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ഈ

ലക്കം ചിത്രവാർത്ത കൈയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോഴേക്കും ദേശീയത
ലത്തിലുള്ള ചിത്രകലാക്യാമ്പ് മലമ്പുഴയിൽ അവസാനിച്ചിരി
ക്കും. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രാമീണ കലാകാരന്മാരു
ടെ സർഗ്ഗാത്മക സംഗമ പരിസരമായി മലമ്പുഴ മാറിയിരുന്നു. 12 ദിവസം
നീണ്ടുനിന്ന യക്ഷിയാനം ക്യാമ്പ് പതിതരും ആലംബഹീനരുമായ
കലാകാരന്മാരുടെ സർഗ്ഗാത്മക ഇടപെടലുകൾക�ൊണ്ട് സമ്പന്നമായി
രുന്നു. പിന്നോക്ക സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട കലാകാരന്മാർക്ക് സർഗ്ഗാത്മക
ഇടപെടലിനുള്ള മുൻനിര സന്ദർഭങ്ങൾ പാടെ നിരാകരിക്കപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്ന ഈ കാലത്ത് ഏവരുടേയും കലാസൃഷ്ടികളുടെ അവതരണത്തി
നുള്ള പരിസരം രൂപപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു കേരള ലളിതകലാ അക്കാദ
മി. അൻപത് ക�ൊല്ലം മുമ്പ് വിഖ്യാതനായ ശില്പി കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ
തന്റെ പ്രസരിപ്പാർന്ന യൗവ്വനകാലത്ത് രൂപപ്പെടുത്തിയ യക്ഷി എന്ന
കൂറ്റൻ ശില്പത്തിന്റെ അൻപതാണ്ട് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആഘ�ോഷി
ക്കുകയുണ്ടായി. കലാസൃഷ്ടികൾ പ�ൊതുഇടങ്ങളിൽ അവതരിപ്പിക്കുക
എന്നതിനെ പ�ൊതുവിൽ അംഗീകരിക്കാതിരുന്ന കാലത്താണ് കൂറ്റൻ
ശില്പനിർമ്മാണത്തിന് കാനായി തുനിഞ്ഞിരുന്നത്. അനേക ലക്ഷം
ജനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കിയ ശില്പത്തിന്റെ അൻപ
താണ്ട് പാലക്കാട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു. ഒ. വി.
വിജയൻ സ്മാരക സമിതിയുടെ മുഖ്യ സഹകരണത്തോടെ സംഘടിപ്പിച്ച
പരിപാടി നാട്ടുൽസവത്തിന്റെ പ്രതീതിയും സർഗ്ഗവൈഭവത്തിന്റെ മാറ്റുര
യ്ക്കലും കൈമാറുകയായിരുന്നു.
അക്കാദമി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ജനകീയ സാന്നിദ്ധ്യത്തോടെ
എങ്ങനെ വിജയകരമാക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു
യക്ഷിയാനം പരിപാടി. ജനങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന�ൊത്ത് ജനകീയ
കലാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇടപെടാനുള്ള കരുത്തും ഊർജ്ജവുമാ
ണ് 12 ദിവസംക�ൊണ്ട് പാലക്കാട് സമ്മാനിച്ചത്.

നേമം പുഷ്പരാജ്
പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന് 
(ചെയർമാൻ)
(സെക്രട്ടറി)
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ചെയർമാന്റെ പേജ്

കലയിലെ കുടിയേറ്റങ്ങൾ

മ

ഞ്ഞുകാലം അവസാനിക്കാറായ മാർച്ചിൽ ഡെൽഹിയിൽ കേരള
ഹൗസിൽ വെച്ച് ദേശീയക്യാമ്പ് നടക്കുകയാണ്. ക�ൊണാട്ട് പ്ലെ
യിസിലെ തിരക്കുപിടിച്ച നിരത്തിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ
സാംസ്കാരികഭൂപടത്തിൽ ഡെൽഹി എങ്ങനെയ�ൊക്കെ അടയാള
പ്പെട്ടു എന്നാല�ോചിച്ചു. ഒ.വി. വിജയനും വി.കെ.എന്നും എം. മുകുന്ദനും
സക്കറിയയും തലസ്ഥാനനഗരിയിൽ നിന്ന് കേരളത്തെ ന�ോക്കി.
അതുപ�ോലെ എ. രാമചന്ദ്രനും മുത്തുക്കോയയുമടങ്ങുന്ന മുതിർന്ന കലാ
കാരന്മാർക്കൊപ്പം ഏറ്റവും പുതിയ കലാകാരന്മാരും അടങ്ങുന്ന ഒരു
വലിയ നിര കലാസമൂഹം ഇന്ന് ഡെൽഹിയിലുണ്ട്. ഇത് ഡെൽഹിയുടെ
മാത്രം പ്രത്യേകതയല്ല. മദ്രാസിലേക്കും ബ�ോംബെയിലേക്കും ബാംഗ്ലൂരേ
ക്കും ബറ�ോഡയിലേക്കും ക�ൊൽക്കത്തയിലേക്കും ഒട്ടനേകം മലയാളി
കലാകാരീ -കലാകാരന്മാർ യാത്ര ചെയ്തും കല ചെയ്തും നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട
താണ് ഇന്ന് നാം വിളിക്കുന്ന 'കേരളീയകല'.
ഇന്ന് കേരളത്തിലിരുന്നു കല ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന സാഹ
ചര്യം ഉണ്ട്. അത്തരം ശുഭപ്രതീക്ഷകൾ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് മഹാനഗ
രങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരുപറ്റം കലാകാരന്മാർ കുടിയേറ്റങ്ങൾ നടത്തി.
കേരളത്തിന് പുറത്തുജീവിക്കുന്ന കലാകാരന്മാരുടെ വിലാസങ്ങൾ കൂടി
ഉൾച്ചേർന്നതാണ് നമ്മുടെ കല. അവരുടെ അദ്ധ്വാനവും വിയർപ്പും സം
ഘർഷങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രവാസത്തിന്റെ ചരിത്രത്തോട�ൊപ്പം ചേർത്തുവെ
ക്കേണ്ടതാണ്.
ലളിതകലാ അക്കാദമി വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അന്തർ സംസ്ഥാന ക്യാ
മ്പുകൾ/ ദേശീയ ക്യാമ്പുകൾ പ്രാഥമികമായി ഭാഷാതീതാമായ ക�ൊടു
ക്കൽ-വാങ്ങലുകളെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുന്നവയാണ്. ഏതു ദേശത്ത്
വസിക്കുമ്പോഴും സ്വന്തം ദേശത്തിന്റെ മുദ്രകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്
കലാകാരന്മാർ. അത്തരം സാംസ്കാരിക പ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയ
പ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ കലാചരിത്രബ�ോധവും സൗ
ന്ദര്യശാസ്ത്രബ�ോധവും പൂർണമാവുകയുള്ളു.

നേമം പുഷ്പരാജ്
(ചെയർമാൻ)
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എഴുത്തുപെട്ടി
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ജനുവരിയിൽ മലയാളിയു
ടെ ദൃശ്യബ�ോധത്തിനു സമഗ്രമായ
അഴിച്ചുപണികൾ നടത്താനുതകുന്ന
രീതിയിൽ 'ചിത്രവാർത്ത' പുത്തൻ
രൂപത്തിലാണ് കൈകളിലെത്തി
യത്. ബുള്ളറ്റിനിൽ നിന്നും ഇതു
വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് അതിന്റെ ഘടന
യിലുള്ള പുതുമയിലും കലയെ ആസ്പ
ദമാക്കിയുള്ള സൈദ്ധാന്തിക ലേഖന
ങ്ങളുടെ പെരുക്കങ്ങളിലുമാണ്.
'മുഖരേഖ' തികച്ചും വേറിട്ട ആശ
യമാണ്. വിവേചനബ�ോധമില്ലാതെ
എന്തും ഏതും മുഖചിത്രമാക്കുന്ന
പ�ോപ്പുലർ രീതിയെ നിരാ
കരിച്ചു ക�ൊണ്ട് ല�ോക
കലയിലെ അനശ്വരമുഖ
ങ്ങളെയും മുഹൂർത്തങ്ങളെ
യും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന
ഏടാക്കി അത് മാറ്റിയത്
തികച്ചും അഭിനന്ദനാർഹ
മാണ്.
എടുത്തു പറയേണ്ട മ
റ്റൊന്ന് ആർട്ടിസ്റ്റ് താന്താ
ങ്ങളുടെ കലാപ്രവൃത്തിയെ
ക്കുറിച്ച് എഴുതുന്ന 'സ്കെ
ച്ച്ബുക്ക് ' എന്ന പംക്തി
യാണ്. കേരളത്തിലെ കലാകൃത്തു
ക്കൾക്ക് 'കലയെഴുത്ത് ' അത്ര ശീല
മില്ലാതിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ
ചിത്രവാർത്ത ഇത്തരമ�ൊരു പംക്തി
യിലൂടെ വലിയ�ൊരു അവസരമാണു
മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. കലാകൃത്തുക്ക
ളെയും അവരുടെ രചനാസങ്കേത
ങ്ങളെയും കുറിച്ച് കലാകൃത്തുക്കൾ
തന്നെ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങേണ്ട, എഴു
തിത്തുടങ്ങേണ്ട ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ
ഇത�ൊരു അനിവാര്യതയാണ്.
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കെ.പി. സ�ോമനുമായി പാവേൽ നടത്തിയ
അഭിമുഖം വിജ്ഞാനപ്രദവും അതേസമയം ചരിത്ര
ത്തിലേക്കും സമകാലികതയിലേക്കും തുറന്നുവെച്ച
കണ്ണാടിയുമായി. പങ്കാളിത്തകലയുടെ ആദ്യപ്രയ�ോ
ക്താവെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറെ പ്രസ
ക്തിയുണ്ട്. കല സ്റ്റുഡിയ�ോയില�ോ ഗാലറിയില�ോ
ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ലെന്നും അത് സമൂഹമദ്ധ്യത്തിൽ നട
ക്കേണ്ടതാണെന്നും അദ്ദേഹം ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നത്
സമകാലികതയിലും തുടരുന്ന കലാസപര്യയുടെ
ചൂടിൽ നിന്നാണ്.
എം. ആർ. വിഷ്ണുപ്രസാദിന്റെ 'ചിത്രവായന',
സുധീഷ്ക�ോട്ടേമ്പ്രം നയിക്കുന്ന 'സൗന്ദര്യവിചാരം'
എന്നീ സ്ഥിരം പംക്തികൾ ല�ോകകലയെയും, സൗ
ന്ദര്യശാസ്ത്ര സങ്കൽപനങ്ങളെയും അടുത്തറിയാനുള്ള
അവസരമുണ്ടാക്കുന്നു.
ഫൈനാർട്സ് ക�ോളേജുകളിലെ കലാവിദ്യാ
ഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സൃഷ്ടികളെ
ക്കുറിച്ചും പഠനങ്ങളും ലേഖനങ്ങളും ഉണ്ടാകണം.
അതേപ�ോലെ അരികുവത്കരിക്കപ്പെട്ടു പ�ോകുന്ന
ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ കലയറിവുകളെ പ്രതിപാദിക്കു
ന്ന പംക്തിയും അനിവാര്യമാണ്.
കെട്ടിലും മട്ടിലും ഉള്ളടക്കത്തിലും പുതുമ നിലനിർ
ത്തുന്ന ചിത്രവാർത്ത തീർച്ചയായും കേരള-സമകാ
ലിക-കലയിലെ ഒരു വിപ്ലവമാണ്. കലയുടെ
പരിധികൾ വിസ്തൃതമാകട്ടെ, കലയറിവുകൾ വികേ
ന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടട്ടെ.

ധന്യ. എം. സി. എറണാകുളം

ചിത്രവാർത്ത മുറതെറ്റാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെ

ടുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷം. അക്കാദമി നടത്തുന്ന
കാക്കത്തൊള്ളായിരം ക്യാമ്പുകളേക്കാൾ പ�ൊതു
ജനങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാവുന്ന ഒരേയ�ൊരു സംരം
ഭമാണ് ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം എന്നുപറയാതെ
വയ്യ. ചിത്രവാർത്തയുടെ പഴയ ത്രൈമാസികകൾ
നിധി പ�ോലെ സൂക്ഷിക്കുന്ന കുറേ ചിത്രകാരന്മാരെ
കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പല സർവ്വകലാശാലയിലും അവ റഫ
റൻസായും സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണറിയാൻ
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കഴിഞ്ഞത്. ആ ഗുണനിലവാരം പുതിയ മാസികയ്ക്ക്
നിലനിർത്താൻ കഴിയും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കട്ടെ.
പടിഞ്ഞാറൻ കലയെ മഹത്തരമെന്ന് വാഴ്ത്തല�ൊ
ക്കെ ഇനിയും വേണ�ോ എന്ന് ത�ോന്നിപ്പോയി ചി
ത്രവാർത്തയുടെ മുഖചിത്രപരീക്ഷണം കണ്ടപ്പോൾ.
കുറേക്കൂടി സമകാലിക വിഷയങ്ങൾ ധ്വനിപ്പിക്കുന്ന
കവർ ആവുമ്പോൾ മലയാളത്തിലെ മറ്റ് ആനുക
ലികങ്ങൾ പ�ോലെ തന്നെ ചിത്രവാർത്തയെയും
പരിഗണിക്കാൻ വായനക്കാർ തയ്യാറാവും എന്നു
കരുതുന്നു.
മറ്റൊരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത് ഇതിന്റെ വി
തരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്. ലളിതകലാ അക്കാ
ദമി ഗ്യാലറികളിൽ ലഭ്യമാണെന്നറിഞ്ഞ് അവിടെ
ചെല്ലുമ്പോൾ മിക്കവാറും ''പുതിയ ലക്കം ഇവിടെ
എത്തിയില്ല'' എന്നോ ''പത്തെണ്ണമേ വന്നുള്ളു, വന്ന
പാടെ തീന്നു'' എന്ന മറുപടികളാണ് കിട്ടുന്നത്.
മലയാളത്തിലെ ഏകസമ്പൂർണ കലാമാസിക
ഏറ്റവും തുച്ഛമായ വിലയിട്ടിട്ടും അച്ചടിക്കുന്നവ
ആളുകളിൽ എത്തിച്ചേരുന്നില്ല എന്നത് നിരാശ
യുളവാക്കുന്നതാണ്. അതിന് അക്കാദമി മുൻകൈ
എടുത്തേ തീരൂ.

ഷിഫാറത്ത് സി.കെ., ക�ോഴിക്കോട്

വിപുലമായ ശ്രദ്ധ കിട്ടേണ്ടതും എന്നാൽ കാര്യ

മായ പ്രാധാന്യം നൽകാത്തതുമായ ചിത്രവാർത്ത
സ്ഥിരമായി ഇറങ്ങുന്നു എന്നത് കലാപഠിതാക്കൾ
ക്കും സഹൃദയർക്കും നൽകുന്ന ആഹ്ലാദം ചെറുതല്ല
എന്നറിയിക്കട്ടെ. ബിനാലെ കേന്ദ്രമായിട്ടുപ�ോലും
നമ്മുടെ ദൃശ്യകലാ അനുഭവങ്ങളും മനസ്സിലാക്കലു
കളും ഏറ്റവും താഴേത്തട്ടിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്ന
ത്. ചിത്രവാർത്ത പ�ോലുള്ള പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
കലാസംവാദത്തെ തിരിച്ചുക�ൊണ്ടുവരും എന്നു
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. വിജയകുമാർ മേന�ോൻ, ദാമ�ോദ
രൻ നമ്പിടി തുടങ്ങിയവർക്കൊപ്പം തന്നെ പുതുനിര
കലാനിരൂപകരെ കൂടി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം
നല്ലതുതന്നെ. ഹൃദയാഭിവാദ്യങ്ങൾ

വിന�ോദൻ കെ.ടി.കെ, വടകര

ചിത്രവാർത്തയുടെ ഉള്ളടക്കം അതിന്റെ മേന്മയിലും

സമഗ്രതയിലും മുന്നിട്ടു നില്ക്കുന്നു. രചനകളും ചിത്ര
ങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിൽ അണിയറ പ്രവർത്ത
കർ കാണിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ ശ്ലാഘനീയമാണ്. പ്രമുഖ
കലാകൃത്ത് കെ. പി സ�ോമനുമായുള്ള അഭിമുഖം
ശ്രദ്ധേയമായി. ഹൈ ആർട്ട് ല�ോ ആർട്ട് തുടങ്ങിയ
അക്കാഡമിക് വേർതിരിവുകളില്ലാതെ കല കൂടുതൽ
ജനകീയമാവേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത തന്റെ കലാ
ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹം പറ
യുന്നുണ്ട്. ഇതിന�ോടു ചേർത്തുവായിക്കേണ്ട ഒരു
സംഗതിയായിരുന്നു കടമ്പഴിപ്പുറം നാട്യശാസ്ത്രയിൽ
രണ്ടാഴ്ചയ�ോളം നടന്ന അക്കാഡമി അംഗം കൂടിയായ
ചിത്രകാരി ശ്രീജ പള്ളത്തിന്റെ ചിത്രപ്രദർശനം.
തികച്ചും ഗ്രാമീണ മേഖലയായ അവിടെ ഒരു
പാട് സാധാരണക്കാരായ ആളുകൾക്ക് ചിത്രങ്ങൾ
കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. കലയുടെ ജനകീയവത്ക്കര
ണം സാധ്യമാക്കുന്ന ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാ
ക്കാൻ കഴിയുന്ന നേതൃത്വമാണ് അക്കാഡമിയ്ക്കുള്ളത്
എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. മാസികയുടെ അച്ചടിയും
ലേ ഔട്ടും മികച്ച നിലവാരം പുലർത്തുന്നു. വരികളു
ടെ അവസാനം പദങ്ങൾ മുറിക്കുമ്പോൾ ചില്ലക്ഷരം
അടുത്ത വരിയുടെ തുടക്കത്തിൽ വരുന്നത് ഒഴിവാ
ക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു.

ആശംസകള�ോടെ. രാംദാസ് മായന്നൂർ

നന്നാവുന്നുണ്ട് .... അഭിനന്ദനങ്ങൾ
ഷജിത്ത് ആർ ബി. ക�ൊല്ലം

ആശംസകൾ...

പ്രവീൺ കൃഷ്ണ, ബഹറിൻ

ഏറെക്കാലമായുള്ള ആഗ്രഹമാണ് ചിത്രവാർത്തയു

ടെ പുന:പ്രസിദ്ദീകരണം. മാസികയുടെ വലുപ്പം പഴ
യതുതന്നെയാരുന്നു നല്ലത്. വലിപ്പക്കുറവ് ചിത്രങ്ങ
ളുടെ ആസ്വാദനത്തെ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം.

ആശംസകൾ, സുമേഷ് പി. ബി, തൃശൂർ
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മുഖരേഖ

ല�ോകകലയിലെ അനശ്വരമുഖങ്ങൾ, മുഹൂർത്തങ്ങൾ.

ഗ�ോഗിനിലെ മഞ്ഞത്തണലുകൾ

പ്ര

1848 ൽ പാരീസിൽ ജനിച്ച
പ�ോൾ ഗ�ോഗിൻ ഇംപ്രഷണിസ
ത്തിൽ തുടങ്ങി സ്വതസിദ്ധമായ
രചനാശൈലിയിലൂടെ ല�ോക
കലയിൽ ഇടം പിടിച്ച പ്രതിഭാ
ശാലിയാണ്. തലയ്ക്ക് മുകളിൽ
മായാവട്ടവും കൈയ്യിൽ പാമ്പു
മേന്തിയ സ്വന്തം ഛായാചിത്രം
ഗ�ോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് 1889 ലാണ്.
മരപ്രതലത്തിൽ ഓയിൽ കളറിൽ
രചിക്കപ്പെട്ട ഈ ചിത്രം നിരവധി
വായനകൾക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട്.
സ്വന്തം ഛായാചിത്രം അതിന്റെ
കണിശതകളെ ഉല്ലംഘിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് സ്വതന്ത്രചിത്രമായി മാറുന്നു
ഇവിടെ.
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തീകാത്മക'മെന്നും 'പ്രിമിറ്റീവ് ' എന്നും
വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദൃശ്യഭാഷയാണ് പ�ോൾ
ഗ�ോഗിനെ (1848-1903) എക്കാലത്തും പ്രിയപ്പെട്ട
താക്കുന്നത്. ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെയും മനു
ഷ്യരൂപങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും നിറവിന്യാസ
ത്തിലും ഗ�ോഗിൻ കൈക്കൊണ്ട ഇടപെടലുകൾ
തന്റെ സമകാലികരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ
ഒരിടം ഗ�ോഗിനു നേടിക്കൊടുത്തു. യൂറ�ോപ്യൻ
കലയുടെ എതിർസ്ഥാനത്ത് അനേകം അപരങ്ങ
ളെ കണ്ടത്താൻ കഴിയും. അത്തരമ�ൊരു 'അപരസ്ഥ
ലി'കളാണ് ഗ�ോഗിന്റെ കലാല�ോകം. പാശ്ചാത്യ
വൈദിക�ോന്മുഖ കലയിൽ നിന്ന് വിടുതി നേടുന്ന,
നവ�ോത്ഥാന നിറസങ്കല്പങ്ങൾക്കും വിഷയസ്വീ
കരണത്തിൽ നിന്നും വേറിട്ട് സഞ്ചരിച്ച സൗന്ദ
ര്യവഴിയാണ് പ�ോൾ ഗ�ോഗിനെപ്പോലുള്ളവരിൽ
കാണാൻ കഴിയുക. മിത്തും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും കൂടി
കലരുന്ന ഭൗമികവും മാനുഷികവുമായ ചിത്രപ്രതല
ങ്ങളാണ് അവ.
പ്രതീകാത്മക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ആദിമ മാതൃ
കകൾ പ�ോലെയാണ് ഗ�ോഗിന്റെ പല രചനകളും
കാണാൻ കഴിയുക. യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് ത�ോന്നിപ്പി
ക്കുന്ന മിഥ്യാടനങ്ങളാണവ. ജീവിതാസ്തിത്വത്തെ
പ്രതിയുള്ള സന്ദേഹങ്ങളായി പല കലാചരിത്രകാ
രും ഗ�ോഗിനിലെ വിഷാദസന്ധ്യകളെ വായിച്ചി
ട്ടുണ്ട്. 1889 ൽ രചിക്കപ്പെട്ട 'മഞ്ഞ ക്രിസ്തു' ല�ോക
കലയിലെ പതിനായിരക്കണക്കിന് ക്രൈസ്തവ
ബിംബങ്ങളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
അത് ഒരേ സമയം ദൈവികവും പ്രാകൃതികവുമായ,
ഭൗതികവും അതിഭൗതികവുമായ ജീവിതസന്ദർഭ
ത്തെ സൗന്ദര്യവസ്തുവായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.

മഞ്ഞ ക്രിസ്തു. പ�ോൾ ഗ�ോഗിൻ (1889)
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കലാചിന്തകൾ 8

വിജയകുമാർ മേന�ോൻ

ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സിന്റെ
ആവശ്യകത
ഏ

കല�ോകം എന്ന ചിന്ത ഏക സാമ്പത്തിക
ഘടന എന്നുകൂടി ആയത് 20-ാം നൂറ്റാണ്ടി
ന്റെ അവസാനമാണ്. 1980 - 90 കളിൽ കലയിൽ
ക്യൂറേഷൻ (Curation) ശക്തമായി. ക്യൂറേഷൻ
എന്നത് സംവിധാനം (Direction) ആണ്. ഒരു പ്ര
ത്യേക വീക്ഷണമെടുത്ത് എല്ലാം അതിലേക്ക് സം
യ�ോജിപ്പിക്കുന്ന ഈ സംവിധാന പ്രക്രിയ ഏതു
വിഷയത്തിലുമാകാം. ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്ര
ത്യേക വീക്ഷണമെടുത്ത് പലരുടേയും ലേഖനങ്ങൾ
സമാഹരിച്ച് (Editing) ഒരു ലേഖന സമാഹാരം
ഉണ്ടാക്കുക. ഒരു പ്രത്യേക വീക്ഷണ ക�ോൺ സ്വീ
കരിച്ച് ഡ�ോക്യുമെന്ററി ഉണ്ടാക്കുക, ഒരു സിനിമ
സംവിധാനം ചെയ്യുക എന്നിവയെല്ലാം വീക്ഷണ
സവിശേഷതകളുടെ പ്രകാശനമാണ്.
ക�ൊച്ചി-മുസരീസ് ബിനാലെ 2018ന്റെ ക്യൂറേറ്റർ
അനിത ദുബെ എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന
ഒരന്തരീക്ഷം (Inclusion) ആവണം വിഭാവനം ചെ
യ്യുന്നത് എന്നു പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ഭാരതം എന്ന
ഉപഭൂഖണ്ഡം ഇന്നമുഭവിക്കുന്ന സാംസ്കാരിക /
സാമ്പത്തിക / ബൗദ്ധിക / കലാവ്യവസ്ഥയെ പല
തരത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കുന്നു. ഫാഷിസം മുതൽ
ജനായത്ത സംവിധാനം വരെ പല തരത്തിൽ
കാണാവുന്ന ഭാരത സമകാലികതയാണ് അനിത
ദുബെ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് എന്നു വേണം ഗണി
ക്കുവാൻ. പലരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കലയെ പ്രതി
നിധാനം ചെയ്യാൻ പല മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ച്
കലാകാരന്മാർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ സമ്പ്രദായിക ചി
ത്രശില്പ പ്രദർശനം മുതൽ കെട്ടുകാഴ്ച വരെ അതിൽ
പ്രതീക്ഷിക്കണം. നേരിൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്ത
10 ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 മാർച്ച്

വർക്ക് (അംഗഹീനർ, കിടപ്പുര�ോഗികൾ, വൃദ്ധർ,
തുണയില്ലാത്തവർ...) സ�ോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ
പലരും എത്തിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്ന ബിനാലെയിലെ
കലാദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രധാന സംവേദന മാ
ദ്ധ്യമമാണ്, യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്
അവരുടെ ര�ോഗശയ്യയിൽ കിടന്ന് കാണാവുന്ന
തരത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ദൃശ്യങ്ങൾ അയച്ചുക�ൊടു
കുമ്പോൾ ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സ് (Secondary Source)
എന്ന ദൃശ്യസാദ്ധ്യത വളരെ പ്രസക്തമാകുന്നു. പകർ
പ്പുകളിലൂടെയും
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകളിലൂടെയുമാണ
ല്ലോ ല�ോക കല എവിടെയും കാണാറായത്.
ഒരു കലാരൂപം (Original രൂപം) ഒരു ഗ്യാലറി
യിൽ ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ അത് സ്മരണയിൽ ഒരു
നിഴൽപ�ോലെ നിലക�ൊള്ളും. എന്നാൽ യാന്ത്രിക
സംസ്കാരത്തിൽ അത് പുനർ നിർമ്മിച്ചാൽ
സ്വകാര്യസ്വത്തായി എന്നും സൂക്ഷിക്കാം. വാൾ
ട്ടർ ബഞ്ചമിനും അതിനുശേഷം പലരും സാങ്കേ
തിക ല�ോകത്തെ ഈ സവിശേഷത (Mechanical
Reproduction)യുടെ സാദ്ധ്യത പല തരത്തിൽ
സൈദ്ധാന്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു കലാരൂപത്തിന്റെ
(Original) ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുണ്ടെങ്കിൽ (ദ്വിതീയ സ്രോ
തസ്സ് - Secondary Source) അതെപ്പോഴും ഓർമ്മ
പുതുക്കാൻ സഹായിക്കും. ഒരു ഗ്യാലറിയുടെ പകർ
പ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ലൈബ്രറിയായി (Print
Form, Digital Library, Internet)ഏതു സമയത്തും
സന്ദർശിക്കാം. ഒരു പക്ഷേ കലാരൂപത്തിന്റെ
ഒറിജിനലിനേക്കാൾ സംവേദന ക്ഷമത യാന്ത്രിക
പകർപ്പുകൾക്കുണ്ടാകും. ഗ്യാലറിയുടെ സ്ഥലകാല
ത്തിൽ അവയെ പുനഃപ്രതിഷ്ഠിക്കാം. അതെപ്പോ

ഒരു കലാരൂപം ഗ്യാലറിയിൽ ഒരിക്കൽ കണ്ടാൽ അത് സ്മരണയിൽ
നിഴൽപ�ോലെ  നിലക�ൊള്ളും. അത് പുനർനിർമ്മിച്ചാൽ സ്വകാര്യസ്വ
ത്തായി എന്നും  സൂക്ഷിക്കാം.  നേരിൽ കാണാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക് 
സ�ോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പലരും എത്തിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്ന ബിനാലെയി
ലെ കലാദൃശ്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഒരു പ്രധാന സംവേദന മാധ്യമമാണ്, യാത്ര
ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്തവർക്ക്  അവരുടെ ര�ോഗശയ്യയിൽ കിടന്ന്  കാ
ണാവുന്ന തരത്തിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ ദൃശ്യങ്ങൾ അയച്ചുക�ൊടുക്കുമ്പോൾ
ദ്വിതീയ സ്രോതസ്സ്  എന്ന ദൃശ്യസാധ്യത വളരെ  പ്രസക്തമാകുന്നു.
പകർപ്പുകളിലൂടെയും ഫ�ോട്ടേഗ്രാഫുകളിലൂടെയുമാണല്ലോ  ല�ോകകല
എവിടെയും കാണാറായത്.

