വെറും ശില്പമുണ്ടാക്കാനല്ല. ഗ്രാമ
ത്തിന്റെ വേറ�ൊരു മുഖവും കൂടെ ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നെ,
ഗ്രാമീണ വായനശാല ഒരു ആർട്ട് ഗാലറി ആക്കുന്ന കാര്യം. നാട്ടുകാർ
വരയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരിടം. അങ്ങനെ മ�ൊ
ത്തത്തിലാണ് സങ്കല്പിച്ചിരുന്നത്. അത് എന്തൊക�ൊണ്ടോ  നമ്മുടെ
നാട്ടിൽ മനസിലായില്ല. കലാകാരനെ ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിജീവി അല്ലെ
ങ്കിൽ പ്രത്യേകതയുള്ള ആൾ  എന്നനിലയിൽ അകറ്റി നിർത്തും.
കണ്ട സമൂഹം, ഞാൻ കണ്ട ല�ോകം, അങ്ങനെ പല
എലെമെന്റ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ. എല്ലാം കൂടിയുള്ളതാ
ണ് ആ വർക്ക്. നല്ല അനുഭവമായിരുന്നു അവിടെ.
ചേരികളിലും മറ്റും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വേറ�ൊരു
അനുഭവമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാനത് എന്റെ ബയ�ോ
ഡാറ്റയിൽ പെടുത്താറില്ല. അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ്
എനിക്കു വേണ്ട. അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽനിന്ന് എന്റെ
ഇമേജ് വളർത്തേണ്ട. അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ
എന്നെ വിളിക്കാം. ഞാൻ റെഡിയാണ്. അല്ലാതെ
അവരെക്കൊണ്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തുകളയാം എന്ന്
ഞാന�ോർക്കുന്നില്ല. അത് ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ഏത് വി
ല്ലേജിലായാലും നിങ്ങൾക്ക്സാങ്കേതിക സഹായം
ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം. വിദേശത്തൊക്കെ
റസിഡൻസിക്ക് പ�ോകുന്നവര�ോട് ച�ോദിക്കാറു
ണ്ട്, ഇന്ത്യയിൽ ഇത�ൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും നിങ്ങൾ
എന്തിനാണ് വിദേശത്ത് പ�ോയി participatory art
project ചെയ്യുന്നത് എന്ന്. ഇന്ത്യയിൽ ചെയ്യാൻ
ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ വലിയ ആളുകളാ
ണല്ലോ. അവിടെ ആ പ്രശ്നമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ
പ�ൊതുവെ പബ്ലിക് ആർട്ട് എന്നുപറയുന്നത് it is
not for public, it is for artist . അവരുടെ ഇമേജ്
വളർത്താനുള്ള സാധനമാണിത്. സ്റ്റുഡിയ�ോയിൽ
ഇരുന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് പബ്ലിക്കിൽ
ക�ൊണ്ടുപ�ോയി വെക്കുകയാണ്.
എഴുപതുകൾക്ക് ശേഷം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട്
പബ്ലിക് സ്കൾപ്ച്ചേർസ് വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ
ഉള്ള പബ്ലിക് ആർട്ട് എന്ന ക�ോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന്
താങ്കളുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യാസപ്പെട്ടി
രിക്കുന്നത്?
എന്റേത് ഒരു എവല്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ശരിക്കും.
പ്രോസസ്സിൽ എവല്യൂഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എറ
ണാകുളം സുബാഷ് പാർക്കിലെ ശിൽപ്പം കേര
ളത്തിലെ ആദ്യ participatory public art ആണ്.
സാധാരണ ഞാൻ പബ്ലിക് ആർട്ട് എന്നുപറയാ
റില്ല, Art and Public Projects എന്നേ പറയാറുള്ളൂ.
ഞാൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആല�ോചിച്ചത്, ഒരുപാടു
പേർ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കള�ൊക്കെ,
അവർക്കൊക്കെ കൂടെ ചെയ്യാം എന്ന്. ഇതിൽ

ആശയം എന്റേതാണ്. After the Mutiny in Noha’s
Arch. പക്ഷെ ബാക്കി ചെയ്തത�ൊക്കെ അവരാണ്.
നമ്മള�ൊരു ഘടന ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഇഷ്ടമുള്ള
ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, ഈ ഒരു ആശയത്തിൽ.
അവർ ത�ോന്നിയ കാര്യങ്ങള�ൊക്കെ ചെയ്തു. പിന്നെ
കടമ്മനിട്ടയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവിടെയും വ്യാ
ഖ്യാനം എന്റേതായിരുന്നു. പിന്നെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള
വർ വന്നു. എറണാകുളത്ത് പങ്കെടുത്തവർ urban
oriented ആണ്. കടമ്മനിട്ടയിൽ village oriented
ആണ്. ജെ.എൻ.യു വിൽ visiting faculty ആയിരു
ന്ന സമയത്ത് അക്കാദമിഷ്യൻസ് ആണ് സമൂഹം,
പിന്നെ വരുന്നത് പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരാണ്.
അങ്ങനെ മൂന്നുനാല് തലങ്ങളാണ്. ഓര�ോന്ന് ചെ
യ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് ആത്മവിശ്വാസം കൂടിക്കൂടി
വരികയായിരുന്നു. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ
ഇടയിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്റേതല്ല ആ വർക്ക്.
അവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. ജെ.എൻ.യു വിലും എന്റേത
ല്ലായിരുന്നു. അവരെല്ലാവരും ചേർന്ന് അക്കാദമിക്
ഫ്രീഡം എന്നൊരു വിഷയം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അത്
ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചു. ചിലർ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയി ചെയ്തു.
ചിലർ റിയലിസ്റ്റിക് ആയി ചെയ്തു. ഞാനത് ദൃശ്യരൂ
പത്തിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ സഹായിച്ചു.
ചേരിയിലുള്ളവരും ഇതുപ�ോലെ ചെയ്യും. ഒരു
പക്ഷെ ഇതിനേക്കാൾ നന്നായി. ജെ.സി.ബി
യ�ൊക്കെ എത്ര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടു
ള്ളത്. നല്ല നിരീക്ഷണം ഉള്ളവരാണവർ. ഒരവസ
രം കിട്ടുമ്പോഴാണ് അത് പുറത്തുവരുന്നത്. നമ്മള�ൊ
ന്നും ഒന്നുമല്ലെന്ന് മനസിലാകും. നമ്മൾ എന്തിനാ
വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് എന്നു
ത�ോന്നും. അതുക�ൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ i am not
an artist എന്ന് പറയുന്നത്. പണ്ടേ എനിക്കിഷ്ടമല്ല
അങ്ങനെ പറയുന്നത്. വിളിക്കപ്പെടുന്നതും.നമുക്കൊ
രു ഭാഷ അറിയാം. അതുവച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്
ചെയ്യുക. ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്ന ലേബൽ വരുന്നതാണ്
പ്രശ്നം. ആർട്ടിസ്റ്റായതുക�ൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രത്യേക
അധികാരങ്ങളുണ്ട് എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും.
അത�ൊന്നുമില്ല. സാധാരണ ആളുകളാണ് നമ്മളും.
പാടത്ത് പണിയെടുക്കുന്നവർ അവരുടെ സമയത്ത്
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പണി ചെയ്യുന്നത് പ�ോലെ നമ്മൾ ശില്പമുണ്ടാക്കു
ന്നു. അത്രയേ ഉള്ളു.
traditional craftനെ കൂടുതലായി ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട
ല്ലോ, അതിനെ വേറ�ൊരു രീതിയിൽ ന�ോക്കിക്കാ
ണാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച്.
ഉണ്ട്. നമ്മുടെയ�ൊക്കെ സ്കില്ലിന്റെ അടിസ്ഥാ
നം അവരുതന്നെയാണ്. ഇപ്പൊ ബാങ്കുറ കുതിര,
അത് ആദ്യം ചെയ്യമ്പോൾ ഒരു വർക് ഓഫ് ആർട്ട്
ആണ്. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ക്രാ
ഫ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആവുന്നത്. ഒരു പെയിന്റിങ് വീണ്ടും
വീണ്ടും ക�ോപ്പി ചെയ്തത് വിൽക്കുമ്പോൾ അതും
ക്രാഫ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആകും. ക്രഫ്ട്സ്മാൻമാർ അവരുടെ
ജീവിത സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി
വിൽക്കുന്നു. പലരും അതിനകത്ത് വ്യത്യസ്തതകൾ
ക�ൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാംഗ്വേജ്
ഓഫ് ദി ല�ോക്കൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു പരിപാടി
ആല�ോചിച്ചിരുന്നു. ഒറീസയില�ോക്കെ കല്ലിൽ
ക�ൊത്തുന്നവരുണ്ട്, സിംഹത്തിനെയ�ൊക്കെ ഉണ്ടാ
ക്കുന്നവർ. ഓര�ോ ഏരിയയിലും അവർ ക�ൊത്തുന്ന
രീതിയിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അവരുടെ ഭാഷയിൽ
വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓര�ോരുത്തർക്കും പ്രത്യേകം ഭാഷ
യുണ്ട്. അതിലൂടെ അവരുടെ സ്കിൽ തിരിച്ചറിയാൻ
പറ്റും. നമുക്ക് പെയിന്റിങ്ങിനകത്തും ഇത് കണ്ടെ
ത്താൻ സാധിക്കും. കടൽ തീരത്ത് താമസിക്കുന്ന
വരുടെ പെയിന്റിങ്ങിൽ എന്താണ് വ്യത്യാസം,
നഗരങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്നവരുടെ വർക്കിനകത്ത്
എന്താണ് വ്യത്യാസം, മലമ്പ്രദേശത്ത് താമസി
ക്കുന്നവരുടെ വർക്ക് എങ്ങനെയാണ്... അങ്ങനെ
ഒരു local language ആയി അത് വികസിച്ചിട്ടുണ്ടോ
എന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. art to
art inbreeding ആയതുക�ൊണ്ട് കാണാൻ ബുദ്ധിമു
ട്ടാണ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലേക്ക് ന�ോക്കി
യിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടായേനെ.
അങ്ങനെ ഒരു ഭാഷ വികസിച്ചു വരണം. ഒരു local
language . സമൂഹത്തിലേക്ക് പ�ോവുക, സംസാരി
ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ വർക്കിനകത്തേക്കും local
elemntsവരും. എന്നാൽ അത് യൂണിവേഴ്സൽ ആയി
രിക്കുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികൾ അതിനകത്ത് താല്പ
ര്യം കാണിക്കണം. പലർക്കും രാഷ്ട്രീയം അറിയാം
എന്നാൽ അത് ഏതുരീതിയിൽ ഉപയ�ോഗിക്കണം
എന്നറിയില്ല.ഞാൻ ഒരു ശില്പം ചെയ്യുന്നു, പെയിന്റ്
ചെയ്യുന്നു അത�ൊരു art form ആണ് എന്നാല�ോ
ചിക്കുമ്പോഴാണ് തകരാറ്. അതിനെ ഒരു art
form മാത്രം ആയി നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കും.
അതിൽനിന്നും എങ്ങനെ മുക്തമാകാം എന്നാണ്
ആല�ോചിക്കേണ്ടത്. നമ്മള�ൊരു ഭാഷയാണ്
കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആല�ോചിക്കണം.
എപ്പോഴും ഒരേപ�ോലെ ചെയ്യണം എന്നൊന്നുമി
ല്ല.. വിഷയത്തിനനുസരിച്ച് ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ വ്യത്യാ
സം വരുത്താം. മറ്റൊരാൾ എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന്
ന�ോക്കി ചെയ്യേണ്ടല്ലോ. അത്തരം രീതികള�ൊ
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ക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിലേക്ക്
ന�ോക്കണം, അവിടെ നിന്നും സംഭവങ്ങളെ കണ്ടെ
ത്തണം. അതിന്റെ കൂടെ ദൃശ്യവും,വ്യാഖ്യാനവും
സ്കില്ലും കൂടെയാവുമ്പോൾ സംഭവം ശരിയാകും.
അങ്ങനെ ഒരുപാട് local languges ഉണ്ടായിവ
ന്ന് കേരളത്തിന് ഒരു ഭാഷ രൂപപ്പെടും. കലയുടെ
സ്വാധീനം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഭാഷ.
തിരുവന്തപുരത്തെ വർക്കിനെ പറ്റി... എന്തായിരുന്നു
അതിന്റെ ക�ോൺസെപ്റ്റ്?
അത് ശരിക്കും ഒരു ആർട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ആയിരു
ന്നു. എന്റെ ഒരുപാട് വർക്കുകളുണ്ട് പ്രോജക്റ്റ്
ആയിട്ട്. Reflections on water, Aesthetics of
Himsa, Aesthetics of adulteration അത�ൊക്കെ
ഓര�ോ പ്രോജക്റ്റ് ആണ്. ഒരു പഠനം കൂടെ വേണം.
നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെകുറിച്ചല്ല പറയുന്നത്.
എങ്ങനെയാണ് disposed ആയ ആളുകൾ സ്വാ
തന്ത്ര്യസമരത്തിന് ശേഷം ഇന്ത്യയെ കാണുന്ന
ത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അമ്പതുവർഷത്തിനു
ശേഷമുള്ള സമൂഹത്തെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ, പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെ
ട്ടവർ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് എന്ന്
. അതാണ് ആ വർക്കിന്റെ ആശയം. അല്ലാതെ
സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അല്ല. ചാന്നാർ ലഹള പ�ോലെ,
കയ്യൂർ പ�ോലെ, പുന്നപ്ര വയലാർ പ�ോലെ കുറെ പ്ര
തിര�ോധങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തി
ന് മുൻപും ശേഷവും, അതിന്റെയ�ൊക്കെ ചെറിയ
ചെറിയ എലെമെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. ഞാൻ
നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, വർക്ക് എപിക് ആവുന്ന
തിനെപ്പറ്റി. പിന്നെ പല മേഖലകളെപ്പറ്റിയും പല
രെക്കൊണ്ടും പറയിച്ചു. കുറെ കവികൾ, മൽസ്യ
ത്തൊഴിലാളികൾ, സിനിമാക്കാർ ജേണലിസ്റ്റുകൾ
വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ദർ അങ്ങനെ പലരും സംസാരി
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പലർക്കും ഇത�ൊരു ശില്പമാണ് എന്ന് ത�ോന്നിയില്ല. വലിയ ശില്പം
എവിടെ? എന്നാണ് ച�ോദിക്കുന്നത്. അവരുടെയ�ൊക്കെ ധാരണ,
ശില്പം  എന്നാൽ പ�ൊക്കം  അല്ലെങ്കിൽ മുകളില�ോട്ട്  എന്നതാണ്.
ഞാൻ പറഞ്ഞു ശിൽപ്പത്തിനകത്താണല്ലോ  നിങ്ങൾ നിൽക്കു
ന്നത്. ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ അന്ന്   നായനാർ പറഞ്ഞു എല്ലാ മ�ോ
ണുമെന്റ്സും മുകളിലേക്കാണ് പ�ോകുന്നത് എന്നാൽ ഈ മ�ോണു
മെന്റ് താഴേക്കാണ് പ�ോകുന്നത് എന്ന്. താഴേക്ക് പ�ോവുന്നതിന്
വേറ�ൊരു താളം ഉണ്ട്.
ച്ചു. അതെ. ഇത�ൊരു open ended sculpture ആണ്.
ആർക്കുവേണമെങ്കിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കാം. അഞ്ചുവർഷ
ത്തിനുശേഷമുള്ള എന്തെങ്കിലും സംഭവം cd ആക്കി
അതിനകത്ത് ക�ൊടുക്കാം. ചരിത്രത്തിൽ അവിടെ
കിടക്കുമല്ലോ. ഒരു ongoing process ആണത്.
ശില്പമാണെങ്കിൽ പ�ോലും ക�ൊടുക്കാം. ഗവണ്മെന്റ്
പരിപാടി ആയതുക�ൊണ്ട് അത് നടക്കണമെന്നില്ല.
ചുരുങ്ങിയത് cd എങ്കിലും ക�ൊടുക്കാം. അങ്ങനെയാ
യിരുന്നു അതിനകത്ത് ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം
ഉണ്ടാക്കിയത്. പിന്നെ ചില ത�ൊഴിലാളികളുടെ
കാലടയാളം എടുത്തിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് കല്ലിൽ
ക�ൊത്തിച്ചു. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്നുള്ള ബന്ധം
പ�ോലെയാകും. ഒരുപാട് തലങ്ങൾ ഉണ്ടതിനകത്ത്.
പിന്നെ എല്ല് ഒരു സ്പാനർ ആയി evolve ചെയ്തുവ
രുന്ന ഒരു രൂപമ�ൊക്കെയുണ്ടായിരുന്നു. ത�ൊഴിലാ
ളികളുടെ പ്രതീകമായി. sculpture as a museum
എന്നൊരു സങ്കല്പമായിരുന്നു ആ വർക്കിനകത്ത്.
ഒരു excavated site. excavate ചെയ്യുക എന്നാൽ
തന്നെ ചരിത്ര സംഭവങ്ങളെ കുഴിച്ചെടുക്കുകയാണ
ല്ലോ. ഇതിനെ site as a sculpture എന്നും പറയാം.
അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം പ്രശ്ന
ങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന്. തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ആളുകൾ
പ്രശ്നം തുടങ്ങിയിരുന്നു, കുളം കുഴിക്കുന്നു എന്നൊ

ക്കെപ്പറഞ്ഞ്. നിറയെ ceramic artefacts ഒക്കെ
ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ, സെക്രട്ടറിയേറ്റിലെ തൂണു
കൾക്ക് സമാനമായ തൂണുകള�ൊക്കെ. കുറച്ചുപേർ
ക്കാണ് ഒരുസമയം അതിനകത്ത് കയറി കാണാൻ
കഴിയുക. അകത്തുപ�ോയി ചേംബറിനകത്ത് കയ
റണം. മുന്നോട്ടുനടക്കുമ്പോൾ സെക്രട്ടറിയേറ്റിന്റെ
ക്ലോക്ക് കാണാം, പിന്നെ ക�ൊടി. അതിനപ്പുറത്തേ
ക്ക് പ�ോവാൻ പറ്റില്ല. കട്ടി കൂടിയ ഗ്ലാസ് ആണ്
ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് മുകളിലൂടെ നടക്കാം.
അത�ൊക്കെ പലർക്കും പ്രശ്നമായിരുന്നു. ഗ്ലാസ് ഇട്ടു
ചവിട്ടി താഴെ വീഴും എന്നോക്കെ. അങ്ങന�ൊന്നും
സംഭവിക്കില്ല. അതിനുമുകളിൽ കയറി ചാടുകയ�ോ
തുള്ളുകയ�ോ ചെയ്ത
 ാൽ ചിലപ്പോ പ�ൊട്ടിയേക്കാം.
പക്ഷെ അതിനല്ലല്ലോ നമ്മൾ അതുണ്ടാക്കുന്നത്. ആ
ചേംബറിനകത്ത് ഒരു സൗണ്ട് സ്കൾപ്ചർ ഉണ്ടായി
രുന്നു. അതാണ് ഞാനീ cd യുടെ കാര്യം പറഞ്ഞത്.
ജനങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഒരു ശബ്ദ ശില്പമായി മാറുകയാ
ണ്. ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചരിത്ര സന്ദർഭങ്ങൾ
കേൾക്കാം, അതിനെപ്പറ്റി ഒരു മത്സ്യത്തൊഴിലാളി
എന്താണ് പറയുന്നത്, ഒരു കവി എന്താണ് പറയു
ന്നത് എന്ന്. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായി പ്ലാൻ ചെയ്ത
ഒരു പ്രോജക്ട് ആയിരുന്നു അത്. ചരിത്രവും കുറച്ച്
ആക്ഷേപ ഹാസ്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ.
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അഭിമുഖം
കലാചരിത്രം മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന പക്ഷക്കാ
രനാണ് ഞാൻ. സാംസ്കാരിക ചരിത്രം, രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം,
നരവംശ ശാസ്ത്രം, സയൻസ് ഒക്കെ  പഠിപ്പിക്കണം. കലാ
ചരിത്രം മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതുക�ൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും കല
യിലേക്ക് മാത്രം ന�ോക്കുന്നത്. സാമൂഹ്യചരിത്രം  വരട്ടെ,
അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ടാകും പറയാൻ.

