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എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഈ യാത്ര?

മുഖചിത്രം:
എ.രാമചന്ദ്രൻ

സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിലെ ഇന്നുവരെയുള്ള അനുഭവമെടുത്ത് പരിശ�ോ
ധിച്ചാൽ ജനാധിപത്യപ്രക്രിയക്ക് സമീപകാലത്ത് അങ്ങേയറ്റം
പ�ോറലേറ്റു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത്, ബി.ജെ.
പിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഗവൺമെന്റ് മ�ോഡി പ്രധാനമന്ത്രിയ
ല്ലാതെ ഇതിനു മുൻപും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അന്നൊന്നും ഇല്ലാ
ത്തമട്ടിൽ അതിശക്തമായ വർഗ്ഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയെ
തെളിച്ച് ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്നത് അത്യന്തം ആപത്കരം തന്നെയാണ്.
സർവ്വരാലും ആദരിക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രപിതാവാണ് ഗാന്ധിജി.
എന്നാൽ രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധിജിയെ അംഗീകരിക്കാൻ യാത�ൊരു
വിധത്തിലും താൽപര്യം കാണിക്കാത്ത ഒരു ജനത രൂപപ്പെട്ട് വരുന്നു
എന്നത് ആശങ്കയ�ോടെയാണ് നാം കാണുന്നത്. അതിലേറെ ആശങ്ക,
രാഷ്ട്രപിതാവിന്റെ മാറിടത്തിലേക്ക് വെടിയുതിർത്തവരെ പൂമാല ഇട്ട്
സ്വീകരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോഴാണ്. മതേതരത്വത്തിന്റെ കാവലാളാ
യി നിന്നു എന്ന കാരണത്താലാണ് ഗാന്ധിജി ക�ൊല്ലപ്പെടുന്നത്. ഒരു
മതരാഷ്ട്രമായി ഇന്ത്യയെ പരുവപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക്
ഗാന്ധിജിയെപ്പോലുള്ള മതേതരവാദിയെ ക�ൊലപ്പെടുത്തേണ്ടിവന്നേ
ക്കാം. പക്ഷെ ഇത്തരം ഹീനകൃത്യങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം ക�ൊടുക്കുന്നവ
രെ മഹാന്മാരായി ചിത്രീകരിക്കാനും മറ്റും നടത്തുന്ന ശ്രമം മതേതര
ഇന്ത്യക്ക് ഭൂഷണമേയല്ല. ല�ോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധി
പത്യരാജ്യമെന്ന് മേനി പറയുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഒരുതരത്തിലും ഇത് ചേരു
ന്നതേ അല്ല.
സവർക്കർ എന്ന ആർ.എസ്.എസ് പ്രചാരകനെ, മതവിദ്വേഷത്തി
ന്റെ വാൾമുനയുമായി സംഘപ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതമായി എന്ന
ഒറ്റ കാരണമല്ലാതെ മറ്റെന്ത് മഹത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഭാരതര
ത്നം പരിഗണിക്കാനായി കാണുന്നത്. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ വല്ല
മഹത്വവുമുണ്ടെങ്കിൽ അത് രാഷ്ട്രപിതാവിനെ വകവരുത്താൻ ഗൂഢാ
ല�ോചന നടത്തി എന്ന് തന്നെയാണ്. ഏതർത്ഥത്തിലും ഇന്ത്യയുടെ
മഹ�ോന്നത പുരസ്കാരമായ ഭാരതരത്ന അർഹതപ്പെട്ട കൈകളിൽ
മാത്രമേ എത്താവൂ. ആ അർഹത ഭരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രം ബ�ോധ്യപ്പെ
ട്ടാൽ പ�ോര. ഇന്ത്യയിലെ ജനക�ോടികൾക്ക് കൂടി ബ�ോധ്യപ്പെടുന്നതാ
വണം. അല്ലാതെ ഏത�ൊന്നിനെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ഉള്ള ശ്രമം
ഏതർത്ഥത്തിലും ഫാസിസ്റ്റ് ആയ നടപടിയാണ്.

പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന്
(സെക്രട്ടറി)

ചെയർമാന്റെ പേജ്

'പൂർണതാ ഗൗരവായ'
''പിക്കാസ�ോ 'ഗ�ോര്ണിക്ക' വരച്ചതിന് ശേഷം ഒരു യുദ്ധവും ഉണ്ടാവില്ലന്ന്
വിചാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ്. മഹത്തായ ഒരു ചിത്രം യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് വരച്ചു
എന്നല്ലാതെ അതുക�ൊണ്ട് യുദ്ധം മുഴുവന് തീര്പ്പാകും; ആളുകള് അത് ന�ോക്കി
യതിന് ശേഷം ഇനി യുദ്ധമേ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം
ഉണ്ടാകുമെന്ന് ത�ോന്നുന്നില്ല.''
എറണാകുളം ദര്ബാര്ഹാളില് നടക്കുന്ന ചിത്രപ്രദര്ശനത്തോടനുബന്ധിച്ച്
ശ്രീ. എ. രാമചന്ദ്രന്റെ മുഖാമുഖം പരിപാടിയില് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാ
ണ്.
ഇതിന് സമാനമായി 'കഥപറയുമ്പോള്' എന്ന ചലച്ചിത്രത്തില് ഒരു കഥാപാ
ത്രം ഏതാണ്ടിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്:
''വൈല�ോപ്പിള്ളിയുടെ മാമ്പഴം വായിച്ച് പല അമ്മമാരും കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
എന്നുകരുതി മാമ്പൂ തല്ലി ക�ൊഴിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അമ്മമാര് തല്ലാതിരുന്നിട്ടില്ല.''
കലാസൃഷ്ടികള് ഉണര്ത്തിവിടുന്ന വികാരങ്ങള് അല്പായുസ്സുകളാണെന്നും
അതിന് സമൂഹത്തിന്റെ ചിന്താമണ്ഡലത്തെ സ്വാധീനിക്കാനാകില്ലെന്നുമുള്ള
ധ്വനി രണ്ട് പ്രയ�ോഗങ്ങളിലുമുണ്ട്. രാഷ്ട്രം ആദരിച്ച പല ചലച്ചിത്ര നടന്മാരും
തിന്മയുടെ പ്രതീകങ്ങളായി രംഗത്ത് വരുമ്പോള് അവരും പറയുന്നു. 'മ�ോശം
സിനിമകള് കണ്ടിട്ടാരും നശിക്കുന്നില്ല' എന്ന്. 'രാജാഹരിശ്ചന്ദ്ര' നാടകം
കണ്ടിട്ടാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവിതത്തില് വലിയ പരിവര്ത്തനമുണ്ടായ
തെന്ന് ഗാന്ധിജി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. 'നിങ്ങളെന്നെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാക്കി' എന്ന
നാടകവും 'അശ്വമേധം ' എന്ന നാടകവും കണ്ടവരില് മാനസികമായ വലിയ
പരിവര്ത്തനം നടന്നതായി ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അനവധി ഉദാഹരണ
ങ്ങള് വേറെയും നിരത്തുവാനാകും.
കഥയും കവിതയും ചലച്ചിത്രവും മൂല്യവത്തായ പ്രമേയങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചി
രുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് അധമവികാരങ്ങളെ ഉണര്ത്തി ലാഭം
ക�ൊയ്യാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇവ ആസ്വദിക്കുന്നവരില് ഒരു ന്യൂനപക്ഷത്തെ
യെങ്കിലും അധമമായ വഴികള് സ്വാധീനിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആര്ക്കാണ് പറയു
വാനാവുക? പല കുറ്റകൃത്യങ്ങള്ക്കും പിന്നില് ഇത്തരം ചലച്ചിത്രങ്ങളുടെ സ്വാ
ധീനമുണ്ടെന്ന് ക്രൈം റിപ്പോര്ട്ടുകള് പറയുന്നു.
മഹത്തായ ആശയങ്ങള് പേറുന്ന, നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന, ക�ൊടിയ ദുരന്ത
ങ്ങളെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കലാസൃഷ്ടികള് അവയുടെ ദൗത്യം നിര്വ്വഹിച്ചു
ക�ൊണ്ട് കാലത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കും. അവ കാഴ്ചക്കാരനിലൂടെ
വളര്ന്നുക�ൊണ്ടും നവീകരിച്ചുക�ൊണ്ടുമിരിക്കും. ആന്തരികമായ ഉള്ക്കനമാ
കണം; ബാഹ്യമായ സൗന്ദര്യമാകരുത് ശ്രേഷ്ഠമായ കലാസൃഷ്ടി. അത് ചെയ്യു
ന്ന കലാകാരന് താന് മഹത്തായ ഒരു ദൗത്യമാണ് നിര്വ്വഹിച്ചതെന്നോ ഒരു
വലിയ കാര്യം ശാശ്വതമായി പരിഹരിച്ചു എന്നോ അവകാശപ്പെടുന്നില്ലല്ലോ.
അവയ്ക്ക് ഗാലറി ഒരു പ്രതീക്ഷ പ�ോലുമായിരിക്കില്ല.
നേമം പുഷ്പരാജ്
(ചെയർമാൻ)

കലാചിന്തകൾ 15

വിജയകുമാർ മേന�ോൻ

സങ്കലനം
സംയ�ോജനം
പരിസ്ഥിതി
ഓര�ോരുത്തരുടെയും വീക്ഷണം

മൗലികതയുടേയും സർഗ്ഗാത്മകത
യുടേയും ചിഹ്നമാകുമ്പോൾ വ്യക്തി,
കാലഘട്ടം, സമൂഹം എന്നിവയെല്ലാം
ഓര�ോ തരത്തിൽ പ്രസക്തമാകാ
തെ തരമില്ല. ഓര�ോരുത്തരുടെയും
വിജ്ഞാനമണ്ഡലം പുറംല�ോകം
അറിഞ്ഞാലും ഇല്ലെങ്കിലും നിരവധി
തലങ്ങൾ ഓര�ോ നിമിഷത്തിലും ഓര�ോ
സ്ഥലത്തും നിർമ്മിച്ചു ക�ൊണ്ടേയിരി
ക്കുന്നു. ല�ോകത്ത് അത്തരം മൗലിക
ചിന്തകൾ അനിവാര്യമാണ്. അതിന്റെ
ഫലമായി അനേകം സംസ്കാരങ്ങളും
ഓര�ോ സംസ്കാരത്തിലും നിരവധി
പരിഷ്കാരങ്ങളും കാലാകാലങ്ങളിൽ
വന്നു ചേരുന്നു. പല കാരണങ്ങളാൽ
സംസ്കാരങ്ങൾ തമ്മിൽ പാരസ്പര്യം
നേടുക എന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്.
അത്തരം കൂടിച്ചേരലുകൾ ശാന്തമായ
അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലായ്പ്പോഴും
സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയാനാവില്ല.
യുദ്ധം, ആക്രമണം, കീഴ്പ്പെടുത്തൽ,
അഭയാർത്ഥി പ്രവാഹം, കുടിയേ
റ്റം, തീർത്ഥാടനം തുടങ്ങി പലതും
അതിനു കാരണങ്ങളാണ്. എന്നാൽ
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സമാധാന അന്തരീക്ഷത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കൂടിച്ചേ
രലുകളും ഉണ്ട്. ഒരിടത്തെ കലാകാരന്മാരെ മറ്റൊരി
ടത്തെ കലാനിർമ്മാണത്തിനു വേണ്ടി കൈമാറുന്ന
ക്രിയ (Cultural Exchange) പണ്ടു മുതലേ ഒരു രാഷ്ട്രീയ
തന്ത്രമാണ്. ചില പ്രധാന ഘട്ടങ്ങളിൽ ചിന്തയുടെ
സമന്വയം (Syncretism ) സംഭവിക്കും. ചിലപ്പോൾ
അത് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പുനരാഖ്യനവും പുനർനിർവ്വ
ചനവും ആയി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടേക്കാം.
പാരമ്പര്യത്തെ പുനർനിർവ്വചിച്ചതാണ് പാശ്ചാ
ത്യ ല�ോകത്തെ നവ�ോത്ഥാനം (The Renaissance).
പള്ളിയുടെ അമിതാധികാരം, പുതിയ കച്ചവട തന്ത്രം,
തത്ഫലമായുണ്ടായ മൂലധനം, വായ്പാ പദ്ധതികൾ,
സംസ്കാര ബ�ോധം എന്നിവയ�ൊന്നും പെട്ടെന്ന്
ഉണ്ടായതല്ല എന്ന് കാണിക്കേണ്ടത് അത്തരം
സമൂഹത്തിന്റെ സ്വഭാവമാണ്. ഇത് സ്ഥാപിക്കാനുള്ള
വ്യഗ്രതയിൽ തങ്ങൾ ഗ്രീക്ക് - റ�ോമൻ കാലം മുതലേ
കലാപരമായി ഉയർന്ന വർഗ്ഗത്തിൽ പെട്ടവരാണ്
എന്ന തറവാടിത്ത ഘ�ോഷണവും ഇറ്റാലിയൻ
നവ�ോത്ഥാനത്തിന് കാരണമായി. നിരന്തരമായി
ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരുന്ന പ്ലേഗ് ദൈവക�ോപം അല്ല
എന്ന ശാസ്ത്രീയചിന്ത അക്കാലത്ത് വളരാൻ തുടങ്ങി.
യുക്തി ചിത്ര-ശില്പ-വാസ്തു കലകളിലും ശക്തമായി.
12-13-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇറ്റാലിയൻ ഗണിത ശാസ്ത്ര
കാരൻ ഫിബ�ൊനാച്ചി (Fibonacci) യുടെ സിദ്ധാന്തം
(Golden Division /Ratio) ചിത്ര, ശില്പ, വാസ്തുകല

പാർത്ഥിന�ോൺ: സുന്ദരമായ അളവ് (ഗ�ോൾഡൺ റേശ�ോ) അനുസരിച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട വാസ്തു

ദൃശ്യകലയിൽ അലങ്കാരം (Decorum) എന്നതിനെ കൈവേല (Craft) എന്ന
നിലയിൽ പരിഹസിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു. അതിനെയാണ് 'പുതിയ ഫ�ോക് 'ൽ
സ്ത്രീശക്തി, ഫെമിനിസം, ഗ്രാമജീവിതം, അരിക് അസ്തിത്വം എന്നിവയുടെ ചിഹ്ന
മാക്കി ആധുനിക�ോത്തര സന്ദർഭത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അലങ്കാരത്തെ
ത്തന്നെ ഒരു സൂചകം (Sign) ആക്കിയപ്പോൾ അതു ക്രോഡീകരിക്കുന്ന സംസ്കാര/
സമൂഹ 'അബ�ോധം' ഒരു പുതിയ അവബ�ോധം സൃഷ്ടിച്ചു. കൈവേലയും കലയും
എന്ന രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്കണം എന്നും അവ തമ്മിൽ സങ്കലനം
സംഭവിക്കും എന്നും വ്യക്തമായി. എംബ്രോയിഡറി, പഴയ ശൈലികൾ, പാരമ്പര്യ
അലങ്കാരങ്ങൾ, ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ എന്നിവക്ക് ആധുനിക�ോത്തര
മാനം ലഭിച്ചു.
കളിൽ നവീനരീതിയിൽ ഉപയ�ോഗിക്കാൻ
തുടങ്ങിയത് ശാസ്ത്രചിന്തയും കലയും തമ്മി
ലുള്ള ബന്ധം ശക്തമാക്കി. പണ്ടുമുതലേ
ഏതു നിർമ്മിതിയിലും അനുപാതം (Ratio),
തുലനം( Balance), സ്ഥല വിഭജനം (Space
Articulation /Division ) തുടങ്ങി പലതും
സ്വാഭാവികമായി കലാകാരന്മാർ ഉപയ�ോ
ഗിച്ചിരുന്നു. ഗ്രീക്ക് കലകളിലെ തുലനം,
ലാവണ്യം എന്നിവ വ്യക്തമായും ജ്യോമട്രി
അധിഷ്ഠിത ഗണിതമാണ്. ഇതിന്റെ പുതിയ
ഗണിത- ലാവണ്യ പതിപ്പാണ് ഫിബ�ൊനാ
ച്ചിയുടെ സിദ്ധാന്തത്തിലൂടെ നവ�ോത്ഥാന

കലാകാരന്മാർ പുനരുദ്ധരിച്ചത്. ഗ്രീക്ക് ശില്പിയും
വാസ്തുകലാകാരനും ആയ ഫിഡിയാസ് (Phidiaട -5
-ാം നൂറ്റാണ്ട് ബിസി) ദീർഘചതുരത്തിന്റെ നീളവും
വീതിയും തമ്മിലുള്ള അനുപാതത്തിന്റെ സുന്ദരമായ
അളവ് (Graceful Ratio) എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞു
വെച്ചിരുന്നു. ഗ്രീക്ക് ഗണിത ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ
അനുപാതം (Golden Ratio 1.618...........) എന്ന അതി
ദീർഘ സംഖ്യയായി അവർ കണ്ടെടുത്തു. 'ഫൈ'
എന്ന അക്ഷരം ക�ൊണ്ട് അതിനെ അടയാളപ്പെടുത്തു
കയും ചെയ്തു. എല്ലാ സംസ്കാരത്തിലും ശാസ്ത്രീയചിന്ത
അതാതിടത്തെ 'ഭാഷ'യിൽ ക്രോഡീകരിച്ച് വാമ�ൊ
ഴിയായ�ോ വരമ�ൊഴിയായ�ോ സൂക്ഷീച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക
ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 ഒക്ടോബർ

9

1

2

1. രാമശില്പം, പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ട്. വെങ്കലം,
കേരളം. ഫ�ോട്ടോ: ദെൻവർ ആട്ട് മ്യൂസിയം
2. ദേവരൂപം (വിഷ്ണു), എട്ടാം നൂറ്റാണ്ട്, വെങ്കലം,
കേരളം. ഫ�ോട്ടോ: ഇ.ബി. ഹെസ്റ്റൺ
3. ഗരുഡൻ, വുഡ്, പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട്, കേരളം,
നാഷണൽ മ്യൂസിയം, ന്യൂഡെൽഹി
3
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കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രം, എല്ലോറ

നിയമങ്ങൾ ശാസത്രത്തിനു മാത്രമല്ല,
ഏതു 'ഭാഷ'ക്കും ഉണ്ട്. എല്ലോറയിലെ
കൈലാസനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ 'തുലനം'
(Balance) പരിഗണിക്കാതെ അതിലെ
പാറ ക�ൊത്തിക്കളഞ്ഞ് ക്ഷേത്രമാക്കി
മാറ്റാൻ പറ്റില്ലല്ലൊ. ആ പ്രവൃത്തി ചെയ്ത
തച്ചന്റെ 'മനക്കണക്ക് ' ഭാരതീയ പാര
മ്പര്യത്തിലെ വിജ്ഞാന സംരക്ഷണ
രീതിയിൽ നിലക�ൊള്ളുന്നു. ഇന്നു പ�ോലും
പല നിർമ്മിതികളിലും ( പാരമ്പര്യ
സാങ്കേതിക നിർമാണത്തിലും കലാ
പ്രവൃത്തിയിലും) ഇത്തരം 'മനക്കണക്ക് '
(നാട്ടറിവ് / Indigenous Knowledge)
ആണ് നിലനില്ക്കുന്നത്.

പാരമ്പര്യം

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തിലും
20-ാം നൂറ്റാണ്ടിന്റ ആദ്യത്തിലും ഭാരതീയ
ലാവണ്യചിന്തക്ക് പല പാശ്ചാത്യ പണ്ഡി
തരും പുതിയ പാഠങ്ങൾ രചിച്ചു. ആനന്ദ
വർദ്ധനന്റെ 'ധ്വന്യാല�ോകം' കൂടുതൽ
ശ്രദ്ധ നേടി. ഘടനാവാദ (Structuralism)
ത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവായ സ്വിസ്സ് പണ്ഡി
തൻ ഫെർഡിനൻറ് സുസൂർ (Ferdinand
Saussure, 1857-1913) ആനന്ദവർദ്ധനന്റെ
ധ്വന്യാല�ോകത്തിന്റെ സത്ത സ്വീക
രിച്ചപ്പോൾ ആധുനിക�ോത്തരതയുടെ
പല വീക്ഷണങ്ങളും സംജാതമായി.

ധ്വന്യാല�ോകത്തിന് അതുവരെ ലഭിക്കാത്ത മാന
ങ്ങൾ ഉണ്ടായത�ോടെ ഭാരതീയ ലാവണ്യചിന്തയെ
ദൃശ്യകലകളുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കുവാനും
തുടങ്ങി. സാഹിത്യവുമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെടുത്തിയി
രുന്ന പല ലാവണ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങളേയും ദൃശ്യകലകളു
മായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആധുനിക�ോത്തര വീക്ഷണം
ശക്തമായി.
പല ശാഖകളിൽ നിന്നു സ്വീകരിച്ച ആശയങ്ങളുടെ
സങ്കലനം (സങ്കലന വാദം - Eclecticism), സമന്വയം
(Syncretism) തുടങ്ങിയവയാണ് ഏതു കാലത്തെ
ഏതു വിജ്ഞാനമണ്ഡലങ്ങളിലും കലയിലും സാഹി
ത്യത്തിലും സംഗീതത്തിലും നാടകത്തിലും സംസ്കാര
ത്തിന്റെ തലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ജ്ഞാനം ലിഖിത
രൂപത്തിൽ വന്നശേഷം ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി
ആധികാരികത. ഘടനാവാദത്തോടെ നാടൻ ച�ൊ
ല്ലുകൾ, നാടൻ കലകൾ, മിത്തുകൾ, ആദിവാസി /
ഗ്രാമീണ അരങ്ങുകൾ എന്നിവയുടെ 'ജനമനശ്ശാസ്ത്രം'
(Folk Psychology), ശാസ്ത്രീയ/സാംസ്കാരിക ബ�ോധ
- അബ�ോധതലങ്ങൾ എന്നിവ പഠനവിധേയമായി.
അതിൽ സ�ൊസൂർ, ലവി സ്ട്രോസ്, ബാർത്, ലക്കാൻ
തുടങ്ങിയവർ പുതിയ വീക്ഷണങ്ങൾ ചേർത്തപ്പോൾ
സാഹിത്യത്തിനുതന്നെ ആയിരുന്നു മുൻതൂക്കം.
നാടൻ/ആദിവാസി കലകളെ കൈവേല എന്നു
തള്ളിക്കളഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് മാറിയ നിർ
വ്വചനം ഉയർന്നു. കൈവേല (Craft) ദൃശ്യഭാഷയാണ്
എന്ന ചിന്ത ഉണ്ടായത�ോടെ ആ ഭാഷയുടെ ഉല്പത്തി
യെയും പരിണാമത്തെയും കുറിച്ചായി ചിന്ത. വാക്കി
ന്റെ ഉത്ഭവം പ�ോലെ സമൂഹത്തിന്റെ അബ�ോധതല
ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 ഒക്ടോബർ

11

കവിയൂർ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിലെ വുഡ് കാർവിംഗ്

ത്തിൽ നിന്ന് രൂപ നിർമ്മാണ (Form
Making) ത്തിന്റെ ഉത്ഭവവും ഉണ്ടാകുന്നു.
ഒരുപക്ഷേ, വാക്കിനേക്കാൾ മുന്നേ വളർ
ന്ന ശരീരഭാഷയും ഉപകരണ ഭാഷയും
( Body Language, Tool Language)
ആഹാരം സമ്പാദിക്കുന്നതിനു പ�ോലും
ആവശ്യമായിരുന്നു. ദൃശ്യഭാഷയുടെ
ഉല്പത്തി അവിടം മുതൽ എങ്കിലും
അന്വേഷിക്കേണ്ടി വരും. മിത്തുകളും
ഓർമ്മകളും മ�ോഹങ്ങളും മാർഗ്ഗങ്ങളും
ആണ് പല തരത്തിൽ പുനർനിർമ്മി
ക്കപ്പെട്ടു പ�ോന്നിട്ടുള്ളത്. അവക്കെല്ലാം
ഘടന ഉണ്ട്. അത്തരം ഘടനയിൽ
ഏതും സന്നിവേശിപ്പിക്കാം. വ്യാളിയും
നൃത്തരൂപങ്ങളും അലങ്കാര മ�ോട്ടീ
ഫുകളും വാസ്തുനിർമ്മിതികളും ഓര�ോ
സംസ്കാരത്തിലും വളർന്നത് അതാത്
കാലത്തെ ഫ�ോക് കലകളിലൂടെയാണ്.
കൈവേലയും ഫ�ോക് ല�ോറും ഇല്ലാത്ത
കലയില്ല. കൈവേല ഭാഷയാണെങ്കിൽ
ഫ�ോക് നിർമ്മിതി കലയാണ്. ഒരു
വ്യക്തിയുടെ നിർമ്മിതി ഒരു നാടിന്റെ
ഫ�ോക് അബ�ോധം കൂടിയാണ്. ഫ്രഞ്ച്
വിപ്ലവത്തിനു ശേഷം സ്വാതന്ത്ര്യം
12 ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 ഒക്ടോബർ

എന്ന ആശയം സാർവ്വലൗകിക വിഷയമായപ്പോൾ
അത് അതാതിടത്തെ ദൃശ്യഭാഷയിലെ ഫ�ോക്
തലം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫ�ോക് ചിന്തയായി. 20-21
നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ഫെമിനിസം, അരികു സത്യം
(Subalturn), പരിസ്ഥിതി ലാവണ്യം, ദളിത് ചിന്ത
തുടങ്ങി പലതും പുതിയ സ്വതന്ത്ര ആധുനിക�ോത്തര
ഫ�ോക് ആശയങ്ങളാണ്.
ദൃശ്യകലയിൽ അലങ്കാരം (Decorum)എന്നതിനെ
കൈവേല (Craft) എന്ന നിലയിൽ പരിഹസിച്ച്
മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു. അതിനെയാണ് 'പുതിയ
ഫ�ോക് ' ൽ സ്ത്രീശക്തി, ഫെമിനിസം, ഗ്രാമജീവി
തം, അരിക് അസ്തിത്വം എന്നിവയുടെ ചിഹ്നമാക്കി
ആധുനിക�ോത്തര സന്ദർഭത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കു
ന്നത്. അലങ്കാരത്തെതന്നെ ഒരു സൂചകം (Sign)
ആക്കിയപ്പോൾ അതു ക�ോഡീകരിക്കുന്ന സംസ്കാര/
സമൂഹ 'അബ�ോധം' (Cultural/Social Unconscious)
ഒരു പുതിയ അവബ�ോധം സൃഷ്ടിച്ചു. കൈവേലയും
കലയും എന്ന രണ്ട് വീക്ഷണങ്ങളെ സമന്വയിപ്പിക്ക
ണം (syncretism) എന്നും അവ തമ്മിൽ സങ്കലനം
(Eclectism) സംഭവിക്കും എന്നും വ്യക്തമാക്കി.
എംബ്രോയിഡറി, പഴയ ശൈലികൾ, പാരമ്പര്യ
അലങ്കാരങ്ങൾ, ആവർത്തിച്ചു വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ
എന്നിവക്ക് ആധുനിക�ോത്തര മാനം ലഭിച്ചു.

റിതിൻ ബർമന്റെ ഇൻസ്റ്റലേഷൻ

പ്രകൃതിദൃശ്യം നവ�ോത്ഥാന
കലയിൽ ഒരു പശ്ചാത്തലമായിരുന്നു.
പിന്നീട് റ�ൊമാന്റിസിസത്തിലും ഇംപ്ര
ഷനിസത്തിലും അത് ഒരു 'വിഷയം'
തന്നെയായി. വ്യവസായീകരണത്തി
ന് എതിരെ റ�ൊമാന്റിക്കുകൾ അത്
ഉപയ�ോഗിച്ചു. ഇന്ന് അത് പരിസ്ഥിതി
ഭീകരർക്ക് (Environmental Terrorists)
എതിരെയുള്ള ചിഹ്നമായി പാരിസ്ഥി
തിക കലയിൽ (Environmental Art)
വരുന്നു. കേരള ക്ഷേത്ര ചുമർചിത്രക
ലയിൽ ശൈലീകൃത പ്രകൃതി ഉണ്ട്.
സന്ദർഭചിഹ്നമായാണ് (കിരാതം,
രാസക്രീഡ, യക്ഷി...) അവയിൽ
അത് ഉപയ�ോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന്
പ്രകൃതി 'ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ' അതിനെ
ചിഹ്നമാക്കി ദൃശ്യപ്രസ്താവന ചെയ്യു
ന്ന കലാകാരന്മാർ കേരളത്തിലും
ഏറി വരുന്നു. ചേമ്പ്, ചേന, മുക്കുറ്റി,
ദശപുഷ്പം എന്നിവ ചിത്രങ്ങളിൽ
വന്നപ്പോൾ അത് തദ്ദേശീയ സസ്യ
ജാലചിത്രങ്ങൾ (Indigenous Botanical
Paintings) ആയി. (മുരളി നാഗപ്പുഴ,
കെ.ജി.ബാബു, എൻ.ബി. ലതാദേവി

തുടങ്ങി പലരുടെയും രചനകൾ ഇതു രേഖപ്പെടു
ത്തുന്നു). ഭൂമിയെ ഇല്ലാതാക്കുന്ന ആധുനിക�ോത്തര
കാലത്ത് ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൂടെ
ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളാണ് കലാകാരസമൂഹത്തിന്റെ
സക്രിയത്വത്തിന്റെ (Activism) അടയാളം. ഇത്തരം
ചിത്രങ്ങളിലെ കരവിരുത് (Craft ) ഒരു ചിഹ്നമാ
ണ്. പ്രകൃതിയിലാണ് 'ക്രാഫ്റ്റ് ' ഏറ്റവും ശക്തമായി
കാണുന്നത്. പ്രകൃതിയെ അമ്മദൈവമായി കണ്ട
മലയാളിയുടെ ഫ�ോക് മനസ്സിൽ ആധുനിക/
ആധുനിക�ോത്തര ചിന്ത വരുത്തിയ മാറ്റം ഇതിലു
ണ്ട്. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളിൽ, കണ്ടു ശീലിച്ച ഭൂഭാഗ
ദൃശ്യങ്ങളുടെ 'ഉദ്ധരിണി ചിഹ്നങ്ങൾ ' (Quotation
Signs) ആണ് ഉള്ളത്. ക�ൊള�ോണിയൽ കാലത്ത്
രാജരാജ വർമ്മ ( രവിവർമ്മയുടെ സഹ�ോദരൻ )
ആദ്യ ഭാരതീയ ഭൂഭാഗ ചിത്രകാരൻ എന്ന പേര്
സമ്പാദിച്ചു. പ്ലാച്ചിമട, ആമസ�ോൺ വനങ്ങൾ, പശ്ചി
മഘട്ടം, സർദാർ സര�ോവർ എന്നിവ പരിസ്ഥിതിയു
ടെ സക്രിയത്വ ചിഹ്നം ക്രോഡീകരിക്കുന്നു. പ്രകൃതി
കല, പാരിസ്ഥിതിക കല, സസ്യജാലകല എന്നിവ
ഇന്ന് ഏതു രാജ്യത്തും പ്രകൃതി സംരക്ഷകരുടെ ധാർ
മ്മിക ര�ോഷ ചിഹ്നമാണ്. ആദർശ പ്രകൃതി, ശാസ്ത്ര
പ്രകൃതി, പ്രതിഷേധ/പ്രതിര�ോധ പ്രകൃതി എന്നിവ
എല്ലാം 'ജൈവ കലാ ചിന്ത ' (Organic Art Thought)
യുടെ ഭാഗമായി എവിടെയും കാണാം
ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 ഒക്ടോബർ

