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പ്രതിഭാധനർക്ക് സ്നേഹാദരം
സ്കൂ
 ൾ കല�ോത്സവത്തിന്റെ തിരശ്ശീല വീണ സന്ദർ
ഭമാണിപ്പോൾ. കഴിഞ്ഞ ഏത് കല�ോത്സവങ്ങളെക്കാളും
പ്രത്യേകതയാർന്ന കല�ോത്സവമാണ് ഇത്തവണ കടന്നു
പ�ോയത്. പ്രളയത്തിന്റെ ബാക്കി പത്രം നെഞ്ചേറ്റി കഴി
യുന്ന ഒരു ജനതയുടെ മുമ്പാകെയാണ് കൗമാരത്തിന്റെ
കല കലർപ്പില്ലാതെ നിറഞ്ഞാടിയത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ
കല�ോത്സവം അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആക്ഷേപങ്ങളുടെ
യും അപ്പീലുകളുടെയും പെരുമഴ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടി
ക്കപ്പെടാറുള്ളത്. ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ദിവസം ക�ൊണ്ട്
കല�ോത്സവം നടത്തിയെന്നുമാത്രമല്ല രചനാമത്സരങ്ങ
ളെല്ലാം അതാതു ജില്ലകളിൽ തന്നെ പൂർത്തിയാക്കാൻ
കഴിഞ്ഞത് ഏറെ ശ്ലാഘനീയവും അനുകരണീയവു
മാണ്. മുത്തുക്കുടകളും ആലവട്ടങ്ങളും കാവടിയാട്ടവും
കരകാട്ടവും നൃത്തം ചെയ്യുന്ന കുട്ടികളും തുടങ്ങി കണ്ടുമ
ടുത്ത ഘ�ോഷയാത്രാശീലങ്ങൾ, ഉദ്ഘാടന-സമാപന
സമ്മേളനങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം പാടെ ഒഴിവാക്കാൻ സാ
ധിച്ചത് ഒരു പരിധിവരെ മാതൃകാപരമാണ്. ശബ്ദമുഖരി
തമല്ലാതെ കടന്നുപ�ോയ കല�ോത്സവമാണെങ്കിലും പരി
ഹരിക്കാനുള്ള ചെറിയ പ�ോരായ്മകൾ ഇത്തവണയും
കണ്ടേക്കാം. അതെല്ലാം പരിഹരിച്ചും വരും നാളുകളിൽ
കൗമാരകലയുടെ പ്രതിഭാസ്പർശം അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന
ഒന്നായി സ്കൂ
 ൾ കല�ോത്സവം മാറും എന്ന് പ്രതീക്ഷി
ക്കാം. ഭിന്നഭാഷാസംഗമ കേന്ദ്രമായ തുളുനാടിന്റെ പാവ
നഭൂമിയിൽ ഇത് സാധിക്കും എന്നുതന്നെ നമുക്ക് പ്രതീ
ക്ഷിക്കാം.

പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന്
(സെക്രട്ടറി)

ചെയർമാന്റെ കത്ത്

ഈ

വർഷത്തെ ഏകാംഗ-സംഘ ചിത്ര-ശില്പ പ്രദർശനങ്ങൾക്കും, ഫ�ോട്ടോ
ഗ്രാഫി, സ്ക�ോളർഷിപ്പ് എന്നിവക്കുമുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞി
രിക്കുന്നു. സാധാരണ അക്കാദമി ഭരണസമിതിയിലെ ഒരു സംഘമായിരിക്കും
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക. എത്രതന്നെ നിഷ്പക്ഷമായി തിരഞ്ഞെടുത്താലും ഇത്
ആര�ോപണങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് അക്കാദമി
കമ്മിറ്റിക്ക് പുറത്തുള്ള വിദഗ്ദരെ ഉൾപ്പെടുത്തി പാനൽ രൂപീകരിക്കുവാൻ തീരുമാ
നിച്ചത്. ചിത്രകാരൻ, ശില്പി, എഴുത്തുകാരൻ, ഛായാഗ്രാഹകൻ എന്നിവരടങ്ങിയതാ
യിരുന്നു കമ്മിറ്റി. ഇതിന് പുറമെ അക്കാദമി പരിപാടികൾ ഡ�ോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് സൂ
ക്ഷിക്കുവാൻ കൂടുതൽ നിലവാരമുള്ള ഡ�ോക്യുമെന്ററി സംവിധായകരുടെ ഒരു പാനൽ
തയ്യാറാക്കാനുള്ള കമ്മിറ്റിയും രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. അർഹരായ ഒരാൾപ�ോലും തഴയ
പ്പെടാത്തവിധം സൂക്ഷ്മമായ വിലയിരുത്തലുകളിലൂടെയാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്.
ഭിന്നശേഷിയുള്ള ഒരു ചിത്രകാരിയെ കമ്മിറ്റി പ്രത്യേകം പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്തു.
ശ്രീ. കെ.കെ. മാരാർ, ശ്രീ. ഭാഗ്യനാഥ്, ശ്രീ. രഘുനാഥ് എന്നിവരായിരുന്നു ചിത്ര
-ശില്പങ്ങളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ശ്രീ. കെ.ജി. ജയൻ, ശ്രീ. എ.കെ. സന്തോഷ്, ശ്രീ.
എം.എ. വേണു, ശ്രീ. അനിൽ കുമാർ എന്നിവരായിരുന്നു ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിയുടേയും
ഡ�ോക്യുമെന്റേഷൻ ഡയറക്ടറേയും തിരഞ്ഞെടുത്തത്. നൂറുശതമാനവും സത്യസ
ന്ധമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു. അർഹരായവർക്ക് അവസരം നഷ്ടപ്പെടാതെയും
അനർഹർ കടന്നു കൂടാതയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.
പ്രളയബാധിതരെ സഹായിക്കുവാനായി കേരളത്തിലെ കലാകാരന്മാർ മാതൃകാപ
രമായ പ്രവർത്തനമാണ് കാഴ്ച വച്ചത്. പ്രതിഫലമ�ോ യാത്രാചിലവ�ോ സ്വീകരിക്കാ
തെ അവർ വരച്ച് സമ്പാദിച്ചത് 17 ലക്ഷത്തോളം രൂപയായിരുന്നു. ശ്രീ. കാനായി
കുഞ്ഞിരാമൻ മുതൽ പുതിയ ചിത്രകാരന്മാർ വരെ വലിപ്പച്ചെറുപ്പമില്ലാതെ ഒരേ
വേദിയിൽ വരച്ചു.
ഇപ്പോൾ തൃശൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടവുമായി സഹകരിച്ച് വീണ്ടും ചിത്രരചനാ-വിപ
ണനമേള നടക്കുകയാണ്. ചിത്രാങ്കിതമൺപാത്രങ്ങൾ, ചിത്രകുടകൾ, ക്യാൻവാസ്
ചിത്രങ്ങൾ, രവിവർമ്മയുടേയും കെ സി എസ് പണിക്കരുടേയും ചിത്രപ്രിന്റുകൾ,
അക്കാദമി ആദ്യമായി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 12 ല�ോക ചിത്ര-ശില്പികളുടെ ചിത്രങ്ങളടങ്ങു
ന്ന കലണ്ടർ ഇവയായിരുന്നു വിപണനത്തിലെ പ്രധാന ഇനങ്ങൾ. 2,10,940/- രൂപ
ഈ മേളയിലൂടെ സമാഹരിച്ച് കേരളത്തിന്റെ പ്രളയാനന്തര പുനർനിർമ്മാണത്തിനാ
യി നൽകുവാനായി.
കലയുടെ ദർബാർ എന്ന പ്രതിമാസ കലാവിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടി കേരളത്തിലെ
വിവിധ ഗ്യാലറികൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വിജയകരമായി നടന്നുവരുന്നുണ്ട്. കലാകാര
ന്മാർ ധാരാളമായി ഓര�ോ സംവാദത്തിലും പങ്കെടുക്കുന്നു എന്നത് ഉണർവ് പകരു
ന്നു. കലണ്ടർ ദൃശ്യസാക്ഷരതയുടെ ഭാഗമായാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. 2019ലെ ചിത്ര
കലണ്ടർ കാണാനിടയായ സാഹിത്യ അക്കാദമി ചെയർമാൻ വൈശാഖൻ മാഷ് :
ലളിതകലാ അക്കാദമി പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകാപരവും നവീനമായ നിരവധി ആശ
യങ്ങളെ പ്രവർത്തിപഥത്തിലെത്തിക്കുന്നതിൽ വിജയിക്കുന്നു എന്നും പറയുകയുണ്ടാ
യി. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകുന്ന ഊർജ്ജം വളരെ വലുതാണ്.

നേമം പുഷ്പരാജ്
(ചെയർമാൻ)

കലാചിന്തകൾ

പരസ്യകലയുടെ ശക്തി

വിജയകുമാർ മേന�ോൻ

വ്യാ

വസായിക മേഖല രണ്ടാം ല�ോകയു
ദ്ധത്തിനുശേഷം നാടകീയ മാനങ്ങൾ
കൈവരിച്ചു. അതുവരെ ശ്രേഷ്ഠകല (Elite Art)
എന്നു കരുതിയിരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കച്ച
വടത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യകലയി
ലേക്കുള്ള മാറ്റം കേവലം കലാമേഖലയല്ല. അത്
സാമ്പത്തിക ഘടകങ്ങളുടെ ഫലമായി വന്നുപെട്ട
ഒരു സംസ്ക
 ാരമായിരുന്നു. മുതലാളിത്തത്തിന്റെ
നിലനിൽപ് സമ്പത്തിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരി
ച്ചപ്പോൾ മാനവികതയും മൂല്യങ്ങളും നിയന്ത്രി
ക്കുന്നത് ധനാധിപത്യശക്തികളായിത്തീർന്നു.
രണ്ടാം ല�ോകയുദ്ധത്തിനുശേഷം ക�ോളനികൾ
ഒന്നൊന്നായി ക�ൊഴിഞ്ഞു വീണു. ക�ോളനീക
രണത്തിലെ സ്ഥലാധിപത്യമല്ല, സാമ്പത്തിക
ധ്രുവീകരണമാണ് മുതലാളിത്തത്തിന് അഭി
കാമ്യം. വിപണിയിലൂടെ ഏതു സമൂഹത്തെയും
നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാം എന്നു വന്നു. ഉപഭ�ോഗ
വസ്തുക്കളുടെ ആധിക്യം ടെലിവിഷൻ പരസ്യ
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ങ്ങളിലൂടെ ല�ോകത്തെ വീടുകളിലെത്തി. ഓര�ോ
ടിവി ദൃശ്യവും നിലനിർത്തുന്നത് ഉല്പന്നങ്ങളുടെ
പരസ്യം വഴിയായപ്പോൾ ദൃശ്യഭാഷ പുതിയ
മാനങ്ങൾ കൈവരിച്ചു. ഹ�ോളിവുഡ് സിനിമക
ളിൽ കണ്ടിരുന്ന ആദ്യഘട്ട കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ്
പരസ്യകലയിൽ (Advertisement) അത്യാവശ്യ
മായി വന്നു. യഥാതഥ ചിത്രീകരണം (Realistic
Rendering) അല്ല, ഭ്രമാത്മകവും അത്ഭുതവും
നിലനിർത്തുന്ന ഭാഷയായാലേ പരസ്യകലക്ക്
(Advertisement) ജനങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ സ്വാ
ധീനിക്കാൻ സാധിക്കൂ. ഉപഭ�ോഗം വളർത്തണ
മെങ്കിൽ മിതത്വം (Austerity) എന്ന ചിന്തതന്നെ
ഇല്ലാതാക്കണം. അമിതത്വമാണ് കച്ചവടത്തിന്റെ
ആകർഷണീയത. ഓര�ോ ബ്രാന്റ് (Brand) ഉല്പന്ന
വും വിപണിയിൽ മത്സരത്തിന്റെ ഭാഷ നിർമ്മിച്ചു.
അത് സാധാരണ ജീവിതത്തിലും പ്രതിഫലിച്ചു
ക�ൊച്ചുകുട്ടി ആയിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ മത്സ
രമാണ്, പരസ്പര സഹായമല്ല വേണ്ടത് എന്ന

ടി.വി. പരസ്യം, 1950

സന്ദേശം അതു നൽകി. മൂലധനവും സമ്പത്തും
കലയെ ഇത്രയധികം സ്വാധീനിച്ച കാലഘട്ട
ത്തിൽ വിപണിയിലെ വിജയത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള
കഠിന മത്സരം ല�ോകത്തെവിടെയും മുതലാളിത്ത
ഘടനയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു.
1990കളുടെ തുടക്കത്തിൽ നരസിംഹറാവു
സർക്കാർ ഘടനാപരമായ നീക്കുപ�ോക്കുകൾ
(Structural Adjustment) എന്ന പേരിൽ ഭാരത
ത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാ
രം വിപണിയുടെ മാസ്മരികതയുടെ ശക്തി പ്രകടി
പ്പിച്ചു. ക�ോർപ്പ്റേറ്റ് മൂലധനവും സമ്പത്തും രാജ്യം
ഭരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നു ചേർന്നു. ഓഹരി
വിപണി (Share Market) മറ്റെന്നത്തേക്കാൾ ജന
ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ച നുണ ഒരു പ്രധാന പ്ര
ചാരണ മാദ്ധ്യമമാക്കിയപ്പോൾ അന്ന് ഹർഷദ്
മേത്തയെ പ�ോലുള്ള വിപണി (ഓഹരി) വിദഗ്ദ്ധർ
(Market Mani pulators) ജനങ്ങളെ വഞ്ചിച്ചു. ഇല്ലാ
ത്ത വിപണി മൂല്യം അവർ കൃത്രിമമായി സൃഷ്ടിച്ചു.

