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വിജയകുമാർ മേന�ോന്റെ 'ഓണത്തപ്പന്റെ രൂപ ലക്ഷണം'
വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടിനെ
അവതരിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. മഹാബലി കേരളത്തിലെ
ശക്തമായ ഒരു ഫ�ോക്സങ്കൽപമാണ്. അതിനാൽ ജനപ്രി
യമായ ഏതു രൂപഭാവവും അതിന് ഏൽപ്പിച്ചു ക�ൊടുക്കാൻ
പ്രയാസമില്ല. ശാസ്ത്രനിബദ്ധമായ വിഗ്രഹലക്ഷണമല്ല ഫ�ോക്
രൂപമാണ് മാവേലിയുടേത് എന്നതിനാൽ ഒരു പ്രത്യേകരൂപം
വേണമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെ തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തി
ന്റെ അഭിപ്രായവും അതിന�ോട�ൊപ്പം ചേർത്ത പി. കെ.ശ്രീനി
വാസന്റെ ചിത്രവും മറ്റു വിശകലനങ്ങളും ഒരു വ്യസ്ഥയ്ക്കു തന്നെ
ശക്തമായ മറുപടി നൽകുന്നതായിരുന്നു.
മ�ോൺഡ്രിയാന്റെ ചിത്രങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന എം.കെ.
ഹരികുമാറിന്റെ എഴുത്തിലെ ആശയങ്ങൾ സമ്പന്നമായിരുന്നു.
ഓര�ോ ചിത്രവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ആന്തരിക ദർശനത്തിന്റെ
ആവശ്യകത വ്യക്തമാക്കുന്നതായിരുന്നു അത്. വിന�ോദ്
അമ്പലത്തറയുടെ ചിത്രങ്ങളും ദേശത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അദ്ദേ
ഹത്തിന്റെ അനുഭവവും കഴിഞ്ഞ ലക്കം ചിത്രവാർത്തയെ
മികവുറ്റതാക്കി.

ഫയ്ദ് എം മുഹമ്മദ്
ആലുവ

ബംഗ്ലാദേശി ഗ്രാമജീവിതത്തിന്റെ സൗകുമാര്യം വിളി
ച്ചോതുന്ന ചിത്രങ്ങളും അതിന്റെ അനുഭവവും ആവിഷ്കരിച്ച
ജിൻസൻ ജ�ോസഫിന്റെ സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിൽ ഏറെ
ആകർഷണീയമായിരുന്നു. പാർശ്വവത്കരിക്കപ്പെട്ട ജനത
യുടെ പ്രതിനിധാനങ്ങളെ, അവരുടെ ജീവിതത്തിനെ അതേ
അളവിൽ ആവിഷ്കരിച്ച അനുഭവമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ
ചിത്രങ്ങളിലും വാക്കുകളിലും. ശരത്കാല സായാഹ്നത്തിൽ
തണുപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷപ്രാപിക്കാനായി വിറകുകളും ഇലകളും
കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിച്ച് അതിനു ചുറ്റും വട്ടത്തിലിരുന്നു തീകായുന്ന
മനുഷ്യർ മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു. കലയ�ൊരു ജീവിതക്കണ്ണാടി
യായി നിലക�ൊള്ളുന്നതിന്റെ അഴക് രസകരമാണ്. സുധീഷ്
ക�ോട്ടേമ്പ്രത്തിന്റെ 'സൗന്ദര്യവിചാര'ത്തിൽ സ്ഥാപനം തന്ന
വാക്കിന്റെ കലാപരമായ വിശകലനം വേറിട്ടതായി.
ഗീതാഞ്ജലി പി
ക�ോങ്ങാട്
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കലാകാരൻ ഭാവിയുടെ പ്രവാചകനാണെന്ന് തെ
ളിയിക്കുന്നതായിരുന്നു ഇ.എച്ച് പുഷ്കിന്റെ അനുഭ
വക്കുറിപ്പ്. എത്രയെത്ര യാദൃച്ഛികതകളിലൂടെയാണ്
കലാകാരന്റെ/മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ടുപ�ോകുന്ന
തെന്ന് അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. കലാകാരനായിരി
ക്കുന്നതിൽ സങ്കടവും ദുരിതവും പരാജയങ്ങളും മാത്രം
കേൾക്കുന്ന അവസരത്തിൽ, ഇദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ
ആത്മവീര്യത്തോടെ സ്വന്തം കലയെക്കുറിച്ച് സംസാ
രിക്കാൻ കഴിയുക എന്നത് അഭിനന്ദനാർഹമാണ്.
ആശംസകൾ.
വിന�ോദൻ കെ.ടി.കെ
വടകര

ഓണത്തപ്പന്റെ രൂപലക്ഷണം എന്ന ശ്രീ. വിജയകു

മാർ മേന�ോന്റെ ലേഖനം ബിംബാരാധന നിറഞ്ഞ
സമൂഹത്തിന്റെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതാണ്. ആരാണ്
മഹാബലി എന്ന ച�ോദ്യത്തെ കൃത്യമായി മഹാബ
ലിയുടെ രൂപലക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെ
മേന�ോൻ പറഞ്ഞുവെക്കുന്നു. ഇരുനിറത്തിൽ സമൂഹമാ
ധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ച ദ്രാവിഡമഹാബലിയുടെ ചിത്രം
വരച്ച ആളിനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയതും നന്നായി.
അജ്ഞാതകർത്താവായി ആ ചിത്രം പലയിടങ്ങളി
ലും പ്രചരിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ ഓണക്കാലത്തും അത്
പിന്നെയും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ പി.കെ. ശ്രീനിവാ
സൻ എന്ന ആ ചിത്രകാരനെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ
പലരും മറന്നുപ�ോകുന്നു. ഒരുപാട് മഹാബലിച്ചിത്ര
ങ്ങൾ ഉണ്ടാവട്ടെ, ഒരുപാട് വായനകളും. അങ്ങനെ
ആധികാരികമാവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മിത്തുകൾക്ക്
പുതിയ പുതിയ വേർഷൻസ് ഉണ്ടാവട്ടെ. രാമായണ
കഥകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാ
യതുപ�ോലെ. അങ്ങനെ മാത്രമേ മിത്തുകൾക്കുമേലുള്ള
അധീശത്വപ്രവണതകളെ ചെറുത്തുനില്ക്കാൻ കഴിയുക
യുള്ളൂ.

ജിഷ്ണു ആർ
ക�ോഴിക്കോട്

അറിയിപ്പ്
കേരള

ലളിതകലാ അക്കാദമിയുടെ സംസ്ഥാന
ചിത്ര-ശില്പ പ്രദർശനങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടു
ള്ള കലാസൃഷ്ടികളിൽ പലതും തിരികെ ക�ൊണ്ടു
പ�ോകാത്തതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത്തര
ത്തിൽ അക്കാദമിയിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങ
ളും ശില്പങ്ങളും തിരികെ എടുത്തിട്ടില്ലാത്തവർ 2021
ജനുവരി 15നകം തിരികെ എടുക്കേണ്ടതാണെന്നും
അല്ലാത്തപക്ഷം ചിത്രമ�ോ ശില്പമ�ോ നഷ്ടപ്പെടുക
യ�ോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയ�ോ ചെയ്യുന്ന
പക്ഷം അക്കാദമിയ്ക്ക് യാത�ൊരു ഉത്തരവാദിത്വവും
ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല എന്ന് അറിയിക്കുന്നു.
		
സെക്രട്ടറി
		
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി

'സ്റ്റേറ്റ് എക്സിബിഷന് 2019-20'
സ്കള്പ്ച്ചര്, പെയിന്റിങ്ങ്
സെലക്ഷന് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
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ഇ ന്ത്യൻ ആധുനിക ചിത്രകലയിലെ കരുത്തുറ്റ പെണ്ണടയാ
ളങ്ങളില�ൊന്നാണ് ടി.കെ. പത്മിനി. ചുരുങ്ങിയ ജീവിതകാല
ത്തിനുള്ളിൽത്തന്നെ കലാല�ോകത്തിന് ഈടുറ്റ സംഭാവനകൾ
നല്കിയ പത്മിനി കേരളീയകലാചരിത്രത്തിലും നിർണായക
സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നു. 1940 മെയ് 12ന് പ�ൊന്നാനി താലൂക്കിലെ
കാടഞ്ചേരി ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച ടി.കെ പത്മിനി പ�ൊന്നാനി
എ.വി. ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം കെ.എൽ.
ദേവസ്സിയുടെയും ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയുടെയും ശിക്ഷണത്തിൽ
ചിത്രകലയിൽ പ്രാരംഭപഠനം നടത്തി. 1965-ൽ ചിത്രകലയിൽ
ഒന്നാം റാങ്കോടെ മദ്രാസ് ആർട്സ് &ക്രാഫ്റ്റ്സ് ക�ോളേജിൽനി
ന്നാണ് ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കിയത്. കെ.സി.എസ് പണി
ക്കരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട മദ്രാസ് സ്കൂൾ കലാഭാവുകത്വ
ത്തിന്റെ തുടർച്ചയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോഴും പത്മിനി, കലയിൽ
സ്വന്തമായ വഴിവെട്ടി. കാവുകളും കുളങ്ങളും വയലുകളുമുള്ള
പ്രകൃതിയും അതിലെ ജൈവല�ോകവും പത്മിനിച്ചിത്രങ്ങളിൽ
ധാരാളമായി കാണാം. സ്ത്രീയുടെ കാഴ്ചയിൽനിന്നുള്ള ല�ോക
വീക്ഷണം പത്മിനി തന്റെ കലയിലൂടെ സാർത്ഥകമായി പ്രതി
നിധീകരിച്ചു. മദ്രാസിൽ ചിത്രകലാ അധ്യാപികയായും പത്മിനി
പ്രവർത്തിച്ചു. 1968-ൽ ചിത്രകാരനും സഹപാഠിയുമായ കെ.
ദാമ�ോദരനെ വിവാഹം ചെയ്തു. മദ്രാസ് ലളിത് കലാ അക്കാദമി
യുടെ ഹൈലി കമാൻഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ('Growth' എന്ന പെയി
ന്റിങ്ങിന്, 1963), മദ്രാസ് ലളിത് കലാ അക്കാദമി അവാർഡ്
('Dreamland' എന്ന പെയിന്റിങ്ങിന്, 1967), മദ്രാസ് ലളിത് കലാ
അക്കാദമി അവാർഡ് ('Dawn' എന്ന പെയിന്റിങ്ങിന്, 1967),
AYPS അവാർഡ് (1965) എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങളും പത്മിനിയെ
തേടിയെത്തി.
പത്മിനി നിലനിന്ന വിലക്കുകളെ മറികടന്ന ചിത്രകാരിയാ
ണ്. ഇന്നും സ്ത്രീയെ അശുദ്ധകളും അബലകളുമായി കാണുന്ന
സമൂഹത്തിൽ പത്മിനി ചരിത്രത്തിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള സഞ്ചാര
ത്തെ ചടുലമാക്കിയ ചിത്രകാരിയാണ്. അകാലത്തിൽ പ�ൊലി
ഞ്ഞുപ�ോയ ആ കലാകാരി നൽകിയ വെളിച്ചം ഇരുളിലേക്ക്
നടന്നുപ�ോകുന്ന സമൂഹത്തിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് കത്തണം.
പത്മിനി-ചിത്രങ്ങൾ അർഹിക്കുന്ന ആദരവ�ോടെ പ്രദർശി
പ്പിക്കുവാൻ എറണാകുളം ദർബാർ ഹാളിനുള്ളിൽ ആധുനിക
സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഗ്യാലറി ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പത്മിനിയുടെ
ദാരുശില്പവും സ്കെച്ച്ബുക്കുകളും അവാർഡ് മുദ്രയും കത്തുക
ളും ഫ�ോട്ടോകളും പ്രത്യേകമായി ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു.
ലളിതകലാ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന 2021-ലെ കലണ്ടർ
തെരഞ്ഞെടുത്ത പത്മിനിചിത്രങ്ങളാണ്. ഈ ഗ്യാലറി ബഹുമാ
നപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ 100 ദിന പരിപാടിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു എന്നത് ഞങ്ങളെ കൂടുതൽ ആഹ്ലാദിപ്പി
ക്കുന്നു. ക�ോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള�ോടെ കലാല�ോകത്തെ ഈ
ഗ്യാലറിയിലേക്ക് സ്നേഹാദരങ്ങള�ോടെ ക്ഷണിക്കുന്നു.
നേമം പുഷ്പരാജ്
ചെയർമാൻ
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വിജയകുമാർ മേന�ോൻ

amdnb Imes¯
Iyqtdj³
ദില്ലിയിലെ 'നിർഭയ'
സമരം, പൗരത്വ
ഭേദഗതി ബിൽ
വിരുദ്ധ സമരം,
കാർഷിക ബിൽ
വിരുദ്ധ സമരം എന്നി
വയെല്ലാം അക്ഷരാർ
ത്ഥത്തിൽ ''പ�ൊട്ടിപ്പു
റപ്പെട്ട സ്വാഭാവിക
വിപ്ലവങ്ങൾ" ആണ്.
അതേ പ�ോലെ നേ
താവില്ലാത്ത സാം
സ്കാരിക/സാമൂഹ്യ/
രാഷ്ട്രീയ/വിപണി/
മാദ്ധ്യമ/കലാ വിപ്ലവ
മാണ് 2020 ക�ോവിഡ്
കാലം സൃഷ്ടിച്ചു ക�ൊ
ണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതീതി
ഗ്യാലറിപ്രദർശന
ങ്ങൾ. ഗ്യാലറിയുടെ
അധികാരം ക്ഷയി
ച്ചിടത്ത് കലാകാരൻ
സ്വയം ക്യൂറേറ്റർമാരാ
യി മാറുന്നു.
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രുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ
അവസാനം കേരളത്തിൽ ഗ്യാലറി
കൾ ആരംഭിച്ചത�ോടെ പ്രദർശനം
എന്ന കലാപ്രവൃത്തി പല തലങ്ങൾ
കാണാൻ തുടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടി
ന്റെ അവസാനത്തിൽ പ�ോലും ചിത്ര
ത്തിന്റെ ഫ്രെയിമിങ്ങ്, ഗ്യാലറിയിലെ
വെളിച്ച സംവിധാനം, പ്രദർശന രീതി
(Display) എന്നീ ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും
പ�ൊതു ചിന്തയിൽ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു.
ഫ്രെയിമിങ്ങിൽ പ�ോലും ഡിപ്ലോമ
ക�ോഴ്സുകൾ പല രാജ്യത്തുമുണ്ട്. കലാ
നിർമ്മാണം എന്നത് ആത്മനിഷ്ഠത,
കാല്പനിക ഭാവം തുടങ്ങിയ ചില
അവസ്ഥകളിൽ മാത്രം ഉണ്ടാകുന്ന
താണ് എന്ന ധാരണ ഇന്നും പലരും
ആവർത്തിക്കുന്നു. കലാരൂപത്തെ
വില്പനയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി
ചിന്തിച്ചാൽ പ�ോലും പിന്തിരിപ്പനായി
എന്ന വീക്ഷണം ഇന്നും ശക്തമാണ്.
ഏതു കാര്യത്തിന്റെയും ധാർമ്മികത
(Ethics) യാണ് മൂല്യം. ധനകാര്യത്തി
ലെ ധാർമ്മികതയാണ്, ആർത്തിയേ
റിയ മൂലധന ചതികളല്ല ആവശ്യം.
21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ
കേരളവും അനുഭവിക്കുന്നു. പ്രതിഷ്ഠാ
പന കല, വീഡിയ�ോ കല, ഡിജിറ്റൽ
കല എന്നിവകള�ോട് വലിയ എതിർപ്പ്
പുലർത്തുന്നവർ ഇന്നുമുണ്ട്. പരിണാമം
അംഗീകരിക്കാനുള്ള സങ്കോചമാണി
തിന് കാരണം. കേരളത്തിൽ ക്യൂറേ
ഷൻ എന്ന പദം കലാ മേഖലയിൽ
വ്യാപകമായി കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത്
2012ൽ ക�ൊച്ചി-മുസിരിസ് ബിനാലെ

യ�ോടെ ആണ്. പക്ഷെ അത്ഭുതകരമെ
ന്നു പറയാം, ക�ോവിഡ്- 19 കാരണം
സമൂഹം അടച്ചപ്പോൾ അറിയാതെ
തന്നെ പലരും സ്വയം 'ക്യൂറേറ്റർ '
ആയി.

ക്യൂറേഷൻ

ഏതു മേഖലയിലും കാര്യങ്ങൾ/
വസ്തുക്കൾ ശേഖരിച്ച് ക്രമമായി
ഒരുക്കി, മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തി പ്ര
കാശനം ചെയ്യുന്ന 'ഉപയ�ോജന' ക്രിയ
എല്ലാ കാലത്തുമുണ്ട്. സംഘാടനം
എന്നത് വിപുലമായ അർത്ഥത്തിൽ
ഉപയ�ോഗിക്കുന്നു. അതിനേക്കാൾ
സൂക്ഷ്മമായി കലയിലും വിജ്ഞാന
മേഖലകളിലും ചില പ്രത്യേക വീക്ഷ
ണങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് കലാപ്രവൃത്തിയേ
യും ചിന്തയേയും ഒരുക്കുക എന്നത്
സംഘാടനത്തിന്റെ അടുത്ത തലമാണ്.
അത് ആശയ 'ഉപയ�ോജനം'
(Content/ Concept Curation) ആണ്.
മ്യൂസിയം, ഗ്യാലറി എന്നിവകളിലാ
ണ് ക്യൂറേറ്റർമാർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
എല്ലാ മാദ്ധ്യമങ്ങളിലും 'ഉപയ�ോജനം'
ആവശ്യമാണ്. സംഗീതം, നൃത്തം,
നാടകം, സാഹിത്യം എന്നിവ എഡിറ്റ്
ചെയ്ത് പ്രകാശനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്
സംഭവിക്കുന്നത് നേരത്തെ കേരള
ത്തിൽ പരിചിതമാണ്. പ്രത്യേക
ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ട മേഖലകൾ
കണ്ടെടുക്കുക എന്ന 'സർഗ്ഗാത്മകത'
ഇത്തരം 'ഉപയ�ോജകർ' (Curators)ക്ക്
ഉണ്ടാകണം.
ഏതു മേഖലയിലും മൂന്ന് സ്ഥല
കാല തലങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഭൂതകാലത്തി
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ന്റെ സ്വത്ത് പുരാവസ്തു,
നരവംശം, ഭൂപഠനം
(Geology), ചരിത്രം,
സംസ്കാരം എന്നിങ്ങനെ
സർവ്വ തലങ്ങളേയും സ്പർ
ശിക്കുന്നു. ഓര�ോന്നിനെ
കുറിച്ചും അറിവ് കൂടി വരു
മ്പോൾ ഓര�ോ വിഷയവും
ഓര�ോ വിജ്ഞാന പ്രപ
ഞ്ചം ഒരുക്കും. അത�ോടെ
വിഷയ പഠന കേന്ദ്രീക
രണം (Specialisation)
ആവശ്യമാകും. ഓര�ോന്നി
ന്റെയും മ്യൂസിയം അതിന്റെ
വിജ്ഞാന ഭണ്ഡാരമാകും.
അതിന്റെ 'ഉപയ�ോജനം'
(Curation) ആ മേഖലയി
ലെ വിജ്ഞാനക�ോശം
ആകണം. അത് സംവേ
ദനക്ഷമമാക്കി എങ്ങനെ
അവതരിപ്പിക്കണം
എന്നത് അതിപ്രധാനമാ
ണ്. പഴയ കാലത്തെ കു
റിച്ചുള്ള വിജ്ഞാനം ഓര�ോ
ദിവസവും പുതിയ കണ്ടെ
ത്തലുകൾ സ്വീകരിക്കു
മ്പോൾ അത് അപ്പപ്പോൾ
നവീകരിച്ചു (Updating)
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

എന്നാൽ വർത്തമാന സംഭവം
(കലയും) ഒരു ക�ൊളാഷ് അനുഭവമാ
ണ്, ന്യൂസ് പേപ്പർ പ�ോലെ. എഡിറ്റി
ങ്ങ്, ലേ ഔട്ട്, അവതരണം എന്നി
വകളിൽ അവതാരകർ വീക്ഷണം
സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കലയിൽ സമകാ
ലിക രചനകളുടെ അവതരണം ( 'ഉപ
യ�ോജനം'- Curation ) വീക്ഷണത്തെ
അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രവർത്തിക്കു
ന്നത്. ഗ്യാലറിയുടെ ക്യൂറേറ്റർ മറ്റൊരു
തരത്തിൽ കലാ ബിസിനസ് മാനേജർ
ആണ്.
പങ്കാളിത്തം - സാമ്പത്തികം ആർത്തി പെരുത്ത മുതലാളിത്തം
എന്നിവ ല�ോകത്തെവിടെയും എല്ലാ
മേഖലകളിലും ബാധിച്ചപ്പോൾ ആ
യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി രണ്ടു
നിലയ്ക്ക് ക്യൂറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നു.
ഒന്ന്, ഗ്യാലറി കേന്ദ്രീകൃതമായ വിപണി ബന്ധിത - മാസച്ചന്തകൾ
പ�ോലുള്ള കച്ചവട ഉപയ�ോജനം (Sale
/ Market Curation). രണ്ട്, അതിനെ
തിരെ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യയശാസ്ത്ര
നിബദ്ധമായ കാഴ്ച്ചപ്പാട് സ്വീകരിച്ച
'ഉപയ�ോജനം' ( Concept Curation ) .
ഈ രണ്ടു വീക്ഷണങ്ങളും ഒരേ സമയ
ത്ത് കേരളത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടത്
2012ൽ ആദ്യത്തെ ക�ൊച്ചി-മുസിരി
സ് ബിനാലെയ�ോടെയാണ്. ആത്മ

പ്രകാശനം (Self Expression) ആശയ
പ്രകാശനം (Concept/Content/Theory
expression) ആകും. സ�ോവിയറ്റ്
യൂണിയന്റെ പതനത്തോടെ ചരിത്രം
പ�ോലും മരിച്ചു എന്ന വീക്ഷണം
പലരും സ്വീകരിച്ചു. പക്ഷെ , 2020ൽ
ക�ോവിഡ്- 19 മൂലം ല�ോകം മുഴുവൻ
അടഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചരിത്രം നിശ്ചല
മായത്. ജീവിതംതന്നെ നിശ്ചലമാ
യി. പലരുടേയും ജീവന�ോപാധിയും
നിലച്ചു. അതിൽ നിന്ന് കരകയറാ
നുള്ള ശ്രമമാണ് ഇന്ന് നടക്കുന്നത്.
ല�ോകം മുഴുവൻ അടഞ്ഞപ്പോൾ
തുറന്നു കിടക്കുന്ന ഏക വാതിൽ
ഇൻറർനെറ്റ് - കംപ്യൂട്ടർ - സ�ോഷ്യൽ
മീഡിയ ആയപ്പോൾ കലാപ്രദർശനം
അതിലൂടെ എന്നത് നിലനില്പിന്റെ തല
ത്തിൽക്കൂടി വേണം വീക്ഷിക്കുവാൻ.