വലിയ പെഡസ്റ്റലിൽ കുഞ്ഞു ശിൽപ്പങ്ങൾ, കുഞ്ഞു
ഫിഗറുകൾ. monuments നെയ�ൊക്കെ കളിയാക്കു
ന്ന പ�ോലെ. ഇല്ലാത്തതിനെയ�ൊക്കെ പെരുപ്പിച്ചു
കാട്ടി ചില ആളുകളെയ�ൊക്കെ monuments ആയി
ഉയർത്തുമല്ലോ, അതിനെ കളിയാക്കുന്ന സാധനം.
പലർക്കും ഇത�ൊരു ശില്പമാണ് എന്ന് ത�ോന്നി
യില്ല. പലരും വന്ന് ച�ോദിക്കുന്നത് വലിയ ശില്പം
എവിടെ? എന്നാണ്. അവരുടെയ�ൊക്കെ ധാരണ,
ശില്പം എന്നാൽ പ�ൊക്കം അല്ലെങ്കിൽ മുകളില�ോട്ട്
എന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശില്പത്തിനകത്താ
ണല്ലോ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. ഉത്ഘാടനത്തി
ന്റെ അന്ന് നായനാർ പറഞ്ഞു എല്ലാ monuments
ഉം മുകളിലേക്കാണ് പ�ോകുന്നത് എന്നാൽ ഈ
monument താഴേക്കാണ് പ�ോകുന്നത് എന്ന്.
താഴേക്ക് പ�ോവുന്നതിന് വേറ�ൊരു താളം ഉണ്ട്.
നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നമാണ്. ഞാൻ ചെങ്കൽ
ഒന്നും ഉപയ�ോഗിക്കാതെ, മാർബിൾ ഒക്കെയാണ്
ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ആളുകൾ അത് വൃത്തി
യായി സൂക്ഷിച്ചേനെ. ചെങ്കല്ലിന്റെയ�ൊന്നും പ്രാധാ
ന്യം അവർക്ക് മനസിലാവില്ല. അത�ൊരു ചീത്ത
സാധനം അല്ലെ! മാർബിൾ ആണല്ലോ നല്ലത്!
അങ്ങനെ ആ വർക്കിനെ താല്പര്യമില്ലാത്തവർ
ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം കരിങ്കൽ കാലടയാള
ങ്ങൾ ഒക്കെ പ�ൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനടുത്തുള്ള
കാവൽക്കാരന്റെ കണ്ണെത്താത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ
ഉള്ള കല്ലുകൾ മാത്രമാണ് ഇളക്കി മാറ്റിയിരിക്കു
ന്നത്. അതിനിപ്പുറത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആദ്യം
പണി ആരംഭിച്ചസമയത്ത് തന്നെ പണിക്കാരുടെ
പണി ആയുധങ്ങൾ മ�ോഷ്ടിച്ചുക�ൊണ്ടുപ�ോയി,അ
പ്പോഴേ തുടങ്ങി ആളുകൾ ഇതിനെതിരായിട്ട് പ്ര
വർത്തിക്കാൻ. അങ്ങനെയാണ് കലാ കൗമുദിയിൽ
സെക്രട്ടറിയേറ്റിനു മുൻപിൽ കുളം കുഴിക്കുകയാണ്
എന്ന വാർത്തയ�ൊക്കെ വരുന്നത്. പിന്നെ മന�ോരമ
ഒരുപാട് ശല്യം ചെയ്തു. ട�ോർച്ചർ ആയിരുന്നു വാസ്ത
വത്തിൽ. എന്നിട്ടും ഇത് ചെയ്ത് തീർക്കാനുള്ള ആഗ്ര
ഹവും താൽപ്പര്യവും നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു.
ആ വർക്കിൽ പല മെറ്റിരിയലുകൾ ഉപയ�ോഗി
ച്ചിട്ടുണ്ട്. കളിമണ്ണ് ഉപയ�ോഗിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ
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ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിൽ പല സംഭവങ്ങളും
അലിഞ്ഞില്ലാതായിപ്പോകും. അങ്ങനെ മഴയ�ൊ
ക്കെ പെയ്ത് പ�ൊയ്ക്കോട്ടേ എന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെ
യാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ടെറാക�ോട്ട ഉണ്ട്,
സെറാമിക് ഉണ്ട്, ബ്രോൺസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, മരം,
കരിങ്കല്ല്, ഇരുമ്പ് അങ്ങനെ പല പല മെറ്റിരിയലു
കൾ അതിനകത്തുണ്ടായിരുന്നു. മുകളിൽ നിന്ന്
താഴേക്ക് ന�ോക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചകൾ പലതാണ്. ഒരു
പടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ കാഴ്ചകൾ കൂടിവരും.
ഏറ്റവും താഴേക്ക് എത്തുന്നത�ോടുകൂടി ഈ കാഴ്ചക
ളെല്ലാം മുകളിലേക്ക് പ�ോകും. പിന്നെ നമ്മൾ മുക
ളിലേക്കാണ് ന�ോക്കുന്നത്. ചേമ്പറിലേക്ക് ഇറങ്ങി
വരാം, അവിടെ ഇരിക്കാം. വ�ോയ്സ
 ് സ്കൾപ്ചർ
കേൾക്കാം. ഗവേഷണം നടത്തുന്നവർക്കൊക്കെ
അത് ഉപയ�ോഗിക്കാം. അങ്ങനെ വലിയ�ൊരു സങ്ക
ല്പമായിരുന്നു അതിൽ. ശരിക്കും ഒരു open ended
sculpture . അത്തരം ഒരു വർക്ക് നശിച്ചുപ�ോയതിൽ
വിഷമമുണ്ട്. ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിക്കുവേണ്ടിയാണ്
ഇത് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഇത് നിലനിന്നേനെ. സെ
ക്രട്ടറിയേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അധികാരത്തിന്റെ
കേന്ദ്രമാണ്. അവിടെയയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്.
കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും prime spot ആണത്. അതു
ക�ൊണ്ടാണ് ആളുകൾക്ക് അസൂയ വന്നത്. അതിന
കത്ത് നെഗറ്റീവ് ആയി എന്ത് കാണാം എന്നാല�ോ
ചിച്ചാണ് പലരും അവിടെ വന്നിരുന്നത്. ഇതിന്റെ
കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പലരും വിചാരി
ച്ചത് ശില്പത്തിന്റെ പെഡസ്റ്റൽ ആണ് പണിയുന്ന
ത് എന്നാണ്. ഈ പെഡസ്റ്റലിന് മുകളിൽ എന്ത്
വലിയ ശില്പമായിരിക്കും വരാൻ പ�ോകുന്നത് എന്ന്
. സെക്രട്ടറിയേറ്റ് മറയും, വേലുത്തമ്പി ദളവ മറയും
എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പരാതി.
പിന്നീട് ഈ വർക്ക് ഒരു ഭാഗം ഇടിച്ചിട്ടു. ചേം
ബറിനകത്ത് വെള്ളം കയറി ഇടിഞ്ഞുപ�ോയി
എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയ�ൊന്നും സംഭ
വിക്കില്ല. ചെങ്കല്ലിനിടയിലൂടെ വെള്ളം പ�ോകും.
കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ ചെങ്കല്ലുക�ൊണ്ട് വലിയ
കുളങ്ങളില്ലേ അത�ൊന്നും ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്നില്ലല്ലോ.
ഇടിഞ്ഞുവീണതല്ല, തകർത്തതാണ്. ഞാൻ കത്തു

എറണാകുളം സുഭാഷ് പാർക്കിലെ ശില്പം

കളയച്ചു മറുപടിയ�ൊന്നും വന്നില്ല. അത് ചീഫ്
സെക്രട്ടറിയുടെ കയ്യിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവില്ല, ആ
കത്തുകൾ. പിന്നീട് ആന്റണിക്ക് കത്തെഴുതണം
എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. പിന്നെ ഒഴിവാക്കി. എന്താ
യാലും ഞാനത് റിപ്പയർ ചെയ്യില്ല എന്ന തീരുമാനി
ച്ചു. അത് നശിപ്പിച്ചവരെ കണ്ടെത്തണം. എന്റെ തെ
റ്റുക�ൊണ്ടല്ല അത് സംഭവിച്ചത്. ഒരു മഴ പെയ്താൽ
എങ്ങനെയാണ് അത് തകർന്ന് പ�ോവുക?ചെയ്യുന്ന
സമയം നല്ല മഴക്കാലമായിരുന്നു, അന്ന് ഒന്നും സം
ഭവിച്ചിട്ടില്ല. മന്ത്രിസഭ മാറി പുതിയത് വന്നപ്പോൾ
ഇടിച്ചിട്ടു.
കല ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് പ�ോകണം എന്ന ആശയം
ഒരു കലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ എങ്ങനെ
നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും? അവിടങ്ങളിലെ സിലബ
സിനെ ഏത് രീതിയിലാണ് ന�ോക്കിക്കാണുന്നത്?
സിലബസ് ഞാൻ ന�ോക്കാറില്ല. കുട്ടികൾ വർക്ക്
ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച്, അവരുടെ ഉള്ളിൽ എന്താ
ണെന്ന് അറിഞ്ഞ് പെരുമാറാനാണ് ഞാൻ ശ്രമി
ക്കാറ്. ചില വർക്കുകൾ കണ്ടാൽ നമുക്ക് സ്പാർക്ക്
കാണാനാകും. ചിലപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന ആൾ ശ്രദ്ധിച്ചി
ട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു രീതിയിൽ വർക്ക് ഡെവലപ്പ്
ചെയ്യാമല്ലോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴായിരിക്കും
ആല�ോചിക്കുക. നമ്മൾ അവരിൽ എന്താണെന്ന്
കണ്ടെത്തിയാൽ മതി. ആദ്യം കാണുമ്പോൾ തന്നെ
ഒരു തിയറി വച്ച് ആ വർക്കിനെ സമീപിച്ചാൽ,
അല്ലെങ്കിൽ വേറ�ൊരാളുടെ വർക്കുണ്ട് പ�ോയി
കാണൂ എന്ന പറഞ്ഞാൽ, പിന്നെ അവർക്ക്

വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് ത�ോന്നുന്നി
ല്ല. അവരുടെ ആത്മവിശ്വാസം ച�ോർന്നുപ�ോകും.
നമ്മൾ ആ വർക്കിനകത്തെ സാധ്യതകൾ പറഞ്ഞ്
പറഞ്ഞ് അത് അവരുടെ സ്വന്തം വർക്കാക്കി
മാറ്റണം. മറ്റൊന്നിന്റെയും സ്വാധീനത്തിലല്ല, ഒരു
മൗലികമായ കലാരൂപം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം.
അങ്ങനെയാണ് എന്റെയ�ൊരു രീതി. റഫറൻസ്
വേണം, ലൈബ്രറിയിൽ പ�ോണം, പുസ്തകങ്ങൾ
കാണണം. പക്ഷെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചുറ്റുപാടിൽ
നിന്ന് എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അല്ലാതെ പുസ്തകങ്ങ
ളിലുള്ള സാധനങ്ങൾ അല്ല വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഇൻ
സ്പിറേഷൻ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടാവണം, സമൂഹമാവ
ണം. അങ്ങനെ ആയാൽ വേറെ ആർക്കും അതിൽ
അവകാശമുന്നയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. മാവേലിക്കര
സെന്റർ ഫ�ോർ വിഷ്വൽ ആർട്സിൽ പ�ോയ സമ
യത്ത്, അവിടുത്തെ കുട്ടികളുടെ വർക്ക് കണ്ടപ്പോൾ,
പബ്ലിക് ആർട്ട് പ്രോജക്ടിനുള്ള സാധ്യത പറഞ്ഞു.
അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ അത് ചെയ്യാൻ തയ്യാ
റായി. അങ്ങനെയാണ് എന്റെ ഒരു രീതി, ഞാൻ
ആരെയും പഠിപ്പിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ടീച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല,
ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നുമില്ല. നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരി
ക്കുന്നു, അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളതിനെ അറിയു
ന്നു. അതിലെ സാധ്യതകൾ കണ്ട് അതിനെപ്പറ്റി
ആല�ോചിക്കും. അവരുടെ വർക്കിനെപ്പറ്റി. നമ്മൾ
എന്തെങ്കിലും കാണാതെ പ�ോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന്.
ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ്, അതിനെ എങ്ങനെ
വികസിപ്പിക്കാൻ, അതിനെ ഇവിടം വരെ എത്തി
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ക്കാം, സമകാലിക കലയിൽ അതിനെ ഏത് തല
ത്തിൽ നിർത്താം എന്നൊക്കെ. എന്നിട്ട് അവര�ോട്
അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കും. പിന്നെ അവരാണ്
തീരുമാനിക്കേണ്ടത്, എന്തായിരിക്കണം, എങ്ങനെ
യായിരിക്കണം എന്നൊക്കെ. ചില അഭിപ്രായങ്ങ
ളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നമ്മൾ ക�ൊടുക്കുന്നു. അതാണ്
എന്റെ method of teaching. ടീച്ചിങ് അല്ല, method
of chatting.
കേരളത്തിലെ ആർട്ട് കരിക്കുലത്തിനകത്ത് ഈ
രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരേണ്ടതുണ്ടോ?
എന്താണ് അഭിപ്രായം?
വരണം, വരണമെന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കലാചരിത്രം
മാത്രമല്ല പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് എന്ന പക്ഷക്കാരനാണ്
ഞാൻ. സാംസ്കാരിക ചരിത്രം, രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം,
നരവംശ ശാസ്ത്രം, സയൻസ് ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കണം.
കലാചരിത്രം മാത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതുക�ൊണ്ടാണ്
ഇപ്പോഴും കലയിലേക്ക് മാത്രം ന�ോക്കുന്നത്. സാമൂ
ഹ്യചരിത്രം വരട്ടെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാ
ര്യങ്ങളുണ്ടാകും പറയാൻ. കലാചരിത്രം മാത്രമല്ലേ
ശ്രദ്ധിക്കുന്നുള്ളു. ഒരു കാലഘട്ടം ,അതിൽ വർക്ക്
ചെയ്ത ആളുകൾ, അടുത്ത കാലഘട്ടം, അതിലെ കാ
ലാകാരന്മാരുമായി താരതമ്യം..ഇത�ൊക്കെയല്ലേ നട
ക്കുന്നുള്ളൂ. സമൂഹത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടെ പഠിക്കണം.
സമകാലിക സന്ദർഭത്തിൽ ല�ോകത്തിനുണ്ടാകുന്ന
മാറ്റങ്ങൾ, ശാസ്ത്രത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ഒക്കെ
എല്ലാം അറിയണം. ശാസ്ത്രമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തെക്കൂടെ
നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ.
അതിൽക്കൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയം പ�ോലും മാറുന്നത്.
അതുക�ൊണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ പ�ൊതുവായ
ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാകണം. ബാക്കിയ�ൊക്കെ അവരുടെ
താൽപര്യത്തിൽ പ�ോകും. inbreeding from art to
art ഇല്ലാതാകും. അതാണ് എന്റെ ഒരിഷ്ടം. കുട്ടികൾ
ഇപ്പൊ കലാചരിത്ര പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രമാണ് ന�ോ
ക്കുന്നത്. ന�ോവല�ോ, കഥയ�ോ, കവിതയ�ോ ഒന്നും
വായിക്കുന്നില്ല. മറ്റ് ചരിത്രങ്ങളും വായിക്കുന്നില്ല.
വായന വളരണം. സാഹിത്യത്തിൻറെ, സിനിമയുടെ,
എല്ലാം വായിക്കണം. അതിനകത്തുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ
അറിയണം. അങ്ങനെ ഒരു കരിക്കുലം ഉണ്ടാക്കി
വിവിധ മേഖലകളിലുള്ളവരെ വിളിച്ച് മാസത്തില�ോ
ആഴ്ചയില�ോ ഒരു ക്ലാസ് നടത്താം. ചർച്ചകൾ സംഘ
ടിപ്പിക്കാം.പക്ഷെ കരിക്കുലം ആ രീതിയിൽ മാറ്റി
യെടുക്കണം. അങ്ങനെ ചർച്ചകൾക്ക് വരുന്നവർക്കും
ഗുണമുണ്ട്. നമ്മുടെ മേഖലയിൽനിന്ന് അവർക്കും
ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. പുതിയ ആശയങ്ങൾ.
നമ്മുടെ കാഴ്ച തന്നെ മാറും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചുറ്റു
പാടിനെ കാണുന്നത് കല ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്ര
മാവില്ല, അല്ലാതെ കാണാൻ ശീലിക്കും. അങ്ങനെ
അത�ൊരു ദൃശ്യഭാഷയായി മാറും. അങ്ങനെയേ
കലയിൽ വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. കരിക്കുലത്തിൽ
മാറ്റങ്ങൾ വരണം. പുതിയ ആശയങ്ങളും അതിന്റെ
സാധ്യതകളും കണ്ടെത്തണം.

േലഖനം
കീഴാള ജാതിക്കൂട്ടായ്മകൾക്കൊന്നും  കാവിന്റെ ഭൂപരമായ  അതിർത്തി
ക്കകത്തോ  അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്തോ യാത�ൊരു നിലയിലുള്ള
പ്രവേശനമ�ോ പ്രാതിനിധ്യമ�ോ ഇല്ല. എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഉല്പാദന
മേഖലയിലും ഇതര ത�ൊഴിൽ മേഖലകളിലും സജീവവും സമൃദ്ധവുമായ 
പങ്കാളിത്തം നിലനിർത്തിപ്പോരുന്ന വിഭാഗങ്ങളാണിവ. കെട്ടുകുതിരയെ
എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതിലൂടെ സവിശേഷമായ  പദവിയും  സവിശേഷമായ 
കർതൃത്വവും ഉള്ള ഒരു ജനതയായി കീഴാളർ പരിണമിക്കുന്നു.

കുതിരകെട്ട് :
കലയും ദേശവും
കലാചന്ദ്രൻ

ഓ

ര�ോ കൂട്ടത്തിന്റേയും (folk) ജീവിത പരിസരവും ഭൗതിക
പ്രകൃതിയും ചേർന്ന് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന പാരമ്പര്യമാണ്
നാട�ോടിക്കലയുടെ പ്രാഥമിക തലം. ത�ൊഴിൽ, ആചാരാനു
ഷ്ഠാനങ്ങൾ, വിന�ോദം തുടങ്ങിയ നിത്യ ജീവിതവ്യവഹാരങ്ങ
ളുടെ തുടർച്ചയ�ോ അനുബന്ധമ�ോ ആയാണ് നാട�ോടിക്കലക
ളുടെ പ്രയ�ോഗവും നിലനിൽപ്പും സാധ്യമാവുന്നത്. ആധുനിക
ല�ോകബ�ോധം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ‘കല’യെക്കുറിച്ചുള്ള സങ്കല്പ
ത്തിൽ നിന്നും ഇത് തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്.
മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പ്രധാന കാവുകളില�ൊന്നായ മൂന്നിയൂർ
കളിയാട്ടക്കാവിലെ ആചാരങ്ങളുടെയും അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ
യും ഭാഗമായ കുതിരകെട്ട്/കെട്ടുകുതിര ഒരു കലാരൂപം എന്ന
നിലയിൽ തിരിച്ചറിയപ്പെടുകയ�ോ പരിഗണിക്കപ്പെടുകയ�ോ
ചെയ്യുന്നില്ല. മൂന്നിയൂർ കളിയാട്ടക്കാവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നട
ക്കുന്ന പ്രധാന വ്യവഹാരമാണ് കുതിരക്കളിയാട്ടം. പന്ത്രണ്ടു
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ദിവസം നീളുന്ന കളിയാട്ടത്തിൽ കീഴാള സമൂഹങ്ങ
ളുടെ മുൻകയ്യിൽ കെട്ടുതിരകളെ കാവിലേക്ക് എഴു
ന്നള്ളിക്കുന്ന ‘വെള്ളി യാഴ്ചക്കളിയാട്ട'ത്തെ/പ്രധാന
കളിയാട്ടത്തെ മാത്രമാണ് കുതിരക്കളിയാട്ടം എന്ന്
പ�ൊതുവേ വിവക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കെട്ടുകുതിര
കളുടെ നിർമ്മാണവും അവയുമായുള്ള ഊരുചുറ്റലും
കാവിലേക്കുള്ള എഴുന്നള്ളിക്കലും കാവിൽ വെച്ച്
അവയെ പ�ൊളിക്കലും ചേർന്ന ബൃഹത്തായ ഒരു
കലാവ്യവഹാരം ആണ് കുതിരക്കളിയാട്ടം എന്നു
കാണാം. ഈ വ്യവഹാരത്തിൽ ആട്ടം, ക�ൊട്ട്, പാട്ട്
,ശില്പവിദ്യ തുടങ്ങിയ വിവിധ മാധ്യമങ്ങളുടെ ലാവ
ണ്യാംശങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.