പിന്നീടു വന്ന ഓര�ോ സർക്കാറും ക�ോർപ്പറേറ്റ് മൂ
ലധനത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചപ്പോൾ അത് കലാ
മേഖലയെയും നിയന്ത്രിക്കാനാരംഭിച്ചു. കാരണം,
പരസ്യകലയാണ് വിപണിയുടെ പ്രധാനഘട
കം. കലാവിപണം (Art Market) വിപണികലയും
(Matket Art) ഒന്നുതന്നെയായി. ചന്തലാവണ്യം
(Market Aesthetics) പ്രധാന സംഭവമായി. കേര
ളത്തിൽ ഡി സി ബുക്ക്സ് (D C Books) പുസ്തകച്ച
ന്ത എന്ന പേരു നല്കി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിറ്റപ്പോൾ പു
സ്തകത്തിന്റെ ദിവ്യത്വം താനെ ഉതിർന്നു വീണു.
കേരളത്തിൽ ചന്ത മാഹാത്മ്യം ഒരു സാധാരണ
സംഭവവും ആകർഷണീയവുമായി.
ഉന്നതകല (Hight Art) താഴ്ന്ന കല (Low Art)
എന്നത് അനാവശ്യ വിഭജനമായി മുതലാളിത്ത
ത്തിന്റെ കച്ചവട പരസ്യത്തിൽ അങ്ങനെ 'സ�ോ
ഷ്യലിസം' കാണാൻ സാധിച്ചു എന്ന വൈപരീ
ത്യം അത�ോടെ സംജാതമായി മത്സരത്തിലെ
ത�ോൽവി വിപണിയിലെ മാത്രമല്ല, വിദ്യാഭ്യാ
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ഓര�ോ നിമിഷത്തിലും നവീകരിച്ചു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരസ്യ കലാ
ഭാഷയാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും ഭരി
ക്കുന്നതും നിയന്ത്രിക്കുന്നതും. ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉല്പന്നം പ�ോലും
അത്യാവശ്യ സാധനം ആയി ത�ോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ് പരസ്യകല
യുടെ ശക്തി. അവിടെ യുക്തിയ�ോ മൂല്യബ�ോധമ�ോ അല്ല, ക�ോർപ്പ
റേറ്റ് മൂലധനത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് പ്രധാനം.
1891 ലെ ഒരു പ�ോസ്റ്റർ പരസ്യം
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സത്തിലും അത് ഏർപ്പെടുത്തിപ്പോൾ ചെറുപ്പം
മുതൽ തന്നെ മുതലാളിത്ത സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ
ഇരയായിത്തീർന്ന ജനങ്ങൾ. കലയും മത്സരയി
നമായി അത�ോടെ അത�ൊരു സംസ്ക
 ാരമാക്കി
യെടുത്തു. മൂല്യമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ സൃഷ്ടിച്ചത�ോടെ
ചെറുപ്രായത്തിൽത്തന്നെ ഭൗതികലാഭം മാത്രമാ
യി ലക്ഷ്യം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മൂല്യം അനാ
വശ്യചിന്തയായി. സാമൂഹ്യ വവസ്ഥയിൽ രാഷ്ട്രീ
യമായും സാമ്പത്തികമായും മിക്കവാറും എല്ലാ
രാജ്യങ്ങളിലും ഈ ഘടന വന്നു. 1990കളിൽ
സ�ോവിയറ്റ് റഷ്യയും സ�ോഷ്യലിസവും തകർന്നു.
ഏകല�ോകം എന്ന നാനാത്വം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ
എവിടെയും വന്നു. ക�ോർപ്പറേറ്റ് സമ്പദ്വ
 ്യവസ്ഥ
കൈവേല, പാരമ്പര്യ/സുസ്ഥിര കൃഷി, കല,
സംസ്ക
 ാരം എന്നിവകളെ നശിപ്പിച്ചു.

ഉല്പന്നവും ഉപഭ�ോഗവും

എന്തും ഉല്പന്നമാകുമ്പോൾ അത് ഉപഭ�ോ
ഗത്ത മാത്രമാണ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്.
ഓര�ോ പരസ്യകലാചിഹ്നവും (Advertisement
sign) ഉപഭ�ോഗത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചതാ
യിരിക്കും. അത് ആരിലും എവിടെയും എത്തി
ച്ചേരണം. സ്വഭാവികതയല്ല, കൃത്രിമത്വമാണ്
അവിടെ ആവശ്യം. സറിയലിസം പ�ോലുള്ള
ശൈലി അതിനു വ്യാപകമായി ഉപയ�ോഗിക്കു
ന്നു. അവിടെ പരിസ്ഥിതി ഒരു വിഷയമേ അല്ല.
പ്രകൃതി (സ്വാഭാവികത)ക്കുമേൽ കൃത്രിമത്വം
ആധിപത്യം ചെലുത്തുമ്പോൾ കല കാഴ്ചവസ്തുവാ
കും. അത് സഞ്ചാരികൾക്ക് (Tourists) കൗതുകം
ഉണർത്തുന്ന ദൃശ്യവസ്തുക്കളായി (Artifice)തീരും.
ആധുനികതയും ഉത്തരാധുനികതയും ജനപ്രിയ
സംസ്ക
 ാരം ഉപയ�ോഗിച്ച് (Popular Culture)
ദൃശ്യകലയെയും സാഹിത്യത്തെയും ഡ�ോക്യുമെ
ന്ററി ഫിലിമുകളെയും ഒരു പ്രത്യേക വീക്ഷണ
ത്തിൽ സജീവമാക്കി. വൈരുദ്ധ്യം കാണിക്കു
ന്നത�ോട�ൊപ്പം പാരസ്പര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന
പ്രവണത ഇതിലെല്ലാം അന്തർലീനമായിട്ടുണ്ട്.
ക�ോർപ്പറേറ്റ് മൂലധനം, അധികാരം, ജാതി/മതം,
പൗര�ോഹിത്യം എന്നിവ പല തരത്തിൽ സം
യ�ോജിപ്പിച്ച് ഫാഷിസം ഭാരതത്തിലും വളർന്നു.
പരസ്യകലയും ക�ോർപ്പറേറ്റ് മൂലധനവും തമ്മി
ലുള്ള ബന്ധം ഓര�ോ ഉൽപന്ന പരസ്യത്തിലും
കാണാം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ കലയിൽ നിന്നാണ്
പരസ്യകലയിലേക്ക് പ്രവാഹം ഉണ്ടായിരുന്നെ
ങ്കിൽ ഇന്ന് അത് ഏകദിശാ പ്രവാഹമല്ല. ഇല
ക്ട്രോണിക്, എൽ.ഇ.ഡി. മ്യൂറലുകൾ രാത്രിയിൽ
നഗരങ്ങളെ കീഴടക്കുമ്പോൾ അത് മൂലധന അധി
കാരത്തിന്റെ പ്രഖ്യാപനവും കൂടിയാണ്. പകൽദൃ
ശ്യങ്ങളേക്കാൾ രാത്രിദൃശ്യങ്ങളും വൈദ്യുതി ദൃശ്യ
ങ്ങളുമാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാന ദൃശ്യഭാഷാ
ജനപ്രിയ ദൃശ്യങ്ങൾ, ഭ്രമാത്മക കാഴ്ചകൾ എന്നിവ

ഒരു മായാല�ോകം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. അത�ോടെ
യഥാതഥ ല�ോകത്തുനിന്ന് വളരെ അകന്ന ഒരു
സംസ്ക
 ാരം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായി വന്നു.
ആവശ്യമില്ലാത്ത ഉല്പന്നം പ�ോലും അത്യാവ
ശ്യ സാധനം ആയി ത�ോന്നിപ്പിക്കുന്നതാണ്
പരസ്യകലയുടെ ശക്തി. അവിടെ യുക്തിയ�ോ
മൂല്യബ�ോധമ�ോ അല്ല, ക�ോർപ്പറേറ്റ് മൂലധന
ത്തിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് പ്രധാനം. ടിവിയിലും
സ�ോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അച്ചടി മാദ്ധ്യമത്തിലും
ഇത് എത്രത്തോളം ആകർഷകമാക്കാൻ കഴിയു
ന്നു എന്നതാണ് പ്രധാനം. 1950-60 കളിൽ സ്ത്രീ
ശരീരം ആയിരുന്നു പരസ്യകലാബിംബങ്ങൾ.
ഇന്ന് അത�ോട�ൊപ്പം പുരുഷ ശരീരത്തിന്റെ
സാദ്ധ്യതകൾ കൂടി ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു. അശ്ലീലം
എന്ന ആശയവും വീക്ഷണവും ഇന്ന് പാടെ മാ
റിപ്പോയി. ആഖ്യാനം മുഴുവൻ കാണിക്കേണ്ട,
സൂചന മാത്രം മതി. ആദ്യ പരസ്യ കാംപേ
യിനിൽ (compaign) ആഖ്യാനം പൂർണ്ണമായി
കാണിച്ച് ജനങ്ങളെ വശത്താക്കി കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നീട് അതിന്റെ അംശാംശ സൂചകം (micro
suggestion) മതി. ആദ്യ ആഖ്യാനം ഓർമ്മയിൽ
വരാൻ, ഓര�ോ നിമിഷത്തിലും നവീകരിച്ചു ക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന പരസ്യ കലാഭാഷയാണ് ഇന്നത്തെ
സമൂഹത്തെയും സംസ്ക
 ാരത്തെയും ഭരിക്കുന്നതും
നിയന്ത്രിക്കുന്നതും. പരസ്യകല ഇല്ലാതെ 21-ാം
നൂറ്റാണ്ടിന് നിലനില്പില്ല. അത്രയധികം യാന്ത്രി
കതയും മൂലധനവും നമ്മെ സ്വാധീനിച്ചു കഴിഞ്ഞു.

ആധുനികതയും നവീനതയും

നവീനത (Modernity) എന്നും ഉണ്ടായിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ ആധുനിക കല (modernism)
ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ്. ആധുനിക�ോത്തരത അതു
ക�ൊണ്ടു തന്നെ ആധുനികത എന്ന പ്രസ്ഥാന
ത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. ദേശീയത
ക്കപ്പുറം
പ�ോകുന്ന (beyond nationality) പ�ോകുന്ന സാർ
വ്വദേശീയത്വം ആധുനികതയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു.
ഒപ്പം തന്നെ പ്രാദേശികതയുടെ ശക്തി ആധുനി
കതയുടെ മുഖമുദ്രയായി. ഓര�ോ വ്യക്തിയും ഓര�ോ
പ്രദേശവും വ്യക്തിഗത/തദ്ദേശീയ സവിശേഷത
കാണിക്കുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന ആശയ
മാണ് പ്രധാനമാകുന്നത്. പ്രകൃതിയെ ഭൗതിക
മായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് വ്യവസായീകരണം
തുടങ്ങി ആരംഭിച്ചത് 20-21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതി
രൂക്ഷമായി. ആർത്തി പൂണ്ട ധനമ�ോഹം (crony
capitalism) കാരണം മൂല്യങ്ങൾക്ക് ശ�ോഷണം
വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ ബ�ോധപൂർവ്വം ശ�ോഷണം വരു
ത്തേണ്ടത് ആവശ്യമായി വന്നു. ആധുനികതയി
ലെ ഭൗതികമായ വളർച്ച (material development)
മാനസികാവസ്ഥയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുളള നൈമി
ഷികബ�ോധവും (transience) സാമൂഹ്യ മാറ്റവു
മായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. പാശ്ചാത്യ ല�ോകത്ത്
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ജ്ഞാനപ്രകാശം (enlightenment) ശാസ്ത്രം, സാ
ങ്കേതിക വിദ്യ, വ്യവസായീകരണം എന്നിവയിൽ
അധിഷ്ഠിതമായി വളരെ വേഗം വളർന്നു. റ�ൊമാ
ന്റിക് ചിത്രകാരന്മാരും കവികളും സാമൂഹ്യ പരി
ഷ്കാരത്തിന് ഊന്നൽ നല്കിയപ്പോൾ പ്രകൃതി
(പരിസ്ഥിതി - environment) പ്രധാന ചിന്താവി
ഷയത്തിൽ നിന്ന് കുറച്ച് അകന്നു. അത് കൂടുതൽ
ഉണ്ടായത് പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിലല്ല. അവർ ഏർ
പ്പെടുത്തിയ യൂറ�ോ കേന്ദ്രീകൃത അറിവിന്റെ അടി
സ്ഥാനത്തിൽ അവരുടെ ക�ോളനികളിലാണ്
സംഭവിച്ചത്. ആഫ്രിക്ക, ഓഷ്യാനിയ, ഏഷ്യാ
തെക്കെ അമേരിക്ക എന്നിവടങ്ങളിലെ സംസ്ക
 ാ
രത്തെ അപരിഷ്കൃ
 തരുടെ ജീവിതമെന്നു പുച്ഛിച്ച
പ്പോൾ ക�ോളനികളുടെ കലയും സംസ്ക
 ാരവും
ദുർബ്ബലമാക്കാൻ വേഗത്തിൽ സാധിച്ചു. നാടൻ
കലകളെ നാട്ടുകാർക്കുതന്നെ പുച്ഛമായത�ോടെ
അവയുടെ അധഃപതനം വേഗത്തിൽ സാധിച്ചെ
ടുത്തു. കേരളത്തിലെ കാവുകളും കലകളും മലയാ
ളികൾക്ക് വിലയില്ലാതായപ്പോൾ പരിസ്ഥിതിയും
പാരമ്പര്യ കലകളും ദുർബ്ബലമായി. ഭാരതത്തിൽ
മലകളും നദികളും ചൂഷണത്തിനു വിധേയമായി.
പ്രകൃതി ദൃശ്യചിത്രങ്ങൾ (landscape painting)
വെറുമ�ൊരു ഔപചാരിക ഇനമായി മാറ്റിയെടുത്തു.
ക�ോളനി ഭരണം അവസാനിച്ചിട്ടും അണക്കെട്ടു
കളും വനനശീകരണവും ഇന്നും തുടരുകയാണ്.
1931 ലെ പരസ്യചിത്രം

