........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................

ഭരണസമിതി അംഗങ്ങള്

ശ്രീ. നേമം പുഷ്പരാജ്
(ചെയര്മാന്)

ശ്രീ. പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന്
(സെക്രട്ടറി)

ശ്രീ. വി. ആര്. സന്തോഷ്
(ട്രഷറര്)

ശ്രീ. കാരക്കാമണ്ഡപം
വിജയകുമാര്,
(എക്സി. അംഗം)

ശ്രീ. ബൈജുദേവ്
(എക്സി. അംഗം)

ശ്രീ.എബി എന്. ജ�ോസഫ്
(എക്സി. അംഗം)

ശ്രീ. പ�ോള് കല്ലാന�ോട്
(എക്സി. അംഗം)

ശ്രീ. രവീന്ദ്രന് തൃക്കരിപ്പൂര്
(അംഗം)

ശ്രീ. പി.വി.ബാലന്
(അംഗം)
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 മാര്ച്ച്

ശ്രീ. കെ.എ. സ�ോമന്
(അംഗം)

ശ്രീ. എസ്.ജ�ോസഫ്
(അംഗം)

ശ്രീമതി. റാണി ജ�ോര്ജ്
ഐ.എ.എസ്.
(സാംസ്കാരിക സെക്രട്ടറി)

ശ്രീമതി. ശ്രീജ പള്ളം
(എക്സി. അംഗം)

ശ്രീ. പുഷ്പാകരന് കടപത്ത്
(അംഗം)

ശ്രീ. വൈ.വി.കണ്ണന്
(അംഗം)

BU L L E T I N

ചിത്ര
വാത്ത
2018 മാര്ച്ച്

ഉള്ളടക്കം
എഡിറ്റോറിയല്
ചെയര്മാന്റെ കത്ത്
മഹാഭാരതവിചാരം ക്യാമ്പ്
പന്തിഭ�ോജനം ക്യാമ്പ്
സമന്വയ ക്യാമ്പ്
അശാന്തന് സ്മരണ
ലളിതകലാ അക്കാദമി പുരസ്കാരങ്ങള്
ശില്പോദ്യാനം
രാജന് കൃഷ്ണന് അനുസ്മരണം
സര്ഗ്ഗയാനം കലാക്യാമ്പ്
ബേക്കല് ദാരുശില്പക്യാമ്പ്
മഞ്ഞ്- ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി ക്യാമ്പ്
കേരളം അറുപതില്
ആര്ട്ടിസ്റ്റ് റസിഡന്സി
ദേവസ്മരണ
ഓര്മ്മച്ചായം
കെ.ജി. സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ചിത്രപ്രദര്ശനം
സ�ോമനാഥ് ഹ�ോറിന്റെ ചിത്രപ്രദര്ശനം
യൂസഫ് അറയ്ക്കല്
ഡെറാഡൂണ് ദേശീയ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് 
പ�ൊന്മുടി ദേശീയ കലാക്യാമ്പ്
വിവേകാനന്ദ സ്പര്ശം
മാരാരി ക്യാമ്പ്
സ്നേഹപൂര്വ്വം 
കളരി
രവിവര്മ്മ ദിനം
ഛായാചിത്ര ക്യാമ്പ്

04
05
06
10
14
18
20
28
29
30
32
34
36
37
38
39
40
42
45
47
48
50
52
54
55
56
57

2

CHITHRAVARTHA
Bulletin
2018 March
Reg. No: RN 29573/78
(Malayalam)
Editor, Printer & Publisher
Ponniam Chandran
(Secretary)
Kerala Lalithakala Akademi
Thrissur, Kerala, India
Nemom Pushparaj (Chairman)
V. R. Santhosh (Treasurer)
Rani George IAS (Cultural Secretary)
Exicutive Committee
Karakkamandapam Vijayakumar
Paul Kallanodu
Sreeja Pallam
Byju Dev
Eby N. Joseph
General Council
Raveendran Trikkarippur
K. A. Soman (Artist Somji)
Pushpakaran Katappath
P. V. Balan
S. Joseph
Y. V. Kannan
Co-ordinating Editor
Pavel
Staff in-charge (Publication)
Maneesha Mukesh Lal
Cover:
Nemom Pushparaj
Page Design & Layout
Mustard Design
designermustard@gmail.com
Printed at
Kairali Press & Books
Thrissur District Printing and
Publishing Society Ltd. No. R 355
M.G. Road, Thrissur-4
Phone: 04872384511
Contact
Secretary,
Kerala Lalithakala Akademi
Thrissur, Kerala. Pin 680 020
Phone: 0487 2333773
Emai: secretary@lalithkala.org
Web: www.lalithkala.org
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 മാര്ച്ച്

എഡിറ്റോറിയല്

കേ

രള ലളിതകലാ  അക്കാദമിയുടെ  പുതി  
യ ഭരണസമിതി നിലവിൽ  വന്ന ഉട
നെത്തന്നെ  ഓർമ്മയിലേക്ക്  ഓടിയെത്തിയ
ഒരു കാര്യം  അക്കാദമിയുടെ  പ്രസിദ്ധീകരണം
സക്രിയമാക്കേണ്ടതിനെ  കുറിച്ചായായിരുന്നു. ഒരു
വാർത്താ  ബുള്ളറ്റിന്  എന്ത് സാംസ്കാരിക ദൗത്യ
മാണ്  നിർവ്വഹിക്കാനുള്ളത്  എന്ന്  ഒരുപക്ഷെ
ത�ോന്നിയേക്കാം.   ഒരു ചെറുകുറിപ്പുക�ൊണ്ടുപ�ോ
ലും  പ്രതിര�ോധം തീർക്കേണ്ട ഭീഷണമായ സാം
സ്കാരിക അന്തരീക്ഷത്തിലാണ്  നാം ജീവിക്കുന്ന
ത്. എന്തുക�ൊണ്ടെന്നാൽ  സ്വതന്ത്രഭാരതത്തിന് 
എഴുപത്  പിന്നിടുമ്പോഴും  ജനാധിപത്യപരമായ
അഭിപ്രായങ്ങളെയും  ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും  അനുവ
ദിക്കില്ലെന്ന് മത വർഗ്ഗീയ വാദികൾ നമ്മെ നിരന്ത
രം വെല്ലുവിളിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ദാബ�ോൽ
ക്കറും, പൻസാരെയും, കൽബുർഗിയും, ര�ോഹിത് 
വെമുലയും, ഗൗരി ലങ്കേഷുമ�ൊക്കെ ക�ൊല്ലപ്പെട്ടത് 
ഈ വെല്ലുവിളികളുടെ  തുടർച്ചയാണ്. താൽക്കാ
ലിക ലാഭത്തിനുവേണ്ടി മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ സകല
മാന സ്വഭാവങ്ങളും  നിഷ്കരുണം പിച്ചിച്ചീന്തുന്നത് 
നിത്യസംഭവമാകുമ്പോൾ  'അരുത്' എന്ന്  പറയാ
നുള്ള ഇഛാശക്തി  കാണിക്കാൻ  നമുക്കാവണ്ടേ?
പ�ൊതുജീവിതത്തിൽ  അനീതി തിമിർത്തുപെയ്യു
മ്പോൾ  കലാകാരന്മാർ  ഉൾപ്പെടെ  കൂറ്റൻ മതിലു
കളാവാൻ  ഇറങ്ങേണ്ടതല്ലേ? സഹജീവികളുടെ 
വേദന തിരിച്ചറിയുന്നവൻ  തന്നെയാണ്  കലാകാ
രൻ. ഈ തിരിച്ചറിവ് ഇടം നെഞ്ചിൽ ചേർത്തുവെ
ച്ചുള്ള കുതിപ്പാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ഇതിഹാസങ്ങളെയും, പുരാണങ്ങളെയും, ചരി
ത്രത്തെയും, ശാസ്ത്രത്തെയും  ഒക്കെ  വളച്ചൊടിച്ച് 
വർഗ്ഗീയ രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക്  ഉപയ�ോ
ഗിക്കുന്ന സമകാലിക സന്ദർഭത്തിലാണ്  ഇതി
ഹാസത്തിന്റെ പുനർവായനയും  കാഴ്ചയും  എന്ന
ആശയം ഉടലെടുക്കുന്നതും മഹാഭാരത വിചാരം
ക്യാമ്പ് വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും. സഹ�ോദരൻ 
അയ്യപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ  നടന്ന പന്തിഭ�ോജ
നത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘ�ോഷിക്കുന്ന
വേളയിലാണ്  പന്തിഭ�ോജനത്തിന്റെ സമകാലിക
രാഷ്ട്രീയത്തെ  ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുക�ൊണ്ട്  ' നമുക്ക് 
ജാതിയില്ല  - പന്തിഭ�ോജനം' ക്യാമ്പ്  നടത്തിയ
ത്. സമൂഹത്തിന്റെ ലിംഗാധികാരങ്ങളെ അപ്പാടെ 
ച�ോദ്യം  ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു സമന്വയ ക്യാമ്പ്.
ട്രാന്സ്ജെന്ഡേഴ്സ്, ദളിതുകൾ, ആദിവാസി
ഗ�ോത്ര വിഭാഗങ്ങൾ തുടങ്ങി, നീതികരിക്കാനാവാ
ത്ത  കാരണങ്ങളാൽ  സമൂഹത്തിൽ  നിന്നും മാറ്റി 
നിർത്തപ്പെട്ട പാർശ്വവത്കൃത സമൂഹത്തിൽനിന്നു
ള്ള പ്രതിഭകൾക്ക് കല ചെയ്യാനും,  ആസ്വദിക്കാ
നും, അവസരമ�ൊരുക്കുന്നതായിരുന്നു പത്തുദിവ
സങ്ങളിലായി നടന്ന ആ ക്യാമ്പ്. അത്തരത്തിൽ 

ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ദിശാസൂചക
ങ്ങളായിട്ടാണ് അക്കാദമിയുടെ ഓര�ോ പരിപാടിക
ളും വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്.
അക്കാദമി, കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ, വിശേഷി
ച്ച്  പുതിയ തലമുറയിൽ  ദൃശ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ
രസതന്ത്രങ്ങൾ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തുകയും  അതുവഴി
ദൃശ്യാവബ�ോധം വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുമുള്ള ശ്ര
മത്തിലാണ്. കുട്ടികൾ കാൺകെ സ്കൂളുകളിൽ ശിൽ
പ്പങ്ങൾ  നിർമ്മിക്കുന്നത്  ഒരു കരിങ്കല്ല്  എങ്ങനെ 
ശില്പമായി മാറുന്നു എന്ന പുതിയ പാഠം പഠിപ്പി
ക്കാനാണ്.
പുര�ോഗമനപരമായ ഒരുപാട്  പ്രവർത്തനങ്ങൾ
ക്ക്, മാനവികതയ്ക്കുനേരെയുള്ള കടന്നുകയറ്റങ്ങളെ 
പ്രതിര�ോധിക്കേണ്ട പദ്ധതികൾക്ക്  രൂപം ക�ൊടു
ത്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതേ സന്ദർഭത്തിലാണ് ഒരു
കലാകാരന്റെ മൃതദേഹത്തിനുനേരെ  തീവ്രഹിന്ദു
ത്വ ശക്തികൾ സവർണ്ണ ബ�ോധത്തിന്റെ തേറ്റകൾ 
കാട്ടി  കുരച്ചുചാടിയത്. ചിത്രകാരൻ  അശാന്തന്റെ
മൃതദേഹത്തോട്  അമ്പലക്കമ്മറ്റിക്കാർ  എന്ന
പേരിൽ  വന്ന ആൾക്കൂട്ടം  കാണിച്ച മനുഷ്യത്വമി
ല്ലായ്മ ദൗർഭാഗ്യകരമാണ്. അത്  ഒരുതരത്തിലും 
ന്യായീകരിക്കാവുന്നതല്ല. നികുതി ക�ൊടുക്കുന്ന
സ്ഥലത്ത് ആരെ കയറ്റണം എന്നത് ഉടമസ്ഥർക്ക് 
തീരുമാനിക്കാം  എന്നത്  ജനാധിപത്യപരമായ
അവകാശമാണ്. അത്തരം ഒരു ഇടത്തിൽ ഒരു മനു
ഷ്യന്റെ മൃതദേഹം പ�ൊതുദർശനത്തിന് വെക്കാൻ 
തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ  അതിനെ  എതിർക്കാൻ  സാ
ക്ഷരകേരളത്തിൽ  ആളുകളുണ്ടായി എന്നത്  ഭീദി
തമാണ്.
കല ഒരു മാനവിക വിഷയമാണല്ലോ, അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ മാനവികതയ്ക്കുനേരെ  ഉയരുന്ന എല്ലാ
വെല്ലുവിളികളും  കലാകാരനുനേരെ  കൂടെയാണ്.
അത്തരം വെല്ലുവിളികളെ  പ്രതിര�ോധിക്കേണ്ടതും,
ചെറുത്തുത�ോൽപ്പിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ ഓര�ോരുത്ത
രുടെയും കടമയാണ്.
കേരളത്തിന്റെ ദൃശ്യസാക്ഷരതയിൽ  വളർച്ച 
തുല�ോം
പരിമിതപ്പെട്ടുക�ൊണ്ടേയിരിക്കയാണ്.
ഈ പരിമിതിയെ  ഏതർത്ഥത്തിലും മറികടക്ക
ണമെന്ന കേരളീയ കലാമനസ്സിന്റെകൂടെയാണ് 
ഞങ്ങളും. അതിനുതകുന്ന നൂതന പദ്ധതികളുമായി
മുന്നോട്ടുപ�ോകുവാനാണ്  അക്കാദമി ആല�ോചി
ക്കുന്നത്. തുടർനാളുകളിൽ  ശ്ലാഘിക്കേണ്ടത്  ശ്ലാ
ഘിച്ചും, വിമർശിക്കേണ്ടത്  വിമർശിച്ചും  ഏവരും 
ഞങ്ങള�ോട�ൊപ്പം  സഹകരിക്കണമെന്ന്  അഭ്യർ
ത്ഥിക്കുന്നു.
പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന്
(സെക്രട്ടറി)

ചെയർമാന്റെ കത്ത്

വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങളാവരുത്

ഏ

റെ  നാളുകൾക്കുശേഷം ചിത്രവാർത്ത 
വീണ്ടും  പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയാണ്.മുഖ്യധാ
രാ മാധ്യമങ്ങൾ സ്പോർട്സിനും, സാഹിത്യ മേഖ
ലയ്ക്കും, രാഷ്ട്രീയത്തിനും ക�ൊടുക്കുന്ന പ്രാധാന്യം 
കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്  നല്കാതിരിക്കുമ്പോൾ 
ചിത്രവാർത്തയുടെ  പ്രസക്തി  വർദ്ധിക്കുകയാണ്.
ചിത്രകാരന്മാരും  ശില്പികളും പ�ൊതുവെ മൗനിക
ളാണ്. അവർ  അവരുടെ  സൃഷ്ടികളിലൂടെയാണ് 
വാചാലരാകുന്നത്. പക്ഷെ, ദൗർഭാഗ്യത്തിന് 
ദൃശ്യകലയുടെ  ഭാഷ ഇന്നും  സാധാരണ ജനങ്ങൾ
ക്ക് അപ്രാപ്യമാണ്.  അത്തരം കലാ പഠനങ്ങളും 
നിരൂപണ ബ�ോധവൽക്കരണങ്ങളും  ധാരാളമാ
യി ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട്. ചിത്ര - ശില്പ കലാകാര
ന്മാർക്ക്  അർഹിക്കുന്ന സ്ഥാനം പ�ൊതുസമൂഹം
കൽപ്പിച്ചുകാണുന്നില്ല. ഇത്  എന്തുക�ൊണ്ടാണ്?
കലാകാരന്മാർ  തമ്മിൽ  തമ്മിൽ  തന്നെ  പരസ്പ
രം ബഹുമാനമില്ലാതെ  ചെളി വാരിയെറിയുന്നത് 
എന്തുക�ൊണ്ടാണ്? നാം നമ്മെ അംഗീകരിക്കുന്നി
ല്ലെങ്കിൽ ആരും നമ്മെ ബഹുമാനിക്കില്ല. പരസ്പരം
കലഹിക്കുകയും, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രധാന സമയം
സഹ കലാകാരന്മാരെ തേജ�ോവധം ചെയ്യാനും,
തകർക്കുവാനും ത�ോന്നുന്ന മനസ്സ് ആദ്യം മാറേണ്ട
തുണ്ട്. അന്തമില്ലാതെ വൈരം ക�ൊണ്ടുനടക്കുന്നത് 
സംസ്കാരമല്ല  . ഈ ശക്തി, ഊർജ്ജം, സർഗാത്മ
കമായി തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയണം.
കലാകാരന്മാരുടെ ക്ഷേമത്തിനുവേണ്ടിയാണ്  
അക്കാദമി പ�ോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ. കലാകാര
ന്മാരുടെ  ഉന്നമനം മറന്നുക�ൊണ്ടുള്ള അക്കാദമി
പ്രവർത്തനം അപ്രസക്തമാണെന്ന്  ഞങ്ങൾ  വി
ശ്വസിക്കുന്നു. അക്കാദമിയുടെ  പരിഗണന കലാ
കാരന്മാർ മാത്രമാണ്. കലാകാരന്മാരെ  സഹാ
യിക്കുവാനും, അവരുടെ  യഥാർത്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ 
പരിഹരിക്കുവാനും  അർഹരായവരെ  കണ്ടെത്തി 
ഉയർത്തി ക�ൊണ്ടുവരാനുമാണ്  അക്കാദമി എന്ന് 
ഞങ്ങൾ  തിരിച്ചറിയുന്നു. കലാകാരനും  കലയുമാ
ണ്  അക്കാദമിയുടെ  നിക്ഷേപം. അത്തരം പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾക്ക് ഘടികാര സൂചിയുടെ  പരിമിതി
വിട്ട്  പ്രവർത്തിക്കാൻ  ആത്മാർത്ഥത കാട്ടുന്ന
അക്കാദമി ജീവനക്കാർ  ഉണ്ട്  എന്നത്  ഞങ്ങളെ 
കൂടുതൽ കർമ്മോന്മുഖരാക്കുന്നുണ്ട് .
ഭാവിയിൽ ല�ോകത്തിന്റെ നെറുകയിൽ കേരള
ത്തിന്റെ കലാചരിത്രം ക�ൊത്തിവെക്കാൻ  കഴി
യുന്ന ഇന്നത്തെ  വിദ്യാർത്ഥി  യുവജനസമൂഹ
ത്തിന് കൂടുതൽ പ്രയ�ോജനം കിട്ടുംവിധം  അക്കാ

ദമിയുടെ പ്രവർത്തനമേഖല വിപുലമാക്കുകയാണ്.
അതിന്റെ ഭാഗമാണ്  തിരുവനന്തപുരം ക�ോളേജ് 
ഓഫ് ഫൈന് ആര്ട്സില് സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ
കലാക്യാമ്പ്. ശാന്തിനികേതൻ, ബറ�ോഡ, ഹൈ
ദ്രബാദ്, വാരാണസി ഡൽഹി തുടങ്ങി  രാജ്യത്തി
ന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ  നിന്നുള്ള കലാവിദ്യാർ
ത്ഥികൾ കേരളത്തിലെ  വിദ്യാർത്ഥികളുമായി
ഇടപഴകുകയും, കലാസങ്കേതങ്ങളും  ആശയങ്ങളും 
പരസ്പരം പങ്കുവെച്ച് ചിന്തയെയും  സർഗാത്മക
ശേഷിയെയും  നവീകരിക്കുകയും  പുതിയ ഊർ 
ജ്ജം ആർജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ
ക്യാമ്പില് കാണാന് കഴിഞ്ഞത്. കേരളത്തിലെ 
എല്ലാ ഫൈൻ  ആർട്സ് ക�ോളേജുകളിലേക്കും 
ഇത്തരം പരിപാടികൾ വ്യാപിപ്പിക്കുവാൻ ഉദ്ദേശി
ക്കുന്നുണ്ട്.
കലാകാരന്മാരുടെ ഡയറക്ടറി നിർമ്മാണ പ്രവർ
ത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ അക്കാദമി ധനസ
ഹായത്തോടെ പ്രദർശനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള
വർക്കും  അക്കാദമി വാർഷിക പ്രദർശനങ്ങളിലും,
ക്യാമ്പുകളിലും  പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ളവർക്കും  പുരസ്കാര
ങ്ങൾ നേടിയവർക്കുമായിരിക്കും പരിഗണന. ഈ
കലാകാരന്മാർ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ�ോട്ടോ സഹിതം
അപേക്ഷിച്ചാൽ  തിരിച്ചറിയൽക്കാർഡും  അക്കാദ
മി നൽകുന്നതായിരിക്കും. ചില സാങ്കേതിക തട
സ്സങ്ങൾ മാറിയാൽ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ ആരം
ഭിക്കുവാനാകുന്നതാണ്.
ശില്പ പ്രചാരണത്തിന്റെയും വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ
യും ഭാഗമായി, തിരഞ്ഞെടുത്ത സ്കൂൾ പരിസരത്ത്,
നിർമ്മിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന ശില്പങ്ങളുടെ  നിർമ്മാ 
ണ ജ�ോലികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.
കലാകാരന്മാർക്ക്  പ്രയ�ോജനമാകുന്ന പ്രായ�ോ
ഗിക നിർദ്ദേശങ്ങൾ  കലാസമൂഹത്തിൽ  നിന്നും 
ഉയർന്നു വരണം. പരിമിതികളില്ലാത്ത  പിന്തുണ
യാണ്  അക്കാദമി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. തെറ്റുകൾ 
സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ  അക്കാദമിയുടെ  ഭാഗത്തു
നിന്ന്  ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമമുണ്ടാകും. നിസ്സാര
പ്രശ്നങ്ങൾ പർവ്വതീകരിക്കുന്നത് കലാ സമൂഹം തി
രിച്ചറിയുന്നുണ്ട്. വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യങ്ങൾക്കാ
വരുത് മറിച്ച്  കലാസമൂഹത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾ
ക്കാവണം നാം പരിഗണന നൽകേണ്ടത്.
നേമം പുഷ്പരാജ്
(ചെയര്മാന്)
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മഹാഭാരതം ചിത്രകലാക്യാമ്പിന്റെ ഉല്ഘാടനം ഡ�ോ. കല്യാണ് കുമാര് ചക്രവര്ത്തി നിര്വ്വഹിക്കുന്നു.