വികേന്ദ്രീകരണം

ഗ്യാലറി, വിപണി, ധനനിയന്ത്രണം,
കലയധികാരം എന്നിങ്ങനെ നിരവധി
ഘടകങ്ങളാണ് കലാകാരന്മാർക്ക്
നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. ഗ്യാലറിയുടെ
ആധിപത്യം രഹസ്യമായും പരസ്യ
മായും പലപ്പോഴും കലയുടെ വിഷയം,
ശൈലി, കലാകാരന്റെ നിലനില്പ്പ്
എന്നിവയെയെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നു.
ഗ്യാലറിയുടേയും ക്യൂറേറ്ററുടേയും
പ്രോത്സാഹനം (Connoisseurship)
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Somphong
Adulyasarapan.
Land Divided, 1981.
Oil on canvas
(മ്യൂസിയം ഓഫ് കണ്ടം
പററി ആർട്ട്, ബാങ്കോക്ക്
ചെയ്ത ഡിജിറ്റൽ എക്സിബി
ഷനിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച തായ്
പെയിന്ററായ സ�ോംപ�ോംഗ്
അതുല്യസറഫാന്റെ
പെയിന്റിങ്ങ്.)
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ഇല്ലാതെ കലാമേഖലയിൽ പ്രവർ
ത്തിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന അവസ്ഥ
പ�ോലും സംജാതമായി. പരസ്പര
വൈരം പ�ോലും ഉടലെടുക്കുന്ന വിപ
ണിമത്സരം ഉള്ളതായി കലാകാരന്മാർ
മനസ്സിലാക്കി. അതിന്റെ കാണാച്ചരടു
കൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഗ്യാലറി - ക്യൂറേ
റ്റർ ശക്തി ല�ോകകലയിൽ (ഓഹരി )
വിപണി സൃഷ്ടിച്ചത് കേരളത്തിലും പ്ര
തിഫലിച്ചു. പെട്ടെന്ന് പടർന്നു പിടിച്ച
ക�ോവിഡ്- 19 മഹാമാരി സൃഷ്ടിച്ചത്
ഈ അവസ്ഥയുടെ പ�ൊടുന്നനെയുള്ള

സ്തംഭനമാണ്. ഗ്യാലറി എന്ന ശക്തി
ദുർബ്ബലമായി. ഓര�ോ കലാകാരനും
സ്വന്തം കാര്യം ന�ോക്കിയേ മതിയാകൂ
എന്ന അവസ്ഥ വന്നു. തന്റെ കലാ
നിർമ്മിതികൾ പുറം ല�ോകത്ത്
അറിയിക്കാൻ ഓര�ോ കലാകാരനും
സാമൂഹ്യ മാദ്ധ്യമം ഉപയ�ോഗിച്ചപ്പോൾ
കലയിലെ 'വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യ'
എന്ന മേഖലയിൽ സ്വകാര്യകരണം
(Privatisation), വികേന്ദ്രീകരണം
(Decentralisation) എന്നിവ സംഭവിച്ചു.
ഗ്യാലറി എന്ന പ്രദർശന സ്ഥലം, അതു

ലഭിക്കാനുള്ള കാത്തിരിപ്പ്, അതിനു
ചെയ്യേണ്ട ' കാര്യങ്ങൾ' , അതിന്റെ
ചെലവ്, സൃഷ്ടിക്കേണ്ട അന്തരീക്ഷം
ഒരുക്കാനുള്ള തന്ത്രം എന്നിവക
ളാണ് കലാകാരനെ ഇത്രകാലവും
ദുർബ്ബലനാക്കി നിർത്തിയിരുന്നത്.
എന്നാൽ ഗ്യാലറി എന്ന പ്രതീതി
സ്ഥലം (Virtual Space ) സ�ോഷ്യൽ
മീഡിയ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയപ്പോൾ
വിപണിയുടെ കുത്തക അവസാനിച്ച
തായി ത�ോന്നുകയും ഗ്യാലറി സ്ഥലം
ഓര�ോ വ്യക്തിക്കും സൃഷ്ടിക്കാം എന്ന്
വരികയും ചെയ്തു. ഗ്യാലറിയധികാ
രത്തിന്റെ പല കാണാച്ചരടുകളും
അത�ോടെ ശക്തി ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അവ ഓര�ോ കലാകാരന്റെ നിയന്ത്രണ
ത്തിലും പ്രവർത്തിക്കും എന്ന പുതിയ
സത്യം (New Truth) ദൃശ്യമായി.
ഗ്യാലറിയധികാരിയുടെ സ്ഥലാവകാ
ശത്തെ ച�ോദ്യം ചെയ്യുന്ന പ�ോലെ
"സ്വന്തം മുറി "(A Room of One 's Own)
- സ്റ്റുറ്റുഡിയ�ോ-നവീന മാദ്ധ്യമങ്ങളിലൂ
ടെ കലാകാരന്മാർ വിളംബരം ചെയ്തു.
അത�ോടെ ഗ്യാലറിയുടെ / ക്യൂറേറ്ററു
ടെ സ്പ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെ
ഓര�ോരുത്തരും സ്വയം പ്രോത്സാഹ
നം (Self - sponsorship) സ്വീകരിച്ചു.
അത് കലയിലെ പുതു സംരംഭകത്വം
(Start Up) എന്ന പദ്ധതിയായി. വലിയ
പ്രതീക്ഷക്ക് അത് കളമ�ൊരുക്കിക്കഴി
ഞ്ഞു.

ഗ്യാലറി വിപ്ലവം

സംഘടിത / സുസജ്ജ ഗ്യാലറി
സംസ്കാരം (Organised /For malised
Gallery Culture) ആണ് ഓര�ോ കലാ
കാരനും ഇതിലൂടെ തകർക്കുന്നത്
എന്ന പുതിയ അറിവ് നിസ്സാരമല്ല.
കൃത്രിമ വെളിച്ചം, വിശാല ഗ്യാലറി
സ്ഥലം, ചിട്ടപ്പെടുത്തിയ അവതരണ
ക്രമങ്ങൾ (Display Etiquette) എന്നിവ
ഒരു നിമിഷം ക�ൊണ്ട് പ�ൊളിച്ചു കള
ഞ്ഞതാണ് 2020 ക�ോവിഡ് കാലത്തെ
പ്രധാന കലാവിപ്ളവം. ഓര�ോ കലാ
കാരനും സ്വന്തം രചനകളുടെ അവത
രണം മ�ൊബൈൽ ഫ�ോണിൽക്കൂടി
പ�ോലും സാദ്ധ്യമാക്കുന്നു. ഗ്യാലറി
ക്കാഴ്ചയെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി
പുതിയ കാഴ്ച്ചാരീതികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
ചെറിയ കൂട്ടായ്മകൾ അക്ഷരാർത്ഥ
ത്തിൽ പ്രതീതി ജനസഞ്ചയം പ�ോലും
നിർമ്മിച്ചു. സാമൂഹിക അകലം (Social
Distance) എന്ന ക�ോവിഡ് മാനദ
ണ്ഡം പാലിച്ച് കലയിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ്,
സൂം എന്നിവയിലൂടെ കലാകാരന്മാർ
'മാസ്ക്' വെച്ച് 'പുറത്തിറങ്ങി'. ഗ്യാല
റിക്കാഴ്ചയെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി
പുതിയ സാദ്ധ്യതകൾ തേടുകയാണ്,
ഇന്ന് കലാല�ോകം. മ�ൊബൈൽ
ഫ�ോണിന്റെ 'നാലിഞ്ച് ' സ്ക്രീനിൽ

ക�ോവിഡ്- 19 സൃഷ്ടിച്ച
സ്തംഭനത്തിൽ ആർട്ട്
ഗ്യാലറിശക്തി ദുർബ്ബ
ലമായി. ഗ്യാലറി എന്ന
പ്രദർശന സ്ഥലം, അതു
ലഭിക്കാനുള്ള കാത്തിരി
പ്പ്, അതിനു ചെയ്യേണ്ട
'കാര്യങ്ങൾ', അതിന്റെ
ചെലവ്, സൃഷ്ടിക്കേണ്ട
അന്തരീക്ഷം ഒരുക്കാ
നുള്ള തന്ത്രം എന്നിവ
കളാണ് കലാകാരനെ
ഇത്രകാലവും ദുർബ്ബലനാ
ക്കി നിർത്തിയിരുന്നത്.
എന്നാൽ ഗ്യാലറി എന്ന
പ്രതീതി സ്ഥലം (Virtual
Space ) സ�ോഷ്യൽ
മീഡിയ യാഥാർത്ഥ്യമാ
ക്കിയപ്പോൾ വിപണിയു
ടെ കുത്തക അവസാനി
ച്ചതായി ത�ോന്നുകയും
ഗ്യാലറിസ്ഥലം ഓര�ോ
വ്യക്തിക്കും സൃഷ്ടിക്കാം
എന്ന് വരികയും ചെയ്തു.
ചിത്രവും ശില്പവും ഇൻസ്റ്റലേഷനും
കാണാൻ ശീലിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചാനുഭവം
ഒരു ദിവസം ക�ൊണ്ട് സംജാതമാ
യി. യഥാർത്ഥ കലാരൂപം (Original
Artwork ) എന്നതാകുമ�ോ ഇനി മിഥ്യ
എന്ന് സംശയിക്കേണ്ട അവസ്ഥ
പ�ോലും ഉണ്ടാകാം. മ�ൊബൈൽ
ഫ�ോണിന്റെ സ്ക്രീൻ കാഴ്ചയിലേക്ക്
മാറിയ 'പ്രതീതി അസ്തിത്വം' (Virtual
Existence) പുതിയ സാങ്കേതിക
- സാംസ്കാരിക കാഴ്ചവട്ടം (TechnoCultural Perspective) എന്ന പുതിയ
ന�ോട്ടസ്ഥലം കലയ്ക്ക് നല്കുന്നു. സുഹൃത്തു
ക്കൾ " വിദൂരതയിൽ കൂടി ചേർന്ന് "
(Distanced Gathering) കലാ 'ഉപയ�ോ

ജനം' (Curation) നടത്തുന്നു. ഓര�ോരു
ത്തർക്കും ഗ്യാലറി നടത്താം, ക്യൂറേറ്റർ
ആകാം, കലാസ്ഥാപനം നടത്താം,
കലാദ്ധ്യാപനം നടത്താം എന്നെല്ലാം
വന്നപ്പോൾ ഗ്യാലറി / സ്റ്റുഡിയ�ോ/
കലാവിദ്യാലയം എന്നിവയെല്ലാം
പുതിയ നിർവ്വചനങ്ങൾ തേടുന്നു. ഗ്യാ
ലറിസ്ഥലം എന്ന കുത്തകാവകാശം,
അതിന്റെ പുറംമ�ോടിയായ അവതരണ
സ്ഥലം (Display Space) എന്നിവ
കളുടെ സാമ്പ്രദായിക പദവി ഇന്ന്
അലംഘനീയമല്ല എന്ന് വരുത്തിയത്
ക�ോവിഡ് കാല സംസ്കാരമാണ്. മദ്ധ്യ
സ്ഥൻ (Curator /Gallery/ Broker)
ഇല്ലാതെ ആർക്കും ആരെയും നേരിട്ട്
ബന്ധപ്പെടുകയും കച്ചവടം ഉറപ്പിക്കു
കയും ചെയ്യാം എന്ന അവസ്ഥ ഈ
ഘട്ടത്തിൽ ശക്തമാവുകയാണ്.
പല വിപ്ലവങ്ങൾക്കും നേതാവ�ോ
കേന്ദ്രാധികാരമ�ോ ഇല്ല . ഭാരത
ത്തിൽ ദില്ലിയിലെ 'നിർഭയ ' സമരം,
പൗരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ വിരുദ്ധ
സമരം, 2020ലെ കാർഷിക ബിൽ
വിരുദ്ധ സമരം എന്നിവയെല്ലാം
അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ '' പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട
സ്വാഭാവിക വിപ്ലവങ്ങൾ " ആണ്.
അതേ പ�ോലെ നേതാവില്ലാത്ത
സാംസ്കാരിക / സാമൂഹ്യ / രാഷ്ട്രീയ /
വിപണി / മാദ്ധ്യമ / കല വിപ്ലവമാ
ണ് 2020 ക�ോവിഡ് കാലം സൃഷ്ടിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതീതി ഗ്യാലറി,
വെബിനാർ, മ�ൊബൈൽ ഫ�ോണിലെ
കലാപ്രദർശനം എന്നിവ. ചിത്രശില്പ
പ്രദർശന സ്ഥലം കംപ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ
പ�ോലുമല്ല, കിടക്കയിൽ കിടന്ന് കാ
ണാവുന്ന ഉള്ളംകൈ സ്ഥലത്തെ(Palm
Space) മ�ൊബൈൽ ഫ�ോൺ സ്ക്രീൻ
ആണെന്ന് വരുത്തിയ കാഴ്ചാമാറ്റം
നിസ്സാരമല്ല. 20 - നൂറ്റാണ്ടിൽ അന്ത്യ
ദശകത്തിന്റെ മദ്ധ്യത്തോടെ മാത്രം
കലാപ്രദർന ഗ്യാലറി എന്തെന്ന് കണ്ട
കേരള കലാ കാഴ്ചയാണ് ഒറ്റ രാത്രി
ക�ൊണ്ട് ഇവ്വിധത്തിൽ പരിണമിച്ച
ത്. പലതും സ്വാഭാവിക/സാവധാന
പരിണാമങ്ങളാണ്. ചിലത് ഒറ്റ
രാത്രിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന നാടകീയ
മാറ്റമാകാം. ക്യൂറേറ്റർ എന്ന വാക്കിന്റെ
അർത്ഥം നിർവ്വചിക്കാൻ പ്രയാസ
പ്പെട്ടിരുന്ന മലയാളി കലാകാരൻ ഒരു
രാത്രി ക�ൊണ്ട് സ്വയം ക്യൂറേറ്ററായി,
ഗ്യാലറി സൃഷ്ടിച്ച് പ്രദർശനം നടത്തി,
ല�ോകത്തെവിടെയും തന്റെ അസ്തിത്വം
പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സ്വയം പര്യാപ്തനായി.
സാങ്കേതിക വിദ്യ കലയിൽ സൃഷ്ടിക്കു
ന്ന വിപ്ലവത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയതും
ആർക്കും പ്രയാസമില്ലാതെ സ്വായത്ത
മാക്കാവുന്നതും ആയ ഇത് ക�ോവിഡ്/
ക�ോവിഡാനന്തര കലാ സംസ്കാരമാ
കാം.
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കലാജീവിതം

]Ån¸pdw
temhÀ ss{]adn
kvIqÄ apXÂ
UÂln tImtfPv
Hm^v BÀSvkv hsc
അഭിമന്യു ഗ�ോവിന്ദൻ

12

Nn{XhmÀ¯ 2020 Unkw_À

ജീവിതം പല വ്യത്യസ്ത
മായ അനുഭവങ്ങളിൽ
കൂടി കടന്നുപ�ോയതിനാ
ലാവാം പല സമയത്തും
പല രീതികളിൽ ഞാൻ
വരച്ചുപ�ോന്നു. 2009 മുതൽ
ചിത്രങ്ങളിൽനിന്നും
മനുഷരും മനുഷ്യനെ ചുറ്റി
പ്പറ്റി നിന്നിരുന്ന വസ്തുക്ക
ളും കഥകളും കവിതകളും
അപ്രത്യക്ഷമായി. അത�ോ
ടുകൂടി വല്ലാത്തൊരു സ്വാ
തന്ത്ര്യം, ആഹ്ലാദം അനുഭ
വിച്ചറിഞ്ഞു വരികയാണ്.
അതു തുടരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ സമകാലിക
കലയിലെ ശ്രദ്ധേയ
സാന്നിദ്ധ്യം അഭിമന്യു
തന്റെ കലാജീവിതം
പറയുന്നു.

Abhimanue Govindan, 'Postscriptum'- Gallery White,
Baroda. 2019 April 13th to May 12th
(Photograph of the artist with the display)

ചി

ത്രകാരന്മാർ അവരുടെ ബാല്യകാ
ലസ്മരണകളിൽനിന്നും കരിക്കട്ടകളും
ചുമരുകളും ഓർത്തെടുക്കാറുണ്ട്. എന്റെ
കാര്യത്തിൽ അങ്ങിനെയുള്ള ഓർമ്മ
കളില്ല. മഷിത്തണ്ടുക�ൊണ്ട് വൃത്തിയാ
ക്കിയ സ്ലേറ്റിൽ സ്ലേറ്റുപെൻസിൽ
ക�ൊണ്ടു വരച്ചും മായ്ച്ചും എഴുതിയ
ചിത്രങ്ങളുണ്ട് ഓർമ്മകളിൽ. തൃശ്ശൂർ
പാറളം പഞ്ചായത്തിലുള്ള പള്ളിപ്പുറം
എന്നൊരു കുഞ്ഞുഗ്രാമത്തിലായി
രുന്നു എന്റെ ജനനവും പ്രാഥമിക
വിദ്യാഭ്യാസവും. ഒന്നുമുതൽ നാലു
വരെ, ഉച്ചക്ക് മഞ്ഞനിറമുള്ള ഉപ്പുമാ
വും പാൽപ�ൊടി ക�ൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ
പാലും കിട്ടുന്ന പള്ളിപ്പുറം ല�ോവർ
പ്രൈമറി സ്കൂളിലാണ് ഞാൻ പഠിച്ചത്.
ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ കുട്ടികളും ഇവിടെ
തന്നെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നത്. നാലാം
ക്ലാസ്സ് പാസ്സായി അടുത്ത ഗ്രാമമായ
അമ്മാടത്തുള്ള പള്ളിവക സെയിന്റ്
ആന്റണിസ് ഹൈസ്കൂളിലായിരുന്നു
അഞ്ചുമുതൽ പത്തുവരെ തുടർന്ന് പഠി
ച്ചത്. അപ്പോൾ മുതൽ സ്ലേറ്റിനു പകരം
ഡ്രോയിംഗ് പുസ്തകമായി. വരയിട്ടതും
വരയിടാത്തതുമായ ന�ോട്ടുപുസ്തകങ്ങളി
ലും വരകളും നിറങ്ങളും നിറഞ്ഞു.
പയങ്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രം എന്ന്
പേരായ ഒരു ചെറിയ ഭഗവതി
ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രത്തിന�ോട് ചേർന്ന്
വടക്കുഭാഗത്ത് ഒരു മുത്തശ്ശിമാവ്,
മാവിന�ോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ കുട്ടികൾ
തുണിപ്പന്തു കളിച്ചിരുന്ന അമ്പലമൈ
താനം, വടക്ക്കിഴക്ക് ഭാഗത്തായി
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ഒരു തറ. ആണ്ട്തോറും ഭരണിനാളിൽ
അരങ്ങേറുന്ന ആനകളെ എഴുന്നുള്ളി
ച്ചുള്ള പയങ്കൽ ഭഗവതി ഉത്സവം.
ഉത്സവപിറ്റേന്ന് കാർത്തിക നാളിലെ
വേല. മററുള്ള ചില വിശേഷദിവസ
ങ്ങളിൽ ക്ഷേത്രമതിൽകെട്ടിന്നുള്ളിൽ
അരങ്ങേറിയിരുന്ന ചാക്യാർക്കൂത്ത്,
പാഠകം, അക്ഷരശ്ലോകമത്സരങ്ങൾ.
ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്ക് കിഴക്ക്
സ്ഥിതി ചെയ്തിരുന്ന തറയിൽ സ്റ്റേജ്
കെട്ടി ഉത്സവനാളുകളിൽ അരങ്ങേറി
യിരുന്ന വി.സാംബശിവന്റെ കഥാപ്ര
സംഗങ്ങൾ മുതൽ സ്ഥലത്തെ പ്രധാന
അഭിനേതാക്കൾ നടിച്ച നാടകങ്ങളും
പ്രധാന ഗായകന്മാർ പങ്കെടുത്തിരുന്ന
ഗാനമേളകളും പിന്നെ അമ്പലമൈ
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ബാല്യ യൗവ്വന കാലത്തെ
അനുഭവങ്ങള�ൊന്നുംതന്നെ
അന്നത്തെ ചിത്രസങ്കൽപ്പ
ത്തിൽ വിഷയങ്ങളായിരുന്നി
ല്ല. പകരം നെൽപ്പാടങ്ങളും
ത�ോടും ത�ോണിയും ത�ോണി
ക്കാരനും തെങ്ങിൻത�ോപ്പുക
ളും, വിതയ്ക്കാനും ക�ൊയ്യാനും
മെതിക്കാനും പ�ോകുന്ന
ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും,
അമ്മമാരും അമ്മായിമാരും,
സൂര്യാസ്തമയവും സൂര്യോദയ
വും കുന്നും മലകളും ചിത്രവിഷ
യങ്ങളായി.

