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(അക്കാദമി ഓൻലൈൻ പ്രദർശനം
കാണാൻ QR ക�ോഡ് സ്കാൻ
ചെയ്യൂ)

This is the first time, Kerala Lalithakala
Akademi is preparing a complete and
flawless digital register by examining the
sculptures and paintings kept in various
galleries and in the art conservation
stores, in its 57 years of history. This
arduous mission attempts to archive ten
thousand of artworks and incorporates
invaluable works by world-renowned
artists. A permanent online gallery is
being set up to exhibit these artworks
alternately. The duration of the exhibition
will be for one month. With the ongoing
show, there will be an opportunity to
see the previous shows again. Details
of Akademi’s 19 institutions including
galleries, art and residency villages, and the
information about publications including
the digital copies of Akademi’s art journal
‘Chithravartha’ are available here. All the
activities of Akademi are also provided.
An online gallery that will showcases
contemporary works by renowned artists is
being set up. We hope this initiative will be
a great experience for the artworld.
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മുഖചിത്രം: Hariharan Subrahmanyan, 'The
Games People Play'
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കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ലക്കങ്ങളായി 'ചിത്രവാർത്ത', സദു അലിയൂർ,

കെ.പ്രഭാകരൻ, കെ.ദാമ�ോദരൻ എന്നിവരുടെ വേർപാടിന്റെ
ദുഃഖഭാരവും പേറിയാണെത്തുന്നത്. കാഴ്ചപ്പാടിലും ആവിഷ്കാ
രത്തിലും തികച്ചും വിഭിന്നരായ കലാകാരന്മാരെക്കുറിച്ചുള്ള
അനുസ്മരണങ്ങൾ കേരളീയചിത്രകലയുടെ വിശാലമായ മാന
ങ്ങൾ തുറന്നു കാണിക്കുന്നതാണ്. കേവലം വ്യക്തിപൂജയില
ധിഷ്ഠിതമായ ഓർമ്മകൾ മാത്രമല്ല അവയ�ൊന്നും. ആദ്യകാല
കലാജീവിതത്തിന്റെ സങ്കീർണതകളും ത്യാഗമന�ോഭാവവും
അർപ്പണബ�ോധവും വ്യക്തമാക്കുന്നത�ോട�ൊപ്പം അവയെല്ലാം
ഗൗരവമേറിയ ചിത്രകലാവിമർശനവും ആസ്വാദനവുമാണ്.
ചിത്രകലാരംഗത്തും ആസ്വാദനരീതികളിലുമുണ്ടായ ആഗ�ോ
ളകാഴ്ചപ്പാടുകൾ പകർന്നു തരുന്നവയാണ് അവയെല്ലാം.
ജൂലൈ -ആഗസ്റ്റ് ലക്കത്തിൽ വന്ന കെ. ദാമ�ോദരൻ അനു
സ്മരണങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായി. സുഹൃത്തും സഹപാഠിയുമായ
എൻ.കെ.പി. മുത്തുക്കോയ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചെഴുതിയ സ്മ
രണകൾ സത്യസന്ധത ക�ൊണ്ടും ആത്മാർത്ഥത ക�ൊണ്ടും
ഹൃദയസ്പർശിയായി. അധികമ�ൊന്നും പഠനവിധേയമാകാത്ത
കെ.ദാമ�ോദരന്റെ കലാജീവിതത്തെ സൂക്ഷ്മമായി വിലയിരു
ത്തുന്നതായിരുന്നു മുത്തുക്കോയയുടെ ലേഖനം.
അതിജീവനവഴികളെല്ലാം ദുർഘടമാകുന്ന ഈ ക�ോവിഡ്
കാലത്ത് കലയുടെ വിശാലവും പ്രകാശപൂർണവുമായ
വഴികൾ 'ചിത്രവാർത്ത' നമുക്കായി ഒരുക്കുന്നു.

ശശികുമാർ കെ
ഡൗൺഹിൽ, മലപ്പുറം.

കെ. ദാമ�ോദരന്റെ ഓര�ോ രേഖകളും ബ�ോധപൂർവ്വവും
ദൃഢവും പ�ൊട്ടിയ ചില്ലുകൾ പ�ോലെ മൂർച്ചയേറിയതുമായിരു
ന്നു എന്ന എൻ.കെ.പി മുത്തുക്കോയയുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ
ഒരു കലാകാരന്റെ ജീവിതത്തിനെയും കലയേയും അത്രമേൽ
ഇഷ്ടത്തോടെ വരച്ചുവെക്കുന്ന മറ്റൊരു കലാകാരന്റെ ഉള്ള
ലകൾ പ്രകടമായിരുന്നു. തന്റെ കലയിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കും
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തയ്യാറാവാത്ത, ദൃഢവും
കർക്കശവുമായ അഭിപ്രായ
ങ്ങളെ വെട്ടിത്തുറന്നു പറയു
ന്ന, അമൂർത്തത അനിവാ
ര്യതയുടെ പരിണാമമാക്കി
തീർത്ത കലാകാരൻ
കെ.കെ.മാരാർ, ജ�ോണി
എം.എൽ, ആർ ഗ�ോപാല
കൃഷ്ണൻ എന്നിവരുടെ എഴു
ത്തുകളിൽ നിറഞ്ഞുനിന്നു.
കലാകാരന്മാർ മറ്റെന്തിൽ
നിന്നും വിട്ടുനിന്നാലും
സമൂഹത്തിന്റെ യാഥാർ
ത്ഥ്യത്തിന�ോട് ചേർന്നു
നിൽക്കണം എന്ന്
ശബ്ദിച്ച അമൂർത്തതയുടെ
ചിത്രകാരൻ വായനയിൽ
മുഴുവൻ നിറഞ്ഞുനിന്നു.
ചിത്രങ്ങളും ആഴത്തിൽ
സ്പർശിച്ചു.
ക�ോവിഡ് കാലത്ത്
കലയഭിമുഖീകരിക്കുന്ന
പുതിയ ച�ോദ്യങ്ങളുടെയും
ചിന്തകളുടെയും രാഷ്ട്രീയ
സാമൂഹിക മാനങ്ങളെ
ചേർത്തുവെച്ചുക�ൊണ്ട് വി
ജയകുമാർ മേന�ോന്റെയും
ടെൻസിംഗ്ജ�ോസഫിന്റെ
യും ചിന്തകൾ പ്രതീക്ഷ
നൽകുന്നു. ബിപിൻ ബാ

2020 ജൂലായ്-ആഗസ്റ്റ്ലക്കം
ചിത്രവാർത്തയിൽ പ്രസിദ്ധീ
കരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള
അഭിപ്രായങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും
എഴുതൂ... കത്തുകൾ ഇമെയിൽ
ആയ�ോ തപാലില�ോ അയക്കാം.

ലചന്ദ്രന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളും സുധീഷ്
ക�ോട്ടേമ്പ്രത്തിന്റെ സൗന്ദര്യവിചാരം
പംക്തിയും കലാചിന്തകൾക്ക് ഒരു
മുതൽകൂട്ടുതന്നെയാണ്.

ആദർശ് എം.എസ്.
പനങ്ങാട്, എറണാകുളം

ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ തന്നെ കലാ
കാരനായിരുന്ന കെ ദാമ�ോദരന്റെ
കലാജീവിതത്തെയും ര�ോഗകാലത്തെ
കലാജീവിതത്തെയും സവിശേഷമായി
അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ചിത്രവാർത്ത
ആഗസ്റ്റ് ലക്കം മികച്ച അനുഭവമായി
ത�ോന്നി. കെ ദാമ�ോദരനെ ആദരിക്കു
ന്നതിനായി പകുതിയ�ോളം പേജുകൾ
മാറ്റിവച്ചതിൽ ഔചിത്യവുമുണ്ട്. ആ
ലേഖനങ്ങളെല്ലാം മികച്ചതായിരുന്നു.
ആ ലേഖനങ്ങളെ മാത്രമല്ല; മറ്റ് ലേഖ
നങ്ങളെയും സവിശേഷമായി എടുത്തു
പറയേണ്ടതുണ്ട്.
വിജയകുമാർ മേന�ോന്റെ 2020
മാർച്ച് 25 എന്ന ലേഖനം ക�ോവിഡിനു
ശേഷം കലയിലും കലാകാഴ്ചയിലും
ഉണ്ടായ വ്യതിയാനത്തെക്കുറിച്ച്
പറയുന്നു.വിദ്യാഭ്യാസം വിർച്വൽ
ലൈബ്രറികളിലേക്കു മാറിയതുപ�ോ
ലെ കല വിർച്വൽ ഗാലറിയിലേക്കു
മാറിയെന്നും ക�ോവിഡിനു ശേഷം
കലയുടെ ഡിജിറ്റൽവൽക്കരണത്തിനു
പ്രാധാന്യമേറിയെന്നും ലേഖകൻ അഭി
പ്രായപ്പെടുന്നു.
സുധീഷ് ക�ോട്ടേമ്പ്രത്തിന്റെ സൗന്ദ
ര്യവിചാരം എന്ന പംക്തി ഈ ലക്കം
ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നഗ്നത എന്ന
സങ്കല്പനമാണ്. നഗ്നശരീരത്തിന്റെ
കലാചരിത്രം ആറ്റിക്കുറുക്കി അവത
രിപ്പിക്കുകയാണ് ലേഖകൻ. ഗ്രീക്കു
പൗരാണികതയിൽ തുടങ്ങി നവ�ോ
ത്ഥാനത്തിലൂടെ വികസിച്ച് ആധുനിക
- ആധുനികാനന്തരത വരെയെത്തി
നിൽക്കുന്ന കലാചരിത്രം നഗ്നതയെ
എങ്ങനെയാണ് ആവിഷ്കരിച്ചതെന്ന്
വിവിധ ഉദാഹരണങ്ങളിലൂടെ അവത
രിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാത്രമല്ല; കലാചരിത്ര
ത്തിൽ നഗ്നതാവിഷ്കാരത്തിൽ ലൈം
ഗികതയെങ്ങനെയാണ് അടിപ്പടവായി
വർത്തിച്ചതെന്നും പറയാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടു
ണ്ട്. ലിംഗപദവി, പ്രകടനം, ദൃശ്യപരത
തുടങ്ങിയ സങ്കല്പനങ്ങളെ മുൻനിർത്തി

നഗ്നതയെ അവതരിപ്പിച്ചത് കൂടുതൽ
നന്നായി.
പീഡാനുഭവത്തിലെ കല എന്ന
ബിപിൻ ബാലചന്ദ്രന്റെ ലേഖനം
ര�ോഗകാലത്ത് അൾത്താരചിത്രങ്ങൾ
എങ്ങനെയാണ് സാമൂഹികമായി മുമ്പ്
പ്രവർത്തിച്ചതെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.
ടെൻസിംഗ് ജ�ോസഫിന്റെ ലേഖനം
ക�ോവിഡിന്റെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ
വളരെ പ്രസക്തമായ ലേഖനമാണ്. ദാ
രിദ്ര്യം, യുദ്ധം, ര�ോഗം തുടങ്ങിയ സാഹ
ചര്യങ്ങളിലെ കലയുടെ സാംസ്കാരിക
ജീവിതത്തെ ഉദാഹരണം മുൻനിർത്തി
ആഴത്തിൽ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു.
മികച്ച ഒരു ലക്കമായിരുന്നു. കലയെ
ക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു
റഫറൻസ് ആണ് ചിത്രവാർത്ത.
ഒപ്പം ഈ ലക്കത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
ഒരു വിയ�ോജിപ്പും രേഖപ്പെടുത്തട്ടെ.
അത് കലയെഴുത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ
അഭാവമാണ്. സ്ത്രീകളുടെ ഒരു ലേഖനം
പ�ോലും കണ്ടില്ല. പുരുഷേതര കലാ
കാരെയും കലാവിമർശകരെയും കൂടി
ഉൾക്കൊള്ളിക്കണം. ഈ വിഷയത്തെ
ചിത്രവാർത്തയുടെ കുറവായിട്ടല്ല
കാണുന്നത്. മറിച്ച് കല/കലാപഠന
മേഖലയുടെ പ്രശ്നമായാണ്. സ്ത്രീകളായ
കലാവിമർശകരെയും കലാകാരെയും
ഉൾപ്പെടുത്തണം. കലാചരിത്രത്തിൽ
തമസ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ വീണ്ടെടുക്കു
കയും വേണം.
നല്ല ചിത്രങ്ങളും ആഴത്തിലുള്ള
അക്കാദമിക കലാപഠനങ്ങളും ഇനിയും
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ആശംസകൾ.

വിജയകുമാർ എ.
ക�ോട്ടയം

സമീപകാലത്തിറങ്ങിയ ചിത്രവാർ

ത്തകളിൽ ഏറ്റവും ഈടുറ്റ ലക്കമായിരു
ന്നു കെ.ദാമ�ോദരൻ പതിപ്പ്. മുത്തുക്കോ
യയെപ്പോലുള്ളവരുടെ എഴുത്തുകൾ
ദക്ഷിണേന്ത്യൻ കലയെക്കുറിച്ച്
പുതിയ തെളിച്ചം തരുന്നു. ചരിത്രപര
മായ ഇത്തരം ഇടപെടലുകൾ ആണ്
ആവശ്യം.
പത്രാധിപസമിതിക്ക് നന്ദി.

ബാലകൃഷ്ണൻ
വടകര
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'നിറകേരളം', നൂറ്റിയഞ്ച് കലാകൃത്തുക്കൾ അവരവരുടെ വീടുകളിലിരുന്ന് പങ്കെടുക്കുന്ന ദശദിന കലാക്യാമ്പിന്റെ
ഉദ്ഘാടനം മന്ത്രി ശ്രീ. എ.കെ. ബാലൻ ഓൺലൈൻ ആയി നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

(ഉദ്ഘാടനപ്രസംഗം
കേൾക്കാൻ QR ക�ോഡ്
സ്കാൻ ചെയ്യൂ)

ചെയർമാൻ ശ്രീ. നേമം പുഷ്പരാജ് എഡിറ്റ്
ചെയ്ത 'ടി.കെ. പദ്മിനി' പുസ്തകപ്രകാശനം
സാംസ്ക
 ാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ. എ.കെ.
ബാലൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. സ്വീകരിക്കുന്നത്
അക്കാദമി നിർവ്വാഹകസമിതി അംഗം
കാരയ്ക്കാമണ്ഡപം വിജയകുമാർ.
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ടി.കെ. പദ്മിനി

ഇന്നുവരെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത
ചിത്രങ്ങളുൾപ്പെടെ
സമാഹരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈടുറ്റ ഗ്രന്ഥം
പുസ്തകം അക്കാദമി ഗ്യാലറികളിൽ ലഭ്യമാകും

ചെയര്മാന്റെ പേജ്
nemompushparaj@gmail.com

\ndtIcfw
എ

ല്ലാ പ്രതിര�ോധ ക�ോട്ടകളെയും തകർത്തുക�ൊണ്ട് ല�ോക
ത്താകമാനം ക�ോവിഡ് 19 എന്ന മഹാമാരി വ്യാപിക്കുകയും
ല�ോക്ഡൗൺ അവസ്ഥയിലൂടെ ല�ോകം സഞ്ചരിക്കുകയും ചെ
യ്യുമ്പോൾ ആര�ോഗ്യ പരിപാലനത്തിലെ കരുതലും ജാഗ്രതയും
പ�ൊതുസംവിധാനങ്ങളും ശക്തമായ സർക്കാർ ഇടപെടലുംവ
ഴി ക�ോവിഡ് വ്യാപനത്തെ ഫലപ്രദമായി ചെറുത്തുക�ൊണ്ട്
കേരളം ഇന്ത്യക്കും ല�ോകത്തിനും മാതൃക തീർക്കുകയാണ്.
ഈ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഇതരസംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അക്കാ
ദമികൾ മിക്കവാറുമെല്ലാം പ്രവർത്തനം പൂർണ്ണമായും നിർത്തി
വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ഇന്ത്യയിലെ
മറ്റ് അക്കാദമികൾക്ക് മാതൃക തീർത്തുക�ൊണ്ട് ഈ മഹാമാരി
ക്കിടയിലും കലാകൃത്തുക്കൾക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി അരികിലെ
ത്തുന്നു.
ക�ോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചുക�ൊണ്ട്, കേരള
ത്തിലെ 14 ജില്ലകളിൽനിന്നായി; ത�ൊഴിൽരഹിതരും ഇതര
വരുമാന മാർഗ്ഗങ്ങളില്ലാത്തവരുമായ പ്രതിഭകളായ 105 ആർ
ട്ടിസ്റ്റുകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തുക�ൊണ്ട് നിറകേരളം എന്ന ദശദിന
ക്യാമ്പൊരുക്കുന്നു. വീടുകളെ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ ഇടമാക്കി
മാറ്റുകയും ക്യാമ്പ് ദിനങ്ങളിൽ പ്രമുഖ കലാചിന്തകരുമായി
ഓൺലൈൻ വഴി സംവാദങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും തീർത്തു
ക�ൊണ്ട് ക�ോവിഡ് കാല കലാപ്രവർത്തനത്തിന് കലാകേരളം
സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാട
നം സാംസ്ക
 ാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രി ആദരണീയനായ ശ്രീ. എ.
കെ. ബാലൻ ആഗസ്റ്റ് 25 ന് ഓൺലൈൻ വഴി നിർവ്വഹിക്കുക
യുണ്ടായി.
ഇത�ോട�ൊപ്പം ആലപ്പുഴയിലെ യാൺ മ്യൂസിയത്തിലേക്കുള്ള
ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ക്യാമ്പും നടക്കുന്നു. പന്ത്രണ്ട് കലാകൃത്തുക്കൾ
കയർ ക�ൊണ്ട് ശില്പങ്ങൾ തീർക്കുകയാണ്. എർണാകുളത്ത്
പാലിയം സ്കൂ
 ൾ പരിസരത്ത് ശ്രീ. ഹ�ോച്മിൻ കരിങ്കല്ലിൽ
ക�ൊത്തിയെടുത്ത ശില്പം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞു. ക�ോവിഡ്
നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചുക�ൊണ്ട് അക്കാദമി പ്രവർത്തനങ്ങൾ
തടസ്സമില്ലാതെ തുടരുകയാണ്.
നിറകേരളം ചിത്രകലാക്യാമ്പ് നിറങ്ങളുടേയും നിറവിന്റെയും
കേരളമായി മാറുകയാണ്.

നേമം പുഷ്പരാജ്
ചെയർമാൻ
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കലാചിന്തകൾ 22
vkmvkm1@gmail.com

വിജയകുമാർ മേന�ോൻ

am²ya khntijXbpw
am²ya \nÊwKXbpw
വ്യവസായങ്ങളുടെ
'യന്ത്രവിരുത് ' കര
വിരുതിനെ നിഷ്കാ
സനം ചെയ്തപ്പോൾ
ഉണ്ടായത് വ്യാവ
സായിക ഉല്പന്നം മാ
ത്രമല്ല, വ്യവസായം
എന്ന 'മാദ്ധ്യമ' പ്രക്രി
യയിലൂടെ ഉണ്ടായി
വന്ന ഉല്പന്നങ്ങളുടെ
ലാവണ്യമാറ്റം കൂടി
യായിരുന്നു.
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തു കലാശാഖക്കും അതിന്റേതായ
മാദ്ധ്യമം ഉള്ളപ്പോൾ പ�ൊതുവായ
ലാവണ്യ ശാസ്ത്രവും മാദ്ധ്യമ സവിശേ
ഷമായ പ്രത്യേക ലാവണ്യ ലക്ഷ്യ
വും അതിനെ സ്വാധീനിക്കുകയും
നയിക്കുകയും ചെയ്യും. അലങ്കാര കല
(Decorative Art) എന്ന നിലയിലാണ്
ദൃശ്യകലയെ പ�ൊതുവെ കണ്ടിരുന്ന
തെങ്കിൽ അത് രൂപഭരിത (Figurative)
/സമൂർത്ത കലയും രൂപപ്രാധാന്യം
ഇല്ലാത്ത (Non-figurative) അമൂർത്ത
കലയും എന്ന് വേർതിരിച്ചു കാണുന്ന
വീക്ഷണം 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
ഉണ്ടായി. അത�ോടെ മാദ്ധ്യമം എന്നത്
ആവിഷ്കാരം നടത്തുന്ന ഭൗതിക
പദാർത്ഥം എന്ന അർത്ഥതലം മാത്ര
മായി കണ്ടാൽ പ�ോര എന്ന അവസ്ഥ
സംജാതമായി. ചിത്ര - ശില്പ - വാസ്തു
കലകളിൽ (എഴുത്ത്, ശരീരം, ശബ്ദം തു
ടങ്ങിയവയെ വേറെ പരിഗണിക്കണം)
ഓര�ോന്നിന്റെയും 'സ്വപ്രകൃത'ത്തെ
അതായിത്തന്നെ കാണണം എന്ന
വീക്ഷണം ഉണ്ടായതാണ് അടുത്ത
ഘട്ടം. സാമ്പ്രദായിക മാദ്ധ്യമങ്ങളുടെ
പരിമിതിക്കപ്പുറം പ�ോകുന്ന ആവിഷ്കാ
രാവശ്യം 20-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉണ്ടാ
യത് വ്യാവസായിക അന്തരീക്ഷവും
സാങ്കേതികവിദ്യയും അവ സൃഷ്ടിച്ച
ഉല്പന്ന - ഉപ�ോല്പന്ന - അവശിഷ്ട - പാ
ഴ്വ
 സ്തു ശൃംഖലയും ചേർന്ന വലിയ ഒരു
ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യവും സാമ്പത്തിക
രാഷ്ട്രീയ വീക്ഷണവും ഒരേ സമയം

സംയ�ോജിച്ചതിനാലാണ്. രണ്ടു
തലത്തിലാണ് അതിനെ കണ്ടത്.
ഒന്ന്, കൃഷിയുടെ സമ്പദ്ഘടനയിൽ
ഉണ്ടായ വ്യത്യാസം രാഷ്ട്രീയ - സാമ്പ
ത്തിക - സാമൂഹ്യ - കലാബ�ോധമായി
മാറിയത് ചെറിയ കാലം ക�ൊണ്ടാണ്
എന്ന മുതലാളിത്ത പ്രചാരണം 20-ാം
നൂറ്റാണ്ടിൽ ബ�ോധപൂർവ്വം ചെയ്തു.
അതിനാൽ എത്രയും വേഗം ഗ്രാമ
ങ്ങളെ വ്യാവസായീകരിച്ച് നഗര
മാക്കിയെടുക്കുക എന്നത് സമ്പത്ത്
സ്വരുക്കൂട്ടുവാൻ ആവശ്യമാണെന്ന്
വരുത്തി. ഈ പരിവർത്തന വേഗം
കാർഷികവൃത്തിയെ തള്ളിക്കളയാൻ
സമൂഹത്തെ പ്രേരിപ്പിച്ചു. രണ്ട്, ഇതി
നെതിരെ കാല്പനികതയെ സ്വീകരിച്ച്
വളർന്ന തലം. പ്രകൃതിയെയും പരി
സ്ഥിതിയെയും മാറ്റുന്ന വ്യാവസായീക
രണം പെട്ടെന്ന് പുതിയ സമ്പദ്ഘടന
സൃഷ്ടിച്ചതാണ് പലരേയും അതിലേക്ക്
ആകർഷിച്ചത്. ഫ്യൂഡൽ ചൂഷണ രീതി
കളിൽ നിന്ന് വ്യവസായം സൃഷ്ടിക്കുന്ന
ചൂഷണത്തിലേക്കുള്ള ദൂരവും വേഗവും
ഒരു പുതിയ മിച്ചമൂല്യ ബ�ോധത്തിന്റെ
മിഥ്യയെ സ്വീകാര്യമാക്കി അവതരിപ്പി
ച്ചു. വ്യവസായങ്ങളുടെ 'യന്ത്രവിരുത് '
(Machine Craft) കരവിരുതി (Hand
Craft) നെ നിഷ്കാസനം ചെയ്തപ്പോൾ
ഉണ്ടായത് വ്യാവസായിക ഉല്പന്നം
മാത്രമല്ല, വ്യവസായം എന്ന 'മാദ്ധ്യമ'
പ്രക്രിയയിലൂടെ ഉണ്ടായി വന്ന
ഉല്പന്നങ്ങളുടെ ലാവണ്യമാറ്റം കൂടിയാ

യിരുന്നു. വർത്തമാനകാലം വേഗം
കുറഞ്ഞതായി അനുഭവപ്പെട്ട പലരും
കാർഷിക സമ്പത്തിന്റെ സ്വാഭാവിക
വളർച്ചയെ തള്ളി അതിശീഘ്രം
ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്താനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങൾ
ആരാഞ്ഞു. വർത്തമാന കാലത്തെ
അക്രമാസക്തമായിപ്പോലും നേരിടണം
എന്ന് ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റുകൾ (കലയിലും)
ആഗ്രഹിച്ചത് കാർഷികം - വ്യാവസാ
യികം എന്ന രണ്ട് മാദ്ധ്യമങ്ങളിലൂടെ
ഉണ്ടാകുന്ന സമ്പത്തിന്റെ വളർച്ചയുടെ
വേഗ വ്യത്യാസം ക�ൊണ്ടുകൂടിയാണ്.
സമൂഹത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ
സ്വഭാവം മനുഷ്യ ക്രിയകളിൽ പ്രതി
ഫലിക്കുന്നതാണ് പിന്നിട് കണ്ടത്.
ഭാരതത്തിൽ ഇത് ക�ൊള�ോണിയൽ
ഭരണം ക�ൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങളിൽ
ഒന്നാണ്. 'കുടിൽ' - യന്ത്ര വ്യവസാ
യങ്ങളുടെ സംഘട്ടനം ഭാരതത്തിൽ
അതിന്റെ ഫലമായുണ്ടായപ്പോൾ ഓര�ോ
ഗ്രാമത്തിന്റെയും 'തനത് ' ഉല്പന്നവും
അതിന്റെ പ്രാദേശിക മാദ്ധ്യമ സവി
ശേഷതകളും ശൈലികൾ എന്നതി
നേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നേടി. നാടൻ
പരുത്തി, നീലം (Indigo) എന്നിവ
നെയ്ത്ത്, ചായം, കൈത്തൊഴിൽ,
ഗ്രാമീണരുടെ ജീവന�ോപാധി തുടങ്ങി
സമഗ്ര ജീവിതത്തെയും ബാധിച്ച
സാമ്പ്രദായിക മാദ്ധ്യമങ്ങളാണ്. ഈ
അസംസ്കൃത ഘടകങ്ങളെ നാട്ടുസാങ്കേ
തിക വിദ്യ ഉപയ�ോഗിച്ച് നിരവധി
കല�ോല്പന്നങ്ങളാക്കി നൂറ്റാണ്ടുകളായി
ല�ോക വിപണി നേടിയിരുന്നു. പാശ്ചാ
ത്യ ല�ോകത്ത്, നവ�ോത്ഥാന കലാകാ
രന്മാർ പേഴ്സ്യൻ നീലയും (Persian Blue)
ഭാരതീയ നീലവും ഉപയ�ോഗിച്ചിരുന്നു.
നീലം എന്ന മാദ്ധ്യമം/ ചായം/വർണ്ണം
ല�ോക കമ്പോളത്തിൽ ഒരു പ്രധാന
വില്പന ചരക്ക് ആയപ്പോൾ അതിന്റെ
രാഷ്ട്രീയ / സാമ്പത്തിക / ത�ൊഴിൽ/
സാങ്കേതിക /കലാ മേഖലകളെ തകർ
ത്തു ക�ൊണ്ട് നികുതി ഏർപ്പെടുത്തേണ്ട
ആവശ്യം കൂടി ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഉണ്ടാ
യതാണല്ലൊ ചമ്പാരൻ സമരത്തിന്
(ബീഹാർ - 1917, കർഷക കലാപം,
ഗാന്ധിജിയുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന
സമരം) കാരണമായത്.

നിർമ്മാണം, മാദ്ധ്യമം

നിർമ്മാണം എന്ന ക്രിയ ഒരാൾ ഒരു
വസ്തുവിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നു കരുതു
മ്പോൾ മാദ്ധ്യമം എന്ന ആ വസ്തുവിന്റെ
'അസംസ്കൃത ' പ്രാഥമിക അസ്തിത്വം
രൂപഭാവങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാനുള്ള
ഒരു പദാർത്ഥം ആകുന്നു. നിർമ്മാണ

'സാലഭഞ്ജിക', ഹ�ൊയ്സാല ശില്പം, കർണാടക

വസ്തുവെ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി തന്റെ
' ആശയം ' ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോൾ
ദൃശ്യകലയിൽ ശാരീരിക പ്രക്രിയയും
ബുദ്ധിയും (സർഗ്ഗാത്മക ഭാവന ) തമ്മി
ലുള്ള ബന്ധം ഓര�ോ കാലഘട്ടത്തിലും
പല തലങ്ങളിൽ നിർവ്വചിക്കപ്പെടുന്നു.
സ്പർശവേദ്യമായ (Tangible) മൂർത്തത
യും അതല്ലാത്ത (Intangible) തും എന്ന്
ഭൗതിക സംസ്കാരത്തെ (Material
Culture) വിഭജിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷ മാ
ദ്ധ്യമ സാദ്ധ്യതയാണ് പ്രധാനമാകുന്ന
ത്. സ്പർശവേദ്യ കലകളിൽ വാസ്തുവും
ശില്പവും പ്രധാനമാകുമ്പോൾ ചിത്രം
മറ്റൊരു മാനം കാണിക്കുന്നു. ഭാരതീയ
കലാ ഭാഷയുടെ വ്യവഹാരത്തിൽ
ശില്പത്തെയാണ് 'ചിത്രം ' എന്ന

വാക്കു ക�ൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കിയിരുന്ന
ത്. അർത്ഥ ചിത്രം = Relief. 'ചിത്ര '
(ശില്പം) ത്തിന് വർണ്ണഭേദങ്ങൾ നല്കി
'ഭാസുരം ' ആക്കുന്നത് 'ചിത്രാഭാസം'.
അതാണ് ഇന്നത്തെ അർത്ഥത്തിലു
ള്ള ചിത്രകല. പദാർത്ഥം, മാദ്ധ്യമം
എന്നിവ തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യവും
സജാതീയ- വിജാതീയതകളും ഈ
സൂക്ഷ്മ വിഭജനത്തിൽ ക�ോഡീകരി
ക്കുന്നു. ഇവിടെ മാദ്ധ്യമ വിഭജനം
കലയുടെ ഇനം തിരിച്ചുള്ള വേർതിരി
വിനു മാത്രമല്ല, ലാവണ്യതല പഠന
ത്തിനും അടിസ്ഥാനമാകുന്നു.
സ്പർശവേദ്യ /പ്രത്യക്ഷ മാദ്ധ്യമങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് അമൂർത്ത മാദ്ധ്യമങ്ങളി
ലേക്ക് കടക്കുന്നതിനെ എവിടെയും
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എല്ലാ കാലത്തും കൂടുതൽ പരിഗണിച്ച
താണ് സാഹിത്യത്തിന് പ്രാധാന്യം
ലഭിക്കാൻ കാരണമായത്. നാടക
ത്തിൻ്റെ സാഹിത്യപാഠം ആയിരു
ന്നു രംഗ പാഠത്തേക്കാൾ മുഖ്യമായി
പലയിടത്തും കണ്ടത്. എന്നാൽ
കേരളത്തിൽ കൂടിയാട്ടം പ�ോലുള്ളവയു
ടെ ആട്ടപ്രകാരം സാഹിത്യപാഠത്തിൽ
നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ മാദ്ധ്യമ സ്വാത
ന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അമൂർത്താശ
യം ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയുന്ന ബുദ്ധി/
ഭാവന തത്ത്വചിന്തയുടെ ഉന്നത
തലമാണ്. ഭാവത്തിന്റെ/ സാദ്ധ്യത
യുടെ /ആശയത്തിന്റെ തത്ത്വാത്മക
ലാവണ്യമാണ് കല (ദൃശ്യകല )
എന്നാകുമ്പോൾ ഓര�ോ കലയുടെയും
വിവിധ മാദ്ധ്യമ ലക്ഷണങ്ങൾ സ്വയം
സൂചകമുദ്ര (Code ) ആകും. സ്ഥൂല
ത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മത്തിലേക്കുള്ള
പ്രവേശം ദൃശ്യകലകളിൽ ബാഹ്യ
രൂപത്തേക്കാൾ തത്ത്വപരം ആണ്.
അതിനെ ഭാവ / ആശയ / രൂപ
ധ്യാനം (Cogitation) എന്ന് തത്ത്വചി
ന്തയിൽ വിവക്ഷിക്കുമ്പോൾ രൂപ
ത്തിന്റെ (മാദ്ധ്യമത്തിന്റെ) ഔചിത്യം
എന്ന് ക്രോച്ചെ (Benedetto Croce,
1866 - 1952) പറഞ്ഞതിന് അപ്പുറം
അത് എത്തുന്നു. ക്രോച്ചെയുടെ 'ഉചിത
രൂപം' (Significant Form) അത�ോടെ
ചിഹ്നവ്യൂഹം (Embedded System)
ആയി മാറും. അത് പുതിയ 'അർത്ഥ
നിർമ്മാണം' (Meaning Making)
നടത്തും. ആധുനിക�ോത്തരം കഴിഞ്ഞ
ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചിഹ്ന വ്യവസ്ഥയേ
ക്കാൾ സൂക്ഷ്മമായ 'അർത്ഥ നിർമ്മാണ
വ്യൂഹം ' (System of Meaning Making)
ആവശ്യമായിരിക്കുന്നു. തനിക്കുള്ള
ഭൗതിക മാദ്ധ്യമങ്ങളിൽ (Material of
Medium) പുതിയ സംസ്കാര/ഭാവ തലം
വിന്യസിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നത്
പുതിയ സർഗ്ഗാത്മക പാത കണ്ടെ
ത്തലാണ്. ഭൗതിക മാദ്ധ്യമം ചിത്ര
- ശില്പ - വാസ്തു കലകളിൽ എന്നപ�ോ
ലെ മറ്റൊന്നിലും ഇത്ര ശക്തമല്ല.
ദൃശ്യഭാഷ സാർവ്വലൗകിക
ഭാഷയാണ് എന്ന വാദം കണ്ണുള്ളവർ
ക്കെല്ലാം കാണാം എന്ന ച�ൊല്ലിൻ്റെ
അർത്ഥ പരിമിതി പേറുന്നു. ദൃശ്യകലക
ളിൽ അവയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണ
(നിറം, രൂപം, വ്യാപ്തം, ഘടന, സ്ഥലം)
ങ്ങളെ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന
ഓര�ോ പ്രവൃത്തിയും(Permutation Combination) ഓര�ോ മാദ്ധ്യമ സ്വഭാവം
അനുസരിച്ചു മാറുന്നു. മാദ്ധ്യമം കലാകാ
രനെ ഏല്പിക്കുന്ന അതിന്റെ 'വഴക്ക' (
Liquidity of the Meterial of Medium)
ത്തെ ഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഏതു മാദ്ധ്യ
മവും അതിന്റെ വാഹക സ്വഭാവത്തിൽ
അന്തർലീനമായി വെച്ചിട്ടുള്ള സവിശേ

ഷതയാണ്, നിസ്സംഗതയല്ല കലാകാ
രനെ 'ഏല്പിക്കുന്നത്.' ഹ�ൊയ്ശാല
ശില്പങ്ങളിൽ ( 11-14 നൂറ്റാണ്ട് )
കാണുന്ന സൂക്ഷ്മ അമിതാലങ്കാര
സ്വഭാവം മാദ്ധ്യമത്തിന്റെ ഭൗതിക
പദാർത്ഥം (Soft Soapstone) നല്കിയ
അതിന്റെ 'വഴക്ക' വും ചേർന്നതാണ്.
'സത്ത ' (Essence) യാണ് കല എന്ന
വാദം സ്വീകരിച്ചാൽ അതിന്റെ വാ
ഹകരാകുന്ന ദൃശ്യഭാഷ സർഗ്ഗാത്മക
വളർച്ചയുടെ അടിസ്ഥാന ഭാഗമാകും.
ഈ മാദ്ധ്യമം (ദൃശ്യഭാഷ) സത്തയെ
ഉൾക്കൊണ്ട അവസ്ഥ കൈവരി
ക്കയല്ല ; സത്തയുടെ ജനനംതന്നെ
ഭാഷയായി ഒരു ഏകകം എന്ന അസ്തി
ത്വം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
പദാർത്ഥാവസ്ഥ എന്ന ഭൗതിക തലം,
ആശയാവസ്ഥ (Concept Status) എന്ന
അമൂർത്ത തലത്തെ ക്രോഡീകരിക്കുന്ന
ഭാവ സൂചകം (Expressive Signifier)
ആക്കുന്നത് ആശയകല (Conceptual
Art) യുടെ മാദ്ധ്യമ സവിശേഷതയാ
ണ്. ശരീരം, ചവറ്, മാർബിൾ എന്നു
തുടങ്ങി എന്തും സവിശേഷ അവസ്ഥ
(Context) യിൽ മാദ്ധ്യമ- രൂപ രൂപക - ചിഹ്ന ഏകകം ആയിത്തീ
രും. രൂപ ബ�ോധത്തെ ചിഹ്ന ബ�ോധം
ആക്കുന്നതാണ് 'പെർഫ�ോർമൻസ് '
പ�ോലുള്ള കലാപ്രകടനം. കേരളത്തിൽ
സ്വന്തം ( പെൺ) ശരീരത്തെ രഹന
ഫാത്തിമ 2020 ജൂൺ മാസത്തിൽ
പെർഫ�ോർമൻസ് മാദ്ധ്യമം ആയി ഉപ
യ�ോഗിച്ചത് സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ ചിഹ്നം
ആയിത്തീർന്നു. പെൺശരീരത്തിനു
മേൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അധികാരത്തെ
ച�ോദ്യം ചെയ്ത, തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ
അധികാരി താൻ അല്ലാതെ മറ്റാരും
അല്ലെന്നു പ്രഖ്യാപിച്ച, പ്രതിര�ോധ
/ പ്രതിഷേധ/ വിപ്ലവാത്മക ചിന്ത
യാണത്. അതിന് എതിരെ ഉണ്ടായ
അഭിപ്രായം തന്നെയാണ് അതിന്റെ
കലാപ്രസക്തി. അത്തരം ദൃഷ്ടികളെ
കല എന്ന മാദ്ധ്യമത്തിന് എന്നും
നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ പെൺ
അവയവങ്ങൾ മറയ്ക്കുക എന്നതായിരു
ന്നു ഒരു നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് വിപ്ലവത്തിന്റെ
ചിഹ്നമാക്കിയിരുന്നത് (മേൽമുണ്ട്
കലാപം ) എങ്കിൽ അതേ അവയവങ്ങ
ളെ തന്റെ ഉടലവകാശം ആയി നേരെ
വിപരീത ക�ോണിൽ അവതരിപ്പിക്കു
ന്ന 'ശരീര കല ' (Body Art) ആണിത്.
പെൺശരീരത്തെ അന്യവത്ക്കരിക്കു
ന്ന വീക്ഷണത്തെ അതുതന്നെ ഉപ
യ�ോഗിച്ച് നേരിടുക(Confront the like
with the like) യാണിവിടെ. വംശീയ
/ ലിംഗ/വർണ്ണ വിവേചനത്തെ ഇന്ന്
പല തരത്തിൽ ശരീരമെന്ന മാദ്ധ്യമ
ത്തിലൂടെ നേരിടുന്നത് ല�ോകകലയുടെ
സവിശേഷതയാണ്. ശരീരമെന്ന

നിസ്സംഗ മാദ്ധ്യമത്തെ സവിശേഷ
മാദ്ധ്യമമാക്കുന്നത് ഇവിടെ ല�ോകവീ
ക്ഷണമാക്കുന്നു. കല ചെയ്യുന്ന ആളുടെ
സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന പ�ോലെ അതു
നിർമ്മിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാഴ്ചക്കാരൻ
അയാളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുപയ�ോഗിച്ച്
അത് വായിക്കുകയും ചെയ്യും. അതും
അംഗീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ
കലാജനാധിപത്യം ആണ്. ശരീര
കലയുടെ വായന ഇന്ന വിധത്തിൽ
വേണം എന്ന് കലാകാരന് ഏകാ
ധിപതിയായി ആജ്ഞാപിക്കാനാ
വില്ല. കാഴ്ചക്കാരന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യവും
ആർക്കും തടയാനാവില്ല. വായന
ബഹുക�ോൺ ആവശ്യപ്പെടുന്നു , ഏക
ക�ോൺ വീക്ഷണം സ്വീകാര്യമാകു
ന്നതെങ്ങിനെ. പെണ്ണുടൽ ചിഹ്നമാ
ക്കിയപ്പോൾ അതും കണ്ടു. കണ്ടവർ
ഓര�ോ തരത്തിൽ വായിച്ചു. വിറ്റ്ജൻ
സ്റ്റിൻ (Ludwing Wittgenstein, 18891951) സാഹിത്യ (എഴുത്തുഭാഷ) ത്തെ
കുറിച്ചു പറയുമ്പോൾ അത് ക്രീഡയുടെ
നിയമം ( Rule of the game beig
played) പാലിക്കുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷി
ക്കുന്നു. വാസ്തു മാദ്ധ്യമവും അതിന്റെ
നിർമാണ രീതിയും അദ്ദേഹം ഉദാഹരി
ക്കുന്നുമുണ്ട്.

മാദ്ധ്യമം, ചിഹ്നം

മാദ്ധ്യമം എന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ
അസംസ്കൃത സ്വഭാവം (Raw Nature)
ചിഹ്നമാകുന്നത് ശൈലിയുമായി
ചേരുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന തലങ്ങൾ
കാരണമാണ്. സാമ്പ്രദായികമായി
ഉപയ�ോഗിച്ചു വരുന്ന മാദ്ധ്യമങ്ങൾക്ക്
നിയതമായ സവിശേഷത (Medium
Specificity) ഉള്ളതാണ് അവയുടെ
പരിമിതി. ഏതു വസ്തുവും മാദ്ധ്യമമാക്കു
ന്ന (Found Object) രീതി 20-ാം നൂറ്റാ
ണ്ടിൽ സംജാതമായത് പരിസ്ഥിതി
കല (Environment Art) യുമായി പല
തരത്തിൽ ബന്ധപ്പെടുന്നു. വ്യവസായ
ശാലകളിലെ അവശിഷ്ടo ഉപയ�ോ
ഗിച്ച് 'കഴിഞ്ഞ' വസ്തുവിന്റെ അവസ്ഥ
മാത്രമല്ല ക്രോഡീകരിച്ചത്. അത്
പുതിയ ഒരു ഉച്ഛിഷ്ട സംസ്കാരം (Waste
Culture) ഉത്ഭവിച്ചതിനെയും പ്രകൃതി
നശീകരണത്തെയും മുതലാളിത്ത
അത്യാർത്തി വ്യവസ്ഥയേയും അമാന
വീകരണത്തേയും ചൂഷണത്തെ ശ്രേഷ്ഠ
പ്രവൃത്തിയായി കാണുന്നതിനെയും
അവതരിപ്പിച്ചു. വ്യവസായ ഉല്പന്നങ്ങൾ
കമ്പോളത്തിലും പരസ്യകലകളിലും
സ്ഥലം അപഹരിച്ചപ്പോൾ ഉച്ഛിഷ്ടം
ക്രോഡീകരിക്കുന്ന അരിക് സത്യം മാ
ദ്ധ്യമ പദാർത്ഥമായി (Waste Material)
നിലനിന്നുക�ൊണ്ടുതന്നെ സ്വയം
ചിഹ്നമാകുന്നു. ഒരാൾ 'ഉപയ�ോഗിച്ച
'ഉൾവസ്ത്രം ബാഹ്യ വസ്ത്രമാക്കിയാൽ

രഹന ഫാത്തിമ

സ്വന്തം ശരീരത്തെ രഹന
ഫാത്തിമ പെർഫ�ോർമൻസ്
മാദ്ധ്യമം ആയി ഉപയ�ോഗിച്ച
ത് സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ ചിഹ്നം
ആയിത്തീർന്നു. പെൺശരീ
രത്തിനു മേൽ മറ്റുള്ളവരുടെ
അധികാരത്തെ ച�ോദ്യം
ചെയ്ത, തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ
അധികാരി താൻ അല്ലാതെ
മറ്റാരും അല്ലെന്നു പ്രഖ്യാപി
ച്ച, പ്രതിര�ോധ / പ്രതിഷേധ/
വിപ്ലവാത്മക ചിന്തയാണത്.
അതിന് എതിരെ ഉണ്ടായ
അഭിപ്രായം തന്നെയാണ്
അതിന്റെ കലാപ്രസക്തി.
അത്തരം ദൃഷ്ടികളെ കല
എന്ന മാദ്ധ്യമത്തിന് എന്നും
നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.