മ
സമഭാവനയുടെ
സന്ദേശമാണ്
മഹാഭാരതം
മഹാഭാരതവിചാരം ചിത്രകലാ
ക്യാമ്പില് കെ.ജി. ബാബു, ബാഹു
ലേയന് സി.ബി., ബാര ഭാസ്ക്കര
ന്, ദീപ്തി പി. വാസു, പി.ജി. ദിനേശ്,
ഗുരുപത് ചിത്രകാര്, ജലജമ�ോള്
പി.എസ്., ലതാദേവി എന്.ബി.,
വി.എസ്. മധു, മന�ോജ് ബ്രഹ്മമം
ഗലം, എന്.കെ.പി. മുത്തുക�ോയ,
ജി. പ്രതാപന്, ടി.പി. പ്രേംജി,
പുഷ്പാകരന് കെ. കെ., രാംസിങ്
ഉര്വേതി, കെ.പി. റെജി, കെ.
കെ. സനില്കുമാര്, സിന്ധു
ദിവാകരന്, സ്മിജ വിജയന്,
ശ്രാവണ് പസ്വാന്, ശ്രീജ പള്ളം,
ജെ.എല്. ശ്രീകുമാരി, ത�ോമസ്
കുരിശിങ്കല്, ട�ോം. ജെ. വട്ടക്കുഴി,
ടി.ആര്. ഉദയകുമാര് എന്നിവരാ
യിരുന്നു ചിത്രങ്ങള് രചിച്ചത്. കലാ
നിരൂപക രാധാ ഗ�ോമതി ക്യാമ്പ്
അവല�ോകനം നിര്വ്വഹിച്ചു.

ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 മാര്ച്ച്

ഹാഭാരതം നല്കുന്നത്  സമഭാവനയുടെയും 
ബഹുസ്വരതയുടേയും  ജീവിക്കുന്ന പാരമ്പര്യ
ങ്ങളുടെയും  സന്ദേശമാണെന്ന്  കല്ല്യാണ് കുമാര് 
ചക്രവര്ത്തി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലളിതകലാ അക്കാ
ദമി തൃശ്ശൂര് കേന്ദ്രത്തില് 2017 ഒക്ടോബര് 29 മുതല്
നവംബര്  10 വരെ  നടന്ന മഹാഭാരതവിചാരം
ചിത്ര കലാക്യാമ്പിന്റെ ഉല്ഘാടനം നിര്വ്വഹിച്ച് 
'മഹാഭാരതം: മനുഷ്യരാശിക്ക്  സാര്വ്വത്രികമായ
സന്ദേശം' എന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കു
കയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. മഹാഭാരതം ഒരു കൃതി
മാത്രമല്ലെന്നും  അതിന്  ഒരുപാട്  പാഠഭേദങ്ങള്
ചരിത്രത്തില് ഇടം നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും  അദ്ദേഹം
പറഞ്ഞു.
ചടങ്ങില് കേരള ലളിതകലാ  അക്കാദമി ചെയ
ര്മാന് സത്യപാല് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ടി.ആര്.
അജയന്, വി.കെ. ജ�ോസഫ്, ജി.പി. രാമചന്ദ്രന്,
ഡ�ോ. ഗ്രാമപ്രകാശ്, എം.എന്. വിനയകുമാര്,
ചന്ദ്രദത്ത്, രാവുണ്ണി  തുടങ്ങിയവര്  ആശംസകള്
അര്പ്പിച്ചു. ലളിതകലാ  അക്കാദമി വൈസ്  ചെയ
ര്മാന് നേമം പുഷ്പരാജ്  സ്വാഗതവും ട്രഷറര്  വി.
ആര്. സന്തോഷ്  നന്ദിയും  പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് മധു
വന്ദി  നാരായണ്   ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം അവ
തരിപ്പിച്ചു. ഉല്ഘാടനത്തിന് മുന്നോടിയായി തൃ
പ്പൂണിത്തുറ സജീവനും  സംഘവും  അവതരിപ്പിച്ച 
പഞ്ചവാദ്യം  അരങ്ങേറി. തുടര്ന്ന്  പഞ്ചാവാദ്യക
ലാകാരന്മാരെ പ�ൊന്നാട അണിയിച്ചും ചിത്രകലാ 
ക്യാമ്പില് പങ്കെടുക്കുന്ന കലാകാരി/കലാകാരന്മാ
രെ പുരസ്കാരങ്ങള് നല്കിയും ആദരിച്ചു. ക്യാമ്പി 
ന്റെ മുന്നോടിയായി ഒക്ടോബര് 28 നു നടന്ന,പന
യൂര്വാസുദേവനും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച മുടിയാ
ട്ട്കളം പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം സാഹിത്യകാര
ന് അശ�ോകന് ചെരുവില് നിര്വ്വഹിച്ചു.

കെ.ജി. ബാബു, ബാഹുലേയന് സി.ബി.,
ബാര ഭാസ്ക്കരന്, ദീപ്തി പി. വാസു, പി.ജി.
ദിനേശ്, ഗുരുപത് ചിത്രകാര്, ജലജമ�ോള്
പി.എസ്., ലതാദേവി എന്.ബി., വി.എസ്.
മധു, മന�ോജ്  ബ്രഹ്മമംഗലം, എന്.കെ.പി.
മുത്തുക�ോയ, ജി. പ്രതാപന്, ടി.പി. പ്രേംജി,
പുഷ്പാകരന് കെ.കെ., രാംസിങ്ഉര്വേതി,
കെ.പി. റെജി,  കെ.കെ. സനില്കുമാര്,
സിന്ധു ദിവാകരന്, സ്മിജ വിജയന്, ശ്രാവണ്
പസ്വാന്, ശ്രീജ പള്ളം, ജെ.എല്. ശ്രീകുമാ
രി, ത�ോമസ് കുരിശിങ്കല്, ട�ോം. ജെ. വട്ടക്കു
ഴി, ടി.ആര്. ഉദയകുമാര്  എന്നിവരായിരുന്നു
ക്യാമ്പില് ചിത്രങ്ങള് രചിച്ചത്. കലാനിരൂ
പക രാധാ ഗ�ോമതി ക്യാമ്പ്  അവല�ോകനം
നിര്വ്വഹിച്ചു.
ഉല്ഘാടനദിവസവും  തുടര്ന്നും മഹാഭാര
തത്തിന്റെ വിവിധതലങ്ങളെ  അധികരിച്ച് 
ഡ�ോ. കല്യാണ് കുമാര് ചക്രവര്ത്തി, ഡ�ോ.

സുനില് പി. ഇളയിടം, സന്ദീപാനന്ദഗിരി തുടങ്ങി
യവര്  പ്രഭാഷണങ്ങള് നടത്തുകയുണ്ടായി. ക്യാ
മ്പിന�ോടനുബന്ധിച്ച്  വിവിധദിവസങ്ങളിലായി
മട്ടന്നൂര് ശങ്കരന്കുട്ടിയും സംഘവും അവതരിപ്പിച്ച 
ട്രിപ്പിള് തായമ്പക,കാസര്ഗോഡ് ക�ോട്ടക്കണി
അന്നപൂര്ണ്ണേശ്വരി യക്ഷഗാന കലാസംഘം അവ
തരിപ്പിച്ച യക്ഷഗാനം, യശ�ോദ ഠാക്കൂര് അവതരി
പ്പിച്ച  കുച്ചുപ്പുടി, ഡ�ോ. വിശാല് ജെയിനിന്റെ ദ്രുപ
ദ്സംഗീതം, പ്രൊഫ. രമേശ് വര്മ്മ സംവിധാനം
നിര്വ്വഹിച്ച  പഞ്ചരാത്രം  എന്ന നാടകം, രാമചന്ദ്ര
പുലവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ത�ോല്പ്പാവക്കൂത്ത്,
ആലപ്പുഴ കൃപാസനം പൗരാണീക രംഗകലാ പീഠം
അവതരിപ്പിച്ച ചവിട്ടുനാടകം, തൃശൂര്  കഥകളി
ക്ലബ് അവതരിപ്പിച്ച കര്ണ്ണശപഥം കഥകളി, ഉഷ
നങ്ങ്യാര്  അവതരിപ്പിച്ച  നങ്ങ്യാര്ക്കൂത്ത്, കലാമ
ണ്ഡലം ചിത്ര അഭിമന്യുവും സംഘവും അവതരിപ്പി
ച്ച മ�ോഹിനിയാട്ട ശില്പം എന്നിവ അരങ്ങേറി.

പി. ജി. ദിനേഷിന്റെ പെയിന്റിംഗ്
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മഹാഭാരതം
അനേകപാഠങ്ങളുടെ
നിര്മ്മിതി

മ

ഹാഭാരതം അനേക പാഠങ്ങളുടെ  നിര്മ്മി
തിയാണെന്ന് ഡ�ോ. സുനില് പി. ഇളയിടം
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലളിതകലാ  അക്കാദമി സം
ഘടിപ്പിച്ച മഹാഭാരതവിചാരം ചിത്രകലാക്യാ
മ്പിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന പ്രഭാഷണപരമ്പരയി
ലാണ്  അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ  അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.
അനേകപാഠങ്ങള് ഉള്ളതുക�ൊണ്ടാണ് മഹാഭാര
തത്തിന് ല�ോകത്തിന്റെ വിവിധ   ക�ോണുകളില്
എത്താന് കഴിഞ്ഞതും നിരവധി പ്രാദേശികമായ
പാഠങ്ങള�ോടെ  നിലനില്ക്കാനാവുന്നതെന്നും 
അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മഹാഭാരതകര്ത്താ
വായ വ്യാസന്റെ സവിശേഷമായ കാഴ്ചപ്പാടാണ് 
ഇതിനു കാരണം. ഈ സവിശേഷത വ്യാഖ്യാ
നങ്ങളെ  നിര്മ്മിച്ചെടുക്കാനായെന്നും  സുനില്
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇതിന്റെ ആഖ്യാന പാഠങ്ങള്
ഓര�ോ  സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ചും  നിര്മ്മിച്ചെ
ടുക്കാന് കഴിയുന്നു എന്ന പ്രത്യേകത ക്ലാസിക്കു
കളുടെ  സവിശേഷതയാണ്. ആ സവിശേഷത
വിവിധങ്ങളായ ജീവിതങ്ങളെയും  അവസ്ഥക
ളെയും  പ്രകൃതിയിലെ  ജീവജാലങ്ങളെയും  ഒരേ 
പ�ോലെ  അടയാളപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും  അദ്ദേഹം
പറഞ്ഞു.
ജീവിതത്തെ  കുറിച്ചുള്ള നിഗൂഡാര്ത്ഥങ്ങള്
അറിയുന്നതിന് അപ്പുറം ഒരു സംസ്കാരബന്ധ വ്യ
വസ്ഥയാണ് മഹാഭാരതം മുന്നോട്ടു വെയ്ക്കുന്നത്.
മഹാഭാരതം മദ്ധ്യകാലത്തില് ആഭ്യന്തരമായും 
ബാഹ്യമായും  നിരന്തരം പ�ൊളിച്ചെഴുതപ്പെട്ട 
ഒന്നാണെന്നും  വായനയുടെ ചരിത്രത്തിനകത്തു
നിന്നുവേണം മഹാഭാരതം വായിക്കേണ്ടതെ
ന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
വൈരുദ്ധ്യങ്ങളില് നിന്ന്  കാതലായ ഏകത്വ
ത്തെ  കണ്ടെത്തണം. വ്യവസ്ഥാപിതവും  ഏക
ത്വപരവുമായ ആധുനികമായ ജ്ഞാനങ്ങളെ 
കണ്ടെത്തുകയും വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ഓര്മ്മി
പ്പിച്ചു.   ജ്ഞാനം എന്നതിനെ  മൂന്നു തരത്തില്
വിവര്ത്തനം ചെയ്യാമെന്നും, അത്  വിവരശേഖ
രണം, വ്യാഖ്യാനാത്മകജ്ഞാനം, വിമര്ശനം
എന്നിവയാണെന്നും  ആധുനിക ല�ോകം യാഥാ
ര്ത്ഥ്യത്തെ സത്താവല്ക്കരിക്കാന് ശ്രമിച്ചെന്നും 
അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.

സുനില് പി. ഇളയിടം
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കാസര്ഗോഡ് ക�ോട്ടക്കണി അന്നപൂര്ണ്ണേശ്വരി യക്ഷഗാന കലാസംഘം അവതരിപ്പിച്ച യക്ഷഗാന പരിപാടിയില് നിന്ന്

സ്വാര്ത്ഥകാമനകളാണ്
ല�ോകം ഭരിക്കുന്നത്
സ്വാ
സന്ദീപാനന്ദഗിരി

ര്ത്ഥകാമനകളാല് ല�ോകം മുങ്ങിക്കൊ
ണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന്  സ്വാമി സന്ദീപാ
നന്ദഗിരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ലളിതകലാ  അക്കാദമിയി
ല് മഹാഭാരതം ചിത്രകലാ  ക്യാമ്പില് പ്രഭാഷണം
നടത്തുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.തന്റേതല്ലാത്തതിനെ 
തന്റേതെന്നു കരുതി മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ധൃതരാഷ്ട
ര്മാരാണ് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളതെന്നും ധര്മ്മത്തിലധിഷ്ഠിത
മായിട്ടായിരിക്കണം രാജനീതി നടപ്പാക്കേണ്ടതെന്നും 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ധര്മ്മം എവിടെയാണ�ോ അവിടെ
യാണ് വിജയം. സമൂഹത്തില് രാഷ്ട്രീയം നടപ്പാക്കേണ്ട
ത് ധര്മ്മത്തിലധിഷ്ഠിതമായാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവാണ് 
ഇന്ന് ഭരണ നേതൃത്വത്തിലിരിക്കുന്നവര് ചെയ്യേണ്ടതെ
ന്നുംഅദ്ദേഹം ഓര്മ്മിപ്പിച്ചു.
മഹാഭാരതം ചരിത്രമല്ലെന്നും  സ്വാമിസന്ദീപാനന്ദ
ഗിരി കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. മനുഷ്യജീവിതത്തെ സംബന്ധിക്കു
ന്ന, നിത്യജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അനസ്യൂതം നട
ന്നുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദര്ഭത്തിലൂടെയാണ് മഹാഭാര
തത്തെ അറിയേണ്ടത്. എല്ലാ ബന്ധനങ്ങളും ചരടുകളും 
പ�ൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞു ക�ൊണ്ടാണ് മഹാഭാരതത്തെ  സമീ
പിക്കേണ്ടതെന്നും  വ്യതിചലിച്ച്  നീങ്ങുന്ന സാംസ്കാ
രിക മണ്ഡലത്തില് മഹാഭാരതം ഉപകരിക്കണമെന്നും 
സ്വാമി പറഞ്ഞു. മഹാഭാരതത്തെ  കൂടുതല് അറിയുന്ന
തിന് കൃഷ്ണ�ോപനിഷത്ത്  സഹായിക്കുമെന്നും സന്ദീ
പാനന്ദ ഗിരി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 മാര്ച്ച്

നമുക്കു ജാതിയില്ല- പന്തിഭ�ോജനം പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന വിളംബരയാത്ര

ച
പന്തിഭ�ോജനത്തിന്റെ
സമകാലിക
രാഷ്ട്രീയം
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രിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഓര്മ്മപ്പെടുത്തലാണ് 
പന്തിഭ�ോജനമെന്ന്  സാഹിത്യ  അക്കാദമി
പ്രസിഡന്റ്  വൈശാഖന്. ശാരീരികമായി പന്തി
യിലാവാത്തവരെക്കൂടി മാനസികമായി പന്തി
യിലാക്കുക എന്നതാണ്  പന്തിഭ�ോജനത്തിന്റെ
യഥാര്ത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്നും  ജാതിയവും മതപരവു
മായ ചിന്തകള്ക്കുള്ള ഒരേയ�ൊരു ഔഷധമാണ് 
കലയെന്നും അദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. സഹ�ോദരന്
അയ്യപ്പന്റെ നേതൃത്വത്തില് നടന്ന പന്തിഭ�ോജ
നത്തിന്റെ നൂറാം വാര്ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് 
കേരള ലളിതകലാ  അക്കാദമി 2017 മാര്ച്ച്  19
മുതല് 28 വരെ തൃശ്ശൂരില് സംഘടിപ്പിച്ച നമുക്ക് ജാ
തിയില്ല  - പന്തിഭ�ോജനം പരിപാടി ഉല്ഘാടനം
ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദേഹം.
കൂട്ടായ്മയുടെയും  ഒത്തൊരുമയുടെയും  തിരിച്ചുവര
വാണ് പന്തിഭ�ോജനമെന്ന് കേരള സംഗീത നാടക
അക്കാദമി ചെയര്പേഴ്സണ് കെ.പി.എ.സി ലളിത
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേരള ലളിതകലാ  അക്കാദമി
സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ 
ചടങ്ങില് ലളിതകലാ  അക്കാദമി ചെയര്മാന്
സത്യപാല് അധ്യക്ഷനായി. മേയര്  അജിത ജയ
രാജന്, ജില്ല പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഷീല വി
ജയകുമാര്  , ലളിതകലാ  അക്കാദമി വൈസ്  ചെ
യര്മാന് നേമം പുഷ്പരാജ്, വാര്ഡ്  കൗണ്സിലര് 
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കെ. സുധീഷ് ക്യാമ്പില് വരച്ച ചിത്രം

ശാരീരികമായി പന്തിയിലാ
വാത്തവരെക്കൂടി മാനസിക
മായി പന്തിയിലാക്കുക എന്ന
താണ് പന്തിഭ�ോജനത്തിന്റെ
യഥാര്ത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്നും
ജാതിയവും മതപരവുമായ
ചിന്തകള്ക്കുള്ള ഒരേയ�ൊരു
ഔഷധമാണ് കലയെന്നും
സാഹിത്യ അക്കാദമി പ്രസി
ഡന്റ് വൈശാഖന്.