താനത്ത് അരങ്ങേറിയിരുന്ന സൈ
ക്കിൾയജ്ഞം, രാഷ്ട്രീയ മീറ്റിങ്ങുകൾ
എന്നിവ ബാല്യയൗവ്വന കാലത്തെ
ഓർമ്മകളിൽ പെടും. മേൽപ്പറഞ്ഞ
അനുഭവങ്ങള�ൊന്നുംതന്നെ അന്നത്തെ
ചിത്രസങ്കൽപ്പത്തിൽ വിഷയങ്ങളാ
യിരുന്നില്ല. പകരം നെൽപ്പാടങ്ങളും
ത�ോടും ത�ോണിയും ത�ോണിക്കാരനും
തെങ്ങിൻത�ോപ്പുകളും, വിതയ്ക്കാനും
ക�ൊയ്യാനും മെതിക്കാനും പ�ോകുന്ന
ചേച്ചിമാരും ചേട്ടന്മാരും, അമ്മമാരും
അമ്മായിമാരും, സൂര്യാസ്തമയവും സൂ
ര്യോദയവും കുന്നും മലകളും തുടങ്ങിയ
സീനറികളായിരുന്നു ചിത്രങ്ങളിൽ വി
ഷയങ്ങളായിരുന്നത്. സ്ക്കൂൾ യുവജന�ോ
ത്സവങ്ങളിൽ ഡ്രോയിംഗിനും പെയി
ന്റിങ്ങിനും കയ്യെഴുത്തു മത്സരങ്ങൾക്കും
സമ്മാനങ്ങൾ കിട്ടിത്തുടങ്ങിയത�ോടെ
വീട്ടിൽനിന്നും സ്ക്കൂളിൽനിന്നും പ്രോ
ത്സാഹനങ്ങൾ ഏറെയായി.
പത്താംക്ലാസ്സ് പാസ്സായി ബസ്സിൽ
കയറിയിറങ്ങി തൃശ്ശൂർപട്ടണത്തിൽ
ക�ോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസം തുടങ്ങി.
തൃശ്ശൂർ സെയിന്റ് ത�ോമാസ് ക�ോ
ളേജിലായിരുന്നു സെക്കന്റ്ഗ്രൂപ്പ്
പ്രീഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസം. സയൻസ്
വിഷയങ്ങളിലെ റെക്കോഡ് ബുക്കുക
ളിലെ അടുക്കും ചിട്ടയും എഴുത്ത്ചിത്ര
ചാതുര്യവും കണ്ട ഫിസിക്സ്അദ്ധ്യാ
പകനായിരുന്ന ത�ോമാസ് മാഷാ
യിരുന്നു ചിത്രകല പഠിക്കാനായി
എന്നെ ആദ്യമായി പ്രേരിപ്പിച്ചത്.
അപ്ലൈഡ്ആർട്ട് പഠിച്ചാൽ നല്ലൊരു
കരിയർ ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിനു
പറ്റിയ ഇടം ബ�ോംബെയിലെ ജെ.ജെ
സ്കൂൾ ഓഫ് ആർട്ട് ആണെന്നും
മാഷുതന്നെ പറഞ്ഞു. ബ�ോംബെ ഒരു
നടക്കാത്ത ഒരു സുന്ദരമായ സ്വപ്നമാ
ണെന്ന് ത�ോന്നി (ദാസനും വിജയനും
മുമ്പ് ). തൃശൂരിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഓഫ് ഫൈനാർട്ട്സിൽ ആയാലും
മതിയെന്നായിയെനിയ്ക്ക്. അച്ഛന്റെ
അനിയൻ ഇവിടെയാണ് പഠിച്ചത്.
അദ്ദേഹം അന്ന് വരച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്ന
വാട്ടർ കളറിലുള്ള സ്റ്റിൽലൈഫ് ചി
ത്രങ്ങളും, പെൻസിൽ ക�ൊണ്ട് വരച്ച
ലൈഫ്സ്റ്റഡികളും മറ്റും ഞാൻ കണ്ട്
അത്ഭുതപ്പെടാറുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം
കലാപഠനം കഴിഞ്ഞ് കൃഷ്ണൻനായർ
& സൺസ് സ്റ്റുഡിയ�ോവിൽ ഫ�ോട്ടൊ
ഗ്രാഫറായും അതിവിദഗ്ധമായി
ബ്ലാക്ക് & വൈയിറ്റ് ഫ�ോട്ടൊകൾ
കളർ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.
എന്തായാലും എന്റെയീ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്
ഐഡിയ അച്ഛൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചി
ല്ല. പകരം പ്രീഡിഗ്രീ കഴിഞ്ഞപാടെ
ശ്രീ കേരളവർമ്മ ക�ോളേജിൽ എന്നെ
ബി.എ. ഫില�ോസഫിയ്ക്കു ചേർത്തു.
ഭാഷയും കുറച്ചൊരു ല�ോകവിവരവും

മറ്റും കിട്ടിയതിനുശേഷം മാത്രം ചിത്ര
കല പഠിച്ചാൽ മതിയെന്നായിരുന്നു
മൂപ്പരുടെ ന്യായീകരണം.
നാട്ടിക വടക്കൂട്ട് രാമൻ മകൻ
ഗ�ോവിന്ദനായിരുന്നു എന്റെ അച്ഛൻ.
വടക്കൂട്ട് രാമന്റെ ആദ്യഭാര്യയിൽ
ഉണ്ടായതാണെന്റെ അച്ഛൻ ഗ�ോ
വിന്ദൻ. രാമൻ അച്ഛന്റെ അമ്മയെ
ഉപേക്ഷിക്കുകയും വേറെ പെണ്ണുകെട്ടു
കയും ചെയ്തപ്പോൾ അച്ഛനും അച്ഛന്റെ
അമ്മയും അച്ഛന്റെ അമ്മാവൻമാരുടെ
സംരക്ഷണത്തിലാവുകയും പിന്നീട്
അച്ഛന്റെ അമ്മയെ തൃശൂരിലേക്ക്
പുനർവിവാഹം ചെയ്തയയക്കുക
യും ചെയ്തു. നന്നേ ചെറുപ്പത്തിലെ
അങ്ങിനെ രാമൻ മകൻ ഗ�ോവിന്ദൻ
തനിച്ചായി. മലയാളം എഴുതാനും
വായിക്കാനും അറിഞ്ഞത�ോടെ വീടും
നാടും വിട്ടു. പല പണികളും ചെയ്തു
ഇന്ത്യാമഹാരാജ്യത്തിൽ കറങ്ങി
നടന്ന് പതിനെട്ടാംവയസ്സിൽ ബ്രീട്ടി
ഷ് പട്ടാളത്തിൽ ചേർന്നു. പിന്നെ
അച്ഛമ്മയുടെ നിരന്തരമായ ഇടപെടൽ
മൂലം ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വയ
സ്സിൽ പട്ടാളത്തിൽ നിന്നും സ്വയം
വിരമിച്ച്അമ്മയുടെ നാടായ പള്ളി
പ്പുറത്ത് പട്ടാളവേഷത്തിൽ തിരി
ച്ചെത്തി പട്ടാളജ�ോലിയിൽ നിന്നും
സ്വരുക്കൂട്ടിസമ്പാദിച്ച പണംക�ൊണ്ട്
പറമ്പ് വാങ്ങുകയും വീട് വെയ്ക്കുകയും
സുന്ദരിയായ മങ്ങാട്ടുകര ചാത്തുമകൾ
അമ്മിണിയെ വിവാഹംകഴിക്കുകയും
ചെയ്തു. ഇവരുടെ രണ്ടാമത്തെ സന്താന
മായി ഒരു ചിങ്ങമാസം ഉത്രാടനാളിൽ
പുണ്യകുമാരനായി ഞാൻ ജന്മമെടുക്കു
കയും ചെയ്തു.
തൃശ്ശൂർ ശ്രീ കേരളവർമ്മ ക�ോളേജി
ലെ ഫില�ോസഫി പഠനക്കാലത്താ
യിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലും
കലാസാംസ്കാരിക സംരംഭങ്ങളിലും
പങ്കുചേരുന്നതും പ്രവർത്തിയ്ക്കുന്നതും.
നേരത്തെ സെയിന്റ് ത�ോമാസ്
ക�ോളേജിൽ പഠിക്കൂമ്പോഴും പിന്നീട്
കേരളവർമ്മയിൽ പഠിയ്ക്കുമ്പോഴും കാ
ലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പീച്ചിഡാമിലും
മലമ്പുഴ ഡാമിലും സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്ന
‘ സർഗ്ഗസംവാദം’ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടു
ക്കാൻ എനിക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടായി.
കേരളത്തിലെ പ്രശസ്തരായ എഴുത്തുകാ
രും സിനിമാസംവിധായകരും നാടക
പ്രവർത്തകരും കാർട്ടൂണിസ്റ്റുകളും
ചിത്രകാരന്മാരും ശില്പികളും പുതിയ
കാഴ്ചകളും കേൾവികളും പകർന്ന്
തന്നു. മദിരാശി സ്കൂളിൽ കെ.സി.
എസ് പണിക്കരുടെ ശിഷ്യൻമാരായ
ച�ോളമണ്ഡലം കലാകാരന്മാരായിരുന്നു
എന്നിൽ അന്ന് കൂടുതൽ കൗതുകമുണ്ടാ
ക്കിയത്. പുതിയ സാഹിത്യം പുതിയ
സിനിമ പുതിയ നാടകം പുതിയ ചി

108 Discourses and Pancea, An Assemblage of 108 found Match Boxes with Images &
Text, Size variable, 2002
അഭിമന്യുവിന്റെ
'പെൻ ആന്റ് ഇംക്
ഡ്രോയിംഗ്സ് '
കാണാൻ ക്യു ആർ
ക�ോഡ് സ്കാൻ
ചെയ്യുക

ത്രശില്പകല എന്നിവ അടുത്തറിയാൻ
കഴിഞ്ഞത് ഈ രണ്ട്ക്യാമ്പുകളിൽ
നിന്നായിരുന്നു.
SFI നേതൃത്വത്തിൽ കെ.കെ ഹിര
ണ്യൻ സ്റ്റുഡന്റ് എഡിറ്ററായി. 1975 ലെ
ശ്രീ കേരളവർമ്മ ക�ോളേജ് മാഗസിൻ
അടിയന്തരാവസ്ഥയിൽ പ�ോലീസ്
കണ്ടുകെട്ടി. വിപ്ലവ സങ്കല്പത്തിന്റെ നി
റങ്ങളും രൂപങ്ങളും ക�ൊണ്ട് അന്നത്തെ
ആധുനിക സങ്കല്പത്തിൽ രചിച്ച മാഗ
സിന്റെ മുഖചിത്രം എന്നെ കുഴപ്പത്തി
ലാക്കുകയും പ്രശസ്തനാക്കുകയും ചെയ്തു.
മൂന്ന് വിവിധയിനം കേസുകളിൽ പെട്ട്
അടിയന്തിരാവസ്ഥയിൽ പ�ോലിസ്സ്റ്റേ
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ഷനും ക�ോടതിയും കയറിയിറങ്ങേണ്ടി
വന്നു. ഒന്നിനും ശിക്ഷിക്കപ്പെടാതെ
പിന്നീട് വെറുതെ വിടുകയും ചെയ്തു.
ക�ോളേജിലെ അവസാനവർഷം
എന്റെ ആദ്യത്തെ ചിത്രപ്രദർശനം.
ഞാൻ വരച്ച കെ.സി.എസ് പണിക്ക
രുടെ ഒരു ബ്ലാക്ക്& വൈറ്റ് ഛായാചി
ത്രത്തിനുമുമ്പിൽ വിളക്കുതെളിയിച്ച്
പ്രധാന അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന
ഫില�ോസഫി പ്രൊഫസർ രാജാരാജ
വർമ്മ പ്രദർശനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.
പ്രീഡിഗ്രിക്ക്എന്നെ മലയാളം പഠിപ്പി
ച്ച മാഷ് ഡ�ോ. ചുമ്മാർ ചൂണ്ടൽ ദേശാ
ഭിമാനി വാരികയിൽ പ്രദർശനത്തെ
ക്കുറിച്ച് എഴുതുകയും ചെയ്തു. എൻ.ടി
ബാലചന്ദ്രന്റെ കൂടെ കൂടി ‘ഗീതം’
എന്ന പേരിൽ കേരളത്തിലെ ആദ്യ
ത്തെ ഇൻലൻഡ് മാസിക തുടങ്ങി.
ചിത്രകലാപഠനത്തിനുള്ള അനുവാദം
കിട്ടിയത�ോടെ അതിനുള്ള തയ്യാറെടു
പ്പും തുടങ്ങി. ചാർക്കോൾ പെൻസിൽ
ക�ൊണ്ട് ലൈവ് പ�ോർട്രെയിറ്റ് ചെയ്യു
ന്ന രീതി ലളിതകലാ അക്കാദമിയിൽ
എക്സിബിഷൻ ഓഫീസറായ
പ്രശസ്തചിത്രകാരൻ എ.സി.കെ. രാജ
പഠിപ്പിച്ചു തന്നു. മദിരാശിയിൽനിന്നും
ബറ�ോഡയിൽ നിന്നും അപ്ലിക്കേ
ഷൻ ഫ�ോമുകൾ വരുത്തി. എന്നാൽ
അവസാനം കാനായി മാഷുടെ
നിർദ്ദേശപ്രകാരം തിരുവനന്തപുരം
ഫൈൻആർട്ട്സ് ക�ോളേജിലാണ്
ചേർന്നത്.

തിരുവനന്തപുരം ഫൈൻ ആർട്സ്
ക�ോളേജിൽ

സുരേന്ദ്രൻ നായർ, പാപ്പനെന്നു
വിളിപ്പേരുള്ള രാജശേഖരൻ നായർ,
കൃഷ്ണകുമാർ, കെ.രഘുനാഥൻ അലക്സ്മാ
ത്യു, എ.എൻ റിംസൺ എൻ. എൻ മ�ോ
ഹൻദാസ്, ജീവൻ ത�ോമാസ്, വി.കെ.
രാജൻ, വട്ടപ്പാറ രാമചന്ദ്രൻ, രാജീവ്
അഞ്ചൽ, റ�ോയ് പി ത�ോമാസ്, വിജ
യരാഘവൻ, വിജയൻ, ദാമ�ോദരൻ
നമ്പിടി, കെ.എം. മധുസൂദനൻ, ഖലാം,
അക്കിത്തം വാസുദേവൻ തുടങ്ങിയവർ
എന്റെ സീനിയേഴ്സായി അന്നവിടെ
വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നു. മൂന്നാമത്തെ
ബാച്ചിലെ വിദ്യാർത്ഥികളായി ഞാനും
കെ.പ്രഭാകരനും അജയകുമാറും മറ്റും.
പ്രൊഫസ്സർമാരായ കാനായി മാഷും
സന്താനരാജും ആണ് ഞങ്ങൾക്കെ
ല്ലാം ഒരുണർവുണ്ടാക്കിതന്നതെന്ന്
ഞാൻ വിശ്വസിയ്ക്കുന്നു. എപ്പോഴും വരച്ചു
ക�ൊണ്ടിരുന്ന സന്താനരാജിന്റെ ക്ലാസ്സു
മുറികളിലെ സാനിദ്ധ്യം ഒരു ഹരമാ
യിരുന്നു. കാനായി മാഷിന്റെ സ്മാരക
(monumental) സങ്കല്പത്തിലൂന്നിയ
ശില്പസങ്കല്പങ്ങളും നർമ്മം നിറഞ്ഞ
മദിരാശി, ഇംഗ്ലണ്ട് കഥകളുമ�ൊക്കെ,
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General Compartment, Oil on Paper 1984,
Faculty of Fine Arts, Baroda

ബറ�ോഡയിൽ ബി.എഫ്.എ
ഫൈനലിലെത്തിയപ്പോൾ
ഒരു സുപ്രധാന സംഭവം
നടന്നത് ഭൂപൻ ഖക്കറിന്റെ
നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന
ഫിഗറേറ്റീവ്& നരേറ്റിവ്
വർക്ക്ഷോപ്പായിരുന്നു.
ചിത്രരചന കൂടാതെ കവിത
യെഴുത്തുക�ൊണ്ടും ലേഖന
മെഴുത്തും ക�ൊണ്ടും പ്രമുഖനും
പ്രസിദ്ധനും ആയിട്ടുള്ള
ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ഖിനെ
കാണാൻ പ്രസിദ്ധരായ
പലരും വന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നു.
അവരെല്ലാം വിദ്യാർത്ഥി
കളായ ഞങ്ങളുടെ സ്സുഡി
യ�ോകൾ സന്ദർശിക്കുകയും
ചെയ്തിരുന്നു. താരിക് അലി,
ഇബ്രഹാം അൽക്കാസി, കേ
രളത്തിന്റെ ആധുനിക കവി
അയ്യപ്പ പണിക്കർ തുടങ്ങി
പലരും ഇത്തരം സന്ദർശക
പ്പെട്ടികയിൽ പെടും.
ഞങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികളെ വളരെയധി
കം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാം.
മറ്റുചില സ്വാധീനങ്ങൾ കവി അയ്യപ്പൻ
വഴിയും ജ�ോൺ എബ്രഹാം വഴിയും
കിട്ടിയിരുന്നു. വായനയിലും സിനിമ
യിലും രാഷ്ട്രീയത്തിലും തല്പരരായിരു

ന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ. നിലവിലുണ്ടായി
രുന്ന ചിത്രശില്പസങ്കല്പങ്ങൾക്കു് ഒരു
മാറ്റം ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു.
1978 ജനുവരി ഒന്നിന് ദുബായിലേ
ക്ക് പറക്കാൻ ശ്രമിക്കവെ എയർ
ഇൻഡ്യയുടെ എമ്പറർ അശ�ോക
എന്ന വിമാനം പ�ൊട്ടിത്തെറിച്ച്
അറബിക്കടലിൽ ചിതറിവീണു മരിച്ച
യാത്രക്കാരിൽ അച്ഛനുമുണ്ടായിരു
ന്നു. നെയ്യാർഡാമിൽ ലളിതാകലാ
അക്കാദമി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു ക്യാ
മ്പിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഈ വാർത്ത
ഞാനറിയുന്നത്. ആ വർഷാവസാന
ത്തോടെ തിരുവനന്തപുരം ക�ോളേജ്
കലാപഠനം ഞാനവസാനിപ്പിയ്ക്കുകയും
ന്യൂസ്പ്രിന്റിലും മറ്റു വില കുറഞ്ഞ പേപ്പറു
കളിലും ചാർക്കോൾ പെൻസിലുകളും
ഓയിൽകളർപേയ്സ്റ്റുകളും ക�ൊണ്ട്
വരച്ച നിശ്ചലജീവിത ചിത്രങ്ങളും
(Still-Life Study) Nude Model Study,
തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളും സ്കെച്ചുപുസ്തക
ങ്ങള�ൊക്കെയായി ബറ�ോഡയിലേയ്ക്ക്
വണ്ടി കയറി.

ബറ�ോഡയിലെ കലാജീവിതം

കേരളത്തിനു പുറത്തേയ്ക്കുള്ള ആദ്യ
ത്തെ തീവണ്ടിയാത്ര. പിന്നീടുണ്ടായ
പല യാത്രകളും സ്ഥലകാല പരിചയ
ങ്ങളും വേറിട്ട കാഴ്ചകളും സൗഹൃദങ്ങളും
അനുഭവസമ്പത്തുകളായിട്ടുണ്ട്. പലതും
ചിത്രങ്ങൾക്ക് വിഷയവും ആയിട്ടുണ്ട്.
ബറ�ോഡയിലെ ജീവിതവും പഠനവും
അടുക്കും ചിട്ടയും നിറഞ്ഞതായിരു
ന്നു. കലാചരിത്രക്ലാസ്സുകൾ രസകര
വും വിജ്ഞാനപ്രദവും ആയിരുന്നു.
സ്നേഹസമ്പന്നരായ അദ്ധ്യാപകരും
ഫാക്കൽട്ടിയിലെ മറ്റു ജീവനക്കാരും
താങ്ങും തണലുമായി. ഫാക്കൽട്ടിയ്ക്ക്
പുറത്തുള്ള ചായക്കടകളും തട്ടുകടകളും
നടത്തുന്ന കാക്കമാരും കാക്കികളും
ജീവിതത്തിന് പുതിയ രുചിഭേദങ്ങൾ
പകർന്നുതന്നു. വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ
പതിവായി സ്കെച്ചിനു പ�ോകുന്ന
റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻപരിസരങ്ങളിൽ
നിന്നും ഹ�ോസ്റ്റലിനപ്പുറത്തെ ചേ
രികളിൽ നിന്നും നിസ്സഹായകരും
നിഷ്കളങ്കരുമായ മനുഷ്യരുടെ രൂപങ്ങ
ളും ജീവിതവും സ്കെച്ചുപുസ്തകങ്ങളിൽ
അടയാളപ്പെടുത്തി.
മണിസാറിന്റെ( മണി ദാ/KG
Subramanyan) എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും
രാവിലെ പതിന�ൊന്നുമണിയ്ക്കു നടക്കാ
റുള്ള Saturday Lectures കേൾക്കാൻ
ഫാക്കൽട്ടി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ
നേരത്തെ ചെന്ന് സ്ഥലം പിടിച്ചിരു
ന്നു. എല്ലാദിവസവും രാവിലെ
എട്ടരമണിയ്ക്കത്തി നസ്രീൻ മ�ൊഹമ്മ
ദിയെ തലേ ദിവസം ചെയ്ത സെക്ച്ചു
കൾ കാണിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നു. ആദ്യ

Italian , Jaipur Fresco & Egg Tempera Mural,
1985, Faculty of Fine Arts, Baroda
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വർഷത്തിൽ ഡ്രോയിംഗ് ക്ലാസ്സുകൾ
നസ്രീനും പെയിന്റിങ്ങ് ക്ലാസ്സുകൾ
നീലിമ ഷേയ്ക്കും ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ്
ആർട്ട് അർച്ചന ശാസ്ത്രിയും ആയിരുന്നു
കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ആർട്ട്ഹി
സ്റ്ററി ഗുലാം മുഹമ്മദ്ഷെയ്ക്കും
തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ വിന�ോദ്
ഷാ, രമേഷ് പാണ്ഡ്യ, ഫിറ�ോസ് കാ
ട്പീഡിയ, ജ്യോതി ബട്ട് വിന�ോദ്റാ
യി പട്ടേലും പ്രാക്റ്റിക്കൽ ക്ലാസ്സുകളുടെ
അദ്ധ്യാപകരായിരുന്നു. ആർട്ട് ഹി
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സ്റ്ററി ക്ലാസ്സുകൾ ഡ�ോ. രത്തൻ പരിമു,
അജയ് സിൻഹ, മാല മാർവ ഏസ്തെറ്റി
ക് ക്ലാസ്സുകൾ വിഷ്ണുകുമാർ ബട്ടും ഡ�ോ.
ദീപക് കനലുമാണ് എടുത്തിരുന്നത്.
ആദ്യവർഷാവസാനത്തിൽ മണിസാർ
ബറ�ോഡ വിട്ട് ശാന്തിനികേതനിലേ
യ്ക്ക്മാറി. മൂന്നാം വർഷത്തിന്റെ അവ
സാനത്തിൽ ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷെയ്ക്ക്
പെയിന്റിങ്ങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ
ചുമതല ഏറ്റെടുത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ
വേറെ ലെവലിലേയ്ക്ക് കടന്നു.
നാലാം വർഷം BFA ഫൈനലിലെ
ത്തിയപ്പോൾ ഒരു സുപ്രധാന സംഭവം
നടന്നത് ഭൂപൻ ഖക്കറിന്റെ നേതൃത്വ
ത്തിൽ നടന്ന ഫിഗറേറ്റീവ്& നരേറ്റിവ്
വർക്ക്ഷോപ്പായിരുന്നു. ചിത്രരചന
കൂടാതെ കവിതയെഴുത്തുക�ൊണ്ടും
ലേഖനമെഴുത്തും ക�ൊണ്ടും പ്രമുഖനും
പ്രസിദ്ധനും ആയിട്ടുള്ള ഗുലാം മുഹമ്മദ്
ഷെയ്ക്കിനെ കാണാൻ പ്രസിദ്ധരായ
പലരും വന്നുക�ൊണ്ടിരുന്നു. അവ
രെല്ലാം തന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളായ
ഞങ്ങളുടെ സ്സുഡിയ�ോകൾ സന്ദർശി
ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. താരിക് അലി,
ഇബ്രഹാം അൽക്കാസി, കേരളത്തി
ന്റെ ആധുനിക കവി അയ്യപ്പപണിക്ക
രും തുടങ്ങി പലരും ഇത്തരം സന്ദർശ
കപ്പട്ടികയിൽ പെടും. എന്നെകൂടാതെ
കേരളത്തിൽ നിന്നും ക്ലാസ്സിലുണ്ടായി
രുന്നത് കെ. പ്രഭാകരനും അക്കിത്തം
വാസുദേവനുമായിരുന്നു. ഒരു പാത്ര
ത്തിൽ നിന്നും ഉണ്ടും ഒരു പായിൽ കി
ടന്നുറങ്ങുകയും, ഇരുമെയ്യാണെങ്കിലും
ഒരുമെയ്യോടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന
പ�ോലെ കഴിഞ്ഞവരായിരുന്നു ഞാനും
പ്രഭാകരനും! മഹാകവി അക്കിത്ത
ത്തിന്റെ മകനാണെന്നുള്ള പരിഗണന
വാസുദേവനും, ചിന്തരവിയുടെ അനുജ
നാണെന്നുള്ള പരിഗണന പ്രഭാകരനും
ഗുലാം മുഹമ്മദ് ഷേയ്ക്കിൽ നിന്നും
വേണ്ടുവ�ോളം കിട്ടിയിരുന്നു. ക്ലാസ്സ് സ്റ്റു
ഡിയ�ോ സന്ദർശിയ്ക്കുന്ന മഹദ് വ്യക്തി
കൾക്ക് ഇവർ രണ്ടുപേരേയും ഷെയ്ക്ക്
ഭായി പ്രത്യേകമായി പരിചയപ്പെടുത്തു
ന്നത് അങ്ങിനെയായിരുന്നു.
ഞങ്ങളുടെ ഫൈനൽ ഇയർ കാല
ത്താണ് മധുസൂദനൻ, അലക്സ്മാത്യു,
അശ�ോകൻ പ�ൊതുവാൾ, രാജശേഖ
രൻ നായർ, വി.കെ രാജൻ, സുരേന്ദ്രൻ
നായർ എൻ. എൻ റിംസൺ തുടങ്ങി
യവർ ബറ�ോഡയിൽ എത്തുന്നത്. ഫാ
ക്കൽട്ടി ക്യാമ്പസ്സിൽ ഞങ്ങളെയെല്ലാം
ഒരുമിച്ചു കാണുമ്പോൾ കേരളകലാമ
ണ്ഡലം എന്നൊരു കമന്റ് ഷെയിഖ്
ഭായ്പാസ്സാക്കുമായിരുന്നു.
1983-ൽ തൃശൂരിൽ ഞാന�ൊരു
ഗ്രൂപ്പ്ഷോ സംഘടിപ്പിച്ചു. മധുസൂദന
ന്റെ എച്ചിംഗ് പ്രിന്റുകളും എന്റെയും
പ്രഭാകരന്റെയും ഡ്രോയിങ്ങുകളും

