കേരള സര്ക്കാര്
സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്

കേരള ലളിതകലാ
അക്കാദമി

BU LLE T I N

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരണം

2018 Pq¬

റെഡ് ഒക�്ടോബർ
അഖി നാഷണല് ആര്ട്ട് ക്യാമ്പ്
മൈലാടി ശില്പക്യാമ്പ്
ചുമരിലെഴുതിയ തസ്രാക്	
കഥ കടന്ന് വരകൾക്കിടയിലേക്ക്
ചിത്ര-ശില്പ /കാര്ട്ടൂണ് ക്യാമ്പുകള്, സ�ോള�ോ/ഗ്രൂപ്പ് പ്രദര്ശനങ്ങള്, സെമിനാറുകള്

രാം കിങ്കര്

മനുഷ്യനും കലാകാരനും
ഒരു ശിഷ്യന്റെ ഓര്മ്മക്കുറിപ്പുകള്

എ. രാമചന്ദ്രന്

വിവര്ത്തനം: പി. സുധാകരന്
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ഉടന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നു

BUL L ETIN

2018 Pq¬

ഉള്ളടക്കം
എഡിറ്റോറിയല്
04
ചെയർമാന്റെ കത്ത്
05
ESSAY
ദേശത്തിലെ അധിനിവേശകല /                            
   ഡ�ോ. ഷാജു നെല്ലായി
06
CAMPS
അഖി നാഷണല് ആര്ട്ട് ക്യാമ്പ്
10
   മൈലാടി ശില്പക്യാമ്പ് 
16
ചുമരിലെഴുതിയ തസ്രാക് 
20
കഥ കടന്ന് വരകൾക്കിടയിലേക്ക് 
24
ചിത്രകലാക്യാമ്പ് ചങ്ങനാശേരി
28
വാക്കും വർണങ്ങളും 
30
കാർട്ടൂൺ: കലയും കലാപവും 
34
ചിത്രകലാക്യാമ്പ്, പാലാ സെന്റ് ത�ോമസ്
ക�ോളേജിൽ 
36
MASTER'S SHOW
റെഡ് ഒക്ടോബർ
38
TALK
ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി
ഹെര്ബര്ട്ട് ആഷര്മാന്
42
KALARI
പ്രതിഭകളെത്തേടി
43
GROUP SHOWS
അഞ്ച് ശില്പികൾ
44
കാണിയുടെ നിർണയാധാരങ്ങൾ
45
   റിവ�ോള്വ്
46
സ്വീഡ് 
47
SOLO SHOWS
സിംഫണി ഓഫ് ലാന്ഡ്  
48
സ്പീക്ക് ഔട്ട്
48
ഈക്ഷ 2018
48
ടൈം ആന്റ് സ്പെയ്സ്     
             48
ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ്
49
മൈ വര്ക്ക്സ്
49
കാല�ോ
50
സ്ട്രേഞ്ച് സൗണ്ട്സ് ഫ്രം 
എബ�ോവ് ദി സ്കൈസ് '
50
മൈന്ഡ് ഡ്രൈവ് 
50
തലവരകള്
51
ഇന്സൈറ്റ്
51
ആന് ആള്മോസ്റ്റ്  ല�ോസ്റ്റ് വേള്ഡ്
52
ദി ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് ടൈം
52
സ�ോളിറ്റ്യൂഡ് ഇന് ബേണ്ട് സിയന്ന 
53
കണ്ണിറുക്കി കാലം
53
HONOUR
നിക്ക് ഉട്ടിന് ആദരം
54
Pq¬

CHITHRAVARTHA
Bulletin
2018 June
Reg. No: RN 29573/78
(Malayalam)
Editor, Printer & Publisher
Secretary
Kerala Lalithakala Akademi
Thrissur, Kerala, India
Nemom Pushparaj (Chairman)
Ponniam Chandran (Secretary)
V. R. Santhosh (Treasurer)
Rani George IAS (Cultural Secretary)
Executive Committee
Karakkamandapam Vijayakumar
Paul Kallanode
Sreeja Pallam
Baiju Dev
Eby N. Joseph
General Council
Raveendran Trikkarippur
K. A. Soman (Artist Somji)
Pushpakaran Kadappath
P. V. Balan
S. Joseph
Y. V. Kannan
Co-ordinating Editor
Pavel
Staff in-charge (Publication)
Maneesha Mukesh Lal
Cover image
Sculpture by Ajitha P.K.
Design & Layout
Mustard Design
designermustard@gmail.com
Printed at
St. Joseph's Press
P.B. No: 415
Cotton Hill,
Trivandrum 695 014
Phone: 0471 2322888
Email: sjptvmoffice@gmail.com
Contact
Secretary,
Kerala Lalithakala Akademi
Thrissur, Kerala. Pin 680 020
Phone: 0487 2333773
Emai: secretary@lalithkala.org
Web: www.lalithkala.org

ഗസ്റ്റ്എഡിറ്റോറിയല്

ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ

ഒ

രു ചെറുകുറിപ്പുപ�ോലും  പ്രതിഷേധം  തീർക്കാനുള്ള
മൂർച്ചയേറിയ ആയുധമായി മാറേണ്ടതുണ്ട്  എന്ന് 
കഴിഞ്ഞ ലക്കം  മുഖപ്രസംഗത്തിൽ  പറഞ്ഞുവച്ചത്, കേവ
ലമായ ഒരു ആനുഷംഗിക പ്രസ്താവന എന്ന  നിലയിലല്ല 
വായിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. സ്ഥിതമായ പല  നിർവ്വചനങ്ങളേ
യും  അപനിർമ്മിച്ചേ  അതിന്റെ നാനാർത്ഥ മണ്ഡലങ്ങളി
ലേയ്ക്കു കടക്കാനാവൂ. ലാവണ്യം  അഥവാ സൗന്ദര്യം  എന്ന 
സംജ്ഞയെപ്പോലും ഉടച്ചുവാർക്കേണ്ടിവരുമ്പോഴാണ് ലളി
തകല എന്ന വാക്കിന് തികച്ചും വ്യതിരിക്തമായ മറ്റൊരർ
ത്ഥം കൈവരുന്നത്. കാലം തീർക്കുന്ന അത്തരമ�ൊരു രൂ
പാന്തരപ്രാപ്തിയിലാണ്  ദൃശ്യകലകളുടെ ലാവണ്യദർശനം 
സാർത്ഥകമായി മാറുന്നത്. കൈമുദ്രകൾ മുദ്രാവാക്യങ്ങളു
ടെ ആംഗിക സംജ്ഞയാകുന്നതും, പ്രണയഗീതം സമരഗാ
ഥയാകുന്നതും, നിശ്ചലമായ ഒരു വർണ്ണചിത്രം കുരിശേന്തു
ന്ന പീഢാനുഭവമായി സദാ പിന്തുടരുന്നതും ഇത്തരമ�ൊരു
കലുഷിതകാലത്തിന്റെ ആവശ്യമായ ദുരന്തമാണ്. അതു
ക�ൊണ്ട് ലളിതകലാ  അക്കാദമിയുടെ  ഓര�ോ  ചുവടുവയ്പും,
സമരതീഷ്ണമായ കനൽപാതയിലേയ്ക്കുള്ള സഞ്ചാരമായി
മാറേണ്ടതുണ്ട്. ചിത്രവാർത്തയുടെ  ഈ ലക്കം, കഴിഞ്ഞ
ലക്കത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി കലാസ്വാദകരുടെ കൈകളിൽ 
എത്തുന്നത്, കേവലമ�ൊരു കണക്കെടുപ്പിന്റെ പട്ടികയായി
ട്ടല്ല. ഓര�ോ  പരിപാടിയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്  നടേ  സൂചിപ്പി
ച്ച വഴിയിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരത്തിന്റെ പാദമുദ്രകളാവണം 
എന്ന കൃത്യതകളാണ്.
നിക്  ഊട്ടിനുള്ള സ്വീകരണവും, കാർട്ടൂൺ പ്രദർശന
ങ്ങളും മുതൽ ടി. പത്മനാഭൻ കഥകളുടെ ചിത്രീകരണവും 
കുട്ടികൾക്കുള്ള കളരികളും വരെ വൈവിധ്യത്തിൽ വ്യാപ
രിക്കുന്ന വലിയ�ൊരു സങ്കൽപ്പത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം 
ഇക്കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മാസത്തിനുള്ളിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു എന്ന
ല്ല, തുടങ്ങി വച്ചു എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ.
ആസ്വാദകർ സജീവമായി ഇത്തരം  പരിപാടികളിൽ 
പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ്  അവ  പൂർണ്ണ സാക്ഷാൽകാരത്തി
ലെത്തുക. അതിനുള്ള വഴിയ�ൊരുക്കലാണ് ചിത്രവാർത്ത 
ചെയ്യുന്നത്.
അതിനപ്പുറമ�ൊന്നുമില്ല; അത�ൊരു ചെറിയ കാര്യവുമല്ല.
എന്. രാധാകൃഷ്ണന് നായര്
(സെക്രട്ടറി, കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി)

ചെയർമാന്റെ കത്ത്
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018 മാർച്ച് ഒന്ന് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ എസ്.പി.സി.എസ്. ദേശീയ
പുസ്തക�ോത്സവത്തിന്റെ തിരി തെളിയുന്നു. വേദിക്കുള്ളിൽ  അസാ
ധാരണമായി പ്രധാനമായ ഒരിടം ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിനും തുടർന്നുള്ള
ചിത്രപ്രദർശനത്തിനുമായി മാറ്റി വയ്ക്കുന്നു. പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങാൻ 
വന്നവരിൽ  നല്ലൊരു പങ്ക്, പ്രായഭേദമില്ലാതെ ചിത്രരചനയുടെ 
വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ കണ്ട്  നടക്കുകയും ചിലർ ചിത്രകാരന്മാരുമായി
ആശയ സംവാദനം നടത്തുകയും മറ്റ് ചിലർ ചിത്രങ്ങൾ വിലക്ക് വാ
ങ്ങുവാൻ മുന്നോട്ടുവരുകയും ചെയ്യുന്നു.
2018 മാർച്ച് 2 മുതൽ 4 വരെ കണ്ണൂരിൽ കഥാകാരൻ ശ്രീ. പത്മ
നാഭന്റെ അവാർഡ് സ്വീകരണ ചടങ്ങിന�ോടനുബന്ധിച്ച്  അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ കഥകളെ  അവലംബിച്ച്  ഒരു ചിത്രീകരണ ക്യാമ്പ് 
നടക്കുന്നു. കഥകൾ ഓര�ോന്നിനും ചിത്രകാരന്മാർ അവരുടെ  പ്രതി
ഭയിലൂടെ വ്യാഖ്യാനമെഴുതുന്നു. ജനക്കൂട്ടം  ഈ വരകൾക്ക്  മുന്നിൽ 
കൂടിനിന്ന്  കൗതുകം  പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഈ രണ്ട്  കലാപ്രകടനങ്ങളും 
ജനപങ്കാളിത്തത്തിലും  മാധ്യമശ്രദ്ധയാലും ചർച്ചയാകുന്നു. മുതിർന്ന 
ചിത്രകാരന്മാർക്കൊപ്പം തെരഞ്ഞെടുത്ത കലാവിദ്യാർത്ഥികളും ക്യാ
മ്പിന്റെ ഭാഗമായി സർഗ്ഗസൃഷ്ടി നടത്തുന്നു.
പക്ഷേ കലാകാരന്മാരിൽ ചിലർ ഇതിനെതിരെ നവമാധ്യമങ്ങൾ
വഴി പ്രതിഷേധിക്കുകയും ര�ോഷം ക�ൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നു. ചിത്രകാര
ന്മാരെ സാഹിത്യത്തിന്റെ വാലിൽ കെട്ടിയിടുന്നു എന്ന് അവർ പരിത
പിക്കുന്നു. എന്താണ് സത്യത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത്? ഏതുകാലത്താ
ണ് ചിത്രകാരന്മാർക്ക് സാഹിത്യകൃതികളും പൗരാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളും 
ത�ൊട്ടുകൂടാത്തവയായത്? മൈക്കലാഞ്ചല�ോ മുതൽ രാജാ രവിവർമ്മ
വരേയും, മ്യൂറൽ ചിത്രങ്ങൾ മുതൽ  നവ�ോത്ഥാന കലവരേയും  തുടർ
ന്നും  കലാസൃഷ്ടികൾ പരസ്പരം ക�ൊടുത്തും വാങ്ങിയതുമായ ചരിത്ര
മാണുള്ളത്. സാഹിത്യത്തെപ്പോലെ ആധുനിക ചിത്ര-ശില്പകലകൾ
ഇന്നും  ജനപ്രിയമായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നാമെന്താണ്  ചെയ്യേണ്ടത്?
നമ്മുടെ സ്വകാര്യ ഇടങ്ങളിൽ രചനകൾ നിർവഹിച്ച് ആത്മസംതൃപ്തി
യടഞ്ഞാൽ മാത്രം മതിയ�ോ? അത�ോ തിരശ്ശീല വിട്ട് ജനങ്ങൾക്കരി
കിലേക്ക് ചിത്ര-ശില്പ കലകളെ ചേർത്തു നിർത്തണമ�ോ? അങ്ങനെ 
വേണമെന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
കണ്ണുണ്ടായിട്ടും കണ്ടതായി നടിക്കാത്തവർക്ക് മുന്നിൽ; കണ്ടിട്ടും 
അപരിചിതമായി അകന്നു മാറുന്നവർക്ക്  മുന്നിൽ  ഇത്  നിങ്ങൾക്ക് 
കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന്  നാം ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തണ്ടേ? ദൃശ്യ 
സാക്ഷരതയിലേക്കുള്ള അവസരം  സൃഷ്ടിക്കേണ്ടേ? അതിനുള്ള ശ്ര
മങ്ങളാണ്  അക്കാദമി നിർവഹിച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാറി നിന്ന് 
കുറ്റം  പറയുകയാവരുത്  ചെയ്യേണ്ടത്. സർഗ്ഗാത്മക നിർദ്ദേശങ്ങളുമാ
യി മുന്നിലേക്ക് വരുകയാണ് വേണ്ടത്. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ തീരുമാന
ങ്ങളും  കുറ്റമറ്റതാകണമെന്നില്ല. ഞങ്ങൾ തെറ്റ്  തിരുത്തുവാൻ  തയ്യാ
റാണ്. തെറ്റ്  പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. നിങ്ങൾ നേരിന�ൊപ്പമാണെങ്കിൽ 
ഞങ്ങൾക്കൊപ്പമേ നില്ക്കാനാകൂ എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു.
നേമം പുഷ്പരാജ്
(ചെയർമാൻ)

ലേഖനം

6

ദേശത്തിലെ
അധിനിവേശകല
ഡ�ോ. ഷാജു നെല്ലായി

ജൈ

എയിറ്റ് മെന് ഇന് ഇന്ത്യന് ആന്റ് ബര്മീസ് ക�ോസ്റ്റ്യൂം.
പത്തൊന്പതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു കമ്പനി പെയിന്റിംഗ്.

വപരിസരം എന്ന നിലയിൽ ദേശം/പ്രദേശം 
എന്നത് സാധാരണമായി ഗ്രാമത്തെ സംബന്ധി
ച്ച് നാട്ടിൻപുറം എന്നും നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ച്  അരികുവൽകൃ
തചേരി എന്നയർത്ഥത്തിലും സങ്കല്പിക്കപ്പെടാറുണ്ട് പലപ്പോഴും.
എന്നാൽ, ആഗ�ോളത അതിനെയെല്ലാം അതിലംഘിക്കുന്ന 
അധികാരരൂപത്തിന്റെ യും അധീശത്വത്തിന്റെയും സ്ഥല/
ഭാവനാപരിധിയാണ്. അതായത് ദേശം ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായും 
സാമ്പത്തികമായും ചെറിയ�ൊരു ഇടത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നുവെ
ങ്കിൽ ആഗ�ോളത രാഷ്ട്രീയമായ കേന്ദ്രീയത ആയാണ് മനസ്സി
ലാക്കപ്പെടേണ്ടത്. അതേസമയം ഒരു മാനസികാവസ്ഥ എന്ന 
നിലയിൽ ഇത്തരം പരികല്പനകളെ ആത്മനിഷ്ഠമായും വസ്തുനി
ഷ്ഠമായും സങ്കല്പനംചെയ്യാമെന്ന വലിയ സാദ്ധ്യതയുമുണ്ട്.
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ആഗ�ോളമൂലധന
വ്യവസ്ഥ മാന്യതയും
സ്ഥാനവും നൽകി
ഒരു കലാശൈലി
യെ മാനകമാക്കു
മ്പോൾ അധീശാ
ധികാരത്തിന്റെ
രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥകൂ
ടിയാണ് അതിലൂടെ
സംസ്ഥാപിതമാവു
ന്നത്.