കുതിരകെട്ടിന്റെ ശില്പഭാഷ

മുള, കുരുത്തോല, കറുപ്പും ചുവപ്പും വെളുപ്പും നിറ
ങ്ങളിലുള്ള തുണി എന്നിവയാണ് കുതിര കെട്ടിനു
ള്ള പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ . ഇവ പ്രാദേ
ശികമായി എളുപ്പം ലഭ്യമായ പദാർത്ഥങ്ങളാണ്.
നിർമ്മാണ വസ്തുക്കളും നിർമ്മാതാക്കളും തമ്മിലുള്ള
ജൈവിക ബന്ധം എല്ലാ നാട�ോടി കലകളുടെയും
ഒരു സവിശേഷതയാണ്. കളമെഴുത്തോ മുഖത്തെ
ഴുത്തോ ഒക്കെ പ�ോലെ കുതിര കെട്ടിലും നിർമ്മാ
ണത്തിന്റെ ഒരു ക്രമം അല്ലെങ്കിൽ കൈക്കണക്ക്
പാലിക്കുന്നതു കാണാം. കാവിലേക്ക് കുഞ്ഞിക്കു
തിരകളെയാണ് കെട്ടിയെഴുന്നള്ളിക്കുന്നത്. ഇവയ്ക്ക്
ഒരു മുഴം നീളമുള്ള കഴുത്ത്, ഒരു മുഴം ഉയരമുളള
ഉടൽ, അത്ര തന്നെ നീളമുള്ള കാലുകൾ, രണ്ടു മുഴം
നീളമുള്ള ഉടൽ എന്ന അനുപാതം പുലർത്തുന്നു.
മേൽപ്പറഞ്ഞ അളവുകൾ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് മു
ളക്കഷ്ണങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് കുതിരയുടെ പ്രാഥമിക രൂപം

നിർമ്മിക്കുന്നു. ഇതിനുമേൽ തുണി ചുറ്റി കുതിരയു
ടെ രൂപം ഉണ്ടാക്കുന്നു. തുടർന്ന് നിശ്ചിത എണ്ണം
കുരുത്തോലകൾ ചേർത്തു ചുരുട്ടി ‘ക�ൊണ്ടകൾ' കുരുത്തോല വളയങ്ങൾ - കെട്ടി കുതിരയുടെ തല
ഭാഗവും കഴുത്തിനു പിൻഭാഗവും അലങ്കരിക്കുന്നു.
കുരുത്തോലകൾ ചീകി രണ്ടു ഭാഗവും വകഞ്ഞിട്ട്
കുതിരയുടെ പുറവും ഓല ചീകി ചെറിയ നീളത്തിൽ
ചേർത്ത് കെട്ടി മുഖവും കുഞ്ചിര�ോമവും നിർമ്മിക്കു
ന്നു.

വർണബ�ോധം / ലിംഗഭേദം

ഈ കുതിരകളിൽ ആൺ - പെൺ ഭേദമുണ്ട്.
രൂപപരമായി ഈ വ്യത്യാസം തിരിച്ചറിയാനാവി
ല്ല. അവയുടെ കഴുത്തിനു മുൻഭാഗത്തെ തുണിയുടെ
നിറമാണ് ലിംഗവ്യത്യാസത്തെ കാണിക്കുന്നത്.
കറുപ്പ് നിറം പെൺകുതിരയേയും ചുവപ്പുനിറം
ആൺ കുതിരയേയും വെളുപ്പ് നിറം നേർച്ചക്കുതിര
യേയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
കളിയാട്ടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആചാരപരമായും
വിശ്വാസപരമായും കുഞ്ഞിക്കുതിരകൾക്കാണ് പ്രാ
ധാന്യമെങ്കിലും ക്ലബ്ബുകളുടെയും പ്രാദേശികമായ മറ്റ്
കൂട്ടായ്മകളുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ വലിയ കുതിരക
ളെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന പതിവുമുണ്ട്. ഇരുപത് - ഇരു
പത്തഞ്ച് അടി വരെ ഉയരം ഇത്തരം കുതിരകൾ ക്കു
ണ്ടാവും. കെട്ടുകുതിരകളുടെ രൂപസങ്കല്പം ആദർശ
ശില്പ ലാവണ്യമ�ോ ശാസ്ത്രീയ ശില്പവടിവ�ോ പുലർ
ത്തുന്നവയല്ല. ഭാരതത്തിലെ മിക്ക നാട�ോടി കലാ
നിർമ്മിതികളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന, പ്രാദേശികമ�ോ
ഗ്രാമ്യമ�ോ ആയ ലാവണ്യബ�ോധമാണ് ഇവക്കാധാ
രം. യഥാതഥമായ ശില്പ നിർമ്മിതിക്കപ്പുറം ആന്ത
രികമായ അർത്ഥകല്പനകൾക്ക് കൂടി സാധ്യത
നൽകുന്ന വിധം പ്രതീകാത്മകമായ രൂപം/ചിത്ര
ഭാഷ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് കുതിരകെട്ടിലൂടെ.കൈ
ക�ൊണ്ടുള്ള ഏതുതരം നിർമ്മിതിയിലും ശില്പഭാഷ
ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതായി കാണാം. ശില്പഭാഷയുടെ
അടിസ്ഥാന സ്വഭാവമായ ത്രിമാനത തന്നെയാണ്
കെട്ടുകുതിരയെ രൂപ ശില്പമാക്കുന്നത്.

കീഴാളരുടെ കല

ഓര�ോ ദേശത്തെയും സവിശേഷ ജാതിക്കൂട്ടാ
യ്മകളാണ് കുതിരകെട്ടിൽ പങ്കാളികളാവുന്നത്.
ദേശക്കുതിര കെട്ടുന്നതിനുള്ള അവകാശം സാമ്പ
വർക്കുള്ളതാണ്. ദേശക്കുതിരയുടെ നിർമ്മാണം
പൂർത്തിയായതിനു ശേഷം മാത്രമേ മറ്റ് കുതിരകൾ
കെട്ടിയുണ്ടാക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കണക്കനും പുലയനും
ചെറുമനും തുടങ്ങിയ ജാതി കൂട്ടായ്മകളെല്ലാം
സവിശേഷ കൂട്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തനിത്തനിയായ
കൂട്ടങ്ങൾ ആയി കുതിരകെട്ടുന്നു. ആചാരപരവും
അനുഷ്ഠാനപരവും ആയ പങ്കുവെക്കലുകളും കൂടി
ച്ചേരലുകളും അതാത് കൂട്ടായ്മകൾക്കകത്തു മാത്രം
നടക്കുന്നു. കുതിരയുടെ രൂപത്തിലും കുതിര കെട്ടി
നനുബന്ധമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ത�ോറ്റങ്ങളിലും
വ്യത്യാസങ്ങൾ പ്രകടമല്ല.എന്നാൽ നിയതമായ

യഥാതഥമായ  ശില്പനിർമ്മിതിക്കപ്പുറം ആന്തരികമായ  അർ
ത്ഥകല്പനകൾക്ക്  കൂടി സാധ്യത നൽകുന്ന വിധം പ്രതീകാത്മ
കമായ  രൂപം/ചിത്രഭാഷ രൂപപ്പെടുത്തുകയാണ് കുതിരകെട്ടി
ലൂടെ. കൈ ക�ൊണ്ടുള്ള ഏതുതരം നിർമ്മിതിയിലും  ശില്പഭാഷ
ഉൾച്ചേർന്നിട്ടുള്ളതായി കാണാം. ശിൽപ്പഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാ 
ന സ്വഭാവമായ ത്രിമാനത തന്നെയാണ് കെട്ടുകുതിരയെ രൂപ
ശില്പമാക്കുന്നത്.
ഏകാത്മക പാഠമല്ലാത്തതു ക�ൊണ്ടുതന്നെ ത�ോറ്റം
വിവിധ പാഠങ്ങള�ോ പാഠാന്തരങ്ങള�ോ ആയാണ്
ആവിഷ്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്.
ദേശം, ജാതി എന്നീ സംവർഗങ്ങൾക്കകത്തുവെ
ച്ച്, കുതിരകെട്ടിലേർപ്പെടുന്ന കൂട്ടങ്ങളെ (folk) വിഭ
ജിക്കുന്നു എന്ന് മേൽപ്പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഒര�ോ ദേ
ശത്തെയും ഓര�ോ ജാതിക്കൂട്ടായ്മയുടെയും ഉള്ളിൽ
കൂട്ടിച്ചേരലുകളും പങ്കുവെക്കലുകളും നടക്കുന്നുണ്ട്.
കുതിര കെട്ടിന്റെ ഘട്ടത്തിൽ ‘ ക�ൊണ്ട’ കെട്ടുന്ന
തിനും മറ്റും സഹായിച്ചും ഇടപെട്ടും സ്ത്രീ പങ്കാളി
ത്തം പ്രകടമാണ്. കുതിരകളുമായി ഊരുചുറ്റുമ്പോഴും
കാവിലേക്ക് എഴുന്നള്ളിക്കുമ്പോഴും സജീവമായ
സ്ത്രീപങ്കാളിത്തം കാണാം.

ഊരുചുറ്റൽ - ചലിക്കുന്ന പ്രതിഷ്ഠാപന കല

പ്രാദേശികമായി പ്രചരിച്ചു വരുന്ന ത�ോറ്റങ്ങളുടെ
അകമ്പടിയ�ോടെയാണ് കുതിരയെ കെട്ടിയുണ്ടാക്കു

ന്നത്. കെട്ടുകുതിര ഒരു കലാവസ്തു എന്ന നിലയ�ോ
പ്രകടനം അല്ലെങ്കിൽ ആവിഷ്ക്കാരം എന്ന നിലയ�ോ
കൈവരിക്കുന്നത് ഊരുചുറ്റലിന്റെ ഘട്ടത്തിലാണ്.
ചെണ്ട, തുടി, പറ തുടങ്ങിയ വാദ്യങ്ങളുടെയും ത�ോറ്റം
പാട്ടുകളുടെയും അകമ്പടിയ�ോടെ സ്ത്രീയും പുരുഷനും
കുട്ടികളും അടങ്ങുന്ന ചെറുസംഘങ്ങൾ കെട്ടുകുതിര
യെ ചുമലിലേറ്റി താളച്ചുവടുകള�ോടെ ഊരുചുറ്റുന്നു.
ഇങ്ങനെ ഊരുചുറ്റുമ്പോഴും കാവിലേക്ക് എഴുന്നള്ളി
ക്കുമ്പോഴും നാട്ടുവഴികളും വീട്ടുമുറ്റങ്ങളും പ�ൊതുനി
രത്തുകളും വയലുകളും എല്ലാം ‘കളി-യാട്ട’ ത്തിന്റെ
അവതരണ സ്ഥലമായി മാറുന്നു. താളവാദ്യങ്ങൾ,
ത�ോറ്റംപാട്ട്, നൃത്തച്ചുവടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒത്തു
ചേരുമ്പോൾ കെട്ടുകുതിരയുടെ ‘രൂപശില്പം ‘ എന്ന
നില ‘പ്രതിഷ്ഠാപന കല’യിലേക്ക് രൂപം മാറുന്നതു
കാണാം. ഭാരതത്തിലെ ഓര�ോ ആഘ�ോഷവും ചല
നമുള്ള പ്രതിഷ്ഠാപനകലയാണ് (Mobile Installation)
എന്ന നിരീക്ഷണം (വിജയകുമാർ മേന�ോൻ:

2015:246) ഇവിടെ പ്രസക്തമാവുന്നു.

പ�ൊതു ഇടത്തിന്റെ നിർമ്മിതി

ആവിഷ്കാരമായിരിക്കുന്ന ഊരുചുറ്റൽ പല നില
കളിൽ രാഷ്ട്രീയപ്രസക്തിയുള്ള ഒരു പ്രക്രിയ ആയി
ക്കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. വിലക്കപ്പെട്ട പ�ൊ
തുവഴികളും മേൽജാതിക്കാരുടെ ഉമ്മറ മുറ്റങ്ങളും
കീഴാളർക്ക് കയറിച്ചെല്ലാനും പെരുമാറാനുമാവുന്ന
‘പ�ൊതു’ ഇടമായിത്തീരുന്ന സവിശേഷ സന്ദർഭ
മാണ് ഇത്. കെട്ടുകുതിരയെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതി
ലൂടെ സവിശേഷമായ പദവിയും സവിശേഷമായ
കർതൃത്വവും ഉള്ള ഒരു ജനതയായി കീഴാളർ പരി
ണമിക്കുന്നു. വാളും ചിലമ്പും അണിയുന്നതിലൂടെ
ക�ോമരത്തിനും തെയ്യം കെട്ടുന്നതിലൂടെ തെയ്യം
കലാകാരനും വന്നു ചേരുന്ന പരിവേഷത്തിനു
സമാനമായി, കുതിരയുമായി ഊരുചുറ്റുന്ന കീഴാളർ
ക്കും സാമൂഹികമായ സ്വീകാര്യതയ�ോ താല്ക്കാലിക
പദവിയ�ോ ലഭിക്കുന്നതു കാണാം. കത്തിച്ചുവെച്ച
നിലവിളക്കും അരി നിറച്ച മുറവും ആയി കുതിര
വരവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നതും സ്ഥാനി ഗൃഹങ്ങളിൽ
നിന്ന് മുണ്ടും മറ്റിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പണമ�ോ നെല്ലോ
അരിയ�ോ, ഫലവർഗങ്ങള�ോ ‘അവകാശം' എന്ന
നിലയിൽ നൽകപ്പെടുന്നതും ഈ പദവിമൂല്യത്തി
ന്റെ തുടർച്ചയിലാണ്.

അഴിക്കൽ

കെട്ടുകുതിരകളെ കാവിലെ സവിശേഷ ഇടത്ത്
- കുതിരപ്പിലാക്കൽ - ക�ൊണ്ടുച്ചെന്ന് പ�ൊളിക്കുന്ന
/അഴിക്കുന്ന പ്രക്രിയ ബലികർമ്മത്തിന്റെ സൂചക
ത്വം ഉൾവഹിക്കുന്നുണ്ട്. മണ്ണിൽ നിന്നുയിർക്കുക
യും മണ്ണിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ജനി- മൃതി
ചക്രത്തിന്റെ ദർശനവും ഇതിൽ വെളിവാകുന്നു. പ്ര
കൃതിദത്തമായ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അഥവാ അസ്ഥിര
മാധ്യമങ്ങളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതിനാൽ ആചാരാനു
ഷ്ഠാനങ്ങളുടെ നിശ്ചിതമായ അവതരണകാലത്തി
നപ്പുറം ഈ രൂപങ്ങൾക്ക് ആയുസ്സോ പ്രസക്തിയ�ോ
ഇല്ല. ഭാരത്തിലെമ്പാടും ആചാരങ്ങൾക്കു ശേഷം
അതിനായി തയ്യാറാക്കിയ പ്രതിമകളും ശില്പങ്ങ
ളും മറ്റും നദീജലത്തിൽ ഒഴുക്കിയും ഗ്രാമാതിർത്തി
ക്കപ്പുറം കളഞ്ഞും ഉപേക്ഷിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്.
ബംഗാളിലെ ദുർഗാപൂജയും മറ്റും ഇതിനുദാഹരണ
മാണ്. ഇതിനു സമാനമായി കേരളത്തിലെ കളമെ
ഴുത്ത് പ�ോലുള്ള അനുഷ്ഠാനങ്ങളേയും കാണാനാവും.
കളം മായ്ക്കുന്ന പ്രക്രിയക്കു സമാനമാണ് കുതിരയെ
‘അഴിക്കൽ’. നിർമ്മാണത്തിനു ചെലവഴിച്ച ഊർ
ജ്ജം, പദാർത്ഥങ്ങൾ, സമയം തുടങ്ങിയവയെക്കുറി
ച്ച് വിശേഷ ആധികൾ ഒന്നുമില്ലാതെയാണ് ഓര�ോ
കൂട്ടവും ഈ ‘അഴിക്കൽ’ പ്രക്രിയ നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.
കലയെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചു തന്നെയും
ഉള്ള
അവരുടെ ദർശനങ്ങളുടെ തുടർച്ചയായി
വേണം ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ.

ജാതി, അധികാരം

അനുഷ്ഠാനപരമായി

നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന
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കലാ

വസ്തുവിന്റെ നിലനിൽപ്പും സംവാദ- വ്യവഹാര
പരിധിയും അതത് കാലവും അതത് ജാതി-സമൂഹ
കൂട്ടായ്മകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.കീഴാള ജാതി
ക്കൂട്ടായ്മകൾക്കൊന്നും കാവിന്റെ ഭൂപരമായ അതിർ
ത്തിക്കകത്തോ അധികാരസ്ഥാനങ്ങൾക്ക കത്തോ
യാത�ൊരു നിലയിലുള്ള പ്രവേശനമ�ോ പ്രാതിനിധ്യ
മ�ോ ഇല്ല . എന്നാൽ സമൂഹത്തിന്റെ ഉല്പാദന മേഖ
ലയിലും ഇതര ത�ൊഴിൽ മേഖലകളിലും സജീവവും
സമൃദ്ധവുമായ പങ്കാളിത്തം നിലനിർത്തിപ്പോരു
ന്ന വിഭാഗങ്ങളാണിവ. ഈ ജനസഞ്ചയത്തെ
കാവിന്റെ വ്യവഹാരങ്ങളുമായി ചേർത്തു നിർത്തുന്ന
തിനുള്ള അനുഷ്ഠാനപരമായ ഉപകരണമായി കുതി
രകെട്ടിനെ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതു കാണാം.
പ്രാദേശിക സമൂഹത്തിലെ ഓര�ോ ത�ൊഴിൽ കൂട്ട
ത്തെയും അതാത് ത�ൊഴിൽ കൂട്ടത്തിന്റെ ഉല്പന്നമ�ോ
ത�ൊഴില�ോ വഴി കാവിലേക്ക് ചേർത്തു നിർത്തു
കയാണ് ചടങ്ങുകളുടെ പ്രകൃതം. ആശാരി, മൂശാരി
തുടങ്ങിയ കമ്മാളർക്കും ക�ൊട്ടയും മുറവും ഓലക്കു
ടയും മറ്റും നിർമ്മിക്കുന്ന പാണനും പറയനും വരെ
ഇത്തരത്തിൽ ത�ൊഴിൽ-ഉല്പന്നം എന്ന നിലയിലു
ള്ള ബന്ധമാണ് കാവുമായി പുലർത്തുന്നത്. ഈ
ഓര�ോ കൂട്ടത്തിനും ‘അവകാശം’ എന്ന നിലയിൽ
കാവിൽ നിന്നും വിഭവങ്ങളുടെ വിഹിതവും ലഭിക്കു
ന്നു. എന്നാൽ ചെറുമനും കണക്കനും പുലയനും ഉൾ
പ്പെടുന്ന - കുതിര കെട്ടിന് അവകാശമുള്ള - ജാതി
വിഭാഗങ്ങൾക്ക് കാവുമായുള്ള ബന്ധം ‘കുതിരപ്പ
ണം’ നൽകുന്നതു മാത്രമാണ്. കാവിലേക്ക് എഴുന്ന
ള്ളിക്കുന്ന ഓര�ോ കുതിരക്കും ഇത്ര പണം എന്ന
കണക്കിൽ കാവിലെ അധികാരിയായ കാവുടയ
നായർക്ക് നൽകേണ്ട പണമാണ് കുതിരപ്പണം.
കാവിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ‘അവകാശങ്ങൾ’ ഒന്നും
തന്നെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല
എന്നതും പ്രധാനമാണ്. കെട്ടുകുതിരകളുമായി ഊരു
ചുറ്റുന്ന സമയത്ത് നാട്ടിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വസ്തു
ക്കൾ / വിഭവങ്ങൾ ആണ് ഇക്കൂട്ടരുടെ അവകാശം.
അധ്വാനവും അധികാരവും തമ്മിൽ ഉണ്ടാക്കി
എടുത്തിട്ടുള്ള വിപരീതബന്ധങ്ങളുടെ തുടർച്ച തന്നെ
യാണ് കുതിരകെട്ടിലും അനുബന്ധ വ്യവഹാരങ്ങ
ളിലും പ്രകടമാവുന്നത്. കഥകളും ഐതിഹ്യങ്ങളും
അടക്കമുള്ള മിത്തുകളിലൂടെയും ചടങ്ങുകളും അനുഷ്ഠാ
നങ്ങളും അടക്കമുള്ള വ്യവഹാരങ്ങളിലൂടെയും ഇതേ
രാഷ്ട്രീയ-സാംസ്കാരിക-അധികാര പ്രത്യയശാസ്ത്ര
ക്രമങ്ങൾ നിലനിർത്തിപ്പോരുന്നതു കാണാം.
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പ്രഭാഷണം
ആചാരനൂലുകൾക�ൊണ്ടു ബന്ധിച്ച ജീവിതത്തെ വിമ�ോചിപ്പി
ക്കുവാൻ നിരവധി പ�ോരാട്ടങ്ങൾ വേണ്ടിവന്നു. അവയ്ക്കൊ
പ്പം വിപ്ലവകരമായ നിയമനിർമ്മാണങ്ങളും. കേരളീയ നവ�ോ 
ത്ഥാനത്തിന്റെ സവിശേഷമായ അന്തർധാരകൾ സ്ത്രീവിമ�ോച
നവും അധ:സ്ഥിതവിമ�ോചനവുമായിരുന്നു.
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ക�ോഴിക്കോട് സംഘടിപ്പിച്ച
നവേത്ഥാന ചിത്രകലാക്യാമ്പിൽ നടത്തിയ പ്രഭാഷണം.