ഉണ്ടാകുന്ന അമ്പരപ്പും അങ്കലാപ്പും ഫെ
മിനിസ്റ്റുകൾ ഒരുക്കി. എന്നാൽ അതേ
വസ്ത്രം, ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള
തായി, അവയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി
പരസ്യകലകളിൽ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്
ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഉൾവസ്ത്രം പുറത്തു ധരിച്ച
രൂപം' സൂപ്പർ മാൻ' ആണ്, അങ്ങനെ
ചെയ്യുന്ന അവൾ 'സൂപ്പർ വുമൺ'
ആവില്ല. ഈ അധികാര വ്യൂഹത്തിന്
എതിരെയാണ് ഉൾവസ്ത്രം, സാനിറ്ററി
പാഡ്, നഗ്നശരീരം എന്നിങ്ങനെ

പലതും ഉപയ�ോഗിച്ച് ഫെമിനിസ്റ്റു
കൾ പുതിയ ചിഹ്നാർത്ഥ വ്യവസ്ഥ
(Semiotics) സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.
ഏതെല്ലാം വസ്തുക്കൾ ഒരുമിക്കാം
എന്നതിന് കലയിൽ ഒരു ത�ൊട്ടുകൂ
ടായ്മ സംഹിത ഉണ്ടായിരുന്നു. ഏത്
എവിടെ വേണം, ആവാം, പാടില്ല
എന്നത് മതകലയിലുള്ള പ�ോലെ '
ആഢ്യ കല' യിലും ഉണ്ട്. അതിനെ
യാണ് സങ്കലന കല (Assemblage)
പ�ൊളിച്ചത്. ഏത് ഏതിന�ോടും
ചേർക്കും എന്ന പുതിയ മാദ്ധ്യമ
സങ്കല്പം ഒരു പ്രതിര�ോധ (പ്രതിഷേധ)
ത്തിന്റെ തത്ത്വചിന്ത / ലാവണ്യചിന്ത
വീക്ഷണമായി. പ്രതിഷ്ഠാപന കല
(Installation Art) മാദ്ധ്യമം - കല ആശയം എന്ന ഏകകം (Medium
- Art- Concept Unit) സൃഷ്ടിച്ചു.
അരികു സത്യം (Subaltern Existance)
ഇവിടെ സ്പർശവേദ്യമായ ആശയം
(Tangible Concept) ആക്കിയപ്പോൾ
അമൂർത്ത ആശയങ്ങൾക്ക് 'രൂ
പാ'ഖ്യാനം (Figurative Narration )
ലഭിച്ചു. മാദ്ധ്യമത്തെ (പദാർത്ഥത്തെ
- ഭാഷയെ - ആശയത്തെ) ഉപകരണം
(Tool) ആക്കിയപ്പോൾ ഉപകരണം +
ആശയം = മാദ്ധ്യമം + വീക്ഷണം =
ചിഹ്നം എന്ന ലാവണ്യ ഗണിത ചിഹ്ന
ശാസ്ത്ര ഫ�ോർമുല ഉണ്ടായതാണ് 20-ാം
നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒരു പ്രധാന സംഭവം.
ഒരേ പ്രതിഷ്ഠാപനം/ഹാപ്പനിങ്ങ്
(Installation / Happening) ഓര�ോ സ്ഥ
ലത്തും ഓര�ോ തരത്തിലാകാം. ഓര�ോ
കാഴ്ചക്കാരന്റെ (ആസ്വാദകൻ അല്ല)
വീക്ഷണത്തിൽ അത് ഓര�ോ മാനം
നേടും. കാഴ്ചക്കാരന്റെ വീക്ഷണക�ോൺ
കലയിൽ മാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു ക�ൊണ്ടേ
യിരിക്കും.

മാദ്ധമം, പ്രതീതി മാദ്ധ്യമം

യഥാർത്ഥ ചിത്രത്തിന്റെ (Original
Painting) കാഴ്ച ഒരു മ്യൂസിയ (ഗ്യാലറി)
ത്തിൽ ഏതാനും നിമിഷം മാത്രമേ
ആർക്കും കാണാനാകൂ. ആ മഹത്വം
ബൗദ്ധിക പ�ൊങ്ങച്ചം (Intellectual
Snobbery---- "In the room the
women come and go/Talking of
Michelangello -- -- " T. S. Eliot, The
Love Song of J. Alfred Prufrock)
എന്ന അവസ്ഥ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
യഥാർത്ഥ മ്യൂസിയം (ഗ്യാലറി) കണ്ടു
എന്നത് ബൗദ്ധിക - സാമ്പത്തിക
- പ്രത്യേക പദവി (Intellectual Financial - Privilage) ആണ്. ഫ�ോട്ടോ
ഗ്രാഫി, അച്ചടി മാദ്ധ്യമം എന്നിവകളി
ലൂടെ ഇത് അനേകം പകർപ്പുകളായി
ല�ോകം മുഴുവൻ എത്തിയതാണ്
കലയെ എവിടെയും എത്തിച്ചത്.
വാൾട്ടർ ബഞ്ചമിന്റെ (1892-1940)
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വാൾട്ടർ ബെഞ്ചമിൻ

സൂസൻ ലാംഗർ

മാർഷൽ ദുഷാമ്പിന്റെ 'മ�ൊണാലിസ' (L.H.O.O.Q.)
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സിദ്ധാന്തം ഇന്ന് കൂടുതൽ പ്രസക്തമാ
കുന്നു. ആരാധനാലയത്തിൽ പ�ോയി
ദൈവത്തെ കാണുന്നതും തന്റെ കൈയി
ലുള്ള, ക�ൊണ്ടു നടക്കാവുന്ന ദൈവത്തെ
(Portable God) കാണുന്നതും തമ്മിൽ
വ്യത്യാസമുണ്ട്. കലാകുടിയേറ്റം (Art
Migration) നടത്തിയത് ഇത്തരം
ചെറിയ കലാരൂപങ്ങളിലൂടെ ആണ്.
അലക്സാണ്ടറുടെ ആക്രമണ ശേഷം
ഉണ്ടായ ഗാന്ധാരശൈലി, ഭാരതത്തിൽ
നിന്ന് കുടിയേറിയ ചെറിയ ബുദ്ധ രൂപ
ങ്ങൾ, കുരിശുയുദ്ധത്തിൽ ഉപയ�ോഗിച്ച
ചെറു കുരിശുകൾ എന്നിവ മാദ്ധ്യമവും
കലയും തമ്മിലുള്ള ബഹുതല മാനങ്ങൾ
കാണിക്കുന്നു. യേശുവിനെ ക�ൊല്ലാൻ
ഉപയ�ോഗിച്ച കുരിശ്, അതിനു ശേഷം
അതിനു വന്ന ദിവ്യത്വം, തുടർന്നുള്ള
ആരാധനയിലെ സ്വർണ്ണക്കുരിശ്
(കർത്താവിന് എന്തിനാണ് സ്വർണ്ണ
ക്കുരിശ് എന്ന സംശയം മാദ്ധ്യമ മാറ്റം
എന്ന അടിസ്ഥാന ഉത്തരം ക�ൊണ്ടാണ്
കലയിൽ നേരിടുന്നത് ) എന്നിവ
യുടെ പരിണാമം സൂസൻ ലാംഗർ
(Susanne Langer, 1895- 1985') ൻ്റെ
സിദ്ധാന്തങ്ങളിലൂടെ വിശദീകരിക്കാം.
ഏതും സിംബൽ ആകുന്നത് സംസ്കാര
പരിണാമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ്.
സ്മാരകവലിപ്പത്തിൽ നിന്ന് ചെറിയ
വലിപ്പത്തിലേക്കും ഉചിത മാദ്ധ്യമത്തി
ലേക്കും മാറ്റുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന '
വാത്സല്യ/സ്വകാര്യ 'ഭക്തിയാണ് ഈ
അവസ്ഥ. സ്ഥലകാല സവിശേഷതയും
ഉദ്ദേശ്യവും വിലയിൽ അല്ല, മൂല്യത്തിലാ
ണ് ഉള്ളത്.
പള്ളി, ക്ഷേത്രം, ക�ൊട്ടാരം, മാളിക,
കുടിൽ, കച്ചവട സ്ഥാപനം, വാഹനം
തുടങ്ങിയവയുടെ ഉപയ�ോഗിതയും
ആശയവും ആകൃതിയും മാദ്ധ്യമ (പദാർ
ത്ഥം)വും ആണ് അതിലെ കലാഘടക
ങ്ങളിൽ പ്രധാനം. ഏക വ്യക്തിയുടെ
സർഗ്ഗാത്മക സൃഷ്ടിയിൽ നിന്ന് പങ്കാ
ളിത്ത നിർമ്മിതിയായി മാറുമ്പോൾ
സംഘ സർഗ്ഗാത്മകത ഉണ്ടാകുന്നു.
കംപ്യൂട്ടറിൽ എന്തും മ�ോർഫ് ചെയ്യാം
എന്നായത�ോടെ 'പ്രതീതി സർഗ്ഗാത്മ
കത' പുതിയ മാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന മാ
ദ്ധ്യമമായി. മാർസൽ ഡ്യൂഷാം (Marcel
Duchamp) ന്റെ ' മീശയുള്ള മ�ോണാലിസ
'യുടെ പുതു പാഠങ്ങളാണ് ഇന്ന് മ�ോർ
ഫിങ്ങ് എന്ന മാദ്ധ്യമം. സാഹിത്യ
ത്തിൽ ആഖ്യാനം ദൃശ്യപരം (Imagism)
ആകാം. നിശ്ചല ശില്പ ചിത്ര ദൃശ്യ
ങ്ങളിൽ ഏക സ്ഥലകാല ബിന്ദുവിൽ
നിന്ന് കാഴ്ചക്കാരൻ ഭൂത-വർത്തമാന
- ഭാവികളെ ഭാവനയിൽ വായിക്കും.
മാദ്ധ്യമ സവിശേഷത സംവേദന സവി
ശേഷതയും ആണ്.

കലാചരിത്രവും വിദ്യാഭ്യാസവും
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കെ. പി. രമേഷ്
കെ.ദാമ�ോദരന്റെ
കലാജീവിതത്തെ
യും ചിന്താല�ോക
ത്തെയും അടുത്ത
റിഞ്ഞ ഒരു സഹ
പാഠിയുടെ ഓർമ്മ.
മദ്രാസ് സ്കൂൾ
കലാഭാവുകത്വത്തെ
യും അതിന�ോടുള്ള
വിമർശവും രേഖപ്പെ
ടുത്തുന്ന ഈ സ്മരണ
അപൂർവ്വമായ ഒരു
സൗഹൃദത്തിന്റേതു
കൂടിയാണ്.
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ത ന്റെ ജർമ്മനിസന്ദർശനത്തിനുശേ

ഷം രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗ�ോർ 1922-ൽ
ക�ൊൽക്കത്തയിൽവച്ച് ബ�ോഹാസ്
പ്രദർശനം നടത്തി. ആധുനികഭാവു
കത്വത്തെ തുറന്നിടുന്നതിൽ അത്
വിജയംകൈവരിച്ചു. ആധുനികകലയെ
ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യത്തിലേക്കു വിള
ക്കിച്ചേർക്കുന്ന പരിപാടിയായിരുന്നു
അത്. അങ്ങനെ, ആധുനിക കലാ
പരിചയം ഇന്ത്യൻ കലാകാരന്മാർക്ക്
പുതിയ മാനസികാവസ്ഥ സമ്മാനിച്ചു.
പിന്നെയും നാലു പതിറ്റാണ്ടു കഴിഞ്ഞാ
ണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മുന്നേറ്റം
ഇന്ത്യയിലുണ്ടാകുന്നത്. മദിരാശിപ്ര
സ്ഥാനത്തിന്റെ അഭിരുചിവഴികളിൽ
കെ.സി.എസ്. പണിക്കരുടെ വിദേശ
സന്ദർശനത്തിന്റെ ഭാവപ്രകടനമായി
രുന്നു സംഭവിച്ചത്. അത് അക്കാദമിക്
തലത്തിൽ പെരുമയാർന്ന മാറ്റങ്ങൾ
ക്കു തുടക്കംകുറിച്ചു. ക�ൊള�ോണിയൽ
ഇന്ത്യയുടെ കാലത്തല്ല അങ്ങനെ
സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന കാര്യം ശ്ര
ദ്ധിക്കുക. ക�ൊള�ോണിയൽ കാലഘട്ട
ത്തിനു ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ പുതിയ�ൊരു
ദേശീയതയ്ക്കായി ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു.
ചിത്രകലയിലും ശില്പകലയിലും ദേശീ
യതയെ പുനർനിർവ്വചിക്കുന്നതിന്റെ
ഭാഗമായി കെ.സി.എസിന്റെ പ്രസ്ഥാ
നം കിണഞ്ഞുപരിശ്രമിച്ചു.
1930-ൽ ഡി.പി.റ�ോയ് ചൗധരി
മദ്രാസ് ക�ോളജ് ഒഫ് ആർട്സ
 ് ആന്റ്
ക്രാഫ്റ്റ്സിന്റെ പ്രിൻസിപ്പാലായി

സ്ഥാനമേൽക്കുന്നത�ോടെ അക്കാ
ദമിക് നിലവാരത്തിൽ ഗണ്യമായ
പുര�ോഗതി കൈവരികയുണ്ടായി.
1941-ലാണ് കെ.സി.എസ്. പണിക്കർ
അവിടെ അദ്ധ്യാപകനായി ചേരുന്ന
ത്. പതിനാറു ക�ൊല്ലത്തിനു ശേഷം
പ്രിൻസിപ്പാളായി. അതിനകം ആ
കലാലയാന്തരീക്ഷത്തിലും കാര്യമായ
വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉടലെടുത്തു. വിദ്യാർ
ത്ഥികൾക്ക് ഭാവുകത്വപരമായ ഒരു
പുതിയ ആകാശം സൃഷ്ടിച്ചത് അദ്ദേ
ഹമാണ്. ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും
അദ്ദേഹം നടത്തിയ യാത്രകൾ മുഖ്യമാ
യും കലാകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്കായിരുന്നുവ
ല്ലോ. കലാവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുതകുന്ന
ഒരുപാടു കാര്യങ്ങൾ ആ യാത്രയിൽ
അദ്ദേഹം സ്വാംശീകരിച്ചെടുക്കുകയും,
മദിരാശിയിൽ സ്വന്തം കർമ്മപഥ
ത്തിൽ സംലയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.
നാളതുവരെയും ആ വിദ്യാർത്ഥി
കളുടെ കലാവീക്ഷണം പരിമിത
മായിരുന്നു. അതിന്റെ ദുഃസഹമായ
ആവർത്തനത്തിൽനിന്ന് പുതുതായി
ഒന്നും ഉരുത്തിരിയാൻ സാദ്ധ്യതയില്ലാ
യിരുന്നു. കല എന്നത് ആന്തരികതല
ത്തിൽ പ്രാദേശികതയായിപ്പോയാൽ,
ഭാവുകത്വവികാസത്തിന് അതായിരി
ക്കും ഏറ്റവും വലിയ പരിമിതി. കല
ആഗ�ോളമായിത്തീരണമെന്നു പറയു
ന്നതിന്റെ ഒരർത്ഥം, അതിന് പ്രാദേശി
കതയെയും ആഗ�ോളസ്ഥിതിയെയും
രൂപപരമായി സമഞ്ജസിപ്പിക്കുവാൻ
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സാധിക്കണമെന്നതാണ്. ഇങ്ങനെ
രൂപപരമായിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ
അതിന്റെ ആശയതലം അതിനനുസൃത
മായി ലയംപ്രാപിച്ചുക�ൊള്ളും. ആധുനി
കതയുടെ കാറ്റും വെളിച്ചവും പരസ്യ
മായി തെന്നിന്ത്യൻ കലയിലേക്കു
കടത്തിക്കൊണ്ടുവരാനാണ് കെ.സി.
എസ്. പണിക്കർ ശ്രദ്ധിച്ചത്.
പാരമ്പര്യവും പരിഷ്കാരവും തമ്മി
ലുള്ള സ്വാഭാവികവൈരുദ്ധ്യത്തെപ്പറ്റി
ഓർത്തുപ�ോകുന്നു. പാരമ്പര്യത്തിൽ
നിന്നുള്ള പരിപൂർണ്ണ വിച്ഛേദമാണ്
പരിഷ്കാരം എന്ന ഏകപക്ഷീയമായ
ബ�ോധം നമ്മെ ഭരിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ,
കെ.സി.എസ്. പണിക്കർ വിഭാവനം
ചെയ്ത 'ആധുനികത'യിൽ പാരമ്പര്യവും
പരിഷ്കാരവും വേർതിരിവില്ലാത്ത
വിളഭൂമികളാണ്. പ�ൊയ്പ�ോയ ഒരു
കാലഘട്ടത്തിന്റെ സംവേദനത്തെ
മറികടക്കുവാൻ മനുഷ്യനു കൂട്ടുവരുന്നത്
താൻ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന്റെ
അനുഭവവും അറിവുമാണെന്ന യാഥാർ
ത്ഥ്യം ഇവിടെ ജ്വലിക്കുകയാണ്.
കേരളീയചിത്രകലയിലെ ആധുനി
കതയുടെ അടിവേരുകൾ തേടിപ്പോകു
മ്പോൾ, ആ അന്വേഷണം സ്വാഭാവി
കമായും ചെന്നുമുട്ടുന്നത് രവിവർമ്മയും
കെ.സി.എസ് പണിക്കരും തമ്മിലുള്ള
ഭാവുകത്വവിച്ഛേദത്തിലായിരിക്കും.
ഫ്യൂഡൽ അഥവാ ക്ലാസിക്കൽ എന്നു
വ്യത്യസ്തമായ�ോ, ഇവ രണ്ടും ഒരുമിച്ചോ
തെളിയുന്ന ചിത്രണശൈലിയാണ്
രവിവർമ്മയിൽ നമുക്കു കണ്ടെത്താനാ
വുക. യാഥാതഥ്യം ഇത്രമേൽ ഇഴു
കിച്ചേർന്ന ഒരു കലാവ്യക്തിത്വത്തെ
വേറെ കാണുക പ്രയാസം. ജീവിതം
എന്നത് നേർപ്പകർപ്പാണ് എന്ന പ്രതീ
തിയുണർത്തുന്നുണ്ട് ആ ചിത്രങ്ങൾ.
അതുക�ൊണ്ടു തന്നെ, ചിത്രംവരപ്പിൽ
ഈ രീതിയാണ് അഭികാമ്യം എന്നു
തെറ്റിദ്ധരിച്ച് സ്വന്തം കാലഘട്ടത്തി
ന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുന്നതി
ല�ോ, പുതിയ ചിത്രവഴികളും സങ്കേ
തങ്ങളും പരീക്ഷിച്ചുന�ോക്കുന്നതില�ോ
തീരെ ഉന്മുഖരാവാതിരുന്ന അനേകശ
തം ചിത്രമെഴുത്തുകാർ അഭയം പ്രാപി
ച്ചത് രവിവർമ്മയിലാണ്. സമകാലിക
തയ�ോടു പ്രതിപ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്
ഏതു മികച്ച കലാസൃഷ്ടിയുടെയും
കരുത്ത് എന്ന യാഥാർത്ഥ്യവും അവർ
വിസ്മരിച്ചു. കലാപരവും ഭാവുകത്വപര
വുമായ ഈ പ്രശ്നത്തെ മറികടക്കുക
എന്നതായിരുന്നു ഒരു കലാകാരനെന്ന
നിലയിൽ കെ.സി.എസ്. പണിക്കരു
ടെ ദൗത്യം.
ജന്മംക�ൊണ്ടു കേരളീയനാണെങ്കി
ലും പണിക്കരുടെ ആവാസഭൂമിയും
കർമ്മഭൂമിയും മദിരാശി ആയിരുന്നു.
തെന്നിന്ത്യയുടെ ആധുനികമുദ്രകൾ

മുളപ�ൊട്ടിയത് മദിരാശിയിലാണ്.
അതിന് സാംസ്ക
 ാരികമായ പല
ഘടകങ്ങളും സജീവമായിരുന്നു.
രംഗകലകളിലും സാഹിത്യത്തിലും
കേരളം 'സ്വാശ്രയ'മായിരുന്നുവെങ്കിലും
ചിത്ര-ശില്പകലയിലും ചലച്ചിത്രത്തി
ലും നവീനതലങ്ങൾ രൂപംക�ൊണ്ടത്
മദിരാശിയിലായിരുന്നു. എം.ഗ�ോവിന്ദ
നെപ്പോലുള്ളവരുടെ ജ്ഞാനപ്രകാശം
മദിരാശിയിൽ പ്രസരിച്ചിരുന്നു. അരവി
ന്ദൻ, ആനന്ദ്, കടമ്മനിട്ട തുടങ്ങിയവർ
വിവിധ മേഖകളിൽ പ്രശ�ോഭിച്ചതിനു
പ്രഭവതന്തു ഗ�ോവിന്ദനാണ്. കേരളീ
യതയുടെ ആധുനികഭാവുകത്വത്തെ
നമ്മൾ ആ തലത്തിൽവച്ചു മാറ്റിവായി
ക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.
സാംസ്ക
 ാരിക വൈവിധ്യവും
മൂല്യബ�ോധവുമാണ് പ്രാദേശികതയുടെ
ഉള്ളടക്കം. 'പ്രാഗ്ദേശീയത' എന്ന
ആന്തരികാർത്ഥമുള്ളതിനാൽ 'പ്രാദേ
ശികത'യെ വിശാലമായ തലത്തിൽ
'പ്രാദേശീയത' എന്നും വിളിക്കാം. പ്രാ
ദേശീയത ദേശീയതയായും ആഗ�ോ
ളീയതയായും പരിണമിക്കുമ്പോൾ
പ്രാദേശികത മൺമറയുന്നത് ചരി
ത്രത്തിൽ നാം കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ,
കലയിൽ അത്തരമ�ൊരു പരിണാമം
കനത്ത ആഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും. പാ
ശ്ചാത്യ കലാവീക്ഷണത്തിനനുസരിച്ച്
ഇന്ത്യൻ കല മാറിപ്പോയാൽ, ബാക്കി
യാകുന്നത് എന്തായിരിക്കും? കെ.സി.
എസിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആ വീക്ഷണ
ത്തിന്റെ എതിരെയാണ് നിലക�ൊള്ളു
ന്നത്. ഇന്ത്യൻ പാരമ്പര്യം പാശ്ചാത്യ
ജ്യാമിതിയെയും പാശ്ചാത്യ നിറവി
താനത്തെയും പുനർനിർവ്വചിക്കുന്നത്
'വാക്കുകളും പ്രതീകങ്ങളും', 'കാക്കകൾ'
തുടങ്ങിയ പരമ്പരകളിൽ കാണാം.
നിങ്ങളുടെ കലയിൽ സ്വന്തം ദേശ
മുദ്രകളെത്രയുണ്ട് എന്ന ച�ോദ്യത്തിന്
മദിരാശിപ്രസ്ഥാനക്കാർ ഉത്തരം
നൽകിയത് തെന്നിന്ത്യയിലെ ചുവർച്ചി
ത്രപാരമ്പര്യത്തിന്റെയും ശിൽപവൈദ
ഗ്ധ്യത്തിന്റെയും സമ്മിളിതരൂപമായ
ഒരു സവിശേഷ ചിത്രരചനാരീതി
യാണ്. കവിയൂർ, തഞ്ചാവൂർ, സിത്ത
നവാസൽ, ദാരാസുരം, ത�ൊടീക്കളം
തുടങ്ങിയ എത്രയ�ോ ഇടങ്ങൾ ശിൽപ
-ചുവർച്ചിത്രങ്ങൾക്കു പേരുകേട്ടതാണ്.
അതിനെ ആധുനിക ചിത്രകലാസം
ജ്ഞകളിലേക്ക് ആവാഹിച്ചെടുത്തു
എന്നതാണ് മദിരാശിപ്രസ്ഥാനത്തി
ന്റെ സവിശേഷത. കെ.സി.എസ്
പണിക്കരുടെ വിദേശയാത്ര അദ്ദേ
ഹത്തിനു നൽകിയ പാഠം സ്വന്തം
ദേശത്തിന്റെ കലാമുദ്രകളെ എങ്ങനെ
പുതിയ കാലത്തിൽ നിർവ്വചിക്കാം
എന്നതാണ്. അത�ൊരു പിൻമടക്കമല്ല;
ആത്മാന്വേഷണത്തിന്റെ ആധാര

'മലബാർ കർഷകന്റെ ജീവിതം', കെ.സി.എസ്. പണിക്കർ

പുതിയ ചിത്രവഴികളും
സങ്കേതങ്ങളും പരീ
ക്ഷിച്ചുന�ോക്കുന്നതിൽ
തീരെ ഉന്മുഖരാവാതിരു
ന്ന അനേകശതം ചിത്ര
മെഴുത്തുകാർ അഭയം
പ്രാപിച്ചത് രവിവർമ്മ
യിലാണ്. സമകാലി
കതയ�ോടു പ്രതിപ്രവർ
ത്തിക്കുന്നതാണ് ഏതു
മികച്ച കലാസൃഷ്ടിയു
ടെയും കരുത്ത് എന്ന
യാഥാർത്ഥ്യവും അവർ
വിസ്മരിച്ചു. കലാപരവും
ഭാവുകത്വപരവുമായ
ഈ പ്രശ്നത്തെ മറിക
ടക്കുക എന്നതായിരു
ന്നു ഒരു കലാകാരനെ
ന്ന നിലയിൽ കെ.സി.
എസ്. പണിക്കരുടെ
ദൗത്യം.

ശ്രുതിയാണ്. കെ.സി.എസിന്റെ 'ഒരു
മലബാർ കർഷകന്റെ ജീവിതം' എന്ന
ചിത്രം ന�ോക്കുക. എക്സ്പ്രഷണിസം
പതുക്കെപ്പതുക്കെ ച�ോളശിൽപശൈ
ലിയായി നിറവാർന്നുവരുന്നതാണ് ആ
ചിത്രത്തിന്റെ സവിശേഷത.
ആധുനികമായ ആത്മാവിഷ്കാര
ശൈലിയും, പ്രാദേശീയമ�ോ ദേശീയമ�ോ
ആയ ദൃശ്യസംജ്ഞയും ഇഴചേരുമ്പോ
ഴാണ് ആഗ�ോളീയമായ സാംസ്ക
 ാ
രിക പ്രതിരൂപാത്മകത്വം സാർത്ഥക
മാകുന്നത് എന്ന ബ�ോദ്ധ്യം കെ.സി.
എസ്. പണിക്കർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.
താളിയ�ോലകളിലെ പ്രാചീനാക്ഷര
ങ്ങളും പുരാവസ്തുരേഖകളിലെ ചരിത്ര
ലിപികളും താന്ത്രികാനുഷ്ഠാനത്തിലെ
ചിത്രരൂപങ്ങളും മറ്റും സംരക്ഷിച്ചുപ�ോ
ന്നത് നിറംമങ്ങിപ്പോയ ഒരു കാലത്തി
ന്റെ മനഃസ്ഥലികളെയാണ്. വിശ്വാ
സത്തിന്റെയും ചരിത്രത്തിന്റെയും ആ
ഗുഹാമുഖത്തിന്നപ്പുറം ആധുനികതയു
ടെ വെളിച്ചം നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു.
ആധുനികതയുടെ രൂപനിർമ്മിതിയെ
യും വെളിച്ചവിതാനത്തെയും നിറപ്ര
സ്താരത്തെയും ഉൾക്കൊണ്ട് കെ.സി.
എസ്.പണിക്കർ തന്റെ ചിത്രഭാഷ
യിൽ നടത്തിയ വിപ്ലവം ആ പ്രസ്ഥാ
നത്തിന്റെ കലാവിളംബരമായിരുന്നു.

ദേശീയ പ�ൊതുധാരയ�ോട് തന്റെ
പ്രസ്ഥാനത്തെ ഇണക്കിച്ചേർക്കു
വാൻ അദ്ദേഹം നിരന്തരം യത്നിച്ചു.
അന്നുവരെ തെന്നിന്ത്യൻ ചിത്രകല
അരികിലേക്കു മാറ്റപ്പെട്ടിരുന്നു. ദേശീ
യമായ ചിത്രഭാഷയിൽ വരയ്ക്കുന്നവർ
മാത്രമേ അംഗീകരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ
എന്ന ദുരവസ്ഥ അക്കാലത്ത് ഉണ്ടാ
യിരുന്നു. മറ്റൊരു വശത്ത്, പാശ്ചാത്യ
ഡ്രോയിങ്ങിന്റെ ശാഠ്യവും പിടിമുറുക്കി
യിരുന്നു. രേഖകളാണ് ചിത്രത്തിന്റെ
ശക്തി എന്നുറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞ ഒരു
കാലഘട്ടത്തിൽ, രേഖകൾ മാത്രമല്ല,
നിറങ്ങളും ചേർന്നാണ് ഒരു ചിത്രത്തെ
നിർണ്ണയിക്കുന്നതെന്നു തെളിയിച്ചാണ്
പണിക്കർ കേരളീയചിത്രകലയിൽ
സവിശേഷമായും തെന്നിന്ത്യൻ
ചിത്രകലയിൽ പ�ൊതുവായും പ്രവർ
ത്തിച്ചത്. കമ്പനിച്ചിത്രങ്ങളിൽനിന്നും,
രാജാരവിവർമ്മയിൽനിന്നും വിച്ഛേദി
ച്ചുക�ൊണ്ട് അദ്ദേഹം ദൃശ്യഭാഷയുടെ
പുതിയ കടവിൽ എത്തിച്ചേർന്നു.
തദ്ദേശീയമായ പൈതൃകത്തിന്റെ സൂ
ക്ഷ്മക�ോശങ്ങളെ പരിരക്ഷിച്ചുക�ൊണ്ടുത
ന്നെ ഭാരതീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ നാ
നാത്വത്തിൽ പ്രാദേശികസ്വത്വത്തെ
ജ്വലിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യമായതെല്ലാം
തെന്നിന്ത്യൻ ദൃശ്യകലയിൽ വരണമെ
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ന്നു കെ.സി.എസ് അഭിലഷിച്ചിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ യൂണിയനകത്തു നിലക�ൊ
ള്ളുമ്പോഴും, രാഷ്ട്രീയവും സാമൂഹികവും
ഭാഷാപരവുമായ കാരണങ്ങളാൽ
തെന്നിന്ത്യ ഇന്നും അവഗണനയുടെ
അരികുവൽക്കരണത്തിന് ഇരയാണ
ല്ലോ. ഒരു വശത്ത് അറബിക്കടലും,
മറ്റൊരു വശത്ത് ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും
പ്രതിര�ോധമെന്നപ�ോലെ നിലനിൽ
ക്കുന്നു. സമ്പർക്കംക�ൊണ്ടു മിശ്രിതമാ
കുവാൻ തെന്നിന്ത്യയുടെ ഭൂമിശാസ്ത്രം
അനുവദിക്കുന്നുമില്ല. സ്ഥാനപരമായ
അഥവാ സ്ഥലപരമായ ഈ ഖണ്ഡ
ത്തെ ഒരു പ�ൊതുവിനിമയത്തിലേ
ക്കോ സംസ്ക
 ാരത്തിലേക്കോ അടി
ച്ചമർത്തുവാൻ സാദ്ധ്യവുമല്ല. ഇവിടെ
ഉരുത്തിരിയുന്ന കലാപ്രസ്ഥാനങ്ങളെ
സംബന്ധിച്ചും ഇത് ശരിയാണ്. മുഖ്യ
ധാരയിൽ അതിന് ഇടം കിട്ടുന്നില്ല.
സംസ്കൃ
 തത്തിലെഴുതിയാൽ മാത്രമേ
കവിത്വവും പാണ്ഡിത്യവും അംഗീ
കരിക്കപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന അവസ്ഥ
ക�ൊടികുത്തിവാണ കാലയളവിലാ
ണ് കുമാരനാശാൻ മലയാളത്തിന്റെ
ആഴമുള്ള തന്റെ സാഹിത്യജീവി
തത്തെ തുഴഞ്ഞുക�ൊണ്ടുപ�ോയത്.
ഔത്തരാഹന്മാർ തന്റെ ഭാഷ പഠിച്ച്
ആസ്വദിക്കട്ടെ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ ധീരമായ നിലപാട്. കാവ്യഭാ
ഷയിൽനിന്ന് ദൃശ്യഭാഷയിലേക്കുള്ള
വഴിമാറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുവരു
ന്നത്. ദൃശ്യഭാഷ ദേശീയവും ആഗ�ോ
ളീയവുമാകുമ്പോൾ അത് ഉയർന്ന
തലത്തിൽ സംവദിക്കപ്പെടും. പക്ഷേ,
തെന്നിന്ത്യൻ കലാഭാഷ നേരിട്ടത്
അവഗണനയാണ്. പ്രാദേശികവാദ
ത്തിന് ഊന്നൽക�ൊടുക്കണമെന്നല്ല
ഇതിന്നർത്ഥം. പലപല പ്രാദേശീയത
കൾ കൂടിച്ചേർന്ന ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യ
ത്തിൽ തെന്നിന്ത്യൻ കലയ്ക്കു സംഭവിച്ച
അവഗണനയുടെ നീറ്റൽ വലുതായിരു
ന്നു. അതുക�ൊണ്ടാണ്, കെ.സി.എസ്.
പണിക്കരും അദ്ദേഹം ജീവനൂതി
ജ്വലിപ്പിച്ചെടുത്ത പ്രസ്ഥാനവും ആവി
ഷ്കാരത്തെ പ്രതിര�ോധപ്രവർത്തനമാ
യി മാറ്റിയത്.
പല്ലവ-ച�ോള-ചേര-പാണ്ഡ്യ-വിജയ
നഗര-ഹ�ൊയ്സല രാജവംശങ്ങളുടെ
പ്രബലവും പ്രൗഢവുമായ ഗതകാലം
തെന്നിന്ത്യക്ക് ഉണ്ട്. ച�ോളശിൽപകല
യിലെ ബിംബാവലിയെ തന്റെ ചിത്ര
ഭാഷയുടെ മ�ോട്ടിഫ് ആയി സ്വീകരിച്ച
പണിക്കർ താൻ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്ഥല
ത്തിന്റെ വീര്യമേറിയ പൈതൃകം പങ്കു
വെച്ചു. ച�ോളവിഗ്രഹാവലിയെ കരുത്തു
റ്റ ഉപാധിയായി സ്വീകരിച്ചുക�ൊണ്ട്
തികച്ചും ആധുനികമായ രൂപങ്ങൾക്കു
വർണ്ണവ്യാഖ്യാനം നൽകി. ടി.കെ.
പത്മിനിയെയും സി.എൻ.കരുണാകര
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കെ.സി.എസ്. പണിക്കർ, നർത്തകർ, ഓയിൽ ഓൺ പേപ്പർ, 1954

നെയും പ�ോലുള്ളവരിൽ ഒരു വഴിമാ
റിനടപ്പ് ദൃശ്യമാണെങ്കിലും അവർ
ഏതെല്ലാമ�ോ തലങ്ങളിൽ കെ.സി.
എസിന�ോടുള്ള ആദരവ് പേറുന്നതു
കാണാം. ഇതിനെ ഒരു പരിമിതിയാ
യിട്ടല്ല, ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മുദ്രയാ
യിത്തന്നെയാണ് വിലയിരുത്തേണ്ടത്.
കലാപ്രസ്ഥാനത്തിലെ ദ്രവീഡിയൻ
കലാപമായിരുന്നു മദിരാശിപ്രസ്ഥാനം.
തദ്ദേശീയതയിൽനിന്ന് പ്രാദേശീയത
യിലേക്കും അതിൽനിന്ന് ദേശീയതയി
ലേക്കും അടരുകൾ വികസിച്ചുവരുന്ന
ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കലാമാർഗ്ഗം
ഒരു ചരിത്രവസ്തുതയാണ്. ക�ൊള�ോണി
യൽ കാലഘട്ടത്തിൽ തെന്നിന്ത്യൻ
ചരിത്രം ഏറെക്കുറെ തമസ്ക
 രിക്കപ്പെ
ട്ടിരുന്നു എന്ന കാര്യം റ�ൊമിലാ ഥാപർ
രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഓർമ്മവരുന്നു.
തെന്നിന്ത്യൻ കലാചരിത്രത്തിന് ആ
തമസ്ക
 രണത്തിന്റെ എല്ലാ കെടുതിക
ളും അനുഭവിക്കേണ്ടിവന്നു.
ഭരതനാട്യംപ�ോലുള്ള നൃത്തരൂപ
ങ്ങളും കഥകളി-തെയ്യം-തെരുക്കൂത്ത്
പ�ോലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങളും മദിരാ
ശിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ചാലകശക്തി

കളായ കലാകാരന്മാർ നിർവ്വഹിച്ചു.
ബ്രാഹ്മണിസത്തെ നിരന്തരം പ്രതിര�ോ
ധിച്ചിരുന്ന തെന്നിന്ത്യൻ മനസ്സിനെ
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, ദ്രാവിഡമുദ്രക
ളുടെ വീണ്ടെടുപ്പ് സ്വാഭാവിക കർമ്മമാ
യിരുന്നു. ക�ൊള�ോണിയൽ ഇന്ത്യയുടെ
കലാവിചാരത്തിലും ചരിത്രവിശകലന
ത്തിലും ദ്രാവിഡസ്വത്വത്തിന് സ്ഥാനം
ലഭിച്ചില്ല. ആ അഭാവത്തെ സ്വന്തം
ആവിഷ്കാരത്താൽ പ്രതിര�ോധിച്ച്
ഒരു ജനതയുടെ കലാപ്രതിനിധികൾ
മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ഇരമ്പിക്കയറുന്ന
കാഴ്ചയാണ് നാം കണ്ടത്.
നവീനമായ ചിത്രഭാഷയുടെ പ്ര
യ�ോക്താവായിരുന്നു കെ.സി.എസ്.
യഥാതഥമെന്ന സംജ്ഞ നിലനിർ
ത്തുമ്പോഴും അതിന്റെ പ്രാഗ്രൂപങ്ങളെ
അപനിർമ്മിച്ച് പുതിയ�ൊരു ശൈലി
പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹത്തിനു
സാധിച്ചു. ഭാരതീയ കലാരംഗത്ത്
അത�ൊരു പുതിയ വഴിവെട്ടലായിരുന്നു.
ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലും
അദ്ദേഹം വ്യത്യസ്തത പുലർത്തി.
ആത്മാന്വേഷണത്തിനു പ്രാധാന്യം
നൽകുകയും, തെന്നിന്ത്യൻ കരവേല

കളുടെ മിഴിവും അന്തസ്സും സാരള്യവും
ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും രേഖാരൂപ
ത്തിലൂന്നുകയും അമിതാലങ്കാരങ്ങളെ
മാറ്റി സത്തയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന രീതി മദിരാശിപ്രസ്ഥാനം
സ്വായത്തമാക്കിയതിനു പിന്നിൽ
കെ.സി.എസിന്റെ നേതൃത്വമാണ്.
ഇങ്ങനെ, സ്വന്തം ജീവിതത്തിൽ രണ്ടു
പർവ്വങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടിവന്നു
അദ്ദേഹത്തിന്. തന്റെ ചില വിദ്യാർ
ത്ഥികള�ോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിൽപ്പോ
ലും കാണാം ആ പർവ്വങ്ങളുടെ ഇണക്ക
വും പിണക്കവും.
പാശ്ചാത്യമായ ആധുനികതയ്ക്കു
കീഴ്പ്പെട്ടുപ�ോകരുത് എന്ന ദൃഢനിശ്ച
യം കെ.സി.എസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം വന്ന കെ.വി.
ഹരിദാസൻ, റെഡ്ഡപ്പ നായിഡു
തുടങ്ങിയവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആ
ബ�ോദ്ധ്യത്തെ നെഞ്ചോടു ചേർത്തു.
ആധുനികതയുടെ സത്ത ഉൾച്ചേർന്ന
തദ്ദേശീയതയെ അവർ പ്രോത്സാഹി
പ്പിച്ചു. രൂപാത്മകം (ഫിഗറേറ്റീവ് ),
അമൂർത്തത (അബ്സ്ട്രാക്ട് ) എന്നീ രീ
തികളിൽത്തന്നെ മദിരാശിപ്രസ്ഥാനം
കരുത്തുറ്റ കലാകാരന്മാരെ വാർത്തെടു
ത്തു. മനുഷ്യരൂപങ്ങളുടെ ആവിഷ്ക
 ാ
രത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകിയ
ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ കലാപ്രതിഭ
കൾതന്നെയാണ് മനുഷ്യരൂപരഹിത
മായ അമൂർത്തതയ്ക്കും പുതിയ തലങ്ങൾ
നൽകിയത് എന്നത് അത്ഭുതപ്പെടു
ത്തുന്ന വസ്തുതയാണ്. എൻ.കെപി.
മുത്തുക്കോയ സറീയലിസത്തിലേക്കും
പി.ഗ�ോപിനാഥൻ ബയ�ോമ�ോർഫിക്
അമൂർത്തതയിലേക്കും പ�ോയപ്പോൾ
ടി.കെ.പത്മിനി രൂപാത്മകചിത്രങ്ങളി
ലേക്കാണ് മനസ്സാഴ്ത്തിയത്.
കലാകാരന് ശിൽപവും ചിത്രവും
ആവിഷ്കാര�ോപാധികളാണെങ്കി
ലും, തന്റെ കലാപ്രവർത്തനത്തിന്റെ
മിച്ചമൂല്യംക�ൊണ്ടുതന്നെ ജീവിച്ചുപ�ോ
കാൻ കഴിയുന്ന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവ
ണമെന്ന ഒരു 'മനുഷ്യപക്ഷ'നിലപാട്
കെ.സി.എസിന് ഉണ്ടായിരുന്നു.
അതിനു വേണ്ടിയാവാം, പല തരത്തി
ലുള്ള കലാമാധ്യമങ്ങളുടെ നിർമ്മാണം
അവിടെ നടന്നിരുന്നു. പിൽക്കാലത്ത്
കലാകാരന്മാർക്ക് ഒത്തുകൂടുവാനും
കലാപ്രവർത്തനത്തിലേർപ്പെടാനും
ഉതകുന്ന 'ച�ോളമണ്ഡലം ആർട്ടിസ്റ്റ്
വില്ലേജ് ' എന്ന പേരിൽ ഒരു കലാ
കേന്ദ്രം ഉയർന്നുവന്നത് ആ ആശ
യത്തിന്റെ മൂർത്തരൂപമായിട്ടാണ്.
ഷഡാനൻ ആനിക്കത്ത് കെ.സി.
എസ് പണിക്കരുടെ ശിഷ്യനാണെ
ന്ന വസ്തുത ആരും പരാമർശിച്ചിട്ടില്ല.
ഷഡാനനനെപ്പോലുള്ള ഒരു കലാകാ

സാംസ്കാരിക വൈവിധ്യ
വും മൂല്യബ�ോധവുമാണ് പ്രാ
ദേശികതയുടെ ഉള്ളടക്കം.
'പ്രാഗ്ദേശീയത' എന്ന
ആന്തരികാർത്ഥമുള്ളതി
നാൽ 'പ്രാദേശികത'യെ
വിശാലമായ തലത്തിൽ
'പ്രാദേശീയത' എന്നും
വിളിക്കാം. പ്രാദേശീയത
ദേശീയതയായും ആഗ�ോ
ളീയതയായും പരിണമിക്കു
മ്പോൾ പ്രാദേശികത മൺ
മറയുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ
നാം കണ്ടതാണ്. പക്ഷേ,
കലയിൽ അത്തരമ�ൊരു
പരിണാമം കനത്ത ആഘാ
തങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

വാക്കുകളും പ്രതീകങ്ങളും, കെ.സി.എസ്.