ചെറിയ�ൊരു ഗ്രാമ-നഗരയി
ടത്തിലുള്ള ഒരാൾക്ക് താൻ 
അധിവസിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടിനെ 
അവലംബമാക്കി കലാസൃഷ്ടി 
നടത്താമെങ്കിലും ആഗ�ോളത
യെ ലക്ഷ്യമാക്കാനും അഭിസം
ബ�ോധനചെയ്യാനും കഴിയുമെ
ന്നർത്ഥം. തിരിച്ചും അത്തരം 
സാദ്ധ്യത ഉള്ളതുക�ൊണ്ടുതന്നെ 
പ്രാദേശികത/ആഗ�ോളത
എന്നീ സങ്കല്പനങ്ങൾ പരസ്പരം 
വെച്ചുമാറാവുന്ന ഒരു മന�ോനില/
സൗകര്യം ആണെന്നുവരുന്നു.
അതായത് ആത്മനിഷ്ഠതയും 
വസ്തുനിഷ്ഠതയും അത്രമാത്രം 
ഉറപ്പുള്ള ഒരു കേന്ദ്രീയതയെ 
ആശ്രയിക്കുന്നില്ലെന്നും സ്ഥലപ
രമായ ഒരവ്യക്തതയ�ോ ആദേശ
-ആഗമസാദ്ധ്യതയ�ോ അതിൽ 
സ്വയം അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും 
സുവ്യക്തം. ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ
സവിശേഷ ഇടമെന്ന ദേശത്തി
ന്റെ ആധികാരികത വസ്തുനിഷ്ഠ
തയിലൂടെ ആദേശംചെയ്യപ്പെട്ട് 
വിപുലീകൃതമായ ഒരാഗ�ോളത
യായി മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവിക
മായും ചിലപ്പോഴൊെക്ക തനതു
പാരമ്പര്യവും സംസ്കാരവും 
തകർന്നുപ�ോവാം. അല്ലെങ്കിൽ,
അപ്രസക്തമാവാം.
എന്തായാലും, ആഗ�ോളത
എല്ലായിടത്തേക്കുമായി എല്ലാ
റ്റിനുംവേണ്ടി ഒന്നിനെ മാത്രം 
ലക്ഷ്യമാക്കു ന്ന ഒരു പ്രതിഭാ
സമാണ്. പ്രാദേശികതയാ
ണെങ്കില�ോ സ്വാഭാവികമായും 
വിഭിന്നമായ തനിമകളുടെ ശ്രേ
ഷ്ഠതയുമാണ്. എന്നല്ല, ജാതി,
ഗ�ോത്രം, ഭാഷ, ഭൂവിഭാഗം,
സംസ്കാരം, പാരമ്പര്യം 
എന്നിങ്ങനെയുള്ള ജൈവാനുഭ

വങ്ങളിലൂടെ ആർജ്ജിതമാകുന്ന 
വ്യക്തിബ�ോധമായാണ് അത് 
കാണപ്പെടുന്നത്. ഇത്തരം 
മൂല്യങ്ങളെ നിരസിക്കുകയ�ോ 
മായ്ച്ചുകളയുകയ�ോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് 
പലതരത്തിൽ ആഗ�ോളത.
കലാപ്രവർത്തകരിൽ പ്രാദേ
ശികതയെന്ന അവബ�ോധം 
അതിലംഘിക്കാനുള്ള പ്രേരണ
യുണ്ടാകുന്നത് അതിനകത്ത്
തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലുംവിധം 
സുരക്ഷിതമില്ലായ്മ ബ�ോദ്ധ്യപ്പെടു
മ്പോഴ�ോ സ്വയം വിപുലമായ�ൊ
രു തുറവി പ്രതീക്ഷിക്കുമ്പോഴ�ോ 
ആണ്. പ്രാദേശികതയിലെ
ചെറിയ വ്യക്തികേന്ദ്രിത ഇട
ത്തേക്കാൾ ആഗ�ോളതയിലെ
സംഘബലത്തിന്റെയും സാ
മ്പത്തികാധികാരത്തിന്റെയും 
സാദ്ധ്യതയാണ് പലപ്പോഴും 
അവരെ വ്യാമ�ോഹിപ്പിക്കുന്നത്.
ചുരുക്കത്തിൽ പ്രാദേശികതയും 
ആഗ�ോളതയും, രാഷ്ട്രീയമായ
അതിന്റെ അധീശാധികാരബന്ധ
ങ്ങളെ മാറ്റിനിർത്തിയാൽ, ആനു
ഭവികമായ തലത്തിൽ കലാകാര
ന്മാരിൽ സാമൂഹ്യവും രാഷ്ട്രീയവും 
സാംസ്കാരികവുമായ ഒരു
തെരഞ്ഞെടുപ്പും നിർമ്മിതിയുമാ
ണെന്നു വരുന്നുണ്ട്.
ആധുനികാനന്തരം മൂന്നാംല�ോ
കരാജ്യങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്ന 
അനവധിയായ, അവാങ്-ഗാർദ് 
ഉത്തരാധുനിക കലാശൈലികളി
ന്മേൽ ഒരു മാനകഭാഷ വ്യാപി
പ്പിക്കുന്നതിൽ ആഗ�ോളമൂലധനം 
ബദ്ധശ്രദ്ധമായിരുന്നതായി
കാണാൻ കഴിയും. മെട്രോ
-ഫ�ോട്ടോ-സൂപ്പർ-മീഡിയാറ്റിക് 
റിയലിസങ്ങൾ, ഇൻസ്റ്റലേഷൻ
കലകൾ, മറ്റ് ബൃഹദ്ദാഖ്യാന
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ഇന്ത്യന് ട്രാപ്പര്, ഫ്രെഡറിക് റെമിംഗ്ടണ്,
അമേരിക്കന് പെയിന്റര്, 1889
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രൂപങ്ങൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ വന്നതാണ്. വിഭിന്ന 
സാംസ്കാരികസ മൂഹങ്ങളുടെ വ്യത്യസ്തമാർന്ന 
പാരമ്പര്യാംശങ്ങളെയും ചിന്താരീതികളെയും 
ആഗ�ോളത അതിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ചു
മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ട്. പ�ോപ്പ് മ്യൂസിക് ബ�ോബ് മാർലി
ക്ക് കലാപമായിരുന്നെങ്കിൽ ഉപരിവർഗ്ഗത്തിനത് 
അവരുടെ വർഗ്ഗതാല്പര്യവും അധീശത്വവും ഉറപ്പി
ക്കാനുള്ള ഉപാധിയാണ്. ആഗ�ോളമൂലധനവ്യവസ്ഥ 
മാന്യതയും സ്ഥാനവും നൽകി ഒരു കലാശൈലി
യെ മാനകമാക്കുമ്പോൾ അധീശാധികാരത്തിന്റെ
രാഷ്ട്രീയവ്യവസ്ഥകൂടിയാണ് അതിലൂടെ സംസ്ഥാ
പിതമാവുന്നത്. യൂറ�ോകേന്ദ്രിതമ�ോ മറ്റോ ആയ
ഇത്തരം കലാവ്യവഹാരങ്ങൾ തങ്ങളുടെ സവിശേ
ഷവും ഔദ്യോഗികവുമായ ദേശീയതാതാല്പര്യങ്ങൾ
ക�ോളനിയനന്തരരാജ്യങ്ങളിൽ അടിച്ചേല്പിക്കുന്നത് 
തുറസ്സായ വിപണി ഒരുക്കിക്കൊണ്ടാണ്. ഇത്തരം 
സാംസ്കാരിക അധീശത്വങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതി
ര�ോധപരമായി ഉടലെടുക്കുന്ന പ്രാദേശികകയിടങ്ങ
ളിലെ രാഷ്ട്രീയ കലാരൂപങ്ങൾ തമസ്കരിക്കുന്ന
തിൽവരെ ഇതേ മൂലധനം അതീവ ശ്രദ്ധാലുവാണ് 
എന്നത് മറന്നുകൂടാ.
വിപണിയുടെ സ്വാധീനം പ�ൊതുസമ്മതിയെന്ന 
അംഗീകാരമായി പരിണമിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം ല�ോ 
ക കലാകാരന്മാർ സ്വന്തം ചരിത്രത്തെയും ലക്ഷ്യ
ങ്ങളെയും മറന്നുപ�ോകുന്ന സ്ഥിതിവിശേഷംവരെ 
ഉണ്ടാകുന്നു. അങ്ങനെ മറന്നുപ�ോകാതിരിക്കുന്നവർ
ക്ക് സ്വതന്ത്രവും വ്യത്യസ്തവുമായ കലയുണ്ടാക്കാൻ 
വിപണിയെയും മറ്റനവധിയായ അതിന്റെ അധികാ
രബന്ധങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കേണ്ടിവന്നേക്കാം.
സാർവ്വദേശീയതയുടേയും അതിന്റെ കലയുടെയും മാ
നകീകരണസ്വഭാവത്തോടുള്ള പ്രതികരണമെന്ന നി
ലയിലാണ് ആധുനികകാലത്ത് വൈയക്തികമായ
കലാന്വേഷണങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിച്ചത്.
സ്വത്വാവിഷ്കാരമായാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടതെ
ങ്കിലും കർതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ ചിന്തകൾ
ഉടലെടുത്തു എന്നത് പുര�ോഗമനപരംതന്നെയായിരു
ന്നു. ആഗ�ോള സാർവ്വദേശീയതാതാൽപര്യം വ്യക്തി
യുടെ എല്ലാത്തരം സ്വത്വാവിഷ്കാര സാദ്ധ്യതകളെ
യും മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നതുക�ൊണ്ടാണ് 
ഇത്തരം കലാന്വേഷണങ്ങളെ പ്രതിര�ോധപരവും 
വിപ്ലവകരമെന്നും പറയുന്നത്.
അപക�ോളനീകരിക്കപ്പെട്ട ദേശരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ 
പാശ്ചാത്യർക്കുശേഷം അധികാരത്തിലെത്തിയ
ബൂർഷ്വാഭരണവർഗ്ഗം സവർണ്ണദേശീയതയെ 
നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ പാടുപെടുന്നതുപ�ോലെയാണ് 
സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ആഗ�ോള ദേശീയതാസങ്കല്പം.
സംസ്കാരം, മതം, ഭാഷ, വംശിമ, പാരമ്പര്യം 
എന്നിങ്ങനെ  സങ്കല്പനംചെയ്യാവുന്ന ദേശീയതാ
സ്വരൂപങ്ങളെ തകർത്തുക�ൊണ്ടാണ് ഏകമുഖമായ
ഒരു സാർവ്വദേശീയതയെ സാമ്യാജ്യത്വം വിഭാവനം

ഇന്ത്യപ�ോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കലാവ്യവഹാരം ഒട്ടൊ
ക്കെ പാശ്ചാത്യവും സവർണ്ണോന്മുഖമായതിനാൽ
തന്നെ സാർവ്വദേശീയതയും ദേശീയതയും തമ്മിലുള്ള
വൈരുദ്ധ്യം അത്ര പ്രകടമായി ഇവിടെ കാണാനാ
വില്ല. അതിനകത്തെ സ്വത്വപ്രതിസന്ധി വേണ്ടത്ര
വിമർശനാത്മകമായി പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല.

ചെയ്യുന്നത്. ഒരു സമൂഹത്തിലെ
സാർവ്വദേശീയകല അവിടുത്തെ 
പ്രൗഢ സംസ്കാരത്തിന്റെ  
മൂല്യസംഹിതയെ പിൻപറ്റി
ക്കൊണ്ടാണ് അധീശത്വം 
സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക.
ഇന്ത്യപ�ോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ 
കലാവ്യവഹാരം ഒട്ടൊക്കെ 
പാശ്ചാത്യവും സവർണ്ണോന്മുഖമാ
യതിനാൽതന്നെ സാർവ്വദേശീയ
തയും ദേശീയതയും തമ്മിലുള്ള
വൈരുദ്ധ്യം അത്ര പ്രകടമായി
ഇവിടെ കാണാനാവില്ല. അതി
നകത്തെ സ്വത്വപ്രതിസന്ധി 
വേണ്ടത്ര വിമർശനാത്മകമായി
പഠിക്കപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല.
ആധുനികപൂർവ്വസമൂഹങ്ങളി
ലെ ജനങ്ങൽക്ക് സാർവ്വലൗ
കീകതയുടെ അനുഭവങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അതി
നെക്കുറിച്ചുള്ള വിമർശനാത്മക
മായ രാഷ്ട്രീയനിരീക്ഷണങ്ങൾ
ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന വാദങ്ങൾ
പ്രബലമാണ്. വിഭിന്നങ്ങളായ
പ്രത്യയശാസ്ത്രവീക്ഷണങ്ങളെ 
അവർക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി
വന്നില്ല എന്നതുക�ൊണ്ടാകാം 
അത്. അതായത് ബഹുസ്വരതയു
മായി അവർ ഇടപഴകിയിരുന്നി
ല്ല എന്നു  വ്യക്തം. അതേസമയം,
ആധുനികകാലംമുതൽക്കേ 
ആഗ�ോളമായ സാംസ്കാരികാ
ഘാതങ്ങൾ സംഭവിച്ചതുക�ൊണ്ട് 
അക്കാലത്ത് സാർവ്വദേശീയ
താസങ്കല്പമുണ്ടായിരുന്നു എന്നു
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വ്യക്തമാണ്. എന്നാൽ ഉത്തരാ
ധുനിക കാലഘട്ടമായപ്പോൾ
സാർവ്വലൗകികതയുടെ രാഷ്ട്രീയ
-സാംസ്കാരിക കടന്നുകയറ്റ
ങ്ങൾ ച�ോദ്യംചെയ്യപ്പെട്ടുതുടങ്ങി.
ബഹുലയാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ 
ല�ോകമാണ് ഇന്നിന്റേതെന്ന് 
വിളിച്ചുപറഞ്ഞുക�ൊണ്ടാണ് അതു
സംഭവിച്ചത്.
തുടർന്ന് ഉത്തരക�ോളനീയ
വിമർശം കലയിലെ സാർവ്വദേ
ശീയസങ്കല്പനത്തെ പ്രശ്നവ
ത്ക്കരിക്കുന്നുണ്ട്. മഹത്തായ
കല കാലാതീതവും ദേശാന്ത
രീയവുമാണെന്ന വിശ്വാസം 
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മറ്റ് സംസ്കാ
രിക-ദേശീയാനുഭവങ്ങളെയും 
വീക്ഷണങ്ങളെയും നിരാകരി
ക്കലാണ്. സാർവ്വലൗകീകാ
ശയം യൂറ�ോകേന്ദ്രിതമല്ലാതെ 
മറ്റൊന്നുമല്ല. അതിനെ ഒരുതരം 
ക�ോളനിവത്ക്കരണമായി
കാണാമെങ്കിൽ അപക�ോളനീ
കരിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 
സ്വഭൂതകാലത്തെ വീണ്ടെടുക്കുക
എന്നതു സുപ്രധാനമായി വ 
രുന്നു. സ്വന്തം സ്വത്വവും ശബ്ദവും 
രൂപവും കണ്ടെടുക്കേണ്ടത് 
അങ്ങനെയാണ്; ക�ോളനീകരണ
-ആഗ�ോളവൽക്കരണശക്തികൾ
എപ്പോഴും അധിനിവിഷ്ടദേശങ്ങ
ളുടെ ഭൂതകാലത്തെയും ചരിത്ര
ത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും 
അപമൂല്യവത്ക്കരിക്കുന്നതിൽ 
ശ്രദ്ധാലുക്കളായിരിക്കും എന്നതു
ക�ൊണ്ട് വിശേഷിച്ചും
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 Pq¬
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അഖി
നാഷണല് ആര്ട്ട് ക്യാമ്പ്
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 Pq¬
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ക്യാമ്പംഗങ്ങള് അധ്യാപകര്ക്കും
അക്കാദമി അക്കാദമി ചെയര്മാനുമ�ൊപ്പം

ഇന്ത്യയിലെ പതിനാല് കലാസ്ഥാപനങ്ങളില്
നിന്നുള്ള കലാവിദ്യാര്ത്ഥികളും കേരളത്തിലെ അഞ്ച്
ഫൈന് ആര്ട്സ് ക�ോളേജുകളില് നിന്ന് തെര
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിദ്യാര്ത്ഥികളും ദേശീയ - അന്തര്
ദേശീയ തലത്തില് ശ്രദ്ധേയരായ കലാവിദഗ്ധരും
പങ്കെടുത്ത 'അഖി' നാഷണല് ആര്ട്ട് ക്യാമ്പ് 2018
ജനുവരി 15 മുതല് 21 വരെ തിരുവനന്തപുരം ഫൈന്
ആര്ട്സ്കോളേജില് നടന്നു.
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 Pq¬
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കേ

രള ലളിതകലാ അക്കാദമി
തിരുവനന്തപുരം ക�ോളേജ്  
ഓഫ് ഫൈന് ആര്ട്സുമായി സഹക
രിച്ച് നടത്തിയ ക്യാമ്പില് ചിത്രകല,
ശില്പകല, അപ്ലൈഡ് ആര്ട്ട്, പ്രി
ന്റ്മേക്കിങ്  തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങ
ളിലായാണ്  കലാപ്രവര്ത്തനങ്ങള് 
നടന്നത്. സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് സെക്ര
ട്ടറി  ശ്രീമതി. റാണിജ�ോര്ജ്ജ്  ഐ
.എ.എസ്.ക്യാമ്പ് ഉൽഘാടനം  ചെയ്തു.
കലാബ�ോധനരീതികളിലെ സമഗ്ര
മായ മാറ്റം കാലഘട്ടത്തിന്റെ അനിവാ
ര്യതയാണ്. കലാകാരന് ഉള്പ്പെടുന്ന 
സമൂഹത്തെക്കൂടി പരിഗണിച്ചുക�ൊണ്ട
ല്ലാതെ കലാപഠനം പൂര്ണ്ണമാകില്ല.
അതിന്റെ ഭാഗമാണ്ദേശീയതലത്തി
ല് നടത്തുന്ന ഇത്തരം ക്യാമ്പുകള്.
ഇന്ത്യന് ആധുനിക കലാചരിത്ര
നിര്മ്മിതികള്ക്കും സംവാദങ്ങള്ക്കും
എക്കാലവും വേദിയായിട്ടുള്ള ശാ
ന്തിനികേതന്,ബറ�ോഡ എം.എസ്.
യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ബനാറസ്  ഹിന്ദു
യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഉള്പ്പെടെയുള്ള

ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018Pq¬
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പതിനാല് കലാപഠന സ്ഥാപനങ്ങളില് നി
ന്നുള്ള അന്പത�ോളം കലാവിദ്യാര്ത്ഥികളും 
ഇന്ത്യന് സമകാലീക  കലയിലെ പന്ത്രണ്ട് 
കലാവിദഗ്ധരും പങ്കെടുത്ത ചര്ച്ചകളില്
കലാരംഗത്തെ നൂതന പ്രവണതകളും സങ്കേ
തങ്ങളും സാധ്യതകളും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.  
കലയുടെചരിത്രം, ലാവണ്യശാസ്ത്രം, ലക്ഷ്യം 
എന്നിവ വിളംബരം ചെയ്യുന്ന ഡ�ോക്യുമെ
ന്ററികളുടെ പ്രദര്ശനവും പ്രഭാഷണങ്ങളും 
ക്യാമ്പിന്റെ സായാഹ്നങ്ങളെ കൂടുതല്
സര്ഗ്ഗാത്മകമാക്കി.
കലയുടെ ഈ മഹാസംഗമം സമാപിച്ചത് 
കേരളത്തിന്റെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമ
ന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയന് സമാപന
സമ്മേളനവും കലാപ്രദര്ശനവും ഉൽഘാ
ടനം  ചെയ്തു ക�ൊണ്ടാണ്.കലാകാരന്മാർ
സമകാലിക സാമൂഹ്യസാഹചര്യങ്ങള�ോട്  
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാട് സ്വീകരിക്കേ
ണ്ടത് കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണെന്ന് 
മുഖ്യമന്ത്രി ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു. ആധുനികസമൂഹം 
അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അസഹിഷ്ണുതാപരമായ
ജീര്ണ്ണതയെ പ്രതിര�ോധിക്കാന് കലാ
കാരന്മാര്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് 
പ�ൊതുസമൂഹവുമായി കലാകാരന്മാര് 
കൈക�ോര്ക്കണം. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതായാ
ല് കലാജീവിതമില്ലെന്നും,കലാകാരന്മാര് 
ഇത്രയേറെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്ന മറ്റൊരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല എന്നും 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മലബാര് മേഖലയില്
ഒരു ഫൈന് ആര്ട്സ്  ക�ോളേജ് വേണമെ
ന്ന ആവശ്യം സര്ക്കാര് അനുഭാവപൂര്വ്വം 
പരിഗണിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം ചടങ്ങില്
പറഞ്ഞു.സമാപന സമ്മേളനത്തില് കേരള 
ലളിതകലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം 
ചന്ദ്രന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. ചെയർമാൻ 
നേമം പുഷ്പരാജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
പുര�ോഗമന കലാസാഹിത്യ സംഘം 
ജനറല് സെക്രട്ടറി പ്രൊഫ. വി.എന്. മുരളി,
ലളിതകലാ അക്കാദമി നിര്വ്വാഹകസമിതി
അംഗങ്ങളായ കാരക്കാമണ്ഡപം വിജയകു
മാര്, ബൈജുദേവ്തി രുവനന്തപുരം ഫൈന്
ആർട്സ് ക�ോളേജ് പ്രിന്സിപ്പാള് പ്രൊഫ.
ടെന്സിങ്ങ് എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.
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മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രീ. പിണറായി വിജയന് സമാപന സമ്മേളനവും കലാപ്രദര്ശനവും ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

"ആധുനികസമൂഹം അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അസഹി
ഷ്ണുതാപരമായ ജീര്ണ്ണതയെ പ്രതിര�ോധിക്കാന്
കലാകാരന്മാര്ക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട്. അതിന് പ�ൊ
തുസമൂഹവുമായി കലാകാരന്മാര് കൈക�ോര്ക്ക
ണം. സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതായാല് കലാജീവിതമില്ല.
കലാകാരന്മാര് ഇത്രയേറെ പ്രതിസന്ധി നേരിട്ടു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിട്ടില്ല"
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അഖി ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്തവര്
പെയിന്റിംഗ്

ഉജ്ജ്വല് കെ.സി., സിത്താര കെ.വി.,
വൈശാഖ്, ആദര്ശ് നാരായണന്, സപ്ന
കുമാരി, സിമ്രാന് ദ�ോഗ്ര, രാജാ, സുനില്
കുമാര് പട്ടേല്, സ്തുതി ബി. ബാവ്സര്,
നിതിന് ബി.എസ്., വിരേന്ദ്രകുമാര് മൗരി,
ഭവന് ജ�ോണ്സണ്, ആര്യ ടി. മ�ോഹന്.

ശില്പം

വിഷ്ണു രാജ്, സജിന് എസ്.എസ്. ഗ�ോകുല്
ആര്, സബിത കെ, അനന്തു ബി.എല്,
ചാരന് ഡക�ോതവ്, റ�ോഷന് കുമാര് 
പണ്ഡിറ്റ്, അകന്ക്ഷ അഗ്രവാള്, എ.
താളമുത്തു, ജയേന്ദ്രകുമാര് യാദവ്, മുഹമ്മദ് 
തല്ഹ വാഹിദ്, പ്രസന്ന ലക്ഷ്മി ത�ോറ്റ
പ്പള്ളി, ആകാശ് ബാബു, അനുശ്രീ സി.,
വിവേക് എസ്.,

പ്രിന്റ്മേക്കിംങ്ങ്

മനു എം.എസ്., കാര്ത്തിക കൃഷ്ണ
ഹെഡ്ജ്, അര്ജ്ജുന് സിംഗ് രപുട്, സായ് 
പ്രസന്ന, അര്ച്ചനാ ദാസ്, അക്ഷിത ഭട്ടാ
ചാര്യ, നിഷ ടി.എസ്., സാഗരിക സാഗര്

അനിമേഷന്

നൗഫന് എം.,  മണിക്കണ്ഠന്, ശ്രീരാഗ് 
എ.എസ്., ഹരീഷ് ഗംഗാധര് ഹെഡ്ജ്,
ദുട്ടരാജ് എം. നായിക്, ജിറ്റോ ജ�ോസഫ്,
രേവതി മുരുകന്

വിഡിയ�ോഗ്രഫി

രാഹുല് എം.വി., ആദിത്യ രാജ്, അഭി
ഗ്യന് ജെറ്റ്ലി, യസ്മാസ്വി ശര്മ്മ, കൃഷ്ണ
സിംഗ്, അക്ഷയ് ആര്.

റിസ�ോഴ്സ് പേഴ്സണ്

ഇന്ദ്രപ്രമിത് റ�ോയ്, ടി.വി. സന്തോഷ്,
അനന്ത് നിക്കം, പ്രൊസന്ജിത് ഗാംഗുലി,
കെ.ജി. ജയന്, ശാന്തി സ്വരൂപിണി, സുമി
ത്അബ്ബാ പാല്, ആര്. നന്ദകുമാര്, ടി.വി.
മധു, ശിവജി കെ. പണിക്കര്

വളണ്ടിയര്

മിഥുന് കെ., ഷിംലിത് ലാല്, മീര,
അശ്വതി കുമാരി, അജ്നാസ്, ജിഷ്ണുരാ
ജ്, ആതിര കെ.വി., ലക്ഷ്മിപ്രിയ പി.,
പ്രണവ്, അഭിഷേക്, തുഷാര, ലിജിന്,
അജിന്, അഭിരാം ടി.വി., ദില്നാഥ്,
ദേവനാഥ്, ദ്യശ്വിന്, ശ്രീഹരി വി.കെ,
തനത, വിദ്യാദേവി, അഭിമന്യു, രഞ്ജിത്ത്.
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 Pq¬
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മൈലാടി
കരിങ്കല്
ശില്പക്യാമ്പ്

കേ

രള ലളിതകലാ അക്കാ
ദമി തിരുവനന്തപുരം 
ക�ോളേജ് ഓഫ് ഫൈന് ആര്ട്സു
മായി സഹകരിച്ച് സംസ്ഥാന
കരിങ്കല് ശില്പകലാ ക്യാമ്പ് 
മൈലാടിയില് സംഘടിപ്പിച്ചു.  
വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് കരിങ്കല് ശില്പ
നിര്മ്മാണ രീതികള് നേരിട്ട് 
മനസ്സിലാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി പര
മ്പരാഗത ശില്പികള് താമസിക്കുന്ന 
ഗ്രാമമായ മൈലാടിയില് സംഘടി
പ്പിച്ച ക്യാമ്പ് പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം 
വെച്ചത് കൃഷ്ണ ശില (ഗ്രാനൈറ്റ് )
യിൽ പ്രതിബിംബം നിര്മ്മിച്ചെടു
ക്കുന്ന പരമ്പരാഗത സാങ്കേതിക
വിദ്യ ഗ്രഹിക്കുവാനാണ്. ജനുവരി
10ന് പരമ്പരാഗത ശില്പി ലക്ഷമ
ണന് ആചാരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത
ക്യാമ്പില് കേരളത്തിലെ വിവിധ
ആര്ട്സ് ക�ോളേജുകളില് നിന്നു
ള്ള പത്ത് വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് 
പങ്കെടുത്തത്. ശില്പി വി.കെ.
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രാജന്, പ്രമ�ോദ് ശര്മ്മ (ഡയറക്ടര്,
ഇന്ദിരാഗാന്ധി രാഷ്ട്രീയ മാനവ് സംഗ്ര
ഹാലയ, ഭ�ോപ്പാല്) എന്നിവര് വിദഗ്ദ
ശില്പികളായി പങ്കെടുത്തു .  അക്കാദമി
നിര്വ്വാഹക സമിതി അംഗം കാരക്കാ
മണ്ഡപം വിജയകുമാര്, തിരുവനന്തപു
രം ക�ോളേജ് ഓഫ് ഫൈന് ആര്ട്സ് 
പ്രിന്സിപ്പല് പ്രൊഫ. ടെന്സിംങ്ങ് 
ജ�ോസഫ്, മാവേലിക്കര ആര്.ആര്.
വി. സെന്റര് ഫ�ോര് എക്സലന്സ് 
ഇന് വിഷ്വല് ആര്ട്സിന്റെ ഡയറക്ടര് 
പ്രൊഫ. കെ.സി. ചിത്രഭാനു എന്നിവര് 
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് സംബന്ധിച്ചു.
അവനവനിലെ ഊര്ജ്ജം മാറ്റപ്പെടു
ന്നതിന്റെ ഉദാഹരണമാണ് വളരെ 
അടുക്കും ചിട്ടയ�ോടും നടന്ന ഈ കരി
ങ്കല് ശില്പ ക്യാമ്പെന്നും, ഓര�ോ ശില്പ
ങ്ങളിലും നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്ന ഊര്ജ്ജം 
കാഴ്ചക്കാര്ക്ക് തിരിച്ചറിയാന് കഴിയു
മെന്നും ക്യാമ്പ് നയിച്ച വി.കെ. രാജന്
പറഞ്ഞു.
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ക്യാമ്പംഗങ്ങള്

ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്തവര്
അഖില് എസ്, ഷാമിന് എസ്, സൂര്യനാഥ് വി.കെ., പ്രഭുദേവ് എസ്,
ഷന�ോജ് പി.സി., സ്വരാജ് കഫൂര്, ദീപക് പി.കെ., രമേഷ് ആര്.,
അജിത പി.കെ., സെബിന് ജ�ോസഫ്.

റിസ�ോഴ്സ് പേഴ്സണ്

പ്രമ�ോദ് ശര്മ്മ, വി.കെ. രാജന്

ക�ോ-ഓഡിനേറ്റര്

ഭഗത് സിംഗ് ഇ.കെ.

ശില്പകലാ ക്യാമ്പ് ഉല്ഘാടന ചടങ്ങില് നിന്ന്
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ചുമരിലെഴുതിയ
തസ്രാക്

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി, ഒ.വി. വിജയന്
സ്മാരക സമിതിയുമായി സഹകരിച്ച് 2018 ഫെബ്രു
വരി 19 മുതല് 22 വരെ പാലക്കാട് തസ്രാക്കില്
'തസ്രാക് ' ചുമര് ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ചെയര്മാന് നേമം 
പുഷ്പരാജ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില് കേരള 
സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖന്  
ക്യാമ്പ് ഉല്ഘാടനം ചെയ്തു.  സ്മാരകങ്ങള് ഒരിക്കലും 
മ്യൂസിയം പ�ോലെ ചലിക്കാതെ നില്ക്കുന്ന ഒന്നായി തീ
ര്ക്കരുത് മറിച്ച് ചിന്തക്ക് വേദിയ�ൊരുക്കുന്നതായിരി
ക്കണം എന്ന് വൈശാഖന് സൂചിപ്പിച്ചു. ചിത്രകാരന്മാ
ര് ഒ.വി. വിജയന് ചെയ്തതുപ�ോലെ സൗന്ദര്യപരമായ
സ്ഥലരാശിയാക്കി ഖസാക്കിന്റെ ചുമര്ചിത്രങ്ങളെ  
മാറ്റണമെന്നും ഉല്ഘാടനപ്രസംഗത്തില് അദ്ദേഹം 
പറഞ്ഞു. ഒ.വി. വിജയന് സ്മാരക സമിതി സെക്രട്ടറി
ടി.ആര്. അജയന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.  കേരള ലളിത
കലാ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന്, ഒ.വി.
വിജയന് സ്മാരക സമിതി ചെയര്മാന് നാരായണദാ
സ്, അക്കാദമി നിര്വ്വാഹകസമിതി അംഗം ബൈജു
ദേവ് എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു.
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10 ചിത്രകാരന്മാര്ക്കായി
10 ചുവരുകളാണ് 
അക്കാദമി ഒരുക്കിയത്.
ഖസാക്കിന്റെ
ജീവനാഡികളായ
രവിയും അപ്പുകിളിയും മറ്റും 
ചുവരുകളില് പുനര്ജ്ജനിച്ചു.
ക്യാമ്പില് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ
വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്
നിന്നുള്ള ചിത്രകാരന്മാരായ  
അജിതന് പുതുമന,
അരുണ്ജിത്ത് പഴശ്ശി,
അശ�ോക കുമാര്,
കെ.ആര്. ബാബു,
ബസന്ത് പെരിങ്ങോട്,
കെ.യു. കൃഷ്ണകുമാര്,
കൃഷ്ണന് മല്ലിശ്ശേരി,
മണികണ്ഠന് പുന്നക്കല്,
സാജു തുരുത്തില്,
സുരേഷ് മുതുകുളം
എന്നിവര് പങ്കെടുത്തു

21

തസ്രാക്ക്യാമ്പിലെ ദൃശ്യങ്ങള്
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മ

തസ്രാഖ് എന്റെ
ചുറ്റിലുമുണ്ടായിരുന്നു
അജിതൻ പുതുമന
(ചിത്രകാരൻ)

ലയാള സാഹിത്യല�ോകത്തിന് 
പുതിയ മാനങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച
എഴുത്തുകാരനാണ് ഒ.വി.വിജയൻ.
ആ വലിയ എഴുത്തുകാരനെ കൂടുതൽ 
മനസ്സിലാക്കാൻ കൂടെ ഉതകുന്നതായി
രുന്നു ലളിതകലാ അക്കാദമി സംഘടി
പ്പിച്ച ' തസ്രാക്ക് ' ക്യാമ്പ്. ചിത്രകാരൻ  
എന്ന നിലയിലുള്ള ഇത്രയും കാലത്തെ 
ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒരേടാ
യിരുന്നു തസ്രാക്കിൽ അനുഭവിക്കാൻ 
കഴിഞ്ഞത്. ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസം 
പ�ോല�ൊരു ന�ോവലിനെ ഒരു ചിത്രമാ
ക്കുക എന്നത് തീർച്ചയായും ക്ലേശകരമാ
ണ്. പക്ഷെ വിജയൻറെ അതുല്യമായ
ആഖ്യാന ശൈലി എന്റെ ജ�ോലിയെ 
വളരെ അനായാസമാക്കി തീർത്തു.
ഖസാക്കിന്റെ ഇതിഹാസത്തിന്റെ
പത്ത്  മുതൽ പതിനഞ്ചുവരെയുള്ള
അധ്യായങ്ങളെയാണ് ഞാൻ എന്റെ
ചിത്രത്തിലേക്ക് ക�ൊണ്ടുവന്നത്.
നൈജാമലി, നീലി, കുട്ടാപ്പു നരി എന്നെ 
കഥാപാത്രങ്ങളെ കൂടാതെ ന�ോവലിലെ
മുഖമുദ്രയായ കാറ്റും, ഷെയ്ഖ് തങ്ങളു
ടെ പ്രേതവും, മയിലുകളും , തുമ്പികളും 
എല്ലാം ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ശ്ര
മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത�ൊക്കെ അവിടെ എന്റെ
ചുറ്റിലും ഉണ്ടായിരുന്നു.ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന 
മൈമുന തുടങ്ങിയ കഥാപാത്രങ്ങളും 
ന�ോവലിൽ ഉടനീളമുള്ള ഗ്രാമീണതയും 
എനിക്കവിടെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
ന�ോവലിലെ നിഗൂഢതയുണർത്തുന്ന 
പ്രദേശങ്ങളായ കൂമൻകാവും,ചിതലിമ
ലയും, മിനാരങ്ങളും, പനകളുമ�ൊക്കെ 
ഒരു ന�ോവലിനെ ചിത്രത്തിലേക്കാക്കി 
മാറ്റുന്നതിൽ വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ക്യാമ്പിലെ സൗഹൃദങ്ങളും, ആ ചുറ്റുപാ
ടും ക്യാമ്പിലെ ചിത്രരചനയെ വളരെയേ
റെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത�ൊക്കെയും 
ക്യാമ്പിനെ പ്രിയപ്പെട്ടതാക്കുന്നു.
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കെ.യു. കൃഷ്ണകുമാര്