ഴും ഓർമ്മ പുതുക്കാൻ (Reference) ഉപകരിക്കും.
യഥാർത്ഥ ചിത്രമ�ോ (Original) പ്രതീതി ചിത്രമ�ോ
(Reproduction) ഏതാണ് ശക്തം എന്ന ച�ോദ്യ
ത്തിന് ഉത്തരം കാണുക പ്രയാസമാണ്. കാരണം
ഇന്ന് എല്ലാം പ്രതീതി ല�ോകത്താണ് (Virtual
Reality) കൂടുതൽ ശക്തമായി നിലക�ൊള്ളുന്നത്
അതിന്റെ പ്രസക്തിക്കു മുന്നിൽ ശരിയാഥാർത്ഥ്യം
(Actual Reality) ദുർബ്ബലമായിപ്പോകും. എപ്പോൾ,
എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും അതു കാണാം, ന�ോ
ക്കിയിരിക്കാം, അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച് ഓര�ോന്ന്
ഭാവനയിൽ കണ്ടെടുക്കാം എന്നതാണ് ചിത്രത്തി
ന്റെ (യഥാർത്ഥമ�ോ പ്രതീതിയ�ോ എന്തായാലും)
മാഹാത്മ്യം. ചിത്രവും ശില്പവും ഒരിക്കലും അടഞ്ഞ
യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. ഓര�ോ തവണ വായിക്കുമ്പോഴും
(കാണുമ്പോഴും) അത് പുതിയ അർത്ഥ / ആശയ
തലങ്ങൾ ഉണർത്തും. പുനർനവീകരണം ചിത്ര
ശില്പങ്ങളുടെ ഒരു സവിശേഷ പ്രതിഭാസമാണ്. ചി
ത്രശില്പരചന ഒരു 'ക്രിയ' (Action) ആണ്. അതിന്റെ
വായന 'പ്രതിക്രിയ' (Reaction) യാണ്. ഓര�ോ
തവണത്തെ കാഴ്ചയും പുതു അനുഭവങ്ങൾ നൽകും.
അതു സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ദുർബലമാണ് ചിത്രം
എന്നതാകാം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴി
വില്ല എന്നതാകാം. ഓര�ോ ചിത്രവും ഓര�ോരുത്തർ
ക്കും ഓര�ോ തവണയും ഓര�ോ പുതിയ അനുഭവം
നൽകുന്നു. സഹൃദയത്വം എന്ന് ഭാരതീയ ലാവണ്യ
ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതാണ്. ചിത്രം ധ്വനിപ്പി
ക്കുന്ന ചിഹ്നമാണ് ആധുനിക ഘടനാവാദത്തിലും
ഘടനാനന്തര വാദത്തിലും (Structuralism and post
Structuralism) പറയുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ക�ൊച്ചി ബിനാലെ 2018 ൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ട 
സൂയി വില്യംസന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ
‘മെസേജസ് ഫ്രം ദ അറ്റ്ലാന്റിക്
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കലാചിന്തകൾ

അത് ചിത്ര ശില്പങ്ങളിൽ ജൈവ വളർച്ചയാണ്.
ശങ്കുകൻ
ഒരു വസ്തുവെ അപ്പടി പകർത്തുന്നതല്ല, ചിത്രം.
ശങ്കുകന്റെ ചിത്ര - തുരഗത്യായത്തിൽ സ്വഭാവ�ോ
ക്തിയെ വിശദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ കുതിര, അതിന്റെ
ചിത്രം എന്ന രണ്ടവസ്ഥകളെ സ്വീകരിക്കുന്നു.
കുതിരയുടെ ചിത്രം കുതിരയല്ല ഒരു പ്രതലത്തിൽ
(Medium) കുതിരയുടെ 'ആകൃതി' (Shape) യുടെ 'രൂപ'
(Form)മാണത്. കുതിരയെ 'ധ്വനി'പ്പിക്കയാണ്
ചിത്രം ചെയ്യുന്നത് അത് വെറും കടലാസും / ക്യാൻ
വാസും ചായവും രേഖയും മാത്രമാണ്. അത് കുതി
രയല്ല ധ്വനിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണ്
ചിത്ര - തുരഗ ന്യായം. സ്വഭാവ�ോക്തി, വക്രോക്തി,
ധ്വനി എന്നിവയെല്ലാം ദൃശ്യ കലകളിൽ അതിശക്ത
വും സങ്കീർണ്ണവും ആണ്. ഒരാളുടെ ഛായാ ചിത്രം
(Portrait) അയാളല്ല. അയാളുടെ യഥാർത്ഥ ചിത്രമാ
കാം അത് പ്രതീതിയ�ോ ചിഹ്നമ�ോ ആയിരിക്കുന്നി
ടത്തോളം കാലം അത് കാഴ്ച്ചകാരന്റെ ഭാവനയെ
പലതരത്തിൽ ഉണർത്തും ആകാശത്തുകൂടി സഞ്ച
രിക്കുന്ന മേഘങ്ങളെ ന�ോക്കി കുട്ടികൾ ഭാവനാല�ോ
കത്ത് ആനയെയും കുതിരയെയു മ�ൊക്കെ കാണുന്നു.
മേഘമല്ല, കുട്ടികളുടെ ഭാവനയാണ് പ്രധാനം കാ
ളിദാസന് അത് സന്ദേശവാഹകനായിത്തീർന്നു.
കുട്ടികളുടെ ജൈവഭാവന ഉണർത്താനുള്ള രാസ
ത്വരകം മാത്രമാണ് മേഘരൂപം. അങ്ങനെ ഓര�ോ
തരത്തിൽ ഊരാനും പ്രതിപ്രവർത്തിക്കാനും കഴി
വില്ലാത്ത മനസ്സിന് ചിത്രം അടഞ്ഞതായി (Closed)
ത�ോന്നിക്കാം. എന്നാൽ പുനർ നവ ഭാവനയുള്ള മന
സ്സിന് അത് തുറന്നതായി (Openended) ത�ോന്നും.
സെസാന്റെ 'ആപ്പിൾ' (Apple) ചിത്രങ്ങൾ,
ആപ്പിൾ അല്ല. സെസാൻ ചെയ്ത വർണ്ണ രൂപങ്ങളി
ലൂടെയുള്ള ധ്വനിയാണ്. അവ 'സെസാന്റെ ആപ്പിൾ'
(Cezanne's Apple) ആണ്, ആപ്പിൾ അല്ല ഈ
ജൈവ അസ്തിത്വമാണ് ഓര�ോ ചിത്രത്തിന്റയും
ഉണ്മ. ഒരു കാലത്ത് യഥാർഥ ശൈലി വന്നപ്പോ
ഴാണ് മനുഷ്യഭാവന മുരടിച്ചത്. ഓര�ോ ചിത്രവും
ശില്പവും അതിന്റെ ഗണിത ലാവണ്യം (Geometric
aesthetics) കൂടി കാണിക്കുന്നു. താലമാനങ്ങളും
തുലനവും (Measurement / Econometry, Balance)
ഇല്ലാത്ത ഒന്നും പ്രകൃതിയിലില്ല. അതാണ് ചിത്ര,
ശില്പ, വാസ്തു, സസ്യ, പ്രപഞ്ച തുലനം (Balance).
ഒരു ശില്പമാകുന്നതിനു മുൻപ് ഒരു കല്ല് വെറും
കല്ലാണ്, മണ്ണ് വെറും മണ്ണാണ്, മരം വെറും മരമാണ്,
അതിൽ ഏതെങ്കിലും ദൈവരൂപമുണ്ടാക്കിയാലും
അത് ദൈവരൂപമാകില്ല. ചില ചടങ്ങുകൾകൂടി
അതിന�ോട് ചേർത്ത് അതിന്റെ സാധാരണ സ്ഥല
(Common Place)ത്തു നിന്നു മാറ്റി 'ദേവസ്ഥല'ത്ത്
(Divine Place) പ്രതിഷ്ഠിച്ചാൽ ആ നിമിഷം മുതൽ
അത് ദൈവമായി, കല്ലല്ല ശില്പിയുടെ കരവിരുത്,
അയാളുടെ താലമാന വിജ്ഞാനം, വിഗ്രഹ ലക്ഷ
ണബ�ോധം, ആചാരം, വിശ്വാസം എല്ലാം ചേർന്ന
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സംസ്കാരമാണ് അതിനെ ദൈവമാക്കുന്നത്. സ്ഥ
ലകാലങ്ങളിലെ അതിന്റെ അസ്തിത്വം അതിന്റെ
സംസ്കാര
ചിഹ്നമാണ്.
സാഹിത്യത്തിൽ
ദേശത്തെ എഴുതുക എന്നു പറയും. ചിത്രത്തിൽ
സംസ്കാരത്തെ ദൃശ്യഭാഷയിൽ എഴുതും അതിന്റെ
ഭാഷ ശ്രദ്ധിച്ചാലേ (ഗ്രഹിച്ചാലേ) അതു വായിക്കാ
നാകൂ. പണ്ടെന്നത്തേക്കാൾ ദൃശ്യഭാഷ പ്രതീതി
ഭാഷയായി മാറിയപ്പോൾ ഏതു ചിത്രവും രേഖാ
വർണ്ണം എന്നിവയെല്ലാം ചേർന്ന ഒരു സംവിധാനം
/രചന (Compositionി) ആയിത്തീർന്നു. അത്
കാഴ്ചക്കാരനിലുണർത്തുന്ന
ഭാവപരിണാമങ്ങളാ
ണ് മനുഷ്യദൃശ്യബ�ോധത്തിന്റെ സത്ത അത�ൊരു
സാമൂഹ്യ സംവാദം (Civic Discourse) ആയിത്തീ

പ�ോൾ സെസാന്റെ പെയിന്റിംഗ്, ഓയിൽ ഓൺ ക്യാൻവാസ്, 1878

രാം. അപ്പോഴത് ചരിത്ര, സംസ്കാര ചിഹ്നമാകും.
സാഹിത്യം, സംഗീതം, നൃത്തം, നാടകം എന്നിവ
യെല്ലാം പ�ോലെ ചിത്ര ശില്പങ്ങളും ജൈവഭാവനയു
ടെ (Organic Imagination) തലങ്ങളാണ് ഉണർത്തു
ന്നത്.
ജൈവതലങ്ങൾ ഉണർത്തിയിരുന്ന കലാരൂപ
ങ്ങൾ ക�ോർപ്പറേറ്റ് സമ്പദ്ഘടനയിൽ വ്യവസായാ
നന്തര (Post - Industrial) അവസ്ഥയാണ് കണ്ടുവരു
ന്നത്. ക�ോർപ്പറേറ്റുകളുടെ സമ്പത്ത് ഇന്ന് ഷെയർ
മാർക്കറ്റിലെ ഓഹരിയാണ്. അതിൽ ക�ോർപ്പറേറ്റ്
ഭീമന്മാർക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും കടമെടുക്കാം.
കൃഷി നശിച്ചാൽ ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കി

ല്ല. അംബാനിയുടെ മകളുടെ, പ്രിയങ്കാ ച�ോപ്രയുടെ
കല്യാണം ഷെയർ മാർക്കറ്റിനെ ബാധിക്കും. പ�ൊ
തുജനങ്ങളുടെ ധനം ക�ൊണ്ട് വലിയ ക�ോർപ്പറേറ്റ്
സാമ്രാജ്യം കെട്ടിപ്പൊക്കാം. പഴയ സത്യം ഇന്ന്
മാറിക്കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ സത്യാനന്തര അവസ്ഥ
(Post - Truth) സാമൂഹ്യ, സാമ്പത്തിക, രാഷ്ട്രീയ
ശക്തികളുടെ കൈയിലെ ഉപകരണമാണ്. അതു
ക�ൊണ്ടുതന്നെ കല ഇന്ന് ഏറ്റവും ശക്ത നുണയായ
സത്യാനന്തര (Post - Truth) അവസ്ഥയുടെ ചിഹ്ന
മാകുന്നു. ഈ ഘട്ടത്തിലാണ് കലയെകുറിച്ച്, പ്ര
ത്യേകിച്ച് ദൃശ്യഭാഷയെ കുറിച്ച് വിവിധ വീക്ഷണ
ങ്ങൾ പ്രസക്തമാകുന്നത്.
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അജന്താ  ചിത്രശൈലിയുടെ ആരംഭത്തിനുശേഷം ചുവർചിത്ര രചനാ
സമ്പ്രദായം ഭാരതത്തിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക്  അതിഗംഭീര
മായ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായി. രേഖകളുടെ പ്രാധാന്യം, ആത്മീ
യസ്വഭാവം, വിശാലത, ശൈലീവൽകരണം, അലങ്കരണ സ്വഭാവം
എന്നിവയെല്ലാം  തന്നെ  അജന്താചിത്രങ്ങളുടേയും പ�ൊതുവേ  ഭാരതീയ 
ചിത്രകലയുടേയും പ�ൊതുസ്വഭാവവും പ്രത്യേകതയുമാണ്.
തലയ�ോലപറമ്പ്  ഡി. ബി ക�ോളേജിൽ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
സംഘടിപ്പിച്ച ശില്പശാലയിൽ കെ. യു. കൃഷ്ണകുമാർ നടത്തിയ പ്രഭാഷ
ണത്തിൽ നിന്ന്.

ചുമർചിത്രകല
ശൈലികൾ, സ്വാധീനങ്ങൾ

ല�ോ

ഭീം ഭേട്ക
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കത്തിന്റെ പലഭാഗത്തും ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്ന ചുമർ
ചിത്രകലയുടെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് അതി പ്രാ
ചീനങ്ങളായ ഗുഹാചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ്. അലഞ്ഞുനടന്ന്
വേട്ടയാടിയും കൂട്ടംകൂടിയും ജീവിച്ചിരുന്ന പ്രാചീനമനുഷ്യരുടെ
സംഭാവനയാണ് ഈ ഗുഹാചിത്രങ്ങൾ. നൃത്തസമാനമായ മനുഷ്യ
രൂപങ്ങൾ, നായാട്ടുരംഗങ്ങൾ, അമ്പും വില്ലും ഏന്തിയ മനുഷ്യർ,
മൃഗരൂപങ്ങൾ, സൂചക ചിഹ്നങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാനമായും
ഗുഹാചുമരുകളിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ. അതിശക്തവും ലാളിത്യമാർ
ന്നതുമായ രചനാ രീതിയും ശൈലീവത്കരണവും ഗുഹാചിത്ര
ങ്ങളുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകതയായി കരുതുന്നു. മൃഗക്കൊഴുപ്പുകളും,
രക്തവും, മരപ്പശയും, കരിയും, ഇലച്ചാറുകളും ഉപയ�ോഗിച്ചാണ്
ഇവർ രചന നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ല�ോകത്തിന്റെ വിവിധ പ്ര
ദേശങ്ങളിലും ഭാരതത്തിലും കണ്ടെത്തിയ ഈ ഗുഹാചിത്രങ്ങ
ളിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ കലാചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത്. അത�ോ
ട�ൊപ്പം തന്നെ ശില്പസമാനമായ രീതിയിൽ വിവിധ തരത്തിലുള്ള
ആയുധങ്ങളും കല്ലുളികളും പാറക്കെട്ടുകളുടെ രൂപപ്പെടുത്തലുകളും
അവരുടെ ശില്പ രചനാ പാടവം നമ്മെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു.
മധ്യപ്രദേശിലെ ഭിം ഭട്ക (ഭ�ോപാലിന് സമീപം) ഉത്തർപ്ര
ദേശിലെ മിർസാപുർ, ബാന്ദ്ര, സിംഗൻപൂർ, ഉത്തരാഞ്ചലിലെ
അൽമ�ോറയ്ക്കു സമീപമുള്ള ഗുഹകൾ തുടങ്ങി ഉത്തരേന്ത്യൻ പ്ര
ദേശങ്ങളിലെ അനേകം ഗുഹാസങ്കേതങ്ങളിലും തമിഴ്നാട്ടിലെ
കേയമ്പത്തൂരിനും, മാവഡെയ്ക്കും സമീപത്തുനിന്നും കേരളത്തിലെ
മറയൂർ (ഇടുക്കി) പ്രദേശത്തെ ‘എത്തോലൈ’ ഗുഹകൾ വയനാ
ട്ടിലെ എടക്കൽ ഗുഹകൾ, നെയ്യാറ്റിൻകരയ്ക്കടുത്തുള്ള പാണ്ഡവൻ
പാറ, കാസർക�ോട്ടെ ഏറ്റുകടുക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുരാതന

അജന്ത മ്യൂറൽ

മനുഷ്യർ വരച്ചതും ക�ൊത്തിയെടുത്തതുമായ ചിത്ര
ങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നു രൂപം ക�ൊണ്ട
സിന്ധൂനദീതട സംസ്കാര കാലഘട്ടത്തിന്റെ സം
ഭാവനയായ ധാരാളം മുദ്രകളിൽ നിന്നും ടെറാക�ോ
ട്ട ശില്പങ്ങളിൽ നിന്നും കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്നതും
സാങ്കേതികത്തികവുള്ളതുമായ കലാമൂല്യം ഏറെയു
ള്ള ധാരാളം സൃഷ്ടികൾ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിഞ്ഞി
ട്ടുണ്ട്.
ഗുപ്ത-വാകാടകരുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഏകദേശം
BC200നും 700നും ഇടയ്ക്ക് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട അജന്താ
-എല്ലോറ ഗുഹാചുമരുകളിൽ വരച്ച ചുമർ ചിത്രങ്ങ
ളിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മുടെ ചുമർചിത്ര പാരമ്പര്യം
ആരംഭിക്കുന്നത്. മലയുടെ ചുമരുകൾ ക�ൊത്തിത്തു
രന്ന് ശില്പഭംഗിയ�ോടെ നിർമ്മിച്ച 30ൽ അധികം
വരുന്ന ചൈത്യങ്ങളിലും വിഹാരങ്ങളിലുമായാണ്
ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രാചീന ഗുഹാചിത്ര
ങ്ങളിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി, പ്രത്യേകം തയ്യാ
റാക്കിയ പ്രതലത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായരീതിയിൽ
ഭിത്തി തയ്യാറാക്കി, കനം കുറഞ്ഞ ഒരു പരുക്കൻ
പ്രതലവും അതിനു മുകളിൽ ഒരു മിനുത്ത പ്രതല
വും തയ്യാറാക്കി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത
പ്രകൃതിവർണ്ണങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് ചിത്രരചന
നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. മഹായാന - ഹീനയാന
കാലഘട്ടത്തിന്റെ അമൂല്യ സംഭാവനയായ ഈ ചി

ത്രങ്ങൾക്ക് വിഷയമായത് ബുദ്ധന്റെ ജനനം മുതൽ
പരിനിർവ്വാണം വരെയുള്ള വിവിധ കലാസന്ദർഭങ്ങ
ളാണ്. അത�ോട�ൊപ്പം ജാതക കഥകളും ചിത്രീകര
ണവിഷയങ്ങളാണ്. പക്ഷിമൃഗാദികളുടേയും പുഷ്പ
ലതാദികളുടേയും ചിത്രങ്ങൾ അതിമന�ോഹരമായി
വരച്ചിരിക്കുന്നു. ഗുഹാചുമരുകളിലും മുകൾഭാഗത്തും
ധാരാളം ഡിസൈനുകൾ മന�ോഹരമായി വരച്ചി
രിക്കുന്നു. വിഷയാവിഷ്കരണരീതികൾക�ൊണ്ടും,
രചനാശൈലികൾക�ൊണ്ടും, സൗന്ദര്യവത്കരണം
ക�ൊണ്ടും ഇവിടുത്തെ ചിത്രങ്ങൾ ല�ോകപ്രശസ്തങ്ങ
ളാണ്.
കൈമുദ്രകൾ
ക�ൊണ്ടും,
നേത്രചലനങ്ങൾ
ക�ൊണ്ടും ഭാവവിചാരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്ന
ഭാരതീയ ചിത്രകലാദർശനം പൂർണ്ണമായും ഉൾ
ക്കൊണ്ടവയാണ് അജന്തയിലെ ചിത്രങ്ങൾ. രേഖ
കളുടെ പ്രാധാന്യം, ആത്മീയസ്വഭാവം, വിശാലത,
ശൈലീവൽകരണം,
അലങ്കരണ
സ്വഭാവം
എന്നിവയെല്ലാം തന്നെ അജന്താചിത്രങ്ങളുടേയും
പ�ൊതുവേ ഭാരതീയ ചിത്രകലയുടേയും പ�ൊതു സ്വ
ഭാവവും പ്രത്യേകതയുമായി കരുതി വരുന്നു. ഗുഹാ
ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ചിത്രരചനക്കാ
വശ്യമായ പ്രത്യേക പ്രതലങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുവാനും
അതിനു വേണ്ടുന്ന സാങ്കേതിക രീതികൾ വികസി
പ്പിക്കുവാനും ചിത്രീകരണവിഷയങ്ങൾ ചിട്ടയ�ോടെ
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ക്രമീകരിക്കുവാനും വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ നൂറ്റാണ്ടുക
ള�ോളം നിലനിൽക്കത്തക്കരീതിയിൽ ആവിഷ്ക
രിക്കുവാനും അജന്തയിലേയും എല്ലോറയിലേയും
ചിത്രകാരന്മാർക്ക് സാധിച്ചു. അജന്താ ഗുഹകളിൽ
നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എല്ലോറഗുഹയിൽ ബുദ്ധവി
ഷയങ്ങൾക്കു പുറമേ ജൈന ഹൈന്ദവവിഷയങ്ങളും
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. നൂറ്റാണ്ടുകളെ അതിജീവിച്ച്
ഇവയെല്ലാം ഇന്നും നില നിന്നു വരുന്നു. മഹത്തായ
ഈ ചിത്ര പാരമ്പര്യ സംസ്കാരം തുടർന്ന് ശ്രീലങ്ക,
ചൈന, തായ്ലന്റ്, ജപ്പാൻ, ബർമ്മ, ഇന്തോനേഷ്യ,
നേപ്പാൾ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുക
യും വ്യത്യസ്തമാർന്ന ശൈലികളാലും വിഷയാവി
ഷ്കരണത്താലും അതി സമ്പന്നമായ ചുമർചിത്ര
സമ്പ്രദായങ്ങൾ അവിടെ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു.
അജന്താ ചിത്രശൈലിയുടെ ആരംഭത്തിനുശേ
ഷം ചുവർചിത്ര രചനാ സമ്പ്രദായം ഭാരതത്തിന്റെ
വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് അതിഗംഭീരമായരീതി
യിൽ പ്രചരിക്കുകയുണ്ടായി. രാജസ്ഥാൻ, ഒറീസ്സ,
കാശ്മീർ, കേരളം, ആന്ധ്ര, തമിഴ്നാട്, കർണ്ണാ
ടക, ഹിമാചൽ, സിക്കിം, മഹാരാഷ്ട്ര, ഗുജറാത്ത്
തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ചുവർചിത്ര
രചനാരീതിയും സമ്പ്രദായവും വ്യത്യസ്തതയാർന്ന
ശൈലിയിലും രചനാരീതികളിലും വിഷയങ്ങളിലും
രൂപം പ്രാപിക്കുകയും ഏറെ പ്രചരിക്കുകയും ജനകീ
യമാവുകയും ചെയ്തു.
ഏഴാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ
പല്ലവരാജാക്കന്മാരുടെ
കാലത്ത് നിർമ്മിച്ച കാഞ്ചീപുരത്തെ കൈലാസ
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നാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ അതിമന�ോഹര ശില്പങ്ങളിൽ
പ്രകൃതിവർണ്ണങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ച് അലങ്കരിച്ചതി
ന്റെ അവശേഷിപ്പുകൾ ഇന്നും കാണാവുന്നതാണ്.
ചുമരിലെ ഒഴിഞ്ഞഭാഗങ്ങളിലും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച്
അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു. ചിത്രപണികളാലും വാസ്തു
ശില്പഭംഗിയാലും കൈലാസനാഥക്ഷേത്രം ഏറെ
പ്രശസ്തമാണ്. രാജരാജ ച�ോളന്റെ കാലത്ത് 11-ാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ച തഞ്ചാവൂരിലെ ബൃഹദേശ്വര
ക്ഷേത്രത്തിലെ ചുമർചിത്രങ്ങളും രചനാശൈലി
കൾക�ൊണ്ടും വിഷയാവിഷ്കാരം ക�ൊണ്ടും ഏറെ
പ്രശസ്തമാണ്. ച�ോളഭരണത്തിന് അവസാനം കുറി
ച്ചുക�ൊണ്ട് പിന്നീട് രാജ്യം ഭരിച്ച നായക് രാജവം
ശത്തിലെ രാജാക്കന്മാരും ചിത്രശില്പകലകൾക്ക്
ഏറെ പ്രോത്സാഹനം നൽകിയിരുന്നു. ആന്ധ്ര,
കർണ്ണാടക പ്രദേശങ്ങൾ ഭരിച്ചിരുന്ന വിജയ നഗര
രാജാക്കന്മാരും ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ചിത്രശി
ല്പികൾക്ക്, (ഹംപി) അവയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ഏറെ
സംഭാവനകൾ നൽകിയവരായിരുന്നു. ആന്ധ്രാപ്ര
ദേശിലെ ലേപാക്ഷി കർണ്ണാടകത്തിലെ ബദാമി
എന്നിവിടങ്ങളിൽ ചാണക്യ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭര
ണകാലത്തെ സംഭാവനകൾ കാണാവുന്നതാണ്.
രാജസ്ഥാൻ, കേരളം, സിക്കിം, ഒറീസ്സ, പഞ്ചാബ്
തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ചുമർചിത്രരചനാരീ
തി ഏറെ സമ്പന്നമായ രീതിയിൽ പ്രചരിക്കുകയും
വികാസം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രത്യേകിച്ചു രാ
ജസ്ഥാനിലും, കേരളത്തിലും. കലാ പ്രോത്സാഹന
ത്തിന് ഏറെ പ്രാധാന്യം നൽകിയ രാജ്പത് രാജാ
ക്കന്മാർ ക�ൊട്ടാരങ്ങളിലും, ക്ഷേത്രങ്ങളിലും, പ�ൊതു
മന്ദിരങ്ങളിലും ചിത്രങ്ങൾ വരപ്പിക്കുകയും പ്രോത്സാ
ഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്പൂർ, ബി
ക്കാനീർ, ഉദയ്പൂർ, ശെഖാവതി, ബുണ്ടി, അജ്മീർ,
ജ�ോഥ്പൂർ, ക�ോട്ട തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ചു
മർചിത്ര കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ ഏറെ പ്രശ
സ്തമായി. പുരാണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ചിത്രര
ചന നിർവ്വഹിക്കുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം
യുദ്ധരംഗങ്ങൾ, പ്രാദേശികസംഭവങ്ങൾ, ആഘ�ോ
ഷചിത്രങ്ങൾ, രാധാകൃഷ്ണ പ്രണയചിത്രങ്ങൾ എന്നി
വയും ധാരാളമായി വരച്ചു. ചുമർചിത്രകലയുടെ പാ
രമ്പര്യം പ�ോലെ തന്നെ അതിസമ്പന്നമായ ഒരു
ആദിവാസി-ഗ�ോത്ര-ഗ്രാമീണ ചിത്രരചനാ പാര
മ്പര്യം കൂടി അവകാശപ്പെടാവുന്നതാണ് ഭാരതീയ
ചിത്രപാരമ്പര്യത്തിന്. അതുപ�ോലെത്തന്നെ സമ്പ
ന്നമായ ചുരുൾ ചിത്രപാരമ്പര്യവും മിനിയേച്ചർ ചി
ത്രപാരമ്പര്യവും നമുക്കുണ്ട്.
ബീഹാറിലെ മിഥില ജില്ലയിൽ സ്ത്രീകൾ വരയ്ക്കു
ന്ന ‘മധുബനി’ ചിത്രകല (മധുബനിയിലെ ജിത്
വാർപൂർ, ചിറി, രൺധി), മഹാരാഷ്ട്രയിലെ താനെ
ജില്ലയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും വളർന്നു വി
കസിച്ച ‘വർളി ചിത്രകല’ മധ്യപ്രദേശിലെ ബസ്തർ
പ്രദേശത്തെ ആദിവാസി ചിത്രരചനാ രീതിയായ
‘ഗ�ോണ്ട്പെയിന്റിംഗ് ’ ഗുജറാത്തിലും ആസ്സാമിലും

കേരള മ്യൂറൽ

പുരാണങ്ങളെ  അടിസ്ഥാനമാക്കി  ചിത്രരചന നിർവ്വഹിക്കുന്ന
തിന�ോട�ൊപ്പം തന്നെ യുദ്ധരംഗങ്ങൾ, പ്രാദേശികസംഭവങ്ങൾ,
ആഘ�ോഷചിത്രങ്ങൾ, പ്രണയചിത്രങ്ങൾ എന്നിവയും  പാര
മ്പര്യകലയിൽ കാണാം. മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്താണ്  
പേഴ്സ
 ്യയിൽ നിന്നും  ‘പേപ്പർ’ എത്തുന്നതും പേപ്പറിൽ ചിത്ര
ങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്ന പേഴ്സ
 ്യൻ പാരമ്പര്യം  വ്യാപിക്കുകയും  ‘മുഗൾ
ചിത്രശൈലി’ രൂപപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത്.
കാണുന്ന പിത്തോറ ചിത്രങ്ങൾ, തെലുങ്കാനപ്രദേ
ശത്ത് സമ്പന്നമായ ചെറിയൽ ചിത്രങ്ങൾ എന്നി
വയെല്ലാം ഭാരതത്തിന്റെ ഗ്രാമീണചിത്ര പാരമ്പര്യം
സമ്പന്നമാക്കുന്ന രചനാരീതികളാണ്.
പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മിഡ്നാപൂർ പ്രദേശത്ത്
പ്രചരിച്ച ‘പടചിത്രം’ രാജസ്ഥാനിലെ ആദിവാസി
വിഭാഗമായ ഭീലുകൾ വരക്കുന്ന ഭീൽ ചിത്രങ്ങൾ
(പാബുജി കാ പടാ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു) എന്നിവ
ഭാരതീയ ചുരുൾ ചിത്രപാരമ്പര്യത്തിന്റെ മഹത്വം
വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ശ്രീകാളഹസ്തി പ്രദേശത്ത്
പ്രചരിച്ച ‘കലംകാരി’ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത് തുണി
യിലാണ്. ഈ ചിത്രശൈലികൾ എല്ലാംതന്നെ ഭാ
രതത്തിന്റെ ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം ഉൾക്കൊണ്ടവയും
രചനാ രീതികൾ ക�ൊണ്ടും ശൈലികൾക�ൊണ്ടും
അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നവയുമാണ്.
15-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മുഗൾ രാജാക്കന്മാരുടെ
കാലത്ത് ഭാരതത്തിൽ ‘പേപ്പർ’ പേഴ്സ്യയിൽ

നിന്നും എത്തുന്നതും തുടർന്ന് പേപ്പറിൽ ചിത്രങ്ങൾ
വരയ്ക്കുന്ന പേഴ്സ്യൻ പാരമ്പര്യം ഭാരതത്തിൽ വ്യാ
പിക്കുകയും മിനിയേച്ചർ ചിത്രരചനാരംഗത്ത് പ്രശ
സ്തമായ ‘മുഗൾ ചിത്രശൈലി’ രൂപം പ്രാപിക്കുകയും
ചെയ്തു. ചുമർചിത്ര ശൈലിയിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമാ
യി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വർണ്ണങ്ങൾ ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് ചെറിയ പേപ്പറുകളിൽ അതിമന�ോഹരമായി
വരച്ച മിനിയേച്ചർ പെയിന്റിംഗുകൾ ഇന്ത്യൻചിത്ര
കലയുടെ മറ്റൊരു സൗന്ദര്യം നമുക്കു മുന്നിൽ തുറന്നി
ടുന്നു.
പ്രകൃതിയും കാലവും മിനിയേച്ചർ ചിത്രകാരന്മാർ
ക്ക് പ്രിയമായിരുന്നു. രാമായണവും, മഹാഭാരതവും,
ഗ്രാമീണകഥകളും ആഘ�ോഷങ്ങളും, യുദ്ധരംഗങ്ങ
ളും അവർ വരച്ചു. വ്യത്യസ്തരാഗങ്ങളെ അടിസ്ഥാന
മാക്കിയും ചിത്രകാരന്മാർ ഏറെ വരച്ചു. മുഗൾ രാ
ജാക്കന്മാരുടെ ഭരണകാലത്ത് വളർന്നു വികസിച്ച
ഈ ചിത്രകലാരീതി ഭാരതീയ കലാ ചരിത്രത്തിൽ
സുവർണ്ണലിപികളാൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
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ദാമ�ോദരൻ  നമ്പിടി

പാരമ്പര്യ കലാപശ്ചാത്തലമ�ോ 
ഫൈനാർട്സ് ക�ോളേജ് പഠനമ�ോ  
ഇല്ലാതെ നിരന്തരം കലാപ്രക്രിയയിൽ
ഏർപ്പെട്ടു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന അപൂർവ്വം 
ചിലരുടെ ഇടങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ
നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.  ഓസ്റ്റിൻ ക�ൊഞ്ചിറ
ഈ ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കലാകാരനാ
കുന്നു. ആധുനികതയുടെ മിഥ്യാടനങ്ങളെ 
ഓസ്റ്റിൻ ദൃശ്യവത്കരിച്ച വിധം വായിക്കു
ന്നു ഇത്തവണ.