പെയിന്റിങ്ങുകളും ആണ് പ്രദർശന
ത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. വേണമെങ്കിൽ
ഞാൻ ക്യൂറേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട
ഷ�ോ എന്ന് ഇന്ന് പറയാവുന്നതാണ്.
അന്ന് ക്യൂറേഷൻ എന്ന വാക്ക് പ്രചാര
ത്തിൽ വന്നിട്ടില്ല. തൃശൂരിലുള്ള എന്റെ
അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളായ എം.ആർ
രാജൻ, ശില്പിരാജൻ, തളിക്കുളം
പ്രദീപ്, വിജിതമ്പി, കെ. ഗ�ോപിനാ
ഥൻ തുടങ്ങിയവരുടെ സഹായത്തി
ലാണ് ഇങ്ങിനെയ�ൊരു സംഭവം
നടന്നത്. കവി സച്ചിദാനന്ദൻ, കെ.ജി.
ശങ്കരപ്പിള്ള, സിവിക് ചന്ദ്രൻ ചിന്ത
രവി എന്നിവർ പ്രസംഗിക്കുകയും
ചെയ്തു. കൃഷ്ണകുമാർ ശാന്തിനികേത
നിൽ നിന്നും പ്രദർശനം കാണാൻ
എത്തിചേർന്നു. മധുവും പ്രഭാകരനും
എന്റെ കൂടെ കൂടി വഴി തെറ്റി പ�ോയ�ോ
എന്നൊരു സംശയം പ്രകടിപ്പിയ്ക്കുകയും
ചെയ്തു എന്നാണ് പിന്നീട് ഞാനറിഞ്ഞ
ത്. തൃശുരിലെ പ്രദർശനം കഴിഞ്ഞ്
പ്രദർശനം ജ�ോസ്ചിറമ്മലിന്റെ
കാട്ടൂർ നാടക ക്യാമ്പിലും ചിത്രങ്ങൾ
പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു.
1983-ൽ BFA കഴിഞ്ഞ് MFA പെയി
ന്റിഗിന് ചുമർചിത്രകലയാണ് (Mural
Painting) എനിക്ക് വിധിച്ചുകിട്ടിയത്.
ക�ൊതിച്ചത് creative Painting ആയിരു
ന്നെങ്കിലും ചില സങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങ
ളാൽ Mural തന്നെ ചെയ്താൽ മതിയെ
ന്ന് അന്ന് Dean ആയിരുന്ന ജയറാം
പട്ടേലും എന്നോട് പറയുകയുണ്ടായി.
നന്ദലാൽ ബ�ോസിനെയും ബിന�ോദ്
ബിഹാരി മുക്കർജിയേയും മണിസാറി
നേയും മെക്സിക്കൻ മ്യൂറലിസ്റ്റുകളെയും
മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് ഗ്യാർസിലാൽ
വർമ്മയുടെ മേൽന�ോട്ടത്തിൽ ഞാൻ
ഇറ്റാലിയൻ & ജയ്പ്പൂർ ഫ്രെസ്കോ, egg
ടെമ്പറാ എന്ന വിദ്യകൾ സ്വായത്തമാ
ക്കി വിജയകരമായിതന്നെ ബിരുദാന
ന്തര ബിരുദം തേടി.
External examiners ആയി വന്ന
നളിനി മലാനിയ്ക്കും ജ�ോഗൻ ചൗധ
രിയ്ക്കും എന്റെ കൂപ്പുകൈ. The Art of
Kalamezhuthu എന്ന ഡിസർട്ടേഷനും
എല്ലാവർക്കും പിടിച്ചു. Final display
ക്കും ഡിസർട്ടേഷൻ എഴുത്തിനും
എന്നെ സഹായിച്ചത് അന്നും എന്നും
ഇന്നും എപ്പോഴും ഇപ്പോഴും എന്റെ
പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തായ രേഖ റ�ൊഡ്വി
ത്ത്യയായിരുന്നു. റാഡിക്കൽ വൈറസ്
ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്ന ചില
മല്ലു കലാകാരൻമാര�ൊന്നും എന്റെ
ഡിസ്പ്ലേ വഴിയ്ക്ക് കണ്ടില്ല.
ഫിൽട്ടറില്ലാത്ത Cavender സിഗ
രറ്റ് വലിച്ചിരുന്ന ഗ്യാർസിലാൽജി,
രാജസ്ഥാനിൽ നിന്നും മണിസാർ
കണ്ടെത്തി ഫാക്കൽട്ടിയിൽ അദ്ധ്യാ

Colour Wood Cut Print, Kanoria Centre for Arts, Ahemedabad

അഭിമന്യുവിന്റെ
'സ്കെച്ച് ബുക്ക്
ഫ്രം ഖജുരാഹ�ോ'
കാണാൻ ക്യു ആർ
ക�ോഡ് സ്കാൻ
ചെയ്യുക

പകനായി നിയമിച്ചതാണ്. പരമ്പ
രാഗതമായ ഒട്ടുമിക്ക ചിത്രരചനാ
സമ്പ്രദായയങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഒരു
വിശ്വകർമ്മജൻ ആയിരുന്നു രാജസ്ഥാ
നിൽ നിന്നും മണിസാർ കണ്ടെത്തിയ
ഗ്യാർസിലാൽജി. മണി സാറിന്റെയും
ജ്യോതിഭട്ട് സാറിന്റെയും മ്യൂറലുകൾ
ക്കുള്ള സങ്കേതിക സഹായങ്ങൾ
നിർവഹിച്ചുക�ൊണ്ടിരുന്നത് ഗാർസി
ലാൽജി ആയിരുന്നു. ബറ�ോഡയിലെ
പഠനം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടുവർഷത്തെ
ഫെല്ലോഷിപ്പോടുകൂടി ഞാൻ അഹ
മ്മദാബാദിലുള്ള കന�ോറിയ സെന്റർ
ഫ�ോർ ആർട്ട്സിലേയ്ക്ക് നീങ്ങി. ഈ
സമയത്താണ് ശാന്തിനികേതനിൽ
നിന്നും പഠിച്ചിറങ്ങിയ കൃഷ്ണകുമാർ
ബറോഡയിൽ വരുന്നതും മധുസൂദന
നും അലക്സ്മാത്യുവും അനിതാദുബെയും
ഒക്കെ ചേർന്ന് IRPSA (Indian Radical
Painter’s & Sculptors Association )
ജന്മം ക�ൊള്ളുന്നതും അവരെല്ലാവരും
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കൂടെ തൃശൂരിലുള്ള കാട്ടൂർ എന്ന പ്രദേ
ശത്ത് തമ്പടിക്കുന്നതും അവസാനം
എല്ലവരും കൂടെ ‘അടിച്ച് പിരിഞ്ച് '
കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ആത്മഹത്യയിൽ
കലാശിയ്ക്കുന്നതും.
രണ്ട് വർഷത്തെ എന്റെ കന�ോറിയ
ജീവിതം ശാന്തസുന്ദരമായിരുന്നു.
തുച്ഛമായ ഫെല്ലോഷിപ്പ് തുക ക�ൊണ്ട്
കഷ്ടിച്ചു കഴിയാവുന്ന അവസ്ഥയിൽ
ലളിതമായ രീതിയിൽ കുറെ ഡ്രോ
യിങ്ങുകളും ഗ്ലാസ് പെയിന്റിങ്ങുകളും
കളർ വുഡ്ക്കട്ട് പ്രിൻറുകളും ചെയ്യാൻ
കഴിഞ്ഞു. ഒരു വർഷം ക്യാമ്പസ്സിൽ
തന്നെയുണ്ടായിരുന്ന School of
Architecture വിസിറ്റിങ്ങ് ഫാക്കൽട്ടി
യായി പഠിപ്പിയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ
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ചെയ്തിരുന്ന ഗ്ലാസ്സ് പെയിന്റിങ്ങുകൾ
ശ്രഡിക്കപ്പെട്ടു. ഗുജറാത്ത് ലളിതക
ലാ അക്കാദമിയുടെ ആ വർഷത്തെ
പെയിന്റിങ്ങിനുള്ള അവാർഡും,
അഹമ്മദാബാദ് മുൻസിപ്പൽ ക�ോർപ്പ
റേഷന്റെ അവാർഡും ലഭിച്ചു. 1987-ൽ
ഫെല്ലോഷിപ്പ് അവസാനിക്കുന്നതി
നുമുമ്പ് ക്യാമ്പസ്സിൽ തന്നെയുണ്ടായി
രുന്ന ഹത്തേസിങ്ങ് വിഷ്വൽ ആർട്ട്
സെന്ററിൽ കന�ോറിയയിൽ ചെയ്ത
വർക്കുകളിൽ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത
ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു വൺമാൻ ഷ�ോ
നടത്താനും അവസരമുണ്ടായി. ചില്ലറ
വില്പനയും നടന്നു.
കീശയിൽ കാശായി! ഫെല്ലോഷി
പ്പും വിസിറ്റിംഗ് ഫാക്കൽറ്റി ജ�ോലിയും

തീർന്നത�ോടെ ‘ഇനി ഞാനെന്തു
ചെയ്യണം ‘എന്ന പാട്ടും മൂളി ഒരു നാൾ
ബറ�ോഡ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ഷെയ്ഖ്
ഭായ്പറഞ്ഞു ഇൻഡ�ോറിലെ ഒരു
സ്കൂളിൽ ഡ്രോയിങ്ങ്മാഷുടെ ഒരു
ജ�ോലിയുണ്ടെന്ന്. ഉടനെ വിട്ടു ഇൻ
ഡ�ോറിലേയ്ക്ക്.
പിന്നെ മൂന്നു വർഷക്കാലം രണ്ടാം
ക്ലാസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സുവരെയു
ള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചിത്രകല പഠിപ്പിയ്ക്കുക
യായിരുന്നു എന്റെ ജ�ോലി. രാവിലെ
ഒമ്പതുമുതൽ വൈകുന്നേരം നാലുമണി
വരെ സ്കൂൾ ജ�ോലി. തിരിച്ചുവന്ന്
ചിത്രം വര. 1989ൽ ഇൻഡ�ോറിലെ
ദേവ്ലാലിക്കർ കലാവീഥിയിലും 1990
ൽ ദില്ലിയിലെ CCA സെന്റർ ഫ�ോർ
കണ്ടമ്പററി ആർട്ടിലും വൺമാൻ ഷ�ോ
നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു. ഗ�ോവയിലെ
കാൻഡ�ോലിം ബീച്ചിൽ XAL Praxis
നു വേണ്ടി രേഖ റ�ൊഡ്വിത്തിയ സംഘ
ടിപ്പിച്ച Drawing & Painting Camp ലും
പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ലഭിയ്ക്കുക
യുണ്ടായി. എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങ
ളും ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും സ്കൂൾ ജ�ോലി
ഇതിനകം മടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
വിദേശസ്കോളർഷിപ്പുകൾക്കും മറ്റുപല
ജ�ോലി സാദ്ധ്യതകൾക്കുമായി അപേ
ക്ഷകൾ അയയ്ക്കുന്നത് ഒരു ശീലമാക്കി.
അങ്ങിനെ UPSC വഴി ക�ോളേജ്ഓഫ്
ആർട്ടിൽ 1991 ലെ ജൂൺമാസത്തിൽ
പെയിന്റിങ്ങ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ
ലെക്ചറർ ആയി ഞാൻ ജ�ോയിൻ
ചെയ്തു. ആദ്യനാളുകളിൽ പ്രാക്റ്റിക്കൽ
ക്ലാസ്സുകൾക്കു പുറമെ കലാചരിത്രവും
പഠിപ്പിക്കേണ്ടിവന്നു.
1992 ൽ ഡെൽഹിയിലെ ക�ോപ്പർനി
ക്കസ്സ് മാർഗ്ഗിലുള്ള LTG Gallery യിൽ
ഒരു വൺമാൻ ഷ�ോയ്ക്കുള്ള അവസരം
കിട്ടി. ദില്ലിയിൽ അങ്ങനെ രണ്ടാമ
ത്തെ ഏകാംഗചിത്രപ്രദർശനം. 1990
ൽ CCAയിൽ നടന്ന ചിത്ര പ്രദർശന
ത്തിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു പ്ര
ദർശിക്കപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ. അതുക�ൊ
ണ്ടുതന്നെയായിരിക്കണം ചിത്രങ്ങൾ
ഒന്നുംതന്നെ വിറ്റുപ�ോയില്ല. ഇതിൽ
നിന്നും ചെറിയ ചിത്രങ്ങൾ തീവണ്ടി
മാർഗ്ഗം നാട്ടിലെത്തിച്ച് 1992ലെ ഒരു
വേനലവധിയിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു
ട്രാവലിംഗ് show നടത്താൻ കഴിഞ്ഞു.
തൃശൂർ പ്രസ്സ്ക്ലബ്ബിലും എറണാകുളം
ഡർബാർ ഹാളിലും തിരുവനന്തപുരം
ഫൈൻ ആർട്ട്സ് ക�ോളേജിലും ചിത്ര
ങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഒര�ോ സ്ഥല
ത്തും പ്രദർശനങ്ങളുടെ അവസാന നാ
ളുകളിൽ കേരളത്തിന് പുറത്ത്നിന്ന്
പണിയെടുക്കുന്ന മലയാളി ചിത്രകാര
ന്മാരുടെയും ശില്പികളുടെയും രചനക
ളുടെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഷ�ോയും ചർച്ചയും

രാവിലെ ഒമ്പതുമുതൽ
വൈകുന്നേരം
നാലുമണി വരെ
സ്കൂൾ ജ�ോലി.
തിരിച്ചുവന്ന്
ചിത്രം വര.
എല്ലാവിധ
സൗകര്യങ്ങളും
ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും
സ്കൂൾ ജ�ോലി
ഇതിനകം മടുത്തു
കഴിഞ്ഞിരുന്നു.
നടന്നു. എറണാകുളത്ത് കെ.എൻ
ഷാജിയാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിനുള്ള ഒരു
ക്കങ്ങൾ ചെയ്തുതന്നത്. പ്രശസ്ത എഴുത്തു
കാരനായ ആനന്ദ് പ്രദർശനം ഉദ്ഘാട
നം ചെയ്യുകയും ശ്രീ. എം.വി. ദേവൻ
ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് പ്രസംഗിയ്ക്കുകയും
ചെയ്തു. ടി.ആർ, സി.എൻ കരുണാക
രൻ ,സേതു, ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളിക്കാട്
എന്നിവരും ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ
പങ്കെടുത്തിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത്
അന്നവിടെ അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന
അജയകുമാറാണ് ഉദ്ഘാടനത്തിനു
ളള ഒരുക്കങ്ങൾ ചെയ്തുതന്നത്. കവി
അയ്യപ്പൻ അദ്ധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ
പി. ഗ�ോവിന്ദപ്പിള്ളയാണ് ഉദ്ഘാ
ടനപ്രസംഗം നടത്തിയത്. തിരിച്ച്
സെൽഹി ക�ോളേജിലെത്തി പിന്നെ

From Residency in England
2002

അഭിമന്യുവിന്റെ 'ദി
ഹ�ോളി സ്റ്റോൺ'
പെയിന്റ്ഡ് സ്റ്റോൺ
സ് സീരീസ് കാണാം.
ക്യു ആർ ക�ോഡ്
സ്കാൻ ചെയ്യുക

കുറെക്കാലം ചിത്രംവര കാര്യമായി
നടന്നിരുന്നില്ല. ആണ്ടില�ൊരിക്കൽ
വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ടൂറിന് പ�ോകു
മ്പോഴും മറ്റും സ്കെച്ചുകൾ ചെയ്യുന്നത്
ഒരു ശീലമായി തുടർന്നു.
1995-ൽ ശാന്തിനികേതൻ കലാഭവ
നിൽ മൂന്ന് ആഴ്ച നീണ്ടു നിന്ന യുജിസി
( University Grand Commission)
സംഘടിപ്പിച്ച കലാദ്ധ്യപകർക്കാ
യി നടത്തിയ refresher course
ൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടി.
കരിയർ അഡ്വാൻസ്മെന്റിനു മാത്രം
വിധിക്കപ്പെട്ട ഇത്തരം ക�ോഴ്സുകൾ പല
അദ്ധ്യാപകരും ഒരു ‘refreshment ‘
ക�ോഴ്സായിട്ടാണ് ഇതിനെ കണ്ടിരുന്ന
ത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ശരിയ്ക്കും അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥ

Nn{XhmÀ¯ 2020 Unkw_À

21

അഭിമന്യു ബറ�ോഡയിലെ തന്റെ സ്റ്റുഡിയ�ോയിൽ

ത്തിൽ ഒരു refresher ക�ോഴ്സ്തന്നെ
യായിരുന്നു. ജ�ോഗൻചൗധരി പ്രധാന
അദ്ധ്യാപകനായിരുന്ന കലാഭവനിലെ
പെയിന്റിoഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഒരു
ക്ലാസ്സുമുറിയിലിരുന്നു വാട്ടർ കളേഴ്സും
സ�ോപ്റ്റ് പേയ്സ്റ്റ്കൾ ഉപയ�ോഗിച്ച്
21 ചിത്രങ്ങളും ഒരു ലിത്തോഗ്രാ
ഫി പ്രിന്റും ചെയ്തു. ക�ോഴ്സ്തീരുന്ന
അവസാന ദിവസങ്ങളിൽ ഡിപ്പാർ
ട്ട്മെന്റിൽ അത് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെടു
കയുംചെയ്തു. ചിത്രങ്ങളിലെ കയ്യൊപ്പ്
ബംഗാളി ഭാഷയിലായിരുന്നതു കണ്ട്
മണിദാ ഇങ്ങിനെയ�ൊരു കമന്റും
പാസ്സാക്കി. ‘ഇത്ര നാളും ഞാനിവിടെ
കഴിഞ്ഞിട്ടും ബംഗാളിഭാഷയിൽ
കയ്യൊപ്പിടാൻ പഠിച്ചില്ല.’
ഡെൽഹിയിലെ തിരക്കേറിയ ജീവി
തചര്യയിൽ നിന്നും മൂന്ന് ആഴ്ച നീണ്ടു
നിന്ന ശാന്തിനികേതൻ ജീവിതം വി
ജ്ഞാനപ്രദവും ഉന്മേഷഭരിതവും കലാ
ഭവൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സ്നേഹ�ോപ
ഹാരങ്ങളും ക�ൊണ്ട് സമ്പന്നമായി.
1998 ലും പിന്നെ 2002ൽ England ൽ
പ�ോകുന്നതിനു് മുമ്പും Gallery Espace
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അഭിമന്യുവിന്റെ സ്റ്റു
ഡിയ�ോ പ്രാക്ടീസ്
ഫ�ോട്ടോകളിലൂടെ
കാണാം. ക്യു ആർ
ക�ോഡ് സ്കാൻ
ചെയ്യുക

ഞാൻ ഷ�ോ ചെയ്തിരുന്നു. 2002 ൽ ബ്രീ
ട്ടീഷ് കൗൺസിൽ വഴി ചാൾസ്
വാലസ് സ്പോൺസർ ചെയ്ത ആർട്ടിസ്റ്റ്
ഇൻ റെസിഡൻസി ഇംഗ്ലണ്ടിലെ
ന്യൂ കാസിലിനടുത്തുള്ള ഹെക്സമി
ലെ ക്യൂൻ ഹാൾ ആർട്സിൽ മൂന്നു
മാസം ഞാൻ ചില വഴിച്ചു. ലണ്ടനിൽ
രണ്ടുമൂന്നു ദിവസം താമസിച്ച് പ�ോൾ
ക്ലെ, സാൽവദ�ോർ ദാലി എന്നിവരുടെ
retrospective show കണ്ടിട്ടാണു്
ഞാൻ ഹെക്സമിലെത്തിയത്. അന്ന
വിടെ എക്സിബിഷൻ ഓഫീസറായി
ജ�ോലി ചെയ്തിരുന്ന ഹെലൻ റാറ്റ്ക്ലി
ഫ് ഹെക്സം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ
നിന്നും എന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപ�ോയത്
നേരെ അവരുടെ വീട്ടിലേയ്ക്കാണു്.
മുഴുവന�ോടെ പ�ൊരിച്ച ഒരു ക�ോഴിയും
പുഴുങ്ങിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങും മന�ോഹരമാ
യി ഒരുക്കിയ ഗ്രീൻ സാലഡും വൈനും
ആയിരുന്നു അന്നവിടുത്തെ അത്താഴം.
ഡെൽഹിയിലെ ത്രിവേണിയെ
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന വിധം മന�ോഹരമായ
ഓഡിറ്റോറിയവും ചെറുതും വലുതുമാ
യ രണ്ട് ഗ്യാലറികളും ലൈബ്രററിയും

Casein with colour pigments on teek wood 2020

ബാർ & റെസ്റ്റോന്റും ഉള്ള Queens
Hall Arts ന്റെ ഒരു ഇൻഡിപ്പെൻഡ
ന്റ് സ്റ്റുഡിയ�ോവിലിരുന്ന് ഞാൻ A3
വലിപ്പത്തിലുള്ള Bocking Ford Acid
Free പേപ്പറിൽ വരച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നു.
വീക്കെന്റുകളിൽ ഹെലന്റെ വീട്ടിൽ
ചിലവഴിച്ചു. ഹെലന്റെ ഭർത്താവ്
അലൻസ്മിത്തിന�ൊപ്പം ന�ോർത്ത
മ്പർലാൻഡിന്റെ മന�ോഹരമായ
സ്ഥലങ്ങൾ, വില്ലേജുകൾ താണ്ടി.
അലൻഹെഡ്ഡിലെ വില്ലേജ്ബാറിലിരു
ന്ന് ഗിന്നസ് ബീറിന്റെ പതയുള്ള രുചി
നുണഞ്ഞു. ബാറിൽ സ്ഥിരമായി കാ
ണാറുണ്ടായിരുന്ന ആളുകളുമായി നല്ല
ചങ്ങാത്തങ്ങളുണ്ടായി. പല തവണ
സൂകാസിലിലും ലണ്ടനിലും പ�ോയി
ഗ്യാലറികളും പ്രദർശനങ്ങളും കണ്ടു
Tate Modern Galleryയും National
Gallery യും മററ് പല ഗാലറികളും
പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദർശനങ്ങളും കണ്ടു.
Hexham ലെ പല ആർട്ടിസ്റ്റുകളുമായി
പരിചയപ്പെട്ടു. റെസിഡൻസിയുടെ
അവസാനത്തിൽ Queens Art Gallery
യിൽ പ്രദർശനവും നടത്തി. ഐറിഷ്

അഭിമന്യു ഗ�ോവിന്ദന്റെ
ലഘുജീവചരിത്രക്കുറിപ്പ്
ക്യു ആർ ക�ോഡ്
സ്കാൻ ചെയ്ത്
വായിക്കാം.