നവ�ോത്ഥാനം:
കേരള അനുഭവം
കരിവെള്ളൂർ മുരളി

ഓ

ര�ോ കാലത്തിന്റെയും അധികാര വ്യവസ്ഥ
കൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവിത ബ�ോധത്തിൽ
നിന്നും സാമൂഹ്യബ�ോധത്തിൽ നിന്നും ഉരുവം
ക�ൊള്ളുന്നവയാണ് ആചാരങ്ങൾ. നാട്ടുനടപ്പുകൾ,
കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ശ്രുതികളും
സ്മൃതികളുമാണ് അവയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അദ്ധ്വാ
നം, ഉല്പാദനം തുടങ്ങിയവ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്ത
നങ്ങളുടെ ഒരു മേഖലയാണെങ്കിലും മതം, ദൈവം,
വിശ്വാസം തുടങ്ങിയവയുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞു കിട
ക്കുകയാണ് എന്നതാണ് പരമാർത്ഥം. ഒരു ഫ്യൂഡൽ
സമൂഹത്തിലെ മൂലധന രൂപങ്ങൾ കൃഷിഭൂമി, കന്നു
കാലികൾ തുടങ്ങിയവയാണല്ലോ. കൃഷി ജീവി
തത്തിന്റെയും സംസ്ക
 ാരത്തിന്റെയും ഭാഗമായി
രുന്നതുക�ൊണ്ട് ചൂഷണത്തിനും ആചാരങ്ങളുടെ
അടിസ്ഥാനവും പിൻബലവും നേടാൻ കഴിഞ്ഞു.
അത്യന്തം തുറസ്സുറ്റതും തീർത്തും ജനാധിപത്യ
പൂർണ്ണവുമായ ഒരു ജാതിമത രഹിത ഗ�ോത്രഘടന
യാണ് കേരളത്തിനുണ്ടായിരുന്നത്. ബി.സി. 500 നു
മുമ്പ് അദ്ധ്വാനത്തിന്റെ അന്തസ്സും മഹത്വവും നമ്മുടെ
സമൂഹത്തിൽ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
അദ്ധ്വാനം ജീവിത മൂല്യമായിരുന്ന ഒരു കാലത്ത്
ഉയർന്നവരും താഴ്ന്നവരും ഇല്ലായിരുന്നു. പാണർ,
പറയർ, വേടർ, പുലയർ, പള്ളർ ഇവരിൽ കവികളും
ഗുരുക്കന്മാരുമുണ്ടായിരുന്നു. തീണ്ടലും ത�ൊടീലുമു

ണ്ടായിരുന്നില്ല. കായികാദ്ധ്വാനത്തിലധിഷ്ഠിതമായ
ഉല്പാദന വ്യവസ്ഥ മനുഷ്യരിലെ സമത്വത്തെയും
സമത്വ ബ�ോധത്തെയും ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചു. ബി.സി.
മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ ഏ.ഡി. ആറാം നൂറ്റാണ്ടുവ
രെ ബുദ്ധ-ജൈനമതങ്ങളുടെ പ്രബല സ്വാധീനമു
ണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. ബ്രാഹ്മണാധിനിവേ
ശത്തിനും എഡി. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടോടെ കൈവന്ന
ബ്രാഹ്മണാധിപത്യത്തിനും ശേഷം വർണ്ണ-ജാതി
വ്യവസ്ഥകൾ ശക്തമായി അടിച്ചേല്പിക്കപ്പെട്ടു.
അയിത്തവും അടിമത്തവും ക�ൊടികുത്തിവാഴാൻ
തുടങ്ങി. കായികാദ്ധ്വാനത്തിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമാ
യി മാറി നിന്ന സവർണ്ണർ കീഴാളരുടെ അദ്ധ്വാന
ത്തെ ആശ്രയിച്ചു ജീവിച്ചു.
1812 ഡിസംബർ 5നാണ് തിരുവിതാംകൂറിൽ
ഈഴവരുടെ അടിമത്തം നിര�ോധിച്ചത്. ആ തീ
രുമാനത്തെ തുടർന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തിമുപ്പത്താറായി
രം ഈഴവ അടിമകളാണ് മ�ോചിതരായത്. 1835
ലെ കണക്കെടുപ്പിൽ 1,64,864 പേർ അടിമജാതി
യിൽപെട്ടവരായി തിരുവിതാംകൂറിലുണ്ടായിരുന്നു.
1853ലെ വിളംബരത്തിനുശേഷമാണ് പുലയർ,
പറയർ, ക�ൊറവർ, പള്ളർ എന്നീ വിഭാഗത്തിൽ
പെട്ട ഇത്രയും അടിമകളെ വിമ�ോചിപ്പിക്കാൻ കഴി
ഞ്ഞത്. ആഫ്രിക്കയിലെ അടിമത്തത്തെക്കുറിച്ചും
ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 ഫെബ്രുവരി

37

ചിത്രകാരൻ ടി മുരളിയുടെ പെയിന്റിംഗ്'ചാന്നാർ വുമൺ -1', 1993.

അമേരിക്കയിലെ കറുത്തവർ നേരിട്ട അടിമത്ത
ത്തെക്കുറിച്ചുമ�ൊക്കെ പഠിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് കേര
ളത്തിൽ പ�ോലും അടിമത്തം ഒരു വിദൂരാനുഭവമല്ല
എന്ന് ഓർമ്മ വേണം. അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവുമ
ധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത് സ്ത്രീയുടെ അവകാശവും
സമത്വവുമ�ൊക്കെയാണ്. ഏഡി. 1631 ൽ കാർത്തി
കപ്പള്ളി രാജാവ് പുറപ്പെടുവിച്ച ഒരു വിളംബരം
ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ പുരാവസ്തു ശേഖരത്തിലുണ്ട്.
അതിങ്ങനെയാണ്. ‘’നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്വജാതി
യില�ോ ഉയർന്ന ജാതിയില�ോപെട്ട പുരുഷന്മാർക്ക്
വശംവദയാകാത്ത സന്മാർഗ്ഗഹീനകളായ സ്ത്രീകളു
ണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ഉടൻ വധിക്കേണ്ടതാണ്.’’ രാജ
വാഴ്ചയുടെയും നാടുവാഴിത്തത്തിന്റെയും കാലത്തെ
സ്ത്രീ സങ്കല്പത്തിന്റെയും ജീവിതബ�ോധത്തിന്റെയും
കൂടി പ്രതിഫലനമാണിത്. ഒരു സ്ത്രീ സന്മാർഗ്ഗഹീ
നയാകുന്നത് പുരുഷന് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കാത്തതി
ന്റെ പേരിലാണ്. എന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരു
എതിർപ്പുമില്ലാതെ വഴങ്ങുന്ന സ്ത്രീയാണ് സന്മാർ
ഗ്ഗചരിത. അവളാണ് കുലസ്ത്രീ. വെറും 387 വർഷം
മുമ്പ് അന്നത്തെ അധികാര വ്യവസ്ഥ കണ്ട ഉടൻ
ക�ൊന്നു കളയേണ്ട ഒരു കുറ്റമായി കരുതിയതുതന്നെ
സ്ത്രീയുടെ ചാരിത്ര്യശുദ്ധിയെയാണ്. ഇതെല്ലാം രാജ
വാഴ്ചയുടെയും നാടുവാഴിത്തത്തിന്റെയും അലംഘനീ
യമായ ആചാരമായിരുന്നു. ആറ്റിങ്ങൽ റാണിയെ
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മുഖം കാണിക്കാൻ ഒരു മാറുമറച്ച സ്ത്രീ ചെന്നപ്പോൾ
അവളുടെ മേൽമുണ്ടു മാറ്റി മുലകൾ അരിയാനാണ്
റാണി കല്പിച്ചത്. അരയ്ക്കുമേൽ മറയ്ക്കരുത്. ചെരിപ്പും
കുടയും വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളും പാടില്ല. മഴ പെയ്താലും
കുട പിടിക്കരുത് ഇത�ൊക്കെ മനുഷ്യരെ വരിഞ്ഞു
മുറുക്കിയിരുന്ന നിയമങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമായിരു
ന്നു. മാറുമറയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം അംഗീകരിക്കപ്പെ
ട്ടുകഴിഞ്ഞിട്ടും ദേവന്മാർക്കും ഉന്നതജാതിക്കാർക്കും
മുന്നിൽ മുലകൾ കാണിച്ചിരിക്കണം എന്നതായിരു
ന്നു നിയമം.
14 വയസ്സുകഴിഞ്ഞ ആൺകുട്ടികൾക്ക് പണിയെ
ടുത്ത് കരമടയ്ക്കേണ്ടിയിരുന്നു. അതാണ് തല
ക്കരം. മുല വളർന്നു തുടങ്ങിയ പെൺകുട്ടികൾക്ക്
മുലക്കരവും. തിരുവിതാംകൂർ റാണി സേതുപാർ
വ്വതിഭായി ഭരിക്കുന്ന കാലമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ
ചേർത്തല അർബൻ ബാങ്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥല
ത്ത് മനക്കോടം ത�ൊടിയിൽ ചിരുക്കണ്ടന്റെ ഭാര്യ
നങ്ങേലിയിൽ നിന്നും കുടിശ്ശിക തീർത്ത് മുലക്കരം
പിരിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു ചേർത്തല പ്രവൃ
ത്ത്യകാരൻ. തേച്ചുമിനുക്കി എളിയിൽ തിരുകിയ
അരിവാളുമായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി. തന്റെ ഇടതുമുല
ഒരു നാക്കിലയിൽ അരിഞ്ഞിട്ടു. ഒരു കുടം ച�ോരയും
അറുത്തെറിഞ്ഞ മുലയുമായി മറിഞ്ഞു വീണവൾ
നങ്ങേലി. 1810 ൽ മുലക്കരം നിർത്തി. ഉത്രം തിരു

'സതി'- ഗ�ോവിന്ദന് കണ്ണപുരം ക�ോഴിക്കോട് നടന്ന നവ�ോത്ഥാന ക്യാമ്പില് ചെയ്ത രചന.

നാളിന്റെ കല്പന വന്നു.
അച്ചിപ്പുടവ നെയ്തിരുന്നത് ഈഴവരായ നെയ്ത്തുകാ
രായിരുന്നെങ്കിലും ഈഴവ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത്
ധരിക്കുവാൻ അവകാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. 1158 ൽ
കായംകുളത്തിനു വടക്ക് പത്തിയൂരിൽ ഒരു പെൺ
കുട്ടി അച്ചിപ്പുടവ ഇറക്കിയുടുത്തു. അവളെ പ്രമാണി
കൾ ചേർന്ന് അത് അഴിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞ് നഗ്നയാക്കി
നടത്തി. ആറാട്ടുപുഴ വേലായുധപണിക്കർ ഇതറി
ഞ്ഞ് പത്തിയൂരിലെത്തി. നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ
അച്ചിപ്പുടവയുടുപ്പിച്ച് ഒരു പരേഡ് തന്നെ നടത്തിച്ചു
അദ്ദേഹം.
മാറുമറയ്ക്കൽ സമരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നാടാർ സ്ത്രീ
കളെ മാറുമറച്ചതിന്റെ പേരിൽ നഗ്നരാക്കി നടത്തു
കയുണ്ടായി. 1859 ജനുവരി 7ന് ഇതിനെതിരായി
മാറുമറച്ച് നടത്തിയ ജാഥയാണ് മാറുമറയ്ക്കൽ അവ
കാശത്തിന് അർഹത നേടിക്കൊടുത്തത്. 1895
ജൂലായ് 26 നാണ് വസ്ത്രം ധരിച്ച് നഗ്നത മറക്കാമെ
ന്ന ഉത്തരവുണ്ടായത്. എങ്കിലും ഉന്നത ജാതിക്കാരു
ടെയും ദേവന്മാരുടെയും മുന്നിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ മാറുമ
റയ്ക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
അവർണ്ണസ്ത്രീകൾക്ക് മൂക്കുത്തി ധരിക്കാൻ അവ
കാശമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പന്തളം ചന്തയിൽ മൂക്കുത്തി
ധരിച്ചു ചെന്ന ഒരു സ്ത്രീയുടെ മൂക്ക് പ്രമാണിമാർ പറി
ച്ചെടുത്തു. ബ്രാഹ്മണരിൽ മൂത്തയാൾക്കു മാത്രമാണ്

സ്വജാതീയവിവാഹമായ വേളി അനുവദിച്ചിരുന്ന
ത്. അനിയന്മാരായ അപ്ഫന്മാർക്കെല്ലാം നായർത്ത
റവാടുകളിൽ സംബന്ധമായിരുന്നു. സംബന്ധം
എന്നത് ആചാരത്തിന്റെ പിൻബലമുള്ള വ്യഭിചാരം
തന്നെയായിരുന്നു. സംബന്ധത്തിൽ ജനിക്കുന്ന
മക്കൾക്ക് അച്ഛനെ ത�ൊടാൻ അവകാശമുണ്ടായി
രുന്നില്ല. സ്വത്തവകാശവുമില്ല. മലബാറിലെ 1500
ഇല്ലങ്ങളിലായി 8,000 ആജീവനാന്ത കന്യകകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർ രതി ജീവിതം അറിയാതെ
മരിച്ചു പ�ോകുന്നതുക�ൊണ്ട് മരണശേഷം ശവഭ�ോഗം
നടത്തുന്നതിന് നീചന്മാർ എന്ന പേരിൽ ചണ്ഡാള
രെ നിയ�ോഗിച്ചിരുന്നു. പത്തുവയസ്സുള്ള കന്യക
കളെ പ്രാപിക്കാനെത്തിയിരുന്ന ബ്രാഹ്മണർക്ക്
വേണ്ടി പ്രഥമ നികേഷത്തിനും കന്യാഛേദത്തിനു
മായി ‘മണാളർ’ എന്ന വിഭാഗത്തെയും നിയ�ോഗി
ച്ചിരുന്നു.
ആചാരനൂലുകൾക�ൊണ്ടുബന്ധിച്ച ജീവിതത്തെ
വിമ�ോചിപ്പിക്കുവാൻ നിരവധി പ�ോരാട്ടങ്ങൾ വേ
ണ്ടിവന്നു. അവയ്ക്കൊപ്പം വിപ്ലവകരമായ നിയമ
നിർമ്മാണങ്ങളും. കേരളീയ നവ�ോത്ഥാനത്തിന്റെ
സവിശേഷമായ അന്തർധാരകൾ സ്ത്രീവിമ�ോചനവും
അധ:സ്ഥിതവിമ�ോചനവുമായിരുന്നു. ഇന്നും അത്
ഏറെ പ്രസക്തമാണ്.
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അന്താരാഷ്ട്ര
നാടക�ോത്സവ
വേദിക്ക്
നിറം പകർന്ന്...