സ

മകാലീന കേരള ശില്പചിത്രകലാ മണ്ഡലം
വിസ്മയകരമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമാ
യിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കലാപ്രവർത്തനം ഗൗര
വമായെടുക്കുകയും നിരന്തരം ആ പ്രക്രിയയിൽ
ഏർപ്പെടുകയും എന്നാൽ സ്വന്തം വാല്മീകത്തിൽ
ഒളിച്ചു താമസിച്ചു ക�ൊണ്ട് പ�ൊതു സമൂഹത്തിൽ
വരാൻ മടിക്കുന്ന അപൂർവ്വം കലാകാരന്മാർ നമ്മുടെ
ഇടയിൽ തന്നെയുണ്ട്. ഒരു കേരളീയ കലാകാരൻ
എന്ന വിവക്ഷ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ
അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി പല അടരുക (Layers)
ലാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് കാണാ
ന�ൊക്കും. നാല് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപ് കൃത്യമായി
പറഞ്ഞാൽ 1975-ൽ ആണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ
ഫൈനാർട്സ് ക�ോളേജ് തുടങ്ങുന്നത്. നാഷണൽ
ഡിപ്ലോമയും പിന്നീട് ബിരുദവും നേടാനുതകുന്ന
ഒരു കലാലയമായി മാറി, മാവേലിക്കര, തൃപ്പൂണി
ത്തുറ, തൃശ്ശൂർ ഇവിടെയ�ൊക്കെ സഹകലാലയങ്ങ
ളും ഇത�ോട�ൊപ്പം കാണാം. എന്നാൽ ഇതിനപ്പുറം
എത്രയ�ോ പ്രാദേശിക കലാസ്ഥാപനങ്ങൾ കേരള
ത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ഉണ്ട്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ്,
ഡിപ്ലോമ, ബിരുദം, ബിരുദാനന്തരബിരുദം, ഡ�ോ
ക്ടറേറ്റ് ഇങ്ങനെ കലയുടെ വിവിധ ശ്രേണിയിൽ
വിഹരിക്കുന്നവരെ, മലയാളി കലാകാരന്മാരെ നമു
ക്കറിയാം. ഈ കലാന്വേഷണം വിന്ധ്യനപ്പുറത്ത്
ബറ�ോഡ, ശാന്തിനികേതൻ, ഡൽഹി, ഹൈദ്രാബാ
18 ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 മാർച്ച്

ഓസ്റ്റിൻ ക�ൊഞ്ചിറയുടെ പെയിന്റിംഗ്,
ഓയിൽ ഓൺ ക്യാൻവാസ്, 152 cm X 208 cm, 2018

ദ്, ബനാറസ് (പഴയ മദ്രാസ് സ്ക്കൂൾ മറക്കുന്നില്ല)
തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലേക്ക് കേരളീയ കലാകാരന്മാർ
ചേക്കേറുന്നതായും നാം കാണുന്നു. ഒരുപക്ഷേ,
നമ്മൾ മറക്കുന്ന മറ്റൊരിടം കൂടി കേരള ചിത്രകലാ
ചരിത്രത്തിൽ ഉണ്ട്. ചുവർ ചിത്രകല, ചുട്ടി, മുഖമെ
ഴുത്ത് എന്നിങ്ങനെ ദൃശ്യഭംഗി പകരുന്ന കലാഭാഷ

യന്ത്രനാഗരികതയുടെ
കാമനകൾ
ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 മാർച്ച്
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ഓയിൽ ഓൺ ക്യാൻവാസ്, 100 cm X 140 cm, 1992

- കളമെഴുത്ത്, മുടിയേറ്റ്, തെയ്യം, പടയണി തുടങ്ങി
ഒട്ടേറെ പ്രാദേശിക കലാരൂപങ്ങളിലൂടെ നമുക്കു
കാണാൻ കഴിയുന്നു. കേരളീയ കലാസംസ്കൃതി
ഇതെല്ലാം ചേർന്നു ക�ൊണ്ടുള്ള ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാന
മായേ ഒരു അന്വേഷകന് കാണാനാവു എന്നതാണ്
സത്യം. എന്നാൽ ഒരു പാരമ്പര്യ കലാപശ്ചാത്തല
വും ഫൈനാർട്സ് ക�ോളേജ് പഠനവും ഇല്ലാതെ നി
രന്തരം കലാപ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെട്ടു ക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്ന അപൂർവ്വം ചിലരുടെ ഇടങ്ങൾ (Studios) നമ്മുടെ
ഇടയിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ഓസ്റ്റിൻ ക�ൊഞ്ചിറ അഥവാ ഓസ്റ്റിൻ ഈ ശ്രേ
ണിയിൽപ്പെട്ട ഒരു കലാകാരനാകുന്നു. അനന്തപുരി
യിൽ മ്യൂസിയം കവലയിൽ നിന്ന് ഒരു വിളിപ്പാട്
അകലെയാണ് ഓസ്റ്റിന്റെ സ്റ്റുഡിയ�ോ. മൂന്നു നില
കെട്ടിടത്തിന്റെ പടികൾ കടന്ന് മുകളിലുള്ള സ്റ്റുഡി
യ�ോ കവാടം തുറന്നപ്പോൾ അത�ൊരു വിസ്മയ കലാ
നിലവറയായി ത�ോന്നി. വിശാലമായ സ്റ്റുഡിയ�ോ,
ഗ്യാലറി, ഗസ്റ്റ്റൂം ഇങ്ങിനെ എല്ലാ കൂടിചേർന്ന
ഒരിടം. ചുവരുകളിലും താഴെയുമായി നാലു പതിറ്റാ
ണ്ട് മുൻപേ തുടങ്ങിയ വാട്ടർകളറിലും ഓയിലിലും
അക്രിലിക്കിലും തീർത്ത ഒട്ടേറെ കലാസൃഷ്ടി
കൾ. പിന്നെ പൂർണ്ണവും അപൂർണ്ണവുമായ ഏഴ്20 ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 മാർച്ച്

അഞ്ച് അടി വലുപ്പത്തിലുള്ള ഏറെ ചിത്രങ്ങൾ
ഈസലിലും പരിസരത്തുമായി നിരന്നിരിക്കുന്നു.
അരികെ ല�ോകത്തിൽ കിട്ടാവുന്നത്ര നിറങ്ങളും ബ്ര
ഷുകളും - കഴിഞ്ഞില്ല, സ്റ്റുഡിയ�ോവിലെ ഒരു വിശാ
ലമായ അലമാരയിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്തും ചുരുട്ടിയുമു
ള്ള ഒട്ടേറെ ചിത്രങ്ങൾ. കേരളത്തിൽ ഇത്രയധികം
വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കലാകാരൻ ഉണ്ടോയെന്ന
സംശയം ബാക്കി നില്ക്കുന്നു. ഇനി ഒരു ഷെൽഫിൽ
സമകാലീന ല�ോകകലാചരിത്രം അറിയാനുള്ള പു
സ്തകങ്ങൾ, വർക്കു ചെയ്യുമ്പോൾ ബിഥ�ോവനും രവി
ശങ്കറും ബിസ്മില്ലാഖാനും ചൗഡയ്യയും സ്വാതിതിരു
നാളും ഇവിടെ ഒപ്പമുണ്ടാകുന്നു.
ഓസ്റ്റിന്റെ പണിപ്പുരയുടെ വിശാലമായ വരാന്ത,
പാശ്ചാത്തലത്തിൽ കണ്ണെത്താദൂരത്തെ നഗര
ക്കാഴ്ച്ചകൾ. ഇവിടെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഓർമ്മ
ചെപ്പ് തുറന്നു. തിരുവനന്തപുരം നഗരപ്രാന്തപ്രദേ
ശമായ വെമ്പായത്തിനടുത്തുള്ള ക�ൊഞ്ചിറ ഗ്രാമം.
കാർഷിക വൃത്തിയുടെ മൂല്യങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കു
ന്ന കുടുംബം. ക�ൊച്ചുവെളുപ്പാൻ കാലത്ത് മണ്ണിന�ോ
ട് മല്ലടിക്കാൻ പ�ോകുന്ന അവരുടെ ഉത്സാഹയാത്ര.
കാവത്തും മരച്ചീനിയും ചേനയും ഒക്കെ പിഴുതെടുക്കു
മ്പോൾ ഉയരുന്ന മണ്ണിന്റെ സുഗന്ധത്തോട�ൊപ്പം

ദാലി, മാക്സ
 ് ഏണസ്റ്റ,് രെനെ മക്രീദ് എന്നിവരുടെ ചിത്ര
ങ്ങൾ, സറിലിയസത്തിന്റെ താത്വികപരമായ  ചർച്ചകൾ,
പഠനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം രചനയുടെ വേറിട്ടൊരു ല�ോകത്തിലേ
ക്ക്  ഓസ്റ്റിനെ  ആനയിച്ചു. 1986 മുതൽ സറിലിയസത്തിൽ
ഏറെ  ആകൃഷ്ടനാവുകയും ആ ശൈലിയിൽ രചന ആരംഭി
ക്കുകയും ചെയ്തു. 1991 വരെ അനേകം ചിത്രങ്ങളിൽ മനസ്സി
ന്റെ ഭ്രമാത്മകത പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു.
അതിന്റെ ദൃശ്യഭംഗിയും ഒരു സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമാ
യി തന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ ഇപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കു
ന്നതായി ഓസ്റ്റിൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത�ോട�ൊപ്പം
ക�ൊഞ്ചിറ എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ സാമാന്യം നല്ലൊരു
വായനശാല, ക�ൊച്ചുനാരായണപ്പിള്ളയുടെ നേതൃ
ത്വത്തിലുള്ള ‘രംഗപ്രഭാത് ’ എന്ന നാടക കൂട്ടായ്മഇതെല്ലാം ഓസ്റ്റിന്റെ ചിന്തകളുടെ ഭാരം കൂട്ടുകയായി
രുന്നു.
നഗരാതിർത്തിയിലെ
എം.ജി.ക�ോളേജിൽ
ഉപരിപഠനത്തിന് ചേർന്നത് ഓസ്റ്റിന്റെ ജീവിത
ത്തെ മാറ്റി മറിച്ചു. കുട്ടിക്കാലത്ത് പാഠപുസ്തകങ്ങളി
ലെ കറുപ്പും വെളുപ്പും രൂപങ്ങളിൽ - പച്ചിലയിൽ
കരിയും വർണ്ണച്ചോക്കുകളും പ്രയ�ോഗിച്ചിരുന്ന
ഒരു തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യ സംസ്കൃതി അദ്ദേഹത്തെ
നയിച്ചത് മ്യൂസിയത്തിന�ോടനുബന്ധമായ ചിത്രാ
ലയത്തിലേക്കായിരുന്നു. രവിവർമ്മ ചിത്രങ്ങളിലെ
തരളിത ഭാവം, മാധവമേന�ോന്റെ മുളങ്കാടുകളിലെ
സംഗീതം, റ�ോറിക്കിന്റെ ഹിമാലയൻ കാഴ്ച്ചകളി
ലെ മഞ്ഞിന്റെ പ്രഭാവം, കാഴ്ചയുടെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന
പുതിയ വാതായനങ്ങൾ. ക�ോളേജിൽ നിന്ന് ചിത്രാ
ലയത്തിലേക്കുള്ള യാത്രകളുടെ എണ്ണം കൂടി. ഒപ്പം
സ്വയം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ച പല ചിത്രങ്ങളുടേയും
പകർപ്പുകൾ. ഇവിടെ പ്രശസ്ത ബംഗാളി കലാകാര
നായ റ�ോയ് ചൗധുരിയുടെ DEATH OF A MONARCH
എന്ന ചിത്രം മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതായി
ഓസ്റ്റിൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.
എം.ജി ക�ോളേജിലെ ബിരുദവും യൂണിവേഴ്സിറ്റി
ക�ോളേജിലെ ബിരുദാനന്തരബിരുദവും കെ എസ്
ആർ ടി യിലെ ഒരു കണ്ടക്ടർ പദവിലെത്തിച്ചു.
ഒപ്പം യാത്രകൾ എളുപ്പമായത�ോടെ തേക്കടിയിലും,
പ�ൊന്മുടിയിലും തിരുനെല്ലിയിലുമായി ഓസ്റ്റിന്റെ
ബ്രഷുകൾ ചലിക്കുകയായിരുന്നു. വരയ�ോട�ൊപ്പം
വായനയും മുടങ്ങാതിരുന്നത് ഒരു മഹാഭാഗ്യമായി
ഓസ്റ്റിൻ കരുതുന്നു. മണ്ണിൽ പ�ോരാടിയ ബാല്യം
ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിയെ കാണാനും ആവിഷ്കരിക്കാ
നും നിയ�ോഗിച്ചു. വാട്ടർ കളറിലുള്ള ഒട്ടേറെ ചിത്ര
ങ്ങൾ ഈ അവസരത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടിരുന്നു.
1975-ൽ തിരുവനന്തപുരം സ്ക്കൂൾ ഓഫ്
ആർട്സ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫൈനാർട്സ്
ക�ോളേജായി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ അവിടെ

വിദ്യാർത്ഥിയാകാൻ ഓസ്റ്റിനുമുണ്ടായിരുന്നു. 1976ലെ രണ്ടാം ബാച്ച് പ്രവേശനത്തിനായി എം വി
ദേവൻ, കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയ മഹാരഥ
ന്മാരുടെ മുൻപിൽ അഭിമുഖത്തിനായി ചെല്ലുമ്പോൾ
‘ഈ ക�ോഴ്സ് താൻ പൂർത്തീകരിക്കുമ�ോ’ എന്ന
എം വി ദേവന്റെ ച�ോദ്യം വളരെ അർത്ഥവത്തായി
തീർന്നു. കണ്ടക്ടർ പണിയും കലാപഠനവും ഒന്നി
ച്ചുവേണ്ടെന്ന അധികാരികളുടെ തീരുമാനം ആറു
മാസത്തെ ഓസ്റ്റിന്റെ ഫൈനാർട്സ് ക�ോളേജ്
പഠനം ഫുൾസ്റ്റോപ്പിലെത്തിച്ചു. പിന്നീട് വരയും
വായനയും യാത്രയും വാശിയ�ോടെ തുടർന്നു ക�ൊ
ണ്ടേയിരുന്നു.
ഇതിനിടെ ബറ�ോഡയിൽ പ്രശസ്ത ചിത്രകാര
നായ ബേന്ദ്രയുടെ ശിഷ്യനായി പിന്നീട് ജെ.ജെ.
സ്ക്കൂൾ ഓഫ് ആർട്സിൽ നിന്നും അപ്ലൈയ്ഡ്
ആർട്ടിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുകയും ചെയ്ത
മഹീന്ദ്ര എന്ന കലാകാരനെ ഗുരുസ്ഥാനീയനായി
ഓസ്റ്റിന് ലഭിച്ചിരുന്നു. വഴുതക്കാടുള്ള അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ സ്റ്റുഡിയ�ോവിലെ നിത്യസന്ദർശകർ അടൂരും
അരവിന്ദനും ഡ�ോ. അബ്ദുൽ കലാമും ഡ�ോ. ടി.കെ
രവീന്ദ്രനും ഒക്കെയായിരുന്നു. പൂജപ്പുരയിലെ വീട്ടി
ലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ സന്താനരാജ് എന്ന ചിത്ര
കാരന്റെ ഒരിടത്താവളം കൂടി അവിടെയായിരുന്നു.
ചിത്രകലയിലെ വെളിച്ചത്തിന്റെ വിന്യാസം സൃഷ്ടി
ക്കുന്ന മാസ്മരികത മഹീന്ദ്രയിൽ നിന്നാണ് മനസ്സി
ലാക്കിയതെന്ന് ഓസ്റ്റിൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു.
1982-ൽ കണ്ടക്ടർ പണിയിൽ നിന്നും വിടുതൽ
പ്രഖ്യാപിച്ച് ഒരു ചരിത്ര അദ്ധ്യാപകനായി ഗവർ
മെന്റ് ക�ോളേജിൽ എത്തിയത് ഓസ്റ്റിന്റെ ജീവിതം
മാറ്റി മറിച്ചു. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാ
രിക ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത�ോ
ടെ തന്റെ കലായാത്രക്ക് ഏറെ ഊർജ്ജം ലഭിച്ച
തായി അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. ചരിത്രത്തോട�ൊപ്പം
കലാചരിത്രപഠനവും സൂക്ഷമതയ�ോടെ കൈകാര്യം
ചെയ്യാൻ ഈ കാലഘട്ടം എത്രയ�ോ ഉപകരിച്ചതാ
യും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കുന്നു.
ഒരു കലാകാരൻ തന്റെ ആദ്യ ഏകാംഗപ്രദർശ
നം എന്നും മനസ്സിന്റെ താളിൽ ഒരു മയിൽപ്പീലി
യായി കാത്തു സൂക്ഷിക്കും. ഇതുവരെയുള്ള കലാ
പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത സൃഷ്ടികൾ
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അക്രിലിക് ഓൺ ക്യാൻവാസ്, 900cm X95cm, 2018

അക്രിലിക് ഓൺ ക്യാൻവാസ്, 152cm X 208 cm, 2018

പ�ൊതുസമൂഹം എങ്ങിനെ വിലയിരുത്തുമെന്ന
ചിന്ത സ്വാഭാവികമായി ത�ോന്നാവുന്നതാണ്. 1985ൽ മ്യൂസിയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ ഗുരുസ്ഥാനീയ
നായ മഹീന്ദ്ര ഉത്ഘാടനം ചെയ്ത പ്രദർശനത്തി
ന്റെ ഫലശ്രുതിയിൽ ഒട്ടേറെ കല്ലും മുള്ളും പൂക്കളും
പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. അതുവരെ ചെയ്തിരുന്ന പ്രകൃതി
ദൃശ്യങ്ങളും ഛായചിത്രങ്ങളുമ�ൊക്കെയാണ് കാണി
കളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. രവിവർമ്മയു
ടെ, പടിഞ്ഞാറൻ കലയുടെ സ്വാധീനം, വരകളുടെ
ശക്തിപ�ോരായ്മ ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴികൾ സ്വയം
വിമർശനത്തോടെ ഓസ്റ്റിനു കൂടുതൽ വരയ്ക്കാനുള്ള
ഉത്തേജനമായിരുന്നു എന്നതാണ് സത്യം.
എന്നാൽ ആ പ്രദർശനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന
രണ്ടു ചിത്രങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ഓസ്റ്റിൻ സൂക്ഷിച്ചുവെ
ച്ചിരിക്കുന്നു. വായനയിൽ നിന്ന് ഉയിർക�ൊണ്ട
ഹെർമൻമെൽവിലിന്റെ ‘മ�ൊബീഡിക്കി’ലെ നാ
യകനായ ആഹാബിന്റെ സ്വതന്ത്രാവിഷ്ക്കാരം,
മറ്റൊന്ന് ‘കിഴവനും കടലും’ ഏൽപ്പിച്ച അപാര
സമുദ്രദൃശ്യം സത്യസന്ധനായ ഒരു കലാകാരൻ
തന്റെ കലാസൃഷ്ടിക്കെതിരെ ഉയരുന്ന വിമർശന
ങ്ങളെ ഉൾക�ൊള്ളാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒപ്പം തന്റെ
സൃഷ്ടികളെ മാറ്റത്തിനു വിധേയമാക്കാനും ശ്രമിക്കു
ന്നതായും കാണാം. നിരന്തരമായ പഠനം, യാത്ര
കൾ ഇതെല്ലാം ഓസ്റ്റിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ വ്യത്യസ്തത
സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. പുനർവ്യാഖ്യാനത്തോട�ൊപ്പം ജീവി
തത്തിലും കൂട്ടായി ഇന്ദിര എന്ന ക�ോളേജിലെ സഹ
പ്രവർത്തകയും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

1995-ലെ പ്രദർശനത്തിനു ശേഷം ഓസ്റ്റിന്റെ
സൃഷ്ടികളിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഘടനവിശ്ലേഷണ
ത്തിന്റെ സ്വഭാവം കണ്ടു തുടങ്ങി. ദാലി, മാക്സ്
ഏണസ്റ്റ,് രെനെ മക്രീദ് എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ
സറിലിയസത്തിന്റെ താത്വികപരമായ ചർച്ചകൾ,
പഠനങ്ങൾ ഇതെല്ലാം രചനയുടെ വേറിട്ടൊരു ല�ോ
കത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുകയായിരുന്നു. 1986 മുതൽ
സറിലിയസത്തിൽ ഏറെ ആകൃഷ്ടനാവുകയും ആ
ശൈലിയിൽ രചന ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. 1991
വരെ അനേകം ചിത്രങ്ങളിൽ മനസ്സിന്റെ ഭ്രമാത്മ
കത പ്രതിഫലിച്ചിരുന്നു. അതേ വർഷത്തിൽ ഈ
ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു പ്രദർശനം തിരുവനന്തപുരം
അലയൻസ് ഫ്രാൻസൈസിൽ അടൂർ ഗ�ോപാലകൃ
ഷ്ണൻ ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. പിന്നീട് ബാംഗ്ലൂർ, വി
ശാഖപട്ടണം, ഹൈദ്രാബാദ് തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ
സ്പ�ോൺസർഷിപ്പോടെ പ്രദർശനം നടത്തിയിരു
ന്നു. ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്, ഡക്കാൺ ക്രോണിക്കിൾ,
ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിൽ
ഒട്ടേറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ലേഖനങ്ങൾ അക്കാല
ത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു.
സറിലിയസത്തിന്റെ ആവേശ പെരുമ തന്റെ
സൃഷ്ടികളിലൂടെ ആഘ�ോഷിക്കുന്ന 91 മുതൽ 95
വരെയുള്ള വർഷങ്ങളിൽ തിരുവനന്തപുരം ഫൈ
നാർട്സ് ക�ോളേജിൽ ക്വാഷൽ സ്റ്റുഡന്റ് ആയി
വന്ന ക�ോർണ�ോലിസ് പീറ്റേഴ്സ് എന്ന ഹ�ോള
ണ്ടുകാരൻ ആനയറ എന്ന പ്രദേശത്ത് ഒരു അന്തർ
ദേശീയ ചിത്രകലാക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിക്കുകയും
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ഓസ്റ്റിൻ ക�ൊഞ്ചിറ

ഓസ്റ്റിൻ അതിൽ ഭാഗഭാക്കായിരിക്കുകയും പ്രശസ്ത
ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ അഡ്ആർമ ഓസ്റ്റിന്റെ
ചിത്രങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ
ഹ�ോളണ്ടിൽ പ്രദർശനത്തിനായി ക്ഷണിക്കുകയും
ചെയ്തു.
ആസേതുഹിമാചലം ഒട്ടേറെ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള
ഓസ്റ്റിൻ മനസ്സാ ഒരു കടൽ കടന്നുളള യാത്രക്കു
തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുകയായിരുന്നു. 1996 മുതൽ
98 വരെ ഹ�ോളണ്ടിലെ മൂന്നു ഗ്യാലറികളിൽ
ഏകാംഗപ്രദർശനങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. 1996 ൽ
ഹ�ോളണ്ടിലെ മാരം (Marrum) എന്ന സ്ഥലത്ത്
ഹെൻട്രിക് ബീക്ക്മാൻ ഗ്യാലറിയിൽ (സറി
യലിസ്റ്റിക് ചിത്രം മാത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു
ഇടമാണ് ഇത് ) പ്രദർശനം നടത്തിയിരുന്നു. 1997
ലെ പ്രദർശനാനുഭവങ്ങൾ ഒരു നിധിയായി മന
സ്സിൽ ഇപ്പോഴും സൂക്ഷിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഡച്ച്
അംബാസിഡർ ആയിരുന്ന Mrs. Shoe നടത്തിയി
രുന്ന ല�ോട്ടസ് ഗ്യാലറി ഓസ്റ്റിനെ എല്ലാ ചിലവുക
ളും വഹിച്ചുക�ൊണ്ട് പ്രദർശനത്തിനായി ക്ഷണിച്ചി
രുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ കലാകാരന്മാരുടെ ഉന്നതിക്ക്
പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുന്നതിനായി ല�ോട്ടസ്
എന്ന പേരുപ�ോലും ആ ഗ്യാലറിക്കു നൽകിയിരു
ന്നു. ഉത്ഘാടനത്തിൽ പണ്ഡിറ്റ് രവിശങ്കറിന്റെ
രണ്ടു ശിഷ്യന്മാരുടെ സിത്താർ വാദനം മറക്കാന�ൊ
ക്കില്ലെന്ന് ഓസ്റ്റിൻ പറയുന്നു. ഇരുപത്തഞ്ചോളം
ചിത്രങ്ങൾ അന്ന് അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.
എല്ലാം ആർമയുടെ സ്റ്റുഡിയ�ോവിൽ വെച്ച് ചെയ്ത

താണ്. പിന്നീട് ഗ്യാലറിയുടെ പേര് ഗ്യാലറി ഷൂ
എന്നാക്കി മാറ്റിയതായി അറിയുന്നു. പ്രാദേശിക
ഗ്യാലറിയായ Gallery- De- Stalling -ൽ ഇക്കാ
ലത്ത് ഏകാംഗ പ്രദർശനം നടത്തുവാനും കഴിഞ്ഞു.
ഓസ്റ്റിന്റെ കലായാത്ര ഹ�ോളണ്ടിൽ നിന്ന്
ബെൽജിയത്തിലേക്കും ഫ്രാൻസിലേക്കും നീണ്ടു.
റൂബൻസ്, ബ്രൂയ്ഗേൽ, വാൻഗ�ോഗ്, റംബ്രാന്റ് തുട
ങ്ങിയ കലാകാരന്മാരുടെ മ്യൂസിയം കാണാനായത്
മഹാഭാഗ്യമായി ഇപ്പോഴും കരുതുന്നു.
2000-നു ശേഷം സർറിയലിസം എന്ന ഭ്രമാത്മ
കതയിൽ നിന്നും മെല്ലെ മാറുകയായിരുന്നു. സർ
റിയലിസം പടിഞ്ഞാറൻ ചിത്രകലയിൽ ഏല്പിച്ച
പ്രകമ്പനം നമുക്കറിയാം. മരണതുരുത്തിലേക്ക്
നടന്നു പ�ോയ എത്രയ�ോ കലാകാരന്മാരുടേയും മനു
ഷ്യരുടേയും മറ്റു പ്രപഞ്ചത്തിലെ സമസ്ത ജീവികളു
ടേയും ഘടനാ സ്വഭാവത്തിന് മാറ്റം ക�ൊണ്ടു വരാൻ
ശ്രമിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അവർ. ഉരുകുന്ന വാച്ചും
കത്തുന്ന ജിറാഫും കാഴ്ച്ചകളിൽ പുതിയ�ൊരു മേൽ
ക്കോയ്മ സൃഷ്ടിക്കുകയായിരുന്നു. സമകാലീന ചി
ത്രകലയിലെ ഏത�ൊരംശമെടുത്താലും സർറിയലി
സത്തിന്റെ സ്വാധീനം നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്.
സർറിയലിസം ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന ചിന്ത വന്ന
പ്പോൾ ഓസ്റ്റിന്റെ മനസ്സ് അതിന�ോട് വിട പറഞ്ഞു.
ഈ ഉത്തരാധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ കലാകാരൻ
ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റേയും ശൈലിയുടേയും തടവ
റയിൽ കഴിയേണ്ട ആളല്ല എന്നാണ് ഓസ്റ്റിന്റെ
വിവക്ഷ. 2018-ൽ അദ്ദേഹം ജഹാംഗീർ ആർട്ട്
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ഗ്യാലറിയിൽ നടത്തിയ പ്രദർശനകുറിപ്പടിയിൽ
പറയുന്നതിങ്ങനെയാണ്.
"I love machines because they extend the
possibilities and desires of human senses. I am
worried when human beings misuse them. As art
produced by autonomous machines is becoming
increasingly common, I feel the needs to do the
exact reverse - to create art about machines. The
sophistication a modern machinery in terms a form
and function fascinates me. A flat representation
of them gives me the freedom to depict forms,
colours and lines freely"
ഇരുപത്തിരണ്ടിലേറെ ഏകാംഗപ്രദർശനങ്ങളും
അതിലേറെ സംഘചിത്രപ്രദർശനങ്ങളും നടത്തിയ
ഓസ്റ്റിൻ ഓർമ്മയുടെ പൂക്കാലമായി ചില പ്രദർശ
നങ്ങളെകുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഏകാംഗ പ്രദർ
ശനങ്ങളിൽ 2011 -ൽ ക�ൊൽക്കത്തയിലെ ബിർള
ആർട്ട് ഗ്യാലറി 2013, 14, 15, 16 വർഷങ്ങളിൽ
ഡൽഹിയിലെ അർപ്പണ കൗറിന്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് ആർട്ട് ആൻറ് ലിറ്ററേച്ചർ ഗ്യാലറി, ഡൽഹി
യിലെ ത്രിവേണി ശ്രീധരണി ആർട്ട് ഗ്യാലറികൾ,
2016 ൽ റ�ോറിക്ക് റിസർച്ച് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ആഭി
മുഖ്യത്തിലുള്ള മണാലിയിലുള്ള റ�ോറിക്ക് ഗ്യാലറി
എന്നിവിടങ്ങളിലെ പ്രദർശനങ്ങൾ ഇവയിൽ പ്ര
ധാനപ്പെട്ടവയാണ്. 2014-ൽ ഡൽഹിയിൽ രവീന്ദ്ര
ഭവനിൽ സുനിതാ ലാമ്പ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത, 2012 ൽ
കരീസ ജ്യുവൽസ് എന്ന കൽക്കട്ടയിലെ സംഘടന
മുംബൈയിലും ഒപ്പം 2008 ൽ ഹ�ോളണ്ടിൽ Galeri
De Compagnie നടന്ന കൂട്ടുപ്രദർശനങ്ങളും കലായാ
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ത്രയിലെ അമൂല്യ അനുഭവങ്ങളായി ഓസ്റ്റിൻ മന
സ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.
ചിത്ര-ശില്പകലയിൽ ഒരു ബിരുദമ�ോ ബിരുദാ
ന്തര ബിരുദമ�ോ ഡ�ോക്ടറേറ്റോ ഇല്ലാതെ ഓസ്റ്റിൻ
തന്റെ കലായാത്ര തുടരുകയാണ്. തിരുവനന്തപു
രത്തെ വിശാലമായ പണിപ്പുരയ�ോട�ൊപ്പം പട്ടാ
മ്പിയിൽ ഒരു സ്റ്റുഡിയ�ോ കൂടി ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള
തന്ത്രപ്പാടിലാണ് അദ്ദേഹം. ഔദ്യോഗിക ജീവിത
ത്തിൽ എന്നോ സ്വരുകൂട്ടിയ അല്പം ഭൂമിയിൽ ഒരു
വാസസ്ഥലവും ഒപ്പം ഒരു പണിപ്പുരയും. മേലെ പട്ടാ
മ്പിയിൽ നിന്നും യാത്ര ചെയ്ത് ശങ്കരമംഗലം എന്ന
കവലയിലെത്തുക. പിന്നെ കല്ലും മണ്ണും നിറഞ്ഞ
നാട്ടുപാതയിലൂടെ ഈ വാസസ്ഥലത്തെത്താം.
ഇവിടെ ല�ോകത്തിലെ എല്ലാ കലാകാരന്മാരും
വരണമെന്നാണ് ഓസ്റ്റിന്റെ സ്വപ്നം. വീട്ടുമുറ്റത്ത്
മയിലും കരിയിലക്കിളിയും കാക്കതമ്പുരാട്ടിയും
ഓലാഞ്ഞാലിയും ബുൾബുളും ചവറ്റില ക�ോഴിയും
കുളക്കോഴിയും അരിപ്രാവുകളും വണ്ണാത്തിക്കിളിക
ളും ഒക്കെ വരും. അവർക്ക് വെള്ളവും ഭക്ഷണവും
ഒക്കെ ആ വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ട്. പിന്നെ അല്പം നടന്നാൽ
ഒരു മാവിൻപൂന്തോട്ടമാണ്. ആലമ്പൂർ ബെനിഷാൻ,
ചൗസ, നീലം, കലപ്പാടി, മുണ്ടപ്പ, ചന്ത്രകാരൻ,
മല്ലിക, ബെനറ്റ് അൽഫ�ോൻസ്, ഹിമായ്യുദ്ദീൻ, ഹി
മാപസന്ത്.... പേടിക്കേണ്ട ഇത�ൊക്കെ മാവിന്റെ
വിവിധ ശ്രേണിയിൽപെട്ട പേരുകളാണ്.
അനന്തപുരിയിലും
പട്ടാമ്പിയിലും
ഓസ്റ്റിൻ
സ്വന്തം പണിപ്പുരകളിൽ വരച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കു
കയാണ്.