രൻ ജീവിച്ചത് കെ.സി.എസ് പകർന്ന
ജ്ഞാനവെളിച്ചംക�ൊണ്ടാണെന്നു
സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ. മറുവശ
ത്ത്, അച്യുതൻ കൂടല്ലൂരിനെ കെ.സി.
എസിന്റെ ശിഷ്യനാക്കാൻ ചിലർ
പണിപ്പെടുന്നുണ്ട്! ച�ോളമണ്ഡലത്തി
ന്റെ പരിധിയില�ൊന്നും അച്യുതൻ
ഉൾപ്പെടുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു
പ്രസ്ഥാനമാണ്- അമൂർത്തകലയ്ക്ക് തെ
ന്നിന്ത്യയുടെ മികച്ച സംഭാവന.
കെ.സി.എസ്.പണിക്കർ സഹനസ
മരത്തിലൂടെയും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിലൂ
ടെയും സ്ഥാപിച്ചെടുത്ത വഴിത്താര പി
ന്നീടുള്ള കലാകാരരുടെ സഞ്ചാരങ്ങളെ
സുഗമമാക്കി. തെന്നിന്ത്യയിൽ കലാ
വിപ്ലവം സമാരംഭിച്ചത് പണിക്കരിൽ
നിന്നാണ്. 'ക്ലാസിക്കൽ', 'നാട�ോടി',
'ആധുനികത' തുടങ്ങിയവയ�ൊന്നും ഒരു

പ്രത്യേക കാലഘട്ടത്തിന്റെ തടവറയി
ലല്ലെന്നും, അവ എപ്പോഴും മനുഷ്യര�ോ
ട�ൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നവയാണെന്നും
പണിക്കർ തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ്
കേരളീയ ചിത്രകല (ഇത്തിരി കൂടി
മുന്നോട്ടുപ�ോയാൽ തെന്നിന്ത്യൻ കലാ
രംഗത്ത് ) പുതിയ അദ്ധ്യായത്തിനു
പിറവി നൽകിയതെന്നു നാം ഇപ്പോൾ
മനസ്സിലാക്കുന്നു.
ഭൂഭാഗചിത്രങ്ങള�ൊരുക്കുന്നതിലും,
മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ മെനയുന്നതിലും മറ്റും
കെ.സി.എസ് കാണിച്ചത് അതീവശ്ര
ദ്ധയാണ്. സെസാനെപ്പോലുള്ളവർ
ഭൂഭാഗദൃശ്യങ്ങള�ൊരുക്കിയത് പിൽ
ക്കാലത്ത് ഒരുപാടുപേർ പൂർണ്ണമായ�ോ
ഭാഗികമായ�ോ പകർത്തിവച്ചിട്ടുള്ള
കാര്യം നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ, സ്വന്തം
തട്ടകത്തെ ആസ്പദിച്ചുതന്നെയാണ്
പണിക്കർ ചിത്രപ്രതലമ�ൊരുക്കിയത്.
അതുക�ൊണ്ടാണ്, അവ ഭാവത്തിലും
രൂപത്തിലും 'കേരളീയ'മായിത്തീർ
ന്നത്. പ�ൊന്നാനിയിലെ തെങ്ങുകളും
ത�ോടും മരപ്പാലവും മറ്റും മറ്റും ആ
ചിത്രങ്ങളിൽ തെളിഞ്ഞുകാണാം. ശരീ
രംക�ൊണ്ടു വിദൂരസ്ഥമായിത്തീർന്ന
ജന്മനാടിന�ോട് ഒരു കലാകാരൻ പുലർ
ത്തുന്ന മമത എങ്ങനെ കലാത്മകമായി
ത്തീരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണിത്.
സ്ഥലത്തിന് ഇവിടെ വേറ�ൊരു തത്ത്വ
ശാസ്ത്രം കൈവരുന്നു. നാടും വീടും
വിട്ടുപ�ോവുക എന്നത് വിധിപ�ോലെ
അനുഭവിക്കുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്
ആധുനികസാഹിത്യത്തിൽ ഉടനീളം
കാണുന്നതെങ്കിൽ, ചിത്രകലയിലെ
ആധുനികനായ കെ.സി.എസ്.
പണിക്കർ നാടിനെയും വീടിനെയും
ചേർത്തുവച്ചുക�ൊണ്ട് മാധ്യമപരമായ
വ്യതിരിക്തത ജ്വലിപ്പിക്കുന്നു.
ഒരാൾ വീടുവിട്ടുപ�ോകുമ്പോഴേ
വീടിന്റെ ആത്മീയൗന്നത്യം ബ�ോ
ദ്ധ്യപ്പെട്ടു എന്നു പറയുന്നതുപ�ോലെ
യാണിത്. നിധിതേടിപ്പോകുന്ന
അന്വേഷകന്, ചെല്ലുന്നിടം ദുർഗ്ഗമാ
യിത്തോന്നുകയും വഴികൾ ദുർഘട
മാവുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, താൻ
പിന്നിട്ടുപ�ോന്ന വെളിമ്പ്രദേശങ്ങളിൽ
കടാക്ഷിച്ചുനിൽക്കുന്ന ചിലതിനെ
തിരിച്ചറിയുന്നത്. ആധുനിക ചിത്ര
കലാശൈലിയിൽ കെ.സി.എസ്
സ്വയം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് അക്കാര്യമാ
ണ്. കണ്മുന്നിൽക്കണ്ട ജീവിതത്തെ
ചിത്രീകരിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു
കലാകാരന് ഭാവനയിൽ ഉയിർക്കൊ
ള്ളുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ സാക്ഷാ
ത്കരിക്കുവാൻ കഴിയും എന്നാണ്
കെ.സി.എസ് ച�ോദിച്ചത്. പണ്ട്,
പത്മാനദിക്കരയിലുള്ള കൃഷിസ്ഥലങ്ങ
ളിൽപ്പോകുവാൻ നിർബന്ധിക്കപ്പെട്ട
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എ.എസ്. നായർ 		
			

എം. വി. ദേവൻ

കാനായി കഞ്ഞിരാമൻ

ച�ോളമണ്ഡലം, പഴയ കാഴ്ച

രബീന്ദ്രനാഥ് ടാഗ�ോർ അവിടത്തെ
മനുഷ്യജീവിതം കണ്ടുപഠിച്ചപ്പോഴാണ്
കലയിൽ മറ്റൊരു ജീവിതം അദ്ദേഹ
ത്തിനു സാദ്ധ്യമായത്. ജ�ൊറസങ്കോ
യിലെ നാഗരികജീവിതത്തെ പത്മാ
നദീതടത്തിലെ ഗ്രാമീണജീവിതംവച്ചു
ക�ൊണ്ടു വായിച്ചെടുത്തതിന്റെ സാരം
നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലാസൃഷ്ടി
കളിൽ കാണാം. ഒരു അദ്ധ്യാപകൻ
എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ
വിദ്യാർത്ഥികളെ പരുവപ്പെടുത്തിയത്
അത്തരമ�ൊരു ആന്തരയാത്രയിലേക്കാ
ണ്. പണിക്കർ നടത്തിയ നിരവധി
കലാസംവാദങ്ങൾ മദിരാശിപ്രസ്ഥാന
ത്തിന്റെ ഒഴുക്കിന് ശക്തി വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
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മനുഷ്യരൂപനിർമ്മിതിയിൽ കെ.സി.
എസ് വലിയ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് കൈ
ക്കൊണ്ടത്. ക്ലാസിക്കൽഭാവത്തിൽനി
ന്ന് ഇറങ്ങിവരുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളാണ്
രവിവർമ്മയിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ,
സമകാലികമനുഷ്യന്റെ ഏങ്കോണിപ്പു
കളെല്ലാം ഒരു ചരിത്രകാലത്തിലേക്ക്
തിരിഞ്ഞുചെല്ലുകയും, അത് മണ്ണി
ന്റെയും മനുഷ്യന്റെയും ഗാഢമായ
സല്ലയമായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്
പണിക്കരിൽ. ച�ോഴകാലഘട്ടത്തിലെ
ശിൽപകലാഭാവുകത്വം പല നൂറ്റാണ്ടു
കൾ പിന്നിട്ട് പണിക്കരുടെ ചിത്രങ്ങ
ളിൽ സവിശേഷമായ മുഖരൂപത്തിൽ
ആവിഷ്കൃ
 തമാകുന്നു. ചിത്രത്തിന്റെ
ഓജസ്സ് വർണ്ണം മാത്രമല്ല രേഖകൾ

കെ.വി. ഹരിദാസൻ

കൂടിയാണ് എന്ന ബ�ോധം കെ.
സി.എസിനെ സദാ ഭരിച്ചിരുന്നു.
അക്കാരണത്താലാണ് ആ ചിത്രങ്ങ
ളിൽ വരകൾക്ക് ഇത്രമേൽ പ്രാബല്യം
കൈവരുന്നത്. രേഖാചിത്രണരംഗ
ത്ത് കേരളത്തിന് വലിയ സംഭാവന
ചെയ്യാൻ സാധിച്ചത് പണിക്കരുടെ
പ്രഭാവംമൂലമാണ് എന്നതും ഒരു വസ്തുത
യാണ്. നമ്പൂതിരിയും എം.വി.ദേവനും
മറ്റും രേഖാചിത്രകാരന്മാർ എന്ന
നിലയിൽ (അവരുടെ മറ്റ് സിദ്ധികളെ
വിസ്മരിച്ചുക�ൊണ്ടല്ല ഇവ്വിധം പറയു
ന്നത് ) വ്യത്യസ്ത വഴികൾ തുറന്നവരാ
ണെങ്കിലും ഇവരെല്ലാം പണിക്കരുടെ
വത്സലശിഷ്യരായിരുന്നു. വേരുകളുടെ
ആദിമധർമ്മത്തെ പിഴുതെറിഞ്ഞുക�ൊ
ണ്ടുള്ള സമകാലികതാവാദത്തിന്
ഇവിടെ പ്രസക്തിയില്ലെന്നുവരുന്നു.
കെ.സി.എസിനെ വിഖ്യാതനാ
ക്കിയ ഘടകങ്ങളില�ൊന്നാണ് 'വാ
ക്കുകളും പ്രതീകങ്ങളും' എന്ന ചിത്ര
പരമ്പര. 'കെ.സി.എസ്. പണിക്കർ =
വാക്കുകളും പ്രതീകങ്ങളും' എന്ന ഒരു
പര്യായവിചാരം തന്നെ ചിത്രകലാഭാ
വുകത്വത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടത് ചില കാര്യ
ങ്ങളിൽ മുന്നോട്ടുപ�ോവുകയും മറ്റു ചില
കാര്യങ്ങളിൽ ഏറെ പിറക�ോട്ടുപ�ോവു
കയും ചെയ്തു. ഭാരതീയബ�ോധത്തിൽ,
മനുഷ്യജന്മത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തീർപ്പുകൾ
കൽപിക്കുന്നത് മനുഷ്യേതരമായ
ചിലതാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ അത്
കലയിൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഘട്ടത്തെ
ഉറപ്പിച്ചുനിർത്തുന്നതുക�ൊണ്ടാണ് അത്
'മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്നു' എന്നു പറയാനാ
വുക. പ്രാചീനതയുടെ പ്രദ�ോഷങ്ങളി
ലൂന്നി നവീനതയുടെ വിഭാതം നിർണ്ണ
യിക്കപ്പെടുന്നതിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ
കുതിപ്പും കിതപ്പും കെട്ടുപിണഞ്ഞുകി
ടപ്പുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഓർക്കുകയാ
ണെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറിക്കിട്ടും!
പാശ്ചാത്യമായ ജ്യാമിതിയെ അള
വുക�ോലാക്കുകയും, പൗരസ്ത്യതയിൽ

അതിനു മുമ്പേ പ്രബലമായിരുന്ന
ജ്യാമിതിയെ മനഃപൂർവ്വം കാണാതിരി
ക്കുകയും അതേസമയം ആ മ�ോട്ടിഫ്
ചിത്രപ്രതലത്തിൽ ബാക്കിനിർത്തി
അതിനെ താന്ത്രികകല എന്നും മറ്റും
വിശേഷിപ്പിച്ച് ആഘ�ോഷിച്ചതിനെക്കു
റിച്ചാണ് പറയുന്നത്.
അമൂർത്തതയ്ക്കുതന്നെ ആ പ്രസ്ഥാനം
വ്യത്യസ്ത ശൈലികളാണ് നൽകി
യത്. കെ.ദാമ�ോദരൻ, എ.വിശ്വം,
അക്കിത്തം നാരായണൻ, കെ.എം.
ആദിമൂലം, എൽ.മുനുസ്വാമി, വി.വിശ്വ
നാഥൻ, കെ.വി.ഹരിദാസൻ എന്നിവ
രുടെ രചനകൾ ഇതു തെളിയിക്കുന്നു.
'നവീന താന്ത്രിക അമൂർത്തത' എന്നു
വിളിക്കാവുന്ന ഒരു ശൈലി ഹരിദാ
സൻ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തു. ഭാരതീയ
തത്ത്വശാസ്ത്രത്തിലെ 'തന്ത്രം' എന്ന
ആഖ്യാനത്തെ ചിത്രഭാഷയിലേക്കു
പകർന്നു എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
നേട്ടം. ജ്യാമിതീയവും ജൈവരൂപി
യുമായ ഘടനകളുടെ രൂപകഭാഷ
സൃഷ്ടിച്ചുക�ൊണ്ട് അദ്ദേഹം അതു
സാദ്ധ്യമാക്കി. പ്രാപഞ്ചികമായ എല്ലാ
കാര്യങ്ങൾക്കും സാധർമ്മ്യമുണ്ടെന്ന
തത്ത്വശാസ്ത്രസാരം ആ രചനകളിൽ
ധ്വനിക്കുന്നു. പാശ്ചാത്യമായ ജ്യാമി
തീയ പാറ്റേണുകളെയും ഭാരതീയ
താന്ത്രികവർണ്ണവ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും
സംലയിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സവിശേഷ
അമൂർത്തത അക്കിത്തം നാരായണൻ
സാർത്ഥകമാക്കി. ജ്യാമിതിയിലെ വൃ
ത്തങ്ങളും ത്രിക�ോണങ്ങളും ചതുരങ്ങളും
മറ്റും സംഗീതത്തിലെ നിറവിതാനവും
സ്വരവിതാനവുമെന്നപ�ോലെ ആ ചി
ത്രങ്ങളിൽ സജീവമാകുന്നു. അമൂർത്ത
മായ ചിത്രഭാഷക�ൊണ്ട് ഹരിദാസൻ
'ബ്രഹ്മസൂത്ര'ത്തിനു ഭാഷ്യം രചിച്ചതിനു
തുല്യമായി അക്കിത്തം നാരായണൻ
തന്റെ അനന്യമായ ശൈലിയിൽ
'സൗന്ദര്യലഹരി'ക്കു മിഴിവ് പകർന്നു.
വി.വിശ്വനാഥൻ (പാരിസ് വിശ്വനാ
ഥൻ) രൂപാത്മകചിത്രങ്ങളിൽനിന്ന്
(ഫിഗറേറ്റീവ് ) അമൂർത്തകലയിലേക്കു
ഘനീഭവിച്ചു. കളമെഴുത്തിന്റെ ഗ്രാമീണ
സംജ്ഞകളിൽനിന്ന് ഊർജ്ജംക�ൊ
ണ്ട് അമൂർത്തകലയെ പരിവർത്തിപ്പിച്ച
വിശ്വനാഥൻ, പാരമ്പര്യവും ആധുനിക
തയും തമ്മിലുള്ള സത്താപരമായ വൈ
ജാത്യത്തെ തുടച്ചുനീക്കുകയായിരുന്നു.
താന്ത്രികവിദ്യയുടെ നിഗൂഢസ്ഥികളെ
ചിത്രപ്രതലത്തിലേക്കു ആവാഹിച്ച
കലാകാരനാണ് ജയപാലപ്പണിക്കർ.
മദിരാശിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ദേവീസ്ത
വം അവിടെനിന്നു തുടങ്ങുന്നു. പക്ഷേ,
കെ.ദാമ�ോദരന്റെ അമൂർത്തയിൽ ഭാര
തീയമായ ചിത്രരചനാസംജ്ഞകൾക്കു
സ്ഥാനമില്ലായിരുന്നു. കുറച്ച് ഡ്രോയി
ങ്ങുകള�ൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ ചെയ്തി

തെന്നിന്ത്യയിലെ കലാ
വിദ്യാഭ്യാസത്തെ മദിരാ
ശിപ്രസ്ഥാനം എവ്വിധം
സാർത്ഥകമാക്കി എന്ന
അന്വേഷണത്തിനു പ്രസ
ക്തിയുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസമെ
ന്നാൽ കലാവിദ്യാഭ്യാസം
എന്നല്ല ഇവിടെ വിവക്ഷ!
എന്നാൽ, വിദ്യാഭ്യാസ
ത്തിന്റെ ആധാരശ്രുതി
കലയാണ് എന്ന കാര്യ
ത്തിൽ തർക്കമില്ല.

അക്കിത്തം നാരായണന്റെ പെയിന്റിംഗ്

രുന്നുവെങ്കിലും അധികം വൈകാതെ
അദ്ദേഹം അമൂർത്തതയിലേക്കു
പ�ോയി. അതിൽത്തന്നെ തുടരുകയും
ചെയ്തു. യൂറ�ോപ്യൻ ആധുനികതയിൽ
ഉയർന്നുവന്ന ക്യൂബിസവും ഇംപ്രഷ
നിസവും പ�ോസ്റ്റ്-ഇംപ്രഷനിസവും
എക്സ്പ്രഷനിസവും അദ്ദേഹത്തിനു
ഹൃദിസ്ഥമായിരുന്നുവെങ്കിലും രൂപത്തി
ന്റെയും നിറങ്ങളുടെയും കാര്യത്തിൽ
അദ്ദേഹം വേറിട്ട വഴി സ്വീകരിച്ചു.
ചിത്രകലയിൽ ആധുനികതയെ നിർ
വ്വചിച്ചത് മദിരാശിപ്രസ്ഥാനമാണ്.
തമിഴ്നാട്, കേരളം, ആന്ധ്രപ്രദേശ്,
കർണാടകം എന്നിവിടങ്ങളുടെ കലാ
നുശീലകർക്ക് അന്ന് ഏക ആശ്രയം
ആ സ്ഥാപനമായിരുന്നു. ജയപാലപ്പ
ണിക്കർ, വി.വിശ്വനാഥൻ, എം.വി.
ദേവൻ, കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ,
സി.എൻ.കരുണാകരൻ, അക്കിത്തം
നാരായണൻ, പി. ഗ�ോപിനാഥൻ,
സേനാധിപതി, കെ.വി.ഹരിദാസൻ,
സി.ഡഗ്ലസ്, കെ.ദാമ�ോദരൻ, കെ.ആർ.
ഹരി, എസ്.ജി.വാസുദേവ്, എൻ.കെ.
പി.മുത്തുക്കോയ, ആർ.ബി.ഭാസ്കരൻ,
എ.പി.സന്താനരാജ്, കെ.എം.ആദിമൂ
ലം, കെ.എം.വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരി,
എ.സി.കെ.രാജ, രാമാനുജം, ടി.കെ.
പത്മിനി, റെഡ്ഡപ്പ നായിഡു, അനിലാ
ജേക്കബ് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വ്യ

ക്തികൾ മദിരാശിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
പയസ്വിനികളാണ്. അവർ തെന്നി
ന്ത്യയിലെ കലാവിദ്യാഭ്യാസത്തെയും
ഭാവുകത്വത്തെയും നിർണ്ണയിച്ചു.
രേഖാചിത്രം എന്ന രീതി വികസി
പ്പിച്ചത് മദിരാശിപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
സന്തതികളാണ്. ചുവർച്ചിത്രങ്ങളും
കളമെഴുത്തും കേരളത്തിൽ നാട�ോടി/
ഗ്രാമീണചിത്രഭാഷ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു.
പറയത്തക്ക പ്രസ്ഥാനങ്ങള�ൊന്നും
ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇല്ല. മദിരാശിപ്രസ്ഥാ
നം അതിനെ ആധുനിക ചിത്രഭാഷയി
ലേക്കു ലയിപ്പിച്ചു.
കേരളത്തിലെ 'കലാവിദ്യാഭ്യാസം'
കെ.ജി.ടി.ഇ ഡിപ്ലോമ നേടിയ 'പ�ോർ
ട്രേറ്റ് 'ചിത്രമെഴുത്തുകാരുടെ പരിശീലന
ക്കളരിയാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ
അടുത്ത കാലംവരെ ഉണ്ടായിരുന്നു.
ഇപ്പോൾ അതിന് ചെറിയ മാറ്റം
കാണുന്നുണ്ട് എന്നത് ആശ്വാസപ്രദം.
സർക്കാർതലത്തിൽ കേരളത്തിൽ
ഉയർന്നുവന്ന മെച്ചപ്പെട്ട കലാകേന്ദ്ര
ങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഊർജ്ജിതമായ
ത് അതിന് ഒരു കാരണമാണ്. തിരുവ
നന്തപുരം ഫൈൻ ആർട്സ് ക�ോളജ്,
തൃശൂർ ഫൈൻ ആർട്സ് ക�ോളജ്,
മാവേലിക്കരയിലെ രാജാരവിവർമ്മ
ക�ോളജ് ഒഫ് ഫൈൻ ആർട്സ്,
തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ ആർ.എൽ.വി.
ക�ോളജ് ഒഫ് മ്യൂസിക് ആന്റ് ഫൈൻ
ആർട്സ് എന്നിവ പ്രത്യേക പരാമർ
ശമർഹിക്കുന്നു. മദിരാശി, പശ്ചിമബം
ഗാൾ, ബറ�ോഡ, മുംബൈ തുടങ്ങിയ
ഇടങ്ങളിലെ കലാശൈലികൾ
സ്വായത്തമാക്കിയ കേരളീയ കലാ
കാരന്മാരുടെ സംഗമവേദികളാണ്
ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നതും ശ്രദ്ധേ
യമാണ്. ക�ൊച്ചിയിലെ 'കലാപീഠ'വും
മാഹിയിലെ 'കലാഗ്രാമ'വും ഇതിനു
സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ഏകാംഗ-സംഘപ്രദർശനങ്ങൾക്കും
ക്യാമ്പുകൾക്കും ക്രിയാത്മകസഹായം
ചെയ്തുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന കേരള ലളിതക
ലാഅക്കാദമിയുടെ കാര്യം സ്തുത്യർഹ
മാണ്. തിരുവനന്തപുരത്തെ മ്യൂസിയം
ഗ്യാലറിയും ക�ൊച്ചിയിലെ ഒ.ഇ.ഡി,
ചിത്രം, കാശി, ദ്രവീഡിയ തുടങ്ങിയ
ഗ്യാലറികളും ചിത്ര-ശിൽപ-പ്രതിഷ്ഠാ
പനകലകളുടെ പരിചയത്തിനു വലിയ
വാതിലുകൾ തുറന്നു. ക�ൊച്ചി മുസിരിസ്
ബിനാലേ മറ്റൊരു സംഭവമാണ്.
തെന്നിന്ത്യയിലെ കലാവിദ്യാഭ്യാ
സത്തെ മദിരാശിപ്രസ്ഥാനം എവ്വിധം
സാർത്ഥകമാക്കി എന്ന അന്വേഷണ
ത്തിനു പ്രസക്തിയുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ
മെന്നാൽ കലാവിദ്യാഭ്യാസം എന്നല്ല
ഇവിടെ വിവക്ഷ! എന്നാൽ, വിദ്യാഭ്യാ
സത്തിന്റെ ആധാരശ്രുതി കലയാണ്
എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല.

Nn{XhmÀ¯ 2020 Pqembv

19

അടഞ്ഞ ല�ോകത്തിന്റെ ഛായാപടങ്ങൾ

at\mlcambn
ISsªSp¯
\mev XqWpIfpÅ
aµncw
ഹരിഹരൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ
ല�ോ ക്ഡൗൺ വെട്ടിലാക്കിയത് ഫ�ൊ
ക�ോവിഡ് 19-ന്റെ
ട്ടോഗ്രാഫർമാരെയാണ്
. ചിത്ര-ശില്പ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ
രചനകളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരും എഴു
പ�ൊടുന്നനെ പ്രഖ്യാപി ത്തുകാരൻ/കാരിയും താന്താങ്ങളുടെ
ക്കപ്പെട്ട ല�ോക്ഡൗൺ സ്റ്റൂഡിയ�ോകളിലും മുറികളിലും ഇരുന്ന്
സൃഷ്ടിയിലേർപ്പെട്ടപ്പോൾ വിശാല
ദൈനംദിന ജീവിത
മായ ല�ോകത്തേയ്ക്കിറങ്ങുവാനാകാത്ത
ത്തെ താറുമാറാക്കി.
ഫ�ൊട്ടോഗ്രഫറാണ് വിഷമവൃത്തത്തിൽ
ഒഴിഞ്ഞ കീശയും വയ അകപ്പെട്ടത്. ഒരു നിർബന്ധിത "റിയർ
വിൻഡ�ോ " (ആൽഫ്രഡ് ഹിച്ച്കോക്കി
റുമായി മൈലുകള�ോ
ന്റെ ഒരു സിനിമ ; ഇതിൽ ഫ�ൊട്ടോ
ളം മനുഷ്യർ നടന്നു.
നായകൻ കാല�ൊടിഞ്ഞ
അവരുടെ വിണ്ട പാദ ഗ്രാഫറായ
അവസ്ഥയിൽ വീട്ടിൽ നിന്നും പുറത്ത്
ങ്ങൾ വരച്ച ഇന്ത്യയെ പ�ോകാനാകാതെ ക്യാമറയും പിടിച്ച്
ഒരു ഫ�ൊട്ടോഗ്രാഫർ ജനലരികിൽ ഇരിക്കുമായിരുന്നു) അവ
ഫ�ൊട്ടോഗ്രാഫർ
മറ്റൊരു ക�ോണിലൂടെ സ്ഥയിലൂടെയാണ്
ആ വേളയിൽ കടന്ന് പ�ോയത്. സാ
ന�ോക്കുന്നു.
മൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളിലെ ഫ�ോട്ടൊഗ്രഫി

haikuharis@gmail.com
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ഫ�ോറങ്ങളിൽ പലതും ല�ോക്ഡൗൺ
വേളയിൽ ഫ�ൊട്ടോഗ്രാഫുകൾ എടുത്ത്
"ല�ോക്ഡൗൺ ഡയറികൾ " എന്ന
പേരിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ പ്രേരി
പ്പിച്ചു. അതിയായ നിരാശയിലാണ്ട്
പ�ോയ ഫ�ൊട്ടോഗ്രാഫർമാരിൽ കുറേ
പേർക്കെങ്കിലും അത�ൊരു പിടിവള്ളി
യായി ത�ോന്നിയത് ക�ൊണ്ടോ എന്തോ
ഈ ഫ�ോറങ്ങളിലെല്ലാം വീട്ടിലുള്ള
വരുടെയും വളർത്തുമൃഗങ്ങളുടെയും
ത�ോട്ടത്തിലെ ഇലകളുടെയും പുഷ്പങ്ങ
ളുടെയും ശത കണക്കിന് ചിത്രങ്ങൾ
അപ് ല�ോഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ദൃശ്യപരമായ

വ്യത്യസ്തതയ�ോ സൃഷ്ടിപരമായ വ്യതി
രിക്തതയ�ോ പുലർത്താത്തവയായിരു
ന്നു ഇവയിൽ ഭൂരിപക്ഷവും .
പുറത്ത് അസ്വസ്ഥത പടർന്ന്
പിടിക്കുകയായിരുന്നു. ല�ോക്ക് ഡൗൺ
തുടങ്ങി ഒരു മാസമായത�ോടെ ആളു
കൾക്ക് ജീവിതം മുൻപ�ോട്ട് ക�ൊണ്ടു
പ�ോകാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവപ്പെട്ട്
തുടങ്ങി.
ഇന്ത്യയുടെ പല നഗരങ്ങളിലാ
യി മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും
കുടിയേറിയിരുന്ന ലക്ഷക്കണക്കിന്
ത�ൊഴിലാളികൾ ത�ൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെ
ട്ടത�ോടെ തീവ്രമായ അന്യതാബ�ോ
ധത്തിനടിമപ്പെടുകയും ആയിരക്കണ
ക്കിന് കില�ോമീറ്ററുകൾ അകലെയുള്ള
തങ്ങളുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് കാൽനട
യായി മടങ്ങാനും ആരംഭിച്ചു. ഒഴിഞ്ഞ
കീശയും മടിശ്ശീലയും വയറുമായി
ക്രുദ്ധമായി സംസാരിക്കുന്ന മധ്യവേ
നൽക്കാല സൂര്യന് കീഴിലൂടെ വിണ്ടു
കീറിയ പാദങ്ങളുമായി അവർ നടന്നു.
വരുംകാലങ്ങളിൽ ഒരുപക്ഷെ "ദി
ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ മൈഗ്രൻറ് മാർച്ച് "
എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ടേക്കാവുന്ന
ഈ മഹാപ്രസ്ഥാനിക പർവ്വം ഒരു
മഹാദുരന്തമായി പര്യവസാനിച്ചതിൽ
ആകസ്മികത തെല്ലുമുണ്ടായിരുന്നില്ല.
മുഖ്യധാരയിലുള്ള പത്രങ്ങളും
വാർത്താ ചാനലുകളും , ഭരണകൂടത്തി

All Railroads lead to Aurangabad (56 x 44 inches)

തിരക്കൊഴിഞ്ഞ
റെയിൽ പാതകളും
എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് മടങ്ങു
ന്ന ദരിദ്രരെ ക�ൊണ്ട്
നിറഞ്ഞു. പാതകളെ
ല്ലാം വൈകാതെ മരണ
ത്തിലേയ്ക്കുള്ള എക്സ്പ്രസ്സ്
ഹൈവേകളായി മാറി.
നടക്കുന്നവർ പാതയ�ോ
രങ്ങളിൽ മരിച്ച് വീണു
ക�ൊണ്ടിരുന്നു.

ന്റെ ഭീഷണിയ്ക്ക് വഴങ്ങി ഈ മനുഷ്യ
രെയും അവർ സൃഷ്ടിച്ച വാർത്തയെയും
തീർത്തും അവഗണിച്ചു .സാമൂഹ്യമാധ്യ
മങ്ങളിലെ ചിലരിട്ട പ�ോസ്റ്റുകളിലൂടെ
യാണ് ഈ വാർത്ത ആളുകളറിഞ്ഞു
തുടങ്ങിയത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുക
ളാണ് ദുരിതത്തിന്റെയും വറുതിയുടെയും
കയത്തിൽ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന്
കൂടുതൽ ആളുകൾ അറിഞ്ഞു തുടങ്ങി
യത�ോടെ മുഖ്യധാരാ മാധ്യമങ്ങൾക്കും
ഇത�ൊരു വാർത്ത ആക്കേണ്ടതായി
വന്നു. അവർ അതിന് നിർബന്ധിത
രായി എന്ന് പറയുന്നതാവും കൂടുതൽ
ഉത്തമം. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ദരിദ്രരായ
ഈ വിഭാഗത്തിൽ ദലിതരായിരുന്നു
ഭൂരിപക്ഷവും. ഈ വിഭാഗങ്ങള�ോടുള്ള
ഭരണകൂടത്തിന്റെയും അത് ഉൾക്കൊ

ള്ളുന്ന ഭരണസംവിധാനങ്ങളുടെയും
നിസ്സംഗതയും കഠിനമായ വെറുപ്പും
അനുഭവിപ്പിച്ച ദിനങ്ങളായിരുന്നു കട
ന്നുപ�ോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്.
ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാന വീഥികളും
ട്രെയിൻ സർവീസില്ലാത്തതിനാൽ
തിരക്കൊഴിഞ്ഞ റെയിൽ പാതകളും
എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് മടങ്ങുന്ന ഈ
ദരിദ്രരെ ക�ൊണ്ട് നിറഞ്ഞു. പാതകളെ
ല്ലാം വൈകാതെ മരണത്തിലേയ്ക്കുള്ള
എക്സ്പ്രസ്സ് ഹൈവേകളായി മാറി. നട
ക്കുന്നവർ പാതയ�ോരങ്ങളിൽ മരിച്ച്
വീണുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
ഔറംഗബാദിനടുത്ത് വിശന്ന്
തളർന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ രാത്രി
യായത�ോടെ തീവണ്ടികള�ോടാത്ത
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റയിൽപാതയിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങി
പ്പോയി. രാജ്യത്ത് ചരക്ക് നീക്കം
തുടരുന്നുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അവ
ക�ൊണ്ടുപ�ോയിരുന്ന ചരക്ക് വണ്ടി
ഗതാഗതം പൂർണ്ണമായും നിലച്ചിരുന്നി
ല്ല. ഗാഢ നിദ്രയിലാണ്ടിരുന്നവരുടെ
മുകളിലൂടെ രാത്രിയിൽ പാഞ്ഞുപ�ോയ
ചരക്ക് വണ്ടി ഒപ്പം ക�ൊണ്ട് പ�ോയത്
പതിനേഴ് ജീവനുകളെയാണ്.
മന്ത്രിമാരും നേതാക്കളും പ�ൊടുന്ന
നെ ഉണർന്നു. തീവണ്ടി പ�ോകേണ്ട
പാളങ്ങളില�ൊക്കെ കിടന്നാൽ
മരിക്കാതെ വേറെയെതാണ് സംഭവി
ക്കുക എന്ന് രാജ്യത്തെ പൗരന്മാര�ോട്
അവർ ആരാഞ്ഞു. അപ്പോഴും എന്ത്
ക�ൊണ്ടാണ് ഇത്രയും പൗരന്മാരെ
നടത്തി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതെ അവർക്ക്

ഗതാഗത സൗകര്യം ഒരുക്കാത്തതെന്ന്
മാധ്യമങ്ങൾ അവര�ോട് ച�ോദിച്ചില്ല.
തങ്ങള�ോട് അങ്ങനെയ�ൊരു ച�ോദ്യം
ച�ോദിക്കപ്പെടാത്തത് ക�ൊണ്ട് അവരാ
കട്ടെ മറുപടി പറഞ്ഞുമില്ല. എല്ലാവരും
ഏറെ രസിച്ച് കണ്ടുക�ൊണ്ടിരുന്ന ഒരു
കളിയായിരുന്നു രാജ്യമാകെ അപ്പോൾ
അരങ്ങേറിയിരുന്നത്. അതിൽ കാ
ലാൾപടയാളികൾ മാത്രം ചത്തുക�ൊ
ണ്ടിരുന്നു.

ല�ോക്ഡൗണിലെ കളി

അധികാരമാകുന്ന പന്തിന്റെ പുറകെ
മന്ത്രിമാരും നേതാക്കളും പായുന്നത്
താന്താങ്ങളുടെ വീടുകളിലിരുന്ന്
കയ്യടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും
മരിച്ച് വീഴുന്ന ദരിദ്രർ ര�ോഗവാഹകരാ
ണെന്ന വാർത്ത സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങ

അടഞ്ഞ ല�ോകത്തിന്റെ ഛായാപടങ്ങൾ
ശരീരത്തിൽ നിന്നും
വസ്ത്രങ്ങൾ നിർബന്ധി
തമായി ഉരിഞ്ഞെടു
ക്കപ്പെടുന്നത് പ�ോലെ
രാജ്യത്തെ പ്രകൃതി
സംരക്ഷണ നിയമ
ങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതാ
നുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്കും
ഇതിനിടയിൽ തുടക്ക
മിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
ര�ോഗത്തെ പ്രതിര�ോ
ധിക്കാൻ ഏർപ്പെടുത്ത
പ്പെട്ട സാമൂഹ്യ അകല
മെന്ന നിയന്ത്രണം, ഒരു
സാധാരണ വേളയിൽ
തെരുവുകളിൽ ഉടലെടു
ക്കുമായിരുന്ന പ്രതിഷേ
ധക്കൂട്ടായ്മകളെയുമാണ്
ഇല്ലാതാക്കിയത്.

ളിൽ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിലുമൂടെയായിരുന്നു
ഇന്ത്യൻമധ്യവർഗ്ഗം ഈ കളിയിൽ
പങ്കെടുത്തത്.
പ�ൊതുമേഖലയിലുള്ള ഗതാഗതം
നിർത്തിവയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു മാസ
ത്തിലേറെയായിരുന്നു. സ്വകാര്യ
വാഹനങ്ങൾക്ക് സംസ്ഥാന അതിർ
ത്തികൾ കടക്കാനുള്ള അനുമതിയും
നിഷേധിക്കപ്പെട്ട സമയമായിരുന്നു.
ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള കലാപ്ര
വർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ
അത് ഈ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെ അവഗ
ണിക്കുന്ന ഒരെണ്ണമായിക്കൂടാ എന്ന
ഒരു ചിന്ത എന്നെ അപ്പോഴേക്കും
പിടികൂടിയിരുന്നു.
റയിൽവേയിൽ ജ�ോലിയെടുത്തിരു
ന്ന കാലത്ത് പാലക്കാടിനും ക�ോയമ്പ
ത്തൂരിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു അതിർത്തി
പ്രദേശമായ വാളയാറിലെ അന്യസം
സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും കുടിയേറിയിരു
ന്ന ഒരു കൂട്ടം ത�ൊഴിലാളികളെക്കുറിച്ച്
ഞാൻ ഒരു ഡ�ോക്യുമെന്ററി പ്രോജക്ട്
ചെയ്തിരുന്നു.
പെട്ടെന്നായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരു
വെളിവുണ്ടായത്.
ഏറ്റവും ചെറിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ള
ഒരു ജീവിതവും തേടി ദൂരെയുള്ള ഏത�ോ
ഒരു നഗരത്തിലേയ്ക്ക് കുടിയേറി, ഒന്നും
നേടാനാകാതെ, ഉള്ളതും കൂടി തുലച്ച്
ഹതാശയരായി സ്വന്തം ഗ്രാമത്തിലേ

യ്ക്ക് മടങ്ങുന്ന വഴിയിൽ ചത്ത് വീഴുന്ന
ഈ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യരുടെ
കണ്ണുകളിലെ അതേ ദൈന്യതയും
വിഹ്വലതയുമായിരുന്നു ഒരു ദശകത്തി
ന് മുൻപ് വാളയാറിലുള്ള തമിഴരുടെ
കണ്ണുകളിലും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നത്.
അല്ല... രാജ്യത്തെവിടെയുമുള്ള
കുടിയേറ്റക്കാരിൽ കുറച്ച് കാലമായി
ജീവിതം കൈവിട്ട് പ�ോകുമ്പോൾ
ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഭീതിയാണ് നിറഞ്ഞു
നിന്നിരുന്നത്.
തങ്ങൾക്കും കുടുംബത്തിനും
ഭേദപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതവും തേടി
മനുഷ്യസഹജമായ വാഞ്ഛയ�ോടെ
ആയിരക്കണക്കിന് കില�ോമീറ്ററുകൾ
താണ്ടി എവിടെയുമെത്തിപെടാതെ
ഭരണകൂടത്താൽ കൈവിടപ്പെട്ട ഈ
മനുഷ്യർക്ക് വാളയാറും ഔറംഗബാദും
വ്യത്യസ്തമായ ഇടങ്ങളല്ലാ.
പെട്ടെന്നുണ്ടായ ആ വെളിച്ചത്തിൽ
മുൻപെടുത്ത ഫ�ൊട്ടൊഗ്രാഫുകൾ
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി അന്നും ഇന്നും
എപ്പോഴും കുടിയേറ്റക്കാരും അഭയാർ
ത്ഥികളും അനുഭവിക്കുന്ന തീക്ഷ്ണമായ
യാഥാർഥ്യത്തെ ഇപ്പോൾ ഈ
പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ തുണയി
ല്ലാതെ അവർക്ക് നടത്തേണ്ടിവരുന്ന
കനലാട്ടവുമായി ഇണക്കുന്ന കലാസൃ
ഷ്ടികൾ ചെയ്യാനാകും എന്ന് ഞാൻ
തിരിച്ചറിഞ്ഞു. കാലത്തിന്റെ രണ്ട്

Edifice with four carefully carved pillars (88 x 44 inches)
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Les Demoiselles d'Grand Road (36 x 24.5 inches)

മുഹൂർത്തങ്ങളിലുള്ള അവരെ അടിമത്വ
ത്തിന്റെ നേർത്തതും എന്നാൽ പ�ൊട്ടാ
ത്തതുമായ നൈല�ോണിന്റെ ഒരു ബല
മേറിയ ചരട് കൂട്ടിയിണക്കിയിരുന്നു.
കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഫ�ൊട്ടൊഗ്രാഫുക
ളിലെ മനുഷ്യരും വടക്കേ ഇന്ത്യയിലെ
മരണവീഥികളിൽ ചത്തൊടുങ്ങിയി
രുന്നവരും ജീവിതത്തിൽ വന്നുപെട്ട
തീവ്രപരാജയത്തിന്റെ അപമാനം പങ്ക്
വയ്ക്കുന്നവരായിരുന്നു.
ജനങ്ങളറിയാത്ത ഒരുപാട് കാര്യ
ങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളുടെ നിശ്ശബ്ദതയെ
മറയാക്കി ഭരണകൂടം കൃത്യതയ�ോടെ
നടപ്പാക്കുന്ന ഒരു കാലവും കൂടിയായി
രുന്നു അത്. പ്രതിബദ്ധതയും ധർമ്മവും
കൈവിടാത്ത ചുരുക്കം പത്രപ്രവർത്ത
കരിലൂടെ വാർത്തകൾ പുറത്തെത്തി.
ല�ോക്ഡൗണിന്റെ നിഴൽപ്രദേശത്തി
ലരങ്ങേറിയ സംഭവങ്ങളുടെ തിളനില
രാജ്യത്തിന്റെ പ്രകൃതിസമ്പത്തിനെ
പാടെ നശിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തമായതാ
ണെന്ന ഞെട്ടലിലേക്കാണ് നാം
പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വിട്ടുണർന്നത്.
ര�ോഗത്തെ പ്രതിര�ോധിക്കാൻ ഏർപ്പെ
ടുത്തപ്പെട്ട സാമൂഹ്യ അകലമെന്ന നി
യന്ത്രണം ഒരു സാധാരണ വേളയിൽ
തെരുവുകളിൽ ഉടലെടുക്കുമായിരുന്ന
പ്രതിഷേധക്കൂട്ടായ്മകളെയുമാണ് ഇല്ലാ
താക്കിയത്.
ശരീരത്തിൽ നിന്നും വസ്ത്രങ്ങൾ
നിർബന്ധിതമായി ഉരിഞ്ഞെടുക്കപ്പെടു
ന്നത് പ�ോലെ രാജ്യത്തെ പ്രകൃതിസംര
ക്ഷണ നിയമങ്ങൾ മാറ്റിയെഴുതാനുള്ള
ശ്രമങ്ങൾക്കും ഇതിനിടയിൽ തുടക്ക
മിട്ട് കഴിഞ്ഞിരുന്നു . അവസാനത്തെ
നൂലും അഴിച്ചെടുക്കാൻ കാത്തിരിക്കു
ന്ന പീഡകരുടെ കാമാർത്തങ്ങളായ
കഴുകൻ കണ്ണുകൾക്ക് മുൻപിലേക്കാണ്
പ്രകൃതിദേവിയെന്ന സ്ത്രീസങ്കൽപ്പത്തെ
അവളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഭരണകൂടം
തന്നെ ഇട്ടെറിഞ്ഞു ക�ൊടുത്തിരിക്കു
ന്നത്.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട
ആറ് പ്രകൃതിസംരക്ഷണ നിയമങ്ങളാ
ണ് നൂറിൽ കൂടുതൽ ഭേദഗതികള�ോടെ
മാറ്റിമറിക്കപ്പെടാൻ പ�ോകുന്നത്.
രാജ്യത്തെ സാധാരണ പൗരന്മാർ
ല�ോക്ഡൗണിന്റെ ചൂടിൽ വെന്തുരുകി
മരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രകൃതിയെയും
അതിലെ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെയും
പൂർണ്ണമായി നശിപ്പിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ
നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഔദ്യോഗിക
നയത്തിന്റെ രൂപരേഖ നേപഥ്യയിൽ
ഒരുങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ബില്ലിൽ
നിന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള രേഖകൾ ഒരു
ആക്ട് ആകാൻ ഏറെ കാലമ�ൊന്നും
എടുക്കുകയില്ല എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ
ഒരു ജനതയാണ് നമ്മുടേത്. അട്ടിമ

അടഞ്ഞ ല�ോകത്തിന്റെ ഛായാപടങ്ങൾ

റിക്കപ്പെടാൻ പ�ോകുന്ന ആറ് നിയ
ങ്ങള�ൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാര്യത്തിന്റെ
ഗൗരവം മനസ്സിലാകും.
1) പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നിയമം,
1986
2) വനസംരക്ഷണ നിയമം, 1980
3) വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം ,
1972
4) ജല മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ
നിയമം, 1974
5) അന്തരീക്ഷ വായു മലിനീകരണ
നിയന്ത്രണ നിയമം, 1981
6) ഇന്ത്യൻ വന നിയമം, 1927

അതിവേഗത്തിലാകും നമ്മുടെ
പ്രകൃതിയും അത് നമുക്കൊരുക്കുന്ന
സംരക്ഷണവും മറഞ്ഞ് ഇല്ലാതാവുക.
ചമയവും ഉടുത്തുകെട്ടും ക�ൊണ്ട് മുഖരി
തമായിരുന്നു നേപഥ്യ. തിരശീലയ്ക്കിപ്പു
റമിരുന്ന നമ്മള�ോട് ആട്ടക്കഥ മാറിയ
ത�ൊന്നും സംഘാടകർ അറിയിച്ചില്ല.
മന്ദിരത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്ന
മന�ോഹരമായി കടഞ്ഞെടുത്ത
നാല് തൂണുകളും നീതിപൂർവ്വമല്ലാത്ത
ഇടപെടലുകളുടെ ഭാരം താങ്ങാനാ
കാതെ ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്നു. അവയിലെ
ക�ൊത്തുപണികളുടെ സൗന്ദര്യം തെല്ല
കലത്ത് നിന്നും ആസ്വദിക്കുകയാണ്
രാജ്യസ്നേഹികളായ പൗരന്മാരുടെ
ഒരേയ�ൊരു ധർമ്മമെന്ന് ഭരണകൂടം
ഇടവേളയില്ലാതെ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിച്ച്
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിമന�ോഹരമായ
ശൈലിയിൽ ക�ൊത്തിയെടുക്കപ്പെട്ടിരി
ക്കുന്ന തൂണുകളിലെ രൂപങ്ങളുടെ മാസ്മ
രികത യവന കഥകളിലെ നാവികരെ
തങ്ങളുടെ മന�ോഹരങ്ങളായ ഗാന
ങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാക്കി കപ്പലുകളെ
നിയന്ത്രണം തെറ്റിച്ച് പാറകളിൽ
ഇടിപ്പിച്ച് ക�ൊന്നുകളഞ്ഞ സൈറനുക
ളെ പ�ോലെ ഭൂരിഭാഗം മനുഷ്യരെയും
വഴിതെറ്റിച്ചു. തൂണുകൾ തകർന്ന്
മന്ദിരം വീണേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞവരെ
ദേശദ്രോഹികളെന്ന് മുദ്രകുത്തി ഭരണ
കൂടം തടവറയിലേക്കയച്ചൂ.
ല�ോക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന
ദിവസങ്ങളിൽ നൂറ�ോളം പത്രപ്രവർ
ത്തകരും രാഷ്ട്രീയപ്രവർത്തകരുമാണ്
തുറങ്കിലടയ്ക്കപ്പെട്ടത്.
ചുവന്ന പരവതാനിയുടെ പ്രതല
ത്തിൽ, നുണകളുടെയും കെട്ടുകഥക
ളുടെയും രസത്തിലൂറിയ ഒരു വിശ്വ
സനീയമായ നുണ ഭംഗിയേറിയതും
പ്രകാശപൂരിതവുമായ ഒരു ഷ�ോക്കേ
സിൽ നമുക്ക് കണ്ട് രസിക്കാനും
അത്ഭുതം കൂറാനും കയ്യടിച്ച് ആസ്വദി
ക്കാനുമായി ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്നു.

