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രു വര്ഷത്തെ കലാമേഖലയിലെ പ്രവര്ത്തന
ത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം ദര്ശിക്കാനാവുന്നത് അക്കാദ
മിയുടെ വാര്ഷിക പ്രദര്ശനത്തിലാണ്. പ്രദര്ശനം
നടക്കാനിരിക്കെയാണെങ്കിലും ഇതിനായി ലഭിച്ച
എന്ട്രികള് വിലയിരുത്തുമ്പോള് ബ�ോധ്യമാകുന്നത്
പുതുതലമുറയുടെ പരീക്ഷണാത്മകമായ അന്വേഷ
ണം തന്നെയാണ്. പ�ോയവര്ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച്
ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങള് ഈ മേഖലയില് ഉണ്ടെങ്കിലും
ല�ോകമാകെ നടക്കുന്ന പരീക്ഷണത്തിന്റെ വേഗവുമാ
യി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോള് ഏറെ പരിമിതി ഇവിടെ
നിലനില്ക്കുന്നതായി കാണാം. ലളിതകലാ അക്കാ
ദമി കലാപ്രയ�ോഗ ക്യാമ്പുകള് നടത്തുന്നതിനുപുറമെ
അവധാരണ സാധ്യതകള് പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തിക�ൊ
ണ്ടുള്ള പുതിയ ആശയ സംവേദന പ്രവര്ത്തനങ്ങ
ള്ക്ക് കൂടി പ്രാമുഖ്യം നല്കുന്നത് ഈ ലക്ഷ്യം കൂടി
മുന്നില് കണ്ടുക�ൊണ്ടാണ്.
വലിയ ഇടവേളക്ക് ശേഷം കലാസംബന്ധിയായ
വാര്ത്തകളുമായി ചിത്രവാര്ത്ത കൈയില് കിട്ടിയ
ആഹ്ലാദം അഭ്യുദയകാംക്ഷികള് അഭിനന്ദനത്തോടെ
പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. നിലവില് ഇറങ്ങിയ ചിത്രവാര്ത്ത
കുറ്റമറ്റ നിലയിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് എന്നൊന്നും
അക്കാദമി അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. ചിത്രവാര്ത്ത മെച്ച
പ്പെടുത്തേണ്ടത് സംബന്ധിച്ച് അഭിപ്രായം ഓര�ോ
വായനക്കാരില് നിന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. കാര
ണം ഇത്തരം സുമനസ്കരുടെ അഭിപ്രായങ്ങള് കൂടി
പരിഗണിച്ച് ഭേദഗതികള�ോടെയുമാണ് ചിത്രവാര്ത്ത
മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാന് സാധിക്കുക. ഏവരുടെയും സഹ
കരണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന്
(സെക്രട്ടറി)

ചെയർമാന്റെ കത്ത്

കേ

രളം മറ്റൊരു ബിനാലെക്ക് കൂടി
തയ്യാറെടുക്കുകയാണ്. കേരളത്തിന്റെ
കലാ ചരിത്രത്തിൽ ബിനാലെയുടെ സ്ഥാനം
പരിഗണിക്കാതിരിക്കുവാനാകില്ല. കായിക രംഗ
ത്തിന് മാത്രം പരിഗണിച്ച് ക�ൊടുക്കുന്ന പ്രാധാ
ന്യം ആദ്യമായി കേരളത്തിലെ മാധ്യമങ്ങൾ ചി
ത്രകലയ്ക്ക് നൽകിയത് ബിനാലെയ�ോടനുബന്ധി
ച്ചാണ്. ബിനാലെയിലെ ചെറിയ വാർത്തകൾ
പ�ോലും മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെ
നൽകി. വാർത്ത വായിച്ചവർ കലാല�ോകത്തെ
മഹാവിസ്ഫ�ോടനമായി അതിനെ സങ്കൽ
പിച്ചു. കുറഞ്ഞ കാലത്തേയ്ക്കെങ്കിലും കലാ
ചർച്ചകൾ സജീവമായി നടന്നു.
പക്ഷേ അതിനപ്പുറം കലാരംഗത്ത് എന്ത്
അത്ഭുത കാഴ്ചയാണ് ബിനാലെ സമ്മാനിച്ച
തെന്ന ച�ോദ്യവും, നവ്യമായ എന്ത് സൗന്ദര്യ
ശാസ്ത്ര നിർമ്മിതിയാണ്, എന്ത് പുതിയ ചിന്ത
യാണ് കലാല�ോകത്തിന് മുന്നിൽ തുറന്നു
വെച്ചത് എന്ന ച�ോദ്യവും പ്രസക്തമായി അവ
ശേഷിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിലെന്നല്ല കഴിഞ്ഞ
വെനീസ് ബിനാലെയിലും അത്ഭുതങ്ങൾ ഒന്നും
കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ആശയരംഗത്ത് ഒരു
വിസ്ഫ�ോടനവും കണ്ടില്ല. കെട്ടുകാഴ്ചകളുടെ
നിരാശയാണ് അവ സമ്മാനിച്ചത് വീഡിയ�ോ
പ്രൊജക്ഷനുകളിലൂടെയും രേഖകളിലൂടെയും കാ
ണിക്കുന്ന ഇല്യൂഷനുകൾ അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്കു
കളിൽ പ�ോലും കാണാൻ കഴിയുന്ന കാലമാണ്.
കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് കലയെ ജനകീയ
മാക്കുകയാണ് ബിനാലെയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നായി
രുന്നു തുടക്കകാലത്ത് സംഘാടകർ പറഞ്ഞി
രുന്നത്. കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരായ
ജനവിഭാഗത്തിന്, സാധാരണക്കാരായ കലാ
കാരന്മാർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള പരിഗണന
യും നൽകിയിരുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.
കലയെ ഗൗരവമായി വീക്ഷിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി
സംഘടനകളുണ്ട് കേരളത്തിൽ. അവരുമായി
ജനാധിപത്യപരമായ കൂട്ടായ്മകള�ോ ചർച്ചകള�ോ
നടത്തിയതായി അറിവില്ല. കാഴ്ചക്കാരാകുന്ന
തിനപ്പുറം അവരുടെ ആത്മവീര്യം വർദ്ധിപ്പി
ക്കുന്ന തരത്തിൽ മലയാളി കലാകാരന്മാരെ
പരിഗണിച്ചിട്ടേയില്ല. കഴിവുറ്റ നിരവധി കലാ
കാരൻമാർ ബിനാലെക്ക് പുറത്താണ്, അവ
രെക്കൂടി പരിഗണിക്കേണ്ടതല്ലേ? മലയാളിക
ളായ ഓര�ോ കലാകാരനും ഇത് ഞങ്ങളുടേത്
കൂടിയാണ് എന്ന ത�ോന്നലുണ്ടാകണം. അപ്പോൾ
മാത്രമേ ബിനാലെ കേരളീയകലാഭൂമികയിൽ

മലയാളിയുടേതായി മാറൂ. അപ്പോൾ മാത്രമേ
ബിനാലെയെ സ്വന്തം നെഞ്ചേറ്റി നടക്കുവാനും
അതിൽ അഭിമാനം ക�ൊള്ളുവാനും കേരളീയ
കലാകാരന്മാർക്ക് കഴിയൂ. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ
കൂടി ബിനാലെ ഫൗണ്ടേഷന്റെ പരിഗണനയിലു
ണ്ടാകണമെന്ന അഭ്യർത്ഥന മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു.
അക്കാദമി പുതുതായി ആരംഭിച്ച കലയുടെ
ദർബാർ പ്രതിമാസകലാചർച്ചകൾക്ക് ആവേ
ശകരമായ പ്രതികരണവും പങ്കാളിത്തവുമാണ്
കലാകാരന്മാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നത് എന്നത്
ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്നു. ദർബാർ ഹാളിൽ
നടന്ന ജൂൺ മാസ പരിപാടിയിൽ പ്രശസ്ത കലാ
ചരിത്രകാരൻ പ്രൊഫ. ശിവജി പണിക്കരും മല
പ്പുറത്ത് ചിത്രകാരൻ ശ്രീ. സുനിൽ വല്ലാർപ്പാടവു
മാണ് വിഷയാവതരണം നടത്തിയത്. ജൂലായ്
മാസത്തില് ശ്രീ. കെ. കെ. മാരാരും ഓഗസ്റ്റിൽ
പ്രശസ്ത ശില്പി ശ്രീ. കെ. എസ്. രാധാകൃഷ്ണനുമാ
ണ് ദർബാർ ഹാളിലെത്തുന്നത്.
മുൻ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് മുടങ്ങിക്കി
ടന്ന ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി, കാർട്ടൂൺ പ്രദർശനം
ജൂലൈ ഒന്നു മുതല് ക�ോഴിക്കോട് ആർട്ട് ഗ്യാല
റിയിൽ ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.
അക്കാദമിയുടെ ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന
പുരസ്ക
 ാരം ജൂലായ് 26ന് തിരുവനന്തപുരം
വി.ജെ.റ്റി ഹാളിൽ ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ.
പിണറായി വിജയനും, ബഹു. സാംസ്ക
 ാരികവ
കുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എ. കെ. ബാലനും പങ്കെടുക്കുന്ന
വിപുലമായ ചടങ്ങിൽ വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്.
അവാർഡ് ജേതാക്കളായ കലാകാരന്മാരെ അർ
ഹമായ രീതിയിൽ തന്നെ ആദരിക്കേണ്ടതുണ്ട്.
കലകളിൽ രാജകലയായ ചിത്രകലയേയും*
ശില്പകലേയയും ജീവിതം തന്നെയായി കാണുന്ന
കലാകാരന്മാരെ അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ ചട
ങ്ങിൽ കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ കലാകാരന്മാരുടേ
യും സാന്നിദ്ധ്യവും സഹകരണവും ഉണ്ടാകണം.
നമ്മുടെ ഐക്യത്തിന് മാത്രമേ നമ്മെ രക്ഷി
ക്കുവാനാകൂ.
സ്നേഹാദരങ്ങള�ോടെ
നേമം പുഷ്പരാജ്
(ചെയർമാൻ)

*വിഷ്ണു ധർമ്മോത്തരപുരാണം, ചിത്രസൂക്തം
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കിങ്കര്ദാ

ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകള്
വിഖ്യാത കലാകാരന് രാം കിങ്കര് ബെയിജിനെ കുറിച്ച് അദ്ധേഹത്തി
ന്റെ ശിഷ്യനും പ്രമുഖ ചിത്രകാരനുമായ എ. രാമചന്ദ്രന് ഓര്ക്കുന്നു.
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന് താല്പര്യപ്പെടുന്ന
എ രാമചന്ദ്രന് രചിച്ച Ramkinkar: The Man and the Artist എന്ന
പുസ്തകത്തിന്റെ മലയാളപരിഭാഷയില് നിന്ന് ചില ഭാഗങ്ങള്.
വിവര്ത്തനം പി. സുധാകരന്

ക

ലാഭവനില് ചേരുന്നതിന് ഏതാനും മാസം മുമ്പുവരേക്കും -1957ല്- അക്കാലത്തെ പല കലാകാരന്മാരുടേയും സൃഷ്ടികളെക്കുറിച്ച്
ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലൂടെയും മാസികകളിലൂടെയുമെല്ലാം
വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കില് കൂടി, രാംകിങ്കര് എന്ന പേര് ഞാന്
കേട്ടിട്ടുപ�ോലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. തിരുവനന്തപുരത്ത് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗ�ോറി
ന്റെ ജന്മശതാബ്ദിയ�ോടനുബന്ധിച്ച് രബീന്ദ്ര സംഗീതം ആലപിക്കുന്നതിന്
റിഹേഴ്സ
 ല് നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകളുടെ ഒരു ആല്ബ
ത്തില് രാം കിങ്കര് ചെയ്ത ഒരു ശില്പത്തിന്റെ ചിത്രം ഒരുന�ോക്കു കാണാന്
ഇടയായത്. അദ്ദേഹം ചെയ്ത 'സന്താള് കുടുംബം' എന്ന അവിസ്മരണീയ
വാതില്പ്പുറ ശില്പത്തിന്റെ ചിത്രമായിരുന്നു അത്. അതുന�ോക്കി നില്ക്കെ
മിന്നലേറ്റതുപ�ോലുള്ള ഒരു പ്രകമ്പനം എന്റെ ശരീരത്തിലൂടെ കടന്നുപ�ോയി.
ഒരു കലാസൃഷ്ടിയുടെ കരുത്തും മനുഷ്യര�ോട് സംവദിക്കുന്നതില് അതിനുള്ള
മാന്ത്രിക പ്രഭാവവും ഞാന് എപ്പോഴെങ്കിലും അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് അത്
ചെറിയ�ൊരു ബ�ോധ�ോദയത്തിന് സമാനമെന്നു പറയാവുന്ന, പകരംവെക്കാ
നാവാത്ത, ഈ അനുഭവത്തിലൂടെയാണ്. രാം കിങ്കറിനു കീഴില് മാത്രമെ
കല അഭ്യസിക്കൂ എന്ന് മനസ്സില് തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ച നിമിഷം അതായിരു
ന്നു. ശാന്തിനികേതനില് രാംകിങ്കറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പ�ോയത് കലയില്
ബിരുദമെടുക്കാന് ഉള്ള പരിശ്രമം എന്നതിലുപരി ഒരു തീര്ത്ഥാടനമായതും
അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ.
ശാന്തിനികേതനില് എത്തിയ അന്നു വൈകുന്നേരം തന്നെ ഞാന് കി
ങ്കര്ദായെ (അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ശാന്തിനികേതനില് വിളിച്ചിരു
ന്നത് ) കാണാന് പ�ോയി. ഒരു ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിനു പുറമെ ഞാന്
സാമാന്യം നന്നായി ചിത്രം വരക്കുകയും പെയിന്റു ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്ന
തിനാല് തന്നെ എന്നെ കണ്ടമാത്രയില് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ തന്റെ
ചിറകിനടിയില് ഒതുക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉത്തമവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരു
ന്നു. ഞാന് ചെല്ലുമ്പോള് കിങ്കര്ദാ വര്ണ്ണപകിട്ടാര്ന്നൊരു ലുങ്കിയും ധരിച്ച്
കയ്യില�ൊരു പനയ�ോല വിശറിയുമായി ചൂരലുക�ൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ഒരു സ്റ്റൂളില്
ഇരിക്കുകയായിരുന്നു. ഏറെ ആദരവ�ോടെ, എന്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട്
സ്ക്കെച്ച് പുസ്തകങ്ങള് മറച്ചുന�ോക്കുന്നതിനായി ഞാന് അദ്ദേഹത്തിന്
നീട്ടി. ഒരു നാല്പത് വാട്ട് ബള്ബിന്റെ അരണ്ട വെളിച്ചത്തിന് കീഴിലിരുന്ന്
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രാം കിങ്കര്

ആ പുസ്തകത്തിന്റെ താളുകള് അലക്ഷ്യമായി
മറിച്ചു ന�ോക്കിയ കിങ്കര്ദാ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചുക�ൊ
ണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങള് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ബംഗാളി
യില് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു.
‘ഇല്ലില്ല, ഇതു നടപ്പില്ല. ഇത് ആദ്യം ത�ൊട്ട്
വീണ്ടും തുടങ്ങേണ്ടി വരും.’
ഇതു കേട്ട് എന്റെ കണ്ണുകള് നിറഞ്ഞു. എന്റെ
അഹന്ത ചവിട്ടിയരക്കപ്പെട്ടതുക�ൊണ്ട് മാത്ര
മായിരുന്നില്ല അത്. അതിലുപരിയായി എനി
ക്കൊരു ഗുണവുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ്, ആര്ക്ക്
ശിഷ്യപ്പെടണമെന്നു കരുതിയാണ�ോ കേര
ളത്തില് നിന്ന് ഇതുവരെ വന്നത്, അദ്ദേഹം
തന്നെ എന്നെ ഒററയടിക്ക് കഴിവില്ലാത്തവനാ
ക്കിയതിലുള്ള വല്ലാത്തൊരു തരം ഞെട്ടല് ക�ൊ
ണ്ടുകൂടിയായിരുന്നു അത്.
കിങ്കര്ദായുമായുള്ള എന്റെ ആദ്യത്തെ കൂടി
ക്കാഴ്ച്ച തീര്ത്തും നിരാശാജനകമായിരുന്നു
വെങ്കിലും ഒരു മഹത്തായ സ്ഥാപനം എന്ന
നിലയില് ശാന്തിനികേതന് എന്നില് ഏറെ
മതിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ചു. ആ ക്യാമ്പസിലൂടെ നടക്കുക
യും ലൈബ്രറി കെട്ടിടം, ചീനാ ഭവന്, ഹിന്ദി
ഭവന്, ശ്യാമളി, കാല�ോബാഡി എന്നിവിടങ്ങളി
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ലെല്ലാം മാസ്റ്റര് മഷായി നന്ദലാല് ബ�ോസിന്റെ
നേതൃത്വത്തില് ഒരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാര് ചെയ്ത
മ്യൂറലുകളും റിലീഫുകളും കാണുകയും ചെയ്തപ്പോ
ള് ശാന്തിനികേതനിലെ അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ
അദ്വീതിയത എനിക്ക് ബ�ോധ്യപ്പെട്ടു. കലാവി
ദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് ഏറെ ജ്ഞാനം പകരുന്നതും
സര്ഗ്ഗാത്മകതക്ക് ഏറെ അനുയ�ോജ്യവുമായിരു
ന്നു അത്. നന്ദന് കെട്ടിടം കേന്ദ്രത്തില് നിര്ത്തി
ക്കൊണ്ടുള്ള പഴയ കലാഭവന് സമുച്ചയത്തിന്റെ
പ്രഭാവം ഞാനിപ്പോഴും മറന്നിട്ടില്ല. സംഗീത്
ഭവന് സമാന്തരമായിരുന്നു ഇത്. ഓഫീസ്,
ലൈബ്രറി, മ്യൂസിയം, എക്സിബിഷന് ഹാള്
എന്നിവയെല്ലാം ചേര്ന്ന് നന്ദന് കെട്ടിടം കലാ
ഭവന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദുവായിരുന്നു എന്നുമാത്രമല്ല
ദൃശ്യവിദ്യാഭ്യാസം എന്ന തത്വത്തിന്റെ ഒരു
ഉത്തമ�ോദാഹരണം
കൂടിയായിരുന്നതിനാല്
അത�ൊരു പൈതൃക കെട്ടിടമായിരുന്നു. അവിടേ
ക്കുള്ള പ്രവേശന കവാടത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ
ഒരു സവിശേഷത ക്ളാസ് സമയം അറിയിക്കു
ന്നതിനുള്ള ഒരു ജാപ്പനീസ് ല�ോഹത്താമ്പാളവും
പിന്നെ അതിന്റെ ചുമരില് ഗാന്ധിജിയുടെ ദണ്ഡി
മാര്ച്ച് ആവിഷ്കരിച്ചൊരു വലിയ റിലീഫുമായി
രുന്നു.
കിങ്കര്ദായുടെ രണ്ട് സുപ്രധാന വാതില്പ്പുറ
ശില്പങ്ങളായ ‘ഹാര്വെസ്റ്റര്‘, ‘സിറ്റിങ് ബുദ്ധ’
എന്നിവക്ക് അവിടെയുള്ള കാറ്റാടി മരങ്ങ
ളും, പനകളും, ഞാവലുകളും എങ്ങനെയാണ്
തീര്ത്തും അനുയ�ോജ്യമായ�ൊരു പശ്ചാത്തല
മ�ൊരുക്കിയത് എന്നത് എടുത്തുപറയേണ്ട ഒരു
കാര്യമാണ്. അതേ പ�ോലെ തന്നെ കാല�ോബാ
ഡിക്കും സംഗീത് ഭവനുമടുത്തുള്ള ‘സുജാത’ എന്ന
നെടുനീളന് ശില്പം ത�ൊട്ടടുത്തുള്ള യൂക്കാലിപ്റ്റ
സ് മരങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില് അങ്ങോട്ടും
ഇങ്ങോട്ടും ആടിയുലയുന്നതു പ�ോലെ ത�ോന്നും.
കിങ്കര്ദായുടെ മറ്റ് രണ്ട് അദ്വീതിയ ശില്പങ്ങളായ
‘സന്താള് കുടുംബ’വും, ‘മില് ക�ോളും’ കലാഭവന്
പിറകില് റ�ോഡിനഭിമുഖമായാണ് നിന്നിരുന്ന
ത്. ഞാന് ശാന്തിനികേതനില് എത്തുമ്പോള്
‘മില് ക�ോള്‘ പൂര്ത്തിയായി കഴിഞ്ഞതേ ഉണ്ടാ
യിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാല് ഏറ്റവും ഹൃദയസ്പര്ശി
യായ അനുഭവം കേവലം ഒരു ഛായാപടത്തിലൂ
ടെ എന്നെ മ�ോഹവലയത്തിലാക്കിയ ‘സന്താള്
കുടുംബം’ എന്ന ശില്പം നേരിട്ടു കാണാനായി
എന്നതാണ്. തങ്ങളുടെ സാധന സാമഗ്രികളും,
കുട്ടികളും, വളര്ത്തുപട്ടിയുമായി ഒരു ഗ്രാമത്തില്
നിന്നും മറ്റൊരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ദേശാടനം നട
ത്തുന്ന ഒരു സന്താള് കുടുംബത്തെ ആവിഷ്ക്കരി
ച്ച ഈ ശില്പം കാഴ്ച്ചക്കാരനെ ക�ൊണാര്ക്കിലും
മഹാബലിപുരത്തുമുള്ള ഇവരുടെ മുന്ഗാമികളെ
ഓര്മ്മിപ്പിക്കുകയും അതേസമയം അതിന്റെ സമ
കാലികത ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

രാംകിങ്കറിന്റെ രണ്ട് ശില്പങ്ങള്

സദൃശരൂപത്തിനും
അമൂര്ത്തതയ്ക്കുമിടയില്
ചാഞ്ചാടുന്ന ഒരു ശൈലിയാണ്
കിങ്കര്ദായുടേത്.
അമൂര്ത്തതയ്ക്കിടയിലും
യാഥാര്ത്ഥ്യ ഭാവത്തിന്റെ
ഘടകങ്ങള് എങ്ങനെ
അദ്ദേഹം നിലനിര്ത്തി
എന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും മികച്ച
ഉദാഹരണങ്ങളാണ്
അദ്ദേഹം ചെയ്ത
രണ്ട് ടാഗ�ോര് ശില്പങ്ങള്.