േലഖനം/ ആർട്ടിസ്റ്റ് കളക്റ്റീവ്സ്

അതിജീവനത്തിന്റെ
അടയാളങ്ങൾ
ഷിന�ോജ് ച�ോറൻ

ക�ോ

ർപ്പറേറ്റുവത്കരണം സമസ്തമേഖലകളെയും വിഴുങ്ങുന്ന കാലം,
ഫാസിസ്റ്റു ഭരണകൂടത്താൽ ഭരിക്കപ്പെടുകയും രാജ്യത്തിന്റെ
ഫെഡറൽ മൂല്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന കാലം, വിമത ശബ്ദ
ങ്ങളെ ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്ന കാലം, ഭരണകൂടത്തിനെതി
രാകയാൽ കലാസൃഷ്ടിയും സാഹിത്യസൃഷ്ടിയും റദ്ദ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കാലം,
അതെ കാരണത്താൽ കലാകാരരും സാഹിത്യകാരരും നാടുകടത്തപ്പെടുന്ന
കാലം, നിരന്തരമായ മനുഷ്യാവകാശലംഘനങ്ങൾ അരങ്ങേറുന്ന കാലം,
ദളിത്-സ്ത്രീ-ആദിവാസി-ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾ കടുത്ത വിവേചനങ്ങൾ
ക്കും പീഡനങ്ങൾക്കും വിധേയപ്പെടുന്ന കാലം, നീതിന്യായവ്യവസ്ഥയിൽ
വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുപ�ോകുന്ന കാലം (ചില്ലറ അപവാദങ്ങൾ ഇല്ലെന്നല്ല),
നാനാത്വത്തിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങൾ തച്ചുടയ്ക്കപ്പെട്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വർഗീയം
ആയിമാറുന്ന കാലം, വർഗീയകലാപങ്ങളും, അപരഭീതിയും പെരുകുന്ന
കാലം, ആൾക്കൂട്ടക്കൊലപാതകങ്ങളും, വിചാരണകളും പെരുകുന്ന കാലം,
പ്രാദേശികതയുടെ വൈവിധ്യങ്ങളെ ആഗ�ോളവിപണി വിഴുങ്ങുന്ന കാലം,
ഒറ്റ രാത്രിക�ൊണ്ട് അരക്ഷിതപ്പെട്ടുപ�ോയേക്കാവുന്ന കാലം, ജാതി-മത
-വർണ്ണ-വർഗ്ഗ-ലിംഗ വിവേചനങ്ങൾ വർധിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലം,
കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഭയം നിറയ്ക്കുന്ന കാലം.
ഇക്കാലത്ത് കലയും കലാകാരരും ആരുടെ പക്ഷത്താണ്?
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തുറന്ന ചർച്ചകളും  സംവാദങ്ങളും  വിമർശനങ്ങളും  സാധ്യമാകുന്ന
ഇടത്തു മാത്രമേ  സർഗ്ഗാത്മകവും  ആശയപരവും  ചിന്താപരവുമായ 
ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. ‘കല’ എന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട  കംപാർട്ടു
മെന്റല്ലെന്നും അത് സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക സമഗ്രതയുടെ അച്ചു
തണ്ടാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കലും, കലാകാരരും  കാണിയും  ഒരേ 
ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണെന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവും 
ഇതിനു ശക്തിപകരുന്നു. ഇവിടെയാണ് കലാകൃത്തുക്കളും, കാണിസമൂ
ഹവും ഉൾച്ചെർന്ന വളരെ വിപുലമായ  കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ
രാഷ്ട്രീയപ്രസക്തി സംജാതമാകുന്നത്.
‘കലാല�ോകം’ കലയിൽ പണിയെടുക്കുന്നവരു
ടെ മാത്രം ല�ോകമായി ചുരുങ്ങിപ്പോകുന്ന സമീപ
കാലത്ത് കലയുടെ സംവേദനാത്മക പരിസരം
ഇല്ലായ്മ ചെയ്യപ്പെടുന്നു, കലയുടെ ‘മായിക’വിപണി
പിടിമുറുക്കുകയും വാണിജ്യവിജയം നേടുന്ന സൃഷ്ടി
കൾ പ്രാധാന്യത്തോടെ എടുത്തുയർത്തപ്പെടുകയും
ചിലർമാത്രം ‘വിജയിച്ച’കലാകാരരാവുകയും ബഹു
ഭൂരിപക്ഷം പരാജിതരാകുകയും ചെയ്യുന്നു, കലയിൽ
സജീവമായി ഇടപെട്ടുവരുന്നവർ ‘സ്വയംപരസ്യ
പ്പെടുത്തായ്ക’യാൽ പ്രസ്തുത കാഴ്ചവട്ടത്തിൽനിന്നും
ബഹിഷ്കൃതരാകുന്നു, വിപണി മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന
മാത്സര്യത്തിൽ ഒപ്പം ഓടാൻ കഴിയാതെപ�ോയ
വർ തിരസ്കരിക്കപ്പെടുന്നു, ‘കാലാവസ്തു’ (art object)
വാണിജ്യമൂല്യമുള്ള ‘ചരക്ക് ’(commodity) ആയി
മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ കലയുടെ മൂല്യബ�ോധവും സൈ
ദ്ധാന്തിക അടിത്തറയും തകിടം മറിയുന്നു, വിമർ
ശനത്തിനുള്ള ഇടം സ്വന്തം ‘ഈഗ�ോ’ക�ൊണ്ട്
കലാകാര് തന്നെ അടച്ചുകളയുന്നു, അത് വളർ
ച്ചയിലേക്കുള്ള കുതിപ്പിനെയും സ്വയം വിലയി
രുത്തലിനുള്ള സാധ്യതകളെയും റദ്ദ് ചെയ്യുന്നു,
കലാവിപണിയുടെ താല്പര്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആഘ�ോ
ഷിക്കപ്പെടുന്ന കലയുടെ പുതിയ പ്രദർശന-വിനി
മയ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് കാലത്തിന്റെയും ദേ
ശത്തിന്റെയും മുദ്രകൾ മാഞ്ഞുപ�ോയി, കലയുടെ
‘പ്രാദേശീയത’ അന്തർദേശീയതയ്ക്കു വഴിമാറുകയും
വൈവിധ്യങ്ങളെയും
ബഹുമുഖസംസ്കാരത്തിന്റെ
സാധ്യതകളെയും മങ്ങലേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു,
ആധുനിക കലയെത്തന്നെ വേണ്ടവിധം മനസ്സിലാ
ക്കാതിരുന്ന കാണിക്കുമുന്നിൽ നവമാധ്യമത്തിന്റെ
പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രകാശനങ്ങളും എടുത്തുവെക്കുക
വഴി കാണിയുടെ സ്വതേയുള്ള ‘ഒന്നും മനസ്സിലാകാ
യ്ക’ വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രശ്നകലുഷിതമാകുന്നു, ഇതിന്റെ
കണ്ണി വിദഗ്ധമായി വിളക്കിച്ചേർക്കേണ്ട കലയെ
ഴുത്തുകാരും ചരിത്രകാരന്മാരും തങ്ങൾക്ക് അഭിമ
തരായ കലാകാരരെക്കുറിച്ചും തങ്ങൾകൂടി ഉൾപ്പെട്ട
കലയിടത്തെ ക്കുറിച്ചും മാത്രം എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചത്
ആധുനിക കല എന്നപ�ോലെ സമകാലിക കല
മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽനിന്നും കാണിയെ ദുരൂഹപ്പെ
ടുത്തി.
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ഇതെല്ലാമാണ് കേരള സമകാലിക കലാ-അവ
സ്ഥയെ സൂക്ഷ്മമായി വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ
അരിപ്പയിൽ ബാക്കിയാകുന്നത് !
അത്തരമ�ൊരു അന്വേഷണവഴിയിലാണ്, പുറ
ത്തെവിടെയ�ോ ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന്
കരുതപ്പെടുന്ന വിപണിയുടെ മായാവലയത്തിനു
വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നതിനുപകരം കേരളത്തിന്റെ
കാലാഭിരുചിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ക്രമാനുഗതമായി
വളർന്നുവരുന്ന പ്രാദേശികമായ കലാവിപണിയുടെ
സാധ്യതകൾ ആരാഞ്ഞുക�ൊണ്ട് alternative art
groupകൾ രൂപംക�ൊള്ളുന്നത്. വിപണിയുടെ മായി
കതയിൽപെട്ടവരെ, കൂട്ടമായിരിക്കേണ്ടിടത് ഒറ്റതി
രിഞ്ഞുനിന്നവരെ, സ്വന്തം ലാവണത്തിൽനിന്നും
പുറത്തുകടന്നു കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാകേണ്ട ജനാധിപ
ത്യത്തിലേക്ക് വരാൻ മടിച്ചുനിന്നവരെ അങ്ങനെ
ഒട്ടുമിക്ക കലാകാരെയും ഒറ്റക്കുടക്കീഴിൽ ക�ൊണ്ടുവ
രിക എന്നത് അത്യന്തം ശ്രമകരം തന്നെ!
തുറന്ന ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളും വിമർശനങ്ങ
ളും സാധ്യമാകുന്ന ഇടത്തു മാത്രമേ സർഗ്ഗാത്മകവും
ആശയപരവും ചിന്താപരവുമായ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ
ഉണ്ടാവുകയുള്ളു. ‘കല’ എന്നത് ഒറ്റപ്പെട്ട കമ്പാർട്മെ
ന്റ് അല്ലെന്നും അത് സമൂഹത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക
സമഗ്രതയുടെ അച്ചുതണ്ടാണെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്ക
ലും, കലാകാരരും കാണിയും ഒരേ ലക്ഷ്യത്തിലേ
ക്കുള്ള ശ്രമത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണെന്നുമുള്ള തിരിച്ച
റിവും ഇതിനു ശക്തിപകരുന്നു.
ഇവിടെയാണ് കലാകൃത്തുക്കളും, കാണിസമൂഹ
വും ഉൾച്ചെർന്ന വളരെ വിപുലമായ കൂട്ടായ്മകൾ
ഉണ്ടാകേണ്ടതിന്റെ രാഷ്ട്രീയപ്രസക്തി സംജാതമാ
കുന്നത്. അത് പരസ്പര ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ
യും ക�ൊടുക്കൽവാങ്ങലിലൂടെയും ശക്തിപ്പെടുകയും
നിലനിൽക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട ബൃഹത്തായ ഒരു
പദ്ധതിയാകേണ്ടതുമുണ്ട്. നഗരകേന്ദ്രിതമാകാതെ
ഗ്രാമങ്ങളുടെ ഉൾപ്പിരിവുകളിൽ ആരംഭിക്കേണ്ടതും
ശക്തിപ്പെടേണ്ടതുമായ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മകൾ, പ്രാ
ദേശികമായ സംസ്കാരത്തെയും അറിവുകളെയും
ശൈലികളെയും ഉൾച്ചേർത്തുക�ൊണ്ട് പൂർണമായും
ജനകീയപങ്കാളിത്തത്തിൽ അടിത്തറ വിപുലപ്പെ

പ്രോഗ്രസ്സീവ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, 1949

ടുത്തേണ്ടതുമാകുന്നു. നിലവിലെ ശുഷ്ക്കമായ ‘കാ
ണിസമൂഹം’ കലയെ ന�ോക്കിക്കാണുന്ന രീതിക്കു
കാതലായ മാറ്റം ക�ൊണ്ടുവരാൻ ഇത്തരം കൂട്ടായ്മ
കൾ ഉപകരിക്കും. ‘ഒന്നും മനസ്സിലാകായ്കയിൽ’
നിന്നും തങ്ങൾകൂടി ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സാംസ്കാരിക
പ്രക്രിയയാണ് കല എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് കാ
ണിസമൂഹം ഉയരേണ്ടതുണ്ട്. തങ്ങളിൽനിന്നും വി
ഭിന്നമായ എന്തോ നടക്കുന്ന ഒന്നാണ് ‘കലയിടം’
എന്ന ‘ദുരൂഹപ്പെടൽ’ മാറുകയും, കലാകൃത്തുക്കൾ
തങ്ങളുടെതന്നെ ജൈവപരിസരത്തുനിന്നും ഉരുവ
പ്പെടുത്തുന്നതാണ് കലാസൃഷ്ടികൾ എന്ന ബ�ോധ്യം
ഒരുപരിധിവരെ ഉണ്ടായിവരികയും ചെയ്യും.
കമ്മ്യൂണിറ്റി സ്റ്റുഡിയ�ോകൾ, ആൾട്ടർനേറ്റീവ്
ആർട് സ്പേസുകൾ, ആർട്റസിഡെൻസികൾ,
കലാക്യാമ്പുകൾ,ആർട് വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, സാം
സ്കാരികസമിതികൾ, ജനകീയ കലാകൂട്ടായ്മകൾ,
ഗ്രാമ�ോത്സവങ്ങൾ എന്നിവ നാട്ടുപ്രദേശങ്ങളിൽ
നിരന്തരമായി നടക്കുകയും, കലാകൃത്തുക്കളും കാഴ്ച
ക്കാരും നിരന്തര സംവാദത്തിലേർപ്പെടാനുള്ള അവ
സരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുകവഴി കലയ�ോടും
കാലകൃത്തിന�ോടും ഉള്ള മന�ോഭാവത്തിലും അപരി
ചിതത്വത്തിലും മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിവരും.
ഇത�ൊരു പുതിയ ആശയമല്ല. പല കാലങ്ങളിൽ
ചെറുതും വലുതുമായ പല ആർട്ടിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകളും സംഭ
വിച്ച ഇടമാണ് കേരളം. പക്ഷെ അതിന�ൊക്കെ വി
രലിലെണ്ണാവുന്ന കലാകാരരും ക്ഷണികമായ ആയു
സ്സുമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. ഒട്ടുമിക്കവയും കാര്യമായ
ജനകീയപങ്കാളിത്തമില്ലാതെ കലാകൃത്തുക്കളുടെ

മാത്രം കൂട്ടമായി ഒതുങ്ങിപ്പോവുകയും ഒടുങ്ങിപ്പോവു
കയും ചെയ്തു.
കലയിൽ സാധ്യമായ പ്രബല കൂട്ടായ്മകൾ ഏത�ൊ
ക്കെയെന്ന് പരിശ�ോധിക്കാം :
1956 ൽ ചിത്രകലാ പരിഷത് എന്ന സംഘടന
ഏതാനും കലാകാർ ചേർന്നുണ്ടാക്കി. അവർ കേരള
ത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ചിത്രകലാ ക്യാമ്പുകളും
പ്രദർശനങ്ങളും നടത്തി. കേരളത്തിന്റെ രൂപീകരണ
ത്തിലേക്ക് നയിച്ച സവിശേഷ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ
കാരണങ്ങൾ അതേപടി നിലനിന്നിരുന്നു. അത്
ഈ കൂട്ടായ്മയിലും പ്രതിഫലിച്ചു. സാഹിത്യത്തി
ന്റെയും ഇടതുരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും അതിശക്തമായ
സ്വാധീനം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കൂട്ടത്തെ
സമൂഹം വേണ്ടരീതിയിൽ പരിഗണിക്കാതെപ�ോവു
കയും പിൽക്കാലത്തു അപ്രസക്തമാവുകയും ആയി
രുന്നു. ചിത്രകലാ പരിഷത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ
കേരള ചരിത്രത്തിലെ ഒരു പ്രധാന അധ്യായമാ
ണെന്ന് പ്രമുഖ കലാചരിത്രകാരൻ വിജയകുമാർ
മേന�ോൻ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
1969 ലാണ് ‘കേരള കലാപീഠം’ രൂപീകരിക്ക
പ്പെട്ടതു. കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ആർട്സ് (Kerala
Institute of Arts) എന്ന പേരിൽ എറണാകുളം പുല്ലേ
പ്പടിയിൽ 1960 കളുടെ അവസാനം ഒരു ഓലക്കെ
ട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച സ്ഥാപനമാണ്
പിൽക്കാലത്തു കേരള കലാപീഠമായി മാറിയത്.
എം.വി.ദേവന്റെയും,
എം.കെ.കെ.നായരുടെയും
പ്രവർത്തനഫലമായി, മദ്രാസിൽ കല പഠിച്ച പല
കേരളീയരും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തി
ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 മാർച്ച്

27

േലഖനം/ ആർട്ടിസ്റ്റ് കളക്റ്റീവ്സ്

ച�ോളമണ്ഡലം ക്യാംപസ്

28 ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 മാർച്ച്

ക്കാൻ തയ്യാറായി. സി.എൻ.കരുണാകരൻ, ACK.
രാജ, കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ തുടങ്ങിയവർ സജീ
വമായി പ്രവർത്തിച്ചു. ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ
കുറവായിരുന്നെങ്കിലും അവിടെ നിരവധി കലാപ്ര
ദർശനങ്ങളും സംവാദങ്ങളും നടന്നിരുന്നു. സമകാ
ലത്തേക്കുള്ള യാത്രയിൽ സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ച
നാനാതരം മാറ്റങ്ങളെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യാൻ
കഴിയാതെ കലാപീഠം പരുങ്ങലിലാണ്.
Indian Radical Painters and Sculptors
Association 1980 ൽ രൂപീകൃതമായ ഈ ഗ്രൂപ്പ്
ആണ് ആദ്യത്തെ "avant -garde" (മുന്നണിപ്പോരാ
ളികൾ) കലാകാരഗ്രൂപ് ആയി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന
ത്. അതിൽ ഏറിയപങ്കും മലയാളി കലാകാരന്മാ
രായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. 1975 -77 കാലത്തെ
അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ പ്രവ
ണതകള�ോടുള്ള കലാകാരപക്ഷത്തുനിന്നുള്ള ചെറു
ത്തുനിൽപ്പ് എന്ന നിലയിലാണ് റാഡിക്കൽ ഗ്രൂപ്പ്
രംഗപ്രവേശം ചെയ്തത്. ഒരർത്ഥത്തിൽ അത�ൊരു
ഫ്യൂഡൽ വിരുദ്ധ, ജാതിവിരുദ്ധ, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെ
ന്റ്വിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്
ആശയങ്ങള�ോടുള്ള കൂറ് വളരെ പ്രകടമായിരുന്നു.
വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളിൽ ചിന്തി
ക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചിത്രകാരരു
ടെയും ശില്പികളുടെയും അനൗപചാരിക സംഗമം
ആണ് റാഡിക്കൽ. പാശ്ചാത്യകലാല�ോകം വിപ
ണിയുടെ പിടിയിലമരുന്നുവ�ോ എന്ന ആശങ്ക റാഡി
ക്കല്സിനുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ അക്കാലത്തു
അങ്ങനെയ�ൊരു വിപണി ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്ന്
സംശയമാണ്. എൺപതുകളിലെ ഇന്ത്യൻ പശ്ചാ
ത്തലത്തിൽ വിപണിക്കെതിരെ നിന്നതു ഇല്ലാത്ത
ഒന്നിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന�ൊരുങ്ങിയ പ�ോലെയാ
യിരുന്നു. പലവിധ അഭിപ്രായ ഭിന്നതകൾക്കും
ഇത് വഴിവെച്ചു. റാഡിക്കൽസിന്റെ ബുദ്ധികേന്ദ്ര
മായ കെ.പി.കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ആത്മഹത്യ(1989)
യ�ോടെ ആ ഗ്രൂപ്പ് ശിഥിലമായിപ്പോവുകയായിരുന്നു.
അതിലെ പല അംഗങ്ങളും പിൽക്കാലത്തു കലാ
ല�ോകത്തു സംഭവിച്ച “ആര്ട്ട് ബൂം” (art boom )ന്റെ
യും വിപണിയുടെയും ഭാഗമായി എന്നത് ചരിത്ര
ത്തിന്റെ വിചിത്ര ഏടാണ്.
പുര�ോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘടന : 1981
ഓഗസ്റ്റ് 14 നു വൈല�ോപ്പിള്ളി ശ്രീധരമേന�ോന്റെ
നേതൃത്വത്തിലാണ് പുര�ോഗമന കലാ സാഹിത്യ
സംഘടന സ്ഥാപിതമായത്. കേരളത്തിലെ ഇട
തുപക്ഷ അനുഭവമുള്ള സാഹിത്യകാരന്മാരുടെയും
കലാകാരന്മാരുടെയും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തക
രുടെയും ഒരു സംഘടനയാണിത്. 1936 ൽ രൂപം
ക�ൊണ്ട അഖിലേന്ത്യാ പുര�ോഗമന സാഹിത്യ സം
ഘടനയുടെയും 1937-ൽ കേരളത്തിലുണ്ടായ ജീവൽ
സാഹിത്യ സമിതിയുടെയും ആധുനിക രൂപമാണി
ത്. “കല ജീവിതത്തിനുവേണ്ടി” എന്ന മുദ്രാവാക്യമു
യർത്തി 1981 ഓഗസ്ററ് 14 നു എറണാകുളം ടൗൺ

കെപി.കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഡ്രോയിംഗ്, 1982

ഹാളിലാണ് പു.ക.സ ആദ്യ യ�ോഗം ചേരുന്നത്.
ആരംഭകാലത്തു സാഹിത്യത്തിലാണ് ഊന്നൽ
നല്കിയതെങ്കിലും പിന്നീട് കലകളും വിവിധ സാം
സ്കാരികമേഖലകളും പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ ഉൾ
പ്പെട്ടു. സാഹിത്യവും കലയും സമൂഹപുര�ോഗതി
ലക്ഷ്യം വെച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നാണ്
പു.ക.സ മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന പ്രധാന ആശയം. ‘കല
കലയ്ക്കുവേണ്ടി’ എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെതിരെ ‘കല ജീ
വിതത്തിനുവേണ്ടി’ എന്ന ബദൽകാഴ്ചപ്പാടുയർത്തി
യത് പു.ക.സ. യുടെ പൂർവരൂപമായ ജീവൽസാ
ഹിത്യ സംഘമാണ്. പ്രവർത്തനപരത ക�ൊണ്ടും,
രാഷ്ട്രീയവീക്ഷണം ക�ൊണ്ടും കേരളത്തിലെ കല
-സാഹിത്യ മേഖലയെ വളർത്തേണ്ടതും മുന്നോ
ട്ടുനയിക്കേണ്ടതുമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിറവേറ്റേ
ണ്ടിയിരുന്ന ഈ സംഘടന ഉള്ളിൽത്തന്നെയുള്ള
വൈരുധ്യങ്ങളാൽ മരവിച്ച അവസ്ഥയിലാണ്. ഒരു
സംഘടന എന്ന നിലയിൽ ഇത് എന്തെങ്കിലും പുതു
സംഭാവന സമകാലികകലയ്ക്കു നേടിക്കൊടുക്കുമെ
ന്നു ഇനിയും പ്രതീക്ഷിക്കുക വയ്യ!
ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി കലാകാരക്കൂട്ടായ്മയുടെ
സാംസ്കാരികചരിത്രം ഒരു ബാക്ക്ഡ്രോപ് ആയി
കേരളത്തിന്റെ ചുവരുകളിലുണ്ട്.

പുതിയ കാലത്തും ജനകീയ�ോർജ്ജം ഉൾക്കൊ
ണ്ടുക�ൊണ്ട് ആരംഭിക്കുകയും നിരന്തരമായ പ്ര
വർത്തനങ്ങൾമുഖേന കലാല�ോകത്ത് ശക്തമായി
ഇടപെടുകയും ചെയ്യുന്ന കലാകാരകൂട്ടായ്മകൾ നിര
വധിയുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ഒന്നാണ്
‘കലാകാർ കേരള’. മുൻഗാമികളെപ്പോലെ പാതി
യിൽവെച്ച് നിലച്ചുപ�ോകാതിരിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ
ഊർജം ജനകീയകൂട്ടായ്മയിൽനിന്നും ‘കലാകാർ
കേരള ‘ സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂട്ടായ്മക�ൊണ്ടു
മാത്രം നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന വലിയ ലക്ഷ്യ
ങ്ങൾ ‘കലാകാർ കേരള’യുടെ മുന്നിലുണ്ട്. ഈ
സംഘടന അത് രൂപീകൃതമായ കാലം മുതൽ ഇട
പെട്ട വ്യത്യസ്തവും എന്നാൽ പരസ്പരം കണ്ണിചേർന്ന
തുമായ ഉദ്യമങ്ങളെ വിശകലനവിധേയമാക്കിയാൽ
അത് കൂടുതൽ ബ�ോധ്യപ്പെടും:

1) ആവിഷ്കാരം; പ്രതിര�ോധം

രാജ്യത്ത് വളരെ വേഗത്തിൽ ശക്തിപ്പെട്ടുവരുന്ന
ഫാസിസ്റ്റു പ്രവണതകൾക്കെതിരെ കലാകാരപ
ക്ഷത്തുനിന്നുള്ള ചെറുത്തുനിൽപ്പ് എന്ന നിലയിലാ
ണ് ആവിഷ്കാരം പ്രതിര�ോധം അടയാളപ്പെടുന്നത്.
ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും, അഭിപ്രായസ്വാതന്ത്ര്യ
വും നേരിട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാസിസ്റ്റു ഭീഷണികൾ
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ക്കെതിരെ അണിനിരന്ന കലാകാർ, ഒരുകാരണവ
ശാലും ജാതി-മത-വർഗ്ഗീയ ഫാസിസ്റ്റു ശക്തികളുടെ
അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കു നിന്നുക�ൊടുക്കില്ല എന്ന
ഉറച്ച ശബ്ദംത കേൾപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
2016 ഡിസംബർ 30 നു എറണാകുളം ദർബാർ
ഹാൾ കലാകേന്ദ്രത്തിനു സമീപം ഒത്തുചേർന്നാ
ണ് ഈ സർഗാത്മക പ്രതിഷേധ കൂട്ടായ്മ യാഥാർ
ഥ്യമാക്കിയത്. വർത്തമാനകാലത്ത് രാജ്യത്തിന്റെ
നാനാഭാഗത്തും കല-സാഹിത്യ-സാംസ്കാരിക മേ
ഖലകളിൽ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തികച്ചും
ആസൂത്രിതവും,
സംഘടിതവുമായ
ഫാസിസ്റ്റു
അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കെതിരെ രാജ്യവ്യാപകമായ
പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് അരങ്ങേറിയത്. എന്നാൽ
‘പ്രബുദ്ധകേരളം’ഇതിനെയ�ൊക്കെ വളരെ ലാഘ
വത്തോടെയാണ് ന�ോക്കികണ്ടത്. തെരുവിലിറ
ങ്ങാൻ അറച്ചു! എന്നാൽ അത്തരം ഫാസിസ്റ്റു ഭീഷ
ണികൾ കേരളത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലും വളരെ
അപകടകരമായ രീതിയിൽ പെരുകിക്കൊണ്ടിരി
ക്കുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത്. “ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ
പിന്നെ എപ്പോൾ” എന്ന ആർജവത്തോടെ സാം
സ്കാരികകേരളം ഉണർന്നുനിന്ന് സർഗ്ഗാത്മകമായി
പ്രതികരിച്ചതിന്റെ, പ്രതിഷേധിച്ചതിന്റെ, പ്രതിര�ോ
ധിച്ചതിന്റെ ഉത്തമദൃഷ്ടാന്തമാണ് “ആവിഷ്കാരം; പ്ര
തിര�ോധം”.