കെ. മഹേഷ്, ഡ�ോ. കെ.പിമ�ോഹനന്, എന് രാ
ധാകൃഷ്ണന്   തുടങ്ങിയവര്  പങ്കെടുത്തു. ലളിതകലാ 
അക്കാദമി പരിസരത്ത് സംഘടിപ്പിച്ച പന്തിഭ�ോജ
നത്തില് രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖ
ലകളിലെ പ്രമുഖര് ഉള്പ്പെടെ ആയിരത്തിലധികം
പേര് പങ്കെടുത്തു.
പന്തിഭ�ോജനത്തിന്റെ നൂറാംവാര്ഷികത്തോട
നുബന്ധിച്ചുള്ള ചിത്രകലാ  ക്യാമ്പും  തദവസരത്തി
ല് തൃശൂര്  ലളിതകലാ  അക്കാദമിയില് നടന്നു.  
അജയന് കാരാടി, ദിബിന് കെ. തിലകന്, ജയ
ലാല് എം.ടി., ജ്യോതികുമാര്, കബിതാ മുഖ�ോപാ
ദ്ധ്യായ, മുരളി ടി., നിജീന നീലാംബരന്, രതീഷ് 
ടി., സാറ ഹുസൈന്, സിജി ആര്. ക്യഷ്ണന്, സുധീ
ഷ് കെ., സുധീഷ് ക�ോട്ടേമ്പ്രം, ഉസ്മാന് പി. തുടങ്ങി 
14 ചിത്രകാരന്മാരാണ് പത്തുദിവസം നീണ്ടുനിന്ന
ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്തത്.
ക്യാമ്പിന�ോടനുബന്ധിച്ച്  സംഘടിപ്പിച്ച  നമുക്ക് 
ജാതിയില്ല  - പന്തിഭ�ോജനം പ്രഭാഷണ പരമ്പര
യുടെ  ഭാഗമായി വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി   സാ
മൂഹ്യപ്രവര്ത്തകന് ബേബി ജ�ോണ്, ചലച്ചിത്ര
നിരൂപകന് ഡ�ോ. ജിനേഷ്  കുമാര്  എരമം, മുതി
ര്ന്ന സാമൂഹ്യ  പ്രവര്ത്തക പാര്വ്വതി പവനന്,
കവി എഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്, ചരിത്ര ഗവേഷക
ന് കെ.കെ.എന്. കുറുപ്പ്, ആചാര്യ  ഗുരുയ�ോഗി
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 മാര്ച്ച്
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പന്തിഭ�ോജനം ക്യാമ്പിന്റെ ഉല്ഘാടന ചടങ്ങില് നിന്ന്

ഉസ്മാന് പി. ക്യാമ്പില് ചെയ്ത പെയിന്റ്ംഗ്

ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 മാര്ച്ച്

ശിവന്, പ്രഭാഷകന് ജെ.രഘു, സാംസ്കാരിക പ്രവ
ര്ത്തകന് നാരായണന് കാവുമ്പായി എന്നിവര് പ്ര
ഭാഷണങ്ങള് നടത്തി.
പ്രഭാഷണങ്ങളെ  തുടര്ന്ന്  വ്യത്യസ്തങ്ങളായ
കലാപരിപാടികളും  അരങ്ങേറുകയുണ്ടായി. വിവി
ധ ദിവസങ്ങളിലായി പ്രസീത ചാലക്കുടി അവതരി
പ്പിച്ച നാടന്പാട്ട്, വടകര മണിയൂര് അകം നാടക
വേദിയുടെ 'തുന്നല്ക്കാരന്' നാടകം, ചെട്ടികുളങ്ങര
ശ്രീപരമേശ്വര കുത്തിയ�ോട്ടക്കളരിയിലെ കലാകാ
രന്മാര്  അവതരിപ്പിച്ച  കുത്തിയ�ോട്ടം, ഗായകന്
വി.ടി.മുരളി അവതരിപ്പിച്ച  'ചരിത്രമെഴുതിയ
ഹൃദയങ്ങള് ' സംഗീത പരിപാടി, ക�ോഴിക്കോട് 
നാടക ഗ്രാമം അവതരിപ്പിച്ച  'ഉല്കൃഷ്ടകലാസൃ
ഷ്ടി' എന്ന നാടകം, കേരള ചവിട്ടുനാടകസമിതി,
പറവൂര്  അവതരിപ്പിച്ച  കാറല്സ്മാന് ചവിട്ടുനാട
കം, ഗ�ോത്രകലാപീഠം സംരക്ഷണ പഠന കേന്ദ്രം,
പത്തനംതിട്ട  അവതരിപ്പിച്ച  പടയണി, പയ്യന്നൂര് 
മഹാദേവഗ്രാമം ക�ോല്ക്കളിസംഘം അവതരി
പ്പിച്ച ചരട്കുത്തി ക�ോല്ക്കളി, പാലക്കാട് കേളി
കണ്യാര്ക്കളിസംഘം അവതരിപ്പിച്ച  കണ്യാര്ക്ക
ളി പ�ൊറാട്ട് എന്നിവ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
മാര്ച്ച് 28 ന് നടന്ന സമാപന സമ്മേളനം മുന്
സാംസ്കാരികവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എം.എ. ബേബി
ഉല്ഘാടനം ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ  സമൂഹത്തില്
ഓര�ോരുത്തരുടേയും പ്രവൃത്തികള് പ്രധാനമാണെ
ന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം പന്തിഭ�ോജനത്തിന്റെ
സാമൂഹ്യപ്രാധാന്യം  സദസ്സിനെ  ഓര്മ്മപ്പെടുത്തി.
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ടി രതീഷ്

നിജീന നീലംബരം

നൂറുവര്ഷം മുന്പ്  സഹ�ോദരന് അയ്യപ്പന് ക�ൊ
ളുത്തിവിട്ട  പന്തിഭ�ോജനത്തിന്റെ തീജ്വാലകള്
ഇന്നത്തെ  ജീവിതത്തിലും  ആവശ്യമാണെന്നും 
അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജാതീയമായി സമൂഹത്തില്
ഒറ്റപ്പെട്ടവരുടെ  ഒലിച്ചിറങ്ങിയ കണ്ണുനീരിന്റെയും 
ചീറിപ്പാഞ്ഞ ച�ോരയുടെയും അംശങ്ങളാണ് പന്തി
ഭ�ോജനം ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്ത  ഓര�ോകലാകാര
നും  അവരുടെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ  അടയാളപ്പെടുത്തി
യതെന്നും  പറഞ്ഞ  അദ്ദേഹം കലാകാരന്മാരെ 
അനുമ�ോദിക്കാനും മറന്നില്ല.

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി നിര്വ്വാഹകസമി
തിയംഗം കവിത ബാലകൃഷ്ണന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ 
ചടങ്ങില് ലളിതകലാ  അക്കാദമി ചെയര്മാന്
സത്യപാല് അദ്ധ്യക്ഷനായി. ഡ�ോ. വള്ളിക്കാവ് 
മ�ോഹന്ദാസ്  വിശിഷ്ടാതിഥിയായി.   ക്യാമ്പില്
പങ്കെടുത്ത  കലാകാരന്മാര്ക്കുള്ള സര്ട്ടിഫിക്കറ്റുക
ളും മ�ൊമെന്റോകളും കവി രാവുണ്ണി വിതരണംചെ
യ്തു.  അക്കാദമി ജനറല്കൗണ്സില് അംഗമായ പു
ഷ്പാകരന് ചടങ്ങില് പങ്കെടുത്തു. ട്രഷറര് വി.ആര്.
സന്തോഷ് നന്ദി പറഞ്ഞു.
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സമന്വയ;
സമൂഹത്തിന്റെ പരിഗണന
കിട്ടാത്തവര�ോടുള്ള
പ്രായശ്ചിത്തം
നീ

തീകരിക്കാനാകാത്ത  കാരണങ്ങളാല്സമൂ
ഹത്തില് മാറ്റി നിര്ത്തപ്പെട്ട ജനതയ്ക്ക് കല
ആസ്വദിക്കാനും അവതരിപ്പിക്കാനും അവസരമ�ൊ
രുക്കിക്കൊണ്ട് കേരള ലളിത കലാഅക്കാദമിയുടെ 
ആഭിമുഖ്യത്തില് ഭിന്നലിംഗ, ദളിത്, ആദിവാസി,
ഗ�ോത്ര വിഭാഗത്തിലേതുള്പ്പെടെയുള്ള പാര്ശ്വവ
ത്കൃത സമൂഹത്തില്പ്പെട്ട കലാപ്രതിഭകള് പങ്കെ
ടുത്ത  ദശദിന കലാസാംസ്കാരിക പരിപാടി
സമന്വയ 2017 ജൂലൈ  14 മുതല് 23 വരെ  എറ
ണാകുളം ദര്ബാര്ഹാള് ആര്ട്ട് സെന്ററില് നടന്നു.
രേവതി, കല്ക്കി സുബ്രമണ്യം, ശ്രീക്കുട്ടി തുടങ്ങി 
രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള
നാല്പ്പത�ോളം ഭിന്നലിംഗ ചിത്രകലാ  പ്രതിഭക
ളും,പണ്ഡിറാം മണ്ടാവി,വെങ്കട്ട്  ശ്യാം  , ബസന്ത്
ഉയിക്കെ, തുടങ്ങി  18 ദളിത്, ഗ�ോത്ര കലാകാര
ന്മാരും, ബി.ഡി. ദത്തന്, ജി.രാജേന്ദ്രന് തുടങ്ങിയ
കേരളത്തിലെ സമകാലിക ചിത്രകാരന്മാരുമടക്കം 

അടൂര് ഗ�ോപാലകൃഷ്ണന്

ഇരുന്നൂറ്റിയമ്പത�ോളം പേര്  പങ്കെടുത്ത  സമന്വയ
ക്യാമ്പ്  14 ന്  വൈകീട്ട്  സംവിധായകന് അടൂര് 
ഗ�ോപാലകൃഷ്ണന് ഉല്ഘാടനം ചെയ്തു.
ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിന് പുറമെ ദാരുശില്പ ക്യാമ്പ്,
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി, പട് പെയിന്റിംഗ്  ക്യാമ്പുകള്,
പ�ോര്ട്രെയ്റ്റ് ഡെമ�ോണ്സ്ട്രേഷന്, ചലച്ചിത്രചിത്രപ്രദര്ശനങ്ങള്, പ്രഭാഷണങ്ങള് തുടങ്ങി 
വിവിധ കലാവിഷ്കാരങ്ങളും സമന്വയയില് അവ
തരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി ‘ക്വിയര്  സിദ്ധാ
ന്തവും  എല്ജിബിടി അവകാശങ്ങളും’ എന്ന
വിഷയത്തില് ഡ�ോ. അജയ്ശേഖറും, ദേശീയ
തയും ഫാസിസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും  എന്ന
വിഷയത്തില് ഡ�ോ. സുനില് പി. ഇളയിടവും 
പ്രഭാഷണങ്ങള് നടത്തി. 21 ന്  വൈകീട്ട്  കുരീ
പ്പുഴ ശ്രീകുമാര്, ഡ�ോ. രാവുണ്ണി, അന്വര്  അലി,
ഏങ്ങണ്ടിയൂര് ചന്ദ്രശേഖരന്, ആലങ്കോട് ലീലാകൃ
ഷ്ണന്, കെ.ആര്. ട�ോണി, വി.എം.ഗിരിജ, പി.കെ.
ഗ�ോപി, കല്ക്കി സുബ്രഹ്മണ്യം, വിജയരാജമല്ലിക
എന്നിവര് പങ്കെടുത്ത കവിയരങ്ങ് നടന്നു.
ഗുണ്ടേച്ച  ബ്രദേഴ്സ്ന്റെ ദ്രുപദ്  സംഗീതം, ഗ�ോതു
രുത്ത് ചവിട്ടുനാടക അക്കാദമിയുടെ  കാറല്സ്മാന്
ചരിതം ചവിട്ടുനാടകം, പേള്വ  നായിക്കിന്റെ
ദ്രുപദ്  സംഗീതം, ഉമ്പായിയുടെ   ഗസല്, നിസ
അസീസിയുടെ  സൂഫിയാന ഗീത്, ജയരാജ്  വാ
ര്യരുടെ  ക്യാരികേച്ചര് ഷ�ോ,ആറങ്ങോട്ടുകര കലാ
പാഠശാലയുടെ  നാടകം, വി.ടി.മുരളിയുടെ  പാട്ടു
പുര, യശ�ോദ ഠാക്കൂറിന്റെ കുച്ചുപ്പുടി, ബെന്നെന്ജ് 
സഞ്ജീവ്  സുവര്ണ്ണയുടെ  യക്ഷഗാനം, കിഷന്
ഭട്ടിന്റെ പാവകളി, രാമചന്ദ്ര പുലവരുടെ ത�ോല്പ്പാ
വക്കൂത്ത്, രാജസ്ഥാനില് നിന്നുള്ള രാജു. സന്ത്
ലാല്, രാകേഷ്,എന്നിവരുടെ ഭേപ്പ ഭ�ോപ്പി  തുട
ങ്ങിയ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കലാ പരിപാടികളും സമ
ന്വയയില് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്ത ആര്ട്ടിസ്റ്റ് തീര്ത്ഥ സാര്വ്വിക
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ക്യാമ്പ്
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ശ്രീക്കുട്ടി

(ആര്ട്ടിസ്റ്റ്, ട്രാന്സ്ജെന്റര് ആക്റ്റിവിസ്റ്റ്)

സ

മന്വയ ക്യാമ്പ്  നമ്മുടെ  ജീവിതത്തില്
വളരെയേറെ മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു
പരിപാടിയായിരുന്നു. കാരണം , പാര്ശ്വവല്ക്ക
രിക്കപ്പെട്ട  ഒരു സമൂഹത്തിനെയാണ്, ഇത്ര ധൈ
ര്യപൂര്വ്വം  ലളിതകലാ  അക്കാദമി കൈപിടിച്ച് 
ഉയര്ത്താന് ശ്രമിച്ചത്. അവരില് അടങ്ങിയിരി
ക്കുന്ന കലയെയും, കലാവാസനകളെയും  ഉയ
ര്ത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന്  അവരെ  സമൂഹത്തിന്റെ മുഖ്യ
ധാരയിലേക്ക്  ഉയര്ത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം
കാണാതിരുന്നുകൂടാ. പത്തുദിവസത്തെ  ക്യാമ്പ് 
യഥാര്ത്ഥത്തില് ഞങ്ങളില് പത്ത് വര്ഷത്തെ 
അനുഭൂതിയാണ്  ഉണ്ടാക്കിയത്. ഒരിക്കലും  ജീവി
തത്തില് മറക്കാന് പറ്റാത്ത  ദിവസങ്ങളായിരുന്നു
അത്. അതിന് മുന് നിരയില് നിന്ന് പ്രവര്ത്തിച്ച 
അക്കാദമി ചെയര്മാനായിരുന്ന സത്യപാല്സാറി
ന്റെ ശ്രമങ്ങളെ നമ്മള് ഒരിക്കലും കാണാതിരുന്നു
കൂടാ.
ഞങ്ങള് കുട്ടിക്കാലങ്ങളില് സ്കൂളുകളില്
ഒക്കെ  ചിത്രങ്ങള് വരച്ചിട്ടുള്ളതല്ലാതെ  ക്യാന്വാ
സുമായ�ോ  നിറങ്ങളുമായ�ോ  പിന്നീട്  ഞങ്ങള്ക്ക് 
ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല, ഞങ്ങളുടെ  ഹൃദയത്തില്
അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ദുഖങ്ങളും വേദനകളും  ഒക്കെ
യാണ്  ഞങ്ങള് ആ ക്യാന്വാസില് പകര്ത്തിയ
ത്. അത്തരത്തില് പകര്ത്താന് കിട്ടിയ അവസരം
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തന്നെ  വളരെ  അത്ഭുതകരമായിരുന്നു. ആ ക്യാ
ന്വാസുകള് കണ്ടിട്ടുള്ളവര്ക്ക് അറിയാം, ആരുംത
ന്നെ  പുതുതായി ചിത്രംവരക്കുന്നവരാണെന്ന്  ഒട്ടും 
തന്നെ ത�ോന്നില്ല.
കേരളത്തിലെ  സമകാലീന കലാല�ോകത്തില്
സജീവമായി ഇടപെട്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് 
കലാകാരന്മാര് അന്ന് ഞങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ടായിരു
ന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു കുടുംബം പ�ോലെയാണ് 
ആ പത്തുദിവസത്തെ ക്യാമ്പില്  കഴിഞ്ഞുപ�ോയ
ത്. ക്യാന്വാസിനെക്കുറിച്ചും, ചായക്കൂട്ടുകളെക്കുറി
ച്ചും  അവര�ോര�ോരുത്തരും  വളരെവിശദമായിത്ത
ന്നെ ഞങ്ങള്ക്ക് പറഞ്ഞുതന്നു.
ആ ചിത്രകാരന്മാരില് പലരും  പറയുകയുണ്ടാ
യി, അവരുടെ  ജീവിതത്തില് ഒരുപാട്  ക്യാമ്പുക
ളില് പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഭിന്നലിംഗക്കാരെ 
ഉള്പ്പെടുത്തിയ ഈ ക്യാമ്പില് അവര് അനുഭവിച്ച 
ഉത്സാഹവും  സ്നേഹവും മറ്റൊരിടത്തും  അനുഭവി
ക്കാന് പറ്റിയിട്ടില്ലെന്ന്. അത്തരത്തില് വളരെ ഹൃ
ദയസ്പര്ശിയായ ഒരു ക്യാമ്പായിരുന്നു സമന്വയ.
ഇത്തരത്തില് ഒരു ക്യാമ്പ്  സംഘടിപ്പിച്ച  ലളിത
കലാ  അക്കാദമിക്ക്  ആഴത്തിലുള്ള നന്ദി കേരള
ത്തിലെ ഭിന്നലിംഗസമൂഹത്തിന്റെയാകെ പേരില്
രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്.

ജഗേഷ് എടക്കാട്

ല

ളിത കലാ  അക്കാദമിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ 
ഇത്ര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നാഷണൽ ക്യാമ്പ് 
ഉണ്ടായിരുന്നില്ല  എന്ന്  തുടക്കത്തിലേ  ഞാൻ 
പറയട്ടെ. കേരളത്തിനകത്തും  പുറത്തും  ഉള്ള 100
കലാകാരന്മാരിൽ  40 ഓളം ട്രാൻസ്ജെന്ഡേഴ്സി
നെ  ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ്  ഇതിന്റെ എടുത്തുപറ
യേണ്ട പ്രത്യേകത. നിലവിൽ  ട്രാന്സ്ജെന്ഡേ
ഴ്സിന്റെ ഉന്നമനത്തിനുവേണ്ടി കേരള ഗവൺമെന്റും 
ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളും പല പരിപാടികളും സംഘ
ടിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, സമന്വയ ക്യാമ്പ്  വളരെ 
ശ്രദ്ധയാകർഷിക്കുകയും  നിലവാരം പുലർത്തുന്ന
തുമായി.
അക്കാദമി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാഷണൽ 
ക്യാമ്പ്, അത് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുള്ള സ്ഥ
ലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ, അത്തരം ക്യാമ്പുകൾ  ലഭി
ക്കണമെന്ന്  ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു.എറണാ
കുളത്ത് താമസിക്കുന്ന എനിക്ക്  എറണാകുളത്ത്
തന്നെ  ഒരു ക്യാമ്പിന്  വിളിച്ചപ്പോൾ  ആദ്യം  ഒരു
മടിയാണ് ത�ോന്നിയത്. എന്നാൽ ക്യാമ്പ് തുടങ്ങി
യത�ോടുകൂടിയാണ്, ക്യാമ്പിന്റെ ഗൗരവവും പ്രാധാ
ന്യവും മനസിലാക്കുന്നത്.
ട്രാന്സ്ജെന്ഡേഴ്സിന്റെ
ജീവിതയാഥാർഥ്യ
ങ്ങളെ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാനും  അവരുമായി
സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുവാനും  ക്യാമ്പ്  ഇടയാക്കി.
ക്യാൻവാസുകളിൽ  ഇതുവരെ  വരച്ചിട്ടില്ലാത്ത 

അവർ  ആദ്യം  കരുതിയത് ചിത്രകലയുടെ ക്ലാസ്സ് 
ലഭിക്കും എന്നാണ്. എന്നാൽ സർവ്വ സ്വാതന്ത്ര്യവു
മെടുത്ത് ക്യാൻവാസിനെ സമീപിക്കാമെന്ന് അറി
ഞ്ഞപ്പോൾ, ഭൂരിഭാഗം സുഹൃത്തുക്കളും  അവരുടെ 
ജീവിതം വരച്ചുചേർത്തു.
മീഡിയവുമായുള്ള അപരിചിതത്വം  ഒഴിച്ചുനിർ
ത്തിയാൽ അവർ ചിത്രങ്ങൾ കമ്പോസ് ചെയ്തതും,
നിറങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിച്ചതും ഒക്കെ രസകരമായിട്ടാ
യിരുന്നു.
സമൂഹം ട്രാന്സ്ജെന്ഡേഴ്സിനെ  കുറിച്ച് വെ
ച്ചുപുലർത്തുന്ന പലതെറ്റിദ്ധാരണകളും  ഉണ്ട്.
ക്യാമ്പിലേക്ക് പ�ോകുമ്പോൾ  എന്റെ മനസ്സിലും 
അത്തരം ചിന്തകൾ  ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ
പലരും  അവരുടെ  ജീവിതത്തെ  പറ്റി  സംസാരി
ച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ  ആ ചിന്തകൾ മെല്ലെ മാറി.
പലരും  അടുത്ത  സുഹൃത്തുക്കളായിമാറി. എന്റെ
നാട്ടിൽനിന്നും  ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പ്രാതിനിധ്യം 
ഉണ്ടായിരുന്നു.
രാജാസ്ഥാനിൽനിന്നുവന്ന പട് പെയിന്റിംഗ് 
ചെയ്യുന്ന കലാകാരന്മാർ  ഒരു പുതിയ അനുഭവമാ
ണ് സമ്മാനിച്ചത്. അവരുമായുള്ള സൗഹൃദം രാജ
സ്ഥാനിലെ പാരമ്പര്യ കലാ രീതികളെക്കുറിച്ച് മന
സ്സിലാക്കുവാൻ കാരണമായി. അതുപ�ോലെതന്നെ 
ട്രെഡീഷണൽ  വുഡ്  കാർവിങ്  കലാകാരന്മാർ,
ശിൽപികൾ, ചിത്രകാരന്മാർ, ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫർ
മാർ  തുടങ്ങി  വിവിധ മേഖലകളിലുള്ള കലാകാര
ന്മാർ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഉത്സവ പ്രതീ
തിയായിരുന്നു. കലാകാരനെന്നനിലയിൽ  വളരെ 
വേറിട്ട അനുഭവമാണ് ക്യാമ്പ് നൽകിയത്.