ഹരിഹരൻ സുബ്രഹ്മണ്യൻ

പാലക്കാടിനടുത്തുള്ള പല്ല

സേനയിൽ ജനനം. ചിത്ര
കാരനായി എൺപതുകളുടെ
തുടക്കത്തിൽ കലാപ്രവർത്ത
നം തുടങ്ങിയ ഇദ്ദേഹം 1989
ൽ ഫ�ൊട്ടൊഗ്രാഫിയിലേയ്ക്ക്
ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു. 1982 മുതൽ
1986 വരെയും പിന്നീട് 1989
ലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പെയിന്റി
ങ്ങുകൾ കേരള ലളിതകലാ
അക്കാദമിയുടെ വാർഷിക
പ്രദർശനങ്ങളിലേയ്ക്ക് തിര
ഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വിദേശത്തും ഇന്ത്യയിലു
മായ പത്രമാസികകളിൽ
ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ�ൊട്ടൊഗ്രാ
ഫുകൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അന്തര്ദേശീയവും ദേശീയവു
മായ അവാർഡുകൾ കരസ്ഥ
മാക്കിയിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ
സൃഷ്ടികൾ ജർമ്മനിയിലെ
വുൾഫെനിലും അബുദാബിയി
ലും ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങളിലും
പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 2019
ലെ കേരള ലളിതകലാ അക്കാ
ദമിയുടെ ഫ�ൊട്ടൊഗ്രഫി
അവാർഡുകൾ നിർണ്ണയിച്ച
മൂന്നംഗ ജൂറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടി
രുന്നു. ഇപ്പോൾ പാലക്കാട്
നഗരത്തിൽ താമസിക്കുന്നു.
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Receding Landscapes (48 x 49 inches)

പരവതാനിയുയർത്തി ന�ോക്കുമ്പോ
ഴാണ് ദൃഷ്ടിപഥത്തിൽ നിന്നും തുടച്ച്
മാറ്റപ്പെട്ട വൃത്തികെട്ടതും ഭീഭത്സവും
മനസ്സിലാക്കാൻ പ്രയാസവുമുള്ള ഉണ്മ
അടിച്ച് കൂട്ടപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് നാം
കാണുക.
രാജ്യം വില്ക്കപ്പെടുകയാണ്. വമ്പിച്ച
വിലക്കിഴിവുള്ള വില്പനയാണ്. രാജ്യ
ത്തെ ത�ൊഴിലാളികളെയും സ്ത്രീക
ളെയും വനങ്ങളെയും അവയ്ക്കടിയിലെ
ധാതുശേഖരത്തെയും അങ്ങാടിയിൽ
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നിരത്തിവച്ചിരിക്കുന്നു.
ല�ോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലേല
ത്തിന്റെ ചുറ്റികയ്ക്ക് കീഴിൽ ഊർദ്ധ്വ
ശ്വാസം വലിക്കുന്ന ലേലവസ്തുക്കൾ
നാം തന്നെയാണ്.
ക്യാമറയിലൂടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്ക
പ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിബിംബം മാത്രമല്ല
ഒരു ഫ�ൊട്ടൊഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ
ത് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റായ
റ�ൊണാൾഡ് റീഗന�ോട് "അവനവന്റെ
രാജ്യത്തെ പ്രകൃതിസമ്പത്ത് സംരക്ഷി

ക്കാനായി അവിടത്തെ സർക്കാര�ോട്
പ�ോരടിക്കേണ്ടി വരുന്നുവെന്നുള്ളത്
എത്ര അവജ്ഞ ഉണർത്തുന്ന ഒരു
കാര്യമാണ് " എന്ന് തറപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ
പ്രശസ്ത അമേരിക്കൻ ഫ�ൊട്ടൊഗ്രഫ
റായ ആൻസൽ ആഡംസ് ആണ്.
ഫ�ൊട്ടൊഗ്രഫിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആ
പ്രതിപാദനത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇതും
ചേർത്തിരുന്നു.
"നിങ്ങൾ ഫ�ൊട്ടൊഗ്രഫി എന്ന
കർമ്മത്തിലേർപ്പെടുമ്പോൾ അതി

അടഞ്ഞ ല�ോകത്തിന്റെ ഛായാപടങ്ങൾ

The Coloured Regimen of Social Distancing

ലേയ്ക്ക് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുള്ള
ചിത്രങ്ങളും നിങ്ങൾ വായി
ച്ചിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളും നിങ്ങൾ
ശ്രവിച്ചിട്ടുള്ള സംഗീതവും
നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ള
മനുഷ്യരും ...ഇവരെയെല്ലാം
നിങ്ങൾ അതിലേയ്ക്ക് ആവാ
ഹിച്ച് ക�ൊണ്ടുവരും."

ഇവയെല്ലാം കൂടാതെ, ല�ോക്ഡൗൺ
ദിനങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ മാധ്യമങ്ങളിൽ
സാധാരണ മനുഷ്യർ പങ്ക് വച്ച ദുരിത
പൂർണ്ണങ്ങളായ ദൃശ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു
ചരിത്രവും ഈ സൃഷ്ടികളിൽ സമന്വയി
പ്പിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.
രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രയാണ
പാത ഇരുൾ നിറഞ്ഞതാണ്. ഒരു

പക്ഷെ, നാമിപ്പോൾ പാടുന്ന പാട്ടുക
ളും ആ ഇരുളിനെക്കുറിച്ചുള്ളതാകാം.
നാമെടുക്കുന്ന ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫുകളുടെ
ഹിസ്റ്റഗ്രാമിനും ഇടത് വശത്തേയ്ക്ക്
ഒരു ചായ്വുണ്ടായേക്കാം. ഇരുളും
നിഴലും കൂടുതലുള്ള ഫ�ൊട്ടൊഗ്രാഫുക
ളുടെ ഹിസ്റ്റോഗ്രാമുകൾക്ക് എപ്പോഴും
അങ്ങനെയ�ൊരു ചായ്വുണ്ട്
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"All European tradition, Marxism
included, has conspired to defy the
natural order of all things. Mother
Earth has been abused, the powers
have been abused, and this cannot
go on forever. No theory can alter
that simple fact. Mother Earth will
retaliate, the whole environment will
retaliate, and the abusers will be
eliminated. Things come full circle,
back to where they started. That's
revolution."
- റസ്സൽ മീൻസ്
(Russell Charles Means. American
actor, Oglala Lakota activist for the
rights of Native American people and
libertarian political activist)

സ

മകാലീന കേരളത്തിൽ ഗ�ോത്ര
മേഖലകളിൽ ചിത്രമെഴുത്ത് വളരെ
അപൂർവ്വമാണ്, ഇന്ത്യയിലെ ഇതര
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഗ�ോത്രമേഖല
കളിൽ നിന്നുള്ള ചിത്രമെഴുത്തിനെ
അപേക്ഷിച്ച്. ഗ�ോണ്ട് (Gond ) വാർളി
(Warli) തുടങ്ങിയ ല�ോകപ്രശസ്തമായ
ഗ�ോത്ര ചിത്രകലാ പാരമ്പര്യങ്ങൾ
ഉള്ള നാടാണ് ഇന്ത്യ. കേരളത്തിൽ
ഇത്തരത്തിൽ ശക്തമായ ഗ�ോത്ര ചിത്ര
ങ്ങൾ മുമ്പ് നിലനിന്നിരുന്നോ എന്നും
അറിയില്ല. എന്നാൽ ചില ചരിത്ര
പഠനരേഖകളിൽ ഇത്തരം ചിത്രകലാ
രീതികൾ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ഇന്ത്യൻ ആധുനിക ചിത്രകലാ
ല�ോകത്തേക്ക് ഗ�ോത്രമേഖലകളിൽ
നിന്ന് ജങ്ക സിംഗ് ശ്യാം ( Jangarh
Singh Shyam,Gon ) ബജ്ജു ശ്യാം
(Bhajju shyam) ദുർഗാ ബായ് വ്യാം
(Durgabai Vyam ) വാർളി ചിത്രകാര
നായ ജീവസ�ോമ മാഷേ ( Jivya soma
mashe) തുടങ്ങി നിരവധി പ്രതിഭാ
ശാലികൾ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ജംഗർ
സിംഗ് ശ്യാം ആദ്യമായി പേപ്പറും
കാൻവാസും ഉപയ�ോഗിച്ച് ചിത്രങ്ങൾ
വരച്ച ഗ�ോണ്ട് ചിത്രകാരനാണ്.
അവരുടെ പരമ്പരാഗത ചിത്ര രീതിയെ
നവീകരിക്കാൻ പുതിയ കാലത്തേക്ക്
കണ്ണി ചേർക്കാൻ കഴിഞ്ഞവർ.
എങ്കിലും സമകാലീന ഇന്ത്യൻ അവ
സ്ഥയിലേക്ക് തന്റെ കലാരൂപത്തെ
ശക്തമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ രൂപമായി
അവതരിപ്പിക്കാൻ ഗ�ോത്രകലാകാ
രൻമാർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന
ച�ോദ്യം പ്രസക്തമാണ്. പരിഷ്കൃത
ല�ോകത്തിന്റെ കൗതുകവും വിൽപ്പന
ചരക്കുമല്ലാതെ ഗ�ോത്രകല അതർഹി
ക്കുന്ന പ്രാധാന്യത്തോടെ ഇന്ത്യൻ
സമൂഹത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടില്ല.
(സ്വാമിനാഥനെപ്പോലുള്ള കലാകാ
രൻ, ഭാരത് ഭവൻ പ�ോലുള്ള കലാകേ
ന്ദ്രം അവിടെ ഉള്ള ഗ�ോത്ര മ്യൂസിയം;
ഇങ്ങനെ ഒറ്റപ്പെട്ട ശ്രമങ്ങളാണ് ഈ
കൗതുകങ്ങൾ പ�ോലുമുണ്ടാക്കിയത്.)
പുതിയ കാലത്ത് ആദിവാസി ഗ�ോത്ര
സമൂഹങ്ങൾ വലിയ വെല്ലുവിളികൾ
നേരിടുന്നുണ്ട്. സ്വന്തം നിലനില്പു
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തന്നെ അപകടത്തിലായ, ഭൂമിയിലും
ആകാശത്തിലുമല്ലാതെ ത്രിശങ്കുവിൽ
ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥയി
ലാണ് പലരും. വൈവിദ്ധ്യത്തെ
നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു മത വർഗ്ഗീയ
തയുടെയും ബാഹ്യല�ോകത്തിന്റെ
നിഷ്ക്കരുണമായ കടന്നുകയറ്റത്തി
ന്റെയും ബലിയാടുകളായി അവർ
ഒടുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
കേരളത്തിൽ ഗ�ോത്രമേഖലയിൽ
നിന്ന് വരുന്ന ചിത്രകാരൻമാരിൽ
ശ്രദ്ധേയനാണ് എ.ആർ രമേഷ്.
ആധുനിക കാലത്തെ കേരളത്തിലെ
ഗ�ോത്രജീവിതങ്ങൾ കരുണയറ്റ
കയ്യേറ്റങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് നാശ�ോൻമുഖ
മായിരിക്കുന്നു. കുടിയേറ്റ ജനത മാറ്റി
വരച്ച ഒരു പരിമിത ജീവിതമാണ്
ഇന്നവർ ജീവിച്ചു തീർക്കുന്നത്.
എന്നാൽ വളരെ അപൂർവ്വം പേർ ഈ
കുത്തൊഴുക്കിനെ ചെറുത്തു നിൽ
ക്കുന്നുണ്ട്. രമേഷും ഇത്തരത്തിൽ
ചെറുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. വയ
നാട്ടിലെ ഗ�ോത്ര ജനതക്കിടയിൽ
അപൂർവ്വമായ ചിത്രമെഴുത്താണ്
രമേഷിന്റെ തട്ടകം. കുടുംബപരമായി
കാർഷികവൃത്തിയും നായാട്ടുമാണ്
ജീവന�ോപാധി. രമേഷിന്റെ ഓർമ്മ
യിൽ വീടലങ്കരിക്കാനും മറ്റും വരച്ചി
രുന്ന ചുവന്ന മണ്ണും വെളുത്ത മണ്ണും
ക�ൊണ്ടുള്ള പാറ്റേണുകൾ മാത്രമാണ്
അവരുടെ ഇടയിലെ ചിത്രരചന.
മുൻ മാതൃകള�ോ, കണ്ടു പരിചയമ�ോ
ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും രമേഷ് നിരന്തരം
വരച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
വയനാട്ടിലെ കാട്ടുനായ്ക്ക, പണിയ,
കുറുമ, കുറിച്യ തുടങ്ങിയ വിഭാഗക്കാ
രുടെ ജീവിത രീതികൾ, ഉത്സവ
ങ്ങൾ, ആചാരങ്ങൾ, സവിശേഷമായ
ഭൂപ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവ ലളിതവും
സവിശേഷമായ വർണപ്രയ�ോഗ
ങ്ങളാൽ, രേഖാ പ്രയ�ോഗങ്ങളാൽ
വ്യതിരക്തമായ ശൈലിയിലും
രമേഷ് വരച്ചെടുക്കുന്നു.ഗ�ോത്രകലയു
ടെ തനിമയും ലാളിത്യവും സൂക്ഷി
ക്കുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം സമകാലീന
ല�ോകത്തേക്ക് കാഴ്ചയെ, കലയെ
ബന്ധിപ്പിക്കുവാനും രമേഷിന് അനാ
യാസമായി സാധിക്കുന്നു.
രമേഷ് വരക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും
അവർ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്ന പ്രകൃതി
യുമായി ഗാഢമായി ചേർന്നു കിടക്കു
ന്ന ജീവിതം തന്നെയാണ്. അധി
നിവേശം പല രൂപത്തിൽ, ഭൂമി
കയ്യേറിയും, ചാരായവും കഞ്ചാവും
ക�ൊടുത്ത് ലഹരിക്കടിമകളാക്കി,
സ്ത്രീകളെ വ്യഭിചാര കമ്പോളത്തിലേ
ക്ക് നിർദ്ദയം തള്ളിയിട്ട് ജീവിതം
തകർത്തപ്പോഴും അവർ കെടാതെ

< എം.ആർ. രമേഷിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ >

അധിനിവേശം പല
രൂപത്തിൽ, ഭൂമി
കയ്യേറിയും ലഹരി
ക്കടിമകളാക്കിയും
ജീവിതം തകർത്തപ്പോ
ഴും അവർ കെടാതെ
സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ലളിത
സുന്ദരമായിരുന്ന ജീവി
തത്തെ രമേഷ് ബ�ോധ
പൂർവ്വം ചിത്രങ്ങളാക്കി
നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക്
വെയ്ക്കുന്നു.
സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ലളിത സുന്ദരമാ
യിരുന്ന ജീവിതത്തെ രമേഷ്
ബ�ോധപൂർവ്വം ചിത്രങ്ങളാക്കി
നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക് വക്കുന്നു.
അതിൽ വിശപ്പടക്കാനുള്ള
നായാട്ടും തലമുറകളായി തുടരുന്ന

ആചാരങ്ങളും പരിമിതമായ വീട്ടുപക
രണങ്ങളും നായാട്ടിനുള്ള ആയുധങ്ങ
ളും പിതൃപരമ്പരകളുടെ ആത്മാക്കളും
നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പരിഷ്ക്കാരത്തിനും
പുര�ോഗതിക്കും മായ്ച്ചു കളയാനാകാ
ത്തത്.
രമേഷ് വരക്കുന്ന പ്രകൃതി
നിബിഡ വനങ്ങളും നീർച്ചാലുകളും
കാട് ഒളിപ്പിച്ച കുടിനീർ ശേഖരവും
മരങ്ങൾക്കിടയിൽ മാറിമറിയുന്ന
ആകാശവും, മൺപുറ്റുകൾ, മുൾച്ചെ
ടികൾ, വയൽ തുടങ്ങിയവയാണ്.
ഈ പ്രകൃതിവരപ്പുകൾ നിലവിലുള്ള
കേരളത്തിലെ കാൽപ്പനിക പ്രകൃതി
ചിത്രരചനാ രീതിയുടെ സൗന്ദര്യശാ
സ്ത്രത്തെ ച�ോദ്യം ചെയ്യുന്നു.
ഗ�ോത്രകലയുടെ പരിമിതവൃത്ത
ത്തിനു പുറത്തേക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ
ചിത്രമെഴുത്തായി രമേഷിന്റെ കലമാ
റുന്നു, അത് ഗ�ോത്രകലയല്ല കലാഗ�ോ
ത്രത്തിലെ തിരുത്തുകളാകുന്നു.
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Im«nte¡v
t\m¡n
hc¡p¶p
രമേഷ് എം.ആർ.
ദൈവങ്ങളുടെ
കലണ്ടർ ചിത്ര
ങ്ങൾ ന�ോക്കി
വരച്ചു. മദർ തെരേ
സയെയും ഗാന്ധി
ജിയെയും ന�ോക്കി
വരച്ചു. എന്റെ
ഗ�ോത്രത്തെക്കുറിച്ചും
ഞാൻ കണ്ട
കാഴ്ച്ചകളും ഓർമ്മ
കളിൽനിന്ന്
എടുത്ത് വരച്ചു.
വരയെക്കുറിച്ചും
ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും
രമേഷ് സംസാരി
ക്കുന്നു.
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ഞാ

ൻ വയനാട് ബത്തേരിക്കടു
ത്ത് മുത്തങ്ങയിലെ ഒരു മുള്ളുക്കുറുമ
ക�ോളനിയിലാണ് ജനിച്ചത്. അറുപത്
വീടുകള�ോളം ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ
ക�ോളനിയായിരുന്നു അത്. ഇപ്പോൾ
അത് പത്ത് പതിനഞ്ചു വീടുകൾ മാത്ര
മായി ചുരുങ്ങി. അച്ഛന്റെ വീടായിരുന്നു
അത്. അവർ ജ്യേഷ്ടാനുജൻമാരായി
പത്ത് പേര�ോളം ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവിടെ അവർക്ക് കരഭൂമി കുറവും
വയൽ കൂടുതലുമുണ്ടായിരുന്നു. അതു
ക�ൊണ്ട് അച്ഛൻ അമ്മയുടെ വീതം
കിട്ടിയ തൃക്കൈപ്പറ്റയിലെ മണിക്കുന്ന്
മലയിലേക്ക് താമസം മാറ്റി. അന്ന് കു
റിച്യരും കാട്ടുനായ്ക്കരും വേട്ടയാടുകയും
മീൻ പിടിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു
കാടായിരുന്നു അത്.
എനിക്ക് ഒന്നര വയസ്സുള്ളപ്പോഴാണ്
അച്ഛനും അമ്മയും എന്നെ കാട്ടുനായ്ക്ക
രുടെ കുടിലുകളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് കാടുവെ
ട്ടിതെളിച്ച് കൃഷി തുടങ്ങുന്നത്. കാപ്പി,
കുരുമുളക്, കവുങ്ങ് എന്നിവ വച്ചുപിടി
പ്പിച്ചു. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കുരുമു
ളകും കവുങ്ങും ര�ോഗംവന്നു നശിച്ചു.
കാട്ടുനായ്ക്കരുടെ വീടുകൾ കൂടി വന്നു.
അവരുടെ കുട്ടികളുടെ കൂടെയാണ്
ഞാൻ കളിച്ചു വളർന്നത്. മഴ നനയലും
മരം കയറലും ചെളിയിൽ കളിക്കലും
മുരുക്ക് മരത്തിന്റെ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കി
കളിക്കലും മരവള്ളി ഊഞ്ഞാലിൽ
ആടലുമ�ൊക്കെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ
കളികൾ.

പിന്നീട് നാലാം ക്ലാസ്സ് വരെയുള്ള
ഒരു സ്ക്കൂൾ ഇവിടെ വന്നു. ഇവിടുത്തെ
കുട്ടികൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ക്ലാസ്സുകളിൽ
പ�ോയി പടിപ്പു നിറുത്തും. ഇപ്പോൾ
എല്ലാം മാറി, പ്ലസ് ടു വരെയുള്ള ഒരു
സ്ക്കൂൾ ഇവിടെയുണ്ട്.
കൂലിപ്പണിക്കാരാണ് ഈ പ്രദേശ
ത്തുള്ളവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. അധികവും
കാട്ടുനായ്ക്ക വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടവർ.
ഇടക്ക് അച്ഛന്റെ മുത്തങ്ങയിലെ
വീട്ടിൽ പ�ോകാറുണ്ട്. അവിടെ എല്ലാ
വയലുകളിലും ഏറുമാടങ്ങളുണ്ട്. നൂൽപ്പു
ഴയിൽ പ�ോയി മീൻ പിടിച്ച്, കുളിച്ച്,
കാട്ടിലൂടെ നടന്ന്, ഏറുമാടങ്ങളിൽ
ഉറങ്ങി ഞങ്ങൾ ആഘ�ോഷിക്കുമായി
രുന്നു. അച്ഛന്റെ അച്ഛന�ൊക്കെ അന്ന്
നെൽകൃഷി ചെയ്തിരുന്നു. കൃഷി ചെയ്ത്
കിട്ടുന്ന നെല്ലിന്റെ പകുതിയ�ോളം
സർക്കാരിലേക്ക് ലെവി ക�ൊടുക്ക
ണമായിരുന്നു. അതുക�ൊണ്ട് കാലി
വളർത്തലായിരുന്നു പ്രധാന വരുമാന
മാർഗ്ഗം. അവയെ വളർത്തി വലുതാക്കി
വിൽക്കുക. പാലിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ
ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായി ഉപയ�ോഗിച്ചി
രുന്നു. അന്നത്തെ പ്രധാന പലഹാരം
കല്ലു ദ�ോശയായിരുന്നു. അതിൽ പശു
വിന്റെ നെയ്യ് പുരട്ടി തിന്നും. പിന്നെ
തേൻ. കാലി മേക്കാൻ കാട്ടിൽ പ�ോ
കുമ്പോൾ ഇഷ്ടം പ�ോലെ തേൻ കിട്ടും.
ഓര�ോ വീട്ടിലും അമ്പത�ോളം പശു
ക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പത്ത്
പതിനഞ്ച് എണ്ണത്തിനെ എങ്കിലും
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നരിയും പുലിയും പിടിച്ച് പ�ോകും.
കൂപ്പുകളിൽ കപ്പ കൃഷി ഉണ്ടാകും ഉപേ
ക്ഷിച്ച കേടു കപ്പകൾ ഞങ്ങൾ ഉണ
ക്കിയെടുത്ത് വാട്ട കപ്പയാക്കി ഉപയ�ോ
ഗിക്കും. മുത്താറി കൃഷിയും ചെയ്തിരുന്നു.
നായാട്ടിനു പ�ോയി കിട്ടുന്ന മൃഗങ്ങളുടെ
ഇറച്ചിയും പുഴമത്സ്യവും നന്നായി കിട്ടി
യിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവിടെല്ലാം മാറി.
വീടുകൾ എണ്ണം കുറഞ്ഞു. ഓട് മേഞ്ഞ
വീടുകളും വാർപ്പ് വീടുകളും വന്നു.
II
കുട്ടിക്കാലത്ത് ഞാൻ ചിത്രം വരക്കു
മായിരുന്നെങ്കിലും പ്രീഡിഗ്രി പഠി
ക്കുമ്പോഴാണ് കാര്യമായി വരക്കാൻ
തുടങ്ങുന്നത്. കുട്ടിക്കാലത്ത് ബാലരമ,
പൂമ്പാറ്റ തുടങ്ങിയ ബാലമാസികകളി
ലെ ചിത്രങ്ങളാണ് കൂടുതലും ന�ോക്കി
വരച്ചിരുന്നത്. അന്നൊന്നും ചിത്രകല
ഗൗരവമായി കണ്ടിരുന്നില്ല. പിന്നീട്
പഠനം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ
ഒരു പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥി റെക്കോഡ്
വരക്കാൻ എന്റടുത്ത്വന്നു. പിന്നീട്
ആ പ്രദേശത്തെ എല്ലാ കുട്ടികളുടെയും
റെക്കോഡ് വരക്കുന്നത് ഞാനായി.
ഒരു അമ്പത് റെക്കോഡ് എങ്കിലും
ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്.
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രമേഷിന്റെ പുസ്തകം,
'ത�ോട'യുടെ കവർ

പിന്നീട് ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളുടെ
കലണ്ടർ ചിത്രങ്ങൾ ന�ോക്കി
വരക്കാൻ തുടങ്ങി. മദർ തെരേസ
യെയും ഗാന്ധിജിയെയും ന�ോക്കി
വരച്ചിരുന്നു. ക�ോളനിയിലെ കൂട്ടർ
ഈ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ട് പ്രോത്സാഹി
പ്പിച്ചിരുന്നു. വയനാട്ടിലെ 12 പ്രധാന
സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് ഞാൻ
ന�ോക്കി വരച്ചു. ഒന്നര വർഷമെടുത്തു
ഇത് തീർക്കാൻ. എനിക്ക് പരിചയ
മുള്ള ഒരു ചെക്കൻ ആശുപത്രിയിൽ
കിടന്നപ്പോൾ സിസ്റ്റർമാർ അവന്
യേശുവിന്റെ ജീവിതകഥ വായി
ക്കാൻ ക�ൊടുത്തു. ഞാനത് വായിച്ചു.
ആയിടക്കാണ് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിന്റെ
ഒരു സിനിമയും കണ്ടത്. അങ്ങിനെ
ആദ്യമായി യേശുവിന്റെ ജീവിതത്തി
ലെ പന്ത്രണ്ട് സന്ദർഭങ്ങൾ ഞാൻ
ഭാവനയിൽ നിന്ന് വരച്ചു.
പിന്നീട് എന്റെ ഗ�ോത്രത്തെക്കുറി
ച്ചും ഞാൻ കണ്ട കാഴ്ച്ചകളും ഓർമ്മ
കളിൽനിന്ന് എടുത്ത് വരച്ചു. പെന്നും
പേപ്പറും ആണ് വരക്കാൻ ഉപയ�ോ
ഗിച്ചത്. തൃക്കൈപ്പറ്റയിലെ 'ഉറവ് '
എന്ന സ്ഥാപനത്തിലാണ് ഞാൻ
ആദ്യമായി എന്റെ ഈ ചിത്രങ്ങൾ
കാണിക്കുന്നത്. അതിനു ശേഷം
ക�ോഴിക്കോട് ലളിതകലാ അക്കാ
ദമി ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ പ�ോയി
ചന്ദ്രേട്ടനെ കണ്ടു. ചന്ദ്രേട്ടൻ എന്നെ
ക�ോഴിക്കോട് കിർത്താഡ്സിലേക്ക്
പറഞ്ഞയച്ചു. അവിടുത്തെ മ�ോഹനൻ
സാർ എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഒരു പരിപാ
ടിയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരം
കനകക്കുന്ന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ
പ്രദർശിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് ചിത്രം വര
പഠിക്കാനായി ക�ോഴിക്കോട് എസ്.
കെ. പ�ൊറ്റെക്കാട്ട് സാംസ്കാരിക
കേന്ദ്രത്തിലും മാനന്തവാടിയിലും
പ�ോയി.
ഉറവിലെ സുനീഷ്, ബാബുരാജ്,
ചിത്രകാരി ദീപ ചേച്ചി എന്നിവർ
എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു.
വീട്ടുകാർക്ക് എന്റെ ചിത്രങ്ങള�ൊ
ന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയാറില്ലെ
ങ്കിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാറുണ്ട്.
കൃഷിയിൽ അച്ഛനെ സഹായിക്കുന്നു.
കൃഷിയ�ൊക്കെ മ�ോശമാണ്. വരച്ച
ചിത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാനും മെറ്റീരി
യൽ വാങ്ങാനും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. വല്ല
വീടുകളിലും ചുവരിൽ വരക്കാൻ
കിട്ടിയാൽ പ�ോയി ചെയ്യാറുണ്ട്.
അച്ഛനും അമ്മയും ഭാര്യയും മകളുമട
ങ്ങിയതാണ് എന്റെ കുടുംബം. രണ്ട്
സഹ�ോദരിമാർ. അവരുടെ വിവാഹം
കഴിഞ്ഞു.

നിലം, അതിർത്തിവരകൾ

AXnÀ¯nIfpw
AXnÀewL\§fpw
കലാചന്ദ്രൻ

ഗ�ോത്രചിത്രകലാ
പാരമ്പര്യങ്ങളിലെല്ലാം
സ്ഥലം സവിശേഷമാ
യി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
മനുഷ്യരുടെ ഇടങ്ങളും
പ്രകൃതിയുടെ/വന്യത
യുടെ ഇടങ്ങളും പര
സ്പരം കലർന്നാണ്
അവയിൽ പ്രത്യക്ഷമാ
വുന്നത്. കാവുകളുടെ
യും ഊരുകളുടെയും
സങ്കല്പത്തിൽ അതി
രുകളെക്കുറിച്ചുള്ള
ആശയങ്ങൾ എങ്ങ
നെയ�ൊക്കെ നിലീന
മായിരിക്കുന്നു എന്ന
അന്വേഷണം.

kalachandran.kavitha@gmail.com

അ

തിരുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം
പ്രകൃതിയിൽ നിലീനമായിട്ടുണ്ട്.
മൃഗങ്ങൾക്കും പക്ഷികൾക്കും അവയു
ടേതായ അതിർത്തികൾ ഉണ്ടെന്നു
കാണാം.വന്യമൃഗങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന
ഒരു ആവാസ വലയം ഉണ്ട്. ഓര�ോ
ജീവിവർഗത്തിനും അത് വിഭിന്നമായി
രിക്കും. ചിലത് മീറ്ററുകൾ മാത്രം വ്യാ
സമുള്ളത്, ചിലത് കിലോമീറ്ററുകൾ
ദൈർഘ്യമുള്ളത്. അതിർത്തികളെക്കു
റിച്ചുള്ള ബോധത്തിന്റെ വിസ്തൃതമായ
അടയാളങ്ങളായി ദേശാടനം ചെയ്യുന്ന
ജീവികളെ കാണാം. ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ
നിന്ന് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരി
ക്കുന്നു, അവ. അതിർത്തി എന്നത്
ജീവിതം തുടരുവാൻ അനുകൂലമായ
ചുറ്റുപാടാണ്. ഒരു ജീവിക്ക് ആവശ്യ
മായ എല്ലാം അദൃശ്യമായ ആ പരിധി
ക്കുള്ളിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും.
മനുഷ്യന്റെ അതിർത്തിസങ്കല്പങ്ങ
ളും ഇതിനു സമാനമായ വിധത്തിൽ
രൂപപ്പെട്ടതായിരിക്കണം. സുരക്ഷിത
മായി പാർക്കാനും ആഹാരം തേടാനും
ഒക്കെയും പ്രാപ്തമായ ഒരു വലയം
ആദിമകാലം മുതൽക്കേ മനുഷ്യർ
കണ്ടെത്തിയിരിക്കണം. വേട്ടയാടലി
ന്റേയും ശേഖരിക്കലിന്റേയും കാലങ്ങൾ
പിന്നിട്ട് കൃഷി പോലുള്ള പ്രവൃത്തികളി
ലേക്ക് വികസിക്കുന്ന മനുഷ്യർ ഒരോ
കൂട്ടത്തിനും ഒരുമിച്ചു കഴിയാവുന്ന
ചെറു പറ്റങ്ങളായി ഓര�ോയിടങ്ങളിൽ

കൂടിയുറച്ചു. ഒരു പൊതുവായ പ്രതലം
പങ്കിടുന്നതോടെ ഓര�ോ പറ്റവും തനി
ത്തനിയായോ ഒരുമിച്ചോ സുരക്ഷിത
മായ 'ഊരിന്റെ' അതിരുകൾ കുറിച്ചു.
പുഴയോ കുന്നിൻ ചെരിവോ പാറക്കെ
ട്ടുകളോ കൊടുങ്കാടോ ഒക്കെ അവരുടെ
അതിർത്തികൾ നിർണ്ണയിച്ചിരുന്നി
രിക്കാം. കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിടം
വിട്ട് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് നീങ്ങിപ്പോവുന്ന
ഗോത്രങ്ങളെ ചരിത്രത്തിലെമ്പാടും
കാണാം. പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളിലൂ
ടെ നൂറ്റാണ്ടുകളിലൂടെ താഴേക്കിറങ്ങി
സമതലങ്ങളിലും പിന്നീട് കടലോരം
വരേയും എത്തിച്ചേർന്ന ഗോത്രായന
ങ്ങളാണ് കേരളത്തിന്റെ അധിവാസ
ചരിത്രത്തിലെ ഒരേട്. അറബിക്കടലും
കിഴക്കൻ മലയും വിശാലാർത്ഥത്തിൽ
അതിർത്തികളായി. പിൽക്കാലത്ത്
ഓരോയിടങ്ങളിൽ അധിവാസമുറപ്പി
ച്ച സംഘങ്ങൾ, പറ്റങ്ങൾ ചെറിയ
ചെറിയ ഊരുകൾ ആയിത്തീരുകയും
മറ്റു ഊരുകളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട
വിനിമയങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയും
ചെയ്തു. കൃഷി, മൃഗപരിപാലനം, വിഭവ
ശേഖരണം, കൈവേലകൾ, വിഭവ
കൈമാറ്റങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നിയന്ത്രി
ക്കുന്ന അധികാരഘടനകൾ എന്നി
വയെല്ലാം ഊരുകളേയും ഊരുകൾ
ചേർന്ന നാടുകളേയും ദൃഢപ്പെടുത്തി.
ദേശം എന്ന് പിൽക്കാലത്ത് വ്യവഹ
രിക്കപ്പെട്ട ആശയം ഇത്തരത്തിൽ
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രൂപപ്പെട്ടതായിരിക്കാം. ദേശത്തിന്
അതിർത്തികളുണ്ട്. മറ്റു ദേശങ്ങളുമായി
വിനിമയങ്ങളുണ്ട്.
കാവുകളേയോ ക്ഷേത്രങ്ങളേയോ
കേന്ദ്രമാക്കിയാണ് കേരളത്തിലെ
ഒട്ടുമിക്ക ദേശങ്ങളും പ്രവർത്തിച്ചും പരി
ണമിച്ചും വരുന്നത് എന്നു കാണാം.
ഭൗതികമായ ഒരതിർത്തിക്കുള്ളിൽ
ഉല്പാദനവിതരണ പ്രക്രിയകളേയും
അവയിലേർപ്പെടുന്ന വിവിധ സംഘ
ങ്ങളേയും കാവുകളും ക്ഷേത്രങ്ങളും
ആചാരങ്ങളോ അനുഷ്ഠാനങ്ങളോ വഴി
വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തി നിർത്തുന്നു. കാവു
കളുടെ അധികാരവ്യവസ്ഥ ജാതിശ്രേ
ണിയെ നിർമ്മിച്ച് പരിപാലിക്കുകയും
വിഭവത്തിന്റെ ഉടമാവകാശം കാവിന്റെ
മേൽ/കാവുടയോരുടെ മേൽ ഉറപ്പിക്കു
കയും ചെയ്യുന്നതായി അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ
ഇഴപിരിച്ചെടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ
മനസ്സിലാക്കാം. ഓര�ോ ദേശത്തിനും
അതിന്റേതായ സ്വയം നിർണ്ണയനാവ
കാശങ്ങളുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ
കൂടുതൽ ദൃഢമായ ഒരധീശത്വത്തിനു
കീഴ്പ്പെട്ടു നിൽക്കേണ്ടിയും വരുന്നു.
സാമൂതിരിയുടെ ഭരണത്തിൻ കീഴിൽ
മലബാറിലെ പല ദേശങ്ങൾ, പല
നാടുകൾ പുലർന്നു പോന്നതിന്റെ
ചരിത്രം ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കാം. മിത്തുക
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നാട്ടുകലകളിൽ അതിർ
ത്തി സങ്കല്പത്തിന്റെ
സൂചനകൾ കാണാം.
കേരളത്തിലെ പല നൃത്താ
വിഷ്കാരങ്ങളിലും അവത
രണത്തിന് വൃത്താകൃതി
പാലിക്കുന്നതു പതിവാണ്.
സ്ഥലം, ആളുകൾ എന്നി
ങ്ങനെ സന്ദർഭത്തിനനുസ
രിച്ച് അവ ആകൃതി പാലിച്ചു
ക�ൊണ്ട് വളരുന്നു. പൂക്കളം,
കളമെഴുത്ത് പ�ോലുള്ള
ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങളും ഈ
വഴി പിൻതുടരുന്നുണ്ട്.