13

നമ്മുടെ കല
ക�ൊള�ോണിയൽ
മന:സ്ഥിതിയിൽനിന്ന്
പുറത്തുകടക്കണം

അഭിമുഖം

എ. രാമചന്ദ്രൻ/ സുധീഷ് ക�ോട്ടേമ്പ്രം
ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലാവ്യവഹാരത്തിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച മലയാളി
ചിത്രകാരനാണ് എ. രാമചന്ദ്രൻ. അരനൂറ്റാണ്ടിലധികമായി തുടരുന്ന
തന്റെ കലാസപര്യയെക്കുറിച്ചും കലാകൃത്തുക്കൾ തനതുദേശങ്ങളുടെ
ദൃശ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവരേണ്ടതിനെക്കുറിച്ചും സൂചിപ്പിക്കുന്നു,
അദ്ദേഹം ഈ സംഭാഷണത്തിൽ.
സുധീഷ് ക�ോട്ടേമ്പ്രം: 'ദി മഹാത്മ ആന്റ് ദി
ല�ോട്ടസ് പ�ോണ്ട് ' എന്ന പ്രദർശനം ഒക്ടോ
ബറിൽ എറണാകുളം ദർബാർ ഹാൾ ആർട്ട്
സെന്ററിൽ നടക്കുകയാണല്ലോ. ഗ്രാമീണബിം
ബങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചിത്രപരമ്പര കുറേക്കാല
ങ്ങളായി എ. രാമചന്ദ്രൻ എന്ന ചിത്രകാരന്റെ
മുഖമുദ്രയാണ്. 'താമരക്കുളവും ഗാന്ധിയും'
എന്ന സംയുക്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിന്റെ
പശ്ചാത്തലം വിശദമാക്കാമ�ോ?
എ. രാമചന്ദ്രൻ: അതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന്
എത്തിയതല്ല. പത്തുനാൽപ്പതു വർഷമായി
ഞാൻ ചെയ്യുന്നതിന്റെ തുടർച്ചയാണിത്.
ഈ പ്രദർശനത്തിൽ താമരക്കുളങ്ങളുടെ
ചിത്രങ്ങളും ഗാന്ധിജിയുടെ ഒരു ശില്പവും
ആണുള്ളത്. ഗാന്ധിജി ഉദ്ദേശിച്ചതുപ�ോലെ
ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് ഇന്ത്യ ജീവിക്കുന്നത്.
ഗ്രാമീണജീവിതത്തിന്റെ ശുദ്ധതയും
പാരിസ്ഥിതികാവബ�ോധവും ഒക്കെ ഇന്ന്
ആളുകൾ മറന്നുകഴിഞ്ഞു. താമരക്കുളം ഒരു
പ്രതീകമാണ്. അത�ൊരു ചെറിയ പ്രപഞ്ച
മാണ്. ഞാൻ പ�ോവുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെ പല
ഋതുക്കളിലെ-മഴക്കാലത്തെയും, തണുപ്പുകാ
ലത്തെയും, വേനൽക്കാലത്തെയും-ഭാവങ്ങൾ
ആണ് ഞാൻ പഠിച്ചു രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
ഗ്രാമീണജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ചിത്രീ
കരിക്കാൻ പ�ോവുന്നയിടങ്ങളിലെ തന്നെ
പരിസ്ഥിതിയാണത്. ഈ ചിത്രങ്ങളെയും
ഗാന്ധിജിയെയും ഒന്നിച്ച് വെക്കുമ്പോൾ,
എനിക്ക് ത�ോന്നുന്നു, ആശയത്തിൽ വ്യത്യാ
സമ�ൊന്നുമില്ല.
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പാരിസ്ഥിതിക അപചയം ഈ രാജ്യത്ത് സംഭവി
ക്കുന്നത് വളരെ വേഗത്തിലാണ്. ഇന്ത്യയില�ൊട്ടാകെ
എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും മാറി. രാജസ്ഥാനിൽ നാല്പതുവർ
ഷം മുൻപ് പ�ോകുമ്പോൾ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ലാളി
ത്യവും സൗന്ദര്യവുമ�ൊന്നും ഇപ്പോഴില്ല. നൂറുവർഷം
മുൻപത്തെ പ്രകൃതി ആയിരുന്നു അവിടെ കാണാൻ
കഴിഞ്ഞത്. ഡെൽഹിയിൽ താമസിക്കുന്ന എനിക്ക്
ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പ�ോയി ചിത്രകല ചെയ്യ
ണമെന്ന് ത�ോന്നി. നഗരസംസ്കാരം എനിക്കിഷ്ടമല്ല.
ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിവന്ന സ്ഥലമാണ് ഡെൽഹി.
ആഗ്രഹിച്ച് വന്ന സ്ഥലമല്ല.
ഞാൻ ജ�ോലി ചെയ്ത ജാമിയ മിലിയ അന്നത്തെ
കാലത്ത് കുറേക്കൂടി ഗ്രാമീണമായിരുന്നു. ഞാനവിടെ
പന്ത്രണ്ട് വർഷം താമസിച്ചു. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനകത്തു
തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡിയ�ോയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പെയിന്റിം
ഗ് എന്ന പ്രാക്റ്റീസ് ഞാന�ൊരിക്കലും മുടക്കിയിട്ടില്ല.
ചിത്രകല ക�ൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന്
ഡെൽഹിയിൽ വന്ന് രണ്ടുവർഷം കഴിഞ്ഞ് കുമാർ
ഗാലറിയുമായി സഹകരിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി.
ഇതിനുവേറേ ചില വശങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾ സ�ൊ
ഷ്യലൈസ് ചെയ്യണം, ആളുകളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച
നടത്തണം, പാർട്ടികളിൽ പങ്കെടുക്കണം-അങ്ങനെ
യാണ് ഈ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത�ൊക്കെ
എനിക്ക് വളരെ ബ�ോറിംഗ് ആയിത്തോന്നി. ചിത്രം
വരയ്ക്കുക എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് ഓടിനടന്നു വില്ക്കാനുള്ള
കഴിവ് ഇല്ല. അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും ചിത്രം
വാങ്ങുന്നവർ മിക്കവാറും വിദേശികളായിരുന്നു.
അവരുടെ എംബസി പാർട്ടികളില�ൊക്കെ മുഖം
കാണിക്കുക ഒക്കെ വേണം. എന്നെക്കൊണ്ടത്
നടപ്പില്ല എന്നുത�ോന്നി. അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട്

എ. രാമചന്ദ്രൻ

ഞാൻ ആകസ്മികമായി ജാമിയയിൽ
എത്തിപ്പെട്ടത്.
ഗാന്ധി-ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ല.
പറയാം. ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കു
മ്പോൾ ഒരു മലയാളം അധ്യാപകനു
ണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര്
വിഴിഞ്ഞം ഗ�ോപിനാഥൻ നായർ
എന്നാണ്. അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ ഒരു
ഗാന്ധിയനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൽ
നിന്നാണ് ആദ്യമായി ഗാന്ധിയുടെ
ആശയങ്ങളിൽ ഞാൻ ആകൃഷ്ടനാവു
ന്നത്. ഗാന്ധിജി മരിച്ച ദിവസം ഞാൻ
ആഹാരം കഴിച്ചില്ല. പൂജാമുറിയിൽ
ഗാന്ധിജിയുടെ പടം വെച്ച് പൂവിട്ടു.
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ടുപേരേ
വളരെക്കാലം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒന്ന്:
ഗാന്ധിജി. രണ്ട്: രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗ�ോർ.
കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ
ടാഗ�ോറിനെ ആരാധിക്കുന്നു, മ�ൊറാലി
റ്റി കൺസെപ്റ്റിൽ ഞാൻ ഗാന്ധിജി
യേയും. ഗാന്ധിജി ഒരു പ�ൊളിറ്റിക്കൽ
സിംബൽ അല്ല എനിക്ക്. നമ്മൾ
ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ സത്യസന്ധമാ
യിരിക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ

വഞ്ചിച്ചുക�ൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യവും
ചെയ്യരുത്. ജാമിയയിൽ അക്കാലത്ത് എല്ലാവരും
ഗാന്ധിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഗാന്ധിയുടെ അടിസ്ഥാ
നവിദ്യാഭ്യാസ നയം പിന്തുടർന്ന് തുടങ്ങിയതാണ്
ജാമിയ മിലിയ. വേറേ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ
പ�ോയിരുന്നാലും എനിക്ക് ഈ ക്വാളിറ്റി കിട്ടുമായിരു
ന്നില്ല. ടാഗ�ോറിന്റെ സാർവ്വദേശീയതാ സങ്കല്പങ്ങളും
എന്നെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം നിവാസി
എന്ന ചുറ്റുവട്ടത്തിൽനിന്നും ല�ോകാന്തരമായി ചിന്തി
ക്കാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ടാഗ�ോർ വലിയ പ്രേരണ
നല്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും സാംസ്കാരികമായി
കേരളത്തിന്റെ ഭൂമിശാസ്ത്രവുമായി ഞാൻ അഗാധമായി
ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നു.
കേരളീയപശ്ചാത്തലം കല ചെയ്യാനുള്ള കരുത്ത് തന്നു
എന്നുപറയാം.
അതെ. കേരളത്തിൽ ഒരു പുതിയ നവ�ോത്ഥാനം
വരുന്നു. ഇടതുപക്ഷം കേരളത്തിൽ വലിയ സ്വാധീ
നശക്തിയായി വളർന്നുവരുന്ന സമയമാണ് അന്ന്.
അന്നത്തെ എഴുത്തുകാരും നാടകപ്രവർത്തകരും
ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന സർഗാത്മകസമൂഹത്തെ നിർ
ണയിക്കുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷ ഭാവുകത്വം വലിയ
പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു. തർജ്ജമകളിലൂടെ ല�ോകസാ
ഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവഗാഹം വേണ്ടുവ�ോളം
ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കേസരി ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ളയുടെ
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രബീന്ദ്രനാഥ ടാഗ�ോറും മഹാത്മാ ഗാന്ധിയും ശാന്തിനികേതനിൽ (1940).
ഫ�ോട്ടോ: യൂണിവേഴ്സൽ ഹിസ്റ്ററി ആർക്കൈവ്

എഴുത്തുകൾ കലാസാഹിത്യ സിദ്ധാന്ത
ങ്ങളെക്കുറിച്ചും അടുത്തറിയാൻ അവസ
രമ�ൊരുക്കി. ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ
സ്വാധീനവും ഇ.എം എസ്സിന്റെ ഭൂപരി
ഷ്കരണനിയമവുമ�ൊക്കെ കേരളത്തെ
സാംസ്കാരികമായി മാറ്റിപ്പണിയുന്ന
തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരേ
ന്ത്യയിൽ അതുപ�ോല�ൊരു മാറ്റം നമുക്ക്
കാണാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ എം.എ
പാസ്സായ പൂജാരികൾ മാത്രമേയുള്ളൂ.
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തറവാടിത്തത്തിന്റെ
കെട്ടുകൾ അഴിഞ്ഞ് ആളുകൾ കുറേക്കൂ
ടി സ്വതന്ത്രമായി ഇടപെടാൻ തുടങ്ങി.
നമ്മൾ ജനലുകളും വാതിലുകളും തുറന്നിട്ടു.
ഡെൽഹിയിലെ കലാല�ോകവുമായുള്ള
ബന്ധം എങ്ങനെയാണ്?
ഇപ്പോൾ പുറത്തൊന്നും പ�ോവാറില്ല.
ഇവിടെ സ്റ്റുഡിയ�ോയിലിരുന്ന് വരയ്ക്കും.
ഏതാണ്ട് ഒരു ഡെയ്ലി ലേബർ പ�ോലെ.
സാമൂഹികബന്ധവും കുറവ്. എനിക്ക്
ആർട്ട് വേൾഡുമായി വലിയ ബന്ധ
മ�ൊന്നുമില്ല. ഞാനിപ്പോഴും അതിന്റെ
പെരിഫെറിയിൽ കഴിയുന്ന ഒരാളാണ്.
പത്തുപതിനാറു വർഷമായി ഒരു ഷ�ോയ്ക്കും
പ�ോകാറില്ല. നല്ലതാണ�ോ ചീത്തയാണ�ോ
എന്നറിയില്ല.

അസിസ്റ്റന്റുമാർ ഉണ്ടോ?
ഇല്ല. എന്റെ ഈ കൈയ്യുടെ അടയാളമില്ലാതെ
ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യാറില്ല. ശില്പം പ�ോലും കാസ്റ്റിംഗ്
ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യും. പഴയ
കാലത്തെ ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസവും പുതിയവരുടെ
വിശ്വാസങ്ങളും തമ്മിൽ വലിയ അന്തരമുണ്ട്. നമുക്ക്
നമ്മുടെ ചിത്രം ഒരു കുഞ്ഞാണ്. കുഞ്ഞിനെ വളർത്തു
ന്ന വാത്സല്യവും സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ചിത്രം
വരയ്ക്കുന്നതിലുമുണ്ട്. വേറെയാരും ത�ൊടുന്നത�ോ,
കുഞ്ഞിനെയെടുക്കുന്നത�ോ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതുപ�ോലെ
യാണത്. ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ലല്ലോ! കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു
ഇമേജുണ്ടാക്കിയിട്ട് ക�ോപ്പി ചെയ്യലല്ലേ? മാത്രമല്ല,
ചിത്രകലയയും ശില്പകലയും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച
രീതിയല്ല ഇന്ന്. ഇന്ന് മിക്കവാറും വ്യാഖ്യാനിക്ക
പ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് ഒരു വസ്തുവിനെ അവതരിപ്പിക്കലാണ്.
ഹൃദയത്തോട് അടുത്തുനിൽക്കുന്ന ഒന്നിനെയല്ല അവ
തരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിന് നമ്മൾ
അൻപതു വ്യാഖ്യാനം ക�ൊടുക്കുകയാണ്. അത് ഫെ
മിനിസമാവാം, ഇക്കോളജിയാവാം എന്തുവേണമെങ്കി
ലുമാവാം. പാശ്ചാത്യ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത്
വരുന്നത്. നിർഭാഗ്യമെന്നുപറയട്ടെ, സാധാരണക്കാർ
ക്കുവേണ്ടി ഇന്ത്യയിൽ ചിത്രകല വളർന്നിട്ടില്ല.
അടിസ്ഥാനപരമായി ഞാൻ ആദ്യമ�ൊരു മലയാളി
പെയിന്ററും രണ്ടാമത�ൊരു ഇന്ത്യൻ പെയിന്ററും
പിന്നെ, മൂന്നാമത്ഇന്റർനാഷണലും ആവാനേ
തരമുള്ളു എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ.
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ഇവിടുത്തെ പല ചിത്രകാരന്മാരും പ്രാ
ദേശികബ�ോധം ഒരു കുറവായാണ് ക�ൊ
ണ്ടുനടക്കുന്നതെന്ന് ത�ോന്നും. ടാഗ�ോർ
ഇപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നതെങ്ങനെയാണ്?
ആയിരമാളുകൾ ദിവസവും ആ കവിത
ച�ൊല്ലുകയും പാടുകയും ചെയ്തുക�ൊണ്ടാ
ണ്. അന്താരാഷ്ട്ര അവാർഡുകളിലല്ല,
തദ്ദേശീയരായ ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിലാണ്
കല നിലനിൽക്കുന്നത്.
കലയിൽ ഒരു പ്രാദേശികതയുടെ പ്രസ
ക്തിയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുവരുന്നത്?
തീർച്ചയായും. പ്രാദേശികത വേണം
എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നമ്മൾ
മലയാളികളാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഭാഷ
യ്ക്കും സംസ്കാരത്തിനും നമ്മുടെമേലുള്ള
സ്വാധീനം നമ്മള�ൊരിക്കലും കളയരുത്.
ഞാൻ മലയാളം പറയാറില്ലെങ്കിലും,
ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിലും,
മലയാളി എന്ന നിലയിലുള്ള ക്യാരക്റ്റർ
എനിക്കുണ്ട്. മലയാളിക്കുള്ള എല്ലാ
വൃത്തികേടുകളും നല്ല ഗുണങ്ങളുമെ
നിക്കുണ്ട്. പ്രാദേശികത, ഇവിടുത്തെ
ക�ോസ്മ�ോപ�ൊളിറ്റൻ ക്രൗഡിന്
ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാ
ത്ത ഒന്നാണ്. ബഷീറിന്റെ കഥകൾ
എത്രതന്നെ തർജ്ജമ ചെയ്താലും
മലയാളമറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് അത�ൊരു

കേസരി ബാലകൃഷ്ണപ്പിള്ള

കേശവദേവ്

തകഴി ശിവശങ്കരപ്പിള്ള

വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ
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മഹത്തായ വർക്കായിട്ട് ത�ോന്നണമെന്നില്ല. മൂലകൃതി
വായിച്ചവർക്കറിയാം അത് ല�ോകത്തിലെ പ്രധാന
പ്പെട്ട കലാസൃഷ്ടികളാണെന്ന്. ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി
വിജയിച്ചു എന്നതുക�ൊണ്ടുമാത്രം ഒരാൾ ആ കലയിൽ
കേമപ്പെട്ട ആളാണെന്നു കരുതുകവയ്യ. അത�ൊന്നും
അടിത്തട്ടിലേക്ക് പ�ോവുകയില്ല. അത�ൊക്കെ അപ്പർ
ക്ലാസ് സ�ൊസൈറ്റിയിലെ ഡ്രോയിങ്ങ് റൂം ബുക്കു
കളാണ്. ചെറിയ ഭാഷയിലെഴുതുന്നത് കുറച്ചിലല്ല,
കരുത്താണെന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമ്മുടെ
തകഴി, കേശവ്ദേവ്, ബഷീർ, വിജയനില�ൊക്കെ
ജീവിതം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നുണ്ട്. അവരുടെ സം
ഭാവനകൾ വിലമതിക്കാനാവത്തതാണ്. അവരുടെ
ഇടയിൽനിന്ന് വന്നയാളാണ് ഞാൻ. എനിക്ക്
മിത്തുകൾ മുഴുവൻ പറഞ്ഞുതന്നിരുന്നത് സി.എൻ
ശ്രീകണ്ഠൻ നായരാണ്. കേശവദേവ് എന്നെപ്പറ്റി
ഒരു കഥയുമെഴുതിയിട്ടുണ്ട്, 'ഗുരുവും ശിഷ്യനും' എന്ന
പേരിൽ.
ആ നിലയ്ക്ക്, അന്നത്തെ സാഹിതീയബന്ധങ്ങൾ താങ്കളു
ടെ കലയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതുമാത്രമേ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ളു. ബാക്കിയുള്ള
എല്ലാവരും പാസ്സായിട്ട് സ്ലേഡ് സ്കൂളിലും പിന്നെ
ന്യൂയ�ോർക്കിലും പ�ോയപ്പോൾ ഞാൻ കേരളത്തിൽ
പ�ോയി. മൂന്നുവർഷം കേരള മ്യൂറലിൽ റിസർച്ച്
നടത്തി. അതിനുശേഷമാണ് എനിക്ക് വിളവുണ്ടായ
ത്. ഇവർക്കുണ്ടായ�ോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. എനിക്കെ
ന്റെ പൂർവ്വികന്മാരുടെ ചിത്രകല, അതെന്തായിരുന്നു
എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എനിക്കെന്തെങ്കി
ലും ഗുണമുണ്ടായെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് കേരളത്തി
ലേക്ക് പ�ോയി എന്നുള്ളതാണ്. സാഹിത്യത്തിലു
ണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായ ഒരു മാറ്റം ഞാൻ
ചിത്രകലയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. നമ്മുടെ സംസ്കാര
ത്തിലൂന്നി നിന്നുക�ൊണ്ടാണ് ഞാൻ 'മ�ോഡേണിസം'
കണ്ടെത്തിയത്. 'യയാതി' പ�ോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ
അത്തരം ശ്രമമായിരുന്നു. അന്നത് ആ രീതിയിൽ
മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടില്ല.
പിക്കാസ�ൊയെ നിർമ്മിച്ച ഒരു സംസ്കാരം
വേറെയാണ്. മതീസിനെ നിർമ്മിച്ചതും വേറേ ഒരു
സംസ്കാരമാണ്. അവർ വളരെ മഹാന്മാരായ
ചിത്രകാരന്മാരാണെന്നതിൽ യാത�ൊരു തർക്കവുമില്ല.
പിക്കാസ�ോ ചെയ്തതെന്തോ അത് അനുകരിച്ചതുക�ൊ
ണ്ട് നമ്മൾ മ�ോഡേണിസ്റ്റ് ആവുന്നില്ല. ഒരുകാര്യം
നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചേപറ്റൂ. അവർക്ക് ജപ്പാനിലെ
ചിത്രങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാമെങ്കിൽ, ആഫ്രിക്കൻ
സ്കൾപ്ചർ ആശ്രയിക്കാമെങ്കിൽ, നമുക്കെന്തുക�ൊ
ണ്ട് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യചിത്രങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചുകൂടാ?
അതിലെന്താണ് തെറ്റ്? ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ
മെക്സിക്കൻ ആർട്ടിസ്റ്റുമാരാണ് ല�ോകം മുഴുവൻ
കാണിച്ചുക�ൊടുത്തത്, അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള
സംസ്കാരമുണ്ട് എന്നത്. അവർ അവരുടെതായ
ആധുനികത രൂപപ്പെടുത്തി. നമ്മുടേത് 'അഡാപ്റ്റഡ്
ചിൽഡ്രൺ' ആണ്. എടുത്തുവളർത്തിയ കുട്ടികളാണ്,
സ്വന്തം കുട്ടികളല്ല.
കേരളത്തിലെ കലാകൃത്തുക്കളെപ്പറ്റി?
കേരളത്തിൽ മാധവമേന�ോനെ ഞാൻ ഒരു
തികഞ്ഞ കലാകാരനായി ആരാധിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേ

രാമചന്ദ്രനും കുടുംബവും

ശാന്തിനികേതനിൽ പഠനകാലത്ത് രാമചന്ദ്രന്

എനിക്കെന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടായെങ്കിൽ ഞാൻ തിരിച്ച് കേരളത്തി
ലേക്ക് പ�ോയി എന്നുള്ളതാണ്. സാഹിത്യത്തിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾക്ക്
സമാന്തരമായ ഒരു മാറ്റം ഞാൻ ചിത്രകലയിൽ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു.
നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിലൂന്നി നിന്നുക�ൊണ്ടാണ് ഞാൻ 'മ�ോഡേണിസം'
കണ്ടെത്തിയത്. 'യയാതി ' പ�ോലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ അത്തരം ശ്രമമായിരു
ന്നു. അന്നത് ആ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടില്ല.
ഹത്തിന് ചിത്രങ്ങൾ വിൽക്കാന�ൊന്നും
സാധിച്ചില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചിത്ര
കാരനെയും വളർത്താനുള്ള സാഹചര്യ
മില്ലായിരുന്നു അക്കാലത്ത്. ചിത്രകാരൻ
ഒരു മ�ോശപ്പെട്ട ആളായിട്ടാണല്ലോ
കണക്കാക്കിയത്. എനിക്ക് പത്തുപ
ന്ത്രണ്ട് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ അദ്ദേഹം
തിരുവനന്തപുരത്തെ ചിത്രാലയത്തി
ന്റെ ഡയറക്റ്റർ ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹം
പ്രകൃതിയ ആധാരമാക്കി വരച്ചു. കെ.സി.
എസ് പണിക്കരെപ്പോലെ അദ്ദേഹത്തി
ന് പക്ഷേ, ഒരു താത്വിക അടിത്തറ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നു ത�ോന്നിയിട്ടുണ്ട്.
ഉസ്താദ് മൻസൂറിനെയ�ൊക്കെ പ�ോലെ
അദ്ദേഹം വരയ്ക്കുകമാത്രം ചെയ്തു. ശാന്തി
നികേതൻ മാധവമേന�ോന്റെ കലയ്ക്ക്
പ്രേരകശക്തിയായിരുന്നു.
കലാപഠനത്തിന്റെ തുടക്കകാലത്തെ
ക്കുറിച്ച്?
മലയാളത്തിലെ കലാ-സാഹിത്യബ
ന്ധം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. കലാപഠന
ത്തിലേക്കെത്തുന്നതും കുട്ടിക്കാലത്തേയു

ള്ള ഒരാഗ്രഹത്തിന്റെ പുറത്തുതന്നെ. കെ.സി.എസ്
പണിക്കരുടെ ലേഖനം മാതൃഭൂമിയിൽ വന്നാൽ ആർ
ത്തിയ�ോടെ വായിക്കുകയും പണിക്കർക്ക് കത്തെഴു
തുകയുമ�ൊക്കെ ചെയ്യുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മറുപടി
എഴുതുമായിരുന്നു. പണിക്കർ വിചാരിച്ചു, ഞാൻ മദ്രാ
സിൽ പഠിക്കാൻ പ�ോകും എന്നാണ്. ആയിടയ്ക്കാണ്
ഞാൻ കിങ്കർദായുടെ സന്താൾ ഫാമിലിയുടെ ചിത്രം
കാണാനിടയായത്. അതെന്നെ കൂടുതൽ ആകർഷിച്ചു.
അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ശാന്തിനികേതനിലെത്തു
ന്നത്. ശാന്തിനികേതനിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചി
രുന്നു. പെയിന്റിംഗിൽ തന്നെ ടെമ്പറ, ഇറ്റാലിയൻ
ഫ്രെസ്ക�ോ, വാഷ് ടെക്നിക്, സ്കൾപ്ചർ, ലെതർ
ക്രാഫ്റ്റ്, ബാത്തിക്, സ്റ്റേജ് ഡിസൈനിംഗ് ഇതെല്ലാം
ഉണ്ടായിരുന്നു. അത�ൊരു നല്ല കൺസെപ്റ്റായിരുന്നു.
കാരണം എല്ലാ ആർട്ട് സ്റ്റുഡന്റ്സും ആർട്ടിസ്റ്റാവില്ല.
പക്ഷേ അവർക്ക് ഡിസൈനറാവാം. സത്യജിത്ത്
റായ് അവിടെ പഠിച്ചതാണ്. സുബ്രഹ്മണ്യം, ശങ്കു
ചൗധരി- എല്ലാവരും പല രീതിയിലാണ് ചെയ്തത്.
കലയെ സമഗ്രമായി കാണാനുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ആ
പാഠ്യപദ്ധതിക്കുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് ആ സിലബ
സ�ൊക്കെ മാറി.
ഇന്ത്യയിലെ ചിത്ര-ശില്പകല സംഗീതം പ�ോലെയ�ോ
ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 ഒക്ടോബർ

19

20 ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 ഒക്ടോബർ

ഇന്ത്യൻ ചിത്രകല എന്നുപറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി
യാണ്. ഈ കമ്പനിയാണ് ഇത് മുഴുവൻ നടത്തുന്നത്. ആളുകളുടെ
പേര് മാറിവരുന്നു എന്നേയുള്ളു. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാലറികൾ, പണ്ടില്ലാ
തിരുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യൂറേറ്റേഴ്സ്, പിന്നെ ഓക്ഷൻസ്. ഈ മൂന്ന്
കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് എന്താണെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.
നൃത്തം പ�ോലെയ�ോ നമ്മുടെ ജീവിത
ത്തിൽ അത്രയധികം സ്വാധീനിച്ചിട്ടില്ല
എന്നു ത�ോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ചെയ്തിട്ടുണ്ടെ
ങ്കിൽത്തന്നെ അത് രാജസ്ഥാനില�ോ
പഹാഡി ഏരിയയില�ോ ഒക്കെ ആയി
രിക്കും. അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക്
ചിത്രകല അറിയാം. ചിത്രം വരക്കുന്ന
വരെ അറിയാം. അവിടെയുള്ള ഒരാളുടെ
അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർ മ�ോഡലാ
യിട്ട് ഇരുന്നുതരും. ഇത് എന്നെപ്പോലെ
ഇരിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവർ ഒരിക്കലും
പറയില്ല. നമ്മൾ മലയാളികൾ ആർട്ടി
സ്റ്റിനു അത്തരമ�ൊരു സാമൂഹികസ്ഥലം
ക�ൊടുത്തിട്ടില്ല.
പക്ഷേ അവിടങ്ങളില�ൊക്കെ കല
എന്നുപറയുന്നത് കുറേക്കൂടി നാട്ടനുഭവം
ആണല്ലോ. ഗാർഹികജീവിതവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന നാട്ടുകലയുടെ
പാരമ്പര്യം അവിടെയുണ്ടല്ലോ.
ഫ�ോക് ആർട്ട് മാത്രമല്ല. നാദ്വാര
യിലെ ഒരു തെരുവുമുഴുവൻ ആർട്ടിസ്റ്റു
മാർ ചിത്രംവരച്ച് കഴിയുന്നവരല്ലേ?
അവരുടെ പിൻതലമുറക്കാരാണ് പഴയ
മിനിയേച്ചറ�ൊക്കെ വരച്ചിരുന്നത്.
നമുക്ക് സ്വാതി തിരുനാളിനെയ�ോ ത്യാ
ഗരാജനെയ�ോ പ�ോലെ, അവർക്കുമുണ്ട്
ചിത്രകലയുടെ പാരമ്പര്യം. അതുക�ൊണ്ട്
നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അവർ വളരെ കാര്യ
മായിട്ട് എടുക്കും. നല്ല സഹായമനസ്ഥി
തി ഉള്ളവരുമാണ് അവർ. അവിടത്തെ
ജനപ്രിയകലാകാരനായിരുന്നു ഖാസി
റാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ തലമുറയിലെ
ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് എന്റെ കൂടെവരുന്ന
ലളിത് ശർമ. അയാളാണെന്റെ ഫ�ോട്ടോ
ഗ്രാഫർ. പിന്നെ സുരേഷ് ശർമ്മയുണ്ട്.
അവിടെ പ�ോകുന്നതും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന
തും വളരെ മന�ോഹരമായ അനുഭവമാ
ണ്. ബീൽസിന്റെ വില്ലേജില�ൊക്കെ
ഞാൻ ചെലവിട്ടിട്ടുണ്ട്. രാത്രി ഭജൻ
നടക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കുടിലുകളിൽ
പ�ോയി വരച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർക്കൊരു
പ്രശ്നവുമില്ല. ആ കുടുംബത്തിലെ
എല്ലാവരും ആചാരമര്യാദയ�ോടെയാണ്
പെരുമാറുക. ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുകൾ
ഉണ്ടായിരിക്കുമ്പോഴും രാത്രിമുഴുവൻ

പാടുകയും ആടുകയും ചെയ്യും. അവർ ചിരിച്ചുക�ൊണ്ട
ല്ലാതെ വർത്തമാനം പറയില്ല. ഇത�ൊക്കെ എനിക്ക്
വലിയ പാഠങ്ങളാണ്. ഞാൻ ചെന്നെത്തിയ ഒരു
സമൂഹം എന്നെ പുതിയ�ൊരു ജീവിതരീതി കാണിച്ചു
തന്നു. ഗാന്ധിജി ഇവിടെയാണ് പ്രസ്കതമാകുന്നത്.
ഇന്ത്യ ജീവിക്കുന്നത് ഗ്രാമങ്ങളിലാണ് എന്നദ്ദേഹം
പറഞ്ഞു.
ഇന്നിവിടെ ചിത്രകാരനെപ്പോലും വിലയനുസരി
ച്ചാണ് കാണുന്നത്. തയ്യബ് മേത്ത എന്റെ വളരെ
അടുത്ത സുഹൃത്തായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതു
വരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് ജീവിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ചിത്രങ്ങൾ ഗ്യാലറിയിലുള്ളപ്പോൾ ആരും തിരി
ഞ്ഞുപ�ോലും ന�ോക്കിയിരുന്നില്ല. എന്നാൽ പ്രൈസ്
കേട്ടതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഒരു മഹാനായ ചിത്രകാ
രനാവുകയാണ്. അല്ലാതെ ആ ചിത്രങ്ങൾ ന�ോക്കി
ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഒരാൾ മഹാനായ ചിത്രകാരനാണ്
എന്നുപറയുക ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
അത�ൊരു വലിയ ദുരന്തമാണ്. അതിന്റെ ഒരുകാരണം
ഇന്ത്യൻ ചിത്രകല എന്നുപറയുന്നത് ഒരു ലിമിറ്റഡ്
കമ്പനിയാണ്. ഈ കമ്പനിയാണ് ഇത് മുഴുവൻ
നടത്തുന്നത്. ആളുകളുടെ പേര് മാറിവരുന്നു എന്നേയു
ള്ളു. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാലറികൾ, പണ്ടില്ലാതിരുന്ന
ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യൂറേറ്റേഴ്സ്, പിന്നെ ഓക്ഷൻസ്.
ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ ആർട്ട് എന്താണെ
ന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. തയ്യബ് മേത്തയുടെ പടം
കണ്ടിട്ടില്ല അവർ അനുഭൂതിയടയുന്നത്, അതിന്റെ
വില കണ്ടിട്ടാണ്. വാങ്ങിക്കുന്നവന്റെ മനസ്സിലും
ഇതുതന്നെയാണ്. ഇതുവാങ്ങി വിറ്റാൽ അഞ്ചുരൂപ
കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നാണ്. അങ്ങനെയ�ൊരു തെറ്റായ
മൂല്യവ്യവസ്ഥയിലാണ് നമ്മുടെ ചിത്രകല നിലനില്ക്കു
ന്നത്. അവിടെയ�ൊന്നും എന്നെപ്പോലെയുള്ള ആദർ
ശവാദിക്ക് വലിയ സ്ഥലമ�ൊന്നുമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ
സ്ഥലമെന്തിന്? മുകളിൽ പ�ോവാനുള്ള സമയമായി.
ചിത്രകലയിൽ നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായ ഒരഭിപ്രാ
യമുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിലനില്ക്കാൻ.
'യയാതി' മുതലിങ്ങോട്ട് ഞാനത് അനുഭവിച്ചതാണ്.
'ഇത�ൊരു മ�ോഡേൺ ആർട്ടല്ല', 'ഒരു മ�ോഡേൺ
ഇന്ത്യൻ പെയിന്റർക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൂടാ' എന്നൊ
ക്കെയുള്ള വിമർശനങ്ങളായിരുന്നു. ഞാൻ അജന്തയെ
യും കേരളമ്യൂറലിനെയുമ�ൊക്കെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പഠി
ച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത്. അവർ കാണുന്നത് ഇത�ൊരു
ക�ൊമേഴ്സ്യൽ പ്രൊപ�ോസിഷൻ ആയാണ്. ഇതിൽ
ചിന്തിക്കാന�ൊന്നുമില്ല, സമകാലിക ട്രന്റുമായി
ബന്ധമില്ല- ഇത�ൊക്കെയാണ് വിമർശനം. ഇപ്പോൾ
ശകലം മാറിയിട്ടുണ്ട്.
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വെളിയിൽ നിന്നുള്ള പ്രവണ
തകൾ ഇവിടെ ക�ൊണ്ടുവന്ന്
സ്ഥാപിക്കുന്നവരാണ് ഒന്നാം
നിരക്കാർ എന്ന പദം അല
ങ്കരിക്കുന്നവർ. അല്ലെങ്കിൽ
വെളിയിൽ നിന്നു വന്ന ഒരാൾ
പറയുന്നു, ഇയാളാണ് ഇന്ത്യയി
ലെ മികച്ച ചിത്രകാരൻ എന്ന്.
എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഉടവാൾ
വെച്ച് അവരെ വണങ്ങുകയാ
ണ്. വെളിയിൽ നിന്നു വന്ന
ഒരാൾക്ക് എന്ത് ആധികാരിക
തയാണ് നമ്മുടെ ചിത്രകലയെ
ക്കുറിച്ച് പറയാൻ?