ക്യാമ്പ് ദൃശ്യം
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അ

ന്തരിച്ച ചിത്രകാരന് അശാന്തന്  ആദ
രാഞ്ജലി അര്പ്പിച്ച് കേരള ലളിതകലാ 
അക്കാദമി ‘അശാന്തന് അനുസ്മരണം’ സംഘടിപ്പി
ച്ചു. അക്കാദമി ആസ്ഥാന മന്ദിരത്തില് നടത്തിയ
അനുസ്മരണ യ�ോഗത്തില് കേരള ലളിതകലാ 
അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന്, ട്രഷറ
ര്  വി.ആര്. സന്തോഷ്, കേരള സംഗീത നാടക
അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എന്. രാധാകൃഷ്ണന് നായര്,
കലാനിരൂപകന്മാരായ വിജയകുമാര് മേന�ോന്,  
ജ�ോണി എം.എല്., കലാകാരന്മാരായ പ്രൊഫ.
അജയകുമാര്, വത്സന് കൂര്മ്മ ക�ൊല്ലേരി, ഷാജു
നെല്ലായി എന്നിവര് സംസാരിച്ചു.
അശാന്തന്റെ മൃതദേഹത്തോട് കാണിച്ച മനുഷ്യ
പ്പറ്റില്ലായ്മ ദൗര്ഭാഗ്യകരമാണ്. എല്ലാ മതങ്ങളും 
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മനുഷ്യനന്മ  ആഗ്രഹിക്കുന്നവയാണ്. അല്ലാത്ത 
പക്ഷം അത് മറ്റെന്തോ ആയി മാറും. അശാന്തന്റെ
മൃതദേഹം മറവ് ചെയ്തിട്ടും വിവാദങ്ങള് ഉണ്ടാക്കാ
ന് ചിലര്  ശ്രമിക്കുന്നു. നികുതി ക�ൊടുക്കുന്ന സ്ഥ
ലത്ത് ആരെ  കയറ്റണം എന്നത്  ഉടമസ്ഥര്ക്ക് 
തീരുമാനിക്കാം  എന്നത്  ജനാധിപത്യപരമായ
അവകാശമാണ്. അത് ഹനിക്കാന് വന്നാല് പ്രതി
കരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. ദര്ബാര് ഹാളിനുമുന്നില്
പ�ൊതുദര്ശനത്തിനുള്ള സാഹചര്യം  ഒരുക്കിയ
പ്പോള് എതിര്ക്കാനും സാക്ഷരകേരളത്തില് ആളു
ണ്ടായി എന്നത്  ഭീതിദമാണ്  എന്നും  അക്കാദമി
സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ദു:ഖി
ക്കേണ്ട അനുസ്മരണ യ�ോഗം പ്രതിഷേധിക്കേണ്ട
ഒരിടമായി മാറി എന്നത് ദൗര്ഭാഗ്യകരമാണെന്നും 
മരിച്ച മനുഷ്യന�ോട്  അനാദരവ്  കാണിക്കുന്നത് 
മതവിശ്വാസമല്ലെന്നും  വിശ്വാസങ്ങളെ  രാഷ്ട്രീയ
ആയുധമാക്കി മാറ്റുന്നത് ഭൂഷണമല്ലെന്നും സംഗീത
നാടക അക്കാദമി സെക്രട്ടറി എന്. രാധാകൃഷ്ണന്
നായര് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

മതം, ധനം, അധികാരം ഇവ ചേര്ന്നാല് ക്രൂരത
മാത്രമേ  ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നത്  അശാന്തന്റെ
മൃതദ്ദേഹത്തോടുള്ള സമീപനത്തില് നിന്നും മന
സ്സിലാക്കാമെന്ന് വിജയകുമാര് മേന�ോന് അഭിപ്രാ
യപ്പെട്ടു. ആധുനികതയുടെ  സ്വാഭാവമുണ്ടെങ്കിവും 
അതില് നിന്നും വ്യത്യസ്തമായ ഭാഷ അശാന്തന്റെ
ചിത്രങ്ങളില് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന്  അജയകുമാര് 
അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അശാന്തന്റെ മൃതദേഹത്തോട് 
ഹിന്ദുത്വശക്തികള് കാണിച്ച അനാദരവ് അപലപ
നീയമായ കാര്യമാണെന്നും മന്ത്രി  പ്രമുഖന�ോ മറ്റ് 
ഉയര്ന്ന വ്യക്തിയുടെയ�ോ  മൃതദേഹത്തോടായിരു
ന്നെങ്കില് ഇങ്ങനെ പെരുമാറുമായിരുന്നോ എന്നും 
ജ�ോണി എം.എല്. അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അശാന്തന്
തന്റെ രക്തവും  ജീവിതവും ചേര്ത്തുക�ൊണ്ടുള്ള
ചിത്രങ്ങളാണ് രചിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവയ�ോട് വിയ�ോ
ജിപ്പുള്ളവര്  ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ അശാന്തന്
എല്ലാ  അര്ത്ഥത്തിലും ചിത്രകാരന് തന്നെ  ആയി
രുന്നുവെന്ന്  നിസംശയം പറയാമെന്ന്  വി.ആര് 
സന്തോഷ്  പറഞ്ഞു. എക്സിബിഷന് ഓഫീസര് 
കെ.കെ. ബാബുമ�ോന് നന്ദി പറഞ്ഞു
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ചിത്ര-ശില്പ പുരസ്ക്കാരങ്ങള് -2017

സിന്ധു ദിവാകരന്റെ പെയിന്റിംഗ്

കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി 2017 ലെ ചിത്ര ശില്പ പുരസ്കാരങ്ങളുടെ വിതരണ
വും, സംസ്ഥാന കലാ പ്രദര്ശനത്തിന്റെ ഉല്ഘാടനവും ഓഗസ്റ്റ് 9 ന് ദര്ബാ
ര്ഹാളില് വച്ച് നടന്ന ചടങ്ങില് സാംസ്കാരികവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എ. കെ. ബാലന്
വിതരണം ചെയ്തു. ചിത്രകലയില് സജിത് പുതുക്കലവട്ടം, സിന്ധു ദിവാകരന്,
ജഗേഷ് എടക്കാട്, സൂരജ കെ.എസ്, ശില്പകലയില് സജിന് എസ്.എസ്
എന്നിവരാണ് സംസ്ഥാന അവാര്ഡിന് അര്ഹരായത്. 50,000/- രൂപയും പ്ര
ശസ്തിപത്രവും ആര്ട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരി രൂപകല്പന ചെയ്ത ശില്പവും അടങ്ങുന്നതാ
ണ് സംസ്ഥാന അവാര്ഡ്.

ക�ൊ
സജിത് പുതുക്കലവട്ടം

ച്ചി എളമക്കര സ്വദേശിയായ സജിത് പുതു
ക്കലവട്ടം  തൃപ്പൂണിത്തുറ ഗവ. ആര്.എല്.
വി. ക�ോളേജില് നിന്നും പെയിന്റിങ്ങില് നാഷണല്
ഡിപ്ലോമ നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിരവധി എക്സിബിഷനുകളി
ല് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹം 2006, 2014 വര്ഷങ്ങ
ളില് കേരള ലളിതകലാ  അക്കാദമിയുടെ  ഓണറബിള്
മെന്ഷന്, 2003-ല് സ്പെഷ്യല് മെന്ഷന്, 2008-ല് വി
ജയരാഘവന് എന്ഡോവ്മെന്റ്  ഗ�ോള്ഡ് മെഡല് തുട
ങ്ങിയ ബഹുമതികള് കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.   

അ

ങ്കമാലിസ്വദേശിയായ സിന്ധു ദിവാകരന് തിരുവ
നന്തപുരം ഫൈന് ആര്ട്സ് ക�ോളേജില് നിന്നും 
ബിഎഫ്എ ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ദല്ഹി, ക�ൊല്ക്ക
ത്ത, ഭുവനേശ്വര് ഉള്പ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെവിവിധ ഭാഗങ്ങ
ളില് ഗ്രൂപ്പ് ഷ�ോകളില് പങ്കെടുത്തിട്ടുള്ള അവര് അങ്കമാലി
യില് ഭിന്നശേഷിയുള്ള കുട്ടികള്ക്കായി കലാധ്യാപനം
നടത്തുന്നു.

സിന്ധു ദിവാകരന്
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ജഗേഷ് എടക്കാടിന്റെ രചന

ജഗേഷ് എടക്കാട്

ക

ണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ  എടക്കാട്  സ്വദേശിയായ
ജഗേഷ്  2012-ലെ കേരള ലളിത കലാ 
അക്കാദമിയുടെ  സംസ്ഥാന അവാര്ഡ്, 2014-ല്
ക�ൊല്ലം  സിദ്ധാര്ഥ ഫൗണ്ടേഷന്റെ ഓണറബിള്
മെന്ഷന് എന്നീ അംഗീകാരങ്ങള് നേടി. കൂടാതെ 
2004, 2010 വര്ഷങ്ങളില് ലളിതകലാ  അക്കാദ
മിയുടെ സ്റ്റുഡന്റ്സ് സ്കോളര്ഷിപ്പിനും അര്ഹനാ
യിട്ടുണ്ട്.
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ച�ോ

സൂരജ കെ.എസ്

റ്റാനിക്കര സ്വദേശിയായ സൂരജ
കെ.എസ് തിരുവനന്തപുരം ഫൈന്
ആര്ട്സ് ക�ോളേജില് നിന്ന് ബിരുദവും  തൃപ്പൂണി
ത്തുറ ഗവ. ആര്. എല്. വി. ക�ോളേജില് നിന്ന് 
ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നേടിയിട്ടുണ്ട്.
സൂരജ.കെ.എസ്സിന്റെ പെയിന്റിംഗ്

ക�ോ

സജിന് എസ്.എസ്.

തി

രു വ ന ന്ത പു ര ം
നല്ലൂര്വട്ടം  സ്വദേ
ശിയാണ്  ശില്പനിര്മാ 
ണ വിഭാഗത്തില് അവാ
ര്ഡിനര്ഹനായ  സജിന്
എസ്.എസ്.

സജിന്. കെ.എസ്സിന്റെ ശില്പം

ഴിക്കോട് ക�ൊടുവള്ളി  സ്വദേശി
ഷിന�ോദ് അക്കരപ്പറമ്പില്, ആലു 
വ നെടുമ്പാശ്ശേരി സ്വദേശി ധന്യ എം.സി, ക�ോ
ഴിക്കോട് അത്തോളി സ്വദേശി സ്മിത ജി.എസ്,
ഗുരുവായൂര് സ്വദേശി ഗായത്രി എന്നിവര് ചിത്ര
കലയിലും  ശില്പകലയില് ശ്രീകുമാര് കെ.
ഉണ്ണികൃഷ്ണനും  അക്കാദമിയുടെ  ഓണറബിള്
മെന്ഷന് ബഹുമതിക്ക് അര്ഹരായി. 30,000
രൂപയും  പ്രശസ്തിപത്രവും  അടങ്ങുന്നതാണ് 
ബഹുമതി.
കലാവിദ്യാര്ഥികള്ക്കുള്ള അക്കാദമിയുടെ 
പ്രത്യേക പരാമര്ശത്തിന്  കാലടി ശ്രീശങ്ക
രാചാര്യ  സംസ്കൃത സര്വകലാശാലയിലെ 
അരുണ് രവി, തൃശൂര്  ഗവ. ക�ോളേജ്  ഓഫ് 
ഫൈന് ആര്ട്സിലെ  വിവേക്  ദാസ്എം.എം,
തൃപ്പൂണിത്തുറ ആര്.എല്.വി. ക�ോളേജിലെ 
റിങ്കു അഗസ്റ്റിന് പി.എ എന്നിവരുടെചിത്രങ്ങ
ളും മാവേലിക്കര രാജാ  രവിവര്മ ക�ോളേജ് 
ഓഫ് ഫൈന് ആര്ട്സിലെ ഹെല്ന മെറിന്
ജ�ോസഫ്, തൃശൂര് ഗവ. ക�ോളേജ ്ഓഫ് ഫൈന്
ആര്ട്സിലെ ഷാന് കെ.ആര് എന്നിവരുടെ ശി
ല്പങ്ങളും ബഹുമതിക്ക് അര്ഹമായി. 20,000
രൂപയാണ് പുരസ്കാരത്തുക.
മികച്ച ഛായാചിത്രത്തിനുള്ള ശങ്കരമേന�ോന്
എന്ഡോവ്മെന്റ്  സ്വര്ണ്ണമെഡലിന്  അരവി
ന്ദ് കെ.എസും മികച്ച  പ്രകൃതിദൃശ്യചിത്രത്തിനു
ള്ള വിജയരാഘവന് എന്ഡോവ്മെന്റ്  സ്വ
ര്ണ്ണമെഡലിന് പ്രദീപ് പ്രതാപും അര്ഹരായി.
ലളിതകലാ  അക്കാദമിയുടെ  പുരസ്കാരത്തുക
വര്ദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും, ലാറിബേക്കര്  പുരസ്കാരം,
പത്മിനി പുരസ്കാരം തുടങ്ങി നേരത്തെ  നി
ര്ത്തലാക്കിയിരുന്ന ഒമ്പത�ോളം പുരസ്കാരങ്ങള്
പുനഃസ്ഥാപിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അക്കാ
ദമി ചെയര്മാന് സത്യപാല് അധ്യക്ഷനായിരു
ന്നു. കെ.വി. ത�ോമസ്എം.പി.,എം.എല്.എ.
മാരായഎം. സ്വരാജ്, ഹൈബി ഈഡന്
എന്നിവര്  ആശംസകളര്പ്പിച്ചു. ആക്ടിവിസ്റ് 
ശീതള് ശ്യാം ,അക്കാദമി സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം 
ചന്ദ്രന്, വൈസ്  ചെയര്മാന് നേമം പുഷ്പരാജ്,
നിര്വാഹക സമിതി അംഗം കവിത ബാലകൃഷ്ണ
ന് തുടങ്ങിയവര് സംസാരിച്ചു.
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വത്സന് കൂര്മ്മ ക�ൊല്ലേരി

1953 ല് കണ്ണൂരിലെ  പാട്യത്ത് ജനിച്ച 
വത്സന് കൂര്മ്മ ക�ൊല്ലേരി ആദ്യകാലത്ത്
ചെന്നൈയിലെ  ഗവ: ക�ോളേജ്  ഓഫ് 
ഫൈന് ആര്ട്സിലും  പിന്നീട് ബറ�ോഡ
യിലെ  എം.എസ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും 
പഠനം തുടരുകയായിരുന്നു. ബിരുദാനന്തര
ബിരുദത്തോടെ  കലാപഠനം നിര്വ്വഹിച്ച 
വത്സന്  രണ്ട്  തവണ ഫ്രഞ്ച്  ഗവണ്മെന്റി
ന്റെ സ്ക�ോളര്ഷിപ്  ലഭിക്കുകയുണ്ടായി.
പാരീസിലെ  എക്കോള്ദെ  ബുസാര്ട്ടില്
ഉപരിപഠനം നിര്വഹിച്ച വത്സന് മരങ്ങളും 
, കയറുകളും  ആദ്യകാലത്ത് ശില്പനിര്മ്മി
തിക്കുള്ള പ്രധാന മാധ്യമമായി തെരഞ്ഞെ
ടുക്കുകയായിരുന്നു.ഇപ്പോള് പ്രധാനമായും 
ടെറാക്കോട്ടയിലും,ചെങ്കല്ലിലുമാണ് ശില്പ നി
ര്മ്മാണം നിര്വ്വഹിക്കുന്നതെങ്കിലും നമ്മുടെ 
ചുറ്റുപാടുകളില് ദൃശ്യമാകുന്ന യാദൃശ്ചിക
രൂപങ്ങളിലും ശില്പമാനങ്ങള് കണ്ടെത്താന്
കൂടെ ശ്രമം നടത്തിയ വത്സന് തന്റെ ജൈ
വപരിസരങ്ങളില് നിന്നുള്ള വിഭവങ്ങളെ 
ഉപയ�ോഗിച്ചുള്ള ശില്പനിര്മാണത്തിനാണ് 
പ്രാമുഖ്യം  നല്കിവരുന്നത്. ഒരുകാലത്ത്
പ്ലാസ്റ്റര്  ഓഫ്  പാരീസ്,പിത്തള,ഓട്,വിഭാ
ഗങ്ങളിലായി നിരവധി ശില്പങ്ങള് വത്സന്
നിര്മ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്.ശില്പനിര്മാണത്തിന്റെ
പതിവു രീതികള�ോട് എന്നും കലഹിച്ചിട്ടുള്ള
വത്സന് ശില്പനിര്മ്മാണത്തിനുള്ള ഉപകര
ണങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിലടക്കം  ഈ വ്യ
തിരിക്തത പുലര്ത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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അച്ചുതന് കൂടല്ലൂര്
1945 ല് പട്ടാമ്പിയിലെ കൂടല്ലൂരില് ജനിച്ച 
അച്ചുതന് എഴുത്തിന്റെ മേഖലയില് തുട
ങ്ങിയ തന്റെ സര്ഗാത്മക ഇടപെടലുകള്
ചിത്രകലയുടെ  വഴിയിലേക്ക്  തിരിച്ചുവിടു
കയായിരുന്നു.ആധുനികതയുടെ വഴിയില്
കേരളീയചിത്രകാരന്മാരുടെ  സഞ്ചാരം
പരുവപ്പെടുന്ന കാലത്ത് തന്നെയാണ് 
അച്ചുതന് കൂടല്ലൂരും തന്റെ കാന്വാസുകളി
ല് അമൂര്ത്തയുടെ  നിറപ്രയ�ോഗങ്ങളും  രൂ
പവിതാനങ്ങളും ചേര്ത്തുവെച്ചത്. ഇരുണ്ട
നിറങ്ങളുടെ  ആധിക്യത്തിനകത്ത  ്ചുവ
പ്പ്,പച്ച, നീല തുടങ്ങിയവയുടെ പ്രകാശിത
വകഭേദങ്ങള് സമര്പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.
ദശാബ്ദങ്ങളായി തുടരുന്ന ഈ അമൂര്ത്ത
തയുടെ ചിത്രശൈലി വലിയ ഭേദങ്ങളി
ല്ലാതെയാണ്  അച്ചുതന് കൂടല്ലൂര്  എന്ന
ചിത്രകാരന് ഇപ്പോഴും ക�ൊണ്ടുപ�ോകുന്ന
ത്. ഇരുണ്ട നിറങ്ങളുടെ വിതാനത്തിനക
ത്ത് പ�ൊതുവെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്ന ഗര്ത്ത 
പ്രതീതിയില് നിന്നും  പ്രകാശമാനമായ
നിറത്തിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരം അധികം
നിറവകഭേദങ്ങള് ചേര്ത്തുള്ളതായിരുന്നി
ല്ല. അത് പ�ൊടുന്നനെയുള്ള നിറപ്രയ�ോഗ
മായിതന്നെ രേഖപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു
അച്ചുതന്. എം.ടി. പരമേശ്വരന് നായരു
ടെയും പാറുക്കുട്ടി അമ്മയുടെയും മകനായി
ജനിച്ച  അച്ചുതന് കൂടല്ലൂര്  അവിവാഹിത
നാണ്.
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ജി. രാജേന്ദ്രന്
തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനനം. 1966ല് തി
രുവനന്തപുരം മഹാരാജാസ്  സ്ക്കൂള് ഓഫ് 
ആര്ട്സ് ആന്ഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സില് നിന്നും ചിത്ര
കലാ പഠനം പൂര്ത്തിയാക്കി. തുടര്ന്ന് അതേ 
സ്ഥാപനത്തില് തന്നെ ചിത്രകലാ  വിഭാഗം
അധ്യാപകനായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു. രണ്ട് 
തവണ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ഭരണ
സമിതി അംഗമായും 1983ല് കേന്ദ്ര ലളിതക
ലാ  അക്കാദമിയില് സംസ്ഥാന പ്രതിനിധി
യായും  പ്രവര്ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യരൂപരച
നയില് ചടുലത സക്രിയമാക്കാന് എങ്ങനെ 
കഴിയുമെന്ന്  അന്വേഷിച്ച  കലാകാരനാണ് 
ജി. രാജേന്ദ്രന്. വിശേഷിച്ചും സ്ത്രീ  രൂപങ്ങളു
ടെ പ്രയ�ോഗവത്ക്കരണത്തില് താളാത്മകത
യുടെ  രസതന്ത്രങ്ങള് പ്രയ�ോഗിക്കുന്നതായി
കാഴ്ചക്കാരനു ബ�ോധ്യപ്പെടുന്നു. ഏഴ്  തവണ
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി പ്രദര്ശനത്തി
ല് സംസ്ഥാന അവാര്ഡ് നേടി. നിരവധി
തവണ അക്കാദമിയുടെ  സംസ്ഥാന ദേശീയ
കലാക്യാമ്പുകളില് പങ്കെടുത്തു. കൂടാതെ 
കേന്ദ്ര ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ക്യാമ്പുക
ളിലും  സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. കേരള
ലളിതകലാ  അക്കാദമിയുടെയും, കേന്ദ്ര
ലളിതകലാ  അക്കാദമിയുടെയും  രാജ്യാന്തര
ചിത്രശേഖരങ്ങളില് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ  കലാ
സൃഷ്ടികള് സ്ഥാനം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴും 
ചിത്രകലയില് സജീവം.