ളിലും ഐതിഹ്യങ്ങളിലും ദേശത്തിന്റേ
യും അധികാര ഭൂപടത്തിന്റേയും ദൃശ്യ
ഭാഷ ആഖ്യാനം ചെയ്യുന്നതു കാണാം.
അങ്ങാടിപ്പുറത്തെ (തിരുമാന്ധാംകുന്ന് )
അധികാരസ്ഥാനത്തു നിന്ന് പുറപ്പെട്ട്

തിരുന്നാവായയും (പൊന്നാനി) മറ്റും
കടന്ന് ഇരിക്കാനിടം അന്വേഷിച്ച്
സഞ്ചരിക്കുന്ന കുഞ്ഞാഞ്ചീരു എന്ന
ദേവി ചാലിയത്തും കോഴിക്കോടും
എല്ലാം ചുറ്റി ഒടുവിൽ മമ്പുറത്ത് വന്ന്
മൂന്നിയൂരിൽ കുടിയുറയ്ക്കുന്നതിന്റെ ചിത്ര
ങ്ങൾ. മൂന്നിയൂർ കളിയാട്ടക്കാവുമായി
ബന്ധപ്പെട്ടു പ്രചരിക്കുന്ന തോറ്റം പാട്ടു
കളിലും കഥാഖ്യാനങ്ങളിലും കാണാം.
മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ അധികാര
ഭൂപടത്തെയും ദേശാതിർത്തികളെയും
കൂടിയാണ് അത്തരം ആഖ്യാനങ്ങൾ
ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഭൗമി
കമായ അതിരുകളും സ്ഥല സൂച
കങ്ങളും (കടലുണ്ടിപ്പുഴ, ഭാരതപ്പുഴ,
അറബിക്കടൽ ) പ്രത്യക്ഷമാവുന്നു.
മൂർത്തമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളിൽ വേ
രുപടർത്തിയാണ് ഇത്തരം മിത്തുകൾ
രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഓര�ോ ദേശവും,
അവിടത്തെ സമൂഹവും തങ്ങളുടെ
നിത്യജീവിതത്തിന്റെ തന്നെ ഭാഗമായ
പുഴകളെയും മലകളെയും കാടുകളെയും
വഴികളെയും കടവുകളെയും തുറകളെ
യും എല്ലാം ഭാവനയുടെ താളിലേക്ക്
തുന്നിച്ചേർക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ ദേശത്തെ,
നാടിനെ സങ്കല്പിക്കുകയും യാഥാർത്ഥ്യ
മാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സവിശേഷമായ
സാംസ്കാരിക പ്രക്രിയകളിലൂടെയാണ്

ഓര�ോ തദ്ദേശീയ സമൂഹവും കടന്നു
പോരുന്നത്.
ക�ൊള�ോണിയൽ ആധുനികതയുടെ
ഭാഗമായി പുതിയ ഒരു ദേശ സങ്കല്പം
രൂപപ്പെട്ടു, ദേശ രാഷ്ട്രം ( Nation state)
എന്ന പേരിൽ. ദേശ രാഷ്ട്രം എന്നത്
ഒരേ സമയം സങ്കല്പവും (ഭാവന )
ഭരണകൂട ഉപകരണങ്ങൾ ക�ൊണ്ട്
യാഥാർത്ഥ്യമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചെടുക്കാൻ
ശ്രമിക്കുന്ന ഒന്നുമാണ്. രാഷ്ട്രാതിർ
ത്തികൾ സാങ്കല്പികമായി ഭൂപടങ്ങൾ
ക്കു മീതേ വരച്ചുണ്ടാക്കുകുന്നതാണ്.
സംസ്കാരത്തെ, അതിനാവശ്യമായ ഭൂമി
ശാസ്ത്ര സവിശേഷതയെ കണക്കിലെ
ടുക്കാതെ നിർമ്മിക്കുന്ന അതിരുകൾ
മനുഷ്യവംശത്തെ പലതായി വിഭ
ജിക്കുന്നു. പർവതങ്ങളെയും നദിക
ളെയും വിഭജിക്കുന്നു. ഒരേ ജീവിത
സംസ്കാരം പങ്കിട്ടു പ�ോന്ന ഇന്ത്യൻ
ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിലെ മനുഷ്യർ ഇന്ത്യ
-പാക് ദേശരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തോടെ
അനാഥരാക്കപ്പെടുകയും അഭയാർത്ഥി
കളാക്കപ്പെടുകയും പരസ്പരം അപര
രാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തത് നാമ�ോർമ്മി
ക്കുക. ആകാശത്തേയും ഭൂമിയേയും
ഭൂമിക്കടിയിലെ ജലപ്രവാഹങ്ങളേയും
മനുഷ്യരുടെ അതിർത്തി രേഖകൾ
ബാധിക്കുകയില്ല. അവ അതിരുകൾ
ലംഘിച്ചുക�ൊണ്ടേയിരിക്കും.
അതിരുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ബ�ോധം
ഉള്ളിലുണ്ടെങ്കിലും പ്രകൃതിയിൽ ഒരു
ജീവിയും ആ അതിർത്തികൾ മൂർത്ത
മായി നിർമ്മിച്ചെടുക്കാന�ോ സൂക്ഷ്മ
തയ�ോടെ പരിപാലിക്കാന�ോ ശ്രമി
ക്കുകയില്ല. കാലാവസ്ഥ, ശാരീരിക
ച�ോദനകൾ, ഇര തേടൽ തുടങ്ങിയ
പലവിധ കാരണങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് വന്യ
മൃഗങ്ങൾ അവയുടെ അതിർത്തികൾ
നിരന്തരം മാറ്റി വരക്കുകയും പുതിയ പ്ര
ദേശങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുകയും ചെ
യ്യാറുണ്ട്. ഇക്കാലത്ത് വന്യമൃഗങ്ങൾ
നാട്ടിൻ പുറങ്ങളിലേക്ക് കൂടുതലായി
ഇറങ്ങി വരുന്നതും നാം കാണുന്നു. കാ
ലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും കാടുകളുടെ
സ്വാഭാവിക ജൈവ പ്രകൃതി നഷ്ടപ്പെടു
ന്നതും മറ്റും മറ്റുമായ പല കാരണങ്ങൾ
ക�ൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് .
ദേശാടനം ചെയ്യുന്ന ശലഭങ്ങളുടേയും
പക്ഷികളുടേയും സ്ഥിതിയും വ്യത്യ
സ്തമല്ല. നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഒരേയിടത്ത്
എത്തി, മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന പറ
വകൾ പുതിയ വിസ്തൃതികളിലേക്ക്
ദേശാടന ഭൂപടത്തെ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നു.
വന്യതയേയും നാടിനേയും വേലി കെ
ട്ടിത്തിരിച്ച് പ�ോരുന്ന ഒരു സംസ്കാരമല്ല
നമ്മുടേത്. മനുഷ്യർ പാർക്കുന്ന ഇട
ങ്ങളിൽത്തന്നെ വന്യതക്കും ഇടമുണ്ട്.
വീട്, ത�ൊടി, അതു കഴിഞ്ഞുള്ള കൃഷി

നിലം, അതിർത്തിവരകൾ

ചിത്രം: രമേഷ് എം.ആർ

ആധുനികപൂർവഘട്ട
ത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ
അധിവാസ രീതികളും
ജീവിതരീതികളും പ്രകൃതിയു
ടെ ഭാഗമായി നിന്നുക�ൊ
ണ്ടുള്ളതായിരുന്നു. സംസ്കാ
രവും വന്യതയും അവിടെ
പരസ്പരം കലർന്നു കിടക്കു
ന്ന ഇടങ്ങൾ പരിപാലിച്ചും
പ�ോന്നിരുന്നു. അത്തരം
കലരലുകൾ തന്നെയാണ്
ആധുനിക ല�ോകത്തിന്
പാഠമായിത്തീരേണ്ടത്.

യിടങ്ങൾ പിന്നെ കാടുകളും മലകളും
എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൂസ്ഥിതിയിൽ
പലപ്പോഴും ഇവ തമ്മിൽ കൂടിക്കലർന്ന്
പ�ോരുന്നു. വന്യമൃഗങ്ങളും പറവകളും
വീട്ടുപറമ്പില�ോ ചിലപ്പോൾ മുറ്റത്തോ
പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആധുനികപൂർവ
ഘട്ടത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ അധിവാസ
രീതികളും ജീവിത രീതികളും പ്രകൃ
തിയുടെ ഭാഗമായി നിന്നുക�ൊണ്ടുള്ള
തായിരുന്നു. സംസ്കാരവും വന്യതയും
അവിടെ പരസ്പരം കലർന്നു കിടക്കുന്ന
ഇടങ്ങൾ പരിപാലിച്ചും പ�ോന്നിരുന്നു.
അത്തരം കലരലുകൾ തന്നെയാണ്
ആധുനിക ല�ോകത്തിന് പാഠമായി
ത്തീരേണ്ടത്. ജീവിതം സാധ്യമാക്കുന്ന
ഇടങ്ങളായി ഓര�ോ ദേശവും വളരേണ്ട
തുണ്ട്.
നമ്മുടെ നാട്ടുകലകളിൽ മേൽപ്പറ
ഞ്ഞ വിധം അതിർത്തി സങ്കല്പത്തെ
ധനാത്മകമായി പരിപാലിക്കുന്ന
തിന്റെ സൂചനകൾ കാണാം. കേരള
ത്തിലെ പല നൃത്താവിഷ്കാരങ്ങളിലും
അവതരണത്തിന് വൃത്താകൃതി പാ
ലിക്കുന്നതു പതിവാണ്. വൃത്താകൃതി
എത്ര വേണമെങ്കിലും വിപുലപ്പെടുത്താ
വുന്നതും എത്രയെങ്കിലും ചെറുതാക്കാവു

ന്നതുമായ ഒന്നാണ്. സ്ഥലം, ആളുകൾ
എന്നിങ്ങനെ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച്
അവ ആകൃതി പാലിച്ചുക�ൊണ്ട് വളരു
ന്നു. പൂക്കളം, കളമെഴുത്ത് പ�ോലുള്ള
ദൃശ്യാവിഷ്കാരങ്ങളും ഈ വഴി പിൻതുട
രുന്നുണ്ട്.
ഇന്ത്യയിലെ ഗ�ോത്ര ചിത്രകലാ
പാരമ്പര്യങ്ങളിലെല്ലാം സ്ഥലത്തെ
സവിശേഷമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.
മനുഷ്യരുടെ ഇടങ്ങളും പ്രകൃതിയുടെ/
വന്യതയുടെ ഇടങ്ങളും പരസ്പരം കലർ
ന്നാണ് അവയിൽ പ്രത്യക്ഷമാവുന്നത്.
ഒന്നിനു പിറകിൽ ഒന്ന് (പാശ്ചാത്യ
കലയിലെ പശ്ചാത്തല വിന്യാസം
മാതിരി) എന്ന വിധം മനുഷ്യർക്കു
പിറകിൽ നിറച്ചു വെക്കുന്ന ഒന്നായി
ട്ടല്ല പ്രകൃതി ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്ന
ത്. മനുഷ്യരും നദികളും മൃഗങ്ങളും
മേഘങ്ങളും സസ്യജാലങ്ങളും വാസ്തു
നിർമ്മിതികളും വനങ്ങളും ചിത്രത്തെ
ഒരേ വിധം നിർമ്മിക്കുന്നത് ദൃശ്യമാ
ണ്. ദൃശ്യം ദർശനത്തെ എപ്രകാരം
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നൂ എന്നതിന്റെ
സാക്ഷ്യമാണ് ഈ കലാപാരമ്പര്യ
ങ്ങൾ. ഓര�ോന്നു തമ്മിൽ കലരുക
യും വേർപെടുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ
സാകല്യം അവയിൽ നിലീനമാണ്.
നമ്മുടെ നാട്ടു സംസ്കൃതിയുടെ ഭാഗമായ
വിവിധ നാട�ോടി - ത�ോറ്റംപാട്ടുകളുടേ
യും ആഖ്യാന ഘടനയിലും ഇവ്വിധം
കലർപ്പുകൾക്കും കയറ്റിറക്കങ്ങൾക്കുമാ
യുള്ള ഇടങ്ങൾ കാണാനാവും. പാടു
ന്നവർക്ക്, പാട്ടുകെട്ടുന്നവർക്ക് ഭാവന
പ്രയ�ോഗിക്കാനും വികസിപ്പിക്കാനും
കഴിയും വിധം അയവുള്ളതാണ് മിക്ക
ത�ോറ്റംപാട്ടുകളും. വേലിക്കെട്ടുകളില്ലാ
ത്ത ആദിവാസി പാർപ്പിട സമുച്ചയങ്ങ
ളും സൂചിപ്പിക്കുന്നതു മറ്റൊന്നല്ല. ഒരു
ലഘുനാട�ോടിത്തത്തിന്റെ (nomadic)
അംശങ്ങൾ അവയിലെല്ലാം കലർന്നി
രിക്കുന്നു. സ്ഥിരതയേക്കാൾ, മാറിമറി
യാവുന്ന, കയറിയിറങ്ങാവുന്ന, ഒഴുകി
നിറയാവുന്ന ഇടങ്ങളായി ജീവിതത്തേ
യും ജീവിക്കുന്ന ഇടത്തേയും കാണാനു
ള്ള സൗന്ദര്യബ�ോധം അവയിലെല്ലാം
പ്രകടമാണ്. ഏറ്റവും ഇങ്ങേയറ്റത്ത്
എം.ആർ.രമേഷിന്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ
ഈ ദർശനത്തെ ദൃശ്യാഖ്യാനങ്ങളായി
നാം കണ്ടുമുട്ടുന്നു.

സഹായക പാഠങ്ങൾ:
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നാട്ടുകാർ പിരിവെടുത്ത് ആസ്പത്രി
യിലാക്കിയ ഒരു ഭ്രാന്തിയുടെ സഹ�ോ
ദരനാണു ഞാനെന്ന് ഇവിടെ നാലുപേ
രറിയുന്നത് എനിക്കു വലിയ ക്ഷീണം
ചെയ്യും.
-സി. അയ്യപ്പൻ, ''ഭ്രാന്ത് ''

സ

മകാലിക കലാവിഷ്കാരങ്ങൾ
ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികതയുടെ ജനായ
ത്ത സാധ്യതകള�ോട�ൊപ്പം വളരുകയും
മാറുകയുമാണ്. സംഗീതവും ദൃശ്യകല
കളും ചിത്രവും ശില്പവും വാസ്തുശില്പവും
എല്ലാം എഴുത്തിന്റേയും നെയ്ത്തിന്റേയും
ഇഴപ്പെരുക്കങ്ങളെന്ന പ�ോലെ കല
രുകയും കെട്ടുപിണയുകയും കൂടുതൽ
സങ്കീർണവും സാങ്കേതികവും സൂക്ഷ്മ
വും പാഠാന്തരവുമായി സ്വരവൈവിധ്യ
ത്തോടെയും ദൃശ്യവ്യതിരിക്തതകള�ോ
ടെയും വികസിക്കുകയാണ് (ഹ�ോൾ
1996: 6).
സാമ്പ്രദായിക നാടകവേദിയുടേയും
ദൃശ്യകലകളുടേയും പരിമിതികളേയും
പ്രശ്നങ്ങളേയും മറികടക്കാനുള്ള
ശ്രമമാണ് പുതുകലാവിഷ്കാരമായ
മാധ്യസ്ഥ കലാപ്രകടനങ്ങൾ അഥവാ
മീഡിയേറ്റഡ് ആർട്ട് പെർഫ�ോമൻസു
കൾ. പെർഫ�ോമിങ് ആർട്ടിൽ നിന്നും
ആർട്ട് പെർഫ�ോമൻസിലേക്കുള്ള
മാറ്റവും ഇവിടെ കലാവഴക്കങ്ങളെ
നവീകരിക്കുകയും പുതുക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു. ഡിജിറ്റൽ വിനിമയ
സാങ്കേതികതയുടെ വളർച്ചകളും
സാധ്യതകളും ഉപയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ട്

സംവേദനത്തിന്റേയും ആവിഷ്ക
 ാര
ത്തിന്റേയും പുതുതുറവികൾ തേടുകയാ
ണ് മാധ്യസ്ഥകല. തികച്ചും മാറുന്ന
സങ്കലിതമായ ഒരു പുതു സമഗ്രതയും
സമ്യക് വീക്ഷണവും തേടുകയാണ്
അരങ്ങും അണിയറയും ജീവിതസമര
വും കാണികളും കലരുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ
കലയായ മീഡിയേറ്റഡ് പെർഫ�ോ
മൻസ്. ട്രാൻസ് ഡിസിപ്ലിനറിയും
അഥവാ മാറുന്ന പല വഴക്കങ്ങളേയും
വിഷയസമീക്ഷകളേയും ഉൾച്ചേർക്കു
കയും ബഹുസ്വരവും വിഷയാന്തരവും
പാഠാന്തരവുമായ പകർച്ചകളേയും
കലർപ്പിനേയും ല�ോകധർമിയായി
തന്നെ സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന
പുതുനാടകദൃശ്യകലാ പരിണാമമാണി
ത്. മാറുന്ന അരങ്ങിന്റേയും നാടിന്റേയും
അടയാളവും കലാവിഷ്കാര സൂചനയും
കൂടിയായി ഈ പുതുകലാപ്രകടനരൂ
പം ഭാവം മാറുകയാണ്.
കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇത്തരം പുതു
കലാപ്രകടന പരീക്ഷണങ്ങൾ പല
വിദേശ കലാസംഘങ്ങളിലൂടെ രാജ്യാ
ന്തര നാടകമേളയിലും മറ്റും വെളിച്ചം
കാണാറുണ്ട്. അഭിനയ നാടകസംഘ
ത്തെ പ�ോലുള്ള വർത്തമാന നാട
കക്കൂട്ടായ്മകളും ദീപൻ ശിവരാമനെ
പ�ോലുള്ള നാടക പ്രവർത്തകരും മറ്റും
നാടകവേദിയെ തന്നെ നവീകരിക്കാ
നായി ഇത്തരം മാധ്യസ്ഥ ഡിജിറ്റൽ
പരീക്ഷണ ഘടകങ്ങൾ ധാരാളമായി
ഉപയ�ോഗിച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. വർത്തമാന
പുതു തലമുറയിലെ കേരളീയരായ യുവ
നാടക പഠിതാക്കളും പ്രതിഭകളും ഗവേ

ഭ്രാന്ത്: അവതരണത്തിന്റെ പ�ോസ്റ്റർ

ഷകരും പ്രയ�ോക്താക്കളും ഡിജിറ്റൽ
മാധ്യസ്ഥ കലാപ്രകടനത്തെ സ്വതന്ത്ര
വും സമഗ്രവുമായി ആവിഷ്കരിക്കുന്ന
താണ് നാമിപ്പോൾ കൗതുകത്തോടെ
കാണുന്നത്. ഹൈദരാബാദ് കേന്ദ്ര
സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും നാട
കവേദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിമർശ
ഗവേഷണപഠനങ്ങൾ പൂർത്തിയാ
ക്കിയ പാലായിലെ നാടകക്കുടിലിന്റെ
ആവിഷ്കാരകൻ കൂടിയായ അഭീഷ്
ശശിധരന്റെ പുത്തൻ മാധ്യസ്ഥ
കലാവിഷ്കാരമായ ഭ്രാന്ത് ശ്രദ്ധയാ
കർഷിക്കുന്നതിവിടെയാണ്. കേവലം
പുതുസാങ്കേതികമായ കലാവിഷ്കാ

രമെന്നതിലുപരി കേരളത്തിന്റെ
ആധുനികതയേയും വർത്തമാന സമൂഹ
ത്തേയും രാഷ്ട്രീയത്തേയും സംസ്ക
 ാര
ത്തേയും ഗഹനമായ കഥനവിമർശം
ചെയ്ത സി. അയ്യപ്പനെന്ന ദലിത്
ചെറുകഥാകാരന്റെ ഒരു നിർണായക
രചനയെ മുൻനിർത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ
കഥനല�ോകത്തുകൂടി പാഠാന്തരമായും
വിഷയാന്തരമായും നടത്തുന്ന കലാസ
ഞ്ചാരവും വിമർശവിചിന്തനവുമാണീ
കലാപ്രകടനമെന്നതാണ്. കലയേയും
ജീവിതത്തേയും തത്വചിന്തയേയും
രാഷ്ട്രീയത്തേയും നിർണായമായി
പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുകയും മാറ്റിമറിക്കു

കയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പുതു
സാധ്യതകൾ ഇത്തരം പുതുമാധ്യസ്ഥ
നാടകീയ കലാവിഷ്കാരങ്ങൾക്കുണ്ട്
എന്നാണ് ല�ോകത്തെമ്പാടുനിന്നുമുള്ള
കലാവിഷ്കാരവേദിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠ
നങ്ങൾ പറയുന്നത് (ആഡംസ് 2008:
46, ഡേവിസ് 2008: 14 - 36).
തൃപ്പൂണിത്തുറ റിവർ ബ�ോൺ
സെന്ററിലാണ് പുതു മാധ്യസ്ഥകലാവി
ഷ്കാരമായ ഭ്രാന്ത് അരങ്ങേറിയത്.
കായലും ത�ോടും കലരുന്ന പ്രാചീന
തുറയായ പൂണിത്തുറയുടെ നെയ്തൽ
തിണയിലാണ് ഈ പുതുകലാപ്രകട
നം കേരളത്തിൽ 2019 ഒക്റ്റോബർ

Nn{XhmÀ¯ 2020 sk]vXw_À

39

അപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ
ഭരണഘടന സാമൂഹ്യനീതി
സങ്കല്പത്തെ അട്ടിമറിക്കുന്ന
സാമ്പത്തികസംവരണ
സാധൂകരണത്തിലൂടെ
റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും മാവാരത
ഗീതാഗിരി വീരനായ
കന്മാർ ആഞ്ഞുവിളിച്ച
രാമാദികളുടെയും കൃഷ്ണാ
ദികളുടേയും ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം
സമാഗതമാവുകയും ചെയ്തി
രിക്കുന്നു. നാം തന്നെ ഈ
നാടകാവിഷ്കാരത്തിൽ
പങ്കാളികളായി ച�ോദിക്കു
ന്ന പ�ോലെ നമുക്കെല്ലാം
ഭ്രാന്തു തന്നെയ�ോ?
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ആദ്യവാരത്തിൽ നടന്നത്. പല പ്രക
ടനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ പലയിടങ്ങളി
ലായി നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു പാലായിലെ
പുലിയന്നൂരിൽ തുടങ്ങുന്ന നാടകക്കുടി
ലെന്ന തീയേറ്റർ ഹട്ട്. പൂണി എന്നാൽ
പാത്രം അഥവാ ത�ോണി തന്നെ.
വലിയ പൂണികളെന്ന പഴയ മരക്കല
ങ്ങൾ അഥവാ കപ്പലുകൾ വന്നടുത്തി
രുന്ന തീരം. തിരുപ്പൂണിത്തുറയുടെ
ഈശൻ ല�ോകനാഥനായ പുത്തനാ
യിരുന്നു. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടെ
അതു വൈഷ്ണവീകരിക്കപ്പെട്ടു. നിരവധി
ദിവസങ്ങളായി നിത്യേന നാല�ോളം
കളികളാണുണ്ടായത്. 2019 ഒക്റ്റോ
ബർ രണ്ടു മുതൽ ആറു വരെ കളികൾ
നീണ്ടു. ഓര�ോ പ്രകടനവും ഒരു
കാറിലാണ് നടക്കുന്നത്. പൂണികളുടെ
അഥവാ ത�ോണികളുടെ പ്രാചീനമായ
പരിശുദ്ധ തുറയിൽ യാനം അഥവാ
വാഹനം പെരിയരൂപകമാകുന്നു.
ല�ോകത്തിന്റെ ഇന്ത്യയുടെ സാമൂഹ്യ,
മത ചരിത്രങ്ങളിലെ മഹായാനമെന്ന
പെരിയ വണ്ടിയും തേരവാദമെന്ന
ചിന്നവണ്ടിയും ധമ്മചക്രമുരുണ്ടു കടന്നു
വരുന്നു. സാമൂഹ്യ ചാലകതയുടേ
യും വർഗനിലയുടേയും വർത്തമാന
സൂചനകളും സുവ്യക്തമാണ്. ഓര�ോ
കളിയിലും നാലു കാണികളാണ്
ആവിഷ്കാരത്തിൽ പങ്കാളികളാകു
ന്നത്. ഒരു ദിവസം തന്നെ നാല�ോളം
കളികളുണ്ടാകും. ഡിജിറ്റൽ ഒച്ചകളും
കാഴ്ച്ചകളും കാറിലെ സ്ക്രീനിലൂടെ

യും സ്പീക്കറിലൂടെയും കാണികളിലെ
ത്തുന്നു. പുറംകാഴ്ച്ചകളും ഓരങ്ങളും
കൂടി സന്നിഹിതമാകുന്നു പുതു മാധ്യമ
ങ്ങളുടെ മാധ്യസ്ഥ കലയിലും കാലത്തി
ലും ഇടത്തിലും.
സ്ഥലപരമായും ഭൂഭാഗപരമായും
ജലമാർഗപരമായും പൂണിത്തുറയേയും
തിരുപ്പൂണിത്തുറയേയും വേർതിരിക്കു
കയും, തേവരയേയും ചമ്പക്കരയേയും
പഴയ കാൽക്കരനാടിനേയും ഇടപ്പ
ള്ളിത്തോടിനേയും പെരിയാറിനേയും
പള്ളിക്കരയേയും മാരക്കുളങ്ങരയേയും
പുതുക്കുളങ്ങരയേയും ഉദയൻപേരൂ
രിനേയുമെല്ലാം ബന്ധിപ്പിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന പ്രാചീന നാവിക മാർഗമായ
കണിയാമ്പുഴ - ചമ്പക്കര കനാല�ോര
ത്തെ ഇളമന ജട്ടിക്കടുത്തുള്ള കലാകേ
ന്ദ്രത്തിലെത്തുമ്പോൾ തന്നെ സംഘാ
ടകരും കലാപ്രവർത്തകരും നമ്മെ
സ്വീകരിക്കുന്നു, പരിചയപ്പെടുന്നു. ഒരു
വട്ടമേശയ്ക്കു ചുറ്റുമിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു.
കളിയുടെ ഒരു അച്ചടിച്ച ന�ോട്ടീസും
അതില�ൊരു പപ്പടവടയും തരുന്നു.
അക്ഷരങ്ങളും വട്ടത്തിലുള്ള പപ്പട
അപ്പവുമാണ് അഥവാ ബ�ോളിയാണ്
നമുക്കാദ്യം കിട്ടുന്നത്. ഈ പപ്പടവട
യുടെ മണവും രുചിയും പ്രേക്ഷകരിലേ
ക്കാദ്യം തന്നെ കൂടിച്ചേരുന്നു. പപ്പടം
പ�ൊടിയുന്നപ�ോലെ ഗുരുവും ഉള്ളൂരും
വർക്കലയിലെ മതമഹാപാഠശാല
യിൽ വച്ചു നടത്തിയ ചരിത്രസംഭാഷ
ണം പ�ോലെ പലതും പ�ൊടിയുകയും
തകരുകയും കലരുകയും പിന്നീട് പ്രക
ടനം അനുഭവിക്കുമ്പോൾ കലങ്ങുകയും
കലമ്പുകയും ചെയ്യുന്നു. ചില രുചികളും
മണങ്ങളും തികട്ടിയും അയവെട്ടിയും
മാറിമറിയും.
തുടർന്ന് സംവിധായകൻ അഭീഷ്
ശശിധരൻ നമ്മെ അറിയിക്കുന്നത്
ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മ�ോട്ടോഴ്സിന്റെ ഒരു
ശീതീകരിച്ച വാഹനം നമുക്കു വേണ്ടി
തയ്യാറായിരിക്കുന്നു എന്നാണ്.
നാമ�ൊരു സഞ്ചാരത്തിലേക്കു കടക്കു
കയാണ്. അതിനു മുമ്പ് കാണികളുടെ
പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ തുടക്കമായി ഒരു
ചെറുഭാഷണ ശകലം അദ്ദേഹം നമ്മെ
ക�ൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുകയും ശബ്ദലേഖ
നം നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഓര�ോ പ്രക
ടനത്തിലും ഈ വ്യതിരിക്ത വ്യക്തി
ശബ്ദങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിക്കപ്പെടുകയും
ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ശബ്ദം തന്നെ നമുക്കു
ബ�ോധ�ോദയമ�ോ പ്രഹര ചികിൽസ
യ�ോ ആകുന്ന മാധ്യസ്ഥ കലയുടെ
വിധ്വംസക പങ്കാളിത്ത പരിസരവും
പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയവുമാണി
ത്. പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയമാണു
കേരള നവ�ോത്ഥാനത്തേയും സാഹി
ത്യത്തിലെ ആധുനീകരണത്തേയും
പുതുസമൂഹത്തേയും ഭാഗീകമായെങ്കി

ലും സാധ്യമാക്കിയെതെന്നും അഭി
ജ്ഞരായ വരേണ്യ കലാവിഷയികൾ
ഓർത്തേക്കാം. പെരിയാറിന്റെ തെക്കേ
ക്കരയിലെ ബൃഹദ്ബുദ്ധരൂപമായ പെ
രുമ്പാവയുടെ ഊരായ പെരുമ്പാവൂരി
നടുത്തു കീഴില്ലത്തു ജനിച്ച സാക്ഷാൽ
ച�ോതി അയ്യപ്പൻ എന്ന സി. അയ്യ
പ്പന്റെ കഥയിലെ സംഭാഷണശക
ലമാണതെന്നു ചിലർ തിരിച്ചറിയും.
''നിനക്കും ഭ്രാന്താണ�ോ?'' എന്നതാണാ
മുഴങ്ങുന്ന ച�ോദ്യം. കണ്ണടച്ചിരുട്ടാക്കുന്ന,
അമിത പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെ അധീശ
മായ വർത്തമാന യാഥാർഥ്യത്തേയും
സ്വന്തം ചരിത്രത്തേയും സമതയുടെ
സംസ്ക
 ാരത്തേയും മറച്ചു ശ്രേണീകൃത
അസമത്തമായ വാമനാദർശത്തിനു
ചൂട്ടുപിടിച്ചു ക�ൊടുക്കുന്ന, ഹിന്ദുരാഷ്ട്രത്തി
ലെ നിർമാണഘടനകളായ സ്മൃതിശ്രു
തിപുരാണ ഗീതാഗിരിശിബിരങ്ങൾ
പ�ൊതുജനത്തിന്റെ ചിലവിലാടുന്ന,
മാവാരത പട്ടത്താനങ്ങളാൽ ജാതി
വാലിൽ കുത്തിക്കരണം മറിഞ്ഞുള്ള
ചെടിപ്പിക്കുന്ന ചടച്ച പടുഗീർവാണം മു
ഴങ്ങുന്ന കേരള സമൂഹത്തോടുള്ള മുഴങ്ങു
ന്ന ച�ോദ്യവും കൂടിയാണിതെന്നു നാം
വഴിയേ തിരിച്ചറിഞ്ഞേക്കാം. പക്ഷേ
അപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന
സാമൂഹ്യ നീതിസങ്കല്പത്തെ അട്ടിമ
റിക്കുന്ന സാമ്പത്തികസംവരണസാ
ധൂകരണത്തിലൂടെ റദ്ദാക്കപ്പെടുകയും
മാവാരതഗീതാഗിരി വീരനായകന്മാർ
ആഞ്ഞുവിളിച്ച രാമാദികളുടെയും കൃഷ്ണാ
ദികളുടേയും ഹിന്ദുരാഷ്ട്രം സമാഗതമാവു
കയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു. രാമൻ കഴുത്തറു
ത്ത ശംബൂകന്റെ പരമ്പരയായ ശൂദ്രരും
അവരുടെ സമ്മർദ്ദത്താൽ ഇരയായി
പ�ോയ ചില ചണ്ഡാളരുമാണിതു ചെ
യ്യുന്നതെന്നതാണു കാണേണ്ടത്. നാം
തന്നെ ഈ നാടകാവിഷ്കാരത്തിൽ
പങ്കാളികളായി ച�ോദിക്കുന്ന പ�ോലെ
നമുക്കെല്ലാം ഭ്രാന്തു തന്നെയ�ോ...
പിന്നെ അംബാസിഡർ കാർ
ഓടിത്തുടങ്ങുന്നു. ചെറുവഴികളിലൂ
ടെയും പുറംപാതകളിലൂടെയും ഓടി
അത് വീണ്ടും നദീതീരകേന്ദ്രത്തിന്റെ
പുറംചായ്പ്പിലേക്കു കയറുന്നു. തലവഴി
വസ്ത്രം മൂടിയ ഏതാനും മനുഷ്യരെ
നമുക്കു വണ്ടിയുടെ വെളിച്ചത്തിൽ
കാണാം. അവർ പിന്നിൽ നിന്നും
ഷട്ടറിടുന്നു നാം അകത്തായപ�ോലെ
ഒരു വേള ഉള്ളുകാളുന്നു. തലയിലൂടെ
തുണിയുടെ മേലങ്കി ഇട്ട രണ്ടുപേർ
വന്ന് ഒരു പാത്രത്തിലുള്ള വെളുത്ത
ക�ൊഴുത്ത ദ്രാവകം കാറിന്റെ ചില്ലിലേ
ക്കൊഴിക്കുന്നു. അതു വടിച്ചു വൃത്തിയാ
ക്കുന്നു. തലയിലും മുഖത്തും കാഷ്ഠിക്ക
പ്പെടുന്നതു പ�ോലെയും അതു വടിച്ചു
മാറ്റപ്പെടുന്ന പ�ോലെയും ഒരാഘാതാ
നുഭവം. വെളുത്ത മാലിന്യം വന്നു വീഴു

മീഡിയേറ്റഡ് പെർഫ�ോമൻസ്

ഭ്രാന്ത്: അവതരണത്തിൽ നിന്ന്

മ്പോൾ മുഖത്തടിച്ചുള്ള ഒരു കിടിലവും
ത�ോന്നാം. സി. അയ്യപ്പന്റെ ''സ്മാരകം''
പ�ോലുള്ള ചെറുകഥകളിലെ കാക്കക
ളുടെ കാട്ടിക്കൽ ഒരിടിവെട്ടു പ�ോലെ
മനസ്സിൽ മിന്നായമാറി മാറാം. നാം
മൂക്കു പ�ൊത്തുന്നുവ�ോ... ചരിത്രത്തിനും
അതിന്റെ പക തീർക്കാനായി ഒരു
നൂറ്റാണ്ടുകൂടി നാൽക്കവലകളിൽ നിർ
ത്തേണ്ടുന്നതായ ആ പരമപരിശുദ്ധ
പിതൃരൂപ വിഗ്രഹങ്ങളെ നാം ദയനീ
യമായി ഓർക്കാം. ഇവിടെയാണ് ചരി
ത്രത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ അടി വീഴുന്നത്.
വണ്ടിക്കകത്തിരുന്നു തണുപ്പുകാറ്റിലും
നാം വിയർക്കുന്നു. തലയിലും മ�ോ
ന്തയിലും കൂടി നാം കയ്യോടിക്കുന്നു...
വെറുതേ...
പെട്ടെന്നതാ വണ്ടിയിലെ വലിയ
ഫ�ോൺ മ�ോനിട്ടറിൽ ഒരു ക�ോൾ
തെളിയുന്നു, ഡ്രൈവർ അതെടുക്കു
ന്നു. കുമാരദാസെന്ന ദലിത് നാടക
പ്രവർത്തകനും അധ്യാപകനുമാണത്.
അദ്ദേഹം കഥാനായകനായ കൃഷ്ണൻകു
ട്ടിയായി നമ്മോടു നേരിട്ടു തൽസമയം
സംസാരിക്കുകയാണ്. ഡിജിറ്റൽ
മാധ്യസ്ഥ കലയുടെ മറ്റൊരു മൂർത്താ
നുഭവ തലമാണിത്. പെങ്ങൾക്കു
ഭ്രാന്തായതും അതു കേട്ടിട്ടും അറിഞ്ഞി
ട്ടും നാട്ടുകാർ പിരിവെടുത്തു കാറിൽ
അശുപത്രിയിലാക്കാൻ പ�ോയിട്ടും
താനെന്താണ് അങ്ങോട്ടു ചെല്ലാത്തതും
കണ്ടഭാവം നടിക്കാത്തതുമെന്നയാൾ

വിശദീകരിക്കയാണ്. കാരണം തന്റെ
പെങ്ങൾ ഒരു അധകൃതയായ ഭ്രാന്തി
യാണെന്ന സത്യം തന്റെയും ഭാര്യയു
ടേയും കുട്ടിയുടേയും നിലയും വിലയും
ഇടിച്ചു കളയും. അത�ൊന്നും നമുക്കു
ചേർന്നതല്ലല്ലോ. അതിനാൽ അതറി
ഞ്ഞതായി കൂട്ടാക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിനു
കഴിയുന്നില്ല. തന്റെ അമ്മയെ കണ്ടിട്ടു
പ�ോലും അടുക്കാത്ത മകളും ഭാര്യയു
മാണു തനിക്കുള്ളത്. അമ്മയെന്ന ആ
ദലിത് സ്ത്രീ കറുത്തിരിക്കുന്നു, കുഞ്ഞാക
ട്ടെ വെളുത്തും. പ�ോരേ പൂരം. അവളുടെ
കൂട്ടുകാരെല്ലാം വെളുത്തു തുടുത്താണിരി
ക്കുന്നതും.
ആ അമ്മയുടെ വരവിനെ കുഞ്ഞ്
തിരസ്ക
 രിച്ച കഥ അദ്ദേഹം പറയുന്നു.
ആശാന്റെ ''തള്ളയും കുഞ്ഞും'' എന്ന
തലക്കെട്ട് പിന്നീട് പല ക്ഷുദ്ര സമ്പാ
ദകരും ''അമ്മയും കുഞ്ഞാ''ക്കിയതും
കവിരാമായണത്തിൽ മൂലൂർ വീണ്ടെ
ടുത്തു പരാമർശിച്ച കുഞ്ഞിയെന്ന
പെൺകവിക്ക് അമ്മയെന്ന ജാതി
സ്ഥാനപ്പേരു ക�ൊടുത്തില്ല എന്നാ
ക്ഷേപിച്ചു ഭദ്രകാളി എന്ന കുഭഗയായി
പകർന്നാടിയ സ്വദേശാഭിമാനിപ്പിള്ള
യുടെ ഭൽസ്യവും നാമ�ോർക്കാം. ആ
അറുംക�ൊലയായ കുഭഗയുടെ ഗീർവാ
ണത്തിലുതിർന്ന വക്കം മൗലവിയുടെ
അച്ചുകൂടവും പത്രവും വെടക്കാക്കിയ
''വാലകലാശവും തണ്ടുചാണ്ടലും
മീൻമണവും മുതുമരഞ്ചാടി''യുമെല്ലാം
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ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നോർ
ക്കാം. ഇവിടെ, അടുത്ത ചായക്കടയിൽ
നിന്നും നാലഞ്ചു പപ്പടവടയും പ�ൊ
തിഞ്ഞുകെട്ടിയായിരുന്നു ആ കറുത്ത
കിഴവി ക�ൊച്ചുമകളെ കാണാൻ
വന്നത്. പക്ഷേ സി. അയ്യപ്പൻ
കഥയിൽ എഴുതിയ പ�ോലെ മകന്റെ
മകളെ ആർത്തിയ�ോടെ കാണാനും
എന്തെങ്കിലും ക�ൊടുക്കാനുമായി വന്ന
അവരെ കണ്ട മാത്രയിൽ, കാണാത്ത
മാത്രയിൽ അവൾ പുറത്തേക്കുള്ള
വാതിൽ വലിച്ചടച്ചിട്ട് അടുത്തുള്ള
കൂട്ടുകാരിയുടെ ക്വാർട്ടേസിലേക്കു
തിരിഞ്ഞു ന�ോക്കാതെ ഓടിയത്രേ.
ആ മുതുമുത്തി പലപാടു വിളിച്ചിട്ടും
കൃഷ്ൻകുട്ടിമാഷ് ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു
കാര്യവുമുണ്ടായില്ല. വായനക്കാരുടേയും
കലാവിഷ്ക
 ാരത്തിലകപ്പെട്ട സഹൃദ
യരുടേയും ചങ്കുകീറുന്ന ഒരു എരിച്ചിൽ
ഉള്ളിലുണരാം ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ.
സംവേദനീയതയും വൈകാരികതയു
മുള്ള മനുഷ്യർ തരിച്ചു പ�ോകാം. നാമി
രുന്നുരുകുന്നു പല ഒച്ചകളും ഓരികളും
ഉയരുന്നു.
അഭീഷ് ശശിധരന്റെ ഭ്രാന്ത്
കാണുന്നവരുടെ വയറ്റിലും മനസ്സിലും
പ�ൊടുന്നനെ ചവിട്ടടിയിലെ മണ്ണരിച്ചു
പ�ോകുന്ന പ�ോലെ പപ്പടവടപ�ൊടി
യുകയും കലരുകയും ആവിയായി
കാളുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരപൂർവ നിമി
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ഷമാണിത്. കൃഷ്ണന്മാഷെന്ന ഈ
മൂകനായകന്റെ ബഹിഷ്കൃതത്വവും
ധർമസങ്കടവും ആ മുതുമുത്തിയുടെ കരി
ഞ്ഞുപ�ോകുന്ന കരച്ചിലും അൽപ്പമെ
ങ്കിലും ത�ൊടാത്തവർ മനുഷ്യരാകില്ല.
ആംഗലനാട്ടിലെ അവണാറിന്റെ (ക�ോ
മരകത്തെ കവണാറെന്ന പ�ോലെ)
കരയിലെ അരയന്നമായ കവി
ഒരിക്കൽ എഴുതിയ പ�ോലെ ഉള്ളിൽ
ഈണവും താളവുമില്ലാത്തവനെ
കരുതുക, അവന്റെ മനസ്സ് നരകസമാന
വും അപമാനവീകരിക്കപ്പെട്ടതുമാണ്.
മധ്യവർഗത്തിലേക്കു പടി കയറി
യിട്ടും ജാതിയുടെ പുറന്തള്ളലും തലയ്ക്കു
മുകളിൽ തൂങ്ങുന്ന ക�ൊലക്കത്തിയും

വിട്ടുമാറുന്നില്ല. അമ്മയടക്കമുള്ള
അടുത്ത ച�ോരപ്പറ്റുള്ള ഉറ്റവരും ഉടയവ
രും സമുദായവും ത�ൊട്ടുകൂടായ്മയുടേയും
കണ്ടുകൂടായ്മയുടേയും ഇരുട്ടിലാണ്ടു
കിടക്കുകയാണ്. ക�ൊച്ചുമകൾക്കു
പ�ോലും മുത്തി ദൃഷ്ടിയിൽ പെട്ടാലും
ദ�ോഷമുള്ളവളാണ്. രണ്ടോ മൂന്നോ
തലമുറയിലെ ത�ൊഴിലുക�ൊണ്ടോ
സാമ്പത്തിക നില അഥവാ വർഗനില
മെച്ചപ്പെട്ടതു ക�ൊണ്ടോ മാറുന്നതല്ല
ആയിരത്താണ്ടുകളുടെ ജാതി അധീശ
ത്തവും അപമാനവീകൃതമായ ദുരവസ്ഥ
യും. നിരന്തര പ്രാതിനിധ്യത്തിന്റെയും
അധികാര പങ്കാളിത്തത്തിന്റേയും
ജനായത്ത സഭ്യത പുലരേണ്ടതുണ്ട്.
അതു തകർന്നാൽ ഇന്ത്യൻ ജനായ
ത്തവും മതേതര ഭരണഘടനയുമില്ല.
സാമ്പത്തിക നിർണയനവാദത്തിലൂടെ
സാമൂഹ്യ നീതിയെ അട്ടിമറിച്ചാൽ
ഇന്ത്യൻ റിപ്പബ്ലിക്കില്ലാതാവുന്നു.
വെണ്ണപ്പാളിവാദമെന്ന തികഞ്ഞ
ബ്രാഹ്മണികവാദത്തിനുള്ള കഥന
പ്രതിര�ോധവും കൂടിയാണ് ച�ോതി
അയ്യപ്പന്റെ വാങ്മയവും അതിന്റെ
നാടകീയാവിഷ്കാരവും. യാഥാർഥ്യ
ത്തേയും നീതിയേയും നേരിനേയു
മാണു കഥനവും കലയും കവിതയും
സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
പപ്പടവടയുമായി മകന്റെ മകളെ
ഒരു ന�ോക്കു കാണാനും ലാളിക്കാനു

ഭ്രാന്ത്: അവതരണത്തിൽ നിന്ന്

മീഡിയേറ്റഡ് പെർഫ�ോമൻസ്
മായി വരുന്ന ആ വയ�ോധികയായ
മുതുമുത്തിയുടെ ചിത്രം ആ മകന്റെ
വാക്കുകളിലൂടെ നമ്മുടെ ചങ്കിൽ
തറയ്ക്കും. ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മ�ോട്ടോഴ്സ
 ി
ന്റെ ആ അംബാസിഡർ വാഹന
ത്തിന്റെ ശൈത്യത്തിലിരുന്ന നാം
ആവിയായിപ്പോകും. അതു പ�ോലെ
തന്നെ നിരവധി അസന്നിഹിതമായ
സന്നിഹിതത്വങ്ങളെ കലാവിഷ്കാരം
ശബ്ദത്തിലൂടെയും നിഴലുകളിലൂടെയും
മാനസികബിംബനിർമിതിയിലൂടെയും
മാധ്യസ്ഥം ചെയ്തവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ബർഗ്മാനിൽ തുടങ്ങുന്ന പെൺമയുടെ
ഒച്ചകളും ഓരികളും നിലവിളികളും
ഷെറിയുടെ പുതുപടമായ ക ഖ ഗ ങ
യിൽ വരെ തെളിയുന്ന ചാറ്റും ത�ോറ്റവും
പ�ോലുള്ള അവ്യക്ത ഭാഷണ ശകലങ്ങ
ളും എല്ലാം നിറയുകയാണ് വണ്ടിയിൽ.
അമൂർത്തവും അവ്യക്തവുമായ ശകലിത
ഭാഷണങ്ങളിലൂടെ പല പെണ്ണുങ്ങളു
ടേയും ശബ്ദസന്നിഹിതത്വവും നിർ
വാഹകത്വവും പ്രകടനസ്ഥലിയിലൂടെ
ഇടനിലനേടുന്നു. പങ്കാളികളായ
പ്രേക്ഷകരുടെ അന്തരംഗത്തിലേക്കും
സഞ്ചിതമായ അബ�ോധത്തിലേക്കും
കടന്നു കയറുന്നു. മാധ്യസ്ഥകലയുടെ
ഒരു സവിശേഷ സംവേദന സാധ്യത
യാണിവിടെ സാധുവാകുന്നത്.
കുമാരദാസ് ടി. എൻ. എന്ന നാടക
പ്രവർത്തകനും അധ്യാപകനുമാണ്
പ്രധാന വേഷത്തിലെങ്കിലും അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ മുഴക്കവും വഴക്കവുമുള്ള
ശബ്ദത്തിനപ്പുറത്ത്, സി. അയ്യപ്പന്റെ
കഥനാഖ്യാനത്തിനപ്പുറത്ത് അടിത്ത
ട്ടിൽ നിന്നും ഓരങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള
പല ദമിതമായ ശബ്ദങ്ങളും പറച്ചിലു
കളും പ�ൊങ്ങിവരികയും വാഹനമെ
ന്ന ചലിക്കുന്ന രംഗസ്ഥലിയെ ഒരു
സമഗ്രജീവിതപ്പാതയാക്കി മാറ്റിമ
റിക്കുന്നു. ചലിക്കുന്ന തീവണ്ടിയിൽ
നിങ്ങൾക്കു നിഷ്പക്ഷരായി നിൽക്കാ
നാവില്ല എന്ന റെയ്മണ്ട് വില്യംസിന്റെ
വാക്യം നാമ�ോർക്കാം. സി. അയ്യപ്പന്റെ
തന്നെ കഥനല�ോകത്തിലൂടെയുള്ള
ഒരു പാഠാന്തരമായ യാത്രയും കൂടിയാ
ണിവിടെ സാധ്യമാകുന്നത്. ''പ്രേത
ഭാഷണവും'' ''നിരവത്തുകയ്യാണി''യും
''കാവൽഭൂത''വുമടക്കമുള്ള അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ കഥകളിലെ ഭൂതാവിഷ്ടരും
പരേതരുമ�ൊക്കെയായ പക്ഷിമൃഗശബ്ദ
സാന്നിധ്യങ്ങളായ പെണ്ണുങ്ങളുടെയും
കീഴാളരുടേയും ഒച്ചകളും പേച്ചുകളു
മാണ് ശബ്ദതലത്തിൽ നിറയുന്നതും
കലാവിഷ്കാരത്തെ കവിഞ്ഞു കലരു
ന്നതും യഥാർഥ ല�ോകത്തേക്കു തന്നെ
പ്രേക്ഷകരെ ശ്രദ്ധാലുക്കളാക്കുന്നതും.
രശ്മി സതീശ്, തെയ്യ ക�ോയിപ്പള്ളിൽ,
അശ്വതി രാജേഷ് തുടങ്ങിയ നാടക
കലാപ്രവർത്തകരുടേയും ഗവേഷ

കരുടേയും ശബ്ദമാണ് പെണ്മയുടെ
ഭാഷണത്തെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
മുഖരിതമാക്കുന്നത്. ക്ഷേമ വറുഗീസും
അനീഷ് വളാഞ്ചേരിയും വിനീഷുമാണ്
പ്രകടനത്തിൽ സന്നിഹിതരായ മറ്റു
വ്യക്തികൾ. പങ്ക് എന്നു വിളിക്കപ്പെ
ടുന്ന പ്രതിസംസ്കാരത്തിന്റേയും
തെരുവുസംസ്ക
 ാരത്തിന്റേയും യുവ
സംസ്ക
 ാരത്തിന്റേതുമായ ഒരു വിമത
ദൃശ്യപരിസരം ഇവരുടെ മൂർത്തമായ
മാനവിക സാന്നിധ്യം പകരുന്നു.
സൈബർഫ�ോമൻസ് എന്ന പുതു
ഗണത്തിന്റെ പല സ്വഭാവങ്ങളും ഈ
സൈബർ പങ്ക് സൂചനകളെ സമകാ
ലികമാക്കുന്നു. മ�ോങ്ങാനിരുന്നവരുടെ
തലയിൽ തേങ്ങ വീണതു പ�ോലെ
നിനക്കും ഭ്രന്താണ�ോ എന്ന ച�ോദ്യം
വിടാതെ മുഴങ്ങുന്നു.