10

ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 നവംബർ

പ്രകൃതി ദൃശ്യം കേവലം സാമ്പ്രദായികവും അനാ
വശ്യവും പുരാതനവുമായ ഒരു വിഷയമായി മാറി
യപ്പോൾ നഗരദൃശ്യമാണ് (city scape) അതിനു
പകരമായി വന്നത്. ഒപ്പം തന്നെയാണ് വ്യാവ
സായിക ഉല്പന്നങ്ങളുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന പര
സ്യങ്ങളും ഇനിയും പ്രബലമായത് എന്നത് വൈ
പരീത്യമല്ല, ദുര മൂത്ത മൂലധന ആധിപത്യത്തിന്റെ
ശക്തിയാണ്. പഴയ കൈവേലകളെ നവീന വ്യവ
സായവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ആധുനികവത്ക്ക
രിക്കുവാൻ ഇന്നും നാം മുതിരുന്നില്ല. അവയാണ്
ഭാരതത്തിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും സാംസ്ക
 ാ
രിക കലാചിഹ്നങ്ങൾ എന്നത് ബ�ോധപൂർവ്വം തു
ടച്ചുമാറ്റി. ഭാരതത്തിൽ ഇനിയും ദരിദ്രരുള്ളപ്പോൾ
ടിവിൽ ധനികരുടെ തീൻമേശയും അടുക്കളയും
കാണിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പരിഹാസ
ങ്ങളാണ്. ഈ വൈപരീത്യം ഏത് ഇനത്തിന്റെ
യും (Brand) പരസ്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ്.
ഭാരതീയ ഗ്രാമങ്ങളിലെ വായുവും ജലവും മലിന
മാക്കിയെടുത്തു. എന്നാൽ അതല്ല പാശ്ചാത്യ നാടു
കളിലെ അവസ്ഥ. അവർ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷി
ക്കുന്നതിൽ വളരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാണ്. സാമൂഹ്യ
പ്രതിബദ്ധതയും ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത സമ്പദ്
ഘടന ക�ോർപ്പറേറ്റ് മുതലാളിത്തത്തിൽ ഭാരതം
പ�ോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ അടിച്ചേല്പിക്കേണ്ടത്
വ്യവസായീകരണത്തിന്റെയും വ്യവസായീകര

പഴയ കൈവേലകളെ നവീന വ്യവസായവുമായി ബന്ധ
പ്പെടുത്തി ആധുനികവത്ക്കരിക്കുവാൻ ഇന്നും നാം മുതിരു
ന്നില്ല. അവയാണ് ഭാരതത്തിന്റെയും കേരളത്തിന്റെയും
സാംസ്കാരിക കലാചിഹ്നങ്ങൾ എന്നത് ബ�ോധപൂർ
വ്വം തുടച്ചുമാറ്റി. ഭാരതത്തിൽ ഇനിയും ദരിദ്രരുള്ളപ്പോൾ
ടി.വി.യിൽ ധനികരുടെ തീൻമേശയും അടുക്കളയും കാ
ണിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പരിഹാസങ്ങളാണ്.
ഈ വൈപരീത്യം ഏത് ഇനത്തിന്റെയും (Brand) പരസ്യ
ത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ്.

ണ�ോത്തര സംസ്ക
 ാരത്തിന്റെയും കലയുടെയും
ആവശ്യമാണ്. കേരളത്തിലെ സമകാലിക ചിത്ര
കാര സമൂഹത്തിൽ മുഖ്യപങ്കും പരിസ്ഥിതീവാദി
കളും നവീന ല�ോകത്തിന്റെ മിടിപ്പ് അറിയുന്നവ
രുമാണ്. മിക്കവാറും കലാകാരന്മാർ ക�ോർപ്പറേറ്റ്
മൂലധനത്തിനെതിരെ തങ്ങളുടെ കലാഭാഷ ഉപ
യ�ോഗിക്കുന്നു. അത്, പ്രത്യേകിച്ച് കേരളീയ കലാ
കാരന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്.
ഭാരതം പ�ോലുളള രാജ്യത്ത് സ്വത്വം (identity)
ജാതി/മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് നിർണ്ണയിക്ക
പ്പെടുന്നത്. ജ്ഞാനപ്രകാശനം (Enlightenment)
ആണ് സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് പുതിയ വീക്ഷ
ണങ്ങൾ നല്കിയത്. ചിന്തിക്കുന്ന ന്യൂനപക്ഷവും
പരസ്യം നയിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷവും എന്നും ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യ വിപുലമായത�ോടെ
21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ അതു ശക്തമായി. ആധുനിക�ോ
ത്തരകാലം സത്യാനന്തരകാലവും (post - truth)
കൂടിയാണ്. ഇന്നു ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ അഭി
പ്രായമാണ് പ്രധാനം. ഭൂരിപക്ഷസിദ്ധാന്തത്തിൽ
(majority principle) ന്യൂനപക്ഷ സംരക്ഷണമാണ്
ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഗാന്ധിയൻ ചിന്ത അതാണ്.

കൈവേലയെയും (ചർക്ക) ഉപ്പ് വാറ്റി എടുക്കു
ന്നതിനെയും രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിയ ഗാന്ധി
ചർക്ക എന്ന ശില്പത്തെയാണ് ആധാരമാക്കി
യത്. അത് ഒരു ജനതയുടെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ/
കലയുടെ/സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ ചിഹ്നമാക്കി
യെടുത്തതാണ് ഗാന്ധിജിയുടെ ഗ്രാമസ്വരാജ്
എന്ന തത്ത്വചിന്ത കലക്കു നല്കിയ സംഭാവന.
ന്യൂനപക്ഷത്തെയും ദുർബ്ബലയെയും അപ്രസക്തമാ
ക്കേണ്ടത് എന്നും ക�ോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യ
മാണ്. ജനപ്രിയ കല ശ്രേഷ്ഠകല ആയത�ോടെ
ഭൂരിപക്ഷ അഭിപ്രായം മാത്രമേ വേണ്ടൂ എന്നു
വന്നു. ന്യൂനപക്ഷം അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു. കലാകാര
ന്മാരും എഴുത്തുകാരും ന്യൂനപക്ഷമാണ്. അവരെ
അരികിലേക്ക് നീക്കുക എന്നത് ഇന്നത്തെ സം
സ്ക
 ാരമാക്കി. എല്ലാ മേഖലകളിലും ന്യൂനപക്ഷം
അപ്രസക്തമായി. ഇംഗ്ലീഷ് ല�ോകം ഭരിക്കുന്ന
ഭാഷയായപ്പോൾ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ സ്വയം
ഇല്ലാതായി. ഓര�ോന്നിനെയും ബ്രാന്റ് (Brand)
ചെയ്യുന്ന സംസ്ക
 ാരമാണ് ഇന്നത്തെ കല. അത്
ആധുനിക�ോത്തര പ്രതിഭാസമാണ്.
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ചന്തമുള്ള
ചാവക്കാട്
കേ

രള ലളിതകലാ അക്കാദമി ചാവക്കാട്
നഗരസഭയുമായി സഹകരിച്ച് 'ചന്തമു
ള്ള ചാവക്കാട് ' ചിത്രരചന ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
2018 നവംബർ ഒന്നുമുതൽ നവംബർ നാലുവരെ
ചാവക്കാട് നഗരത്തിൽ നടന്ന ക്യാമ്പിൽ സമ
കാലിക കലാകാരന്മാർ നഗരസഭ പരിസരത്തെ
സർക്കാർ കെട്ടിടങ്ങളുടെ മതിലുകളിൽ തീർത്ത
ചിത്രങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തിന്റെ സാംസ്ക
 ാരിക
മുദ്രകളെയും ജീവിതത്തെയും സൗന്ദര്യാനുഭവമാ
ക്കി മാറ്റിത്തീർക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു.
ചാവക്കാട് നഗരസഭ അങ്കണത്തിൽ കെ.വി.
അബ്ദുൾ ഖാദർ എം.എൽ.എ. ചടങ്ങ് ഉദ്ഘാ
ടനം ചെയ്തു. ചാവക്കാട് നഗരസഭ ചെയർമാൻ
എൻ.കെ. അക്ബർ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചട
ങ്ങിൽ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി അംഗം
രവീന്ദ്രൻ തൃക്കരിപ്പൂർ മുഖ്യാതിഥി ആയിരുന്നു.
ഗുരുവായൂർ ചുമർചിത്ര പഠനകേന്ദ്രം പ്രിൻസി
പ്പാൾ കെ.യു. കൃഷ്ണകുമാർ, നഗരസഭ വൈസ് ചെ
യർപേഴ്സ
 ൺ മഞ്ജുഷ സുരേഷ്, നഗരസഭ സ്റ്റാൻ
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കെ.ജി. ആന്റോ
അമൽ പൈലി
ബാഹുലേയൻ സി.ബി.
വിന�ോദ് അമ്പലത്തറ
ഷിബി ബാലകൃഷ്ണൻ
എന്നിവർ ക്യാമ്പിൽ
പങ്കെടുത്തു.

ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻമാരായ കെ.എച്ച്.
സലാം, എ.എ. മഹേന്ദ്രൻ, എം.സി. ആനന്ദൻ,
സബൂറ ബക്കർ, എം.ബി. രാജലക്ഷ്മി, നഗരസഭ
സെക്രട്ടറി സി.എൻ. സിനി, വാർഡ് കൗൺ
സിലർമാരായ എ.എച്ച്. അക്ബർ, കാർത്ത്യാ
യിനി ടീച്ചർ എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
കെ.ജി. ആന്റോ, അമൽ പൈലി, ബാഹുലേയൻ
സി.ബി., വിന�ോദ് അമ്പലത്തറ, ഷിബി ബാലകൃ
ഷ്ണൻ എന്നിവരാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്.
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കേരളപിറവി ദിനത്തിൽ
ഭരണഭാഷ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു

കേ

രള പിറവിയ�ോടനുബന്ധിച്ച് കേരള
ലളിതകലാ അക്കാദമി ജീവനക്കാർ
ഭരണഭാഷ പ്രതിജ്ഞ എടുത്തു. രാവിലെ 11ന്
അക്കാദമി അങ്കണത്തിൽ സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം
ചന്ദ്രൻ പ്രതിജ്ഞ ച�ൊല്ലിക�ൊടുത്തു. ''മലയാളം
എന്റെ ഭാഷയാണ്. മലയാളത്തിന്റെ സമ്പത്തിൽ
ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. മലയാള ഭാഷയെയും
കേരളസംസ്ക
 ാരത്തെയും ഞാൻ ആദരിക്കു
ന്നു. ഭരണനിർവഹണത്തിൽ മലയാളത്തിന്റെ
ഉപയ�ോഗം സാർവത്രികമാക്കുന്നതിന് എന്റെ
കഴിവുകൾ ഞാൻ വിനിയ�ോഗിക്കും'' എന്ന പ്രതി
ജ്ഞയാണ് ജീവനക്കാർ ഏറ്റുച�ൊല്ലിയത്. പ്രതി
ജ്ഞ ജ�ോലി നിർവ്വഹണത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാ
ക്കണമെന്ന് സെക്രട്ടി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ക്ഷേത്രപ്രവേശന വിളംബരം
ആഘ�ോഷ പരിപാടികൾ
സംഘടിപ്പിച്ചു

ക്ഷേ

ത്രപ്രവേശന
വിളംബരത്തിന്റെ
82-ാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച്
കേരള സർക്കാർ ആവിഷ്കരിച്ച 'ഇരുട്ടിൽ നിന്ന്
വെളിച്ചത്തിലേക്ക് ' വാർഷികാഘ�ോഷങ്ങളുടെ
ഭാഗമായി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി എറ
ണാകുളം ദർബാർ ഹാൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ നവംബർ 11,
12 തീയതികളിൽ സാംസ്ക
 ാരിക പരിപാടികൾ
സംഘടിപ്പിച്ചു. നവംബർ 11ന് വൈകുന്നേരം 5
മണിക്ക് ചേളന്നൂർ ഗ�ോത്രകലാഗ്രാമം അവതരി
പ്പിച്ച നാട്ടറിവുകളുടെ ച�ൊൽക്കാഴ്ച 'പ�ൊലിത്താ
ളം' സദസ്സിനെ ഉത്സുകരാക്കി. ചേളന്നൂർ പ്രേമനും
സംഘവുമാണ് 'പ�ൊലിത്താളം' നാടൻപാട്ടുകളി
ലൂടെ ആസ്വാദക ഹൃദയങ്ങളിലിടം നേടിയത്.
നവംബർ 12ന് വൈകുന്നരം 5 മണിക്ക് പത്ത
നംത്തിട്ട മുദ്ര സ്കൂ
 ൾ ഓഫ് പെർഫ�ോർമിംഗ്
ആർട്സ് അവതരിപ്പിച്ച കാക്കാരിശ്ശി നാടകമാ
ണ് വേദിയുണർത്തിയത്. സത്യം വദ:ധർമ്മം
ചര: എന്ന നൃത്ത സംഗീത നാടകമാണ് വ്യത്യസ്ത
തക�ൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായത്.
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ചിത്രകലയും
ചുമർചിത്രകലയും
ദ്വിദിന ശില്പശാല

കേരളീയ ചുമർചിത്ര പാരമ്പ
ര്യത്തെ കുറിച്ചും വിശേഷിച്ചും,
പുണ്ഢരീകപുരം ക്ഷേത്രത്തിലെ
പുരാതനചിത്രങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യ
ത്തെ കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട
ദ്വിദിന ചുവർചിത്ര ശില്പശാല
തലയ�ോലപ്പറമ്പ് ഡി. ബി
ക�ോളേജിൽ നടന്നു.