വിജയകുമാര് മേന�ോന്
എറണാകുളം ജില്ലയില് എളമക്കര, ചെറ്റ
ക്കല് മഠം വീട്ടില് അനന്തന് പിള്ളയുടെയും 
കാര്ത്ത്യായനി അമ്മയുടെയും മകനായി
ജനനം. ബറ�ോഡ
യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്
നിന്നും കലാചരിത്രത്തില് എം.എ. ബിരുദം
നേടി. തുടര്ന്ന് പല ഫൈന് ആര്ട്സ് കലാ
ലയങ്ങളിലും  കലാചരിത്രം  ലാവണ്യശാസ്ത്രം 
എന്നിവയില് അധ്യാപനം. കേവലമായ
കാഴ്ച വസ്തുവായി മാത്രം  അവതരിക്കപ്പെട്ടു
പ�ോന്നിരുന്ന ചിത്ര-ശില്പകലയ്ക്ക് ചിത്രവായന
കളുടെയും  സംവാദനത്തിന്റേതുമായ പുതിയ
തലമുണ്ടെന്ന് മലയാളികളെ  ഓര്മ്മപ്പെടു
ത്തിയ കലാവിമര്ശകന് കൂടിയാണ്  വിജയ
കുമാര് മേന�ോന്. ആധുനിക കലാദര്ശനം,
രവിവര്മ്മ, ദൈവത്തായ്, ഭാരതീയകല
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടില്, സ്ഥലം കാലം കല,
ചിത്രകല ചരിത്രവും  രീതികളും, ആധുനിക
കലയുടെ  ലാവണ്യതലങ്ങള്, ഭാരതീയ
കലാചരിത്രം, എന്നീ കലാപഠനഗ്രന്ഥങ്ങള്
കൂടാതെ ല�ോര്ക്കയുടെ 'രക്തവിവാഹം', യ�ൊ
നെസ്കോയുടെ  'കസേരകള്', ഷെനെയുടെ 
'വേലക്കാരികള്' ലൂയി പിരാന്ദല്ലൊയുടെ 
'ഹെന്റി നാലാമന്' എന്നീ നാടക വിവര്ത്ത
നങ്ങളും  പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുഴയുടെ  നാ
ട്ടറിവുകള്, കളം എന്നീ ഗ്രന്ഥങ്ങള് എഡിറ്റു
ചെയ്തു. കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി, കേരള
സാഹിത്യ  അക്കാദമി എന്നിവയുടെ  പുരസ്കാ
രങ്ങളും സി.ജെ. സ്മാരക അവാര്ഡും ഉള്പ്പെ
ടെ നിരവധി ബഹുമതികള് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 മാര്ച്ച്
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രവിവര്മ്മ
പുരസ്ക
 ാരം
അക്കിത്തം
നാരായണന്
വി

ഖ്യാതചിത്രകാരന് രാജാ  രവിവര്മ്മയുടെ 
പേരിലുള്ളരാജാ രവിവര്മ്മ പുരസ്കാരം ചി
ത്രകാരന് അക്കിത്തം നാരായണന് സാംസ്കാരി
കവകുപ്പ് മന്ത്രി എ.കെ. ബാലന്, തൃശ്ശൂര്സാഹിത്യ 
അക്കാദമിഹാളില് നടന്ന ചടങ്ങില്വിതരണംചെ
യ്തു. 1,50,000 രൂപയും കീര്ത്തി പത്രവുംഅടങ്ങുന്ന
താണ് പുരസ്കാരം.
ഇന്ത്യന് കലാരംഗത്തെ  ശ്രദ്ധേയരായ മദ്രാസ് 
സ്കൂള്കലാകാരന്മാരില് പ്രഥമ ശ്രേണിയിലുള്ള
ചിത്രകാരനായ അക്കിത്തം  നാരായണന് ചിത്ര
കാരന് കെ.സി.എസ്. പണിക്കരുടെ  ശിഷ്യന്
കൂടെയാണ്. പാരീസില്താമസിച്ച്കലാപ്രവര്ത്ത
നം നടത്തുന്ന അക്കിത്തത്തിന്റെ രചനകള് അമൂ
ര്ത്ത സ്വഭാവത്തിലുള്ളവയാണ്. നമ്മുടെ നാടിന്റെ
പാരമ്പര്യവും  സംസ്കാരവും  അദ്ദേഹത്തിന്റെ
രചനകളില് നിറഞ്ഞു നില്ക്കുന്നതായി കാണാം.
ചിത്രകലാമേഖലയിലെ  സക്രിയ സാന്നിദ്ധ്യമാ
ണ്  അക്കിത്തം  നാരായണനെ  പുരസ്കാരത്തിന് 
അര്ഹനാക്കിയത്.
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കേ

രള ലളിതകലാ  അക്കാദമിയുടെ  2017ലെ 
മികച്ച  കലാനിരൂപണ പുസ്തക പുരസ്ക്കാരം
ഡ�ോ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരിയുടെ   'കളമെഴുത്ത്
ഒരു പൈതൃക കല' എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്  . 10,000/രൂപയാണ്  പുരസ്ക്കാരത്തുക. കേരളത്തിലെ  വിവിധ
പ്രദേശങ്ങളില് അനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ  ഭാഗമായി പിറവി
ക�ൊണ്ട കളമെഴുത്തിന്റെ സാമൂഹിക ഭൂമികകളെകുറിച്ചും 
ശൈലീഭേദങ്ങള്, പ്രാദേശികമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഭി
ന്നതകള് എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങളും പ്രതിപാദിക്കു
ന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്. പുരസ്ക്കാര പരിഗണനക്കായി അഞ്ച് 
പുസ്തകങ്ങളാണ്  ലഭിച്ചത്. 2018 ജനുവരി ഒന്നിന് 
സാംസ്കാരികവകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എ.കെ ബാലന് പുര
സ്കാര സമര്പ്പണം നടത്തി.
കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂര് രാമന്തളി സ്വദേശിയായ
ഡ�ോ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി കേരള ഫ�ോക്ല�ോര് 
അക്കാദമിയുടെ മുന്
ചെയര്മാന്
ആയിരുന്നു.
ഫ�ോക്ല�ോര് രംഗത്ത് 60 ഓളം ഗ്രന്ഥങ്ങള് രചിച്ചിട്ടുള്ള
അദ്ദേഹത്തിന് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി (ഐ.സി.
ചാക്കോ  എന്ഡോവ്മെന്റ്) അവാര്ഡ്, കേരള സം
ഗീതനാടക അക്കാദമി അവാര്ഡ്, പി.കെ. കാളന് പു
രസ്ക്കാരം, കേരള ഫ�ോക്ല�ോര്  അക്കാദമി അവാര്ഡ്,
അബുദാബി ശക്തി അവാര്ഡ് തുടങ്ങി നിരവധി അവാ
ര്ഡുകളും കേന്ദ്ര സാംസ്കാരിക വകുപ്പിന്റെ സീനിയര് 
ഫെല്ലോഷിപ്പും  ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കന് പാട്ടുകഥകള്
-ഒരു പഠനം, ഫ�ോക്ല�ോര് ചിന്തകള്, ക�ോതാമൂരി
തെയ്യവും തിറയും, പൂരക്കളി, ഗവേഷണ പ്രവേശിക തുട
ങ്ങിയവയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മറ്റ് കൃതികള്.

കേ

അക്കാദമി
സ�്കോളര്ഷിപ്

രള ലളിതകലാ അക്കാദമി കലാവി
ദ്യാര്ത്ഥികള്ക്കുള്ള സ്കോളര്ഷിപ്പ് 
എം.എഫ്.എ./എം.വി.എ വിദ്യാര്ത്ഥികളായ
രമേഷ്. ആര്, വെങ്കിടേശ്വരന്. എസ്. ബി,
സജിത്ത്. എസ് ,സാജ്. ആര് (ക�ോളേജ് ഓഫ് 
ഫൈന് ആര്ട്സ്, തിരുവനന്തപുരം), അനൂപ്.
പി.ജി (ആര്.എല്.വി ക�ോളേജ് ഓഫ് ഫൈന്  
ആര്ട്സ് , തൃപ്പുണിത്തുറ), ലെനിന്. എം.കെ.
(രാജ രവിവര്മ്മ സെന്റര്  ഓഫ്  എക്സലന്സ്  
ഫ�ോര് വിഷ്വല് ആര്ട്സ്, മാവേലിക്കര)
എന്നിവര് സ്കോളര്ഷിപ്പിന് അര്ഹരായി.
ബി.എഫ്.എ വിദ്യാര്ത്ഥികളായ അശ്വതി.
ടി. എസ്, ബിബിന്. എന്.വി, ശരത്ചന്ദ്രന്.
എം.എസ്, യദുകൃഷ്ണന്. എം.ആര്. (ശ്രീശങ്ക
രാചാര്യ  സംസ്കൃത സര്വകലാശാല, കാലടി),
എബിന് ശ്രീധരന്. കെ.പി. ( ക�ോളേജ് ഓഫ് 
ഫൈന് ആര്ട്സ്, തിരുവനന്തപുരം) എന്നിവ
ര്ക്കും സ്കോളര്ഷിപ്പ് ലഭിച്ചു.

ക

കെ. കരുണാകരന് സ്മാരക
സ�്കോളര്ഷിപ്പുകള്

ലാ പഠനത്തില് മികവ് കാട്ടുന്നവര്ക്കുള്ള കേര
ള ലളിതകലാ  അക്കാദമിയുടെ കെ. കരുണാ
കരന് സ്മാരക സ്കോളര്ഷിപ്പുകള് പ്രഖ്യാപിച്ചു. എം.എഫ്.എ./എം.വി.എ. വിദ്യാര്ത്ഥികളായ അരവിന്ദ് 
അനില്കുമാര്, ഐ.ആര്. അയ്യപ്പദാസ്, ത�ോമസ് കുട്ടി 
ജ�ോസഫ്(ആര്. എല്. വി.ക�ോളേജ്ഓഫ് ഫൈന്
ആര്ട്സ്, തൃപ്പുണിത്തുറ), എ. ശ്യാം (ബനാറസ് ഹിന്ദു
സര്വകലാശാല), അരുണ് രവി (ശ്രീശങ്കരാചാര്യ 
സംസ്കൃത സര്വ്വകലാശാല, കാലടി)എന്നിവര്ക്കും 
ബി.എഫ്.എ./ ബി.വി.എ. വിദ്യാര്ത്ഥികളായ എം.
ആര്. ജിതിന് (ശ്രീശങ്കരാചാര്യ സംസ്കൃത സര്വ്വകലാ
ശാല, കാലടി), കെ. സജീഷ്, കെ.കെ.ഷാന് (ഫൈന്
ആര്ട്സ് ക�ോളേജ്, തൃശ്ശൂര് ), സംഗീത് ശിവന് (ആര്.
എല്. വി.ക�ോളേജ് ഓഫ് ഫൈന് ആര്ട്സ്, തൃപ്പുണി
ത്തുറ), ജിതിന് ജയകുമാര്(രാജാരവിവര്മ്മ ക�ോളേജ് 
ഓഫ് ഫൈന് ആര്ട്സ്, മാവേലിക്കര) എന്നിവര്ക്കും 
ലഭിച്ചു.എം.എഫ്.എ./എം.വി.എ. വിദ്യാര്ത്ഥികള്ക്ക് 
6000  രൂപ വീതവും ബി.എഫ്.എ./ബി.വി.എ. വിദ്യാ
ര്ത്ഥികള്ക്ക് 5000 രൂപ വീതവുമാണ് സ്കോളര്ഷിപ്പ്.
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കയ്യൂര് വ�ൊക്കേഷണല് ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂളില് ശില്പോദ്യാനം പദ്ധതിയുടെ തുടക്കം കുറിക്കുന്നു.

സ്കൂള് മുറ്റം
ശില്പോദ്യാന
-മാകുമ്പോള്
പുതിയ തലമുറയില്
കൂടുതല് ദൃശ്യാവബ�ോധം
ഉണ്ടാക്കത്തക്കവിധത്തില്
കരിങ്കല്ലും മറ്റും ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് നിര്മ്മിക്കപ്പെടുന്ന
ശില്പങ്ങളുടെ ഓര�ോ
ഘട്ടത്തിലും കുട്ടികളുടെ
പങ്കാളിത്തം കൂടി ഉറപ്പിക്കു
ന്നതാണ് ശില്പോദ്യാനം
പദ്ധതി.
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കേ

രള ലളിതകലാ  അക്കാദമി സ്കൂളുകളില്
ശില്പോദ്യാനം എന്ന പദ്ധതിക്ക്  തുടക്കം 
കുറിക്കുകയാണ്. ദൃശ്യസംസ്കാരം വിപുലപ്പെടുത്തുന്ന
തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ  എല്ലാ  ജില്ലകളിലും 
തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ�ൊതുവിദ്യാലയങ്ങളില് ശില്പ
ങ്ങള് നിര്മ്മിക്കുന്നു. പുതിയ തലമുറയില് കൂടുതല് ദൃ
ശ്യാവബ�ോധം ഉണ്ടാക്കത്തക്കവിധത്തില് കരിങ്കല്ലും 
മറ്റും  ഉപയ�ോഗിച്ച്  നിര്മ്മിക്കപ്പെടുന്ന ശില്പങ്ങളുടെ 
ഓര�ോ ഘട്ടവും  കുട്ടികള് അടുത്തറിഞ്ഞാണ്   രൂപപ്പെ
ടുക. ഈ സര്ഗ്ഗപ്രവൃത്തി  കുട്ടികളില് അന്തര്ലീനമായ
കലാവബ�ോധം സജീവപ്പെടുത്താന് ഇടയാക്കുമെന്നതി
ല് സംശയമില്ല. ഇത് പിന്നീട് കലാപ്രവര്ത്തനത്തില്
നവ ഊര്ജ്ജമായി വര്ത്തിക്കുമെന്നാണ് അക്കാദമി പ്ര
തീക്ഷിക്കുന്നത്.
ശില്പോദ്യാനം
പദ്ധതിയുടെ  സംസ്ഥാനതല
ഉല്ഘാടനം 2017 നവംബര്  ഇരുപത്തിയേഴാം
തീയ്യതി കാസര്ഗോഡ്  ജില്ലയിലെ  കയ്യൂര് വ�ൊക്കേഷ
ണല് ഹയര് സെക്കന്ററി സ്കൂളില് സാംസ്കാരികവകു
പ്പുമന്ത്രി ശ്രീ. എ.കെ. ബാലന് നിര്വ്വഹിച്ചു. എം. രാജ
ഗ�ോപാലന് എം.എല്.എ, പി കരുണാകരന് എം.പി,
ശ്രീമതി വി. പി ജാനകി (പ്രസിഡണ്ട്, നീലേശ്വരം
ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത്), ശ്രീമതി. കെ. ശകുന്തള (പ്രസി
ഡണ്ട്, കയ്യൂര് ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്) ശ്രീ ഗിരീഷ് 
(ഡിഡി.ഇ, കാസര്ഗോഡ്, അക്കാദമി ചെയര്മാന്
സത്യപാല് സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന് എന്നിവര് സം
ബന്ധിച്ചു. ശില്പി  ജീവന് ത�ോമസ്  ശില്പനിര്മ്മാണ
ത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചു.

അനുസ്മരണം

സ

രാജന് കൃഷ്ണന്

മകാലീന കലയിലെ  നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന രാജന് കൃഷ്ണ
ന്റെ ഒന്നാം ചരമവാര്ഷിക ദിനമായ 2017 ഫെബ്രുവരി 11 ന് 
എറണാകുളം ദര്ബാര്  ഹാള് ആര്ട്ട് സെന്ററില് നടന്ന അനുസ്മരണ
പരിപാടിയില് ചിത്രകാരന് സുധീര് പട്വര്ദ്ധന്  പ്രഭാഷണം നടത്തി.
രാജന്റെ സഹപാഠി കൂടെയായ എം. ബി. രാജേഷ് എം.പി. അദ്ദേഹ
ത്തെ അനുസ്മരിച്ച് സംസാരിച്ചു. തുടര്ന്ന് രാജന് കൃഷ്ണന്റെ സമഗ്ര ചിത്ര
ങ്ങളുടെ അവതരണവും നടന്നു.
ചെറുതുരുത്തി  സ്വദേ  ശിയായ  
രാജന് കൃഷ്ണന്റെ കലാപഠനം തിരുവനന്തപുരം ഫൈന് ആര്ട്സ് 
ക�ോളേജിലും  തുടര്ന്ന്  ഉപരിപഠനം ബറ�ോഡ എം.എസ്. യൂണിവേ
ഴ്സിറ്റിയിലുമായിരുന്നു. തന്റെ പരിസരവുമായും പ്രകൃതിയുമായും ഏറെ 
ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളവയായിരുന്നു രാജന്റെ രചനകള്, അവ പ്രതിഷേധ
മായാലും  പ്രതിര�ോധമായാലും  ഒരു സുഹൃത്തിനുള്ള സമര്പ്പണമായാ
ല്പോലും. ഗ്രാമപ്രദേശത്ത് ജനിച്ച  രാജന്റെ ആദ്യകാലരചനകള്
കൂടുതല് പച്ചപ്പുനിറഞ്ഞവയായിരുന്നെങ്കില് പില്ക്കാലരചനകളില്
ഊഷര ഭൂഭാഗങ്ങള് കടന്നുവരുന്നു. അവയാകട്ടെ  ഒരു 'പരീക്ഷണാ
ത്മക പാഠശാല' എന്നു ത�ോന്നുമാറ്  തന്റെ ആദ്യകാല ഭൂഭാഗ ചിത്ര
ങ്ങളുടെ ഒരു 'തിരിച്ചിടല്' പ�ോലെയാണ്. കേരളത്തില് ജീവിച്ചിരുന്ന
കലാകാരന് എന്ന നിലയില് ഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിയും തകര്ക്കലും രാജന്
തന്റെ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

രാജന് കൃഷ്ണന്റെ പെയിന്റിങ്ങ്
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ബി.ഡി ദത്തന്റെ രചനാരീതി ന�ോക്കിക്കാണുന്ന സാംസ്കാരികവകുപ്പുമന്ത്രി ശ്രീ. എ.കെ.ബാലന്

സർഗ്ഗയാനം
ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്
ജ�ോണി എം. എൽ.
ചിത്രകലയിലെ ആധുനികസമകാലിക ധാരകളെ
ഒരു കലാഭൂമികയിൽ എത്തിക്കുക
എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ്
സർഗ്ഗയാനം ക്യാമ്പ്
വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെട്ടത്.
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ല�ോ

ക കേരള സഭയുടെ  ഭാഗമായാണ് 
കേരള ലളിതകലാ  അക്കാദമി തി
രുവനന്തപുരം കനകക്കുന്ന് ക�ൊട്ടാരത്തിൽ വെച്ച് 
ജനുവരി ഒന്ന് മുതൽ ഏഴു വരെ സർഗ്ഗയാനം എന്ന
പേരിൽ ഒരു ദേശീയ ചിത്രരചനാ ക്യാമ്പ് സംഘ
ടിപ്പിച്ചത്. ഇന്ത്യയുടെ  വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ  താമ
സിക്കുന്ന പതിനഞ്ചു കലാകാരന്മാരാണ്  ഇതിൽ 
പങ്കെടുത്തത്. പാരീസിൽ  താമസിക്കുന്ന അക്കി
ത്തം  നാരായണനും  വിശ്വനാഥനും  ക്യാംപിൽ 
പങ്കെടുക്കുമെന്ന്  കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും  നാട്ടിലെ
ത്താൻ  കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. പക്ഷെ 2018 മാർച്ച് 
- ഏപ്രിൽ മാസങ്ങളിൽ, സർഗ്ഗയാനം എന്ന പേ
രിൽത്തന്നെ  ക്യാംപിൽ  ഉണ്ടായ ചിത്രങ്ങളേയും  
അതാതു കലാകാരന്മാരുടെ  ഇതര ചിത്രങ്ങളെ
യും  ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്  തിരുവനന്തപുരത്തും 
എറണാകുളത്തുമായി നടക്കുന്ന പ്രദർശനത്തിൽ 
ഇവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തും.
നേമം പുഷ്പരാജ്  അക്കാദമിയുടെ  ചെയർമാൻ 
ആയി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം അദ്ദേഹം
വിഭാവനം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ  കലാപദ്ധതി ആയി

രുന്നു സർഗ്ഗയാനം. അച്യുതൻ  കൂടല്ലൂർ, അജയകു
മാർ, ബി ഡി ദത്തൻ, ബിനി റ�ോയ്, ദാമ�ോദരൻ 
കെ, ജി രാജേന്ദ്രൻ, ജ�ോഷ്  പി എസ്, ടി കലാ
ധരൻ, ലാൽ കെ, എൻ കെ  പി മുത്തുക്കോയ,
മ�ോഹൻദാസ്  എൻ  എൻ, ഓ പി പരമേശ്വരൻ,
എൻ എൻ റിംസൺ, കെ കെ രാജപ്പൻ, സിദ്ധാർ
ത്ഥൻ, വത്സരാജ് കെ  പി എന്നിവർ  പങ്കെടുത്തു.
ഇവരെക്കൂടാതെ  കലാനിരൂപകനും ക്യൂറേറ്ററുമായ
ജ�ോണി എം എൽ  ക്യാംപിൽ  സന്നിഹിതനായി
രുന്നു. ക്യാമ്പിനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം തയാറാക്കുന്ന
ഒരു പുസ്തകവും  പ്രദർശനവേളയിൽ  പ്രകാശനം
ചെയ്യപ്പെടും.
ചിത്രകലയിലെ ആധുനിക- സമകാലിക ധാരക
ളെ ഒരു കലാഭൂമികയിൽ എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേ
ശ്യത്തോടെയാണ് ക്യാമ്പ് ആയ�ോജനം ചെയ്യപ്പെ
ട്ടത്. അച്യുതൻ  കൂടല്ലൂർ, ബി.ഡി.ദത്തൻ, ദാമ�ോ
ദരൻ, കെ കെ  രാജപ്പൻ, കലാധരൻ  എന്നിവർ 
തികച്ചും  അമൂർത്തമായ ശൈലിയെ  പിന്പറ്റിയ
പ്പോള് ജി രാജേന്ദ്രൻ, എൻ കെ പി മുത്തുക്കോയ
എന്നിവർ  തികച്ചും  സമൂർത്തമായ ചിത്രഭാഷയി

ലേയ്ക്ക്  നീങ്ങി. ജി രാജേന്ദ്രന്റെ കാല്പനിക ല�ോ
കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാവനയും മുത്തുക്കോയയുടെ 
ഭ്രമാത്മക അതിയാഥാർഥ്യവും  ശ്രദ്ധേയമായി.
പ്രകൃതിയുടെ  സാന്ദ്രതയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാ
ണ് ബിനി റ�ോയ്, സിദ്ധാർത്ഥൻ, പരമേശ്വരൻ 
എന്നിവർ. മ�ോഹൻദാസ്, വത്സരാജ്  തുടങ്ങിയ
വർ  ഒരു കലുഷകാലത്തിന്റെ ഓർമ്മകളിൽ  നി
ന്നുള്ള വിശ്രാന്തിയെ  സൂചിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ 
രചിച്ചു. സാമൂഹിക ഇടങ്ങളുടെ വിശകലനം തന്നെ
യായി റിംസൺ-ന്റെ ചിത്രം. അനുഷ്ഠാനങ്ങളിൽ 
നിർവചിക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യസ്വത്വത്തെ  കുറിച്ചുള്ള
ഒരു അന്വേഷണമായി അജയകുമാറിന്റെ ചിത്രം.
ജ�ോഷും  ലാലും  തികച്ചും  സമകാലികമായ രൂപ
സങ്കേതങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തി.
ക്യാമ്പ്  നടന്ന ദിവസങ്ങളിൽ  കലാചരിത്ര സം
ബന്ധിയായ വിഷയങ്ങളിൽ ചർച്ചകൾ  നടന്നു.
സ്ലൈഡ് ഷ�ോകളും ഡ�ോക്യൂമെന്ററികളും  പ്രദർശി
പ്പിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളുടെ  സജീവ ഇടപെടൽ  ക്യാമ്പി
നെ  ജനശ്രദ്ധയിൽ ക�ൊണ്ടുവരാൻ  സഹായകമാ
യി.

ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്ത കലാകാരന്മാരും അക്കാദമി ചെയര്മാനും
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ക്യാമ്പ് ദൃശ്യം

ബേക്കൽ
ദാരുശില്പ
ക്യാമ്പ്
ചിത്ര. ഇ.ജി., ഗംഗുറാം വ്യാം,
ജ�ോൺസൺ വേലൂർ, മുരളി ചേർപ്പ്,
നരേന്ദ്രൻ കെ.വി, പവിത്രൻ
പരിയാരം, പ്രശാന്ത് ടി.പി., പ്രസ
ന്നകുമാർ, രാജേഷ് ആചാരി, രാമ
മൂർത്തി, ഡ�ോ. എ. റനീഷ്, ശാന്തനു
ഡേ, സുഗ് നന്ദി വ്യാം, വിശ്വനാ
ഥൻ കേരള വർമ്മൻ, വിൽസൺ
പൂക്കോയ് തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പിൽ
പങ്കെടുത്തു.
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കേ

രള ലളിതകലാ  അക്കാദമിയുടെ  ആഭി
മുഖ്യത്തിൽ  പാരമ്പര്യ  ശില്പികളും  സമ
കാലിക ശില്പകലാകാരന്മാരും പങ്കെടുത്ത ദശദിന
ദേശീയ ദാരുശില്പ ക്യാമ്പ് 2017 ജൂലൈ 5  മുതൽ 
14 വരെ കാസര്ഗോഡ് ബേക്കലിൽ നടന്നു.
ക്യാമ്പ്  കഥാകാരൻ  ടി. പത്മനാഭൻ  ഉൽ
ഘാടനം ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങ
ളിൽനിന്നായി ചിത്ര. ഇ.ജി., ഗംഗുറാം വ്യാം,
ജ�ോൺസൺ വേലൂർ, മുരളി ചേർപ്പ്, നരേന്ദ്രൻ 
കെ.വി, പവിത്രൻ  പരിയാരം, പ്രശാന്ത് ടി.പി.,
പ്രസന്നകുമാർ, രാജേഷ്  ആചാരി, രാമമൂർത്തി,
ഡ�ോ. എ. റനീഷ്, ശാന്തനു ഡേ, സുഗ്  നന്ദി 
വ്യാം, വിശ്വനാഥൻ കേരള വർമ്മൻ, വിൽസൺ 
പൂക്കോയ് തുടങ്ങിയവർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു.

ചിത്ര. ഇ. ജി.

ഓ

ര�ോ പുതിയ വർക്ക്  ചെയ്യുമ്പോഴും ആർട്ടി
സ്റ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേ
ഷൻ  സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കല ഒരു അന്വേഷണ
മാണ്, ഇന്നതിൽ  എത്തിച്ചേരുമെന്ന്  ഒരിക്കലും 
പ്രവചിക്കാൻ  കഴിയാത്ത  അനന്ത  സാധ്യതയുള്ള
ക്രീയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ്  ആണത്. അത്തരമ�ൊരു
അന്വേഷണത്തിന്റെ
ഭാഗമായിത്തന്നെയാണ് 
ഞാൻ ഈ ക്യാമ്പിനെയും കാണുന്നത്.
എന്റെ ആദ്യ  അക്കാദമി ക്യാമ്പാണിത്. ഈ
ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏക സ്ത്രീയും ഞാനാണ്.
സ്ത്രീ  കലാകാരികളെ  സംബന്ധിച്ച്  ജീവിതത്തി
ലെന്നപ�ോലെ കലാരംഗത്തും ഉള്ള ആൺ കേന്ദ്രീ
കൃതമായ ഒന്നിൽനിന്നും വേറിട്ട്  തങ്ങളുടേതായ
സത്തയും  സ്വത്വബ�ോധവും  ഉൾക്കൊണ്ടുള്ള കല
ചെയ്ത് മുന്നേറുന്ന കൂട്ടായ ഒരു അന്തരീക്ഷം  ഉണ്ടാ
യിവരേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ഉണ്ട്. സ്ത്രീകളെ കൂ
ടുതലായി ഇത്തരം ക്യാമ്പുകളിൽ പങ്കെടുപ്പിക്കാൻ 
ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ത�ോന്നുന്നു. ഫൈൻ 
ആർട്സ് ക�ോളേജുകളിൽ  പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി
കളിൽ നിരവധിപേർ ശിൽപകല  പഠിക്കുന്നവരാ
യുണ്ട്. പക്ഷെ പിന്നീട്, ശിൽപം ചെയ്ത് മുന്നോട്ടു
പ�ോകണമെങ്കിൽ സ്റ്റുഡിയ�ോ സ്പേസ്, മെറ്റിരിയൽ  
അത്  സൂക്ഷിക്കാനുള്ള സ്ഥലം, സാമ്പത്തികം
ഒക്കെ വേണം. ഈ കാര്യങ്ങള�ൊക്കെ നേരിടുമ്പോ
ഴുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുക�ൊണ്ടാവാം പലരും  ഈ രംഗത്തു
നിന്ന് മാറുന്നത്. ഒരു പക്ഷെ, അക്കാദമി പ�ോലെ
യുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് അവരെ ഈ മേഖലയിൽ 
തന്നെ തുടരാൻ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാം.
ദാരുശില്പ ക്യാമ്പിനെ  സംബന്ധിച്ച്  ഞാൻ  കാ
ണുന്നത്, പാരമ്പര്യ കലാകാരന്മാരും സമകാലിക
കലാകാരന്മാരും ഒന്നിച്ചുള്ള ഈ അനുഭവം വളരെ 
ഗുണകരമാണ്. പാരമ്പര്യ കലാകാരന്മാർ തുടർന്ന് 
വരുന്ന പല ടെക്നിക്കുകളും, അവരുടെ  ശിൽപം
ചെയ്യുന്ന രീതിയും ഒക്കെ നേരിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാ
ക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നത്  വളരെ നല്ല കാര്യമായാ
ണ് ഞാൻ കാണുന്നത്.

ചിത്ര. ഇ.ജി.
കഥാകാരന് ടി. പദ്മനാഭന് ക്യാമ്പ് ഉല്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
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മഞ്ഞ്
സംസ്ഥാന
ഫ�ോട്ടോഗ്രഫി
ക്യാമ്പ്

കേ

രള ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്

'മഞ്ഞ്'' എന്ന വിഷയത്തെ  ആധാരമാക്കി
യുള്ള സംസ്ഥാന ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി ക്യാമ്പ്  വയനാട്  ജില്ല
യിലെ കല്പറ്റയില് ഡിസംബര് 6  മുതല് 10 വരെ നടന്നു.
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ  സാങ്കേതിക വശങ്ങളെകുറിച്ച് ഫ�ോ
ട്ടോഗ്രാഫറും ഗവേഷകനുമായ കെ.കെ. മാരാര് പ്രഭാഷണം
നടത്തി.    ക്യാമ്പിന്റെ ഔപചാരികമായ ഉല്ഘാടനം
സി.കെ. ശശീന്ദ്രന് എം.എല്.എ. നിര്വ്വഹിച്ചു. ബിജു
കാരക്കോണം, സുഭാഷ്  തിരുവനന്തപുരം, ഹരിഹരന്
സുബ്രഹ്മണ്യന്, ബിജുലാല്, അരുണ് വി.സി., സുരേഷ് 
പട്ടുവം, ഗ�ോപാലന് അപ്സര, സര്ഗ്ഗം  ദാമു, സജി ചുണ്ട,
ബാബുരാജ് കെ.ടി., മധു എടച്ചന, ഫ്രാന്സിസ് ബേബി
തുടങ്ങി കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള പന്ത്ര
ണ്ടോളം കലാകാരന്മാരാണ് ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്തത് .
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ഫ്രാന്സിസ് ബേബി പകര്ത്തിയ ചിത്രം

മധു എടച്ചന പകര്ത്തിയ ദൃശ്യം

സുരേഷ് പട്ടുവം പകര്ത്തിയ ദൃശ്യം
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അറുപതുവര്ഷത്തെ കേരളം

36

കേരളം @ 60 ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് അക്കാദമി ചെയർമാൻ സത്യപാൽ ഉൽഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

ക്യാമ്പ് ദൃശ്യം

കേ

രളസംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന്റെ അറുപതാം വാര്ഷികാചരണ
ത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലളിതകലാ  അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച കേരളം @
60 ചിത്രകലാ  ക്യാമ്പ്  ജൂലൈ  31 മുതല് ആഗസ്റ്റ്  3 വരെ  കുട്ടിക്കാനം മരിയന്
ക�ോളേജില് വച്ച് നടന്നു. കേരളത്തിന്റെ 60 വര്ഷം ക്യാന്വാസുകളില് അടയാള
പ്പെടുത്തിയ ക്യാമ്പില് വിവിധ ജില്ലകളില് നിന്നായി ഭിന്നലിംഗക്കാര് ഉള്പ്പെടെ 
70 കലാകാരന്മാര്  പങ്കെടുത്തു. ക്യാമ്പിന്റെ വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായി ഉമ്പായി
അവതരിപ്പിച്ച  ഗസല്, ജയരാജ്  വാര്യരുടെ  കാരിക്കേച്ചര് ഷ�ോ, ഭിന്നലിംഗക്കാ
ര്  അവതരിപ്പിച്ച  നൃത്തനൃത്ത്യങ്ങള്, മറയൂര്  ജഗദീഷും  സംഘവും  അവതരിപ്പിച്ച 
ആദിവാസി നൃത്തം, കുമളി ‘അരുവി’ അവതരിപ്പിച്ച  പണിയര്  നൃത്തം  എന്നിവ
അരങ്ങേറി.
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ആര്ട്ട്സിസ്റ്റ് റസിഡന്സി ഉല്ഘാടന ചടങ്ങില് നിന്ന്

കാക്കണ്ണന്പാറ
ആര്ട്ടിസ്റ്റ്
റസിഡന്സി

കേ

രളലളിതകലാഅക്കാദമി 2017   നവംബര് 
11 മുതല് 30 വരെയും  ഡിസംബര്  11 മുതല്
30 വരെയുമായി കണ്ണൂര്  കാക്കണ്ണന്പാറ കലാഗ്രാമ
ത്തില് ആര്ട്ടിസ്ററ്  റസിഡന്സികള് സംഘടിപ്പിച്ചു.
നവംബര് മാസത്തെ റസിഡന്സി കണ്ണൂര് ജില്ലാ പഞ്ചാ
യത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കെ. വി.സുമേഷ് ഉല്ഘാടനം ചെയ്തു.
ഗായത്രി, ജനാര്ദ്ദന് ഹവാഞ്ചേ, രാജേഷ്  പ്രസാദ് ശ്രീ
വാസ്തവ, റ�ോബര്ട്ട് ല�ോപ്പസ്, ശശികുമാര്. കെ, ശ്രീഗ�ോ
പന്. ബി.എസ് തുടങ്ങിയവര് റസിഡന്സി അംഗങ്ങളാ
യിരുന്നു.
ഡിസംബര് മാസത്തില് നടന്ന റസിഡന്സി 
പ്രോഗ്രാം കെ.സി. ജ�ോസഫ് എം.എല്.എ. ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു.   അരുണ് രവി, പ�ൊന്മണി ത�ോമസ്, കെ.പി.
പ്രദീപ് കുമാര്, സന്തോഷ് ആശ്രാമം, സുരേഷ് ബാബു,
ടി. രതീദേവി പണിക്കര് എന്നിവര് റസിഡന്സി അംഗ
ങ്ങളായിരുന്നു.
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ദേവസ്മരണ
ചി

ത്രകാരനും, ശില്പിയും, വാസ്തുശില്പി
യും, എഴുത്തുകാരനും, നിരൂപകനുമാ
യിരുന്ന  എം.വി.ദേവന് മണ്മറഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് 
വര്ഷം  തികയുന്ന ഏപ്രില് 29ന് കേരള
ലളിതകലാ അക്കാദമി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചര
മവാര്ഷിക ദിനം ആചരിച്ചു. 29ന് രാവിലെ 
എറണാകുളം ദര്ബാര്ഹാള് ആര്ട്ട് സെന്റ
റില് ആറങ്ങോട്ടുകര ‘പിറ’ കൃഷി പാഠശാല
ഒരുക്കിയ ഗാനവിരുന്നോടുകൂടി ആരംഭിച്ച 
യ�ോഗം പ്രൊഫ. എം.കെ. സാനു ഉല്ഘാട
നം  ചെയ്തു. പി. സുധാകരന് എം. വി. ദേവന്
സ്മാരകപ്രഭാഷണം നടത്തി. കെ.എ. ഫ്രാ
ന്സിസ്, ടി. കലാധരന് എന്നിവര് ദേവനെ 
അനുസ്മരിച്ച് സംസാരിച്ചു.
1928ല് തലശ്ശേരിയിലാണ്  എം.വി.
ദേവന്റെ ജനനം. ഹൈസ്കൂള് വിദ്യാഭ്യാ
സത്തിനുശേഷം ചെന്നൈയിലെ ഗവ.സ്കൂള് ഓഫ്  ആര്ട്സ്& ക്രാഫ്റ്റ്സില് നിന്ന് 
കെ.സി.എസ്. പണിക്കരുടെയും, ഡി.പി.
റ�ോയ് ചൗധരിയുടെയും കീഴില് കലാപഠനം
പൂര്ത്തിയാക്കി. തുടര്ന്ന്  എം. ഗ�ോവിന്ദനു
മായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബന്ധം  തന്റെ
ജീവിതകാഴ്ചപ്പാടുകള്ക്ക്  പുതിയ�ൊരുദിശ
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നല്കി. 1952 മുതല് 1961 വരെ മാതൃഭൂമിയില്
ഇല്ലസ്ട്രേറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുമ്പോള് തന്നെ 
എഴുത്തുകളിലൂടെയും നിരൂപണങ്ങളിലൂടെയും  അ
ദ്ദേഹം തന്റെ സാന്നിധ്യമറിയിച്ചു. 1961, 62 കാ
ലഘട്ടത്തില് അദ്ദേഹം സതേണ് ലാംഗ്വേജസ് 
ബുക്ക് ട്രസ്റ്റില് ആര്ട്ട്  കണ്സള്ട്ടന്റ്  ആയി സേ
വനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1962 മുതല് 68 വരെ മദ്രാസ് 
ലളിത് കലാ അക്കാദമിയിലും1966 - 68 കാലഘ
ട്ടത്തില് ന്യൂഡല്ഹിയിലെ കേന്ദ്ര ലളിത്  കലാ
അക്കാദമിയിലും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം
1968 മുതല് 72 വരെ ഫാക്ടില് ആര്ട്ട് കണ്സള്ട്ട
ന്റും  ആയിരുന്നു. 1974 മുതല് 1977 വരെ കേരള
ലളിതകലാഅക്കാദമി ചെയര്മാനായിരുന്നു.
ഇതേ  സമയത്താണ്  അദ്ദേഹം ‘പെരുന്തച്ചന്‘
എന്ന നാമഥേയത്തില് പാര്പ്പിട നിര്മ്മാണ മേ
ഖലയില് കണ്സള്ട്ടന്സി  എന്ന നിലയില് ഒരു
സംഘടന രൂപം ക�ൊടുക്കുന്നത്. അത്തരത്തില്
നിരവധി കെട്ടിടങ്ങള് അദ്ദേഹം രൂപകല്പന ചെ
യ്തിട്ടുണ്ട്. ക�ൊല്ലത്തുള്ള ‘സ�ോപാനം’, ‘മലയാള
കലാഗ്രാമം, മാഹി’ തുടങ്ങിയവ അവയില് ചിലത് 
മാത്രം. കേരളകലാപീഠത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായിരു
ന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും  പ്രശസ്തമായ കൃതിക
ളില�ൊന്നാണ് ‘ദേവസ്പന്ദനം’.

അനുസ്മരണം
ഒപ്പം  വരയ്ക്കുകയും  ചെയ്ത് അദ്ദേഹം നാട്ടിലും  പു
റത്തുമായി വിപുലമായ സുഹൃദ്സഞ്ചയം തീർ
ത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരേ  സമയം ഒറ്റയായിരിക്കുകയും 
സംഘമനുഷ്യനായിരിക്കുകയും  ചെയ്യുക എന്നത് 
മുഹമ്മദലി വാശിയ�ോടെ ക�ൊണ്ടുനടന്ന പ്രവൃത്തി 
പദ്ധതിയും  ജീവിതരീതിയും  ആയിരുന്നു. വ്യക്തി
യും  സമൂഹവും  തമ്മിലുള്ള ഈ ദ്വന്ദാത്മകാമായ
പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ചരിത്രത്തിലെ മാറ്റ
ങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെ മുഹമ്മദലി കേവലം ഒരു കലാകാരനല്ല,
ഒരു പ്രവർത്തന രൂപകമാണ്. ആ രൂപകത്തെ 
മുൻനിർത്തി  സമകാലിക ഇന്ത്യയിൽ ക�ോർപ്പ
റേറ്റ്  ആധിപത്യം, വർഗീയത എന്നിവ ചേർന്ന് 
സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള അമാനവീയമായ, അത്യന്തം  ആപ
ത്കരമായ അന്തരീക്ഷത്തെ ചെറുക്കുകയാണ് ഈ
ഓർമ്മപുതുക്കലിലൂടെ അക്കാദമി ചെയ്യുന്നത്.
മുഹമ്മദലി ആദം സ്മൃതി ഉല്ഘാടന ചടങ്ങില് നിന്ന്

മുഹമ്മദലി ആദം

ഓർമ്മച്ചായം

അ

ന്തരിച്ച ചിത്രകാരൻ മുഹമ്മദലി ആദത്തി
ന്  സ്മരണാഞ്ജലിയായി 'ഓർമ്മച്ചായം'
എന്ന പേരിൽ  വിവിധ പരിപാടികൾ  വാളൂരിലും 
അന്നമനടയിലുമായി നടന്നു. വാളൂർ  ഗ്രാമീണ
വായനശാലയുടെയും, ജനാവിഷ്കാര ജനകീയ
പങ്കാളിത്ത വെബ് പ�ോർട്ടലിന്റെയും  സഹകരണ
ത്തോടുകൂടി 2017 സെപ്റ്റംബർ  30, ഒക്ടോബർ 
1,2   തീയതികളിലായി കുട്ടികളുടെ ചിത്രരചനാ 
കളരി, ത്രിദിന ചിത്രകലാ  ക്യാമ്പ്, സുഹൃത്തുക്കളു
ടെയും  സഹപ്രവർത്തകരുടെയും  കൂട്ടായ്മ എന്നിവ
ഉൾപ്പെടുന്നതായിരുന്നു 'ഓർമ്മച്ചായം'.
ആൾക്കൂട്ടത്തോട�ൊപ്പം ആയിരുന്നപ്പോഴും തനി
ച്ചായിരുന്നു പുറംല�ോകം അറിയുന്ന മുഹമ്മദലി
ആദം. അന്നമനടയുടെയും, വാളൂരിന്റെയും, വെസ്റ്റ് 
ക�ൊരട്ടിയുടെയും മമ്മാലിക്ക. ചിത്രകാരൻ  എന്ന
നിലയിൽ  അദ്ദേഹം സ്വന്തം ദേശത്ത് അത്രയ�ൊ
ന്നും  പ്രശസ്തനല്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ  തീവ്രമായി
കലഹിക്കുകയും  ആർദ്രമായി സ്നേഹിക്കുകയും 

കുട്ടികളുടെ ചിത്രരചനാക്കളരി
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കെ.ജി. സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ
ഡ്രോയിങ്ങുകളുടെ
സമഗ്രപ്രദര്ശനം
വി

ഡ്രോയിംഗ്: എല്ദോസ് കുര്യന്
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 മാര്ച്ച്