പ

തിന�ൊന്നാമത് അന്താരാഷ്ട്ര നാട
ക�ോത്സവ വേദിയായ കേരള സംഗീ
ത നാടക അക്കാദമി അങ്കണത്തിലെ ചു
വരുകൾ മ്യൂറൽ രചനകളാൽ അലംകൃത
മാക്കി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ
‘ശക്തിഭദ്രം’ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്. ഗുരുവായൂർ
ചുമർചിത്രപഠനകേന്ദ്രം
പ്രിൻസിപ്പാൾ
കെ.യു. കൃഷ്ണകുമാർ ഡയറക്ടറായ ക്യാമ്പിൽ
വിദ്യാർത്ഥികളായ സൂരജ് രാജൻ, സുദർ
ശൻ കാർത്തിക്, ആതിര കെ.ബി., പത്മ
പ്രിയ അപർണ, മ�ോനിഷ് ടി. എം. അന
ന്തകൃഷ്ണൻ, ശ്രീജിത്ത്, ശ്രീഹരി പിള്ള,
ശ്രീചരൺ ദാസ് അക്ഷയ്കുമാർ എന്നിവരാ
ണ് ചിത്രരചന നടത്തിയത്. ‘ശക്തിഭദ്രം’
ചിത്ര-ശില്പകലാ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി
ജനുവരി 20 മുതൽ 25 വരെ ടെറാക്കോട്ട
ശില്പങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം, ലളിതകലാ
അക്കാദമി അങ്കണത്തിൽ നടന്നു. ജ്യോതി
ലാൽ ടി.ജി., സുനിൽ കുമാർ എ.പി., ശ്രീ
ജിത്ത് കുമ്പള, അനിൽ ബി. കൃഷ്ണ, വി.കെ.
ജയൻ, ആഷിക് എം. സജീവ്, യദുകൃഷ്ണൻ
എൻ.ആർ., സബിത കെ., അജീഷ് സി.,
വെങ്കിടേശ്വരൻ എന്നിവരാണ് ടെറാക്കോട്ട
ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്. ജനുവരി 21, 23,
25 തിയതികളിൽ കേരള സംഗീത നാടക
അക്കാദമിയുടെ സഹകരണത്തോടെ കലാ
സന്ധ്യയും ഒരുക്കി. ജനുവരി 21ന് ചേള
ന്നൂർ ഗ�ോത്രകലാഗ്രാമം അവതരിപ്പിച്ച
‘’പ�ൊലിത്താളം’’ നാടൻപാട്ടും 23ന് കലാ
സദൻ കുമാരനും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച
‘’ബാംസുരി’’ പുല്ലാങ്കുഴൽ വാദനവും 25ന്
തൃശൂർ ജനനയനയുടെ പെണ്ണാവിഷ്കാര
ങ്ങളും അരങ്ങേറി. 16ന് ആരംഭിച്ച മ്യൂറൽ
ചിത്രരചന 25നു സമാപിച്ചു.
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മ
റിപ്പോർട്ട്:
മനീഷ മുകേഷ് ലാൽ
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എ.പി സുനിൽ കുമാറിന്റെ ശില്പം

ണ്ണിൽ ചിന്തകളെ മെനഞ്ഞെടുക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്ന ച�ോദ്യ
ത്തിനുള്ള ശക്തമായ ഉത്തരമായിരുന്നു ഇറ്റ്ഫ�ോക്കിന�ോടനു
ബന്ധിച്ച് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആസ്ഥാനമന്ദിരത്തിൽ
സംഘടിപ്പിച്ച ടെറാക്കോട്ട ക്യാമ്പിലെ ശില്പങ്ങൾ. മുതിർന്ന
കലാകാരന്മാരും വിദ്യാർത്ഥികളും ഉൾപ്പെട്ട 10 പേരാണ് ക്യാമ്പി
ലുണ്ടായിരുന്നത്. അവർ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് കല മണ്ണിൽ രൂ
പപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ച കാണാൻ നിരവധിപേരാണ് എത്തിയത്.
നെയ്യാറ്റിൻകര സ്വദേശിയായ വെങ്കിടേശ്വരൻ മനുഷ്യനും പ്രകൃതി
യുമായുള്ള ബന്ധം കാണിക്കുന്ന ശില്പമാണ് തീർത്തത്. ക്യാമ്പിലെ
ഏക വനിത കണ്ണൂർ സ്വദേശിനി സബിത കടകളിൽ കാണുന്ന
വലിയ പുട്ടുകുടം - കുറ്റികൾ (സമ�ോവർ) ആണ് ഒരുക്കിയത്. തിള
ക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുട്ടുകുറ്റിയിലൂടെ ആവി വരുന്നപ�ോലെ
നമ്മുടെ വികാരങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പലതരം ഇമ�ോഷൻസ് സൃഷ്ടിക്ക
പ്പെടുന്നു എന്ന ചിന്തയെ ശില്പത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു വെക്കാൻ സബിത
ശ്രമിക്കുന്നു. ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ അനിൽ ബി. കൃഷ്ണ 3 തരത്തി

ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്

ലുള്ള പുരുഷ രൂപങ്ങൾ ആണ് തീർത്തിരിക്കുന്നത്.
അത് 3 സമൂഹത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവയാണ്.
കാർഷികവൃത്തി ചെയ്യുന്ന, പ്രകൃതിയ�ോടിണങ്ങി
ജീവിക്കുന്ന ഒരാൾ അയാൾക്ക് ഷർട്ടില്ല, മുടി ചീ
വിയിട്ടില്ല, അയാളുടെ ആനന്ദവും, പരിശുദ്ധിയും കാ
ണിക്കുന്ന ശില്പമാണ് ആദ്യത്തേത്. ഷർട്ട് ധരിച്ച്
പ�ോക്കറ്റിൽ പേന കുത്തിയ മുടി ചീവി ഒതുക്കിയ പു
രുഷദേഹം ബൗദ്ധിക നിലവാരം ഉയർന്ന ജീവിത
നിലവാരം മെച്ചപ്പെട്ട ഒരാളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
മൂന്നാമത്തേതായി ഫ്യൂഡൽ മാടമ്പിയെയാണ് രൂപ
പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. കാതിൽ കമ്മലിട്ട തുള, മുഖത്ത്
അധികാരത്തിന്റെ ധാർഷ്ട്യം, അയാളുടെ ഹൃദയ
ത്തിൽ നിന്നും തുരന്നിറങ്ങുന്ന പുഴുക്കൾ.. അഴുകിയ
മനസിനെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നു. അധ്യാപകനായ ജ്യേ
ാതിലാൽ ജൈവല�ോകത്തിന്റെയും സാങ്കേതിക
ല�ോകത്തിന്റെയും വേർതിരുവുകൾ സമന്വയിപ്പിച്ച
പക്ഷിയുടെ ശില്പമാണ് തീർത്തിട്ടുള്ളത്. തൃശൂർ ഗവ.
ഫൈൻ ആർട്സ
 ് കേളേജിലെ ശില്പകലാ മേധാവി
സുനിൽകുമാർ എം. പി പാന്റ് ധരിച്ച കാലുകളാണ്
തീർത്തത്. ഒരു വസ്ത്രത്തിലൂടെ മനുഷ്യന്റെ സാന്നി
ധ്യം അനുഭവിക്കാനാവുന്ന അവസ്ഥ. എല്ലോറയി
ലെ ബുദ്ധപ്രതിമ, ഈജിപ്ഷ്യൻ ആർട്സിലെ
പ�ോസ്ച്ചർ എന്നിവയുടെയ�ൊക്കെ സ്വാധീനം
തന്റെ ഈ ശില്പത്തിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശിയായ വി. കെ. ജയൻ വള്ളി
ക്കെട്ട്, വേരുകൾ എന്ന 2 ശില്പങ്ങളാണ് ഒരുക്കി
യത്. ഒരു പ്രശ്ന
 ം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും
മനുഷ്യൻ അസ്വസ്ഥനാവുന്നു. ഉറക്കം നഷ്ടപ്പെടുന്നു.
എന്നാൽ ചുറ്റിവരിയുന്ന നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളെ
നേരിടേണ്ടിവരുമ്പോൾ അതിജീവിക്കാൻ മനസ്സു
പാകപ്പെടും എന്ന പ്രമേയത്തെയാണ് വള്ളിക്കെ
ട്ട് എന്ന ശില്പം പറയുന്നത് വ്യക്തി എന്നത് ഒറ്റ
ക്കാണ്. പക്ഷേ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാകാതെ
നിലനിൽപില്ല ആ സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്ക
 ാരം
അയാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.
നിലപാടുകളിലും! ഈ ആശയമാണ് ‘വേരുക
ളി’ലൂടെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അരയാൽ വൃക്ഷം

ശ്രീ. എൻ. രാധാകൃഷ്ണൻ നായർ

വളർന്നാൽ വേരുകൾ താഴെവന്ന് മറ്റൊരു വൃക്ഷ
മായി വരുന്ന തരത്തിലുള്ള ഈ ശില്പം മന�ോഹര
വുമാണ്. ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശിയായ യദുകൃഷ്ണൻ
‘കരിങ്കാളി’ രൂപമാണ് മെനഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
തന്റെ ദളിത് സ്വത്വത്തിന്റെ അന്വേഷണമാണ് ശി
ല്പങ്ങളിലൂടെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന്
യദുകൃഷ്ണൻ പറയുന്നു. അമ്മദൈവക�ോലമാണ്
കരിങ്കാളി. മലവാഴി പൂജ ചെയ്യുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്.
പക്ഷേ വേഷം കെട്ടുന്നത് പുരുഷനാണ്. ഇന്നത്തെ
രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ പഴയകാല സ്ത്രീ-പുരുഷ

ജ്യോതിലാലിന്റെ ശില്പം
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അക്കാദമി വാർത്തകൾ

ക്യാമ്പിൽ നിന്ന്

സമത്വത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു ഈ ശില്പം. പാ
ലക്കാട് സ്വദേശിയായ അജീഷ് തീർത്ത ശില്പം
ബന്ധങ്ങളും ബന്ധങ്ങളുടെ തകർച്ചയും എന്ന പ്രമേ
യത്തിൽ നിന്ന് ഉയിരാർന്നവയാണ്. അസ്ഥിയും
മാംസവും പ�ോലെയാണ് വ്യക്തിയും സമൂഹവും.
പാരസ്പര്യത്തിലൂടെയേ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ എന്നു കാ
ണിക്കുന്ന ശില്പം ‘കണക്ഷൻസ് ’ എന്ന പേരിലാണ്
ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. തൃശൂർ വെള്ളാനിക്കര സ്വദേശി
യായ ആഷിക് ‘തേർഡ് ഐ’ എന്ന പേരിലുള്ള
ശില്പമാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയത്. പ്രകൃതിയും മനു
ഷ്യന്റെ കണ്ണും ബന്ധപ്പെടുത്തിയ ശില്പമാണിത്.
കാസർഗ�ോഡ് സ്വദേശിയായ ശ്രീജിത്ത് കുമ്പള
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കുട്ടിക്കാലത്തിന്റെ മന�ോഹാരിതയും ഗൃഹാതുരത്വ
വും സമന്വയിപ്പിച്ച് പൂമ്പാറ്റയെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന
ഒരാൺകുട്ടിയെ മെനഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു. തന്റെ
കുട്ടിക്കാല സ്മരണകളിൽ നിന്നും ഉടലെടുത്തതാണ്
ഈ ശില്പമെന്ന് ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നു.
ക്യാമ്പങ്കണത്തെ സജീവമാക്കി നാടൻപാട്ടുക
ളും, പുല്ലാങ്കുഴൽ വാദനവും, പെണ്ണാവിഷ്കാരങ്ങൾ
എന്ന പേരിൽ കലാ പരിപാടികളും നടന്നു. ആസ്വാ
ദനത്തിന്റെ, കൂട്ടായ്മയുടെ വേറിട്ട തലങ്ങൾ സമ്മാ
നിച്ച കലാസമന്വയമായിരുന്നു ‘ശക്തിഭദ്രം’ ടെറാ
ക്കോട്ട ക്യാമ്പ് തീർത്തത്

CAMP

‘മയ്യഴി’

പ്രമുഖ കലാകാരനായിരുന്ന കെ.ജി. സുബ്രഹ്മണ്യ
ന്റെ സ്മരണാർത്ഥം 2019 ജനുവരി 7 മുതൽ 10 വരെ
മാഹി മലയാള കലാഗ്രാമത്തിൽ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്
സംഘടിപ്പിച്ചു. ‘മയ്യഴി’ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാ
ടനം ജനുവരി 7ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് സാഹിത്യകാ
രൻ നാരായണൻ കാവുമ്പായി നിർവ്വഹിച്ചു.അക്കാദമി
സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രൻ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.
ലിസി ഉണ്ണി, സുചിത്ര ഉല്ലാസ്, വിന�ോദ് പയ്യന്നൂർ,
രത്നവല്ലി കെ.പി., ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ടി.ടി., നിബിൻരാജ്
പി., ജയേഷ് പാറ�ോളി, ശ�ോഭ സി., രമേഷ് എം.ആർ.,
ഭരതൻ ടി. എന്നീ കലാകൃത്തുക്കൾ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെ
ടുത്തു. കെ.ജി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചെറുപ്പകാലം ചിലവി
ട്ടത് കൂത്തുപറമ്പിലും മാഹിയിലുമായാണ്. അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ സ്മൃതിയുണർത്തുന്നതിനായാണ് ചിത്രകലാ
ക്യാമ്പ് ഒരുക്കിയത്.
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ചിത്ര-ശില്പകലകളുടെ ആസ്വാദ്യതയും അവബ�ോധവും പ�ൊതുജനങ്ങ
ളിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
ആവിഷ്കരിച്ച സംവാദാത്മക പരിപാടിയായ 'കലയുടെ ദർബാർ'
തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ
നടന്നുവരുന്നു. 2019 ജനുവരി മാസം നടന്ന പരിപാടികളിൽ നിന്ന്...

ജലജ പി.എസിന്റെ അവതരണത്തിൽ നിന്ന്

തിരുവനന്തപുരം
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അ

ക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറി വൈല�ോപ്പിള്ളി
സംസ്കൃ
 തി ഭവനിൽ ജനുവരി 2ന് വൈകിട്ട് 4
മണിക്ക് പി. എസ്. ജലജയുടെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ പവർ
പ�ോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടന്നു. മനുഷ്യന്റെ രാഷ്ട്രീയച
രിത്രം, സമകാലീന ല�ോകബന്ധങ്ങൾ, ലിംഗരാഷ്ട്രീയം
തുടങ്ങിയ മേഖലകളെ പ്രമേയമാക്കുന്ന രചനകളാണ്
പി.എസ്. ജലജയുടേത്. വിശാലമായ ക്യാൻവാസുകളിൽ
വിവിധ തരം മനുഷ്യരുടെ മുഖങ്ങൾ ഒരുമിക്കുന്ന ചിത്ര
ങ്ങൾ സ്വത്വത്തെ കുറിച്ചും വർണത്തെ കുറിച്ചുമുള്ള സമ
കാലീന സന്ദേഹങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. നിരന്തര
പഠനത്തിലൂടെയും തുറന്ന ചർച്ചകളിലൂടെയുമാണ് താൻ
കലാപ്രവൃത്തി തുടരുന്നതെന്ന് ജലജ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ജ
എറണാകുളം

നുവരി 12ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് എറണാകുളം
ദർബാർ ഹാൾ കലാകേന്ദ്രത്തിൽ പ്രതിമാസ പരി
പാടിയിൽ കെ.പി. പ്രദീപ് കുമാർ കലാസൃഷ്ടികളുടെ പവർ
പ�ോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി. ''മുഖ്യധാരാ സാമൂഹിക
ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടുപ�ോയവരെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാ
ണ് എന്റെ വരകൾ. സമൂഹം വഴി മാറ്റി നടത്തുന്ന മനുഷ്യർ,
അവർ താമസിക്കുന്ന പ്രദേശം, പ്രകൃതി എന്നിവയെ അടി
സ്ഥാനമാക്കിയുള്ള രചനകളിലൂടെ പുതിയ ല�ോകം തുറന്നു
കാണാനുള്ള ശ്രമമാണ് '' എന്ന് പ്രദീപ് കുമാർ അഭിപ്രായ
പ്പെടുന്നു.

മ
മലപ്പുറം

ലപ്പുറം വ്യാപാരി ഭവൻ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ 2019
ജനുവരി 20 നു നടന്ന കലയുടെ ദർബാർ പരിപാടി
യിൽ അഖിൽ മ�ോഹൻ കലാസൃഷ്ടികളുടെ അവതരണം
നടത്തി. കാർഷികജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങ
ളാണ് അഖിലിന്റെ സ്മേീപകാല പ്രമേയം. തികച്ചും മൂർ
ത്തമായതും വിശദാംശങ്ങൾ കൂടിയതുമായ ചിത്രഭാഷയി
ലാണ് അഖിൽ സംവദിക്കുന്നത്. അന്യം നിന്നു പ�ോയ്ക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംസ്ക
 ാരത്തെ ഓർത്തെടുക്കുകയും
അവയെ രേഖപ്പെടുത്തിവെക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കല
ഇവിടെ സൂക്ഷ്മാർത്ഥത്തിൽ അതിന്റെ ദേശസ്വത്വത്തെ തി
രിച്ചറിയുന്നു.

കാ
ആലപ്പുഴ

യംകുളം കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ സ്മാരക ദേശീയ
കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം&ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ
ജനുവരി 12ന് സുനിൽ അശ�ോകപുരം കലാസൃഷ്ടികളുടെ
പവർപ�ോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി. കുറച്ച് വർഷങ്ങളാ
യി ‘ശിഥില ബിംബങ്ങൾ’ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ വരയ്ക്കുക
യായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇപ്പോൾ പുതുതായി ‘ഇന്നലെകൾ’
പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിന്റെ ഇന്നലെകളെ പ്രതിഫലിപ്പി
ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് സുനിൽ അശ�ോകപുരം നടത്തുന്നത്.
ജാതീയതയുടെ പേരിൽ നിശബ്ദരാക്കപ്പെട്ട ഇവിടുത്തെ
പണിയെടുക്കുന്ന മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം, അവരുടെ സഹ
നങ്ങൾ, മൗനങ്ങളില�ൊളിപ്പിച്ച നിലവിളികൾ, നിസ്സ
ഹായത, പ്രതീക്ഷ, പ�ൊരുതൽ ഇതെല്ലാം ആവിഷ്ക്കരി
ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം.

അ
കണ്ണൂർ

ക്കാദമിയുടെ കാക്കണ്ണന്പാറ കലാഗ്രാമത്തി
ല് ജനുവരി 13ന് പ്രതിമാസ പരിപാടിയുടെ
ഭാഗമായി കെ.ടി. മത്തായി കലാസൃഷ്ടികളുടെ പവര്
പ�ോയിന്റ് പ്രസന്റേഷന് നടത്തി. കെ.ടി. മത്തായിയുടെ
സമീപകാല രചനകള് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങളെ
ആര്ടിസ്റ്റ്/മിസ്റ്റിക്/ആക്ടിവിസ്റ്റ് എന്നീ നിലകളില്
അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോഴും മനുഷ്യന് നേരിടുന്ന വൈവി
ധ്യമാര്ന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ ധാര്മികവും നൈതികവുമായ
അപചയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് വിരല് ചൂണ്ടുവാനാണ്
ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
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ആക്ഷേപഹാസ്യത്തിന്റെ

പു

പുലിവര

ലികളി, കുമ്മാട്ടി, പൂരം, പെരുന്നാൾ എന്നീ
ആഘ�ോഷങ്ങൾക്കൊപ്പം പ്രസിദ്ധമാണ് തൃശ്ശൂ
രിന്റെ സ്വന്തം നർമ്മം. വിപണിമൂല്യത്തെകുറിച്ചുള്ള
പഴയ സങ്കൽപ്പങ്ങളെയും പ�ൊങ്ങച്ചത്തെയും രാ
ഷ്ട്രീയ പ�ൊള്ളത്തരത്തിന്റെ ഉച്ചഭാഷിണികളെയും
തൃശ്ശൂരിന്റെ തനതായ ആക്ഷേപ ഹാസ്യത്തിലൂടെ
അവതരിപ്പിക്കുന്നതാണ് പി.ജി ദിനേഷിന്റെ ചി
ത്രങ്ങൾ. ആക്ഷേപഹാസ്യവും നർമ്മവും വിര�ോ
ധാഭാസവും കാഴ്ചക്കാരന് ലളിതലളിതമെന്ന് ത�ോ
ന്നാമെങ്കിലും അവ ശക്തവും പ്രക�ോപനപരവും
ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതുമാകാം. പൂച്ചയുടെയും തത്തയുടെ
യും പുലിയുടെയും തലയുള്ള പുരുഷന്മാരും, മീശ വച്ച
പെൺകുട്ടിയും ക�ൊറ്റിത്തലയും അരയന്നത്തലയുമു
ള്ള സ്ത്രീകളും ചിത്ര ശില്പങ്ങളിൽ കാണാം.
ഇറ�ോട്ടിസത്തെ ഇന്റലക്ച്വൽ തമാശയാക്കുന്ന
മലയാളിയുടെ മനസ്സാണ് ചിത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്ര
ച�ോദനമെന്ന് ദിനേഷ് പറയുന്നു. തൃശ്ശൂർ ജില്ലയി
ലെ ച�ൊവ്വൂർ ആണ് ദിനേഷിന്റെ സ്വദേശം. തൃശ്ശൂർ
ക�ോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ നിന്നും ഒന്നാം
റാങ്കോടുകൂടി പെയിന്റിങ്ങിൽ നാഷണൽ ഡിപ്ലോമ.
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കേന്ദ്ര ലളിത് കലാ അക്കാദമി അവാർഡ്, കേരള
ലളിതകലാ അക്കാദമി അവാർഡ്, കേന്ദ്ര സാം
സ്ക
 ാരിക വകുപ്പിന്റെ സീനിയർ ഫെല്ലോഷിപ്പ്
അവാർഡ് എന്നിവ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദിനേഷ് ഇന്ത്യക്ക
കത്തും പുറത്തുമായി നിരവധി ഏകാംഗ പ്രദർശ
നങ്ങളും സംഘ പ്രദർശനങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
രണ്ടായിരാമാണ്ടിൽ മലയാളം, ഇന്ത്യാ ടുഡേയിലും
ചാറ്റർ ബ�ോക്സിലും (കുട്ടികളുടെ ചിത്രകഥാ
മാഗസിൻ) ചിത്രകഥാ പുസ്തകങ്ങളിലും കാർട്ടൂണു
കൾ, കാരിക്കേച്ചറുകൾ, ചിത്രീകരണങ്ങൾ എന്നിവ
നടത്തി. കേരളത്തിലും ഡൽഹിയിലും ആയി കലാ
പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച പി.ജി. ദിനേഷിന്റെ
‘പുലിവര’ കലാ പ്രദർശനം 2019 ജനുവരി 1 ന് ലളി
തകലാ അക്കാദമിയുടെ തൃശ്ശൂർ ചിത്രശാല ആർട്ട്
ഗ്യാലറിയിൽ വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക് ചിത്രകാ
രൻ കെ.കെ. ശശി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. ചട
ങ്ങിൽ ചിത്രകാരൻ ബ�ോസ് കൃഷ്ണമാചാരി സന്നി
ഹിതനായിരുന്നു. പ്രദർശനം 27നു സമാപിച്ചു.
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MNEMONICS
ഓ