ആദ്യകാലത്ത് ഒരുതരം സംഭ്രമജനക
മായ ഇമേജുകൾ ആയിരുന്നല്ലോ ചെയ്തിരു
ന്നത്. ഇപ്പോഴത്തെ ഗ്രാമീണബിംബങ്ങൾ
ക്കും മുൻപ്. ആ ട്വിസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച്?
രണ്ടു കാര്യമുണ്ട്. ഒന്ന് അന്നു ഞാൻ
ചെറുപ്പമായിരുന്നു. ചെറുപ്പക്കാർക്ക്
കുറേക്കൂടി വിപ്ലവമനസ്സ് കാണുമല്ലോ.
പിന്നെ, അത് വരയ്ക്കുന്നത് വളരെ
മാനസിക സംഘർഷം അനുഭവിക്കു
ന്ന കാലം കൂടിയാണ്. ജീവിതത്തിൽ
എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞു
കൂടാ. രണ്ടാമത്, അത�ൊരു പ�ൊളിറ്റി
ക്കൽ സറ്റയർ ആണ്. നമുക്ക് ജന്മനാ
ഉള്ളതാണ്. നമ്മൾ മലയാളികൾ
ജനിക്കുന്നത് കാർട്ടൂണിസ്റ്റായിട്ടാണ്.
വളരെ വർഷമെടുത്താണ് എനിക്കത്
കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. 'ന്യൂക്ലിയർ രാഗി
ണി'യ�ോ 'കാളിപൂജ'യ�ോ ഒക്കെ വളരെ
അസർട്ടീവ് ആണ്. അതിന് അതിന്റെ
വിലയുണ്ടാവണം. എനിക്കറിയില്ല.
ഇപ്പോൾ പലരും അത് എടുത്തുപറയു
ന്നുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ, അന്നുള്ള ചിത്രങ്ങൾ
അവരുടെ ആധുനികകലയെക്കുറിച്ചുള്ള
സങ്കല്പങ്ങള�ോട് ഒത്തുപ�ോവുന്നതാവ
ണം. നമ്മളെന്ന് മാറിയ�ോ അന്നുത�ൊട്ട്
ആളുകൾ മന:സ്സിലാക്കാതായി.
ഇവിടെ എന്താണവസ്ഥ? വെളിയിൽ
നിന്നുള്ള പ്രവണതകൾ ഇവിടെ
ക�ൊണ്ടുവന്ന്സ്ഥാപിക്കുന്നവരാണ്
ഒന്നാംനിരക്കാർ എന്ന പദം അലങ്ക
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രിക്കുന്നവർ. അല്ലെങ്കിൽ വെളിയിൽ നിന്നു വന്ന
ഒരാൾ പറയുന്നു, ഇയാളാണ് ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച
ചിത്രകാരൻ എന്ന്. എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഉടവാൾ
വെച്ച് അവരെ വണങ്ങുകയാണ്. അതും വളരെ വൃത്തി
കേടാണ്. വെളിയിൽ നിന്നു വന്ന ഒരാൾക്ക് എന്ത്
ആധികാരികതയാണ് നമ്മുടെ ചിത്രകലയെക്കുറിച്ച്
പറയാൻ? ഇവിടുന്ന് ഒരാൾ അമേരിക്കയിൽ പ�ോയി
പറഞ്ഞുന�ോക്കട്ടെ അവിടത്തെ നല്ല ചിത്രകാരൻ
ആരാണെന്ന്! അവർ സഹിഷ്ണുതയ�ോടേ കേട്ടുനിൽക്കു

രാമചന്ദ്രൻ ഡെൽഹിയിലെ തന്റെ സ്റ്റുഡിയ�ോയിൽ

മ�ോ? ഇത്രത്തോളം ക�ൊള�ോണിയൽ
മൈന്റ് സെറ്റ് നമുക്കിപ്പോഴുമുണ്ട്.
അയാള�ൊരു പത്തുപുസ്തകം വായിച്ചി
ട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളും പത്തുപുസ്തകം
വായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത്രയും അപകർ
ഷത ത�ോന്നേണ്ട കാര്യമെന്താണ്?
നമ്മുടെ കലയിലേത് ഇറക്കുമതി ചെയ്ത
ആധുനികതയാണ്, എന്നല്ലേ?
അതെ. ഞാന�ൊരുദാഹരണം

പറയാം. ക്ലീവ്ലാന്റ് മ്യൂസിയത്തിൽ ഇപ്പോഴും എന്റെ
പെയിന്റിംഗ് ഉണ്ട്. അവരുമായി വർത്തമാനം പറയു
ന്നതിനിടയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ചിത്രകല-ശില്പകല
എന്നുപറയുന്നത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വസ്തുക്കളേ
ക്കാളുപരി ആത്മീയമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു
ഇരുനൂറുവർഷം കഴിഞ്ഞ് ദുഷാമ്പിന്റെ കമ്മോട് മണ്ണി
നടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുക്കുകയാണെന്നിരിക്കട്ടെ.
ഒപ്പം ഒരു ബുദ്ധന്റെ കൈയ്യും. നിങ്ങളേതിനെയാവും
ബഹുമാനിക്കുക? എന്നു ച�ോദിച്ചു. അവർ പറഞ്ഞു:
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''ബുദ്ധന്റെ കൈ''
എന്തുക�ൊണ്ട്? കാരണം ആ തകർന്ന
കൈയ്യിൽപ്പോലും ഒരു കലാകാരന്റെ
ജീവന്റെ അംശമുണ്ട്. നമ്മുടെ എല്ലാ
ശില്പങ്ങളിലും ജീവിതമുണ്ട്. കൺസ്ട്ര
ക്റ്റഡ് ആയ ഒന്നിൽ നിങ്ങൾക്കത്
കാണാൻ കഴിയില്ല. നമ്മുടെ ടെക്ന�ോ
ളജി എന്നുപറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ
ആയി ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. യൂറ�ോപ്പിൽ
അങ്ങനെയല്ല. ചരിത്രപരമായി എല്ലാ
മൂവ്മെന്റുകളും സയൻസുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ടതാ-ണ്. ഇമ്പ്രഷണിസമ�ൊക്കെ
ഫിസിക്സിലെ കളർ തിയറിയുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെ
യ�ൊരു പാരമ്പര്യമില്ല. നമ്മുടേത്
വേറ�ൊരു കണ്സ്പെറ്റാണ്.
പലരും അനാവശ്യമെന്നുകരുതുന്ന
വിഷ്ണുധർമ്മോത്തരപുരാണം വളരെ
ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും,
ചിത്രകലയുടെ യഥാർത്ഥ ഘടകങ്ങളെ
ക്കുറിച്ചാണത്. പ�ോൾ ക്ലീ പറയുന്നതു
പ�ോലെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അവർക്കുമുണ്ട്.
ആത്യന്തികമായി നമ്മുടെ ചിത്രകല
നമ്മുടെ സംസ്കാരവുമായും നമ്മുടെ
മണ്ണുമായും ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം.
എങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നമ്മുടെ
ആധുനികതയായിരിക്കാനും കഴിയു
കയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ആംഗ്ലോ
ഇന്ത്യൻ പെയിന്റിംഗ് എന്നേ പറയാ
ന�ൊക്കൂ. സാഹിത്യത്തിൽ സി.വി.
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രാമൻ പിള്ളയ�ോ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയ�ോ ഒക്കെ
എഴുതിയ കാലമുണ്ടല്ലോ, ആ കാലമാണ് ഇപ്പോൾ
ആർട്ടിൽ. ഇവരെയ�ൊക്കെ മറികടന്നാണ് മലയാള
ത്തിലെ എഴുത്ത് വളർന്നത്. അവരാണ് യഥാർത്ഥ
ത്തിൽ മണ്ണിന്റെ മക്കൾ.
രവിവർമ്മ പെയിന്റിംഗ് ഒരു പിരീഡ് ആണ്.
സി.വി. രാമൻപിള്ളയെപ്പോലെ. അന്നത്തെ കാലത്ത്
അത് ആവശ്യമായിരുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു
യൂറ�ോപ്യൻ അഡാപ്പ്റ്റേഷൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമി
ല്ല. നെഹ്റുവിന്റെ ആധുനികതാനയം ഇതിനുപിന്നി
ലുണ്ട്. നാഷണൽ ഗ്യാലറി പ�ോലും ഉണ്ടാക്കിയത്
അമൃത ഷെർഗിലിനുവേണ്ടിയാണ്. അല്ലാതെ അബ
നീന്ദ്ര നാഥ ടാഗ�ോറിന�ോ നന്ദലാൽ ബ�ോസിന�ോ
വേണ്ടിയല്ല. ഷെർഗിൽ മരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ
ചിത്രങ്ങൾ വാങ്ങി വെക്കാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്യാലറിയാ
ണത്. അങ്ങനെയുണ്ടായ ആധുനികകലയ്ക്ക് എന്തു ഭാ
വിയാണുള്ളത്? നമുക്കൊരു സ്റ്റാമ്പ് തന്ന്, അൻപതു
ശതമാനം യൂറ�ോപ്യൻ അൻപതുശതമാനം ഇന്ത്യൻ,
എങ്കിലേ ഇത് മ�ോഡേൺ ആർട്ടാവൂ എന്നുപറയുക
യാണ്. രാംകിങ്കറിനെയ�ൊക്കെ ഇന്നല്ലേ മ�ോഡേൺ
എന്നുപറയുന്നത്. അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന വർക്കുകള�ൊ
ന്നും ആരും ന�ോക്കാറില്ലായിരുന്നു. അതുപ�ോലെ
ബിന�ോദ് ബുഹാരി മുഖർജി- ഇവര�ൊക്കെയും മഹ
ത്തായ കലാകാരന്മാരായിരുന്നു. മാത്രവുമല്ല, ചിന്തക
രും കൂടിയായിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ചിത്രകാരന്മാര�ൊക്കെ
ഡ്രോയിംഗ് മാസ്റ്റർമാരുടേതിനേക്കാൾ ഇത്തിരികൂടി
മുന്തിയ നിലയിലേ ഉള്ളൂ. ചിത്രകല പ്രാക്റ്റീസ് ചെയ്ത്
കിട്ടുന്ന ഒരു വിചാരഗതിയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഒരു
തത്ത്വചിന്ത വളരെ അപൂർവ്വം ചിത്രകാരന്മാർക്കേ
ഉള്ളൂ.

പ�ൊതുവെ ബുദ്ധിവിരുദ്ധതയ്ക്ക് കൈയ്യടി
കിട്ടുന്ന കാലം കൂടിയാണ് ഇത്.
ബുദ്ധിവിരുദ്ധത മാത്രമല്ല, സ്വതന്ത്രചി
ന്ത ഇല്ല. അത് വളരെ അപകടകരമാണ്.
അനീഷ് കപൂറിനെപ്പോലെ ഒരാൾ
വളർന്നതും ജീവിക്കുന്നതുമായ ചുറ്റുപാടി
ന്റെ കല അയാൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു. എന്നാൽ
അനീഷ് കപൂറിന് കേരളത്തിൽ ഒരു
പ്രസക്തിയുമില്ല. അദ്ദേഹം വന്നു പ്രദർശി
പ്പിച്ചു എന്നതല്ല. അതവിടത്തെ കലയെ
സ്വാധീനിക്കില്ല. അതിന്റെ സ്വഭാവം
വേറെയാണ്.
മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ
ച�ോദിക്കണമെന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെ
കലാവിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
താങ്കളുടെ പേര് പലപ്പോഴും കേൾക്കാറു
ണ്ട്. ഫൈൻ ആർട്സ് ക�ോളേജുകളിലെ
സിലബസ് പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട്. ആ നിലയിലുള്ള ആല�ോചനകൾ
എന്തൊക്കെയാണ്?
ഫൈൻ ആർട്സ് ക�ോളേജിലെ
സിലബസ് പരിഷ്കരണം ആയിരുന്നി
ല്ല എന്റെ ലക്ഷ്യം. അത�ൊരു തെറ്റിധാ
രണയാണ്. ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത്
വേറെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു.
അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡി ഓഫ് വിഷ്വൽ
കൾച്ചർ എന്ന നിലയിൽ. അതിൽ
പലതും വരും. നമുക്ക് നല്ല പാഠപുസ്തക
ങ്ങളില്ല, നേരാംവണ്ണം പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നി

ല്ല. അതിനാൽ, കുട്ടികൾക്കുള്ള പുസ്തകമുണ്ടാക്കുക,
മലയാളം ലിപി പരിഷ്കരിച്ച്അതിന്റെ ടൈപ്പ്
സെറ്റ് ചെയ്യുക, ബുക്ക് ഡിസൈൻ, ടെക്സ്റ്റൈൽസ്,
ഫർണിച്ചറിംഗ് തുടങ്ങി സമൂഹത്തിനാവശ്യമായ
പല കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ക�ൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ള
തായിരുന്നു. പ�ോളണ്ട് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഗ്രാഫിക്
ഡിസൈൻ എന്നത് മഹത്തായ കലയായി അവർ
മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. അതുപ�ോലെ ഒരു സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ
ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴും
റെഡ്ഡിയാർ പ്രസ്സിൽ പ്രിന്റ് ചെയ്തതുപ�ോലെ ഉപ്പുമാ
ങ്ങാഭരണിയിൽ അക്ഷരങ്ങൾ നിറക്കുന്ന ഏർപ്പാ
ടാണ് ലെ-ഔട്ട് ഡിസൈൻ. ടൈപ്പോഗ്രാഫിക്ക്
സ്പേസ് വേണം. ബ�ോഹസ് മൂവ്മെന്റ് പ�ോലെ ഒരു
സമഗ്രമാറ്റം കേരളത്തിന്റെ ദൃശ്യസംസ്കാരത്തിൽ
വരേണ്ടതുണ്ട്. അതായിരുന്നു ആ രൂപരേഖയ്ക്ക്
പിന്നിൽ. ആളുകള് വിചാരിച്ചത് അത് തൃപ്പൂണി
ത്തുറയിലെ സ്കൂൾ അടച്ചുപൂട്ടാനും ക�ോളേജ് ഓഫ്
ഫൈൻ ആർട്സിലെ അധ്യാപകരെ സസ്പെന്റ്
ചെയ്യാനുമ�ൊക്കെയാണെന്നാണ് . ആ റിപ്പോർട്ട്
വായിച്ച ഒരാൾക്കും സംഗതി മനസ്സിലായില്ല.
അതിന്റെ പേരു പറഞ്ഞ് മാവേലിക്കരയില�ൊരു
പ്രൊഫസറെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തു എന്നുമാത്രം.
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് അബദ്ധങ്ങളേ പറ്റിയിട്ടു
ള്ളൂ. രണ്ടാമത്തേത് ഞാൻ അക്കാദമി ചെയർമാനാ
യിരിക്കെ ചെയ്ത രവിവർമ്മ എക്സിബിഷൻ ആണ്.
നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാടാണ്. ഇപ്പോള്
ആളുകള് കുറേക്കൂടി കാര്യങ്ങൾ ബ�ോധ്യപ്പെടുന്ന
പാകമാണ്. ചെറുപ്പക്കാര�ൊക്കെ ബുദ്ധിമതികളാണ്.
അത് ആശ്വസിക്കാവുന്നതാണ്. അവർക്ക് കലയിൽ
പുതുതായെന്തെങ്കിലുമ�ൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ
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എ രാമചന്ദ്രന്റെ കലാസന്ദർഭം

ആമ്പൽപ�ൊയ്കകളുടെയും
താമരപ�ൊയ്കകളുടെയും
കലാ-രഹസ്യം
ബിപിൻ ബാലചന്ദ്രൻ
ഇന്ത്യൻ ആധുനികകല ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ആഖ്യാനരീതിയെയാ
ണ് രാമചന്ദ്രൻ വീണ്ടും കണ്ടെത്തുന്നത്. അതിനാൽ താമരപ�ൊയ്ക ഒരു
പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിലെ താമരപ�ൊയ്കയിൽനിന്ന് ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റ
മായും സൂക്ഷ്മപ്രകൃതിയായും കലാകൃത്തിന്റെയുള്ളിലെ സർഗാത്മക
ല�ോകമായും ഒടുവിൽ കലയേയും സംസ്കാരത്തെയും ദൃശ്യപ്രകൃതിയെ
ത്തന്നെയും സംവഹിക്കുന്ന പ്രാപഞ്ചികതയായും മാറുന്നു.

പ്രശസ്തനായ എഴുത്തുകാരനും അക്കാ
ദമിക്കും ആയിരുന്ന എ.കെ. രാമാനുജ
ന്റെ ഒരു ലേഖനം, (''Is there an Indian
way of thinking?'')1, ആധുനികതയെ
'പ്രകരണവിമുക്തം', 'പ്രകരണനിഷ്ഠം'
എന്നീ സങ്കല്പനങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ച്
വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
എല്ലാ സംസ്കാരങ്ങളിലും ഇതിൽ
ഏതെങ്കിലും ഒരു സങ്കല്പത്തിന്റെ
പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് രാമാ
നുജൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യം/
ഇന്ത്യൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വിഭജനത്തി
ന്റെ സാംഗത്യം അന്വേഷിക്കുന്ന ഈ
ലേഖനം എഡ്വേഡ് സെയ്ദിന്റെ ''പൗ
രസ്ത്യവാദം'' (Orientalism) മുന്നോട്ടുവയ്ക്കു
ന്ന ആശയങ്ങളുടെ പ്രസക്തി തിരിച്ച
റിയാതെ പ�ോകുന്നില്ലെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ
സമൂഹങ്ങളുടെ മന�ോനിലകളിലെ
ചില പ�ൊതുപ്രവണതകളെ വേർതി
രിച്ചു പരിശ�ോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന്
അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ
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ഏറെക്കുറേ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇന്ത്യാക്കാർ
പുലർത്തിപ്പോരുന്ന ശക്തമായ ''പ്രകരണനിഷ്ഠത''
യാണ് (Content Specific) ഇതിനുദാഹരണമായി
രാമാനുജൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്. ര�ോഗചികിത്സ,
അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ, ദൈനംദിന ജീവിതവൃത്തികൾ,
സംഗീതം, കല തുടങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ ജാതിസങ്കല്പ
ത്തിൽപ്പോലും സമയ-സ്ഥലരാശികൾക്കുള്ളിലെ
പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം സന്ദർഭങ്ങളുടെ പശ്ചാത്ത
ലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിഗണന മുന്നിട്ടുനിൽക്കുന്നു.
പാശ്ചാത്യല�ോകമാകട്ടെ സന്ദർഭങ്ങൾക്കുപരിയായ
മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രാപഞ്ചികവീക്ഷണങ്ങൾ
ക്കാണ് തത്ത്വചിന്തയിൽ പ്രാധാന്യം നല്കിയത്.
എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ചിന്തകളിൽ 'ഏതു മനുഷ്യൻ
ഏതു സന്ദർഭത്തിൽ?' എന്ന ച�ോദ്യം പ്രാഥമികമാ
യി പരിഗണിക്കപ്പെടുകയും അതിൽനിന്ന് പ്രകര
ണമുക്തമായ (Context-free) ഒരവസ്ഥയിലേക്കുള്ള
സഞ്ചാരസാദ്ധ്യതകൾ അന്വേഷിക്കുകയുമായിരു
ന്നു പതിവ്. സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിലെ രസസങ്കല്പം,
മ�ോക്ഷം എന്ന ജീവിതദർശനം, ജീവിതത്തിന്റെ
വ്യത്യസ്തഘട്ടങ്ങളിൽ സന്യാസമെന്ന ഘട്ടം,
ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിൽ സ്ഫ�ോടനസങ്കല്പം, മതത്തിൽ

ഭക്തിയെന്ന സങ്കല്പം ഇവയെല്ലാം പ്രക
രണവിമുക്തി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും
നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്ന പശ്ചാത്തലം തടു
ക്കാനാകാതെ തുടർന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന
പ്രകരണനിഷ്ഠയുടേതാണ് (രാമാനുജൻ,
1989). ഇന്ത്യൻ സമൂഹങ്ങൾ ആത്മീയ
മാണെന്ന പാശ്ചാത്യമായ 'പൗരസ്ത്യ
വാദ'സങ്കല്പത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി
കൂടുതൽ ഭൗതികവാദപരമായാണ്
പ്രകരണനിഷ്ഠമായ സങ്കല്പങ്ങളിൽ
അനുഭവപ്പെടുന്നതെന്ന് രാമാനുജൻ നി
രീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സങ്കല്പത്തിൽ ധാതു
(substance) വിനുള്ള സ്ഥാനം അനി
ഷേധ്യമാണ്. ഇന്ത്യൻ തത്ത്വചിന്ത
യിൽ സന്ദർഭത്തിൽ (context) നിന്ന്
വസ്തുവിലേക്കുള്ള (object) ധാതുവിന്റെ
നിരന്തരമായ പ്രഹാവത്തെക്കുറിച്ചാണ്

പരാമർശിക്കുന്നത്. പൂർവ്വാധുനിക കാലഘട്ട
ത്തിലെ ഇന്ത്യൻ കലകൾ, സജീവമായി ഇന്നും
തുടരുന്ന പാരമ്പര്യകലകൾ എന്നിവയിൽ ഈ
സങ്കല്പത്തെ സാധൂകരിക്കുന്ന നിരവധി മുഹൂർത്ത
ങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും.
രാഗങ്ങളെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ വിവിധ സമയ
ങ്ങള�ോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പ്രഭാതരാഗങ്ങളെന്നും
പ്രദ�ോഷരാഗങ്ങളെന്നുമ�ൊക്കെ തരംതിരിക്കു
ന്നതുപ�ോലെ തന്നെ പ്രത്യേക സമയ-സ്ഥല
ങ്ങളിലേക്കുവേണ്ട ചിത്ര-ശില്പങ്ങളെക്കുറിച്ചും
നമുക്ക് സങ്കല്പങ്ങളുണ്ട്. കാവ്യങ്ങളിൽ അവയുടെ
രചനാസന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ചും ഫലശ്രുതിയെക്കുറി
ച്ചുമുള്ള പരാമർശങ്ങളുണ്ട്. മഹാഭാരതവും രാമായ
ണവും ആരംഭിക്കുന്നത് അവ രചിക്കാനിടയായ
സന്ദർഭത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയ�ോടെയാണ്.
എന്നാൽ കലാവിഷ്കാരങ്ങൾ സാധ്യമാക്കുന്ന
ആത്യന്തികമായ (രസ)അനുഭൂതിയെക്കുറിച്ചും
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അതിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കേണ്ട
ജീവിതാവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുമുള്ള സങ്ക
ല്പത്തിന്റെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എല്ലാ
സാന്ദർഭികതകളേയും ഉല്ലംഘിക്കുന്ന
പ്രാപഞ്ചികത കടന്നുവരുന്നു. ''ഇന്ത്യൻ
മനസ്സിനെ'' സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ഇത�ൊരു വൈരുദ്ധ്യമല്ല. സൂക്ഷ്മ-സ്ഥൂല
പ്രപഞ്ചങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഉപാദാന
പരമായ ബന്ധ(metonymic relation)
മാണ് ഇവിടെ അടിസ്ഥാന സങ്കല്പം.
സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചം സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തിനുള്ളി
ലായിരിക്കുമ്പോഴും സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തോ
ട് സാമ്യമുള്ളതും (വൈരുദ്ധ്യമെന്ന്
ആധുനികവീക്ഷണത്തിൽ ത�ോന്നാവു
ന്നവിധം) സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചത്തെ സ്വയം
ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണെന്ന ഈ സങ്ക
ല്പം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒന്നിനുള്ളിൽ മറ്റൊ
ന്നെന്ന നിലയിലുള്ള പാറ്റേൺ ഇന്ത്യൻ
കലാ-കാവ്യപാരമ്പര്യങ്ങളിലെമ്പാടും
നിറഞ്ഞുനിൽക്കുന്നു.
നവ�ോത്ഥാനാന്തര ശാസ്ത്രചിന്തയി
ലൂടെ പ്രകരണനിഷ്ഠതയിൽനിന്ന്
പാശ്ചാത്യസമൂഹങ്ങൾ അകലാൻ
തുടങ്ങിയിരുന്നു. യൂറ�ോപ്പിൽ പ്രചാരം
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നേടിയ കൃസ്തുമതവും സന്ദർഭമുക്തമായ ഭാഷയിലാ
ണ് സംസാരിച്ചത്. പ്രകരണവിമുക്തി/പ്രകരണ
നിഷ്ഠത, ഒരു പ്രത്യേകസമൂഹത്തിൽ ഇവയിലേതു
സങ്കല്പത്തിനാണ് മുൻതൂക്കമെന്നതാശ്രയിച്ച് ആ
സമൂഹത്തിന്റെ ആധുനികവത്കരണപ്രക്രിയയി
ലും തത്തുല്യമായ വ്യത്യസ്തത കണ്ടെത്താമെന്ന്
രാമാനുജന്റെ ലേഖനത്തിൽ സൂചനയുണ്ട്. ഇന്ത്യ
യെപ്പോലുള്ള പാശ്ചാത്യേതര സംസ്കാരങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരം സ്വീകരിച്ച
സാംസ്കാരിക ഘടകങ്ങൾ പ്രകരണമുക്തമായി
പാശ്ചാത്യല�ോകത്ത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ
തിരിച്ചുള്ള കടമെടുക്കലിൽ പാശ്ചാത്യസംസ്കാ
രത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രകരണനിഷ്ഠ
മായ ആവശ്യങ്ങളിലേക്കാണ് ചേർത്തുവയ്ക്കപ്പെ
ട്ടത്. ഇന്ത്യയിൽനിന്ന് പാശ്ചാത്യർ സ്വീകരിച്ച,
'ധ്യാന-സങ്കല്പം' പ്രകരണമുക്തമായ, സാർവ്വത്രിക
സ്വീകാര്യതയുള്ള ഒരു സാങ്കേതികപദ്ധതിയായി
മാറുന്നതും പടിഞ്ഞാറുനിന്ന് ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ച
ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ 'സംസ്കൃത ഭാഷ നിലനിന്ന സന്ദർ
ഭത്തിലേക്ക് അതിനുപകരമായി കടന്നുവരുന്നതു
മടക്കമുള്ള നിരവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ രാമാനുജൻ
ഈ വാദത്തിന് ഉപ�ോത്ബലകമായി ചൂണ്ടിക്കാ
ണിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാദത്തിന് മറ്റേതുമണ്ഡല
ത്തിലേതിനേക്കാളും കലയിൽ പ്രസക്തിയുണ്ട്.