ഖ്യാത ചിത്രകാരനും  കലാചിന്തകനും 
അദ്ധ്യാപകനുമായ പത്മവിഭൂഷന് കെ.ജി.
സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ 300-ഓളം ചിത്രങ്ങളുടെ  സമഗ്ര 
പ്രദര്ശനം എറണാകുളത്തെ ദര്ബാര്ഹാള് കലാ
കേന്ദ്രത്തിലും, ലളിതകലാ  അക്കാദമിയുടെ ക�ോ
ഴിക്കോട്  ആര്ട്ട്ഗാലറിയിലുമായി നടന്നു. 2017
ഏപ്രില് 19 മുതല് മെയ് 19 വരെ എറണാകുളത്ത്
നടന്ന ആദ്യ പ്രദര്ശനം ഏപ്രില് 19ന് വൈകുന്നേ
രം ദര്ബാര്ഹാളില് നടന്ന ചടങ്ങില് ചെയര്മാന്
സത്യപാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയില് പ്രസിദ്ധ കലാച
രിത്രകാരന് പ്രൊഫ. ആര്. ശിവകുമാര്  ഉല്ഘാട
നം ചെയ്തു. ക�ൊല്ക്കത്തയിലെ സീഗള് ഫൗണ്ടേ
ഷന് ഫ�ോര് ദ ആര്ട്സ് മാനേജിങ് ട്രസ്റ്റി നവീന്
കിഷ�ോര്, കെ.ജി. സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ മകള് ഉമ 
പത്മനാഭന് എന്നിവര്  സന്നിഹിതരായിരുന്നു.
മെയ് 25 മുതല് ജൂണ് 9 വരെ ക�ോഴിക്കോട് ആര്ട്ട് 
ഗ്യാലറിയില് നടന്ന പ്രദര്ശനം ചെയര്മാന്
സത്യപാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയില് പ്രൊഫ. ആര്.
ശിവകുമാര്  ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ
മകള് ഉമാ  പത്മനാഭന് സന്നിഹിതയായിരുന്നു.
ജ�ോണി എം.എല്. മുഖ്യപ്രഭാഷണം നിര്വഹിച്ചു.
അതിനിശിതമായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകള്

41

കെ.ജി സുബ്രഹ്മണ്യന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്ശനത്തില് നിന്ന്

ക�ൊണ്ടും സര്ഗ്ഗാത്മകസാന്നിധ്യം ക�ൊണ്ടും ഇന്ത്യ
ക്ക്  സുപരിചിതനായ കെ.ജി.എസ്സിന്  പ്രഥമ 
രവിവര്മ്മ പുരസ്കാരം (2001) നല്കി കേരളം
ആദരിച്ചിരുന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യ  സമരസേനാനിയും 
പ്രമുഖ ഗാന്ധിയനുമായിരുന്ന അദ്ദേഹം 1924ല്
കണ്ണൂര്  ജില്ലയിലെ  കൂത്തുപറമ്പിലാണ്  ജനിച്ചത്.
1943ല് നിയമ  ലംഘന പ്രസ്ഥാനത്തില് പങ്കെ
ടുത്ത് അറസ്റ്റ്  വരിച്ച്  ആറ് മാസം ജയില് ശിക്ഷ 
ഏറ്റുവാങ്ങിയ അദ്ദേഹം ജയില്മോചിതനായ
ശേഷം ശാന്തിനികേതനില് എത്തിച്ചേര്ന്ന്  പൂ
ര്ണ്ണമായും  കലാപഠനത്തില് മുഴുകുകയായിരുന്നു.
കലാപഠനം പൂര്ത്തീകരിച്ച ശേഷം ആധുനികത
യേയും ഭാരതീയകലാപാരമ്പര്യത്തേയും കുറിച്ചുള്ള
അന്വേഷണത്തില് വ്യാപൃതനായ അദ്ദേഹം ആധു
നികതയുടെ  ഭിന്നധാരകള് സ്വായത്തമാക്കിയ
പ്പോഴും തികഞ്ഞ ആധുനികത വാദിയായിരുന്നില്ല 
എന്നത് അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്ഥനാക്കുന്നു.
എണ്ണച്ചായ മാധ്യമത്തില് തുടങ്ങി  പല മാധ്യ
മങ്ങളിലൂടെ മാറി സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴും  രാജ്യത്ത്
സജീവമായിരുന്ന ഭിന്നശീലങ്ങളെ  സ്വാംശീ
കരിക്കാന് കെ.ജി.എസ്സിനു കഴിഞ്ഞു. 1968ല്
ലക്നൗവില് ചുട്ട  കളിമണ്ണില് പൂര്ത്തിയാക്കിയ

ചുവര്ശില്പവും  കണ്ണാടിയിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും 
രചിച്ച ശില്പങ്ങളും കുട്ടികള്ക്കുവേണ്ടി വരച്ച ചിത്ര
ങ്ങളും  അവര്ക്ക് വേണ്ടി  രചിച്ച  പുസ്തകങ്ങളും മറ്റ് 
അനേകം കലാസൃഷ്ടികളും 'ലിവിംഗ് ട്രഡീഷ്യന്',
'മൂവിംഗ�്ഫോക്കസ്' തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളും  വ്യക്ത
മാക്കുന്നത് ശീലങ്ങളില് നിന്നും പുതിയ പരിശീല
ങ്ങളിലേക്കുള്ള കെ.ജി.എസ്സിന്റെ സഞ്ചാരമാണ്.
കലാചരിത്രവും  സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും കൈകാര്യം 
ചെയ്യുന്നതില് അത്യപൂര്വ്വമായ അദ്ധ്യാപന
പാടവം നമുക്ക് കെ.ജി.എസ്സില് കാണാനാവും.
അനായാസമെന്നു ത�ോന്നുന്ന ആവിഷ്കാരരീതികള്
ക�ൊണ്ട് രൂപങ്ങള് വിന്യസിപ്പിക്കുന്ന കൈയ�ൊതു
ക്കം എഴുത്തിലും അദ്ധ്യാപനത്തിലും അദ്ദേഹത്തി
ന് ജീവിതത്തിന്റെ കൂടെ തന്നെ ക�ൊണ്ടു പ�ോവാന്
സാധിച്ചു. അസംസ്കൃതമെന്നും കരവേലയെന്നും നി
ര്വ്വചിച്ച് അവഗണിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രാമീണകലാകാര
ന്റെ  വിരലുകളില് ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ  വറ്റാത്ത 
ഉറവയും  സര്ഗ്ഗാത്മകതയുടെ  അതിനിര്വ്വചനീയ
മായ ശീലങ്ങളും  ഉണ്ടെന്ന്  ഓര്മ്മപ്പെടുത്തുവാന്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണങ്ങള്ക്ക്  സാധിച്ചി
ട്ടുണ്ട്.
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 മാര്ച്ച്
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സ�ോമനാഥ്
ഹ�ോറിന്റെ
ചിത്രപ്രദര്ശനം

കാ

ലത്തോടും  രാഷ്ട്രീയത്തോടും  നീതി പുലര്ത്തിക്കൊണ്ടുതന്നെ  തന്റെ
കലാപ്രവര്ത്തനത്തില് ഇടപെട്ട ചിത്രകാരനാണ് സ�ോമനാഥ�്ഹോ
ര്. ജീവിതാവസാനം വരെ തന്റെ കലാപ്രവര്ത്തനത്തില് സക്രിയമായിരിക്കു
മ്പോഴും  തന്റെ  രാഷ്ട്രീയ സാന്നിധ്യത്തിന്  ഒരു കുറവും  അദ്ദേഹം വരുത്തിയി
രുന്നില്ല. കലാപ്രവര്ത്തിനിടയിലെ ആശയ സമഗ്രതക്കായി തന്റെ ആദ്യകാല
രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ തീഷ്ണാനുഭവങ്ങള് ഏറെ ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
അവിഭക്ത ബംഗാളിലെ ചിറ്റഗ�ോംഗ് ജില്ലയിലെ ബറാമ ഗ്രാമത്തില് (ഇന്ന
ത്തെ ബംഗ്ലാദേശ്) 1921 ഏപ്രില് 13നാണ് സ�ോമനാഥ് ഹ�ോര്  ജനിച്ചത്.
1943ല് ബംഗാളിനെ ആസേതു ഗ്രഹിച്ച പട്ടിണിയുടെയും വറുതിയുടെയും കാലം
സാധാരണക്കാരെ  സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിനരാത്രങ്ങള് മുന്നോട്ടു നീക്കുക
എന്നതുതന്നെ അസാദ്ധ്യമായ ഒന്നായിരിന്നു. ഈ കാലത്തിന്റെ അടയാളങ്ങളാ
യി നിരവധി ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും സ�ോമനാഥ് ഹ�ോര് രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്്.
ഇന്ത്യന് കലാചരിത്രത്തില് ഗ്രാഫിക് പ്രിന്റ്മേക്കിങില് പ്രഥമസ്ഥാനീ
യനായ സ�ോമനാഥ് ഹ�ോറിന്റെ  ലിത�ോഗ്രാഫുകളും  എച്ചിങ്ങുകളും  ഏറെ 
ശ്രദ്ധേയമാണ്. പെയിന്റിംഗുകളില് ഹ�ോര്  പ്രധാനമായും  ജലച്ചായമാധ്യമ
ത്തെയാണ്  അവലംബിച്ചിരുന്നത്. ഒരു ജനതയെ  തീര്ത്തുംനാശ�ോന്മുഖമാ
ക്കിയ ക്ഷാമത്തിന്റെ ബാക്കിപത്രം തന്നെയായിരുന്നു ജലച്ചായ മാധ്യമത്തില്
നിരവധി ചിത്രങ്ങളായി പിറന്നുവീണത്.
ഇന്ത്യയില് ചിത്രകലയില് എന്നും  ജനകീയതയുടെ  വക്താവ്  എന്നറിയ
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ഇന്ത്യന് കലാചരിത്രത്തില്
ഗ്രാഫിക് പ്രിന്റ് മേക്കിംഗില്
പ്രഥമസ്ഥാനീയനായ
സ�ോമനാഥ ്ഹ�ോറിന്റെ
ലിത�ോഗ്രാഫുകളും എച്ചിങ്ങു
കളും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ചിത്രകലയില് എന്നും ജന
കീയതയുടെ വക്താവ് എന്ന
റിയപ്പെട്ടിരുന്ന സ�ോമനാഥ്
ഹ�ോറിന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദ
ര്ശനം എറണാകുളം ദര്ബാ
ര്ഹാള് കലാകേന്ദ്രത്തിലും,
തൃശ്ശൂര് ലളിതകലാ അക്കാദമി
ആസ്ഥാനത്തും വച്ച് നടന്നു.

പ്പെട്ടിരുന്ന സ�ോമനാഥ് ഹ�ോറിന്റെ ചിത്രങ്ങളുടെ 
പ്രദര്ശനം എറണാകുളം ദര്ബാര്ഹാള് കലാകേ
ന്ദ്രത്തിലും, തൃശ്ശൂര് ലളിതകലാ അക്കാദമി ആസ്ഥാ
നത്തും വച്ച് നടന്നു. 2017 മെയ് 26 മുതല് ജൂണ്
22 വരെ എറണാകുളത്ത് നടന്ന പ്രദര്ശനത്തിന്റെ
ഉല്ഘാടനം അക്കാദമി ചെയര്മാന് ശ്രീ സത്യപാ
ലിന്റെ അധ്യക്ഷതയില് മുന് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് 
മന്ത്രി ശ്രീ  എം.എ. ബേബി നിര്വഹിച്ചു. കലാ 
ചരിത്രകാരന് ആര്. ശിവകുമാര് മുഖ്യപ്രഭാഷണം
നടത്തി. ജൂണ് 2 ന്   വൈകുന്നേരം ശില്പി കെ.
എസ്. രാധാകൃഷ്ണന്, 'ഞാന് കണ്ട സ�ോമനാഥ് 
ഹ�ോര് ' എന്ന വിഷയത്തെ അധികരിച്ച് പ്രഭാഷ
ണം നടത്തി.
ജൂലൈ 3 മുതല് 15 വരെ തൃശ്ശൂരില് നടന്ന പ്രദ
ര്ശനത്തിന്റെ ഉല്ഘാടനം അക്കാദമി ചെയര്മാന്
ശ്രീ സത്യപാല് നിര്വഹിച്ചു. അക്കാദമി സെക്രട്ട
റി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങില്
മെമ്പര്മാരായ കവിത ബാലകൃഷ്ണന്, പുഷ്പാകരന്
കടപ്പത്ത് എന്നിവര് സംബന്ധിച്ചു.
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ഒ.വി. വിജയന്
സ്മാരക
ചിത്രകലാ
ക്യാമ്പ്

ഒ

.വി. വിജയന് സ്മാരക ചിത്രകലാ 
ക്യാമ്പ്  2017 മാര്ച്ച്  20 മുതല്
27 വരെ  പാലക്കാടുള്ള തസറാക്കി
ല് വെച്ച്  സംഘടിപ്പിച്ചു.   അഖില്
മ�ോഹന്, ബാലമുരളീകൃഷ്ണന്, ഹരീന്ദ്ര
ന് ചാലാട്, മ�ോപ്പസാങ്ങ്  വാലത്ത്,
പ്രമ�ോദ്  കുരമ്പാല, കെ.എസ്. പ്രകാ
ശന്, സജിത് പുതുക്കലവട്ടം, സജീഷ് 
പി.എ., കെ. സതീഷ്, ഷാജി അപ്പു
ക്കുട്ടന്, സുനില് വല്ലാര്പ്പാടം, സുനി
ല്ലാല്, താജ് ബക്കര്, ഉപേന്ദ്രനാഥ്,
വേണു വി.ബി. എന്നീ  കലാകാരീ/
കലാകാരന്മാരാണ്  ക്യാമ്പില് പങ്കെ
ടുത്തത്.

ദേശീയ
കാര്ട്ടൂണ് ക്യാമ്പ്

കാ

രിട്ടൂണ്-2017ന�ോട്  അനുബന്ധിച്ച്  അ
ക്കാദമിയുടെ  ആഭിമുഖ്യത്തില് 2017
മെയ് 4, 5, 6 തീയതികളില് എറണാകുളം ദര്ബാ
ര്ഹാള് കലാകേന്ദ്രത്തില് ദേശീയ കാര്ട്ടൂണ്
ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ബൈജു പൗല�ോസ്, ചന്ദ്ര
ശേഖര്, ഏലിയാസ് ജ�ോണ്, ജ�ോഷി എ.എം.,
മധു ഓമല്ലൂര്, മഹ്ബൂബ് രാജ എല്ഹാം, മന�ോജ് 
കെ. സിന്ഹ, മന�ോജ്  കുറീല്, മൃത്യുഞ്ജയ്,
നര്സീം, പരേഷ്നാഥ്, പീറ്റര്  ഇ.പി., പ്രശാന്ത്
കുല്കര്ണി, രഞ്ജിത് എം.എസ്., സജ്ജീവ് ബി.,
സുഭാനി, സുധീര്നാഥ്, ടി.കെ. സുജിത്, ത�ോമസ് 
ആന്റണി, ടെന്സിങ്, കെ.വി.എം. ഉണ്ണി  എന്നി
വര്  പങ്കെടുത്തു.   ക്യാമ്പിനു പുറമെ  അക്കാദമി
യശഃശരീരനായ ശങ്കറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കാര്ട്ടൂ
ണുകളുടെ പ്രദര്ശനം സഞ്ചരിക്കുന്ന ചിത്രശാലയി
ല് 'കാരിട്ടൂണ്' നടക്കുന്ന രാജേന്ദ്ര മൈതാനിയില്
സംഘടിപ്പിച്ചു.  മെയ് 6ന് 'വരയുടെ അതിര്വരമ്പ്'
സെമിനാറും സംഘടിപ്പിച്ചു.  

അക്കാദമി ചെയര്മാനായി
നേമം പുഷ്പരാജ് ചുമതലയേറ്റു

കേ

രള ലളിതകലാ  അക്കാദ
മി ചെയര്മാനായി നേമം
പുഷ്പരാജ്  ഡിസംബര്  14 ന്  ചുമതല
യേറ്റു. അക്കാദമി തൃശൂര് കേന്ദ്രത്തില്
നടന്ന ചടങ്ങില് അക്കാദമി സെക്രട്ടറി
പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന് സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
കേരള സാഹിത്യ  അക്കാദമി പ്രസിഡ
ന്റ്  വൈശാഖന്, സെക്രട്ടറി കെ.പി.
മ�ോഹനന്, അക്കാദമി നിര്വ്വാഹക
സമിതിഅംഗം ബൈജുദേവ്, സംഗീത
നാടക അക്കാദമി അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ
്ഓഫിസര് മധു എന്നിവര്  സന്നിഹിത
രായിരുന്നു. അക്കാദമി നിര്വാഹകസ
മിതി അംഗം കാരക്കാമണ്ഡപം വിജയ
കുമാര് നന്ദി പറഞ്ഞു.
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യൂസഫ് അറയക്കലിന്റെ പെയിന്റിംഗ്

യൂസഫ് അറയ്ക്കല്
ചിത്രപ്രദര്ശനവും
സ്മാരകപ്രഭാഷണങ്ങളും
2016 ഒക്ട�ോബര്  19 മുതല് 30 വരെ  എറണാകുളം ദര്ബാര്ഹാ
ള് ആര്ട്ട് സെന്ററില് വെച്ച്  യശഃശരീരനായ യൂസഫ്  അറയ്ക്കലിന്റെ
പെയിന്റിങ് എക്സിബിഷനും, ഒക്ട�ോബര് 20 മുതല് 26 വരെ എറ
ണാകുളം ബി ടി എച്ച് ഹാളില് വെച്ച് യൂസഫ് അറയ്ക്കല് സ്മാരക പ്രഭാ
ഷണങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചു.
യൂസഫ് അറയ്ക്കല് - കലയും ജീവിതവും (പി.സുധാകരന്),  Loosing
its nerve- Art in conflict (സദാനന്ദ് മേന�ോന്),  കെ.ജി. സുബ്ര
മണ്യന്: കലയുടെ  ഏഴ്  പതിറ്റാണ്ടുകള്,  കെ.ജി. സുബ്രമണ്യന്:
അബനീന്ദ്രനാഥും  രബീന്ദ്രനാഥും  - ഒരു സൃഷ്ടിപരമായ ഡയല�ോഗ്'
(പ്രൊഫ. ആര്. ശിവകുമാര്) ചിത്തപ്രസാദിന്റെ കല: ബൂര്ഷ്വാസിയ്ക്കും 
ത�ൊഴിലാളി വര്ഗ്ഗത്തിനുമിടയില് (ജ�ോണി എം.എല്.), Towards
an Alternative Modernism (അശ�ോക്  വാജ്പേയ്), ദേശീയതയു
ടെ  കാലത്തെ  കലാകാരന് (ജ�ോണി എം.എല്.), ഡിസൈനിലെ 
സൂക്ഷ്മസംവേദനം (ജയ്ഗ�ോപാല്) എന്നിവയായിരുന്നു അവതരിപ്പി
ക്കപ്പെട്ട പ്രബന്ധങ്ങള്.
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ഏകദിന മേഖലാ
ചിത്രരചനാക്യാമ്പ്

സ

മകാലിക സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളെ 
ആസ്പദമാക്കി കേരള
ലളിതകലാ 
അക്കാദമി 2017 ജൂണ് 15ന് ഏകദിന മേഖലാ 
ചിത്രരചനാക്യാമ്പ്  സംഘടിപ്പിച്ചു.   സാഹിത്യ 
അക്കാദമി ഓഡിറ്റോറിയത്തില് സംഘടിപ്പിച്ച 
ഏകദിന ക്യാമ്പില് 40 ചിത്രകാരീ ചിത്രകാര
ന്മാര് പങ്കെടുത്തു.  ബാഹുലേയന്, സിന്ധു ദിവാ
കരന്, കെ.ജി. ബാബു, ജ�ോണ്സണ് വേലൂര്,
ഒ.സി. മാര്ട്ടിന്, ശാന്തകുമാരി ഇ.എന്., ജയശ്രീ 
പി.ജി., ജിബു ചാലക്കുടി, ലതാദേവി എന്.പി.,
സെലസ് കെ. ബാബു, ബാബു സി., സിറിള്
ഡ�ൊമിനിക്,  ജ്യോതിബാസ്, സുരേഷ് മുട്ടത്തി,
ശ്രീകുമാര്, സുധീഷ് ടി. മലയിന്, ജ്യോതിരാജ്,
ജ�ോണ്സണ് നമ്പഴിക്കാട്, അപ്സര, ദില്യ,  
സുരഭി, അഹല്യരാജ്, അമല്ബാബു എന്.,  
ഉജ്വല്, വിഷ്ണു കെ.പി., ദീപക്, അശ്വതി കാലടി,
വിശ്വതി, അഞ്ജു, സിയെം പ്രസാദ്,  പ്രതാപന്.
ജി., പ്രേംജി, ശ്രിയ, സുധീഷ്, വിഷ്ണു പി., വിഷ്ണു
പ്രസാദ്, ഗ�ോപിക, ഹരിശങ്കര്  എന്നിവരാണ് 
ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്തത്.

'മഴക്കാലം'
ഏകദിന ചിത്രകലാ
ക്യാമ്പ്

കേ

രള ലളിതകലാ അക്കാദമി ചിത്രകലാ 
പരിഷത്തുമായി സഹകരിച്ചു ക�ൊണ്ട് 
2017 ജൂലായ് 10ന് തിരുവനന്തപുരം വൈല�ോ
പ്പിള്ളി  സംസ്കൃതി ഭവനില് വെച്ച്  'മഴക്കാലം'
ഏകദിന ചിത്രകലാ  ക്യാമ്പ്  സംഘടിപ്പിച്ചു. 19
ചിത്രകാരീ/ചിത്രകാരന്മാര്  ക്യാമ്പില് പങ്കെടു
ത്തു.