2) കലയും കാഴ്ചയും:
നിലനിൽപ്പുകൾ നിലപാടുകൾ

'കലാകാർ കേരള'യുടെ ചില പരിപാടികളുടെ
ല�ോഗ�ോകൾ
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2017 മാർച്ചിൽ എറണാകുളത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച
ജനപങ്കാളിത്തംക�ൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായ ഏകദിന
സംവാദം. സമകാലിക കല-പരിസരത്തു, പ�ോ
സ്റ്റ്-ബിനാലെ കാലത്തു, കലാകാർ അഭിമുഖീക
രിക്കുന്ന സ്വത്വപ്രതിസന്ധികളുണ്ട്, സാമ്പത്തിക
ഞെരുക്കങ്ങളുണ്ട്. കലയിൽ പുത്തൻ സാമ്പത്തി
കപ്രതീക്ഷകൾ നൽകിയ ‘ആർട്ട് ബൂം’ന്റെ സമയ
ത്ത് അതുവരെ ഒന്നായ് നിന്നവർ ഭിന്നിക്കുകയും
തങ്ങളുടെ സ്റ്റുഡിയ�ോ സ്പേസ് വിട്ടു പുറത്തുകടക്കാൻ
വിസമ്മതിക്കുകയും, ‘പണ’ത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രി
ക്കാൻ ഓര�ോ കലാകാരരും വിട്ടുനൽകുകയും ചെയ്തു.
ഏതാനും വർഷങ്ങൾക�ൊണ്ട് ‘ആർട്ട്ബൂം’ നിലയ്ക്കുക
യും വിപണിയുടെ മായാവലയത്തിൽനിന്നും കലാ
കാരർ ഏറെക്കുറെ പുറത്തുകടക്കുകയും ‘കൂട്ട’മായി
നിൽക്കാനുള്ള സാധ്യതകളെ ആരായുകയും ചെയ്തു
ഒരു ഘട്ടത്തിൽ. പക്ഷെ അപ്പോഴേക്കും ‘ബിനാലെ’
ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. നവമുതലാളിത്തത്തിന്റെ
കലയിലേക്കുള്ള ഈ കടന്നുവരവ് കലാകാരരുടെ
‘കൂട്ട’മായ് നിൽക്കാനുള്ള എല്ലാ സാധ്യതകളെയും
റദ്ദ്ചെയ്തു! പ്രാദേശിക കലാകാരർ അപ്പോഴും അരി
കുവത്കരണം നേരിട്ടു. ബിനാലെ മുന്നോട്ടുവെച്ച
മുതലാളിത്തകൂട്ടുകെട്ടിനെതിരെയും,
കലയിലെ
‘ക�ോളനി’വൽക്കരണത്തിനെതിരെയും
അരികു
വൽക്കരിക്കപ്പെട്ട കലാകാർ ഒന്നിക്കണം എന്ന
പ�ൊതുവികാരം രൂപപ്പെടുന്നു. ഇത�ൊരു അതിജീവ

ഏറണാകുളത്ത് നടന്ന കലയും ആഗ�ോളസമ്പദ് വ്യവസ്ഥയും എന്ന സംവാദത്തിൽ നിന്ന്

നപ�ോരാട്ടമാണെന്ന ഉറച്ചബ�ോധ്യം എല്ലാവരിലും
പ്രകടമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ‘കലാകാർ കേരള’ രൂ
പീകൃതമാവുകയും നിരന്തര സംവാദങ്ങൾക്കൊണ്ടും
സൗഹാർദ്ദപരമായ ക�ൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകൾക്കൊ
ണ്ടും ഒന്നിച്ചുനിൽക്കാനുള്ള ഊർജത്തെ കാത്തുവെ
ച്ചു. ഇതിന്റെ ആഹ്വാന സംവാദമാണ് “കലയും കാ
ഴ്ചയും:നിലനിൽപ്പുകൾ നിലപാടുകൾ”.

3) കാലവർഷം:കലാവർഷം

ഈ നൂറ്റാണ്ടിലെത്തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയ
ദുരന്തത്തിലൂടെ കേരളജനത കടന്നുപ�ോയ്ക്കൊണ്ടി
രുന്ന ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ, ദുരന്തനിവാരണത്തിനുള്ള
തീവ്രശ്രമങ്ങളിൽ കലാകാരപക്ഷം പങ്കാളികളാ
കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ‘കലാകാർ’ ഏറ്റെടുത്ത
ദൗത്യമാണ് “കാലവർഷം:കലാവർഷം”. എറണാ
കുളം ദർബാർ ഹാൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു 2018 ആഗസ്ത്
27 നു സമാരംഭിച്ച്, കേരള ലളിതകലാഅക്കാഡമി
യുമായി സഹകരിച്ചുക�ൊണ്ട് ഒരാഴ്ചക്കാലത്തോളം
നീണ്ടുനിന്ന ഈ ദൗത്യത്തിൽ കലാകാര കൂട്ടായ്മ
ആയിരം ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമാണം, ബഹുജന/
കാണി പങ്കാളിത്തം, വിപണനം എന്നിവ വളരെ
ഫലപ്രദമായിത്തന്നെ നടന്നു. പൂർണമായും പ്രാദേ
ശിക വിപണിയെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി സമാഹരിച്ച
തുക കേരളത്തിന്റെ പുനർനിർമാണത്തിനായ് നി
സ്വാർത്ഥരായ കലാകാർ സംഭാവന നൽകിക്കൊ
ണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ പുത്തൻ ഏടായി അടയാളപ്പെടു
ന്നു. ആയിരം കലാസൃഷ്ടികൾ എന്നാൽ ആയിരം
മനുഷ്യ-അദ്ധ്വാനം എന്നാണർത്ഥം. സർഗാത്മക
വും, ബൗദ്ധികവും, ഭൗതികവും ആയ അധ്വാനമാണ്
ഓര�ോ കലാസൃഷ്ടിയെയും യാഥാർഥ്യമാക്കിയത്.

4) കലാകാർ കമ്മ്യൂൺ

കലാകൃത്തുക്കൾക്കു പരസ്പരം സ്വതന്ത്രമായ ആശ
യസംവാദം സാധ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ
കലാകാർ കേരള ആരംഭിച്ച ഒന്നാണ് ‘കലാകാർ
കമ്മ്യൂൺ’. കലയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിവിധങ്ങ
ളായ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചും വി

ചിന്തനം നടത്താനുള്ള അവസരം എന്ന നിലയിൽ
പ്രസക്തമെങ്കിലും,
ജനകീയപങ്കാളിത്തത്തിന്റെ
അഭാവം ഒരു ന്യൂനതയായി മുഴച്ചുനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
ക�ോഴിക്കോടും എറണാകുളത്തും പ്രാവർത്തികമാ
ക്കിയ കമ്മ്യൂൺ കേരളത്തിന്റെ മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും
വിപുലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുര�ോ
ഗമിക്കുന്നു എന്നത് ആശയ്ക്ക് വകനൽകുന്നു.
ക�ോർപ്പറേറ്റു കല അതിന്റെ കെട്ടുകാഴ്ചകളിലും
പളപളപ്പിലും ജനതയുടെ ബൗദ്ധിക നിലവാരത്തെ
തച്ചുടയ്ക്കുമ്പോളും, അതിന്റെ ‘കണ്ണുമഞ്ഞളിപ്പ് ’ കണ്ട്
അതാണ് ‘ജനകീയത’ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നതു
സ്വാഭാവികമെന്നോണമാണ്. ആഗ�ോളകലയുടെ
അപ്പോസ്തലന്മാർ എന്ന് സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തു
ന്ന കലാ-ഇടനിലക്കാർക്കിടയിൽ ഞെരുങ്ങിപ്പോ
കുന്ന, ഓരങ്ങളിലേക്കു തുടച്ചുനീക്കപ്പെട്ട പ്രാദേശി
കകലാസമൂഹത്തിന്റെ ജിഹ്വയാകാൻ കഴിയുന്ന
കൂട്ടായ്മകൾ നിലനിൽക്കേണ്ടത് കാലത്തിന്റെ അനി
വാര്യതയാണ്. ആഗ�ോളകലയുടെ പകർപ്പെടുപ്പു
കാരാകാതെ, സ്വയാർജിത-കലാ ശേഷികളുടെ
പുത്തൻ കാഴ്ചകളെ പ്രക്ഷേപണം ചെയ്യാനുള്ള
സാംസ്കാരിക ഇടം തീർച്ചയായും പ്രാദേശികമാ
യി രൂപപ്പെട്ടുവരേണ്ടതാണ്. ആഗ�ോളകലയേയും
കലയിലെ ക�ോർപ്പറേറ്റുവത്കരണത്തെയും പകരം
വെക്കേണ്ടത് പ്രാദേശികതയുടെ വൈവിധ്യങ്ങൾ
നിരത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ്.
സഹായകഗ്രന്ഥങ്ങൾ
‘Moving Focus: Essays on Indian Art’ – K.G.Subrhmanyan ,
‘seagull’Books, Calcutta 2006
‘ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചിത്രകല’: ചരിത്രവും സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായ
ഒരു സമീപനം - ആർ.നന്ദകുമാർ, ‘കലാവിമർശനം: മാര്ക്സിസ്റ്റ്
മാനദണ്ഡം’ -1983
ഭാരതീയ കലാചരിത്രം - വിജയകുമാർ മേന�ോൻ- കേരള സാഹിത്യ
അക്കാദമി.
‘കലയുടെ നവല�ോകം’- Dr . കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ , ഡി.സി.ബുക്ക്സ്
‘കാഴ്ചകൾ വായനകൾ’ - വി.ആർ.സന്തോഷ് - QUIVIVE TEXT
പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ ഓഡിയ�ോ ക്ലിപ്പുകൾ ആശ്രയം- ചന്ദ്രൻ.ടി.വി
ലേഖനങ്ങൾ -സുധീഷ് ക�ോട്ടേമ്പ്രം
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േലഖനം/ ഗ്രാഫിക് ചിത്രീകരണം

മാധ്യമപഠനത്തിന്റെ മുൻനിരയിലാണ് ക�ോമിക് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് 
ഇന്നു സ്ഥാനം. കുട്ടികൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന നില വിട്ടു ആത്മീ
യത, രതി തുടങ്ങി  സങ്കീർണമായ  വികാരങ്ങൾവരെ  ആവിഷ്കരി
ക്കാനുള്ള പ്രതലങ്ങൾ ഗ്രാഫിക് ആവിഷ്കാരങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമാകു
ന്നു. സമകാലിക ഇന്ത്യൻ കലാല�ോകത്ത് ഗ്രാഫിക് കഥനം ക�ൊണ്ട് 
സൃഷ്ടില�ോകം തീർക്കുന്ന അപ്പൂപ്പന്റെ കലയിലൂടെ.

ചിത്രകഥനങ്ങളുടെ അപ്പൂpen
ഉമർ നിസാറുദ്ദീൻ

സി

നിമയെപ്പറ്റി ലെനിൻ എന്ത് പറഞ്ഞുവ�ോ
അത് ഗ്രാഫിക് ന�ോവലിനാണ് ഇനി
ബാധകം. 1960-കളിൽ സിനിമക്കുണ്ടായിരുന്ന
സ്ഥാനം ഇന്ന് ക�ോമിക് ചിത്രകഥക്കു കൈവന്നിരി
ക്കുന്നു. പുഴുത്ത കാലത്തിന്റെ പകിട്ടാർന്ന അർബുദം
ചിത്രകഥാകൃത്തുക്കൾ പകർത്തുന്നു. സർവകലാശാ
ലകളിലും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളിലും ക�ോമിക്
ചിത്രകല സഗൗരവം വായിക്കപ്പെടുന്നതും വീക്ഷി
ക്കപ്പെടുന്നതും പുതിയ പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കു
വഴിതുറന്നേക്കാം.
മലയാളി സമൂഹത്തിന്റെ കാർട്ടൂണും ചാക്യാർകൂ
ത്തും അടങ്ങുന്ന ഹാസ്യപരമ്പര്യത്തിൽ തന്നെയാ
ണു ക�ോമിക്കുകളുടെയും വേര്. 1905-ൽ ഫ്രോയിഡ്
ഹാസ്യവും ആക്ഷേപഹാസ്യവും വേർതിരിക്കുന്ന
ഒരു ലേഖനം എഴുതുകയുണ്ടായി. വ്യക്തിയുടെ
അക്രമ�ോത്സുകമായ വാസനകളെ ഹാസ്യം സു
രക്ഷിതമായി ചിരിയിലൂടെ പുറന്തള്ളുന്നു എന്നാ
യിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഹാസ്യം
എന്നത് മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾക്ക്
മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഹെൻറി ബെർ
ഗ്സൺ പറയുന്നുണ്ട്. മൃഗങ്ങൾക്കു നമ്മെ ചിരിപ്പി
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും, എന്നാൽ അവയ്ക്ക് മനുഷ്യ
നുമായുള്ള സാമ്യമാണ് നമ്മെ ചിരിപ്പിക്കുന്നത്.
ട്രാജഡി ഉദാത്തവത്ക്കരിക്കപ്പെടുകയും ക�ോമഡി
അരികുവത്ക്കരിക്കപ്പെടുകയും
ചെയ്യുന്നതിന്റെ
സാഹിത്യ ചരിത്രപശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചു ഉംബെർ
ട്ടോ ഇക്കോ തന്റെ 'റ�ോസാ പുഷ്പത്തിന്റെ പേര് '
എന്ന ന�ോവലിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ
ഗ്രാഫിക് കഥനത്തിന്റെ ചരിത്രം പരിശ�ോധിച്ചാൽ
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അത് ഒരേ പ്രാധാന്യത്തോടെ ക�ോമഡിയെയും ട്രാ
ജഡിയെയും പരിചരിക്കുന്നതു കാണാം. വരയെയും
എഴുത്തിനെയും ഒരേപ�ോലെ സംയ�ോജിപ്പിക്കു
ന്ന ഒരു രൂപമാണ് ഗ്രാഫിക് ന�ോവൽ. എഴുത്തും
വരയും ഡിജിറ്റൽ നവ മാധ്യമങ്ങളും ക�ോമിക്കും
എല്ലാം ഇവിടെ കൈക�ോർക്കുന്നു. സമകാലിക
ഇന്ത്യൻ കലാല�ോകത്ത് ഗ്രാഫിക് കഥനം ക�ൊണ്ട്
സൃഷ്ടില�ോകം തീർക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട്.
അപ്പു എന്ന തന്റെ വിളിപ്പേരിനെ അപ്പുപ്പൻ
(Appupen) എന്ന തൂലികാനാമമാക്കി മാറ്റിയ
ജ�ോർജ് മാത്തൻ അവരിൽ പ്രധാനിയാണ്.
ഇപ്പോൾ ബംഗളുരുവിൽ താമസിക്കുന്ന ഈ
ഗ്രാഫിക് കലാകാരൻ കേരളത്തിൽ ജനിച്ച് ചെ
ന്നൈയിലും മുംബൈയിലും തന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം
പൂർത്തിയാക്കുകയും ക�ോമിക് ചിത്രകഥനത്തിൽ
ഇടം നേടുകയും ചെയ്തയാളാണ്.
അറിവിന്റെയും ധാരണയുടെയും ധിഷണയുടെയും
ഇടങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുക�ൊണ്ടാണ് ഇയാൾ തന്റെ
ഗ്രാഫിക് കഥനം നിർവ്വഹിക്കുന്നത്. മേൽ സൂചി
പ്പിച്ച മൂന്നു ഘടകങ്ങളുടെയും സംയ�ോജിതഭാവം
പ�ൊതുവേ ഗ്രാഫിക് രൂപങ്ങൾക്ക് പ�ൊതുവിൽ
ഉള്ള സ്വഭാവമാണെന്ന് ബാർബറ ജ�ോൺസൻ
നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. മാധ്യമപഠനത്തിന്റെ മുൻ
നിരയിലാണ് ക�ോമിക് പുസ്തകങ്ങൾക്ക് ഇന്നു
സ്ഥാനം. കുട്ടികൾക്കുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ എന്ന നില
വിട്ടു ആത്മീയത, രതി തുടങ്ങി സങ്കിർണമായ വി
കാരങ്ങൾ വരെ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള പ്രതലങ്ങൾ
ഗ്രാഫിക് ആവിഷ്ക്കരങ്ങളിലൂടെ സാധ്യമാകുന്നു
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േലഖനം/ ഗ്രാഫിക് ചിത്രീകരണം

മൂൺവാർഡിന്റെ ചിത്രീകരണം

ണ്ട്. 'കഥ പറയുന്ന അപ്പൂപ്പൻ' എന്ന ആദിപ്രരൂപം
നമ്മുടെയുള്ളിൽ കുടിക�ൊള്ളുന്നു. അതിനെ തന്റെ
എഴുത്തു-വര സംയ�ോജനത്തിലൂടെ ചാക്രികമായി
ജ�ോർജ് മാത്തൻ സംക്രമിപ്പിക്കുന്നു.
പഴയ കടലാസിന്റെയും ഡിജിറ്റലിന്റെയും ഇടയി
ലുള്ള വിളുമ്പിലും അപ്പൂപ്പൻ വിഹരിക്കുന്നു. ക�ോമിക്
കല നൽകുന്ന ചലനാത്മകമായ ചടുലതയിലൂടെ
എല്ലാ വിളുമ്പ് രൂപങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെയും ആവി
ഷ്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നുണ്ട്. വര
ചിത്രത്തെ വിഴുങ്ങാൻ പൂണ്ട് നിൽക്കുന്നു, അതു
പ�ോലെ തന്നെ വര
വാക്കിനേയും അക
താക്കാന�ോരുങ്ങി
നിൽക്കുന്നു. ഈ
വിളുമ്പിൽ
അപ്പൂ
പ്പൻ സ്വല്പം മന്ത്ര
വിദ്യ പരീക്ഷിക്കു
ന്നു . മനുഷ്യന്റേയും
അ ൽ ഗ�ോ ര ി ത
ത്തിന്റേയും സമയ
ഗണനകൾ അരി
ച്ചെടുത്ത് അദ്ദേഹം
നമ്മുടെ ഗ്രഹനപ്ര
ക്രി യ യെത്തന്നെ
മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഒരു
അപ്പൂപ്പൻ (ജ�ോർജ്ജ് മാത്തൻ)
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പുതിയ ആശയസംഹിത സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കു
ന്നു.രാഷ്ട്രീയവും ചരിത്രവും സംസ്കാരവും കലയും
എഴുത്തും അപ്പൂപ്പൻ പാചകസാമഗ്രികളായി ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്നതു 'ഹലാഹല' എന്ന ഗ്രാഫിക് പുസ്ത
കത്തിൽ കാണാം. രാഷ്ട്രം സ്ഥാപനവത്ക്കരിക്കുന്ന
ഇടങ്ങളിലേക്ക് അപ്പൂപ്പൻ ഗറില്ലയായി കയറിച്ചെല്ലു
മ്പോൾ തുടക്ക വായനക്കാർക്കു അമ്പരപ്പാവും ഉണ്ടാ
കുക. വിക്ടർ ടർനറും മറ്റും പറയുന്ന വിളുമ്പ് (liminal)
രൂപങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നായികാനായക
ന്മാർ.
രേഖീയമായ മാതൃകകൾ ഉപേക്ഷിച്ചു വേണം
ഗ്രാഫിക് ന�ോവലുകൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ. നഷ്ടവും
വേദനയും പ്രണയവും സൗഹൃദവും നീതിയും കുട്ടി
ത്തവും അതിനു വിഷയങ്ങളാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീമാ
ണ് പ്രധാനമായും മുഴച്ചു നിൽക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കാ
ലത്തിന്റെ യയാതിയായി മാറുകയാണ് അപ്പൂപ്പൻ .
രാഷ്ട്രമാൻ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ക�ോമിക്
നായകന്റെ പേരു തന്നെ. സ്ഥാപനവത്ക്കരിക്കപ്പെ
ടുന്ന ലിംഗവ്യവസ്ഥയെയും നിയ�ോ ലിബറൽ മുത
ലാളിത്തത്തെയും ആഴത്തിൽ സ്പർശിക്കുന്നു അപ്പൂപ്പ
ന്റെ ക�ോമിക് ചിത്രകഥകൾ. യന്ത്രവത്ക്കരണത്തെ
സ്പർശിക്കുന്ന രീതിയിൽ പലപ്പോഴും ചാപ്ലിനെ
ഓര്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പുപ്പൻ. കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ
മുതലുള്ള മലയാളിയുടെ ഹാസ്യപരമ്പര്യവും, സ്പി
യേഗേൾമാന്റെ 'മൗസിലും' ജ�ോ സാക്കോയുടെ

പാലിസ്റ്റിനിലും കാണുന്ന ദുഖഃച്ഛവിയും ഒരുപ�ോലെ
ചാലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ.
അപ്പൂപ്പന്റെ ബദൽ പ്രപഞ്ചത്തെ അദ്ദേഹം
ഹാലാഹല എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അഭിലാഷത്തി
ന്റെയും ബാധയുടെയും സർറിയൽ ഇടമാണ്
ഹാലാഹല. മനുഷ്യന്റെ ദുരന്തപൂർണമായ പരിസമാ
പ്തിക്ക് ഇടം കുറിക്കുന്ന ഹലാഹല എന്ന സമാന്തര
പ്രപഞ്ചം അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് മൂൺവാർഡിലാ
ണ് . അപ്പൂപ്പന്റെ ആദ്യത്തെ ഗ്രാഫിക് ന�ോവലായ
മൂൺവേഡ് (Moonward) ഒരു പുതിയ മായിക
ല�ോകം സൃഷ്ടിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് കടന്നു വന്നത്. ഇതേ
തുടർന്നാണ് 'ഹാലാഹലയുടെ ഇതിഹാസങ്ങൾ'
എന്ന രണ്ടാമത്തെ ചിത്ര ന�ോവൽ പുറത്തു വന്നത്.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ചിത്ര ന�ോവലാണ്
'ആസ്പൈറസ് '. അഹങ്കാരത്തിന്റെയും അധികാര
ദുർവിനിയ�ോഗത്തിന്റെയും ക�ോട്ടക�ൊത്തളങ്ങളി
ലേക്കു കടന്നു ചെല്ലുന്നുണ്ട് അസ്പിറസ്. ബഹുമുഖ
മായ ആഖ്യാനത്തിൽ നവ ലിബറൽ മുതലാളിത്ത
ത്തിന്റെ വ്യാളീരൂപങ്ങളെ നമ്മുടെനേരെ അയാൾ
എടുത്തെറിയുന്നു. അസ്പിറസ് എന്ന വ്യാളി നാം
ജീവിക്കുന്ന കാലത്തിന്റെ ദുരന്തങ്ങളുടെ നേർപ്പകർ
പ്പാണ്. പാശ്ചാത്യ വ്യവഹാരമായ മുതലാളിത്ത
ത്തിന്റെ പൗരസ്ത്യവത്ക്കരണം തന്നെയാണ് രൂപ
പരമായും ആഖ്യാനപരമായും അപ്പൂപ്പന്റെ ഗ്രാഫിക്
വിഷയങ്ങൾക്കുള്ളത്. 'പാമ്പും താമരയു'മാണ്
ഏറ്റവും അവസാനമായി ഇറങ്ങിയ ചിത്ര ന�ോവൽ.
കൃത്രിമ ബുദ്ധിയിലൂടെ യന്ത്രങ്ങളെ ശക്തരാക്കുകയും
അവ മനുഷ്യനെ അസ്തപ്രജ്ഞരാക്കി ഭൂമി കൈയ്യേ
റുകയും ചെയുന്ന ദുരന്തച്ഛവിയാർന്ന ല�ോകമാണ്
`പാമ്പും താമര'യിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ
ന�ോവലും ഹാലാഹല എന്ന സാങ്കൽപ്പിക പ്രപ
ഞ്ചത്തിലാണു സംഭവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യാനന്തര
കാലത്തിന്റെ ഗ�ോഥിക് എന്നാണ് പ്രമ�ോദ് കെ
നായർ 'പാമ്പും താമരയും' എന്ന കൃതിയെ വിശേ
ഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ സർനാഥ് ബാനെർജി
തുടങ്ങിവെച്ച കറുത്ത ഫലിതമാണ് അപ്പുപ്പന്റെയും
മുഖമുദ്ര. അദ്ദേഹം മനുഷ്യ പ്രപഞ്ചത്തെ, തലതിരിച്ചു
വയ്ക്കുന്നില്ല, മറിച്ചു ഹാൻസ് ഹ�ോൾബിന്റെ 'നയത
ന്ത്രജ്ഞന്മാർ' എന്ന ചിത്രത്തിലെപ്പോലെ പ്രപഞ്ച
ത്തെ കുറച്ച് ഏങ്കോണിച്ചു വയ്ക്കുന്നു. ആ ക�ോണിൽ
നിന്നും ന�ോക്കിയാൽ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു
വീക്ഷണം നമ്മെ വിഴുങ്ങാൻ വാപ�ൊളിക്കുന്നതു
കാണാം. സാഹിത്യത്തിലെ ശ്ലേഷത്തിനു സമാ
നമായ ഈ ദർശന സ്ഥിതിവ്യത്യാസം അപ്പുപ്പൻ
സമർത്ഥമായി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യ കേ
ന്ദ്രീകൃതമായ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും വസ്തു കേന്ദ്രീ
കൃതമായ വ്യവസ്ഥയിലേക്കു നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു
പ�ോകുവാൻ ഈ ഗ്രാഫിക് കലാകാരൻ നമ്മെ ക്ഷ
ണിക്കുന്നു. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും വലിയ
ചാലക ശക്തിയായി തീർന്ന മനുഷ്യയുഗത്തിൽ
തന്നെ, അവൻ /അവൾ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാവുകയും

ലെജെൻഡ് ഓഫ് ഹലാലയുടെ കവർചിത്രം

പാശ്ചാത്യ വ്യവഹാരമായ മുതലാളിത്തത്തി
ന്റെ പൗരസ്ത്യവത്ക്കരണം തന്നെയാണ്
രൂപപരമായും  ആഖ്യാനപരമായും  അപ്പു
പ്പന്റെ ഗ്രാഫിക് വിഷയങ്ങൾക്കുള്ളത്. മനു
ഷ്യകേന്ദ്രീകൃതമായ വ്യവസ്ഥ യിൽ നിന്നും 
വസ്തു കേന്ദ്രീകൃതമായ   വ്യവസ്ഥയിലേക്കു
നമ്മെ  കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പ�ോകുവാൻ ഈ
ഗ്രാഫിക് കലാകാരൻ നമ്മെ ക്ഷണിക്കുന്നു.

അതിന്റെ ശക്തികളില�ൊന്നായി പരിണമിക്കുകയും
ചെയ്തു എന്ന വിര�ോധാഭാസം അപ്പൂപ്പന്റെ ഗ്രാഫിക്
രചനകളുടെ പരിചരണത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വാ
യിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും. പുരുഷൻ -പ്രകൃതി എന്ന
പുരാതനമായ ദ്വന്ദ്വം തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പ്ര
ശ്നവത്ക്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. ഇവയെ പലപ്പോഴും
വേർതിരിക്കാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം അവ
പലപ്പോഴും സങ്കലിത അസ്തിത്വങ്ങളായി നിലനിൽ
ക്കുന്നു എന്നതാണ്. ഗ്രാഫിക് ന�ോവലും ഇപ്രകാരം
വിളിക്കാവുന്ന ഒരു സങ്കലിത അസ്തിത്വത്തെ പുറ
പ്പെടുവിക്കുന്നുവെന്ന് അപ്പൂപ്പന്റെ രചനകളെ അടി
സ്ഥാനമാക്കി പറയാന് കഴിയും.
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തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ�ൊതുവെയും കേരളത്തിൽ വ്യാ
പകമായും  വൃക്ഷാരാധന പ്രധാനമാണ്. മണ്ണിനേയും 
മഴയേയും ത�ോറ്റിയുണർത്തുന്ന ഇത്തരം വ്യവഹാര
ങ്ങൾ ഗ�ോത്രപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വേരുറച്ചതും  ഭൂമിയും 
മനുഷ്യരും  തമ്മിലുള്ള പുരാതനമായ�ൊരു വിനിമയ
ത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതലങ്ങൾ ഉൾച്ചേർന്നവയുമാണ്.