ർമ്മയെ രാകിയെടുക്കലാണ് കല എന്നു വിശ്വസിക്കുകയാ
ണ് അശ്വതി ബൈജു തന്റെ ഏകാംഗപ്രദർശനത്തിലൂടെ.
‘MNEMONICS' എന്നു പേരിട്ട ചിത്രപ്രദർശനം 2019 ജനുവരി 20ന്
ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ തൃശ്ശൂർ ചിത്രശാല ആർട്ട് ഗ്യാലറി
യിൽ രാവിലെ 10.30ന് അക്കാദമി ചെയർമാൻ നേമം പുഷ്പരാജ്
ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു. "പ്രകൃതി ഓർമ്മകളിൽ അവശേഷിപ്പിച്ചു
പ�ോയ ഇന്നലെകളുടെയും ഇന്നിന്റെയും ശേഷിപ്പുകളെ കണ്ടെത്തു
കയും അവയെ സ്കെച്ചുകളിലൂടെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യാൻ
ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു’’. വികസനം എന്ന കൃത്രിമല�ോകം നാം
പണിതുയർക്കുമ്പോൾ യഥാർത്ഥമായ ചരിത്രശേഷിപ്പുകളും, കാടും,
പുഴയുമെല്ലാം നാം പിഴുതുമാറുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആവാസവ്യവ
സ്ഥയെ ഇല്ലാതാക്കിക�ൊണ്ടുള്ള ഒരു വികസനമാണ�ോ നമുക്ക്
ആവശ്യം എന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയെ മുറുക്കി
പിടിച്ചുക�ൊണ്ട് യഥാർത്ഥമായ സത്തയിലേക്ക് ഉള്ള തിരിച്ചുപ�ോ
കലാണ് ‘MNEMONICS' (THE ART OR SYSTEM OF IMPROVING
MEMORY)’എന്ന ചിത്രപരമ്പരയിലൂടെ താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന്
അശ്വതി പറയുന്നു. പ്രദർശനം 26ന് സമാപിച്ചു.
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ഗാലറി ഓഫ് മ�ോഡേൺ ആർട്ട്

Artist: Amrita Sher-Gil
Title: Bride's Toilet
Meduim: oil on canvas
Dimensions: 146X88.8cm
Country: India
Period: 1937

അമൃത ഷെര്ഗില് (1913-1941)

പാ

രമ്പര്യത്തെയും ആധുനികതയെയും വിളക്കിച്ചേർത്ത ചിത്രഭാഷയി
ലൂടെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ മികച്ച കലാകൃത്തുക്കളില�ൊരാളാ
യി മാറിയ സുപ്രധാന നാമധേയമാണ് അമൃത ഷെർഗിലിന്റേത്. ആധുനിക
ഇന്ത്യൻ കലയിലെ ആൺപെരുമയെ ഷെർഗിലിന്റെ സ്ത്രീ പ്രാതിനിധ്യം
പല രീതിയിൽ പ്രതിര�ോധിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലും ഫ്രാൻസിലും തുർക്കിയിലു
മായി സഞ്ചരിച്ച് ല�ോകകലയെ അടുത്തറിഞ്ഞ വ്യക്തിത്വം കൂടിയായിരുന്നു
അമൃത ഷെർഗിൽ. ഇരുപത്തെട്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ വിടപറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ
കലയിൽ സവിശേഷമായ ഒരിടം അമൃത ഷെർഗിൽ ഉറപ്പിച്ചുകഴിഞ്ഞിരുന്നു.
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സ്കെച്ച് ബുക്ക്
കലാകൃത്തുക്കൾ സ്വന്തം കലാപ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന പംക്തി

സുജിത് എസ്. എന്, 'ഡയല�ോഗ് ', വാട്ടര് കളര് ഓണ് പേപ്പര്, 2015

വിളിച്ചു കൂവുന്ന
പാഴ്വാക്കുകൾ,
ഒളിച്ചുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന
'വികൃത'രൂപങ്ങൾ
അശ�ോക് കുമാർ ഗ�ോപാലൻ
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അശ�ോക് കുമാർ ഗ�ോപാലൻ, 'ദ പാക്സ് ', ഓയിൽ ഓൺ ക്യാൻവാസ്, 5 x 12 അടി

ദു

രിതം നിറഞ്ഞ എന്റെ കുട്ടിക്കാല ജീവിതാനു
ഭവമാണ് എന്നിലെ കലാവ്യക്തിത്വം രൂപപ്പെ
ടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുമ്പിൽ കാണുന്നതും
കേൾക്കുന്നതും അറിയുന്നതും എന്റേതുകൂടിയാണ്
എന്ന വിചാരത്തോടെ തന്നെ ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു.
ഒരുപക്ഷേ അതുക�ൊണ്ടാവണം ആത്മാവിഷ്ക്കാരം
പ�ോലെ ഇമേജുകൾ കടന്നു വരുന്നത്. ദ്വയാർത്ഥ
പ്രയ�ോഗത്തിലൂടെ കളിയാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള
ഇമേജുകളാണ് കൂടുതലായും ചിത്രങ്ങളിൽ ക�ൊണ്ടു
വരുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവു
ന്ന ആളുകൾ ചിലർ തമാശയായി കാണും, ചിലരെ
പ്രക�ോപിപ്പിച്ചേക്കാം. ഏത�ൊരു ഇന്ത്യൻ ചിത്രകാ
രനും ചെയ്യുന്നതു പ�ോലെ, പുറത്തു പ�ോയി നേർക്കാ

ഴ്ചകൾ വരച്ചെടുക്കുകയും (ഇപ്പോൾ മ�ൊബൈലിൽ
പകർത്തിയെടുക്കുന്നു)- അത് മരമാകാം, ഇലയാ
കാം, മൃഗമാകാം, കാഴ്ചകൾ ആകാം, അനുഭവങ്ങൾ
ആകാം-ഇത്തരത്തിലുള്ള റഫറൻസുകൾ എന്റെ
പണിപ്പുരയിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവരുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഞാൻ പറയാനുദ്ദേശിക്കുന്ന വസ്തുതകൾ എക്സ്പ്ര
ഷൻ, പ�ോസ്, നിറം എന്നിവ പ്രതലത്തിലേക്ക്
ക�ൊണ്ടുവരാൻ മുൻകൂട്ടി തന്നെ തീരുമാനിച്ചുറക്കുന്നു.
ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സ്ത്രീ ഇമേജ്
വരയ്ക്കുമ്പോൾ പല റഫറൻസിൽ നിന്ന് എനിക്കാ
വശ്യമുള്ള തരത്തിൽ ക�ൊളാഷ് പ�ോലെ ചേർത്തു
വയ്ക്കുന്നു. അതുക�ൊണ്ടാവാം ചില ഇമേജുകൾ ഒരു
ഏലിയന്റ് സ്വഭാവത്തിൽ കാണാറുള്ളതും. ഇത്
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പടിപ്പുര (ദേർ കംസ് പപ്പാ), അക്രിലിക് ഓൺ ക്യാൻവാസ്, 3 x 2.5 അടി
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അൺടൈറ്റിൽഡ്, ഇങ്ക് ഓൺ പേപ്പർ

ആരാണ് പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവർ? പാർശ്വവത്ക്ക
രിക്കപ്പെടുന്നവർ? അവരുടെ ചിന്തയുടെ ആഴത്തിന്റെ
അളവുക�ോൽ ഏതാണ്? എന്റെ കലയിലെ ഇമേജുകൾ
സ്വയം ന്യായികരിക്കുന്നില്ല. ഒളിന�ോട്ടമാണ് ഇവയിലെ 
മീഡിയേറ്റർ. വ്യക്തിപരവും  സാമൂഹികവുമായ  വർത്ത
മാനം എന്റെ കലയ്ക്ക് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഒരു തരത്തിലുള്ള distrotions ആണ്. ഒറ്റന�ോട്ട
ത്തിൽ കാഴ്ചക്കാരന് അത് തിരിച്ചറിയണമെന്നി
ല്ല. അതു തന്നെയാണ് രചനകളിലെ രാഷ്ട്രീയവും.
വിളിച്ചു കൂവുന്ന പാഴ്വാക്കുകൾ, ഒളിച്ചുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന
വികൃതരൂപങ്ങൾ, ഇമേജുകളുടെ കൂട്ടം ഉണ്ടാക്കു
ന്ന പരിഹാസം, ബ്ലാക്ക് ഹ്യൂമർ, സറ്റയർ, ഫൺ
-ചിത്രതലത്തിനും കാഴ്ചക്കാരന്റെയും ഇടയിൽ ഒരു
പ്രോസസ് നടക്കുന്നു.
ചിത്രതലത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓര�ോ വസ്തു
ക്കളേയും, അതിന്റെ സ്വഭാവം വരുവാൻ വേണ്ടി
കഠിനമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. അതാവട്ടെ പല
പ്പോഴും സാമ്പ്രദായികമായ 'ക്രാഫ്റ്റി'ന്റെ പുറകെ
പ�ോയല്ല ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ചിത്രത്തിലെ ക�ോ
മ്പോസിഷൻ തെറ്റിച്ചും, നിറങ്ങളുടെ ഹാർമണി
യും, ബാലൻസും ഒക്കെ ഏത�ൊരു അക്കാദമിക്ക്
പഠനം കഴിഞ്ഞ ചിത്രകാരൻമാർ ന�ോക്കുന്നതു
പ�ോലെ അറിയാതെ ഉണ്ടാകുന്നു. ഓര�ോ ഇമേജും,
വ്യത്യസ്ഥമായ റഫറൻസിൽ നിന്ന്, ഡ്രോയിം
ഗിൽ നിന്നു് എടുത്തു ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരി
യൽ (മാധ്യമം) ക�ൊണ്ട് ക�ൊളാഷ് പ�ോലെ ട്രീറ്റ്
ചെയ്യുന്നു. സമകാലീനമായ സംഭവങ്ങൾ വാർ
ത്താചിത്രങ്ങൾ, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇമേജുകൾ

ആത്മപരമായി തന്നെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയാണു്.
ഇത്തരത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ നിരന്തര കൈകട
ത്തലിലൂടെ പരുവപ്പെടുത്തി നിറങ്ങൾ ക�ൊണ്ട്
ചേർത്ത് ചേർത്ത് ഒട്ടിക്കുകയാണ്. പ്രതലത്തിന്റെ
ഓര�ോ space-ഉം പരന്ന പ്രതലത്തിലേക്ക് വെറുതെ
വിടുകയില്ല. അതായത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന വസ്തു
ക്കൾ തമ്മിൽ കാഴ്ചക്കാരനെ അനുഭവതലത്തി
ലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമമാണ്. ഒരുപക്ഷേ
കളിയാക്കപ്പെടാം, പ്രക�ോപ്പിക്കാം, ല�ോജിക്കിന്
എതിരാവാം. ഇത് കാഴ്ചക്കാരന്റെ മാനസികാവസ്ഥ
യുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പര
മ്പരാഗതമായ വിശ്വാസങ്ങളും ചിന്തകളും ആചാര
ങ്ങളും അതാത് കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറുമെന്നത്
പ്രകൃതിനിയമമാണ്. മാറ്റത്തെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴി
യാതാവുമ്പോൾ തലകീഴായി ല�ോകത്തെ കാണാൻ
തുടങ്ങുന്നു. അവനവന്റെ പക്ഷം ന്യായീകരിക്കാനു
ള്ള ശ്രമങ്ങൾ എല്ലായിടത്തുമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ
എന്റെ കലയിലെ ഇമേജുകൾ സ്വയം ന്യായിക
രിക്കുന്നില്ല. ആരാണ് പരിഹസിക്കപ്പെടുന്നവർ?
പാർശ്വവത്ക്കരിക്കപ്പെടുന്ന ഓര�ോരുത്തരുടേയും
ചിന്തയുടെ ആഴത്തിന്റെ അളവുക�ോൽ ഏതാണ്?
ഇത്തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയമാണ് ച�ോദിക്കപ്പെടു
ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 ജനുവരി
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'ദി ഡിവ�ോട്ടീ', അക്രിലിക് ഓൺ ക്യാൻവാസ്, 4 x 3 അടി

'കപ്പിൾസ് ', ഇങ്ക് ഓൺ പേപ്പർ

കളര് ലിത്തോഗ്രാഫ്

ന്നത്. പാഴ്വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു വിശ്വസിപ്പിക്കുന്ന
അധികാരി. ജനാധിപത്യം ഒരു മിഥ്യാബ�ോധമാവു
ന്നു, സാധാരണക്കാർ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്നു. ഇൻസെ
ക്യൂരിറ്റി ഫീലിംഗ്സ് ഒര�ോരുത്തരേയും അലട്ടുന്നു.
മനുഷ്യന്റെ നാനാവിധ രൂപങ്ങൾ, വികാരങ്ങൾ,
ഇവയെല്ലാം പല രൂപങ്ങളിൽ നിന്നും കൂട്ടി സമ
ന്വയിപ്പിക്കുന്നു. ഒളിന�ോട്ടമാണ് (വ�ൊയേർ) എന്റെ
ചിത്രങ്ങളിലെ മീഡിയേറ്റർ. ന്യൂഡിറ്റി പൂർണ്ണമായും
ചിത്രതലത്തിൽ ക�ൊണ്ടുവരാതെ വികാരങ്ങളെ
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മൂർത്തമായ രൂപങ്ങ
ളിലൂടെ അമൂർത്തമായ ക�ോമ്പോസിഷനിലേക്ക്
ക�ൊണ്ടെത്തിക്കുവാനുള്ള നിരന്തരമായ ശ്രമമാണ്
എന്റെ ചിത്രശാലയിൽ നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം.
ഒരു Restrospection ആണ് എന്നെ രൂപപ്പെടു
ത്തുന്നതെന്ന് ന�ോക്കിക്കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നു.

അസ�ോസിയേഷനുങ്ങളുടെ ഒരു ഫലമാണ് എന്റെ
ഇമേജുകൾ. മനുഷ്യനും ചുറ്റുപാടുമാണു്, അവയുടെ
പരിണാമമാണു് എന്റെ അന്വേഷണം. ഏതെങ്കിലും
ഒരു പ്രത്യേക കലാപ്രസ്ഥാന ഭാഷയിൽ നിന്നു ചു
വടുപിടിച്ചു എന്റെ വർക്കുകളെ പ്രാക്ടീസു ചെയ്യാൻ
ശ്രമിക്കുന്നില്ല. അസംബ്ലേജ് ആണ�ോ എന്റെ ചിത്ര
തലം? രേഖപ്പെടുത്തിവയ്ക്കൽ ആണ�ോ? എന്റെ കല
യാഥാർത്ഥ്യത്തെ മറ്റൊരു ലെൻസിലൂടെ പരാവർ
ത്തനം ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ആ ലെൻസിനെ പുതു
ക്കിപ്പണിതുക�ൊണ്ടെയിരിക്കലാണ് എനിക്ക് കല.
എന്റെ ചുറ്റുപാടുകൾ, സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ സന്ദർഭ
ങ്ങൾ, ജനാധിപത്യ ധ്വംസനങ്ങൾ എല്ലാം എന്റെ
കലയിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നു. അവ അതിന്റെ ബ്യൂട്ടി
യിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അഗ്ലിനെസ്സിൽ തന്നെ
ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു.
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ചിത്രവായന 6
കലയുടെയും ചിന്തയുടെയും ല�ോകസഞ്ചാരം
എം. ആർ. വിഷ്ണുപ്രസാദ്
കല ചെയ്യുന്നവര് ചിന്തിക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കലയുടെ
ചിന്താജീവിതം ഒരനുഷ്ഠാനം പ�ോലെ നമുക്ക് മുന്നില് അവതരിപ്പി
ച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ജ�ോസഫ് ബ�ൊയ്സിന്റെ കലയിലൂടെ
  

ചിന്തയുടെ ശില്പവും
അനുഷ്ഠാനശരീരവും
ജ�ോ
സഫ് ബ�ൊയ്സിനെ ത�ൊടാതെ ല�ോകകല
യ്ക്ക് അതിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ പൂര്ണ്ണമായി
വെളിപ്പെടുത്താന് കഴിയില്ല. അയാളെ ഓര്മ്മിക്കുമ്പോള്
ആവര്ത്തിക്കുന്ന രണ്ടു വാക്കുകളാണ് ചിന്തയും അനുഷ്ഠാന
വും. ബ�ൊയ്സിന്റെ ചെയ്തികള് കലയുടെ സ്വസ്ഥഭാഷയെ
അട്ടിമറിക്കുംവിധം പ്രക�ോപനപരവും ചിന്താഭരിതവുമായി
രുന്നു. കല ചെയ്യുന്നവര് ചിന്തിക്കണമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുക
യും കലയുടെ ചിന്താജീവിതം ഒരനുഷ്ഠാനം പ�ോലെ നമുക്ക്
മുന്നില് അവതരിപ്പിച്ചു കാണിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത്
അദ്ദേഹത്തെ മറ്റുള്ളവരില് നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു. ചിന്ത
ക�ൊണ്ട് അയാള് ശില്പം ചെയ്തു. അനുഷ്ഠാനം ക�ൊണ്ട് അയാള്
അവതരണരൂപിയായി.