അഭീഷ് ശശിധരൻ

ക�ോട്ടക്കൽ മധുവിന്റെ പദങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് സി.
അയ്യപ്പന്റെ കനപ്പെട്ട ലാവണ്യവിമർ
ശമുൾക്കൊള്ളുന്ന ''അജഗരകബളിതം''
എന്ന ചെറുകഥയെ സാന്ദർഭികമായി
സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പെരുമ്പാമ്പിനാൽ
വിഴുങ്ങിയ അഥവാ പാതിയകത്താക്ക
പ്പെട്ട ഗജത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിഹ്നശാസ്ത്ര
വിവിക്ഷ സൗന്ദര്യമൗലികവാദത്താൽ
വിഴുങ്ങപ്പെട്ട ജനായത്ത സാമൂഹ്യ ശരീ
രത്തെ ചമൽക്കാരം ചെയ്യുന്ന ഗജ�ോ
ത്തമനെ കുറിച്ചുള്ളതു തന്നെയാണ്.
ലാവണ്യ വരേണ്യതയുടേയും സൗന്ദര്യ
മൗലികവാദത്തിന്റേയും വർണാന്ധത
തികഞ്ഞ സമഗ്രാധിപത്യത്തിലേക്കും
അപര�ോന്മൂലനത്തിലേക്കും നയിക്കുമെ
ന്നത് നാസികളുടെ ഓഷ്വിറ്റ്സിനേയും
ച�ോതിതിരുനാളിന്റെ ശിങ്കാരിത്തോ
പ്പിലെ പുലിമടയേയും ഓർമിപ്പിക്കുന്ന
വിഷവാതകമടകൾ ഉൾക്കൊള്ളാവു
ന്ന വമ്പിച്ച ക്യാമ്പുകളും തടവറകളും
രാജ്യത്തു നിർമിക്കപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ
രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലെങ്കിലും
നമ്മുടെ ക്ലാസിക്കൽ കലാവാദികളും

കൂട്ടരും തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നന്നായി
രുന്നു. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
അന്ത്യത്തിൽ സി. അയ്യപ്പൻ എഴുതിയ
''അജഗരകബളിതം'' വരേണ്യ കലാ
വാദത്തേയും സംസ്ക
 ാര വരേണ്യ
വാദത്തേയും വിമർശ കഥനത്തിലൂടെ
അപനിർമിക്കുന്ന രചനയാണെന്നു
നാം മനസ്സിലാക്കിവരുന്നു.
സ്വയം കണ്ണുകെട്ടിയും ഉറക്കം
നടിച്ചും, ല�ോകത്തെ അടിച്ചു പുറത്താ
ക്കുന്ന ഹിംസാത്മകവും തമസ്കരണ
പരവുമായ പ്രാദേശിക സംസ്കാര
വരേണ്യ കുലീനതയുടെ ആത്മഹ
ത്യാപരമായ ഭ്രാന്ത വ്യവഹാരത്തെ
അപനിർമിക്കുന്ന വിധ്വംസകമായ
കലാവിഷ്കാരങ്ങൾ കേരളത്തിലെ
അമേച്വർ നാടകരംഗത്തും സജീവ
മായി വരുന്നത് കാണേണ്ടതുണ്ട്.
കഥകളിസംഗീതവും കഴുത്തറപ്പും
സംയ�ോജിക്കുന്ന, ക�ൊലക്കത്തിയുടെ
മൂർച്ചയ�ോടെ കലർത്തുന്ന നാടകീയ
രംഗങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ അരങ്ങി
ലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വളയൻചിറങ്ങര
സംഘത്തിന്റെ ശകുന്തള ട്രാവൽസിലാ
കട്ടെ പുരാസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ മാളി
യെന്ന നാടകത്തിലാകട്ടെ ആഭിജാത
കലയുടെ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെ
ദൃശ്യതലത്തിലും ശബ്ദതലത്തിലും
അട്ടിമറിക്കുകയും അപനിർമിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന നാടകാവിഷ്കാര പാഠങ്ങൾ
സമകാലികമായി വികസിച്ചു വരുന്നു.
ഇത്തരം മാറ്റത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക
വും രാഷ്ട്രീയവുമായ പരിസരത്താണ്
പുതു ആവിഷ്കാരത്തിന്റെ കലയും
ചിന്തയും നൈതികമായ ലാവണ്യശാ
സ്ത്രവും നാടക പ്രയ�ോഗവും നിർണായ
കമാകുന്നത്.
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കംപാനിയൻ റ്റു പെർഫ�ോമൻസ് സ്റ്റഡീസ്.
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ളജി ആൻഡ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ. സ്പ്രിങ്ങർ
വെർലാഗ് ന്യൂയ�ോർക്ക്, 2014.
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Full woman, fleshly apple, hot moon,
thick smell of seaweed, crushed 		
mud and light,
what obscure brilliance open 		
between your columns?
What ancient night does a man 		
touch with his senses?
-Neruda
ചായത്തിലെഴുതിയ ചന്ദ്രോത്സവം
പ�ോലെയാണ് റൂബെൻസിന്റെ (Peter
Paul Rubens) ചിത്ര പ്രപഞ്ചം; മേദുര
ഗാത്രികളായ ഘനനിതംബിനികളുടെ
നഗ്നരൂപങ്ങളാൽ സമൃദ്ധം. ആൺന�ോ
ട്ടത്തിന്റെ ആർത്തികൾക്കു മുന്നിൽ
വിളമ്പിവെച്ച ആവി പാറുന്ന ഭക്ഷണ
ത്തളിക പ�ോലെയാണ് അവയിൽ
പലതും. ‘മൂന്നു പ്രീതികാരിണികൾ’
(Three Graces) എന്ന ചിത്രമാണ്
ആദ്യം ഓർമ്മ വരുന്നത്. മൂന്നു പെണ്ണു
ങ്ങൾ എന്നതിനേക്കാൾ സമൃദ്ധമായ
ഉടലിലേക്കുള്ള ന�ോട്ടങ്ങളാണ് ചിത്രം
സാധ്യമാക്കുന്നത്. നഗ്നതയുടെ ധാ
രാളിത്തത്തെ ചുറ്റിപ്പറക്കുന്ന ആൺഭ്ര
മരങ്ങളുടെ കണ്ണു ക�ൊണ്ടുള്ള ഭ്രമണം
എന്നും പറയാം. പിൻ - മുൻ പാർശ്വ
ദൃശ്യങ്ങളുടെ സൗലഭ്യം. കൂട്ടത്തിൽ
ഒരുവളുടെ മാതൃക ചിത്രകാരന്റെ

രണ്ടാം ഭാര്യയായിരുന്ന ഹെലീനാ
ഫ�ോർമെന്റ് (Helena Fourment) ആയി
രുന്നു എന്നും മരണം വരെ റൂബെൻസ്
ആ ചിത്രം സ്വകാര്യമാക്കി വച്ചിരുന്നു
എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഇതേ ഹെലീ
നയാണ് പ്രസിദ്ധമായ 'ര�ോമക്കുപ്പാ
യം' (Het Pelsken) എന്ന റൂബെൻസ്
ചിത്രത്തിന്റെയും മ�ോഡൽ ( ഈ
ചിത്രത്തെ മുൻ നിർത്തിയാണ് കലാ
നിരൂപകനായ ജ�ോൺ ബെർജറിന്റെ
' കാഴ്ചയുടെ വഴിക'ളിലെ ഒരു പ്രധാന
വിശകലനം). 'കണ്ണാടി ന�ോക്കുന്ന
വീനസ് ', 'വീനസും അഡ�ോണിസും',
'സസ്യാഹാര പ്രഘ�ോഷണം നടത്തു
ന്ന പൈതഗ�ോറസ് ', 'ബലാൽക്കാരം
ചെയ്യപ്പെടുന്ന ല്യസിയസിന്റെ പെൺ
മക്കൾ', 'ആൻഡ്രോമിഡയെ മ�ോചി
പ്പിക്കുന്ന പെഴ്സ്യൂസ് ’, 'സന്യാസിയും
ഉറങ്ങുന്ന ഏഞ്ചലിക്കയും', ' രതിയും
കാമദേവനും സസ്യാത്മികയും'
(Venus, Cupiel and Ceres), ' കുളിക്കു
ന്ന ബെത്ശേബ', മേരി ഡി മെഡിച്ചി
ചിത്രങ്ങൾ, 'സാംസണും ദലിലയും'
എന്നിവയിലെല്ലാം കാണാം 'റൂബെന
സ്ക് ' (rubenesque) എന്ന പിൽക്കാല
വിശേഷണത്തിന്റെ പര്യായഭേദം
പ�ോലുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ.
ആണിന്റെ ന�ോട്ടത്തിന�ോ ഒളിഞ്ഞു
ന�ോട്ടത്തിന�ോ വേണ്ടിയാണല്ലോ

ചിത്രത്തിലെ സ്ത്രീയും അവളുടെ
നഗ്നതയും. പഴയനിയമത്തിലെ
'സൂസന്ന' യുടെ നീരാടുന്ന നഗ്നതയി
ലേയ്ക്കൊളിഞ്ഞു ന�ോക്കുന്ന വൃദ്ധപു
രുഷന്മാരുടെ വെറിപൂണ്ട മുഖങ്ങൾ
പലരും (റൂബെൻസും) ചിത്രവിഷ
യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവയിൽ ചിത്ര
ത്തിനുള്ളിൽ തന്നെയാണ് സ്ത്രീയുടെ
നഗ്നതയിലേയ്ക്കു ന�ോക്കുന്ന പുരുഷ
ന്റെ സ്ഥാനമെങ്കിൽ മറ്റു ചിലപ്പോൾ
അവൻ അതിനു വെളിയിലാകുന്നു
എന്ന വ്യത്യാസമേയുള്ളു. ആ നിലയ്ക്ക്
ചിത്രകലയിൽ തുടർന്നു പ�ോരുന്ന
ആൺന�ോട്ട പ്രധാനമായ കാഴ്ചാരീ
തിയുടെ ഒരു രൂപകം കൂടിയാണ്
സൂസന്ന ചിത്രങ്ങൾ. ചിത്രകാരനും
കലാസ്വാദകനുമെല്ലാം കൂടി അവളെ
ഒളിഞ്ഞുന�ോക്കുന്നു. കാഴ്ചയുടെ
കലയായ ചിത്രകലയിലും, നമ്മുടെ
കാഴ്ച്ചാശീലങ്ങളിൽ പ�ൊതുവേയും,
നിലനിൽക്കുന്ന ഈ ന�ോട്ടത്തിന്റെ
രതിയെയാണ് വിസ്ലാവാ സിംബ�ോർ
സ്ക വിമർശനവിധേയമാക്കുന്നത്
'റൂബെൻസിന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ' (The
Women of Rubens) എന്ന കവിത
യിൽ. അത് ഒരു ചിത്രകവിതയും
ചിത്രകവിതയുടെ രൂപമവലംബിക്കു
ന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്താവനയുമാണ്.
തെല്ലൊരു പരിഹാസത്തോടെ
റൂബെൻസിന്റെ തടിച്ചിപ്പെണ്ണുങ്ങളെ
വാങ്മയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ്
കവിതയുടെ തുടക്കം -

റൂബെൻസ്, ദ ഗ്രെയ്സസ്

'ഭീമരൂപിണികൾ,
സൈത്രണമൃഗങ്ങൾ,
വീപ്പക്കുറ്റികളുടെ
ഉരുൾച്ചപ�ോലെ നഗ്നകൾ,
ചവിട്ടിക്കുഴച്ച മെത്തമേൽ
അവർ വീണുരുളുന്നു ,
കൂവാൻ തുറന്നുവച്ച വായുമായി
ഉറങ്ങുന്നു.
അവരുടെ കണ്ണുകൾ
ആഴത്തിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ,
രക്തത്തിലേയ്ക്ക് കിണ്വം
സ്രവിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥിയ�ോളം
പൂണ്ടിരിക്കുന്നു.'
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അവരുടെ മേനിക്കൊഴുപ്പിനുള്ള
ഒരു വാഴ്ത്തുപാട്ടാണിത്. ജുഗുപ്സയ�ോള
മെത്തുന്ന പരിഹാസവുമുണ്ട് അതിൽ.
വാസ്തവത്തിൽ ഈ മേദസ്വിനികളെ
കൺകവരുന്ന കാഴ്ചയുടെ വിരുന്നാ
ക്കി മാറ്റുന്ന ആൺകൂട്ടത്തോടാണ്
ആ പരിഹാസം. മാംസമ�ോ മാംസ
ളത്വമ�ോ സൗന്ദര്യമായി തെറ്റിദ്ധരി
ക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു, അവയിൽ.
'ബാര�ൊക്വിന്റെ പുത്രിമാ'രാണ്
(Daughters of Baroque) റൂബെൻസി
ന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ, സിംബ�ോർസ്കയ്ക്ക്.
പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിലെ 'ബാര�ൊക്
ആർട്ടി' ന്റെ തികവുറ്റ ആവിഷ്കാരമാ
യിരുന്നു ഫ്ലെമിഷ് ചിത്രകാരനായ
റൂബെൻസിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ. അലങ്കാ
രനിബിഡവും കാമപര (ടensual)
വുമായിരുന്നു അവ. സിംബ�ോർസ്ക
അവയെ കലാ ചരിത്രത്തിൽ കണി
ശമായിത്തന്നെ സ്ഥാനപ്പെടുത്തുന്നു.
'കുഴയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ
മാവ് പുളിച്ചു പ�ൊന്തുന്നു,
കുളിത്തൊട്ടികളിൽ ആവിപാറുന്നു
വീഞ്ഞ് മാണിക്യം പ�ോലെ
വെട്ടിത്തിളങ്ങുന്നു,
പന്നിക്കുട്ടന്മാരേപ്പോലുള്ള
മേഘങ്ങൾ
ആകാശത്തിനു കുറുകേ ചാടുന്നു ,
ചിനയ്ക്കുന്ന ക�ൊമ്പുകൾ
മാംസത്തെ വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു'
എന്നിങ്ങനെയാണ് കവിതയിലെ
വിവരണം. ആഡംബരത്തിന്റെയും
ഭ�ോഗലാലസയുടേതുമായ ഒരു
ല�ോകം. അവിടെയാണ് മേദസ്വി
നികളായ ആ മേദുരഗാത്രികളുടെ
ആവാസം. വിവസ്ത്രകളാകയാൽ
ആകാരപ്പൊലിമ ഇരട്ടിച്ചവർ.
സവിശേഷമായ പടുതിയാൽ
രത്യാകർഷണം പെരുകിയവർ.
ഏറെ കണിശവും കുറുകിയതുമാണ്
ഇവിടെ സിംബ�ോർസ്ക അവർക്കു
ചാർത്തിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വി
ശേഷണങ്ങൾ - മത്തങ്ങ പ�ോലെ
ഉരുണ്ട (meloned) മേദസ്വിനികൾ
(excesses), പ്രണയത്തിന്റെ
അമിതാഹാര വിരുന്നുകൾ (fat love
dishes) എന്നിങ്ങനെ.
അവിടേയ്ക്കാണ് അവരുടെ
മെലിഞ്ഞ സഹ�ോദരിമാരായ,
മാംസളത്വമ�ോ അതിമേദസ്സോ
ഇല്ലാത്ത പാവം പെണ്ണുങ്ങളുടെ
വരവ്. ചിത്രത്തിൽ വെള്ളകീറും
മുൻപ് അവരുണരുന്നു. വരിവരിയാ
യി വന്ന്, ആരുടെയും കണ്ണിൽപ്പെ
ടാതെ, ചിത്രത്തിന്റെ മറ്റേപ്പുറത്തു
കയറിപ്പറ്റുന്നു. 'ക്യാൻവാസിന്റെ
ചായത്തേപ്പുകളില്ലാത്ത പുറം' എന്ന്
സിംബ�ോർസ്ക. കലാല�ോകവും

റൂബെൻസ്, സെൽഫ്പ�ോർട്രെയിറ്റ്

സിംബ�ോർസ്ക

വ്യത്യസ്തമായ സൗന്ദര്യ
സങ്കല്പമുണ്ടായിരുന്ന
പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ
ചിത്രകല മെലിഞ്ഞ
പെണ്ണുടലിനെ പരിവേഷ
പ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്ന്
പ്രത്യാശിക്കുന്നുണ്ട് സിം
ബ�ോർസ്ക; ഇരുപതാം നൂ
റ്റാണ്ടിലെ വെളളിത്തിരയും
അവരെ സ്വീകരിച്ചേനെ.
ബാര�ൊക്വിന്റെ മേദുരമായ
ഉടലളവുകളാണ് അവരെ
പുറംതള്ളിയത്.

റൂബെൻസ്, വീനസ് ആൻഡ് ക്യുപിഡ്

കാഴ്ച്ചയുടെ ല�ോകവും പുറന്തള്ളിയവ
രുടെ തിരിച്ചുവരവാണത്; മാംസളത്വ
ത്തിന്റെ വശീകരണ ശക്തിയില്ലാത്ത
വരുടെ പിൻമടക്കം. ക്യാൻവാസല്ല,
അതിന്റെ ഒഴിഞ്ഞ മറുവശമാണവരുടെ
ഇടം; ക്യാൻവാസിലെ സുന്ദരിമാരെയും
അവരുടെ മേനിക്കൊഴുപ്പിനെയും വെ
ല്ലുവിളിയ�ോടെ പൂരിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ട്.
'കലാശൈലി നാടുകടത്തിയവർ'
(exiles of style) എന്നാണ് അവരെ
സിംബ�ോർസ്ക വിളിക്കുന്നത്. എഴുന്നു
നിൽക്കുന്ന വാരിയെല്ലുകള�ോടു കൂടിയ,
പക്ഷികളുടേതു പ�ോലെ മെലിഞ്ഞ
കൈകാലുകളുള്ള പെണ്ണുങ്ങൾ, എല്ലിച്ച
ത�ോളിൽ ചിറകുവച്ച് പറന്നു പ�ൊയ്ക്കള
യും എന്ന വിധം ഭാരമേയില്ലാത്തവർ.
ചിത്രകവിത രാഷ്ട്രീയകവിതയാകുന്ന
സന്ദർഭമാണിത്. പുരുഷന�ോട്ടത്തിന്റെ
അമിതാഹാരവിരുന്നുകളിൽ പുറം
തള്ളപ്പെടുന്ന ഉച്ഛിഷ്ടങ്ങൾ പ�ോലെ
യാണിവിടെ മേദസ്സറ്റ മെലിഞ്ഞ
സ്ത്രീകൾ. അവരെ മേദുരഗാത്രികളുടെ
ക്യാൻവാസിന്റെ മങ്ങിയ, മറ്റേപ്പുറത്തു
കുടിയിരുത്തുകയാണ് സിംബ�ോർസ്ക.
നിശബ്ദവവും നിശിതവുമായ ഒരു പ്ര
തിഷേധമെന്നോണം. നമ്പൂതിരിച്ചിത്ര
ങ്ങുടെ നേരേ എതിൽച്ചുവരിൽ തൂക്കിയ
സ�ോംനാഥ് ഹ�ോറിന്റെ പട്ടിണിച്ചിത്ര
ങ്ങളെന്നോണം അവ നമ്മുടെ കാഴ്ച്ച
യുടെ ശീലങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുന്നു.
വ്യത്യസ്തമായ സൗന്ദര്യസങ്കല്പമു
ണ്ടായിരുന്ന പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ
ചിത്രകല മെലിഞ്ഞ പെണ്ണുടലിനെ
പരിവേഷപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു എന്ന്

പ്രത്യാശിക്കുന്നുണ്ട് സിംബ�ോർസ്ക;
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വെളളി
ത്തിരയും അവരെ സ്വീകരിച്ചേനെ.
ബാര�ൊക്വിന്റെ മേദുരമായ ഉടലളവു
കളാണ് അവരെ പുറം തള്ളിയത്.
പ�ൊതുവേ ബാര�ൊക്വിന്റെ കാഴ്ച്ചശീ
ലമാണ് നമ്മുടേത് എന്നു സൂചിപ്പിച്ചു
ക�ൊണ്ടാണ് കവിത അവസാനിക്കു
ന്നത്. അത് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടി
ന്റേതു മാത്രമല്ല. നൂറ്റാണ്ടു മാറിയാലും
മാറാത്ത ആൺശീലമാണത്.
കാണി, ആണാവുമ്പോൾ അവൻ
കണ്ണു ചിമ്മുന്നതേയില്ല, അത്രയ്ക്ക്
നിർന്നിമേഷം !
മധ്യോന്നതി (convex) യ�ോടുകൂ
ടിയതാണ് ആകാശം, മാലാഖമാർ,
ദൈവം. സൂര്യദേവനായ ഫീബസ്
(Phoebus) പ�ോലും കനത്ത മീശയു
ള്ള ഒരു പുരുഷനാണ്; വിയർത്ത
കുതിരപ്പുറത്ത് മദിച്ച അന്ത:പുരം
തേടിവരുന്ന അശ്വാരൂഢൻ. പരന്ന
മാറിടമുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ ആസ
ക്തമായ ആൺന�ോട്ടത്തിന്റെ ആ
ല�ോകം പുറംതള്ളുന്നു. മലയാളിയുടെ
റൂബെൻസാണ് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതി
രി എന്നു പറയാവുന്നിടത്തോളം
സാർവത്രികമാണ് ആൺമയുടെ
കാഴ്ച്ചപ്പതിവുകളും കാഴ്ച്ചപ്പതിപ്പുക
ളും. ഏറ്റവും കൂടുതൽ പതിപ്പുകളിറ
ങ്ങിയ പെണ്ണുടൽ റൂബെൻസിന്റേത്.
റൂബെൻസിനവൾ ഹെലേനാ ഫ�ോർ
മെന്റ് ആയിരുന്നു (മലയാളിക്ക്
ഷക്കീലയ�ോ നമിതയ�ോ).
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വിവീഷ് വിജയൻ

കലാസമ്പ്രദായത്തി
ലെ രൂപപ്രതിനിധാ
നങ്ങളുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ട് വികസിച്ചുവന്ന
ഐക്കണ�ോഗ്രാഫി
എങ്ങനെയ�ൊക്കെ
സാംസ്കാരികസ്വ
തരൂപീകരണത്തിൽ
പങ്കാളിയാവുന്നു
എന്ന് പരിശ�ോധിക്കു
ന്ന ലേഖനം.
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ലയെ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ
കലാ ചരിത്രകാരന്മാർ ഉപയ�ോഗി
ക്കുന്ന ദൃശ്യഘടകങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്
ഐക്കണ�ോഗ്രഫി. ഐക്കണ�ോ
ല�ോജിക്കൽ പഠനങ്ങൾ കലയെ
ചരിത്രപരമായി സാധൂകരിക്കുകയും
സൗന്ദര്യാത്മക മൂല്യനിർണയങ്ങൾ
സാധ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ശബ്ദശാസ്ത്ര(Etymologically)പ്രകാരം
ഗ്രീക്കിൽ നിന്നും കടംക�ൊണ്ട eikon,
graphein എന്നീ രണ്ടു പദങ്ങളിൽ
നിന്നാണ് ഐക്കണ�ോഗ്രഫി എന്ന
പദത്തിന്റെ ഉല്പത്തി. Eikon എന്നാൽ
image/ചിത്രം എന്നും graphein
എന്നാൽ എഴുത്ത്/to write എന്നും
അർത്ഥമാക്കുന്നു. അതിനാൽ ഇതിനെ
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ "image writing"
(ചിത്രമെഴുത്തു) അല്ലെങ്കിൽ "image
describing" (ചിത്ര വിവരണം) എന്ന്
വിവർത്തനം ചെയ്യാം.
എന്താണ് ഐക്കണ�ോഗ്രാഫി
എന്നറിയാൻ ദൃശ്യകലാ പഠനങ്ങളിൽ
പ്രാധാന്യമുള്ള ഐക്കൺ എന്ന പദ
ത്തിന്റെ അർത്ഥതലങ്ങളെ അന്വേഷി
ക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഐക്കൺ ഒരു വിഷ്വൽ
ഘടകമാണ്. അത് അതിന്റെ അർത്ഥ
വുമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ചില
ആവശ്യങ്ങൾക്കായി അത് പ�ൊതുസ്ഥ
ലങ്ങളിൽ പ�ൊതുവായി പങ്കിടപ്പെടുന്നു.
ഇത് ഒരു ഉപകരണമായി പ്രവർത്തി

ക്കുന്നു, ഒപ്പം ശില്പം, പെയിന്റിംഗ്,
സംരക്ഷിത കരകൗശലമ�ോ കെട്ടിടമ�ോ
എന്നീ രൂപമെടുക്കാം. ഹ�ോപ്കിൻസി
നെ (1990) അനുസരിച്ച്, [വൈ Wai
(2006)] ഐക്കണുകൾ മനുഷ്യരുമായി
ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു, യഥാർ
ത്ഥ ഇടങ്ങളും ഇമേജറിയും തമ്മിൽ
ഒരു ബന്ധം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. കൂടാതെ,
ഇവ സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ
ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണെന്ന്
ഡാനിയൽസ് (2007) എടുത്തുകാട്ടി.
ഒരു ജനതയുടെ ചരിത്ര തുടർച്ചയുടെ
യും സാംസ്കാരിക ഐക്യത്തിന്റെയും
അവബ�ോധമാണ് അവ പ്രതിനി
ധീകരിക്കുന്നത്. ഒരു ഐക്കൺ
അതിന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട സന്ദർഭത്തിനപ്പുറം
അർത്ഥം ആശയവിനിമയം ചെയ്യുന്നു.
തൽഫലമായി, തത്വചിന്താപരവും
സാംസ്ക
 ാരികപരവുമായ തത്വങ്ങളും
വിശ്വാസങ്ങളും ഐക്കണുകൾക്ക്
പിന്നിലുണ്ടെന്നു പറയാം. ഐക്കണു
കൾ സാംസ്കാരിക സവിശേഷതകളുടെ
ലക്ഷണങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമി
ക്കുന്നു. അവ വസ്തുക്കൾക്കോ സ്ഥല
ങ്ങൾക്കോ ഉള്ള സ്പേഷ്യൽ മീറ്റ്ഫോ
റുകളാണ് (സ്ഥലസംബന്ധിയായ
രൂപകങ്ങൾ). അവ വിശ്വാസവ്യവസ്ഥ
യുടെയും സ്വത്വത്തിന്റെയും രൂപീകര
ണത്തിന് കാരണമാകുന്നു.
ഐക്കൺ ഒരു ആഖ്യാനമാണ്.

വിശുദ്ധ ചരിത്രത്തിലെ സംഭവങ്ങ
ളെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിശു
ദ്ധന്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചോ, ഒരു
റിയലിസ്റ്റിക് വർണന/വിവരണ ചിത്ര
ആഖ്യാനം. ഒരു ഐക്കണിന്റെ പ്രക
ടമായ മനശാസ്ത്രപരമായ പ്രവർത്തനം
(psychological function) ശ്രദ്ധേയമാ
ണ്. ഇത് കാഴ്ചക്കാരിൽ വികാരങ്ങളുടെ
ഒരു പരിധി ഉയർത്തുന്നു. അനുകമ്പ,
സഹതാപം, വാത്സല്യം, പ്രശംസ
എന്നിവയാണ് അവയിൽ ചിലത്.
തൽഫലമായി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവ
രെ അനുകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം.
അതിനാൽ അതിന്റെ ധാർമ്മിക
ചേരിയിൽ ഒരു ഐക്കൺ സ്നേഹത്തി
ന്റെയും അനുകമ്പയുടെയും വികാര
ങ്ങളുടെ ഉത്തേജനം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ദൈനംദിന ആശങ്കകളാൽ കഠിനമാ
ക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യാത്മാക്കളുടെ മയപ്പെടു
ത്തൽ സാധ്യമാകുന്നു. ചരിത്രത്തില�ോ
ചരിത്രപരമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെയ�ോ
സംഭവത്തിന്റെ കാലാതീതമായ
ഈഡ�ോസ് (eidos)(രൂപം form
അല്ലെങ്കിൽ ആശയം idea) ആണ്
ഐക്കൺ. ഭൗതിക വസ്തു
 ക്കളെ പി
ടിച്ചെടുക്കുന്ന കണ്ണാടിയായി ഐക്കൺ
പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
അക്കാദമിക് ആർട്ട് ചരിത്ര
വിജ്ഞാനശാഖ എന്ന നിലയിൽ
ഐക്കണ�ോഗ്രഫി വികസിച്ചത്
പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ്.
ഇതിൽ പങ്കു വഹിച്ചത് ക്രിസ്തീയ മത
കലയിൽ ഇടപെട്ടിരുന്ന scholars
ആയിരുന്നു. അവർ കലാവിഷയങ്ങ
ളെ (subjects) ആയ�ോജിപ്പിക്കാനും
എൻസൈക്ലോപീഡിയാസ് ഉണ്ടാക്കു
വാനും ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടോടുകൂടി ഐക�ോ
ണ�ോഗ്രാഫിക് പഠനങ്ങൾ വിപുലമാ
യി. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യ
പകുതിയിൽ വാർബർഗ് (Aby Moritz
Warburg, 1866 -1929 ) (german art
historian and cultural theorist) കലാ
ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഐക്കണ�ോഗ്രഫി/
ഐക്കന�ോളജി എന്ന ഒരു പുതിയ
പാഠ്യ രീതി അവതരിപ്പിച്ചു. അദ്ദേഹ
ത്തിന്റെ തന്നെ ശിഷ്യനായിരുന്ന Fritz
Saxl ഉം Erwin Panofsky യും ഇത് വിക
സിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ചിത്രങ്ങളിലെ
രൂപങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനും തരം
തിരിക്കുന്നതിനുമുള്ള രീതി അർത്ഥം
മനസിലാക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗമായി
ഐക്കണ�ോഗ്രഫി ഉപയ�ോഗം അവർ
വിശദീകരിച്ചു.
ഒരു വ്യക്തിയുടെയ�ോ സ്ഥലത്തിന്റെ
യ�ോ വസ്തുവിന്റെയ�ോ ചിത്രമ�ോ ചിത്ര
ങ്ങളുടെ ആൽബമ�ോ ആണ് ഐക്ക
ണ�ോഗ്രഫി. ഒരു വിഷയത്തിന്റെ

Steatite seal with humped bull, Indus Valley, Mohenjo-Daro, 2500–2000 BC

Bodhisattva Padmapani, Ajanta
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പശുപതി ശില്പം

ചിത്രീകരണ ചിത്രമാണ് ഐക്ക
ണ�ോഗ്രഫി. ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ
വിഷയവുമായി പരമ്പരാഗതമായി
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഇമേജ്
അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകാത്മക പ്രാതി
നിധ്യമാണത്. ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ
പ്രതീകാത്മകവും പരമ്പരാഗതവു
മായ പൈതൃകത്തെ വിവരിക്കാൻ
കഴിയുന്ന ഒരു ചിത്രമ�ോ ചിത്രങ്ങള�ോ
ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഐക്കണ�ോഗ്രാഫിയുടെ പരമ്പരാ
ഗത നിർവചനമായ ഒരു ചിത്രത്തി
ലൂടെ ഒരു വിഷയത്തിന്റെ ചിത്രീകൃത
പ്രാതിനിധ്യം; എന്നതിനെയും
ഐക്കണ�ോളജിയുടെ ഐക്കണി
ക് പ്രാതിനിധ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു
വിശദ ധാരണ എന്നതിനെയും
വേർതിരിച്ചറിയാൻ പന�ോഫ്സ്കി ശ്ര
മിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം മൂന്ന് നിർദ്ദിഷ്ട
തലങ്ങളുടെ രൂപരേഖ നൽകുന്നു.
1 . pre-iconological level പ്രാഥമി
കവും സ്വാഭാവികവുമായ വിഷയങ്ങ
ളുടെ, മ�ോട്ടിഫുകളുടെ ശുദ്ധ രൂപങ്ങ
ളുടെ ('pure forms') , പ്രാഥമികവും
സ്വാഭാവികവുമായ അർത്ഥങ്ങളുടെ
വാഹകരുടെ (carriers of primary
and natural meanings) വിവരണം.
പന�ോഫ്സ്കിയെ സംബന്ധിച്ചു മ�ോ
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ട്ടിഫുകൾ ശൈലിയുടെ ചരിത്രത്തെ (
history of style ) രേഖപെടുത്തുന്നു.
2. iconographic level ചിത്രങ്ങളിലെ
വ്യവസ്ഥാപിത ചട്ടങ്ങളുടെ സ്വാധീന
ങ്ങളും അവയുടെ സാഹിത്യ, പാഠ ഉറ
വിടങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവ് ആവശ്യപ്പെ
ടുന്ന തീമുകളും ഇവിടെ തിരിച്ചറിയുന്നു.
തരങ്ങളുടെ ചരിത്രം നിർവചിക്കുന്നു
(history of types).
3. Iconological level സൃഷ്ടിയുടെ സി
ന്തറ്റിക് അവബ�ോധം (കൃത്രിമസംയു
ക്തം) ആവശ്യപ്പെട്ടുക�ൊണ്ട് പേഴ്സണൽ
സൈക്കോളജി വ്യവസ്ഥപ്രകാരം
ഒരു സൃഷ്ടിയുടെ ആന്തരിക അർത്ഥം
അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീകാത്മക മൂല്യങ്ങൾ
വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ Iconography
പ്രാഥമികവും വിവരണാത്മകവും.
Iconology പൂർണവും വ്യാഖ്യാനപര
വുമാണ്. Iconology, ഐക്കണുകളുടെ
ഉത്ഭവം, സാഹിത്യ ഉറവിടങ്ങൾ,
പ്രത്യേക വ്യാഖ്യാനത്തിന് കാരണ
മാകുന്ന പ്രക്രിയ, മറ്റു വസ്തുക്കളുമായുള്ള
ബന്ധം എന്നിവയെ വിശദമായ
പഠനത്തിന് വിധേയമാക്കുന്നു. അത്
ഐക്കണ�ോഗ്രഫിയുടെ പഠനശാഖയാ
യി നിലക�ൊള്ളുന്നു. ചിലപ്പോഴെല്ലാം
ഇവ തമ്മിലുള്ള അന്തരം അപ്രധാനമാ

കുന്നുണ്ട് .
നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ ശേഖരിച്ച പാരമ്പ
ര്യത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന വളരെ
സങ്കീർണ്ണമായ ഐക്കണ�ോഗ്രഫി
ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിന്റെ പ്രത്യകതയാണ്.
Max Muller രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് "വേദ
ത്തിന്റെ മതത്തിന് വിഗ്രഹങ്ങള�ൊന്നും
അറിയില്ല. ഇന്ത്യയിൽ വിഗ്രഹാരാധന
ഒരു ദ്വിതീയ രൂപവത്കരണമാണ്
(secondary formation). ആദർശദൈ
വങ്ങളുടെ കൂടുതൽ പ്രാകൃത ആരാധന
യുടെ പിന്നീടുള്ള തലമുറ." ഇന്ത്യക്കാർ
കേവലം ഭാവനയിൽ മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ
തങ്ങളുടെ ദേവന്മാർക്ക് നൽകുന്നില്ല,
മറിച്ച് അവയെ വിവേകപൂർവ്വം പ്രതി
നിധീകരിച്ചു.
സിന്ധൂനദീതടത്തിലെ ജനങ്ങൾ
തങ്ങളുടെ ദേവതകളെ പ്രതിമ രൂപ
ത്തിൽ ആചാരപരമായ ആരാധനയി
ലൂടെ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരു പാരമ്പര്യം
നിലനിർത്തിയിരുന്നു. മൃഗങ്ങളെയും
ഐതിഹ്യ ജീവികളെയും സസ്യങ്ങ
ളെയും രാജാക്കന്മാരെയും ദേവന്മാ
രെയും അവർ ആരാധിച്ചിരിക്കാം.
ചരിത്രകാരന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ,
ഫെർട്ടിലിറ്റി കൾട്ട്ന്റെ ഭാഗമായി
ദേവീദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്ന രീതി,
അനുഷ്ഠാന കുളി, ശിലാ ചിഹ്നങ്ങൾ,
ഐക്കണുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ എന്നിവ
ആരാധനയിൽ സിന്ധൂനദീതട നഗര
സമൂഹങ്ങളിൽ പ്രചാരത്തിലുണ്ടായിരു
ന്നു. സിന്ധു നദിതടത്തിലെ കലയുടെ
തുടർച്ചയെന്നോണമ�ോ ഇതര സംസ്കാര
പ്രവിശ്യകളുമായ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയ�ോ
ഈ ബിംബാരാധനകൾ നിലനിൽ
ക്കുകയും വേദിക് കാലഘട്ടത്തിനി
പ്പുറത്തേക്കു ഇവ വ്യാപരിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നു.
പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ ഐക്കണുകൾ
കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് ടെറാക്കോട്ട
ശില്പങ്ങളിലും സീലുകളിലും ആണ്.
ഇതിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടവ 'അമ്മ
ദൈവ' സങ്കല്പ രൂപങ്ങളും കാളയുടെ
രൂപങ്ങളും പശുപതി സീലും ആണ്.
നിരവധി 'അമ്മ ദൈവ' ശില്പങ്ങൾ
ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിരിക്കാം
എന്ന് ചരിത്രകാരന്മാർ വിലയിരുത്തു
ന്നു. അതിനാൽ തന്നെ 'അമ്മ ദൈവ'
രൂപങ്ങൾ ശക്തമായ ഐക്കണുകളാ
യി ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സൂചകങ്ങ
ളായി നിലനിൽക്കുന്നു. യ�ോഗിക്
പ�ോസ്ചറിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന
പശുപതി സീൽ അതിന്റെ ആലങ്കാ
രികമായ ചാതുര്യത്തിൽ ആന, കടുവ,
കാള, കാണ്ടാമൃഗം എന്നിവയുടെ ചിത്രീ
കരണത്തോടു കൂടി ആ കാലഘട്ടത്തി
ലെ സാംസ്ക
 ാരിക ചരിത്രത്തിലേക്ക്
വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. കാളയെന്ന ഐക്കൺ
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ടെറാക�ോട്ട ഫിഗറുകളായും സീലു
കളായും ആവർത്തിച്ച് വരുന്ന ഒരു
'ദൃശ്യ'മാണ്. വേദിക് കാലഘട്ടത്തിലേ
ക്കും തുടർന്ന് വന്ന മഹാജനപഥങ്ങളു
ടെയും ചരിത്രം പരിശ�ോദിക്കുമ്പോൾ
ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യ
സംസ്കാരം വ്യക്തമാണ്. ഇന്ത്യൻ ചരി
ത്രകാരനായ R.C.Majumdar ഇങ്ങിനെ
രേഖപെടുത്തുന്നു:
“With the growth of
anthropomorphism came the
increased use of images and the
construction of temples for daily
services. Icons were known to
the ancient people of the lower
Indus Valley, and stray allusions to
images have been traced in some
Vedic texts. But the first undoubted
historical reference to image
worship by an Aryan tribe occurs
in a passage of Curtius, who states
that an image of Heracles was
carried in front of the Paurava army
as it advanced against Alexander.
Patanjali refers to the exhibition and
sale of images of Siva, Skanda, and
Visakha by the Mauryas who rose
to power at the end our period.
Temples of a primitive kind are
mentioned already in the Satapatha
Brahmana, but these were not
meant for iconic worship. In the epic,
however, we have clear references
to temples sacred to deities."
-R.C.Majumdar, An Advanced History
of India, 1960
ആര്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ ചിത്ര
ആരാധനാ/വിഗ്രഹാരാധന നിലനി
ന്നതിന്റെ ഈവിധമുള്ള വിവരണങ്ങൾ
ലഭ്യമാണ്.
സാമ്പ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ആദ്യ
നാളുകളിൽ മൗര്യൻ അധിനിവേശം
ശ്രമണ പാരമ്പര്യത്തിന് പരിഗണന
യും പ്രാധാന്യവും നൽകി. അശ�ോക
നാൽ പരിപ�ോഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ശ്രമണ
മതങ്ങളായ ബുദ്ധിസവും ജൈനിസവും
കലയിൽ പുതിയ മുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ചു.
ബുദ്ധമതം പ്രചാരത്തിലാകുകയും
മൗര്യ സാമ്രാജ്യം ഉറച്ചുനിൽക്കുകയും
ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഇന്ത്യൻ ആരാധന
യിൽ ചിത്ര, ബിംബ ആരാധന ഒരു
സാർവത്രിക സമ്പ്രദായമായി കഴി
ഞ്ഞിരുന്നു. ബുദ്ധിസ്റ്റ്ഐക്കണ�ോഗ്ര
ഫിയിൽ അനിക�ോണിക് (aniconic)
കല പ്രബലമായിരുന്നെങ്കിലും ബുദ്ധ
മത പ്രതീകാത്മകതയുടെ അടിസ്ഥാന
ഘടകങ്ങൾ, പിന്നീടുള്ള ഇമേജറിയിൽ
അവ മനുഷ്യ പ്രതിരൂപത്തിന് വഴങ്ങു