വൃക്ഷത്തിന്റെ കല
കലാചന്ദ്രൻ

കാ

ടുകളിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ ഉല്പത്തി. പ്രാചീന
മനുഷ്യർക്ക് അന്നവും അഭയവും എല്ലാം കാടുകൾ
ആയിരുന്നു. കായ്കനികൾ ശേഖരിച്ചും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടിയും
കഴിഞ്ഞ ആദിമകാലങ്ങളിൽത്തന്നെ പ്രകൃതിശക്തികള�ോടുള്ള
ഭയവും കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രകൃതിരൂപങ്ങളായ ജലം, വായു,
അഗ്നി, ഭൂമി, ആകാശം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം പ്രാചീനമനുഷ്യരു
ടെ ദേവതകളായിത്തീർന്നു. വൃക്ഷങ്ങളെയും ആരാധിക്കാൻ തുട
ങ്ങുന്നത് അക്കാലങ്ങളിലായിരുന്നിരിക്കാം. ജീവന്റെ ഉറവിടവും
അഭയസ്ഥാനവുമായ വൃക്ഷങ്ങളെ മാതൃദൈവമായിക്കൂടി പരി
ഗണിച്ചുപ�ോന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രതിരൂപമായ വൃക്ഷങ്ങൾ
ആരാധനയുടെ കേന്ദ്രസ്ഥാനമായിത്തീർന്നതിൽ അവക്കുള്ള
സ്ത്രൈണഭാവവും ഉൾച്ചേർന്നിരിക്കാം. വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിൽ ദേ
വതകളെ കുടിയിരുത്തി ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് കാടുകളിൽ
നിന്നും വയലുകളിലേക്കുള്ള സംസ്കൃതിയുടെ പരിണാമഘട്ടത്തി
ലാവണം. നദീതടങ്ങളില�ോ വയൽക്കരകളില�ോ 'കാവുകൾ' രൂ
പപ്പെടാൻ തുടങ്ങി. വള്ളിച്ചെടികളും വൃക്ഷങ്ങളും നട്ടുവളർത്തി
കാവുകൾ നിർമ്മിക്കാനും ആരാധിക്കാനും തുടങ്ങി. അമ്മദൈ
വങ്ങൾക്കും സർപ്പങ്ങൾക്കും യക്ഷികൾക്കം എല്ലാം വെവ്വേറെ
കാവുകൾ ഉണ്ടായി. ഭഗവതിയ�ോട�ൊപ്പം തന്നെ കേരളീയർ
ആരാധിക്കുന്ന ദേവതയാണ് യക്ഷി. പാലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളാണ് ഭഗ
വതിയുടെയും യക്ഷിയുടെയും സ്ഥാനം. പാല, പന, കാഞ്ഞിരം,
തുടങ്ങിയവ ഇത്തരത്തിൽ
പ്രാധാന്യമുള്ള വൃക്ഷങ്ങളാണ്.
അരയാൽ വൃക്ഷമാണ് മറ്റൊരു ആരാധനാസ്ഥാനം.വൈദിക–
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ഏറനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ താലപ്പൊലിയുടെ ഭാഗമായിനടത്തുന്ന
'പാലക്കൊമ്പ്  'എന്ന ചടങ്ങിലും  വൃക്ഷത്തിന് കേന്ദ്രസ്ഥാനം
കൈവരുന്നതു കാണാം. ഉർവരതാനുഷ്ഠാനങ്ങളായ  വൃക്ഷാ
രാധന ഭൂമിയെയും  അതിലെ  അധിവാസത്തെയും  കുറിച്ചുള്ള
ആധുനിക പൂർവ സമൂഹങ്ങളുടെ ഭാവനയെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
വൃക്ഷം  എന്ന രൂപകം കൃഷിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയ  ജനപദ
ങ്ങളുടെ ഉല്പാദനക്രമങ്ങളിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുവിരൽ കൂടിയാണ്.
വൈദികേതരപാരമ്പര്യങ്ങളിലെല്ലാം
അരയാൽ
പ്രധാനപ്പെട്ട ആരാധനാസ്ഥാനമാണ്. ക്ഷേത്രങ്ങൾ
ക്കുമുൻപിൽ അരയാലുകൾ തറകെട്ടി പരിരക്ഷി
ക്കുന്ന പതിവുണ്ട്. അരയാലിന് ബുദ്ധമതവുമായി
നേരിട്ട് ബന്ധമുള്ളതായി കാണാം. അരയാൽ 'ബ�ോ
ധിദ്രുമ'മാണ്. ബ�ോധിവൃക്ഷച്ചുവട്ടിലാണ് 'ബുദ്ധൻ '
ഉണ്ടാവുന്നത്. അങ്ങനെ അരയാൽ ബുദ്ധന്റെ തന്നെ
പ്രതിരൂപമായി. മൗര്യകാലഘട്ടത്തിൽ ബുദ്ധമതപ്ര
ചാരണാർത്ഥം അശ�ോകചക്രവർത്തി പണികഴിപ്പി
ച്ച സ്തൂപങ്ങളും സ്തംഭങ്ങളും ബ�ോധിവൃക്ഷത്തെ സൂചി
പ്പിക്കുന്നവയാണ്.
തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ പ�ൊതുവെയും കേരളത്തിൽ
വ്യാപകമായും വൃക്ഷാരാധന പ്രധാനമാണ്. പ്രാദേ
ശികസംസ്കാരങ്ങളിൽ വൃക്ഷച്ചുവടുകളിൽ കല്ലുവെ
ച്ചാരാധിക്കുകയ�ോ വിളക്കു വെച്ചാരാധിക്കുകയ�ോ
ചെയ്യുന്നതുകാണാം. പ്രേതാത്മാക്കൾക്കും പൂർവ്വി
കർക്കും ഉള്ള വെച്ചാരാധനയും അലരി പ�ോലുള്ള
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വൃക്ഷച്ചുവടുകളിലാണ്
നടത്തുക. കാവുകളിൽ
നിന്നും വള്ളിയ�ോ മരമ�ോ മുറിക്കുന്നതിനുമുൻപ്
ദേവതകള�ോട് സമ്മതം ച�ോദിക്കുന്ന ശീലവും നാ
ട്ടുവ്യവഹാരങ്ങളിൽ കണ്ടുവരുന്നു. മനുഷ്യ– പ്രകൃതി
ബന്ധുത്വത്തിന്റെ അഗാധമായ തലങ്ങൾ വാമ�ൊഴി
വഴക്കങ്ങളിലും പ്രാദേശികമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളി
ലും പ്രത്യക്ഷമാവുന്നു. മൂന്നിയൂർ കളിയാട്ടക്കാവിലെ
ത�ോറ്റംപാട്ടുകളിൽ, പ്രകൃതിയെ മനുഷ്യരുടെ തുടർച്ച
തന്നെയായി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന അനേകം സന്ദർഭ
ങ്ങൾ ഉണ്ട്.
"അമ്മോനെ മര�്മോനെപ്പോലെ
രണ്ട്ണ്ട് മരങ്ങള്
അച്ചനെ മകനെപ്പോലെ
രണ്ട്ണ്ട് മരങ്ങള്
ഏട്ടനന്ജനെപ്പോലെ
രണ്ട്ണ്ട് മരങ്ങള് "

'പാലക്കൊമ്പ് ' ചടങ്ങിൽ നിന്ന്

എന്നിങ്ങനെ മരത്തിന്റെ സ്വത്വത്തെ മനുഷ്യ
സ്വത്വവുമായി ചേർത്തുവെക്കുന്നു.
"തച്ചന കണ്ടിട്ടതാ മരങ്ങളും കരയ്ണ്
മരങ്ങളെ കണ്ടിട്ടതാ തച്ചനും കരയ്ണ് "
എന്നിങ്ങനെ മനുഷ്യപ്രകൃതിയുടെയും ബാഹ്യപ്ര
കൃതിയുടെയും വൈകാരികസ്വത്വങ്ങളെ കൂടി അഭി
സംബ�ോധന ചെയ്യുന്നു ത�ോറ്റം.
ഏറനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ താലപ്പൊലിയുടെ ഭാഗ
മായിനടത്തുന്ന 'പാലക്കൊമ്പ് 'എന്ന ചടങ്ങിലും വൃ
ക്ഷത്തിന് കേന്ദ്രസ്ഥാനം കൈവരുന്നതു കാണാം.
കാവിൽ നിന്നോ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നോ എഴു
ന്നള്ളിക്കുന്ന പാലയുടെ ശിഖരം ഒരു പ�ൊതുസ്ഥ
ലത്ത് എത്തിച്ചേരുന്നു. ക�ൊയ്തൊഴിഞ്ഞ പാടമ�ോ
മൈതാനമ�ോ നിരപ്പുള്ള പറമ്പോ ആയിരിക്കും ഈ
പ�ൊതുസ്ഥലം. ഭൂമിയിൽ നാട്ടുന്ന ഈ പാലക്കൊ
മ്പിനെ കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് ക�ോമരങ്ങൾ ഉറഞ്ഞ്തു
ള്ളുന്നതും വാദ്യഘ�ോഷങ്ങൾ മുഴക്കുന്നതും. പാലമ
രത്തിന്റെ ഇലയ�ോടുകൂടി മുറിച്ചെടുത്ത ശിഖരമാണ്
എഴുന്നള്ളിക്കുന്നതും ഭൂമിയിൽ നാട്ടുന്നതും. കളിച്ചും
കൃഷിചെയ്തും തികച്ചും സാധാരണമായിക്കിടന്ന
ഭൂമിയെ ഒരു സവിശേഷ ഇടമാക്കിമാറ്റുവാൻ വൃക്ഷ
ത്തിന്റെ ഈ പ്രതിഷ്ഠാപനം സഹായിക്കുന്നു. ഈ
ശിഖരത്തിനു ചുറ്റും ഒരു വൃത്തരൂപത്തിനകത്താണ്
ക�ോമരങ്ങൾ തുള്ളുന്നത്. ചുവപ്പ്, കറുപ്പ്നിറങ്ങൾ
ഉള്ളവസ്ത്രം/പട്ട്, മഞ്ഞൾ വെള്ളം, വൃക്ഷശിഖരം,
ഭൂമി എന്നിവ ചേർന്ന്നിർമ്മിക്കുന്ന വർണ്ണവിന്യാ
സവും കാൽത്തള, പള്ളിവാൾ, അരമണികൾ, മേളം
എന്നിവ ഒരുക്കുന്ന ശബ്ദവിന്യാസവും മറ്റെല്ലാ നാട്ടു
കലകളുടെയും അനുഭവസ്ഥലത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു
ണ്ട്. ചെങ്കല്ലുകൾ നിറഞ്ഞ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ
സുലഭമായ വൃക്ഷമാണ്പാല. തീക്ഷ്ണമായ ഗന്ധമുള്ള
പാലപ്പൂവും പാലമരവും അനേകം മിത്തുകൾക്കും വി
ശ്വാസങ്ങൾക്കും അടിസ്ഥാനമായിരിക്കുന്നു.

പാലയുടെ ശിഖരത്തെ ആരാധനയുടെ കേന്ദ്ര
ബിംബമാക്കുന്നത് പ്രകൃതിയുമായുള്ള ആ ഇടത്തെ
മനുഷ്യരുടെ ബന്ധത്തെ നിർവചിക്കുന്നുണ്ട്. ഗ്രീഷ്മ
കാലത്തിന്റെ മൂർദ്ധന്യത്തിൽ, ചൂട്കൂടുതൽ ഉള്ളപ
കൽ നേരത്താണ് 'പാലക്കൊമ്പ് ' നടത്തുന്നത്. ഈ
സവിശേഷ കാലാവസ്ഥയും നിറ-ശബ്ദവിന്യാസങ്ങ
ളും പ്രാദേശികസംസ്കൃതിയുടെ അബ�ോധതലങ്ങളെ
സ്പർശിക്കുന്നവയാണ്. ഉർവരതാനുഷ്ഠാനങ്ങളായ
ഈ ചടങ്ങുകൾ ഭൂമിയെയും അതിലെ അധിവാസ
ത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആധുനികപൂർവ സമൂഹങ്ങളുടെ
ഭാവനയും കൂടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. വൃക്ഷം എന്ന
രൂപകം ഭൂമിയുടെ ദേവതകളെയും ആകാശത്തിന്റെ
ദേവതകളെയും മനുഷ്യരുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നു.
വേരുകളിലൂടെ ഭൂമിയിലേക്കും ചില്ലകളിലൂടെ ആകാ
ശത്തോളവും സഞ്ചരിക്കുന്ന വൃക്ഷം കൃഷിയെ അടി
സ്ഥാനമാക്കിയ ജനപദങ്ങളുടെ ഉല്പാദനക്രമങ്ങളി
ലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുവിരൽ കൂടിയാണ്. ആരാധനയുടെ
കേന്ദ്രബിംബമായി വൃക്ഷശിഖരം മാറുന്നത് അതിനു
ള്ള പ്രതീകാത്മകത ക�ൊണ്ടാണ്.
മണ്ണിനേയും മഴയേയും ത�ോറ്റിയുണർത്തുന്ന
ഇത്തരം വ്യവഹാരങ്ങൾ ഗ�ോത്രപാരമ്പര്യങ്ങളിൽ
വേരുറച്ചതും ഭൂമിയും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള പുരാത
നമായ�ൊരു വിനിമയത്തിന്റെ സങ്കീർണ്ണതലങ്ങൾ
ഉൾച്ചേർന്നവയുമാണ്.
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അക്കാദമി വാർത്തകൾ

ജ�ോൺസ് മാത്യുവിന്റെ ക്യാമ്പ് രചന

പ്രളയവർണ്ണങ്ങൾ

പ്രളയബാധിതരായ  കലാകൃത്തുക്കൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട  കലാ
ക്യാമ്പ് 2019 ജനുവരി 29 മുതൽ ഫെബ്രുവരി 1 വരെ മുഹമ്മയിൽ നടന്നു.
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ഉദ്ഘാടനചടങ്ങില് നിന്ന്

അശ�ോക് കുമാർ ഗ�ോപാലൻ,
മധു വേണുഗ�ോപാൽ,
ജ�ോൺസ് മാത്യു,
അജയൻ കാരാടി,
ഉദയകുമാർ ടി.ആർ.,
സീയം പ്രസാദ്,
സണ്ണി, പ്രസന്നകുമാർ,
സന്ദീപ് എം.കെ., ദേവദാസ്
തങ്കപ്പൻ, സുരേഷ് കെ.ബി.,
അരുൺ, രവി, ഹരിപ്രസാദ്,
ര�ോഷിണി പി.കെ., അന
ന്തൻ കെ.ടി., കമലാക്ഷൻ
കെ.കെ., ജയശ്രീ പി.ജി.,
അനിൽ ടി.കെ., അയ്യപ്പൻ
പി.സി., ശിവശങ്കരൻ പി.പി.,
സജി ടി.എൻ., ദിലീപ്
ബാലൻ, സുരേഷ് മുതുകുളം,
സനു രാമകൃഷ്ണൻ, സന്തോഷ്
പി. ആർ, ആര്യ പ�ോൾ,
അമ്പാടിക്കണ്ണൻ വി.എം.,
നിബിൻ കുര്യാക്കോസ്,
ബിജ�ോയ് വേലക്കാട്ട്, ഹണി
എന്നിവരാണ് ക്യാമ്പിൽ
സർഗ്ഗസൃഷ്ടി നടത്തിയത്.

ല

ളിതകലാ അക്കാദമി പ്രളയബാധിതരായ കലാ
കാരന്മാർക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച ‘പ്രളയവർണ്ണ
ങ്ങൾ’ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് മുഹമ്മയിൽ നടന്നു. ശാന്തി
തീരം റിസ�ോർട്ടിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ നരേന്ദ്രപ്രസാദ്
സ്മാരക നാടക പഠന ഗവേഷണകേന്ദ്രം ചെയർമാൻ
ഫ്രാൻസിസ് ടി. മാവേലിക്കര ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. ‘’കലാസൃഷ്ടി കാലാതീതമായി നിലക�ൊള്ളു
ന്നു. പ്രളയകാലത്ത് രചിക്കപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടി കേവല
പ്രളയത്തെ മാത്രമല്ല ആ സമയത്തെ കൂടി സർഗ്ഗാ
ത്മകമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യം ഹനിക്ക
പ്പെടുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ മറ്റൊരു പ്രളയമാണ്.
ഇതിനെതിരെ, സമൂഹത്തിലെ തിന്മകൾക്കെതിരെ
പ്രതികരിക്കേണ്ടത് കലാകാരന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാ
ണ്.’’ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അക്കാദമി ചെയർമാൻ നേമം പുഷ്പരാജ് അദ്ധ്യക്ഷ
നായിരുന്നു. ‘’കലയുടെ വ്യാപനത്തിനായി വ്യത്യ
സ്തമായ പല പ്രവർത്തനങ്ങളും അക്കാദമി നടത്തി
വരികയാണ്. കലയുടെ ദർബാർ, പ്രളയദുരിതാശ്വാസ
നിധി സമാഹരണാർത്ഥം സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പുകൾ
എന്നിവ ഇതിനുദാഹരണങ്ങളാണെന്നും’’ അദ്ധ്യക്ഷ
പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. നവകേ
രള സൃഷ്ടിക്ക് കലാകാരന്മാരുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെ
അക്കാദമി തുക ശേഖരിച്ച് നൽകിയിരുന്നു. ആർട്ടി
സ്റ്റ് സുമനൻ, അക്കാദമി അംഗം പി.വി. ബാലൻ,
മാനേജർ സുഗതകുമാരി, എക്സിബിഷൻ ഓഫീസർ
ബാബുമ�ോൻ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
പ്രളയം നേരിട്ട് ബാധിച്ച കലാകാരന്മാരിൽ നിന്നും
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്
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മിലിന്ദ് മുളിക്,
ബിജയ് ബിസ്വാൾ,
രാജേഷ് സാവന്ത്,
ഗുൽഷൻ ആചാരി,
സഞ്ചയ് ബാനർജി,
സുനിൽ ലിനസ് ഡെ,
മ�ോപ്പസാങ്ങ് വാലത്ത്,
സദു അലിയൂർ,
ബി.റ്റി.കെ. അശ�ോക്,
വിനീഷ് മുദ്രിക
എന്നിവർ ക്യാമ്പിൽ
പങ്കെടുത്തു
ദേശീയ ജലച്ചായ ചിത്രരചനാക്യാമ്പ്

ജലച്ചായത്തിലെഴുതിയ
നൈസർഗികം
കേ
രളത്തിലും ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലുമാ
യി ജലച്ചായ ചിത്രരചനയിൽ ശ്രദ്ധേയ
രായ 10 ഇന്ത്യൻ ചിത്രകാരന്മാരെ പങ്കെടുപ്പിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് ലളിതകലാ അക്കാദമി 2019 ഫെബ്രുവരി 8, 9,
10, 11 തീയതികളിലായി കുമരകത്ത് ദേശീയ ജല
ച്ചായ ചിത്രരചനാക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ക�ോട്ടയം
ജില്ലയിലെ കുമരകം പാരസൈസ് റിസ�ോർട്ട് കേ
ന്ദ്രീകരിച്ചാണ്ക്യാംപിൽ ചിത്രങ്ങൾ തീർത്തത്.
‘നൈസർഗികം’ ജലച്ചായ ചിത്രരചനാക്യാമ്പി
ന്റെ ഉദ്ഘാടനം കവണാറ്റിൻകര കേരള ടൂറിസം
ഓഫീസ് അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് 2019 ഫെബ്രുവരി
8ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് ക�ൊച്ചി ബിനാലെ ഫൗ
ണ്ടേഷൻ പ്രസിഡണ്ടും ഡയറക്ടറും സർവ്വോപരി പ്ര
ശസ്ത ചിത്രകാരനുമായ ബ�ോസ് കൃഷ്ണമാചാരി നിർവ്വ
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ഹിച്ചു. ചടങ്ങിൽ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി മുൻ
ചെയർമാൻ കെ.എ. ഫ്രാൻസിസ് മുഖ്യാതിഥിയാ
യിരുന്നു. അക്കാദമി ചെയർമാൻ നേമം പുഷ്പരാജ്,
സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രൻ, അക്കാദമി നിർവ്വാഹ
കസമിതി അംഗം എബി.എൻ. ജ�ോസഫ്, ചിത്ര
കാരനും കാരിക്കേച്ചറിസ്റ്റുമായ ത�ോമസ് ആന്റണി,
ക�ോട്ടയം ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറ
ക്ടർ ബിജു വർഗ്ഗീസ് എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരു
ന്നു.
എറണാകുളം ദർബാർ ഹാൾ കലാകേന്ദ്രത്തിൽ
ഫെബ്രുവരി 9ന് ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3 മണിക്കും, ഫ്രെ
ബുവരി 10ന് മറൈൻഡ്രൈവ് കൃതി അന്താരാഷ്ട്ര പു
സ്തക�ോത്സവവേദിയിലും ക്യാമ്പിന�ോടനുബന്ധിച്ച്
വാട്ടർകളർ ഡെമ�ോൺസ്ട്രേഷൻ കലാകാരന്മാർ

ശ്രീ. ബ�ോസ് കൃഷ്ണമാചാരി ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ഒരുക്കി. നൈസർഗികം ദേശീയ ജലച്ചായചിത്ര
രചനാ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത 10 കലാകാരന്മാ
രും ജലച്ചായരചനയിൽ തികഞ്ഞ മൗലികത
സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ
ചിത്രകാരന്മാരുമായി
ഉയർന്നതലത്തിലുള്ള
സർഗ്ഗസംവാദങ്ങൾക്കുതകുന്ന വേദി നിരവധി
തവണ അക്കാദമി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭരണഘ

ടന ഉറപ്പുതരുന്ന ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്ര്യം രാജ്യ
ത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലും ച�ോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന
ഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻചിത്രകാരന്മാരുടെ വിപുലമായ
ജനാധിപത്യസംഗമങ്ങൾ ഉയർന്നുവരേണ്ടതുണ്ട്.
അതിന് അനുപൂരകമായ കൂട്ടായ്മയാണ് അക്കാദമി
നൈസർഗികം ദേശീയ ജലച്ചായചിത്രരചനാക്യാ
മ്പിലൂടെ ലക്ഷ്യം വെച്ചത്.

ക്യാമ്പംഗങ്ങൾ സെക്രട്ടറി ശ്രീ. പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന�ോട�ൊപ്പം.
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ഉദ്യാനനഗരിയിൽ
കാലം, ഇടം മനം (Time, Space, Mind)
ചിത്രകലാ ക്യാമ്പും പ്രദർശനവും ബാംഗ്ലൂരിൽ

ഇ

ന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ക�ൊടുത്തോളൂ. പക്ഷെ,
ബാംഗ്ലൂരിനെ ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന്, സ്വാത
ന്ത്ര്യലബ്ധിയുടെ നാളുകളിൽ വിൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിൽ വി
ലപിച്ചിരുന്നു. വൻമരങ്ങളും ഉദ്യാനങ്ങളും തടാകങ്ങ
ളും ചേർന്ന് ഇതിലേറെ ഒരിന്ത്യൻ നഗരത്തേയും
ആകർഷകമാക്കിയിട്ടില്ല. വിജയനഗരസാമ്രാജ്യ
ത്തിന്റെ അധിപനായിരുന്ന കെമ്പെഗൗണ്ട സ്ഥാ
പിച്ച നഗരമാണ് ബാംഗ്ലൂരു. (1537) മറാത്തികളും
മുഗളന്മാരും വാഡിയാർമാരും ഒടുവിൽ ബ്രിട്ടീഷു
കാരും ഈ നഗരത്തെ സ്വന്തമാക്കി. കുതിരക്കുള
മ്പടികളും വെടിയ�ൊച്ചകളും ഈ നഗരശരീരത്തെ
സ്വന്തമാക്കുന്നതിനായി ചരിത്രത്തെ ശബ്ദമുഖരിത
മാക്കിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു.
ഇന്ന്, വിവരസാങ്കേതികവിദ്യയുടെ കേന്ദ്രമാണ്
ബംഗളുരൂ. ഭിന്ന സംസ്കാരവിശേഷങ്ങളെയും ഭാ
ഷാസമൂഹങ്ങളേയും അഭിരുചികളെയും സ്വാഗതം
ചെയ്യാനും സ്വാംശീകരിക്കാനും ബംഗളൂരു എന്നും
അതിന്റെ ഇരുകൈകളും നീട്ടിയിട്ടുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയുടെ കുലപതികളെന്ന് വി
ശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന എസ്.എം. പണ്ഡിറ്റ്, നഞ്ചു
ണ്ട റാവു, ജി.എസ്. ഷെണ�ോയ്, ആർ. എം.
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ഹെഡ്പാഡ് എന്നിവരുടെ കലയും ജീവിതവും
ഈ നഗരത്തോട് ലയിച്ചു ചേർന്നു. നിക്കോളാസ്
റ�ോറിച്ച് എന്ന റഷ്യൻ ചിത്രകാരനും അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ ഭാര്യ ദേവികാ റാണിയും മകൻ സെറ്റൊസ്ലോ
വ് റ�ോറിച്ചും ഈ നഗരത്തെ സ്നേഹിച്ചു ഇതിന്റെ
ഭാഗമായി മാറി. മലയാളി ചിത്രകാരൻ യൂസഫ്
അറക്കലിന്റെ പ്രവർത്തനമണ്ഡലം ബംഗളൂരുവായി
രുന്നു. ശില്പിയും ചിത്രകാരനുമായ ബാലൻ നമ്പ്യാർ
ഈ നഗരത്തിൽ തന്റെ കലാസപര്യ തുടരുന്നു. ദേ
ശദേശാന്തരങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക്
അഭയവും ആഥിത്യവും അരുളിയ സാംസ്കാരിക
കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ബാംഗ്ലൂർ.
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയും ഏഷ്യൻ ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈനും ചേർന്ന് ബാംഗ്ലൂരിൽ
സംഘടിപ്പിച്ച ‘കാലം, ഇടം, മനം’ ചിത്രകലാ
ക്യാമ്പും പ്രദർശനവും ഫെബ്രുവരി 13-ാം തിയ്യതി
ഏഷ്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ ക്യാമ്പ
സിൽ നടന്നു. ചിത്രകലാ പരിഷത്ത് പ്രസിഡന്റ്
ബി.എൽ. ശങ്കർ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പും, സിനിമാ സം
വിധായകനും നടനുമായ പ്രകാശ് ബാനർജി ചിത്ര
പ്രദർശനവും ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേരള ലളിതകലാ

അക്കാദമി ചെയർമാൻ നേമം പുഷ്പരാജ്, ജയന്തി
നരേന്ദ്രൻ, ത�ോമസ് കുര്യാക്കോസ് (ഏഷ്യൻ ഇൻ
സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഡിസൈൻ) എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ
സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
അമീൻ ഖലീൽ, ധനരാജ് കീഴറ, ഹുസൈൻ
ക�ോതാറത്ത്, കാജൽ ദത്ത്, പി.വി. ഭാസ്കരൻ
ആചാരി, സാറാ ഹുസൈൻ, ശ്യാമള, വാണിദാസ്
മംഗത്തിൽ, വിധുകുമാർ എസ്., വിപിൻ കെ. നായർ
എന്നീ കലാകാരന്മാരാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്.
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ശേഖരത്തി
ലുള്ള ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം, ‘സഞ്ചരിക്കുന്ന ചി
ത്രശാല’ ബസ് (Moving Art Gallery), പ്രളയചിത്ര
ങ്ങൾ, അക്കാദമി കലണ്ടർ, പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ
തുടങ്ങിയവുടെ പ്രദർശനവും വിൽപനയും ക്യാമ്പി
ന�ോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുക്കി. ഫെബ്രുവരി 14ന് ചിത്ര
കലാ പരിഷത്തിലും, ഫെബ്രുവരി 15ന് നാഷണൽ
ഗ്യാലറി ഓഫ് മ�ോഡേൺ ആർട്ട് എന്നിവിടങ്ങ
ളിലുമാണ് ചിത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള
അക്കാദമിയുടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രശാല ബസ്
പ്രദർശിപ്പിപ്പിച്ചത്.
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കാവ്യാത്മകം
ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്

കൃ

തി ഇന്റർനാഷണൽ ബുക്ക് ഫെയറിന�ോടനുബന്ധിച്ച് കേരള ലളിത
കലാ അക്കാദമി നടത്തിയ 'കാവ്യാത്മകം' ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് എറ
ണാകുളം മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ 2019 ഫെബ്രുവരി 10 മുതൽ 14 വരെ നടന്നു.
ക്യാമ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം ഫെബ്രുവരി 10ന് വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് മുൻ
എം.പി., പി. രാജീവ് നിർവ്വഹിച്ചു. കേരളത്തിലെ പ്രശസ്ത കവികളുടെ
കവിതകളെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ രചിക്കപ്പെട്ടത്. ക്യാമ്പിന�ോ
ടനുബന്ധിച്ച് ഫെബ്രുവരി 8 മുതൽ 17 വരെ അക്കാദമിയുടെ ശേഖരത്തിലെ
ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ആർട്ടിസ്റ്റ് പ്രമ�ോദ് ഗ�ോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഇൻസ്റ്റ
ലേഷനും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
ക്യാമ്പിൽ മനു മ�ോഹൻ പി.എം., ആരതി അന്ന മരിയ കെ.ജെ.,
അക്ഷയ് കുമാർ വി.എസ്., അനീഷ് വി., അനിലാഷ് എസ്., ജീൻ പ�ോൾ,
മീര കെ., മുഹമ്മദ് ഇർഷാദ് പി., ഗായത്രി, വിഷ്ണുപ്രിയൻ കെ., മ�ോഹൻ
പാട്രെ, റെജിൻസ് പി. ത�ോമസ്, ബിനീഷ് നാരായണൻ, ടിറ്റോ സ്റ്റാൻലി
എസ്.ജെ., റിഥുൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
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ധ്വനി
ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്

കേ

രള ലളിതകലാ അക്കാദമി തൃശൂർ തേ
ക്കിൻകാട് മൈതാനം, ഇരിങ്ങാലക്കുട,
ചെറുതുരുത്തി എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ 85 ഓളം
കലാകാരന്മാരെ സംഘടിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് ധ്വനി
ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് ഒരുക്കി. തേക്കിൻകാ
ട് മൈതാനത്ത് 30 കലാകാരന്മാര�ൊരുമിച്ച ക്യാ
മ്പിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പ്രൊഫ. ടി.എ. ഉഷാകുമാരി
നിർവ്വഹിച്ചു. കച്ചേരിവളവ് ഇരിങ്ങാലക്കുടയിൽ
രേണു രാമനാഥും, ചെറുതുരുത്തിയിൽ വള്ളത്തോൾ
വാസന്തി മേന�ോനും ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഇതിന�ോട�ൊപ്പം തന്നെ തേക്കിൻക്കാട് മൈതാന
ത്ത് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ശക്തിഭദ്രം
ക്യാമ്പിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട ടെറാക്കോട്ട ശിൽപങ്ങ
ളുടെ പ്രദർശനവും നടന്നു.
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ചിത്ര-ശില്പകലകളുടെ ആസ്വാദ്യതയും  അവബ�ോധവും പ�ൊതുജനങ്ങ
ളിൽ  രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
ആവിഷ്ക
 രിച്ച  സംവാദാത്മക  പരിപാടിയായ 'കലയുടെ ദർബാർ' തി
രുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ 
നടന്നുവരുന്നു. 2019 ഫെബ്രുവരി മാസം നടന്ന പരിപാടികളിൽ നിന്ന്...

തിരുവനന്തപുരം

സുനിൽ വല്ലാർപാടം

48 ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 മാർച്ച്

അ

ക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറി വൈല�ോപ്പിള്ളി
സംസ്കൃതി ഭവനിൽ ഫെബ്രുവരി 06ന് വൈകിട്ട്
4 മണിക്ക് സുനിൽ വല്ലാർപാടത്തിന്റെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ
പവർപ�ോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി.
''ഗുരുക്കന്മാരും കലാസുഹൃത്തുക്കളും ചേരുന്ന വർത്ത
മാനങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്ന ഊർജ്ജം വളരെ വലുതാണ്.
നമുക്ക് മുൻപ് കടന്നുപ�ോയ മഹാ കലാകാരന്മാരും
അവരുടെ ജീവിതവും കലയും പഠിക്കുമ്പോഴും അത് അനു
ഭവിക്കുമ്പോഴും നമ്മളെ തന്നെ രൂപപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഒരു
ശ്രമം കൂടിയാകുന്നു. നിരന്തരം വരച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ
പ്രകൃതിയെ നാം കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു. എത്ര വിശുദ്ധി
യാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. തന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പ്രകൃതിയാ
ണെന്ന് '' സുനിൽ പറയുന്നു.

മലപ്പുറം

ക

ലയുടെ ദർബാർ മലപ്പുറം ജില്ലാ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി പൂന്താനം സാംസ്കാ
രിക സമിതിയുമായി ചേർന്ന് ഏകദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് 2019 ഫെബ്രുവരി 9ന്
കീഴാറ്റൂർ പൂന്താനം സ്മാരക ഓപ്പൺ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു. 20 കലാകാ
രന്മാർ പങ്കെടുത്ത ക്യാമ്പ് പ്രശസ്ത കലാകാരൻ സഗീർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജയചന്ദ്രൻ
ടി.പി., സുബീഷ് കൃഷ്ണ, ശ്യാംജിത് കെ., അൻവർ ശാന്തപുരം, പി. മുഹമ്മദ് ബഷീർ,
അജയ് സാഗ, ഇർഷാദ് കെ., സുരേഷ്കുമാർ ടി.പി., ഷാജഹാൻ വഴിക്കടവ്, സന്തോഷ്
ഒഴൂർ, കിഷ�ോർ കുമാർ ഇ., അനീസ് വടക്കൻ, ഹർഷ പി.പി., ജയേഷ് പിലാക്കാട്,
ഇ.വി. ദീപക് തിരുവാലി, സിറാജ് ടി.വി., ലിജു എം., ഷമിം സീഗൾ, അനീഷ് കാവളമു
ക്കാട്ട, ഷംസി ജാസ്മിൻ എം. എന്നിവരാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്.

ഫെ
ആലപ്പുഴ

ബ്രുവരി 09ന് വൈകുന്നേരം 3.30ന് കായംകുളം
കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ സ്മാരക ദേശീയ കാർട്ടൂൺ
മ്യൂസിയം & ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടന്ന പ്രതിമാസ പരിപാ
ടിയിൽ അജി അടൂരിന്റെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ പവർപ�ോയിന്റ്
പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി. ‘’എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പ�ൊതുവെ പ്രകൃ
തിയെ അടുത്തറിഞ്ഞുക�ൊണ്ടുള്ള യാത്രകളുടെ പ്രതിബിം
ബങ്ങളാണ്. വെർജിൻ ആയതും സ്പിരിച്വൽ ആയതുമായ
മലകൾ തേടിയുള്ള യാത്രകൾ തുടർന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
മേരു എന്ന ഇന്ത്യൻ ആത്മീയതയുടെ പ്രതീകം ഞാൻ മല
കളിലൂടെ തിരിച്ചറിയുന്നെന്ന് ’’ അജി അടൂർ പറയുന്നു.