ഫണ്ടിന്റെ അഭാവം കാരണം ല�ോഹത്തില�ോ
കല്ലില�ോ പണിയെടുക്കാനാവത്തതുക�ൊണ്ടാണ്
ചരല്ക്കല്ലും സിമന്റും ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള നൂതന
സാങ്കേതിക വിദ്യയിലൂടെ അദ്ദേഹം കാലാതി
വര്ത്തിയും കാലപ്പഴക്കം ക�ൊണ്ടു മാറിയ ഒരു
ക്ളാസിക്കല് ഗ്രാനൈറ്റ് ശില്പത്തിന്റെ പ്രതീതി
സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമായ ശില്പങ്ങള് തീര്ത്തത്. ഇതേ
ശില്പത്തെ അവലംബിച്ച് മാസ്റ്റര് മഷായി ചെയ്ത
പെന് ആന്റ് ഇങ്ക് സ്ക്കെച്ച് ഈ ശില്പത്തിന്റെ
ദ്വിമാന സ്വഭാവം എടുത്തു കാണിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
വാസ്തവത്തില് ഇത് ഒരു ശില്പിയും ചിത്രകാരനും
ഒന്നിച്ചു ചേരുന്നത് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു അപൂ
ര്വ്വ കലാസൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞേ തീരൂ. ഈ
ശില്പത്തിന്റെ മുഖ്യ ദൃഷ്ടിക�ോണ് രണ്ട് വശങ്ങളി
ല് നിന്നാണ് എന്നതിനാല് തന്നെ കലാഭാവ
നക്കു സമാന്തരമായ റ�ോഡിലൂടെ നടക്കുമ്പോള്
ഇതിന്റെ കാഴ്ച്ചയിലുണ്ടാകുന്ന നാടകീയമായ
പരിവര്ത്തനം ഈ ശില്പം നിര്മ്മിക്കുമ്പോള്
കിങ്കര്ദാ മനസ്സില് കരുതിക്കാണും, തീര്ച്ച.
ഉയര്ന്ന നെറ്റിത്തടവും എഴുന്നു നില്ക്കുന്ന കവിളെ
ല്ലുകളും നീണ്ട കഴുത്തുമുള്ള സന്താളുകളുടെ മുഖല
ക്ഷണവും അതുപ�ോലെ തന്നെ അവരുടെ വലി
ഞ്ഞുമുറുകിയ ശരീരവും സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ച
കിങ്കര്ദായുടെ ഈ ശില്പം ആ മണ്ണിന്റെ മക്കളുടെ
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അന്തസ്സത്തയും ലാവണ്യവും പ്രതിഫലിപ്പിക്കു
ന്നു. കുടുംബം ഒരു ഏകകം എന്ന നിലയില്
ഭര്ത്താവിന്റെയും ഭാര്യയുടേയും പരസ്പര ആശ്രി
തത്വം, പുരുഷന്റെ ചുമലില് താങ്ങിയ മരത്തടി
യില് ഒരു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്ന കുട്ടിയിലൂടെയും
മറുഭാഗത്തുള്ള ഗാര്ഹിക ഉപകരണങ്ങളിലൂടെ
യും കലാകാരന് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നു. അതേസ
മയം ഇത് ആ ശില്പത്തിന് മ�ൊത്തത്തില് വാസ്തു
ശില്പനിഷ്ഠമായ ഒരു ഘടന നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പുരുഷന്റെയും സ്ത്രീയുടേയും രൂപങ്ങള്ക്കിടയില്
ഒരു പട്ടിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുക വഴി മ�ൊത്തം ക�ോ
മ്പോസിഷന്റെ ഘടനക്ക് ഒരു തുലനം നല്കാനും
കഴിയുന്നുണ്ട്. പകലിന്റെ വിവിധ നേരങ്ങളില്
അതുപ�ോലെ തന്നെ നിലാവുള്ള രാത്രികളി
ലും ഈ ശില്പത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തില് വന്നു
പതിക്കുന്ന പ്രകാശത്തിന്റെ ലീലകള് അതിന്
വല്ലാത്തൊരു തരം ദുര്ജ്ഞേയവും അതുപ�ോലെ
തന്നെ ഏത�ോ ഭൂതകാല സ്മരണ ഉയര്ത്തുന്നതു
മായ ഒരു പരിവേഷം നല്കുന്നത് ശാന്തിനികേത
നിലെ സുദീര്ഘമായ താമസത്തിനിടെ ഞാന്
അനുഭവിച്ചതാണ്.
ഇതില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി ‘ഹാര്വെസ്റ്റര്‘
എന്ന ശില്പത്തില് കറ്റ മെതിക്കുന്ന ഒരു ക�ൊ
യ്ത്തുകാരിയുടെ രൂപം കിങ്കര്ദാ ഏറെ ലളിതവ
ത്ക്കരിച്ചതായി കാണാം. ഇതേ വിഷയത്തില്
അദ്ദേഹം ചെയ്ത നിരവധി എണ്ണഛായ ചിത്രങ്ങ
ളും ജലഛായ ചിത്രങ്ങളും നിരീക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാ
ല് സമൃദ്ധിയും അതുവഴി ഊര്വ്വരതയും ദ്യോതി
പ്പിക്കുന്ന തരത്തില് കറ്റമെതിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ
രൂപം എങ്ങനെയാണ് കിങ്കര്ദായുടെ സൃഷ്ടികളി
ല് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാ
നാവും. ബ�ോധപൂര്വ്വം ഈ ശില്പത്തില് നിന്നും
ശിരസ്സൊഴിവാക്കുക വഴി കറ്റയേന്തിയ കൈക
ള്ക്കുമേല് മ�ൊത്തം ഭാരം പകര്ന്നു നല്കുകയും
അങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിന് അസാമാന്യമായ
കരുത്തു നല്കുകയും ചെയ്യുന്നു. വീര്യം നിറഞ്ഞതും
വലിഞ്ഞു മുറുകിയതുമായ ഈ സ്ത്രീ ശരീരം അമ്മ
ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറുകയാണിവിടെ.
ഈ രണ്ടു ശില്പങ്ങളും ശൈലീപരമായ അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ വികാസപരിണാമത്തിന്റെ രണ്ടു ദിശ
കളിലാണ് കുടിക�ൊള്ളുന്നത്. റിയലിസത്തില്
നിന്നു തുടങ്ങി അമൂര്ത്തതയിലവസാനിക്കുന്ന
ഇവ തീര്ത്തും യുക്തിഭദ്രമായ ഒരു സാക്ഷാത്ക്കാ
രത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമാണ്. സദൃശരൂപത്തി
നും അമൂര്ത്തതയ്ക്കുമിടയില് ചാഞ്ചാടുന്ന ഒരു
ശൈലിയാണ് കിങ്കര്ദായുടേത്. അമൂര്ത്തതയ്ക്കി
ടയിലും യാഥാര്ത്ഥ്യ ഭാവത്തിന്റെ ഘടകങ്ങള്
എങ്ങനെ അദ്ദേഹം നിലനിര്ത്തി എന്നതിനുള്ള
ഏറ്റവും മികച്ച ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം
ചെയ്ത രണ്ട് ടാഗ�ോര് ശില്പങ്ങള്. ഗുരുദേവിന്റെ

എ രാമചന്ദ്രന് ശാന്തിനികേതനിലെ പഠനകാലത്ത്

(രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗ�ോര്) അവസാന കാലങ്ങ
ളില് ചെയ്ത ഒരു ശില്പവും, മിക്കവാറും അതിനു
മുമ്പു ചെയ്ത മറ്റൊരു ശില്പവും ആ കവിയുടെ മുഖ
ത്തിന്റെ സവിശേഷതകള് എങ്ങനെ അദ്ദേഹം
സര്ഗ്ഗാത്മകമായി വ്യാഖ്യാനിക്കാന് ശ്രമിച്ചു
എന്നു കാണിക്കുന്നു. ഉള്ളുപ�ൊള്ളയായതും
എഴുന്നു നില്ക്കുന്നതുമായ ശില്പതലങ്ങളെ മാറ്റി മറി
ക്കുക വഴി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗ�ോറിന്റെ ബഹുമുഖ
പ്രതിഭയെ ഈ അമൂര്ത്ത ചിത്രീകരണത്തിലൂടെ
പ്രതീകാത്മകമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു.
ശാന്തിനികേതന്റെ മുഖ്യകവാടത്തിലെ ക്ഷേ
ത്രത്തിനടുത്തുള്ള വിളക്കുതൂണാണ് കിങ്കര്ദാ
ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരേയ�ൊരു വാതില്പ്പുറ അമൂര്ത്ത
ശില്പം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സുപ്രധാനമായ�ൊരു
ശില്പമാണിതെങ്കിലും എന്തിനെ അടിസ്ഥാന
മാക്കിയാണ് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്
എന്നു വ്യക്തമല്ല. ഈ വിളക്കുതൂണിന്റെ വിവിധ
ബിന്ദുക്കളില് മെഴുകുതിരി കത്തിച്ചുവെച്ചാല് ഈ
ശില്പം വിവിധ രൂപങ്ങളുടെ പ്രഭാവം സൃഷ്ടിക്കും
എന്നൊരു വിശദീകരണം മാത്രമാണ് കിങ്ക
ര്ദാ നല്കിയത്. എന്നാല് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ച
രീതിയില് ഈ ശില്പത്തില് എന്നെങ്കിലും വിള
ക്കുതെളിയിച്ചിരുന്നോ എന്നെനിക്കറിയില്ല.
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CAMP SHOW
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ല�ോക കേരളസഭയുടെ ഭാഗ
മായി ജനുവരി ആദ്യം സംഘടിപ്പിച്ച സര്ഗയാനം ദേശീയ ചിത്ര
രചനാ ക്യാമ്പില് രചിക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളും അതിലെ കലാകാര
ന്മാരുടെ ഇതര ചിത്രങ്ങളും ചേര്ത്ത് നടത്തിയ ചിത്രപ്രദര്ശനം
തിരുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും എറണാകുളം
ദര്ബാര്ഹാള് കലാകേന്ദ്രത്തിലും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു

ലാല് കെ.
പ്രദര്ശനത്തില് നിന്ന്
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സര്ഗ്ഗയാനം
ചിത്രപ്രദര്ശനം

ചിത്രകലയിലെ ആധുനിക സമകാലിക ധാരകളെ ഒരേ കലാഭൂമി
കയില് എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ നടത്തിയ സര്ഗയാനം
ചിത്രപ്രദര്ശനത്തില് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് താമസിക്കു
ന്ന അക്കിത്തം നാരായണന്, അച്ചുതന് കൂടല്ലൂര്, ദാമ�ോദരന് കെ.,
എന്.കെ.പി. മുത്തുക�ോയ, കെ.കെ. രാജപ്പന്, ജി. രാജേന്ദ്രന്, ടി.
കലാധരന്, ബി.ഡി. ദത്തന്, എന്.എന്. റിംസണ്, എന്.എന്.
മ�ോഹന്ദാസ്, സിദ്ധാര്ത്ഥന്, വല്സരാജ് കെ.പി., ബിനി റ�ോയ്,
ജ�ോഷ് പി.എസ്., ലാല് കെ., പ്രൊഫ. എസ്. അജയകുമാര്, ഒ.പി.
പരമേശ്വരന് എന്നിവരുടെ സൃഷ്ടികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം
മ്യൂസിയം ഓഡിറ്റോറിയത്തില്

എന്. കെ. പി മുത്തുക്കോയ

തി

രുവനന്തപുരം മ്യൂസിയം ഓഡിറ്റോറിയത്തില് 2018 മാര്ച്ച് 29ന് സഹകരണം,
ടൂറിസം & ദേവസ്വം വകുപ്പ് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് ചിത്രപ്രദര്ശനം
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടര്ന്ന് പ്രസ്തുത ക്യാമ്പിനെ ആധാരമാക്കി കലാനിരൂപകന് ജ�ോണി
എം.എല്. രചിച്ച സര്ഗ്ഗയാനം എന്ന ഗ്രന്ഥം മന്ത്രി ചിത്രകാരന് ജി. രാജേന്ദ്രന് നല്കി
പ്രകാശനം ചെയ്തു. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എന്. രാധാകൃഷ്ണന്
നായര് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങില് ചെയര്മാന് നേമം പുഷ്പരാജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
നിര്വ്വാഹക സമിതി അംഗം കാരക്കാമണ്ഡപം വിജയകുമാര്, ചിത്രകാരന്മാരായ ബി.ഡി.
ദത്തന്, അജയകുമാര്, കലാനിരൂപകന് ജ�ോണി എം.എല്. എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.
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പ്രദര്ശനത്തില് ജി. രാജേന്ദ്രന്, എന്. എന്. റിംസണ്, വല്സരാജ് തുടങ്ങിയവരുടെ രചനകള്

മു

ഖ്യമായും നാല് തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ് ഈ ക്യാമ്പില്
പ്രകടമായും കാണാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്- സംവാദാത്മക ആധുനികത
എന്ന് പറയാവുന്ന ഒരു ആധുനികപാരമ്പര്യത്തെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്നവര്,
കൃത്യമായി ചരിത്രത്തില് ആധുനികമെന്നും എക്സ്പ്രഷണിസമെന്നും ഇമ്പ്ര
ഷണിസം എന്നുമ�ൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള കലാസൃഷ്ടികള്, പ്ര
കൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആധുനികബ�ോധം പുലര്ത്തുന്ന സൃഷ്ടികള്,
ഒടുവിലായി പ്രാന്തവല്കൃത വ്യവഹാരമുള്ള ചരിത്രത്തില് അടയാളപ്പെടു
ത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങള്. ആധുനികമായ കാലയളവിലാണ്
ഈ കലാകരന്മാര് പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത് എന്നതുക�ൊണ്ട് ‘ആധുനികം’ ആണ്
ഈ കലാസൃഷ്ടികള് എല്ലാം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അതേസമയം, സമകാ
ലത്ത് സംഭവിക്കുന്നതിനാല് ഈ കലാവസ്തുക്കളെല്ലാം സമകാലികമാണെ
ന്നും പറയാം.							
		
(ജ�ോണി എം. എല്, സര്ഗ്ഗയാനം, പുറം 49-50)

ക്യാമ്പിനെ ആധാരമാക്കി ജ�ോണി എം. എല് രചിച്ച ഗ്രന്ഥം മന്ത്രി ശ്രീ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രന് ജി. രാജേന്ദ്രനു നല്കി പ്രകാശനം ചെയ്യുന്നു.
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ഏറണാകുളം ദര്ബാര് ഹാള് ആര്ട്ട് സെന്ററില് സര്ഗ്ഗയാനം പ്രദര്ശനം ശ്രീ. എം. കെ. സാനു ഉല്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു. അക്കാദമി ഭാരവാഹി
കള്ക്കൊപ്പം ശ്രീ. കലാധരന്, കെ.എന്. ഷാജി തുടങ്ങിയവര് സമീപം.

എറണാകുളം
ദര്ബാര്ഹാള് കലാകേന്ദ്രത്തില്

എ

റണാകുളം ദര്ബാര്ഹാള് കലാകേന്ദ്രത്തില് സംഘ
ടിപ്പിച്ച സര്ഗ്ഗയാനം ചിത്രകലാ പ്രദര്ശനം മെയ് 8ന്
പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരന് പ്രൊഫ. എം.കെ. സാനു ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം
ചന്ദ്രന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങില് ചെയര്മാന് നേമം
പുഷ്പരാജ് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. അക്കാദമി അംഗം ആര്ട്ടി
സ്റ്റ് സ�ോംജി നന്ദി പറഞ്ഞു. പ്രദര്ശനം 14ന് സമാപിച്ചു.

“

കേരളീയരായ ചിത്രകാരന്മാരുടെ പ്രതിഭാവിശേഷം
രൂപം നല്കിയ ചിത്രങ്ങള് ല�ോകചിത്രകലയില്
സ്ഥാനം നേടുന്നവയാണെന്ന് ‘സര്ഗ്ഗയാനം’ പ്രദര്ശ
നം വിളംബരം ചെയ്യുന്നു. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ നൂതന
ഭാവങ്ങളും സമകാലിക ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീര്ണ്ണത
കളും ഇവയില് സമ്മേളിക്കുന്നു. മലയാളികളുടെ അഭി
മാനമായി സമാകര്ഷകമായ ഈ പ്രദര്ശനം ഞാന്
കാണുന്നു.

“

-പ്രൊഫ. എം. കെ. സാനു
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STATE CAMP

വില്ലുവണ്ടി
വര്ണ്ണങ്ങള്
കേ
സാംസ്ക
 ാരികവകുപ്പു മന്ത്രി ശ്രീ.
എ.കെ. ബാലന് സംഗമം ഉദ്ഘാ
ടനം ചെയ്യുന്നു. സംഗീത നാടക
അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എന്. രാധാകൃ
ഷ്ണന് നായര്, ലളിതകലാ അക്കാദമി
ചെയര്മാന്, കേരള യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റി
മുന് ചെയര്മാന് അഡ്വ. പി. എസ്.
ഹരികുമാര് എന്നിവര് സമീപം.
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രള ലളിതകലാ അക്കാദമി അയ്യങ്കാളി ട്രസ്റ്റുമായി
സഹകരിച്ച് 2018 മെയ് 4 മുതല് 8 വരെ അയ്യ
ങ്കാളി സ്മാരക അപ്പര് പ്രൈമറി സ്കൂ
 ളില് വെച്ച് വില്ലുവണ്ടി
സമരത്തിന്റെ 125-ാം വാര്ഷികാഘ�ോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി
സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രരചനാ സംഗമം സാംസ്ക
 ാരിക വകുപ്പ്
മന്ത്രി എ.കെ. ബാലന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. സംഗീത നാടക
അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എന്. രാധാകൃഷ്ണന് നായര് സ്വാഗതം
പറഞ്ഞ ചടങ്ങില് ലളിതകലാ അക്കാദമി ചെയര്മാന് നേമം
പുഷ്പരാജ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ആനാവൂര് നാഗപ്പന്, അഡ്വ:
പി.എസ്. ഹരികുമാര് എന്നിവര് ആശംസകള് അര്പ്പിച്ചു.

സുനില് അശ�ോകപുരം ക്യാമ്പില് വരച്ച ചിത്രം

സുനില് അശ�ോകപുരം,
സുനില്കുമാര് ജി.,
കൃഷ്ണ ജനാര്ദ്ദന,
ഭഗത് സിംങ്,
സുനില് ലാല് ടി.ആര്.,
സുരേഷ് കുമാര്,
സിത്താര,
അനിത,
ഡ�ോ. ശ്രീകല
എന്നീ കലാകാരര്ക്കൊപ്പം
പ്രാദേശിക ചിത്രകാരന്മാരും
ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്തു.