സാജു തുരുത്തില്

കെ.ആര്. ബാബു

23

കൃഷ്ണന് മല്ലിശ്ശേരി

മണികണ്ഠന് പുന്നക്കല്

ബസന്ത് പെരിങ്ങോട്

അജിതന് പുതുമന

അരുണ്ജിത്ത് പഴശ്ശി

അശ�ോക കുമാര്

സുരേഷ് മുതുകുളം
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കഥ കടന്ന്
വരകള്ക്കിടയിലേക്ക്

CAMP
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രാജീവന് പാറയില്
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ദേശാഭിമാനി കണ്ണൂരില് സംഘടിപ്പിച്ച ടി. പത്മനാഭന് സാംസ്കാരിക�ോത്സവത്തിന്റെ
ഭാഗമായി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി 'കഥ കടന്ന് വരകള്ക്കിടയിലേക്ക് 'എന്ന പേരില്  
ടി. പത്മനാഭന് കഥകളുടെ ഇല്ലസ്ട്രേഷന്  ക്യാമ്പ് കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ പയ്യാമ്പലത്ത്  സം
ഘടിപ്പിച്ചു. ഗിരീഷ് കുമാർ. എം.പി., മഹേഷ് ചന്ദ്രൻ, പ്രദീപ് കുമാർ, രാജീവൻ പാറയിൽ,
രാഗേഷ് പുന്നോൽ, രാഗേഷ്. വി.ആർ., എം. സി. സജീവ്, കെ. സതീഷ്, സുരേഷ് കുമാർ,
സുരേഷ് പാനൂർ തുടങ്ങി പത്തോളം  കലാകാരന്മാരും അഭിജിത് മഹേഷ്, അഖിൽ. കെ.ടി.,
റിങ്കു അഗസ്റ്റിൻ, സംഗീത് മ�ോഹൻ തുടങ്ങിയ കലാ വിദ്യാർത്ഥികളുമാണ് ക്യാമ്പിൽ പങ്കെ
ടുത്തത്. മാര്ച്ച് 2 മുതല് 4 വരെ നടന്ന ക്യാമ്പ് ചിത്രകാരന് കെ.കെ.മാരാര് ഉല്ഘാടനം 
ചെയ്തു. കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി നിര്വ്വാഹക സമിതി അംഗം എബി.എന്. ജ�ോസഫ്,
ജനറല് കൗണ്സില് അംഗം പി.വി. ബാലന്, നാരായണന് കാവുമ്പായി എന്നിവര് ചടങ്ങി
ല് പങ്കെടുത്തു.

ഗിരീഷ് കുമാര്
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ക്യാമ്പംഗങ്ങള് അക്കാദമി ഭാരവാഹികള്ക്കൊപ്പം

വാക്കുകള്ക്കിടയിലെ
അര്ദ്ധവിരാമങ്ങള്,
മൗനങ്ങള്
രാജീവൻ പാറയിൽ
(ചിത്രകാരൻ)

ചി

ത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും കഥയ്ക്കും കവിതയ്ക്കുമ�ൊക്കെ നിമിത്ത
മാകാറുണ്ട്, അതുപ�ോലെ കഥകളും കവിതകളും ചിത്ര
-ശില്പ സൃഷ്ടികൾക്ക് ഊർജ്ജം പകരുന്നതും അസാധാരണമല്ല.
ദേശാഭിമാനി പുരസ്കാരത്തിന് അർഹനായ കഥാകാരൻ 
ടി.പത്മനാഭനെ ആദരിക്കുന്നതിനായി കണ്ണൂരിൽ ഒരുക്കിയ സാം
സ്കാരിക�ോത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
സംഘടിപ്പിച്ച ടി. പത്മനാഭൻ കഥകളുടെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ക്യാമ്പ് 
"കഥകൾ കടന്ന് വരയിലേക്ക് " കഥകൾ എങ്ങനെ ചിത്രങ്ങൾക്ക് 
കാരണമാകുന്നു എന്നതിന്റെ നേർക്കാഴ്ചയായി.
ചിത്രകാരന്മാർ, ചിത്രകലാ വിദ്യാർത്ഥികൾ തുടങ്ങി പതി
നാല�ോളം പേരാണ് മൂന്നുദിവസത്തെ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തത്.
ഓര�ോരുത്തരും നാല�ോ, അതിലധികമ�ോ ചിത്രങ്ങൾ ക്യാമ്പിൽ 
ചെയ്തു. വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ശൈലികളാലും, മീഡിയങ്ങളാലും 
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ഒരിക്കൽപ്പോലും അന്യതാ
ബ�ോധം അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല.
വായനക്കാരനിലൂടെ വളരുകയും
പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന പത്മ
നാഭൻ കഥകൾ വായനക്കാരന്
സ്വന്തമായ ഒരിടം നൽകുന്നു.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ ആ കഥകൾ
ക്ക് ചിത്രീകരണം നടത്തുമ്പോൾ
യഥാതഥമായ രംഗ ചിത്രീകരണ
ത്തെക്കാൾ, കഥയുടെ ആകെ
ത്തുക അഥവാ വായനക്കാരന്റെ
മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവചിത്രീ
കരണമാണ് കൂടുതൽ ഫലപ്രദം.

ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു സൃഷ്ടികൾ. പത്മനാഭൻ 
കഥകളായ ശേഖൂട്ടി, പ്രകാശം പരത്തുന്ന 
പെൺകുട്ടി, മഖൻസിങ്ങിന്റെ മരണം, ഗ�ോട്ടി,
ലക്ഷ്മി, കടയനല്ലൂരിലെ ഒരു സ്ത്രീ, കാലവർ
ഷം, അശ്വതി, നിധി ചാലാ സുഖമാ, പാറപ്പു
റത്തെ വീട് തുടങ്ങി ശ്രദ്ധേയമായ അനേകം 
കഥകൾ ചിത്രകാരന്മാർ അവരുടെ സർഗ്ഗ
സൃഷ്ടിക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്തു. പത്മനാഭൻ 
കഥകൾ കടിച്ചാൽ പ�ൊട്ടാത്ത വാക്കുകൾ
ക�ൊണ്ട് ഒരിക്കൽപ്പോലും വായനക്കാരനെ 
പരീക്ഷിക്കുവാൻ മുതിരുന്നില്ല. കഥാകാരന്റെ
ആത്മാംശമുള്ള മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തോട�ൊ
പ്പം നമുക്ക് സുപരിചിതരായ മറ്റ് കഥാപാ
ത്രങ്ങളെയും കാണാം. വായനക്കാരനിലൂടെ 
വളരുകയും പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യുന്ന 
പത്മനാഭൻ കഥകൾ വായനക്കാരന് സ്വ
ന്തമായ ഒരിടം നൽകുന്നു. വായനക്കാരന് 
ഒരിക്കൽപ്പോലും അന്യതാബ�ോധം അനുഭവ
പ്പെടുന്നില്ല. വാക്കുകൾക്കിടയിലുള്ള അർ
ദ്ധവിരാമങ്ങൾ..മൗനങ്ങൾ.. എല്ലാംതന്നെ 
ആസ്വാദകന് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാനുള്ള
അവസരം നൽകുന്നു. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ 
പത്മനാഭൻ കഥകൾക്ക് ചിത്രീകരണം 
നടത്തുമ്പോൾ യഥാതഥമായ രംഗ ചിത്രീ
കരണത്തെക്കാൾ, കഥയുടെ ആകെത്തുക
അഥവാ വായനക്കാരന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന 
അനുഭവചിത്രീകരണമാണ്  കൂടുതൽ ഫലപ്ര
ദം എന്നുത�ോന്നുന്നു.

ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്ത കലാകാരന്മാരെ 
സ്വാധീനിച്ച കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി എടുത്തുപറ
യേണ്ടതുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെ
ട്ടത് മാരാർ മാഷിന്റെ (കെ.കെ. മാരാർ)   27
ഉൽഘാടന പ്രസംഗമാണ്. പത്മനാഭൻ 
കഥകളിലൂടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കു
കളുടെ  സഞ്ചാരവും, അത�ോട�ൊപ്പം നമ്മുടെ 
നാടിന്റെ ചരിത്രത്തെ സ്പർശിച്ചുക�ൊണ്ടുള്ള
വിവരണങ്ങളും പഠനാത്മകവും, ചിന്തോ
ദ്ദീപകവുമായിരുന്നു. അതുപ�ോലെ ദേശാഭി
മാനി സബ് എഡിറ്റർ ശ്രീ. നാരായണൻ 
കാവുമ്പായി ടി. പത്മനാഭനെ കഥാകാരൻ 
എന്ന നിലയിലും വ്യക്തി എന്ന നിലയിലും 
പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ക്യാമ്പംഗങ്ങൾ
ക്ക്  ഒരു പുതിയ  ദിശ കാട്ടിത്തന്നു. മറ്റൊരു
പ്രധാന ഘടകം പയ്യാമ്പലം എന്ന സ്ഥലം 
തന്നെയായിരുന്നു. അറബിക്കടലിന്റെ
വിശാലമായ തീരത്ത് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന 
പാർക്കിൽ കാനായി കുഞ്ഞിരാമന്റെ
ശില്പങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തണൽ മരങ്ങളുടെ 
താഴെ മാർച്ച് മാസത്തിലും നല്ല തണുത്ത 
കാറ്റേറ്റാണ് എല്ലാവരും ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത്.
ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന  എബി മാഷ് 
(എബി. എൻ. ജ�ോസഫ് ) മുഴുവൻ സമയവും 
കലാകാരന്മാരുടെ ക്ഷേമം അന്വേഷിച്ചും,
കുശലാന്വേഷണം നടത്തിയും സജീവമായി
കൂട്ടുനിന്നത് കലാകാരന്മാർക്ക് അനുകൂല 
ഘടകമായിരുന്നു. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ചി
ത്രകാരന്മാരുമായി ഗൗരവമേറിയ ചർച്ചകൾ
നടന്നു.
പാർക്കിലെ സന്ദർശകർക്ക് ക്യാമ്പിലെ
രചനാവേളകൾ കൗതുകവും അത്ഭുതവും 
ജനിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. ആളുകൾ
ചിത്രകാരന്മാരുമായി വളരെ സജീവമായി
ഇടപെട്ടുക�ൊണ്ടിരുന്നു. അനേകം ചിത്ര
കാരന്മാരും സാഹിത്യകാരന്മാരും ക്യാമ്പ് 
സ്ഥിരമായി സന്ദർശിച്ചു. കേരളത്തിലെ
ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ രംഗത്ത് സജീവമായി ഇടപെ
ട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന കെ.സതീഷ്, എം.എസ്.
സുരേഷ് കുമാർ, പ്രദീപ് കുമാർ, മഹേഷ് 
ചന്ദ്രൻ ,ഗിരീഷ് കുമാർ, രാഗേഷ് കുമാർ
എന്നിവരുടെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയും 
രചനാ തന്ത്രങ്ങളും മറ്റ് ചിത്രകാരന്മാർക്ക് 
പ്രച�ോദനവും പഠനത്തിന് ഉതകുന്നതുമാ
യിരുന്നു. ഈ ഘടകങ്ങള�ൊക്കെ മികച്ച
സൃഷിടികൾ ഉണ്ടാക്കുവാൻ സഹായകമാ
യി.  പയ്യാമ്പലം ക്യാമ്പിലെ സൃഷ്ടികൾ
ടി.പത്മനാഭൻ സാംസ്കാരിക�ോത്സവത്തിലും,
പിന്നീട് തൃശ്ശൂർ, ക�ൊല്ലം എന്നിവിടങ്ങളിലും 
പ്രദർശിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.
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ചിത്രകലാക്യാമ്പ്
ചങ്ങനാശ്ശേരി സെന്റ് ജ�ോസഫ്
ക�ോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്

കേരള  ലളിതകലാ അക്കാദമി ചങ്ങനാശ്ശേരി
സെന്റ്  ജ�ോസഫ് ക�ോളേജ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണി
ക്കേഷനുമായി സഹകരിച്ച് ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് 
നടത്തി. മാര്ച്ച് 5 മുതല് 9 വരെ ക�ോളേജ് 
അങ്കണത്തില് നടന്ന ക്യാമ്പ് ചങ്ങനാശ്ശേരി
അതിരൂപത ആര്ച്ച് ബിഷപ്പ് എമിരിത്തൂസ് 
മാര് ജ�ോസഫ് പൗവ്വത്തില് ഉൽഘാടനം  
ചെയ്തു. കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ചെയ
ര്മാന് നേമം പുഷ്പരാജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
ഫാ. ജ�ോസഫ് പൗവ്വത്തില്, ഫാ. ആന്റണി
എത്തയ്ക്കാട്, ത�ോമസ് ജ�ോസഫ്, സെബാസ്റ്റ്യന്
മാത്യു മണമേല് എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.
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പാര്ത്ഥസാരഥി വര്മ്മ, സാനന്ദരാജ്,
സുധയദാസ്, എ.ടി. ദുര്ഗ്ഗാദാസ്, അക്ഷയ് 
എന്.പി., ടി.കെ. അനില്, അശ്വതി
ബൈജു, ദീപ ഗ�ോപാല്, സദാനന്ദന്
ചങ്ങനാശ്ശേരി, സുരേഷ് കൂത്തുപറമ്പ്,
സതീഷ് പറക്കോട്, എം.എസ്. വിനേദ് 
എന്നീ കലാകാരന്മാര്ക്ക് പുറമെ സെന്റ്  
ജ�ോസഫ് ക�ോളേജില് നിന്നും അര്ഷാദ് 
പി.കെ., ഇന്ദു അജയ്, റ�ോണി ലിന്സണ്,
സൂര്യഗായത്രി എ., വൈഗനാഥ് വി.ആര്
എന്നീ വിദ്യാര്ത്ഥികളും ക്യാമ്പില് പങ്കെ
ടുത്തു.
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വാക്കും വര്ണ്ണങ്ങളും

സാ

ഹിത്യ പ്രവര്ത്തക സഹകരണ സംഘം 
മാര്ച്ച് 1 മുതല് 5 വരെ ക�ൊച്ചിയില് വെച്ച് 
സംഘടിപ്പിച്ച അന്തര്ദ്ദേശീയ പുസ്തക�ോത്സവത്തിന�ോ
ടനുബന്ധിച്ച്  കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി 'വാക്കും
വര്ണ്ണങ്ങളും' ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ക്യാ
മ്പില് അഭിരാഗ്, അവണവ് നാരായണന്, ദീപ, മിനി
എന�ോക്, സജീവ്, സലീഷ്, ഡ�ോ. ഷാജു നെല്ലായി,
ഷിബി ബാലകൃഷ്ണന്,  സുജിത് വി.സി., സുനില് ലിനസ് 
ഡെ., സുരേഷ് പണിക്കര്, ടി.ടി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, വിജില്,
വില്ഫ്രെഡ് കെ.പി., വേണു എരമല്ലൂര് എന്നീ കലാകാര
ന്മാര് പങ്കെടുത്തു.  
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'വാക്കും വര്ണ്ണങ്ങളും'
.
സാഹിത്യ പ്രവര്ത്തക സഹകരണ സംഘം മാര്ച്ച് 1 മുതല് 5
വരെ ക�ൊച്ചിയില് വെച്ച് സംഘടിപ്പിച്ച അന്തര്ദ്ദേശീയ പുസ്തക�ോത്സവ
ത്തിന�ോടനുബന്ധിച്ച്  കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി 'വാക്കും വര്ണ്ണങ്ങ
ളും' ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.  ക്യാമ്പില് അഭിരാഗ്., അവണവ് 
നാരായണന്., ദീപ., മിനി എന�ോക്., സജീവ്., സലീഷ്., ഡ�ോ. ഷാജു
നെല്ലായി., ഷിബി ബാലകൃഷ്ണന്.,  സുജിത് വി.സി., സുനില് ലിനസ് 
ഡെ., സുരേഷ് പണിക്കര്., ടി.ടി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്., വിജില്., വില്ഫ്രെഡ് 
കെ.പി., വേണു എരമല്ലൂര് എന്നീ കലാകാരന്മാര് പങ്കെടുത്തു.  മാര്ച്ച് 9ന് 
രാവിലെ 10ന് 'കല-സമൂഹം-ഫാസിസം' എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പ
ദമാക്കി നടന്ന സെമിനാറില് സുനീത് ച�ോപ്ര, സദാനന്ദ മേന�ോന്,
എം.എല്.ജ�ോണി, പി.സുധാകരന് എന്നിവര് പ്രബന്ധങ്ങള് അവതരിപ്പി
ച്ചു.
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മാര്ച്ച് 9ന് രാവിലെ 10ന് 'കല-സമൂഹം-ഫാസിസം' എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി
നടന്ന സെമിനാറില് സുനീത് ച�ോപ്ര, സദാനന്ദ മേന�ോന്, എം.എല്.ജ�ോണി, പി.സുധാ
കരന് എന്നിവര് പ്രബന്ധങ്ങള് അവതരിപ്പിച്ചു.
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സുജിത് വി. ടി.