ജ�ോസഫ് ബ�ൊയ്സ
 ്,
ദ എൻഡ് ഓഫ് റ്റ്വന്റിയെത്ത്
സെഞ്ച്വറി, 1983
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ജ�ോസഫ് ബ�ൊയ്സ്, 'ഐ ലൈക്ക് അമേരിക്ക, അമേരിക്ക ലൈക്സ് മി', 1974

What is called Thinking എന്ന പുസ്തകത്തില് മാ
ര്ട്ടിന് ഹെയിഡഗ്ഗര് ചിന്ത എന്ന പ്രതിഭാസത്തെ
അതിന്റെ സൂക്ഷ്മാണു പ്രായത്തില് നിര്ദ്ധരിക്കാന്
ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. മൃഗങ്ങളില് നിന്ന് മനുഷ്യനുള്ള
സുപ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങളില് ഒന്നായി കരുതുന്ന
‘ചിന്തിക്കല്’ എന്ന പ്രതിഭാസം മനുഷ്യന് ഇതുവരെ
ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന വാദമാണ് ഹെയിഡഗ്ഗര് മുന്നോ
ട്ടു വെയ്ക്കുന്നത്. ‘നമ്മള് ചിന്തിക്കാന് ശ്രമിച്ചു ക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്നു. ചിന്ത എന്ന പ്രക്രിയയെ പറ്റി നിരന്ത
രം സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഇതുവരെ ആരും അത്
ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല’ എന്നാണ് ഹെയിഡഗ്ഗറുടെ വാദം.
കവിതയിലും (poetry) കരവിരുതിലും (Handycraft)
മാത്രമാണ് ഘനീഭവിച്ച മട്ടില് ചിന്തയുടെ പരലു
കള് ഉറഞ്ഞു കിടക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചന
നല്കുന്നുമുണ്ട്. ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ സങ്കല്പ്പി
ക്കുമ്പോള് ആദ്യം കടന്നു വരുന്ന അവയവം തല
ച്ചോറാണ്. എന്നാല് തലച്ചോറിനെ ഒരു അത്ഭുതാവ
യവമായി ഹെയിഡഗ്ഗര് കരുതുന്നില്ല. കൈകളാണ്
മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ച് സുപ്രധാന അവയവം
എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. മറ്റൊരു ജീവി
വര്ഗത്തിനും മനുഷ്യനെ പ�ോലെ സര്വ്വസ്വതന്ത്ര
മായ ഭുജങ്ങളില്ല. എന്തിനെയും മുറുകി പിടിക്കാന്
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പറ്റുന്ന രീതിയില് മറ്റൊരു ജീവിക്കും കൈകള്
പ�ോലെ ഒരവയവമില്ല. ശില്പസമാനമായ എല്ലാ
വിരുതുകളുടെയും (craft) ഉറവിടം കൈകളാണെ
ന്ന് ഹെയിഡഗ്ഗര് പറയുന്നു. കൈകള് പിടിക്കുന്നു.
കൈകള് വഹിക്കുന്നു. കൈക�ൊണ്ട് പുണരുകയും
തിന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. കൈകള് എഴുതുകയും വര
യ്ക്കുകയും വിരുതു കാട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. കൈകളുള്ള
മനുഷ്യന് ചിന്തയുടെ ചിഹ്നമാണെന്ന് ഹെയിഡഗ്ഗ
ര് ഓര്മ്മിപ്പിക്കുമ്പോള് ചിന്ത ഒരു ശില്പമാണെന്ന്
ബ�ൊയ്സ് പറയുന്നു.
1979-ലാണ് Rosalind Krauss ശില്പകലയുടെ ചരി
ത്രപരതയെ പറ്റി (Sculpture in the expanded field)
സുപ്രധാനമായ ഒരു ലേഖനമെഴുതുന്നത്. അതില്
അവര് വാദിക്കുന്നത് ശില്പകല പരിണാമപരമായ
ഒരു പ്രക്രിയ അല്ലെന്നും അത് സ്മരകങ്ങളുമായി
(monument) ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചരിത്ര ഇടപാടാ
ണെന്നുമാണ്. സ്മാരകങ്ങളുടെ ചരിത്രതുടര്ച്ചയില്
ആധുനീക ശില്പകല അതിന്റെ ഭാഷയുടെ സ്വഭാ
വത്തെ കൂട്ടി വെയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് അവര് പറയാന്
ശ്രമിച്ചത്. 1979-ല് ക്രോസ്സിന്റെ ലേഖനം ചര്ച്ചാ
വിഷയമായി കത്തിനിന്ന സന്ദര്ഭത്തില് തന്നെയാ

അഗ്നിപര്വതങ്ങളുടെ സന്തതി
കളാണ് ബസാള്ട്ട് ശിലകള്.
കാലത്തിന്റെ സംസാരഭാഷയ്ക്കുമ
പ്പുറം നിന്ന് ഒഴുകി വന്നതാണ് ഈ
കല്ലുകള്. ജ�ോസഫ് ബ�ോയിസ്
തന്റെ കലാസൃഷ്ടികള്ക്ക് വേണ്ടി 
ബസാള്ട്ട് ശിലകള് തെരഞ്ഞെടു
ക്കുമ്പോള് അതില് നരവംശത്തി
ന്റെ തുടക്കബിന്ദുവിലെ കല്ലുളിക
ളുടെ ഉരസല് ശബ്ദം കേള്ക്കാം.
മരങ്ങള്ക്ക് അടയാളമായി വെച്ച
കല്ലിന് കുറ്റികളെ കാലത്തിലൂടെ
പ്രവഹിക്കുന്ന ശില്പങ്ങളാക്കി 
അദ്ദേഹം പരിവര്ത്തിപ്പിച്ചു.
കല്ലുരസിയപ്പോള് രൂപപ്പെടാന് 
ആഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യചിന്തയുടെ
കാലപ്രവാഹം അയാളുടെ ശി
ല്പത്തില് ചെവിയ�ോര്ത്താല് 
കേള്ക്കാന് കഴിയും.
ജ�ോസഫ് ബ�ൊയ്സ
 ്, 'ഐ ലൈക്ക് അമേരിക്ക, അമേരിക്ക
ലൈക്സ് മി', 1974 (വിശദാംശങ്ങൾ)

ണ് ന്യൂയ�ോര്ക്കിലെ ഗഗന്ഹെയിം ഗാലറിയില്
ജ�ൊസഫ് ബ�ൊയ്സിന്റെ Retrospective അരങ്ങേ
റുന്നത്. തന്റെ ഷ�ോയുടെ കാറ്റല�ോഗില് ക്രോസ്സി
ന്റെ ലേഖനത്തോടുള്ള പ്രതികരണമെന്നോണം
ബ�ൊയ്സ് ഇങ്ങനെ എഴുതി: “നാം ജീവിക്കുന്ന
ല�ോകം കളിമണ്ണു പ�ോലെ കുഴച്ചെടുത്തു നമ്മള്
തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു സാമൂഹ്യശില്പ്പമാണ്.
ശില്പകല ഒരു പരിണാമപ്രക്രിയയാണ്. അതുക�ൊ
ണ്ട് തന്നെ എല്ലാ മനുഷ്യരും കലാകൃത്തുക്കളാണ് ”
വായിച്ചെടുക്കാന് പറ്റുന്ന ചരിത്രവ്യവഹാരങ്ങല്ക്കു
മപ്പുറത്തെക്ക് ശില്പ്പകലയുടെ പരിണാമ പ്രക്രി
യയെ തിരഞ്ഞു പ�ോകുന്ന ഒരാളെ നമുക്കിതില്
കാണാന് കഴിയും. ‘ചിന്ത’ എന്ന പ്രക്രിയയ്ക്ക് വേണ്ടി

മനുഷ്യന് ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങിയ ആ പരിണാമനിമിഷ
ത്തെ ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കാനും ചെത്തിയ�ൊരുക്കാ
നുമാണ് ബ�ൊയ്സിനിഷ്ടം. ചിന്തയുടെ ശ്രമം ശി
ല്പ്പങ്ങളായി സംഭവിക്കുന്നുവെന്ന ബ�ൊയ്സിന്റെ
വാദം ഒരു പക്ഷെ ഹെയിഡഗ്ഗറെ പൂരിപ്പിക്കാനുള്ള
ശ്രമമായി കരുതാവുന്നതാണ്.
കല ചെയ്യാന് ബ�ൊയ്സ് തെരഞ്ഞെടുത്ത മാ
ധ്യമങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് അദ്ദേഹത്തെ
കാലരാശികള്ക്ക് മേലെ പറക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശ
രേഖയായി സങ്കല്പ്പിക്കാം. ഒരേ സമയം തന്നെ
അദ്ദേഹം കല്ലുകളുടെ ശിലായുഗരസം തേടി പ�ോ
കുമ്പോഴും ഏറ്റവും പുതുതായ ഒരു കലാഭാഷയുടെ
സമയാഭിരുചിയെ തിരിച്ചറിയുന്നുമുണ്ട്. അദ്ദേഹം
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ശില്പിയാണ്, ഒരു ലാന്ഡ് ആര്ട്ടിസ്റ്റാണ്, ആശ
യ�ോന്മുഖ കലയുടെ പ്രചാരകനാണ്, കലയുടെ ചി
ന്തകനാണ്- അങ്ങനെ മാധ്യമങ്ങളുടെ, ഭാഷയുടെ,
ശൈലിയുടെ ബഹുതലങ്ങളെ പുണരുന്ന കൈകള്
ക�ൊണ്ടാണ് ബ�ോയിസ് ഈ ഭൂമിയില് ജീവിച്ച
ത്. അദ്ദേഹം കാലത്തെ അതിജീവിച്ചു എന്നതിന്
തെളിവുകള് ധാരാളമാണ്. പ�ോസ്റ്റ് ഇന്റര്നെറ്റ്
കാലത്തെ കലയില് ഏറെ ശ്രേദ്ധേയമായ ഒരു സമ
കാലിക രൂപമാണ് Lecture performance. അറിവും
ചിന്തയും വിരുതുകളും അവതരണസങ്കേതത്തിലൂടെ
ശരീരവും സംഭാഷണവുമുപയ�ോഗിച്ച് സൃഷ്ടിനടത്തു
ന്ന ഒരു പാട് പുതിയ കലാവിഷ്കൃതര് ഈ കാലത്തി
ന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. ഒരുപക്ഷെ internet സജീ
വമാകുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ സംവാദത്തെ ഒരു
അവതരണകലയാക്കി മാറ്റിയതില് സുപ്രധാന പങ്കു
വഹിച്ചയാളാണ് ജ�ൊസഫ് ബ�ൊയ്സ്.
ജ�ോസഫ് ബ�ൊയ്സിന്റെ രണ്ടു സൃഷ്ടികളെ
വായിക്കാനാണ് ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഒന്ന്
അദ്ധേഹത്തിന്റെ സുപ്രധാന ശില്പങ്ങളില് ഒന്നായ
The end of twentieth century- യും രണ്ടാമത്തേ
ത് അവതരണ സ്വഭാവമുള്ള I like America and
America likes me- യുമാണ്. ചിന്ത ഒരു ശില്പമായി
എങ്ങനെ പരിവര്ത്തനപ്പെടുന്നു എന്നതിന്റെ കാ
ലരേഖകള് ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിയില് വായിച്ചെടുക്കാ
ന് കഴിയുമ്പോള് രണ്ടാമത്തെ അവതരണത്തില്
തന്റെ ശരീരം ഒരു അനുഷ്ടാന ഉപകരണമാണെന്ന്
ബ�ൊയ്സ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
ജെര്മനിയിലെ മുനിക്കിലുള്ള മ�ോഡേണ് ആര്ട്ട്
മ്യൂസിയമായ Pinakothek der Moderne- ലാണ്
ബ�ൊയ്സിന്റെ The end of the tentieth century
(1984) എന്ന സൃഷ്ടി ഇപ്പോഴുള്ളത്. ഏകദേശം രണ്ടു
മീറ്ററ�ോളം നീളമുള്ള നാല്പത്തിനാല് ബസാള്ട്ട് ശി
ലാപാളികള് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയില് ഗാലറിയുടെ
തറയില് നിരത്തിവെച്ച നിലയിലാണ് കലാസൃഷ്ടി
വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒന്നുമുതല് ഏഴു വരെ മുഖ
ങ്ങളുള്ള ശിലാപാളികളാണ് ബ�ൊയ്സ് ഇതില്
ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. പാളികളില് പലതും മറി
ച്ചിട്ട നിലയിലാണെങ്കില് ചിലവ മറ്റൊന്നിന�ോട്
കുത്തിചാരിയ നിലയില് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
ഓര�ോ പാളിയുടേയും അറ്റത്ത് വൃത്താകൃതിയില്
തുരന്ന് അതേ മാതൃശില തന്നെ ചെറുതായി ചെത്തി
യ�ൊരുക്കി കളിമണ്ണിന്റെ സഹായത്തോടെ കുഴിയി
ലേക്ക് പതിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ചെത്തിയ�ൊരുക്കിയ
ശിലപാളികളില് മാതൃശിലയുടെ ഒരു കഷ്ണം കണ്ണു
കള് പ�ോലെ തെളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. ഇതാണ് ആ
ശില്പ്പത്തിന്റെ ആകെമ�ൊത്തമുള്ള ഭൗതികവിന്യാ
സം.
1982-ലെ Documenta-യില് അവതരിപ്പിച്ച
‘7000 Oaks’ എന്ന സൃഷ്ടിയുടെ തുടര്ച്ചയായാണ്
ബ�ൊയ്സ് The end of the tentieth century (1984)
എന്ന ശില്പത്തിന്റെ ഭൗതികതയ്ക്ക് രൂപം ക�ൊടുക്കുന്ന
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ത്. Documenta നടക്കുന്ന കസ്സല് നഗരത്തില് 7000
ഓക്ക് മരങ്ങള് വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയെ
കലാവിഷ്കൃതസ്വഭാവം നല്കി അവതരിപ്പിച്ച സൃ
ഷ്ടിയാണ് ‘7000 Oaks’. കസ്സല് നഗരത്തിനുള്ളില്
ഏറെ വര്ഷക്കാലം നീണ്ട പ്രയത്നത്തിലൂടെയാണ്
ബ�ൊയ്സിന്റെ നേതൃത്വത്തില് മരങ്ങള് വെച്ചു പി
ടിപ്പിച്ചത്. 7000 മരതൈകള്ക്കൊപ്പവും ബസാള്ട്ട്
ക�ൊണ്ടുള്ള ഒര�ോ ശിലാഖണ്ഡം കൂടി അദ്ദേഹം നാ
ട്ടിയിരുന്നു. ഈ ബസാള്ട്ട് പാളികളാണ് 1982-ലെ
ഡ�ോക്യുമെന്റയില് അദ്ദേഹം മരത്തിന്റെ അടയാ
ളങ്ങളായി പ്രദര്ശിപ്പിച്ചത്. ജെര്മനിയുടെ പ്രകൃതി
സ്നേഹസംസ്ക്കാരത്തില് ബ�ൊയ്സിന്റെ കൈകള്
വളര്ന്നു ക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന വൃക്ഷശില്പ്പങ്ങളാ
യി തളിര്ത്തുനില്ക്കുന്നത് കാണാം. മരങ്ങളുടെ
അടയാളമായി തീര്ന്ന ഇതേ ശിലാപാളികളുടെ
സഞ്ചാരം Documenta-യില് അവസാനിച്ചില്ല.
1984-ല് അദ്ദേഹം 7000 ശിലാപാളികളില് നിന്ന്
തന്റെ പുതിയ സൃഷ്ടിയായ The end of the tentieth
century-ക്കു വേണ്ടി 44 ശിലകളെ തെരഞ്ഞെടുക്ക
യായിരുന്നു.
അഗ്നിപര്വതങ്ങളുടെ സന്തതികളാണ് ബസാ
ള്ട്ട് ശിലകള്. കാലത്തിന്റെ സംസാരഭാഷയ്ക്കുമപ്പുറം
നിന്ന് ഒഴുകി വന്നതാണ് ഈ കല്ലുകള്. ജ�ോസഫ്
ബ�ൊയ്സ് തന്റെ കലാസൃഷ്ടികള്ക്ക് വേണ്ടി ബസാ
ള്ട്ട് ശിലകള് തെരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോള് അതില്
നരവംശത്തിന്റെ തുടക്കബിന്ദുവിലെ കല്ലുളികളുടെ
ഉരസല് ശബ്ദം കേള്ക്കാം. മരങ്ങള്ക്ക് അടയാളമാ
യി വെച്ച കല്ലിന് കുറ്റികളെ കാലത്തിലൂടെ പ്രവഹി
ക്കുന്ന ശില്പങ്ങളാക്കി അദ്ദേഹം പരിവര്ത്തിപ്പിച്ചു.
കല്ലുരസിയപ്പോള് രൂപപ്പെടാന് ആഗ്രഹിച്ച മനുഷ്യ
ചിന്തയുടെ കാലപ്രവാഹം അയാളുടെ ശില്പ്പത്തി
ല് ചെവിയ�ോര്ത്താല് കേള്ക്കാന് കഴിയും. ഹെ
യിഡഗ്ഗര് പറയുന്ന ‘ചിന്തിക്കാനുള്ള മനുഷ്യന്റെ
ഒരുക്ക’ത്തെ ശില്പ്പരചനയിലൂടെ ബ�ൊയ്സ് ക�ൊ
ത്തിവെയ്ക്കുന്നു.
ബ�ൊയ്സിന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടു
ത്തിയ ആന്തരിക സ്വഭാവമാണ് അനുഷ്ടാനാത്മ
കത. കുട്ടിക്കാലത്ത് മൃഗങ്ങളുടെ ദൈവസ്വഭാവത്തെ
പറ്റിയുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങളില് തല്പരനായിരുന്നു
അദ്ദേഹം. മനുഷ്യജീവിതത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുകയും
നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന മിത്തുകളില് അയാള്
അതീവശ്രദ്ധ വെച്ചിരുന്നു. 1974-ല് I like America
America likes me എന്ന അവതരണം ചെയ്യാന് തീ
രുമാനിച്ചപ്പോള് Little John എന്ന് പേരിട്ട ഒരു ചെ
ന്നായയെ ആണ് തന്റെ അവതരണകൂട്ടാളിയായി
അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. അമേരിക്കന് നാട്ടു വി
ശ്വാസങ്ങളുടെ പരമ്പരയില് ഒരിക്കലും മെരുങ്ങാത്ത
ആത്മരൂപമായി കരുതുന്ന ചെന്നായ് വര്ഗത്തില്
പെട്ട coyote എന്ന കാട്ടുനായയെയാണ് ബ�ൊയ്സ്
അവതരണത്തിന് ഉപയ�ോഗിച്ചത്. കലയിലും ജീ
വിതത്തിലും
മനുഷ്യചരിത്രത്തിലുമ�ൊക്കെയുള്ള

ജ�ോസഫ് ബ�ൊയ്സ് (Joseph Beuys)

അമേരിക്കയുടെ ജനാധിപത്യ വിരുദ്ധമായ ആധിപ
ത്യ സ്വഭാവത്തെ ഒരു ചെന്നായയുമായുള്ള കൂട്ടുകെട്ടി
ലൂടെ ബ�ൊയ്സ് അവതരിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ന്യൂയ�ോര്ക്കിലെ കെന്നഡി എയര്പോര്ട്ടില്
തന്റെ സ്ഥിരം അടയാളമായ ര�ോമക്കമ്പിളി പുതച്ച്
വിമാനത്തിലെത്തിയ ബ�ൊയ്സിനെ ഒരു സ്ട്രെച്ച
റില് കിടത്തി മന്ഹട്ടനിലെ Rene Block Galleryയിലേക്ക് അവതരണത്തിനായി ക�ൊണ്ടുപ�ോയി.
ശാരീരികവൈകല്യമ�ോ ര�ോഗമ�ോ ആയിരുന്നില്ല
ഇങ്ങനെയുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങള്ക്ക് പിന്നിലു
ണ്ടായിരുന്നത്. മറിച്ച് അമേരിക്കയുടെ മണ്ണില്
കാല്തൊടാതെ തന്റെ അവതരണം നിര്വഹി
ക്കണമെന്ന നിര്ബന്ധമായിരുന്നു ബ�ൊയ്സിനു
ണ്ടായിരുന്നത്. മൂന്നു ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ഈ
അവതരണത്തില് ബ�ൊയ്സ് പ്രത്യേകം സജ്ജീക
രിച്ച ഗാലറിമുറിയില് ചെന്നായക്കൊപ്പം കഴിഞ്ഞു.
ആദ്യ ദിനം വന്യമായി പെരുമാറിയ സഹജീവി
തുടര്ന്ന് ശാന്തത കാണിക്കുകയും ബ�ൊയ്സിന്റെ
അവതരണവുമായി ഇണങ്ങുകയും ചെയ്തു. താന്
ചെയ്ത അവതരണത്തെ പറ്റി പിന്നീടു നല്കിയ
ഒരു അഭിമുഖത്തില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞതിങ്ങനെ
യാണ്: ‘ചെന്നായുമ�ൊത്തുള്ള അവതരണത്തില്