ജാതിക്കും മതത്തിനും അതീതമായി മനുഷ്യനാണ്
ഉള്ളതെന്ന് ഓര്മ്മിപ്പിക്കേണ്ട സമകാലിക സന്ദര്ഭ
ത്തില് ഉച്ചനീചത്വത്തിനെതിരെ പ്രതീകാത്മകമായി
അയ്യങ്കാളി നടത്തിയ വില്ലുവണ്ടി സമരത്തിന്റെ ചരി
ത്രപരമായ പ്രാധാന്യത്തെ നിറക്കൂട്ടുകളില് പുനര്ജ്ജ
നിപ്പിച്ച് ഉറപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ക്യാമ്പിന്റെ
ലക്ഷ്യം.

ലളിതകലാ അക്കാദമി നിര്വ്വാഹക സമിതി അംഗം കാ
രക്കാമണ്ഡപം വിജയകുമാര് നന്ദി പറഞ്ഞു. മഹാത്മാ
അയ്യങ്കാളിയുടെ ജീവിതത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള ചിത്രങ്ങ
ളാണ് ക്യാമ്പില് വരയ്ക്കപ്പെട്ടത്. സുനില് അശ�ോകപുരം,
സുനില്കുമാര് ജി., കൃഷ്ണ ജനാര്ദ്ദന, ഭഗത് സിംങ്, സുനില്
ലാല് ടി.ആര്., സുരേഷ് കുമാര്, സിത്താര, അനിത, ഡ�ോ.
ശ്രീകല എന്നീ കലാകാരന്മാര് ചിത്രരചനാ സംഗമത്തില്
വരകളിലൂടെ വില്ലുവണ്ടി സമരത്തെ നവവ്യാഖ്യാനങ്ങ
ള്ക്ക് വിധേയമാക്കി. പ്രാദേശിക ചിത്രകാരന്മാരായ 5
പേര് കൂടി ചിത്രരചനാ സംഗമത്തില് പങ്കെടുത്തു.
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വില്ലുവണ്ടി വര്ണ്ണങ്ങള് ചിത്രകലാസംഗമത്തെ കുറിച്ച് ക്യാമ്പംഗമായിരുന്ന
ചിത്രകാരന് സുനില് ലാല് ടി. ആര് എഴുതുന്നു

സ

മനുഷ്യാവകാശ
സമരങ്ങളുടെ
ഇന്നലെകള്,
ഇന്ന്...

ഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യന ിഷേധത്തിനെതിരെ
മഹാത്മാ അയങ്കാളി നടത്തിയ വില്ലുവ
ണ്ടിസമരത്തിന്റെ നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചാം വാ
ര്ഷികമാണിത്. ആ സമരസ്മരണ പുതുക്കിക്കൊ
ണ്ട് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി വെങ്ങാനൂര്
അയ്യങ്കാളി സ്മാരക വിദ്യാലയത്തില് സംഘടിപ്പി
ച്ച ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമാവാന് കഴിഞ്ഞ
ത് എന്റെ കലാജീവിതത്തിലെ തന്നെ മറക്കാന്
പാടില്ലാത്ത അനുഭവമാണ്. ജനാധിപത്യ അവ
കാശങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയും മനുഷ്യാവകാശങ്ങള്ക്ക്
വേണ്ടിയും താഴെത്തട്ടിലെ മനുഷ്യരെ ഉല്ബോധി
പ്പിച്ച അയ്യങ്കാളിയുടെ ജീവിതവഴികളിലൂടെ സഞ്ച
രിക്കാന് ഈ ക്യാമ്പ് വഴിയ�ൊരുക്കി.
വില്ലുവണ്ടി സമരചരിത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചി
ത്രമായിരിക്കണം വരക്കേണ്ടത് എന്ന നിര്ദേശം
ചെറിയ രീതിയിലെങ്കിലും കുഴപ്പിച്ചിരുന്നു. ആ
ചരിത്രപശ്ചാത്തലത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ്, ഒരു
ദളിത് സ്വത്വസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായ എനിക്കും
വളരെ പരിമിതമാണല്ലോ എന്ന തിരിച്ചറിവാകാം
അതിനുകാരണം. നമ്മുടെ മുഖ്യധാരാ ചരിത്രവും
പ�ൊതുസമൂഹം തന്നെയും മറക്കാന് ശ്രമിക്കുന്ന
ഒരേടായി അയ്യങ്കാളി മാറുമ്പോഴാണ് ഇത്തരമ�ൊ
രു ശ്രമം എന്നതിനാലും നിരവധി മനുഷ്യാവകാ
ശലംഘനങ്ങള് പലയിടത്തു നിന്നും ഇപ്പോഴും
ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും മഹാത്മാ അയ്യ
ങ്കാളിയുടെ പ്രസക്തി വര്ദ്ധിക്കുകയാണ്. ഒരുതര
ത്തിലും ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷന് സ്വഭാവം വര്ക്കില്
വരരുത് എന്ന നിര്ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധയ�ോടുകൂടിയാണ് ക്യാന്വാ
സിനു മുന്നിലിരുന്നത്. പല കാഴ്ചകളും മനസ്സിലൂടെ
കടന്നുപ�ോയി. അതെല്ലാം കഥ പറയുന്നതുപ�ോലെ
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ആകുമെന്ന ത�ോന്നലില് ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു.
വെങ്ങാനൂരില് അന്ന് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ
ഭാഗങ്ങളില് നിന്നും ശ്രീ അയ്യങ്കാളിയുടെ
ഓര്മ്മ തുടിക്കുന്ന സ്മൃതിമണ്ഡപത്തില്, ഒരു
തീര്ത്ഥാടനകേന്ദ്രത്തിലേക്കെന്നെ
പ�ോലെ
പുഷ്പാര്ച്ചന നടത്താന് എത്തിച്ചേര്ന്ന കേരള
പുലയ മഹാസഭയുടെ അംഗങ്ങളെ കാണാനിട
യായ അനുഭവം മറക്കാന് കഴിയില്ല. ഒരുപക്ഷേ
ആ കാഴ്ചയുടെ തുടര്ച്ചയില് നിന്നാവണം എന്റെ
ചിത്രം ജനിക്കുന്നത്. അത�ോട�ൊപ്പം, മാറുമറ
യ്ക്കുന്നതിനും കല്ലുമാലകള് പ�ൊട്ടിച്ചെറിയുന്നതി
നും, പ�ൊതുവഴികള് നമുക്കും അവകാശപ്പെട്ട
താണെന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്കും, നല്ല വസ്ത്രങ്ങള്
ധരിക്കുന്നതിനും, വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശത്തി
നുവേണ്ടിയുമായിരുന്നു വില്ലുവണ്ടിസമരം എന്ന
തിരിച്ചറിവും എന്റെ രചനയ്ക്ക് സഹായകമായി.
അങ്ങനെയാണ് 'സമരനായിക' എന്ന അടി
ക്കുറിപ്പ് നല്കിയ ചിത്രം രൂപപ്പെട്ടത്. എന്റെ
'സമരനായിക' കഴിഞ്ഞുപ�ോയ ഒരു കാലഘട്ട
ത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വെള്ള മുണ്ടുടുത്ത്,
വെള്ള മേല്മുണ്ടുക�ൊണ്ട് മാറുമറച്ച്, കഴുത്തില്
സ്വര്ണ്ണത്താലിയും ചുവന്ന പ�ൊട്ടും ധരിച്ച് നിവ
ര്ന്നു നില്ക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീരൂപം. ദളിത് സ്വത്വ
ത്തിന്റെ ഇന്നലെയുടെയും ഇന്നിന്റെയും പ്രതിരൂ
പമായാണ് ഞാന് ഇതിനെ കാണുന്നത്.
ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ ചിത്രകാരന്മാ
രും ചിത്രകാരികളും അവരവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടില്
നിന്നുള്ള ന�ോട്ടങ്ങള് ക്യാന്വാസില�ൊരുക്കി.
എല്ലാവര്ക്കും നന്ദി

എന്റെ 'സമരനായിക'
കഴിഞ്ഞുപ�ോയ ഒരു
കാലഘട്ടത്തിന്റെ
പ്രതിനിധിയാണ്.
വെള്ള മുണ്ടുടുത്ത്,
വെള്ള മേല്മുണ്ടുക�ൊണ്ട്
മാറുമറച്ച്, കഴുത്തില്
സ്വര്ണ്ണത്താലിയും
ചുവന്ന പ�ൊട്ടും ധരിച്ച്
നിവര്ന്നുനില്ക്കുന്ന
ഒരു സ്ത്രീരൂപം.

'സമരനായിക'
സുനില് ലാലിന്റെ ക്യാമ്പിലെ രചന
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STATE CAMP

വേലൂര് ക്യാമ്പ്
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ഗ്രാമകം-2018 നാടക�ോ
ത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഇഫ് ക്രിയേഷന്സ് വേലൂരു
മായി സഹകരിച്ച് ഏപ്രില് 6 മുതല് 10 വരെ വേലൂര്
ഗവ: ആര്.എസ്.ആര്.വി. ഹയര് സെക്കന്ണ്ടറി സ്കൂള്
അങ്കണത്തില് ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

ക്യാമ്പ് ദൃശ്യങ്ങള്

അശ�ോകന് എയ്യാല്,
അശ്വതി കെ.യു., ബിജിത്ത്,
ദിനേഷ് പി.ജി., കെ.ടി.ജയന്,
ജ�ോണ്സണ് നമ്പഴിക്കാട്, ജ�ോസ്
പി.ഒ., ജ്യോതിബാസ്, ജ്യോതിരാജ്
മയ്യമ്പിള്ളി, ലതാദേവി, ലിയ�ോണ്,
മനു കുറുമാല്, മാര്ട്ടിന് ഒ.സി.,
മ�ോഹന്ദാസ് കിരാലൂര്, മ�ോഹനന്
കെ.കെ., മുകുന്ദന് എ.വി., നി
രഞ്ജന വര്മ്മ, ടി.പി. പ്രേംജി,
ശര്മ്മ പി.ജി., സംഗീത് ലാല്, ശ്യാം
സുന്ദര്, കെ.യു. സുധീഷ്, സുഗതന്,
വേലൂര് കാര്ത്തികേയന്,
വിഷ്ണു വി.വി. എന്നിവര്
ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്തു.

ക

ലാനിരൂപകന് ശ്രീ. വിജയകുമാര്
മേന�ോന് ക്യാമ്പ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഗ്രാമകം നാടക�ോത്സവ സംഘാടക സമിതി
ക്രിയേറ്റീവ് ക�ോണ്ട്രിബ്യൂഷന് കമ്മിറ്റി ചെ
യര്മാന് ജ്യോതിരാജ് മായമ്പിള്ളി സ്വാഗ
തം പറഞ്ഞ ചടങ്ങില് കേരള ലളിതകലാ
അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എന്. രാധാകൃഷ്ണന്
നായര് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. അക്കാദമി ജന
റല് കൗണ്സില് അംഗം പുഷ്പാകരന് കടപ്പ
ത്ത്, ജ�ോണ്സണ് വേലൂര്, ടി.കെ. നമ്പീശന്
മാസ്റ്റര്, സൂര്യ ശര്മ്മന് മാസ്റ്റര്, ശര്മ്മ ജി.
എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.

ടി. പി പ്രേംജിയുടെ ക്യാമ്പ് രചന
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രാജാ രവിവര്മ്മ
ജന്മദിനാഘ�ോഷ
പരിപാടികള്
കേ

രാജാ രവിവര്മ്മയുടെ
ഒരു ഓലിയ�ോഗ്രാഫ്
ഛായാചിത്രം, 1940

രള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്
രാജാ രവിവര്മ്മ ഇന്റര്നാഷണല് ഫൗണ്ടേഷന്
ഫ�ോര് ആര്ട്ട് ആന്റ് കള്ച്ചറുമായി സഹകരിച്ച് കിളിമാനൂര്
ക�ൊട്ടാരത്തില് രാജാ രവിവര്മ്മയുടെ 171-ാം ജന്മദിനാഘ�ോഷ
പരിപാടികള് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഏപ്രില് 26 മുതല് 30 വരെ ചിത്ര
കലാ ക്യാമ്പ്, ചിത്രപ്രദര്ശനം, സംഗീത വിരുന്ന്, പ്രഭാഷണം
എന്നിവയാണ് സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നത്.
കലാചരിത്രത്തില് രാജാ രവിവര്മ്മയുടെ സ്ഥാനവും പ്രാ
ധാന്യവും ഉറപ്പിച്ചുക�ൊണ്ടാണ് പരിപാടികള് അവസാനിച്ച
ത്. സമാപന ദിനമായ ഏപ്രില് 30ന് ചിത്രകലാ ക്യാമ്പില്
പങ്കെടുത്ത കലാകാന്മാരുടെ ചിത്രങ്ങള് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചുക�ൊണ്ട്
അവരുമായി മുഖാമുഖം നടത്തിയതു കൂടാതെ ഓര�ോ കലാസൃ
ഷ്ടികളെയും കുറിച്ച് കലാകാരന്മാര് രവിവര്മ്മ ചിത്രശാലയില്
സമ്മേളിച്ച് അവല�ോകനം നടത്തുകയും ചെയ്തു.
ഏപ്രില് 29-ാം തിയതി റിഫാക് ചെയര്മാന് ഡ�ോ. കെ.
രവിവര്മ്മയും സെക്രട്ടറി രാമവര്മ്മ തമ്പുരാനും അഡ്വ. ബി.
സത്യന് എം.എല്.എ.യെയും, അക്കാദമി ചെയര്മാന് നേമം
പുഷ്പരാജിനെയും നിര്വ്വാഹക സമിതി അംഗം കാരക്കാമണ്ഡ
പം വിജയകുമാറിനെയും കൂടാതെ ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്ത എല്ലാ
കലാകാരന്മാരെയും ഉപഹാരങ്ങള് നല്കി ആദരിച്ചു.

ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങള് അക്കാദമി ഭാരവാഹികള്ക്കും കിളിമാനൂര് പാലസ് ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികള്ക്കും ഒപ്പം
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രാജാ രവിവര്മ്മയുടെ ജന്മദിനമായ ഏപ്രില് 29ന്
അഡ്വ. ബി. സത്യന് എം. എല്.എ. ജന്മദിനാഘ�ോഷം
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. റിഫാക് ചെയര്മാന് ഡ�ോ. കെ.
രവിവര്മ്മ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങില് ചെയര്മാന്
നേമം പുഷ്പരാജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു. ചുമര്ചിത്രകലാ
ആചാര്യന് കെ.കെ. വാര്യര് രാജാ രവിവര്മ്മ അനുസ്മ
രണ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ഷീജാ ഷൈജുദേവ്, രാജല
ക്ഷ്മി അമ്മാള്, എസ്. സിന്ധു, ബീനാ വേണുഗ�ോപാല്,
ആര്ട്ടിസ്റ്റ് നിമിഷ റാവു, സച്ചിന് കാലുസ്കര്, ദിവാകര
വര്മ്മ, രാമവര്മ്മ തമ്പുരാന്, എസ്. ശ്രീകുമാര്, എന്.
കെ. വിജയന്പിള്ള എന്നിവര് ആശംസകള് അര്പ്പിച്ചു.
ലളിതകലാ അക്കാദമി നിര്വ്വാഹകസമിതി അംഗം
കാരക്കാമണ്ഡപം വിജയകുമാര് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.
തുടര്ന്ന് മുഖത്തല ശിവജിയും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച
സംഗീതകച്ചേരി നടന്നു.
ചിത്രകാരന് ജി. രാജേന്ദ്രന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ചിത്രക
ലാ സംഗമത്തില് അഖിനു കെ., അനിബ എച്ച്., ധന്യ വി.,
ദേവദത്ത് കെ.എ., രവീന്ദ്രന് പുത്തൂര്, രമ്യ വില്ഫ്രഡ്, ശാ
ന്തകുമാര് കല്ലമ്പലം, സന്തോഷ് ടി., ഷൈന് സി.കെ., ശില്പ
ശിവരാമന്, ശ്രീലാല് കെ.എസ്., സുരേഷ് ജെ., സുരേഷ്
ബാബു എസ്., വിജയന് നെയ്യാറ്റിന്കര, വൈശാഖ് കെ.
എന്നിവരാണ് പങ്കെടുത്തത്.
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കളരി
രാജാ രവിവര്മ്മ ജന്മദിനാഘ�ോഷത്തി

കളരി എം.എല്.എ അഡ്വ. ബി സത്യന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

ന്റെ ഭാഗമായി കിളിമാനൂര് രാജാ രവി
വര്മ്മ സ്മാരക സാംസ്ക
 ാരിക നില
യത്തില് കുട്ടികളുടെ ചിത്രകലാ കളരി
സംഘടിപ്പിച്ചു. അഡ്വ. ബി. സത്യന്
എം.എല്.എ. കളരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
രാജാ രവിവര്മ്മ ഇന്റര്നാഷണല് ഫൗ
ണ്ടേഷന് ഫ�ോര് ആര്ട്ട് ആന്റ് കള്ച്ചര്
സ�ൊസൈറ്റി ചെയര്മാന് ജയചന്ദ്രന്
സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങില് അക്കാദമി
ചെയര്മാന് നേമം പുഷ്പരാജ് അദ്ധ്യക്ഷ
നായിരുന്നു. ബിജു രാമവര്മ്മ, ഷാജഹാന്
എന്നിവര് സംസാരിച്ചു. ആര്ട്ടിസ്റ്റ് കിളി
മാനൂര് ഷാജി നന്ദി പറഞ്ഞു. വര്ഗീസ്
പുനലൂര് നയിച്ച കളരിയില് ഇരുപത�ോ
ളം കുട്ടികള് പങ്കെടുത്തു. ഏപ്രില് 30ന്
കളരി സമാപിച്ചു.
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രാജൻ കൃഷ്ണൻ
അനുസ്മരണ
ചിത്രപ്രദർശനം
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
മുംബൈയിലെ ഗ്യാലറി ബിയ�ോ
ണ്ടുമായി സഹകരിച്ച് അന്തരിച്ച
ചിത്രകാരൻ രാജൻ കൃഷണന്റെ
സമഗ്ര കലാപ്രദർശനം എറണാ
കുളം ദർബാർ ഹാൾ കലാകേന്ദ്ര
ത്തിൽ നടത്തി. 2018 ഏപ്രിൽ 3
മുതൽ 12 വരെ നടന്ന പ്രദർശന
ത്തോടനുബന്ധിച്ച് സെമിനാറുക
ളും ചർച്ചകളും സംഘടിപ്പിച്ചു.
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കേ
രാജന്റെ 1998 മുതൽ വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നി
ന്നുള്ള ചിത്രങ്ങളും വരകളും ഈ പ്രദർശനത്തിൽ
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. വിഭുരാജ് കപൂറിന്റെ ഉടമസ്ഥ
തയിലുള്ള ഗ്യാലറി ബിയ�ോണ്ടിന്റെ ശേഖരത്തിൽ
നിന്നുള്ളതാണ് ഏറിയ പങ്കും. ഭാര്യ രേണു രാമനാ
ഥിന്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ടായിരുന്ന രാജന്റെ അവ
സാനത്തെ മൂന്ന് അപൂര്ണ ചിത്രങ്ങള് ഉള്പ്പെടെ,
ര�ോഗാവസ്ഥയിലായിരുന്നപ്പോള് ചെയ്ത ജലച്ചായ
ചിത്രങ്ങള്, സ്കെച്ച് പുസ്തകത്തിലെ പേജുകള്,
ഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകള് എന്നിവയും പ്രദര്ശിപ്പിച്ചു.

രള സംഗീത നാടക അക്കാദമി
സെക്രട്ടറി രാധാകൃഷ്ണൻ നായര്,
പ്രശസ്ത ചിത്രകാരനായ കാട്ടൂർ നാരായണ
പിള്ള, അജയകുമാർ, ടി. കലാധരൻ തുട
ങ്ങിയവർ രാജൻ അനുസ്മരണ ചിത്രപ്രദർശ
നത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. രാജന് കൃഷ്ണന്റെ കലാ
പ്രവര്ത്തനത്തെ കുറിച്ചും അദ്ധേഹത്തിന്റെ
കലയ�ോടുണ്ടായിരുന്ന
സമീപനത്തിലെ
തന്മയത്വത്തെ കുറിച്ചും അനുസ്മരണത്തില്
പങ്കെടുത്ത കലാകാരന്മാര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
കേരളീയ കലാസമൂഹത്തിന് മുതല്ക്കൂട്ടാവുന്ന
കലാസൃഷ്ടികളാണ് രാജന്റേതെന്നും അനു
സ്മരണസമ്മേളനം വിലയിരുത്തി.
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SEMINAR

സമകാലീന കേരളീയ കലാപരിസരം എന്ന വിഷയത്തില്
2018 മെയ് 12ന് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ദര്ബാര്
ഹാള് കലാകേന്ദ്രത്തില് നടത്തിയ ഏകദിന സെമിനാറി
ല് ശ്രീ. ചന്ദ്രന് ടി. വി, ഡ�ോ. സി. ബി സുധാകരന് എന്നി
വര് പ്രബന്ധങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചു. കലാകാരീ-കലാകാ
രന്മാരുടെയും പ�ൊതുജനങ്ങളുടെയും പങ്കാളിത്തമുണ്ടായ
സെമിനാര് സമകാലിക കല അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന നിരവധി
പ്രതിസന്ധികളെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുന്ന ഒന്നായി
രുന്നു. ചെയര്മാന് ശ്രീ. നേമം പുഷ്പരാജിന്റെ അധ്യക്ഷത
യില് നടന്ന സെമിനാറില് സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന്
സ്വാഗത പ്രസംഗം നടത്തി.
സെമിനാറില് പ്രബന്ധാവതാരകര് മുന്നോട്ടുവെച്ച വാദ
ങ്ങളുടെ സംക്ഷിപ്തരൂപം ചിത്രവാര്ത്ത പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു.
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കലയുടെ
സമകാലീന
പ്രശ്നപരിസരം
ചന്ദ്രന് ടി.വി.