കേ

രള ലളിതകലാ അക്കാദമി തലയ�ോലപ്പറമ്പ് ഡി.ബി. ക�ോളേജു
മായി സഹകരിച്ച് നടത്തിയ 'ചിത്രകലയും ചുമർചിത്രകലയും' ശി
ല്പശാല ഡി.ബി. ക�ോളേജ് അങ്കണത്തിൽ നവംബർ 15ന് രാവിലെ 10.30ന്
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ നേമം പുഷ്പരാജ് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. അക്കാദമി നിർവ്വാഹക സമിതി അംഗം കാരക്കാമണ്ഡപം വിജയ
കുമാർ, ഡി.ബി. ക�ോളേജ് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഡ�ോ. ആർ. അനിത, മലയാള
വിഭാഗം മേധാവി ഡ�ോ. ലാലിമ�ോൾ, അദ്ധ്യാപിക രമ്യ ജി., അക്കാദമി
മാനേജർ സുഗതകുമാരി എന്നിവർ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. പുണ്ഡരീകപുരം
ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരാതന ചുമർചിത്രങ്ങളെയും ഒപ്പം കേരളീയ ചുമർചിത്ര
പാരമ്പര്യത്തെയും, അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെയും പുറംല�ോകത്തെ അറി
യിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് അക്കാദമി സെമിനാർ സംഘടിപ്പി
ക്കുന്നത്. 'പാരമ്പര്യം-ശൈലി-സൗന്ദര്യം' എന്ന വിഷയത്തിൽ കെ.യു. കൃ
ഷ്ണകുമാർ പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു. നവംബർ 16ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക്
ലളിതകലാ അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാൻ കെ.എ. ഫ്രാൻസിസ് പ്രഭാഷണ
വും ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിതരണവും നടത്തും.
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ചിത്ര-ശില്പകലകളുടെ ആസ്വാദ്യത സംബന്ധിച്ച അവബ�ോധം ജന
ങ്ങളിൽ സക്രിയമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ലളിതകലാ അക്കാ
ദമി ആവിഷ്കരിച്ച സംവാദാത്മക പരിപാടിയായ കലയുടെ ദർബാർ
നവംബർ മാസം എറണാകുളം, മലപ്പുറം, ആലപ്പുഴ, കണ്ണൂർ, തിരുവനന്ത
പുരം ജില്ലകളിൽ നടന്നു.

കേ

ശ്രീ. ആർ. ശിവകുമാറിന്റെ പ്രഭാഷണം.

രള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ കല
യുടെ ദർബാർ പ്രതിമാസ പരിപാടി തി
രുവനന്തപുരത്ത് നടന്നു. തിരുവനന്തപുരം പ്രസ്ക്ല

ബിൽ നവംബർ 7ന് വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് നടന്ന
ചടങ്ങ് പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രകാരൻ ഷാജി എൻ.
കരുൺ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ശ്രീ. ആർ. ശിവകുമാ
റിന്റെ ''ഹ�ോപ്പ് വിത്ത് ഔട്ട് ബ്ലിങ്കേഴ്സ
 ് ആന്റ്
ദ പ�ൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻ കെ.ജി. സുബ്രഹ്മണ്യൻസ്
വർക്ക് '' എന്ന വിഷയത്തിലെ പ്രഭാഷണമാണ്
പ്രതിമാസ പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നത്.
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ചെയർമാൻ നേമം
പുഷ്പരാജ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ നിർവ്വാ
ഹക സമിതി അംഗം കാരക്കാമണ്ഡപം വിജയകു
മാർ കെ.എസ്. ദിലീപ് കുമാർ എന്നിവർ സന്നി
ഹിതരായിരിന്നു. കല ജനകീയമാക്കുക എന്ന
ലക്ഷ്യത്തോടെ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
ആവിഷ്ക്കരിച്ച 'കലയുടെ ദർബാർ' പരിപാടിയു
ടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ
ചിത്രകലയെയും, കലാകാരന്മാരെയും പരിചയ
പ്പെടുത്തുന്നതിനായി പ്രതിമാസ പരിപാടികൾ
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സംഘടിപ്പിച്ചു വരികയാണ്. തിരുവനന്തപുര
ത്തെ ആദ്യപ്രതിമാസ പരിപാടിയിൽ രാജ്യത്തെ
പ്രമുഖ കലാചരിത്രകാരനും നിരൂപകനുമായ
പ്രൊഫ. ആർ. ശിവകുമാർ, അതിശക്തമായ നി
ലപാടുകൾ ക�ൊണ്ടും സർഗസൃഷ്ടിയുടെ വ്യത്യസ്ത
തകൾ ക�ൊണ്ടും വിശിഷ്ടമായ ധിഷണക�ൊണ്ടും
ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയിൽ പ്രഥമസ്ഥാനീയനായ
പത്മവിഭൂഷൺ കെ.ജി. സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ കലാ
ജീവിതത്തെയും, നിലപാടുകളെയും സമീപന
ങ്ങളെയും കുറിച്ചാണ് പ്രഭാഷണം നടത്തിയത്.
''കെ.ജി.എസ്സിന്റെ രചനകളിലെ രാഷ്ട്രീയ മൂല്യം
ഇപ്പോഴത്തെ സമകാലിക സമൂഹത്തിൽ വളരെ
പ്രസക്തമാണ്. ഗാന്ധിജിയുടെ പാരമ്പര്യത്തെ
ശക്തമായി പിൻതുടർന്നുക�ൊണ്ട് തന്നെ സമകാ
ലീന ജീവിതത്തെ രാഷ്ട്രീയമായി വിലയിരുത്താ
നും അതിന്റെ കലാപരമായ മൂല്യം ജനങ്ങളിലേ
ക്കെത്തിക്കാനും കെ.ജി.എസ്സിന് കഴിഞ്ഞെന്ന് ''
ആർ. ശിവകുമാർ പ്രഭാഷണത്തിൽ അഭിപ്രായ
പ്പെട്ടു.

എ
എറണാകുളം

റണാകുളം ജില്ലാ പ്രതിമാസ പരിപാടിയിൽ 'മില്ലും,
കുരിശും' ചലച്ചിത്രപ്രദർശനവും ഐ. ഷൺമുഖദാസിന്റെ
ചിത്രം-ചലച്ചിത്രം എന്ന വിഷയത്തിലെ പ്രഭാഷണവും 2018
നവംബർ 10ന് വൈകുന്നേരം 3 മണി മുതൽ ദർബാർ ഹാൾ
കലാകേന്ദ്രത്തിൽ നടന്നു. 18-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രമുഖ ഫ്ളെമിഷ്
ചിത്രകാരനായ പീറ്റർ ബ്രൂഗലിന്റെ ''കാൽവരിയിലേയ്ക്കുള്ള
പാത'' എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ആ ചിത്രത്തെ ആധാരമാക്കി
പ�ോളിഷ് ചലച്ചിത്രകാരനായ ലെക്മയെസ്വ്സ്ക
 ി സംവിധാനം
ചെയ്ത മില്ലും കുരിശും എന്ന ചലച്ചിത്രത്തെ കുറിച്ചുമാണ് ഷൺമു
ഖദാസ് പ്രഭാഷണം നടത്തിയത്.

മ
മലപ്പുറം

ലപ്പുറം ജില്ലാ പ്രതിമാസപരിപാടി നവംബർ 10ന് വായപ്പാ
റപ്പടി നാഷ്ണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ നടന്നു.
നിജീന നീലാംബരന്റെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ പവർ പ�ോയിന്റ്
പ്രസന്റേഷനാണ് മലപ്പുറത്ത് നടന്നത്. വ്യവസ്ഥാപിതവും,
പുരുഷനിർമ്മിതവുമായ കലാല�ോകത്തുകൂടി വ്യാപരിക്കുന്ന
സ്ത്രീയെന്ന നിലയിൽ തന്റെ തന്നെ കാഴ്ചകൾ, അനുഭവങ്ങൾ
ചിന്തയുടെ വ്യതിയാനങ്ങൾ, ദുർഘടമാകുന്ന ചില വഴികൾ
ഇവയെല്ലാം സ്ത്രീപക്ഷത്തു നിന്നു തന്നെ സൃഷ്ടികളുടെ ഇടം
അന്വേഷിക്കുന്ന തലങ്ങളാണ് തന്റെ ചിത്രങ്ങളെന്ന് നിജീന
പറയുന്നു.

ആ
ആലപ്പുഴ

ലപ്പുഴ ജില്ലാ പ്രതിമാസ പരിപാടി നവംബർ 10ന്
വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് കായംകുളം കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് ശങ്കർ
സ്മാരക ദേശീയ കാർട്ടൂൺ മ്യൂസിയം & ഗ്യാലറിയിൽ നടന്നു.
ഭാഗ്യനാഥ് സി. യുടെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ പവർ പ�ോയിന്റ് പ്ര
സന്റേഷനാണ് നടന്നത്. ശരീരത്തിന്റെ തന്നെ രൂപമാറ്റമായ
മനസ് സംസ്ക
 ാരമാർജ്ജിക്കുമ്പോൾ ശരീരവുമായി നിരന്തരം
സ്വകാര്യസംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ചിലപ്പോൾ കല
ഹിക്കുന്നു. അത്തരം നിമിഷങ്ങളെ കാണാനുള്ള ശ്രമമാണ്
തന്റെ ചിത്രങ്ങളെന്ന് ഭാഗ്യനാഥ് പറയുന്നു.

ക
കണ്ണൂർ

ണ്ണൂർ ജില്ലാ പ്രതിമാസപരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി കാക്ക
ണ്ണൻപാറ കലാഗ്രാമത്തിൽ നവംബർ 11ന് വൈകിട്ട് 4
മണിക്ക് സുനിൽ വല്ലാർപാടത്തിന്റെ കലാസൃഷ്ടികളുടെ പവർ
പ�ോയിന്റ് പ്രസന്റേഷനാണ് നടന്നത്. ''നിരന്തരം വരച്ചുക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രകൃതിയെ നാം കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നു.
എത്ര വിശുദ്ധിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു. എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ
പ്രകൃതിയാണ് '' സുനിൽ വല്ലാർപാടം പറയുന്നു.
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നാം
ഒന്ന്
ചിത്രകലാ സംഗമവും

പ്രദർശന വിപണനമേളയും

കേ

രള ലളിതകലാ അക്കാദമി തൃശൂർ തേക്കിൻ
കാട് മൈതാനിയിൽ നടത്തിയ 'നാം
ഒന്ന് ' ചിത്രകലാ സംഗമവും പ്രദർശന വിപണനമേള
യും സമാപിച്ചു. 2,10,940/- രൂപ പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസ
നിധിയിലേക്ക് സമാഹരിച്ചു. തൃശൂർ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും
സാംസ്ക
 ാരിക സ്ഥാപനങ്ങളും സഹകരിച്ച് നടത്തിയ
'നവകേരളസൃഷ്ടിക്ക് വീണ്ടെടുപ്പ് ' പരിപാടിയ�ോട് അനു
ബന്ധിച്ചാണ് അക്കാദമി ചിത്രകലാ സംഗമം ഒരുക്കിയ
ത്. 'വീടായാൽ ഒരു ചിത്രം ഒരു ശില്പം' എന്ന ആശയം
മുൻനിർത്തി അക്കാദമി പുറത്തിറക്കിയ വിഖ്യാത ചി
ത്രകാരന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ കലണ്ടർ
താൽപര്യമുള്ള തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ
നിധിയിലേക്ക് നൽകി 500 ലധികം പേരാണ് സ്വന്ത
മാക്കിയത്. വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി മന്ത്രിമാരായ
വി.എസ്. സുനിൽ കുമാർ, പ്രൊഫ. സി. രവീന്ദ്രനാഥ്,
ക�ോർപ്പറേഷൻ മേയർ അജിത വിജയൻ, ജില്ലാ കള
ക്ടർ ടി.വി. അനുപമ എന്നിവർ ക്യാമ്പ് സന്ദർശിച്ചു.
പ്രതിഫലം വാങ്ങാതെയാണ് ക്യാമ്പിൽ മുതിർന്ന ചി
ത്രകാരന്മാരുൾപ്പെടെ എല്ലാവരും സൃഷ്ടികൾ നടത്തി
യത്. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം ചുമർ ചിത്രപഠനകേന്ദ്രം
പ്രിൻസിപ്പാൾ കെ.യു. കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ
പത്തോളം മ്യൂറൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളി
ലും കൂജകളിലും കുടകളിലും ക്യാൻവാസിലും സൃഷ്ടികൾ
നടത്തി. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും സംഗീത പരിപാടികളും
അക്കാദമി ഒരുക്കിയിരുന്നു. അക്കാദമി സംരഭമായ
സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രശാലയിൽ 4 ദിവസങ്ങളിലും തേ
ക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് പ്രദർശന-വിൽപന നടത്തി.
1500/2000 രൂപക്കാണ് ചിത്രങ്ങൾ വിൽപന നടത്തി
യത്. വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് അക്കാദമിയുടെ പരി
പാടിക്ക് ലഭിച്ചത്. മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി മുതിർന്ന
കലാകാരന്മാരായ ബി.ഡി. ദത്തൻ, കെ.എ. ഫ്രാൻസി
സ്, ടി.എ.എസ്. മേന�ോൻ, ഓമനകുട്ടൻ പിള്ള, കെ.യു.
കൃഷ്ണകുമാർ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ 100ഓളം പേർ ചിത്ര
ങ്ങൾ രചിച്ചു. അക്കാദമി ചെയർമാൻ നേമം പുഷ്പരാജ്,
സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രൻ, നിർവ്വാഹക സമിതി
അംഗങ്ങളായ എബി.എൻ. ജ�ോസഫ്, ബൈജു ദേവ്,
ശ്രീജ പള്ളം എന്നിവർ ക്യാമ്പിൽ സജീവ സാന്നിധ്യ
മായിരുന്നു.
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ശിശുദിന ബാനർ ചിത്രരചന

കേ

രള ലളിതകലാ അക്കാദമി ക�ോ
ഴിക്കോട് ശിശു സൗഹൃദ ടൗൺ
പ�ോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ശിശുദിനത്തോടനുബ
ന്ധിച്ച് ബാനർ ചിത്രരചന സംഘടിപ്പിച്ചു. കേരള
ലളിതകലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം
ചന്ദ്രൻ ബാനറിൽ ചിത്രം വരച്ച് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. ക�ോഴിക്കോട് ജില്ലാ പ�ോലീസ് മേധാവി
കാളിരാജ് മഹേഷ്കു
 മാർ IPS മുഖ്യാതിഥി ആയി
രുന്നു. 200ഓളം കുട്ടികൾ ബാനറിൽ ചിത്രങ്ങൾ
തീർത്തു.