കലയുടെ പൂരത്തിൽ
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കാഴ്ചയുടെ വസന്തം

കല�ോത്സവ നഗരിയില്
ചിത്രപവലിയന്
ഹരിതഭാവിക്കൊരു നേര്വര
സംസ്ഥാന സ്ക്കൂള് കല�ോത്സവ വേദിയില് ഹരിത
പ്രതീക്ഷകളും ആശങ്കകളും പങ്കുവെക്കാനും പ്രകടി
പ്പിക്കുവാനും വേണ്ടി കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
'ഹരിതഭാവിക്കൊരു നേര്വര' എന്ന വിഷയത്തില്
കല�ോത്സവ നഗരിയില് കൂട്ട ചിത്രരചനാ ക്യാമ്പ്
സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫൈന് ആര്ട്സ് ക�ോളേജിലെ
വിദ്യാര്ത്ഥികളും, അധ്യാപകരും, കല�ോത്സവ
നഗരിയിലെ സന്ദര്ശകരും, അക്കാദമി ഭാരവാഹിക
ളും ഉള്പ്പെടെ 100ഓളം പേര് നൂറ് മീറ്റര് ക്യാന്വാ
സില് ഹരിത പ്രതീക്ഷകളുടെയും ആശങ്കകളുടെയും
നേര്ഛായയ�ൊരുക്കി. സമകാലീന സാഹചര്യത്തില്
പ്രകൃതിയ�ോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഓര്മ്മപ്പെടുത്തുന്ന
അക്കാദമിയുടെ ചിത്രരചനാ ക്യാമ്പ് കല�ോത്സവനഗ
രിയിലെ ആവേശകാഴ്ചയായിരുന്നു.

തൃശ്ശൂരില് നടന്ന സംസ്ഥാന സ്കൂള് കല�ോ
ത്സവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ദൃശ്യകലയിലെ
സമകാലിക രീതികളെ കാഴ്ചക്കാര്ക്ക്
പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കേരള ലളിതക
ലാ അക്കാദമി ചിത്രപ്രദര്ശന പവലിയന്
ഒരുക്കി. ആറങ്ങോട്ടുകര ചിത്രകലാ ക്യാമ്പി
ലെ മുഴുവന് ചിത്രങ്ങളും പുലരി സംസ്ഥാന
ചിത്രരചനാ ക്യാമ്പിലെ തെരഞ്ഞെടുത്ത
ചിത്രങ്ങളുമാണ് പ്രദര്ശിപ്പിച്ചത്. തേക്കിന്കാ
ട് മൈതാനിയില് ഒരുക്കിയ ചിത്രപ്രദര്ശന
പവലിയന് കല�ോത്സവദിനങ്ങളില്
മുഴുവന് സമയവും പ്രവര്ത്തിച്ചു. വര്ണ്ണകാ
ഴ്ചയ�ൊരുക്കി ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ
സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രശാലയും കല�ോത്സവന
ഗരിയിലുണ്ടായിരുന്നു. സുമേഷ് കെ.എസ്.,
ശരത്ത് പി., അബ്ദുള് സലീം, രജീഷ് കെ.,
വിജയകുമാര് പി.വി., വേണുഗ�ോപാല് ടി.ജി.,
മിഥുന് മ�ോഹന്, അജയകുമാര് പി.എസ്.,
പ്രശാന്ത് ഗിരീഷ് വി., ജയന് കെ.ടി.,
വിജയകുമാര് കെ.എ., ഗിരീശന്, ദാമ�ോദ
രന് നമ്പിടി, ഗ�ോപു പട്ടിത്തറ, ഗണേഷ്
വി.വി., രാമചന്ദ്രന് കെ.പി., ദിനേശ്കുമാര്
ഇ.സി., ഷാനിദ കെ.പി., കാര്ത്തികേയന്
കെ.എസ്., അനീഷ് ചാലിശ്ശേരി, മാര്ട്ടിന്
ഒ.സി., അജയന് കാരാടി, ജയേഷ് പി.
മന�ോജ് മത്തശ്ശേരില്, രജീഷ് സര�ോവര
എന്നിവരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദര്ശനത്തിലു
ണ്ടായിരുന്നത്.
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കാര്ട്ടൂണ്
ജനാധിപത്യത്തിനായുള്ള
സമരായുധം

CAMP

- എം.എ. ബേബി

മ

എം.എ. ബേബി

ലയാളം കാർട്ടൂൺ നൂറുവർ
ഷങ്ങൾ ആഘ�ോഷിക്കുന്ന 
വേളയിൽ കേരള ലളിതകലാ 
അക്കാദമി 'കലയും കലാപവും'
എന്ന വിഷയത്തെ ആസ്പദമാ
ക്കി ദ്വിദിന കാർട്ടൂൺ ക്യാമ്പ് 
സംഘടിപ്പിച്ചു. 2018 ഫെബ്രുവരി
17 , 18 തീയ്യതികളിലായി തൃശ്ശൂർ
തേക്കിൻകാട് മൈതാനിയിൽ 
നടന്ന ക്യാമ്പിൽ സംസ്ഥാനത്തി
ന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽനിന്നായി
പതിനെട്ടോളം കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകൾ
ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു.
തന്നെപ്പോലെ മറ്റുള്ളവര്ക്കും
ഇഷ്ടവും വിശ്വാസങ്ങളുമുണ്ടെന്ന് 
തിരിച്ചറിയാനുള്ള ചിന്താശേഷി
ഇല്ലാതാവുന്നതുക�ൊണ്ടാണ് 
സമൂഹത്തില് അസഹിഷ്ണുത
പെരുകുന്നതെന്ന് സി.പി.ഐ.എം  
പ�ോളിറ്റ് ബ്യൂറ�ോ അംഗം എം.എ.
ബേബി പറഞ്ഞു.  സംസ്ഥാന
കാര്ട്ടൂണ് ക്യാമ്പില് കാര്ട്ടൂണും 
രാഷ്ട്രീയവും എന്ന വിഷയത്തെ 
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പറ്റി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
വ്യത്യസ്തതകളും വൈവിധ്യങ്ങളൂം നിറഞ്ഞ
നമ്മുടെ  സമൂഹത്തിൽ എതിര് സ്വരങ്ങള് 
കേള്ക്കാന് മനസ്സ് നഷ്ടപ്പെടുമ്പോള് ജനാ
ധിപത്യത്തിന് ക്ഷീണമുണ്ടാവും. സമൂഹത്തി
ലെ അനീതികള്ക്കും ഉച്ചനീചത്വങ്ങള്ക്കും
എതിരെയുള്ള പ്രതികരണത്തിന്റെ ശക്ത
മായ രൂപമാണ് കാര്ട്ടൂണ്. വിശ്വാസത്തിലും 
ഭാഷയിലും ഭക്ഷണത്തിലുമെല്ലാം അസ
ഹിഷ്ണുത പെരുകുകയാണ്. അടിയന്തിരാവ
സ്ഥ പ�ോലെ ജനാധിപത്യ ധ്വംസനങ്ങള് 
പെരുകിയ കാലത്ത് അബു എബ്രഹാമി
നെപ�ോലുള്ള കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റുകളുടെ രചനകള് 
ശക്തമായ പ്രതികരണമായിരുന്നുവെന്ന് 
എം.എ. ബേബി പറഞ്ഞു. ചിന്തയും ചിരിയും 
നിറഞ്ഞ കാര്ട്ടൂണുകള്ക്ക് സമൂഹത്തെ 
നീതിയുടെ പക്ഷത്ത് നിര്ത്തുന്നതില്
വലിയ പങ്കുണ്ട്. മലയാള കാര്ട്ടൂണ് ശതാബ്ദി
യിലെത്തുമ്പോള്, കാര്ട്ടൂണ് രംഗത്ത് മലയാ
ളികള്ക്ക് അഭിമാനിക്കാന് ഏറെ സംഭാവ
നകള് ഈ രംഗത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കാര്ട്ടൂണ് 
കുലപതി ശങ്കര് മുതല് ഇങ്ങോട്ട് പ്രതിഭ
കളുടെ വലിയ നിര തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് 
എന്ന് എം.എ. ബേബി ഓർമ്മിച്ചു. കാര്ട്ടൂണി
സ്റ്റുകളായ മ�ോഹന്ദാസ്, ടി.കെ. സുജിത്ത്,
ബൈജു പൗല�ോസ് എന്നിവർ വിവിധ
സെഷനുകളിലായി ക്ലാസുകൾ നയിച്ചു.
അക്കാദമി ചെയര്മാന് നേമം പുഷ്പരാജ്,
ക്യാമ്പ് ഡയറക്ടര് ബാലകൃഷ്ണന് ആനാട്ട് 
എന്നിവര് ചടങ്ങിൽ സംസാരിച്ചു. മ�ോഹന
ചന്ദ്രൻ. എം.എസ് ., മധു ഓമല്ലൂർ,പ്രസന്നൻ 
ആനിക്കാട്, ജയരാജ് വെള്ളൂർ, പ്രതാപൻ 
പുളിമാത്ത്, അബ്ദുൾ അനീസ്, ഏലിയാസ് 
ജ�ോൺ, ദിൻരാജ്, കുട്ടി എടക്കഴിയൂർ,മ
ന�ോജ് മത്തശ്ശേരിൽ, മുരളി കെ. മുകുന്ദൻ,
നിപിൻ നാരായണൻ, രാജേന്ദ്രകുമാർ. സി.,
എ. സതീഷ്, വി.എസ്. സുരേന്ദ്രൻ, സുഭാഷ്.
കെ.കെ., വിന�ോബ്. പി എന്നീ കലാകാര
ന്മാർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു.
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ക്യാമ്പംഗങ്ങള് ശ്രീ. സെബാസ്റ്റ്യന് പ�ോളിനും അക്കാദമി ഭാരവാഹികള്ക്കുമ�ൊപ്പം

ക്യാമ്പില് നിന്ന്
ക്യാമ്പിലെ ഒരു രചന
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ചിത്രകലാ ക്യാമ്പും
സെമിനാറും
പാല സെന്റ്
ത�ോമസ് ക�ോളേജില്

കേ

രള ലളിതകലാ അക്കാദമി   സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രക
ലാ ക്യാമ്പ്  ഫെബ്രുവരി 1,2,3  തീയതികളിലായി
പാല സെന്റ് ത�ോമസ് ക�ോളേജില് വെച്ച്  നടന്നു.. കേരള
ത്തിലെ വിവിധ ഫൈന് ആര്ട്സ് ക�ോളേജുകളില് നിന്നും 
തിരഞ്ഞെടുത്ത പത്ത് കലാ വിദ്യാര്ത്ഥികള് പങ്കെടുത്ത ക്യാ
മ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന സെമിനാറില് ഡ�ോ.സി.ബി.സുധാ
കരന് പ്രബന്ധം അവതരിപ്പിച്ചു.
മാവേലിക്കര രാജാ രവി വർമ്മ ക�ോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥി
കളായ  സംഗീത് സിദ്ധാർത്ഥൻ, മഞ്ജു. ബി., തൃശൂർ ഫൈൻ 
ആർട്സ് ക�ോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായ ആകാശ്,അക്ഷ
യ്. എൻ.പി., കാലടി സംസ്കൃത സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും 
വിനീത വിൽഫ്രഡ്, ശ്രീരാഗ്. പി., തൃപ്പുണിത്തുറ ആർ.എൽ.
വി.ക�ോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികളായ സുഹൈമ. സി.കെ., വിഷ്ണു.
സി.എസ്., തിരുവനന്തപുരം ഫൈൻ   ആർട്സ്  ക�ോളേജ് 
വിദ്യാർത്ഥികളായ ദീപക്. പി.കെ., മിഥുൻ തുടങ്ങിയവരാണ് 
ക്യാമ്പിൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചത്.
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ഇറങ്ങിവരണം

37

സുഹൈമ.സി.കെ.
(ചിത്രകലാ വിദ്യാർത്ഥിനി)

മൂന്നു ദിവസത്തെ ക്യാമ്പില് കേരള
ത്തിലെ വിവിധ ഫൈന് ആര്ട്സ് 

ക�ോളേജുകളിലെ വിദ്യാര്ത്ഥികളുമായി
അവരുടെ ആശയങ്ങളെയും, പ്രയ�ോഗരീ
തിയെയും,  ഐഡിയ�ോള�ോജിയെപ്പറ്റി
യും  ഒക്കെ സംസാരിക്കാനും, ചര്ച്ചകള് 
നടത്താനും കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് 
ഒരു കലാ വിദ്യാര്ത്ഥി എന്ന നിലയില്
എനിക്കുണ്ടായ ഗുണം. ക്യാമ്പിനകത്ത്
ആവശ്യമായ മെറ്റിരിയലുകള് തിര
ഞ്ഞെടുക്കുന്നതിലും, വര്ക്കിന്റെ ആശ
യങ്ങള് സ്വീകരിക്കുന്നതിലും ഞങ്ങള് 
പൂര്ണ്ണ സ്വാതന്ത്രരായിരുന്നു. ആ
സ്വാതന്ത്ര്യം എല്ലാവരുടെയും വര്ക്കിലും 
കാണാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
 ക�ോളേജില് സംഘടിപ്പിച്ച ക്യാമ്പ് 
ആയതുക�ൊണ്ടുതന്നെ  കുട്ടികളും അധ്യാ
പകരുമായി ഒരുപാടാളുകള് ക്യാമ്പ്  
കാണുന്നതിനും ഞങ്ങളുമായി സംസാരി
ക്കുന്നതിനും വരാറുണ്ടായിരുന്നു. പുതിയ
തലമുറ, വിദ്യാസമ്പന്നരായ അധ്യാപക
ര് ഉള്പ്പെടെയുള്ളവര് പ�ോലും കലയെ 
സമീപിക്കുന്ന രീതി എത്രമാത്രം 
മാറേണ്ടതാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള
ഒരവസരം കൂടെയായിരുന്നു അത്. കല 
എന്നത് ഒരു ചട്ടക്കൂടിനകത്ത് ഏതാനും 
ചില ആളുകളുടെ ഇടയില് മാത്രം ചര്ച്ച
യാകേണ്ട ഒന്നല്ല മറിച്ച് അത് സാധാര
ണക്കാരന്റേത് കൂടെയാണ്, അവരുടെ 
ഇടയിലേക്ക് അത് എത്തണം എന്നെ
നിക്ക് ത�ോന്നുന്നു. അതിന് ഇതുപ�ോലു
ള്ള ക്യാമ്പുകള് സഹായകമാകുന്നുണ്ട്.
അക്കാദമി സമീപകാലത്തായി സംഘ
ടിപ്പിക്കുന്ന ക്യാമ്പുകളില് കലാവിദ്യാ
ര്ത്ഥികളുടെ പങ്കാളിത്തം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് 
എന്നാണ് ത�ോന്നുന്നത്. അത് വിദ്യാ
ര്ത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 
വളരെ ഗുണകരമായ കാര്യമായാണ് 
ഞാന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്.
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"മാനവികതയ്ക്ക് നേരെ
ഉയരുന്ന വെല്ലുവിളികളെ
പ്രതിര�ോധിക്കുകയെന്ന
താണ് ഒരു കലാകാരന്റെ
പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്വം"