കാ
കണ്ണൂർ

ക്കണ്ണൻപാറ കലാഗ്രാമത്തിൽ പ്രതിമാസപരിപാ
ടിയുടെ ഭാഗമായി ഫെബ്രുവരി 10ന് വൈകുന്നേരം
3 മണിക്ക് പി.ജി. ദിനേഷിന്റെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ പവർ
പ�ോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി. ‘’വിപണിമൂല്യത്തെക്കുറി
ച്ചുള്ള പഴയ സങ്കൽപങ്ങളേയും പ�ൊങ്ങച്ചത്തിന്റേയും, പ�ൊ
ള്ളത്തരത്തിന്റെ ഉച്ചഭാഷിണികളേയും ആക്ഷേപഹാസ്യ
ത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ
ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ആക്ഷേപഹാസ്യവും നർമ്മവും വി
ര�ോധാഭാസവും കാഴ്ചക്കാരന് പക്ഷേ ലളിതവും നിർലജ്ജ
വുമായി ത�ോന്നാം. അത് ഒരുപക്ഷേ ശക്തവും, പ്രക�ോപന
പരവും ഞെട്ടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം. ഇറ�ോട്ടിസത്തെ
ഇന്റലക്ച്വൽ തമാശയാക്കുന്ന മലയാളികളുടെ മനസ്സാണ്
എനിക്ക് ചിത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള പ്രച�ോദനമെന്ന് പി.ജി
ദിനേഷ് പറയുന്നു.
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അക്കാദമി മതിലിൽ
നവ�ോത്ഥാന ചുമർചിത്രങ്ങൾ

ന

വ�ോത്ഥാന ആശയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ മുഖ്യ
കാര്യാലയത്തിന്റെ മതിലിൽ ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ
രചിച്ച് വിസമയ്മ�ൊരുക്കി ഗുരുവായൂർ ചുമർ
ചിത്ര പഠനകേന്ദ്രത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ.
കേരളീയ നവ�ോത്ഥാനത്തിലെ ചരിത്രമുഹൂർ
ത്തങ്ങളായ വില്ലുവണ്ടി സമരം, കല്ലുമാല സമരം,
അരുവിക്കര പ്രതിഷ്ഠ, മിശ്ര ഭ�ോജനം എന്നീ
വിഷയങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തി മതിലിൽ
ചുമർ ചിത്രങ്ങൾ ഒരുക്കിയ ഗുരുവായൂർ ചുമർ
ചിത്ര പഠന കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാൾ
കെ.യു. കൃഷ്ണകുറിനെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും
‘കാഴ്ച’ സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ ആദരിച്ചു. കലാമണ്ഡലം നിർവ്വാഹക
സമിതി അംഗവും എഴുത്തുകാരനുമായ ഡ�ോ.
എൻ.ആർ. ഗ്രാമപ്രകാശ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച
ആദരിക്കൽ ചടങ്ങിന്റെ ഉദ്ഘാടനം മുൻ എം.എൽ.എ. ബാബു പാലിശ്ശേരി നിർവ്വഹിച്ചു.
അഡ്വ: എ.ഡി. ബെന്നി, രാജൻ എലവത്തൂർ,
മ�ോഹൻദാസ് പാറപ്പുറം എന്നിവർ പരിപാടി
യിൽ പങ്കെടുത്തു. ഗുരുവായൂർ ചുമർചിത്ര പഠന
കേന്ദ്രം പ്രിൻസിപ്പൾ കെ.യു. കൃഷ്ണകുമാറിനെ
കൂടാതെ വിദ്യാർത്ഥികളായ സൂരജ് രാജൻ,
സുദർശൻ, കാർത്തിക്, ആതിര, പത്മപ്രിയ,
അപർണ, മ�ോനിഷ്, ശ്രീഹരി പിള്ള, ശ്രീജി
ത്ത്, അക്ഷയ്കുമാർ, ശ്രീചരൺദാസ്, അനന്തകൃ
ഷ്ണൻ എന്നീവരാണ് ചുമർചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത്.
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GROUP SHOW

GRAY

 ജെയിംസ് പി.സി., രാഹുൽദേവ് കെ.എസ്., സംഗീത് ശിവൻ, ദേവു ജി.ആർ.

സം

നും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും, നഷ്ടമാകുന്ന
ഗൃഹാതുരത്വത്തിന്റെ ആകുലതകളും, കുട്ടിത്തത്തി
ന്റെ വികാരങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യ
കതയും സാമൂഹ്യപരമായ മൂല്യച്ചുതികളെക്കുറിച്ച്
അവബ�ോധം സൃഷ്ടിക്കലുമ�ൊക്കെയാണ് കലാസൃ
ഷ്ടികൾക്ക് വിഷയമാക്കിയിട്ടുള്ളതെന്ന് ഈ കലാ
കാരന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പ്രദർശനം 10ന്
സമാപിച്ചു.

SOLO SHOW

ഘചിത്രപ്രദർശനം GRAY ഫെബ്രുവ
രി 4 ന് തൃശ്ശൂർ ചിത്രശാല ആർട്ട് ഗ്യാ
ലറിയിൽ ആരംഭിച്ചു. ചിത്രകാരൻ ശ്രീ. പുജപ്പുര
സുകു പ്രദർശനത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.
ദേവു ജി.ആർ., ജെയിംസ് പി.സി., രാഹുൽദേവ്
കെ.എസ്., സംഗീത് ശിവൻ എന്നിവരുടെ 40
ഓളം സൃഷ്ടികളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. സൃഷ്ടികൾ
വാട്ടർകളർ, ഓയിൽ പെയിന്റ്, ചാർക്കോൾ, അക്രി
ലിക് കളർ എന്നിവയിലുള്ളവയാണ്. കലാകാര

ശ്രീധരൻ വടക്കാഞ്ചേരിയുടെ ഏകാംഗ ഫ�ോട്ടോ പ്രദർശനം ‘മ�ൊമെന്റ്സ് ഓഫ് നേച്വർ’ ശ്രീ. വി.എസ്. സുനിൽ കുമാർ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. 2019 ജനുവരി 13 മുതൽ 19 വരെ അക്കാദമിയുടെ തൃശൂർ ഗാലറിയിലാണ് പ്രദർശനം നടന്നത്.
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ഗാലറി ഓഫ് മ�ോഡേൺ ആർട്ട്

Artist: Ganesh Pyne
Title: Untitled
Meduim: Pen and ink on Paper
Dimensions: 10.3” x 8.3”
Country: India
Period:  1990

“Artists of our generation painted for the love of art.
I feel one should have an unwavering affair with ones
creativity. Otherwise, you are swept away by the tide”
– Ganesh Pyne

ഗണേഷ് പൈൻ (1937-2013)

വം

ഗദേശത്തിന്റെ നാട്ടുപാരമ്പര്യങ്ങളെ ആധുനികകലയുടെ പരിഗണനാ
വിഷയങ്ങളില�ൊന്നാക്കി മാറ്റിയ കലാകൃത്താണ് ഗണേഷ് പൈൻ.
'കാവ്യാത്മക അതീതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ' എന്ന് പ�ൊതുവെ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചിത്ര
ഭാഷയിലൂടെയാണ് ഗണേഷ് പൈൻ തന്റെ കലാവൃത്തി രൂപപ്പെടുത്തിയത്.
ഭ്രമാത്മകതയും കറുത്ത ഫലിതവും നിറഞ്ഞ ബംഗാളി ഫ�ോക്ല�ോറിന്റെയും മി
ത്തിന്റെയും അനുരണനങ്ങൾ പൈനിന്റെ കലയിലെമ്പാടും കാണാം. ബംഗാൾ
പുനരുത്ഥാനവും വിഭജനകാലത്തെ ഇന്ത്യൻ അനുഭവങ്ങളും പൈനിന്റെ കലയെ
നിർണയിച്ച രാഷ്ട്രീയസ്രോതസ്സാണ്. പാരമ്പര്യകലാരീതികള�ോട് സർഗാത്മക
മായി പ്രതികരിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് ഗണേഷ് പൈൻ ആധുനിക ഇന്ത്യൻ കലയിൽ
തന്റെ ഇടം നേടിയത്.
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സ്കെ
 ച്ച് ബുക്ക്
കലാകൃത്തുക്കൾ സ്വന്തം കലാപ്രവൃത്തിയെ കുറിച്ച് എഴുതുന്ന പംക്തി

ഉഴുതുമറിച്ച  വയലിന്റെ ഗന്ധം, പുതുമണ്ണിന്റെ, പാലപ്പൂ,
പിച്ചി, ഇലഞ്ഞി, മുല്ല  തുടങ്ങി  നാനാജാതി പൂക്കളുടെ
സുഗന്ധം... ഉണക്കമീനിന്റെ, വറുത്ത വരാലിന്റെ, മുളകിട്ട് 
വരട്ടിയ ക�ൊഞ്ചിന്റെ, ഞാലിപ്പൂവൻ പഴത്തിന്റെ, അവലു  
കുഴച്ചതിന്റെ അങ്ങനെ  ഒരുപാട് രുചിഭേദങ്ങളുടെ...
മഴയുടെ, മഞ്ഞിന്റെ, വേനലിന്റെ, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ,
നിലാവിന്റെ ആവർത്തനങ്ങൾ... ക�ൊന്നയുടെ മഞ്ഞ,   
ചെമ്പരത്തിയുടെ ചുവപ്പ്, പനയുടെ ഇരുണ്ട  പച്ച, ക�ൊറ്റി
യുടെ വെള്ള- നിറങ്ങളുടെ ധാരാളിത്തം.

ചേരളദേശത്തിന്റെ
ദൃശ്യാഖ്യാനങ്ങൾ
കെ സുധീഷ്

As far as we know, only sapiens can talk about
entire kinds of entities that they have never seen
touched or smelled.				
		
'Sapiens'
		
Yuval Noah harari
നേകമനേകം
പ്രപഞ്ചങ്ങൾക്കിടയിൽ
(Multiverse) ഒരു കുഞ്ഞു സൗരയൂഥത്തിൽ
ഒരു ഇത്തിരി കുഞ്ഞൻ ഭൂമി അഞ്ചായി പകുത്ത
തില�ൊന്നിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ചെറുതായി ഇന്ത്യ
യിൽ കേരളത്തിൽ ക�ോഴിക്കോടിലെ പ�ോലൂരെന്ന
ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഇമ്മിണി വല്യ
ഏകാന്തതയുടെ പുറംത�ോടാണ് ചേരളദീപിലെ ദൃ
ശ്യങ്ങൾ, എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ.
ഉഴുതുമറിച്ച വയലിന്റെ ഗന്ധം, പുതുമണ്ണിന്റെ
ഗന്ധം, പാലപ്പൂ, പിച്ചി, ഇലഞ്ഞി, മുല്ല തുടങ്ങി
നാനാ ജാതി പൂക്കളുടെ സുഗന്ധം... ഉണക്കമീനി
ന്റെ, വറുത്ത വരാലിന്റെ, മുളകിട്ട് വരട്ടിയ ക�ൊഞ്ചി
ന്റെ, ഞാലിപ്പൂവൻ പഴത്തിന്റെ, അവലു കുഴച്ചതിന്റെ

അ

അങ്ങനെ ഒരുപാട് രുചിഭേദങ്ങളുടെ... മഴയുടെ,
മഞ്ഞിന്റെ, വേനലിന്റെ, വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്റെ,
നിലാവിന്റെ ആവർത്തനങ്ങൾ... ക�ൊന്നയുടെ
മഞ്ഞ, ചെമ്പരത്തിയുടെ ചുവപ്പ്, പനയുടെ ഇരുണ്ട
പച്ച, ക�ൊറ്റിയുടെ വെള്ള- നിറങ്ങളുടെ ധാരാളി
ത്തം. ഇത�ൊക്കെയല്ലേ പണിപ്പുരയിലെ ആയുധങ്ങ
ളിൽ ആദ്യത്തേത്.
അനുഭവത്തിന്റെ ഒരു ഭൂമിക കൂടാതെ വായനയു
ടെ, കേട്ടറിവിന്റെ ല�ോകത്തു നിന്നും ഇമേജറികൾ
കടന്നു വരുന്നു. പലപ്പോഴും ഇവയെ വിളക്കിച്ചേർക്കു
ന്നത് അജ്ഞാതമായ ഒരു രസതന്ത്രമാണ്. കഥകളും
മിത്തുകളും വിഭ്രമാത്മക ദൃശ്യങ്ങളും ചരിത്രാവശിഷ്ട
ങ്ങളും നിറഞ്ഞ എന്റെ ദേശവും അവിടുത്തെ മനുഷ്യ
രും അവരുടെ വിചിത്രമായ (?) ജീവിത കഥകളുമാ
ണ് പണിപ്പുരയിലെ രണ്ടാമത്തെ ആയുധം.
നിഷ്കളങ്കമായ, ഇരുണ്ട, ഹാസ്യാത്മകമായ ഒരു
ചങ്ങലയാണ് ഇവിടെ ജീവിതം. ഇടക്ക് ഈ ചങ്ങ
ലക്കണ്ണികൾ മുറിക്കുന്ന സാഹസികർ കഥകൾ
ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 മാർച്ച്
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ചേരള ദ്വീപ്- ലിവിംഗ് റൂം. ഓയിൽ ഓൺ ക്യാൻവാസ് 2018

പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക്  മുമ്പ്  കല്ലുക�ൊ
ണ്ടും  കരി ക�ൊണ്ടും കൈപ്പത്തി ക�ൊണ്ടും  ഗുഹകളിൽ
സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തിയ  ആ   മുതുമുത്തച്ഛൻ തന്നെ 
പണിപ്പുരയിലെ ഗുരു. പടിഞ്ഞാറിന്റെയും കിഴക്കിന്റെയും 
കലാ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കിടയിലാണ് എന്റെയും കല.
പൂർത്തിയാക്കാതെ അപ്രത്യക്ഷരാകുന്നു. മരിച്ചുപ�ോ
യവരുടെ ആത്മാവുകൾ ഇവിടെ വൃഥാ പരിശ്രമി
ച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾക്കും മാന്ത്രി
കതക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു നിഗൂഡ പ്രകൃതി ചേരള
ദ്വീപിനെ ചൂഴ്ന്നു നിൽക്കുന്നു. എങ്കിലും ല�ോകവ്യാപാ
രങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേരള ദീപും മാറുന്നു. ഒരു ആഗ�ോള
ഗ്രാമത്തിന്റെ കുപ്പായമണിയുന്നു .
ചേരള ദ്വീപിൽ കല തീർത്തും മാനുഷിക പ്രവർ
ത്തനമാണ്(പുറത്തെ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല).
മനുഷ്യന്റെ ജീവിത വ്യാപാരങ്ങളുടെ വിമർശനാ
ത്മകമായ ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടരുകളായി ചിത്രങ്ങൾ
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ചേരളയിലെ ചുവരുകളിൽ തൂങ്ങുന്നു. വ്യകതിപര
വും സാമൂഹികവും ചരിത്രപരവുമായ അടയാളപ്പെ
ടുത്തലുകൾ. പതിനായിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾ
ക്ക് മുമ്പ് കല്ലുക�ൊണ്ടും കരി ക�ൊണ്ടും കൈപ്പത്തി
ക�ൊണ്ടും ഗുഹകളിൽ സ്വയം അടയാളപ്പെടുത്തിയ
ആ മുതുമുത്തച്ഛൻ തന്നെ പണിപ്പുരയിലെ ഗുരു.
പടിഞ്ഞാറിന്റെയും കിഴക്കിന്റെയും കലാ സൗന്ദ
ര്യ ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കിടയിലാണ് എന്റെയും പണിപ്പുര.
പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ അമിതഭാരം ഒഴിവാക്കി പ്രാദേ
ശികമായ ഇമേജറികൾ വീണ്ടും വീണ്ടും മാറ്റിയും
മായ്ച്ചും വരച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

കെ. സുധീഷ് പണിപ്പുരയിൽ

ചിത്രതലത്തിലെ അനസ്യൂതമായ വളർച്ചയെ
മാനസികമായി നിഷേധിക്കുന്നതു ക�ൊണ്ട്
ജീവിതം പ�ോലെത്തന്നെ ആകുലതകളും അര
ക്ഷിതാവസ്ഥയും ആകസ്മികതയും രാഷ്ട്രീയവും
നിറഞ്ഞതാണ് പണിപ്പുര, ചിത്രങ്ങളും.
നരേറ്റീവ് രീതിയിൽ ചിത്രം വരക്കുന്നതു
ക�ൊണ്ട് പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്തം എന്നു ത�ോ
ന്നുന്ന ധാരാളം ഇമേജുകൾ ചേർത്തുവച്ച്
സമഗ്രമായ ഒരു ദൃശ്യമുണ്ടാക്കാനാണ് ഞാൻ
ശ്രമിക്കുന്നത്. വ്യത്യസ്തകാലങ്ങളെ, രൂപങ്ങ
ളെ, സംഭവങ്ങളെ ചേർത്ത് വച്ച് വിമർശനാ
ത്മകമായി സമകാലീന ല�ോകത്തെ അടയാള
പ്പെടുത്താനുള്ള ശ്രമം. ഈയ�ൊരു രീതി ചിത്ര
തലത്തിലെ ഏകാഗ്രതയെ അല�ോസരപ്പെടു

ത്തുമെങ്കിലും ചിത്രത്തെ കൂടുതൽ ചലനാത്മകമാ
ക്കുമെന്ന് ത�ോന്നുന്നു. മാത്രമല്ല ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്
എന്ന നിലയിൽ നിന്നും ഫ്രോസൺ ഇമേജ് എന്ന
നിലയിൽ നിന്നും ചിത്രത്തെ മ�ോചിപ്പിക്കുമെന്ന്
ഞാൻ കരുതുന്നു. യാചകരും അന്ധഗായകരും പ്രേ
താത്മാക്കളും രൂപാന്തരം വന്ന മനുഷ്യ മൃഗാദികളും
യാത്ര ചെയ്യുന്ന കാൻവാസ്.
സ്ക്കെച്ച് ബുക്കിൽ പലപ്പോഴായി പെന്നു
ക�ൊണ്ടോ പെൻസിൽ ക�ൊണ്ടോ വരച്ചിടുന്ന
ഇത്തരം ഇമേജുകൾ അവസാനം ഒരു ക�ോമ്പോസി
ഷനിലേക്ക് ക�ൊണ്ട് വരുന്നതാണ് ഒരു പെയിന്റി
ങ്ങിന്റെ പ്രോസസ്സിന്റെ തുടക്കം. പലപ്പോഴും വരച്ച
തിനേക്കാൾ വരക്കാതെ പ�ോയ പൂർത്തിയാക്കാത്ത
ചിത്രങ്ങളാണ് വരക്കാനുള്ള എന്റെ പ്രച�ോദനം.
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ചിത്രവായന 7
കലയുടെയും ചിന്തയുടെയും ല�ോകസഞ്ചാരം
എം. ആർ. വിഷ്ണുപ്രസാദ്

കെ.ജി സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ രചനകളിൽ ഒരുതരം അവ്യവസ്ഥ 
(Chaos) കാണാം. ഈ അവ്യവസ്ഥയില്  അതിരില്ലായ്മയുടെ    
ധ്വനിയുണ്ട്. കേന്ദ്രമില്ലാത്ത കാലികതയുടെ ഘടികാരശബ്ദമുണ്ട്.
അക്കങ്ങളും  സൂചികളും ക�ൊഴിഞ്ഞു പ�ോയ  ഒരു ക്ലോക്കിലൂടെ
ഒഴുകി നീങ്ങുന്ന നദിയായി   സുബ്രമണ്യന്റെ സമകാലികതയെ
വായിക്കാവുന്നതാണ്.

സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ
സമകാലികത
പ

ഴയതെന്നോ പുതിയതെന്നോ വിളിക്കാന്
കഴിയാത്ത 'ആദിരൂപ'ങ്ങളിലേക്കാണ് കെ.
ജി. സുബ്രമണ്യന് വാതില് തുറക്കുന്നത്. ‘ആദ്യം’
എന്നത് ഒരു പ്രഹേളികയാണ്. ‘രൂപം’ എന്നത്
മറ്റൊരു സമസ്യയും. ‘ആദിയില്ലല്ലോ അന്തമില്ലല്ലോ’
എന്ന നാടന് പാട്ട് ഒരു വാദപ്രസ്താവ (Thesis) മാണ്.
സമയത്തെപറ്റിയുള സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ വിചാരം ആദ്യ
ന്തമില്ലാത്ത ഒരു ഘടികാരത്തിന്റെ മിടിപ്പുമായി
അടുത്തു നില്ക്കുന്നതാണ്. “അയാളുടേത് നമ്മള് കണ്ടു
പരിചയിച്ച ആധുനികതയല്ല, അയാള് പുതിയ പ്രാ
ചീനനാ”ണെന്ന് വാദിക്കുന്നവരുണ്ട്. സമയം തന്നെ
യാണ് പ്രശനം. ‘പുതുത് ’ എന്നത് സമയവുമായി
ക�ോര്ത്തുവെച്ച് വായിക്കുമ്പോള് സംഭവിക്കുന്ന സ്ഥ
ലകാല വിഭ്രാന്തി ഒരു പക്ഷെ സുബ്രഹ്മണ്യനുണ്ടാവി
ല്ല. സുബ്രഹ്മണ്യന് പറയുന്നു: “ഒന്നുകില് സമകാലിക
പാശ്ചാത്യതയുമായി ബന്ധം ചേരാനുള്ള തിടുക്കവും
അല്ലെങ്കില് നമ്മുടെ തന്നെ ചരിത്രത്തിന്റെ മാന
ദണ്ഡങ്ങളില് കുടുങ്ങി പ�ോകാനുള്ള ത്വരയുമാണ്
ഇന്ത്യന് കലകൃത്തുക്കളുടെ പ്രശ്നം. നമുക്ക് വേണ്ടത്
സമകാലിക പരിസ്ഥിതിയുമായുള്ള ചങ്ങാത്തവും
അതിന്റെ മാന ദണ്ഡങ്ങളെ അറിയലുമാണ്.” 1972-ല്
ഒരു ഗുജറാത്തി ജേണലിനു ക�ൊടുത്ത അഭിമുഖത്തി
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ലാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും
കാര്യങ്ങള് വ്യത്യസ്തമല്ല.
1962-ലാണ് Rachel Carson-ന്റെ Silent Spring
പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ പരിസ്ഥിതി എന്ന
സംവർഗം മനുഷ്യന്റെ അന്വേഷണ പദ്ധതികളി
ല് ഒരു സ്വത്വമുദ്രയായി തിളങ്ങാന് തുടങ്ങിയ കാ
ലത്താണ് സുബ്രഹ്മണ്യന് കലയുടെ ഉറവിടത്തെ
‘സമകാലിക പരിസ്ഥിതി’ എന്ന വാക്കുമായി കൂട്ടി
വെയ്ക്കുന്നത്. ഇത് വെറും പരിസ്ഥിതിയല്ല. കിളി
കളുടെ ജീവന് വേണ്ടി കാഴ്സന് മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കുന്ന
തീവ്രവാദം പ�ോലുമല്ലിത്. നമ്മള് കേട്ട് ശീലിച്ച
‘കാല്പ്പകനിക-സംരക്ഷണ-ബുദ്ധിയുടെ പരിധി
യിലല്ല സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ പരിസ്ഥിതി നിലക�ൊ
ള്ളുന്നത്. അത് സംസാരിക്കുന്നത് “സമകാലിക
പരിസ്ഥിതി”യെക്കുറിച്ചാണ്. അതായത് ഗൃഹാ
തുരതയും പച്ചപ്പും നിറഞ്ഞ ആ പഴയ പ്രകൃതി
സ്നേഹമല്ല സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ക്രിയാത്മകചിന്തയ്ക്ക്
എണ്ണ പകരുന്നത് എന്നർത്ഥം. പിന്നെന്താണത്.
പ്രായസങ്കല്പങ്ങൾക്ക് വെളിയിലുള്ള വസ്തുക്കളെ
യും പ്രതിഭാസങ്ങളേയും പകർത്താനുള്ള ഉൾത്തി
ടുക്കമാണത്. മരത്തിന്റെയും കല്ലിന്റെയും പ്രായ

കെ.ജി. സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ഒരു ടെറാക്കോട്ടാ റിലീഫ്, 1981

മറിയാനുള്ള ശാസ്ത്രീയ മാർഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും
കല്ലും മണ്ണും മരവും ചേരുന്ന പാരിസ്ഥിതിക സം
ഘാതങ്ങളുടെ പ്രായമളക്കാന് ഉപകരണങ്ങൾ
ക്കാവില്ല. ശാസ്ത്രീയ ഉപകരണങ്ങള് മനുഷ്യന്റെ
അവയവങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ്. അത് ശരീരബാ
ഹ്യമായ അവയവങ്ങളെ മാത്രം നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ കയ്യിലെ ബ്രഷും ഉളിയും ഉപകര
ണങ്ങളാണ്. അത് പ്രായത്തിന്റെ രേഖീയതയെ
അളക്കുന്നില്ല. പകരം മനുഷ്യന് അളന്നുവെച്ച പ്രാ
യങ്ങളെ മായ്ച്ചും ചെത്തിയും കളയുന്നു. എന്നിട്ട്
ക്രിയാത്മകമായ ഒരു “സമകാലിക പരിസ്ഥിതി”
സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
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പരിസ്ഥിതി പ�ോലെ 
സ്ഥലകാലത്തെ 
അളക്കാന് പറ്റാത്ത
ഒരിടത്ത് സംഭവിക്കുന്ന
സമമായ കാലികതയിലാണ്
യഥാർത്ഥ കലാകൃത്തിന്റെ
ക്രിയാത്മകത
രൂപമെടുക്കുന്നത്. ‘സമമായ 
കാലികത’യിലേക്ക് ഉടല് 
നീട്ടുന്ന സൂചികളുടെ ഉറവിടം
ഒരേപ�ോലെ ഭൂതവും ഭാവിയും 
വർത്തമാനവും ആകുന്നു.
കെ.ജി.സുബ്രഹ്മണ്യൻ, 'വേട്ടക്കാരനും വിജയ മുദ്രയും'
(The hunter and Trophy)

ആധുനികാനന്തരവും ഉത്തരാധുനികവുമായ കല
യെ ല�ോകമെമ്പാടും ‘സമകാലികം’ എന്ന പദം
ക�ൊണ്ടാണല്ലോ നേരിട്ട് പ�ോരുന്നത്. സമകാലി
കകല എന്നാല് നമ്മള് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തെ
കലയെന്നല്ല വായിക്കേണ്ടതെന്ന് ബ�ോറിസ്
ഗ്രോയിസ് പറയുന്നു. ആധുനികതയിലും ഉത്തരാധു
നികതയിലും നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ചരിത്രകേന്ദ്രിത
വും രേഖീയവുമായ വെല്ലുവിളികള് ‘സമകാലികത’
എന്ന അയഞ്ഞ സമയസങ്കല്പത്തില് കാണാന്
കഴിയില്ലെന്നാണ് ഗ്രോയിസ് പറയുന്നത്. കെ ജി
സുബ്രഹ്മണ്യന് ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ‘സമകാലിക പരി
സ്ഥിതി’ എന്ന വാക്കിന്റെ അനിശ്ചിതവും നിർണാ
യകവുമായ പ്രയ�ോഗം ഗ്രോയിസിന്റെ വാദത്തെ
മുന്നോട്ടു നയിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മള് ശീലിച്ച പാശ്ചാത്യ
ആധുനികതയല്ല യഥാർത്ഥ ആധുനികത എന്നല്ല
സുബ്രഹ്മണ്യവും പറയുന്നത്. മറിച്ച് പരിസ്ഥിതി
പ�ോലെ സ്ഥലകാലത്തെ അളക്കാന് പറ്റാത്ത ഒരി
ടത്ത് സംഭവിക്കുന്ന സമമായ കാലികതയിലാണ്
യഥാർത്ഥകലാകൃത്തിന്റെ ക്രിയാത്മകത രൂപമെ
ടുക്കുന്നത്. ‘സമമായ കാലികത’യിലേക്ക് ഉടല്
നീട്ടുന്ന സൂചികളുടെ ഉറവിടം ഒരേപ�ോലെ ഭൂതവും
ഭാവിയും വർത്തമാനവും ആകുന്നു. അതുക�ൊണ്ട്
വേട്ടക്കാരന്റെ വിജയമുദ്രയില് അയാളുടെ ത�ോക്ക്
60 ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 മാർച്ച്

കാലികതയുടെ സമയപ്രശ്നത്തെ പരിഹരിക്കാനായു
ന്നു. വേട്ടക്കാരനും വിജയ മുദ്രയും (The hunter and
Trophy) എന്ന സൃഷ്ടിയുടെ കളിമൺപ്രതലം ഘടി
കാരങ്ങൾക്ക് വെളിയിലുള്ള സമയ-സമാവസ്ഥകളു
ടെ വിശദീകരണമായി കാണാവുന്നതാണ്.
സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ രചനകള് കാണുമ്പോള് നമ്മുടെ
നാക്കും വാക്കും ചിന്തയും പുറപ്പെടുവിക്കാന് ശ്ര
മിക്കുന്ന 'ട്രഡീഷന്' എന്ന വാക്കിന്റെ അബ�ോധാ
വസ്ഥയെ ഏവരും നേരിടേണ്ടതുണ്ട്. യൂറ�ോപ്യന്
മാതൃകയിലുള്ള ആധുനികതയെ ഉപേക്ഷിച്ച് തദ്ദേ
ശീയമായ എന്തോ ക്രിയകള് അയാള് കലയില്
ചെയ്യുന്നു എന്ന അബ�ോധത്തെ നമ്മള് നേരിടെ
ണ്ടാതുണ്ട്. ആധുനികതയും പ്രാചീനതയും പാരമ്പ
ര്യങ്ങള് തന്നെയാണെന്ന അല്ലെങ്കില് രണ്ടും ഗ�ോ
ത്രപരമായ തീവ്രതകളുടെ ആലേഖനങ്ങളാണെന്ന
ബ�ോധ്യത്തില് 'പഴയ ഉരുപ്പടികള�ോടുള്ള പ്രേമം’
അവസാനിക്കും. 1972-ല് രചിച്ച ‘വേട്ടക്കാരനും
വിജയ മുദ്ര’യുമെന്ന സൃഷ്ടിയെ വായിച്ചു ക�ൊണ്ട്
അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് സമയത്തെയും കാല
ത്തെയും പരിചരിക്കുന്നതെന്ന് വായിക്കാന് ശ്രമി
ക്കാം.
കളിമണ്ണും കടലാസും ഗ്ലാസ്സുമായിരുന്നു കെ. ജി.എസ്സിന്റെ സുപ്രധാനമായ രചനാമാധ്യമങ്ങള്.