മ�ോനെയുടെ വാട്ടർ ലില്ലീസ്

പാശ്ചാത്യ-ഇന്ത്യൻ സന്ദർഭങ്ങളിലെ
ആധുനികതാവാദങ്ങളെ വ്യാഖ്യാനി
ക്കാനുള്ള നിരവധി രീതിശാസ്ത്രങ്ങളിൽ
ശക്തമായ ഒന്നായി പ്രകരണവിമുക്തി/
പ്രകരണനിഷ്ഠത സങ്കല്പത്തെ വികസി
പ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

ആധുനികതാവാദങ്ങളും
സന്ദർഭങ്ങളും

ആധുനികശാസ്ത്രത്തിന്റെ ചുവടുപിടി
ച്ച് സന്ദർഭവിമുക്തമായ ഒരു 'കേവല
മാനവികതാവാദം' ആധുനികത
അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും പാശ്ചാത്യ
മുഖ്യധാരാ- ആധുനിക കലയിലെ
പാരമ്പര്യ നിഷേധം ഒരർത്ഥത്തിൽ
പാശ്ചാത്യചിന്തയിൽ പ്രബലമായിരുന്ന
പ്രാപഞ്ചികതയ�ോടും കേവലമാനവിക
താവാദത്തോടുമുള്ള വിപ്രതിപത്തിയിൽ
നിന്നാണ് ജനിക്കുന്നതെന്നുകാണാം.
പാശ്ചാത്യ ആധുനികതാവാദത്തിന്റെ
തുടക്കമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന
'ഇംപ്രഷനിസം' സന്ദർഭത്തെയാ
ണ് ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത്.
എന്നാൽ പ്രകരണവിമുക്തമായ ഒരു

ല�ോകവീക്ഷണത്തിൽനിന്നുള്ള വിടുതൽ എന്ന
നിലയിൽ ഇംപ്രഷനിസ്റ്റ് കലാകാരന്മാർ എത്തി
ച്ചേരുന്നത് ഒറ്റയ�ൊറ്റ മുഹൂർത്തങ്ങളുടെ പ്രത്യേക
അസ്തിത്വങ്ങളിലേക്കാണ്. നൈമിഷികമായ ആ
അനുഭവല�ോകത്തിന്റെ പ്രതീതിയും സ്വഭാവവും
ചിത്രീകരിക്കുന്നതിൽ അവർ വിജയിച്ചു. ഇംപ്ര
ഷനിസത്തെത്തുടർന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ആധുനിക
കലാചരിത്രം പരിശ�ോധിച്ചാൽ വ്യക്തമാകുന്നത്
അവാങ്ങ്-ഗാദ് കലാപ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ഓര�ോന്നും
സ്വന്തം നിലയ്ക്കുള്ള ആവിഷ്കാരസന്ദർഭങ്ങൾ സൃ
ഷ്ടിക്കുന്നതിൽ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നുവെന്നാണ്.
അത�ോട�ൊപ്പം തന്നെ നിരന്തരമായി ആധുനിക
കലാചരിത്രത്തിന്റെ വ്യാവഹാരിക സന്ദർഭത്തേ
യും അവ ആശ്രയിക്കുന്നുണ്ട്. ആ കലാവിഷ്കാര
ങ്ങൾ മുന്നോടുവയ്ക്കുന്നത്, ആര് എപ്പോൾ എവിടെ
എങ്ങനെ കാണുന്നു/ കാണപ്പെടുന്നുവെന്ന തികച്ചും
സന്ദർഭബന്ധിതമായ സങ്കല്പമാണ്. ക്യൂബിസം,
സർറിയലിസം തുടങ്ങി- അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് എക്സ്പ്രഷ
നിസം വരെ പ്രകരണനിഷ്ഠതയ�ോടെയാണ് കല
എന്ന സംവർഗത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാനം അന്വേഷി
ക്കുന്നത്. ദുഷാമിന്റെ 'യൂറിനൽ' പ്രതിഷ്ഠാപനത്തോ
ടെ യൂറ�ോപ്യൻ ആധുനികകല പരസ്യമായിത്ത
ന്നെ പ്രകരണനിഷ്ഠത വിളംബരം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
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രവിവർമ്മ, കെ. സി. എസ് പണിക്കർ

ഇന്ത്യൻ കലാകാരന്മാർ എന്ന പേരിന് അർഹത ലഭിക്കുവാൻ ഇവി
ടത്തെ ആധുനിക കലാകൃത്തുക്കൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ സ്വന്തം സാം
സ്കാരിക സന്ദർഭത്തെ അതിജീവിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ
പാശ്ചാത്യ ല�ോകത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇന്ത്യൻ ആധുനിക കലാ
കൃത്തുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പാരമ്പര്യ നിഷേധമെന്നാൽ
പ്രകരണനിഷ്ഠതയെ ഉപേക്ഷിക്കൽ എന്നായിത്തീർന്നു അർത്ഥം.
ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ആധുനികകലയു
ടെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇതിനുനേരെ
വിപരീതമായ ഒരു പ്രവണത കാണാം.
രാജാരവിവർമ്മയിൽതന്നെ അതു
തുടങ്ങുന്നു. രവിവർമ്മ ഹിന്ദു മിഥ�ോളജി
ചിത്രീകരിച്ചുവെങ്കിലും ആ ചിത്രങ്ങളി
ലെ രൂപങ്ങൾ അതിന്റെ പരമ്പരാഗത
സന്ദർഭത്തിൽനിന്ന് പുറത്തുകടക്കാൻ
വെമ്പിനിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്
ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടത്. പ്രകരണനിഷ്ഠ
തയിലൂന്നിയ ശക്തമായ വ്യത്യസ്തതരം
ഐക്കണ�ോഗ്രഫികൾ നിലവിലിരുന്ന
ഹിന്ദുസമൂഹങ്ങൾക്ക് പ�ൊതുവായ,
സാമാന്യവല്ക്കരിച്ച ഐക്കണ�ോഗ്രഫി
നല്കുകയാണ് രവിവർമ്മ ചെയ്തത്. ഇത്
ഒരർത്ഥത്തിൽ പ്രകരണനിഷ്ഠതയിൽ
നിന്ന് പ്രകരണ വിമുക്തിയിലേക്കുള്ള
സഞ്ചാരം തന്നെയാണ്. പില്ക്കാലത്ത്
ഇന്ത്യൻ ആധുനികതാ വാദങ്ങളിൽ
പ്രബലമായിത്തീർന്ന പ്രത്യേകതരം
അസ്തിത്വവാദവും സന്ദർഭത്തിൽ
അടർത്തിമാറ്റപ്പെട്ട 'മനുഷ്യന്റെ' പ്രാപ
ഞ്ചികഖേദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള നെടുവീർ
പ്പുകളാണുതിർത്തത്. വിവിധ ഭാഷാ
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-സംസ്കാര സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് മുകളിലായി ഇന്ത്യൻ
ദേശീയ സ്വത്വം സ്ഥാപിച്ചെടുക്കൽ തന്നെ ഒര�ൊറ്റ
സന്ദർഭത്തെ നിർമ്മിച്ചെടുക്കലാണ്. അതിന്റെ
സാർവ്വജനീനതയിൽ വിശ്വസിക്കലാണ്. ഇന്ത്യൻ
കലാകാരന്മാർ എന്ന പേരിന് അർഹത ലഭിക്കു
വാൻ ഇവിടത്തെ ആധുനിക കലാകൃത്തുക്കൾക്ക്
ആദ്യം തന്നെ സ്വന്തം സാംസ്കാരിക സന്ദർഭ
ത്തെ അതിജീവിക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ
പാശ്ചാത്യ ല�ോകത്തിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി
ഇന്ത്യൻ ആധുനിക കലാകൃത്തുക്കളെ സംബന്ധി
ച്ചിടത്തോളം പാരമ്പര്യ നിഷേധമെന്നാൽ പ്രകര
ണനിഷ്ഠതയെ ഉപേക്ഷിക്കൽ എന്നായിത്തീർന്നു
അർത്ഥം. എന്നാൽ മന:ശ്ശാസ്ത്രപരമായ ആധുനി
കത2 (physchological modernity) പൂർണമായും
സ്വാംശീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഇന്ത്യൻ സമൂഹങ്ങ
ളിൽ പ്രകരനനിഷ്ഠത സജീവമായ ഒരനുഭവമായി
ത്തന്നെ അവശേഷിച്ചു. ആധുനികകലയുടെ മണ്ഡ
ലത്തിനും പ�ൊതുസമൂഹത്തിനുമിടയിൽ രൂപപ്പെട്ട
വിടവായിരുന്നു ഇതിന്റെ ഫലം. ഈ അവസ്ഥയെ
മറികടക്കാനുള്ള ആല�ോചന ചില കലാകൃത്തുക്ക
ളെയെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെ സചേതനപാരമ്പര്യങ്ങ
ളിലേക്ക് (living tradition) ന�ോക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു.
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ആധുനിക കലയുടെ
ആരംഭം മുതൽതന്നെ ഇത്തരമ�ൊരു ധാരയും

സാവധാനം രൂപപ്പെട്ടുവരുന്നതുകാണാം.
നന്ദലാൽ ബ�ോസ്, ബിന�ോദ് ബുഹാരി
മുഖർജി, രാംകിങ്കർ ബെയ്ജ് തുടങ്ങിയ
ശാന്തിനികേതൻ കലാകാരന്മാരിലും
കെ.സി. എസ് പണിക്കരെപ്പോലെയുള്ള
മദ്രാസ് സ്കൂൾ കലാകാരന്മാരിലും ഇത്ത
രമ�ൊരു അന്വേഷണത്തിന്റെ സാധ്യത
നിലനിന്നിരുന്നു. സമകാലീനകലയിൽ
കെ.ജി. സുബ്രഹ്മണ്യന്റെയും എ. രാമ
ചന്ദ്രന്റെയും കലാവിഷ്കാരങ്ങൾ ഈ
ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.

ആമ്പൽപ�ൊയ്കകളും
താമരപ�ൊയ്കകളും

സന്ദർഭത്തിൽനിന്ന് വിമുക്തിയിലേക്ക്
സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ സങ്കല്പത്തിലേക്ക്
എത്തിച്ചേരുകയെന്നത് ഒരു ആധുനിക
കലാകൃത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം

ശ്രമകരമാണ്. ഒന്നുകിൽ സാമാന്യവല്കരണം
അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ ആധുനിക കലയി
ലേതുപ�ോലെ വ്യക്തിവാദത്തിലധിഷ്ഠിതമായ
സന്ദർഭവല്കരണം. ഇതിലേതെങ്കിലുമ�ൊന്നാണ്
സാധാരണയായി ഒരു ആധുനികകലാകൃത്ത്
എത്തിച്ചേരുന്ന ഇടം. പ്രശസ്ത ഇംപ്രഷനിസ്റ്റ്
ചിത്രകാരനായ മ�ോനെയുടെ ആമ്പൽപ�ൊയ്ക
വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിലെ അതിന്റെ പ്രത്യക്ഷ
ത്തെ അനുഭവിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാണിയെ
സമയത്തിന്റെ അനസ്യൂതിയിൽനിന്ന് സ്വതന്ത്ര
മായി ഒരു സമയ ഖണ്ഡത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിൽ
നിന്നുക�ൊണ്ട് കാണാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്.
ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നിലയുറപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ/
കാണി ന�ോക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ സ്വന്തം ഉള്ളി
ലേക്കുതന്നെയായിരിക്കാം. എന്നാൽ സന്ദർഭ
ത്തിൽനിന്ന് വസ്തുവിലേക്കുള്ള ധാതുവിന്റെ ഒഴുക്ക്
ഇവിടെ അനുഭവവേദ്യമല്ല. വസ്തു സന്ദർഭത്തിൽ

ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 ഒക്ടോബർ

31

നിമഗ്നമായിരിക്കുന്നു. മ�ോനെയുടെ ഈ
'ആമ്പല്പൊയ്ക'കള�ോട് എതിർനിർത്തി
എ.രാമചന്ദ്രന്റെ 'താമരപ�ൊയ്കക'കളെ
വീക്ഷിക്കുന്നത് കലാചരിത്രപരമായ
ഒരു സാഹസമല്ല എന്നുകരുതുന്നു
ണ്ടെങ്കിൽ ആ ചിത്രങ്ങളെ ന�ോക്കുക.
ഇന്ത്യൻ ആധുനികകല ഉപേക്ഷിക്കാൻ
ശ്രമിച്ച 'പ്രകരണനിഷ്ഠത' ഇവിടെയുണ്ട്.
വളരെ സൂക്ഷ്മമായ നിറവ്യത്യാസങ്ങ
ളിലൂടെ സന്ദർഭം രേഖപ്പെടുത്തിയി
രിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത�ൊരു സന്ദർ
ഭത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം മാത്രമല്ല,
സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ച ചിത്രീകരണമാണ്.
സന്ദർഭത്തിൽനിന്ന് വസ്തുവിലേക്കും
അവിടെനിന്ന് സന്ദർഭത്തെ ഉല്ലംഘി
ക്കുന്ന പ്രാപഞ്ചികതയിലേക്കും അത്
സഞ്ചരിക്കുന്നു. സൂചകങ്ങളും സൂചിതങ്ങ
ളും ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽത്തന്നെയാണ്.
അകം കവിതകളെക്കുറിച്ചുള്ള രാമാനുജ
ന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ എ.രാമചന്ദ്രന്റെ
ഈ ചിത്രങ്ങൾക്കും ഇണങ്ങും.
പ്രകൃതി/സംസ്കൃതി എന്ന പാശ്ചാ
ത്യമായ ദ്വന്ദ്വസങ്കല്പത്തെ പ്രാചീന
തമിഴ് കവിത പ്രകൃതിയിൽ ഉള്ളട
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ങ്ങിയ സംസ്കൃതി എന്ന നിലയിൽ കൈകാര്യം
ചെയ്യുന്നതുപ�ോലെ രാമചന്ദ്രന്റെ താമരപ�ൊയ്കകൾ
പ്രകൃതിക്കുള്ളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാംസ്കാരിക
സന്ദർഭങ്ങളേയും ചിത്രീകരിക്കുന്നുണ്ട്. രാമചന്ദ്രനെ
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് സർഗാത്മകപ്രകൃതി
യുടെ ചിത്രീകരണം തന്നെയാണ്. കലാകൃത്ത്/
സർഗാത്മകപ്രപഞ്ചം, ദൈവം/പ്രപഞ്ചം ഇങ്ങനെ
സൂക്ഷ്മപ്രപഞ്ചവും സ്ഥൂലപ്രപഞ്ചവും തമ്മിൽ
ഉപാദാനപരമായ ഒരു ബന്ധത്തിലാണ് ഇവിടെ
നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ആദ്യഭാ
ഗത്ത് വിശദീകരിച്ചതുപ�ോലെ സൂക്ഷ്മത്തിനുള്ളിൽ
സ്ഥൂലത്തിന്റെ നിലനില്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന പാറ്റേൺ
ആണ് ഈ ചിത്രങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനം. ഈ
പരമ്പരയിലെ ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരഭിമുഖത്തിൽ3
ചിത്രകാരൻ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. താമരക്കുളത്തി
ലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കല്ല് എറിയുമ്പോൾത്തന്നെ
അമ്പരപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട് താമരവള്ളികൾക്കിടയിൽ
നിന്ന് പറന്നുയരുന്ന ഒരുകൂട്ടം പക്ഷികളെ
കാണുന്ന ചിത്രകാരൻ താമരയിലകൾക്കുപിന്നിൽ
മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ല�ോകത്തെ തിരിച്ചറിയുക
യാണ്. ആ അനുഭവം ചിത്രത്തിലേക്കെത്തുമ്പോൾ
തിങ്ങിനിറഞ്ഞ താമരയിലകൾക്കിടയിലൂടെ
പരക്കുന്ന പക്ഷികൾക്ക് മുകളിലായി ആകാശവും
കാണാം.

''ആകാശമില്ലാതെ പക്ഷികൾക്ക്
പുറത്തേക്ക് പറക്കാൻ സാധിക്കുമായി
രുന്നില്ല. എപ്പോഴും അതിനപ്പുറമുണ്ട് ''
(രാമചന്ദ്രൻ അഭിമുഖസംഭാഷണ
ത്തിൽ)
ഒരു സന്ദർഭത്തിന്റെ തുടർച്ചയാ
ണ് ഇവിടെ പ്രമേയം. സന്ദർഭത്തെ
ചിത്രീകരിക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം അതിലെ
അനുഭവം/ഉണ്മ അതിനപ്പുറത്തേക്ക്
സഞ്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഒരു ഘട
നയ്ക്കുള്ളിൽ മറ്റൊരു ഘടനയെന്ന
നിലയിലുള്ള ഈ പാറ്റേൺ ഇന്ത്യൻ
പൂർവ്വാധുനിക കലാസമ്പ്രദായങ്ങളുടെ
പ�ൊതുസ്വഭാവമാണ്. ഒരു സംസ്കാ
രത്തിന്റെ മന�ോവിശ്ലേഷണജ്ഞാനം
പ്രാഥിമികമായി ആ സംസ്കാരത്തി
ലെ പ്രതീകാത്മ ഉല്പന്നങ്ങളിൽ ഗുപ്തമാ
ക്കപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക ഭാവനയുടെ ഭ്ര
മകല്പനകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവാണെന്ന്
സുധീർ കക്കർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്.4
ഈ ആവർത്തിക്കുന്ന പാറ്റേൺ, ആ
അർത്ഥത്തിൽ, ഇന്ത്യൻ സമൂഹങ്ങളുടെ
മന�ോനിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ
സൂചനകൾ നല്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യൻ ആധു
നികകല ഉപേക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഈ
ആഖ്യാനരീതിയെയാണ് രാമചന്ദ്രൻ
വീണ്ടും കണ്ടെത്തുന്നത്. രാമചന്ദ്രന്റെ
ചിത്രങ്ങളിലെ അലങ്കരണങ്ങളെ ഈ
ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കാണിയെ നയിക്കു
വാനുള്ള സങ്കേതമായി കാണാം. ഉദാഹ
രണത്തിന് താമരയിലകൾക്കിടയിലൂടെ
കാണുന്ന ജലത്തിന്റെ ചിത്രീകരണം
ശ്രദ്ധിക്കുക. പ്രത്യക്ഷസന്ദർഭത്തിൽനി
ന്ന് കാണിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഒരു
ഘടകമാണ് അതിലെ ആലങ്കാരികത.
പ്രതീകങ്ങളായി കണ്ടുശീലിച്ച ചിഹ്ന
ങ്ങളെ രാമചന്ദ്രൻ ഐക്കണുകളാക്കി
മാറ്റുന്നുണ്ട്. അതായത് സൂചകം. അത്
സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന�ോട് സാധർമ്യം
പുലർത്തുന്നു. സവിശേഷമായ നിറ
പരിചരണത്തിലൂടെയും അലങ്കരണ
ങ്ങളിലൂടെയും ഈ 'ഐക്കണുകൾ'
ഇൻഡക്സുകളായി മാറുന്നതും രാമ
ചന്ദ്രൻ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരു കാണിക്ക്

അനുഭവിക്കാം. ഇപ്പോൾ സൂചകം അത് സൂചിപ്പി
ക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്.
താമരപ്പൂവുകൾ, താമരയിലകൾ, ജലം തുടങ്ങിയ
ചിഹ്നങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെ താമരപ�ൊയ്ക
ഒരു പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിലെ താമരപ�ൊയ്കയിൽ
നിന്ന് ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റമായും സൂക്ഷ്മ പ്രകൃതിയാ
യും കലാകൃത്തിന്റെയുള്ളിലെ സർഗാത്മകല�ോക
മായും ഒടുവിൽ കലയേയും സംസ്കാരത്തെയും
ദൃശ്യപ്രകൃതിയെത്തന്നെയും സംവഹിക്കുന്ന പ്രാപ
ഞ്ചികതയായും മാറുന്നു. സന്ദർഭത്തിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട
തയിൽനിന്ന് വിമുക്തിയിലേക്കുള്ള ഈ സഞ്ചാര
മാണ് രാമചന്ദ്രന്റെ താമരപ�ൊയ്കയെ മ�ോനെയുടെ
ആമ്പൽപ�ൊയ്കയിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത്.
ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യകലകളുടെ പ�ൊതുരൂപമായിരു
ന്ന ഒരു ആഖ്യാനരീതിയുടെ വീണ്ടെടുപ്പിലൂടെയാ
ണ് രാമചന്ദ്രൻ ഇത് നേടിയെടുക്കുന്നത്
കുറിപ്പുകൾ
1. A.K. Ramanujan, "Is there an Indian way of thinking?"
An informal Essay, Contributions to Indian Sociology ,
23/1, (1989), 41-58.
2. മന:ശാസ്ത്രപരമായ ആധുനികത, സുധീർ കക്കർ
'കൾച്ചർ ആന്റ് സൈക്ക് '' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഈ
സങ്കല്പനത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിയെ
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വൈകാരികമായ ക്ലേശത്തിന്റെ
യും അതിനുള്ള ശുശ്രൂഷയുടേയും സ്രോതസ്സ് വ്യക്തിയുടെ
ഉള്ളിലെ ''മനസ്സ് '' എന്നുവിളിക്കാവുന്ന ഒന്നിലാണെന്ന
ആ വ്യക്തിയുടെ ബ�ോധത്തെയാണ് സുധീർ കക്കർ
മന:ശാസ്ത്രപരമായ ആധുനികത എന്ന സങ്കല്പത്തിലൂടെ
അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് മന�ോവിശ്ലേഷണപ്രക്രിയ ആരം
ഭിക്കുന്നതിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ മുന്നുപാധിയാണ്.
വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ /വ്യതിരിക്തമായ വൈയ്യക്തികതയുടെ
രൂപപ്പെടലിന്റെ തത്വമായി ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം.
ആധുനികപാശ്ചാത്യ വീക്ഷണഗതിയനുസരിച്ചുള്ള വ്യക്തി
ബ�ോധം തന്നെയാകണമിതെന്നില്ല. വിവിധ സാംസ്കാ
രികപാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തിസത്തയെക്കുറിച്ചുള്ള തനത്
സങ്കൽപങ്ങളുണ്ടെന്നും അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ മന:ശാസ്ത്രപ
രമായ ആധുനികത പല കാലങ്ങളിൽ പല ദേശങ്ങളിൽ
സാധ്യമാകുന്നുവെന്നും കക്കർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ
സംസ്കാരം മനസ്സിലേക്ക് പിൽക്കാലത്ത് പുറമേനിന്ന്
കൂട്ടിചേർക്കുന്നതല്ലെന്നും മന�ോനിലകൾ രൂപീകരിക്കുന്ന
തിൽ സാംസ്കാരികനിർദ്ദിഷ്ടതകൾ വലിയ പങ്കുവഹിക്കു
ന്നുണ്ടെന്നും കക്കർ വിശദമാക്കുന്നുണ്ട്.
3. A Ramachandra, Interview with Roslyn D' Mello,
'Open', 09 January 2019
4. Sudhir Karkar, Culture and Psyche, Selected Essays,
oxford University Press, 2014 (1997)
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യയാതി
പി. സുരേന്ദ്രൻ

രാമചന്ദ്രന്റെ ജീവിതത്തിലെ സർഗവി

സ്ഫ�ോടനമായിരുന്നു യയാതി. ഈ പര
മ്പരയിൽ ചിത്രങ്ങൾക്കും ശില്പങ്ങൾക്കും
ഇടം കിട്ടി. ശില്പം എന്ന മാധ്യമത്തെ
ചിത്ര സമുച്ചയത്തോട�ൊപ്പം പ്രതിഷ്ഠി
ക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തത്. അവയ്ക്ക്
അസാധാരണമായ പാരസ്പര്യം കൈവ
രികയും ചെയ്തു. ജീവിതവീക്ഷണത്തിലെ
തെളിച്ചവും ധ്യാനാത്മകതയും ഈ പരമ്പ
രയെ വേണ്ടുവ�ോളം അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാമചന്ദ്രന് സ്വന്തം കലാജീവിതത്തി
ലെ ചില പ്രതിസന്ധികളേയും പരാധീന
തകളേയും മറികടക്കാൻ യയാതി ചിത്ര
ങ്ങൾക്കു സാധിച്ചു. ആധുനിക ഭാരതീയ
കലാചരിത്രത്തിലെ എക്കാലത്തെയും
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വലിയ സംഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഐതിഹാസികമാ
നമുള്ള യയാതി.
രാമചന്ദ്രൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ രേഖപെടുത്തുന്നു:
“സ�ൊസ്തി. ശ്രീ. ക്രി. വർഷം 1984 ൽ തുടങ്ങി 1985
ൽ പൂർത്തിയാക്കിയ, മഹാഭാരതത്തിലെ യയാതി
കഥയെ രാജസ്ഥാനിലെ ഗൗഡിയ ല�ോഹാർ
നാട�ോടി ജാതിക്കാരെ ആധാരമാക്കി ഉഷസ്,
മധ്യാഹ്നം , സന്ധ്യ എന്നീ ചിത്രങ്ങളും രാത്രി എന്ന
ശില്പങ്ങളും രചിച്ച രാം കിങ്കർ ശിഷ്യൻ പൂവാലത്ത്
അച്യുതൻ നായർ പുത്രൻ രാമചന്ദ്രൻ കൈയെഴുത്ത്.
ശുഭമസ്തു.”
ചിത്രഭാഷക�ൊണ്ട് ഒരു മഹാകാവ്യം രചിക്കുകയാ
യിരുന്നു രാമചന്ദ്രൻ. അതിലെ ദൃശ്യവാതാനങ്ങൾ ഒരു
നാട�ോടി മനസ്സിന്റെ ആവിഷ്കാരത്തിന് സമമായിരു
ന്നു. ക്ലാസിക് പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നും അക്കാദമിക്
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ശിക്ഷണത്തിൽ നിന്നും ആർജ്ജിച്ചതി
നെയ�ൊക്കെ തന്നെ നാട�ോടിത്തത്തിന്റെ
അർത്ഥപൂർണ്ണവും സ്വാഭാവികവുമായ
ശൈലീകരണത്തിലൂടെ വിവർത്തനം ചെ
യ്യുകവഴി പാരിസ്ഥിതികമായ അല്ലെങ്കിൽ
ജൈവികമായ ഒരു കാഴ്ചവട്ടമ�ൊരുക്കാൻ
ഈ ചിത്രങ്ങൾക്കു സാധിക്കുകയും ചെയ്തു.
അനലംകൃത ലാവണ്യാനുഭവങ്ങളുടെയും
നാട�ോടി ലാവണ്യാനുഭവങ്ങളുടെയും
ചേർച്ച യയാതി ചിത്രങ്ങളുടെ അപൂർവത
യാണ്.
വിഭ്രമാത്മകമായ എതെല്ലാമ�ോ ഭൂപ്രദേ
ശങ്ങളിലേക്ക് കാഴ്ചക്കാരെ ക�ൊണ്ടുപ�ോ
കുകയായിരുന്നു രാമചന്ദ്രൻ. ചിത്രതലം
അത്യന്തം സ്വപ്നനിർഭരമായിരുന്നു .
വർണ്ണങ്ങളിലൂടെ ഭാവനചെയ്തതത്രയും
അന്നേവരെ അദ്ദേഹം അനുവർത്തിച്ചു
പ�ോന്ന ശൈലിയിൽനിന്ന് വളരെയേറെ
വ്യത്യസ്തതകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാ
യിരുന്നു. ഒരേ സമയം സ്ഥൂലത്തിനും
സൂക്ഷ്മത്തിനും പ്രാധാന്യം ക�ൊടുക്കുന്ന
യയാതിയിലെ സമീപനം താൻ ആവി
ഷ്കരിച്ച ജീവിത സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് ആഴവും

പരപ്പും നൽകി.
ന്യൂദൽഹിയിലെ ആർട്ട് ഹെറിറ്റേജിലാണ്
യയാതി ആദ്യം പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ആ ചിത്രങ്ങളി
ലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ കലാസൃഷ്ടികൾക്കു
മുമ്പിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുപ�ോലും കാണികൾ
മറന്നുപ�ോയതായി ഈ പ്രദർശനത്തെക്കുറിച്ച് നി
രീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വപ്ന സദൃശമായ ഒരു പ്രദേശം
പഞ്ചത�ോത്മകമായ ചൈതന്യത്തിലൂടെ വെളിപ്പെടു
ന്നതുപ�ോലെയായിരുന്നു ഈ ദൃശ്യാനുഭവം. ഭാരത
ത്തിലെ ഒരാധുനികകാരന് അതുവരെയും ആവിഷ്ക
രിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന ല�ോകത്തേക്ക് വാതിൽ
തുറക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇന്നുമതെ യയാതി
ഒരേകാന്ത വിസ്മയമായിത്തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു.
വളരെ പിൽക്കാലത്തുമാത്രം ഉത്തരാധുനിക ചിത്രകാ
രന്മാർ പരീക്ഷിക്കാൻ ധൈര്യം കാണിച്ച പ്രതിഷ്ഠാപ
നത്തിന്റെ (installation) വഴി തന്നെയാണ് യയാതിയു
ടെ പ്രദർശനത്തിൽ രാമചന്ദ്രൻ സ്വീകരിച്ചത്.
യയാതി ഒരു ബൃഹത് ആഖ്യാനം തന്നെയായിരു
ന്നു. പന്ത്രണ്ട് പാനലുകളിലായി ദൈർഘ്യം അറുപത്
അടി. അഞ്ചടി വീതിയും എട്ടടി പ�ൊക്കവും. മൂന്നു
ഭിത്തികളിലായി ചിത്രങ്ങൾ വെച്ചു. ഈ ചുമരുകൾ
ക്കു മദ്ധ്യേ പതിമൂന്നു ശില്പങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് മണ്ഡലം
തീർത്തു. ജീവിതത്തിന്റെ മഹാതടങ്ങളിലൂടെ കടന്നു
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'യയാതി' പരമ്പര- 2

പ�ോകുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു ഈ പ്രതിഷ്ഠാ
പനം കാഴ്ചക്കാർക്ക് നൽകിയത്. യയാതിക്കു
വേണ്ടി ഒരു ക്ഷേത്രം പടുത്തുയർത്തുകയായി
രുന്നു രാമചന്ദ്രൻ. ഒരു തരത്തിൽ അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെമാസ്റ്റർപീസും യയാതി തന്നെ.
മഹാഭാരതം ആദിപർവ്വത്തിലെ അഷ്ടക
നും യയാതിയും തമ്മിലുള്ള സംവാദമാണ്
രാമചന്ദ്രൻ തന്റെ പ്രമേയമായി സ്വീകരി
ച്ചത്. ചിത്രഭാഷയുടെ മാത്രമല്ല ജീവിതാവ
ബ�ോധത്തിന്റെ ഉജ്ജ്വലതക�ൊണ്ടും യയാതി
ശ്രദ്ധേയമായി. മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ
വൃദ്ധിക്ഷയങ്ങളെ ദാർശനികഗൗരവത്തോ
ടെ രാമചന്ദ്രൻ ആവിഷ്ക്കരിച്ചു. മനുഷ്യനേയും
പ്രകൃതിയേയും സംബന്ധിച്ച ആഴമേറിയ
വെളിപ്പെടുത്തലുകളായിരുന്നു യയാതി ചിത്ര
ങ്ങൾ. നാട�ോടിത്തത്തിന്റെ ഫാന്റസികൾ,
രത്യുദ്ദീപകത എന്നിവയ�ൊക്കെ യയാതി
ചിത്രങ്ങളിൽ എമ്പാടുമുണ്ട്. ജീവിതത്തോടു
ള്ള യയാതിയുടെ ആർത്തിയെ കാമത്തിൽ
നിന്ന് വേർപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ ചിത്രീകരി
ക്കാൻ കഴിയും ? അതിനാൽ യയാതിയിലെ
രതിവിതാനങ്ങൾ അനിവാര്യമായ സങ്കല്പ
നങ്ങൾ വല്ലാത്തൊരു ന്യൂനീകരണത്തിൽ
എത്തിപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തി
ലാണ് വികാരസമുദ്രങ്ങൾ ഇരമ്പിയാർക്കുന്ന
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യയാതി പരമ്പരയുടെ പിറവി. ഈ ചിത്രങ്ങൾക്കു
മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാലസങ്കല്പങ്ങൾ കുഴഞ്ഞുമറി
യുന്ന പ്രതീതിയുണ്ടാവും.
യയാതിയിൽ എത്തിച്ചേരാനുണ്ടായ കാരണങ്ങളെ
ക്കുറിച്ച് രാമചന്ദ്രൻ തന്നെ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ഞാൻ ഏറെക്കാലമായി ക�ൊണ്ടുനടന്നിരുന്ന ഒരു
ഇതിവൃത്തമാണ് യയാതിയുടേത്. മാനുഷികമായ
എല്ലാ ദൗർബല്യങ്ങളുമുള്ള ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനാ
ണ് യയാതി. മഹാഭാരതത്തിലെ അസംഖ്യം കഥാ
പാത്രങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ടുനിൽക്കുന്ന യയാതിയെ
പാരമ്പര്യമൂല്യങ്ങൾ ബന്ധിതനാക്കുന്നില്ല. തന്നെപ്പറ്റി
ശരിക്കും അറിയാവുന്ന യയാതി തന്റെ നിസ്സാരതക
ളെ അതിജീവിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ശരീരത്തിന്റെയും
ഹൃദയത്തിന്റെയും വേദനകൾ യയാതി നന്നായി
മനസിലാക്കുന്നു. ഒന്നിനു വേണ്ടി മറ്റൊന്നിനെ
അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചില്ല. സമ്പൂർണതയിലേക്കുള്ള
പ്രയാണം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം സാധിക്കുന്നത്.
അതുവഴി യയാതി ഈശ്വര തുല്യനായി. ശ്രീകൃഷ്ണ
നേയ�ോ ശ്രീരാമനേയ�ോ പ�ോലെ ജേതാവിന്റെ
സ്ഥാനമല്ല യയാതിയുടേത്. ഭീഷ്മരേയ�ോ അർജുനനെ
യ�ോ പ�ോലെ വീരനായകനുമല്ല യയാതി. എന്നാൽ
അവർക്കൊന്നും കൈവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം
യയാതിക്ക് ഉയരാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യത്വമാണ്
യയാതിയിലേക്ക് എന്നെ ആകർഷിച്ചത്.