ഓർഗാനിക് തിയേറ്റർ

കേ

രള സർക്കാരിന്റെ സാംസ്ക
 ാരിക
വിനിമയ കേന്ദ്രമായ ഭാരത് ഭവൻ
സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ജൈവകാർഷികതയും നാട്ട
രങ്ങിന്റെ സർഗാത്മകതയും ഇഴചേരുന്ന അഗ്രി
കൾച്ചർ അഥവാ ഓർഗനിക് തിയേറ്റർ എന്ന
സാംസ്ക
 ാരിക ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള
ലളിതകലാ അക്കാദമി ഏകദിന ചിത്രകലാക്യാ
മ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം വാമനപുരം
പഞ്ചായത്തിൽ ഒക്ട�ോബർ 25ന് നടന്ന ക്യാ
മ്പിൽ 10 കലാകാരന്മാർ ഗ്രാമീണ -കാർഷിക വി
ഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി സർഗ്ഗസൃഷ്ടി നടത്തി.
ധ്രുവരാജ്, രമിത് സി, രഞ്ജുഷൻ, ബൈജു എള്ളം
പള്ളിൽ, ബിനു ക�ൊട്ടാരക്കര, അമ്പാടി കണ്ണൻ,
ബഷീർ യു.കെ., ശ്രീരാഗ് പി., ബെൻ, രാജേഷ്
ട്വിങ്കിൾ എന്നിവരാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത് ചി
ത്രങ്ങൾ രചിച്ചത്.
ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 നവംബർ
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ANOMALY
പ്രകാശൻ കെ.എസ്.
ഷിന�ോജ് ച�ോറൻ
സതീഷ് കെ.കെ.

നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന
സ്ഥലപരിസരത്തിന്റെ
സമകാലികതയെ കലയിലൂ
ടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്ന
ഉത്തരവാദിത്വമാണിത്.
പ്രകൃതിയുടെ മൃദുഭാവത്തോ
ട�ൊപ്പം തന്നെ അതിന്റെ
ജൈവ രാഷ്ട്രീയത്തെയും
ആവിഷ്കരിക്കുന്ന ചിത്ര
ങ്ങൾ.
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ല

ളിതകലാ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച 'അന�ോമലി' സംഘചി
ത്രപ്രദർശനം ഒക്ട�ോബർ 25 മുതൽ 31 വരെ ക�ോഴിക്കോ
ട് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടന്നു. പ്രകാശൻ കെ.എസ്., സതീഷ്
കെ.കെ., ഷിന�ോജ് ച�ോറൻ എന്നീ കലാകാരന്മാരുടെ 50ഓളം
സമീപകാല ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
''നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന സ്ഥലപരിസരത്തിന്റെ സമകാലികതയെ
കലയിലൂടെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുക എന്ന ഉത്തരവാദിത്വമാണ്
തങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നതെന്നും പ്രകൃതിയുടെ മൃദുഭാവത്തോട�ൊ
പ്പം തന്നെ അതിന്റെ ജൈവ രാഷ്ട്രീയത്തെയും ആവിഷ്കരി
ക്കുന്നതാണ് പ്രദർശനത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ചിത്രങ്ങളെന്നും ഈ
കലാകാരന്മാർ പറയുന്നു. മൂന്നുപേരും എം.എഫ്.എ. ബിരുദധാ
രികളാണ്. നിരവധി ക്യാമ്പുകളിലും പ്രദർശനങ്ങളിലും പങ്കെ
ടുത്തിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ സതീഷ് കെ.കെ. 2008ൽ
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ പുര
സ്ക
 ാരത്തിനർഹനായിട്ടുണ്ട്. എറണാകുളം സ്വദേശിയായ പ്ര
കാശൻ കെ.എസ്. 2006ൽ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ
സംസ്ഥാന പുരസ്ക
 ാരത്തിനർഹനായിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ സ്വദേശി
യായ ഷിന�ോജ് ച�ോറൻ 2013, 2017 വർഷങ്ങളിൽ കേരള ലളി
തകലാ അക്കാദമിയുടെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.

GROUP SHOW

BLENDED IN MIND
എ.വി. മുകുന്ദൻ
അനിത ടി.കെ.
സുധീഷ് കണ്ടംപുള്ളി

പ്രകൃതി പ്രമേയമാക്കി വരച്ച
അനിതയുടെ ചിത്രങ്ങളിൽ
വർണ്ണങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാ
ന്യം നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പ�ൊളി
റ്റിക്കൽ ആർട്ട് വിഭാഗത്തിൽ
പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങ
ളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നവയാണ്
മുകുന്ദന്റെ ചിത്രങ്ങൾ. ക്രാഫ്റ്റി
ന് പ്രാധാന്യമുള്ള സുധീഷിന്റെ
ചിത്രങ്ങൾ റിയലിസ്റ്റിക്ക്
രൂപങ്ങളിലൂടെ വർത്തമാ
നകാലത്തിനെ വിനിമയം
ചെയ്യുന്നു

'ബ്ലെൻഡഡ് ഇൻ മൈൻഡ് ' സംഘചിത്രപ്ര
ദർശനം നവംബർ 3ന് വൈകിട്ട് 5.30ന് തൃശൂർ
ചിത്രശാല ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ കലാസംവിധായ
കൻ സന്തോഷ് രാമൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അനിത
ടി.കെ., എ.വി. മുകുന്ദൻ, സുധീഷ് കണ്ടംപുള്ളി
എന്നിവരുടെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ 40ഓളം ചിത്രങ്ങ
ളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളത്. അക്രിലിക്/ഓയിൽ
മീഡിയങ്ങളിലുള്ളവയാണ് മുഴുവൻ ചിത്രങ്ങളും. മൂന്ന്
പേരും തൃശൂർ സ്വദേശികളാണ്. കലാനിരൂപകൻ
ഡ�ോ. ഷാജു നെല്ലായി, ചിത്രകാരൻ കെ.കെ. ശശി
എന്നിവർ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായി .
'പ്രകൃതി പ്രമേയമാക്കി വരച്ച അനിതയുടെ ചിത്രങ്ങ
ളിൽ വർണ്ണങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകിയിട്ടുള്ള
ത്. പ�ൊളിറ്റിക്കൽ ആർട്ട് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന
രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങളെ ചിത്രീകരിക്കുന്നവയാണ്
മുകുന്ദന്റെ ചിത്രങ്ങൾ. ക്രാഫ്റ്റിന് പ്രാധാന്യമുള്ള സു
ധീഷിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ റിയലിസ്റ്റിക്ക് രൂപങ്ങളിലൂടെ
വർത്തമാനകാലത്തിനെ വിനിമയം ചെയ്യുന്നു.'' പ്ര
ദർശനത്തിലെ ചിത്രങ്ങളെകുറിച്ച് കലാകാരന്മാർ
പറയുന്നു. പ്രദർശനം നവംബർ9ന് സമാപിച്ചു.
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സജീഷ് പി. എ.

INFINITY OUT OF
EXISTENCE
സ

ദൈനംദിന ജീവിതത്തി
ലെ ദുഃഖവും ആശങ്കയും
സന്തോഷവും പ്രണയ
വും പ്രതിപാദിക്കുന്ന
ചിത്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യമന
സ്സിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങ
ളാണ് വിഷയമാക്കിയിരി
ക്കുന്നത്
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ജീഷ് പി.എയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം
2018 നവംബർ 1 മുതൽ 7 വരെ ക�ോഴിക്കോ
ട് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടന്നു. 'ഇൻഫിനിറ്റി ഔട്ട്
ഓഫ് എക്സ
 ിസ്റ്റൻസ് ' എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്ര
ദർശനത്തിൽ 40 ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
എറണാകുളം സ്വദേശിയായ സജീഷ് പി.എ.
എം.എഫ്.എ. ബിരുദധാരിയാണ്. 2017ൽ കേന്ദ്ര
ലളിത്കലാ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡിനർഹനായി
ട്ടുള്ള സജീഷിന് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ
സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈനംദിന
ജീവിതത്തിലെ ദുഃഖവും ആശങ്കയും സന്തോഷവും
പ്രണയവും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യ
മനസ്സിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാവങ്ങളാണ് വിഷയമാക്കിയി
രിക്കുന്നത് എന്ന് സജീഷ് പറയുന്നു.

SOLO SHOW

WHEN THINGS
BECOMES THOUGHTS

അ
അഖിൽ മ�ോഹൻ

കാർഷികവൃത്തിയെ ആർ
ക്കൈവ് ചെയ്യുന്ന ചിത്ര
പരമ്പരകളാണ് അഖിൽ
മ�ോഹന്റെ സമീപകാല
രചനകൾ.

ഖിൽ മ�ോഹന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശ
നം 2018 നവംബർ 1 മുതൽ 7 വരെ ക�ോ
ഴിക്കോട് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടന്നു. 'വെൻ
തിങ്ങ്സ് ബിക്കം ത�ോട്ട്സ് ' എന്ന പ്രദർശന
ത്തിൽ 25 ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
എറണാകുളം സ്വദേശിയായ അഖിൽ മ�ോഹൻ
എം.എഫ്.എ. ബിരുദധാരിയാണ്. കേന്ദ്ര ലളി
ത്കലാ അക്കാദമിയുടെ പുരസ്കാരത്തിന് അർ
ഹനായിട്ടുള്ള അഖിലിന് കേരള ലളിതകലാ
അക്കാദമിയുടെ ഹ�ോണറബിൾ മെൻഷൻ പുര
സ്ക
 ാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിരവധി ക്യാമ്പുകളി
ലും എക്സിബിഷനുകളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
കാർഷിക വൃത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡ്രോയിം
ഗുകളാണ് പ്രദർശനത്തിലുള്ളതെന്ന് അഖിൽ
പറയുന്നു.
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RE-INCARNATION
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സ�ോണു എൻ.ആർ.

വയനാടുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളാണ്
ഈ ചെറിയ
ക്യാൻവാസുകളിൽ
ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടിരി
ക്കുന്നത്.
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സ�ോ

ണു എൻ. ആറിന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം
നവംബർ 8 മുതൽ 14 വരെ ക�ോഴിക്കോട്
ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ചിത്രകാരി കബിത
മുഖ�ോപാധ്യായ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 'റിഇൻകാർ
നേഷൻ' എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ 25 ഓളം ചി
ത്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. വയനാട് സ്വദേശിനിയായ സ�ോണു
എൻ.ആർ. അപ്ലൈഡ് ആർട്ടിൽ എം.എഫ്.എ. നേടിയിട്ടുണ്ട്.
വ്യത്യസ്ത മീഡിയങ്ങളിൽ പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ ചെറിയ ക്യാൻവാ
സിലാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത്, ''മാറുന്ന ല�ോകത്ത് എല്ലാ കാര്യ
ങ്ങളും ചുരുങ്ങി ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന ആശയത്തിന്റെ
പ്രതീകമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചെറിയ ക്യാൻവാസ് വര
ക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും വയനാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട
തന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ, നിലനിന്നിരുന്ന പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളെ ഓർ
മ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും'' സ�ോണു പറയുന്നു.
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DISCOVERY OF A
MYTHICAL ISLAND
സബിൻ മുടപ്പത്തി

സൗന്ദര്യവും,
സൗന്ദര്യമില്ലായ്മയും
ഒരേ നാണയത്തിന്റെ
ഇരുപുറങ്ങളാണ്.
സൗന്ദര്യമില്ലാത്ത
ഒന്നിനെ കലയിലൂടെ
സൗന്ദര്യമുള്ളതാക്കാൻ
സാധിക്കും

സ

ബിൻ മുടപ്പത്തിയുടെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം
നവംബർ 11 മുതൽ നവംബർ 17 വരെ തൃശ്ശൂർ
ചിത്രശാല ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ നടന്നു. ഡിസ്ക
 വറി
ഓഫ് എ മിത്തിക്കൽ ഐലൻഡ് എന്നു പേരിട്ട പ്രദർ
ശനത്തിൽ ചിത്രങ്ങളും ഡ്രോ യിംങ്ങുകളുമാണ് ഉള്ളത്.
കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ സബിൻ മുടപ്പത്തി എം.എഫ്.എ.
വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. സൗന്ദര്യവും, സൗന്ദര്യമില്ലായ്മയും
ഒരേ നാണയത്തിന്റെ ഇരുപുറങ്ങളാണ്. സൗന്ദര്യമി
ല്ലാത്ത ഒന്നിനെ കലയിലൂടെ സൗന്ദര്യമുള്ളതാക്കാൻ
സാധിക്കുമെന്ന് ചിത്രകാരൻ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. 2006,
2009 വർഷങ്ങളിൽ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ
ശങ്കരമേന�ോൻ എൻഡ�ോവ്മെന്റ് പുരസ്ക
 ാരം ലഭിച്ചി
ട്ടുണ്ട്.

SOLO SHOW

ബാലൻ താനൂർ

വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിൽ
മനുഷ്യ-പ്രകൃതിയെ
സംഘർഷബിന്ദുവിൽ
നിർത്തുന്ന പ്രമേയ
ങ്ങൾ.
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ഏകാംഗ ചിത്ര- ശിൽപ പ്രദർശനം

ബാ

ലൻ താനൂരിന്റെ ചിത്ര-ശിൽപ പ്രദർശനം നവംബർ
11 ന് രാവിലെ 11.30 ന് ക�ോഴിക്കോട് ആർട്ട് ഗ്യാലറി
യിൽ പ്രൊഫ. ടി. ശ�ോഭീന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അക്രിലിക്,
ഓയിൽ സ്കെച്ച് മാധ്യമങ്ങളിലുള്ള 40 ചിത്രങ്ങളും ടെറാക്കോട്ട,
ബ്രോൺസ്, ക�ോൺക്രീറ്റ് ബ്ലോക്ക് മീഡിയങ്ങളിലുള്ള 20 ശി
ല്പങ്ങളുമാണ് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചത്. മലപ്പുറം താനൂർ സ്വദേശിയായ
ബാലൻ വ്യത്യസ്തമായ പ്രമേയങ്ങളാണ് ചിത്ര-ശിൽപങ്ങൾക്ക്
ആധാരമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചവയും, പ്ര
കൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവയുമാണ് കൂടുതൽ സൃഷ്ടികളുമെന്ന്
ബാലൻ പറയുന്നു. പ്രദർശനം 17ന് സമാപിച്ചു.