എനിക്ക് പൂര്ണ്ണമായും ഏകനായിമാറേണ്ടതുണ്ടാ
യിരുന്നു. അമേരിക്ക എന്ന സ്ഥലത്തെ മറന്ന് ശ്രദ്ധ
മുഴുവന് ചെന്നായയില് കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടാ
യിരുന്നു’. അവതരണം നേരില് കണ്ട Caroline
Tisdall-നെ പ�ോലെയുള്ള കലാനിരൂപകര് പറയു
ന്നത് ഒരു ര�ോഗിയുടെ ഭാവരൂപങ്ങള�ോടെയാണ്
ബ�ൊയ്സ് പെരുമാറിയതെന്നാണ്. നാട്ടു മിത്തുക
ളില് നിറഞ്ഞു കിടന്ന ഗ്രാമീണ അമേരിക്കരുടെ
ആത്മരൂപമായിരുന്ന കാട്ടു ചെന്നായയിലൂടെ താന്
ആവേശിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ര�ോഗത്തിന് ശമനമുണ്ടാ
കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും വിശ്വാസവും ബ�ൊയ്സിന്റെ
ചലനങ്ങളില് നിറഞ്ഞു കിടന്നത് ടിസ്ഡാല് വായി
ച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബ�ൊയ്സ് സ്വയം ഒരു ഷാമനായി
മാറുന്നു. താന് ഉള്പ്പെടുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ സം
സ്ക്കാര ജീര്ണ്ണതകളെ വെളിവാക്കാന് അയാള്
മൃഗവുമായി കൂട്ടുജീവിതം നയിച്ചു. മനുഷ്യനുമായി
സംവദിക്കാനാകാത്ത ഭാഷകളെ കലയുടെ അനു
ഷ്ഠാനപരതയിലൂടെ അയാള് വിവര്ത്തനം ചെയ്യുക
യായിരുന്നു. എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നല്ല എങ്ങനെ
ചിന്ത എന്ന പ്രക്രിയ തുടങ്ങണമെന്ന ഓര്മ്മപ്പെടു
ത്തല് ചെന്നായയുടെയും കൃഷ്ണശിലകളുടെയും രൂപ
ത്തില് ബ�ൊയ്സില് നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്നു.
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സൗന്ദര്യവിചാരം 7
കലാചരിത്ര/സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സങ്കൽപനങ്ങളുടെ ചുരുക്കെഴുത്ത്
സുധീഷ് ക�ോട്ടേമ്പ്രം

സ്മൃതിരേഖ (Archive)
ചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കള�ോ അച്ചടി
ക്കപ്പെട്ട രേഖകള�ോ സൂക്ഷിക്കുന്ന 'ഗ്രന്ഥപ്പുര' എന്ന
അർത്ഥത്തിലാണ് സ്വതവേ 'ആർക്കൈവ് ' എന്ന
സങ്കല്പത്തെ മനസ്സിലാക്കിപ്പോരാറ്. ഏതെങ്കിലും
സ്ഥാപനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്ന (പലപ്പോഴും
ഭരണകൂടത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള) സ്മൃതിശേഖരം
മറ്റുപാധികൾ ഇല്ലാത്തതും തനിച്ചുനിൽക്കുന്നതുമാ
ണ്. അഥവാ അവ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെടുക ചുരുക്കം
ചില ഗവേഷണപദ്ധതികൾക്കോ സവിശേഷ പ്ര
ദർശനങ്ങൾക്കോ മാത്രമാവും. ഇങ്ങനെ ചരിത്രപര
മായ സമയത്തിന് അതീതമായി നിൽക്കുന്ന സമ
യസൂചികയാണ് ഓര�ോ ചരിത്രമ്യൂസിയത്തിലെയും
വസ്തുവഹകൾ പേറുന്നത്. ആർക്കൈവ് ഭൗതികമാ
യും ആശയപരമായും എല്ലാത്തരം നിയമങ്ങളെയും
ചിട്ടകളെയും പാലിച്ചുക�ൊണ്ട് മാത്രമാണ് പരി
പാലിക്കപ്പെടുന്നത്. കാരണം അവ സമയത്തിന്
അതീതമാകയാൽ, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവ
വീണ്ടും കണ്ടെത്താനിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി
ചിതലെടുത്തുപ�ോവാതിരിക്കുന്നു. പുതിയ കണ്ണുക
ളെ അത് കാത്തിരിക്കുന്നു. ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ
'ഭൂത'ത്തെ ജീവിപ്പിക്കുന്ന പണിശാലയാണ് ഓര�ോ
ആർക്കൈവ്സും.
പഴങ്കാലത്തിന്റെ സ്മൃതിരേഖകൾ എന്ന നിലയിൽ
ആർക്കൈവ്സിനെ
ന�ോക്കിക്കാണാമെങ്കിലും
സമ കാലിക കലയിലെത്തുമ്പോൾ അത് കലാപ്ര
വൃത്തിയുടെ തന്നെ ഭാഗമായ ഒരന്വേഷണമാണ്.
കലാവസ്തുക്കളെ അടുക്കിസൂക്ഷിക്കുക/ശേഖരിച്ചു
വെക്കുക തുടങ്ങിയ വാച്യാർത്ഥത്തിൽ കവിഞ്ഞ്
'ആർക്കൈവ് ' കലയെ നിർണയിക്കുന്ന അനേകം
സൈദ്ധാന്തിക സങ്കൽപനങ്ങളിൽ ഒന്നായി പ്രവർ
ത്തിക്കുന്നു. ചരിത്രപരമായ അറിവ�ോ, ഓർമ്മയുടെ
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള രൂപമ�ോ ശേഖരിക്കപ്പെ
ടുകയും പുന:ക്രമീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാ
വാം പലപ്പോഴും സമകാലികകലയിലെ ആർക്കൈ
വൽ പ്രൊജക്റ്റുകൾ. ചരിത്രപരമായ അറിവായ�ോ
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വസ്തുവായ�ോ, ലേഖനങ്ങളുടെയ�ോ മ്യൂസിയം ശേഖ
രത്തിന്റെയ�ോ അനുബന്ധമായി മാത്രം പരിഗണി
ക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സ്മൃതിരേഖയെ കലയുടെയും കലാ
ചിന്തയുടെയും കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു
പുതിയ കല. വാക്കായും ദൃശ്യമായും ആർക്കൈവൽ
അറിവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാം.
'മായിക എഴുത്തുപലകയെ കുറിച്ചൊരു കുറിപ്പ്' (A
note upon the mystic writing pad, 1925) എന്ന പഠ
നത്തിൽ സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ് ഓർമ്മയെ ലിഖിത
രൂപമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. നമ്മുടെ അബ�ോധശേ
ഖരം കുട്ടികളുടെ കയ്യിലെ സ്ലേറ്റുപ�ോലെയാണെന്ന്
ഫ്രൊയിഡ് പറയുന്നു. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും മാ
യ്ക്കപ്പെടുകയും എഴുതിച്ചേർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന താൽ
ക്കാലിക സ്മൃതിരേഖയായി ഓർമ്മയെ വായിക്കുന്നു
അദ്ദേഹം. അറിവിന്റെ തച്ചുശാസ്ത്രം (The archeology
of knowldge, 1969) എന്ന ലേഖനത്തിൽ ഫൂക്കോ
ഭൂതകാലത്തെ ഭൗതികവസ്തുക്കളിലൂടെ പഠിക്കുന്ന
പരിശീലനമായി ആർക്കൈവൽ തിരിവിനെ സൂ
ചിപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രത്തെ നിർവ്വചിക്കാനും സമ
കാലിക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പുന:ക്രമീകരി
ക്കാനും ഉതകുന്ന ഒന്നായി സ്മൃതിരേഖയെ ഫൂക്കോ
സങ്കൽപ്പിക്കുന്നു. ആർക്കൈവൽ ആർട്ടിനെ വിശ
കലനം ചെയ്യുന്ന ഒരധ്യായത്തിൽ ഹാൽ ഫ�ോസ്റ്റർ
സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ, അവ ഒരേസമയം 'പ്രീ
-പ്രൊഡക്ഷനും' 'പ�ോസ്റ്റ്പ്രൊഡക്ഷനും' ആണ്.
ചരിത്രസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കയാൽ അതിന്റെ
യഥാതഥ വസ്തുതയും സംഭവവിവരണവും പലപ്പോ
ഴും സങ്കല്പകഥയായും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം. ആ
അർത്ഥത്തിൽ, ആർക്കൈവൽ എന്ന ആശയം ഒരു
പക്ഷേ, ചരിത്രസന്ധിയെ കാരണമാക്കിക്കൊണ്ട്
പുതുതായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നതാവാം. ചരിത്രപ്രധാ
നമായ സ്ഥലങ്ങളിലെ തെരുവുവില്പനശാലകളിൽ
കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് കിട്ടുന്ന 'ആന്റിക് ' ഒബജക്റ്റുകൾ
പ�ോലെ കൃത്രിമചരിത്രത്തെയും ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ
കഴിയും. അഥവാ എപ്പോഴും എഴുതപ്പെട്ട ചരിത്ര

മാർക്ക് ഡിയ�ോൺ,
ടെയിറ്റ് തീംസ് ഡിഗ്, 1999

ചരിത്രപരമായ  അറിവായ�ോ  വസ്തുവായ�ോ, ലേഖനങ്ങളുടെ
യ�ോ മ്യൂസിയം ശേഖരത്തിന്റെയ�ോ  അനുബന്ധമായി മാത്രം 
പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന സ്മൃതിരേഖയെ കലയുടെയും  കലാ
ചിന്തയുടെയും കേന്ദ്രത്തിൽ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു പുതിയ കല.
അനൗപചാരികമായ  ആധികാരികതയെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കുക
യും അതിലൂടെ തന്റെ കലയുടെ വിഷയല�ോകത്തെ ഉദ്ഘാട
നം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു, ആർക്കൈവൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്.
ത്തെയ�ോ മിത്തിനെയ�ോ തങ്ങൾക്കാവശ്യമുള്ള
രീതിയിൽ ആകൃതിപ്പെടുത്താനും കലാകൃത്തുക്കൾ
തുനിയുന്നു എന്ന് കരുതാം.
ആർക്കൈവൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് ചരിത്രകാരന്റെ റ�ോളാ
ണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് എന്നുകരുതാനും ഇട
മില്ല. കാരണം അയാളുടെ കലാപ്രവൃത്തി മ്യൂസിയം
വിന്യാസകാരന്റെ സാമ്പ്രദായിക തെരഞ്ഞെടുപ്പോ
വിശകലനമ�ോ ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. അയാളുടെ പ്ര
വൃത്തി ചരിത്രത്തെ അതേപടി പുനരാവിഷ്കരി
ക്കല�ോ, കേവലം ഓർമ്മയെ സംഭരിച്ചുവെക്കല�ോ

അല്ല. അനൗപചാരികമായ ആധികാരികതയെ
നിർമ്മിച്ചെടുക്കുകയും അതിലൂടെ തന്റെ കലയുടെ
വിഷയല�ോകത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യു
ന്നു, ആർക്കൈവൽ ആർട്ടിസ്റ്റ്. അത് ഒരേസമയം
സത്യവും മിഥ്യയുമാവാം, പ�ൊതുസ്വത്തും സ്വകാ
ര്യസ്വത്തുമാവാം, അനുബന്ധമ�ോ താരതമ്യമ�ോ
ആവാം. ബന്ധമ�ോ ബന്ധവിച്ഛേദമ�ോ ആവാം.
അതിനാൽ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ അളവുക�ോൽ
വെച്ച് ആർക്കൈവൽ ആർട്ടിനെ വിശകലനം
ചെയ്യുക എന്നതും ഒരർത്ഥത്തിൽ വൃഥാവ്യായാമമാ
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ണ്. ആർക്കൈവ് എന്ന വാക്കു തന്നെ പകർപ്പെടു
ക്കലിനെയും വിവരരേഖയെയും പകരം വെക്കുന്നു
പലയിടത്തും. ഭൂതത്തിനും വർത്തമാനത്തിനുമിട
യിൽ, കൃത്രിമത്തിനും ദൈനംദിനജീവിതത്തിനുമി
ടയിൽ അത് പ്രാതിനിധ്യം തേടുന്നു. പ�ൊതുസമ്മ
തമായ അറിവിന്റെ ബദൽ ആണ് ആർക്കൈവൽ
ആർട്ടിലെ അറിവ് എന്ന് ഫ�ോസ്റ്റർ മറ്റൊരിടത്ത്
സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത�ൊരുപക്ഷേ പ്രതിയ�ോർമ്മ
യുമാവാം.
ജെറാൾഡ് റിക്തറുടെ 'അറ്റ്ലസ് '(1962-മുതൽ
ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഒന്ന്) എന്നുപേരിട്ട കലാസൃഷ്ടി
ആർക്കൈവൽ തിരിവിന്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ഉദാഹ
രണമാണ്. 802 ഷീറ്റുകളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന
സ്വന്തം കലാജീവിതത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളാണ് അറ്റ്ല
സിന്റെ ഉള്ളടക്കം. വൈയക്തികതയുടെ സ്മാരകം
എന്ന നിലയിലാണ് ഇത് ആർക്കൈവ് ചെയ്യപ്പെ
ട്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ലഭ്യമായത�ോ നിർമ്മിച്ചെ
ടുത്തത�ോ ആയ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകളും ഛായാചിത്ര
ങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. ഉപേക്ഷിക്കാൻ വിമുഖതയുള്ള
തുണ്ടുകടലാസുകൾ പ�ോലും പെറുക്കിവെച്ചാണ് ഈ
ആർക്കൈവ് പണിതിരിക്കുന്നതെന്ന് റിക്തർ സൂചി

പീറ്റർ ഫിർറ്റ്സിന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ, വെനീസ് ബിയനാലെ, 2013
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പ്പിക്കുന്നു. വ്യക്തിയ�ോർമ്മയുടെ വിവരക�ോശമാണ്
'അറ്റ്ലസ് '. അച്ചടിമാധ്യമത്തിന്റെ സ്വാധീനശക്തി
പടിഞ്ഞാറിൽ പരക്കെ പ്രവഹിച്ച കാലം മുതൽ
റിക്തർ അവയെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്യുന്ന ആളായി
രുന്നു. ആ ഓർമ്മച്ചിത്രങ്ങൾ മൂലധന സമൂഹത്തിൽ
ഒരു കലാകാരൻ വളർന്നുവന്നതിന്റെ കൂടി രേഖയാ
വുന്നിടത്ത് വ്യക്തിയ�ോർമ്മ എന്നത് കുറേക്കൂടി വി
പുലമായ ആശയമായി വളരുന്നത് കാണാം.
ആർക്കൈവൽ രചനകൾ പലപ്പോഴും ഫ�ോട്ടോ
മ�ൊണ്ടാഷ് ആയ�ോ ഡ�ോക്യുമെന്റ് കളക്ഷനായ�ോ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാൽ അവ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ�ൊതുസ്വ
ഭാവം കലാസൃഷ്ടിയുടെ കേന്ദ്രീകരണത്തെ തള്ളിക്ക
ളയുന്നു എന്നതാണ്. അതായത് ഒരു പെയിന്റിംഗ�ോ
ശില്പമ�ോ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതരം സ്വയം കേന്ദ്രിതവാ
യന ആർക്കൈവൽ രചനകൾ ഒരുക്കുന്നില്ല, പകരം
കുറേക്കൂടി ചിതറിയ പ്രതലമാണ് അത്തരം രചനക
ളുടെ കാതൽ. ദാദായിസ്റ്റ് ചിത്രഭാഷയുമായി ഈ
വഴക്കത്തിന് ചാർച്ച കാണാം. ദാദാ കലാഭാഷയുടെ
രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഹാർട്ടിഫൈഡ്, ഹന്ന ഹ�ോച്,
ക്ല്യൂയിസിസ്, റ�ോഡ്ചെങ്കോ തുടങ്ങിയ കലാകൃ
ത്തുക്കൾ പിന്തുടർന്ന രീതി പരിശ�ോധിച്ചാൽ ഈ

ജെറാൾഡ് റിക്തറുടെ 'അറ്റ്ലസ് '(1962-മുതൽ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ഒന്ന്)

ഡിജിറ്റൽ കാലം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെയും ബിഗ് ഡാറ്റയു
ടെയും സഹകരണത്തോടെ പുതിയതരം ആർക്കൈവിംഗ്
മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു. അനേകമനേകം ഇമേജുകൾ, സൗണ്ട് 
ക്ലിപ്പിംഗുകൾ, വീഡിയ�ോകൾ തുടങ്ങി  നാനാവിധ ഫയലു
കളാൽ നിബിഡമാണ് ഒരു ശരാശരി ഡിജിറ്റൽ ഉപയ�ോ
ക്താവിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം. ആ നിലയിൽ ഒരു
ചെറുകിട ആർക്കൈവിസ്റ്റാണ് ഓര�ോ മനുഷ്യനും ഇന്ന്.
കാര്യം വ്യക്തമാകും. ക്രമരാഹിത്യമാണ് അതിന്റെ
സൗന്ദര്യം. ചരിത്രം ക്രമബദ്ധമല്ല എന്ന ഒരാശയം
കൂടി ഇത്തരം അടുക്കിവെക്കലുകൾ സ്വയം ഉന്ന
യിക്കുന്നുണ്ട്. താരതമ്യങ്ങളിലും വ്യതിയാനങ്ങളി
ലുമുള്ള ഊന്നൽ ഇവയെ വിമർശാത്മക കലയുടെ
പ്രകരണങ്ങളിലേക്ക് കൂടി നയിക്കുന്നു. എന്നാൽ
ആർക്കൈവൽ പ്രൊജക്റ്റുകൾ എല്ലാവിധ കാഴ്ചയ്ക്കും
പരിപാകമല്ലെന്നും അവ അതാതു മേഖലകളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കു മാത്രം സംവേദനം ചെയ്യാൻ
കഴിയുന്ന അടഞ്ഞ വ്യവസ്ഥായാണെന്നുമുള്ള വിമർ
ശനങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു.
ജമൈക്കൻ വിമർശകൻ ഡേവിഡ് സ്ക�ോട്ട്
സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ, പാരമ്പര്യം എന്നത്

ഘടനയ്ക്കുള്ളിൽ വിഘടിച്ചുനിൽക്കുന്ന രൂപമാണ്.
അതിന്റെ ദൃശ്യഘടകങ്ങളും അതേമട്ടിലാകയാൽ
ഏതുതരം സ്മൃതിശേഖരവും അതിന്റെ ആഖ്യാനം
സ്വയം നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്നു. സമൂഹവുമായും സ്വത്വ
വുമായും എപ്പോഴും ബന്ധം സ്ഥാപിച്ചുക�ൊണ്ടേ
അതിനു മുന്നേറാനുമാവൂ. ആ നിലയിൽ സ്ഥാപിത
ചരിത്രത്തെ പുനർവിന്യസിച്ചുക�ൊണ്ടും ഉടച്ചുവാർ
ത്തുക�ൊണ്ടും പണിതീരാത്ത വീടുപ�ോലെയാണ്
ഓര�ോ ആർക്കൈവൽ രചനകളും. ഈ ചിതറൽ
നില വാസ്തവത്തിൽ ഫ�ോട്ടോ മ�ൊണ്ടാഷുകളിൽ
കൂടുതൽ വെളിപ്പെട്ടേക്കാം. കണിശമായ ദൃശ്യപരി
ചരണത്തോടെ എടുക്കപ്പെട്ട ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകളേ
ക്കാൾ കൂടുതൽ അലക്ഷ്യമായി എടുക്കപ്പെട്ട സ്ന
 ാ
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പ്ഷ�ോട്ടുകളാവും ആർക്കൈവൽ സൃഷ്ടികളിലെ
ആകർഷണവസ്തു. അവ നിയതമായ സൗന്ദര്യസങ്ക
ല്പങ്ങളെ ചിതറലുമായി പകരം വെക്കുന്നു.
ഡിജിറ്റൽ കാലം ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗിന്റെയും
ബിഗ് ഡാറ്റയുടെയും സഹകരണത്തോടെ പുതി
യതരം ആർക്കൈവിംഗിനെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു.
അനേകമനേകം ഇമേജുകൾ, സൗണ്ട് ക്ലിപ്പിംഗു
കൾ, വീഡിയ�ോകൾ തുടങ്ങി നാനാവിധ ഫയലു
കളാൽ നിബിഡമാണ് ഒരു ശരാശരി ഡിജിറ്റൽ
ഉപയ�ോക്താവിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണം. ആ
നിലയിൽ ഒരു ചെറുകിട ആർക്കൈവിസ്റ്റാണ് ഓര�ോ
മനുഷ്യനും ഇന്ന്. അവരവരുടെ വ്യക്തിശേഖരം
തന്നെ ഈ ആർക്കൈവിംഗിൽ മതിയായ വിഭവം.
സമകാലിക കലാപ്രവൃത്തികളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷ
വും ഈ വിപുല വിവരശേഖരത്തെ അതിന്റെ അടി
യാധാരമായി വെക്കുന്നു. അവ പുതിയ സ്മൃതിരേഖക
ളായി തുടരുന്നു.
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