ന്നുണ്ടു.
ബുദ്ധിസ്റ് കലയിൽ ഇമേജിനെ
യൂണിവേഴ്സൽ/സാർവ്വലൗകികമായി
പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു. അവനെ
ജീവനുള്ള വൃക്ഷമായി അല്ലെങ്കിൽ
ആട്ടിൻകുട്ടിയെയെന്നോ പ്രാവിനെ
യെന്നോ സങ്കൽപ്പിക്കുക എന്നത്
കേവലം മാനുഷിക ലൗകികമല്ല
മറിച് സാർവ്വ ലൗകികമായി; മനുഷ്യ
രൂപ്യമല്ല മറിച്ചു വിശ്വ രൂപ്യമായി
കണക്കാക്കാം. തെരിയ�ോമ�ോ
ര്ഫിക് (theriomorphic), ജ്യാമിതീ
യ(geometrical), വൃക്ഷസസ്യാദി
(vegetative) രൂപങ്ങള് ശരീര രൂപങ്ങ
ള�ോളം തന്നെ 'ബുദ്ധ' സ്വീകരിക്കുന്നു.
യക്ഷന്മാരുടെയും യക്ഷിണികളുടെ
യും ആരാധനാ സർവ സാദാരണമാ
യി. ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ബുദ്ധിസം
വൈദിക മൂല്യങ്ങളെ ച�ോദ്യം ചെ
യ്തുക�ൊണ്ട് സാമൂഹികവും സാംസ്കാ
രികവും മതപരവുമായ ചലനങ്ങൾ
സാധ്യമാക്കി. യക്ഷ- യക്ഷിണി
ഐക്കണുകൾ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ
അനേകമായി കാണാം. മൗര്യൻ
സ്തൂ
 പങ്ങൾ അക്കാമിനിഡീൻ സ്തൂപ
ങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രച�ോദനമുൾക്കൊ
ണ്ടിരിക്കെത്തന്നെ അവയിൽ നിന്നും
വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ശില്പ വൈദ
ഗ്ത്യം കാണിച്ചിരുന്നു.. ബുദ്ധിസ്റ്റ്
തത്വചിന്തയിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള താമര
ഇ സ്തൂപങ്ങളുടെ അബാക്കസുകളെ
(abacus) അലങ്കരിക്കുന്നു. താമരയെന്ന
ഐക്കൺ മുഖ്യമായ ഒന്നാണ്.
താമര, പുഷ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഇല,
വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത�ോ
ഹെരംബ ഗണപതി
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നന്ദലാൽ ബ�ോസ്, ബാപ്പുജി

വിശ്രമിക്കുന്നത�ോ നിലത്തെയ�ോ
നിലനിൽപ്പിനെയ�ോ പ്രതിനിധീക
രിക്കുന്നു. താമര വിശുദ്ധിയുടെ ഒരു
രൂപകമായി, ചെളിയിൽ വളരുന്നു,
അതിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന്റെ ഒരു അടയാള
വും കാണിക്കുന്നില്ല, പുഷ്പമ�ോ ഇലയ�ോ
അതു വസിക്കുന്ന വെള്ളത്താൽ
നനയുന്നില്ല, യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനിയെ
പ�ോലെ. വെള്ളത്തിൽ ജനിച്ച താമര
ല�ോകത്തെ മറികടക്കുന്നു. താമരയെ
ല�ോകം ബാധിക്കുന്നില്ല. പരമദേവന്റെ
പ്രതിമയുടെ കൈയിലെ താമര ലീല
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കമലമായി(lila -kamala) ലീലാബ്ജമാ
യി (lilabja) പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്നു.
ല�ോട്ടസ് ഓഫ് പ്ലേയ് (lotus of play).
അത് പ്രപഞ്ചത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു,
അവന്റെ കളിപ്പാട്ടം. ദേവന് താമര
അർപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വന്തം സ്വത്വം
ഉപേക്ഷിക്കുന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ആരാധകൻ പ്രത്യേക അസ്തിത്വം
തേടുന്നു, നിരുക്ത. ബിസി രണ്ടാം
നൂറ്റാണ്ടു മുതൽ താമര ശ്രീലക്ഷ്മിയു
മായി കൂടുതൽ ബന്ധപെട്ടിരിക്കുന്നു .
ഇങ്ങനെ ന�ോക്കുമ്പോൾ ആദ്യകാല

ഇന്ത്യൻ കല പ്രധാനമായും അനിക�ോ
ണിക് (aniconic) വേദിക് ശൈലിയുടെ
തുടർച്ചയാണ്. താമരയുടെ ഐക്കൺ
സാഞ്ചി, ബർഹൂത് സ്തൂപങ്ങളിൽ
ആവർത്തിക്കുന്നത് കാണാം.
ദൈവപുത്രന്മാരെന്നു സ്വയം വിശേ
ഷിപ്പിച്ച കുശാന രാജാക്കന്മാർ നാണ
യങ്ങളിൽ അവരുടെ അതിമാനുഷിക
ചിത്രീകരണങ്ങൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നതാ
യി കാണാം. ഒന്നിലധികം കൈകളും
തലയുമുള്ള കണിഷകനെ നാണയ
ചിത്രീകരണങ്ങളിൽ കാണാനാകും.
രാഷ്ട്രീയ ഐക്കണുകൾ ആയി ഇത്
പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഗുപ്ത നാണയങ്ങളും
ഈവിധം ഐക്കണുകളാൽ സമ്പുഷ്ട
മാണ്.
മൗര്യന്മാർക്ക് ശേഷം വന്ന വലുതും
ചെറുതുമായ മറ്റു രാജവംശങ്ങൾ
ബുദ്ധിസത്തോടെന്നതിനേക്കാൾ
ഹിന്ദു മതത്തിലും അതിന്റെ ചിന്ന
ങ്ങൾക്കും ഊന്നൽ ക�ൊടുത്തു. വാസ്തു
വിദ്യ, ക്ഷേത്ര നിർമിതി, ചിത്ര ശില്പ
നിർമിതി എന്നിവയിൽ ഹിന്ദു മതാധി
ഷ്ഠിതമായ ഐക്കണുകൾ സുലഭമായി.
ബുദ്ധിസ്റ് ഐക്കോണ�ോഗ്രഫിയ�ോടു
ഇണചേർന്നും പിരിഞ്ഞും ഐക്ക
ണുകൾ സുലഭമാകുന്നത് കാണാം.
ഗണപതി ശിവൻ വിഷ്ണു തുടങ്ങിയ
മതാരാധന മൂർത്തികൾ, ഇതിഹാസ
കാവ്യ സന്ദർഭങ്ങൾ എന്നിവ കലയ്ക്ക്
വിഷയമായി. ഐക്കണുകളിലെ
വൈവിധ്യങ്ങൾ പ്രതിനിധാനം
ചെയ്യുന്ന അർത്ഥവും വ്യത്യസ്തമാണ്.
ഉദാഹരണത്തിന് ഗണേശ ഐക്കണു
കൾ ചിത്രീകരണ രീതിക്കനുസരിച്ചു
ഉൾക�ൊള്ളുന്ന പ�ൊരുളിൽ വ്യത്യസ്ത
പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹേരംബ ഗണപതി,
മഹാഗണപതി, നിർത്യ ഗണപതി
എന്നിവ ഗണപതി സങ്കല്പത്തിലെ
ഭേദങ്ങൾ ആണ്.
വിഷ്ണു മൂർത്തികൾ പ�ൊതുവായി മൂന്നു
മന�ോഭാവങ്ങളിലായി ചിത്രീകരിക്ക
പെട്ടിരിക്കുന്നതായി കാണാം. സ്ഥാ
നമൂർത്തി (sthana-murti), ആസനാ
മൂർത്തി (asana-murti), ശയനമൂർത്തി
(sayana-murti) എന്നിവയാണ് ഈ
മൂന്നു ഭാവങ്ങൾ. വിവരണാത്മക സ്വഭാ
വങ്ങളിൽ ചില ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങ
ളുടെ ഫലമായി മൂന്നു മന�ോഭാവങ്ങളി
ലെ ചിത്രങ്ങളെ യ�ോഗ (yoga), ഭ�ോഗ
(bhoga), വീര (vira) ഇനങ്ങളായി രേ
ഖപെടുത്തുന്നു. ഇതേ പ�ോലെ തന്നെ
ശിവ മൂർത്തികളും ഹരിഹര, നടരാജ,
അർദ്ധനാരീശ്വര എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യ
സ്തമായി ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടവയാണ്.
ശിവാരാധനയിൽ ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കു
ന്ന ഐക്കണുകളാണ് നന്ദി, നാഗ,
ലിംഗ, യ�ോനി ഐക്കണുകൾ. നാഗ

ങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ ആധിപത്യത്തിന്റെ
ഐക്കണുകളാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്
ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി ഗ്ലോബിന്
മുകളിൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രം.
ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്വ കാലത്തിൽ
കല നേരിട്ട ഏകദേശ നിഷ്ക്രിയതക്ക്
ശേഷം ദേശീയതാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ
ഉണർവിലേക്കാണ് ഇന്ത്യൻകല
പിന്നീട് പുര�ോഗമിക്കുന്നത്. ബംഗാൾ
കേന്ദ്രികരിച്ചു രാഷ്ട്രീയപ്രാധാന്യമുള്ള
ഐക്കണ�ോഗ്രാഫിക് ഇമേജുകൾ രൂ
പപ്പെട്ടു. അബനീന്ദ്രനാഥ ടാഗ�ോറിന്റെ
'ഭാരതമാതാ', നന്ദലാൽ ബ�ോസിന്റെ
'ബാപ്പു' എന്നിവയ�ോട�ൊപ്പം ചർക്ക,
ഗാന്ധി, ഭഗത് സിംഗ് എന്നീ ഐക്ക
ണുകളും സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ചിഹ്ന
ങ്ങളായി ഐക്കണുകളായി ആവി
ഷ്കരിക്കപ്പെട്ടു. സ്വാതന്ത്ര്യ ലബ്ദിക്ക്
ശേഷം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ
ഉൾച്ചേർത്ത ചിത്രങ്ങൾ പഞ്ചതന്ത്ര,
ജാതക, മഹാഭാരത, രാമായണ എന്നീ
പുരാതന കഥകളിലെ കഥ സന്ദർഭ
ങ്ങളും അജന്ത എല്ലോറ ഗുഹാചിത്ര
ങ്ങളിൽ നിന്നും പ്രോത്സാഹിതമായ
താമര ഇമേജുകളും ആയിരുന്നു.
ആധുനിക ഇന്ത്യ ഐക്കണുകളാൽ
സമ്പുഷ്ടമാണ്. ജനാധിപത്യ ഇന്ത്യ
പലതരം പ്രതിര�ോധ സമരങ്ങളിൽ
അവരുടേതായ ഐക്കണുകൾ ഏറ്റെ
ടുത്തു. ബാബ സാഹേബ് അംബേദ്ക
റിന്റെ മുതൽ ര�ോഹിത് വെമുല വരെ
നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഐക്കണുകൾ
ഉദാഹരങ്ങളാണ്. ഹൈദരാബാദ്
യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉയർന്നുവന്ന 'ഏക
ലവ്യന്റെ കൈ' ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയെ
ഇന്നലകളിൽ കണ്ടെത്തുന്ന ഒന്നാണ്.

ഗ്രന്ഥസൂചി:

ബാബ സാഹേബ് അംബേദ്കർ
ശില്പം

ഫിഗറുകൾ theriomorphic (സർപ്പരൂ
പം), anthropomorphic (മനുഷ്യരൂപം),
therio- anthropomorphic (മനുഷ്യ
മൃഗ സംയ�ോജനം ) ചിത്രീകരണ
ങ്ങൾ ആയി നിലനിക്കുന്നു. ഭാരതീയ
സാംസ്ക
 ാരിക പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇവ
പ്രകൃതിയാരാധനയുടെ ഭാഗമായും
നിലനിക്കുന്നു.
മധ്യകാല ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തെ
സംബന്ധിച്ചു ഇസ്ലാമിക ഭരണാധികാ
രികൾ മതപരമായി ഐക്കണുകൾ
സൃഷ്ടിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് അകന്നു നിൽ

ക്കുന്നു. പേർഷ്യൻ ടർക്കിഷ് ഇന്ത്യൻ
വാസ്തുവിദ്യയുടെ സമന്വയമായ മുഗൾ
ആർക്കിടെക്ചർ ഇസ്ലാമിക പാര
മ്പര്യത്തെ പ്രതിനിധികരിക്കുന്ന
ഐക്കണിക് നിർമ്മിതികളാണ്.
അധികാരത്തിന്റെയും ആധിപത്യത്തി
ന്റെയും സൂചകങ്ങളായി നിർമിച്ച കെ
ട്ടിടങ്ങൾ ജ്യാമിതീയരൂപകങ്ങളാലും
ഡെക്കറേറ്റീവ് സവിശേഷതകളാലും
കാലിഗ്രാഫിക് എഴുത്തുകൾ ക�ൊണ്ടും
വിപുലമാണ്. മുഗൾ മീനിയേച്ചറുകളിൽ
ചക്രവർത്തിമാരുടെ ചിത്രീകരണ
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ശരീരം എന്ന പ്രകടനം
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Agns¨Sp¡epIÄ
മുഹമ്മദ് ഷാഫി എസ്
നിർവചനങ്ങളുടെ
കെട്ടുപാടുകളിൽ
നിന്നു കലാനുഭവ
ത്തെ മ�ോചിപ്പിക്കുക
എന്നത് 'ആശയപര
മായി' ഒരു വൈരുധ്യം
ആണ്. ആത്മപ്രച�ോ
ദിതമായ, അഥവാ
നൈസർഗികമായ
ഒരു അനുഭവമായി
കലയെ അറിയുകയും
അനുഭവിക്കുകയും
ചെയ്യുക എന്നതാണ്
അഴിച്ചെടുക്കലിന്റെ
ആദ്യപടി.

mhdshaffy@gmail.com
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ല എന്ന പദം നമുക്ക് ഏറെ
പരിചിതം ആണ്. എന്നാൽ അതിപ
രിചയം ക�ൊണ്ട് അതിന്റെ നിഗൂഢത
കളെ നാം സൗകര്യപൂർവ്വം വിസ്മരിക്കു
കയാണ് ചെയ്യാറുള്ളത്. ചരിത്രത്തിൽ
ഈ പരികല്പന ഉരിത്തിരിഞ്ഞു വന്ന
മുഹൂർത്തങ്ങളും പിന്നീട് അതിൽ
നിന്നും ല�ോപിച്ചു വന്ന 'പ�ൊതു ധാരണ
കളും' ഈ പദത്തിന് ധാരാളം ഉണ്ട്.
മറ്റെല്ലാറ്റിലും ഉള്ളതുപ�ോലെയുള്ള
സ്ഥാപനവത്കരണം കലയിലും
നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പതി
നഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ജിയ�ോർജിയ�ോ
വസാരി മുതൽ ഇങ്ങോട്ടുള്ള കലാചരി
ത്രകാരന്മാർ കലാകാര വ്യക്തിത്വങ്ങ
ളയും കലാശൈലികളെയും ആശയ
ങ്ങളെയുമ�ൊക്കെ പല കാഴ്ചപ്പാടിൽ
വിവരിച്ചു പ�ോന്നിട്ടുണ്ട്. ഗുരുകുല സമ്പ്ര
ദായം പിൻപറ്റുന്ന കലാവിദ്യാഭ്യാസ
രീതി മുതൽ ക�ൊള�ോണിയൽ സ്കൂളിങ്
വരെ എത്തി നിൽക്കുന്ന പഠനം, ഇന്ന്
ആധുനിക-ഉത്തരാധുനിക രീതിയിലു
ള്ള കലാപഠനത്തിലൂടെ കടന്നുപ�ോ
യ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ലളിതകല-പ�ൊതുഇട കല എന്നീ
ദ്വന്ദങ്ങൾ അവയുടെ ചരിത്രപരമായ
ധർമങ്ങൾ അതിലംഘിച്ചു പരസ്പരാശ്രി
തമായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ്
അതിനെ വിമർശന ബുദ്ധിയ�ോടെ
മാറി നിന്ന് കാണുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന

ദൃശ്യകല എന്ന വിശാല തുറസ്സിന്റെ
വരവ്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ രണ്ടാം
പകുതിയ�ോടെ തന്നെ മുതലാളിത്ത
സാമൂഹിക-സാംസ്കാരിക വ്യവസ്ഥയെ
യും, വിവിധ കലാസങ്കല്പങ്ങളെയും,
രൂപഭദ്രതവാദം (formalism) പ�ോലെ
സൗന്ദര്യശാസ്ത്രസംബന്ധിയായും
നിലനിന്നിരുന്ന ഏകാശിലാത്മകമായ
ആശയങ്ങളെയും ച�ോദ്യം ചെയ്ത
 ്
ക�ൊണ്ട് കലയുടെ തന്നെ നിർവചന
ത്തെ തന്നെ വികസിപ്പിക്കുക എന്ന
ഉദ്ദേശ്യത്തോടുകൂടി പല അപനിർ
മാണ പദ്ധതികളും മുന്നോട്ട് വന്നിരു
ന്നു. Fluxus, ദാദ മുതലായ സംഘങ്ങൾ
മുന്നെ തന്നെ ഇതിനു തുടക്കം കുറിച്ച്
ക�ൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നവയാണ്.
ഏകജാതീയമായ ആദർശനിഷ്ഠ
യുടെ പേരിൽ ലിംഗ-വംശ പരമായി
ല�ോകമാകെ ക�ൊണ്ടാടുന്ന അധികാ
രവാഴ്ചയെ നേരിടുന്ന സ്വത്വ രാഷ്ട്രീ
യം (identity politics) എന്ന നവീന
പ്രയ�ോഗസിദ്ധാന്തം, പരമ്പരാഗത
കലാരീതികളെ അട്ടിമറിച്ചുക�ൊണ്ടാ
ണ് മുന്നോട്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. ഫെമിനിസ്റ്റ്,
queer, വംശ രാഷ്ട്രീയങ്ങൾ എന്നിങ്ങ
നെ പല രൂപത്തിലുള്ള അവ ഉദ്ദേശല
ക്ഷ്യങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് ഒന്ന് തന്നെയാണ്;
വ്യക്തിപരം-സാമൂഹികം എന്ന വേർ
തിരിവ് ഇല്ലാതാക്കി മാറ്റുക; അത് വഴി
കലയെയും സാമൂഹിക പ്രവർത്തന

ത്തെയും (activism) ഒന്നാക്കുക എന്നീ
കാര്യങ്ങളാണ് അവ ലക്ഷ്യമിട്ടത്.
ഇങ്ങനെ കല-ജീവിതം എന്ന
ദ്വന്ദത്തെ അപനിർമിക്കാൻ മുന്നോട്ടു
വന്ന സ്വത്വരാഷ്ട്രീയത്തിൻറെ ശ്രമ
ങ്ങൾ അവയുടെ ലക്ഷ്യം കണ്ടുവ�ോ?
കണ്ടുവെങ്കിൽ തന്നെ, 'കലയുടെ
ഉദ്ദേശം-പ്രതിര�ോധം' എന്ന മറ്റൊരു
ഏകാശിലാത്മക വാദം ക�ൊണ്ട്
അത് കലയെത്തന്നെ പുനർനിർ
ണയിച്ചിട്ടില്ലേ ? ഈ നിർണയം
കലാപഠനം-അഭ്യാസം എന്നിവയെ
സ്വാധീനിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലെ?
ഏതു തരത്തിലാണ് ഇത് കലാകാരൻ
-കാണി എന്ന ബന്ധത്തെ ബാധിക്കു
ന്നത് ? ഈ ച�ോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തര
ങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നിർവചങ്ങളുടെ
ചുറ്റുകളാണ്.
കലാ'ചരിത്രത്തിൽ' തുടർന്ന്
പ�ോരുന്ന ആശയവാദങ്ങളെ അവതരി
പ്പിക്കുകയ�ോ നിരൂപിക്കുകയ�ോ അല്ല
ഈ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം; എന്നിരു
ന്നാലും നിർവചനങ്ങളുടെ കെട്ടുപാടുക
ളിൽ നിന്നു കലാനുഭവത്തെ മ�ോചിപ്പി
ക്കുക എന്നത് 'ആശയപരമായി' ഒരു
വൈരുധ്യം തന്നെ ആണ്, കാരണം
ഭാഷയുടെ സാമൂഹിക-ചിഹ്ന വ്യവസ്ഥ
യ്ക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ
സ്വയം മറ്റൊരു ആശയവാദത്തിന്റെ
തലത്തിലേക്ക് ഊർന്നുപ�ോകുന്നതിനു
ള്ള സാധ്യത കൂടി ഭാഷയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ
അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ
യുക്തിഭദ്രമായ ഒരു നിർവചനത്തിന്റെ
തലത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു ആത്മപ്രച�ോദി
തമായ, അഥവാ നൈസർഗികമായ
ഒരു അനുഭവമായി കലയെ അറിയുക
യും അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന
താണ് അഴിച്ചെടുക്കലിന്റെ ആദ്യത്തെ
പടി. ഇതിന്, മേൽപറഞ്ഞ ച�ോദ്യങ്ങ
ളെയും ആശങ്കകളെയും പരിശ�ോധി
ക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സ്വത്വരാഷ്ട്രീയം എന്ന ആശയപ്ര
യ�ോഗത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം തന്നെ
സമൂഹത്തിൽ സമത്വം-വ്യത്യസ്തത
എന്ന മാനുഷിക ഘടകങ്ങൾക്ക്
വിരുദ്ധമായി നിൽക്കുന്ന അധീശപര
മായ അറിവുകളെ പുനർചിന്തിക്കാനും
പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യാനും നിർണായക
പങ്കു വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് എന്നതിൽ
സംശയമില്ല. എന്നാൽ കല ഒരു
രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണ�ോപാധി മാത്രമാ
ണ് എന്ന അതിന്റെ സമീപനം ചില
അനുഭവപരമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കു
ന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ബ�ോധപൂർവ
മായ ആശയവാദത്തെ കലാനുഭവത്തി
ലേക്ക് വികസിപ്പിക്കാനാവുമെങ്കിലും
പ്രവചനാതീതവും ബഹുവർണാഭവു
മായ (queerness) കലാനുഭവങ്ങളെ

ബാർബാറ ക്രൂഗർ, 'യുവർ ബ�ോഡി ഈസ് എ ബാറ്റിൽ ഗ്രൗണ്ട് ', 1989

കേവലം രാഷ്ട്രീയതയിലേക്ക് വെട്ടി
ചുരുക്കാനാവില്ല എന്നതാണ് വസ്തുത.
ഉദാഹരണത്തിന് സ്ത്രീവാദം (feminism)
അതിന്റെ ചില രാഷ്ട്രീയമായ ഉദ്ദേശ
ലക്ഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്ത്രീവാദ
കലയ്ക്ക് (feminist art) രൂപം ക�ൊടുത്ത
ത്. സ്ത്രീവാദ കലയും-കലാചരിത്രവും
അങ്ങനെ പുരുഷാധിഷ്ഠിതമായ അറി
വുകളെ പ്രതിര�ോധിക്കുക, റദ്ദ് ചെയ്യുക
തുടങ്ങിയ കർത്തവ്യങ്ങളാണ് നിർവ
ഹിക്കുന്നത്. ഇത്തരം ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക്
അതിന്റേതായ രാഷ്ട്രീയ പ്രസക്തി
ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ തന്നെ,
'കല' എന്ന അനുഭവത്തെ 'സാമൂഹ്യ പ്ര
വർത്തനം' (activism) എന്ന നിലയിൽ
മാത്രമായി കാണാനാകുമ�ോ എന്ന
ച�ോദ്യം നാം ച�ോദിക്കേണ്ടിയിരിക്കു
ന്നു. എന്നാൽ കേവലം പ്രദർശന വസ്തു
എന്ന നിലയിൽ ആണ്കാഴ്ചപ്രകാരമു
ള്ള കാല്പനികവസ്തു എന്ന നിലയി
ലുള്ള സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം അല്ല അതിന്
പകരമായി ഉരുത്തിരിയേണ്ടത്.
സമകാലീന ഘടനാവാദാനന്തര
ചിന്തകയായ ജൂഡിത്ത് ബട്ലറുടെ
നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ
ഒന്നായല്ല, മറിച്ച് ആവർത്തിച്ചുള്ള
പ്രവർത്തികളിലൂടെയും ശരീരത്തിന് മു

കളിലുള്ള ആലേഖനങ്ങളിലൂടെയുമാണ്
ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈംഗികതയും ലിം
ഗപദവിയും (gender identity) രൂപമെ
ടുക്കുന്നത്. ലൈംഗികതയെ (gender/
sexuality) ഒരു പ്രത്യേക വ്യവഹാര
ത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഇത്
യഥാ൪ത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. അത്,
ചിഹ്നപരമായി ഭാഷയുടെയും സംസ്കാ
രത്തിന്റെയും മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ നി
രന്തരമുള്ള ക്രിയയുടെ (act) ഭാഗമായി
'പ്രകടനപരമായി' (performative)
രൂപവത്കരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ഇതിന്റെ
ഭാഗമായി കർതൃത്വവും നിലവിൽ
വരുന്നു; അത് പരസ്പരപൂരകമാകുന്നു;
അല്ലാതെ ലിംഗപദവികൾ എന്നത്
ജന്മനാ അഥവാ പ്രകൃത്യാ ഉള്ള ഒരു
അചഞ്ചലമായ സത്തയായി മുന്നേ
നിലനിൽക്കുന്നവയല്ല. ജാതി, മതം,
ലിംഗം തുടങ്ങിയ നിലകളിൽ മനു
ഷ്യനെ സംഘടിതമായി ചൂഷണം
ചെയ്യുന്നതിൽ പ്രകൃതിവാദത്തിനുള്ള
(naturalism) ചരിത്രപരമായ പങ്ക്
ഇതിലൂടെ ബട്ലർ പുറത്തുക�ൊ
ണ്ടുവരുന്നു.
ലൈംഗികത പ�ോലെതന്നെ കലയും
കലാകാരന്റെ കർതൃത്വവും ഇത്തര
ത്തിൽ പ്രകടനപരമായി രൂപവത്ക
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ശരീരം എന്ന പ്രകടനം

ജൂഡിത്ത് ബട്ലര്

രിക്കപ്പെടുന്നവയാണ്; ഇത് പ്രകടനം
(performance) എന്ന ക്രിയയുമായി
ശബ്ദത്തിൽ സാമ്യമുള്ളതാണെങ്കിലും
സാങ്കേതികമായും തികച്ചും സൂക്ഷ്മമായ
മാനങ്ങളുള്ള ഒരു പദമാണ്. 'കല'
എന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന 'പ്രകടനത്തിലൂടെ
യാണ് ‘കലാകാരൻ’ എന്ന സവിശേഷ
വ്യക്തിത്വം ഉരുത്തിരിയുന്നത്.
എന്നാൽ സാഹിത്യങ്ങളിലും പ�ൊതു
ധാരണകളിലും, ഒരുപക്ഷേ അക്കാദ
മിക ഗ്രാഹ്യങ്ങളിലുംപോലും കലയും
കലാകാരൻ എന്ന കർതൃത്വവും കലയ്ക്ക്
മുന്നേ നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥായിയായ
രൂപങ്ങളായാണ് മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടി
ട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിൽ ഗുണപരമായി
വ്യത്യസ്തപ്പെട്ടതും അസാധാരണവുമായ
ഒരു വ്യക്തിത്വം പലപ്പോഴും അതി
ഭൗതികമായ പരിവേഷങ്ങൾക്കും
പാത്രമാകാറുണ്ട്. കലാവിദ്യാഭ്യാസ
സ്ഥാപനങ്ങൾ, കലാനിരൂപണം,
കലാചരിത്രരചനകൾ എന്നിവ അടങ്ങു
ന്ന ഒരു ആന്തരഘടന (infrastructure)
ഈ 'ഗുണത്തെ' വേറിട്ട ഒന്നായി സ്ഥാ
പിക്കുന്നതിൽ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട്.
ഈ ആന്തരഘടന നിലനിർത്തുന്ന
സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ചിട്ടപെടുത്തിയ
അറിവിലൂടെയാണ് നാം 'പ�ൊതുവിൽ'
കലയെയും കലാകാരനെയും മനസ്സി
ലാക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ
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സമകാലീന ഘടനാവാ
ദാനന്തര ചിന്തകയായ
ജൂഡിത്ത് ബട്ലറുടെ
നിരീക്ഷണത്തിൽ പ്രകൃ
തിദത്തമായ ഒന്നായല്ല,
മറിച്ച് ആവർത്തിച്ചുള്ള
പ്രവർത്തികളിലൂടെയും
ശരീരത്തിന് മുകളിലുള്ള
ആലേഖനങ്ങളിലൂടെയു
മാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ
ലൈംഗികതയും ലിംഗ
പദവിയും രൂപമെടുക്കു
ന്നത്.
കർത്താവ്-ക്രിയ (artist-act) എന്ന
ദ്വന്ദത്തെ അധികാരപ്പെടുത്തുന്നത് ഈ
ചിട്ടപ്പെടുത്തൽ ആണെന്ന് വരുന്നു.
ഗുണപരമായി ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ
ഒരു വിവക്ഷയായി കലാനുഭവത്തെ
ശരീരത്തിൽ, വ്യതിരിക്തമായും സഞ്ചി
തമായും (individual and collective)
മുദ്രണം ചെയ്യുകയും ആര�ോപിക്കുകയും
ചെയ്യുന്നത് വഴി, യാന്ത്രികമായതും
ജീവിതാനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട

ഒരു ചിട്ടപെടലായിത്തീരുകയും
ചെയ്യുന്ന ഒന്നായി കല മനസ്സിലാക്ക
പ്പെടും. സ്ഥാപിതമായ അറിവിന്റെയ�ോ
പരിശീലിക്കപ്പെട്ട കഴിവിന്റെയ�ോ
ഉത്പന്നം ആയിട്ടല്ല, മറിച്ച് ശരീരത്തി
ന്റെ ബഹുവർണാഭമായ വെളിപ്പെടൽ
ആയി നാം കലാനുഭവത്തെ അറിയേ
ണ്ടതുണ്ട്. ഈ സ്ഫ�ോടനാത്മകമായ
(spontaneous) 'ചലനം' ചിട്ടയായ
ആയിത്തീരലുകളിൽ (becoming)
നിന്നും തീർത്തും വ്യത്യസ്തമാണ്,
കാരണം അത് കർതൃത്വപരമായ
എല്ലാ വിധേയത്വങ്ങളെയും ഭേദിക്കുന്ന
ഒരു ചലനം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ
എല്ലാ നിർവചനങ്ങളും അഴിഞ്ഞുവീഴു
ന്നു; അത് കലാകാരൻ-കാണി എന്ന
ദ്വന്ദത്തെ അനുഭവത്തിന്റെ സ്വാരസ്യ
ത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മമായി
നിരീക്ഷിച്ചാൽ ഇത് ഏവർക്കും
പലതരത്തിൽ അനുഭവവേദ്യമായ
ഒരു കാര്യം ആണെന്ന് മനസിലാകും;
എന്നാലും കലയുടെ സ്ഥാപനഘടന
കൾ പ്രത്യേകവകാശമുള്ള (privileged)
ഒന്നായി കലയെയും കലാകാരനെയും
സ്ഥാപിക്കുന്നുണ്ട്.
കർക്കശമായ ഒരു വ്യവഹാരത്തി
നുള്ളിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ അധി
കാരന�ോട്ടത്തിനു വിധേയമാകുന്നത്
വഴി, ബഹുവർണാഭമായ കലാനുഭവം
മൗലികമായ നിർവചനങ്ങള്ക്ക്
പാത്രമാകേണ്ടിവരും. ബഹുവർണാഭം
എന്ന സ്ഫ�ോടനാത്മകമായ നിലയെ
ബുദ്ധിപരമായ�ോ ആശയപരമായ�ോ
കാലാനുസൃതം ഒരു ആശയവാദമാ
യി സ്ഥാപിക്കപ്പെടാമെങ്കിലും അത്
കലാനുഭവത്തെ പ്രവർത്തനം എന്ന
നിലയിലേക്ക് ചുരുക്കുവാൻ കാരണമാ
കും. ശരീരം അതിന്റെ ജീവിതാനുഭവ
ത്തിൽ നിരന്തരം പുതുക്കുന്നിടത്താണ്
കല പ്രതിനിധാനപരമായ മൗലികവാ
ദത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് പരിമിതികളിൽ
നിന്നും നിരന്തരം അപനിർമിക്കപ്പെടു
ന്നത്.
കലാനുഭവം എന്നത്നിർവചന
ങ്ങളെ ഭേദിക്കുന്ന ചലനം ആണെ
ന്നിരിക്കെ ഏത�ൊരു ചലനമാണ�ോ
നിർവചനങ്ങളെ ഭേദിക്കുന്നത് അത്
കലാനുഭവം ആണെന്നും വരുന്നു.
'എന്താണ് കല?' എന്ന താർക്കികമായ
ച�ോദ്യത്തെ പരസ്പരപൂരകമായ ഈ
മനസ്സിലാക്കൽ ക�ൊണ്ട്വിവരിക്കേ
ണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓര�ോ കലാനുഭവവും
ഒരു ശരീരത്തെ വ്യവഹാരനിഷ്ഠമായ
നിർവചനങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വയം അഴി
ച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമായി മനസ്സി
ലാക്കേണ്ടതുണ്ട്; അത് ലൈംഗികത,
മതം, രാജ്യം, വംശം തുടങ്ങിയ ആശ
യവാദങ്ങളുടെ ആന്തരികവത്കരിച്ച

അധികാരശ്രേണിയിൽ (internalized
hierarchy) നിന്നും സ്വയം അപനിർമി
ക്കുന്ന ഒരു അട്ടിമറി (subversion)
കൂടിയാകുന്നു.
ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദർശനത്തിൽ
കലാനുഭവത്തെ വിവരിക്കാൻ ശ്രമിക്കു
മ്പോൾ, 'പ്രകടനപരത' എന്ന ബട്ലറു
ടെ ആശയത്തിന്റെ കാര്യകാരണങ്ങൾ
നാം അറിയേണ്ടതുണ്ട്. സാമ്പ്രദായിക
തത്വചിന്തയിലും ദൈവചിന്തയിലും
ഊന്നിയ വചനകേന്ദ്രീകൃതമായ
ഒരു ചിന്താരീതിയെ ചരിത്രബ�ോധം
(genealogical) ക�ൊണ്ടും ശബ്ദോല്പത്തി
യെപറ്റിയുള്ള (etymological) ധാരണ
കൾ ക�ൊണ്ടും നേരിട്ട ഫ്രെഡറിക്
നീഷെയുടെ ജീവിതാഭിമുഖ്യത്തെ
ഉൾക്കൊണ്ട് ക�ൊണ്ട്, മന�ോവിശ്ലേ
ഷണ സിദ്ധാന്തം, അപനിർമാണം
തുടങ്ങിയ ഉത്തരാധുനിക ചിന്താപദ്ധ
തിക്ക് സുപ്രധാന പാതകൾ പാകിയ
സിഗ്മണ്ട് ഫ്രോയിഡ്, ഴാക് ലക്കാൻ,
ഴാക് ദെറീദ തുടങ്ങിയ ചിന്തകരുടെ
നിർണായക ചിന്തകളിൽ നിന്ന്
ഉരുവം ക�ൊണ്ടതാണ് ബട്ലറിന്റെ
ആശയങ്ങൾ.
ഇത് സമകാലിക മനുഷ്യന്റെ
വ്യക്തിസ്വത്വത്തെ (subjectivity)
സൂക്ഷമമായി അറിയുന്നതിന് നമ്മെ
സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ലൈംഗികത
യെ സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽക്കുന്ന
പരമ്പരാഗത ഗ്രാഹ്യങ്ങളെ പുനഃപരി
ശ�ോധിക്കാനും അപനിർമ്മിക്കാനും
ഇത് സഹായിക്കുന്നതുകൂടാതെ മറ്റ്
ജീവിതാവസ്ഥകളെ/അനുഭവങ്ങളെ
കൂടി നിരീക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മെ ബട്ലർ
സജ്ജമാക്കുന്നു. അതിന്റെ നാനാത്വ
ത്തെ കേൾക്കാൻ നാം നമ്മെ അനുവ
ദിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാകും.
അഹംതത്വത്തെപ്രതിയുള്ള (ego)
തന്റെ സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ ലിംഗപദവി
യെ സംബന്ധിച്ച് ഫ്രോയിഡ് തന്റെ
ധാരണകളിൽ പുരുഷകേന്ദ്രീകൃതമായ
ധാരണകൾ പുലർത്തിയിരുന്നു എന്ന്
സ്ത്രീവാദപരമായ മന�ോവിശ്ലേഷകർ
(feminist psychoanalysts) വിമർശിക്കു
മ്പോഴും, പരമ്പരാഗതമായി നിലനിന്നി
രുന്ന കാർടീഷ്യൻ (Cartesian) സങ്ക
ല്പത്തിന്റെ കാരണഭൂതമായ (apriori)
ജ്ഞാനം എന്ന ഉറച്ച നിർണയത്തിൽ
നിന്ന് 'നിർണയത്തിന്റെ' തന്നെ
സൂക്ഷ്മഘടകങ്ങളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ്
ചിന്തിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന
ഒരു പദ്ധതിയായി ഫ്രോയിഡിന്റെ
മനോപഗ്രഥന സിദ്ധാന്തം പുതിയ
വെളിച്ചം വീശുന്നു. മന�ോവിശ്ലേഷണ
ത്തിന്റെ പുതിയ അറിവുകളിലൂന്നി,
ശരീരത്തിന്റെ, ഭാഷയിലേക്കുള്ള/സം
സ്കാരത്തിലേക്കുള്ള രംഗപ്രവേശത്തെ

ലൈംഗികതയെ
സംബന്ധിച്ച് നിലനിൽ
ക്കുന്ന പരമ്പരാഗത
ഗ്രാഹ്യങ്ങളെ പുനഃ
പരിശ�ോധിക്കാനും
അപനിർമ്മിക്കാനും
സഹായിക്കുന്നതുകൂടാ
തെ മറ്റ് ജീവിതാവസ്ഥ
കളെ/അനുഭവങ്ങളെ
കൂടി നിരീക്ഷിക്കുവാൻ
നമ്മെ ബട്ലർ സജ്ജ
മാക്കുന്നു. അതിന്റെ
നാനാത്വത്തെ കേൾ
ക്കാൻ നാം നമ്മെ
അനുവദിച്ചാൽ മാത്രം
മതിയാകും.