SOLO SHOW

MASKING THE
			REALITY

ഷിബു ചന്ദ് സി എസ്

എല്ലാ രീതിയിലും
സമയവും
സ്ഥലവും ചുരുങ്ങി
വരുന്ന കാലത്ത്
മനുഷ്യത്വം
പ�ോലും ചുരുങ്ങി
ഇല്ലാതാവുന്നു

ഷി

ബുചന്ദ് സി.എസിന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം ക�ോഴിക്കോട്
ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നവംബർ 9ന് വൈകുന്നേരം 4 മണിക്ക്
കവിയും ഗാനരചയിതാവുമായ പി.കെ. ഗ�ോപി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി നിർവ്വാഹക സമിതി അംഗം കാരക്കാമ
ണ്ഡപം വിജയകുമാർ ബ്രോഷർ പ്രകാശനം നിർവ്വഹിച്ചു. 'മാസ്ക
 ിങ്ങ്
ദി റിയാലിറ്റി' എന്ന പ്രദർശനത്തിൽ 2015ന് ശേഷമുള്ള മുപ്പത്തഞ്ചോ
ളം ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. അക്രിലിക്, മിക്സ
 ഡ് മീഡിയ
എന്നിവയിലുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പ്രധാനമായും മൂന്ന് സീരീസിലുള്ളതാണ്.
''ലിമിറ്റഡ് സ്പെയ്സ
 ് സീരീസ് ചിത്രങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന
ത് എല്ലാ രീതിയിലും സമയവും സ്ഥലവും ചുരുങ്ങി വരുന്ന കാലത്ത്
മനുഷ്യത്വം പ�ോലും ചുരുങ്ങി ഇല്ലാതാവുന്നു എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാ
ണ്. പ്ലാസ്റ്റിക്ക് ഏജ് സീരീസിൽ പ്രകൃതി ചൂഷണം, പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെ ദൂ
ഷ്യവശങ്ങൾ എന്നിവ പ്രമേയമാക്കിയിരിക്കുന്നു. മാസ്ക
 ് സീരീസിൽ
എല്ലാം പ�ൊയ്മുഖങ്ങൾ മാത്രമാണ് എന്നും ഷിബുചന്ദ് പറയുന്നു.'' തി
രുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നെടുമങ്ങാട് സ്വദേശിയായ ഷിബുചന്ദ് പെ
യിന്റിംഗിൽ എം.എഫ്.എ. നേടിയിട്ടുണ്ട്. പ്രദർശനം 15ന് സമാപിച്ചു.
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റിങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിൽ

വാർത്താ പ്രാധാ
ന്യമുള്ള ചിത്രങ്ങ
ളെന്നതിലുപരി
സഹനത്തിന്റെ,
സഹവർത്തിത്വ
ത്തിന്റെ, സഹ
ജീവിതത്തിന്റെ
നേർക്കാഴ്ചകൾ.
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ETCHING WITH LIGHT
A SILKY ROUTE
റി
ങ്കുരാജ് മട്ടാഞ്ചേരിയിലിന്റെ 'എച്ചിംഗ് വിത്ത് ലൈറ്റ് : എ സിൽകി
റൂട്ട് ' ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി പ്രദർശനം നവംബർ 8ന് ആലപ്പുഴ ആർട്ട്
ഗാലറിയിൽ മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കെ.സി.
വേണുഗ�ോപാൽ എം.പി. അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ കെ.എസ്. ശബ
രിനാഥ് എം.എൽ.എ., അക്കാദമി നിർവ്വാഹകസമിതി അംഗം കാരക്കാമ
ണ്ഡപം വിജയകുമാർ, കല്ലേലി രാഘവൻ പിള്ള, മുൻസിപ്പൽ ചെയർമാൻ
ത�ോമസ് ജ�ോസഫ്, ജ�ോബ് സഖറിയ, ആർ.എസ്. ബാബു, എസ്. ഭാ
സ്ക
 രൻ പിള്ള തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായി.
തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ ഫ�ോട്ടോ ജേർണലിസ്റ്റായ റിങ്കുരാജ് മാവേലി
ക്കര ഗവൺമെന്റ് രാജാ രവിവർമ്മ ക�ോളേജ് ഓഫ് ഫൈൻ ആർട്സിൽ
നിന്നും ശില്പകലയിൽ എൻ.ഡി.എഫ്.എ. നേടിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ വിഷയ
ങ്ങളിലൂന്നിയ അൻപത�ോളം ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ''വാർത്താ
പ്രാധാന്യമുള്ള ചിത്രങ്ങളെന്നതിലുപരി സഹനത്തിന്റെ, സഹവർത്തിത്വ
ത്തിന്റെ, സഹജീവിതത്തിന്റെയ�ൊക്കെ നേർക്കാഴ്ചകളാണ് തന്റെ ചിത്ര
ങ്ങളെന്ന് '' റിങ്കു പറയുന്നു. പ്രദർശനം 14-ാം തിയതി സമാപിച്ചു.
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ഷാജി ചേർത്തല

കാലത്തിന് നേരെ
പിടിച്ച കണ്ണാടിയു
മായി ഇമവെട്ടാതെ
ഒരാൾ തുടരുന്ന
സൂക്ഷ്മതയുടെയും
ജാഗ്രതയുടെയും
ചിത്രപരമ്പരകൾ

THE SPICES OF
LIFE

ഷാ

ജി ചേർത്തലയുടെ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകളുടെ പ്രദർശനം
നവംബർ 15ന് വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് മുൻ പി.എസ്.സി.
ചെയർമാനും കാലടി സംസ്കൃ
 ത സർവ്വകലാശാല മുൻ വൈസ്
ചാൻസലറുമായ ഡ�ോ. കെ.എസ്. രാധാകൃഷ്ണൻ ആലപ്പുഴ ആർട്ട്
ഗ്യാലറിയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. 50 ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകളാണ് പ്രദർ
ശിപ്പിച്ചത്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചേർത്തല സ്വദേശിയായ ഷാജി
40 വർഷത്തിലേറെയായി ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി മേഖലയിൽ സജീവ
മാണ്. കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ഓണറബിൾ മെൻഷൻ
പുരസ്കാരം, ദൃശ്യപ്രതിഭ അവാർഡ്, കേരള പുരാവസ്തു വകുപ്പിന്റെ
ദേശീയ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി അവാർഡ്, ല�ോക പരിസ്ഥിതി ഫ�ോട്ടോ
ഗ്രാഫി പുരസ്ക
 ാരം തുടങ്ങി നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഭൂമി, പരിസ്ഥിതി പ്രകൃതി തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഫ�ോട്ടോഗ്രാ
ഫിയിൽ ഗവേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും നടത്തുന്നുമുണ്ട്. ''കാലത്തിന്
നേരെ പിടിച്ച കണ്ണാടിയുമായി ഇമവെട്ടാതെ ഒരാൾ തുടരുന്ന സൂക്ഷ്മ
തയുടെയും ജാഗ്രതയുടെയും ചിത്രപരമ്പരകളാണ് പ്രദർശനത്തിലു
ള്ളതെന്ന് ഷാജി ചേർത്തല പറയുന്നു. പ്രദർശനം 21ന് സമാപിച്ചു.
ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 നവംബർ
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Museum Wall

Artist: Giovanni Bellini
Title: Madonna and Child
Meduim: Oil on Canvas
Dimensions: 85 x 115
Country: Venice
Period: 1510
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മഡ�ോണയും കുഞ്ഞും

ഇറ്റാലിയൻ നവ�ോത്ഥാനകലയിൽ എണ്ണപ്പെട്ട കലാകൃത്താണ് വെനീസുകാരനായ ജിയ�ോവന്നി
ബെല്ലിനി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'മഡ�ോണയും കുഞ്ഞും' എന്ന രചന മറ്റനേകം മഡ�ോണാചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും
വ്യത്യസ്തമായിരിക്കുന്നത് ഒരേസമയം 'യഥാതഥ'വും 'ആത്മീയവു'മായിരിക്കുന്ന അതിന്റെ സ്വഭാവചിത്രീക
രണത്തിലൂടെയാണ് എന്നുകാണാം.
ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 നവംബർ
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Gallery of Modern Art
Artist: S H Raza
Title: Haut De Cagnes
Meduim: Gouache on paper
Dimensions: 27 x 28.5 in
Country: India
Period: 1951

സാ

യെദ് ഹൈദർ റാസ അഥവാ എസ്.
എച്ച് റാസ ആധുനിക ഇന്ത്യൻ
കലയിൽ ആഘ�ോഷിക്കപ്പെട്ട കലാകാരനാണ്.
1922 ൽ മധ്യപ്രദേശിൽ ജനിച്ച റാസ തന്റെ
സവിശേഷ ശൈലിയിലൂടെ ല�ോകകലയിൽ
ഇടം പിടിച്ചു. കലാവിപണിയിൽ ആകർഷിക്ക
പ്പെട്ട അനേകം ചിത്രങ്ങളുടെ ഉടമയാണ് റാസ.
തന്റെ കലാജീവിതത്തിന്റെ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ
ഫ്രാൻസിൽ ചെലവഴിച്ച സമയത്താണ് 'ഹൗട്ട്
ഡി കേഗ്നസ്സ് ' എന്ന ഈ സൃഷ്ടി നടത്തുന്ന
ത്. ജ്യാമിതീയ ഭാഷയിൽ നഗരത്തെ ഭാവന
ചെയുന്ന ഈ നഗരചിത്രം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റു
പല രചനകളിലേക്കും പിൽക്കാലത്ത് നയിക്കാ
നിടയായി. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയ�ോ പ്രതിനി
ധാനത്തിന്റെയ�ോ ഇടയിലെവിടെയ�ോ ആണ്
റാസ തന്റെ ദൃശ്യഭാഷ കണ്ടെത്തുന്നത്. 2016
ജൂലൈയിൽ റാസ വിടവാങ്ങി.
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ചിത്രവായന

4

ബിയനാലെ പവലിയൻ, ഓസ്കാർ നേയ്മർ

34

ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 സെപ്റ്റംബര്

സൗന്ദര്യത്തിന്റെ
വളവും തിരിവും
എം. ആർ. വിഷ്ണുപ്രസാദ്

പ്ര

പഞ്ചം നിർമ്മിച്ച ദൈവത്തിന് വീണ്ടും
വീണ്ടും കെട്ടിടം നിർമ്മിച്ചു ക�ൊണ്ടേയിരിക്കു
ന്ന അമ്പലവാസികളും പള്ളിക്കമ്മറ്റിക്കാരുമുള്ള
നാടാണ് നമ്മുടേത്. യുക്തിയുടെ സ്നേഹബിന്ദു
നമ്മളിൽ നിന്ന് ഊർന്നു പ�ോകുമ്പോൾ ദൈ
വങ്ങൾക്ക് തടവറയ�ൊരുക്കാൻ മനസ് വെമ്പി
ക�ൊണ്ടിരിക്കും. ഒരു നഗരത്തിൽ ഏറിവന്നാൽ
രണ്ടോ മൂന്നോ ദേവാലയങ്ങൾ മതി എന്ന് ചിന്തി
ക്കാനുള്ള യുക്തിവിശാലതയിൽ ദൈവത്തിന്റെ
പുഞ്ചിരിയുണ്ട്. പക്ഷെ ഗുരുക്കന്മാരും ദൈവങ്ങ
ളും ആൾദൈവങ്ങളും പ്രതിമകളായി ഇരട്ടിക്കുന്ന
കാഴ്ചയിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യനില ഇപ്പോഴും പരു
ങ്ങലിൽ തന്നെ. നവ�ോത്ഥാനത്തിന്റെ, പുര�ോഗമ
നപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ, ആധുനികതയുടെയുമ�ൊക്കെ
നിഴലിലും വെളിവിലും പുസ്തകങ്ങൾക്കും കലാ
രൂപങ്ങൾക്കും കൂടി ദേവാലയങ്ങൾ പണിയാൻ
മനസ് കാണിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ
വർത്തമാനകാലം ഒരു ചാണകതെരുവായി
മാറിയേനെ. ഗ്രാമങ്ങൾ ത�ോറും തുറന്നിരിക്കുന്ന
വായനശാലകളാണ് കേരള ജനതയുടെ ചരിത്ര
ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 സെപ്റ്റംബര്
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മ്യൂസിയം ചരിത്രബദ്ധമായ ഓർമകളുടെ നേരനുഭവമാണ്. അബുദാബി
നഗരത്തിന്റെ സംസ്ക്കാര വികാസം അവിടുത്തെ ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തിന്റെ
ഉത്ഘാടനത്തോടെ ല�ോക ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. പടുകൂറ്റൻ മ�ോസ്ക് ഉണ്ടാ
ക്കാനല്ല അബുദബിയിലെ ഭരണാധികാരി ആഗ്രഹിച്ചത്. സാദിയത്
ദ്വീപിൽ മൂന്നു ലക്ഷം സ്ക
 ്വയർ ഫീറ്റിൽ ചരിത്രത്തിന്റെയും കലയുടെ
യും ഒരു ഓർമ്മപ്പുര അവർ നിർമ്മിച്ചു. ചരിത്രവസ്തുക്കളുടെ കലവറ അറ
ബ്സംസ്ക്കാരത്തെ ല�ോകമനസ്സിലേക്ക് പരാവർത്തനം ചെയ്യുമെന്ന്
അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടത് പുസ്തക
ങ്ങളുടെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും കലാവസ്തുക്കളുടെയും ദേവാലയങ്ങളാണ്.
പ്രവാഹത്തിൽ ചിന്തയുടെ ഭൂപടങ്ങൾ തീർത്തത്.
ദേവാലയം ചിന്തയെ പുറത്തു നിർത്തുന്നു. വിശ്വാ
സികൾ എന്ന് പേരുള്ള ബലിയാടുകളെയാണ്
അത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ബുദ്ധിയുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി ആദ്യമാ
യി തന്റെ
നഗരത്തെ സങ്കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ
ഒരു മ്യൂസിയത്തെ കൂടി മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും.
മ്യൂസിയം ചരിത്രബദ്ധമായ ഓർമകളുടെ നേരനുഭ
വമാണ്. അബുദാബി നഗരത്തിന്റെ സംസ്ക്കാര
വികാസം അവിടുത്തെ ലൂവ്ര് മ്യൂസിയത്തിന്റെ
ഉത്ഘാടനത്തോടെ ല�ോക ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു.
പടുകൂറ്റൻ മ�ോസ്ക് ഉണ്ടാക്കാനല്ല അബുദബിയി
ലെ ഭരണാധികാരി ആഗ്രഹിച്ചത്. സാദിയത്
ദ്വീപിൽ മൂന്നു ലക്ഷം സ്ക
 ്വയർ ഫീറ്റിൽ ചരിത്ര
ത്തിന്റെയും കലയുടെയും ഒരു ഓർമ്മപ്പുര അവർ
നിർമ്മിച്ചു. ചരിത്രവസ്തുക്കളുടെ കലവറ അറ
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ബ്സംസ്ക്കാരത്തെ ല�ോകമനസ്സിലേക്ക് പരാ
വർത്തനം ചെയ്യുമെന്ന് അവിടുത്തെ ഭരണകൂടം
തിരിച്ചറിഞ്ഞിരുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടത് പുസ്തകങ്ങ
ളുടെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും കലാവസ്തുക്കളുടെയും
ദേവാലയങ്ങളാണ്. കേരളത്തിൽ ഗാലറികളും
തീയറ്ററുകളും സജീവമാകേണ്ടതുണ്ട്. ഓർമ്മകളും
കലാവസ്തുക്കളും പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ വെറും കെട്ടിട
ങ്ങൾ പ�ോരാ. നമുക്ക് വേണ്ടത് രൂപങ്ങളുടെയും
ജ്യാമിതിയുടെയും ഉത്സവത്തിലൂടെ ഉരുത്തിരിയു
ന്ന കലാശാലകളാണ്. രാജാവിന്റെ അവശിഷ്ട
ങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ വാസ്തു പാരമ്പര്യത്തി
ന്റെ മൂലധനം. ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിൽ അധികം
ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് തച്ചുവി
ദ്യയുടെ കല. ആധുനികതയുടെ വികാസ പരി
ണാമങ്ങളിൽ എം വി ദേവൻ, ലാറി ബേക്കർ,
ശങ്കർ തുടങ്ങി വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ മാത്രമാണ്