ഭൂമി/വര/ന�ോട്ടം എന്നിങ്ങനെയ�ൊരു ത്രിക�ോണ
ത്തിന്റെ സാദ്ധ്യത കളിമണ്ണ്/കടലാസ്/ഗ്ലാസ്
എന്ന ത്രിത്വത്തില് നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യന്റെ
പരിണാമകഥയില് ഭൂമിയായിരുന്നു നിലപാട് തറ
യെങ്കില് എഴുത്തും വരയും ഇണചേർന്നത് കടലാ
സിലായിരുന്നുവെന്ന് പറയാന് കഴിയും. പിന്നെ
യുള്ളത് ഗ്ലാസ് എന്ന ഘടകമാണ്. പരിണാമദശ
യില് ഗ്ലാസ് ഒരു സാങ്കേതിക വസ്തുവാണ്. അത്
ന�ോട്ടത്തെ പെരുപ്പിക്കാനാണ് ഉപയ�ോഗിച്ചത്.
ഗലീലിയ�ോയില് നിന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടിലിലേക്കുള്ള
ദൂരം തിരിഞ്ഞു നിന്ന് ഒരു കണ്ണാടിത്തുണ്ടിലൂടെ
ന�ോക്കാന് കഴിയും. അത്തരമ�ൊരു ആകാശന�ോട്ട
ത്തിലാണ് മതത്തിന്റെ ക�ൊട്ടാരങ്ങള് നിലം പതി
ച്ചത്. സുതാര്യതയുടെ സങ്കേതങ്ങളെ ആവാഹി
ക്കാനുള്ള പ്രതലം കൂടിയായി സ്ഫടികത്തെ കാണാ
വുന്നതാണ്. എന്തായാലും തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ
മൂന്നു മാധ്യമങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പു ക�ൊണ്ട് കെ.
ജി.എസ് ഉയിരെടുപ്പിച്ച സൃഷ്ടില�ോകത്തിന്റെ
പ�ൊരുള് കാലികതയുടെ അതിരുകളെ ഭംജിക്കുന്നു
ണ്ട്. കളിമൺഫലകങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ശില്പ
രചനകളുടെ കാലാതീതമായ ഭാഷയും ശൈലിയും
ഏത് തലമുറ വിടവിനെയും പൂരിപ്പിക്കാന് കെല്പ്പു
ള്ളതാണ്. 1971-ല് അദ്ദേഹം ചെയ്ത Hunter and
Trophy എന്ന രചനയുടെ വായനയാണ് ചുവടെയു
ള്ളത്.

കെ.ജി.സുബ്രഹ്മണ്യൻ

ഒന്പതു ചതുരഫലകങ്ങള് അടുക്കിവെച്ച ഒരു
കളിമണ് രചനയില് ഇര/വേട്ടക്കാരന് എന്ന പര
മ്പരാഗത ദ്വന്ദത്തിന്റെ അതിഭാവുകവിന്യാസമല്ല
കാണാന് കഴിയുക. മൃഗവും മനുഷ്യനും, എഴുത്തും
വരയും, കളിക്കോപ്പും ആയുധവും തമ്മിലുള്ള ‘അതി
രില്ലായ്മയുടെ ധ്വനികളാ’ണ് അനുഭവിക്കാനാവുക.
മനുഷ്യന് മൃഗത്തില് നിറഞ്ഞുപ�ോകുന്ന അല്ലെങ്കില്
മൃഗം മനുഷ്യനില് നിറഞ്ഞു പ�ോകുന്ന പ്രതിഭാസ
ത്തിന്റെ, സ്വാഭാവികത ഈ രചനയില് തെളിയു
ന്നു. മനുഷ്യന് ഒന്നാംതരം മൃഗമാണെന്ന വ്യംഗാർ
ത്ഥത്തെ ഏറ്റവും പ്രകാശമാനമായ അർത്ഥത്തിൽ
സൂചിപ്പിക്കാന് കെ.ജി.എസിന് കഴിയുന്നുണ്ട്.
മുഖങ്ങളും അവയവങ്ങളും വേട്ടവസ്തുക്കളും സ്ഥാനം
തെറ്റിച്ചാണ് ഈ ഫലകത്തില് അടുക്കിയിരിക്കുന്ന
ത്. ഒരു സ്പീഷീസ് എന്ന നിലയില് മനുഷ്യന്റെയും
മനുഷ്യേതര ജന്തുക്കളുടെയും മുഖസാദൃശ്യത്തെയും
ഭാവവൈപരീത്യങ്ങളെയും ഒരു പ്രതലത്തിലേക്ക്
അയാള് നിരത്തി വെയ്ക്കുന്നു. പെട്ടെന്നോർമ്മ വരു
ന്നത് ഫ്രെഞ്ച് ചിന്തകനായ ഷീല് ദെലസിന്റെ
സുപ്രധാനമായ ഒരു വാക്യമാണ്. അദ്ദേഹം പറയു
ന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് “Every animal has a world,
and it’s curious because there are a lot of humans
do not have a world” മനുഷ്യന് അനുഭവിക്കുന്ന
മാനുഷികതയുടെ പരിമിതിയായി ഈ ല�ോകമില്ലാ
യ്മയെ കാണാവുന്നതാണ്. ല�ോകം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി
വരുന്ന, സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടും സംതൃപ്തിയില്ലാത്ത
ഒരു സ്പീഷിസായി മനുഷ്യന് മാറുന്നുണ്ട്. മൃഗത്തെ
സംബന്ധിച്ച് ല�ോകം സൃഷ്ടിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല.
മൃഗം തന്നെയാണ് ല�ോകം. മൃഗപരതയിലേക്ക്
മനുഷ്യന് തൂവിപ്പോകുന്ന രണ്ടു സന്ദർഭങ്ങളെ കൂടി
ദെലസ് ചൂണ്ടികാട്ടുന്നുണ്ട്. മൃഗപരതയുടെ രണ്ട്
ആവാസഭൂമികള് കുഞ്ഞുങ്ങളും വേട്ടക്കാരുമെന്നാ
ണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. ഭാഷയില്ലായ്മ ക�ൊണ്ട്
കുഞ്ഞും പരിശീലിക്കപ്പെട്ട ശ്രദ്ധ ക�ൊണ്ട് വേട്ടക്കാ
രും മൃഗല�ോകത്തിന്റെ ഭാഷയെ ഉള്ളിലേറ്റിയവരാ
ണ്. കെ.ജി.എസിന്റെ രചനയില് വേട്ടക്കാരന്റെ
അസ്തിത്വം മൃഗപരമാകുന്ന സന്ദർഭം ആ രചനയുടെ
ശൈലീപരതയിലൂടെ കൂടുതല് തെളിയുന്നുണ്ട്. മനു
ഷ്യന് എന്ന നിലയില് വേട്ടക്കാരന്റെ ശരീരഭാഗ
ങ്ങളും അവയവങ്ങളും മൃഗത്തിലേക്ക് ചേർത്തും
തിരിച്ചും വെച്ച നിലയില് കാണാന് കഴിയും. ഈ
രചനയുടെ പ്രതലം ഒരുതരം അവ്യവസ്ഥ (Chaos)
യെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ അവ്യവസ്ഥയില് അതിരി
ല്ലായ്മയുടെ ധ്വനിയുണ്ട്. കേന്ദ്രമില്ലാത്ത കാലികത
യുടെ ഘടികാരശബ്ദമുണ്ട്. അക്കങ്ങളും സൂചികളും
ക�ൊഴിഞ്ഞു പ�ോയ ഒരു ക്ലോക്കിലൂടെ ഒഴുകി നീങ്ങു
ന്ന നദിയായി സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ സമകാലികതയെ
വായിക്കാവുന്നതാണ്.
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സൗന്ദര്യവിചാരം 8
കലാചരിത്ര/സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സങ്കൽപനങ്ങളുടെ ചുരുക്കെഴുത്ത്
സുധീഷ് ക�ോട്ടേമ്പ്രം

ആഖ്യാനം (Narrative)
ഒരാളുടെ മരണത്തെ കുറിച്ച് 'അയാളുടെ കഥ
കഴിഞ്ഞു' എന്ന് ദൈനംദിനമലയാളത്തിൽ പറ
യാറുണ്ട്. കഥാത്മകമാണ് ഓര�ോ ജീവിതവുമെന്ന
അടിയാധാരം ഈ പറച്ചിലിലുണ്ട്. അഥവാ എല്ലാ
ത്തരം ആവിഷ്കാരങ്ങളിലും വ്യത്യസ്തമാനങ്ങളിൽ
കഥാത്മകമൂല്യം പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുകരുതാം.
സിനിമ കണ്ടവര�ോട് എന്താണതിന്റെ കഥ? എന്ന്
ച�ോദിക്കുമായിരുന്നല്ലോ. കഥ മാത്രമല്ല സിനിമ
എന്ന ബ�ോധ്യം മുൻപത്തേക്കാൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായതി
നാലാവണം ആ ച�ോദ്യം ഇന്ന് അപ്രസക്തമായി.
എങ്കിലും, സിനിമാസൃഷ്ടിക്ക് പിന്നിൽ ഒരുൾക്കഥയു
ണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ വളർച്ചയിലാണ്
ദൃശ്യങ്ങൾ ചലിക്കുന്നത്. ചിത്ര-ശില്പകല ചലനാത്മ
കത എന്ന അതിന്റെ നാലാം മാനവുമായി എപ്പോഴും
ഒരു വെല്ലുവിളിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ നി
ശ്ചലചിത്രത്തിലെ ചലനാവേഗത്തിന്റെ പേരാണ്
അതിലെ ആഖ്യാനം എന്നു പറയാം. ചിത്രങ്ങളിലൂ
ടെ പറയാൻ ഒരു കഥ/സംഭവം ഉണ്ടാകും. ഈ സം
ഭവവിവരണത്തിന് കല ആശ്രയിക്കുന്ന അനേകം
സങ്കേതങ്ങളില�ൊന്നാണ് അതിലെ ദൃശ്യാഖ്യാനം.
ഗുഹാചിത്രകല മുതൽ സമകാലിക കല വരെ
നീളുന്ന ല�ോകബന്ധം കലയിലെ ആഖ്യാനചരിത്ര
ത്തിനുണ്ട്.
ഒറ്റനിമിഷത്തിന്റേയ�ോ അനേകനിമിഷത്തിന്റേ
യ�ോ സന്ദർഭങ്ങളെ ക�ോർത്തിണക്കിവെക്കലാണ്
ആഖ്യാനത്തിന്റെ തന്ത്രം എന്ന് സാമാന്യമായി
പറയാമെങ്കിലും കേവലസംഭവ വിവരണങ്ങളുടെ
ദൃശ്യസൂചകമായി മാത്രമല്ല കലയിൽ ആഖ്യാനം
പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കേൾക്കാൻ ആളുകളുണ്ടാവു
മ്പോൾ കഥ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നതുപ�ോലെ ആഖ്യാനം
ആഖ്യായകാരന്റെ/കാരിയുടെ
ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച്
രൂപപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. നിശ്ചിതമായ രീതികളെ
എടുത്തുകാണിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും എല്ലായ്പ്പോ
ഴും നിയതാർത്ഥങ്ങളിൽ നിലക�ൊള്ളുന്ന ഒന്നല്ല
ആഖ്യാനത്തിന്റെ വഴികൾ. എങ്കിലും പ്രധാനമാ
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യും ഘടനാപരം, ചരിത്രാന്വേഷണപരം, രൂപകാ
ത്മകം എന്നിങ്ങനെ ആഖ്യാനരീതികളെ തരം
തിരിക്കാമെന്ന് വ�ോൾഫ്ഗാംഗ് കെംപ് അവകാശ
പ്പെടുന്നുണ്ട്. ആഖ്യാനം എന്ന ആശയം അറിയലി
ന്റെയും (knowing) പറയലിന്റെയും (telling) മിശ്രണ
മാണ് എന്ന് പ�ൊതുവെ മനസ്സിലാക്കാം. 'അറിഞ്ഞ്
പറയൽ' എന്നും പറയാം. റ�ൊളാങ്ങ് ബാർത്ത്
ആഖ്യാനം എന്നത് അപാകതയില്ലാത്ത വിവർ
ത്തനശേഷിയുമായാണ് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത്. അമൂർ
ത്തത(abstarction)യും രൂപബ�ോധ(figurative)വും
ആണ് ആഖ്യാനത്തിന്റെ ത�ൊട്ടടുത്തു തന്നെ നിൽ
ക്കുന്ന കലയിലെ മറ്റ്വിനിമയ�ോപാധികള്.
ആഖ്യാനത്തെയും ആഖ്യാതാവിനെയും സ്വീ
കർത്താവിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒര�ൊറ്റക്കണ്ണി
യാണ് വ്യത്യസ്ത ദൃശ്യാഖ്യാനങ്ങളെ നിർണയിക്കു
ന്നതും. അഥവാ ഇടനിലയിലെ സംവാദങ്ങളാണ്
ഏത�ൊരാഖ്യാനത്തിന്റെയും പൂർണത. അവ അദൃ
ശ്യാനുഭവത്തെ കൂടി ദൃശ്യപ്പെടുത്തുന്ന ചാലകങ്ങളാ
വാം. ജ�ോനാഥൻ കുള്ളർ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപ�ോലെ
ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തിയുടേയ�ോ സംഭവങ്ങളുടേയ�ോ
പരമ്പര സ്വതന്ത്ര കൽപ്പനയായി നിൽക്കുമ്പോഴാ
ണ് നാം അതിനെ കലയായി തിരിച്ചറിയുന്നത്.
അവതരണത്തിന്റെ സവിശേഷതയാണ് ഏതാ
ഖ്യാനത്തിന്റെയും കാതൽ. മുഖ്യധാരാ കലയ്ക്കക
ത്തെ ദൃശ്യാഖ്യാനങ്ങൾ കൂടാതെ വിഷ്വൽ സ്റ്റോറി
ടെല്ലിംഗ്, ചിത്രകഥ, ഗ്രാഫിക് ഫിക്ഷൻ, രേഖാചി
ത്രപരമ്പരകൾ, ഹിസ്റ്ററി പെയിന്റിംഗ്, അനിമേ
ഷൻ തുടങ്ങി ബഹുവിധ മണ്ഡലങ്ങൾ ആഖ്യാനപര
തയെ സമർത്ഥമായി വിനിയ�ോഗിക്കുന്നവയാണ്.
ക്രിസ്തുവിനും മുൻപ്, ഇന്ത്യൻ മ�ോണൂമെന്റുകൾ
വിപുലമായ ശില്പ-ചിത്രസമുച്ചയങ്ങളിലൂടെ ആഖ്യാ
നത്തിന്റെ ദൃശ്യഖണ്ഢങ്ങളാണ് ഒരുക്കിവെച്ചിരി
ക്കുന്നത്. വിശേഷിച്ചും ബുദ്ധന്റെ ജാതകകഥകൾ
പ�ോലുള്ള ബൃഹദാഖ്യാനങ്ങൾ ചിത്രാഖ്യാനങ്ങളുടെ
വലിയ നിദർശനങ്ങൾ കൂടിയാണ്. ഏഴു വ്യത്യസ്ത

വെസ്സെന്തര ജാതക, ഭാരുത്, 100-80 ബി സി

ഇന്ത്യൻ മ�ോണൂമെന്റുകൾ വിപുലമായ  ശില്പ-ചിത്രസമുച്ചയങ്ങ
ളിലൂടെ ആഖ്യാനത്തിന്റെ ദൃശ്യഖണ്ഢങ്ങളാണ് ഒരുക്കിവെച്ചിരി
ക്കുന്നത്. ഭഗവത് പുരാണം പ�ോലെയുള്ള താളിയ�ോല ചിത്രപ
രമ്പരകളിലും ജെയിൻ മിനിയേച്ചർ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും  രജ്പുത്
കലയിലും  മുഗൾ മിനിയേച്ചർ ചിത്രങ്ങളിലും  വലിയ ത�ോതിൽ
ചിത്രകഥനത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്ര
തിഷ്ഠയുടെ മുൻപിൽ എന്നതുപ�ോലെയല്ല  അനേകം അടരായി
കിടക്കുന്ന മിനിയേച്ചർ ചിത്രഭാഷയിലേക്കുള്ള പ്രവേശം.
ആഖ്യാനരീതികളിൽ ബുദ്ധകഥകൾ ചിത്രീകരിക്ക
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിദ്യ ദെഹിജീയ (1990) പഠന
വിധേയമാക്കുന്നുണ്ട്. മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിലെ മിനി
യേച്ചർ ചിത്രങ്ങളിലും അതിവിപുലമായ ത�ോതിൽ
ആഖ്യാനതന്ത്രങ്ങൾ കാണാം. മുഗൾ കലയിൽ
ഘടനാപരവും സൗന്ദര്യപരവുമായ പ്രത്യേകതക
ളിലാണ് ആഖ്യാനം കാണാൻ കഴിയുക. അവയ്ക്കും
രാഷ്ട്രകൂടത്തിന്റെ കഥകൾ പറയേണ്ടതിനാലും പ്രകൃ
തിവിഭവങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്തിവെക്കേണ്ടതിനാലും
അടരടരുകളായി പണിതുയർത്തിയ മിനാരങ്ങൾ

പ�ോലെയാണ് അവയിലെ ദൃശ്യാഖ്യാന പ്രയ�ോ
ഗങ്ങൾ. പാശ്ചാത്യകലയെ തട്ടിച്ചുന�ോക്കുമ്പോൾ
പല പ്രകാരങ്ങളിലും അവ സവിശേഷപ്രാധാന്യം
ഉള്ളവയുമാണ്. ഭഗവത് പുരാണം പ�ോലെയുള്ള
താളിയ�ോല ചിത്രപരമ്പരകളിലും ജൈന മിനിയേ
ച്ചർ പാരമ്പര്യങ്ങളിലും രജ്പുത് കലയിലും വലിയ
ത�ോതിൽ ചിത്രകഥനത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ പരീ
ക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റപ്രതിഷ്ഠയുടെ മുൻപിൽ എന്ന
തുപ�ോലെയല്ല അനേകം അടരായി കിടക്കുന്ന മി
നിയേച്ചർ ചിത്രഭാഷയിലേക്കുള്ള പ്രവേശം. അവ
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പലപ്പോഴും ഒറ്റ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ പല ദൃഷ്ടി
കേന്ദ്രങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവയെല്ലാം
തന്നെ പടിഞ്ഞാറൻ കലയിലെ ആഖ്യാനസമ്പ്ര
ദായങ്ങളിൽ നിന്നും ന�ോട്ടക്കോണിൽ നിന്നും വ്യ
ത്യസ്തവുമായ ഒന്നാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം.
ആധുനികതയിലും
സമകാലികതയിലുമെ
ത്തുമ്പോൾ കലയിലെ ആഖ്യാനാംശം മറ്റൊരു
തിരിവിൽ എത്തുന്നു എന്നുകാണാം. 'നരേറ്റീവ്
പെയിന്റിംഗ് ' എന്നു എളുപ്പത്തിൽ പറയുന്നതു
പ�ോലെ 'നരേറ്റീവ് സ്കൾപച്ചർ' എന്നു പറയാ
റില്ല. അതേപ�ോലെ തന്നെ ഇൻസ്റ്റലേഷനും.
ആ
അർത്ഥത്തിൽ ആഖ്യാനമെന്നത് കൂടുതൽ
കൂടുതൽ പെയിന്റിംഗ് എന്ന ദ്വിമാനസങ്കേത
ത്തിലാണ് അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
അതിന്റെ ഗ്രാഫിക് പ്രതിനിധാനം ആഖ്യാനാം
ശത്തെ കൂടുതൽ പ്രാപ്യമാക്കുന്നു എന്നതിനാലാ
വണം അത്.
അമൂർത്തതയിലേക്കും മൂർത്തതയിലേക്കും പട
രുമ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ആധുനികകല മറ്റൊരു
വശത്ത് ആഖ്യാനരീതികളും പിന്തുടർന്നിരുന്നു.
ബറ�ോഡ കേന്ദ്രമായി രൂപപ്പെട്ട കലാസംഘങ്ങ
ളിലൂടെ അത്തരമ�ൊരു ആഖ്യാന സങ്കേതത്തിന്
പ്രാമുഖ്യവും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ഗുലാം മുഹമ്മദ്
ഷെയ്ഖിലൂടെയും ഭൂപൻ ഖക്കറിലൂടെയും നീലിമാ
ഷെയ്ഖിലൂടെയും തിളക്കം വെച്ച ആ ആഖ്യാന
സ്കൂൾ ഇന്നും തുടരുന്ന പ്രക്രിയയാണ്. ബറ�ോഡ
നരേറ്റീവ്സിന് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിലും
അനുകർത്താക്കൾ ഏറെയുണ്ടായി.
കലയിലെ കഥാത്മകത സവിശേഷ സമയ
-സന്ദർഭങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കയാൽ പലപ്പോ
ഴും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട യാഥാതഥ കാലം ഭാവ
നാത്മകമായി പുനർസൃഷ്ടിക്കപ്പെടുക മാത്രം ചെ
യ്യുന്നു എന്ന വിമശനം നരേറ്റീവ് പെയിന്റിംഗ്
നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ കലയിൽ ഈ വിടവ്
വ്യക്തവുമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ബംഗാൾ കേ
ന്ദ്രമായി രൂപപ്പെട്ട സ�ോഷ്യലിസ്റ്റ് റിയലിസം
പ�ോലുള്ള ചിത്രഭാഷ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ നേ
രാഖ്യാനമായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടപ്പോൾ അവ
മുഖ്യധാരാ കലയ്ക്ക് അപരമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ

ഘടനാവാദത്തിന്റെ പരികല്പനകളിൽ നിന്നും  വികസി
ച്ചതും  എന്നാൽ കലാചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ 
വിശകലനം ചെയ്യാനുതകുന്നതുമായ ആഖ്യാനശാസ്ത്രം മുൻ
നിർത്തി  ഓര�ോ  കാലത്തെയും  കലയെ ന�ോക്കിക്കാണാൻ
കഴിയും. സാഹിത്യത്തിൽ നിന്ന്  ഭിന്നമായ  ല�ോകബ�ോ
ധ്യങ്ങളെ  കലയിലെ  ആഖ്യാനസമ്പ്രദായം കാട്ടിത്തരുന്നു 
എന്നും അത്തരം വിമർശപഠനങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

വെച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുകാണാം.
അതായത്, ഭാവനാത്മക ആഖ്യാനത്തിന് പ്രാമു
ഖ്യം കിട്ടുകയും യഥാതഥ ആഖ്യാനങ്ങൾ അപ്ര
സക്തമാവുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു ആധുനിക
തയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ. 'പ്ലേസ് ഫ�ോർ പീപ്പിൾ'
പ�ോലുള്ള പ്രദർശനങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന
മട്ടിൽ ഭാവനാത്മക ഭൗമരാഷ്ട്രീയത്തെ പിൻപ
റ്റിയപ്പോൾ സ�ോമനാഥ് ഹ�ോറും പ്രസേൻജിത്ത്
ബ�ോസും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന കലാകാരസമൂഹം
മുന്നോട്ടുവെച്ച നൈതികരാഷ്ട്രീയ ബ�ോധ്യങ്ങൾ
കലാല�ോകത്തിന്റെ പരിഗണനാ വിഷയങ്ങളിൽ
പെട്ടില്ല എന്നും കാണാം.
എന്തുതന്നെയാകിലും
ഘടനാവാദത്തിന്റെ
പരികല്പനകളിൽ നിന്നും വികസിച്ചതും എന്നാൽ
കലാചരിത്രത്തിന്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ വിശക
ലനം ചെയ്യാനുതകുന്നതുമായ ആഖ്യാനശാസ്ത്രം
(narratology) മുൻനിർത്തി ഓര�ോ കാലത്തെയും
കലയെ ന�ോക്കിക്കാണാൻ കഴിയും. സാഹിത്യ
ത്തിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായ ല�ോകബ�ോധ്യങ്ങളെ
കലയിലെ ആഖ്യാനസമ്പ്രദായം കാട്ടിത്തരുന്നു
എന്നും അത്തരം വിമർശപഠനങ്ങൾ സാക്ഷ്യപ്പെ
ടുത്തുന്നു.
അധികവായനയ്ക്ക്
Bal, Mieke Double Exposures: The Subject of
Cultural Analysis (Routledge: 1996).
Bal, Mieke Narratology: Introduction to the
Theory of Narrative (University of Toronto
Press: 1997).
Barthes, Roland The Pleasure of the Text (Hill
and Wang: 1975).
Bryson, Norman (ed.) Visual Theory
(Blackwell: 1991).
Fibicher B nd Gopinath S, Horn Please;
Narratives in Contemporary Indian Art,
(curators), Exhibition catalogue, 2007.
Hyman, Timothy. Narrative Paintings:
Figurative Art of Two Generations Timothy
Hyman. Bristol: Amolfini, 1979.

ഭൂപൻ ഖക്കർ, 'യു കാണ്ട് പ്ലീസ് ആൾ'. 1981
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ആദരാഞ്ജലികൾ

നാട്ടറിവിന്റെ പെരുമാൾ

മ

ഡ�ോ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി
(1929 ഒക്ട�ോബര് 25 - 2019 മാർച്ച് 9)

ലയാളത്തിന്റെ നാട്ടുവഴക്കങ്ങളെ, അതിന്റെ കലാപദ്ധതികളെ ഗവേഷ
ണ�ോന്മുഖതയ�ോടെ സമീപിച്ച അപൂർവ്വം വ്യക്തിത്വങ്ങളില�ൊരാളാണ്
ഡ�ോ. എം. വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി. ഫ�ോക്ല�ോർ മേഖലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
സംഭാവനകൾ നിസ്തുലമാണ്. അറുപതിലധികം ഗ്രന്ഥങ്ങള് ആ വിഷയത്തിൽ
അദ്ദേഹത്തിന്റേതായിട്ടുണ്ട്. ത�ോറ്റംപാട്ടുകള് - ഒരു പഠനം, ഫ�ോക്ല�ോര്
നിഘണ്ടു, വടക്കന്പാട്ടുകഥകള്- ഒരു പഠനം, തെയ്യവും തിറയും, നാട�ോടിവി
ജ്ഞാനീയം, നമ്പൂതിരി ഭാഷാശബ്ദക�ോശം, പ�ൊട്ടനാട്ടം, പൂരക്കളി, തെയ്യം,
കേരളത്തിലെ നാടന്സംഗീതം, ഫ�ോക്ല�ോര് ചിന്തകള്, നാടന്കലകള് നാ
ടന്പാട്ടുകള്, മാന്ത്രിക വിജ്ഞാനം, ഫ�ോക്ല�ോറും ജനസംസ്കാരപഠനവും,
ഗവേഷണപ്രവേശിക, നാടന്പാട്ടുകള് മലയാളത്തില്, ക�ോതാമൂരി, പുരാവൃ
ത്തപഠനം, ഫ�ോക്ല�ോറും നാമപഠനവും എന്നിവ അതില് മുഖ്യമായവയാണ്.
പയ്യന്നൂരിനു സമീപമുള്ള രാമന്തളി വില്ലേജില് (കണ്ണൂര് ജില്ല) കുന്നരുവിൽ
മീത്തിലെ വട്ടപ്പറമ്പത്തില്ലത്ത് 1926 ഒക്ടോബർ 25 ന് ജനനം. മലയാള
ഭാഷയിലും സാഹിത്യത്തിലും എം. എ, പി.എച്ച്.ഡി ബിരുദങ്ങൾ. കേരള
ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ കലാനിരൂപകർക്കുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം
ഉൾപ്പെടെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി, കേരള ഫ�ോക്ല�ോര് അക്കാദമി,
കേരള സംഗീതനാടക അക്കാദമി അവാര്ഡുകളും വിഷ്ണുനമ്പൂതിരിയുടെ ഗവേ
ഷണവഴിയിൽ തിളക്കം കൂട്ടി. കളമെഴുത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകം ലളിത
കലാ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനിരിക്കെയാണ് അന്ത്യം.
കർമ്മോന്മുഖമായ ആ ജീവിതത്തിന് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ
യും കലാസമൂഹത്തിന്റെയും അന്ത്യോപചാരം
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കലാചിന്തയ്ക്ക് ഒരിടം...

കെ.സി. എസ്. പണിക്കർ

ചിത്രവാർത്ത
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി

ഒറ്റപ്രതി:
25 രൂപ
ഒരു വർഷത്തേക്ക്:
250 രൂപ
(12 ലക്കങ്ങൾ)

വരിക്കാരാവാൻ
വിളിക്കുക:
0487 2333773
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REG. NO: RN 29573/78

CHITHRAVARTHA

`25

MARCH 2019

കല ജനങ്ങളിലേക്ക്

ദൃശ്യസാക്ഷരതാരംഗത്തെ പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾ
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ 1000 ദിന നേട്ടങ്ങളിൽ
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയും
പ്രശസ്ത ഇന്ത്യൻ കലാകാരന്മാരുമായി രചനകൾ
പ്രദർശിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള സംവാദം.
കലാചരിത്രകാരന്മാരും, കലാനിരൂപകരും പങ്കെടുക്കുന്ന 
ക്ലാസ്സുകൾ, ചർച്ചകൾ. തലശ്ശേരി മുതൽ തിരുവനന്തപുരം
വരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആർട്ട് ഗ്യാലറികളിൽ എല്ലാ മാസവും 
ഒരു ദിവസം കലാകാരന്മാർക്കൊപ്പം പ�ൊതു ജനങ്ങളും 
പങ്കെടുക്കുന്നു.
കലാരംഗത്തെ സമകാലികവാർത്തകളും പ്രൗഢലേഖന
ങ്ങളുമായി പ്രതിമാസ പ്രസിദ്ധീകരണം- ചിത്രവാർത്ത.
കേരളീയ ഭവനങ്ങളിൽ ചിത്രശില്പങ്ങളെത്തിക്കുവാനുള്ള
കലാവിപണന പദ്ധതി
വിശ്വോത്തര ചിത്രകാരന്മാരായ രാജാരവിവർമ്മയുടെയും 
കെ.സി.എസ്. പണിക്കരുടേയും പെയിന്റിംഗ് പ്രിന്റുകൾ ആകർഷകമായ വിലയിൽ.

അക്കാദമിയുടെ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ചിലത്
ദേശീയ-സംസ്ഥാനതല ചിത്ര-ശില്പക്യാമ്പുകൾ
കലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക ദേശീയ കലാക്യാമ്പുകൾ
മുതിർന്ന കലാകാരന്മാരുടെ ക്യാമ്പുകളിൽ
കലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പ്രത്യേക പങ്കാളിത്തം
ട്രാൻസ്ജന്റേഴ്സ് ക്യാമ്പുകൾ
ഗ്രാമീണ കലാക്യാമ്പുകൾ
പ്രളയബാധിതർക്ക് പ്രത്യേക ക്യാമ്പുകൾ
ജില്ലാതലത്തിൽ സ്കൂളുകളിൽ ശില്പനിർമ്മാണം

കിളിമാനൂരിൽ പുതിയ കെട്ടിട സമുച്ചയം
കാക്കണ്ണപാറ കലാഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ച്
കലാസൃഷ്ടി നടത്തുവാനുള്ള പദ്ധതി
പയ്യന്നൂരും കായംകുളത്തും പുതിയ
ആർട്ട് ഗ്യാലറികൾ
കതിരൂർ സമ്പൂർണ്ണ ചിത്രഗ്രാമപദ്ധതി
നവ�ോത്ഥാന ചിത്രരചനാ ക്യാമ്പുകൾ
ചിത്രമതിലുകൾ
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