മഹാസമുദ്രം കടന്ന് Dublinൽപ�ോയി
അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്നും പരിചയ
പ്പെട്ട Architect Arthur Duff നെ കണ്ടു.
Dublinലെ Galleryകളും പ്രദർശനങ്ങ
ളും കണ്ടു. Londonനിൽ പ�ോകുമ്പോൾ
താമസിയ്ക്കാൻ Debbie Anne Lee
യുടെയും Ashok Patelന്റെയും വീടുകൾ
ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങിനെ വിജയ
കരമായി എന്റെ റെസിഡൻസി
നാളുകൾ കഴിയുകയുണ്ടായി. കുവൈറ്റ്
വഴി ഡെൽഹിയിൽ തിരിച്ചെത്തി
അദ്ധ്യാപകജീവിതം തുടർന്നു.
ക�ോളേജ് ഓഫ് ആർട്ടിൽ 26
വർഷവും 1 മാസവും 7 ദിവസവുമാണ്
എന്റെ ‘service record‘ സുഖകരങ്ങ
ളായ അനുഭവങ്ങൾ കുറവും അസുഖ
കരങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾ കൂടുതലും.
അദ്ധ്യാപക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചി
പ്പോൾ ഒരു പുസ്തകംതന്നെ എഴുതി
യാല�ോ എന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ
ആല�ോചിക്കാറുണ്ട്. VRS എഴുതി
ക�ൊടുത്ത് 2017 ആഗസ്റ്റ് മാസം 15
ന് ഞാൻ College of Artൽ നിന്നും
സ്വതന്ത്രനായി. ഇപ്പോൾ ശാന്തസു
ന്ദരമായി ബറ�ോഡയിൽ ചിത്രകല
മാത്രം ചെയ്തു ജീവിക്കുന്നു.
ജീവിതം പല വ്യത്യസ്തമായ
അനുഭവങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നുപ�ോ
യതിനാലാവാം പല സമയത്തും
പല രീതികളിൽ ഞാൻ ചിത്രങ്ങൾ
വരച്ചുപ�ോന്നിരുന്നത്. 2009 മുതൽ
ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷരും
മനുഷ്യനെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിന്നിരുന്ന
വസ്തുക്കളും കഥകളും കവിതകളും
അപ്രത്യക്ഷമായി. അത�ോടുകൂടി
വല്ലാത്തൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം, ആഹ്ലാദം
അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞു വരികയാണ്. അതു
തുടരുന്നു. ചിത്രരചന വഴി പാവം
സാധാരണക്കാരെ പ്രബുദ്ധരാക്കാന�ോ
രാഷ്ട്രീയബ�ോധവൽക്കരണം നടത്താ
ന�ോ ഞാനഗ്രഹിയ്ക്കുന്നില്ല. അതു നട
ത്തുന്ന അനവധി നല്ല കലാകാരന്മാ
രും എഴുത്തുകാരും സിനിമാക്കാരും
ഈ ല�ോകത്തും ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ
ക�ൊച്ചു കേരളത്തിലും ഉണ്ട്. അതവർ
നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നുമുണ്ടെന്നാ
ണ് എന്റെ അറിവ്.
മലപ്പുറത്തുനിന്നും ഒരു കുട്ടി പറഞ്ഞ
വാക്കുകൾ കടമെടുത്ത് ഞാൻ പറയ
ട്ടെ, ചെല�ോർക്ക് എന്റെ ചിത്രങ്ങൾ
റെഡ്യാവും, ചെല�ോർക്ക് എന്റെ
ചിത്ര ങ്ങൾ റെഡ്യാവില്ല. അതിന്
ഞമ്മക്കൊരു ക�ൊയ്പ്പൂല്യ. എനി
ക്കേറെ പ്രിയമുള്ള ചിത്രകാരനായ
ഭൂപൻ ഖക്കറിന്റെ ‘You can’t please
all’ എന്ന ചിത്രം ഓർമ്മിച്ചു ക�ൊണ്ട്
ഞാനെന്റെയീ അനുഭവ/ ഓർമ്മക്കുറി
പ്പ് ഇവിടെ അവസാനിപ്പിയ്ക്കട്ടെ.
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കലയുടെ സാഹിതീയന�ോട്ടം

B¸nÄImWÂ:
skkm\pw
Pbioe\pw
സജയ് കെ വി
ഒരാപ്പിൾ ക�ൊണ്ട്
ഞാൻ പാരീസിനെ
ഞെട്ടിക്കും എന്ന്
സെസാൻ പ്രസ്താ
വിച്ചതായി പറയ
പ്പെടുന്നു. അന്തമറ്റ
ഒരാപ്പിൾ കാണലാ
യിരുന്നു സെസാന്റെ
കലാജീവിതമെന്ന്
അതിശയ�ോക്തി
യേതുമില്ലാതെ
പറയാം. കാണലി
ന്റെ ജ്ഞാനശാസ്ത്ര
പരമായ ജിജ്ഞാ
സകളെ ഒരാപ്പിളി
നെ മുൻനിർത്തി
വിവരിക്കുകയാണ്
കെ.എ ജയശീലൻ
എന്ന മലയാളകവി
'ആപ്പിൾകാണൽ
എന്ന കവിതയിൽ.

sajaikv@yahoo.com
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പ്പിൾ കാണലിനെ ഒരാജീവനാ
ന്ത ചിത്രകലാസപര്യയാക്കി മാറ്റിയത്
പ�ോൾ സെസാനാണ്. ആപ്പിളുകൾ,
വീണ്ടും വീണ്ടും ആപ്പിളുകൾ എന്ന
പ�ോലെ സെസാൻ, തുടുപ്പും മിനുപ്പും
പെണ്ണുടലിന്റെ നഗ്നത പ�ോലെ
ഉത്തേജകമായ രൂപലാവണ്യവുമുള്ള
ആപ്പിളുകൾ വരച്ചുക�ൊണ്ടേയിരുന്നു.
ആപ്പിളുകളുടെ നിശ്ചലജീവിതം(still
life) ആവിഷ്കരിച്ചു ക�ൊണ്ട് ചിത്രകലാ
ചരിത്രത്തിൽ തന്റെ വ്യതിരിക്തമായ
കലാശൈലിയുടെ വർണ്ണമുദ്രകൾ
പതിച്ചു കടന്നു പ�ോയ കലാകാരനാ
ണ് സെസാൻ. ’ഒരാപ്പിൾ ക�ൊണ്ട്
ഞാൻ പാരീസിനെ ഞെട്ടിക്കും' എന്ന്
ഒരിക്കൽ ഈ ചിത്രകാരൻ പ്രസ്താവിച്ച
തായി പറയപ്പെടുന്നു. അതെന്തായാലും
ഒരാപ്പിളിൽ സംഗ്രഹിക്കാവുന്നതാണ്
ല�ോകമെന്ന്, അതിന�ോടുള്ള ചിത്ര
കാരന്റെ വർണ്ണപ്രതികരണമെന്ന്
കരുതി സെസാൻ. അന്തമറ്റ ഒരാപ്പിൾ
കാണലായിരുന്നു സെസാന്റെ കലാ
ജീവിതമെന്ന്, അതിനാൽ, അതി
ശയ�ോക്തിയേതുമില്ലാതെ പറയാം.
സെസാനെ നേരിട്ടു പരാമർശിക്കാതെ
ആപ്പിൾകാണലിനെ പ്രമേയമാക്കുന്ന
ഒരു കവിതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ.
കെ.എ. ജയശീലനാണ് കവി; കവി
തയുടെ പേര് ‘ആപ്പിൾകാണൽ’ എന്നു
തന്നെ.
കാണലിന്റെ ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ
ജിജ്ഞാസകളെ ഒരാപ്പിളിനെ മുൻ
നിർത്തി വിവരിക്കുകയാണ് ജയശീ

സെസാന്റെ സ്റ്റിൽ ലൈഫ്
പെയിന്റിങ്ങ്, 1894

ലൻ. ജയശീലൻ എന്ന കവിയിൽ
ഒരു ചിത്രകാരനുമുണ്ട്. (ജയശീലൻ
കവിതകളുടെ വായനയിൽ പ�ൊതുവേ
പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പ�ോകാറുള്ള
ഒരു വസ്തുതയാണിത് ). ശാന്തിനികേ
തനിൽ ചേർന്ന് ചിത്രകല പഠിക്കാനാ
ഗ്രഹിച്ച കവിയാണ് പിന്നീട് ഇംഗ്ലീഷ്
സാഹിത്യത്തിലും ഭാഷാശാസ്ത്രത്തിലു
മ�ൊക്കെ എത്തിച്ചേർന്നത്. അപ്പോഴും
കവിയുടെ അബ�ോധതാൽപ്പര്യങ്ങ
ളില�ൊന്നായി ചിത്രകല നിലനിന്നു
കാണും. ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ
ആരായലുകൾ ജയശീലന്റെ കവിതയു
ടെ മുഖ്യ താൽപ്പര്യമാണ്. ഈ മുഖ്യ
താൽപ്പര്യം ചിത്രകാരന്റെ ന�ോട്ടവുമാ
യിച്ചേർന്ന് കവിത സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്

'ആപ്പിൾകാണ'ലിൽ. ആപ്പിൾകാണൽ
എന്ന ലളിതമായ ക്രിയ പ�ോലും എത്ര
സങ്കീർണ്ണമാണെന്ന ജ്ഞാനശാസ്ത്ര
പരമായ വെളിപാടിലേയ്ക്കുള്ള അനുക്ര
മമായ ആര�ോഹണമാണ് ജയശീല
ന്റെ കവിത. ആപ്പിൾ കാണുമ്പോൾ
നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു വശം മാത്രം
കാണുന്നു.
'ഞാൻ ആപ്പിൾ
കാണുമ്പോൾ
മറുവശത്തും
ആപ്പിൾ
തുടരുന്നുണ്ടെന്നെന്താണ്
നിശ്ചയം?'
ചിത്രകാരന്റേത് എന്നതിനേക്കാൾ
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കെ.എ. ജയശീലൻ
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ജ്ഞാനശാസ്ത്രപരമായ അലട്ടലുകളു
ള്ള കവിയുടേതാണ് ഈ ച�ോദ്യം;
കാഴ്ച്ചയുടെ അപൂർണ്ണതയെക്കുറിച്ചുള്ള
തത്ത്വചിന്താപരമായ ആധി. ഇതിന്
സരളമായ ഒരു പരിഹാരവുമുണ്ട്.
ആപ്പിൾ മെല്ലെ തിരിക്കാം. അങ്ങനെ
ചെയ്യവേ തന്നെ' അകമേ സ്മരണയിൽ
ഉൽഗ്രഥിച്ച് 'കാഴ്ച്ചയുടെ അനുസ്യൂ
തി സൃഷ്ടിക്കാം. അങ്ങനെ മുഴുവൻ
ആപ്പിളും കാണാം. അപ്പോഴുമുണ്ട്
പ്രശ്നം. ആപ്പിളിന്റെ പുറം മാത്രമാണ
ല്ലോ കണ്ടത്. അകം കാണാൻ വേണ്ടി
ആപ്പിൾ മുറിക്കാം. എത്ര മുറിച്ചാലും
അകം കാണാനാവില്ല. എപ്പോഴും കാ
ണുന്നത് മറ്റൊരു പുറം തന്നെ! കവിത
ഇങ്ങനെ അവസാനിക്കുന്നു 'മുറിച്ചു മുറിച്ചു മുറിച്ചങ്ങനെ പ�ോകാം.
ഈ പരി-

ച്ഛേദനയജ്ഞം
തുടർന്നാലും
പരസഹസ്രം
വത്സരങ്ങളെക്കൊണ്ടും ഞാൻ
ഈ ആപ്പിൾ
കണ്ടു തീരില്ല
ഈ ആപ്പിൾ
കണ്ടു തീരില്ല'.
ജ്ഞാനാന്വേഷണത്തിന്റെ വ്യർത്ഥ
തയെയും വിചിത്രതയെയും ആപ്പിൾ
കാണൽ എന്ന സാധാരണക്രിയയിൽ
സംഗ്രഹിക്കുകയാണ് ജയശീലൻ.
നാരായണഗുരുവിനെപ്പോലുള്ള
അദ്വൈതികൾ ഈ' പരിച്ഛേദനയജ്ഞ
'ത്തിന�ൊടുവിൽ പരംപ�ൊരുളിലണ
ഞ്ഞു വിശ്രാന്തരായി. അനാത്മവാദി
യായ നമ്മുടെ കവിയാകട്ടെ അത്ത
രമ�ൊരു കണ്ടെത്തലിന്റെ സാധ്യത

സ്വയം നിഷേധിച്ച് പിൻമാറുകയാണ്
ചെയ്യുന്നത്. അക്കാരണത്താൽത
ന്നെ അയാൾ സന്ദേഹിയായ ഒരു
കവിയായി തുടരുന്നു; കാഴ്ച്ചയുടെയും
അന്വേഷണത്തിന്റെയും ഉന്മേഷങ്ങളും
ഉദ്വേഗങ്ങളും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട്.
എണ്ണമറ്റ ആപ്പിളുകൾ വരച്ചുക�ൊണ്ട്,
അവയിലെല്ലാം തന്നിലെ ചിത്രകാര
ന്റെ മൗലികതയുടെ മുദ്ര ചാർത്തിക്കൊ
ണ്ടും ,സെസാനും നടത്തിയിരുന്നത്
ഇത്തരത്തില�ൊരന്വേഷണമാണ്.
കാണലിന്റെയും കാഴ്ച്ചപ്പെടുത്തലിന്റെ
യും സൗന്ദര്യശാസ്ത്രവും തത്ത്വചിന്തയു
മായിരുന്നു അയാൾ അന്വേഷിച്ചത്.
സെസാന്റെ ആപ്പിളിൽ ആദിപാപത്തി
നും മനുഷ്യരാശിയുടെ പതനത്തിനും
കാരണമായ 'വിലക്കപ്പെട്ട കനി'യുടെ
ഗാഢമായ ഛായ പതിഞ്ഞു കിടപ്പു
ണ്ടെന്നു കരുതാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം;

ആപ്പിളിന�ോട�ൊപ്പം മരിച്ച മനുഷ്യന്റെ
തലയ�ോട്ടി കൂടി ചിത്രീകരിക്കപ്പെടു
മ്പോൾ ഈ ധ്വനി കൂടുതൽ വിവൃത
മാകുന്നുണ്ട് എന്നും. പിന്നീട് റെനെ
മഗ്രിത്തെയുടെ 'മനുഷ്യപുത്രൻ'(The
son of man,1946) എന്നു പേരിട്ട ചി
ത്രത്തിൽ ഹരിത നിറമുള്ള ഒരാപ്പിൾ
മനുഷ്യമുഖത്തെ ആച്ഛാദനം ചെയ്യുന്ന
തും ഓർക്കാം.
കെല്ലി ചെറി(Kelly Cherry) എന്ന
അപ്രശസ്തയായ അമേരിക്കൻ കവി
തന്റെ' ചിത്രം വരയ്ക്കുന്ന സുഹൃത്തിനുള്ള
ഉപദേശം '(Advice to a Friend who
Paints) എന്ന കവിതയിൽ സെസാന്റെ
അന്തർമുഖ വ്യക്തിത്വവുമായാണ് ആ
ആപ്പിളുകളെ അന്വയിക്കുന്നത്.
അന്തർമ്മുഖനായ സെസാന്റെ
ലജ്ജാരുണിമയാണ് അയാൾ വരച്ച
ആപ്പിളുകൾക്ക് തുടുപ്പിയറ്റുന്നതെന്ന്

കെല്ലി ചെറി എഴുതുന്നു.
ആ കവിത ഇങ്ങനെ 'ലജ്ജാലുവായ സെസാനെ ന�ോക്കൂ,
അയാൾ സ്നേഹിച്ച
നാടിന്റെ ദൃശ്യതയെ,
അതിന്റെ വിനീതവും
മൃഗീയവുമായ ദമിതദർപ്പത്തെ.
അല്പവേഷധാരിയായി
കുളിക്കുന്നവനെ,
വസ്ത്രത്തിന്റെ മൂകമായ
വലിവിനു മേലിരിക്കുന്ന
തലയ�ോടിനെ.
കലയെ ബലാൽക്കാരമായി
പ്രാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരേ,
ലജ്ജാലുവായ
സെസാനെ ന�ോക്കൂ
അയാളുടെ ലജ്ജാരുണമായ
ആപ്പിളുകളെ,
അയാളുടെ മനുഷ്യസ്നേഹത്തെ.
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]pXnb kmlnXyw
]pXnb Nn{XoIcWw
അനു പാപ്പച്ചൻ

അച്ചടിയുടെയും
സാങ്കേതികവിദ്യയു
ടെയും വളർച്ചയിൽ
സാഹിതീയചിത്രീ
കരണത്തിന്റെ
വർത്തമാനം എന്തു
ചെയ്യുന്നു? പുതുകഥ
യുടെ ഭാവുകത്വപരി
സരവുമായി പുതുവര
എങ്ങനെയ�ൊക്കെ
ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കു
ന്നു? സമീപനങ്ങളി
ലും ആവിഷ്കാരങ്ങ
ളിലും സ്വതന്ത്രമായി
ഇടപെടുന്ന രേഖാ
ചിത്രണകലയിലെ
പുതുമുറയെ ന�ോക്കി
ക്കാണുന്നു.

anu.pappachan@gmail.com
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കാഴ്ചയുടെ ക�ോയ്മ-കാലത്ത് ഏറ്റവും

സംവേദനക്ഷമമായ, അനുഭവ പ്ര
ത്യക്ഷത കൂടുതലുള്ള ഒരു ഇടമായി
രേഖാചിത്രണത്തെ കാണാം. ഒരു കഥ
വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ആശയം
-അതിന്റെ അനുഭൂതി എന്നതാണ്
പതിവ്. എന്നാൽ ഒരു ദൃശ്യം കാണു
മ്പോൾ തന്നെ അനുഭൂതി -അതിനുശേ
ഷം ആശയത്തിലേക്ക് പ�ോയാൽ മതി
എന്ന നിലയുണ്ട്. സിനിമ അടക്കമുള്ള
ദൃശ്യ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ കാഴ്ചയിൽ
ആദ്യം ലഭിക്കുന്ന അനുഭൂതി/വികാ
രങ്ങൾ ആശയങ്ങളെ പലപ്പോഴും
റദ്ദ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കനുഭവമുണ്ടല്ലോ.
ഓര�ോ കഥയും ഏതുരീതിയിൽ വായി
ക്കണം ആസ്വദിക്കണം എന്നതിന്
ഓര�ോ വായനക്കാരനും ഓര�ോ ശീല
ങ്ങളുണ്ട്. വായനക്കാരനെ നിരവധി
ഘടകങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കും. കാലവും
പ്രത്യയശാസ്ത്രവും എല്ലാം വായനയെ
നിർണ്ണയിക്കും.
ദൃശ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ പുതിയ
കാലത്ത് സാഹിത്യഭാഷ തന്നെ
ദൃശ്യബിംബങ്ങൾ ആവുന്ന കാലത്ത്
കഥകളുടെ അവതരണവും മറിച്ചല്ല.
കാഴ്ചകളായും ചിത്രങ്ങളായും, ദൃശ്യങ്ങ
ളായും എഴുതി വക്കപ്പെടുന്ന വാങ്ങ്മ
യങ്ങളായി ചെറുകഥകൾ. അവയുടെ
വര ദൃശ്യത്തിന്റെ ദൃശ്യമാണ് നല്കുന്നത്.
വരയെ സാഹിത്യത്തിന്റെ അനുബന്ധ
മായി കാണണ�ോ അത�ോ അല്ലാതെ
സ്വതന്ത്രമായി തന്നെ കാണണ�ോ
എന്നുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്.

എന്തൊക്കെയായാലും ഒരു കൃതിയുടെ
ആസ്വാദനത്തിൽ ചിത്രം അനിവാര്യ
മാകുന്ന ഒരു ചിത്ര- വായനാ സംസ്കാരം
ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ
തർക്കമില്ല. മാധ്യമ പാരസ്പര്യ കാല
ത്തിലാണ് നമ്മൾ. അച്ചടിയിലെന്ന
പ�ോലെ ഓൺലൈൻ മാധ്യമങ്ങളിലും
ആ പാരസ്പര്യം പ്രകടമാണ്. ഉദാഹ
രണമായി ഒരു കഥ വായിക്കുവാനും
കഥാകൃത്തിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ കേൾക്കു
വാനും കഥയുടെ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാ
നും ഇന്ന് സാധ്യമാണ്.
അച്ചടി കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടത�ോടെയാ
യിരുന്നു വായനയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ
ഒരു പ�ൊതുമണ്ഡലം ഇവിടെ ഉണ്ടാ
യത് എന്ന് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വായനയിലൂടെ സാധ്യമായ അറിവും
വിന�ോദവും ചേർത്തുവച്ചാണ് കേരളീ
യരുടെ പ�ൊതുമണ്ഡലം വികസിച്ചത്.
പത്രങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും പുസ്ത
കങ്ങളും ആയിരുന്നു പ്രധാന ഇടം.
വായനയുടെ ഇടത്തിലേക്ക് ചിത്രം
കൂടി കടന്നു വരുന്നത് സാങ്കേതിക
വിദ്യ കൂടി വികസിച്ച ശേഷമാണ്.
അക്ഷരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്
പ�ോലും കലാപരമായി നിർവഹി
ക്കാമെന്നായി. ഒപ്പം അലങ്കാരമായി
ചിത്രങ്ങളും ചേർക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ
പിന്നീട് അലങ്കാരത്തിനപ്പുറത്തേക്ക്
ആശയപ്രകാശനം കൂടി നിർവഹിച്ച്
ചിത്രങ്ങൾ സജീവമായി.
1930 ൽ മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപതിപ്പ്,
എം. ഭാസ്കരൻ വരച്ച മനുഷ്യരൂപ

ശിഹാബുദ്ധീൻ പ�ൊയ്ത്തുംകടവിന്റെ റൂട്ട്മാപ്പ് എന്ന കഥയ്ക്ക് റ�ോണി ദേവസ്യയുടെ ചിത്രീകരണം

ങ്ങള�ോടെ ചിത്രീകരിച്ച ചെറുകഥ
ആദ്യ സാഹിത്യ ചിത്രീകരണമായി
രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. തുടർന്ന് മാതൃഭൂമി
ആഴ്ചപ്പതിപ്പിൽ എം വി ദേവനും എ
എസും, നമ്പൂതിരിയും ഉൾപ്പെടുന്ന
ആദ്യ തലമുറ നടത്തിയ ചിത്രീകരണ
ത്തോടെ രേഖാചിത്രണം കേവലം
അലങ്കാരമല്ല, സൃഷ്ട്യോന്മുഖമാണ്
എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടു. അവരുടെ
വരയുടെ ചരിത്രം അന്നത്തെ ദേശ/
പ്രകൃതി/സമൂഹ/പ്രത്യശാസ്ത്ര ചരിത്രം
കൂടിയാണ്. കൂട്ടത്തിൽ നമ്പൂതിരി
ഇപ്പോഴും വര തുടരുന്നുണ്ട്.
1990കള�ോടെ ദൃശ്യ സംസ്ക്കാരത്തി
ന്റെ പുതുകാലം തുടങ്ങുകയാണ്.
ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ രണ്ടാം
പകുതിയുടെ ടെലിവിഷൻ എത്തുകയും
കാഴ്ചയുടെ പുതു ല�ോകം ലഭ്യമാക്കുക
യും ചെയ്തു. ടെലിവിഷന്റെ വരവ�ോടെ
കാഴ്ചയുടെ ല�ോകം ബഹുജന മാധ്യ
മങ്ങളുടെതായി. വായനാ സംസ്കാരം
ഇലക്ട്രോണിക് സംസ്കാരമായി
മാറുകയായിരുന്നു. വായന നൽകിയ