റ

ഷ്യന് വിപ്ലവത്തിന്റെ നൂറാം വാര്ഷി
കാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള 
ലളിത കലാ അക്കാദമി, ക�ൊല്ക്കത്ത 
സീഗള് ആര്ട്ട് ഫൗണ്ടേഷനുമായി ചേര്ന്ന് 
എറണാകുളം ദര്ബാര് ഹാള് ആര്ട്ട് സെ
ന്ററില് സംഘടിപ്പിച്ച റഷ്യന് വിപ്ലവത്തെ 
അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന പ�ോസ്റ്ററുകളുടെയും 
പുസ്തകങ്ങളുടെയും, വിഖ്യാത സംവിധായക
ന് സെര്ജി ഐസന്സ്റ്റൈനിന്റെ ഡ്രോയി
ങ്ങുകളുടെയും പ്രദര്ശനം, 'റെഡ് ഒക്ടോബര്'
ഉല്ഘാടനം ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർ
ത്തകനും കലാ നിരൂപകനുമായ  സുനീത് 
ച�ോപ്ര നിര്വ്വഹിച്ചു.
ല�ോകത്ത് മാനവികത മുമ്പെങ്ങുമില്ലാത്ത 
വിധം ഭീഷണി നേരിടുകയാണ് , അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ മാനവികതയ്ക്ക് നേരെ ഉയരുന്ന 
വെല്ലുവിളികളെ പ്രതിര�ോധിക്കുകയെന്നതാ
ണ് ഒരു കലാകാരന്റെ  പ്രാഥമിക ഉത്തര
വാദിത്വം എന്ന് അദ്ദേഹം ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
മാനവികതയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാന് പ്രാപ്തി
യില്ലാത്ത രാജ്യത്തിന് സ്വയം വിമ�ോചനം 
സാധ്യമല്ലെന്നും സുനീത് ച�ോപ്ര സൂചിപ്പിച്ചു
ലളിതകലാ അക്കാദമി ചെയര്മാന്
നേമം പുഷ്പരാജ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ച
ചടങ്ങില് സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ട
റി കെ.പി. മ�ോഹനന് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം 
നടത്തി. പ്രദര്ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി
സെര്ജി ഐസന്സ്റ്റൈന് സംവിധാനം 
ചെയ്ത ബാറ്റില്ഷിപ് പ�ോട്ടംകിന്, ഇവാന്
ദി ടെറിബിള്, അലക്സാണ്ടര് നേവ്സ്കി, ക്യു
വിവ മെക്സിക്കോ, ടെന് ഡേയ്സ് ദാറ്റ് ഷൂക് 
ദി വേള്ഡ് തുടങ്ങിയ സിനിമകള് പ്രദര്ശി
പ്പിച്ചു. ജനുവരി 14 ന് ആരംഭിച്ച പ്രദര്ശനം 
30 വരെ തുടര്ന്നു.
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കലാകാരന്
ആവിഷ്കാരസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു
വേണ്ടി പ�ൊരുതണം
സുനീത് ച�ോപ്ര

ഫാ

സിസത്തിന്റെ നാളുകളില് കലാ
കാരന്മാര്  എന്ന വിഷയത്തില്
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ആസ്ഥാന മന്ദി
രത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രഭാഷണത്തില് ഇട
തുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനും  കലാ  നിരൂ
പകനുമായ  സുനീത് ച�ോപ്ര മുഖ്യ പ്രഭാഷണം 
നടത്തി. ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്രത്തിനുവേണ്ടി 
കലാകാരന് പ�ൊരുതേണ്ട  അവസ്ഥയാണെ
ന്ന്   അദ്ദേഹം  അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഫാസിസം 
ജീവിതത്തിന്റെ സകല തുറകളിലേക്കും കടന്നു
കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, ആത്മാഭി
മാനത്തിന്  മുറിവേല്ക്കുമ്പോള്  പ്രതികരിക്കാ
തിരിക്കരുതെന്നും സുനീത് ച�ോപ്ര സൂചിപ്പിച്ചു.
വ്യക്തികളുടെയും സംസ്ഥാനങ്ങളുടെയും 
അവകാശങ്ങളും, അധികാരങ്ങളും ഇല്ലാതാ
യിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു
ദലിതനെക്കൊന്നാല് യാത�ൊരു കുഴപ്പമില്ലാ
തിരിക്കുകയും ഒരു പശുവിനെ ക�ൊന്നാല് കഴു
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വിലേറ്റപ്പെടും  എന്ന അവസ്ഥയുമാണ് എന്ന് 
അദ്ദേഹം ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു. ഫാസിസം സ്വയം 
നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയയാണ് അതുക�ൊണ്ടുത
ന്നെ ഫാസിസത്തില് ജേതാക്കളില്ല, പരാജി
തര് മാത്രമേയുള്ളു. എല്ലാ ഏകാധിപതികളുടെ
യും ചരിത്രം പരാജയത്തിന്റേതാണ്. കല 
ചെയ്തതിന്റെ പേരില് ഒരാളെയും നാടു കടത്ത
പ്പെടുന്ന അവസ്ഥ വരരുത്. അടിയന്തരാവസ്ഥ 
കാലത്തെ ഇന്ദിരാ ഗാന്ധിയെപ്പോലെ നരേ
ന്ദ്രമ�ോദി ആകാതിരിക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം 
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അക്കാദമി സെക്രട്ടറി
പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങി
ല് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി സെക്രട്ടറി
കെ.പി. മ�ോഹനന് ആശംസകള് അര്പ്പിച്ചു.
അക്കാദമി എക്സിബിഷന് ഓഫീസര് കെ.കെ.
ബാബുമ�ോന് നന്ദി പറഞ്ഞു.
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സണ്ഡേ സ്ട്രോക്ക്സ്
ആഴ്ചകൾത�ോറും കലയുടെ
പുതു പാഠങ്ങൾ

കേ

രള ലളിതകലാ  അക്കാദമിയുടെ 
കണ്ണൂർ കാക്കണ്ണൻ പാറ കലാഗ്രാമ
ത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ആഴ്ചകൾത�ോ
റും  'സൺഡേ സ്ട്രോക്ക്സ് ' എന്ന പേരിൽ  
ചിത്ര-ശില്പ ക്ളാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചുവരു
ന്നു. പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളുടെ  ഉൽഘാടനം 
2018 ഫെബ്രുവരി നാലാം തീയ്യതി ഡ�ോ. വി.
ശിവദാസൻ നിര്വ്വഹിച്ചു. അക്കാദമി അംഗങ്ങ
ളായ എബി.എൻ.ജ�ോസഫ്, പി.വി. ബാലൻ,
മുൻസിപ്പൽ  കൗൺസിലർ വി.ഷിജിത്ത്,
ശില്പി എൻ. മന�ോജ് കുമാർ, സാഹിത്യകാരി
കെ.വി.സിന്ധു, കെ.വി. ബിജുമ�ോൻ  തുടങ്ങി
യവർ സംസാരിച്ചു. ഉൽഘാടന ദിവസം എൻ.
മന�ോജ് കുമാറും തുടർന്നുള്ള ആഴ്ചകളിൽ കലാ
കാരന്മാരായ പ്രശാന്തൻ ഒളവിലം, രാജീവൻ 
പാറയിൽ, വാസവൻ പയ്യട്ടം, പ്രദീപ്  കുമാർ,
പ്രസാദ്  ച�ൊവ്വ, സെൽവൻ മേലൂർ, കെ,കെ
,ആർ. വേങ്ങര തുടങ്ങിയവരും  ക്ലാസ് നയിച്ചു.
എല്ലാ  ഞായറാഴ്ചകളിലും  നടക്കുന്ന ക്ലാസ്സിന് 
മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്.

കതിരൂര്
ചിത്രഗ്രാമം

ക

ണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ കതിരൂര് 
ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ
'ചിത്രഗാമം' പദ്ധതിയുമായി
സഹകരിച്ച് കേരള ലളിതകലാ  
അക്കാദമി ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്  
സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 23
മുതല് 26 വരെ കതിരൂര് ഗ്രാമ
പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് അങ്കണ
ത്തില് നടന്ന ക്യാമ്പ് കേരള 
ലളിതകലാ അക്കാദമി നിര്വ്വാ
ഹക സമിതി അംഗം എബി.
എന്. ജ�ോസഫ് ഉൽഘാടനം  
ചെയ്തു. ക്യാമ്പില് 50 കലാകാര
ന്മാര് പങ്കെടുത്തു.
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ഹെര്ബര്ട്ട് ആഷര്മാന്

HISTORY
OF
PHOTOGRAPHY
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫറും,
പ്രിന്റ്മേക്കറുമായ
ഹെര്ബര്ട്ട് ആഷര്മാന്
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രം
എന്ന വിഷയത്തില് പ്രഭാഷണം
നടത്തി.
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മാനേജര് സുഗതകുമാരി ഹെര്ബര്ട്ട് ആഷര്മാനെ പ�ൊന്നാട അണിയിക്കുന്നു

കേ

രള ലളിതകലാ അക്കാദമി ഫ�ോട്ടോ 
മ്യൂസുമായി സഹകരിച്ച് ഫ�ോട്ടോ
ഗ്രാഫിയുടെ ചരിത്രം  എന്ന വിഷയത്തില്
പ്രഭാഷണം സംഘടിപ്പിച്ചു. ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫറും,
പ്രിന്റ് മേക്കറുമായ ഹെര്ബര്ട്ട് ആഷര്മാന് പ്ര
ഭാഷണം നടത്തി. 1975 മുതൽ പ്രൊഫഷണൽ 
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി രംഗത്ത് സജീവമായ ഹെര്ബ
ര്ട്ട് ആഷര്മാന് തന്റെ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് 
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകളിലൂടെയും, പ്ലാറ്റിനം പ്രിന്റുക
ളിലൂടേയുമാണ് പ്രശസ്തനായത്.  
അക്കാദമി അംഗം  പി.വി. ബാലന് അധ്യ
ക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങില് അക്കാദമി സെക്രട്ടറി
പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന് സ്വാഗതം  പറഞ്ഞു.  ഫ�ോ
ട്ടോമ്യൂസ്  ഡയറക്ടര് ഡ�ോ. ഉണ്ണിക്കൃഷ്ണന് പുളി
ക്കല് ആമുഖ പ്രസംഗം  നടത്തി. അക്കാദമി
മാനേജര്  സുഗതകുമാരി ഹെര്ബര്ട്ട്  ആഷ
ര്മാനെ പ�ൊന്നാട അണിയിച്ചു. എക്സിബിഷന്
ഓഫീസര് ബാബുമ�ോന് നന്ദി പറഞ്ഞു.
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കു

പ്രതിഭകളെ തേടി
കളരികള്

ട്ടികളില് ചിത്രകലാ അഭിരുചി വളര്ത്തിയെടുക്കുന്ന
തിനും, സമകാലിക കലാ സങ്കേതങ്ങളെയും മാധ്യമ
ങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിനും കേരളാ ലളിതകലാ 
അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്ന  'കളരി'   2018 ജനുവരി,
ഫെബ്രുവരി മാസങ്ങളിലായി ഏഴ�ോളം  ഇടങ്ങളില്
നടന്നു. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് സം
ഘടിപ്പിച്ച കളരികള്ക്ക് മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ച
ത്. 2016 ഓഗസ്റ്റ്  മുതല് 2017 ഡിസംബര് വരെ സംഘ
ടിപ്പിച്ച നൂറ്റിമുപ്പത്തിയാറ�ോളം  കളരിയുടെ  തുടര്ച്ചയാണ് 
ഇത്. മണ്ണാര്ക്കാട് കേളി കലാസാഹിത്യവേദി, മലപ്പുറം 
വേങ്ങര എസ്.എസ്.എ, ബി.ആര്.സി., ക�ോട്ടണ്ഹില്
ജി.ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്.,  വഴുതക്കാട്, തിരുവനന്തപു
രം, ഗവ.സ്റ്റാഫ്  ക്വാര്ട്ടേഴ്സ് റെസിഡന്സ് വെല്ഫെയര് 
അസ�ോസിയേഷന് പൂജപ്പുര, മലപ്പുറം കീഴാറ്റൂര് പൂന്താനം 
സ്മാരക സമിതി, കതിരൂര്  പാനുണ്ട ബേസിക് യു.പി.
സ്കൂള്, കണ്ണൂര് തെക്കുമ്പാട് ഗവ. മാപ്പിള യു.പി.സ്കൂള്  തുട
ങ്ങിയ ഇടങ്ങളിലാണ് കളരികള് നടന്നത്
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 Pq¬
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സജിത് സുഗതന്
സബിത കെ.
വെങ്കിടേശ്വരന് എസ്.ബി.
രമേഷ് ആര്.
അജി എസ്. ധരന്
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അഞ്ച് ശില്പികള്
കേരള ലളിതകലാ  അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച സംഘ ചിത്ര
- ശില്പപ്രദര്ശനം  'അഞ്ച്  ശില്പികള്' തിരുവനന്തപുരം വൈ
ല�ോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതിഭവന് ആര്ട്ട്  ഗ്യാലറിയില് ഡിസംബര് 
5 മുതല് 12 വരെ  നടന്നു. സജിത്  സുഗതന്, സബിത കെ.,
വെങ്കിടേശ്വരന് എസ്.ബി., രമേഷ് ആര്., അജി എസ്. ധരന്
എന്നിവരുടെ ചിത്ര-ശില്പങ്ങളാണ് 'അഞ്ച് ശില്പികള്' എന്ന പ്ര
ദര്ശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
സമകാലീന കേരളീയ ദൃശ്യഭാഷയിലെ പ്രവണതകളില്
നിന്നും  തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ദൃശ്യാനുഭവം  തടിയിലും ടെ
റാക�ോട്ടയിലും വസ്ത്രശകലങ്ങള് പ�ോലുള്ള തനതു പാരമ്പര്യ 
മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും  കലാസ്വാദകരുടെ  മുന്നില് എത്തിക്കുക
യായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരം ക�ോളേജ്  ഓഫ് ഫൈനാര്ട്സ് 
ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാര്ത്ഥികളായ ഈ ശില്പികള്.
വസ്ത്രശകലങ്ങള് തുന്നി നിര്മ്മിച്ച ശില്പങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യ മന
സ്സുകളിലെ വ്യത്യസ്തമായ വികാരങ്ങള് മറ്റുള്ളവരുമായ് പങ്കുവെ
ക്കുമ്പോള്  ഉണ്ടാകുന്ന വ്യതിയാനം സബിത അവതരിപ്പിക്കു
മ്പോള്, സജിത് തന്റെ ടെറാക്കോട്ട ശില്പങ്ങളിലൂടെ മനുഷ്യനും 
പരിസ്ഥിതിയും  തമ്മിലുള്ള അവിഭാജ്യ  ബന്ധവും  പഴമയും 
ഓര്മ്മപ്പെടുത്തുന്നു. മനുഷ്യജീവിതത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളുടെയും 
മനസ്സെന്ന  അമൂര്ത്ത സങ്കല്പങ്ങളെയും വെങ്കലത്തില് തീര്ത്ത 
ശില്പങ്ങളിലൂടെ   അജി എസ്. ധരന് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
ജീവിത സാഹചര്യത്തോട�ൊപ്പം സാമൂഹികവും കലാകാരന്റെ
സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും വെങ്കിടേശ്വരന് തന്റെ ശില്പങ്ങളിലൂടെ തുറ
ന്നുകാട്ടുമ്പോള്, തടിയില് തീര്ത്ത ശില്പങ്ങളിലൂടെ ആധുനിക
മനുഷ്യന്റെ ഒറ്റപ്പെടലും അന്ന്യം നിന്ന് പ�ോകുന്ന അസ്തിത്വം നി
ശബ്ദവത്ക്കരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രതികരണമാണ് 
രമേശിന്റെ ശില്പങ്ങളിലൂടെ കാഴ്ചക്കാരനിലേക്ക് എത്തുന്നത്.

കാണിയുടെ
നിര്ണ്ണയാധാരങ്ങള്

ഷിബി ബാലകൃഷ്ണന്
സ്മിജ വിജയന്
സെബിന് ജ�ോസഫ്
ജയശ്രീ പി.ജി.
ആന്റോ ജ�ോര്ജ്ജ്

കേരള  ലളിതകലാ  അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച
സംഘ ചിത്ര-ശില്പ പ്രദര്ശനം  'കാണിയുടെ  നി
ര്ണ്ണയാധാരങ്ങള്' ഫെബ്രുവരി 17 മുതല് 23 വരെ 
തൃശ്ശൂര് ചിത്രശാല  ആര്ട്ട്  ഗ്യാലറിയില് നടന്നു.
നടന് സി.ആര്. രാജന് പ്രദര്ശനം  ഉൽഘാടനം 
ചെയ്തു. ശ്രീ. എം.വി. നാരായണന് ആശംസകള് 
അര്പ്പിച്ചു
ഷിബി ബാലകൃഷ്ണന്, സ്മിജ വിജയന്, സെബിന്
ജ�ോസഫ്, ജയശ്രീ  പി.ജി., ആന്റോ ജ�ോര്ജ്ജ് 
എന്നിവരുടെ സൃഷ്ടികളാണ് പ്രദര്ശനത്തിലുണ്ടാ
യിരുന്നത്. പരസ്പരം  കലയിലൂടെയും  കാഴ്ചയിലൂ
ടെയും അറിയുക എന്ന പ്രാഥമിക ആവശ്യമാണ് 
തങ്ങളുടെ  ഈ സംഘചിത്രശില്പ പ്രദര്ശനത്തി
ന്റെ ലക്ഷ്യമെന്നും സമാനതകളേക്കാള്  ഏറെ 
വൈവിധ്യങ്ങള്ക്കാണ്  തങ്ങള്  മുന്ഗണന നല്കി
യിട്ടുള്ളതെന്നും ഇവര് പറയുന്നു.
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റിവ�ോള്വ്

അംജും റിസ്വി
അമൃത വിശാല്
ബിനീഷ് നാരായണന്
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കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച ചിത്രപ്ര
ദര്ശനം, 'റിവ�ോള്വ് ' മാനന്തവാടി ആര്ട്ട് ഗ്യാലറിയി
ല് ജനുവരി 3 മുതല് 10 വരെ നടന്നു. അംജും റിസ്വി,
അമൃത വിശാല്, ബിനീഷ്  നാരായണന് എന്നിവരു
ടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദര്ശനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
കൂട്ടിചേര്ക്കലും പ�ൊളിക്കലും  എന്ന  രീതിയിലുള്ള
തത്വചിന്തയുടെ സമകാലീന അനുഭവങ്ങളുടെയും 
പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയുമുള്ള ആശയ വിനിമയമാണ് 
തന്റെ ഈ ചിത്രങ്ങളിലൂടെഅമൃത വിശാല് ആവിഷ്ക
രിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നത്.
വലതും ചെറുതുമായി ഒരുവൻ അനുഭവിക്കുന്നതും മന
സ്സിലാക്കുന്നതുമായ തികച്ചും വ്യക്തിപരമായ ചില 
കാര്യങ്ങളുടെ കാരണത്തെ തിരയുകയാണ് ബിനീഷ് 
തന്റെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ. സ്വകാര്യ ചിന്തകള്  ദൃശ്യ
ല�ോകത്തേക്ക് കടന്നുവരുമ്പോള് അതുവഴി  പ�ൊതുമ
ണ്ഡലത്തില് എല്ലാവരും  കടന്നുപ�ോയിട്ടുള്ളതും പ�ോ
കേണ്ടതുമായ മാനസിക വ്യവഹാരങ്ങളെ കൃത്യമായി
അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ബിനീഷ്.
രേഖാചിത്രങ്ങളെ  അടുക്കിവച്ച്  കഥ പറയുന്ന 
രീതിയാണ്  അംജും  റിസ്വിയുടെത്. അതുക�ൊണ്ട് 
തന്നെ  ഒരു പ്രത്യേക ആശയം കൈമാറുന്നതിനപ്പുറ
ത്ത് കാഴ്ചക്കാരനും കലാകാരനും തമ്മില് ഒരു ആശയ
വിനിമയം സമകാലീന കലാരീതിയെ സാക്ഷ്യപ്പെടു
ത്തുകയാണ് അംജും റിസ്വി.
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ആതിര കെ. അനു
ശരണ്യ എസ്.
വിവേക് ദാസ് എം. എം.