മുൻപു സൂചിപ്പിച്ചതു പ�ോലെ, രാജസ്ഥാനി
ലെ ഗൗഡിയ ല�ോഹാർ ജാതിക്കാരെയാണ്
യയാതി എന്ന കഥയുടെ (ആശയത്തിന്റെ)
വാഹകരാക്കിയത്. സത്യത്തിൽ ആരെ വാ
ഹകരാക്കണം എന്ന നിശ്ചയമില്ലായ്മയിലൂടെ
വളരെക്കാലം രാമചന്ദ്രൻ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സന്താളുകളുടെയും വടക്കു കിഴക്കൻ ഗ�ോത്ര
വർഗ്ഗക്കാരുടേയും ജീവിതത്തെ യയാതി
എന്ന ആശയവുമായി ചേർത്തുവെച്ച് പഠിച്ചു
ന�ോക്കി അദ്ദേഹം. പക്ഷെ അത�ൊന്നും
സ്വീകാര്യമായി ത�ോന്നിയില്ല. ഒടുവിൽ
നിയ�ോഗം പ�ോലെ ഗൗഡിയ ല�ോഹാർ
നാട�ോടി വർഗ്ഗത്തിൽ രാമചന്ദ്രൻ ചെ
ന്നെത്തുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ശരിക്കും
കണ്ടുമുട്ടുകതന്നെ ചെയ്ത ആ സന്ദർഭത്തെ
രാമചന്ദ്രന്റെ സുഹൃത്തായ ഷമീം ഹൻഫി
ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. "യയാതിയെ
ക്കുറിച്ചു രാമചന്ദ്രൻ ചിന്തിക്കുക മാത്രമല്ല,
യയാതിയെ അദ്ദേഹം കാണുകയും ചെയ്തു.
ഒരു സായാഹ്നം ഇന്നും ഞാൻ ഓർമ്മി
ക്കുന്നു. യമുനയുടെ തീരത്തുകൂടി ഞാനും
രാമചന്ദ്രനും നടക്കുകയായിരുന്നു. അവിടെ
രാജസ്ഥാനി നാട�ോടികൾ തമ്പടിച്ചിരുന്നു.
ഒരു തമ്പിനു മുമ്പിൽ രാമചന്ദ്രൻ പ�ൊടുന്നനെ
നിന്നു. അവിടെ ഒരു വയസ്സൻ ഇരിക്കുന്നു

ണ്ടായിരുന്നു. നാട�ോടി വേഷമണിഞ്ഞ ഒരു വൃദ്ധൻ.
അയാൾ ഹുക്ക വലിക്കുകയായിരുന്നു . അയാൾക്ക്
ചുറ്റും നാട�ോടികളായ സ്ത്രീകൾ. ചിലർ വീട്ടുജ�ോലിക
ളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. മറ്റു ചിലർ മുഖം മിനുക്കുന്നു.
ആ കാഴ്ച രാമചന്ദ്രൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചു. തന്റെ
ഇതിഹാസത്തിന്റെ മ�ോഡലായി അവർ. തന്റെ ചുറ്റും
ചലിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്ത്രീകളിൽ മനസ്സർപ്പിച്ച്
അവരിലൂടെ പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന വികാരത്തെ ഹൃദയം
ക�ൊണ്ട് നിവർന്നിരിക്കുന്ന ആ വയസ്സൻ യയാതിയ
ല്ലാതെ മറ്റാരുമായിരുന്നില്ല."
യയാതിയിലൂടെ രാജസ്ഥാനിലെ ഗ�ോത്രജീവിത
ത്തിലേക്ക്, അവിടുത്തെ പ്രകൃതിയുടെ മാസ്മരികതയി
ലേക്ക് അദ്ദേഹം പ്രവേശിക്കുകയായിരുന്നു. രാജസ്ഥാ
ന�ോടുള്ള അഗാധ പ്രണയമായിരുന്നു പിൽക്കാലത്ത്
ആ ഭൂമികയെ തന്റെ മാനസദേശമായി സ്വീകരി
ക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്, ഇന്ത്യയിലെ പല
ക്ലാസിക്കുകളിലും ആവിഷ്ക്കരിച്ചിട്ടുള്ള ജീവിതമാതൃക
രാജസ്ഥാനിലെ നാട�ോടി ജീവിതം തന്നെയല്ലേയെ
ന്ന് രാമചന്ദ്രൻ സംശയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ജീവിതമാതൃക
കൾ ഇന്നും വലിയ പരിക്കില്ലാതെ ബാക്കിയാണുതാ
നും.
ഊരുചുറ്റി ജീവിക്കുന്ന ഗൗഡിയ ല�ോഹാറികളുടെ
ശരീരപ്രകൃതിയും ചലനഭംഗികളും വേഷഭൂഷാദി
കളും ആഭരണങ്ങളുമ�ൊക്കെ അജന്തയിലേയും
ബാഗിലേയും ക്ലാസിക്കൽ രൂപങ്ങളുടെ ഓർമ്മയാണ്
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രാമചന്ദ്രനിൽ ഉളവാക്കിയത്. നഗരങ്ങളി
ല�ൊക്കെ വന്നുപ�ോകുമ്പോഴും ആധുനികത
യുടെ കെണിയിൽ അകപ്പെടാതെ അവർ
കുതറി നിൽക്കുന്നു. ആ ജീവിതവിശുദ്ധിയാ
ണ് രാമചന്ദ്രനെ ഗ�ോത്രജീവിതത്തിലേക്ക്
ആകർഷിച്ചത്.
വർത്തമാനകാല ഭാരതീയ ജീവിതത്തി
ന്റെ പ�ൊതുധാരയിൽ നിന്ന് സംസ്ക്കാരിക
മായി വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നവരാണ് രാജസ്ഥാ
നിലെ നാട�ോടി വർഗ്ഗം. പുരാതനമായ�ൊരു
സംസ്കൃതിയിൽ വേരാഴ്ത്തി നിൽക്കുന്ന മഹാ
മരങ്ങളെന്ന് ഈ ഗ�ോത്രജീവിതങ്ങളെ
വിലയിരുത്താം. നമ്മുടെ നാഗരികതയുടെ
കെണികളില�ൊന്നും അവർ പെട്ടുപ�ോയിട്ടി
ല്ല. മഹാനഗരങ്ങളുടെ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിൽ
കൂടാരം കെട്ടി താമസിക്കുമ്പോഴും നൂറ്റാണ്ടു
കളായി ശീലിച്ചു പ�ോരുന്ന ജീവിതക്രമം
മാറ്റാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഗൗഡിയ ലാ
ഹ�ോറികളെയും ബീലുകളേയും ലംബാ
ഡികളേയും ഒക്കെ ഏതു ദൂരത്തു നിന്നും
തിരിച്ചറിയാം. ഈ വർഗ്ഗക്കാർ അവരുടെ
നിത്യജീവിതത്തിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന
കടും വർണ്ണങ്ങളും പരിഗണിക്കപ്പെടുക
തന്നെ വേണം. എന്നാൽ രാമചന്ദ്രന്റെ
ചിത്രങ്ങളിൽ മുമ്പേ തന്നെ തുടങ്ങിവെച്ചി
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രുന്ന കേരളീയമായ�ൊരു ചിത്രഭാഷയുടെ പ്രകടനം
കൂടുതൽ തീവ്രമാവുന്നതും യയാതി ത�ൊട്ടാണെന്നു
പറയാം. കേരളത്തിലെ ചുവർചിത്രങ്ങളിൽ വർണ്ണ
ങ്ങൾ വിന്യസിക്കുന്നതിലെ ക്രമം രാമചന്ദ്രനെ ഏറെ
ആകർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഥാസ്ഥിതികതയെ പൂർണ്ണമാ
യും വർണ്ണിച്ചു ക�ൊണ്ട് ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന വിഷയ
ത്തിന്റെ വൈകാരികതയ്ക്കാണ് ചുവർചിത്രം രചിച്ചവർ
പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് രാമചന്ദ്രൻ
നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ യയാതി പരമ്പരയെ മ്യൂ
റലുകളുടെ കാഴ്ചവട്ടത്തിനകത്ത് തളച്ചിട്ടുകൂട. ഇവിടെ
ജീവിതത്തിന്റെ ഐതിഹാസികമായ ആവിഷ്കാരം
ഇത്തരം ചട്ടക്കൂടുകളെ പ�ൊളിച്ച് പുറത്തു കടക്കുന്നു.
ഉൾക്കാഴ്ചകൾ കൂടുതൽ ദാർശനികമാവുന്നു.
തന്റെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ജന്മദേശമായ ആറ്റിങ്ങലിലെ
കൃഷ്ണസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിൽ കണ്ട മ്യൂറലുകൾ രാമചന്ദ്ര
ന്റെ ഏറ്റവും സജീവമായ ഓർമ്മകളാണ്. പിൽക്കാ
ലത്ത് ചുവർചിത്രങ്ങളുടെ ഘടന ഒരു ഗവേഷകന്റെ
മന�ോഭാവത്തോടെ വായിക്കാൻ രാമചന്ദ്രനെ പ്രേരി
പ്പിച്ചതും അവയിലെ കാഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ അസാധാരണ
വിതാനങ്ങളാണ്. ഒരുപക്ഷെ രാമചന്ദ്രന്റെ സർഗാത്മ
കതയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു ചുവർചിത്രങ്ങൾ
കേരളത്തിന്റേതാണ്. ശാന്തിനികേതനിൽ അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ഗവേഷണവിഷയം കേരളത്തിലെ ചുവർ
ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു. ദിയ�ോഗ�ോ റിവേറ, ഗബ്രിയേൽ
ഒറ�ോസ്കോ എന്നീ മെക്സിക്കൻ മ്യൂറലിസ്റ്റുകളുടെ

സ്വാധീനവും യയാതിക്ക് നൂതനമായ�ൊരു
പരിപ്രേക്ഷ്യം സാധ്യമാക്കാൻ രാമചന്ദ്രനെ
സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്.
യയാതി എന്ന വൃദ്ധൻ തന്റെ പൂർവകാലത്തെ
ഓർക്കുന്നതാണ് അത്യന്തം സ്വപ്നനിർഭരമായി
രാമചന്ദ്രൻ ചിത്രാഖ്യാനം നിർവ്വഹിച്ചിരിക്കു
ന്നത്. ഓർമകളിലത്രയും വൈകാരിക മുഹൂർത്ത
ങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നതിനാൽ അവയെ ശരിക്കും
ദ്യോതിപ്പിക്കാൻ പ�ോന്ന നിറവും ഭാവവുമാണ്
രാമചന്ദ്രൻ സ്വീകരിക്കുന്നത്. നിറങ്ങൾ കടും
നിറങ്ങളാണ്. ലൈംഗിക ചേഷ്ഠകളും, പ്രണ
യവും, രതിയും നിറഞ്ഞ നേത്രമുഖഭാവങ്ങളും
അത്യന്തം രത്യുദ്ദീപകമായ അംഗ വിക്ഷോഭ
ങ്ങളും ഈ ചിത്രത്തിൽ കാണാം. സ്ഥൂലത്തിൽ
മാത്രമല്ല സൂക്ഷ്മത്തിലുമുണ്ട് രതിഭാവം. സ്വന്തം
അധരം പാനം ചെയ്ത് ദാഹമടക്കാൻ ആരെയ�ൊ
ക്കെയ�ോ ക്ഷണിച്ചതുപ്പോലെ ഒരു സുന്ദരി തന്റെ
കൈവെള്ളയിൽ തണ്ണിമത്തൻ മുറിച്ചെടുത്തു
വെച്ചിരിക്കുന്നു. യയാതിയിലെ മാമരങ്ങളില�ൊ
ക്കെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പൂക്കൾ യ�ോനിപുടം
പ�ോലെയാണ്. ല�ോഹപ്പണിക്കാരി ഉലയിൽ
നിന്ന് പുറത്തെടുത്ത ല�ോഹക്കഷണത്തിനു
പുരുഷലിംഗത്തിന്റെ ആകൃതിയാണ് . ഈ
വിധം രത്യുദ്ദീപകത എമ്പാടും വായിച്ചെടുക്കാം.
സവിശേഷമായ ശൈലീകരണത്തിലൂടെയാണ്
ഇത് സാധ്യമാവുന്നത്. വർണ്ണവും സംഗീതവും

ചാലിച്ചുണ്ടാക്കിയ രാഗമാലച്ചിത്രങ്ങളുടെ സ്വാധീന
വും യയാതി ചിത്രങ്ങൾക്കു അപൂർവഭംഗി കൈവരു
ത്താൻ രാമചന്ദ്രനെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. വർണ്ണങ്ങളുടെ
ഈ ആഹ്ളാദത്തിൽ നിന്ന് സംഗീതം ഒഴുക്കുന്ന ഒരു
പ്രതീതി ചിത്രങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നു .
മനുഷ്യനെപ്പോലെ, ചിലപ്പോൾ അതിലേറെയും
സസ്യജാലങ്ങൾക്ക് യയാതി ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രാധാ
ന്യം കിട്ടുന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനെ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗം
മാത്രമാക്കി അവന്റെ കർമ്മങ്ങളെ പ്രകൃതിയിലെ
വിശാലതയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സമഗ്രമായി ദർ
ശിക്കുന്നതാണ് ഈ ചിത്രങ്ങളിലെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ
പ�ോലും അടിത്തറ. അതിനാൽ യയാതി ചിത്രങ്ങൾ
ഒരു ഭാരതീയനുമാത്രം സാക്ഷാൽക്കരിക്കാവുന്ന
രചനകളായി മാറുന്നു.
യയാതി പരമ്പരയ്ക്ക് രാമചന്ദ്രന്റെ വ്യക്തി ജീവി
തത്തിലും വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കണ്ണിന് ര�ോഗം
ബാധിച്ച് കഠിനമായ പ്രതിസന്ധികളിൽ അകപ്പെട്ട
ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് യയാതിയുടെ പിറവി.
പുറംകണ്ണുക�ൊണ്ട് കാണാനാവാത്ത പലതിനേയും
അകക്കണ്ണുക�ൊണ്ട് ദർശിക്കുകയും ആവിഷ്ക്കരിക്കു
കയും ചെയ്തതിലൂടെ കാഴ്ചയുടെ പ്രതിസന്ധികളെ
മറികടക്കാനുള്ള ആത്മീയാനുഷ്ഠാനം നിർവഹിക്കുക
കൂടിയായിരുന്നു രാമചന്ദ്രൻ ചെയ്തത്. എന്നും പറഞ്ഞു
വെക്കാം.
(ചിത്രവാർത്ത-പുന:പ്രസിദ്ധീകരണം)
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എ രാമചന്ദ്രന്റെ കലാസന്ദർഭം

ഗ്രാമീണതയുടെ
അരാഷ്ട്രീയ
ദൃശ്യപാഠങ്ങൾ
ജ�ോണി എം. എൽ.

നാട്ടിൻപുറം നന്മകളാൽ സമൃദ്ധം എന്ന ചിന്ത നഗരത്തിന്റെ ന�ോട്ടമാണ്. അവിടേ
യ്ക്കു പ�ോകാനാണ് ഗാന്ധി ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. എന്നാൽ അംബേദ്കർ ആകട്ടെ
ഗ്രാമങ്ങൾ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ കൂത്തരങ്ങാണെന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ നഗരങ്ങ
ളിലേക്കാണ് ദലിതുകൾ പ�ോകേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു. തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയൻ ആക
യാലാകണം എ. രാമചന്ദ്രൻ നഗരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും തന്റെ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക്
പ്രശ്നരഹിതമായ ഗ്രാമങ്ങളെ ക�ൊണ്ട് വരികയും ചെയ്തത്.
എ. രാമചന്ദ്രന്റെ കല വരും കാ
ലത്തിൽ എങ്ങിനെ വിലയിരുത്ത
പ്പെടും എന്ന ച�ോദ്യത്തിന് ഉത്തരം
അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏറ്റവും
വലിയ രാഷ്ട്രീയ ശരിയായിരുന്ന
മഹാത്മാ ഗാന്ധി പ�ോലും ദേശീയവും
അന്തർദേശീയവുമായ തലങ്ങളിൽ
വിമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു കാലത്തിലൂ
ടെയാണ് നാം കടന്നു പ�ോകുന്നത്.
അതെ സമയത്തു തന്നെ മഹാത്മാ
ഗാന്ധി വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തി
ലേക്ക് ഏറ്റെടുക്കപ്പെടുന്നതും നാം
കാണുന്നു. ഈ ഒരു പശ്ചാത്തല
ത്തിൽ വേണം രാമചന്ദ്രന്റെ കലയെ
ക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ നിരീക്ഷണങ്ങളും
ആരംഭിക്കേണ്ടത്. ഈ ലേഖനത്തിൽ
ഞാൻ വിഷയമാക്കുന്നത് മഹാത്മാ
ഗാന്ധിയും രാമചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള
സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരമ�ോ ആശയപരമ�ോ
ആയ ബന്ധങ്ങളല്ല, നേരെ മറിച്ച്
രാമചന്ദ്രൻ എന്ന കലാകാരൻ ഇന്നേ
വരെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രശില്പങ്ങളിൽ
തെളിയുന്ന രാഷ്ട്രീയപരത എന്നുള്ള
കാര്യമാണ്.
അര നൂറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടു നിൽ
ക്കുന്ന കലാസപര്യ നടത്തിയിട്ടുള്ള
ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചി
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ടത്തോളം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്നത് ആ
ദീർഘമായ കാലയളവുമായി സവിശേഷമായി ബന്ധ
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കാലം കലയെ കവച്ചു നിൽക്കുന്ന
ഒരു കാഴ്ച നാം കാണുന്നു. ഇങ്ങനെയ�ൊരു മനുഷ്യൻ
ഇവിടെ ഇത്രയും കാലമായി ജീവിക്കുന്നുവെന്നും കല
ചെയ്യുന്നു എന്നുമുള്ള 'അറിവ് ' നമ്മെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കലയെ മറ്റൊരു കണ്ണ് ക�ൊണ്ട് ന�ോക്കിക്കാണുവാൻ
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. എല്ലാ സംശയങ്ങളെയും വിമർശന
ങ്ങളെയും ജീവിച്ചിരുന്ന കാലയളവിന്റെ ദൈർഘ്യം
റദ്ദു ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നമുക്ക് കാണുവാൻ
കഴിയുന്നു. അതുപ�ോലെ തന്നെയാണ് പ്രതിഭയു
ടെ പ്രകാശം തെളിയിച്ചശേഷം നേരത്തെ മരിച്ചു
പ�ോകുന്ന കലാകാരരുടെ കാര്യത്തിലും സംഭവിക്കു
ന്നത്.
ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഒരു കലാകാരന്റെ ആയുർ
ദൈർഘ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലയെ വിലയിരുത്തുന്ന
തിൽ പ്രമാണമാകാറുണ്ട്. കെ. ജി. സുബ്രമണ്യൻ, എം
എഫ് ഹുസ്സൈൻ, എസ് എച്ച് റാസ , എ രാമചന്ദ്രൻ,
കൃഷേൻ ഖന്ന, സതീഷ് ഗുജ്റാൾ, ഗുലാം മുഹമ്മദ്
ഷെയ്ഖ്, വിവാൻ സുന്ദരം തുടങ്ങിയ കലാകാരന്മാർ
ഇത്തരത്തിൽ അപ്രമാദിത്വം നേടിയെടുത്തതായി
നമുക്കറിയാം. ഇവരിൽ ചിലർ വളരെ രൂക്ഷമായ
വിമർശനങ്ങൾക്ക് വിധേയരായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ
അപ്പോഴെല്ലാം ആ വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ
അവർ എടുത്തിട്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ ഉള്ള
തായി മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങിനെ ന�ോക്കുമ്പോൾ
വിമൃഷ്ടരുടെ രാഷ്ട്രീയവും കലയിൽ അവർ എടുക്കുന്ന/
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വെളിപ്പെടുത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയവും ആണ്
വിമർശനങ്ങളെ അവരുടെ നേർക്ക്
ക�ൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു.
ഈ വെളിച്ചത്തിൽ ന�ോക്കുമ്പോൾ വിമർ
ശനങ്ങൾക്ക് അതീതരായി ഏതെങ്കിലും
കലാകാരന്മാർ നിലനിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ
അതിനർത്ഥം അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ നി
ലപാടുകൾ തികച്ചും ദ്രാവകരൂപത്തിൽ
ഉള്ളതാണെന്നാണ്.
എ. രാമചന്ദ്രന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ത്
എന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ അന്വേ
ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ
ഒരു ഗാന്ധിയനായി ആണ് ഇപ്പോൾ
അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനു
ഉപ�ോദ്ബലകമായി എടുത്തു കാട്ടുന്നത്
അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗാന്ധിസ്മൃതിപര
മായ ചിത്ര-ശില്പങ്ങളാണ്. തന്റെ കലാജീ
വിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങളിലും അദ്ദേഹം
ഗാന്ധി എന്ന പ്രതീകത്തിലേയ്ക്ക് തിരികെ
പ�ോയിട്ടുണ്ട്; ഗാന്ധി എന്ന ആശയത്തി
ലേക്കാണ് ആ യാത്ര നടത്തിയിട്ടുള്ളത്
എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. പക്ഷെ
അതേക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ വിശദമായി
പിന്നാലെ സംസാരിക്കാം. ഗാന്ധി എന്ന
പ്രതീകത്തിന്റെ ഉപയ�ോഗമാണ് ഇന്ത്യ
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യിൽ പലരെയും ഗാന്ധിയന്മാരായ കലാകാരന്മാർ
ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ
ഒരു അമൂർത്ത പശ്ചാത്തലമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു.
ഇത് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്കാലത്തേ
ക്കും രാഷ്ട്രീയശരികളിൽതന്നെ നിൽക്കുവാനുള്ള ഒരു
പാസ്പോർട്ട് ആണ്. പലരും അത് വലിയ�ൊരളവിൽ
തങ്ങളുടെ അരാഷ്ട്രീയത മറയ്ക്കുവാൻ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമര കാലഘട്ടത്തെ വളരെ
അടുത്ത് നിന്ന് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരാൾ എന്ന
നിലയിൽ എ രാമചന്ദ്രൻ ഗാന്ധിയൻ ആദർശങ്ങ
ളിൽ മുഗ്ധനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ തെറ്റില്ല.
ഇത് കെ ജി സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ കാര്യത്തിലും ശരി
യായിരുന്നു. എന്നാൽ ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങൾ
പിൽക്കാലത്ത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായ
ഇതര രാഷ്ട്രീയ ധാരയുമായി ഇഴചേരുന്നതും ഇഴപിരി
യുന്നതും ഒന്നും ഈ കലാകാരന്മാർ തിരിച്ചറിയുകയ�ോ
തിരിച്ചറിഞ്ഞെങ്കിൽത്തന്നെ അവയെ നേരിട്ട് അഭി
സംബ�ോധന ചെയ്യുകയ�ോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതാണ്
സത്യം. ഈ കലാകാരന്മാരുടെ ഗുരുവായ രാംകിങ്കർ
ബെയ്ജ്, ഗാന്ധിയൻ ആശയങ്ങളെ അല്പം സംശയ
ത്തോടുകൂടിയാണ് വീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്ന് വേണം
മനസ്സിലാക്കാൻ കാരണം ഗാന്ധിയുടെ അഹിം
സാവാദം നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ വലിയ�ൊരു
ഹിംസയുടെ മുകളിൽ ആണെന്ന അർത്ഥത്തിലാണ്
രാംകിങ്കർ ബെയ്ജ് ഗാന്ധിയെ ശിൽപീകരിച്ചിട്ടുള്ള

ത്. അതെ സമയം ബുദ്ധിസ്റ്റ് വിഷയ
ങ്ങൾ വളരെ ശക്തമായി രാംകിങ്കറിൽ
ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതും കാണാം.
അംബേദ്കർ-ഗാന്ധി സംഘർഷം
ഇന്ത്യൻ കലയിൽ 1930 കളിൽ തിരിച്ച
റിഞ്ഞ ഒരേ ഒരു കലാകാരനായിരുന്നു
രാംകിങ്കർ ബെയ്ജ്.
രാമചന്ദ്രനും കെ. ജി. സുബ്രഹ്മണ്യ
നും രാംകിങ്കർ ബെയ്ജിനെയാണ്
തങ്ങളുടെ മാതൃകാ വ്യക്തിത്വം ആയി
കാണുന്നത്. അതെ സമയം തികച്ചും
'സബ്ലിമിനൽ' എന്ന് പറയാവുന്ന തര
ത്തിൽ അവർ നന്ദലാൽ ബ�ോസിനെ
അവരുടെ കലയിൽ സ്വീകരിക്കുകയും
ബെയ്ജിനെ തങ്ങളുടെ പ്രാക്റ്റിസിൽ
നിന്ന് പുറന്തള്ളുകയുമാണ് ചെയ്തിരി
ക്കുന്നത്. വളരെയധികം വ്യക്തമായ
രാഷ്ട്രീയബ�ോധത്തോടെയാണ് എ
രാമചന്ദ്രൻ തന്റെ സജീവമായ കലാജീ
വിതം തുടങ്ങുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും
അറുപതുകളിലും എഴുപതുകളിലും ചെയ്തി
രുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ ഒക്കെയും അദ്ദേഹം
നെഹ്രുവിയൻ ആശയങ്ങളുടെ ഇച്ഛാഭംഗ
ത്തെ വ്യക്തമാക്കുന്നതും അസ്തിത്വവാദപ
രവുമായ ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നു. തലയില്ലാ
ത്ത രൂപങ്ങളുടെ ഭീഷണമായ കബന്ധ
നൃത്തം ല�ോകത്ത് അന്നുണ്ടായി വന്ന
മൂന്നാംല�ോക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും
രണ്ടാം ല�ോക മഹായുദ്ധം ല�ോകത്ത്
ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകളെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ
ആകാംക്ഷപ്പെടുന്നതാണ്. ല�ോകം യുദ്ധ
ത്തിന്റെയും ആണവഭീഷണിയുടെയും
മുൾമുനയിൽ നിൽക്കുന്ന എഴുപതുകളിൽ
അദ്ദേഹം 'ന്യൂക്ളീയർ രാഗിണി'യും
'അനാട്ടമി ലെസ്സ'നും ഒക്കെ വരച്ചു.
അതുപ�ോലെ തന്നെ ഹിറ്റ്ലറിനെ തന്റെ
കലയിലേയ്ക്ക് ഒരു പ്രതി- പ്രതിരൂപമാ
യി സന്നിവേശിപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞു.
1984 എന്നത് രാമചന്ദ്രന്റെ കലാജീ
വിതത്തിലും രാഷ്ട്രീയ ബ�ോധത്തിലും
വലിയ�ൊരളവു മാറ്റം വരുത്തുന്നത്
നാം കാണുന്നു. ആ വർഷത്തിലാണ്
അദ്ദേഹം തന്റെ മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്ന്
പറയാവുന്ന 'യയാതി' എന്ന ചിത്രം
വരയ്ക്കുന്നത്. ഗ�ോഗാൻ എന്ന ചിത്രകാ
രൻ 'നമ്മൾ ആരാണ്, എവിടെ നിന്ന്
വരുന്നു, എങ്ങോട്ടു പ�ോകുന്നു' എന്നൊരു
ചിത്രം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
ഒടുവിൽ വരച്ചിരുന്നു. ഗ�ോഗാന്റെ കൗ
മാരപ്രായക്കാരിയായ മകളുടെ മരണം
ആയിരുന്നു ആ ചിത്രത്തിന്റെ പ്രച�ോദ
നം എന്ന് കലാചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെ
ടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതെ സമയം, ഇന്ന്
ജനിതകപഠനങ്ങൾ സജീവമായിരിക്കു
ന്ന വേളയിൽ മനുഷ്യന്റെ പരിണാമത്തി