കേ

രളത്തിലെ ദൃശ്യകലാപരിസരം ഇന്ന് പല കാരണങ്ങളാ
ലും സവിശേഷ ശ്രദ്ധയര്ഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ജില്ല ത�ോറും
ഗ്യാലറികളുണ്ട്. ഇടതടവില്ലാതെ, അവിടങ്ങളില് പ്രദര്ശനങ്ങള്
നടക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തില് അങ്ങോളമിങ്ങോളം പലവിധത്തിലുള്ള
കലാക്യാമ്പുകള് അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. അത�ൊന്നും കൂടാതെ, ല�ോകകല
യിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ‘മഹത് ’ സൃഷ്ടികള് കാഴ്ചയ്ക്കൊരുക്കുന്ന ക�ൊ
ച്ചിയിലെ ദൃശ്യോല്സവവുമുണ്ട്. ഒപ്പം, അനിതരസാധാരണമായ
അളവില് കല അതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അറി
യിക്കുന്നുമുണ്ട്. ചുരുക്കത്തില്, കലാപ്രവര്ത്തനം ഏറ്റവും സജീവമാ
യിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹമാണ് മലയാളിയുടേത് എന്ന് പറയാം. ആ
അര്ത്ഥത്തില് നമുക്ക് ആഹ്ലാദിക്കാന് വകയേറേയുണ്ട്. എന്നാല്,
അകം ശൂന്യമായ�ൊരു സംസ്ക
 ാരത്തിന്റെ നാട്യപ്രകടനം മാത്രമാ
ണിവയെല്ലാം എന്ന് മനസ്സിലാക്കാന് അധികനേരം വേണ്ട. വര്ഷം
ത�ോറും പ്രദര്ശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന പതിനായിരക്കണക്കിന് സൃഷ്ടിക
ളും നൂറുകണക്കിന് ക്യാമ്പുകളും അന്തര്ദേശീയ ദൃശ്യോല്സവങ്ങ
ളും മറ്റും നമുക്ക് ഇതുവരെ പകര്ന്നു നല്കിയ അനുഭൂതിവിശേഷം
എന്താണെന്ന് പരിശ�ോധിച്ചാല് മലയാള കലാസംസ്ക
 ാരത്തിന്റെ
അന്തസ്സാരശൂന്യത നടുക്കുന്ന അളവില് ബ�ോധ്യപ്പെടും. ഗ്യാലറിക
ളില് പ്രദര്ശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടികളേതും മഹത്തായ കലാസൃഷ്ടി
കളായി ന�ോക്കിക്കാണുകയും നിരന്തരം പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ
മാത്രം 'നിത്യഹരിതനായകന്മാര്' ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വി
ചിത്രമായ സംസ്ക
 ാരമാണ് കലയുടേതായി നമുക്കുള്ളത്. അവിടെ
ച�ോദ്യങ്ങളില്ല, വിമര്ശനങ്ങളില്ല, നിരൂപണങ്ങളില്ല... ചുരുക്കി പറ
ഞ്ഞാല് കലാചിന്തയില്ല. കലാചിന്തയുടെ അഭാവത്തില് സജീവമാ
വുന്ന കലാപ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ ആധിക്യം ചെടിപ്പുളവാക്കുന്ന ഒരു
ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോള് കടന്നുപ�ോവുന്നത്. അവിടെ
കലാപ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ ഉള്ക്കരുത്തായി മാറേണ്ടുന്ന കലാചിന്ത
യില്ല എന്നു മാത്രമല്ല, അതിലേറെ, കലാചിന്തയെ കലയിലെ അനാ
വശ്യമായ അല�ോസരങ്ങളായി മാറ്റി നിര്ത്തുന്ന പ്രവണതയാണ്
പ്രബലമായി നിലനില്ക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഫലമായി വിമര്ശനങ്ങ
ളിലൂടെയും നിരൂപണങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും വിപുലവും സമ്പുഷ്ടവുമാക്ക
പ്പെടേണ്ടുന്ന കലയുടെ അനുഭൂതിവിശേഷം നമുക്കു നഷ്ടമായി.
ഈ അവസ്ഥയുടെ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് ക�ൊച്ചിയില്
രണ്ടുവര്ഷത്തില് ഒരിക്കല് ആഘ�ോഷിക്കപ്പെടുന്ന അന്തര്ദേശീയ
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Left: Damien Hirst, For the Love of God, 2007
Right: Damien Hirst, For Heaven's Sake, 2008
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കലാചിന്തയുടെ അഭാവത്തില് സജീവമാവുന്ന
കലാപ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ ആധിക്യം ചെടിപ്പുളവാ
ക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോള് കട
ന്നുപ�ോവുന്നത്. അവിടെ കലാപ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ
ഉള്ക്കരുത്തായി മാറേണ്ടുന്ന കലാചിന്തയില്ല എന്നു
മാത്രമല്ല, അതിലേറെ, കലാചിന്തയെ കലയിലെ
അനാവശ്യമായ അല�ോസരങ്ങളായി മാറ്റി നിര്ത്തു
ന്ന പ്രവണതയാണ് പ്രബലമായി നിലനില്ക്കു
ന്നത്.
ദൃശ്യോല്സവം. ഏറ്റവും കൂടുതല് മുതല് മുടക്കി, ഏറ്റവും കൂടുതല്
സന്ദര്ശകരെ ആകര്ഷിക്കുന്ന, ഏറ്റവും കൂടുതല് 'ല�ോക�ോത്തര'
സൃഷ്ടികള് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യോല്സവത്തിനുപ�ോലും
നമ്മുടെ ദൃശ്യസംവേദകത്വത്തെ സ്ഫുടം ചെയ്തെടുക്കുവാനും സമ്പു
ഷ്ടമാക്കുവാനും എത്രമാത്രം സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഈ വേളയില്
ഒന്നാല�ോചിച്ചു ന�ോക്കുക. പുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞ്, യഥാര്ത്ഥത്തില്
കലാല�ോകത്ത് സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ, പല പ്രയ�ോഗരീതികളെ
യും സങ്കല്പനങ്ങളെയും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന
സൃഷ്ടികള് ഏറെയും ഏതുവിധത്തിലുള്ള അനുഭൂതിവിശേഷമാണ്
പകര്ന്നുനല്കുന്നതെന്ന് ആല�ോചിച്ച് ന�ോക്കുക. കലയില് സാ
ധൂകരണം ലഭിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ചിന്താല�ോക
ത്തെയ�ോ അനുഭൂതിമണ്ഢലത്തെയ�ോ അവ തുറന്നുവെക്കുന്നതായി
കാണുക പ്രയാസമാണ്. അവ യഥാര്ത്ഥത്തില് അര്ത്ഥം കണ്ടെ
ത്തുന്നത് കലയുടെ അനുഭൂതില�ോകത്തിലല്ല, മറിച്ച്, കലാസംസ്ക
 ാ
രത്തിനകത്ത് ആഘ�ോഷങ്ങളെ, ആഘ�ോഷങ്ങളെ മാത്രം, പെ
രുപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന പുതിയ കാലത്തിന്റെ കലാബാഹ്യമായ താല്പ
ര്യത്തിനകത്താണ്. അങ്ങനെ സൗന്ദര്യാനുഭൂതി മുന്നോട്ടുവെച്ച കല,
ആഘ�ോഷങ്ങളുടെ ആര്ത്തിരമ്പലുകള്ക്കുവേണ്ടി വഴിമാറിക്കൊ
ടുക്കുന്ന വിചിത്രമായ കാഴ്ചയുടെ പര്വ്വതരൂപം പൂണ്ട അവസ്ഥയാ
ണ് ല�ോകത്തെവിടെയും നടക്കുന്ന ഇത്തരം ദൃശ്യോല്സവങ്ങള്.
അതിന് കേരളവും ഇന്നടിമപ്പെട്ടുവെന്നേയുള്ളു.
സര്ഗാത്മകമായ ഈ അടിമത്തം എളുപ്പം സാധ്യമായത്, ഞാന്
മുന്പ് സൂചിപ്പിച്ച, ചിന്താദരിദ്രമായ ഒരു കലാപ്രവര്ത്തനമാണ് നമു
ക്കിടയില് തുടക്കം മുതലേ സ്ഥാനം നേടിയത് എന്നതുക�ൊണ്ടാണ്.
മദ്രാസില് രൂപം ക�ൊണ്ട നിയ�ോ-താന്ത്രിക് സൃഷ്ടികളിലെ മനം മടു
പ്പിക്കുന്ന ശൈലീ ചേഷ്ടകളെ കലയിലെ ആധുനികഭാവുകത്വമായി
എളുപ്പം വരവേറ്റതും ആ നിലയില് തന്നെ അവയെ ഇപ്പോഴും ന�ോ
ക്കിക്കാണേണ്ടിവരുന്നതും ഇതേ കാരണത്താലാണ്. അതിന�ോട്
ധൈഷണികവും സര്ഗാത്മകവുമായ രീതിയില് വിമര്ശനാഭിമുഖ്യം
വെച്ചുപുലര്ത്തിയ ചെറിയ�ൊരു കൂട്ടം കലാകാരന്മാരാണ് കേരളത്തി
ല്, ഇന്ത്യയിലും, കലാകാരന്മാരായി ശ്രദ്ധേയരായിട്ടുള്ളത്.
കലയേയും അവനവന് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാധ്യമപ്രയ�ോഗത്തെ
യും അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധൈഷണിക വ്യവഹാരത്തെയും
ഗൗരവമായി ന�ോക്കിക്കണ്ട മറ്റൊരു കൂട്ടായ്മ കേരളത്തില് പിന്നീ
ടുണ്ടായിട്ടില്ല. കൂട്ടായ ചിന്തയും കൂട്ടായ പ്രവര്ത്തനവുമെന്നത് കലാ
ല�ോകത്ത് ഇന്ന് ചിന്തനീയമല്ലാതായിട്ടുണ്ട്. വിപണിയുടെ തള്ളി
ക്കയറ്റം അതിന് വലിയ�ൊരളവില് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദര്ശനവും
വില്പനയും പ്രശസ്തിയും ഒരേ അളവില് വിപണി 'കൈകാര്യം

Subodh Gupta, hat does the vessel contain, that the river does not, 2012

സൗന്ദര്യാനുഭൂതി മുന്നോ
ട്ടുവെച്ച കല, ആഘ�ോ
ഷങ്ങളുടെ ആര്ത്തി
രമ്പലുകള്ക്കുവേണ്ടി
വഴിമാറിക്കൊടുക്കുന്ന
വിചിത്രമായ കാഴ്ചയുടെ
പര്വ്വതരൂപം പൂണ്ട
അവസ്ഥയാണ് ല�ോക
ത്തെവിടെയും നടക്കുന്ന
ഇത്തരം ദൃശ്യോല്സവ
ങ്ങള്. അതിന് കേരളവും
ഇന്നടിമപ്പെട്ടുവെ
ന്നേയുള്ളു.

Gigi Scaria, Bell, 2014

ചെയ്യു'മ്പോള് അതില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു
കലാസംസ്ക
 ാരത്തെ കുറിച്ച് വിപണിയില് വിജയിച്ച
കലാകാരന് വേവലാതിപ്പെടേണ്ടതില്ലല്ലോ. വിപണി
കലാല�ോകത്തുനിന്ന് ഏറെക്കുറേ പിന്വലിഞ്ഞ സമ
യത്താണ് കലാകാരന്മാര് കലയെ കുറിച്ചുള്ള തങ്ങളുടെ
ഉല്ക്കണ്ഠകള് പ്രകാശിപ്പിക്കാന് തുടങ്ങുന്നത് എന്നതാണ്
'കേരളത്തിലെ സമകാലീന ദൃശ്യപരിസര'ത്തിലെ ഒരു
രസകരമായ വസ്തുത. നഷ്ടപ്പെട്ട വിപണി കേരളത്തില് പു
നസ്ഥാപിക്കപ്പെടുവാനാണ് ക�ൊച്ചിയില് ദൃശ്യോല്സവം
സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന വാഗ്ദാനത്തില് അവര് സ്വയം
മതിമറന്നുപ�ോയ അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. ഇരുകൈ നീട്ടി
ആഹ്ലാദതിമിര്പ്പോടെ അവരതിനെ വരവേറ്റു. ഒടുവിലി
പ്പോള് മ�ോഹഭംഗത്തിന്റെ ആഴക്കടലിലായി. ഇവിടെ
ഈ പ്രഭാഷണം കേള്ക്കാന് ഒത്തുകൂടിയവരില് ഭൂരിപ
ക്ഷം പേരും അത്തരമ�ൊരു മ�ോഹഭംഗം അനുഭവിക്കുന്നവ
രാണെന്ന് എനിക്ക് ത�ോന്നുന്നു. ഇത് ഇവിടുത്തെ കാര്യം
മാത്രമല്ല. കേരളത്തിലുടനീളം ഇത്തരമ�ൊരു മ�ോഹഭംഗവും
അതിന്റെ അസംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ മുറുമുറുപ്പുകളും അനുഭവപ്പെ
ടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ പ്രതിഫലനം കൂടിയാണ് ഏറെ വര്ഷ
ങ്ങള്ക്ക് ശേഷം 'സമകാലീന കലയുടെ പ്രശ്നപരിസരം'
എന്ന വിഷയത്തില് അക്കാദമി ഇത്തരമ�ൊരു ചര്ച്ചയ്ക്ക്
തുടക്കം കുറിക്കുവാന് കാരണം എന്ന് കരുതുന്നു. അതുക�ൊ
ണ്ട് ഒരു വശത്ത് കലയുടെ ആധിക്യവും ചിന്താദാരിദ്ര്യവും,
മറുവശത്ത് കലയിലെ മ�ോഹഭംഗവും എന്ന രണ്ടു ഗൗരവ
മുള്ള വിഷയങ്ങള് കലാപ്രവര്ത്തനം അഭിമുഖീകരിക്കുന്നു
ണ്ട്. അവയെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്തുക�ൊണ്ട് അക്കാദമി
അതിന്റെ കലാപ്രവര്ത്തനത്തെ പുനര് നിര്വ്വചിക്കുകയും
പുതുക്കി പണിയുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അക്കാദമിയു
ടെ പ്രവര്ത്തനം ഏറ്റവും കൂടുതല് അര്ത്ഥവത്താകുന്നത്
അതിലൂടെ ആയിരിക്കും.
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കല
മൂലധനയുക്തികള്ക്ക്
പുറത്തുകടക്കണം
സി.ബി. സുധാകരന്