ഫ്രോയിഡിനെ പിന്തുടരുന്ന ലക്കാൻ
ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുന്നു:
"ഒരു സംസ്കാരം അതിനെ (ശരീര
ത്തെ) പലരീതികളിൽ മുദ്രണം ചെയ്ത്
കള്ളികളിലാക്കി ഒരു പ്രത്യേക വസ്തു
വായി അവതരിപ്പിക്കുന്നത് വഴി അത്
സാമൂഹികമായും, ചിഹ്നപരമായും നി
യന്ത്രണവിധേയമായ ഒരു ശരീരമായി
മാറുന്നു (മാറ്റുന്നു). അത് കാഴ്ചപ്പാടുകളെ
രൂപവത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരിട
മാക്കി മാറ്റുന്നതിന�ോട�ൊപ്പം തന്നെ
അപരന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഒരു 'വസ്തു'
(object) ആയും മാറുന്നു. കുറച്ച്കൂടി
ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഒരേ സമയം ഒരു
വിഷയവും (subject) വസ്തുവും". (എലി
സബത്ത് ഗ്രോസ്സ് )
ലക്കാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുപോലെ
വിഷയം-വസ്തു എന്ന രീതിയിലുള്ള
ഒരു പിളർപ്പ് മനുഷ്യജീവിതത്തി
നുണ്ട്. ഇതു സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഇല്ലായ്മ
(lack) പിന്നീട് 'പ്രകടനപരത' എന്ന
പ്രധാനപ്പെട്ട നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക്
വികസിക്കാൻ ബട്ലറിനെ പ്രേരിപ്പിച്ച
ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ് എന്ന് അനു
മാനിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ബാഹ്യമായ
അധികാരന�ോട്ടങ്ങളേയും ഭാഷയുടെ
നിർണ്ണയങ്ങളെയും ആന്തരികമായി
അടയാളപ്പെടുത്തുക, അത് സ്വാഭാവി
കമായ (normalized) വ്യക്തിസ്വത്വം
ആയി വ്യവസ്ഥപ്പെടുക (conditioning)

എന്നതാണ് ആത്യന്തികമായി ജനിക്കു
ന്ന ഓര�ോ കുഞ്ഞിലും സംഭവിക്കുന്നത്.
ഓര�ോ മനുഷ്യനും ജനിച്ചുവീഴുന്നത്
മറ്റൊരു പ്രകടനപരമായ ഗർഭപാത്ര
ത്തിനുള്ളിലേക്കാണ് (performative
matrix). 'കലാകാരൻ' എന്ന വ്യക്തി
സ്വത്വവും ഇത്തരത്തിൽ പ�ൊതുവ്യ
വഹാരത്തിന്റെ മണ്ഡലത്തിനുള്ളിൽ
പങ്കിടുന്ന ആഖ്യാനങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന്,
വാർപ്പ് മാതൃകകളെ നിരന്തരം ആന്ത
രികവത്കരിച്ചുക�ൊണ്ട് കാലാന്തര
ത്തിൽ സ്വാഭാവികത കൈവരിക്കുന്ന
ഒന്നാണ്. ബഹുവർണാഭമായ അനുഭ
വത്തിലൂടെ, അഥവാ കലാനുഭവത്തി
ലൂടെ മാത്രമേ ഈ നിർവചനങ്ങളുടെ
ചുറ്റിൽ നിന്ന് സ്വയം അഴിച്ചെടുക്കാനാ
കുകയുള്ളു. ഇത് പരസ്പരവിരുദ്ധമായി
ത�ോന്നിയേക്കാമെങ്കിലും ശീലവിധേ
യമായ പ്രതിനിധാനങ്ങൾക�ൊണ്ടുള്ള
ഒരു ത�ോന്നൽ മാത്രമാണത്.
കലയുടെ വ്യവഹാരത്തെ ഇങ്ങനെ
സൂക്ഷ്മമായി പരിശ�ോധിച്ചാൽ ആശ
യവാദത്തിന്റെ (idealisation) അധി
കാരത്തിൽ ഉടലെടുക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ
മനസ്സിലാക്കുവാനും അപനിർമ്മിക്കാ
നും, കലയുടെ ജീവിതാനുഭവത്തി
ലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കാനും
കഴിഞ്ഞേക്കാം. സ്ഫ�ോടനാത്മകവും
ബഹുവർണാഭവുമായ ഒഴുക്കിലേക്ക്
കല-കലാകാരൻ, കലാകാരൻ-കാണി,
രാഷ്ട്രീയപരം-സൗന്ദര്യശാസ്ത്രപരം
തുടങ്ങിയ ദ്വന്ദങ്ങളെ അഴിച്ചുവിടാൻ
കഴിയുകയാണ് വേണ്ടത്; ഈ വികേ
ന്ദ്രികരണം വീട് മുതൽ കലാലയം
വരെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വരുകയും
വേണം.
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ജയപ്രഭ പി
ആ ശയവിനിമയത്തിനുള്ള മാർഗ്ഗമാ
മ്യൂറൽ പെയിന്റിംഗി
യിരുന്നു ആദ്യകാല രേഖാചിത്രങ്ങൾ.
ന്റെയും ധൂളീചിത്ര
നമ്മുടെ സാംസ്കാരികവളർച്ചയുടെയും
ങ്ങളുടെയും വർണ്ണാ
സർഗാത്മകതയുടെയും അടയാളങ്ങളാ
ഭമായ ല�ോകത്ത്
യി അവ പിന്നീട് മാറി. പൂർവികരുടെ
കലാബ�ോധവും ദീർഘവീക്ഷണവും
ഒതുങ്ങിപ്പോയ ഒരു
ഉന്നതനിലവാരം പുലർത്തിയിരുന്നു
ഗ്രാമീണചിത്രരചനാ
എന്നതിന് അവർ ക�ോറിയിട്ട രേഖാ
ശൈലിയാണ് ഉത്ത
ചിത്രങ്ങളും ശില്പ വേലകളും സാക്ഷ്യം
രകേരളത്തിൽ പ്രചാ വഹിക്കുന്നു. പ്രകൃതിശക്തികളെയും
അപകടകാരികളായ ജന്തുക്കളെയും
രമുള്ള ചേടിവരക്കൽ
സമ്പ്രദായം. കാർഷിക ഭയന്ന് ഉയർന്ന ഗിരിശൃംഗങ്ങളില�ൊ
പാറമടക്കുകളില�ൊ
വൃത്തി ഉപജീവനമാർ ഗുഹകളില�ൊ
താമസിച്ചിരുന്ന ആദിമ നിവാസികൾ
ഗവും ജീവിതധർമ്മവും അവരുടെ കാഴ്ചയിൽ, അനുഭവത്തിൽ
ആയിരുന്ന കാലത്തെ കടന്നുവരുന്നതിനെയെല്ലാം വരച്ചി
ആചാരാനുഷ്ഠാനവുമാ ട്ടു. ബൗദ്ധികവളർച്ചക്കനുസരിച്ച്
‘വരച്ചിടൽ’ചിത്രരൂപം കൈക്കൊ
യി ബന്ധപ്പെട്ടാവാം
ണ്ടു. ചിത്രകലയുടെ ഈ ചരിത്രം
ഈ കലാരൂപത്തിന്റെ ഭാഷയിലെ ലിപികളുടെ ചരിത്രംകൂ
ഉത്ഭവം.
ടിയാണ്. സാമൂഹികബ�ോധമുള്ള ഒരു

പൂർണമനുഷ്യനിലേക്കുള്ള വളർച്ചയുടെ
ചരിത്രവും ചിത്രകലാ ചരിത്രവും
രണ്ടല്ല. കേരളമുൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യൻ
സംസ്ഥാനങ്ങളിലെല്ലാം ഗുഹാചിത്രങ്ങ
ളുടെ അവശേഷിപ്പ് കാണാം. അജന്ത,
എല്ലോറ, മഹാബലിപുരം, എടക്കൽ
ഗുഹകൾ ഇങ്ങനെ പലയിടങ്ങളും ചി
ത്ര-ശിൽപങ്ങളുടെ പേരിൽ പ്രശസ്തമാ
ണ്. കാലത്തെ അതിജീവിച്ചുക�ൊണ്ട്
നിലക�ൊള്ളുന്ന ഇവ ചിത്രകലയുടെ
വളർച്ചയ്ക്ക് കരുത്തായി മാറി.
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ഓര�ോ സ്ഥലത്തെയും ഭൂമിശാസ്ത്രം,
കാലാവസ്ഥ, പ്രകൃതിവിഭവങ്ങൾ
ജീവജാലങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ചിത്ര
രചനയെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂട്ടങ്ങൾ
ഗ�ോത്രങ്ങളായും ഗ്രാമങ്ങളായും വളർ
ന്നപ്പോൾ ചിത്രകലകളിലും വൈവി
ധ്യമുണ്ടായി. നഗരവൽക്കരണത്തിന്റെ
സാമൂഹ്യ, രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
പാശ്ചാത്യമാതൃകകളുടെ കൂടിക്കലര
ലിൽ ചിത്രകലയും തനതായശൈലി
തുടരാൻ മടിച്ചു. ആധുനിക ചിത്രകല
യിൽ അഭിരമിച്ചു. തദ്ദേശീയ ചിത്രക
ലാരീതികള�ോട് ആധുനികചിത്രകല
അകലം പാലിച്ച സന്ദർഭത്തിലാ
ണ് വീണ്ടും ഗ്രാമീണ ചിത്രകലയെ
കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ ഉയർന്നത്. ഓര�ോ
സംസ്ഥാനത്തും/സ്ഥലത്തും തനതായ
ശൈലിയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളെ എല്ലാവർ
ക്കും പരിചയപ്പെടുവാൻ ഇതുക�ൊണ്ട്
സാധിച്ചു.
കേരളത്തിലെ മ്യൂറൽചിത്രകല,
ധൂളീചിത്രകല (കളമെഴുത്ത് ),ബീ
ഹാറിലെ ‘മധുബാനി’ചിത്രങ്ങൾ,
തൂലിചിത്രങ്ങൾ (മഹാരാഷ്ട്ര ഗുജറാ
ത്ത് ),‘പിത്തോറ’ചിത്രങ്ങൾ (ഗുജ
റാത്ത് ), ആന്ധ്രയിലെ ‘കലംകാരി’
ഗ�ോണ്ധുചിത്രകല, ‘വാർലി’ ചി
ത്രങ്ങൾ, വെസ്റ്റ് ബംഗാളിലെയും
ഒറീസയിലെയും പട്ട്ചിത്രകല തുടങ്ങി
നിരവധി ചിത്രശൈലികൾ ഓർക്കാം.
നിറങ്ങൾ, ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ഉപക
രണങ്ങൾ, വരയ്ക്കുന്ന രീതി, വിഷയം
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ചേടിവരപ്പ് ചിത്രങ്ങൾ

ചിത്രങ്ങൾ പലതും
പ്രതീകാത്മകമാണ്.
ചൈനീസ് ചിത്രലി
പിയെ അനുസ്മരി
പ്പിക്കുംവിധം കൗതു
കമുള്ളതാണ് ഈ
രൂപങ്ങൾ. ‘വരയ്ക്കേ
ണ്ടത് ഇങ്ങിനെ’–
എന്ന നിബന്ധ
നകൾ ഒന്നുമില്ല.
പരമ്പരാഗതമായി
കൈമാറി വന്ന
ചിത്രങ്ങള�ോട�ൊപ്പം
പുതിയരീതിയിൽ
പലതും കൂട്ടിച്ചേർത്ത്
ഭംഗിയാക്കാൻ പ്രതി
ഭാധനരായ പലരും
ശ്രമിച്ചതുക�ൊണ്ടാ
ണ് ഈ കല നില
നിൽക്കുന്നത്.

എന്നിങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളിലും ഇവ
വ്യത്യസ്തത പുലർത്തുന്നു. ബംഗാൾ,
ഒറീസ തുടങ്ങിയിടങ്ങളിലെ ഗ്രാമങ്ങ
ളിൽ കഥകളെ ചിത്രരൂപത്തിലാക്കി
ആളുകൾ കൂടുന്നയിടങ്ങളിൽ പാടിയും
കഥ പറഞ്ഞും അവതരിപ്പിക്കുന്ന
പാട്ട്ചിത്രകല രസകരമാണ്.
ഈ ചിത്ര ശൈലികളിൽ പലതും
ഇന്ന് വാണിജ്യമേഖലയിൽ ഇടം
പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, കർ
ണാടകം തുടങ്ങിയ ഇടങ്ങളിൽ ഫ്ലോർ
ആർട്ടിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. കടും
നിറങ്ങളുള്ള വർണ്ണപ്പൊടികൾ ക�ൊണ്ട്
തീർക്കുന്ന രംഗ�ോലികൾ എങ്ങും
കാണാം. അതിരാവിലെയെഴുന്നേറ്റ്
അരിപ്പൊടിക്കോലം വരച്ചാണ് തമിഴ്,
കർണാടക തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനക്കാ
രുടെ ദിവസം തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ.
ഇതേ പ�ോലെ കേരളത്തിനും
തനതായ ഫ്ലോർ ആർട്ട് ഉണ്ട്. അതി
നെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരന്വേഷണത്തിന്റെ
ഫലമാണ് ഈ കുറിപ്പ്. കാസർഗ�ോഡ്
ജില്ലയിൽ പിലിക്കോടും പരിസരപ്രദേ
ശങ്ങളിലും കണ്ടുവരുന്ന ചേടിവരക്ക
ലാണ് ഇതിന് ആസ്പദം.

ചേടിവരക്കൽ

മ്യൂറൽ പെയിൻറിംഗിന്റെയും ധൂളീചി
ത്രങ്ങളുടെയും വർണ്ണാഭമായ ല�ോകത്ത്
ഒതുങ്ങിപ്പോയ ഒരു ഗ്രാമീണചിത്രര
ചനാശൈലിയാണ് ചേടി വരക്കൽ.
കാർഷികവൃത്തി ഉപജീവനമാർഗവും
ജീവിതധർമ്മവും ആയിരുന്നകാലത്തെ
ആചാരാനുഷ്ഠാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാ
ണ് ഈ കലാരൂപത്തിന്റെ ഉത്ഭവം
എന്നുത�ോന്നുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച്
പറഞ്ഞു കേട്ടുള്ള അറിവല്ലാതെ ലിഖി
തമായ അറിവുകൾ ലഭ്യമല്ല.
നാടൻ ചിത്രരചനാശൈലിയായ ചേ
ടിവരയ്ക്കൽ ഫ�ോക്ല�ോറിന്റെ പരിധി
യിൽ വരുന്നു. നിലത്തും ചുവരുകളിലും
ഈ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്
ഈ രചനാ ശൈലി അറിയുന്നവർ
വളരെ കുറവാണ്, വരക്കാൻ അറിയുന്ന
വരും. ഇത് സാധാരണ ആചാരമായി
ചെയ്തു പ�ോവുകയാണ്.‘ചേടിവര’എന്ന
കലാരൂപം വളരാനുള്ള അന്തരീക്ഷം
ലഭിക്കാതെ വളർച്ച മുരടിച്ചുനിൽക്കുന്നു.
വെളുത്ത ചേടിക്കല്ല് സാധാരണ
തീരദേശങ്ങളിൽ കാണുന്ന പശിമ
യുള്ള കല്ല് ക�ൊഴുത്തലായകമാക്കി
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ഫ�ോക്ല�ോർ
അതിൽ പാളമുറിച്ച് വരക�ോലാക്കിയ�ൊ
വിരൽക�ൊണ്ടൊ, പ്ലാവിലഞെട്ട്,
ചരട് തുടങ്ങി ക�ൊണ്ടോ മുക്കിയാണ്
വരയ്ക്കുന്നത്. കാസർഗ�ോഡ് ജില്ലയിലെ
മിക്കവാറും ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഈ കല
അറിയുന്നവർ ഉണ്ട്. ഓര�ോ ഗ്രാമത്തി
ലും ഓര�ോ രീതിയിലാവും വര. ഒരുകാ
ലത്ത് എല്ലാ ഹൈന്ദവഗൃഹങ്ങളിലും
ഇത് വരയ്ക്കുന്ന സമ്പ്രദായമുണ്ടായിരു
ന്നു. എന്നാൽ ഇന്ന് ബ്രാഹ്മണരുടെ
ഇടയിലാണ് കൂടുതലായി വരയ്ക്കുന്ന
ആളുകൾ ഉള്ളത്. പക്ഷേ ‘അറ’കളിലും
‘താന’ങ്ങളിലും മറ്റും ചേടിവരയ്ക്കാറുള്ള
ഇതരജാതിക്കാരും ഉണ്ട്.
കലകൾക്ക് ജാതി-മത വ്യത്യാസം
ഇല്ല. ചേടി വരയ്ക്കലിലും ഇത് ഇല്ല. പട്ടി
ണിയും പരിവട്ടവും സാമൂഹ്യ-രാഷ്ട്രീയ
അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടായ അസ്വസ്ഥത
കളും ഈ ഗ്രാമീണ ചിത്രശൈലിയുടെ
വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രതിബന്ധങ്ങളായി മാറി
എന്നു വേണം കരുതാൻ.
മുൻകാലങ്ങളിൽ രാവിലെ അടിച്ചു
വാരി ശുചിയാക്കി മെഴുകി (കഴുകിയ)
ഗൃഹാണങ്കളിലും പൂജാമുറിയിലും
ചേടിക�ൊണ്ട് പല രൂപങ്ങൾ വരച്ച്
പൂക്കൾക�ൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുക
എന്നത് ഏത�ൊരാളും അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട
ചേടിവരക്കലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന
പാലങ്ങാട്ട് നാരായണിയമ്മ
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ഒരു സാധാരണ കർമ്മമാണ്.‘വീട് ’
ഏത�ൊരാളെയും സംബന്ധിച്ച് രക്ഷാ
കേന്ദ്രമാണ്. തലമുറകൾ കൈമാറേ
ണ്ടുന്ന ഒരു രക്ഷാകവചമാണ് വീട്.
അതിനുള്ള പവിത്രതയും മഹിമയും കാ
ത്തുസൂക്ഷിക്കേണ്ടത് താമസക്കാരുടെ
കടമയാണ്. അതിന്റെ അടയാളങ്ങളാ
ണ് എല്ലാ ഗാർഹികാചാരങ്ങളും. വീട്
ഭംഗിയായും ശുചിയായും സൂക്ഷിക്കുന്ന
ഉത്തരവാദിത്വം കൂടുതലായും നിർവഹി
ക്കുന്നത് സ്ത്രീകളാണ്. സ്ത്രീപുരുഷഭേദം
ചേടിവരയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും സൗകര്യ
ത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ സ്ത്രീകൾക്കാണ് സാ
ധ്യമാവുക. പരമ്പരാഗതമായി കൈമാ
റിപ്പോരുന്ന ശൈലി ചേടിവരയ്ക്കലിലെ
രൂപങ്ങൾക്കുണ്ട്.
ചേടിവരയ്ക്കാത്ത ഗൃഹങ്ങൾ അശ്രീ
കരങ്ങളാണെന്ന വിശ്വാസവുമുണ്ട്.
സ്ത്രീകൾക്ക് സ്വന്തമായ വേദികൾ
ഇല്ലാത്ത കാലം, പ�ൊതുഇടങ്ങൾ
അന്യമായിരുന്നപ്പോൾ അവനവന്റെ
വീടും പരിസരങ്ങളും അവർ വേദിയാ
ക്കി മാറ്റി. വരയ്ക്കാനുള്ള സർഗ്ഗവാസ
നയുള്ളവർ ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ
നന്നായി ഉപയ�ോഗിച്ചു. അനുഷ്ഠാനം
എന്നതിലുപരി അലങ്കാരമാണ് ഈ
ചിത്രഭംഗി. ഓണം, വിഷു, പത്താമുദ
യം, പ�ൊലിയന്ത്രം എന്നീ ആഘ�ോഷ
ങ്ങള�ോട�ൊപ്പവും ജീവിതത്തിലെ പ്രധാ
നപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകള�ോട�ൊപ്പവും
അതതുദിവസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമനു
സരിച്ച് ചേടിവരക്കുന്നത് മുൻകാലത്ത്
ഹരമായിരുന്നത്രേ.
വടക്കേമലബാറിലെ ‘പൂരം’ ആഘ�ോ
ഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ‘കാമനെ’ ഉണ്ടാ
ക്കുന്ന ചടങ്ങുണ്ട്. കാമന്റെ പുഷ്പശയ്യ
വിരിക്കുന്നതും കാമന്റെ ക�ോലവും
ആദ്യം ചേടിവരച്ച് ഉണ്ടാക്കും. ധാരാളം
പൂക്കൾ ഉപയ�ോഗിച്ചു തീർക്കുന്ന ‘കാമ
ദേവന്റെ’രൂപവും ശയ്യയും സുന്ദരമായി
ചേടിവരക്കലിലൂടെ ആദ്യം തെളിയും.
നിഷ്കളങ്കമായ വരകൾ, പൂക്കൾ,
വിളക്ക്, നാളികേരം തുടങ്ങിയവയുടെ
ചിത്രങ്ങൾ പലതും പ്രതീകാത്മക
മാണ്. ചൈനീസ് ചിത്രലിപിയെ
അനുസ്മരിപ്പിക്കും വിധം കൗതുകമു
ള്ളതാണ് ഈ രൂപങ്ങൾ. കറുത്ത
നിലത്ത്(ചാണകവും കരിയും കൂടി
മെഴുകി)പതിയുന്ന വെളുത്ത രൂപങ്ങൾ
ആരിലും പ�ോസിറ്റീവ് എനർജി
പകരും. വ്യക്തിയുടെ ആത്മാവിഷ്കാ
രമാണ് കല. അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
‘വരയ്ക്കേണ്ടത് ഇങ്ങിനെ’– എന്ന നിബ
ന്ധനകള�ൊന്നുമില്ല. പരമ്പരാഗതമായി
കൈമാറി വന്ന ചിത്രങ്ങള�ോട�ൊപ്പം പു
തിയരീതിയിൽ പലതും കൂട്ടിച്ചേർത്ത്
ഭംഗിയാക്കാൻ പ്രതിഭാധനരായ
പലരും ശ്രമിച്ചതുക�ൊണ്ടാണ് ഈ

കല നിലനിൽക്കുന്നത് തന്നെ.
‘നിലത്തെഴുത്തു കല’യായതുക�ൊ
ണ്ട് പുതിയ സാഹചര്യത്തിൽ അനു
കൂലമായ ‘നില’ങ്ങൾ ഇക്കാലത്തെ
വീടുകളിൽ കുറവാണ്. വീട്ടുകാരിക്ക്
വരക്കാൻ സമയവും. നല്ല ഉൾക്കാഴ്ചയും
ഭാവനയും ആവശ്യമുള്ള ഈ കലാ
രൂപത്തിന് ‘ക്രാഫ്റ്റ് ’നിർബന്ധമില്ല.
രൂപങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മതി.
വരകൾക്ക് വടിവ് അല്പം കുറഞ്ഞാലും
ചേടിരൂപങ്ങൾ സുന്ദരമായി വെളിപ്പെ
ടും. ഒരുവേള അത്തരം ചിത്രങ്ങളാണ്
അതിസുന്ദരം.
ചില ചേടിരൂപങ്ങളെ പരിചയപ്പെ
ടാം.

ഗണപതിച്ചേടി

ഏത് വിശേഷദിനത്തിലും വയ്ക്കാവുന്ന
ഒന്നാണ് ഗണപതിച്ചേടി. മാത്രമല്ല
സുദിനങ്ങളിൽ നിർബന്ധമായി വരയി
ക്കണം. മറ്റു ചിത്രങ്ങളുടെ കൂടെ ഇത്
വരയ്ക്കാം.

അഷ്ടമിര�ോഹിണി നാളിൽ കൃഷ്ണസ
ങ്കൽപത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പല
ചടങ്ങുകളുമുണ്ട്. കൃഷ്ണന്റെ കാലടികൾ
അതിമന�ോഹരമായി പുറത്തു നിന്ന്
അകത്തേക്ക് വരുന്ന രീതിയിൽ വരയ്ക്കു
ന്നു. ഈ കാലടിക്കും പല സ്ഥലത്തും
പല രീതിയിൽ വരക്കുന്നു.

ഓണാഘ�ോഷ ദിനങ്ങളിൽ
ഗണപതിച്ചേടിയുടെകൂടെ 		
ഓണവില്ലിൻ രൂപം 		
വരയ്ക്കാറുണ്ട്.

പത്താമുദയം

തുലാമാസത്തിലെ പത്താമുദയം
കേരളീയർ മംഗളകരമായി കാണുന്നു.
ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഓര�ോ
ദിവസവും സൂര്യന് അഭിമുഖമായി നി
ലവിളക്ക് ക�ൊളുത്തി അരിയെറിഞ്ഞ്
ആദിത്യനെ വരവേൽക്കും. പ്രാപഞ്ചിക
ശക്തികള്, സസ്യജന്തുജാലങ്ങൾ എല്ലാ
റ്റിന�ോടും വിധേയനായ മനുഷ്യൻ. ഈ
ആശയത്തിൽ പ്രകടനം കൂടി നമുക്ക്
പത്താമുദയം എന്ന ചടങ്ങിൽ നിന്ന്
അനുഭവിക്കാം. കാർഷികാചാരങ്ങളിൽ
പ്പെടുന്ന ഒന്നാണിത്. കാലികളെയും
(ഉപജീവനത്തിനുതകുന്ന) ഉപചരിച്ച്

തൃപ്തരാക്കുന്നു. (കാലിച്ചാനൂട്ടൽ, ...)
പത്താമുദയത്തിന് തുടക്കത്തിലെ വരക്കേണ്ട ചിത്രം
ഇതാണ്

പത്താംദിവസം തേങ്ങകൾ ‘10’ ആണ്. ഇതിൽ
			
എന്ന രൂപം തേങ്ങയെ പ്രതിനി
			
ധാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതും പലതര
			ത്തിൽ വരച്ചുകാണുന്നു.

ചില വസ്തുക്കളും പ്രതീകങ്ങളും:
വിളക്ക്

കതിർക്കുല

പൂക്കല
എല്ലാ വിശേഷനാളുകളിലും പ�ൊതുവേ വരക്കാറുള്ളത് ഗണ
പതിച്ചേടി, വിളക്ക്, പൂങ്കുല എന്നിവയാണ്.

പൂരം

പൂരത്തിന് കാമദേവന്റെ പുഷ്പശയ്യയുടെ ചേടിവരയാണ്
ആദ്യം വരയ്ക്കുക. ഇതിനുമേലെ ഓര�ോ തരത്തിലുള്ള പൂക്കൾ
ക�ൊണ്ട് അലങ്കരിക്കുന്നു.

ഓണവില്ല്

പടിമേൽ

മംഗളകാരികളായ ചേടിരൂപങ്ങൾ
തേങ്ങ

ചേടിവരക്കൽ എന്ന കലാരൂപം സംരക്ഷിക്കപ്പെടേ
ണ്ടതാണ്. ഈ പാരമ്പര്യകലയെ വീണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ
അഭിമാനാർഹമായ, ആർക്കും മാതൃകയാക്കാവുന്ന
ലളിതവും ഉദാത്തവുമായ ജീവിതശൈലിയെയാണ്
നാം വീണ്ടെടുക്കുന്നത്. ഈ കലാരൂപത്തെ തിരി
ച്ചുപിടിക്കുന്നതിന് ചരിത്രപരമായ ഒരു പഠനംകൂടി
നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. തിന്മയ്ക്കുമേൽ നന്മയെ കാംക്ഷിക്കുന്ന
ഗ്രാമീണചിന്തയുടെ പ്രകാശം അതിലുണ്ട്.

ആവേദകർ:

പാലങ്ങാട്ട് നാരായണിയമ്മ
കുറുവ�ോലി ദേവകി അന്തർജനം
നളിനി പി.
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ആൺ-പെൺ വർഗീ
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ലിംഗപദവി (Gender)

മനുഷ്യരെ അടിസ്ഥാനപരമായി
ആണായും പെണ്ണായും തരംതിരിച്ച്
മനസ്സിലാക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും
ചെയ്യുന്ന സമൂഹ്യമണ്ഡലത്തിലാണ്
ലിംഗപദവി ഒരു വിഷയമേഖലയായി
വരുന്നത്. ഊണ്മേശ മുതൽ പൗരത്വം
വരെ ലിംഗഭേദം ഇടപെട്ടുക�ൊണ്ടിരി
ക്കുന്നു. ഭാഷയിൽ തന്നെ ആൺ എന്ന്
ആദ്യവും പെണ്ണെന്ന് രണ്ടാമതും മൂന്നാം
ലിംഗമെന്ന് ട്രാൻസ് ജെൻഡർ സമൂഹ
ത്തെ അഭിസംബ�ോധന ചെയ്യുന്നതിൽ
തന്നെ ലിംഗപദവിയിലെ വീതംവെപ്പു
കൾ വിമർശനവിധേയമാകുന്നു. ലിംഗ
പദവിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആല�ോചനകൾ
ശക്തിപ്പെടുന്നത് പത്തൊൻപതാം നൂ
റ്റാണ്ടുമുതൽ ആണെന്നു കാണാം. കലാ
ചരിത്ര ആല�ോചനകളിലും ജെൻഡർ
ഒരു സങ്കല്പനമായി രൂപപ്പെടുന്നത്

പിന്നീടാണ്. ജീവശാസ്ത്രപരമായ
വ്യത്യാസം എന്ന നിലയിൽ കവിഞ്ഞ്
ലിംഗതന്മ (ജെൻഡർ ഐഡന്റിറ്റി)
എന്നത് ഒരു സമൂഹിക നിർമ്മിതിയും
പ്രകടനാത്മകവുമാണെന്ന്ജൂഡിത്
ബട്ലറെപ്പോലുള്ളവർ മുന്നോട്ടുവെച്ചു.
ജീവശാസ്ത്രപരമായ വ്യത്യാസത്തെ
മുൻനിർത്തി അതിലെ ഉച്ചനീചത്വങ്ങ
ളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന രീതിയായി
രുന്നു ലിംഗപദവിയെ സംബന്ധിച്ച
ആദ്യകാല നിർവ്വചനങ്ങളെങ്കിൽ
ലിംഗപദവിയെന്നത് കേവല ഉടൽകേ
ന്ദ്രിത ശക്തിദൗർബല്യങ്ങളെ മനസ്സി
ലാക്കലല്ലെന്നും അത് പ്രകൃതിയിലും
ഭാഷയിലും സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാത്ത
രം സ്ഥാപനങ്ങളിലും അന്തർലീനമാ
യിരിക്കുന്ന ലിംഗസ്വത്വത്തെ തിരിച്ച
റിയലാണെന്നും പില്ക്കാല ലിംഗപദവി
പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു.

ഹാൻസ് ഹ�ോല്ബിയെൻ, 'ദ അംബാസഡേഴ്സ്, 1533

മലയാളത്തിൽ 'ആണ് ' അധി
കാരത്തിന്റെയും 'പെണ്ണ് ' സഹന
ത്തിന്റെയ�ോ ദുർബലതയുടെയ�ോ
പ്രതീകമായിരിക്കുന്നതുപ�ോലെ ഇതര
ലിംഗപ്രതിനിധാനങ്ങൾ ‘നപുംസകം’
എന്ന അമാന്യമായ വിഭാഗമായി
പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ
ലിംഗനീതിയെക്കുറിച്ചും ലിംഗപദവി
യെക്കുറിച്ചുമുള്ള സാമൂഹികബ�ോധ്യ
ങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി
ഇത്തരം പ്രതിനിധാനങ്ങൾക്കകത്തെ
അനീതികൾ ച�ോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന
തു കാണാം. ഭാഷയിൽ ഉറച്ചുപ�ോയ
ലിംഗപ്രതിനിധാനങ്ങളെ വിമർശവി

ധേയമാക്കുന്നതിലൂടെയേ ഇത് സാധ്യ
മാവുകയുള്ളൂ. പ്രാഥമികമായി ഭാഷാപ്ര
തിനിധാനങ്ങളിൽ നിന്നാവാം കലയും
സാംസ്കാരികബ�ോധം ആർജ്ജിക്കുന്ന
ത്. അതിനാൽ ലിംഗപദവി -വിമർ
ശനങ്ങൾ ഭാഷയിൽനിന്നു തന്നെ
തുടങ്ങേണ്ടതുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ
വസ്തുക്കൾക്ക് ലിംഗേതര സ്വഭാവമാണ്
കല്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്, എന്നാൽ,
ഹിന്ദി പ�ോലുള്ള ഭാഷകളിൽ വസ്തു
ക്കൾക്കും ലിംഗപദവിയുണ്ട് എന്ന്
കാണാം. ഭാഷയിൽ പ്രതിഫലിക്കു
ന്നില്ലെങ്കിലും വിനിമയബ�ോധ്യത്തിൽ
ലിംഗപ്രാതിനിധ്യം പേറുന്ന വസ്തുക്കളും

സ്ഥാപനങ്ങളും നമ്മുടെ ഭാഷയിലുമു
ണ്ട്. 1960-കൾ മുതൽ വികസിച്ച കലാ
ല�ോകത്തിന്റെ ചിന്താപദ്ധതികളിൽ
'ജെൻഡർ' സവിശേഷമായി ചർച്ച
ചെയ്യപ്പെട്ടുതുടങ്ങി. ഫെമിനിസ്റ്റ് ആശ
യധാരക്കൊപ്പം തന്നെ ലിംഗപ്രാതിനി
ധ്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വിമർശാത്മകമായി
വിശകലനം ചെയ്യപ്പെട്ടു. കലാവ്യവ
ഹാരത്തിന്റെ നെടുന്തൂണുകളെല്ലാം
കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു പുരുഷ
ല�ോകമാണെന്ന വാസ്തവം കലയിലെ
ലിംഗനീതി ചർച്ചകളിൽ ഇടം പിടിച്ചു.
'മഹത്തായ കലാകാരന്മാർ' (ഗ്രെയിറ്റ്
ആർട്ടിസ്റ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് )
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എന്ന പരിഗണനയിൽ സിംഹഭാഗവും
പുരുഷനാമങ്ങൾ മാത്രമാവുന്നതെ
ന്ത് എന്ന് സ്ത്രീവാദചിന്തകൾ ചർച്ച
ചെയ്തു. ലിൻഡ ന�ോക്ലിനും ഗ്രസിൽഡ
പ�ൊള്ളോക്കും അത്തരം ചർച്ചകളെ
കലാചരിത്രത്തിന്റെ തന്നെ സ്ഥാപന
പരതയുമായി ചേർത്തുവെച്ചു വായിച്ചു.
കഴിവും (സ്കിൽ) ബുദ്ധിയും (ഇന്റലി
ജെൻസ് ) പുരുഷസങ്കല്പമായി കരുതി
പ്പോന്നതിനാല�ോ മറ്റോ യൂറ�ോപ്യൻ
കലയിലെ ലിംഗപ്രതിനിധാനം,
അതിന്റെ പരിശീലനത്തിൽ തന്നെ
ദൃശ്യമാണ്. പൗരസ്ത്യകലയിലും വ്യത്യ
സ്തമായ ചരിത്രഘടന ഉണ്ടായിരുന്നില്ല
എന്നുവേണം കരുതാൻ.
തുന്നൽ പ�ോലെ, എമ്പ്രോയിഡറി
പ�ോലെയുള്ള കൈവേലയെ സ്ത്രീ
സഹജമായി കാണുന്നതുപ�ോലെ
കൈക്കോട്ടുപണിയ�ോ മരംകയറ്റമ�ോ
ഒക്കെ ആണത്തപരമായി കണ്ടുവരുന്ന
പ്രവണത ശ്രദ്ധിച്ചാലറിയാം. ഇത്തരം
വർഗീകരണങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേ
മേരി കസ്സാട്ട്, ദ ല�ോഗ്, 1878
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ക്ക് പ�ോകാൻ ശേഷിയുള്ളതാവാം
ഏതാണ്ടെല്ലാ മനുഷ്യപ്രയത്നങ്ങളും.
എന്നാൽ ലിംഗപദവിയുടെ വിതരണ
ത്തിൽ ത�ൊഴിലും കായികാധ്വാനവും
കലയും പലമട്ടിൽ ലിംഗപ്രതിനിധാ
നങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നു.
അൻപതുകളിൽ പാശ്ചാത്യകലയിൽ
രൂപം ക�ൊണ്ട അബ്സ്റ്റ്രാക്റ്റ് എക്സ്പ്ര
ഷണിസവും ആക്ഷൻ പെയിന്റിംഗും
ആണത്തപരതയുടെ പ്രകാശനങ്ങളാ
ണെന്ന് ഫെമിനിസ്റ്റ് ആർട്ട് ഹിസ്റ്റോറി
യന്മാർ വാദിക്കുന്നു. പില്ക്കാല കലാചരി
ത്രപഠനങ്ങൾ സ്ത്രീ-പുരുഷ ദ്വന്ദ്വമെന്ന
നിലയിലുള്ള ജെൻഡർ ക�ോഡുകൾക്ക്
അപ്പുറത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകളെ അടയാള
പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നു. എതിർലിംഗ
ഭാവനകളെന്ന പ�ോലെ സ്വലിംഗഭാവ
നകളെയും ലിംഗനിരപേക്ഷ ഭാവനക
ളെയും ലിംഗപദവി ചർച്ചകളിൽ ഉന്ന
യിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അത്തരം
പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
കലാചരിത്രത്തിലെ ലിംഗപദവി

യെക്കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയ വിറ്റ്നി
ഡേവിസ്, ലിംഗബ�ോധമെന്നത്,
പലപ്പോഴും പരാമർശിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന
ജൈവികമായ 'വ്യത്യാസം (ഡിഫ
റൻസ് ) അല്ലെന്നും അത് ഒരു ഉടമ്പടി
(എഗ്രീമെന്റ് ) ആണെന്നും പറയുന്നു.
ഇന്ത്യൻ സൗന്ദര്യചിന്തയിൽ ചിത്ര
മെഴുത്ത് ഒരു സുകുമാരകലയാണെന്ന്
പറയുന്നു. സുകുമാര കലകൾ കാമ�ോ
ദ്ദീപകമാണെന്നും കാണാം. അവിടെ
ലാവണ്യദായകമായ പ്രവൃത്തികളെ
സത്രൈണമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു.
പാശ്ചാത്യകലയിൽ ഓയിൽ പെയി
ന്റിംഗിന്റെ 'ജെൻഡർ' ഏതാണെന്ന്
ച�ോദിച്ചാൽ അത് പുരുഷലിംഗപദ
വി അലങ്കരിക്കുന്നുവെന്ന് പറയാം.
ഹാൻസ് ഹ�ോൽബിയൻ ദ യംഗറുടെ
'ദ അംബാസിഡേഴ്സ് (1553) എന്ന
ചിത്രം അക്കാര്യത്തെ ദൃശ്യവത്കരിക്കു
ന്ന ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ചിത്രത്തിൽ
രണ്ടു പുരുഷരൂപങ്ങളാണ് ചിത്രീകരി
ച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിലെ ശരീരഭാഷയും
പശ്ചാത്തല വിശദാംശങ്ങളും ചേർന്ന്
രൂപീകരിക്കുന്ന അധികാരഭാവം
കേവലം ചിത്രവിഷയത്തിൽ നിന്ന്
മാത്രം രൂപം ക�ൊള്ളുന്നതല്ല. അത്
ആ മാധ്യമം കൂടി പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒരു
പദ്ധതിയാണ്. ആ അർത്ഥത്തിൽ
ചൈനീസ്, ജപ്പാനീസ് ജലച്ചായമാതൃ
കകളിൽ സ്ത്രൈണപദവിയും ദർശിക്കാ
വുന്നതാണ്. അബനീന്ദ്ര നാഥ ടാഗ�ോർ
അടക്കമുള്ള ഇന്ത്യൻ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ
വാഷ് ടെക്നിക്കിലൂടെയും ജലച്ചായ
ത്തിലൂടെയും ഓയിൽ പെയിന്റിംഗ്
രൂപപ്പെടുത്തിയ പുരുഷപ്രകൃതിയെ
അവരിലെ ചിത്രവിഷയത്തിനപ്പുറത്തെ
മാദ്ധ്യമ പരിചരണത്തെ മുൻനിർത്തി
സ്ത്രൈണവത്കരിച്ചു എന്നും കരുതാവു
ന്നതാണ്.
പുരുഷകലാകൃത്തിന്റെ ന�ോട്ടക്കോ
ണിലെ സ്ത്രീയും സ്ത്രീകലാകൃത്തിന്റെ
ന�ോട്ടക്കോണിലെ സ്ത്രീയും വ്യത്യസ്ത
മായിരിക്കുമെന്ന് കലാചരിത്രത്തിലെ
പല മുഹൂർത്തങ്ങളും തെളിയിക്കുന്നു.
മേരി കസ്സാട്ടിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആ
വഴിയിലുള്ള ഒരു മാറിനടപ്പാണ്.
കേരളത്തിൽ ടി.കെ. പദ്മിനി ആവി
ഷ്കരിച്ച ഉടലുകൾ എങ്ങനെയാണ്
ആൺന�ോട്ടഭാവനയിലെ സ്ത്രീ എന്ന
ആർക്കിടൈപ്പിനെ മറികടക്കുന്നതെ
ന്നതിന്റെ മികച്ച ഉദാഹരണമാണ്.
ആൺ-പെൺ ശാരീരിക വ്യത്യാ
സങ്ങളെ പിന്തുടരുമ്പോഴും അവ
ശരീരകേന്ദ്രിതമായ ന�ോട്ടങ്ങളെ
അവഗണിക്കുന്നു. നഗ്നശരീരം പ�ോലും
ആ ന�ോട്ടത്തെ റദ്ദ് ചെയ്യാൻ പരിപാ
കമാണെന്നുകാണാം. പദ്മിനിയുടെ
സമകാലത്തെ കലാകാരന്മാരിൽനിന്ന്
ഇത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒന്നാണ്.

എഡ്ഗർ ഡീഗാസ്, 'യംഗ് സ്പാർട്ടൻസ് ', 1860

എഡ്ഗർ ഡീഗാസിന്റെ
'യംഗ് സ്പാർടൻസ് ' എന്ന
ചിത്രത്തിലെ ലിംഗപ്രാതി
നിധ്യങ്ങൾ സാമ്പ്രദായിക
ലിംഗപദവികളെ പ്രശ്നവ
ത്കരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.
ഒട്ടൊക്കെ നഗ്നമായി
രിക്കുമ്പോഴും അതിലെ
ലിംഗപദവി ഏതെങ്കിലും
തരത്തിലുള്ള അധികാരം
കൈയ്യാളുകയ�ോ ഒന്ന്
ഒന്നിനുമേൽ മേൽക്കോയ്മ
സൃഷ്ടിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുന്നി
ല്ല. പകരം ആദിമമായ
ഒരു ജൈവപ്രകൃതിയായി
ലിംഗതന്മയെ ഡീഗാസ്
ചിത്രീകരിക്കുന്നു. ലിംഗപ
രതയെ അമൂർത്തമായി
നിർത്താനും ഈ ചിത്രം
ശ്രമിക്കുന്നു.

എഡ്ഗർ ഡീഗാസിന്റെ 'യംഗ്
സ്പാർടൻസ് ' എന്ന ചിത്രത്തിലെ
ലിംഗപ്രാതിനിധ്യങ്ങൾ മറ്റൊരു തര
ത്തിൽ സാമ്പ്രദായിക ലിംഗപദവികളെ
പ്രശ്നവത്കരിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ചിത്രത്തി
ലെ മുൻഭാഗത്ത് പെൺകുട്ടികളുടെയും
ആൺകുട്ടികളുടെയും രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകൾ
തമ്മിലുള്ള ഒരു സംവാദം കാണാം.
പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേറെയും ഒരുകൂട്ടം
ആളുകളുണ്ട്. ഒട്ടൊക്കെ നഗ്നമായി
രിക്കുമ്പോഴും അതിലെ ലിംഗപദവി
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അധികാരം
കൈയ്യാളുകയ�ോ ഒന്ന് ഒന്നിനുമേൽ
മേൽക്കോയ്മ സൃഷ്ടിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുന്നി
ല്ല എന്നുകാണാം. പകരം ആദിമമായ
ഒരു ജൈവപ്രകൃതിയായി ലിംഗതന്മയെ
ഡീഗാസ് ചിത്രീകരിക്കുന്നു. അകലത്തു
ള്ള ആൾക്കൂട്ടം അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ
രീതിക�ൊണ്ട് ആധുനികസമൂഹത്തിന്റെ
പ്രതിനിധികളാണെന്ന് ത�ോന്നിക്കു
ന്നു. ചിത്രതലം കാഴ്ചയെ ഊന്നുന്നത്
മുൻഭാഗത്താണ്. പശ്ചാത്തലപ്രകൃതിയും
ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ലിംഗതന്മ
യെ പ്രഘ�ോഷിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് ലിം
ഗപരതയെ ഒട്ടൊക്കെ അമൂർത്തമായി
നിർത്താനും ഈ ചിത്രം ശ്രമിക്കുന്നു.

പാബ്ലൊ പിക്കാസ�ോയിലും ഹെൻറി
മതീസിലും ക്ലിംന്റിലും ലിംഗതന്മ
മറ്റൊരു തരത്തിൽ അതിലെ മേൽ
കീഴ് ബന്ധങ്ങളെ അപ്രസക്തമാ
ക്കിക്കൊണ്ടും അലൈംഗികമാക്കി
ക്കൊണ്ടും രൂപപ്പെടുന്നത് കാണാം.
സമകാലിക കലയും നഗ്നതയെ
എന്നതുപ�ോലെ ലിംഗപ്രാതിനിധ്യങ്ങ
ളെയും അതിന്റെ തുറസ്സിൽ അഭിസം
ബ�ോധന ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് കരുതാം.
ലിംഗവ്യക്തിത്വമെന്നത് കലർപ്പിന്റെ
കൂടിയാണെന്ന് നവസാമൂഹികമുന്നേറ്റ
ങ്ങൾക്കൊപ്പം വളർന്ന പുതിയ കലയും
സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

അധികവായനയ്ക്ക്

Adler, Kathleen, and Marcia Pointon, eds.
1993. The Body Imaged: The Human Form
and Visual Culture since the Renaissance.
Cambridge: Cambridge University Press.
Davis, Whitney. 2003. "Gender", in
Robert 5. Nelson and Richard Shiff eds.
Critical Terms of Art History, London: The
University of Chicago Press.
Pollock, Griselda. 1988. Vision and
Difference: Femininity, Feminism, and the
Histories of Art. London: Routledge.
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LOCKDOWN SKETCH

ശാന്തൻ വേലായുധൻ
തൃശൂർ സ്വദേശം,
അനൗപചാരിക കലാപഠനം,
അഞ്ച് ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദർ
ശനങ്ങൾ. തേക്കടി, കുമിളി,
ക�ൊളത്തൂർ (മലപ്പുറം)
എന്നിവിടങ്ങളിൽ പ�ൊതുസ്ഥ
ലത്ത് ശിൽപ്പങ്ങൾ, ഇപ്പോൾ
ക�ോഴിക്കോട് താമസം.
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UNLOCKING
ART PRACTICE

കേരള സർക്കാർ
സാംസ്കാരിക വകുപ്പ്

കേരള ലളിതകല
അക്കാദമി

Kerala
Lalithakala
Akademi
extends
its activities
Online
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(അക്കാദമി ഓൻലൈൻ പ്രദർശനം
കാണാൻ QR ക�ോഡ് സ്കാൻ
ചെയ്യൂ)

This is the first time, Kerala Lalithakala
Akademi is preparing a complete and
flawless digital register by examining the
sculptures and paintings kept in various
galleries and in the art conservation
stores, in its 57 years of history. This
arduous mission attempts to archive ten
thousand of artworks and incorporates
invaluable works by world-renowned
artists. A permanent online gallery is
being set up to exhibit these artworks
alternately. The duration of the exhibition
will be for one month. With the ongoing
show, there will be an opportunity to
see the previous shows again. Details
of Akademi’s 19 institutions including
galleries, art and residency villages, and the
information about publications including
the digital copies of Akademi’s art journal
‘Chithravartha’ are available here. All the
activities of Akademi are also provided.
An online gallery that will showcases
contemporary works by renowned artists is
being set up. We hope this initiative will be
a great experience for the artworld.
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