സാമൂഹിക അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് കാ
ഴ്ചയുടെ സ്വകാര്യതകളിലേക്ക് ല�ോകം
മാറി. മാനവികമൂല്യങ്ങൾ വിപണനമൂ
ല്യങ്ങളായി. വിൽപ്പന പ്രഥമ പ്രധാ
നമാകുന്നു. സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ
വികാസം ദൃശ്യഭാഷയുടെ സാധ്യത
കളെ കൂടുതൽ വിപുലീകരിച്ചു. പുസ്തക
ങ്ങൾ/ ആനുകാലികങ്ങൾ വായിക്കുക
എന്നതിന�ോട�ൊപ്പം അവയുടെ കാഴ്ച
കൂടി പ്രധാനമായി. അച്ചടി പ്രസാധന
വ്യവസായത്തിൽ പുതിയ ദൃശ്യഭാഷ
വേണ്ടി വന്നു. ജനപ്രിയതക്കനുസരിച്ച്
കാഴ്ചയുടെ സംസ്കാര മാറ്റത്തിനനുസരി
ച്ച്, അകം - പുറം താളുകൾ പുന:സൃഷ്ടി
ക്കപ്പെട്ടു. വായനയുടെ ല�ോകം ദൃശ്യവ
ത്കരിക്കപ്പെട്ടു. രണ്ടായിരമാണ്ടോടെ
അച്ചടി മാധ്യമങ്ങളിലെ എഴുത്ത്
ദൃശ്യ ചിഹ്നങ്ങളായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടു.
രേഖാചിത്രങ്ങൾ പ്രസാധന വ്യവസാ
യത്തിന്റെ ഭാഗമായി. ആശയപ്രകാ
ശനം മാത്രമല്ല, ലെ ഔട്ടിന്റെ തന്നെ
ഭാഗമായി ചിത്രണം. സർഗാത്മ പ്രകാ
ശനം മാത്രമല്ല, അലങ്കരണം പ്രതിനി

ധാനം ചെയ്യുന്ന ആനുകാലികത്തിന്റെ
അസ്തിത്വം, കമ്പോള വ്യവസ്ഥയുടെ
പ്രത്യയശാസ്ത്രം - ഇവയെല്ലാം രേഖാ
ചിത്രണത്തെ നിർണ്ണയിച്ചു.
ആദ്യതലമുറയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്ത
മായി രണ്ടാം തലമുറക്ക് രേഖാചിത്രീ
കരണത്തിലെ സ്വയം നിയാമകത്വം
അവകാശപ്പെടാൻ സാധ്യത കുറവായി.
കാഴ്ചകളും കാഴ്ചക്കാരും മാറിക്കൊണ്ടി
രിക്കുന്ന കാലത്തെയാണ്, മദനൻ,
പ്രസാദ്, ചൻസ് അഭിമുഖീകരിച്ചത്.
ആ സംക്രമണ കാലത്തെ ആദ്യം
അഭിമുഖീകരിച്ചവർ. 1970-കളിൽ
ദേശാഭിമാനിയിൽ കറുപ്പും വെളുപ്പും
ചിത്രങ്ങൾ വരച്ച ചൻസ് രണ്ടായി
രത്തിനു ശേഷം വർണ്ണങ്ങളിലേക്ക്
കടക്കുന്നു. 1984 ൽ മാതൃഭൂമിയിലെ
ത്തിയ മദനൻ 2000 വരെ കറുപ്പിലും
വെളുപ്പിലും വരക്കുന്നു. ശേഷം വർണ്ണ
വ്യവസ്ഥയിലേക്കും. ഡിസൈനറായി
മാതൃഭൂമിയിലെത്തിയ പ്രസാദ് പിന്നീട്
കവിതക്കും കഥക്കും വരച്ചു തുടങ്ങുന്നു.
പെയിന്റിങ്ങുകൾ തന്നെയായിരുന്നു
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പ്രസാദ് വരകൾ. നിറങ്ങളും പുതിയ
പാറ്റേണുകളും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടു. കലാ
പരമായ അഭിരുചി പകർന്നു ക�ൊടുക്കു
ന്ന ചിത്രങ്ങൾ, ചിത്രം തന്നെ മറ്റൊരു
ഭാവ വിനിമയ രൂപമാകുന്ന അവസ്ഥ.
കാഴ്ചയുടെ പ്രഭാവത്തിനധികരിച്ച്
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ത�ൊഴിലിടമെന്ന
നിലയിലാണ് രണ്ടായിരത്തിനുശേ
ഷമുള്ള രേഖാചിത്രണം പരിഗണി
ക്കപ്പെടേണ്ടത്. മലയാളത്തിലെ
ആനുകാലിക പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങ
ളിൽ ആർട്ടിസ്റ്റ് പദവിയിലിരിക്കുന്ന
കലാകാരൻ സ്വകീയ അനുഭൂതിയുടെ
ആവിഷ്കർത്താവ് മാത്രമല്ല ഒരു വ്യവ
സ്ഥക്കുള്ളിലിരുന്ന് കച്ചവട സംസ്കാര
ത്തിന്റെ ഭാഗമായി സ്വയം ആവർത്തി
ക്കുക എന്നത് ശീലമാക്കിയവരാണ്.
കലാപരമായ ആസ്വാദനവും അതിന്റെ
ആവിഷ്കാരവും എന്നതിന�ൊപ്പം
ചിത്രം കണ്ടു വായിക്കുക എന്ന വായ
നക്കാരന്റെ ശീലത്തിനെ പൂരിപ്പിക്കുക
എന്നതുകൂടി വേണ്ടിവരുന്നു. ശുദ്ധ
കലാവാദവും സ്ഥാപനവല്കരിക്കപ്പെട്ട
ചിത്രരചനാരീതിയും മാറി. സാങ്കേ
തിക വിദ്യയുടെ പ്രഭാവം സർഗാത്മ
കതയെ തന്നെ പരിവർത്തിപ്പിച്ചു.
വർത്തമാനകാല കാഴ്ചകൾ തന്നെ ദൃശ്യ
ല�ോകത്തെത്തുന്നു. കമ്പോളത്തിന്റെ
നിയമങ്ങൾ പാലിക്കപ്പെടേണ്ടിയും
വരുന്നു.
ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളും, പര
സ്യകലയും സൃഷ്ടിച്ച വർണ്ണങ്ങളുടെ
ല�ോകത്തെ രേഖ ചിത്രകലയും സ്വീ
കരിച്ചു. വിപണിയിലേക്ക് പ�ോപ്പുലർ
ഉൽപന്നങ്ങളെ നൽകുക എന്നത്
രേഖാചിത്രകാരനും ആവശ്യമായി.
ഭാവം ക�ൊണ്ട് വിനിമയം ചെയ്യുക
എന്നതിനേക്കാൾ വർണ്ണം ക�ൊണ്ടും
രൂപംക�ൊണ്ടും വിനിമയം ചെയ്യുന്ന
രീതി രണ്ടായിരത്തോടെ നിലവിൽ
വന്നു. കറുപ്പിലും വെളുപ്പിലും അവ
തരിപ്പിക്കപ്പെട്ട രേഖാചിത്രങ്ങളും/
പിന്നീട് വർണ്ണത്തിലധിഷ്ഠിതമായ
തും - ആനുകാലികങ്ങളുടെ താളുകളും
വർണ്ണപ്പൊലിമയ�ോടെ അവതരി
പ്പിക്കപ്പെട്ടു. സാഹിത്യ ചിത്രങ്ങൾ
പെയിന്റിങ്ങുകളായി. രേഖപ്പെടുത്തുക
എന്ന ദൗത്യത്തിൽ രേഖക്കുണ്ടായി
രുന്ന പ്രാധാന്യം ഒരു ഘട്ടം വരെ
പ്രസക്തമായിരുന്നു. വർണവും
രേഖയും തമ്മിലുള്ള വിഭജനം ഇതിന്റെ
അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു നില
ക�ൊണ്ടത്. എന്നാൽ കമ്പോള കല
ആശയത്തേക്കാൾ ദൃശ്വപരതയെ
നവീകരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്
വർണ്ണത്തിന്റെ വിവിധ സാധ്യതകൾ
ചിത്രത്തിലെ ഉപയ�ോഗക്ഷമത ക്കു
മാത്രമല്ല, ആകർഷണീയതക്കു കൂടി
ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്തി. രേഖാചിത്രണം

പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചിത്ര സ്ഥലങ്ങളും
പ്രധാനമായി. വാക്കിനപ്പുറം ദൃശ്യത്തി
ന് പ്രാധാന്യം വന്നു.
ദൃശ്യങ്ങളുടെ ദൗർലഭ്യം തന്നെയാ
യിരുന്നു, പരിമിതമായി കാണാനുള്ള
സാധ്യത തന്നെയായിരുന്നു ദൃശ്യത്തി
ന്റെ മൂല്യം. എന്നാൽ ദൃശ്യ ഉല്പാദനവും
വിതരണവും സാധാരണമായത�ോടെ
കാഴ്ചയുടെ സാധാരണീകരണം സംഭ
വിച്ചു. മൂല്യമുള്ള കാഴ്ച എന്നൊന്നില്ലാ
തായി തുടങ്ങി. കാഴ്ചയുടെ ക�ോയ്മയിൽ
എപ്പോഴും കണ്ടുക�ൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രേ
ക്ഷകന്/വായനക്കാരന് ശീലത്തിന്റെ
ഭാഗമായി പലതും കണ്ടു പ�ോകേണ്ടി
വരുന്നു .വായനക്കാരുടെ ശീലങ്ങളെ
എങ്ങനെ പുതുക്കി പണിയാം എന്ന
ആല�ോചനകൾ കമ്പോള അധിഷ്ഠിത
മായി തന്നെ നിർവഹിക്കപ്പെടുന്നു.
ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങളുടെ
പുതുക്കൽ വന്നത�ോടെ, അച്ചടി ഇട
ങ്ങളും വിപ്ലവകരമായ പരിവർത്തനം
നടത്തി. ചിത്ര സ്ഥലപരിധി വികസി
ച്ചു ആനുകാലികങ്ങളുടെ വ്യാപനം,
നിലനില്പ്പ പരീക്ഷിച്ചറിയാനുള്ള വി
ദ്യകളില�ൊന്നായി ദൃശ്യപരതയും. വിപ
ണിക്കനുസരിച്ച് കാഴ്ചയുടെ സാധ്യതക
ളെ വേണ്ട രീതിയിൽ പൂരിപ്പിക്കുവാൻ
ആനുകാലികങ്ങൾ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക്
വിധേയമായി. കേവല രേഖകളിൽ
നിന്ന് കടുംനിറങ്ങളിലേക്കും ആകർ
ഷകമായ മൂർത്തരൂപങ്ങളിലേക്കും
താളുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നു.. അതതു
കാലത്തെ കലാഭിരുചിയെ തൃപ്തിപ്പെടു
ത്തി ആസ്വാദകരുമായി സംവദിക്കുന്ന
രേഖാചിത്രണ കലയിൽ ആർട്ട് പ്രധാ
നമാകുന്നു. ചിത്രീകരണസ്ഥലത്തെ
മൗനത്തേക്കാൾ പ്രസന്നമായ വർണ്ണ
പരിസരങ്ങൾ ആസ്വദിക്കപ്പെട്ടു.

അച്ചടി നവീകരിച്ച
വരയിടങ്ങൾ

കമ്പ്യൂട്ടറധിഷ്ഠിത നവമാധ്യമങ്ങൾ
കൂടി ഉൾച്ചേർന്നുല്പാദിപ്പിക്കുന്ന ദൃശ്യ
സംസ്കാരം പ്രബലമായത�ോടെ അനു
നിമിഷം മാറുന്ന ദൃശ്യങ്ങളുടെ ല�ോകം.
വേഗം മാറുക കലയ്ക്കും ബാധകമായി.
വ്യക്തിയുടെ പ്രതിഭയാൽ സാധ്യമാകു
ന്ന കലാപ്രവൃത്തിക്കൊപ്പം കമ്പ്യൂട്ടർ
സഹായത്തോടെ ചെയ്യുന്നതിനും പ്രാ
മാണ്യം ലഭിച്ചു. മാത്രമല്ല ,കാഴ്ചക്കാർ,
വലിയ�ൊരു കൂട്ടമായി. ഒരു ന്യൂനപ
ക്ഷത്തിന്റെ മാത്രമല്ല കലാസ്വാദനം
എന്ന നില ഉത്തരാധുനിക കാലത്ത്
മാറുന്നുണ്ട്. മക്ലൂഹൻ പറഞ്ഞ 'മാധ്യമ
ത്തെ തന്നെ കല'യാക്കൽ പുതുകാല
രേഖാചിത്രണത്തിൽ കാണാം. പേജ്
തന്നെ പലപ്പോഴും ഇല്ലസ്ട്രേഷനാകു
ന്നു. കഥ വരുന്നതിനു മുന്നേ ചിത്രം
ഉൾപ്പെടുത്തി പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്ന
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പതിവ് സ്വാഭാവികമായി. കഥയുടെ
പേര് എഴുതുന്നതിൽ തുടങ്ങി, ലെ ഔട്ട് താളിന്റെ വർണ്ണ സംവിധാനം,
അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിലും ചിത്ര സ്ഥലം
നിർണ്ണയിക്കൽ ഒക്കെ രേഖാചിത്രണ
ത്തിന്റെ ഭാഗമായി. പേജിനെ അല
ങ്കരിക്കുക, നിലനില്ക്കുന്ന സാമൂഹിക
പരിസരത്തെ അഭിസംബ�ോധന
ചെയ്യക, ചിത്രകാരൻ എന്ന നിലയിൽ
സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തെ പ്രകടിപ്പിക്കുക,
സർവ�ോപരി സർഗാത്മകതയെ പ്രതി
ഷ്ഠിക്കുക - ചിത്രകാരന്റെ വെല്ലുവിളി
ചെറുതല്ല.
ആനുകാലികങ്ങളുടെ വരയിടം
വിപുലമാവുകയും കമ്പ്യൂട്ടർ സാധ്യത
കൾ വർദ്ധിച്ചത�ോടെ ചിത്രകാരന്
ചിത്രത്തിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ
ഏകാഗ്രമക്കേണ്ടി വരുന്നു. അതു
വരെ പരീക്ഷിക്കാത്ത ദൃശ്യമുഹൂർത്തം
ചിത്രകാരൻ കണ്ടെത്തണം. എളുപ്പ
ത്തിൽ ദൃശ്യത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനാവുമെന്ന
അപകടത്തെ അനുനിമിഷം മറികടക്ക
ണം. നിരവധി സാധ്യതകളിൽ നിന്ന്
ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായി ഉപയ�ോ
ഗിക്കലാണ് മിടുക്ക്. വരക്കുന്നതിലെ
സ്വാതന്ത്ര്യം എങ്ങനെ പ്രയ�ോഗിക്കുന്നു
എന്ന മിടുക്ക് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു. കല
വിപണിക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഉല്പന്നമെന്ന്
തിരിച്ചറിഞ്ഞു ക�ൊണ്ടു തന്നെയാണ്
അവർ വരക്കുന്നത്. കമ്പോള നിയ

മങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ നിന്ന്
അവർക്കും ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാവില്ല. കലാ
മൂല്യം/വിപണി മൂല്യം എന്ന വേർതിരി
വ് നേർത്തതായി.
ഈ കാലത്ത് പതിവു, സാമ്പ്രദാ
യിക സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ചിത്രകല
പുറത്തു വന്ന് ജനകീയമായി എന്നതും
ശ്രദ്ധേയമാണ്. രേഖാചിത്രണം സ്വത
ന്ത്രമായി തന്നെ വിനിമയങ്ങൾ ചെയ്തു
തുടങ്ങി. സാഹിത്യത്തോട�ൊപ്പം നില
നിന്നിരുന്നവ അല്ലാതെയും ആസ്വാദന
ഇടങ്ങളെ കണ്ടെത്തി. രേഖാചിത്ര
ങ്ങളുടെ പ്രദർശനങ്ങൾ ഉണ്ടായി.
കേരളത്തിലെ യുവ കലാകാരന്മാർ/
വ്യവസ്ഥാപിത മാതൃകകളെ വിച്ഛേദി
ച്ച് അവരവരുടെ മാതൃകകൾ ക�ൊണ്ടുവ
ന്നു. ഷെരീഫ്, ഭാഗ്യനാഥൻ, ട�ോം.ജെ.
വട്ടക്കുഴി, ഭാസ്കരൻ, KP മുരളീധരൻ,
ദേവപ്രകാശ്, പ്രദീപ് കുമാർ, സഗീർ,
സുധീഷ് ക�ോട്ടമ്പ്രം, സുനിൽ അശ�ോ
കപുരം, കെ.സി മഹേഷ്, കബിത,
സ�ോമൻ കടലൂർ, റിംസൺ, സുന്ദർ,
K. സുധീഷ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി
പേരുകൾ രണ്ടായിരമാണ്ടിനിങ്ങോട്ട്
രേഖാചിത്രണത്തിലെ തുടർച്ചകളാവു
ന്നു.. നിരവധി പേർ സജീവമായിവ
രക്കുന്നു. മുൻതലമുറയിൽ വരച്ചിരുന്ന
വരും പുതുതലമുറക്കൊപ്പം വരക്കുന്നു.
ആനുകാലികത്തിനായി നിർദ്ദിഷ്ട
ജ�ോലിയിലിരുന്ന് വരക്കുന്നതിന�ൊപ്പം

സ്വതന്ത്രമായും വരക്കുന്നവരുമുണ്ട്.
ഷെരീഫാണ് അച്ചടി ബ�ോധം നവീക
രിക്കപ്പെട്ട കാലത്തിന്റെ പ്രതിനിധാന
മായി, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ
കാഴ്ച സംസ്കാരത്തോട് പ്രതികരിച്ചവ
രിൽ ആദ്യത്തെ പേർ. തലക്കെട്ട് മുതൽ
വരയുടെ സാധ്യതയാക്കി.രേഖകളുടെ
സഞ്ചയങ്ങൾ, പിന്നീട് രേഖകളിൽ
നിന്ന് നിറങ്ങളിലേക്കുള്ള പെയിന്റി
ങ്ങ്, വെളിച്ചം - ഇരുട്ട് എന്നിവയുടെ
ആവിഷ്കാരം, എഴുത്തുകാരന്റെ അക്ഷ
രങ്ങൾ തന്നെയെടുത്ത് ചിത്രകാരൻ
സൃഷ്ടിക്കുന്ന സർഗാത്മകത - ഇതെല്ലാം
ഷെരീഫ് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുരളീധരന്റെ
ചിത്രങ്ങൾ കല്പനാ ല�ോകങ്ങളാണ്.
ഒരേ സമയം അലങ്കാരവും രൂപകവും
ഭാവനയും ആകുന്നു. ഭാഗ്യനാഥനിൽ
നരവംശീയ വിശദാംശങ്ങൾ ശ്രദ്ധി
ക്കപ്പെടുന്നു. രണ്ടു മൂന്നു ഇമേജുകൾ
കൂട്ടിയിണക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന മ�ൊണ്ടാഷ്
ചിത്രങ്ങൾ നല്കുന്ന ആഴം ഭാഗ്യനാഥന്റെ
ചിത്രങ്ങളിൽ കാണാം. വരയെ പൂരി
പ്പിക്കുന്നതിന് കമ്പ്യൂട്ടർ സാങ്കേതിക
വിദ്യയുടെ സഹായം തേടി ഉചിതമായ
പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിലുള്ള
ഭാഗ്യനാഥന്റെ മികവും ശ്രദ്ധേയമാണ്..
ദേവ പ്രകാശിന്റെ ചിത്രങ്ങളാകട്ടെ നാ
ച്ചുറലിസത്തിനെ തകർക്കുന്ന ചിത്രങ്ങ
ളാണ്.. കടുംനിറങ്ങളും കനത്ത പരിധി
രേഖകളും അവയിൽ കാണാം.
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സമകാലവരയിലെ ചില
ചേർത്തെടുപ്പുകൾ

സമകാലിന കഥയിലെ രേഖാചിത്ര
ണത്തിൽ നിന്ന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
എടുത്ത് ദൃശ്യസംസ്കാരത്തിന്റെ പരി
പ്രേക്ഷ്യത്തിൽ വീക്ഷിക്കുകയാണിവി
ടെ. അച്ചടിയിടത്ത് വിവിധ മാധ്യമ
ങ്ങളിൽ വരക്കുന്ന ജി.ഗ�ോപീകൃഷ്ണൻ,
റ�ോണി ദേവസ്യ, കന്നി.എം, അരുണ
ആലഞ്ചേരി, രാജേഷ് ചിറപ്പാട്,
മുഖ്ദാർ ഉദരംപ�ൊയിൽ എന്നിവരു
ടെയും ഓൺലൈൻ ഇടത്തിൽ വിഷ്ണു
റാമും അഭിലാഷ് ഹരിതകം എന്നിവ
രുടെയും വരകളാണ് ഉദാഹരണമായെ
ടുത്തത്.
ഗ�ോപീകൃഷ്ണൻ സുദീപ് ടി ജ�ോർജി
ന്റെ 'അബ്രഹാമികൾ' എന്ന കഥക്കു
വരച്ച ചിത്രങ്ങളാണ് മാതൃകയായെടു
ക്കുന്നത്. കഥാകൃത്ത്, കഥ തുടങ്ങുന്നതു
തന്നെ ഒരു ദൃശ്യവിവരണത്തോടെയാ
ണ്
"പുലിക്കുന്നിന്റെ അടിവാരത്ത് രാത്രി
ല�ോറിക്കു വന്നിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് വേ
ദപുസ്തകം മറന്നകാര്യം അറിലിയ�ോസ
ച്ചൻ ഓർത്തത്. കുന്നുകയറി മറിഞ്ഞു
കിടക്കുന്ന കാട്, കാടിന്റെ ഓരം പറ്റി
മുള്ളുവേലി, അതിനപ്പുറം കാപ്പിത്തോ
ട്ടം, ത�ൊട്ടരികിൽ കയാലയിൽ രണ്ടു
മരങ്ങൾക്കിടയിൽ നാട്ടിയിരിക്കുന്ന
മുളങ്കുരിശ്-" ഈ ആദ്യ വിശദീകരണ
ത്തിന്റെ പകർത്തലാകുന്നു ചിത്രം.
വായനക്കാർ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്ന വാച
കങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ചിത്രത്തോട്
കൂട്ടിയിണക്കപ്പെടുന്നു.
അച്ചൻ വന്നിറങ്ങിയ തടി ല�ോറി,
കാട്, ക�ൊക്കയുടെ അടിവാരം,
അറിലിയ�ോസച്ചൻ, വിവരണത്തി
ലെഴുതിയ അച്ചന്റെ ത�ോളിലെ
ചണസഞ്ചി എല്ലാം ഒറ്റ ന�ോട്ടത്തിൽ
തന്നെ കാണാം. 'അറിലിയ�ോസച്ചൻ
കാട്ടിലേക്കു ന�ോക്കി നിന്നു ' എന്ന
വാചകത്തിന്റെ ആവിഷ്കാരത്തിൽ ആ
പശ്ചാത്തലം മുഴുവനും വായനക്കാർക്ക്
ലഭിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള ഓര�ോ ചിത്രവും
കഥയുടെ ദൃശ്യ സന്ദർഭങ്ങൾ തെര
ഞ്ഞെടുത്തുള്ള ചിത്രീകരണമാണ്.
'വഴിയവസാനിച്ചു, താന�ൊരു
ക�ൊക്കയുടെ വിളുമ്പിലാണ് ' എന്ന്
വായിക്കുന്നതിന് ത�ൊട്ടിപ്പുറത്ത് ക�ൊ
ക്കയുടെ തുഞ്ചത്ത് നില്ക്കുന്ന അച്ചനെ
കാണാം. പള്ളി പണി നിർമിതിയുടെ
വിശദീകരണത്തിന്റെ ചിത്രമാണ്
അടുത്തത്. എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്ന
സൂക്ഷ്മവിശദാംശങ്ങൾ അതേപടി
ചിത്രമാകുന്നു. പിന്നീട് പുലിക്കുന്നിലെ
പുലിയും പന്നിമലയിലെ പന്നികളും
വരയിലെത്തുന്നുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും
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കാടിന്റെ ഹരിതവും മരങ്ങളും കടും
പച്ചയിൽ തെളിയുന്നു.
'അബ്രഹാമികൾ ' എന്ന തലക്കെട്ടും
പച്ചയിലെഴുതിയിരിക്കുന്നു.
ഗ�ോപികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നിച്ചെ
ടുത്തു ന�ോക്കിയാൽ അബ്രഹാമികൾ
എന്ന കഥയുടെ ഭൂമികയാണ് നാം
കാണുക. കാഴ്ചകളെ കണ്ടെടുക്കുന്ന
ചിത്രകാരന്റെ ന�ോട്ടമാണ് ഒര�ോ
ചിത്രവും. അത് നേരെ നിന്നുള്ള ഒരു
ന�ോട്ടംതന്നെയാണ്. അതുക�ൊണ്ടു
തന്നെ വായനക്കാർക്ക് എളുപ്പം ആ
പശ്ചാത്തലങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാം. ഒരു
പ്രദേശം/മനുഷ്യർ അടയാളപ്പെടുത്തു
മ്പോൾ ഒരു Observer/നിരീക്ഷകൻ
ആയിട്ടാണ് ഗ�ോപി വരക്കുന്നത്.
നേരിട്ടുള്ള കാഴ്ചയുടെ അഭിമുഖീകരണ
മാണ് സാധ്യമാക്കുന്നത്. മറ്റ് വീക്ഷണ
ക�ോണുകൾ ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ ഇല്ല.
അതു ക�ൊണ്ടുള്ള ഗുണം മനുഷ്യനും
പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള പാരസ്പര്യ
ത്തിലേക്ക് വായനക്കാരന്റെ കാഴ്ചക്ക്
പെട്ടെന്ന് ഇഴുകിച്ചേരാനാകുന്നു. ആദ്യ
ചിത്രത്തിലെ പന�ോരമിക് വ്യൂ ഉദാ