എ

എന്തുക�ൊണ്ടാണ്
നമ്മുടെ സമൂഹത്തി
നുള്ളില് ഒരു ദൃശ്യ
സംസ്കാരബ�ോധം
ഇല്ലാതെ പ�ോകുന്നത്
എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട
ച�ോദ്യമാണ്. കലാകാ
രന്മാര്, ക്യൂറേറ്റര്മാര്,
കാറ്റല�ോഗ് എഴുതുന്നവ
ര് തുടങ്ങി കലാരംഗം
ഭൗതികമായി വളരെ
വിശാലമാണെങ്കി
ല്കൂടി ഗുണപരമായ
മേന്മ ഈ മേഖലയില്
സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
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ന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ഏത�ൊരു കലാസൃഷ്ടിയും അതിന്റെ
ഭാഷ എന്തുതന്നെയായാലും സാമൂഹികമായി പ്രതികരണാത്മ
കമായിരിക്കണം. സമൂഹത്തില് നിന്നും വേറിട്ടു നിന്നുക�ൊണ്ട് കലാ
സൃഷ്ടി സാധ്യമല്ല. കലാസൃഷ്ടി സമൂഹത്തോട് സംവദിക്കുമ്പോഴാണ്
സാമൂഹികമായി പ്രതിബദ്ധത പുലര്ത്തുന്നതായി, പ്രതീകാത്മകമാ
യി മാറുന്നത്. കലാകാരന്മാര് സമൂഹത്തെ നേര്വഴിക്ക് നടത്തേണ്ട
വരാണെന്ന് അരിസ്റ്റോട്ടില് അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. ഏത�ൊരു
കലാസൃഷ്ടിക്കും പ്രത്യക്ഷമായി സമൂഹത്തോട് ഇടപെടാനാകില്ല
എന്നാണ് കലാചരിത്രം നമ്മോട്പറയുന്നത്. പര�ോക്ഷമായി സമൂഹ
ത്തെ സ്വാധീനിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമുള്ള പരിശ്രമമാണ് എല്ലാ
ക്കാലത്തും കലാകാരന്മാര് ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരുന്നത്. സമൂഹത്തോട്
സംവദിക്കാത്ത രചനകളെ കലാസൃഷ്ടിയായി പരിഗണിക്കാന് സാ
ധിക്കുകയില്ല എന്ന സൈദ്ധാന്തിക തലത്തില് നിന്നാണ് ഞാന്
സംസാരിക്കുന്നത്.
രണ്ടാം ല�ോക മഹായുദ്ധത്തിനു ശേഷം സാംസ്ക
 ാരിക രംഗത്തും
തങ്ങളുടെ ശക്തി വര്ദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അമേരിക്ക കൈ
ക്കൊണ്ടിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയാധികാരം കലാരംഗത്തേക്ക് വിപുലീകരി
ക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കലാകാരന്മാര്, എഴുത്തുകാര് എന്നിവരെ
രാഷ്ട്രീയാധികാരികളായിട്ടു മാറ്റുക എന്നൊരു നയം ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇതിന�ോടുള്ള എതിര്പ്പാണ് നാടക പ്രസ്ഥാനങ്ങള് രൂപം ക�ൊള്ളു
ന്നതിന് ഇടയാക്കിയത്. അത് പിന്നീട് കലയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളി
ലേക്കും വികസിച്ചു. സാമൂഹിക വിമര്ശനം ശക്തമായി ഉണര്ത്തുന്ന
ഒരു പ�ൊതു സ്വഭാവം കലയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതിനെ സ്ഥാപനവത്ക
രിക്കുമ്പോള് വിമര്ശന സ്വഭാവം ഇല്ലാതാവുകയും Conceptual art
ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിത്രം കാണുന്നയാള് സൃഷ്ടിയുടെ അര്ത്ഥം
നിര്ണ്ണയിക്കട്ടെ, അത് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ട കാര്യം കലാകാരനില്ല
എന്ന് പറഞ്ഞുക�ൊണ്ടാണ് Conceptual art ലേക്ക് കല മാറിയത്.
ഈയ�ൊരു പശ്ചാത്തലത്തില് കേരളീയ കലയെ ന�ോക്കിക്കാണു
മ്പോള് അന്പതുകള്ക്കു ശേഷം കേരളീയ കലാപരിസരം വളരെ
ശുഷ്ക
 മായിരുന്നു എന്നു വേണം പറയാന്. ഇതുമായി താരതമ്യ
പ്പെടുത്തുമ്പോള് ഇന്ന് കുറെയധികം കലാപ്രദര്ശനങ്ങള് ഗ്യാലറി
കളില് നടക്കുന്നുണ്ട്. കല അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന കലാലയങ്ങള്, പ�ൊ
തുമേഖലയിലും സ്വകാര്യമേഖലയിലും കലാമത്സരങ്ങള് എന്നിവ
വര്ദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക�ോളേജില് നിന്നും കലാപഠനം പൂര്ത്തിയാക്കി
കലാപ്രവര്ത്തനം നടത്തുന്നവര് ഒട്ടേറെയുണ്ട്. അതുക�ൊണ്ടുത
ന്നെ പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്കിടയില് കലയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബ�ോധം
കൂടി. എന്നിട്ടും എന്തുക�ൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനുള്ളില് ഒരു
ദൃശ്യസംസ്ക
 ാരബ�ോധം ഇല്ലാതെ പ�ോകുന്നത് എന്നത് പ്രധാന
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പ്പെട്ട ച�ോദ്യമാണ്. ക്യൂറേറ്റര്മാര്, കാറ്റല�ോഗ് എഴുതുന്നവര് തുടങ്ങി
കലാരംഗം ഭൗതികമായി വളരെ വിശാലമാണെങ്കില്കൂടി ഗുണപര
മായ മേന്മ ഈ മേഖലയില് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നില്ല.
വിപുലമായ ഒരു കലാപരിസരം കേരളത്തില് ഉള്ളതുക�ൊണ്ടാ
കാം ബിനാലെ പ�ോലുള്ള സംരംഭങ്ങള് ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത്.
ക�ൊച്ചി മുസരീസ് ബിനാലെ കേരളീയ കലാരംഗത്ത് ഒരു പ്രധാന
ഘടകമായി മാറി. ഇതിന�ോട് വിയ�ോജിപ്പുകള് ധാരാളമുണ്ട്. എങ്കി
ല്ക്കൂടി കേരളീയ കലാപരിസരത്തെക്കുറിച്ച് ചര്ച്ച ചെയ്യുമ്പോള്
ബിനാലെയെ അവഗണിക്കാന് സാധിക്കുകയില്ല. കലയെ ജനാധിപ
ത്യപരമാക്കാനുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇതെന്നായിരുന്നു ബിനാലെയുടെ
തുടക്ക കാലങ്ങളില് സംഘാടകരുടെ വാദം. എന്നാല് കേരളത്തിലെ
സാധാരണക്കാരായ ജനവിഭാഗത്തിന് ബിനാലെയില് എങ്ങനെയാ
ണ് ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാന് സാധിക്കുക? അവര്ക്കെന്താണ് ഇതി
ലുള്ള പങ്ക്? എങ്ങനെയാണ് ജനാധിപത്യ സ്വഭാവം കൈവരിക?
പ�ൊതുജനങ്ങള്ക്കിതില് പങ്കാളിത്തമില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.
കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് വരുന്നു എന്നതിനപ്പുറം എന്ത് പങ്കാളിത്തമാണ് ബി
നാലെയില് ജനങ്ങള്ക്കുള്ളത്. ബിനാലെ കേരളീയമായ കലയെ
ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നില്ല ഏന്നത് വ്യക്തമാണ്. ക�ൊച്ചിയുടെ സാംസ്ക
 ാ
രിക സമുച്ചയത്തെ പ്രയ�ോജനപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ബിനാലെ
തുടങ്ങുന്നത്. അവരുടെ അവകാശവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്
ഞാന് ഒരു ച�ോദ്യം ഉന്നയിക്കട്ടെ. കേരളത്തിന്റേതായ എത്ര കലാരൂ
പങ്ങള് ഇതിനകത്ത് പ്രദര്ശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്? എന്ത് പുതിയ സംവേ
ദനക്ഷമതയാണ്, എന്ത് പുതിയ സൗന്ദര്യ ശാസ്ത്രനിര്മ്മിതിയാണ്
ബിനാലെ നമുക്ക് മുന്നില് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്? കലാകാരന്മാരാല്
പ്രച�ോദിതമായ പദ്ധതിയുടെ ആവിഷ്കാരമാണ് ബിനാലെയെന്ന്
സംഘാടകര് അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. കേരളത്തില് കഴിവുറ്റ നിരവധി
കലാകാരന്മാര് ഉണ്ട്. ഇതില് ഏത് തരത്തിലുള്ള കലാകാരന്മാരുടെ
കൂട്ടായ്മയുടെ ചര്ച്ചകളില് നിന്നാണ് ഇത്തരമ�ൊരു സ്ഥാപനം ഉണ്ടാ
യിട്ടുള്ളത്? പ�ൊതുജനത്തിന്റെ പണമുപയ�ോഗിച്ച് ഉണ്ടായ, എന്നാല്
പ�ൊതുജനത്തെപ്പോലും അതിലംഘിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമായി ഇത്
മാറുന്നു. അപ്പോള് കലയുടെ അധികാരത്തെ, ഭരണകൂടത്തെ ഏതു
തരത്തില് ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ള നിരവധി ച�ോദ്യങ്ങള് ഇതി
നകത്ത് ഉയരുന്നുണ്ട്. ഞാന് തുടക്കത്തില് പറഞ്ഞപ�ോലെ ഏത്
കലാരൂപമായാലും സമൂഹത്തോട് സംവദിക്കുന്നതും വിമര്ശന സ്വ
ഭാവമുള്ളതുമാണ്. സമൂഹത്തോടുള്ള പ്രതീകാത്മക പ്രവൃത്തിയാണ്.
ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു സൈദ്ധാന്തിക കലാപരിസരം ബിനാലെയുമാ
യി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള് എവിടെയാണ് ബിനാലെ നില്ക്കുന്ന
ത്? ഏതു തരത്തിലുള്ള സാമൂഹിക പ്രവൃത്തിയാണ് ബിനാലെ നിര്വ്വ
ഹിക്കുന്നത്? ഏതു തരത്തിലുള്ള വിമര്ശനാത്മക പ്രതിര�ോധമാണ്
ബിനാലെയെന്ന ദ്വൈവാര്ഷിക ആഘ�ോഷം ക�ൊണ്ട് നിര്വ്വഹിക്ക
പ്പെടുന്നത്?
ബിനാലെയുടെ ഗുണം അനുക്രമമായി കാഴ്ചക്കാരുടെ എണ്ണം
വര്ദ്ധിക്കുന്നു, മാദ്ധ്യമങ്ങള് ദിനംപ്രതി ബിനാലെയുടെ വാര്ത്തകള്
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Bharti Kher, three decimal points.
of a minute. of a second. of a degree
Wood, metal, granite, rope

Ernesto Neto. Life is a River (2013),
Kochi-Muziris Biennale, Kochi.
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പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു തുടങ്ങിയവയാണ്. കേരളീയ കലാപരിസര
ത്തെ ബിനാലെയുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള് ഗ്യാലറികളില്
കല വീക്ഷിക്കാന് വരുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ ശുഷ്ക
 മാണ്.
കലാ വിദ്യാര്ത്ഥികള് പ�ോലും പ്രദര്ശനം കാണാന് തയ്യാറാകാത്ത
പരിതസ്ഥിതിയില് തങ്ങളുടെ കലാസപര്യ തന്നെ വ്യര്ത്ഥമാണ്.
ജീവിതം തന്നേ അര്ത്ഥശൂന്യമാണ് എന്ന ചിന്താധാരയില് കലാ
കാരന്മാര് എത്തിച്ചേരുന്നു. കലാകാരന്റെ പ�ൊതുവായ ധര്മ്മസങ്കടം
ഇത്തരത്തില് തുടരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കലാ കമ്പോളം അത്ര മ�ോശമല്ലാ
ത്ത തരത്തില് ഇവിടെ നിലനില്ക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറേ വര്ഷ
ങ്ങളായി കലാക്യാമ്പുകള് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന എറണാകുളത്തുള്ള
ഒരു ഹ�ോട്ടല് ഉടമയെ എനിക്ക് അറിയാം. സ്വകാര്യ വ്യക്തികള്
നടത്തുന്ന ക്യാമ്പുകളില് നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വരുമാന തുക വളരെ
കൂടുതലാണ്. ഇത്തരം ക്യാമ്പുകളില് നിര്മ്മിക്കപ്പെടുന്ന കലാസൃഷ്ടി
കളുടെ മേല് കലാകാരന് യാത�ൊരുവിധ അവകാശവും ഇല്ല എന്ന
താണ് വാസ്തവം. ഇത് പിന്നീട് സ്പ�ോണ്സര്മാര്ക്ക് സ്വന്തമാണ്.
തന്റെ കലാസൃഷ്ടിക്ക് തുടര്ന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നതിനെക്കുറിച്ച്
കലാകാരന്മാര്ക്ക് യാത�ൊരുവിധ വേവലാതിയും ഇല്ല. ഈ ചിത്ര
ങ്ങള്ക്കുമേലുള്ള കലാകാരന്റെ അധികാരം വലിയ ഒരു ച�ോദ്യചി
ഹ്നമായി നില്ക്കുന്ന ഒരു കലാപരിസരം ഇവിടെയുണ്ട്.
കലാ വിപണിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോള് വിപണിയുടെ യുക്തി ലാഭ
മുണ്ടാക്കുക എന്നത് മാത്രമാണ്. മൂലധനത്തിന്റെ ഏററവും കാതലായ
ഘടകവും അതു മാത്രമാണ്. ലാഭ ഉദ്ദേശ്യമില്ലാതെ മൂലധനം മുടക്കുന്ന
ഒരു സ്ഥാപനവും ഇന്നില്ല. ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങള് സ്പ�ോണ്സര്
ചെയ്യുന്ന ക്യാമ്പുകളില് പങ്കെടുക്കുന്ന കലാകാരന്റെ ക്രിയാത്മകത
വില്ക്കപ്പെടുകയാണ്. കലാകാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നഷ്ടപ്പെടുത്തി
യാണ് ക്യാമ്പുകളില് പങ്കെടുക്കുന്നത്. മുന്പ് കലാപ്രവര്ത്തനം മൂ
ലധനത്തിന് കീഴ്പ്പെടുന്ന രീതിയായിരുന്നില്ല. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
കലാസൃഷ്ടികള്ക്ക് നിലവാരം കൂടുതലായിരുന്നു. പിക്കാസ�ോ വരച്ച
ഗ�ോര്ണിക്ക എന്ന ചിത്രമെടുത്തു പരിശ�ോധിച്ചാല് മതിയാകും,
അത് കലാകരന്റെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഉപയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ട്
യുദ്ധത്തിന്റെ ഭീകരാന്തരീക്ഷത്തെ വരച്ചുകാണിക്കുന്നതായിരുന്നു.
ഇന്ന് കലയേത്, കലേതരമേതെന്ന തിരിച്ചറിവ് പ്രയാസമാണ്.
രണ്ടാം ല�ോകമഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷമാണ് മൂലധനത്തിന്റെ
അതിപ്രസരം ഉണ്ടായത്. അതിനുമുന്പ് ഏതു കലാരംഗമായാലും
കല സാമൂഹിക വിമര്ശനമുയര്ത്തുന്ന സൃഷ്ടികള് തന്നെയായിരുന്നു.
കലയുടെ വിമര്ശന ശേഷിയുടെ അപചയമാണ് പിന്നീട് ല�ോകം
കണ്ടത്. ഇതില് ഭരണകൂടത്തിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. മൂലധനത്തിന്റെ
സ്വാധീനം ചെന്നെത്താത്ത രണ്ട് മേഖലകള് കാര്ഷിക മേഖലയും
മറ്റൊന്ന് മനുഷ്യന്റെ അബ�ോധമനസ്സും ആയിരുന്നു. എന്നാല്
ഉത്പാദനത്തിന്റെ ആധിക്യത്താല് കര്ഷകന് അനുഭവിക്കുന്ന ബു
ദ്ധിമുട്ടുകള് പ�ോലെ തത്തുല്യമായ അനുഭവത്തിലാണ് കല സാക്ഷ്യം
വഹിച്ചത്. കലാ ഉത്പാദനം കൂടി. മൂലധനത്തിന്റെ നിയന്ത്രണ മേഖ
ലയായി കലയും സംസ്ക
 ാരവും മാറി. ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ അബ�ോധ
മനസ്സുപ�ോലും മൂലധനത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കള്ച്ചറല് ടൂറിസം
ഹെറിറ്റേജ് ഇന്ഡസ്ട്രി ആയി മാറി. പൈതൃകത്തെ ഒരു ബിംബ
മാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ചരിത്ര സ്മാരകത്തെക്കുറിച്ചല്ല കാഴ്ചക്കാരന്റെ
ചിന്ത, മറിച്ച് ബിംബത്തെക്കുറിച്ചാണ്. ഇത്തരം ബിംബങ്ങള്ക്ക്
ചരിത്രസ്മാരകവുമായി യാത�ൊരു ബന്ധവും ഇല്ല. ആ ബിംബത്തെ
മ�ൊബൈല് ക്യാമറയില് പകര്ത്തി നിങ്ങളില് അഭിരമിക്കുകയാ
ണ്.

Pablo Picasso, Guernica, 1937

മൂലധനത്തിന്റെ നിയ
ന്ത്രണ മേഖലയായി
കലയും സംസ്കാരവും
മാറി. ഇന്ന് മനുഷ്യന്റെ
അബ�ോധ മനസ്സു
പ�ോലും മൂലധനത്തിന്
കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

തയ്യാറാക്കിയത്:
അശ്വതി

അറുപതുകള്ക്കു ശേഷം കേരളീയ കലാല�ോകം കുറച്ചുകൂടി വി
പുലമായി. ബ്രഷ് ഉപയ�ോഗിക്കാതെ, ക്യാന്വാസില്ലാതെ വരക്കാ
ന് സാധിക്കും. യഥാര്ത്ഥ ചിത്രങ്ങള് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് പകര്ത്തി
അതിനെ രൂപമാറ്റം വരുത്തി വില്ക്കുന്നില്ലേ, ആര്ക്കാണ് ഇത്
തടയാന് കഴിയുക? ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയില് വിപണിയില് വിജയി
ക്കുന്നവന് മാത്രമാണ് കലാകാരന്. മൂലധനം സൃഷ്ടിച്ച വിപണിയാ
ണ് ഇന്ന് കലയെ നിശ്ചയിക്കുന്നത്. നാം തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും
നമ്മള് പറയുന്നതല്ല ഇന്ന് കല. ആഗ�ോളതലത്തില് നിലനില്ക്കു
ന്ന ദുരവസ്ഥയാണ് ഞാന് വിശദമാക്കിയത്. Camilin കമ്പനിക്കാ
രാണ് നിങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങളെ നിര്ണ്ണയിക്കുന്നത്. അതായത് ക�ോ
ര്പ്പറേറ്റ് കമ്പനികളാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാവനയെ ചുമക്കുന്നത്.
സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമങ്ങള് സൃഷ്ടിക്കുന്ന അതിവിശാലമായ ഒരു virtual
space ഉണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യതയിലുള്ള സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമങ്ങളി
ലൂടെ സൃഷ്ടികളെ ആളുകളുടെ മുന്പില് എത്തിക്കാം. കലാരചനകള്
വാങ്ങുന്നതിനായി virtual space ല് ആള്ക്കാരുണ്ട്. ഇത് വലിയ�ൊരു
സാദ്ധ്യതയാണ്. നിങ്ങള് കല അഭ്യസിക്കണമെന്നില്ല. കലാപ്രവ
ര്ത്തനം നടത്തണം എന്നുമില്ല. നിങ്ങളുടെ ഉല്പ്പന്നം വില്ക്കപ്പെ
ടും. ഇതിലൂടെ യുവ തലമുറക്കാര് വിപണിയിലെത്താനുള്ള സാദ്ധ്യ
തകളെ പരമാവധി ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ കലാകാരനെ
ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് മൂലധന ശക്തികള് തന്നെയാണ്. കലാചിന്ത
ഇല്ലാതാകുമ്പോള് കലാപ്രവര്ത്തനം ധാരാളം നടക്കുന്നു. എന്നാല്
അതിന്റെ ഗുണമേന്മ എത്രത്തോളമുണ്ട്? ട�ോള്സ്റ്റോയ് ഉന്നയിച്ച
ച�ോദ്യം ഇവിടെ വീണ്ടും പ്രസക്തമാവുകയാണ്.
എന്താണ് കല?
കേരളീയ കലാപരിസരത്ത് കലാകാരന്മാര് നിരവധി ച�ോദ്യചി
ഹ്നങ്ങള് നേരിടുന്നുണ്ട്. കലാകാരന്റെ ചിത്രങ്ങള്ക്ക് എന്തു സംഭവി
ക്കുന്നു? സാദ്ധ്യമായ ചിത്രരചനയ്ക്ക് പ്രസക്തിയുണ്ടോ? നവമാധ്യമങ്ങ
ള് ഉയര്ത്തുന്ന അതിഭീകരമായ വെല്ലുവിളികള് എന്തോക്കെയാണ്?
എങ്ങനെ ഇതിനെ മറികടക്കാം? രാഷ്ട്രീയ ബ�ോധമുള്ളൊരു പ്രദേശ
മെന്ന രീതിയില് സമകാലീന കേരളിയ കലാ പരിസരം, ച�ോദ്യങ്ങ
ള് ഉന്നയിക്കേണ്ടതും, മറുപടികള് കണ്ടെത്തേണ്ടതും കലാകാരന്മാ
രുടെ ചുമതലയാണ് എന്നു പറഞ്ഞുക�ൊണ്ട് നിര്ത്തുന്നു.
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AWARDS

കേരള
ലളിതകലാ
അക്കാദമി

സംസ്ഥാന
ചിത്ര-ശില്പ
പുരസ്കാരങ്ങൾ
2017-18
മി

കച്ച കലാസൃഷ്ടികൾക്കുള്ള കേരള ലളിത
കലാ അക്കാദമിയുടെ ഈ വർഷത്തെ
സംസ്ഥാന ചിത്ര-ശില്പ പുരസ്കാരങ്ങൾ പ്ര
ഖ്യാപിച്ചു. ഈ വർഷം കലാപ്രദർശനത്തിൽ
പങ്കെടുക്കുവാനും മത്സരത്തിനുമായി പെയി
ന്റിംഗ്, ശില്പം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന്
അപേക്ഷിച്ച 505 കലാകാരീകലാകാരന്മാരിൽ
നിന്ന് പ്രാഥമിക മൂല്യനിർണ്ണയത്തിൽ സംസ്ഥാന
പ്രദർശനത്തിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് 158 കലാ
കാരീകലാകാരന്മാരുടെ സൃഷ്ടികളാണ്. ഇതിൽ
150 കലാസൃഷ്ടികളാണ് പുരസ്കാരങ്ങൾക്കായി
സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടത്.

ചിത്ര-ശില്പ വിഭാഗത്തിൽ 50,000/- രൂപയും പ്ര
ശസ്തി പത്രവും മ�ൊമന്റോയും അടങ്ങുന്ന അഞ്ച്
സംസ്ഥാന അവാർഡുകളും (State Award),
25,000/- രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവും അടങ്ങുന്ന
അഞ്ച് ഓണറബിൾ മെൻഷൻ (Honourable
Mention) അവാർഡുകളും, കലാവിദ്യാർത്ഥികൾ
ക്ക് 10,000/- രൂപയും പ്രശസ്തി പത്രവുമടങ്ങുന്ന
അഞ്ച് സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ (Special Mention)
അവാർഡുകളുമാണ് നൽകുന്നത്. കൂടാതെ മികച്ച
ഛായാചിത്രത്തിന് ശങ്കരമേന�ോൻ എൻഡ�ോ
വ്മെന്റ് സ്വർണ്ണമെഡലും മികച്ച ഭൂഭാഗചിത്രത്തി
ന് വിജയരാഘവൻ എൻഡ�ോവ്മെന്റ് സ്വർണ്ണമെ
ഡലും നൽകുന്നു.

ചിത്ര-ശില്പ വിഭാഗത്തിന്റെ വിധികർത്താക്കൾ
പ്രശസ്തരായ ശ്രീ. എൻ.കെ.പി. മുത്തുക�ോയ
(ഉത്തർപ്രദേശ് ), ശ്രീ. രാജശേഖരൻ നായർ
(ചെന്നൈ), പ്രൊഫ. ശിവജി പണിക്കർ
(ഡൽഹി) എന്നിവരായിരുന്നു.
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ചിത്ര-ശില്പ വിഭാഗങ്ങളിൽ
മുഖ്യ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾക്ക്
അര്ഹരായവര്

മനേഷ ദേവ ശർമ

ശില്പം	 : ദ ട്രെയ്ലിംഗ് ഫ�ോണ

ഷജിത് ആർ.ബി.

ചിത്രം	 : ലൗവർ*24

ഷിന�ോജ് ച�ോറന്

ചിത്രം	 : അൺന�ോൺ വിക്റ്റിംസ്

സുനീഷ് എസ്.എസ്.

ചിത്രം	 : ശീർഷകമില്ല

വിഷ്ണു സി. എസ്.

വുഡ്കട്ട്	: ശീർഷകമില്ല
ഓണറബിൾ മെൻഷൻ
പുരസ്കാരങ്ങൾ

അഖിൽ മ�ോഹൻ	

ചിത്രം	 : റൈസ് - 19

അനുപമ ഏലിയാസ്

ചിത്രം	 : അൺടൈറ്റിൽ ഫ്രാൻടെസ് (2)

ജയേഷ് കെ.കെ

വുഡ്കട്ട് : പ�ൊക്കുടൻ - ദ മാന്യുർ മാൻ

ഡ�ോ. കിരൺ ബാബു
ചിത്രം : വാഷ്ഔട്ട്

ശ്രീകുമാർ കെ.യു.