'കടല്പാലം'
ഏകദിന
ചിത്രകലാക്യാമ്പ്

സം

സ്ഥാന ചലചിത്ര പുരസ്കാര സമ
ര്പ്പണത്തോടനുബന്ധിച്ച് 
2017
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സെപ്തംബര്  6 (ബുധന്) തലശ്ശേരിയില് വെച്ച് 
ഏകദിന ചിത്രകലാക്യാമ്പ്  (കടല്പാലം) സം
ഘടിപ്പിച്ചു.  ക്യാമ്പില് താഴെപ്പറയുന്ന കലാകാരീ/
കലാകാരന്മാര് പങ്കെടുത്തു.  ബി.ടി.കെ. അശ�ോക്,
ദാമ�ോധരന് എം., സി.പി. ദിലീപ്  കുമാര്,
ഗിരീഷ് മക്രേരി, ഗ�ോവിന്ദന് കണ്ണപുരം, ഹരീന്ദ്ര
ന് ചാലാട്, കെ.പി. മുരളീധരന്, നിഷ ഭാസ്കര്,
പ്രദീപ്  ച�ൊക്ലി, പ്രസാദ്  ച�ൊവ്വ, രാകേഷ് 
പുന്നോല്, വി.കെ. രമേശന്, എ. രവീന്ദ്രന്, സതി
ശങ്കര്, സതീഷ് ത�ോപ്രത്ത്,  സന്തോഷ് ചിറക്കര,
സന്തോഷ് മുഴപ്പിലങ്ങാട്, എം.സി. സജീവന്,
കെ. ശശികുമാര്, കെ.എം. ശിവകൃഷ്ണന്, ശെല്വന്
മേലൂര്, ഷൈജു മാലൂര്, ഷൈജു കെ.കെ., എ.
സത്യനാഥ്, സുരേഖ, സുരേഷ്  പാനൂര്, ഉണ്ണികൃ
ഷ്ണന് ടി.ടി., വാസവന് പയ്യട്ടം, വിപിന് ഇരിട്ടി,
വിനീഷ് മുദ്രിക

ചിത്രകലാക്യാമ്പ്
ആറങ്ങോട്ടുകര

ആ

റങ്ങാട്ടുകരയില് പാഠശാല സംഘടിപ്പിച്ച 
പരിപാടിയുടെ  ഭാഗമായി ജനുവരി 20,
21, 22 തീയതികളില് 22 കലാകാരന്മാരെ പങ്കെ
ടുപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട് ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.  

സംസ്ഥാന
ചിത്രകലാക്യാമ്പ്
കണ്ണൂര്

കേ

രള ലളിതകലാ  അക്കാദമിയുടെ  ആഭി
മുഖ്യത്തില് സംസ്ഥാന ചിത്രകലാ 
ക്യാമ്പ് 2017 മാര്ച്ച് 6ന് കണ്ണൂരിലുള്ള ടി.ടി.ഐ.മെന് (ഡി ഡി ഇ ഓഫീസ്)ല് സംഘടിപ്പിച്ചു.  
ചിത്രകലയില് വ്യാപൃതരായിട്ടുള്ള അമൃത സി.വി.,
അനില് തമ്പായി, അനിരുദ്ധന് ഇ., നവനീത് 
ടി.സി., പ്രേമന് പ�ൊന്ന്യം, പ്രേംകുമാര് കെ.കെ.,
രാജേന്ദ്രന് പുല്ലൂര്, സനീഷ് ക�ൊല്ലനാണ്ടി,
ശെല്വന് മേലൂര്, സിത്താര അന്നൂക്കാരന്, സി.
ശ്യാംപ്രസാദ്, എം.സി. ശ്രീജിത്ത്, ശ്രീകുമാര് 
മാവൂര്, സുനില് അശ�ോകപുരം, സുമിത ഒ.കെ.,
സൂരജ കെ.എസ്., ടി.ടി. ഉണ്ണികൃഷ്ണന്, വാസവന്
പയ്യട്ടം, വിപിന് ടി. പള്ളത്ത്, വിന�ോദ്  അമ്പല
ത്ത എന്നീ കലാകാരി/കലാകാരന്മാരാണ് ക്യാമ്പി
ല് പങ്കെടുത്തത്. ക്യാമ്പ് മാര്ച്ച് 11ന് സമാപിച്ചു.
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ക്യാമ്പ് ഉല്ഘാടനം

ക്യാമ്പ് ദൃശ്യങ്ങള്

ഡെറാഡൂണ്
വിരാസത്
ദേശീയ
ചിത്രകലാ
ക്യാമ്പ്
R

each ഉത്തരാഖണ്ഡിന്റെ സഹകരണത്തോടെ 
2017 മെയ് 2 മുതല്  11 വരെ ഉത്തരാഖണ്ഡ് 
ഒ.എന്.ജി.സി.അംബേദ്കര് സ്റ്റേഡിയത്തില്
ഡെറാഡൂണ് വിരാസത് ദേശീയ ചിത്രകലാ 
ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു.  ക്യാമ്പില് 8 പേര് കേരള
ത്തില് നിന്നും 8 പേര്  ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളില്
നിന്നും പങ്കെടുത്തു.  അഭിലാഷ് ഉണ്ണി, അനുരാധ
നാലപ്പാട്, ബാബു സി. കെ.ടി.മത്തായി, നന്ദന്
പി.വി., സുഭാഷ്  കുമാര്  പി., സുരേഷ് മുട്ടത്തില്
എന്നിവര് കേരളത്തില് നിന്നും; അനു അര�ോറ,
ഹാരന് ടൂക്കൂര്, ജ്യോതി ജനിഫര്  ആല്വ,
കമലേഷ്  കുമാര്  ഗാന്ധി, കിരണ് സ�ോണി
ഐ.എ.എസ്., മീന ബായ, രാജേഷ് ശ്രീവാസ്തവ,
റാണി രേഖ, സന്തോഷ് കുമാര് റൗത്തറേ എന്നിവ
രാണ് മറ്റ്  സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും  പങ്കെടുത്ത
വര്.  
ചിത്രവാര്ത്ത ബുള്ളറ്റിന് | 2018 മാര്ച്ച്
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പ�ൊന്മുടി ക്യാമ്പ് അംഗങ്ങള്
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പ�ൊന്മുടി
ദേശീയ
ചിത്രകലാ
ക്യാമ്പ്

സ

മകാലിക കലാല�ോകത്ത് സക്രിയരായ
15 കലാകാരന്മാരെ  ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള
ലളിതകലാ  അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച ദേശീയ
ചിത്രകലാ  ക്യാമ്പ്  2017 നവംബർ  1 മുതൽ  9
വരെ പ�ൊന്മുടി കെ.ടി.ഡി.സി. ഗ�ോൾഡൻ  പാർ
ക്കിൽ  നടന്നു.   അഭിമന്യു. വി.ജി., അലക്സാണ്ടർ.
ഡി, അനൂപ് ചന്ദ്, ആശ റാണി, അശ�ോക് കുമാർ 
ഗ�ോപാലൻ, ടി.കെ. ഹരീന്ദ്രൻ, സി.ഡി. ജെയിൻ,
കാട്ടൂർ നാരായണപ്പിള്ള, മനീഷ് പുഷ്കലെ. മുഹമ്മ
ദ്. കെ.കെ, പിയാലി ഘ�ോഷ്, പ്രദീപ്  പുത്തൂർ,
സക്കീർ  ഹുസൈൻ, കെ.കെ. ശശി, ടെൻസിങ് 
ജ�ോസഫ് എന്നിവർ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുത്തു.   
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വിവേകാനന്ദസ്പര്ശം ഉല്ഘാടന ചടങ്ങില് നിന്ന്

ക്യാമ്പിലെ രചനകള്
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ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്ത ആര്ട്ട്സിറ്റുകള്ക്കൊപ്പം അക്കാദമി സെക്രട്ടറിയും ചെയര്മാനും

വിവേകാനന്ദ
സ്പര്ശം
ചിത്രകലാ
ക്യാമ്പ്

വിവേകാനന്ദ സ്പര്ശം ക്യാമ്പില്
ഷിന�ോദ് അക്കരപറമ്പില്, സനേഷ്
ക�ൊല്ലനാണ്ടി, അരവിന്ദ്കെ.എസ്.,
ജ�ോയ് എ.എം., ജയേഷ് പാറ�ോളി,
സജീവ് കീഴാരിയൂര്, ഷിയാസ് ഖാന്,
രജനി എസ്.ആര്., സുമി കെ.ആര്.,
ജ�ോഷ ് ജ�ോര്ജ്ജ് ജ�ോസഫ്, മന�ോജ്
രാജഗിരി, വര്ഗ്ഗീസ് കളത്തില്,
ലക്ഷ്മി എസ്.എസ്. അനില്കുമാര്
കെ.ജി., സുഭാഷ് പി., ലാലി റ�ോഷന്,
റിന്സി ആര്.എസ്., ലാസ്യ ടി.ആര്.,
ഷൈജു കെ.കെ., ശ്രുതി എസ്.കു
മാര്,ശിവരാജ്, ജ്യോതിലാല്, ടിറ്റോ
സ്റ്റാന്ലി, ആഷിക് എല്, അഞ്ജലി
സദാനന്ദന്, കിരണ് വി.എസ്, എന്.
ദിവാകരന്, സംഗീത് ശിവന് തുടങ്ങി
യവര് പങ്കെടുത്തു.

വി

വേകാന്ദന് കേരളം സന്ദര്ശിച്ചതിന്റെ നൂറ്റി 
യിരുപത്തിയഞ്ചാം  വാര്ഷികത്തോടനു
ബന്ധിച്ച്  സാംസ്കാരികവകുപ്പിന്റെ ആഭിമുഖ്യ
ത്തില് നടന്ന വിവേകാനന്ദസ്പര്ശം  പരിപാടി
യ�ോടനുബന്ധിച്ച്  28 ചിത്രകാരന്മാര്  പങ്കെടുത്ത 
ചിത്രകലാ  ക്യാമ്പ്  2017 ഡിസംബര്  13 ന്  എറ
ണാകുളം ദര്ബാര്ഹാള് ആര്ട്ട് സെന്ററില് അക്കാ
ദമി ചെയര്മാന് നേമം പുഷ്പരാജ്  ഉല്ഘാടനം
ചെയ്തു. ഡിസംബര്  15 ന്  നടന്ന വിവേകാനന്ദസ്പ
ര്ശം  സാംസ്കാരിക പരിപാടി ഡ�ോ. കെ. ജി.
പൗല�ോ  സ്  ഉല്ഘാടനം ചെയ്തു. ക�ൊച്ചി മേയര് 
സൗമിനി ജെയിന് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി, തു
ടര്ന്ന്  ഭാരത്  ഭവന് ഒരുക്കിയ ദൃശ്യശ്രവ്യവിരുന്ന് 
അരങ്ങേറി.
വിവേകാനന്ദ സ്പര്ശം  പരിപാടിയ�ോടനുബന്ധി
ച്ച് നടന്ന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പില് ഷിന�ോദ് അക്കര
പറമ്പില്, സനേഷ് ക�ൊല്ലനാണ്ടി, അരവിന്ദ്കെ.
എസ്., ജ�ോയ്  എ.എം., ജയേഷ്  പാറ�ോളി,
സജീവ്  കീഴാരിയൂര്, ഷിയാസ്  ഖാന്, രജനി
എസ്.ആര്., സുമി കെ.ആര്., ജ�ോഷ് ജ�ോര്ജ്ജ് 
ജ�ോസഫ്, മന�ോജ്  രാജഗിരി, വര്ഗ്ഗീസ്  കളത്തി
ല്, ലക്ഷ്മി  എസ്.എസ്. അനില്കുമാര് കെ.ജി.,
സുഭാഷ് പി., ലാലി റ�ോഷന്, റിന്സി ആര്.എസ്.,
ലാസ്യ ടി.ആര്., ഷൈജു കെ.കെ., ശ്രുതി എസ്.
കുമാര്,ശിവരാജ്, ജ്യോതിലാല്, ടിറ്റോ സ്റ്റാന്ലി,
ആഷിക്  എല്, അഞ്ജലി സദാനന്ദന്, കിരണ്
വി.എസ്, എന്. ദിവാകരന്, സംഗീത് ശിവന് തു
ടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു. ക്യാമ്പ് ഡിസംബര് 17  ന് 
സമാപിച്ചു.
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മാരാരി

സ്ത്രീകളുടെ ദേശീയ ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ്

ചെയര്മാന് സത്യപാല്, സെക്രട്ടറി പ�ൊന്ന്യം ചന്ദ്രന് എന്നിവര് ക്യാമ്പംഗങ്ങള�ോട�ൊപ്പം
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സ്മിത ജി എസ്

അഞ്ചും ഖാന്
യാമിനി മ�ോഹന്

ലൈശ്രം മീന ദേവി

അഞ്ചും ഖാന്

യാമിനി മ�ോഹന്

ഇ

ന്ത്യയുടെ  വിവിധ ഭാഗങ്ങളില് നിന്നുള്ള
10 കലാകാരികള് പങ്കെടുത്ത സ്ത്രീകളു
ടെ ദേശീയ ചിത്രകലാ  ക്യാമ്പ്  'മാരാരി' 2017
നവംബര് 4 മുതല് 13 വരെ മാരാരിക്കുളം സി.ജി.
എച്ച്  എര്ത്ത്  എക്സ്പീരിയന്സില് നടന്നു.
നാലാം തീയ്യതി രാവിലെ  കലകാരികള് ചേര്ന്ന
്വിളക്ക് ക�ൊളുത്തി  ഉല്ഘാടനം ചെയ്ത ക്യമ്പി
ല് അഞ്ജൂം  ഖാന്. ഡി, ആന്നികുമാരി, ബബിത
രാജീവ്, യാമിനി മ�ോഹന്, ശ്രുതി ജേക്കബ്,
ബിന്ദി  രാജഗ�ോപാല്, ലൈഷ്രാം മീനാ ദേവി,
പ്രീത നമ്പ്യാര്, ഷാമ സ�ോംധി, സ്മിത. ജി. എസ് 
തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു.
ഫ�ോട്ടോ കടപ്പാട്: യാമിനി മ�ോഹന്
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സ്നേഹപൂര്വ്വം ക്യാമ്പ് കാര്ട്ടൂണിസ്റ്റ് യേശുദാസന് ഉല്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

ക്യാമ്പില് പകെടുത്ത കലാകാരന്മാര്

എ

സ്നേഹപൂര്വ്വം

ഴുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ചിത്രകലയില് വ്യാപൃതരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന
ആദരണീയരായ ചിത്രകാരന്മാര്ക്കായി കേരള ലളിതകലാ  അക്കാദ
മിയുടെ  ആഭിമുഖ്യത്തില് 'സ്നേഹപൂര്വ്വം' ചിത്രകലാ  ക്യാമ്പ്  2017 മാര്ച്ച് 
4 മുതല് 8 വരെ  തൃശ്ശൂര് മുളങ്കുന്നത്ത്കാവ്  കിലയില് നടന്നു. കാര്ട്ടൂണിസ്ററ് 
യേശുദാസന് ക്യാമ്പ്  ഉല്ഘാടനം ചെയ്തു.ചിത്രകാരന്മാരായ ജി. അഴീക്കോ
ട്, കെ.എന്. ദാമ�ോധരന്, എം.വി. ഫ്രാന്സിസ്, മരിയ ബ്ലോം, ടി.എ.എസ്.
മേന�ോന്, കെ. കൃഷ്ണന്കുട്ടന് വാര്യര്, കൃഷ്ണന് നായര് കെ., ടി.പി. കൃഷ്ണന്, സി.
കുഞ്ഞമ്പു നായര്, ജി. ഓമനകുട്ടന് പിള്ള, റാം മ�ോഹന്ലാല്, രാജം പി. എം.,
കെ.കെ. രാജപ്പന്, ടി. രാഘവന്, സി. ആര്. രാധാകൃഷ്ണന്, വി.പി. ശ്രീധരന്,
വേലായുധന് കാച്ചിലാട്ട് തുടങ്ങിയവര്  ക്യാമ്പില് പങ്കെടുത്തു.
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കു

138 കളരികള്

ട്ടികളിലെ ചിത്രരചനാ അഭിരുചി വളര്ത്തിയെടുക്കുന്നതിനായി കേരള
ലളിതകലാ അക്കാദമി സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കളരികള് സംഘടിപ്പി
ച്ചുവരുന്നു. വിദ്യാലയങ്ങളുമായി സഹകരിച്ച്  നടത്തി  വരുന്ന പരിശീലന
കളരികള്ക്ക്  വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ്  വിദ്യര്ത്ഥി  - രക്ഷാകര്തൃസമൂഹ
ത്തില് നിന്നും  ലഭിച്ചുവരുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ്  2016 മുതല് ഡിസംബര്  2017
വരെയായി 138 കളരികള് വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലായി സംഘടിപ്പിച്ചു.
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രാ

രവിവര്മ്മ
ജന്മദിനം

ജാ  രവിവര്മ്മയുടെ  ജന്മവാര്ഷികം കേരള ലളിതകലാ  അക്കാ
ദമി ആഘ�ോഷിച്ചു. 2017 ഏപ്രില് 28, 29, 30 തീയതികളില്
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദേശമായ കിളിമാനൂരില് ചിത്രകലാ ക്യാമ്പും, പ്രഭാ
ഷണവുമാണ് ആഘ�ോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്നത്. ചിത്രകലാ ക്യാമ്പ് 
രാജാരവി വര്മ്മ സാംസ്കാരിക നിലയത്തില്, തുറമുഖ, മ്യൂസിയം,
ആര്ക്കിയ�ോളജി വകുപ്പ് മന്ത്രി  രാമചന്ദ്രന് കടന്നപ്പള്ളി  ഉല്ഘാടനം
ചെയ്തു. 29ന്  നടന്ന അനുസ്മരണയ�ോഗം ബി. സത്യന് എം. എല്. എ.
ഉല്ഘാടനം ചെയ്തു. കലാനിരൂപകന് ജ�ോണി. എം. എല്. രവിവര്മ്മ
സ്മാരകപ്രഭാഷണവും, രാജലക്ഷ്മി  അമ്മാള്, ബീന വേണുഗ�ോപാല്
എന്നിവര് അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണവും നടത്തി. തുടര്ന്ന് സാംസ്കാരിക
വകുപ്പ് അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി സജിനി. എസ്സ് അവതരിപ്പിച്ച കര്ണ്ണാ
ടക സംഗീതകച്ചേരി അരങ്ങേറി.  
1848 ഏപ്രില് 29ന്  കിളിമാനൂരാണ്  രവിവര്മ്മ ജനിച്ചത്. ഇന്ത്യന്
കലാചരിത്രത്തിലെ  ഏറ്റവും മഹാനായ കലാകാരന്മാരില�ൊരാളാണ് 
രാജാ രവിവര്മ്മ. സാമൂഹികവും സൗന്ദര്യാത്മകവുമായ ഇന്ത്യന് ബ�ോധ
ത്തിലൂന്നി  യൂറ�ോപ്യന് സങ്കേതം ഉപയ�ോഗിച്ചായിരുന്ന രവിവര്മ്മയുടെ 
ചിത്രരചന. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരാണേതിഹാസങ്ങളിലെ ചിത്രീകരണ
ങ്ങള് ജനമനസ്സുകളില് ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ കല കൂടുതല്
ജനങ്ങളിലേയ്ക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു ലിത്തോപ്രസ്സ്ഥാപി
ക്കുകയും സാധാരണക്കാര്ക്ക് ചുരുങ്ങിയ നിരക്കില് ചിത്രങ്ങളുടെ വര്ണ്ണ
പകര്പ്പുകള് ലഭ്യമാവുകയും  ചെയ്തു. ഇന്ത്യയിലെ  സാധാരണക്കാരുടെ 
ഇടയില് പ്രചുരപ്രചാരം നേടിയ രവിവര്മ്മ കലണ്ടറുകള് നിരവധിയാ
ണ്. തന്റെ ജീവിതകാലത്തും പില്ക്കാലത്തും ഏറെ പ്രശസ്തനായിരുന്ന
ചുരുക്കം ചില ഇന്ത്യന് കലാകാരന്മാരില�ൊരാളാണ് രാജാരവിവര്മ്മ.
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4 ദിവസം
40 ഛായാചിത്രങ്ങള്

കേ

രള ലളിതകലാ  അക്കാദമി സഹകരണത്തോ
ടെ  കണ്ണൂർ  സയൻസ്  പാർക്ക്  സംഘടിപ്പിച്ച 
ഛായാചിത്ര രചനാ ക്യാമ്പ് 2017 ഡിസംബർ 27 മുതൽ 
30 വരെ കണ്ണൂർ സയൻസ് പാർക്കിൽ നടന്നു. ഗ�ോവിന്ദൻ 
കണ്ണപുരം, രാജീവൻ  പാറയിൽ, വർഗ്ഗീസ്  കളത്തിൽ,
കലേഷ് കലാലയ, സന്തോഷ് ചൂണ്ട, തങ്കരാജ് പയ്യന്നൂർ,
ടിനു.കെ.ആർ, തമ്പാൻ പെരുംതട്ട, സുരേഷ് പുഞ്ചക്കാട്,
പ്രസാദ് ച�ൊവ്വഎന്നീ കലാകാരന്മാർ ചേർന്ന് 40 ശാസ്ത്ര
ജ്ഞരുടെ  ഛായാചിത്രങ്ങളാണ്  വരച്ചത്.   ഫെബ്രുവരി
യിൽ നടക്കുന്ന നാഷണൽ സയൻസ് ഫെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗമാ
യാണ് ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.
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