പള്ളി പണിയുന്ന ദൃശ്യത്തിലും
ഈ നിരീക്ഷകനെകാണാം. അവിടെ
നടക്കുന്നതെല്ലാം വിശദാംശങ്ങള�ോടെ
വരച്ചു തരികയാണ്. കാപ്പിക്കൊമ്പു
കൾ കൂട്ടിക്കെട്ടിയ കുരിശ് സ്ഥാപി
ക്കുന്നത്, പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളും
കൂട്ടം ചേരുന്നതും പ്രാർഥിക്കുന്നതും
എല്ലാം.. അവിടെ നടക്കുന്ന കാഴ്ചയെ
ല്ലാം ഒറ്റ ഫ്രെയിമിനകത്ത് കാണാം
- ഒരരങ്ങത്ത് കാണുന്നതുപ�ോലെ.
പുലി കുട്ടിയെ കടിച്ചു നില്ക്കുന്ന ചിത്ര
ത്തിൽ പുലിയെ മരത്തിൽ കാണുന്നു,
അത് കാണുന്ന മനുഷ്യനെ കാണുന്നു.
അവരെ രണ്ടു പേരെയും കാണുന്ന
കാഴ്ചയാണ് ഗ�ോപി വരക്കുന്നത്.
ഇങ്ങനെ ഒരൽപം അകന്ന് നിന്ന്
കാഴ്ചയുടെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തെ തരുന്ന
ചിത്രങ്ങളാണ് ഗ�ോപിയുടേത്.
ആകാശം നിറം ക�ൊടുക്കാതെ ഒഴിച്ചു
വിട്ടിരിക്കുന്നത് ആ പുലിക്കുന്നിനെ
കാടിന്റെ ഭാവത്തെ പ്രത്യേകം എടുത്തു
കാണിക്കുന്നു.
പ്രമ�ോദ് രാമന്റെ ഇന്ത്യാ പസിൽ,
പ്രിൻസ് അയ്മനത്തിന്റെ പ�ൊതിച്ചോറ്
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ഹരണമാണ്. പുലിക്കുന്നിൽ വന്നി
റങ്ങുന്ന മനുഷ്യനെപ്പോലെ നമ്മളും
അയാളുടെ അതേ ആകാംക്ഷയ�ോടെ
ആ പ്രകൃതി കാണുകയാണ്. ആകാശം
മുട്ടെ വളർന്നു നില്ക്കുന്ന, ഒരു പുലിയുടെ
രൂപത്തിന�ോട് തന്നെ സാദൃശ്യപ്പെടു
ത്തി വരച്ചു വച്ച മല കാഴ്ചയിലെത്തുക
യാണ്.

നേർച്ച, പി.എഫ് മാത്യുസിന്റെ അച്ച
മ്പിയും കുഞ്ഞിമാക്കാതയും, വി.എം ദേ
വദാസിന്റെ വഴി കണ്ടു പിടിക്കുന്നവർ
തുടങ്ങി നിരവധി കഥകൾക്ക് ഗ�ോപീ
കൃഷ്ണൻ ചിത്രീകരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മിക്ക കഥകളുടെ ചിത്രീകരണത്തിലും
വായനക്കാരന്റെ കാഴ്ച ചെല്ലും വിധം
പ്രകടമായ വിശദാംശങ്ങൾ ഗ�ോപി

വരക്കുന്നുണ്ട്. ഗ�ോപികൃഷ്ണന്റെ ചിത്രങ്ങ
ളിൽ പ�ൊതുവേ നിറങ്ങളുടെ ആകർഷ
ണീയത കൂടുതലാണ്. അത് പുതുകാല
ദൃശ്യസംസ്കാരത്തിന�ോട് ചേർന്നു
പ�ോകുന്നു. കഥയുടെ ഉപയ�ോഗക്ഷമത
എന്നതിന�ൊപ്പം രൂപകല്പനയുടെ
ആകർഷണീയതയുടെ ഭാഗമായി കൂടി
അതിനെ കാണണം. കടുംനിറ പ്രയ�ോ
ഗങ്ങൾ നമ്മുടെ സമകാല സംസ്കാര
ത്തിന്റെയും അടയാളമാണ്..
ഗ�ോപി ചിത്രങ്ങളിൽ കാഴ്ചയും
കാഴ്ചയുടെ വിശദാംശങ്ങളും സ്വാംശീക
രിക്കാൻ വായനക്കാരന് വലിയ പ്രയാ
സങ്ങളും നേരിടേണ്ടി വരുന്നില്ല. ഒരു
പക്ഷേ വായനയുടെ സ്വഭാവം മാറിയ
കാലത്തിൽ, കുറച്ചു കൂടി എളുപ്പത്തിലും
വേഗത്തിലും കണ്ടു വായിച്ചു പ�ോകുന്ന
പുതു കാലത്തിൽ വര അതിന�ോട്
ചേർന്ന് പ�ോകുന്നു. വരയിൽ പ്രത്യേക
സങ്കേതങ്ങൾ ഉപയ�ോഗപ്പെടുത്താനു
ള്ള ശ്രമങ്ങളും കുറവാണ്. അത�ൊരു
പരിമിതിയായിട്ടല്ല, അങ്ങനെയ�ൊരു
പ്രയ�ോഗരീതിയിൽ ഗ�ോപി താല്പര്യം
കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണാം.
പാoഭേദത്തിൽ വരച്ചു തുടങ്ങിയ
കന്നി എം. 2016 മുതൽ മാധ്യമത്തിലും
വാരാദ്യ മാധ്യമത്തിലും സമകാലിക
മലയാളത്തിലും വരച്ചുക�ൊണ്ടിരിക്കു
ന്നു. വിഷ്വൽ കൾച്ചർ കാലത്തിനനുസൃ
തമായ ആകർഷണീയമായ നിറങ്ങളു
ടെ ഉപയ�ോഗം കന്നിയിലും കാണാം.
പക്ഷേ ലാളിത്യവും മിനിമ ലിസവും
കന്നിയുടെ സവിശേഷതയാണ്. പ്ര
സാദാത്മകമാണ് പ�ൊതുവേ കന്നിയു
ടെ വരകൾ. ചെറിയ സൂചകങ്ങളിലൂടെ
തന്നെ കഥയുടെ ആശയം/സന്ദർഭം/
വികാരം ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് കന്നി
ചെയ്യന്നത്. വരക്കുക എന്നതുപ�ോ
ലെ ചിലത് വരയിൽ ഒഴിവാക്കുക
എന്നതും കന്നിയുടെ പ്രത്യേകതയാ
ണ്.
രണ്ടു കഥകൾക്ക് - അജിജേഷ്
പച്ചാട്ടിന്റെ പാരലാക്സിനും ഫ്രാൻസി
സ് ന�ൊറ�ോണയുടെ അതിശയചേർപ്പി
നും കന്നി വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ ഉദാഹര
ണമായെടുക്കുന്നു.
അജിജേഷിന്റെ പാരലാക്സ്, സ്തോഭജ
നകമായ അക്രമമുള്ള ഒരു കഥയാണ്.
അച്ഛനും അമ്മയും പ്രത്യേക സന്ദർഭ
ത്തിൽ ശണ്ഠകൂടുകയും സ്വന്തം കുരുന്നി
ന്റെ ജീവൻ ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്ന
വേദനയുടെ കഥയാണ്. പക്ഷേ കന്നി
കഥയുടെ വരയെ സമീപിക്കുന്നത്
ശ്രദ്ധേയമാണ്. കഥയിലെ ഭാവം
വെളിപ്പെടാതെ വരക്കാൻ പരമാവധി
ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിപൂർവമാണ്
ചിത്രീകരണം. കഥാപാത്രങ്ങളായ
അജയനും ജനിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധ
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കന്നി എം. ന്റെ വര

ത്തിന്റെ ചിത്രം വരച്ചാണ് കന്നി
തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീടവരുടെ വഴക്കി
ന്റെ വരയുണ്ട്. വഴക്കിൽ പ�ോലും
ഇരുട്ടും, വയലൻസും ഉള്ള ചിത്രം
അല്ല. അത�ൊരു സ്റ്റെലൈസ്ഡ് ചിത്ര
മായാണ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്.
മനുഷ്യർ യാന്ത്രിക ജീവിതത്തിന്റെ പ്ര
തിനിധികളായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നതാ
യി ത�ോന്നും. അവരുടെ ഹിംസയുടെ

ഭാവം മനുഷ്യ രൂപങ്ങളിൽ വരക്കുന്നി
ല്ല. അങ്ങനെയ�ൊരു പ്രവചനാത്മകത
പലപ്പോഴും കന്നി പ�ൊളിച്ചുകളയുന്നു.
ഈയ�ൊരു ചിത്രം ഷെരീഫ് വരച്ചാൽ
അതിലെത്രത്തോളം ഇരുട്ട് ഉണ്ടാകുമെ
ന്ന് ഊഹിക്കാം.
കുഞ്ഞിനെ വരക്കുമ്പോൾ, കുട്ടിയുടെ
അരുമത്വം, കുഞ്ഞിന്റെ ഒരു കൈയും,
കയ്യിലെ കരിവളയിലും, ത�ൊട്ടടുത്ത്
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ഒരു പാവക്കുട്ടിയും മാത്രം വരച്ച്
മിനിമലിസത്തിന്റെ സാധ്യത ഉപയ�ോ
ഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ആ ജീവന്റെ നഷ്ടം,
അതിന്റെ മുകളിലൂടെ ചുവപ്പു രാശിയി
ലൂടെ വരച്ചു വക്കുന്നു. പാറുക്കുട്ടിയുടെ
മുഖം കാണാതെ തന്നെ വേദനയുടെ
ന�ോവ് ഹൃദയ'ത്തിലെത്തുന്നു.
ഫ്രാൻസിസ് നെറ�ോണയുടെ
അതിശയച്ചേർപ്പ് എന്ന കഥയുടെ
താളുകൾ തന്നെ നിറബദ്ധമായാണ്
കാഴ്ചക്ക് എത്തുന്നത്. മഞ്ഞയും ചുവപ്പും
നിറഞ്ഞ ആകർഷണീയമായ ചിത്രീക
രണസ്ഥലമുണ്ടാക്കിയാണ് കഥാപാത്ര
പരിചയം നടത്തുന്നത്.
" പൂത്തുലഞ്ഞ ബാൽസംച്ചെടികൾ
നിറഞ്ഞ മുറ്റമായിരുന്നു ലൂവി നമ്മയു
ടേത്... നീല നിറത്താൽ കുതിർന്ന
അരുണ ആലഞ്ചേരിയുടെ വര
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ജനാലകൾ.. മരണ മഞ്ഞ... ഇതു വരെ
കാണാത്ത വർണ്ണക്കൂട്ട്... "
കഥാകൃത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ
നിന്ന് ചില തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ മാത്രമെ
ടുത്താണ് കന്നി പൂരിപ്പിക്കുന്നത്. നി
റങ്ങൾ കന്നിയുടെ മ�ോട്ടിവേഷനായി
നിലക�ൊള്ളുന്നെന്ന് കാണാം. ഇക്ക
ഥയിൽ അച്ഛനും കുഞ്ഞും തമ്മിലുള്ള
സന്ദർഭവും നിറങ്ങളിലൂടെയാണ് ഭാവ
വിനിമയം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. കന്നി
യുടെ മനുഷ്യ രൂപങ്ങളെ എവിടെയും
തിരിച്ചറിയാനാകും. ചിത്രകാരിയുടെ
ഭാവനയിൽ / സങ്കല്പത്തിൽ കാണു
ന്നതെന്താണ�ോ അതാണ് കന്നി
വരക്കുന്നത്. അതു ക�ൊണ്ട് ചിത്രത്തെ
കിട്ടുന്നതിന് കന്നിയുടെ സങ്കല്പ
ത്തോട�ൊപ്പം സഞ്ചരിക്കേണ്ടി വരും.

എഴുത്തുകാരന്റെ വാക്കുകൾക്കൊപ്പം
മാത്രമല്ല, ചിലപ്പോൾ വേറിട്ടൊരു
ചിത്രവായനക്കുള്ള ആല�ോചനകൾ
പകർന്നു തരുന്നു കന്നിയുടെ ചിത്ര
ങ്ങൾ.
പാരലാക്സ് ഗുപ്തമാക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യ
ന്റെ ആക്രമണ വാസനയുടെ പ്രവചനാ
തീതമായ സ്വഭാവത്തിന്റെ കഥയാണ്.
ദർശന വ്യത്യാസം എന്ന വാക്ക്
കന്നിയുടെ വരക്കും ബാധകമാണ്..
അതുപ�ോലെ നെറ�ോണക്കഥകളിൽ
ആവർത്തിക്കുന്ന, ജൈവപരിസരങ്ങ
ളെ ഒഴിവാക്കിയാണ് കന്നി വരക്കുന്ന
ത്.
കന്നിയുടെ പ്രസാദാത്മക വർണ്ണ
ല�ോകത്തു നിന്ന് നേരെ മറുവശത്താ
ണ് അരുണ ആലഞ്ചേരിയുടെ ചിത്ര
ങ്ങൾ. 2006 ഓടെ മാധ്യമത്തിലാണ്
അരുണ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്നത്.
ന�ോവലിനും കഥക്കും കവിതക്കും
അരുണ വരക്കുന്നുണ്ട്. അരുണയുടെ
ചിത്രങ്ങളിൽ ഇരുണ്ട നിറങ്ങൾ
തുടർച്ചയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതു
കാണാം. പ�ൊതുവേ എക്സ്പ്രഷണിസ്റ്റി
ക് സ്വഭാവം നിലനിർത്തുന്നവയാണ്
ആ ചിത്രങ്ങൾ. കരുത്തുള്ള രേഖകൾ,
ഷേഡിംഗിലൂടെ അനുഭവപ്പെടുത്തുന്ന
ഘനത്വം എന്നിവ അരുണയുടെ
ചിത്രങ്ങളിൽ ഉണ്ട്. ജീവിതത്തിന്റെ
പരുക്കൻ ഭാവങ്ങളെ വരക്കുന്നതിലെ
ആഴം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും.
ഇരുൾ /വെളിച്ചം വരച്ചടയാളപ്പെടുത്തു
ന്നതിൽ പ്രത്യേകതയുണ്ട്.
മിനി പി.സി യുടെ 'ഹമ്പടി ജിഞ്ചി
ലാക്കടി മനമേ' എന്ന കഥക്ക് വരച്ച
ചിത്രങ്ങൾ ന�ോക്കാം. വ�ോയറിസ്റ്റിക്
വരന�ോട്ടങ്ങൾക്ക് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു
കഥയുടെ വരയിൽ അരുണ പുലർത്തി
യിരിക്കുന്ന ജാഗ്രത ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാ
ണ്. 'ചക്കപ�ോലെ മുലയുള്ള സ്ത്രീ' എന്ന
കഥയിലെ പ്രയ�ോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു
സ്ത്രീയുടെ ശരീരഭാവത്തെ മരത്തിന്റെ
ജൈവികതയുമായി കൂട്ടിയിണക്കുന്ന
ചിത്രം വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അരുണ.
സ്ത്രീ ശരീരത്തെ മരത്തിന്റെ ഉർവരത
യുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് വര.
ഒരാൺ പക്ഷ വരയിൽ തിരിച്ചാവാ
നാണ് സാധ്യത. സ്ത്രീയുടെ സ്ത്രൈ
ണാംശങ്ങൾ സ്ത്രീയിൽ തന്നെ വരച്ച്,
തുറിച്ച്നോട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്
അവിടെ. പക്ഷേ മരത്തിന്റെ ആത്മാ
വിലേക്ക് സ്ത്രൈണത പടർത്തി പ്ലാ
വിന്റെ വിശ്വരൂപം വരക്കുന്നു ഇവിടെ.
മാമച്ചൻ എന്ന കഥാപാത്രം നേരിടുന്ന
ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യം, പരിണതി
എന്നിവ മരത്തിൽ ആലേഖനം ചെ
യ്യപ്പെടുകയാണ്. ചില്ലകൾക്കിടയിൽ
കട്ട പിടിച്ച ഇരുട്ടിനിടയിൽ ഇലകൾ,

ജി. ഗ�ോപീകൃഷ്ണൻ

രാജേഷ് ചിറപ്പാട്

റ�ോണി ദേവസ്യ

മുഖ്ദാർ ഉദരംപ�ൊയിൽ

പ്രതീക്ഷകളടെ ചെറുകതിരുകളായി
തന്നെ ഊന്നൽ നൽകി വരച്ചിരി
ക്കുന്നു. കഥയുടെ സത്തയ പ്രതിനി
ധീകരിക്കുന്നു ഈ വരകൾ. അരുണ
ശരീരങ്ങളെ വരക്കുമ്പോഴുള്ള സവർണ്ണ
നിഷേധം ശ്രദ്ധേയമാണ്. അധ്വാനി
ക്കുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ ശരീരം
തുടർച്ചയായി അരുണയുടെ ചിത്രങ്ങ
ളിൽ കാണാം. അവയുടെ പളപളപ്പ് /
മിനുമിനുപ്പ് അല്ല, കരുത്താണ് അരുണ
വരക്കുക. കനത്ത രേഖകൾ ക�ൊ
ണ്ടുള്ള പ്രയ�ോഗങ്ങളാൽ ദാർഢ്യം
,പേശീബലം, എന്നിവ മനുഷ്യരൂപങ്ങ
ളിൽ പ്രകടമാകുന്നത് കാണാം. സ്ത്രീ
ശരീരവർണ്ണന വരുന്ന ഒരു കഥയിൽ
മാംസളശരീരത്തെ വരക്കാതിരിക്കുന്നു
എന്നിടത്ത് നിലനില്ക്കുന്ന ജനപ്രിയ
കാഴ്ചാ സംസ്കാരത്തോട് പ്രതിര�ോധിക്കു
ന്നു അരുണ.
കഥ വായിച്ച ശേഷം വരക്കേണ്ട മീ
ഡിയത്തെ കുറിച്ച് ധാരണയുണ്ടാക്കുക
പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെ വരക്കുന്ന
തിൽ വ്യത്യസ്തതകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന
ചിത്രകാരനാണ് റ�ോണി ദേവസ്യ.
നിറങ്ങൾ ധാരാളം സ്വീകരിക്കാറുള്ള,
അബ്സ് ട്രാക്റ്റ് പെയിന്റിങ്ങുകൾ
ഉപയ�ോഗിക്കാറുള്ള ചിത്രകാരനാണ്
റ�ോണി ദേവസ്യ - (ഇന്ദുമേന�ോന്റെ
കഥ ജനാഫ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള
ചിത്രങ്ങൾ ഉദാഹരണം) എന്നാൽ
ശിഹാബുദ്ധീൻ പ�ൊയ്ത്തുംകടവിന്റെ
റൂട്ട് മാപ്പ് എന്ന കഥയെ സമീപിച്ച
രീതി ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒരു സറ്റയർ
രീതിയിലുള്ള കഥയാണ് റൂട്ട് മാപ്പ്.

കന്നി.എം

വിഷ്ണു റാം

ദൃശ്യാത്മകത/ദൃശ്യ
ബിംബങ്ങൾ കഥയുടെ
സ്വഭാവമായി പ്രതിഫ
ലിക്കുന്ന എഴുത്തിന്റെ
വരയിൽ കാഴ്ചയെ നിര
ന്തരം പുതുക്കുന്ന വെല്ലു
വിളിയാണ് രേഖാചിത്ര
ണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്.
പുതിയ ദൃശ്യസംസ്കാരം
എങ്ങനെ ചിത്രണത്തെ
യും സ്വാധീനിക്കുന്നു
എന്ന ചിന്ത ഓര�ോ
വരയും നല്കുന്നു.
അതിനെ സാധൂകരിക്കും വിധമാണ്
വര. ഈ കഥയിൽ നിറങ്ങൾ വളരെ
പരിമിതമായി മാത്രമാണ് ഉപയ�ോ
ഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. രേഖകൾ ക�ൊണ്ടു
തന്നെ, വരകളുടെ ചലനം ക�ൊണ്ട്
തന്നെ ഭാവ വിനിമയം നടത്തുകയാ
ണ് റ�ോണി. എഴുത്തിലെ കാർട്ടൂണി
സ്റ്റ് ശൈലിയ�ോട് / കാരിക്കേച്ചർ
രീതിയ�ോട് പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടാണ് അത്
മുന്നോട്ട് പ�ോകുന്നത്. ഉദാഹരണ
ത്തിന് കഥയിലെ കേന്ദ്രമായ പൂച്ച
യുടെ ചിത്രം വരക്കുന്നത് ന�ോക്കുക.
എലിയെ തുരത്താൻ സർവാധികാ
രിയായി എത്തുന്ന പൂച്ചയെ പുലിയെ
പ്പോലെ വലിപ്പത്തിൽ വരക്കുന്നു.