ശില്പം : ഡിറ്റേറിട്ടോറിയലൈസേഷൻ
കലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള
പുരസ്കാരങ്ങൾ

ആകാശ് മേലേവീട്ടിൽ (ഗവ. ക�ോളേജ് ഓഫ്

ഫൈൻ ആർട്സ്, തൃശ്ശൂർ)
ചിത്രം	 : റസ്റ്റ് III
അമൽ പൈലി (ആര്.എല്.വി. ക�ോളേജ് ഓഫ്
മ്യൂസിക് & ഫൈന് ആര്ട്സ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ)
ചിത്രം : എവിഡൻസ്
ജിതിൻ എം.ആർ. (ഗവ. ക�ോളേജ് ഓഫ്
ഫൈൻ ആർട്സ്, തിരുവനന്തപുരം)
വുഡ്കട്ട്	 : ദ സ്മയിൽ
മനു മ�ോഹൻ പി.എം. (ആര്.എല്.വി.
ക�ോളേജ് ഓഫ് മ്യൂസിക് & ഫൈന് ആര്ട്സ്,
തൃപ്പൂണിത്തുറ)
ചിത്രം	 : ചിരഞ്ജീവികൾ
സൂര്യനാഥ് വി.കെ. (ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ
സംസ്കൃ
 ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി, കാലടി)
ശില്പം	 : മൈ ക്രിമേറ്റഡ് അഡ�ോളസെൻസ്

STATE AWARD

Manesha Deva Sharma, Trailing fauna

മനേഷ ദേവ ശർമ
മികച്ച ഭൂഭാഗ/ഛായാ ചിത്രം വിഭാഗത്തിൽ
'വി. ശങ്കരമേന�ോൻ എൻഡ�ോവ്മെന്റ് സ്വർ
ണ്ണ മെഡൽ' നേടിയിരിക്കുന്നത് പ്രശാന്ത്
ഒളവിലം രചിച്ച പ�ോർട്രേറ്റ് (നമ്പൂതിരി)
എന്ന ചിത്രമാണ്. കൂടാതെ മികച്ച പ്രകൃതി
ദൃശ്യ ചിത്രത്തിനുള്ള 'വിജയരാഘവൻ എൻ
ഡ�ോവ്മെന്റ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ' സുനിൽ
ലിനസ് ഡെയുടെ 'ന�ോസ്റ്റാൾജിയ - 2' എന്ന
ജലച്ചായചിത്രത്തിനും ലഭിച്ചു.

തൃപ്പൂണിത്തുറ സ്വദേശി. ക�ൊമേഴ്സ
 ിലും നിയമ
ത്തിലും ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം വിശ്വ
ഭാരതി യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഫൈൻ
ആർട്സിൽ (ശില്പകല) ബിരുദാനന്തര ബിരുദം
നേടി. നിരവധി എക്സിബിഷനുകൾ ഇന്ത്യയി
ലെ വിവിധ വിവിധ ഗ്യാലറികളിൽ നടത്തിയിട്ടു
ണ്ട്. 2007ൽ രാംകിങ്കർ ബുക്ക് പ്രൈസ് അവാർഡ്
ലഭിച്ചു. വിശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റിയുടെ മെറിറ്റ്
സ്ക�ോളർഷിപ്പും ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ
സ്ക�ോളർഷിപ്പും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2010ൽ ഇന്ത്യാ
ഗവൺമെന്റിന്റെ സാംസ്ക
 ാരിക മന്ത്രാലയം
ജൂനിയർ ഫെല്ലോഷിപ്പും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചു.
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STATE AWARD

Shajith R.B, Lover*24, water colour on paper

ഷജിത് ആർ.ബി.
ക�ൊല്ലം സ്വദേശിയായ ഷജിത് ആർ.ബിയുടെ
ജനനം 1981ൽ ആണ്. തിരുവനന്തപുരം ഫൈൻ
ആർട്സ് ക�ോളേജിൽ നിന്നും പെയിന്റിംഗിൽ
ബിരുദം നേടി. 2015ൽ കേരള ലളിതകലാ അക്കാ
ദമിയുടെ സംസ്ഥാന പുരസ്ക
 ാരം നേടിയിട്ടുണ്ട്.
1997 മുതൽ എക്സ
 ിബിഷനുകൾ നടത്തി വരുന്ന
ഷജിത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ വിദേശത്തും ന്യൂഡൽ
ഹി നാഷണൽ ക�ോളേജ് ഓഫ് ആർട്സിന്റെ
യും എയർ ഇന്ത്യയുടെയും ശേഖരങ്ങളിൽ ഉണ്ട്.
ലൗവ്*24' എന്ന ചിത്രമാണ് പുരസ്കാരത്തിന്
അർഹമായത്.
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STATE AWARD

Shinoj Choran, Unkonown Victims, water colour on paper

ഷിന�ോജ് ച�ോറന്

1987ൽ കണ്ണൂരിൽ ജനിച്ച ഷിന�ോജ് തൃപ്പൂണിത്തുറ
ആർ.എൽ.വി. ക�ോളേജിൽ നിന്നും പെയിന്റിം
ഗിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം കരസ്ഥമാക്കി.
നിരവധി ക്യാമ്പുകളിലും എക്സ
 ിബിഷനുകളിലും
പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഷിന�ോജിന് കേരള ലളിതകലാ
അക്കാദമിയുടെ സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം 2013ൽ
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2014ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ അഖില
ഭാരതീയ നാഗരിക് വികാസ് കേന്ദ്രയുടെ ബെസ്റ്റ്
ടീച്ചർ പുരസ്കാരവും, ഗുജറാത്തിലെ കന�ോറിയ
സെന്റർ ഫ�ോർ ആർട്സിന്റെ സ്റ്റുഡിയ�ോ ഫെല്ലോ
ഷിപ്പും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര ലളിത്കലാ അക്കാ
ദമിയുടെ നാഷണൽ റിസർച്ച് സ്ക�ോളർഷിപ്പ്
നേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ 'അറിയപ്പെടാത്ത
ഇരകൾ" എന്ന ജലച്ചായ ചിത്രമാണ് സംസ്ഥാന
പുരസ്കാര ജേതാവാക്കിയത്.
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STATE AWARD

Suneesh S.S, Untitled, Oil on canvas

സുനീഷ് എസ്. എസ്.
1990ൽ ജനിച്ച സുനീഷിന്റെ സ്വദേശം തൃശൂർ
ജില്ലയിലെ കുന്നംകുളമാണ്. തൃശൂർ ഗവ: ഫൈൻ
ആർട്സ് ക�ോളേജിൽ നിന്നും പെയിന്റിംഗിൽ
ബിരുദം നേടിയ ശേഷം, പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ വി
ശ്വഭാരതി യൂണിവേഴ്സ
 ിറ്റിയിൽ നിന്നും ബിരുദാ
നന്തര ബിരുദം നേടി. കേരള ലളിതലാ അക്കാദമി
യുടെ 2013ലെ സ്പെഷ്യൽ മെൻഷൻ പുരസ്ക
 ാരം
നേടിയ സുനീഷ് പ്രഫുല്ല ധനുക്കർ ആർട്ട് ഫൗ
ണ്ടേഷന്റെ ഓൾ ഇന്ത്യ ബ്രോൺസ് അവാർഡും,
സൗത്ത് സിറ്റി അവാർഡും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ശീർഷ
കമില്ലാത്ത ചിത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ പുരസ്കാര
ത്തിന് അർഹനാക്കിയത്.
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STATE AWARD

Vishnu C. S, Untitled, Wood cut

വിഷ്ണു സി. എസ്.
ആലപ്പുഴ സ്വദേശിയായ വിഷ്ണുവിന്റെ ജനനം
1997ലാണ്. തൃപ്പൂണിത്തുറ ആർ.എൽ.വി. ക�ോളേ
ജിൽ ബി.എഫ്.എ. വിദ്യാര്ത്ഥി. 2016-17ൽ അക്കാ
ദമിയുടെ ക�ോഴിക്കോട് ആർട്ട് ഗ്യാലറിയിൽ സം
ഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രിന്റ് മേക്കിങ് ഷ�ോയിൽ പങ്കെ
ടുത്തിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം 2016-17ൽ അക്കാദമിയുടെ
പ്രദർശനത്തിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിഷ്ണുവിന്റെ
ശീർഷകമില്ലാത്ത ചിത്രത്തിനാണ് സംസ്ഥാന
പുരസ്കാരം.

ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 Pqsse 41

HONOURABLE MENTION

അഖിൽ മ�ോഹൻ

Akhil Mohan, Rice (19), Mixed Medium on Paper

HONOURABLE MENTION

42 ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 Pqsse

Jayesh K.K, Pokkudan: The Manure man, Wood Cut

HONOURABLE MENTION

ജയേഷ് കെ.കെ

Anupama Alias, Untitled Frantz (2), Mixed Medium on Paper

അനുപമ ഏലിയാസ്

ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 Pqsse 43

HONOURABLE MENTION

ഡ�ോ. കിരൺ ബാബു

Sreekumar K.U, De-territorialization

Dr. Kiran Babu, Wash out

HONOURABLE MENTION

ശ്രീകുമാർ കെ.യു.
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സുനിൽ ലിനസ് ഡെ

'വി. ശങ്കരമേന�ോൻ എൻഡ�ോവ്മെന്റ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ'

പ്രശാന്ത് ഒളവിലം

പ്രശാന്ത് ഒളവിലം, പ�ോർട്രേറ്റ് (നമ്പൂതിരി)

വിജയരാഘവൻ എൻഡ�ോവ്മെന്റ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ

സുനിൽ ലിനസ് ഡെ, 'ന�ോസ്റ്റാൾജിയ - 2
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കലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങള്

Aksah Meleveettil, Rust III

ആകാശ് മേലേവീട്ടിൽ
(ഗവ. ക�ോളേജ് ഓഫ്
ഫൈൻ ആർട്സ്,
തൃശ്ശൂർ)

Amal Paily, Evidence

അമൽ പൈലി

(ആര്.എല്.വി.
ക�ോളേജ് ഓഫ്
മ്യൂസിക് & ഫൈന്
ആര്ട്സ്, തൃപ്പൂണി
ത്തുറ)
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ജിതിൻ എം.ആർ.

(ഗവ. ക�ോളേജ് ഓഫ്
ഫൈൻ ആർട്സ്,
തിരുവനന്തപുരം)

കലാവിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള പുരസ്കാരങ്ങള്

Jithin M.R, The Smile, Wood Cut

മനു മ�ോഹൻ പി.എം.

(ആര്.എല്.വി. ക�ോളേജ്
ഓഫ് മ്യൂസിക് & ഫൈന്
ആര്ട്സ്, തൃപ്പൂണിത്തുറ)
Manu Mohan P.M. Chiranjeevikal

സൂര്യനാഥ് വി.കെ.
(ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ
സംസ്കൃ
 ത യൂണിവേ
ഴ്സ
 ിറ്റി, കാലടി)

Suryanath V.K, My cremated adolescence
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നവ
കേരള
ത്തിലേക്ക്
സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാര്ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജില്ലാ
തല ആഘ�ോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ഫര്മേഷന് & പബ്ലിക് റിലേഷ
ന്സ് വകുപ്പുമായി സഹകരിച്ച് കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി സംഘടി
പ്പിച്ച ഏകദിന ചിത്രകലാക്യാമ്പ് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അങ്കണ
ത്തില് മെയ് 26 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്
അക്കാദമി നല്കിയ ക്യാന്വാസില് കയ്യൊപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തി ക�ൊണ്ട്
ഉല്ഘാടനം ചെയ്തു.
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ബഹു. സാംസ്ക
 ാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ. ബാലന്, പുരുഷന് കടലുണ്ടി
എം.എല്. എ., മുന് നിയമസഭാ സ്പീക്കര് കെ. രാധാകൃഷ്ണന്, സാംസ്ക
 ാരിക
വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി റാണി ജ�ോര്ജ്ജ് ഐ.എ.എസ്., കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി
പ്രസിഡണ്ട് വൈശാഖന്, സെക്രട്ടറി ഡ�ോ. കെ.പി. മ�ോഹനന്, കേരള സംഗീത
നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എന്. രാധാകൃഷ്ണന് നായര്, സാംസ്ക
 ാരിക വകുപ്പ്
ഡയറക്ടര് സദാശിവന്, സാംസ്ക
 ാരിക വകുപ്പ് അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി ഗീത
കെ., വി.എന്. മുരളി, ഡ�ോ. പ്രഭാകരന് പഴശ്ശി, ഡ�ോ. രാവുണ്ണി, എന്.ആര്. ഗ്രാമപ്ര
കാശ് തുടങ്ങി നിരവധി സാംസ്കാരിക നായകന്മാര് പങ്കെടുത്തു.
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ക്യാമ്പംഗങ്ങള് അക്കാദമി ഭാരവാഹികള്ക്കൊപ്പം

ന

വകേരളത്തിലേക്ക്' ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിന് ലളിതക
ലാ അക്കാദമി ചെയര്മാന് നേമം പുഷ്പരാജ്, സെ
ക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന്, ട്രഷറര് വി.ആര്. സന്തോഷ്, നി
ര്വ്വാഹകസമിതി അംഗം എബി.എന്. ജ�ോസഫ് എന്നിവര്
നേതൃത്വം നല്കി. ക്യാമ്പില് സര്ക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധ
തികളായ ആര്ദ്രം, ലൈഫ്, ഹരിതകേരളം, പ�ൊതു വിദ്യാ
ഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം എന്നീ വിഷയങ്ങളെ പ്രമേയ
മാക്കി കലാകാരീ-കലാകാരന്മാര് ചിത്രരചന നടത്തി.
അഹല്യ രാജ്, ആനന്ദ്, അഞ്ജു ചന്ദ്രന്, അനുരാഗ്, അപ്പുക്കു
ട്ടന് ക�ോട്ടപ്പടി, അപ്പു വെണ്ണിക്കല്, അപ്സര സുരേഷ്, ആര്യ
ശ്രീ, ആഷിക് എം. സജീവ്, ബാഹുലേയന് സി.ബി., ബാലകൃ
ഷ്ണന് വി.ആര്. ബിജു എളവള്ളി, ബ്ലസന് ബര്നാട്, കെ.എന്.
ദാമ�ോദരന്, ദാമ�ോദരന് നമ്പിടി, ദീപക് പൗല�ോസ്, ദില്യ
ഭാസ്കര്, പി.ജി. ദിനേഷ്, ഡ�ോ. ഷാജു നെല്ലായി, ജയകൃഷ്ണ
ന് പി.ആര്., ജയശ്രീ പി.ജി., ജിബു ചാലക്കുടി, ലതാദേവി,
നിപുന്, നിരഞ്ജന വര്മ്മ, പി.എസ്. രാജന്, പ്രിയരഞ്ജിനി
പി., രാഹുല് ബാലകൃഷ്ണന്, രാജി പി., സജിത് പുതുക്കലവ
ട്ടം, സത്യദാസ് പി., ശാന്തകുമാരി ഇ.എന്., സെലസ് കെ.
ബാബു, ഷൈന് കരുണാകരന്, സൂരജ്, ശ്രീകുമാര് എ.വി.,
സുരേന്ദ്രന് കാര്ത്ത്യായന്, വിജില്, വിജിനി ഡ�ൊമിനിക്,
വിഷ്ണു പി., വിശ്വതി പി. എന്നിവരാണ് ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്ത
ത്. ക്യാമ്പ് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് അവസാനിച്ചു.
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DISCUSSION

ചര്ച്ചയില് നിന്ന്

സമകാലീന
ചിത്രകലയും
കേരളവും
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി എറണാകുളം
ദര്ബാര് ഹാള് കലാകേന്ദ്രത്തില് ഏപ്രില് 10, 11
തിയതികളില് സമകാലീന ചിത്രകലയും, കേരളവും
എന്ന വിഷയത്തില് ചര്ച്ച സംഘടിപ്പിച്ചു. അജയകു
മാര് ആമുഖപ്രസംഗം നടത്തിയ ചര്ച്ചയില് കേരള
ലളിതകലാ അക്കാദമി ചെയര്മാന് നേമം പുഷ്പരാജ്
അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. എം. രാമചന്ദ്രന്, ജ�ോണി

എം.എല്., ടി. കലാധരന്, പ്രീതി ജ�ോസഫ്,
മന�ോജ് വൈലൂര്, ഷിജ�ോ ജേക്കബ്, ജ�ോസഫ്
എം. വര്ഗ്ഗീസ്, സുധീഷ് കുമാര്, ഡ�ോ. ഷാജു
നെല്ലായി, ബിന്ദി രാജഗ�ോപാല് തുടങ്ങിയ കലാ

കാരന്മാരും കലാനിരൂപകരും പങ്കെടുത്തു.
ചിത്രകലാ ഉത്പാദനങ്ങള്ക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കു
ന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ-ചിത്രകലാ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ
മൂല്യം, പ�ൊതുരംഗത്തുള്ള പ്രസക്തി എന്താണ്?
ചിത്രത്തിന്റെ കാഴ്ചാപരമായ ധര്മ്മം എന്താണ് തുട
ങ്ങിയവ ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടു.
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കളരി

ലളിതകലാ അക്കാദമി
കുട്ടികള്ക്കുവേണ്ടി നടത്തുന്ന
കലാപരിശീലന പരിപാടി

എല്ലാ കുട്ടികളും കലാകാരന്മാരാണ്.
മുതിരുമ്പോള് അതായി തുടരാന് കഴിയുമ�ോ
എന്നതിലാണ് കാര്യം.
-പാബ്ലോ പിക്കാസ�ോ

കലാപഠനവും കലാസ്വാദനവും സ്കൂള് തലം മുതല് തന്നെ തുടങ്ങേണ്ട
ഒന്നാണെന്ന ദീര്ഘകാലമായുള്ള കലാവിചക്ഷണരുടേയും പ�ൊതുജനങ്ങളു
ടെയും താല്പര്യത്തില് നിന്നാണ് ലളിതകലാ അക്കാദമി കുട്ടികളുടെ കലാ
പരിശീലന പരിപാടിയായ ‘കളരി’ സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നത്. 2018 ഏപ്രില്
മാസത്തില് മാത്രം പതിനേഴ് കളരികള് സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എല്ലായിടങ്ങ
ളിലും കുട്ടികളുടെ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ഭാവനയും കലയ�ോടുള്ള അഭിരുചിയും
പ്രകടമായിരുന്നു.
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2018 ഏപ്രില് മാസത്തെ കളരികള്

1. ഏപ്രില് 2, 3, 4 തീയതികളില്
നവയുഗ വായനശാല, പത്തനാപുരം,
മലപ്പുറം
2. ഏപ്രില് 5, 6, 7 തീയതികളില്
ഫെയ്സ്, മാതമംഗലം, കണ്ണൂര്
3. ഏപ്രില് 7, 8, 9 തീയതികളില്
മട്ടന്നൂര്, പബ്ലിക്ക് ലൈബ്രറി
4. ഏപ്രില് 7, 8, 9 തീയതികളില്
കരുനാഗപ്പള്ളി ഹയര് സെക്കണ്ടറി
സ്ക്കൂ
 ള്
5. ഏപ്രില് 9,10, 11 തീയതികളില്
ഗവണ്മെന്റ് ഹ�ോം ഫ�ോര് ബ�ോയ്സ
 ്,
ക�ോഴിക്കോട്.
6. ഏപ്രില് 10, 11, 12 തീയതികളില്
പാട്യം ഗ�ോപാലന് സ്മാരക വായനശാല
& ഗ്രന്ഥാലയം, കണ്ണൂര്
7. ഏപ്രില് 16, 17, 18 തീയതികളില്
മധുവന് സായി വിദ്യാശ്രമം ട്രസ്റ്റ്,
തിരുവനന്തപുരം.
8. ഏപ്രില് 21, 22 തീയതികളില്
സംഗവേദി, കയ്പ്പമംഗലം, തൃശൂര്
9. ഏപ്രില് 21, 22 തീയതികളില്
യുവശക്തി, കാസറഗ�ോഡ്
10. ഏപ്രില് 21, 22 തീയതികളില്
റീഡേഴ്സ
 ് സെന്റര്, തലശ്ശേരി.
11. ഏപ്രില് 20, 21, 22 തീയതികളില്
ഫൈന് ആര്ട്സ് സ�ൊസൈറ്റി, തൃക്ക
രിപ്പൂര്
12. ഏപ്രില് 21, 22, 23 തീയതികളി
ല് ടിന്റ് ആര്ട്ട് വില്ലേജ്, കാരക്കുളം,
തിരുവനന്തപുരം.
13. ഏപ്രില് 27,28 തീയതികളില്
എക്കോസ്, എരമം, കണ്ണൂര്
14. ഏപ്രില് 28, 29 തീയതികളില്
നവജീവന് വായനശാല, പരപ്പനങ്ങാട്.
15. ഏപ്രില് 27, 28, 29 ഗ്രേസി മെ
മ്മോറിയല് സ്ക്കൂള്, പാറത്തോട്,
മുണ്ടക്കയം
16. ഏപ്രില് 28, 29, 30 പൂഞ്ഞാര് കളരി,
സൗത്ത് പഞ്ചായത്ത്.
17. ഏപ്രില് 28, 29, 30 കിളിമാനൂര്
(രാജാ രവിവര്മ്മ ജന്മദിനാഘ�ോഷം)
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പ്രച�ോദനത്തിന്റെ
നിറങ്ങൾ
മഞ്ചേരിയിൽ നടന്ന വരക്കൂട്ടം ചിത്രകലാക്യാമ്പനുഭവം
എഴുതുന്നു, ക്യാമ്പംഗമായിരുന്ന ചിത്രകാരന്
മുഖ്താർ ഉദരംപ�ൊയിൽ