ഓസ്കാർ നെയ്മേയർ

കലയുടെയും സർഗ്ഗ ബ�ോധത്തിന്റെയും ഉപാധിക
ളിലൂടെ തച്ചു വിദ്യയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമി
ച്ചത്. സമകാലീന കലയിലെ സജീവമായ ഒരു
സംവാദ മേഖലയാണ് ആർക്കിടെക്ചർ അഥവാ
തച്ചുവിദ്യ. യൂറ�ോ-അമേരിക്കൻ രൂപബ�ോധത്തി
ലൂടെ പരിണമിച്ചു വന്ന ആധുനിക തച്ചുവിദ്യയുടെ
വിടർച്ചകൾക്ക് പുതിയ മാനം നൽകിയ കലാകാ
രനാണ് ഓസ്ക
 ാർ നെയ്മേയർ എന്ന ലാറ്റിനമേ
രിക്കൻ തച്ചൻ. ആധുനിക ബ്രസീലിന്റെ വാസ്തു
സമുച്ചയങ്ങൾക്ക് സർഗ്ഗനിലവാരം കൈവന്നത്
നെയ്മേയറിലൂടെയാണ്.
ആധുനിക തച്ചുവിദ്യയുടെ വികാസ പരിണാ
മത്തിലെ രണ്ടാം തലമുറയിൽ പെട്ടയാളാണ്
നെയ്മേയർ. ഒന്നാം തലമുറ രേഖീയ ജ്യാമിതി
കളുടെ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കു ചേർന്നപ്പോൾ നീ
മേയറിനെ പ�ോലെയുള്ളവർ നേർരേഖയുടെ മടു

പ്പിൽ നിന്ന് എല്ലാ രൂപങ്ങളുടെയും കെട്ടഴിച്ചുവിട്ടു.
തന്റെ രൂപങ്ങൾ അഴിഞ്ഞതാണെന്നാണ് നെ
യ്മേയർ തന്നെ പറയുന്നത്. ഈയ�ോരു അഴിവ്
അയാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ആമസ�ോൺ ഭൂപ്രകൃ
തിയുടെ വളവിലും തിരിവിലും നിന്നുമാണെന്ന്
അയാൾ സാക്ഷ്യം പറയുന്നു. ഉഷ്ണമേഖലയുടെ
ആധുനികത ബ്രസീലിൽ വിളയുമ്പോൾ അവിടു
ത്തെ മനുഷ്യ നിർമ്മിത എടുപ്പുകൾക്കും അതിന്റെ
രുചി കിട്ടുക സ്വാഭാവികമാണ്. 1930 -ലെ വി
പ്ലവത്തിനു ശേഷം ബ്രസീലിയൻ വിദ്യാഭ്യാസ
മന്ത്രി ഗുസ്താവ�ോ കപ്പേനീമ നഗര നിർമ്മാണ പ്ര
വർത്തനത്തിലെ തച്ചുകൽപ്പനകൾക്ക് ആധുനിക
മുഖം ക�ൊടുക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും സുപ്രസിദ്ധ
സ്വിസ്സ് തച്ചുവിദ്യാകാരനായ ലെ ക�ോർബൂയിസറു
ടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലൂസിയ�ോ ക�ോസ്റ്റ, ഓസ്കർ
നെയ്മേയർ, അഫ�്ഫോൻസ�ോ എഡ്വേർഡ�ോ തു
ടങ്ങിയ ബ്രസീലിയൻ തച്ചു വിദഗ്ദ്ധരെ നിർമ്മാണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇതിൽ ഓസ്ക
 ാർ നെയ്മേയറുടെ സംഭാവന
കൾ ബ്രസീലിന്റെ തച്ചുനിർമ്മാണഭാവനകൾക്ക്
പുതിയ ആകാശവും ഭൂമിയും നൽകി. ഒരുപക്ഷേ
ല�ോകത്താദ്യമായി തച്ചുവിദ്യയുടെ പ്രാദേശിക
ആധുനീകതയ്ക്ക് രൂപഭാവങ്ങൾ നൽകിയ ശില്പി
യാണ് നെയ്മേയർ. ഉഷ്ണമേഖലയുടെ വളവുതിരി
വുകൾ അയാളുടെ തച്ചുഭാഷയ്ക്ക് നദീസമാനമായ
ഒഴുക്കും ശക്തിയും നൽകിയപ്പോൾ യൂറ�ോ അമേ
രിക്കൻ ശൈലികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട ഒരുതരം
തച്ചുരൂപസങ്കേതം ഉടലെടുക്കുകയായിരുന്നു.
റിയ�ോ ജനീറ�ോവിൽ 1907 -ലാണ് നെയ്മേ
യർ ജനിക്കുന്നത്. യൗവനത്തിൽ തന്നെ തച്ചുവി
ദ്യയിൽ താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു നെയ്മേയറിൽ
പ്രകൃതിയുടെയും യുക്തിവിചാരത്തിന്റെയും രൂ
പത്തിൽ 'ബ്രസീലിയത' അടങ്ങിയിരുന്നു. തച്ചു
വിദ്യാസാങ്കേതികതയിൽ ഔപചാരിക പഠനം
പൂർത്തിയാക്കിയ നെയ്മേയർ യൂറ�ോപ്യൻ ആധു
നികത സമ്മാനിച്ച രൂപ പാരമ്പര്യത്തിൽ ആദ്യം
വിശ്വാസമർപ്പിക്കുകയും തുടർന്ന് തന്റെ തന്നെ
ദേശഭാവനകള�ോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന തച്ചു
രൂപങ്ങളുടെ സാദ്ധ്യതകളെപറ്റി ചിന്തിക്കുകയും
ചെയ്തു. യൂറ�ോ കേന്ദ്രിതമായ തച്ചുപാരമ്പര്യം ശുദ്ധ
മായ വെള്ളഭിത്തികളിലും നേർരേഖാജ്യാമിതിക
ളിലും വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ ചുവരുകളുടെ നിശബ്ദത
യെ ചിത്രങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് ഭഞ്ജിക്കാൻ നെയ്മേയർ
ശ്രമിച്ചു. സൗന്ദര്യം നേർരേഖയില�ോടുന്ന ഒരു
വിശ്വാസമല്ലെന്നും കല്പനയുടെ രൂപവിതാനങ്ങൾ
ക്ക് ഓര�ോ തിരിവിലും വളവിലും സാധ്യതയുണ്ടെ
ന്ന് അയാൾ തെളിയിച്ചു. 1930 നു ശേഷമുള്ള നവ
ബ്രസീലിന്റെ നിർമ്മിതിയിൽ നെയ്മേയറുടെ
കയ്യൊപ്പ് എടുപ്പുകളുടെ രൂപത്തിൽ ഇന്നും നില
നിൽക്കുന്നു. മെട്രോ പ�ൊളിറ്റൻ കത്തീഡ്രൽ,
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ഇറ്റമരാറ്റി പാലസ്, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പാരീസിലെ
ആസ്ഥാന മന്ദിരം, നിറ്റ റ�ോയി കൺടെംപററി ആർട്
മ്യൂസിയം, പ്രസിദ്ധമായ സാഓ പൗള�ോ ബിയനാലെയുടെ
പവലിയൻ തുടങ്ങി ബ്രസീലിലും ല�ോകത്തിന്റെ മറ്റ് പല
ഭാഗത്തുമായി അഞ്ഞൂറിലധികം തച്ചുശിൽപങ്ങൾ നെയ്മേ
യർ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുപ്പത്തി രണ്ടാം വയസ്സിൽ ല�ോകപ്ര
ശസ്ത തച്ചുവിദ്യാകാരനായ ലെ ക�ോർബൂയിസർക്കൊപ്പം
ബ്രസീലിലെ ആര�ോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ
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കെട്ടിട സമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചുക�ൊണ്ട് നെയ്മേയർ
തന്റെ തച്ചടയാളങ്ങൾ പതിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി.
തച്ചു വിദ്യയിൽ ലെ ക�ോർബൂയിസറിനെയാണ്
നെയ്മേയർ. ഗുരുവായി കാണുന്നത്. 1950 -ൽ
ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർ ലാൽ നെഹ്റു
ചണ്ഢീഗഡ് നഗരം നിർമ്മിക്കാൻ ക്ഷണിച്ചു വരു
ത്തിയതും നെയ്മേയരുടെ ഗുരുവിനെതന്നെയാ
ണ്. ചണ്ഢീഗഡിലെ ഹൈക്കോർട്ടും നാഷണൽ

അസംബ്ലിയും മന്ത്രാലയ സമുച്ചയവുമ�ൊക്കെ
ക�ോർബൂയിസറുടെ ചിന്തയിൽ വിരിഞ്ഞ
തച്ചുരൂപങ്ങളാണ്.
തച്ചുവിദ്യയുടെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങളി
ല�ൊന്ന് അകവും പുറവും തമ്മിലുള്ള വൈരു
ദ്ധ്യത്തിൽ നിന്ന് രൂപം ക�ൊള്ളുന്നു. ഒരു നല്ല
തച്ചുവിദ്യാകൃത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് ചുമരും
തറയും മേൽക്കൂരയുമ�ൊക്കെ പുറം ല�ോകവും
അകം ല�ോകവും തമ്മിലുള്ള അതിർ വരമ്പു
കളെ നിർണ്ണയിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. തച്ചു
വിദ്യയുടെ ഭൗതികത പ്രധാനമായും മൂന്നു
കാര്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് നില
ക�ൊള്ളുന്നത്. ഒന്ന് സ്ഥലബന്ധിയായ ഒരു
ആവരണം രണ്ട്, അകം മൂന്ന് പുറം. ഇതിൽ
ആവരണമാണ് അകത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെ
നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചു സുതാര്യത/
അതാര്യത, ഇരുള്/വെളിവ്, മറവ്/തെളിവ്
തുടങ്ങിയ സംവർഗങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചാണ്
അകം നിലക�ൊള്ളുന്നത്. ഇനി അകത്തിന്റെ
സ്വഭാവം മുഴുവൻ ആവരണം പുറപ്പെടുവിക്കു
ന്ന പ്രകാശം, ചൂട്, മണം, ശബ്ദം എന്നിങ്ങനെ
പലതരം ഘടകങ്ങളെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.
ആവരണത്തിന്റെയും അകം ല�ോകത്തിന്റെ
യും സ്വഭാവം പുറം ല�ോകമാണ് പൂർണ്ണമായും
നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. മേൽസൂചിപ്പിച്ച മൂന്നു ഘട
കങ്ങളെയും നിരന്തരമായി അട്ടിമറിക്കുന്ന
വിധം പുതിയ സ്ഥലരൂപങ്ങളെ നിർമ്മിക്കു
ന്ന ശൈലി നെയ്മേയറുടെ തച്ചുവിദ്യയുടെ
പ്രത്യേകതയായിരുന്നു.
2008- ൽ സാഓ പൗള�ോ ബിയനാലെ
ക്യുരേറ്റ് ചെയ്ത ഇവ�ോ മെസ്ക
 ിറ്റോ, നെ
യ്മേയർ നിർമ്മിച്ച പവലിയൻ ശൂന്യമായി
പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ഒരി
ക്കൽ കൂടി ല�ോകം ആ തച്ചു വിദ്യാകാരൻറെ
രൂപഭാവനകൾക്ക് മുന്നിൽ അത്ഭുതം കൂറി
നിന്നു. മെസ്ക
 ിറ്റോയുടേത് തീർത്തും വിപ്ല
വാത്മകമായ ഒരു സംഘാടനമായിരുന്നു.
കലാവസ്തുക്കൾ പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട പ്രധാന
സ്ഥലം വെറും ശൂന്യമായി നിലനിർത്താ
നുള്ള തീരുമാനം അധികൃതർക്കിടയിൽ
വലിയ പ്രശങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിലും കലാ
വസ്തുക്കൾ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഇടം തന്നെ
കലാവസ്തുവായി മാറുന്ന അനുഭവം പുതിയ
ചർച്ചകൾക്ക് വഴിയിട്ടു. ഇടങ്ങളെ അറിയുക
എന്നൊരു തത്വചിന്തയാവാം ഒരുപക്ഷെ
മെസ്ക
 ിറ്റോ മുന്നോട്ടു വെച്ചത്. എന്നാൽ
ഇടങ്ങളെ അറിയിക്കുക എന്ന തത്വവിചാര
ത്തിലൂടെ നെയ്മേയറുടെ കൃതികൾ ഇന്നും
സ്ഥലസമയങ്ങളെ അളന്നു ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു
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പംക്തി