കേരള  ലളിതകലാ  അക്കാദമി സംഘ
ടിപ്പിച്ച സംഘ ചിത്ര-ശില്പ പ്രദര്ശനം 
'സ്വീഡ് ' ഫെബ്രുവരി 9 മുതല് 15 വരെ 
തൃശ്ശൂര് ചിത്രശാല  ആര്ട്ട്  ഗ്യാലറിയില്
നടന്നു. ആതിര കെ. അനു, ശരണ്യ എസ്.,
വിവേക് ദാസ്  എം.എം. എന്നിവരുടെ 
സൃഷ്ടികളാണ്  പ്രദര്ശനത്തിലുണ്ടായിരു
ന്നത്. മൂവരും  തൃശ്ശൂര് ഫൈന് ആര്ട്സ് 
ക�ോളേജിലെ പൂര്വ്വ വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ്.
ഓര�ോ മനുഷ്യരും അവര് ജീവിക്കുന്ന ഇട
ങ്ങളിലും  യാത്രകളിലും  അവരുടെ  ഇന്ന
ലെകളെ  കൂടെ  കൂട്ടുന്നു. ഭൂതകാലത്തിലെ
അനുഭവങ്ങളും  ഇടപഴകലുകളിലും  നിന്ന് 
കിട്ടിയ തിരിച്ചറിവുകളും  ഓര്മ്മകളാല്
ഓര�ോരുത്തരിലും  തുന്നപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
മനുഷ്യജീവിതം  ഓര്മ്മകളുടെ  തുന്നിക്കൂ
ട്ടലുകളായി തുടരുന്നു. തുന്നിക്കൂട്ടപ്പെട്ടത് 
എന്ന  അർത്ഥത്തെയാണ്    'സ്വീഡ് '
എന്ന പ്രദര്ശനം പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന
തെന്ന് ആതിരയും ശരണ്യയും വിവേക്ദാ
സും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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കേരള ലളിതകലാ  അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച
ഷാജി അപ്പുക്കുട്ടന്റെ ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്ശനം 
'സിംഫണി ഓഫ് ലാന്ഡ് ' ജനുവരി 13 മുതല്
30 വരെ ക�ോഴിക്കോട്  ആര്ട്ട്  ഗ്യാലറിയില്
നടന്നു.. കെ.കെ. ക�ൊച്ച്  പ്രദർശനം   ഉൽഘാ
ടനം  ചെയ്തു. "എന്റെ കലാല�ോകം  പ്രകൃതിയും 
മനുഷ്യനും  ജീവജാലങ്ങളും ചേര്ന്ന സംയ�ോ
ജനത്തിന്റെ അറ്റമില്ലാത്ത  ഭൂമികയാണെന്ന് "
ഷാജി അപ്പുക്കുട്ടന് പറയുന്നു. ഓര�ോ ചിത്രവും 
തന്നിലേക്കുള്ള ആത്മീയ അന്വേഷണവും 
അതിന്റെ പ്രകാശത്തിലേക്കുള്ള പര്യടനവുമാ
ണെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ക്കുന്നു.

സ്പീക്ക് ഔട്ട്

കേരള ലളിതകലാ  അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച
മ�ോന രതീഷിന്റെ ഏകാംഗ പ്രദര്ശനം 'സ്പീക്ക് 
ഔട്ട് ' കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സര്വ്വ
കലാശാലയിലെ അക്കാദമി ആര്ട്ട് ഗ്യാലറിയി
ല് ജനുവരി 9 മുതല് 16 വരെ  നടന്നു. സമൂഹ
ത്തോട് തനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് തന്റേതായ
മാധ്യമത്തിലൂടെ യാത�ൊരു സങ്കോചവുമില്ലാതെ 
വിളിച്ച പറയുന്നവനാകണം  ഒരു കലാകാരന്
എന്നും തന്റെ  പ്രദര്ശനത്തിലൂടെ കാലഹരണ
പ്പെട്ട ചിന്തകളെയും  അന്ധവിശ്വാസങ്ങളേയും 
മറയാക്കി സമൂഹത്തില് നിലനില്ക്കുന്ന അക്ര
മങ്ങളെയും ആവിഷ്കാരലംഘനത്തെയും വിളിച്ച് 
പറയുവാനും താന് ആഗ്രഹിക്കുന്നതായും മ�ോന
രതീഷ് പറയുന്നു.

ഈക്ഷ 2018

ബിജി ക�ൊങ്ങോര്പ്പിള്ളിയുടെ ഏകാംഗ ശില്പ
പ്രദര്ശനം 'ഈക്ഷ 2018' ജനുവരി 12 മുതല് 18
വരെ അക്കാദമി ആസ്ഥാനമന്ദിരത്തിലെ ചിത്ര
ശാല ആര്ട്ട് ഗ്യാലറിയില് നടന്നു. കവി ശ്രീ. കു
രീപ്പുഴ ശ്രീകുമാര്  ശില്പപ്രദര്ശനം  ഉൽഘാടനം 
ചെയ്തു. കാഴ്ച എന്ന്  അര്ത്ഥം വരുന്ന  'ഈക്ഷ'
എന്ന  പേര് അന്വര്ത്ഥമാക്കുന്ന തരത്തില് കളി
മണ്ണില് തീര്ത്ത കാഴ്ച ല�ോകമാണ് ബിജിയുടെ 
ശില്പങ്ങള്. മാനുഷിക മൂല്യങ്ങലെ മുന്നിര്ത്തി 
ചുറ്റുമുള്ള ജനജീവിതം  ദൃശ്യവത്ക്കരിക്കാനും,
മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവണതകളെ വിമര്ശി
ക്കുവാനുമാണ്  ശില്പി  എന്ന  നിലയില് ബിജി
ശ്രമിക്കുന്നത്.

ടൈം ആന്റ് സ്പെയ്സ്

ത�ോലില് സുരേഷിന്റെ ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്ശ
നം 'ടൈം ആന്റ് സ്പെയ്സ് ' ജനുവരി 13 മുതല്
20 വരെ മലപ്പുറം ആര്ട്ട് ഗ്യാലറിയില് നടന്നു.
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ഔട്ട് ഓഫ് സിലബസ്

പി. ശ്രീവത്സന്റെ ഏകാംഗ ഫ�ോട്ടോഗ്രഫി പ്ര
ദര്ശനം  'ഔട്ട്  ഓഫ് സിലബസ് ' ജനുവരി 16
മുതല് 23 വരെ  മലമ്പുഴ ആര്ട്ട്  ഗ്യാലറിയില്
നടന്നു. മലമ്പുഴ ഗവ. ആശ്രമം റെസിഡന്ഷ്യല്
സ്കൂളിലെ ചിത്രകലാ  അദ്ധ്യാപകനാണ്  ശ്രീവ
ത്സന്. അട്ടപ്പാടി, പറമ്പിക്കുളം, മണ്ണാര്ക്കാട്,
വയനാട്  തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ കാടര്,
കുറുമ്പര്, കാട്ടുനായ്ക്കര് വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട പ്രാ
ക്തന ഗ�ോത്രവര്ഗ്ഗ വിദ്യാര്ത്ഥികളാണ് ഇവിടെ 
പഠിക്കുന്നത്. കാല് നടയായി മാത്രം സഞ്ചരി
ക്കാവുന്ന  ഉള്ക്കാടുകളിലാണ്  ഇവരില് പലരു
ടെയും  ഊരുകള്. ഇത്തരത്തില് സാധാരണ
ജനജീവിതങ്ങള�ോട്  അടുക്കാന് മടിക്കുന്ന  ഈ
കുട്ടികള്ക്കൊപ്പം ചിലവഴിച്ച സമയങ്ങളില്
പകര്ത്തിയ ഏതാനും ചിത്രങ്ങളാണ്  'ഔട്ട് 
ഓഫ് സിലബസ് 'പ്രദര്ശനത്തിലുണ്ടായിരുന്ന
ത്. അധ്യാപകനും വിദ്യാര്ത്ഥികളും തമ്മിലുള്ള
ആത്മബന്ധം, കലാകാരനും  കലാസൃഷ്ടികളും 
തമ്മിലുള്ള മൗനസംഭാഷണം  എന്നിവക്ക് 
പുറമെ  അന്യം  നിന്ന് പ�ോയേക്കാവുന്ന  ഒരു
പ്രാക്തന സംസ്കാരത്തിന്റെ രേഖപ്പെടുത്തലാണ് 
തന്റെ  ഫ�ോട്ടോകളെന്ന് ശ്രീവത്സന് പറയുന്നു.
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സ്വന്തം ല�ോകത്തിന്റെ അപരമാതൃകയാണ് 
തന്റെ ചിത്രങ്ങളെന്നു ത�ോലില് സുരേഷ് പറയു
ന്നു. സ്വദേശമായ താനൂര് കടപ്പുറം തന്നെയാണ് 
ചിത്രങ്ങളില് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നത്.  സ്വയം 
വിമര്ശനത്തിനു വിധേയമാക്കി ക�ൊണ്ട്  അരി
കുവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട  കാഴ്ച പുറത്തുവിട്ടുക�ൊണ്ടി
രിക്കുന്നവയാണ്  അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങള്.
2007ല് കേരള ലളിതകലാ  അക്കാദമിയുടെ 
ഹ�ോണറേബിള് മെന്ഷന് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടു
ള്ള സുരേഷ് അക്കാദമിയുടെ നിരവധി ക്യാമ്പുക
ളിലും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

മൈ വര്ക്ക്സ്

കേരള ലളിതകലാ  അക്കാദമി സംഘടിപ്പി
ച്ച അനുശ്രീ  ഇ.യുടെ ചിത്രപ്രദര്ശനം  'മൈ 
വര്ക്ക്സ് ' ജനുവരി 23 മുതല് 30 വരെ  തലശ്ശേ
രി ആര്ട്ട് ഗ്യാലറിയില് നടന്നു. ജീവിതവും ജീ
വിതശൈലിയും  മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന  കാല
ഘട്ടത്തില് പുതിയത് തേടിപ്പോകുന്ന  മനുഷ്യര് 
പഴയതെല്ലാം മറന്നുവരുന്ന സാഹചര്യം വ്യക്ത
മാക്കുന്നതാണ്  തന്റെ ചിത്രങ്ങളെന്ന്  അനുശ്രീ 
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കണ്ടല് കാടിന്റെ ഉത്ഭവവും 
മരണവും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രം തന്റെ ജീവിത
വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട  ഒന്നാണ്  എന്നും ചിത്രകാ
രി പറയുന്നു.
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് |Pq¬
2018 Pq¬
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കാല�ോ

ജയേഷ് കെ.കെ.യുടെ വുഡ്  കട്ട് പ്രിന്റുകളുടെ 
പ്രദര്ശനം  'കാല�ോ' ജനുവരി 23 മുതല് 30 വരെ  
കാലടി ശ്രീ  ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സര്വ്വകലാ
ശാലയിലെ അക്കാദമി ആര്ട്ട്  ഗ്യാലറിയില്
നടന്നു. കാലടി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സര്വ്വ
കലാശാല വൈസ് ചാന്സലര് ഡ�ോ. ധര്മ്മരാജ് 
അടാട്ട്  പ്രദര്ശനം  ഉൽഘാടനം   ചെയ്തു. ദളിത
രുടെയും  പാര്ശ്വവത്കരിക്കുപ്പെടുന്നവരുടെയും 
ജീവിതവും ചരിത്രവുമാണ്  തന്റെ രചനകള്ക്ക് 
വിഷയങ്ങളാകുന്നതെന്നും, ദളിതനും  പരിസ്ഥിതി
യും  പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണെന്നും, അതിനാലാണ് 
പ്രകൃതി തന്റെ ചിത്രങ്ങളില് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതെ
ന്നും ജയേഷ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേരള ലളിതകലാ 
അക്കാദമിയുടെ  നിരവധി ക്യാമ്പുകളില് പങ്കെടു
ത്തിട്ടുള്ള ജയേഷിന് 2014 ല് അക്കാദമിയുടെ സം
സ്ഥാനപുരസ്കാരവും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

'സ്ട്രേഞ്ച് സൗണ്ട്സ്
ഫ്രം
എബ�ോവ് ദി സ്കൈസ്'

കേരള  ലളിതകലാ  അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച
ജിജി ജ�ോര്ജ്ജിന്റെ ചിത്ര-ശില്പ പ്രദര്ശനം  'സ്ട്രേ
ഞ്ച് സൗണ്ട്സ്  ഫ്രം  എബ�ോവ് ദി സ ്കൈസ് '
ജനുവരി 30 മുതല് ഫെബ്രുവരി 6 വരെ  തിരുവ
നന്തപുരം വൈല�ോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി ഭവനിലെ
ആര്ട്ട്  ഗ്യാലറിയില് നടന്നു. ചലച്ചിത്ര സംവിധാ
യകന് അടൂര് ഗ�ോപാലകൃഷ്ണന് പ്രദര്ശനത്തിന്റെ
ഉൽഘാടനം  നിര്വ്വഹിച്ചു. മാവേലിക്കര രാജാ 
രവിവര്മ്മ ക�ോളേജ്  ഓഫ് ഫൈന് ആര്ട്സില്
നിന്നും ചിത്രകലയില് നാഷ്ണല് ഡിപ്ലോമ നേടി
യിട്ടുള്ള ജിജി ജ�ോര്ജ്ജ് നിരവധി പ്രദര്ശനങ്ങളി
ല് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി
വര്ഷങ്ങള�ോളം ചിലവഴിച്ച ജീവിതാനുഭവങ്ങ
ളാണ്  കലാകാരനെന്ന  നിലയിലുള്ള തന്റെ കാഴ്ച
പ്പാടുകളെ  രൂപപ്പെടുത്തിയതെന്ന്  ജിജി പറഞ്ഞു.
ചിത്രങ്ങളും, രേഖാചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളുമുള്പ്പെടെ 
മുപ്പത്തഞ്ചോളം സൃഷ്ടികള് പ്രദര്ശനത്തിലുണ്ടായി
രുന്നു.