നന്ദലാൽ ബ�ോസ്

രാംകിങ്കർ ബെയ്ജ്
നെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ചിത്രീകരണമായിപ്പോലും നമുക്ക്
അതിനെ കാണാൻ കഴിയും. ഏകദേശം അത്തര
മ�ൊരു രീതിയാണ്, മനുഷ്യന്റെ മൂന്ന് അവസ്ഥകൾ
ആണ് ഉഷസ്, മദ്ധ്യാഹ്നം, സന്ധ്യ എന്നിങ്ങനെയു
ള്ള വിഭജനങ്ങളിലൂടെ യയാതി എന്ന ചിത്രത്തിൽ
രാമചന്ദ്രൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ഇന്ത്യൻ കലയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് ഈ
ചിത്രമായിരുന്നു. ഗ�ോഗാന്റെ പ്രേരണ തന്റെ മകളുടെ
മരണമായിരുന്നു എങ്കിൽ രാമചന്ദ്രന് ഈ ചിത്രത്തി
ന് പ്രേരകമായി വന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് പ�ൊടുന്നനെ
കണ്ണിനു ബാധിച്ച ഒരു ര�ോഗമായിരുന്നു എന്ന് സൂചി
പ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. താൻ അന്ധനാകുമ�ോ എന്ന ഒരു
തരം കാസ്ട്രേഷൻ ആങ്സൈറ്റി രാമചന്ദ്രനെ ഈ
അവസരത്തിൽ ബാധിച്ചിരുന്നതായി പറയുന്നു.
ഇതേ വർഷത്തിലാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ക�ൊല്ലപ്പെടു
ന്നത്. തുടർന്ന് ഡൽഹിയിൽ അരങ്ങേറിയത് വമ്പിച്ച
നരഹത്യയായിരുന്നു. ക�ോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ
ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സിക്കുകാരെ പച്ചയ്ക്കു ക�ൊന്നൊടു
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ക്കുക എന്ന ഭീകരാവസ്ഥ ഡൽഹിയിൽ
ഉണ്ടായി. തന്റെ വീടിന്റെ ബാൽക്കണി
യിൽ നിന്നുക�ൊണ്ട് ഈ കൂട്ടക്കൊല
കാണുകയും അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ
ആഘാതവും നിസ്സഹായതയും അനുഭവി
ക്കുകയും ചെയ്തത�ോടെയാണ് കല ക�ൊണ്ട്
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇടപെടാൻ കഴിയില്ലെ
ന്നും കലയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയത്തെ നിയന്ത്രിക്കാന�ോ
വഴിമാറ്റിവിടാന�ോ കഴിയില്ലെന്നും താൻ
തിരിച്ചറിഞ്ഞതായി രാമചന്ദ്രൻ എന്നോട്
ഒരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞി
ട്ടുണ്ട്. അത�ോടെയാണ് താൻ രാഷ്ട്രീയ കല
ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു
പറഞ്ഞു. ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ
രാഷ്ട്രീയത്തെ കലയ്ക്കു പുറത്തുള്ള ഒന്നായി
കാണാനുള്ള ഒരു പ്രവണത അദ്ദേഹ
ത്തിൽ ഉണ്ടായി. തുടർന്നാണ് രാമചന്ദ്രന്റെ
കലയിൽ വളരെ വ്യക്തമായ മാറ്റങ്ങൾ
ഉണ്ടാകുന്നതും അത് പ്രകൃതി, ഗ്രാമം,
ഗ്രാമീണർ, താമരക്കുളം തുടങ്ങിയ പൂർവ
നിർമ്മിത വിഷയങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നതും.
രാഷ്ട്രീയത്തെ കലയിൽ നിന്ന് വേർ
തിരിച്ചു മാറ്റുക എന്നതിനർത്ഥം കലയെ
സവിശേഷമായ ഒരിടത്തു മാത്രം ഉത്പാദി
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പ്പിക്കുകയും സവിശേഷമായ ഇടങ്ങളിൽ മാത്രം
ആസ്വദിക്കപ്പെടുകയും ഉപഭ�ോഗം ചെയ്യപ്പെടു
കയും ചെയ്യുക എന്നത് കൂടിയാണ്. അതിന്റെ
സാമൂഹ്യമായ എല്ലാ ഉപയ�ോഗങ്ങളും റദ്ദു
ചെയ്യപ്പെടുകയും അവിടേയ്ക്ക് സാംസ്കാരികമായ
ഒരു ഉപയ�ോഗം മാത്രം കടന്നു വരികയും ചെയ്യും.
രാമചന്ദ്രൻ ഇതേ അവസരത്തിൽത്തന്നെ
നേരത്തെ തന്നെ തന്നിലുള്ള ഒരു താത്പര്യമായ
കേരളത്തിലെ ചുവർചിത്രകലകളെക്കുറിച്ചുള്ള
പഠനം ഗൗരവമായി എടുക്കുകയും രാജാ രവിവർ
മ്മയിലേയ്ക്ക് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ നൽകുകയും ചെയ്തു.
ഇത് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ശ്രദ്ധ തിരിക്കൽ
എന്നതിലുപരി അബ�ോധാത്മകമായി രാഷ്ട്രീയ
ത്തെ പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിൽ ഉള്ള
ഒരു പുനരുത്ഥാനപരമായ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെ
ബദൽ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമായി മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കുന്ന
തുമായിരുന്നു. ഇത് അജന്തയിലെ ചിത്രങ്ങളെ
പകർത്തിയെഴുതിയ നന്ദലാൽ ബ�ോസിന്റെ
പ്രൊജെക്റ്റുമായി വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന
ഒന്നായിരുന്നു. അത�ൊരുതരം റിവൈവലിസം
ആയിരുന്നെന്നു നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം. അതെ
സമയം അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ രാംകി
ങ്കർ ബെയ്ജ് നടത്തിയിട്ടും ഇല്ല.
രാജസ്ഥാനിലെ ബനേശ്വർ എന്ന ഗ്രാമമാണ്
തന്റെ ഭൂമികയായി രാമചന്ദ്രൻ തെരഞ്ഞെടുക്കു
ന്നത്. അവിടെയുള്ള ല�ോഹാർ വിഭാഗത്തിൽ
പ്പെട്ട യുവതികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു ക�ൊണ്ട്
തുടങ്ങിയ രാമചന്ദ്രൻ ക്രമേണ അവിടത്തെ
ഭൂപ്രകൃതിയ�ോടും ഇതര സവിശേഷതകള�ോടും
പ്രതികരിച്ചു തുടങ്ങി. അങ്ങിനെയാണ് താമരക്കു
ളം എന്ന ആശയം അദ്ദേഹത്തിൽ എത്തുന്നത്.
കൃത്യമായ അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ല�ോഹാ
റുകള�ോ ഭീലുകള�ോ സാന്താളുകള�ോ ഹിന്ദുക്കൾ
അല്ല. അതിനാൽ രാമചന്ദ്രൻ അവരെ ഹിന്ദുത്വ
യുടെ പ്രതിരൂപങ്ങൾ ആയി വരയ്ക്കുകയായിരുന്നു
എന്ന് പറയുക വയ്യ. എന്നാൽ സാമൂഹികമായ
ഉപയ�ോഗമില്ലായ്മയിലേയ്ക്ക് പ�ോവുക വഴി രാമ
ചന്ദ്രന്റെ ചിത്രങ്ങൾ സാംസ്കാരികമായി അരാ
ഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട സുന്ദരചിത്രങ്ങൾ മാത്രം
ആകാനുള്ള പ്രവണത തുടർച്ചയായി കാട്ടുവാൻ
തുടങ്ങി. അങ്ങിനെ അരാഷ്ട്രീയവൽക്കരിക്കപ്പെ
ട്ട ഒരു ചിത്രതലത്തിലേയ്ക്ക് രാമചന്ദ്രൻ തന്റെ
ആത്മകഥകൂടി ഒരു അവതാരത്തിന്റെ വിവിധ രൂ
പങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ വരച്ചു ചേർത്തു. അതെ
സമയത്തു തന്നെ ഹൈന്ദവ ഇതിഹാസമായ
മഹാഭാരതത്തിൽ നിന്നുള്ള ചില രംഗങ്ങളെ
അദ്ദേഹം ശില്പരൂപത്തിൽ ആക്കുകയും ചെയ്തു.
മഹാഭാരതത്തോടുള്ള ഒരു വിമർശനാത്മക
സമീപനം എന്ന നിലയിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെടാ
യ്കയാൽ അവ മഹാഭാരതം ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടും
മനസ്സിലാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന തലങ്ങളിലേ
ക്ക് കടക്കുകയും ചെയ്തു.
അങ്ങിനെ ഒരു സംക്രമണ സാധ്യതയ്ക്ക് ഉത്ത
രവാദി രാമചന്ദ്രൻ അല്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിച്ചു
പറയാം. എങ്കിലും അരാഷ്ട്രീയത കലയുടെ
മുഖമുദ്രയാകുമ്പോൾ അവയെ ദുരുപയ�ോഗം

നഗരത്തിന്റെ ക്രൂരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രയ�ോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ചു ക�ൊണ്ട്
രാമചന്ദ്രൻ ചേക്കേറുന്നത് ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്വച്ഛതയിലേക്കാണ്. അവിടെ
യാണ് അദ്ദേഹം ല�ോഹാർ, ഭീൽ യുവതികളെയ�ൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത്.
അതെ സമയം യയാതിയില�ൊഴികെ അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നുള്ള പുരുഷ
ന്മാരുടെ രൂപങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളിലും ശില്പങ്ങളിലും ഒരേ ഒരു പുരുഷനേയുള്ളൂ, അത് വിരാട്
രൂപനായി നിൽക്കുന്ന കലാകാരന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്.
ചെയ്യാനുള്ള സാദ്ധ്യതകൾ കൂടുതലായി
വരുന്നു; പ്രത്യേകിച്ചും കലയെ ഒരു പാഠം
എന്ന നിലയിൽ നാം കാണുമ്പോൾ.
മറ്റൊരു പ്രധാന വിഷയം എന്നത് നഗര
ത്തിന്റെ ക്രൂരമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രയ�ോഗങ്ങളെ
ഉപേക്ഷിച്ചു ക�ൊണ്ട് രാമചന്ദ്രൻ ചേക്കേറു
ന്നത് ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്വച്ഛതയിലേക്കാണ്.
അവിടെയാണ് അദ്ദേഹം ല�ോഹാർ, ഭീൽ
യുവതികളെയ�ൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്നത്.
അതെ സമയം യയാതിയില�ൊഴികെ
അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്നുള്ള പുരുഷന്മാരു
ടെ രൂപങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നില്ല എന്നത്
ശ്രദ്ധേയമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങ
ളിലും ശില്പങ്ങളിലും ഒരേ ഒരു പുരുഷനേ
യുള്ളൂ അത് വിരാട് രൂപനായി നിൽക്കുന്ന
കലാകാരന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്. ഇത്
രാമചന്ദ്രന്റെ കലയെ പ്രശ്നവത്കൃതമായ
ഒരു മേഖലയിലേയ്ക്ക് ആനയിക്കുന്നു.
ഈ സ്ത്രീകളെല്ലാം അപ്പോൾ ഒരു പുരുഷ
ന�ോട്ടത്തിന്റെ 'ഇരകൾ' ആയി മാറാനുള്ള
വിമർശന സാധ്യത അവിടെ പ�ൊങ്ങി
വരുന്നു. രാമചന്ദ്രൻ ആ ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു
അന്തേവാസിയല്ല അദ്ദേഹം അവിടത്തെ
സന്ദർശകനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല
യിലൂടെ വിടരുന്ന ആ ഗ്രാമവും അവിടു
ത്തെ സ്ത്രീകളും എല്ലാം വിലാസവതികളും
യാത�ൊരു ജീവിതപ്രശ്നവും ഇല്ലാത്തവരുമാ
യാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
ഇവിടെയാണ് ഗ്രാമം- നഗരം എന്ന
ദ്വന്ദം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള കപടമായ ഒരു വ്യവ
ഹാരം പുറത്തു വരുന്നത്. നാട്ടിൻപുറം നന്മ
കളാൽ സമൃദ്ധം എന്ന ചിന്ത നഗരത്തിന്റെ
ന�ോട്ടമാണ്. അവിടേയ്ക്കു പ�ോകാനാണ്
ഗാന്ധി ആഹ്വാനം ചെയ്തത്. എന്നാൽ
ഡ�ോക്ടർ അംബേദ്കർ ആകട്ടെ ഗ്രാമങ്ങൾ
ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ കൂത്തരങ്ങാണെന്നും
യഥാർത്ഥത്തിൽ നഗരങ്ങളിലേക്കാണ്
ദലിതുകൾ പ�ോകേണ്ടതെന്നും പറഞ്ഞു.
തികഞ്ഞ ഗാന്ധിയൻ അകയാലാകണം
രാമചന്ദ്രൻ നഗരങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും
തന്റെ ചിത്രങ്ങളിലേക്ക് പ്രശ്നരഹിതമായ
ഗ്രാമങ്ങളെ ക�ൊണ്ട് വരികയും ചെയ്തത്.
അതെ സമയം പുതിയകാലത്തെ

വിമർശന രീതിശാസ്ത്രം ഇതിനെ പ്രശ്നവൽക്കരി
ക്കാൻ ഉദ്യമിച്ചേയ്ക്കും കാരണം നഗരത്തിൽ ഏറ്റവും
പ്രാധാന്യത്തോടെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യേണ്ട
രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച്
പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതമെന്നു ത�ോന്നിപ്പിക്കുന്ന
ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധയെ കലാകാരൻ മാറ്റുമ്പോൾ
അവിടെ ഒരു വ്യാജമായ സുരക്ഷിതത്വ ബ�ോധമാണ്
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നത്. ഈ സുരക്ഷിതത്വ ബ�ോധ
ത്തെയാണ് രാം കിങ്കർ ബെയ്ജ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
സാന്താൾ ഫാമിലി എന്ന വിശ്രുത ശില്പത്തിലൂടെ
തകർത്തു കളഞ്ഞത്. രാമചന്ദ്രൻ തീർച്ചയായും ഈ
ഒരു ന�ോട്ടത്തോടെ ആയിരിക്കില്ല ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക്
പ�ോയിട്ടുള്ളത്; പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രപാ
ഠങ്ങൾ അവശേഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള
സങ്കീർണ്ണമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നങ്ങൾ ആണ്.
രാമചന്ദ്രന്റെ കലയെ അതീവശ്രദ്ധയ�ോടെ
കഴിഞ്ഞ കുറെ ദശകങ്ങളായി വീക്ഷിച്ചു വരുന്ന ഒരു
വിമർശകനായ എനിയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല ഈ
വിമർശനങ്ങളാൽ റദ്ദു ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന്
അശേഷം ആഗ്രഹമില്ല. മറിച്ച് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ
പറഞ്ഞത് പ�ോലെ, ചില കലാകാരന്മാർക്ക് ആയുർ
ദൈർഘ്യം ക�ൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന അപ്രമാദിത്വം
പലപ്പോഴും അവരുടെ കലയെ ശരിയായ രീതിയിൽ
കാണാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. രാമച
ന്ദ്രൻ ഞാൻ മുന്നോട്ടു വെച്ച വിമർശന സാധ്യതകൾ
ക്കൊന്നും ഉത്തരം നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല; എന്നാൽ
ഇത്തരം ച�ോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളിലൂടെയായി
രിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കല വരുന്ന നാളുകളിൽ
നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുക
എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഗാന്ധി വിമർശന വിധേയ
നായത�ോടെയാണ് അതുവരെ ഒളിഞ്ഞിരുന്ന പല
സാധ്യതകളും പുറത്തുവന്നത്. പലർക്കും ക�ൊഗ്നിറ്റീവ്
ഡിസ�ോനൻസ് (cognitive dissonance) എന്നൊരു
പ്രശ്നം ഉള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു; അതായത്
പുതിയ�ൊരു വീക്ഷണക�ോൺ വരുന്നത�ോടെ പഴയ
തിനെ പുനഃപരിശ�ോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ ഉള്ള
വൈമുഖ്യം മൂലം പുതിയ സമീപനങ്ങളെത്തന്നെ റദ്ദു
ചെയ്തു കളയുന്ന രീതി. അത് രാമചന്ദ്രന്റെ കാര്യത്തിൽ
ഉണ്ടാകരുതെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പുതിയ
വിമർശന രീതീശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കല പുതിയ തലങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങട്ടെ എന്ന് ഞാൻ
ആശിക്കുന്നു
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കലാചരിത്രാന്വേഷണം

മേത്തന്മണി
ചരിത്രവും ആഖ്യാനവും
ഡ�ോ. ഉമർ നിസാറുദ്ദീൻ

സമയത്തിന്റെ
ശില്പവത്കരണമാണ്
മേത്തന്മണി.
ബഹുസ്വരതയുടെ
മുന്തിയ അടയാളം.
തിരുവനന്തപുരത്തെ
പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര
സമീപം സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന
ഘടികാരശില്പം
മേത്തന്മണിയുടെ
ചരിത്രസന്ദർഭത്തെ
വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.
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തി

രുവിതാംകൂറിലെ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തെപ്പറ്റിയുള്ള
പ്രചാരമുള്ള ഒരു പാഠം പദ്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രവുമാ
യി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നത് കൗതുകകരമാണ്. ഹൈദർ
അലിയുടെ മുഖസാദൃശ്യമുള്ള കരയുന്ന ഒരു രൂപത്തിൽ, രണ്ടു
മുട്ടനാടുകൾ വന്നിടിച്ചു സമയം അറിയിക്കുന്നതാണ് മേത്തന്മ
ണിയുടെ രൂപവും ധർമവും. ഇതിനു പിന്നിലെ ക്രിയാത്മകമായ
ചേത�ോവികാരം ഒരിക്കലും മതസ്പർദ്ധയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നി
ല്ല. വൈദിക സ്വഭാവമുള്ള ഒരു അമ്പലത്തിൽ മുസ്ലിംകളുമായി
ബന്ധപ്പെട്ട ശില്പം ഉണ്ടാവുക സാധാരണമല്ല.
മേത്തന്മണി സമയത്തിന്റെ പ്രതിഷ്ഠാപനമാണു. സമയം
ശില്പത്തിൽ മൂർത്തമാകുന്നു. അതേ ശില്പം ഘടികാര രൂപത്തിൽ
വീണ്ടും സമയത്തെ കുറിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ വിവിധവിഭാഗങ്ങളി
ലുള്ള മനുഷ്യർ കാലാകാലങ്ങളായി ഒരുമിച്ചു ജീവിച്ചതിന്റെ സാ
ക്ഷ്യപത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിലവിലുള്ള വിവിധ കലണ്ടർ സമ്പ്ര
ദായങ്ങൾ എന്നു അമർത്യാ സെൻ തന്റെ `The Argumentative
Indian' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറയുന്നു'. മുസ്ലിംകൾ പാലിക്കുന്ന
ഹിജ്റ വർഷം 1000- ൽ , അഥവാ ക്രിസ്തുവർഷം 1591- ൽ ,
ഇന്ത്യ ഭരിച്ചിരുന്നതു മതേതര ആശയങ്ങളിൽ തത്പരനായി
രുന്ന അക്ബർ ആയിരുന്നു എന്നും സെൻ എടുത്തു പറയുന്നു .
ദീൻ ഇലാഹി എന്ന വിശ്വാസ സംഹിതയ�ോട�ൊപ്പം `താരിഖ്
ഇലാഹി ' എന്ന കലണ്ടർ സംയുക്തവും അക്ബർ വികസിപ്പിച്ചി
രുന്നതായി അമർത്യാ സെൻ പറയുന്നു. ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ
മറ്റൊരു സമയത്തെ സന്നിവേശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ മേത്തന്മണി
യിലും കാണാം .
ഉറുദു സംസാരിക്കുന്ന ധക്കിനി (ദക്ഷിണ എന്നർത്ഥം വരുന്ന)
വിഭാഗത്തിലെ മുസ്ലിംകൾ ദിവാൻ പദവി വരെ അലങ്കരിച്ചിരുന്ന
ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ നാട്ടുരാജ്യമായിരുന്നു തിരുവിതാംകൂർ1. മത
സ്പർധയല്ല, മറിച്ചു രാജ്യഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വികാര രൂപീ
കരണമാണ് മേത്തന്മണിയുടെ സാമാന്യ ധർമം എന്നൂഹിക്കാം.
``മൈസൂർ കടുവയിത�ൊക്കെ പണ്ടേ പെരുംപ്രാതലിനാക്കിയേ
നെ’’ എന്നാണു സഹ്യപർവ്വതത്തെപ്പറ്റി ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
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മേത്തന്മണി (വിശദാംശം)

തന്റെ `മലയവിലാസം‘ എന്ന കവിത
യിൽ പറയുന്നത്. മൈസൂർ സുൽത്താന്മാ
ര�ോടുള്ള വിപ്രതിപത്തി മേത്തന്മണിയിൽ
പ്രകടമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് തിരിഞ്ഞു
ന�ോക്കുമ്പോൾ, വൈഷ്ണവമായ ഒരു
ഇടത്തിൽ ഇസ്ലാമികമായ സമയം കട
ന്നുവരുന്ന അപൂർവ നിമിഷം കൂടിയാണ്
മേത്തന്മണി.
`മേത്തന്മണി ' എന്ന പേരാണ് പലർ
ക്കും അപകീർത്തിപരമായി ത�ോന്നുന്നത്.
`മേത്തൻ ' എന്ന പദത്തിന്റെ ഉദ്ഭവ
ത്തെപ്പറ്റി `മ്ലേച്ഛന്മാർ' `മേൽത്തരക്കാർ'
തുടങ്ങി പല വാദങ്ങളും പ്രചാരത്തിലു
ണ്ട്. മേത്തൻ എന്ന് അഭിമാനപൂർവം
സ്വന്തം പേരിന�ോട് ചേർക്കുന്നവരുമുണ്ട്.
സെൻസസ് രേഖകളിലും മറ്റും `മേത്ത
ന്റെ’ രാഷ്ട്രീയമായി കൃത്യതയുള്ള പദം
`ഷാഫി മുസ്ലിം' എന്നാണ്. `ഷാഫി മുസ്ലിം
മണി' എന്ന പേര് ഇതു നിർമിച്ചവർക്കു
ഉചിതമായി ത�ോന്നിക്കാണാൻ ഇടയില്ല.
ക�ൊടുങ്ങല്ലൂർ ഭരണി മുതലായ ശബ്ദ പ്രതി
ഷ്ഠാപനങ്ങൾക്കു ഇന്നത്തെ യൂട്യൂബ് യുഗ
ത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ
ക�ോണിൽ കൂടിവേണം ഈ ശില്പത്തെയും
ന�ോക്കിക്കാണാൻ. വിക്ടോറിയൻ ശ്ലീലാ
ശ്ലീലങ്ങളില്ലാതിരുന്ന ഒരു ല�ോകത്തേക്കു
ആധുനികതയുടെ യുക്തി കെട്ടിവലിക്കുക
സാധ്യമല്ലതന്നെ.
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ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഇസ്ലാമ�ോഫ�ോബിയ തുട
ങ്ങിയ സംജ്ഞകളുമായി ചേർത്തുവയ്ക്കുമ്പോൾ മേ
ത്തന്മണി കേരളത്തിന്റെ കലാസാമൂഹിക അന്ത
രാളത്തിലെ ഒരു വലിയ സാന്നിധ്യമായി മാറുന്നു.
ഇതിൽ എത്രത്തോളം കഴമ്പുണ്ട് എന്നതാണ്
നമ്മുടെ അന്വേഷണം. ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിംകൾ
എക്കാലവും തങ്ങളുടെമേൽ അടിച്ചേല്പിക്കപ്പെട്ട
വിഗ്രഹഭഞ്ജനത്വര മുതലായ ചരിത്രവിരുദ്ധമായ
ആര�ോപണങ്ങൾക്കു പുല്ലുവില കല്പിച്ചുക�ൊണ്ടു
കലാനിർമാണപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരു
ന്നതായി നമുക്കു കാണാം .
തമാശ ഏറ്റവും മാനുഷികമായ ഒരു ചേഷ്ടയാ
ണ് എന്നു ഒൻറി ബെർഗ്സൺ `Laughter: an
essay on the meaning of the comic' എന്ന തന്റെ
പഠനത്തിൽ പറഞ്ഞുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. സചേതനമായ,
മാനുഷികാംശമുള്ള അസ്തിത്വങ്ങൾക്കു മാത്രമേ
ഹാസ്യരസം ഉത്പ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. ഒരു
വൃക്ഷം ഒരിക്കലും നമ്മിൽ ചിരി ഉണർത്തുന്നില്ല.
മൃഗങ്ങളിലെയും മാനുഷികാംശമാണ് നമ്മെ
ചിരിപ്പിക്കുന്നതു . അരിസ്റ്റോട്ടിൽ `ക�ോമഡി'
എന്നൊരു പുസ്തകം എഴുതിയിരുന്നുവെന്നും
അതു നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ,
ദുരന്ത ആഖ്യാനങ്ങൾക്കൊപ്പം (tragedy)
ഹാസ്യത്തിനും അതേ പ്രാധാന്യം കൈവന്നി
രുന്നേനെ എന്നു ഉംബെർട്ടോ ഇക്കോ, തന്റെ
വിഖ്യാതമായ ` റ�ോസാപുഷ്പത്തിന്റെ പേരു'
എന്ന കൃതിയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. എല്ലാക്കാലത്തും
കലയുടെ വിളുമ്പുനിലങ്ങളിൽ പിന്നാക്കാവസ്ഥ
യിലായിരുന്നു ഹാസ്യം. ഹാസ്യത്തിന്റെ പ�ൊതു
വിലുള്ള അവർണ സ്വഭാവത്തെ മുസ്ലിം സമുദായ
ത്തിന്റെ പ�ൊതുവിലുള്ള പിന്നാക്കാവസ്ഥയുമായി

പിച്ചളയില് തീര്ത്ത ഇന്ത്യന് കലണ്ടറിന്റെ മാതൃക

ബാബരി മസ്ജിദ് ധ്വംസനം, ബാമിയാൻ ബുദ്ധശില്പങ്ങളുടെ തകർക്കൽ
മുതലായ സംഭവങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും വിഗ്രഹഭ
ഞ്ജന യുക്തികൾക്കും പുതിയ മാനങ്ങളും പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളും കൈവരുന്നു.
ശ്രേണീബദ്ധമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ മറ്റൊരു സമുദായത്തെ ഉൾപ്പെ
ടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യവും നവ�ോത്ഥാനത്തിനു മുമ്പുള്ള കേരളത്തിൽ ഈ
സമയ പ്രതിഷ്ഠാപനം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്.

കൂട്ടിവായിക്കുമ്പോഴാണ് മേത്തന്മണി
അവഹേളനത്തിന്റെയും അപഹാസ്യ
ത്തിന്റെയും പ്രതിരൂപമായിത്തീരുന്നതു.
മുസ്ലിം സ്വത്വം പ്രശ്നവത്ക്കരിക്കപ്പെടുന്ന
ഒരു കാലത്തു നിന്നും ഭൂതകാലത്തിന്റെ
ചൂണ്ടുപലകകൾ തേടുന്നവർക്കു പ്രഹേളി
കകൾ പെരുകുന്നു.
പാർശ്വവത്ക്കരിക്കുകയല്ല, മറിച്ചു
മനുഷ്യസമയത്തിന്റെ ഘടനയിൽ
ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് മേത്തന്മണി
ഇത്തരുണത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. മുസ്ലിംകൾ
വരാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരിടത്തിൽ,
മനുഷ്യസഹായമില്ലാതെ ഓട്ടോമാറ്റിക്
ആയി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ പ്രതിഷ്ഠാപ
നത്തിലൂടെ ഹാസ്യം എന്ന വികാരമാണു
മുഖ്യമായും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്, അപഹാസം
അല്ല. എല്ലാം സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ
പ്രിസത്തിൽകൂടെ കാണുമ്പോൾ സംഭവി
ക്കുന്ന പരിണാമങ്ങളാണിവ. ബാബരി
മസ്ജിദ് ധ്വംസനം, ബാമിയാൻ ബുദ്ധശി
ല്പങ്ങളുടെ തകർക്കൽ മുതലായ സംഭവങ്ങ
ളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും
വിഗ്രഹഭഞ്ജന യുക്തികൾക്കും പുതിയ
മാനങ്ങളും പരിപ്രേക്ഷ്യങ്ങളും കൈവരു
ന്നു. ശ്രേണീബദ്ധമായ ഒരു സമൂഹത്തിൽ
മറ്റൊരു സമുദായത്തെ ഉൾപ്പെടുത്തുക
എന്ന ലക്ഷ്യവും നവ�ോത്ഥാനത്തിനു
മുമ്പുള്ള കേരളത്തിൽ ഈ സമയ
പ്രതിഷ്ഠാപനം നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്.
(ശ്രീനാരായണഗുരുവിന്റെ അരുവിക്കര
പ്രതിഷ്ഠയും ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രതി
ഷ്ഠാപനം തന്നെയാണ്.) സമയത്തിന്റെ
മൂർത്തീഭാവമായി സാമൂഹികപരിസരം
വരുന്ന ശില്പങ്ങള�ോ പ്രതിഷ്ഠാപനങ്ങള�ോ
വിരളമാണ്. ക്രിസ്റ്റ്യൻ മാർക്ലെയ്യുടെ 2010
ൽ പൂർത്തീകരിച്ച `ദി ക്ലോക്ക് ’ എന്ന,
ല�ോകസിനിമയിലെ സമയസൂചകങ്ങൾ
ചേർത്ത് നിർമിച്ച 24 മണിക്കൂർ നീണ്ട
പ്രതിഷ്ഠാപനം, സ്മരണീയമാണ്.
ഇന്ത്യയിൽ മതങ്ങൾ എണ്ണയും

വെള്ളവും പ�ോലെ വേറിട്ട് കിടന്നു എന്ന കിപ്ലിംഗ്
യുക്തിയെ ഖണ്ഡിച്ചു ക�ൊണ്ട് അനന്തമായ ആത്മീയ
സമയം ഘടികാരത്തിൽ തളംകെട്ടി കിടക്കുന്നു. രണ്ടു
ആത്മീയ ധാരകൾ തമ്മിലുള്ള സമ്പർക്കം ഇവിടെ
സംഭവിക്കുന്നു. ശബരിമലയിലും വാവരുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട മിത്തിലൂടെ വിശ്വാസ സംഹിതകളുടെ സമന്വ
യം സാധ്യമാകുന്നുണ്ട്. തമിഴ്നാട്ടിലെ നാഗപട്ടണം
ജില്ലയിലെ ദ്രൗപതി അമ്മൻ ക�ോവിലിൽ മുഠാള
റാവുത്തർ എന്നൊരു സംരക്ഷക മിത്തിന്റെ അവാ
ന്തര പ്രതിഷ്ഠയുണ്ട്.
മേത്തന്മണി കഴിഞ്ഞുപ�ോയ ഒരു കാലത്തിന്റെ
സാമൂഹികബന്ധങ്ങളെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.2. പത്തൊ
മ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തിരുവിതാംകൂറിൽ നിലനിന്നി
രുന്ന ഉത്പാദക ബന്ധങ്ങളുടെ സൂചകമായിട്ടാണു
മേത്തന്മണി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. പശു ദേശീയ
ബിംബമാകുന്നതും, ആട് മുസ്ലിം ജൈവികതയുടെ
സൂചകമാകുന്നതും സമകാലിക രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ വി
ടിപ്പു സുൽത്താൻ
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ധിവൈപരീത്യമാണു. ആട് മുതലായ
ബിംബങ്ങൾ തമാശരൂപേണയാണെ
ങ്കിലും പാസ്റ്ററൽ ജീവിതക്രമത്തെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. സമയ കേന്ദ്രീകൃതമായ
ആധുനിക സമൂഹം, ശില്പങ്ങൾക്കു അവ
ക്കില്ലാത്ത മാനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നു.
മേത്തന്മണി എന്നു വിളിക്കപ്പെടുന്ന
പ്രതിഷ്ഠാപനം പ്രശ്നവത്ക്കരിക്കുന്നതു
അധ്വാനത്തിന്റെ, അഥവാ പുതുയുഗപ്പി
റവിയുടെ, സമയം എന്ന ആശയത്തെ
കൂടിയാണ്.
ടിപ്പുവിന്റെ അധിനിവേശശ്രമം
പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ സൂചകമായി
നാട്ടി എന്നുപറയപ്പെടുന്ന പുതിയകാല
ത്തിന്റെ ഒരു മേത്തന്മണി പദ്മനാഭപു
രം ക�ൊട്ടാരത്തിലും കാണാം. എന്നാൽ
തമിഴ്നാട്ടിലെ പ�ൊതുസമൂഹം/ചിന്താ
മണ്ഡലം, ഇതിനെ ഒരു അവഹേളന
രൂപം ആയി കാണുന്നില്ല എന്നതും
ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരു പുതുയുഗത്തിന്റെ
ആവിർഭാവം ഹാസ്യരൂപത്തിൽ
വ്യഞ്ജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നു മാത്രം.
പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന
കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ തിരുവിതാംകൂറിലെ
പ്രമാണിമാരെ കളിയാക്കുക മാത്രമല്ല
`പ്രവർത്തനങ്ങളെ, ചലനാത്മകതയെ
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ഉപയ�ോഗിച്ച് ആഖ്യാനം നടത്തി എന്ന് കെ എൻ
ഗണേഷ് `കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ: വാക്കും സമൂഹവും ' എന്ന
പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു.3 മനുഷ്യന്റെ ഇച്ഛ, ചലനാത്മ
കമായ സമയത്തെ സൃഷ്ടിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു.
ആടുകളാല് അഭിവാദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന മേത്തന്റെ
ഘടികാര ശില്പം, ഒരു പ്രത്യേക സമുദായത്തെ
അവഹേളിക്കാന�ോ അവരുടെ മതപരമായ, ഭക്ഷ
ണപരമായ സംസ്കാരത്തെ അപഹസിക്കാന�ോ
ഉദ്ദേശിച്ചു നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതല്ല. അവരെ സമൂഹമദ്ധ്യ
ത്തിൽ അപഹസിക്കുക, ഒഴിവാക്കി ഒറ്റപ്പെടുത്തുക
എന്നതുമല്ല അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. സമയത്തിന്റെ
ശില്പവത്ക്കരണമാണു മേത്തന്മണി എന്ന ലീലാ
പ്രതിഷ്ഠപനത്തിലൂടെ നടക്കുന്നതു. കളിക്കളത്തിലെ
തിണ്ണമിടുക്കുപ�ോലെ ഇവിടെയും ജന്മിത്വത്തിന്റെ
രാജാധികാരം അതിന്റെ നിശബ്ദമായ ബലപ്രയ�ോഗം
നടത്തുന്നു എന്ന ആര�ോപണം ഉയരുന്നുണ്ട്.
യാക്കോവ് പെരെൽമാൻ തന്റെ `ഭൗതികകൗതു
കം' എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്ന, റഷ്യയി
ലെ ഫ്യൂഡൽ പ്രഭുക്കൾ പാട്ടക്കാർക്കു കുടിക്കാൻ
ക�ൊടുത്തിരുന്ന ചഷകവുമായി ഇതിനെ താരതമ്യം
ചെയ്യാം. ഈ ചഷകം തുളകളുള്ള മേൽഭാഗത്താൽ
നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതായതിനാൽ ദ്രാവകം ശരീരത്തിൽ
നിപതിച്ചു കാണികളുടെ ചിരിയുണർത്താതെ പാനം
ചെയ്യൽ അസാധ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ കൗശലക്കാ
രായ ചിലർ ചഷകത്തിന്റെ പിടിയിലുള്ള ദ്വാരത്തി
ന്റെ സഹായത്തോടെ അപകടമില്ലാതെ പാനം

കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ തിരുവിതാംകൂറിൽ വരുത്തിയ ഭാവുകത്വവും
മാറ്റവും ഹാസ്യത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാണുവാൻ ജനത്തെ
പ്രേരിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും പിന്നീട് വന്ന ഇന്ത്യൻ ദേശീയത പകരം വച്ചതു
മതത്തെയാണ്. മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു
പ്രതിഷ്ഠാപനം കൂടിയാണ് മേത്തന്മണി. മതേതരമായ രാഷ്ട്രീയ
കൃത്യതയുടെ സങ്കല്പങ്ങളുമായി അതിനു ഇടർച്ചകളുണ്ടായേക്കാം.
ചെയ്തു. ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു ഫ്യൂഡൽ
വിരുദ്ധ കൗശലം, മേത്തന്മണിയ�ോടുള്ള
നമ്മുടെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലും അവലംബി
ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പത്തൊൻപതാം
നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു ട്രോൾ പ്രതിഷ്ഠാപനമാ
യി മേത്തന്മണിയെ കാണാവുന്നതാണ്.
പ്രതിനിധാനം യാഥാർത്ഥ്യത്തെക്കാൾ,
വ്യവഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.4
യ�ോഹാൻ ഹ�ോയ്സിംഗ എന്ന ഡച്ച്
ചരിത്രകാരൻ മനുഷ്യന്റെ സ്വത്വത്തെ
ലീലാപരതയുമായി ചേർത്തുവയ്ക്കുന്നു.
മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹികചരിത്രത്തിലും
സംസ്കാരത്തിലും കളികൾക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള
പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹം അടിവരയിടുന്നു.
സംസ്കാരനിർമ്മിതിക്കു പ്രാഥമിക ഘടക
മായി അദ്ദേഹം കളിയെ അടയാളപ്പെടു
ത്തുന്നു. മേത്തന്മണി രാജഭരണത്തിന്റെ
അഹങ്കാരത്തിന്റെ ഒരുത്പന്നമാണെ
ങ്കിൽ കൂടി ചരിത്രപരമായി കർതൃത്വം
ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സമുദായത്തെ അതി
ല്ലാത്തവരായി ചിത്രീകരിക്കാനാണ് ഈ
പ്രതിഷ്ഠാപനം ഇന്നുപയ�ോഗിക്കപ്പെ
ടുന്നത്.
തിരുവ�ോസ്തി ഭക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന തിരു
വത്താഴകർമ്മം മുതലായ സെമിറ്റിക്
ചടങ്ങുകൾ, യാഥാർഥ്യത്തെ പ്രതിഫ
ലിപ്പിക്കുന്നവയല്ല, പുതിയ യാഥാർഥ്യം
സൃഷ്ടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളവയാണ്. ഇതേ
രീതിയിൽ മേത്തന്മണി സെമിറ്റിക്,
മുസ്ലിം യാഥാർഥ്യം രേഖപ്പെടുത്തുകയല്ല,
മറ്റൊരു യാഥാർഥ്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്.
മുസ്ലിം യാഥാർഥ്യത്തോട് ഒരു മൂല്യം
കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. മുസ്ലിംകളുടെ
സമകാലിക പാർശ്വവത്ക്കരണം തുട
ങ്ങുന്നത് ഈ കൂട്ടിച്ചേർക്കല�ോടെയാണ്.
ഈ കൂട്ടൽ ഒരു കുറയ്ക്കൽ കൂടിയാകുന്നു.
മണ്ഡൽ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടിനെ
തുടർന്നുണ്ടായ മുസ്ലിം - മാപ്പിള വൈരു
ധ്യങ്ങൾ `മേത്തൻ’ എന്ന സ്വത്വബ�ോധ
നിർമ്മിതിക്കു ആക്കം കൂട്ടിയിരിക്കാം.
ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി മുതലായ സംഘട
നകളുടെ സ്വത്വരാഷ്ട്രീയവാദവും ഇതിനു
സഹായകമായി പ്രവർത്തിച്ചു.
കടുത്ത മതമൗലികവാദം വച്ചു

പുലർത്താത്ത സൂഫികൾ തങ്ങളുടെ മതധാരയിൽ
ദൈവത്തെ കാലമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.
ദൈവത്തെ അവർ പ്രപഞ്ചങ്ങളായ പ്രപഞ്ചങ്ങളുടെ
യെല്ലാം വെളിച്ചമായും രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. കാലവും
പ്രകാശവും സെമിറ്റിക് ധാരയിലെ കാതലായ
അംശങ്ങൾ തന്നെയാണ്. (ദൈവം ആത്യന്തികമായി
സമയം ആണ് എന്ന ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാന പാഠവും
വന്നിട്ടുണ്ട് ). പ്രകീർത്തിക്കുന്ന ശില്പങ്ങൾ മാത്രമല്ല,,
പരിഹാസത്തിന്റെ ശില്പങ്ങളും സാധ്യമാണ്. ചണ്ഡേ
ലരുടെ കാലത്തുണ്ടാക്കിയ ഖജുരാഹ�ോയിലെയും
മറ്റും ശില്പങ്ങൾ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രം. ഇന്ത്യക്കു
ഇപ്രകാരം, സെമിറ്റിക് ധാരകൾക്ക് ഇതരമായ ഒരു
പാരമ്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതു നിഷേധിക്കാൻ
ആവാത്തതാണ്. ഭക്തികവിതകളിൽ വിഷ്ണുവും
ഭക്തനായ നമ്മാൾവാറും പരസ്പരം നരഭ�ോജികളായി
വർത്തിക്കുന്നു എന്നു എ. കെ. രാമാനുജൻ അഭിപ്രായ
പ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ അപഹാസ്യമായി ഒന്നുംതന്നെ
നാം കാണുന്നില്ല.
എന്നാൽ എവിടെയാണ് ഭക്തിപ്രസ്ഥാനത്തിലെ
സെമിറ്റിക് പ്രതിനിധാനം എന്ന ച�ോദ്യവും ഉയരു
ന്നുണ്ട്. എഴുത്തച്ഛന�ോ പൂന്താനമ�ോ ചെറുശ്ശേരിയ�ോ
സെമിറ്റിക് വിഭാഗങ്ങളെ പരാമർശിക്കാത്തിടത്തു,
മേത്തന്മണി മതപരമായ ഒരിടത്തിൽ ആ ധർമം
നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട്. വൈദികമായ ഒരു സസ്യ ഉണ്മ
(plant being), ജൈവികമായ സെമിറ്റിക് പ്രാണി
ഉണ്മയ�ോട് (animal being) ചേർത്തുവയ്ക്കുകയാണ് മേ
ത്തന്മണി എന്ന പ്രതിഷ്ഠാപനം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്രകാര
മുള്ള ബഹുസ്വരതയുടെ, മാപ്പിള രാമായണം മുതലായ
ഉദാഹരണങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്.
സെമിറ്റിക് ധാരയെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു ത്വര
കൂടി ഇപ്രകാരം ഇതിൽ പ്രകടമാണ്. ആ നിലക്ക്
മേത്തന്മണി, ബഹുസ്വരതയുടെ പ്രതീകമായും
വായിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ്. അധിനിവേശവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടു ഇസ്ലാം ഇന്ത്യയിൽ വായിക്കപ്പെട്ടതുപ�ോ
ലെ, മുസ്ലിംകൾക്കിടയിൽ ഭൂരിപക്ഷമതം ബഹുദൈ
വാരാധന എന്ന രീതിയിൽ മാത്രം അവതരിപ്പിക്ക
പ്പെട്ടു. കലാവസ്തുക്കൾക്കുപ�ോലും വിഗ്രഹാരാധനയും
വിഗ്രഹഭഞ്ജനവും തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തിൽ കക്ഷി
ചേരേണ്ടി വന്നു. എന്നാൽ ഇസ്ലാം എന്ന മറ്റൊരു
ആത്മീയ ധാരയ�ോടുള്ള കടം/ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കുന്ന
ഹാസ്യമുഖരിതമായ ഈ കലാവസ്തു, ഇന്ത്യയിലെ
സംഘർഷം ഹിന്ദുമതവും ഇസ്ലാമും തമ്മിലല്ല, മറിച്ചു
ബുദ്ധമതവും ഇസ്ലാമും തമ്മിലാണ് എന്ന സ്ലാവ�ോയ്
സിസേക്കിന്റെ വാദം ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.
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കുഞ്ചൻ നമ്പ്യാർ തിരുവിതാംകൂ
റിൽ വരുത്തിയ ഭാവുകത്വവും മാറ്റവും
ഹാസ്യത്തെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ
കാണുവാൻ ജനത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു
വെങ്കിലും പിന്നീട് വന്ന ഇന്ത്യൻ
ദേശീയത പകരം വച്ചതു മതത്തെയാ
ണ്. മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ
പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രതിഷ്ഠാപനം
കൂടിയാണ് മേത്തന്മണി. മതേതരമായ
രാഷ്ട്രീയ കൃത്യതയുടെ സങ്കല്പങ്ങളുമായി
അതിനു ഇടർച്ചകളുണ്ടായേക്കാം.
നെഹ്രുവിയൻ ഇന്ത്യയിൽ ചരിത്ര
മുൾപ്പെടെയുള്ള സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര
വിഷയങ്ങൾ പിന്തുടർന്ന് പ�ോന്നത്
മുഖ്യമായും ഒരു ആഖ്യാന-കഥന
മാതൃകയാണ്. പിന്നാക്കവിഭാഗങ്ങളെ
ശാക്തീകരിക്കാൻ, സ്വയംകഥനത്തി
നുള്ള കഴിവു അവർക്കുണ്ടാക്കുവാനും
അതുവഴി അവരെ കഥയുള്ളവരായി
മാറ്റുവാനും ആയിരുന്നു നെഹ്രുവിയൻ
ഇന്ത്യയിൽ ശ്രമം. പഞ്ചതന്ത്രം,
അറബിക്കഥകൾ മുതലായ ആഖ്യാന
മാതൃകകളും ഇതിനു സഹായകമായി
പ്രവർത്തിച്ചു.
എന്നാൽ ആഖ്യാനം മാത്രമല്ല സ്ഫു
രണവും ആവിഷ്കരണവും കലയുടെയും
സാഹിത്യത്തിന്റെയും കഴിവുകളിൽ
പെടുന്നു. ആഖ്യാനപരമായി വ്യവഹ
രിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മേത്തന്മണി ഒരു
സമുദായത്തിന്റെ കഥയില്ലായ്മയുടെ
പ്രതീകമായിത്തീരുന്നു. പ്രതിഷ്ഠാപന
ത്തിന്റെ സ്ഫുരണശേഷിയും ആവിഷ്ക
രണ സ്വഭാവവും കൂടിയാണ് ഇവിടെ
തമസ്കരിക്കപ്പെടുന്നത്. പ്രതിഷ്ഠാപനം
ആഖ്യാനം5 മാത്രമല്ല, പ്രക്രിയയും
പരിശ്രമവും പരിണാമവും കൂടിയാണ്
എന്ന വസ്തുത പലപ്പോഴും വിസ്മരിക്ക
പ്പെടുന്നു.
മേത്തന്മണിയുടെ ചരിത്രസന്ദർഭം
മതത്തെക്കുറിച്ചും കലയെക്കുറിച്ചുമുള്ള
സംവാദങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പലനിലക
ളിൽ സൂചികയായി മാറുന്നു എന്നുപ
റയാം.നമ്മുടെ ചരിത്രരീതികളെയും
ധാരണകളെയും തകിടം മറിക്കുന്ന
ഇടങ്ങളായി തിരുവിതാംകൂറും അവിടു
ത്തെ ആചാരങ്ങളും ജനങ്ങളും ആത്മീ
യതയും ഇന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു
കുറിപ്പുകൾ
[1] തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ കർ
ണാടിക് നവാബുമാർക്കു കപ്പം ക�ൊടുത്തി
രുന്നു എന്നൊരു ചരിത്ര പാഠവുമുണ്ട് .
[2] രണ്ടു എന്ന സംഖ്യ, സെമിറ്റിക്

ധാരക്ക് വിപരീതമായി വർത്തിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ
മൂന്നു അതിന് അന്യമല്ല- ഉദാഹരണം -ത്രിയേകത്വം.
ഇവിടെ രാജവാഴ്ചയുടേതായ സമയവും ദൈവികമായ
സമയവും വർത്തമാനകാല സമയവും യ�ോജിക്കുന്നു.
രാജാവിന്റെ രണ്ടു ശരീരങ്ങൾ എന്ന കൃതിയിൽ എൺസ്ററ്
കൺട�ോറ�ോവിച് ഇതേ പറ്റി പറയുന്നതു, നശ്വരവും അന
ശ്വരവും ആയ രണ്ടു ധാരകളായാണു. `രാജാവ് മരണപ്പെട്ടു .
എന്നാൽ രാജാധികാരം അനശ്വരമാണ്. രാജാവ് നീണാൾ
വാഴട്ടെ. ഈ രണ്ടു സമയങ്ങളും ഹാസ്യം എന്ന മാധ്യമത്തി
ലൂടെ വിളക്കിച്ചേർക്കുകയാണ് ഈ പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിൽ.
ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രാജാവാണ് മഹാബലിയും. മഹാബലി
ലംബമായ വിസ്മൃതിയുടെ ആഖ്യാനമാണെങ്കിൽ , മേത്ത
ന്മണി തിരശ്ചീനമായ സ്മൃതിയെ കുറിക്കുന്നു. ജെ.എൻ.
യു.വിലെ ഗവേഷക വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന വിന�ോദ്
ക�ോട്ടയിൽ കാളിദാസൻ, മഹാബലി പുരാണത്തെ ഗൾഫ്
പ്രവാസവും രാജാവിന്റെ രണ്ടു ശരീരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടു
ത്തി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.
[3] ഇമ്മാനുവേൽ കാന്റ്, മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തിയാൽ
ഉടലെടുക്കുന്ന ഒന്നായാണ് സമയത്തെ കാണുന്നത്. ഈ
സമയത്തിൻറെ പിന്നിൽ ശൂന്യതയാണു. ശൂന്യതയെ
സ്ഥലരാശിയിൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയുള്ള സമയനിർമ്മിതി
യാണ് ഘടികാരം നിർവഹിക്കുന്നത്.
[4] ക�ോളനിവത്ക്കരണാനന്തകാലത്തു,പ്രതിനിധാന
ത്തിനു രാഷ്ട്രീയമാനങ്ങൾ കൈവന്നിരിക്കുന്നു. എഡ്വേഡ്
സൈദും മറ്റും പ്രശ്നവത്ക്കരിക്കുന്നതു `പ്രതിനിധാനം '
എന്ന പ്രക്രിയ തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇവിടെ മുന്നിട്ടു
നിൽക്കുന്നതും. `വാക്കുകളും വസ്തുക്കളും ' എന്ന ഫൂക്കോ പു
സ്തകത്തിൽ, വേലസ്കസ് ചിത്രമായ `ലാസ് മേനിനസി'ലെ
നിഴൽരൂപവും പ്രതിഫലനവും ചിത്രകാരനും തമ്മിലുള്ള
ത്രിക�ോണ ബന്ധത്തിലൂടെ യാഥാർഥ്യവും പ്രതിനിധാനവും
തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ സങ്കിർണവത്ക്കരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു
കാലാവസ്തു ഇപ്രകാരം അതേപ്പറ്റിത്തന്നെയുള്ള ആത്മബ�ോ
ധത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. മിഥ്യയും യാഥാർഥ്യവും തമ്മിലുള്ള,
കലാവസ്തുവിന്റെ ആത്മബ�ോധത്തിൻറെ വിടവിലാണ്, നാം
സത്യത്തെ അന്വേഷിക്കേണ്ടത്. ഓര�ോ തലമുറക്കും ഇത്
കൽപിതമാണ്.
സമയം അഥവാ കാലം ഈ പ്രതിഷ്ഠാപനത്തിൽ അദൃ
ശ്യമായ സാന്നിധ്യമായി വർത്തിക്കുന്നു. ഫൂക്കോ പറയുന്ന
ജ്ഞാനിമം (എപ്പിസ്റ്റം ) കേരളീയ സമൂഹത്തിനു ബാധക
മാണ�ോ എന്ന ച�ോദ്യം പ്രസക്തമല്ല . എല്ലാം ക�ോളനിവ
ത്ക്കരണത്തിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിലൂടെ ന�ോക്കികാണാ
തിരുന്നാൽ, ഫ്രാൻസിലും കേരളത്തിലും ചരിത്ര വികാസം
സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നു കാണാം. ഇതേ പരിപ്രേക്ഷ്യം
ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിം ജനസാമാന്യത്തെ പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങൾ
ക്കും ബാധകമാണ്.
[5] മതിലകം രേഖകളിൽ മേത്തന്മണിയെപ്പറ്റി പരാമർ
ശമുണ്ട്. എന്നാൽ ചരിത്രം എന്ന വ്യവഹാരം യാഥാർഥ്യ
മല്ല, മറിച്ചു ആഖ്യാനപരമാണ് എന്നു ഹെയ്ഡൻ വൈറ്റ്
പറയുന്നു. ചരിത്രപുസ്തകങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, ചിത്രങ്ങൾക്കും
കഥകൾക്കും ചരിത്രനിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കുണ്ട്. ചരിത്രം
ഇന്നിന്റേതാണ്, ഇന്നലയുടേതല്ല എന്നു ഹെയ്ഡൻ
വൈറ്റിന�ോട�ൊപ്പം പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചേരമാൻ
പെരുമാൾ, പരശുരാമൻ, സെയ്ന്റ് ത�ോമസ് മുതലായ
ഐതിഹാസിക ആഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് പരിചിതമാണ്.
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ചിത്ര-ശില്പകലകളുടെ ആസ്വാദ്യതയും അവബ�ോധവും പ�ൊതുജനങ്ങ
ളിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
ആവിഷ്കരിച്ച സംവാദാത്മക പരിപാടിയായ 'കലയുടെ ദർബാർ'
തിരുവനന്തപുരം, ആലപ്പുഴ, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കണ്ണൂർ
ജില്ലകളിൽ നടന്നുവരുന്നു. 2019 സെപ്തംബർ മാസം നടന്ന പരിപാടി
കളിൽ നിന്ന്...
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അക്കാദമി വാർത്തകൾ
കണ്ണൂർ

ശ്രീകണ്ഠാപുരം, കാക്കണ്ണൻപാറ കെ.ജി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ കലാഗ്രാമത്തിൽ
സെപ്തംബർ 08ന് ചിത്രകാരനായ ആന്റോ ജ�ോർജ്ജ് കലാസൃഷ്ടികളുടെ
സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി.
ഭൂതകാലത്തിന്റെ വിശേഷണങ്ങൾ - ''ഭാവി, ഭൂതം, വർത്തമാനം എന്നിങ്ങ
നെ നാം കരുതുന്ന സമയം ഒരു നിശ്ചലമായ സംഗതിയല്ല. അത് എപ്പോഴും
തുടർന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ തിരമാലകളാണ്. നാം വർത്തമാന
കാലത്തേക്കു ന�ോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഭൂതകാലത്തിലേക്കുവീഴുന്നു. അപ്ര
കാരം, നമ്മുടെ സവിശേഷമായ ഭൂതകാലത്തെ നാം നമ്മുടെ വർത്തമാനകാല
ക്ഷണികജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുയർത്തുന്നു. അങ്ങനെ, നമ്മുടെ എല്ലാ
ബ�ോധപൂർവ്വമുള്ള തിരിച്ചറിവുകളും പഴയതാവുകയും നാം നമ്മുടെ മാമൂൽ
ജീവിതം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.'' ആന്റോ ജ�ോർജ്ജ് പറയുന്നു.

തൃശൂർ

പ്രതിമാസപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി തൃശൂരിലെ ചിത്രശാല ആർട്ട് ഗ്യാലറി
യിൽ സപ്തംബർ 08ന് മധു വേണുഗ�ോപാലിന്റെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ സ്ലൈഡ്
പ്രസന്റേഷൻ നടത്തി.
''സത്യം, നീതി, മര്യാദ, നന്മ, സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നീ മാനുഷിക ജീവിത മൂല്യ
ങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലൂടെ നാം
ഓര�ോരുത്തരും കടന്നു പ�ോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കലാകാരനെന്നിരി
ക്കെ കലയുടെ ഭാഷയിൽ ഇവ സ്വയം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനും രേഖപ്പെടുത്തുവാ
നുമുള്ള ഒരു ശ്രമം'' മധു വേണുഗ�ോപാൽ പറയുന്നു.

ആന്റോ
ജ�ോർജ്ജിന്റെ
ചിത്രം

ആലപ്പുഴ

മലപ്പുറം

കായംകുളം കൃഷ്ണപുരം ശങ്കർ
സ്മാരക ദേശീയ കാർട്ടൂൺ
മ്യൂസിയം & ആർട്ട് ഗ്യാ
ലറിയിൽ സെപ്തംബർ 21
പി.വി. നന്ദന്റ കലാസൃഷ്ടിക
ളുടെ സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ
നടന്നു.

2019 സെപ്തംബർ 21-ന്
മലപ്പുറം പ്രസ് ക്ലബ് ഓഡി
റ്റോറിയത്തിൽ 'മലയാളിയുടെ
വാൻഗ�ോഗ്: കേരളത്തിലെ
കലയിലും സാഹിത്യത്തിലും
വാൻഗ�ോഗിന്റെ സ്വാധീനം'
എന്ന വിഷയത്തിൽ ജ�ോണി.
എം.എൽ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

തിരുവനന്തപുരം

എറണാകുളം

അക്കാദമി ആർട്ട് ഗ്യാലറി
വൈല�ോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി
ഭവനിൽ ആഗസ്റ്റ് 7ന് സി.
അശ�ോകൻ ''ഴാക് റാൻസിയ
റെ : സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ
രാഷ്ട്രീയം'' എന്ന വിഷയ
ത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഭാഷണം
നടത്തി.

ദർബാർ ഹാൾ കലാകേന്ദ്രത്തിൽ
സെപ്തംബർ 21-ന് പ്രതിമാസ
പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി ചിത്ര
കാരി കബിത മുഖ�ോപാദ്ധ്യായ
''ഇന്നത്തെ കലാവിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിൽ ടാഗ�ോറിന്റെ പ്രസക്തി''
എന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് പ്രഭാ
ഷണം നടത്തി.
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ശില്പ�ോദ്യാനം

@സ്കൂൾ

അക്കാദമിയുടെ പ്രവർത്തന മേഖ
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ലയിലെ പുതിയ കാൽവെയ്പ്പാണ്
പ�ൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ കൂറ്റൻ ശില്പം
ഒരുക്കുക എന്നത്. ശില്പനിർമ്മിതിയും
സങ്കേതവും കുട്ടികൾക്കുനേരിട്ടുകാണു
വാനും ശില്പകലയ�ോടുള്ള തൽപ്പരത
വളർത്തുവാനും ഇത് സഹായകരമാ
യിരിക്കും. സ്ക്കൂൾ ശില്പ�ോദ്യാന
പദ്ധതിയിലെ പ്രഥമ ശില്പമാണ് പാല
ക്കാട് പെരുങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശി കുഴൽമന്ദം
നടുവത്തറപാറയിലുള്ള ഗവ: മ�ോഡൽ
റസിഡൻഷ്യൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി
സ്ക്കൂളിൽ പ്രശസ്ത ശില്പി വി.കെ.
രാജൻ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.
2019 സെപ്തംബർ 28 ശനിയാഴ്ച
ശില്പത്തിന്റെ അനാവരണവും ശില്പി
വി.കെ. രാജനെ ആദരിക്കലും ബഹു.
സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.
എ.കെ. ബാലൻ നിർവ്വഹിച്ചു. അക്കാദമി
സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രൻ സ്വാഗതം
പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ, ചെയർമാൻ നേമം
പുഷ്പരാജ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ഒ.വി.
വിജയൻ സ്മാരക സമിതി സെക്രട്ടറി
ടി.ആർ. അജയൻ മുഖ്യഭാഷണം
നടത്തി. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ്
കെ. ശാന്തകുമാരി, ജില്ലാ കളക്ടർ ഡി.
ബാലമുരളി ഐ.എ.എസ്സ്., ബ്ലോക്ക്
പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷേളി പി.,
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ.വി.
ഗ�ോപിനാഥൻ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്
മെമ്പർ അനിതാനന്ദൻ, ഗ്രാമ പഞ്ചായ
ത്ത് മെമ്പർ എം.എ. ഭാസ്കരൻ, ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ചന്ദ്രിക, പാലക്കാട്
ഡി. ഇ. ഒ. അനിത സി.വി., പാലക്കാട്
ജില്ലാ പട്ടികജാതി വികസന ഓഫീസർ
രവിരാജ് കെ.വി., പി.ടി.എ. പ്രസിഡന്റ്
വി. ശാന്തകുമാരി, സി.പി.ഐ.(എം)
ല�ോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി കെ. ശിവ
ദാസൻ, സി.പി.ഐ. ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി
പി.എം. കബീർ, ക�ോൺഗ്രസ് മണ്ഡലം
പ്രസിഡന്റ് കെ.എ. മക്കി, ബി.ജെ.പി.
മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് പി.എൻ. സുരേഷ്,
മുസ്ലീംലീഗ് മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ്
എം.എം. അബ്ദുൾ റസാഖ് എന്നിവർ
ആശംസകൾ അർപ്പിച്ചു. ഗവ: മ�ോഡൽ
റസിഡൻഷ്യൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി
സ്ക്കൂൾ ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് സുധീര ടി. നന്ദി
പറഞ്ഞു.
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ശില്പോദ്യാനം ഉദ്ഘാടനചടങ്ങിൽ ശില്പി വി.കെ. രാജന്സാംസ്കാരികമന്ത്രി ശ്രീ. എ.കെ. ബാലൻ ആദരമർപ്പിക്കുന്നു. സെക്രട്ടറി
പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രൻ, ചെയർമാൻ നേമം പുഷ്പരാജ്, ഒ.വി. വിജയൻ സ്മാരക സമിതി സെക്രട്ടറി ടി. ആർ. അജയൻ, ഗ്രാമ പഞ്ചായ
ത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ.വി. ഗ�ോപിനാഥൻ തുടങ്ങിയവർ സമീപം.

ചിത്ര-ശില്പകലാ പ്രദര്ശനത്തിന്
ധനസഹായം നല്കുന്നു
ചി

ത്രകലാരംഗത്ത് സജീവമായി പ്രവര്ത്തി
ക്കുന്ന കലാകാരന്മാരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന
തിനുവേണ്ടി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഏകാംഗ പ്രദര്ശനത്തിനും
ഗ്രൂപ്പ് പ്രദര്ശനത്തിനുമുള്ള അപേക്ഷകള് ക്ഷ
ണിച്ചു. 2019-2020 വര്ഷം അക്കാദമി ഗ്യാല
റികളില് ഏകാംഗ പ്രദര്ശനം സംഘടിപ്പി
ക്കുന്നതിന് 50,000/-രൂപ വീതവും, ഗ്രൂപ്പ്
പ്രദര്ശനത്തിന് 1,00,000/-രൂപ വീതവും
ഗ്രാന്റായി അക്കാദമി നല്കും. ഗ്രൂപ്പ് പ്രദര്ശ
നത്തില് കുറഞ്ഞത് മൂന്നും പരമാവധി അഞ്ചും
കലാകാരന്മാര് ഉണ്ടായിരിക്കണം. തിരഞ്ഞെ
ടുക്കപ്പെടാന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് സ്വന്തം
രചനകളുടെ 8 x 6 ഇഞ്ച് വലിപ്പത്തിലുള്ള 10
കലാസൃഷ്ടികളുടെ കളര് ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകള്,
ലഘുജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ് എന്നിവയടക്കം നി
ശ്ചിതഫ�ോറത്തില് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്.
തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കലാകാരന്മാര് 2020

ആഗസ്റ്റ് 31 ന് മുന്പായി അക്കാദമിയുടെ ഏതെങ്കിലും
ഗ്യാലറികളില് പ്രദര്ശനം നടത്തേണ്ടതാണ്. അപേ
ക്ഷകര് 18 വയസ്സിന് മുകളില് പ്രായമുള്ളവരായിരി
ക്കണം. കേരളത്തിനകത്തും പുറത്തും താമസിക്കുന്ന
മലയാളികള്ക്ക് പ്രദര്ശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വര്ഷത്തിനിടയില് ഗ്രാന്റ് ലഭിച്ചവര്
അപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.
അപേക്ഷാ ഫ�ോറം അക്കാദമിയുടെ വെബ്
സൈറ്റിലും (www.lalithkala.org), അക്കാദമിയുടെ
ഗ്യാലറികളിലും ലഭിക്കുന്നതാണ്. തപാലില് ആവ
ശ്യമുള്ളവര് “സെക്രട്ടറി, കേരള ലളിതകലാ അക്കാദ
മി, തൃശൂര്-20” എന്ന വിലാസത്തില് സ്റ്റാമ്പ് പതിച്ച
കവര് സഹിതം അപേക്ഷിക്കേണ്ടതാണ്. പൂരിപ്പിച്ച
അപേക്ഷാ ഫ�ോറവും മറ്റു വിവരങ്ങളും 2019 ഒക്ട�ോ
ബര് 31 ന് മുന്പായി ലളിതകലാ അക്കാദമി മുഖ്യകാ
ര്യാലയത്തില് ലഭിച്ചിരിക്കണം. (ഫ�ോണ് : 04872333773)
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കുന്ന് കുതിര് കൂവല്

സചീന്ദ്രൻ കാറഡുക്ക, വിന�ോദ് അമ്പലത്തറ, ശ്രീജിത്ത് കുമ്പള, വിപിൻ ടി. പാല�ോത്ത്

ദേശത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ 'കുന്ന്, കുതിര്, കൂവല് ' സം

ഘകലാപ്രദർശനം എറണാകുളം ദർബാർ ഹാൾ കലാകേന്ദ്രം
ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. 2019 സെപ്തംബർ 2ന്
ശില്പി രഘുനാഥൻ കെ. പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സചീന്ദ്രൻ
കാറഡുക്ക, ശ്രീജിത്ത് കുമ്പള, വിന�ോദ് അമ്പലത്തറ, വിപിൻ ടി.
പാല�ോത്ത് എന്നിവരുടെ എന്നിവരുടെ സൃഷ്ടികളാണ് പ്രദർശിപ്പി
ച്ചത്.
സുപരിചിതമെന്ന് ത�ോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപങ്ങളാണ് സചീന്ദ്രന്റെ
ചിത്രങ്ങൾ. ഓർമകളിലേക്കുള്ള ക്ഷണങ്ങളാണ് അവ ഓര�ോന്നും.
മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും ഒന്നിച്ചു വെള്ളത്തിലെന്ന പ�ോലെ ഒഴുകുന്നു
വെന്ന് സചീന്ദ്രൻ പറയുന്നു. ബാല്യകാല ഓർമ്മകളും കളികളും
അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നവയാണ് ശ്രീജിത്തി
ന്റെ ശില്പങ്ങൾ. മരം, കല്ല്, ല�ോഹം എന്നിവയിലൂടെ ഈ കഥ പറ
യുവാനാണ് ശില്പങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും പ്രകൃതിയെ 'the other'
ആയി കാണുന്ന മനുഷ്യന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ് മിക്ക വർക്കുകളിലും
ഉള്ളതെന്നും ശ്രീജിത്ത് പങ്കുവെക്കുന്നു. വിന�ോദിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ
സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയമാണ്. ചെറിയ വീടുകളും
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ചെറിയ ചെറിയ മനുഷ്യരും തീർച്ച
യായും നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെന്നോ നാം
പ്രകൃതിയെന്നോ അവകാശപ്പെടുന്നി
ല്ലയെന്ന് വിന�ോദ് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കാവും പാടവും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട
നാടിന്റെ ഭൂതകാലവും, പച്ച-കറുപ്പ്
നിറങ്ങളാൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നതാണ്
വിപിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ. വിജനമായ
ഈ പ്രദേശങ്ങൾ ഭയവും സൗന്ദര്യവും
കാഴ്ചക്കാരിലേക്ക് ക�ൊണ്ടു വരുന്നു.
വ്യത്യസ്ത ചായക്കൂട്ടുകൾ ക�ൊണ്ട്
വ്യത്യസ്ത കലാ-മാധ്യമത്തിലൂടെ ഒരേ
നാടിന്റെ പല ഭാവങ്ങൾ അനുഭ
വിക്കാൻ സംഘചിത്രപ്രദർശനം
വഴിയ�ൊരുക്കി. കാസർഗ�ോഡിന്റെ
ഭൂഭംഗികൾ ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട പ്ര
ദർശനം സെപ്തംബർ 8 ന് സമാപിച്ചു.