സൗന്ദര്യവിചാരം

5

കലാചരിത്ര/സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സങ്കൽപനങ്ങളുടെ ചുരുക്കെഴുത്ത്
സുധീഷ് ക�ോട്ടേമ്പ്രം

എഡ്വേഡ് മാനേ, ഒളിംപിയ, 1863

ന�ോട്ടം (Gaze)
കണ്ണുള്ളവർ കാണട്ടെ എന്നും, കണ്ണേ മടങ്ങുക
എന്നും യാഥർത്ഥ്യത്തിന്റെ പരുക്കൻ പ്രതല
ങ്ങളെ ന�ോക്കി നാം പലപ്പോഴും ആകുലപ്പെടാ
റുണ്ട്. ന�ോട്ടം കണ്ടാലറിയാം എന്ന് ആളുകളെ
നിർവ്വചിക്കാറുണ്ട്. കാഴ്ച എന്ന ഏകശിലാരൂപ
ത്തിലല്ല, കാണൽ എന്ന പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്
മനുഷ്യർ സംസ്ക
 ാരം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന
ത്. കലയിൽ കാഴ്ച എത്രമാത്രം പ്രധാന ശാരീ
രിക-സാംസ്ക
 ാരിക ഉപാധിയാണ�ോ അത്രയും
തന്നെ പ്രധാനമാണ് ന�ോട്ടം എന്ന അതിന്റെ ക്രി
യാരൂപവും. ന�ോട്ടം ആധുനികയുക്തിയിൽ മന:
ശാസ്ത്രവിശകലനവുമായും ലിംഗഭേദങ്ങളുടെ മന
സ്സിലാക്കലുകളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. 1960
മുതൽ 2000 വരെയും കലയുടെ സാമൂഹികശാസ്ത്ര
ത്തെ നിർണയിക്കുന്ന സൈദ്ധാന്തിക ഉപകര
ണമെന്ന നിലയിൽ ന�ോട്ടത്തിന് പ്രാമുഖ്യമുണ്ട്.
ദൃശ്യകലയിൽ നിന്നും സ്ത്രീവാദ സിദ്ധാന്തങ്ങളിലും
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ജനകീയ സംസ്ക
 ാരപഠനങ്ങളിലും ചർച്ച ചെ
യ്യപ്പെടുന്ന സാമൂഹിക വിശകലന�ോപാധിയായി
ന�ോട്ടം ഇന്ന് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന വിഷയമേ
ഖലയായിക്കഴിഞ്ഞു. ന�ോട്ടം വിശാലമായ അർ
ത്ഥത്തിൽ കാണലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
കാണൽ തന്നെ അതാതു സന്ദർഭങ്ങൾക്കനുസരി
ച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. മതബ�ോധ
ത്തിൽ കാണി നിഷ്ക്രിയനായ കാണി ആണ്.
വിഗ്രഹഭക്തിയിൽ കാണി സാക്ഷിഭാവത്തിൽ
നിൽക്കുമ്പോൾ ആധുനികകല വിമർശവീക്ഷ
ണം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. അധികാരന�ോട്ടം, ആൺ
ന�ോട്ടം, തുറിച്ചുന�ോട്ടം, അശ്ലീലന�ോട്ടം, ഒളിഞ്ഞു
ന�ോട്ടം തുടങ്ങി നാനാവിധത്തിൽ ന�ോട്ടത്തെ
വർഗീകരിക്കാം.
ദൃശ്യഹർഷവും ആഖ്യാനസിനിമയും (Visual
Pleasure and Narrative Cinema, 1975) എന്ന
ലേഖനത്തിൽ ലൗറ മുൾവേ സിനിമയെ നിർവ്വ

ആഖ്യാനത്തിലെ പുരുഷനും കാണിസമൂഹത്തിലെ
പുരുഷനും ഒരേ തലത്തിൽ പുരുഷുകർതൃത്വത്തെ ഏറ്റെ
ടുക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീ എന്നത് വിഷയം എന്നതിലുപരി വസ്തു
വത്കരിക്കപ്പെടുകയും അവൾക്കുമേലുള്ള അധികാര
സ്ഥാപനമായി പുരുഷന�ോട്ടം മാറുകയും ചെയ്യുന്നു.

ചിക്കുന്ന സുപ്രധാനകണ്ണിയായാണ് ന�ോട്ടത്തെ
കാണുന്നത്. സിനിമാകാഴ്ച എന്നത് സ്വയം
കാണലിന്റെയും അപരത്തെ കാണലിന്റെയും
(മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ
വായ്ന�ോട്ടത്തിന്റെയും)
സമ്മിശ്രമാണെന്ന് മ�ോൾവേ വാദിക്കുന്നുണ്ട്.
ഫ്രൊയിഡിയൻ സങ്കൽപത്തിലെ സ്ക�ോപ്പോ
ഫീലിയയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയും ന�ോട്ടത്തെ
വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയും. ആഖ്യാനത്തിലെ
പുരുഷനും കാണിസമൂഹത്തിലെ പുരുഷനും
ഒരേ തലത്തിൽ പുരുഷുകർതൃത്വത്തെ ഏറ്റെടുക്കു
മ്പോൾ സ്ത്രീ എന്നത് വിഷയം എന്നതിലുപരി
വസ്തുവത്കരിക്കപ്പെടുകയും
അവൾക്കുമേലുള്ള
അധികാരസ്ഥാപനമായി പുരുഷന�ോട്ടം മാറുന്നു
വെന്നും മ�ോൾവേ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. മാനേയുടെ
ഒളിംപിയ മുതൽ പിക്കാസ�ോയുടെ അവിഗ്നോ
ണിലെ സുന്ദരികൾ വരെ പല രചനകളെ മുൻനിർ
ത്തി കലാചരിത്രത്തിൽ ന�ോട്ടത്തെ വിലയിരു
ത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒളിംപിയയിൽ ലൈംഗികകേളീ
ക്ഷണമായി വ്യഖ്യാനിക്കപ്പെട്ട ന�ോട്ടം അവി
ഗ്നോണിൽ കാമാഖ്യാനത്തിന്റെ സാമ്പ്രദായിക
രീതികളെ അട്ടിമറിക്കുന്ന, നഗ്നതയെ കുറിച്ചുള്ള
പുതിയ ദൃശ്യബ�ോധത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്ന
ഒന്നായി മാറുന്നതുകാണാം.
അമേരിക്കൻ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫറായ വാൾക്കർ
ഇവാൻസിന്റെ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട 'പാട്ട
ക്കാരന്റെ ഭാര്യ' (Sharecroppers' wife) എന്ന
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിൽ സ്ത്രീന�ോട്ടത്തെ അകാൽപ
നികവും അനന്യവുമായ ഒരു വികാരതലത്തിൽ
പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത് കാണാം. എതിലിംഗാകർ
ഷണത്തിന്റെ പരിധിയില�ോ സ്വയം സ്നേഹ
ത്തിന്റെ ആത്മപരതയില�ോ അല്ല ഈ ചിത്രം
ന�ോട്ടത്തെ ആലേഖനം ചെയ്യുന്നത്. അനിർവ
ചനീയവും ഹതാശവുമായ മനുഷ്യബ�ോധത്തെ
ലിംഗാതീതമായ ഒരു സംഘർഷബിന്ദുവിൽ നിർ
ത്തുകയാണ് പാട്ടക്കാരന്റെ ഭാര്യയുടെ ന�ോട്ടം.
സ്ത്രീയെ കാണൽ പുരുഷന�ോട്ടത്തിന്റെ പദ്ധതി
യാണെങ്കിൽ, ഇവിടെ സ്ത്രീ തിരിച്ചുന�ോക്കുന്ന
ല�ോകം പുരുഷന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് മാത്രം താങ്ങാ
നാവുന്നതല്ല. ഒരുപക്ഷേ അസൗകര്യം ഉണ്ടാക്കു

വാൾക്കർ ഇവാൻസ്, പാട്ടക്കാരന്റെ ഭാര്യ, 1936

ന്ന ഒരു ന�ോട്ടം കാമനകൾക്കപ്പുറത്തെ മനുഷ്യ
ല�ോകത്തെ കാണിച്ചുതരുന്നു എന്നതിനാലാവാം
ഇവാൻസിന്റെ ചിത്രം കാഴ്ചയെ സംബന്ധിക്കുന്ന
അനവധി ചർച്ചകളിൽ അടയാളസൂചകമായി പ്ര
വൃത്തിക്കുന്നത്.
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R. H. Quaytman, Point de Gaze, Chapter 23, Silkscreen ink, gesso on wood (82.2 x 82.2 cm), 2011.

ന�ോട്ടം മനുഷ്യകേന്ദ്രിതമായ വ്യവഹാരം മാ
ത്രമല്ലെന്ന് മാർട്ടിൻ ബുബെറെപ്പോലുള്ള സൈ
ദ്ധാന്തികർ വാദിക്കുന്നുണ്ട്. സ്വയം പ്രകാശിത
സ്വത്വം എന്നത് മറ്റ് ജീവികളിലും മരങ്ങളിലും
ഉണ്ടെന്ന് ബുബെറെ വിശദീകരിക്കുന്നു. ന�ോ
ട്ടത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബ�ോധം വിഭാവനം ചെയ്യു
ന്നതിലൂടെ വസ്തുക്കൾക്കും ആത്മാവ്/മനസ്സ്
സങ്കല്പിച്ചുക�ൊടുക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സാരം. അമൂർ
ത്തചിത്രത്തിലെ അയഥാർത്ഥപരിപ്രേക്ഷ്യം ആ
അർത്ഥത്തിൽ ന�ോട്ടത്തെ ചിതറിച്ചുകളയുകയും
സമാന്തരമായി പുതുഭാഷാപ്രയ�ോഗമായി തിരിച്ച
റിയാനുള്ള ശേഷി നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.
സാർത്രിന്റെ 'ഉണ്മയും നിശ്ശൂന്യതയും' (Being
and Nothingness) എന്ന ലേഖനത്തിൽ സൂചിപ്പി
ക്കപ്പെട്ടതുപ�ോലെ ന�ോട്ടം കേവലം രണ്ട് ജ�ോഡി
കണ്ണുകൾ തീരുമാനിക്കുന്ന പ്രക്രിയ അല്ലെന്ന്,
ഇന്ന് പൗരസമൂഹങ്ങള�ൊന്നാകെ മേൽന�ോട്ട
ത്തിന്റെ /അധികാരന�ോട്ടത്തിന്റെ കെണിനി
ലങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ബ�ോധ്യ
മാവും. വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന
അറിവും
വീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ
വീക്ഷിക്കുന്ന മേൽക്കണ്ണും ഉൾച്ചേരുന്ന അതിസ
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ങ്കീർണ്ണമായ ന�ോട്ടക്കോൺ ആണ് സമകാലിക
സന്ദർഭത്തിൽ പ്രസക്തം. അദൃശ്യന�ോട്ടങ്ങളാൽ
ചൂഴ്ന്നുനിൽക്കുന്നു ഇന്ന് വ്യക്തിയുടെ സ്വകാര്യത
യും രാഷ്ട്രീയവും. അതിനാൽ ഏറ്റവും നിഷ്ക
 ള
ങ്കമെന്ന് ത�ോന്നുന്ന ഏതുന�ോട്ടവും അടുത്ത നി
മിഷത്തിൽ ആക്രമകാരിയാവാം എന്നതാണ്
അതിന്റെ അടിയന്തിരത്വം.
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ചിത്രവാർത്ത

rene magritte

എഴുത്തുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു...
ദൃശ്യകലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലേഖനങ്ങൾ, ചിത്രപ്രദർശന വിശകലനങ്ങൾ,
സ്വന്തം കലയെ കുറിച്ചോ കലാജീവിതാനുഭവങ്ങളെ കുറിച്ചോ ഉള്ള എഴുത്തു
കൾ എന്നിവ ചിത്രവാർത്തയിലേക്ക് അയക്കാം. വായനക്കാർക്ക് തങ്ങളുടെ
പ്രതികരണങ്ങളും നിർദേശങ്ങളും എഴുതി അറിയിക്കാം.
എല്ലാ എഴുത്തുകളും മലയാളം യൂണിക്കോഡ് ലിപിയില�ോ മറ്റേതെങ്കിലും
ഫ�ോർമാറ്റില�ോ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കുന്നതാണ് അഭികാമ്യം. ടൈപ്പ് ചെയ്ത
മാറ്റർ editorchithravartha@gmail.com എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലേക്കും,
കൈയ്യെഴുത്തുപ്രതികൾ എഡിറ്റർ, ചിത്രവാർത്ത, കേരള ലളിതകലാ അക്കാ
ദമി, തൃശൂർ 680020 എന്ന വിലാസത്തിലും അയക്കുക. പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്ത
രചനകൾ തിരിച്ചയക്കുന്നതല്ല.

REG. NO: RN 29573/78

CHITHRAVARTHA BULLETIN

DECEMBER 2018

WORK OF THE MONTH

FRANCIS BACON (1909-1992)

STUDY AFTER VELAZQUEZ’S PORTRAIT OF POPE INNOCENT X, 1953 (OIL ON CANVAS)

Edited, Printed & Published by Ponniam Chandran, Secretary, Kerala Lalithakala Akademi,
Thrissur, Kerala. Pin-680 020, Tel: 04872333773