എ

ന്തിനാണ് ചിത്രകലാക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്?
സാഹിത്യക്യാമ്പുകളിൽ നിന്നും മറ്റു സർഗാത്മക ക്യാമ്പുകളിൽ
നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ സമീപനമാണ് ചിത്രകലാ ക്യാമ്പുകളിൽ കാണാ
റുള്ളത്. തങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഇടം എന്നതിനപ്പുറം
സമകാലിക ചിത്രകലയിൽ സംഭവിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളെ മന
സ്സിലാക്കാനും രചനാരീതിയിലും ആവിഷ്കാരസ്വഭാവത്തിലും ഓര�ോ
കലാകാരനുമുള്ള വ്യത്യസ്തതകളെ കണ്ടും കേട്ടും പഠിക്കാനും പരീക്ഷ
ണങ്ങളും പുതിയ രചനാ സങ്കേതങ്ങളും മാധ്യമങ്ങളും പരിചയപ്പെടാനും
കൂടിയുള്ളതല്ലേ ചിത്രകലാക്യാമ്പുകൾ. ചിത്രവായനയുടെ സാധ്യതകളെ
സാധാരണക്കാരിലെത്തിക്കാനും ചിത്രങ്ങളും പ�ൊതുസമൂഹവും തമ്മി
ലുള്ള ആശയസംവാദത്തിനും ക്യാമ്പുകൾ നിമിത്തമാവേണ്ടതില്ലേ.
വരച്ചുതെളിഞ്ഞവർ മാത്രമല്ല വരച്ചുതുടങ്ങുന്നവരും സർഗാത്മക ശേ
ഷിയുണ്ടായിട്ടും അവസരങ്ങളും അംഗീകാരങ്ങളും ലഭിക്കാത്തതിനാൽ
അവ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാഹചര്യമില്ലാത്തവരും ക്യാമ്പിൽ അംഗമാവേ
ണ്ടതില്ലേ. ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിന്റെ വിശാലമായ അർഥതലങ്ങളെ ഉൾ
ക്കൊള്ളുന്ന വിധം വ്യത്യസ്തമായ ക്യാമ്പായിരുന്നു കേരള ലളിതകലാ
അക്കാദമി മഞ്ചേരി സിഎസ്ഐ

ബംഗ്ലാവിൽ സംഘടിപ്പിച്ച വരക്കൂട്ടം
ചിത്രകലാക്യാമ്പ്. മൂന്നുവർഷത്തിലധികമായി മലപ്പുറം കേന്ദ്രമായി
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചിത്രകാരൻമാരുടെയും കലാസ്വാദകരുടെയും കൂട്ടായ്മ

54 ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 Pqsse

കലാരംഗത്ത് സജീവമായി ഇടപെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുതിർന്ന കലാകാ
രന്മാരന്മാർ മുതൽ ചിത്രകലാ വിദ്യാർഥികൾ വരെ പങ്കെടുത്ത ക്യാമ്പ്
സമകാലിക കലാവിഷ്കാരത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ചകൾക്കും ആശയ സംവാ
ദങ്ങൾക്കും സർഗാത്മക ചിന്തകളുടെ ക�ൊടുക്കല് വാങ്ങലുകൾക്കും അവ
സരമ�ൊരുക്കി. കലാനുഭവങ്ങളും രചനാരീതിയും ആവിഷ്കരണ സ്വഭാവ
ങ്ങളും കണ്ടും പറഞ്ഞും പുതിയ�ൊരു കലാപ്രകടനത്തിനുള്ള ഊർജമാണ്
പലരും നേടിയത്.

യായ വരക്കൂട്ടത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള
അംഗീകാരമായാണ് കേരള ലളിതകലാ അക്കാ
ദമി വരക്കൂട്ടം അംഗങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേകം
ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
കലാരംഗത്ത് സജീവമായി ഇടപെട്ടുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്ന മുതിർന്ന കലാകാരന്മാർ മുതൽ ചിത്ര
കലാ വിദ്യാർഥികൾ വരെ പങ്കെടുത്ത ക്യാമ്പ്
സമകാലിക കലാവിഷ്കാരത്തിന്റെ നേർക്കാഴ്ച
കൾക്കും ആശയ സംവാദങ്ങൾക്കും സർഗാത്മക
ചിന്തകളുടെ ക�ൊടുക്കല് വാങ്ങലുകൾക്കും അവ
സരമ�ൊരുക്കി. കലാനുഭവങ്ങളും രചനാരീതിയും
ആവിഷ്കരണ സ്വഭാവങ്ങളും കണ്ടും പറഞ്ഞും
പുതിയ�ൊരു കലാപ്രകടനത്തിനുള്ള ഊർജ
മാണ് പലരും നേടിയത്.
ധാരാളം സർഗപ്രതിഭകളുണ്ടായിട്ടും വേണ്ടത്ര
അവസരമ�ോ പരിഗണനയ�ോ ലഭിക്കാത്ത ജില്ല
യാണ് മലപ്പുറം. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും മറ്റു
കലാസംരംഭങ്ങളും ജില്ലയെ വേണ്ടവിധം പരി
ഗണിക്കാറില്ല. നാൽപ്പത് വർഷത്തോളമായി
സജീവമായി ചിത്രകലാരംഗത്തുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റ്
സഗീറിനെപ്പോലുള്ളവരുടെ ആദ്യക്യാമ്പായി
രുന്നു മഞ്ചേരിയിലേതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്

മാത്രം മതിയാവും ആ അവഗണനയുടെ ആഴ
മറിയാൻ. ഇങ്ങനെയ�ൊരു സാഹചര്യത്തിലാ
ണ് വരക്കൂട്ടം പ�ോലുള്ള സംഘങ്ങൾ രൂപപ്പെ
ടുന്നതും വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നതും. മാസത്തിൽ
ഒരു ദിവസം ജില്ലയുടെ ഏതെങ്കിലും ഭാഗത്ത്
ഒരുമിച്ചുകൂടി വരച്ചും സംവദിച്ചും നടത്തിയ
കലാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഫലം മലപ്പുറത്തെ
കലാരംഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വരക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്
പ്രച�ോദനമുൾക്കൊണ്ട് ധാരാളം പ്രാദേശിക
കലാകാര കൂട്ടായ്മകൾ ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കു
ന്നുണ്ട്. വരക്കൂട്ടം വളർത്തിയെടുത്ത ധാരാളം
ചിത്രകാരന്മാർ ഇന്ന് സജീവമായി കലാരംഗ
ത്തുണ്ട്. വരക്കൂട്ടത്തിന്റെ ഉൽപന്നമാണ് ഞാനു
മെന്ന് പറയുന്നതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. വരക്കൂട്ടം
ക്യാമ്പ് മലപ്പുറത്തെ തന്നെ കലാകൂട്ടായ്മകള്ക്ക്
പകര്ന്ന ഊര്ജ്ജം ചെറുതല്ല.
സഗീർ, യൂനുസ് മുസ്ല
 ിയാരകത്ത്, വി.കെ
ശങ്കരൻ, കെ.എം നാരായണൻ തുടങ്ങിയ മുതിർ
ന്ന ചിത്രകാരൻമാർ ക്യാമ്പംഗങ്ങൾക്ക് ഉപദേശ
നിർദേശങ്ങളുമായി കൂടെനിന്നു. ഡ�ോ. ടി.
റഹിമാൻ, സുരേഷ് ചാലിയത്ത്, ഐഷ യൂനുസ്
തുടങ്ങിയവർ രചനാരീതിയിലെ വ്യത്യസ്തത
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സഗീർ, കെ.എം. നാരായണന്,
വി.കെ. ശങ്കരന്, അറുമുഖന്,
സുരേഷ് ചളിയത്ത്, യുനസ്
മുസ്ലിയാരകത്ത്, ബാബുരാജ് പു
ല്പ്പറ്റ, റിഞ്ചു വെള്ളില, ദിനേഷ്
പി.കെ., ഡ�ോ. ടി. റഹിമാന്,
സേതുമാധവന്, ഐഷ യൂനസ്,
ജ�ോഷി പേരാമ്പ്ര, പ്രഭാകരന്,
അര്ജുന് അരവിന്ദ്, ശശികുമാര്,
വിശ്വതി പി., ജയപ്രകാശ് എം.,
ഉഷ പി.കെ., മുനീര് അഗ്രഗാമി,
ഷംല, സുരേഷ് തിരുവാലി,
അനീസ് വടക്കന്, ഷിഹാബുദ്ദീന്
കെ.പി., റംല പി.പി., വി.പി.
ഷൗക്കത്തലി, മുക്താര് ഉദരംപ�ൊ
യില്, ഇര്ഷാദ് കെ., ഹരിദാസ്
കാരക്കുന്ന് എന്നീ കലാകാരി
-കലാകാരന്മാര് ക്യാമ്പില് ചിത്ര
ങ്ങള് രചിച്ചു. മെയ് 14ന് ക്യാമ്പ്
സമാപിച്ചു.
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ക�ൊണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള പ്രച�ോദനമായി. വി.പി
ഷൗക്കത്തലി നിറങ്ങൾക�ൊണ്ട് കവിത വരച്ചു. പ്രായം
കൂടിയ അംഗമായ അറുമുഖൻ ഞെട്ടിക്കുന്ന 'പ്രകടനമാ
ണ് ' നടത്തിയത്. പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗങ്ങളും വിദ്യാർ
ഥികളുമായ പി വിശ്വതിയും കെ ഇർഷാദും പ്രതീക്ഷയു
ടെ അടയാളപ്പെടുത്തലായി. റിഞ്ചു വെള്ളില, ദിനേഷ്
മഞ്ചേരി, അനീസ് വടക്കൻ, സുരേഷ് തിരുവാലി,
ജ�ോഷി പേരാമ്പ്ര, സേതുമാധവൻ, ബാബുരാജ് പുൽ
പ്പറ്റ, പ്രഭാകരൻ, അരുൺ അരവിന്ദ്, ശശികുമാർ, ജയ
പ്രകാശ് എം, ഉഷ പി.കെ, മുനീർ അഗ്രഗാമി, ഷംല,
ഷിഹാബ് മമ്പാട്, റംല പി.പി, ഹരിദാസ് കാരക്കുന്ന്
എന്നീകലാകാരന്മാരും വ്യക്തിത്വമുള്ള ഇടപെടലാണ്
നടത്തിയത്.
പലർക്കും ക്യാമ്പ് ആദ്യാനുഭവമായിരുന്നു. കവിയും
ചിത്രകാരനുമായ വി.പി ഷൗക്കത്തലിയെ പ�ോലു
ള്ളവർ ആദ്യമായാണ് ക്യാൻവാസിൽ വരക്കുന്നത്.
ക്യാമ്പ് നൽകിയ ഊർജവും തിരിച്ചറിവും ചിത്രകലാ
രംഗത്ത് പുതിയ മുന്നേറ്റങ്ങൾക്ക് പ്രച�ോദനമാവുമെ
ന്നതിന് തെളിവാണ് വരക്കൂട്ടം ക്യാമ്പിലെ ശക്തമായ
രചനകൾ. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ നടന്ന സ്നേഹസം
വാദങ്ങളും കലാപ്രകടനങ്ങളും ക്യാമ്പിനെ കൂടുതൽ രച
നാത്മകമാക്കി.
മഞ്ചേരി സിഎസ്ഐ ബംഗ്ലാവ് ക്യാമ്പിന് അനു
യ�ോജ്യമായ പരിസരമായിരുന്നു. ആ പരിസരത്തിൽ
നിന്നുള്ള ബിംബങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ചായിരുന്നു ഞാൻ
ചിത്രം വരച്ചത്. വലിയ ക്യാൻവാസും അക്രലിക്
കളറും ആവശ്യത്തിന് സമയവും ലഭിച്ചപ്പോൾ ഉള്ളറി
ഞ്ഞ് വരക്കാനും പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് മുതിരാനും സാധ്യ
മായി.
അക്കാദമി ചെയർമാൻ നേമം പുഷ്പരാജും നിർവാ
ഹക സമിതി അംഗം പ�ോൾ കല്ലാന�ോടും അക്കാദമി
മാനേജർ സുഗത ശശിധരനും ക്യാമ്പിലെത്തിയിരുന്നു.
അവരുടെ സാന്നിധ്യവും സ്നേഹസംഭാഷണങ്ങളും
ക്യാമ്പിനെ കൂടുതൽ സജീവമാക്കി. വരക്കൂട്ടത്തിന്റെ
സ്ഥാപകരില�ൊരാളും ജന.സെക്രട്ടറിയുമായ ഷമീം
സീഗളും ചിത്രകാരനും ഉപദേശക സമിതി അംഗവു
മായ കെ.വി ദയാനന്ദനും എല്ലാവിധ സഹായസഹ
കരണങ്ങളുമായി കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു. പരാതികളും
പരിഭവങ്ങളുമില്ലാതെ ക്യാമ്പ് വിജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ
അക്കാദമി സ്റ്റാഫുകളായ മണികണ്ഠനും ഭരതനുമുള്ള
പങ്ക് ചെറുതല്ല. സജീവമായി എല്ലാവിധ സഹായസഹ
കരണങ്ങളുമായി മുഴുസമയം ഓടിനടക്കുന്ന ഊർജ്വസ്വ
ലനായ നാടൻപാട്ടുകാരൻ കൂടിയായ മണി ക്യാമ്പിന്റെ
'താള'മായിരുന്നു.
ക്യാമ്പിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ മലപ്പുറം ക�ോട്ടക്കുന്നി
ലെ ലളിതകലാ അക്കാദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പ്രദർ
ശിപ്പിക്കാൻ അവസരമ�ൊരുക്കിയതും ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടാ
യ്മക്ക് കിട്ടിയ അംഗീകാരമായി കാണുന്നു. അക്കാദമി
ഭാരവാഹികൾക്ക് നന്ദി. ഈ ക്യാമ്പ് വെറുതെയാവി
ല്ലെന്നുറപ്പാണ്.

2018 മെയ് 11 ന് മഞ്ചേരി സി എസ് ഐ ക�ോമ്പൗണ്ട് ബംഗ്ലാവില് നടത്തിയ വരക്കൂട്ടം ക്യാമ്പ് അക്കാദമി ചെയര്മാന് നേമം പുഷ്പരാജ് ഉദ്ഘാ
ടനം ചെയ്യുന്നു. നിര്വ്വാഹകസമിതി അംഗം പ�ോള് കല്ലാന�ോട് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു. മഞ്ചേരി സി.എസ്.ഐ. ഇടവകപള്ളി വികാരി ജയദാസ്
മിത്രന്, ആര്ട്ടിസ്റ്റ്മാരായ കെ.വി. ദയാനന്ദന്, ഉസ്മാന് ഇരുമ്പുഴി എന്നിവര് ആശംസകള് അര്പ്പിച്ചു.

ക്യാമ്പംഗങ്ങള് അക്കാദമി ഭാരവാഹികള്ക്കൊപ്പം
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അകാലത്തില് അന്തരിച്ച ചിത്രകാരന് അശാന്തന�ോടുള്ള ആദരസൂചകമായി കേരള
ലളിതകലാ അക്കാദമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്ശനം - ‘ശാന്തസ്മരണ’
സംഘടിപ്പിച്ചു. കലയും ജീവിതവും ഒന്നാണെന്ന് വരകളിലൂടെയും നിറങ്ങളിലൂടെയും
ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടുത്തിയ അശാന്തന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്ശനം എറണാകുളം ദര്ബാര്
ഹാള് ‘ഡി’ ഗ്യാലറിയിലാണ് ഒരുക്കിയത്.
ഡ�ോ. ഷാജു നെല്ലായിയുടെ ക്യൂററ്റോറിയല് പഠനം ഇത�ോട�ൊപ്പം

മണ്ണുമര്യാദയുടെ

ക

അശാന്തചിത്രങ്ങള്

ല ഒരുതരം അന്വേഷണമാണ്. കലാ
കാരന്മാര് ആദ്യമേ സ്വന്തം ഉള്ളിലേക്കും
പിന്നെ പുറത്തേക്കും നടത്തുന്ന ദുര്ഘട സഞ്ചാ
രങ്ങള്. അതില് ആത്മാംശമുള്ളവ കൂടുതല്
ആഖ്യാനാത്മകമാവുക സ്വാഭാവികം. ആ കല
കരുത്താര്ജ്ജിക്കുന്നത് ചിലപ്പോള് അങ്ങനെ
യുമാകാം. അത�ൊരു പ്രതിര�ോധമായ�ോ പ�ോരാ
ട്ടമായ�ോ സംഭവിക്കുന്നത് അറിയാതെയായിരി
ക്കില്ല. ഒരുപക്ഷേ, കാലം ഒരാളിലൂടെ അങ്ങനെ
ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അത്തരം കലയില്
ആകസ്മികമായി യാത�ൊന്നുമുണ്ടാകില്ല. എന്നല്ല,
യുക്തിഭദ്രമായി, തന്ത്രപൂര്വ്വം അണിനിരത്തപ്പെ
ട്ടവ എല്ലാം.
ആ നിലയ്ക്ക്, ചെയ്തിരിക്കുന്നതില് ഒട്ടുമിക്കവയും,
അരികുകളില് പാര്ക്കുന്ന ജനസമൂഹത്തിന്റെ
വേദനയിലും യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളിലും ഊന്നിയുള്ള
അനുഭവങ്ങളുടെ ശക്തമായ ചിത്രീകരണങ്ങളാ
യി വെളിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനാല് അശാന്ത
ന്റെ ചിത്രങ്ങള് മുന്നോട്ടുവെക്കുന്ന പാഠ/സന്ദേ
ശത്തിന് ഏറെ പ്രാമുഖ്യമുണ്ട് സമകാലത്ത്.
അതാണ് കാഴ്ചപ്പുറത്ത് സുപ്രധാനമായ പദവി
ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതും. എന്നല്ല, ഈ കല കുറ്റമറ്റത�ോ
അല്ലയ�ോ എന്നതിനേക്കാള്, സവിശേഷ സൗ
ന്ദര്യാത്മകമണ്ഡലത്തിന്റെ/മാനദണ്ഡത്തിന്റെ
സമ്പൂര്ണ്ണത എന്നതിനേക്കാള�ൊക്കെ മറ്റു പല
തരത്തിലുമാണ് പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടത്. അതി
ല�ൊന്ന് അത�ൊരു അടിസ്ഥാന ജനാഭിമുഖ്യ രാ
ഷ്ട്രീയകലയുടെ ആവശ്യകതയെ അര്ത്ഥവത്താ
യി നിറവേറ്റുന്നുണ്ട് എന്നതാണ്. ആ നിലയ്ക്കാണ്
അശാന്തന് എന്ന കലാകാരന് പ്രസക്തനാകുന്ന
തും. അയാള് ഉപയ�ോഗിച്ച ബിംബങ്ങളും പ്രതീ
കങ്ങളും വര്ണ്ണങ്ങളും രചനാരീതിയും മറ്റും മഹ
ത്വപൂര്ണ്ണമാകുന്നതും.
പ�ൊതുവില് മൂന്ന് ഖണ്ഢങ്ങളായിത്തിരിക്കാം
58 ചിത്രവാര്ത്ത | 2018 Pqsse