മൈന്ഡ് ഡ്രൈവ്

കേരള  ലളിതകലാ  അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച
സുകേശന് കാങ്കയുടെ ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്ശനം 
'മൈന്ഡ് ഡ്രൈവ് ' 2018 ഫെബ്രുവരി 1 മുതല്
7 വരെ  തൃശ്ശൂര് ചിത്രശാല  ആര്ട്ട്  ഗ്യാലറിയില്
നടന്നു. കലാനിരൂപകന് വിജയകുമാര് മേന�ോന്
പ്രദര്ശനം  ഉൽഘാടനം  ചെയ്തു.കലാനിരൂപകന്  
ജ�ോണി എം.എല് ആശംസകള് അര്പ്പിച്ചു. തൃശ്ശൂര് 
ചിത്രവാര്ത്ത
ബുള്ളറ്റിന്
| 2018 Pq¬
ചിത്രവാര്ത്ത
ബുള്ളറ്റിന്
| 2018 മെയ്
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തലവരകള്

കേരള  ലളിതകലാ  അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച
ടി.കെ. സുജിത്തിന്റെ ഏകാംഗ കാര്ട്ടൂണ്  പ്രദര്ശ
നം  'തലവരകള്' 2018 ഫെബ്രുവരി 8 മുതല് 15
വരെ  തിരുവനന്തപുരം വൈല�ോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി
ഭവനിലെ അക്കാദമി ആര്ട്ട് ഗ്യാലറിയില് നടന്നു.
കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ്  പി.വി. കൃഷ്ണന് പ്രദര്ശനത്തിന്റെ
ഉൽഘാടനം  നിര്വ്വഹിച്ചു. കേരള ലളിതകലാ 
അക്കാദമി നിര്വ്വാഹകസമിതി അംഗം  കാരയ്ക്കാ
മണ്ഡപം വിജയകുമാര്  ആശംസകള് നേര്ന്നു.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വര്ഷങ്ങളിലെ ശ്രദ്ധേയമായ രാ
ഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ സംഭവങ്ങളെ  അടിസ്ഥാനമാക്കി 
സുജിത്ത് വരച്ച നൂറിലധികം  കാര്ട്ടൂണുകളാണ്  
പ്രദര്ശനത്തില് ഉള്പ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്.
തൃശ്ശൂര്  തിരുമിറ്റക്കോട് സ്വദേശിയായ സുജിത്ത്
സര്വ്വകലാശാല  കല�ോത്സവങ്ങളിലെ കാര്ട്ടൂണ് 
മത്സരങ്ങളില് തുടര്ച്ചയായി വിജയിച്ച്  കാര്ട്ടൂണ് 
രംഗത്ത് സജീവമായി. 2001 മുതല് കേരള  കൗ
മുദിയിലെ സ്റ്റാഫ്  കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ്  ആയി ജ�ോലി
ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യന് ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്  ഓഫ്  കാര്ട്ടൂണി
സ്റ്റിന്റെ ദേശീയ കാര്ട്ടൂണ് അവാര്ഡ്, എട്ടുതവണ
സംസ്ഥാന മാധ്യമ അവാര്ഡ്, എട്ടുതവണ തിരു
വനന്തപുരം  പ്രസ് ക്ലബ്ബ്  അവാര്ഡ്, മൂന്ന്  തവണ
ലളിതകലാ  അക്കാദമി അവാര്ഡ്  എന്നിവ ലഭി
ച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇന്സൈറ്റ്

കേരള  ലളിതകലാ  അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച
എം.എസ്. രഞ്ജിത്തിന്റെ  ഫ�ോട്ടോഗ്രഫി പ്രദര്ശ
നം  തിരുവനന്തപുരം വൈല�ോപ്പിള്ളി സംസ്കൃതി
ഭവനിലെ അക്കാദമി ആര്ട്ട് ഗ്യാലറിയില് ഫെബ്രു
വരി 17 മുതല് 24 വരെ   നടന്നു. ബഹു. ടൂറിസം,
ദേവസ്വം & സഹകരണവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. കടകം
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 Pq¬
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നന്തിക്കര സ്വദേശിയായ സുകേശന് ഇന്ത്യക്കക
ത്തും പുറത്തും ധാരാളം പ്രദര്ശനങ്ങള് നടത്തിയി
ട്ടുണ്ട്. സസൂക്ഷ്മ  നിരീക്ഷണം, ഭ്രമാത്മകത അല്ലെ
ങ്കില് മന�ോരഥ സൃഷ്ടി  എന്ന  പ്രത്യേകത എല്ലാ 
ചിത്രങ്ങളിലും കാണാവുന്നതാണ്. തര്ക്കോവ്സ്ക്കി,
പസ�ോളിനി, ബനുല് മുതലായ സിനിമാ കലാകാ
രന്മാര്  എങ്ങനെ  കലയും സിനിമയുമായി ബന്ധ
പ്പെടുത്തിയ�ോ  അതുപ�ോലെ തന്റെ ചിത്രങ്ങളിലും 
ഡ്രാമാറ്റിക്  ഇഫക്ട് വ്യക്തമാകുമെന്ന്  സുകേശന്
പറയുന്നു. കൂടാതെ പ്രകൃതി മലിനീകരണം, യുദ്ധം,
പ്രേമം  എന്നിവ  പ്രമേയമായ ചിത്രങ്ങളും  പ്രദര്ശ
നത്തിലുണ്ടായി. കച്ചവട സാധ്യതയേക്കാള്  മന
സ്സില് ഉള്ക്കൊള്ളുന്ന രൂപത്തെ, തനതുരീതിയിൽ  
ചിത്രങ്ങളില് ക�ൊണ്ടുവരികയാണ് താന് ചെയ്യുന്ന
തെന്നും സുകേശന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
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പ്പള്ളി സുരേന്ദ്രന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
കാന്ഡിഡ് ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകളാണ്  'ഇന്സൈറ്റ് '
എന്നു പേരുള്ള പ്രദര്ശനത്തിലുള്ളത്. വ്യത്യസ്ത
മായ ഫ്രെയിമുകളില് ഉജ്ജ്വലമായ വര്ണ്ണങ്ങളുടെ 
നിലക്കാത്ത ക്ലിക്കുകളാണ്  തന്റെ ഓര�ോ ചിത്ര
ങ്ങളും  എന്ന്  രഞ്ജിത്ത് പറയുന്നു. 60 ഓളം ഫ�ോ
ട്ടോഗ്രാഫുകളാണ്  പ്രദര്നത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.
പത്തനംതിട്ട സ്വദേശിയായ രഞ്ജിത്ത് സെക്രട്ട
റിയേറ്റില് പ�ൊതുഭരണവകുപ്പില് അസിസ്റ്റന്റ് 
സെക്ഷന് ഓഫീസറായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നു. 2017
ല് കാലിഡ�ോസ്കോപ്പ് എന്ന പേരില് ഫ�ോട്ടോകളു
ടെ സമാഹാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു.

ആന് ആള്മോസ്റ്റ്
ല�ോസ്റ്റ് വേള്ഡ്

കേരള  ലളിതകലാ അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച മുരളി
നാഗപ്പുഴയുടെ ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദര്ശനം മാര്ച്ച് 6
മുതല് 12 വരെ തൃശ്ശൂര് ചിത്രശാല ആര്ട്ട് ഗ്യാലറിയി
ല് നടന്നു.  പ്രദര്ശനത്തിന്റെ ഉൽഘാടനം ഡ�ോ.
ബി. സന്ധ്യ നിര്വ്വഹിച്ചു. വി.കെ. ശ്രീരാമന്, വിജ
യകുമാര് മേന�ോന്, ആര്ട്ടിസ്റ്റ് സുജാതന്, എന്. രാ
ധാകൃഷ്ണന് നായര് എന്നിവര് ചടങ്ങില് സംബന്ധി
ച്ചു. 'ആന് ആള്മോസ്റ്റ് ല�ോസ്റ്റ് വേള്ഡ് ' എന്നു
പേരിട്ടിരിക്കുന്ന  പ്രദര്ശനത്തില് 80 ചിത്രങ്ങളാ
ണുള്ളത്. വൃക്ഷലതാദികളും ജന്തുജാലങ്ങളും ഒത്തി
ണങ്ങി  പുലര്ന്ന കേരള  പ്രകൃതിയുടെ  ഗൃഹാതുര
സ്മൃതിയുണര്ത്തുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം  ഭാവിയെ  കു
റിച്ചുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പു കൂടിയാണ്  തന്റെ ചിത്ര
ങ്ങളെന്നും  അതിനും  അപ്പുറം  ആ കാലം  നമുക്ക് 
നഷ്ടപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന  ഓര്മ്മപ്പെടു
ത്തലുകളും  ഈ വരയിലും നിറങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്നും 
ചിത്രകാരന് പറയുന്നു. അതിവേഗം ഇല്ലാതാകുന്ന 
കേരളത്തിന്റെ തനതു ജീവിതമാണ് തന്റെ അസം
സ്കൃതവസ്തുക്കളെന്നും  നാളെക്കായി ഹരിതാഭമായ
പ്രകൃതിയെ ഞങ്ങള്ക്കായി കാത്തുവെക്കണമെന്ന് 
പറയുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളുമാണ് ചിത്രങ്ങളില് നിറഞ്ഞു
നില്ക്കുന്നതെന്നും  മുരളി നാഗപ്പുഴ പറയുന്നു. ജാക്സണ് 
പ�ൊള്ളോക് ക്രെയ്സണര് ഫെല്ലോഷിപ്പ്,
സിനീയര് ഫെല്ലോഷിപ്പ്, സ്വച്ഛഭാരത്  പുരസ്കാര് 
തുടങ്ങിയ ബഹുമതികള് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള മുരളിയുടെ 
ചിത്രങ്ങള് ല�ോകത്തിലെ വിവിധ ഗാലറികളില്
പ്രദര്ശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ കലാശേഖരങ്ങളിലും 
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രചനകള് ഇടം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദി ഫ്രെയിംസ് ഓഫ് ടൈം

ലളിതകലാ  അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച റെജിന്സ് 
പി. ത�ോമസിന്റെ ചിത്രപ്രദര്ശനം 'ദി ഫ്രെയിംസ് 
ഓഫ് ടൈം' തിരുവനന്തപുരം വൈല�ോപ്പിള്ളി 
സംസ്കൃതി ഭവനിലെ അക്കാദമി ആര്ട്ട് ഗ്യാലറിയി
ല് മാര്ച്ച് 14 മുതല് 21 വരെ നടന്നു. കലാനിരൂപക
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സ�ോളിറ്റ്യൂഡ് ഇന് ബേണ്ട് സിയന്ന

എ.ബി. ബിജുവിന്റെ ചിത്ര-ശില്പ പ്രദര്ശനം 'സ�ോ
ളിറ്റ്യൂഡ്  ഇന് ബേണ്ട്ട് സിയന്ന' ക�ോഴിക്കോട് 
അക്കാദമി ആര്ട്ട്  ഗ്യാലറിയില് മാര്ച്ച്  15 മുതല്  
22 വരെ  നടന്നു. ചിത്രകാരി കബിതാ  മുഖ�ോപാ
ധ്യായ പ്രദര്ശനം  ഉൽഘാടനം  ചെയ്തു.'ബേണ്ട് 
സിയന്ന' നിറംക�ൊണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും,
വെങ്കല  ശില്പങ്ങളുമാണ്  പ്രദര്ശനത്തിലുണ്ടായി
രുന്നത്. ഒരു കലാകാരന് എന്നതിനേക്കാള് സെ
ന്സിറ്റീവായ ഒരു മനുഷ്യന് എന്ന നിലയില് താന്
നില്ക്കുന്ന സാമൂഹ്യ ഇടത്തിന്റെ പരിധിക്കുള്ളിലെ
സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവും ആയ പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചു
ള്ള ആശങ്കകളുടെ പ്രതിഫലനമാണ് തന്റെ എല്ലാ 
സൃഷ്ടികളുമെന്ന് ചിത്രകാരന് പറയുന്നു.

കണ്ണിറുക്കി കാലം

കേരള  ലളിതകലാ  അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച
ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ കാര്ട്ടൂണ് പ്രദര്ശനം മാര്ച്ച് 17 മുതല്
23 വരെ  തൃശ്ശൂര് ചിത്രശാല  ആര്ട്ട്  ഗ്യാലറിയില്
നടന്നു. പ്രദര്ശനത്തിന്റെ ഉൽഘാടനം ചലച്ചിത്ര
സംവിധായകന് സത്യന് അന്തിക്കാട് നിര്വ്വഹിച്ചു.
സാഹിത്യകാരന് അശ�ോകന് ചെരുവില്, മാതൃഭൂമി
ന്യൂസ്  എഡിറ്റര്  എം.കെ. കൃഷ്ണകുമാര്, കാര്ട്ടൂണ് 
അക്കാദമി എക്സിക്യൂട്ടീവ്  അംഗം  കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് 
മധൂസ്  എന്നിവര് ചടങ്ങില് സംബന്ധിച്ചു. 'കണ്ണി
റുക്കി  കാലം' എന്ന  പ്രദര്ശനം  അറുപത് വയസ്സ് 
പിന്നിട്ട കേരളത്തിന്റെ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയുള്ള ഒരു
കാര്ട്ടൂണ് സഞ്ചാരമായിരുന്നു. ചിന്ത, ആഹാരം,
പ്രണയം, പരിസ്ഥിതി എന്നിങ്ങനെ  പല വിഷയ
ങ്ങളില് മലയാളി എങ്ങനെ മാറിയെന്ന് അന്വേഷി
ക്കുന്ന കാര്ട്ടൂണുകളാണ് പ്രദര്ശനത്തില്.
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SOLO SHOWS

ന് വിജയകുമാര് മേന�ോന് പ്രദര്ശനം ഉൽഘാടനം 
ചെയ്തു.
ആധുധീകതയിലൂടെ  നിര്വ്വചിക്കുക എന്ന ശ്രമ
കരമായ സമകാലിക സാഹചര്യത്തില് മതം, രാ
ഷ്ട്രീയം, ഭരണകൂടം, ലൈംഗീകത, ഫെമിനിസം,
പരിസ്ഥിതി തുടങ്ങി  നിരവധി ചിന്തകളുടെയും 
പ്രയ�ോഗങ്ങളുടെയും സങ്കീര്ണ്ണതകള് വ്യക്തി 
എന്ന  നിലയിലും  മറ്റാരെയും പ�ോലെ തന്നെയും 
പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ചിത്രകാരന് പറ
യുന്നു.കാലാന്തരങ്ങളിലൂടെ  സ്ഫുടം  ചെയ്തെടുക്കുന്ന 
സ്വതന്ത്രചിന്തയില് അടിസ്ഥാനമായ ചിന്തകളുടെ 
വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും വിശ്വാസങ്ങളും  ഇവ  തമ്മിലുള്ള
ദ്വന്ദങ്ങളും  തന്നെ  നിരന്തരം വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ടെ
ന്നും  ഇത്തരം  പ്രതിസന്ധികള്  സൃഷ്ടിച്ച ശൂന്യത
യും  ഇതില് നിന്നുണ്ടാവുന്ന  നിസംഗതയും  ആദ്യം 
പേടിപ്പെടുത്തുകയും  പിന്നെ  ഹാസ്യത്തിലേക്കും
സ്വയം വിമര്ശനത്തിലേക്കും മാറുന്നു. ഇതിന്റെ
ആകെ തുകയാണ് തന്റെ ചിത്രങ്ങളെന്ന് റെജിന്സ് 
പറയുന്നു.
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വി
നിക്ക് ഉട്ടിന്
കേരള ലളിതകലാ
അക്കാദമിയുടെ ആദരം

നിക്ക് ഉട്ടിന് അക്കാദമി അങ്കണത്തില് ചെയര്മാന്
നേമം പുഷ്പരാജ് ഹാരമണിയിക്കുന്നു.

ഖ്യാത ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫറും  പുലിസ്റ്റര്  പുര
സ്ക്കാര ജേതാവുമായ നിക്ക്  ഉട്ടിന് കേരള 
ലളിതകലാ  അക്കാദമി സ്വീകരണമ�ൊരുക്കി.
സാഹിത്യ  അക്കാദമി പ്രസിഡന്റ് വൈശാഖന്
സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങില് അക്കാദമി ചെയര്മാ
ന് നേമം പുഷ്പരാജ് നിക്ക് ഉട്ടിനെ തുളസി ഹാരവും 
പ�ൊന്നാടയും അണിയിച്ചും അക്കാദമി മനേജര് സു
ഗതകുമാരി ല�ോഹാര് ട്രൈബിന്റെ ബ്ലാക്ക് മെറ്റല്
ശില്പവും  നിക്ക്  ഉട്ടിന്റെ  കാരിക്കേച്ചര്  പുറംത�ോ
ടില് ആലേഖനം  ചെയ്ത ഇളനീരും  നല്കിയാണ് 
സ്വീകരണം ഒരുക്കിയത്.
വിയറ്റ്നാം യുദ്ധത്തില് പ�ൊള്ളലേറ്റ്  ഓടുന്ന 
ഫാന് തിം  കിം  ഫുക്  എന്ന  ഒമ്പത് വയസ്സുകാരി
യുടെ ചിത്രം  പകര്ത്തി യുദ്ധഭീകരതയുടെ  മുഖം 
ല�ോകമനസാക്ഷിക്കു  മുന്നിലെത്തിച്ച ഫ�ോട്ടോ
ഗ്രാഫറാണ്  നിക്ക്  ഉട്ട്. എടുത്ത ഫ�ോട്ടോ  തന്റെ
ഓഫീസില് ഏല്പ്പിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് പെണ്കുട്ടി
യെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ച് മനുഷ്യസ്നേഹത്തി
ന്റെ മാതൃക ല�ോകത്തിനുമുന്നില് കാണിച്ച ഫ�ോ
ട്ടോഗ്രാഫര്  കൂടെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.ല�ോസ് 
ആഞ്ചല്സില് താമസിക്കുന്ന  നിക്ക്  ഉട്ട്  മീഡിയ
അക്കാദമിയുടെ  രാജ്യാന്തര ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി ക�ോ
ണ്ഫറന്സില് പങ്കെടുക്കുന്നതിനാണ് കേരളത്തി
ലെത്തിയത്.
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ട്രഷറര് വി.ആര്.
സന്തോഷ്, കവി രാവുണ്ണി  എന്നിവര് ചടങ്ങില്
സന്നിഹിതരായിരുന്നു. ചിത്രകാരന്മാര് ഫ�ോട്ടോ
ഗ്രാഫര്മാര്  തുടങ്ങി  നിരവധി പേര്  അക്കാദമി
ഒരുക്കിയ സ്വീകരണ ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു.
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Painting by Ram Kumar
Born in 1924 in Simla, Ram Kumar was among India’s leading
modern artists. He passed away on 14 April, 2018.
Tribute to him.
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