SOLO EXHIBITION

autobiography of a narcissist
മീര കെ.യുടെ 'ഓട്ടോബയ�ോഗ്രാഫി
ഓഫ് എ നാർസിസിസ്റ്റ് ' എകാംഗ
ചിത്രപ്രദർശനം എറണാകുളം
ദർബാർ ഹാൾ കലാകേന്ദ്രം ഗാലറി
യിൽ സെപ്തംബർ 4 ന് ചിത്രകാരൻ
ഒ.സുന്ദർ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. തന്റേതെന്ന് മാത്രം അവകാ
ശപ്പെടാവുന്ന അനുഭവങ്ങളെ പങ്കുവെ
യ്ക്കാനാണ് മീര തന്റെ സൃഷ്ടികളിലൂടെ
ശ്രമിക്കുന്നത്. താൻ നടന്നിട്ടുള്ള
വഴികളിൽ നിന്നോ, യാത്ര ചെയ്ത
ഇടങ്ങളിൽ നിന്നോ ശേഖരിച്ച
ഇലകൾ, ചിപ്പികൾ തുടങ്ങിയ
ഗതകാല സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്ന
വസ്തുക്കള�ോ, തന്റേതുമാത്രമായ
'ഇരവു ജീവിത'ത്തിൽ കൂട്ടായിരുന്ന
നിശാശലഭങ്ങള�ോ ആത്മഛായാ
ചിത്രത്തിന്റെ കൂടെ ഉൾച്ചേർക്കുന്നു.
ആ വസ്തുകള�ോട�ോ ഇമേജിന�ോട�ൊ
കലാകാരിക്ക് ത�ോന്നുന്ന വൈകാരി
കമായ പാരസ്പര്യം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ
കടന്നു പ�ോകുമ്പോൾ കാണാവുന്ന
താണ്. ചിത്രങ്ങളിൽ പ്രകൃതിയിലെ
നിസ്സാരവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവി
തങ്ങള�ോട് താദാത്മ്യം പ്രാപിക്കാൻ
കലാകാരി ശ്രമിക്കുന്നു. പ്രദർശനം
സെപ്തംബർ 10 ന് സമാപിച്ചു.

GROUP EXHIBITION

being

വിശ്വജിത്ത് കെ. ആർ., രേഷ്മ
ബേബി, ഗ്ലാൻസീ മുഖൻ എസ്
എന്നിവരുടെ സംഘചിത്ര പ്രദർശ
നം കായംകുളം ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ
സെപ്തംബർ 14 മുതൽ 20 വരെ സംഘ
ടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. പ്രൊഫസർ ശ്രീ. ജി.
ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം
നിർവ്വഹിച്ചു.
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SOLO EXHIBITION
കായംകുളം ശങ്കർ സ്മാരക ദേശീയ

സുധീരല�ോകം

കാർട്ടൂൺ പ്രദർശനം

പ�ൊളി
ട്രിക്സ്

തിരുവനന്തപുരം വൈല�ോപ്പിള്ളി

സംസ്കൃതി ഭവൻ അക്കാദമി ആർട്ട്
ഗ്യാലറിയിൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് കെ.ബി.
ഹരികുമാറിന്റെ 'പ�ൊളിട്രിക്സ് ' കാർ
ട്ടൂണുകളുടെ പ്രദർശനം സെപ്തംബർ
22 ന് കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് പി.വി. കൃഷ്ണൻ
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

60 ചിത്രവാര്ത്ത | 2019 ഒക്ടോബർ

കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം & ആർട്ട് ഗ്യാല
റിയിൽ കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് സുധീർനാഥി
ന്റെ ഏകാംഗ കാർട്ടൂൺ പ്രദർശനം
'സുധീരല�ോകം' സെപ്തംബർ 2 മുതൽ
8 വരെ നടന്നു. ഇന്ത്യൻ കാർട്ടൂണിലെ
അനിഷേധ്യ സാന്നിധ്യമായിരുന്ന
ശങ്കറിന്റെ ജൻമനാട്ടിലെ സ്മാരക
ത്തിൽ 2014ലെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്
ശേഷം ആദ്യമായി നടക്കുന്ന കാർട്ടൂൺ
പ്രദർശനമാണ് ഇത്. കാർട്ടൂണിസ്റ്റ്
ശങ്കർ, അബു, ഒ.വി വിജയൻ, തുടങ്ങി
പ്രമുഖ കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള
ഡ�ോക്യുമെന്ററി പ്രദര്ശനങ്ങളും,
ശതാബ്ദിയിലെത്തിയ മലയാള
കാർട്ടൂണിന്റെ വളർച്ചയിൽ പ്രമുഖ പങ്ക്
വഹിച്ച മലയാളി കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളെ
അനുസ്മരിക്കുന്ന ചടങ്ങും, മുഖാമുഖവും,
ചർച്ചയും കാർട്ടൂൺ സായാഹ്നത്തിന്റെ
ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.

ഹ കു എന്ന തൂലിക നാമത്തിൽ അറിയപ്പെ
ടുന്ന കെ.ബി. ഹരികുമാർ, 'വരച്ചവരയിൽ
മൻമ�ോഹൻ', 'ചിരിവരയിലെ മ�ോഡി',
'വരയിൽ വിരിയുന്ന വിഎസ് ', 'അതിവേഗം
ബഹുദൂരം', 'കാർട്ടൂണിലെ പിണറായി'
എന്നീ പുസ്തകങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രദർശനം സെപ്തംബർ 28 ന് സമാപിച്ചു.

SOLO EXHIBITION

poems
അക്കാദമിയുടെ തൃശ്ശൂർ ചിത്രശാല ആർട്ട്

ഗാലറിയിൽ മന�ോജ് പരമേശ്വരന്റെ
'പ�ോയംസ് ' എകാംഗ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി
പ്രദർശനം സെപ്തംബർ 17ന് മൈത്രേയൻ,
ജയശ്രീ, കനി കുസൃതി എന്നിവർ ചേർന്ന്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ''ഏകാന്ത സഞ്ചാരങ്ങളുടെ
ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ, നടന്നുതീർന്ന ദൂരങ്ങൾ,
കണ്ടുണർന്ന ജീവിതങ്ങൾ എന്നിവയാണ്
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിക്ക് ആധാരമാക്കിയതെന്ന് ''
മന�ോജ് പരമേശ്വരൻ പറയുന്നു. പ്രദർശനം
സെപ്തംബർ 23 ന് സമാപിച്ചു.

മന�ോജ് പരമേശ്വരൻ
വിജേഷ് വള്ളിക്കുന്ന്

പറന്ന് പറന്ന് പറന്ന്
അക്കാദമിയുടെ ക�ോഴിക്കോട് ആർട്ട് ഗാലറി
യിൽ വിജേഷ് വള്ളിക്കുന്നിന്റെ 'പറന്ന് പറന്ന്
പറന്ന് ' എകാംഗ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനം
സെപ്തംബർ 15 ന് ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലാ വനം
വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ വി.പി.ജയപ്രകാശ്
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കടലുണ്ടി വള്ളിക്കുന്ന്
കമ്യൂണിറ്റി റിസർവ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ
കമ്യൂണിറ്റി റിസർവാണ്. ദേശാടന പക്ഷിക
ളുടെ പറുദീസയായി ഇവിടം അറിയപ്പെടുന്നു.
ജൈവവൈവിധ്യങ്ങളുടെ അനുപമമായ കലവറ
യാണ് ഇവിടുത്തെ മണ്ണും ജലവും. ആ മണ്ണിൽ,
ജലത്തിൽ വേരൂന്നിയ എണ്ണമറ്റ ജീവിവർഗ്ഗ
ങ്ങളും സസ്യജാലങ്ങളും. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചക
ളാണ് താൻ ക്യാമറയിൽ പകർത്തിയതെന്ന് '
വിജേഷ് പറയുന്നു. പ്രദർശനം സെപ്തംബർ 21
ന് സമാപിച്ചു.
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സൗന്ദര്യവിചാരം 15
കലാ-സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സങ്കൽപനങ്ങളുടെ ചുരുക്കെഴുത്ത്

സുധീഷ് ക�ോട്ടേമ്പ്രം

പ്രാചീനതാവാദം (Primitivism)

ഉപകരണബഹുലമായ ആധുനികല�ോ
കത്തിനും നവ�ോത്ഥാനകാലത്തിനും
വളരെ മുൻപത്തെ പ്രാചീന മനുഷ്യരുടെ
സംസ്കാരത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ്
വാച്യാർത്ഥത്തിൽ പ്രാചീനം (പ്രിമിറ്റീവ് )
എന്നത്. പലപ്പോഴും ആധുനികം എന്ന പു
തുമയ്ക്ക് എതിർനിൽക്കുന്ന 'പഴമ' പ്രാചീനം
എന്ന വാക്കിൽ ആമഗ്നമായിട്ടുണ്ട്. സം
ഘർഷാത്മകവും വൈരുദ്ധ്യാത്മകവുമായ
ആശയസംഘാതമായി പ്രിമിറ്റിവിസം
കലയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് ഇരുപതാം
നൂറ്റാണ്ടിലെ യൂറ�ോ-അമേരിക്കൻ കലയി
ലാണ്. പ്രാചീനതാപ്രണയം പൂർവ്വകാല
കലയെ കൂട്ടുപിടിച്ച് പുതിയകലയുടെ വ്യാ
കരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുകയും അത�ൊരു ദൂര
വ്യാപകമായ ഭാവുകത്വമാറ്റമായി പ്രതിഫ
ലിക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രാചീനതാവാദം ഒരു
ആധുനികവിപ്ലവാശയമായിരുന്നു എന്ന
താണ് അത് ല�ോകമെമ്പാടുമുള്ള കലാ
ല�ോകത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ കാരണം.
അഭൂതപൂർവ്വമായി വളർന്നുവന്ന നാഗരിക
തയ�ോടും വ്യാവസായികവളർച്ചയ�ോടുമുള്ള
സർഗാത്മകപ്രതികരണം എന്ന നിലയിൽ
അവ വ്യാപകമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു.
പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാ
നപാദത്തിൽ, ആഫ്രിക്കയിലെ ഗ�ോത്രക
ലയും ഓഷ്യാനിയയിലെയും തദ്ദേശീയ
അമേരിക്കയിലേയും കലാപ്രവണതകളും
ല�ോകകലയിൽ ദൃശ്യത കിട്ടിത്തുടങ്ങി.
പ�ോൾ ഗ�ോഗിൻ, പിക്കാസ�ോ, മതീസ് തു
ടങ്ങിയ കലാകൃത്തുക്കൾ പെയിന്റിംഗിലും
ശില്പത്തിലും ഗ�ോത്രമാതൃകകൾ വിനിയ�ോ
ഗിച്ചുക�ൊണ്ട് കല ചെയ്തു.
ലാറ്റിൻ ഭാഷയിൽ നിന്നാണ് 'പ്രിമി
റ്റീവ് ' ഉരുവം ക�ൊള്ളുന്നത്. തുടക്കത്തെ
സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഈ പദം. കടൽസഞ്ചാരി
കൾ ആഫ്രിക്കയിലേക്കും മറ്റു ഭൂഖണ്ഡങ്ങ
ളിലേക്കും നടത്തിയ യാത്രകളും അവർ
ക�ൊണ്ടുവന്ന കഥകളും ഗ�ോത്രസംസ്കാ
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രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ അറിവുകൾ യൂറ�ോപ്യൻ
രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആചാരങ്ങളിലും
വിശ്വാസങ്ങളിലും കെട്ടുപിണഞ്ഞ ഗ�ോത്രജീവിത
ത്തെ, അനാഗരികം (non-urban) എന്നോ സംസ്കാ
രമില്ലാത്തവർ (unicivilized) എന്നോ നിലയിലാണ്
സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടത് എന്നതും മറന്നുകൂടാ. ഒരു വശത്ത്
സൗന്ദര്യചിഹ്നമായി കലയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്ക
പ്പെടുന്ന ഗ�ോത്രജീവിതവും മറ്റൊരുവശത്ത് അതേ
ഗ�ോത്രജീവിതത്തെ അപരമെന്ന് മുദ്രകുത്തുന്ന
സാമ്രാജ്യത്വതാല്പര്യങ്ങളും ആധുനിക പാശ്ചാത്യല�ോ
കത്ത് ദൃശ്യമാണ്. മാര്ക്ക് ആന്റ്ലിഫ് സൂചിപ്പിക്കുന്ന
തുപ�ോലെ, പ്രാചീനം എന്നത് ആധുനികതയ�ോട�ോ

അഭൂതപൂർവ്വമായി വളർന്നുവന്ന നാഗരികതയ�ോടും വ്യാവസായിക വളർച്ചയ�ോ
ടുമുള്ള സർഗാത്മകപ്രതികരണം എന്ന നിലയിൽ 'പ്രിമിറ്റിവിസം' വ്യാപകമായി
സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു. യൂറ�ോപ്യൻ അല്ലാത്തവർ 'അനാഗരിക'രും 'അസംസ്കൃത
രു'മാണെന്ന വർഗ്ഗയുക്തിയെ ന്യായീകരിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും കലാവസ്തുക്ക
ളിലെ പ്രാചീനതാഭ്രമം. എന്നാൽ, പൗരസ്ത്യം എന്ന് കരുതുന്ന വാദമുഖങ്ങളിൽ
പ്പോലും പാശ്ചാത്യകാമനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചാൽ
ബ�ോധ്യപ്പെടും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇന്ത്യൻ കലയെ 'വിചിത്ര'ഭാവനയായി
കാണുന്ന പാശ്ചാത്യയുക്തി തന്നെയാണ് അതേ 'വിചിത്രത'യെ ഒന്നുകൂടി പ�ൊലി
പ്പിച്ച് ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഒരിന്ത്യൻ കലാകൃത്തും നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.
സംസ്കാരത്തോട�ോ ചേര്ത്തുനിര്ത്തി
യല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാന് കഴിയില്ല.
കാരണം അത് പലപ്പോഴും ആധുനിക
സംസ്കൃതിയുടെ വ്യാവഹാരികതയു
മായിത്തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടുനില്ക്കുന്നു.
നാഗരികതയിൽ അതൃപ്തി അനുഭ
വിക്കുമ്പോൾ 'ഗ്രാമം'ആണ് സ്വച്ഛത
എന്നുകരുതുന്നതുപ�ോലെ 'വികസിത
ല�ോകം' 'അവികസിതല�ോക'ത്തെ
സ്വപ്നം കാണുന്നതാണ് പ്രാചീനതാ
വാദം എന്നുവേണമെങ്കിൽ കരുതാം.

ലാളിത്യത്തിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുപ�ോക്ക്, പ്രകൃതിയി
ലേക്കുള്ള മടക്കം തുടങ്ങിയ 'ജൈവ' വാദങ്ങളെല്ലാം
തന്നെ ഒരുതരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ
പ്രാചീനതാമ�ോഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന്
മനസ്സിലാക്കാം. 1878-ൽ പാരീസിൽ ആദ്യത്തെ
എത്ന�ോളജിക്കൽ മ്യൂസിയം സ്ഥാപിക്കപ്പെടുകയും
അതുവഴി ല�ോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള
പാരമ്പര്യകലാവസ്തുക്കൾക്ക് കൂടുതൽ ദൃശ്യത ലഭിക്കു
കയും ചെയ്തു. പൂർവ്വകാലത്തേക്കുള്ള ന�ോട്ടം കലാകൃ
ത്തുക്കളിൽ ശക്തിപ്പെടുന്നതിന് ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ
കാരണമായിട്ടുണ്ടെന്ന് കലാചരിത്രം സാക്ഷ്യപ്പെ

പ�ോൾ ഗ�ോഗിൻ, ''നമ്മൾ എവിടെനിന്ന് വരുന്നു? എന്താണ് നമ്മൾ? നമ്മളെവിടെ പ�ോകുന്നു?, 1897
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ഇടത്ത്: ആഫ്രിക്കൻ മുഖപടം, വലത്ത്: പിക്കാസ്സോയുടെ 'അവിഗ്നോണിലെ സുന്ദരികൾ' എന്ന ചിത്രം

ടുത്തുന്നു. ആധുനികകലാകൃത്തുക്കൾ
വ്യത്യസ്തരീതികളിലാണ് പ്രാചീനതയെ
ദത്തെടുത്തത്. തദ്ദേശീയമിത്തുകളെയും
കല്പിതമിത്തുകളെയും ഒരുമിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്
നിറങ്ങളുടെയും വരയുടെയും വീണ്ടെടുക്കലി
ലൂടെ ഗ�ോഗിൻ സൃഷ്ടിച്ച പ്രാചീനതാസങ്കല്പ
മല്ല പിക്കാസ�ോയിൽ കാണാൻ കഴിയുക.
പിക്കാസ�ോ ആഫ്രിക്കൻ ഗ�ോത്രകലയുടെ
രൂപപരതയെയാണ് പിൻപറ്റിയത്.
ബാഹ്യരൂപങ്ങളെ തന്റെ കലാഭാഷയിൽ
വിളക്കിച്ചേർത്തുക�ൊണ്ടാണ് പിക്കാസ�ോ
ആധുനികമിത്തുകൾക്ക് രൂപംക�ൊടുത്തത്.
ആധുനികകലാകൃത്തുക്കൾ പ്രാചീന
താസങ്കല്പങ്ങളെ കലയിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന
തിനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ
അമേരിക്കൻ കലാചരിത്രകാരൻ റ�ോബർട്ട്
ഗ�ോൾവാറ്റെർ കാല്പനികമെന്നും, വൈകാ
രികമെന്നും, ബൗദ്ധികമെന്നും, അബ�ോ
ധമെന്നും നാലുതരത്തിൽ പ്രാചീനതാ
ദത്തെടുപ്പിനെ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ഗ�ോഗിന്റേതും മതീസിന്റേതും കാല്പനികബ
ദ്ധമായ പ്രാചീനതയാണെന്നും, ജർമ്മൻ
എക്സ്പ്രഷണിസ്റ്റുകളുടെ, പ്രത്യേകിച്ചും
ക്രിച്നറുടെ കലയെ വൈകാരികബ
ദ്ധമായതെന്നും, പിക്കാസ�ോയുടേത്
ബൗദ്ധികബദ്ധമായ പ്രാചീനതയെന്നും
ഗ�ോൾവാല്റ്റെർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു. ഒപ്പം
ദാദായിസ്റ്റുകളിലും സർറിയലിസ്റ്റുകളിലും
പ്രാചീനതയുടെ അബ�ോധപ്രേരണകൾ
അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നു.
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പൗരസ്ത്യത എന്ന സങ്കല്പം യൂറ�ോപ്പിനകത്തും
പുറത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വിരുദ്ധമായ തലങ്ങ
ളിലാണ് എന്നതുപ�ോലെ പ്രാചീനതാസങ്കല്പങ്ങളെ
ഏറ്റെടുക്കുന്നതിലും സമാനമായ അധികാരനാട്യം
കാണാൻ കഴിയും. യൂറ�ോപ്യൻ അല്ലാത്തവർ 'അനാ
ഗരിക'രും 'അസംസ്കൃതരു'മാണെന്ന വർഗ്ഗയുക്തിയെ
ന്യായീകരിക്കുന്നതാണ് പലപ്പോഴും കലാവസ്തുക്കളി
ലെ പ്രാചീനതാഭ്രമം. സമകാലികകലയിലും ഇത്തരം
ഏറ്റെടുക്കലുകൾ നിരന്തരമായി നടക്കുന്നു. പൗരസ്ത്യം
എന്ന് കരുതുന്ന വാദമുഖങ്ങളിൽപ്പോലും പാശ്ചാത്യ
കാമനകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് സൂക്ഷ്മമായി
നിരീക്ഷിച്ചാൽ ബ�ോധ്യപ്പെടും. ഉദാഹരണത്തിന്,
ഇന്ത്യൻ കലയെ 'വിചിത്ര'ഭാവനയായി (എക്സ�ോട്ടി
ക് ) കാണുന്ന പാശ്ചാത്യയുക്തി തന്നെയാണ് അതേ
'വിചിത്രത'യെ ഒന്നുകൂടി പ�ൊലിപ്പിച്ച് ചിത്രീകരിക്കു
ന്ന ഒരിന്ത്യൻ കലാകൃത്തും നിർവ്വഹിക്കുന്നത്.
അധികവായനയ്ക്ക്:
Flam, Jack D. (ed.) Primitivism and Twentieth
Century Art: A Documentary History (University of
California Press: 2003).
Goldwater, Robert. Primitivism in Modern Art
(Random House, Inc: 1938).
Rubin, William (ed.) ‘‘Primitivism’’ in Twentieth
-century Art: Affinity of the Tribal and the Modern
(Museum of Modern Art: 1984).
Hiller, Susan. (ed.) The myth of Primitivism
(Routledge: 1991).
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മഹത്തായ സാംസ്ക്കാരികത്തനിമയും പാരമ്പര്യവും കൈമുതലാ
യിട്ടുള്ള കേരളസമൂഹം സാഹിത്യവും സംഗീതവും സിനിമയുമെ
ല്ലാം നെഞ്ചിലേറ്റി ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ ഏറെ മുന്നിൽ നിൽക്കു
ന്നവരാണെന്നു നമുക്കറിയാം എന്നാൽ ആസ്വാദനത്തിന്റെ
തലങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ദൃശ്യസംസ്കാരത്തോട് പുലർത്തിയിരുന്ന
ഉപേക്ഷ പ്രകടമാണെന്നു കാണാം. മലയാളിയുടെ ഈ ദൃശ്യബ�ോ
ധത്തെക്കുറിച്ചു എപ്പോഴും സന്ദേഹിയായിരുന്ന പ്രശസ്ത കലാകൃ
ത്തായ എ രാമചന്ദ്രൻ തനിക്കു ത�ോന്നിയ ആ വൈരുദ്ധ്യത്തെ
ക്കുറിച്ച് തുറന്നു പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അത്തരം
നേരിട്ടുള്ള വിമർശനങ്ങളും, കലയും സാംസ്കാരികവുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട് തന്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളെ ചേർത്ത് വെച്ച് മന�ോരമയിൽ
'വ്യാഴവട്ടം' എന്ന ക�ോളത്തിൽ എഴുതിയ കുറിപ്പുകളും ശാന്തിനി
കേതനിലെ പഠനകാലത്തെ തന്റെ ഗുരുക്കന്മാര�ോട�ൊത്തുള്ള
അനുഭവങ്ങളും ചേർത്തു സമാഹരിച്ച പുസ്തകമാണ് 'ദൃശ്യസാരം'.
കേരള ചുവർ ചിത്രകലയുടെ ഒരു തുടർച്ച സാധ്യമാകുന്ന തര
ത്തിൽ സവിശേഷമായതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രരചന, ഒരു
തുടർച്ചയുടെ സാധ്യത സംഭവിപ്പിക്കാവുന്ന തരത്തിൽ വലിയ
ക്യാൻവാസുകളിലാണ് അദ്ദേഹം ചിത്രമെഴുതുന്നത്, എന്നാൽ എഴു
ത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യാപ്തി ദൃശ്യല�ോകത്തു മാത്രമാ
യി ഒതുക്കിയതായും ദൃശ്യസാരമെന്ന പേര് അങ്ങനെ വന്നതാണെ
ന്നും ആമുഖത്തിൽ പറയുന്നു. ചിത്രങ്ങള�ോടും ചിത്രകലയ�ോടുമുള്ള
മലയാളിയുടെ സമീപനത്തിൽ അസന്തുഷ്ടനായിരുന്ന അദ്ദേഹം
കേരളത്തിലെ ദൃശ്യസംസ്കാരം വളരാതിരിക്കുന്നതിന്റെ സാഹചര്യ
ങ്ങളിലേക്ക് വിരൽചൂണ്ടുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ ധാരാളമായി കാണാം.
അക്ഷരങ്ങൾക്കല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും പ്രാധാന്യം നൽകാത്ത
മലയാളി, എഴുത്തിൽ വന്ന പരിണാമങ്ങളും പരിവർത്തനങ്ങളും
കലയിലും വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന ചിന്താബ�ോധം പുലർത്തുന്നില്ലെന്ന്
അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിക്കുന്നു. രാജാരവിവർമ്മയുടെ വലിയ ആരാധ
കനും പ്രചാരകനും കൂടിയായ രാമചന്ദ്രൻ, രവിവർമ ചിത്രങ്ങൾ
സൃഷ്ടിച്ച സ്വാധീനം മലയാളിയുടെ ചിത്രകലാസ്വാദനശേഷിയെ
അതിന്റെ മ�ോഹവലയം ഭേദിച്ചു മുന്നോട്ടുപ�ോകാനാകാതെ തട
സ്സപ്പെടുത്തിയതായി പറയുന്നു. സംസ്കൃതിയുടെ സമ്പന്നതയിൽ
നിൽക്കുന്ന കേരള ജനതയെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങ
ളിലെ പിന്നോക്കവിഭാഗങ്ങളുടെ ദൈനംദിനജീവിതമേഖലകളിൽ
പ�ോലും കലയുടെ ചെറുതെങ്കിലുമായ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോൾ ഒരു
വലിയ സംസ്കൃതിയുടെ പിൻതലമുറക്കാർ പുലർത്തി പ�ോരുന്ന
അകൽച്ച സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിരാശ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറിപ്പുകളിൽ
പ്രകടമാണ്.
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പുതിയ�ൊരു ക്രമീകരണം സൃഷ്ടിക്കൽ
ആണ് കല എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന രാമ
ചന്ദ്രൻ, പുനഃസൃഷ്ടി എന്നാൽ നിലവിലുള്ള
കലാസൃഷ്ടിയുടെ സംരക്ഷണം മാത്രമാ
ണെന്നും അടിവരയിടുന്നുണ്ട്. ശരിയായ
സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വേണ്ടവിധത്തിൽ
പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തി അമൂല്യവും അതിപു
രാതനവുമായ കലാസൃഷ്ടികൾ സംരക്ഷി
ക്കുന്നതിലെ അലംഭാവം മൂലം വരുത്തി
വെയ്ക്കുന്ന നികത്താനാവാത്ത നഷ്ടങ്ങളെ
കുറിച്ച് അദ്ദേഹം ഉത്കണ്ഠാകുലനാണ്.
കേരളച്ചുവർചിത്രങ്ങളിൽ ഗവേഷണം നട
ത്തുകയും കേരളത്തിലുടനീളം സഞ്ചരിച്ചു
ചുവർചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചു പഠിക്കുകയും ചെ
യ്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ശരിയായ വിധത്തിൽ
സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ നശിച്ചുപ�ോകുന്ന
ചുവർചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശ
ങ്ങളിലാണ് ഈ വ്യാകുലത പങ്കുവെയ്ക്കു
ന്നത്.മറ്റൊരു കലകൃത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയില്
കൈവയ്ക്കുന്നത് തന്നെ തെറ്റാണെന്നുള്ള
രാമചന്ദ്രന്റെ വാദം അമൂല്യവുമായ ചുവ
ര്ചിത്രങ്ങളെ ചായം പൂശി വികലമാക്കു
ന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമാവുന്നത്
കാണാം. ദൽഹി പ�ോലുള്ള ഒരു മെട്രോ
നഗരത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ചിന്തകൾ വ്യാപരിക്കുന്നത്
കേരളത്തിന്റെ പ്രകൃതിയിലും വൈവി
ധ്യങ്ങളിലും തനതു സംസ്കൃതിയിലുമാണ്.
നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെയും ആഗ�ോള
വൽക്കരണത്തിന്റെയും ഭാഗമായി വരുന്ന
സാംസ്കാരിക മാറ്റങ്ങൾ വസ്ത്രധാരണരീ
തിയെയും ഗണ്യമായി സ്വാധീനിച്ചതായും
തനതു പാരമ്പര്യവസ്ത്രധാരണശൈലി
നിലനിർത്തേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ
കുറിച്ചും അദ്ദേഹം തന്റെ ശാന്തിനികേ
തൻ അനുഭവങ്ങളെ മുൻനിർത്തി വിശദീ
കരിക്കുന്നു.
പ്രകടനപരത തീരെയില്ലാത്ത
രാമചന്ദ്രന് പക്ഷേ, ശിശുസഹജമായ
കൗതുകം പലതിന�ോടുമുണ്ട് അതുക�ൊ
ണ്ട് തന്നെ വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ വൻ
സ്വീകാര്യത നേടിയ, കുട്ടികൾക്ക്
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വേണ്ടിയുള്ള അമ്പത�ോളം പുസ്തകങ്ങൾ ചെയ്ത
അദ്ദേഹം, രാജ്യാന്തര വിപണി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന
പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം പൂർണമായും ഇന്ത്യൻ സൃഷ്ടി
തന്നെയായിരിക്കണം എന്ന നിർബന്ധം പു
ലർത്തിയിരുന്നു. ഇന്ത്യാഗവണ്മെന്റിന്റെ സ്റ്റാമ്പ്
ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും അദ്ദേഹം
അതേ കണിശത പുലർത്തിയിരുന്നു. പാശ്ചാത്യ
കലാശൈലിയുടെയുടെയ�ോ വ്യക്തികളുടെയ�ോ
അനുകരണമ�ോ പകർപ്പോ അല്ല തനതായി,
അനന്യമായി കലയിൽ ചെയ്യാനുള്ളതിനേ
നിലനിൽപ്പും സ്വീകാര്യതയുമുള്ളൂ എന്നാണ്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ തത്ത്വശാസ്ത്രം. കുട്ടികൾക്ക് വേ
ണ്ടിയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങൾ പേറുന്ന
ചലനാത്മകതയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും
കൃത്യമായ നിരീക്ഷണങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെയ്ക്കുന്ന
അദ്ദേഹം സംസ്കൃതിയും കലയും വസ്ത്രധാരണവും
അന്ധമായി അനുകരിക്കുന്നതിനെ തീർത്തും
വിമർശിക്കുന്നു. കേരളസമൂഹത്തിൽനിന്നും
പലതരം അവഗണനകൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി
വന്നിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം, കേരളീയ ചിത്രകലയിൽ
വലിയ പങ്കു വഹിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളി മറന്നുപ�ോയ
പല കലാകൃത്തുക്കളെയും പ്രാധാന്യത്തിൽ
പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. തന്നെ താനാക്കിയ ശാന്തി
നികേതൻ ജീവിതവും ഗുരുക്കന്മാരായ നന്ദലാൽ
ബ�ോസും രാംകിങ്കർ ബെയ്ജും ബിന�ോദ്
ബിഹാരി മുഖർജിയുമെല്ലാം അവിസ്മരണീയരാ
യി പുസ്തകത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.
'ദൃശ്യസാരം യഥാർത്ഥത്തിൽ നിർദ്ദേശ
ങ്ങളുടെ പുസ്തകമാണ്. അമൂല്യങ്ങളായ കലാ
സൃഷ്ടികൾ എങ്ങനെ സാങ്കേതികപരമായ
സാദ്ധ്യതകൾ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി സംരക്ഷി
ക്കണം എന്നതിനെ കുറിച്ച്, നിലനിർത്തേണ്ട
വസ്ത്രധാരണ തനിമയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച്
,മലയാളി മറന്നുപ�ോയ കലാചരിത്രത്തിലെ
മഹദ്വ്യക്തിത്വങ്ങളെ ഓർമകളിലേക്ക് തിരിച്ചു
ക�ൊണ്ട് വരുന്നതിനെ കുറിച്ച്, ഡ�ോക്യുമെന്റ്
ചെയ്ത സൂക്ഷിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പുസ്തകങ്ങ
ളെക്കുറിച്ച്, എന്തായിരിക്കണം പ്രകൃതിയിലും
സംസ്കൃതിയിലും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള കല
എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഒട്ടും സങ്കീർണമല്ലാത്ത
ഭാഷയിൽ അനുഭവങ്ങളുടെ മേമ്പൊടി ചേർത്ത
നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ ലേഖനസമാഹാരം
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