അശാന്തന്റെ ചിത്രകലാല�ോകത്തെ ആകെയും.
അതിലെ ആദ്യകാല ചിത്രങ്ങള്ക്ക് ഒരുതരം
ആദിമമായ സ്വഭാവവൈശിഷ്ട്യവും സങ്കേതരൂ
പവും ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായത്, കളമെഴുത്ത്,
നാട�ോടി-പരമ്പരാഗത കലാരൂപങ്ങള്, ചുമര്ച്ചി
ത്രകല എന്നിങ്ങനെ പലതും അദ്ദേഹത്തിന്റെ
മുഖ്യ സ്രോതസ്സുകളായിരുന്നു. ഒറ്റന�ോട്ടത്തിലേ
കാണുന്ന വര-വര്ണ്ണലാളിത്യവും പിന്നെ ചില
തിലെ മണ്നിറസ്സാമ്യതയും മറ്റും അതാണ്
വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. അതത്രയും ഗ�ോത്രജീ
വിത/കലാസ്മൃതിയില്നിന്ന് ഉരുവം ക�ൊണ്ടതും
സത്യ സന്ധമായി മണ്ണിന്റെ ഉപ്പു രുചിയറിഞ്ഞ്
വിരചിതവുമായ കല. തന്റെ തന്നെ പാരമ്പര്യ
ത്തിന്റെയും ആത്മാംശത്തിന്റെയും അതിസൂ
ക്ഷ്മായ ഭാവരസങ്ങളാണ് അവയില്ത്തെളി
ഞ്ഞതെന്ന് നമുക്കു കാണാം കണ്നിറഞ്ഞ്.
ഒരുവേള അവയിലെ ഭാവരീതിക�ൊണ്ട് ഒരേ
മാനത്തിലുള്ളത് എന്നെങ്ങാനും ത�ോന്നാമെങ്കി
ലും അവയ�ൊന്നും ഒട്ടും ചെടിപ്പിക്കുന്നതേയില്ല.
വയലിന്റെയും കണ്ടല്ച്ചെടിയുടെയും മറ്റും സ്വ
ഭാവവൈശിഷ്ട്യത്തില്നിന്നും ആ സവിശേഷ
സസ്യജാലതീരങ്ങള�ോടുബന്ധിതമായ വിവിധ
ത�ൊഴിലുകളുമായി ജീവിക്കുന്നവരില്നിന്നും
ഊര്ജ്ജമുള്ക്കൊണ്ട് ആ കൂട്ടങ്ങള്ക്കിടയിലെ
സ്വാഭാവികമായ കാഴ്ചയ�ൊരുക്കിയാണ് അശാ
ന്തന് തന്റെ അടുത്ത ഘട്ടത്തെ ഒരുക്കിവെക്കുന്ന
ത്. കടുത്ത നിറങ്ങളുടെയും അമൂര്ത്തതയുടെയും
ഒരു സമ്മിശ്രല�ോകമാണത്. അതിനെത്തുടര്ന്ന്
ഉപ്പന് എന്ന രൂപകം ആവര്ത്തിച്ചുവരുന്ന
പരമ്പരയും അതുതന്നെ. ആ പക്ഷി അങ്ങുമിങ്ങും
പ്രതീക്ഷയ�ോടെ എല്ലാം കാണുന്ന സാന്നിദ്ധ്യ
മാണ്. എന്നാല്, തന്റെ ആദ്യകാലരചനയില്
ദീക്ഷിച്ചിരുന്ന നാട�ോടി/ചുവരെഴുത്ത് പ്രതിപാ
ദനരീതിയില്നിന്ന് എന്തുക�ൊണ്ടോ പുതിയ

മഹാനഗര-യഥാതഥശൈലിയിലേക്ക്
അശാന്തന് പിന്നീട് എത്തിന�ോക്കുന്നു
ണ്ട്, അതും ഏത�ോ തരം ഒത്തുതീര്പ്പിന്റെ
അനുഭാവത്തോടെയെന്നവണ്ണം. ഭാഷയും
പ്രതിപാദനവും എന്ന നിലയില് തീര്ച്ച
യായും അതത്ര ശുഭകരമായില്ല എന്നത്
മറച്ചുവെക്കേണ്ടതുമില്ല. എന്തെന്നാല്, കൃ
ത്രിമമായ മറ്റൊരു ഭാഷാക്രമത്തിലേക്ക്/
സമ്പ്രദായത്തിലേക്ക് അറിയാതെയെ
ങ്കിലും സ്വയം എടുത്തെറിയപ്പെട്ടതിന്റെ
ആയാസം അവയില് കുറച്ചൊക്കെ പ്രകട
മാണ്. എന്നല്ല, പ്രതിപാദ്യവിഷയത്തിനു
ക�ൊടുത്ത പ്രാധാന്യവും ഊന്നലും പക്ഷേ,
ശൈലീപരമായ/ഭാഷാപരമായ സംഗ
തിയില് ഒത്തുവന്നില്ല. അതുക�ൊണ്ടാണ്
രേഖാചിത്രണത്തിലും മറ്റും കാണിച്ച
വിരുതും പക്വതയും അതിനില്ലാതെപ്പോ
യത്. അതേസമയം, കറുപ്പ്/വെളുപ്പ് രേ
ഖാചിത്രണത്തില് തന്റെ അധിവാസയിട
ത്തെ/ഗ്രാമ്യജീവിതത്തിന്റെ ദൈന്യതയും
ഇരുണ്ട വിമ്മിഷ്ടന�ോവുകളും വളരെയേ
റെ വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തോടെ അശാന്തന് ചിത്ര
തലത്തില് ക�ൊണ്ടുവരാന് കഴിഞ്ഞിട്ടുമു
ണ്ട്. കുട്ടിത്തവൈശിഷ്ട്യവരകളില്നിന്ന്
മറ്റൊരു ദിശയിലേക്കുപ�ോയി അതേറെ
മൂര്ച്ചപ്രാപിക്കുന്നുമുണ്ട് അന്നേരം. മുന്പ
റഞ്ഞപ�ോലെ കണ്ടല്ക്കാടും ത�ോടും
വയലും മറ്റുമുള്പ്പെടുന്ന വലിയ�ൊരു ജൈ
വപ്രകൃതില�ോകത്തെ അവിടെപ്പാര്ക്കുന്ന
സാമാന്യമനുഷ്യരിലൂടെ ത�ൊട്ടറിയാന്
ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് അശാന്തന് പ്രത്യാ
ശയ�ോടെ ഉപരിയായി ജാഗ്രതയിലേക്കു
സ്വയം വരുന്നത്. ഇരുണ്ടുമറഞ്ഞു കിടക്കു
ന്ന മനുഷ്യരുടെ കണ്ണുകളും മുഖഭാവവും
വരക്കുന്നതിലൂടെ അതിനാക്കം കൂട്ടുന്നുമു
ണ്ട്. താന്താങ്ങളുടെ ജീവിത പരിസരത്ത്
അവര് സ്വച്ഛരാണെന്ന് പ്രത്യക്ഷത്തില്
ത�ോന്നാമെങ്കിലും ഉള്ളടരില് വിങ്ങുന്ന
ന�ോവിനെ അത് പ്രതീകവല്ക്കരിക്കുന്നു
ണ്ട്. അപ്പോഴ�ൊന്നും അയാള്ക്ക് തന്റെ
ഭാഷയില�ോ നിര്മ്മാണവൈദഗ്ദ്ധ്യത്തില�ോ
ചാഞ്ചല്യമേതുമില്ലായിരുന്നു. തന്റെത്ത
ന്നെ അരികുജീവിതസ്വത്വാംശത്തിന്റെ
മണ്ണുമര്യാദയെക്കുറിച്ച് ആഴത്തിലും
അതിലേറെ പരപ്പിലും ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്ന
അശാന്തന്റെ മനസ്സ് നമുക്കതില�ൊക്കെ
പ്രകടമായിക്കാണാം.
മണ്ണില് പണിയെടുന്ന മനുഷ്യര്ക്കു
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പ്രദര്ശനം മെയ് 16ന് മുന് പാര്ലമെന്റ് അംഗം പി. രാജീവ് ഉദ്ഘാട
നം ചെയ്തു. കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന്
സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങില് ചെയര്മാന് നേമം പുഷ്പരാജ് അദ്ധ്യക്ഷ
നായിരുന്നു. കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എന്. രാധാ
കൃഷ്ണന് നായര് ആശംസകള് അര്പ്പിച്ചു. അശാന്തന്റെ സഹധര്മ്മിണി
മ�ോളി മഹേഷിന്റെ സാന്നിധ്യമുള്ള ചടങ്ങില് പി. സുരേന്ദ്രന്, ഡ�ോ.
ഷാജു നെല്ലായി എന്നിവര് പ്രഭാഷണം നടത്തി. കേരള ലളിതകലാ
അക്കാദമി അംഗം കെ.എ. സ�ോമന് നന്ദി പറഞ്ഞു.

മേലെ സ്വപ്നത്തിലെന്നവണ്ണം ആകാശത്ത്
പാറിനടക്കുന്നവര് അതേ സ്വത്വങ്ങളുടെ സങ്കീ
ര്ണ്ണ സഞ്ചാരത്തെയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്.
മനുഷ്യമര്യാദയെക്കുറിച്ചുള്ള വേവലാതിയെ
ഒട്ടൊക്കെ തന്റെ ചിത്രങ്ങളിലും ക�ൊണ്ടുവരാന്
അയാള്ക്ക് കഴിഞ്ഞത് താന് ദീക്ഷിച്ചുപ�ോന്ന
തത്വജ്ഞാനവും സ്വയം ക�ൊണ്ടാടിയ ത�ൊഴി
ല്നൈതികതയും രണ്ടല്ല എന്നതിനാലാണ്.
രേഖാചിത്രണത്തിന്റെ മൂന്നാംഘട്ടത്തില്
ഉജ്ജ്വലമായ രചനാരീതിയാണ് ഇദ്ദേഹം
നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് അത്രമേല്
വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തോടെ കുട്ടികള്ക്കായുള്ള രേഖാചി
ത്രണവും കണ്ടല്ക്കാട് മുഖ്യ കലാപരിസരമായി
വരുന്ന ചിത്രീകരണവും മറ്റും സംഭവിച്ചത്.
ഒരുവേള, വ്യവസ്ഥാപിത കലാപഠനം ഒരനി
വാര്യതയാണ�ോ എന്നതിനേക്കാള്, പണ്ഡി
ത�ോചിതമാനങ്ങളെ/ശുദ്ധസൈദ്ധാന്തികതയെ
വിട്ടൊഴിഞ്ഞാണ് ആ രൂപരേഖകള് വളഞ്ഞുപു
ളഞ്ഞ് കുനുകുനായടുക്കായി സ്വയം ഉന്നതമായി
നിവര്ത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. കറുപ്പിലും തവിട്ടുനി
റത്തിലുമാണ് അശാന്തന്റെ ആ കല കൂടുതല്
സ്വാസ്ഥ്യമ�ോ ആനന്ദപ്രദമ�ോ ആകുന്നത്. മണ്ണും
ചാണകവുംപ�ോലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങള് പരീക്ഷണാത്മ
കത്വരയ�ോടെ അത്തരുണത്തില് മാദ്ധ്യമമായി
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നുണ്ട്. തീര്ച്ചയായും, അതിലെ
വര്ണ്ണങ്ങളുടെ സഹജമായ ഭാവവൈചിത്ര്യ
ങ്ങള് സരളമായി തന്റെ രൂപരേഖകള്ക്ക്
വേണ്ടതായ അങ്ങേയറ്റത്തെ അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണിമ
പ്രദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അശാന്തന് മുന്പേ
ത്തന്നെ കരുതിയിരിക്കണം.
അവസാന നാളുകളില് തനിക്കുപ�ോലും
അന്യമായ ഒരുതരം നിറ-രൂപസ്സാന്നിദ്ധ്യത്തി
ലേക്ക് അശാന്തന് വരുന്നത് എന്തുക�ൊണ്ടാണെ
ന്നത് ചിന്തനീയമാണ്. തീര്ച്ചയായും സമകാ
ലത്തെ കലാകമ്പോളത്തിന്റെ എന്തെങ്കിലും
വിധമായ സ്വാധീനം അതിനു പിന്നിലുണ്ടോ
എന്ന് ഒരുനിലയ്ക്ക് സംശയിക്കാവുന്നതാണ്. ഒരു
പക്ഷേ, ഇനിയും നല്ലൊരു കലാവഴി ആദ്യകാല
ത്തെ ചിത്രശൈലിയില്നിന്ന് ഇഴപിരിഞ്ഞുകി
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ട്ടുമായിരുന്നു അയാള്ക്ക്. തന്റെ സ്വതസിദ്ധവും
സ്വാസ്ഥ്യമാര്ന്നതുമായ ആ ശൈലിയെ/
സമ്പ്രദായത്തെ എന്തുക�ൊണ്ടോ കൈയ�ൊഴി
ഞ്ഞതിലൂടെ അശാന്തന് സ്വയം അപകടപ്പെ
ടുകയായിരുന്നോ എന്നാണ് സാന്ദര്ഭികമായി
നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. അത്രമേല് കരുത്തുറ്റതാണ്
ആദ്യകാലത്തെ ആ ലളിതാഖ്യാന/വര്ണ്ണരച
നകള്. സര്റീയലിസ്റ്റിക് ശൈലിയിലേക്കു വരു
മ്പോള് പില്കാല ചിത്രങ്ങള് അതില്ത്തന്നെ
അവ കൂടുതല്, പ്രതീകാത്മകമായതിനാല�ോ,
അതിലാളിത്യമാര്ന്നതിനാല�ോ അല്ലെങ്കില്
കാല്പനികമായതിനാല�ോ മറ്റോ ഭാഷാപരമായും
ഒരു ദൃശ്യപ്രയ�ോഗം എന്ന നിലയിലും തന്റെ
ആദ്യകാല രചനകളെപ്പോലെ മൂപ്പെത്താതെ
പ�ോകുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും അവ മുമ്പോട്ടുവെക്കുന്ന
ഉദ്ദേശലക്ഷ്യം അപ്രധാനമ�ൊന്നുമല്ല. കണ്ട
ല്ച്ചെടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുവരുന്ന അതേ
ശൈലി പക്ഷേ, സര്റീയലിസത്തില്നിന്നും
പ്രതീകാത്മകത്വത്തില് നിന്നും ഭിന്നമായി
എക്സ്പ്രഷണിസത്തിന്റെ ഗുണാത്മകവശത്തെ
പര്യാപ്തമായി ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. അത്യപൂ
ര്വ്വമായി ചിലപ്പോഴ�ൊക്കെ ഒരുതരം യ�ോഗാ
ത്മകദര്ശനപരമായ അന്തര്ജ്ഞാനത്തിന്റെ
വേര�ോട്ടം ഏതാനും രചനകളില് കണ്ടെത്താം.
നിര്ഭാഗ്യവശാല്, അതിനെയും എന്തുക�ൊണ്ടോ
അശാന്തന് പില്കാലത്ത് കൈയ�ൊഴിയുകയാ
യിരുന്നു.
കലാവഴിയില് എന്നും ഒരേ താളത്തിലല്ലാതെ
അതേസമയം പലേമാതിരിയുള്ള വഴികളിലൂടെ
സഞ്ചരിച്ച ഒരു കലാകാരന്-അശാന്തന്. അത്ര
യ�ൊന്നും ലളിതമല്ലാത്ത തന്റെ സമ്മര്ദ്ദയാത്ര
യിലെ ഗതിവിഗതികളില�ൊക്കെയും, സന്ദര്ഭാ
നുസാരിയായ�ോ അല്ലാതെയ�ോ അതു വന്നത്
എന്നു സ്പഷ്ടമല്ലെങ്കിലും, മാറിമാറി അയാള്
ദീക്ഷിച്ച/പരീക്ഷിച്ച ശൈലിയേക്കാള് ഒരുപ
ക്ഷേ, ധൈര്യപൂര്വ്വം യുക്തികൗശലത്തോടെ
സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത അവയിലെ പ്രമേയത്തിനാണ്
സവിശേഷ പ്രാധാന്യം എന്നത് എടുത്തുപറയേ
ണ്ടതില്ലല്ലോ.

SOLO SHOWS

സര്പാസിങ്ങ് ദി ലിമിറ്റ്സ്

അണ്ടൈറ്റില്ഡ്

കേ

ടി

എല്ദോസ് ഏഴാറ്റുകൈ

രള ലളിതകലാ അക്കാദമി ക�ോഴിക്കോട്
ഗ്യാലറിയില് എല്ദോസ് ഏഴാറ്റുകൈയ്യിന്റെ
‘സര്പാസിംങ് ദി ലിമിറ്റ്സ് ’ ചിത്രപ്രദര്ശനം സംഘടി
പ്പിച്ചു. മെയ് 20 ന് കേരള പത്രപ്രവര്ത്തക യൂണിയന്
സംസ്ഥാന പ്രസിഡണ്ട് കമാല് വരദൂര് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്ത പ്രദര്ശനത്തില് അക്കാദമി നിര്വ്വാഹക സമിതി
അംഗം ശ്രീജ പള്ളം മുഖ്യാതിഥി ആയിരുന്നു. നഷ്ടപ്പെ
ട്ടു പ�ോയ പ്രകൃതിയെ പ്രമേയമാക്കിയ മുപ്പത�ോളം ചിത്ര
ങ്ങളാണ് പ്രദര്ശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രദര്ശനം 26
ന് സമാപിച്ചു.

ടി. ദീപേഷ്

. ദീപേഷിന്റെ ചിത്രപ്രദര്ശ
നം ‘അണ്ടൈറ്റില്ഡ് ’ മെയ്
27 ന് തലശ്ശേരിയിലെ അക്കാദമി
ആര്ട്ട് ഗ്യാലറിയില് ആരംഭിച്ചു.
അന്നേ ദിവസം ന�ോര്ത്ത് മലബാര്
ചേമ്പര് ഓഫ് ക�ൊമേഴ്സ
 ് പ്രസി
ഡണ്ട് ത്രിവിക്രമന് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്ത ചടങ്ങില് അക്കാദമി നി
ര്വ്വാഹക സമിതി അംഗം എബി.
എന്. ജ�ോസഫ് അദ്ധ്യക്ഷനായി
രുന്നു. സുഹാസ് വേലാണ്ടി, കെ.
അച്ചുതന്, എം. അജയ് കുമാര്, കെ.
കെ. വിന�ോദന്, സി. എം. മുരളീ
ധരന്, അനിരുദ്ധന് എട്ടുവീട്ടില്,
ഹരിദാസ് പാലത്തായി എന്നിവര്
സംസാരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങ
ള് അഭിമുഖീ കരിക്കുന്ന സങ്കീര്ണ്ണ
മായ പ്രശ്നങ്ങളും ഗുരുതരമായ
വെല്ലുവിളികളും ആണ് തന്റെ ചിത്ര
ങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമേയമെന്ന്
ദീപേഷ് പറഞ്ഞു. മൈസൂര് യൂണി
വേഴ്സ
 ിറ്റിയില് നിന്ന് ഫൈന്
ആര്ട്സില് ബിരുദം നേടിയിട്ടുള്ള
ദീപേഷ് നിരവധി ഷ�ോര്ട്ട് ഫിലിമു
കള് സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രദ
ര്ശനം ജൂണ് 3ന് സമാപിച്ചു.
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അ

മൈന്ഡ് സ്കേപ്പ്

കാലത്തില് മണ്മറഞ്ഞ ചിത്രകാരനും, തൃശ്ശൂര് ഫൈന്
ആര്ട്സ് ക�ോളേജിലെ പൂര്വ്വ വിദ്യാര്ത്ഥിയുമായിരു
ന്ന പ്രമ�ോദിന്റെ സ്മരണാര്ത്ഥം കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
മെമ്മറി ലൈന് കൂട്ടായ്മയുടെ സഹകരണത്തോടെ ‘മൈന്ഡ്
സ്കേപ്പ് ’ - പ്രമ�ോദ് അനുസ്മരണവും ചിത്രപ്രദര്ശനവും സംഘ
ടിപ്പിച്ചു. തൃശ്ശൂര് ചിത്രശാല ആര്ട്ട് ഗ്യാലറിയില് പ്രദര്ശനം
മെയ് 23ന് ചിത്രകാരന് ടി.വി. സന്തോഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
ചടങ്ങില് ഫൈന് ആര്ട്സ് ക�ോളേജ് മുന് അദ്ധ്യാപകന്
കെ.എന്. ദാമ�ോദരന്, ചിത്രകാരന് മുരളി ചീര�ോത്ത് എന്നിവര്
സംസാരിച്ചു. കലാനിരൂപകന് വിജയകുമാര് മേന�ോന് ചിത്ര
വിശകലനം നടത്തി. വിധു പ്രമ�ോദ്, ജീവാനന്ദ്, റാഫി പ്രചര
എന്നിവര് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു. ര�ോഗത്തിന്റെയും ഏകാന്തത
യുടെയും പ്രമേയങ്ങള് ആവിഷ്കരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ജീവിതാ
സക്തിയുടെ വെളിച്ചം ക�ൊണ്ട് ഉജ്ജ്വലമായിരുന്നു പ്രമ�ോദിന്റെ
ചിത്രങ്ങള്. പ്രദര്ശനം 27ന് സമാപിച്ചു.
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കലയും സംസ്കാരവും

ല�ോകചരിത്രം കലയിലൂടെ
വിജയകുമാര് മേന�ോന്
എഴുതുന്ന പംക്തി
ചിത്രവാര്ത്തയുടെ
അടുത്ത ലക്കം മുതല്
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