അരുണ ആലഞ്ചേരി

അഭിലാഷ് ഹരിതം

മനുഷ്യരേക്കാൾ വലുതായി തന്നെ
പൂച്ച രേഖപ്പെടുന്നു. അതിന്റെ മുഖഭാവം
ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനുഷ്യന്റെ ഭാവത്തോടു
താദാത്മ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
വരകളുടെ ഒഴുക്ക് ആ കഥയുടെ
ചലനാത്മകതക്ക് അനുയ�ോജ്യ
മായി തീരുന്നു. ചലനം കൃത്യമായി
വരച്ചെടുത്ത ചിത്രണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ
കഥയിൽ. അമ്മദ്ക്ക, ഉലക്കയുമായി
ഓടുന്ന ചിത്രം. മറ്റൊന്ന് പൂച്ചയെ
കളയാനായി പതിനഞ്ച് വട്ടം കറക്കി,
ഒടുവിൽ ഭൂമി തന്റെ കറക്കം നിർത്തി
യില്ല എന്ന് അമ്മദ്ക്കയെ പറ്റി എഴുതു
ന്നതിന്റെ രേഖാചിത്രണം.
ല�ൊക്കേഷനറിയാതെ വഴികൾ
പലതായി പിരിഞ്ഞും പിളർന്നും
പ�ോകുന്ന തലച്ചോറിനെ/ദിക്കറി
യാത്ത മനുഷ്യനെ സൂക്ഷ്മതയ�ോടെ
വരച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ഥല സൂചനക്കായി
നമ്മൾ ഉപയ�ോഗിക്കുന്ന ല�ൊക്കേ
ഷൻ ഐക്കൺ ഈ ചിത്രത്തിൽ
കൃത്യമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു. നമ്മുടെ
ജീവിതക്രമത്തിൽ ഈ ചിഹ്നം ഇന്ന്
ഏറെ പരിചിതമാണ്. വഴി ച�ോദി
ച്ചാൽ ല�ൊക്കേഷനയക്കുകയാണ് പുതു
ശീലം. ഈ കാലത്തെ വിഷ്വൽ കൾച്ച
റിന്റെ ഭാഗമായ ഐക്കൺ പ്രതിനിധാ
നം ചെയ്യുന്ന ഇമേജ്, ചിത്രത്തെ കാല
വായന കൂടിയാക്കുന്നു.
കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ശരീരഭാഷ,
പ്രകൃതം, ഭാവങ്ങൾ, പ്രത്യേകം
ദ്യോതിപ്പിക്കാൻ റ�ോണി ശ്രമിക്കുന്നു.
ഡീറ്റെയിലിങ്ങിന് പ�ോകുന്നില്ലെങ്കിലും
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മുക്താർ ഉദരംപ�ൊയ്യിലിന്റെ വര

രാജേഷ് ചിറപ്പാടിന്റെ വര

ഓര�ോ കഥാപാത്രത്തിന്റെയും ഭാവം
ലഭിക്കുന്ന രീതി റ�ോണിയുടെ ചിത്ര
ത്തിലുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ഫ�ോട്ടോറി
യലിസവുമല്ല.
മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ,
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പ�ൊതുവേ പ�ോർട്രേയ്റ്റ് /റിയലിസ്റ്റക്
രീതിയിൽ പുതുകാല ചിത്രകാരന്മാർ
കടക്കാറില്ല. അതിന�ൊരു അപവാദ
മായി ദേശാഭിമാനിയിൽ വരക്കുന്ന
രാജേഷ് ചിറപ്പാട് മുഹമ്മദ് റാഫിയുടെ

കഥയ്ക്കു വരച്ച ചിത്രണത്തെ കാണാം.
ഈ കഥയ്ക്കു വരച്ച പ്രെഫസർ ചിത്രം.
പ്രൊഫസറുടെ പൂർവ വിദ്യാർഥികൾ
ഒത്തുചേരുന്ന കഥയിൽ, മലയാള
ത്തിൽ ധൈഷണിക സാന്നിധ്യമായി
നിലനില്ക്കുന്ന ഗുരുനാഥന്റെ സ്ഥാനം
ഉള്ള വി.സി.ഹാരിസിന്റെ മുഖമാണ്
വരക്കുന്നത്. സൂചനകളിലെ പ്രൊഫസ
റിന് ഓർമയിൽ വരുന്ന ഛായ വി.സി.
ഹാരിസിന്റേതാണ്. അതു പ�ോർട്രേറ്റ്
ചിത്രീകരണമായി മാറുന്നു. സംഭവങ്ങ
ളെ റിയലിസ്റ്റിക്കായി കാണാൻ തക്ക
വിധം ചിത്രണം കഥയെ പിന്തുടരുന്നു.
ഒരുപാട് ആളുകൾ കയറുന്ന ഓട്ടോ
റിക്ഷയുടെ ഇമേജ് ചിത്രത്തിലുമുണ്ട്.
യുക്തിയെ ബ�ോധ്യപ്പെടുത്തി റിയലാക്കു
ന്ന ഒരു തന്ത്രം. ആകർഷണീയതയല്ല,
പശ്ചാത്തലമായാണ് രാജേഷ് ചിറപ്പാട്
നിറത്തെ ഉപയ�ോഗിക്കുന്നത്.
ചന്ദ്രിക ആഴ്ചപ്പതിൽ വരക്കുന്ന,
മുഖ്താറിന്റെ വരയിൽ നിറങ്ങളുടെ
പ്രസാദാത്മകത എടുത്തു പറയണം.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിത്രണത്തിൽ സർവ
ചരാചരജാലങ്ങൾ ദൃശ്യമാകുന്നു. മനുഷ്യ
രും ജന്തുക്കളും ശലഭങ്ങളും പക്ഷികളും
മീനുകളും ഒക്കെ ഉൾച്ചേർത്ത് വരയെ
സാർവലൗകിക പ്രകൃതിയ�ോട് ചേർ
ക്കാൻ മുഖ്താർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.മുസ്ലീം
സംസ്കാരത്തിന്റെ പ്രതിനിധാനങ്ങൾ
ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.. പലപ്പോഴും
സൂഫിസ്റ്റ് കാഴ്ചകളിലെന്നപ�ോലെ
ഓജസും മസൃണതയും ആ ചിത്രങ്ങളിൽ
കാണുന്നു. മനുഷ്യരെ വരക്കമ്പോൾ
നരവംശീയമെന്നതിനേക്കാൾ ഭാവ
നാത്മകമായ ചിത്രങ്ങളാണ് മുഖ്താർ
വരക്കുന്നത്. പി.കെ പാറക്കടവിന്റെ
മിനിക്കഥകൾക്ക് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ
ഉദാഹരണമായെടുക്കാം. ചിത്രങ്ങളിലും
അനുഭവപ്പെടുന്ന ദൈവിക ഭാവം ശ്ര
ദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. അരൂപികളായി സങ്കല്പ
ല�ോകത്തെ മനുഷ്യരായി, സ്വതന്ത്രരാ
യി സഞ്ചരിക്കുന്നവരായി പലപ്പോഴും
മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ കാണുന്നു.
പ്രിന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് വരക്കുന്ന
സ്ഥലത്തിനും ലെ ഔട്ടിനും പരിമിതി
കളുള്ള ഇടമാണ് ഓൺലൈൻ വര.
പേജിന്റെ ധാരാളിത്തം / വിശാലത
ലഭ്യമല്ല. കഥയിലെ ഇഷ്ടമുള്ള ഭാഗം
വരക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം/സ്ഥലം
ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമല്ല. ഇടയിലുള്ള
ഖണ്ഡികകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വര
ക്കേണ്ടിവരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാവും.
അവിടെ വായനയുടെ രീതി വിരലുകൾ
മുകളിലേക്ക് ചലിപ്പിച്ചു ക�ൊണ്ടാണ്.
പ�ൊതുവേ വെർട്ടിക്കൽ ആയ കാ
ഴ്ചാരീതിയാണ് പ്രായ�ോഗികമാവുക.
തിരശ്ചീനമായ ഒരു പന�ോരമിക്
കാഴ്ച ഇ- ഇടത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്.
ഒരു നേർവഴിയിലൂടെ നടന്നു വരും

അഭിലാഷ് ഹരിതത്തിന്റെ വര

പ�ോലെയാണ് ഓൺലൈൻ വായനയും
കാഴ്ചയും. അക്ഷരങ്ങൾക്കിടയിലെ
സ്പേസിങ്ങും പരിമിതമാണ്. ഇതെല്ലാം
കണ്ടു ക�ൊണ്ടാണ് ഓൺലൈൻവര.
ഇന്ന് ഓൺലൈനിൽ സ്ഥിരമായും
സജീവമായി വരക്കുന്ന ഒരാളാണ് വിഷ്ണു
റാം. 'IE മലയാള'ത്തിലാണ് വിഷ്ണുവിന്റെ
വരകൾ.
രൂപങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളക്കാൾ
ഭാവ പരിസരമാണ് വിഷ്ണു കണ്ടെടു
ക്കുന്നത്. വലിയ�ൊരു കാൻവാസിനെ
നിശ്ചിത പരിധിയിലേക്ക് ഒതുക്കു
മ്പോൾ, കഥയുടെ ഭാവം നഷ്ടപ്പെടാതി
രിക്കാൻ ചിത്രകാരൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്.
വരികളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന വരകളെക്കൂ
ടാതെ സ്വതന്ത്രമായ ആശയ പ്രകാശന
വും വിഷ്ണു പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട്.
കഥാപാതങ്ങളുടെ ഡീറ്റെയിലിങ്ങ്
ഓൺലൈൻ വരയിൽ പ്രായ�ോഗിക
മല്ല. അതു ക�ൊണ്ടു തന്നെ കഥാപാത്ര
ങ്ങളുടെ മുഖം പ�ോർട്രേറ്റ് / പ�ോസ്റ്റർ
രീതിയിൽ വിശദാംശങ്ങള�ോടെ
വരക്കുന്ന രീതി പലപ്പോഴും ഒഴിവാക്കും.
വളരെ പരിമിതമായ വരയിടത്തിൽ
വിശദാംങ്ങളിലേക്ക്, കടക്കാതിരിക്കു
മ്പോഴും ആർട്ടി സ്റ്റിക്കായി വരക്കുവാനു
ള്ള ശ്രമമാണ് വിഷ്ണു നടത്തുന്നത്. കഥ
വേറെ വര വേറെ എന്ന തലത്തിൽ

വിഷ്ണുറാമിന്റെ വര

ആസ്വദിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള
ചിത്രീകരണത്തിന് നിരവധി ഉദാഹ
രണങ്ങൾ വിഷ്ണുവിന്റെ വരയിടത്തിൽ
കാണാം. വി.ദിലീപിന്റെ 'ഒളർ മാവ് '
എന്ന കഥയുടെ ചിത്രണം ഉദാഹരണ
മായി ചേർക്കുന്നു.
ഏഷ്യാവില്ലയിൽ വരക്കുന്ന
അഭിലാഷ് ഹരിതകത്തിന്റെ ചിത്ര
ണത്തിലെ സിമ്പോളിസം ശ്രദ്ധേയ
മാണ്. സാധാരണ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ
വരക്കുമ്പോൾ, കഥയിലെ ഒരു
സന്ദർഭത്തെ പെട്ടെന്ന് വരക്കുന്ന
രീതിയാണ്. എന്നാൽ കഥ വായിച്ച
അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് രൂപപ്പെടുത്തു
ന്ന ചിന്തയെ പ്രതീകവത്കരിക്കുന്ന
പ്രയത്നം അഭിലാഷിൽ കാണാം. കഥ
വായിക്കുന്നതു പ�ോലെ തന്നെ മനനം
ആവശ്യപ്പെടുന്ന വരകളാകുന്നു അവ.
ബിംബാത്മകത അഭിലാഷിന്റെ വരക
ളുടെ സവിശേഷതയാണ്.. വരകൾ/നി
റവ്യവസ്ഥ ഇതിലെല്ലാം മൗലികമായ
ഒരസ്തിത്വം സൂക്ഷിക്കാൻ ചിത്രകാരൻ
ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. വരയിലും ക�ോമ്പോ
സിഷനിലും പുതിയ പാറ്റേണുകൾ
പരീക്ഷിക്കുന്നതിലും അഭിലാഷ് ശ്രദ്ധ
പുലർത്തുന്നു. ഉണ്ണി ആറിന്റെ നടത്തം
എന്ന കഥയുടെ ചിത്രണം ഉദാഹരണ
മാണ്.

നമ്മുടെ സമകാല കാഴ്ചാ പരിസര
ത്തിൽ നിന്ന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ
മാത്രമാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത്. ദൃശ്യാ
ത്മകത/ദൃശ്യബിംബങ്ങൾ കഥയുടെ
സ്വഭാവമായി പ്രതിഫലിക്കുന്ന എഴുത്തി
ന്റെ വരയിൽ കാഴ്ചയെ നിരന്തരം പുതു
ക്കുന്ന വെല്ലുവിളിയാണ് രേഖാചിത്രണം
ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. പുതിയ ദൃശ്യസംസ്കാരം
എങ്ങനെ ചിത്രണത്തെയും സ്വാധീനി
ക്കുന്നു എന്ന ചിന്ത ഓര�ോ വരയും നല്കു
ന്നു. ഓര�ോരുത്തരും ഓര�ോ ശൈലിയു
ണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുന്നുണ്ട്. അത്
ദൃശ്യസംസ്കാരത്തെ അഭിസംബ�ോധന
ചെയ്ത മുൻകാലത്തിന്റെ തുടർച്ച തന്നെ
യായി കരുതാം. ആനുകാലികത്തിന്റെ
പ്രസാധന/ വിപണി ഇടത്തിൽ നിന്നു
ക�ൊണ്ട് സർഗാത്മകമാവുന്ന പ്രക്രിയ
യിൽ അവരവരെയും മറ്റുള്ളവരെയും
ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള ശ്രദ്ധ
വേണ്ടിവരും. വർണ്ണചിത്രങ്ങളുടെ ചി
ത്രീകരണം വന്നതിനു ശേഷം ഓര�ോ
രുത്തരും സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന
കളർ പാറ്റേൺ ഒക്കെ വ്യതിരിക്ത
ശ്രമങ്ങളായി കരുതാം. എങ്കിലും
നൈമിഷികമായ നിലനില്പ് അല്ലാതെ,
വര കാലത്തെ അതിജീവിക്കുക എന്ന
താണ് രേഖാചിത്രകാരന്റെ സമകാല
വെല്ലുവിളി.
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ഓര�ോ കാഴ്ചയും
നിരവധി കഥനങ്ങ
ളെ ഉള്ളടക്കം ചെയ്യു
ന്നു. അവരവരുടെ
ഓർമ്മകളുമായി
സംവദിക്കുന്നു. സാം
സ്കാരിക ചിഹ്നന
പ്രക്രിയയിൽ ഇടപെ
ടുന്നു. ചിത്രഭാഷയുടെ
സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര പദ്ധ
തികൾക്ക്പുറത്തു
നിന്ന് ഒരെഴുത്താൾ
കലയെ കാണുന്ന
വിധം. ചിത്രം ഇവിടെ
ഓർമ്മയെഴുത്തിന്
നിമിത്തമാവുന്നു.
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1. ഒരു മരം ദേശത്തെവരയ്ക്കുന്നു

മ

രമെന്നാൽ രമിപ്പിക്കുന്നവനാണ്.
മരത്തിന് മരണമെന്നൊരു പേർപകർ
ച്ച കൂടിയുണ്ട്. മരത്തിലെ മരണമെന്ന
ത് കാര്യമറിയാത്ത ഒരപനിർമ്മിതി
യാണ്. ഒരു വ്യാകരണപ്പിഴയാണ്.
മരണത്തിന്റെയും ഉയിർപ്പിന്റെയും
ശ്വേത മുദ്രകൾ ചൂടിയ ഒരു മരം നമുക്ക്
സ്വന്തമായുണ്ട്. മരണത്തിൽ നിന്നും
രമണത്വത്തിലേക്കുയിർത്ത ഒരു മരം.
തിളവെയിൽ രസായനം ക�ോരിക്കുടി
ച്ച് മേനി മിനുത്ത പൂവുകൾ പൂവുകളല്ല.
സഹനത്തിന്റെ അതിജീവനത്തിന്റെ
വിവർത്തന ഭാഷയാണ്. ചില്ലകൾ
അടങ്ങാത്ത രതിമൂർച്ചകളുടെ ഉടലിള
ക്കങ്ങളാണ്. ഇലകളിൽ പ്രകാശസം
ശ്ലേഷണമല്ല ഉടലടുപ്പത്തിന്റെ ആശ്ലേ
ഷങ്ങളാണ്. മരം നട്ട് മനുഷ്യനെ
ഉയിർപ്പിക്കുന്ന ഇന്ദ്രജാലം.
ചെമ്പകമെന്നാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ
പുനരുത്ഥാനം എന്നാണർത്ഥം.
ദഹനത്തിൽ നിന്നും ദാഹിച്ചുയിർത്ത
വൻ ചാർത്തിയ കാമമുദ്രണം.
ഒരു മരം
ഒരു ചില്ല
ഒരില
ഒരു പൂവ്
വീട്ടുമുറ്റത്തൊരു കാമദേവൻ ഉതിർന്നു
വീഴുന്നു.
ഒരു മരത്തെ ചുറ്റി ഇങ്ങനെയ�ൊക്കെ
പറയാമ�ോ എന്ന് ച�ോദിച്ചാൽ
ഒരു മരം ഒരു ദേശത്തിന്റെ സാംസ്ക്കാ
രിക രൂപകമാകുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന്

വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും.
വേരുകൾ വേദങ്ങളുടെ വിശുദ്ധഭൂമിക
യിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയില്ല.
ചില്ലകൾ പുരാണങ്ങളുടെ അനന്ത
വിഹായസ്സിലേക്ക് പടർന്നില്ല.
ഇലകളിൽ ഉപനിഷത്തുക്കൾ കുത്തിവ
രഞ്ഞില്ല.
ചെമ്പകം എഴുത്തറിയാത്ത പൂണൂലി
ടാത്ത പണിയെടുക്കുന്ന സങ്കടപ്പെടുന്ന
മനുഷ്യന്റെ ജന്മവൃക്ഷമാണ്. ജന്മം
ക�ൊണ്ട് വിശുദ്ധരല്ലാതെ അധ്വാനം
ക�ൊണ്ട് വിശുദ്ധരായവരുടെ അടയാള
വാക്യമാണ്. ചില മരങ്ങൾ ചില പറവ
കൾ ചില പൂമ്പാറ്റകൾ എല്ലായിടത്തും
ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു ദേശത്തിന്റെ പഞ്ചഭുത
പഞ്ജരത്തിനകത്തേ അത് തെളിയു.
ഒരു നാടിന്റെ നീർ കുടിച്ച്, വെയിൽ
കുടിച്ച്, കാറ്റു കുടിച്ച്, അത് നിറംവെക്കു
ന്നു, തിടം വെക്കുന്നു.
ചെമ്പകക്കെട്ടുകഴിഞ്ഞുലർന്ന കാമദ
ഗന്ധിയായ കാറ്റു വന്ന് അക്ഷരങ്ങളെ
മയക്കിത്തെറ്റിച്ചുക�ൊണ്ടു പ�ോവുക
യാണല്ലോ. മണം കുടിച്ച് മധു കുടിച്ച്
നാക്കുഴറുന്ന ചുവട് പിഴക്കുന്ന അക്ഷ
രങ്ങൾ. പെരിയ പെഴച്ച ഗന്ധർവ്വനെ
പ�ോലെ ഉന്മത്തരായി ലക്ഷ്യത്തി
ലെത്താതെ ഉഴറുന്നു. ചെമ്പകത്തിന്
വേണ്ടി കാത്തുവെച്ച വാക്കുകൾ വളർ
ന്ന് തിടം വെച്ച് ദൈവശാഖികകളായി
പകർന്നാടുകയാണല്ലോ.
മറ്റേതെങ്കിലും ദേശത്ത് ചെമ്പകമര
ത്തിന് ഇങ്ങനെയ�ൊരു മാരാവതാരമു
ണ്ടോ. അധികാരത്തിന്റെ തീക്കണ്ണിൽ

ചുട്ടുനീറിയ കാമൻ ഒളിവളർന്നത് ഈ
പാല�ൊളിക്കൊമ്പിലാണ്. തീവെയി
ലിൽ പരാജയപ്പെട്ടവന്റെ കാമമ�ോഹി
തങ്ങൾ ചില്ലയിൽ ചൂടി ചിരിക്കുന്ന
മരത്തെ കന്യമാർ പ്രണയത്താൽ
അനശ്വരമാക്കി. ദമമില്ലാത്ത മദങ്ങൾ
ക�ൊണ്ട് കാമിനിമാർ മദനന് വേണ്ടി
കരഞ്ഞു വിളിച്ചു. കാമനില്ലാതെ
കാമമില്ലാതെ പിന്നെന്ത് ജീവിതമെന്ന്
കണ്ടത്തിലും പറമ്പിലും പണിയെടുക്കു
ന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ തമ്മാമിൽ പറഞ്ഞു.
കാമനെത്തിരികെത്തന്നില്ലെങ്കിൽ
കന്യാചർമ്മത്തിന്റെ ചരടിൽ കെട്ടിത്തൂ
ങ്ങിച്ചാകുമെന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾ ഭീഷണി
പ്പെടുത്തി. പ്രപഞ്ചത്തിലെ പെണ്ണു
ടലിളക്കങ്ങളുടെ സമരജ്വാലയിൽ
പലയാവർത്തി അധികാരത്തിന്റെ
ആൺദൈവം വെന്ത് വെണ്ണീറായി.
കാമത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള, ഭൂമിയിലെ
ജീവന്റെ പച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പെൺ
സമരത്തിന്റെ ബലികുടീരമാണ് വീട്ടുമുറ്റ
ത്തെ ചെമ്പകമരം.
പൂക്കുരിയയുമായി പൂക്കുഞ്ഞി ചെമ്പ
കച്ചോട്ടിലെത്തി. ചൈത്രമാസത്തിലെ

തീവെയിലിൽ പാൽ തിളക്കുന്ന ശരീ
രത്തിൽ നിന്നും വെള്ളിപ്പൂക്കൾ തിള
ച്ചുതുവി. ഒരിറ്റു പച്ചയും പ�ൊടിക്കാത്ത
മീനമാസമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വസന്തമാ
സം. മാരസമീരസ്പർശമില്ലാതെ വരണ്ട്,
വെയിൽ തിന്ന് ദഹിക്കാതെ വിണ്ടു
പ�ൊട്ടിചത്തുമലച്ച ഭൂമിയുടെ ഉദാരം.
വസന്തത്തിന്റെ ത�ൊടുകുറിയണിയിച്ചു
ക�ൊണ്ട് ചെമ്പകച്ചില്ലകൾ ചിരിച്ചു.
തീവെയിലുരുക്കിയ�ൊഴിച്ച് ശുഭ്രസു
മങ്ങൾ വെയിലത്ത് ഉണക്കാനിട്ട്
ഋതുരാജൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ തന്നെ
വാസന്തം. പൂരം ന�ോറ്റ കന്യമാർ മീന
വെയിലിൽ പ�ൊള്ളിയില്ല.
തങ്ങളുയിരൂതിയുയർപ്പിച്ച കാമന്റെ
ചെമ്പക ഛായയിൽ പെണ്ണുള്ളൊഴുക്കു
കളുലർന്നു. പൂക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും
തപിക്കുന്ന മണ്ണിൽ ചെമ്പകപ്പൂക്കൾ
പ�ൊഴിഞ്ഞു. ആകാശപ്പരപ്പിൽ നിന്നും
താഴേക്ക് ചില്ലാ ജാലങ്ങൾ മന്മഥന്റെ
അസ്ഥിപഞ്ചരത്തിന്റെ നിഴൽച്ചിത്ര
ങ്ങളെഴുതി. സ്വന്തം നിഴലിലേക്ക്
പൂക്കൾ പ�ൊഴിച്ച് മരം കറുപ്പിലുള്ള
നിഴലനക്കങ്ങളെ ചായ മൂട്ടി നിറപ്പിച്ചു.

പെയിന്റിങ്ങ്: ഒ.സി.മാർട്ടിൻ

മണ്ണിൽ പുരണ്ട അനംഗരാഗങ്ങൾ പൂ
ക്കുരിയയിൽ നിറച്ച് വ്രതവതികളായ
പൂക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ വെയിലിന്റെ നീരിളക്ക
ങ്ങളിലൂടെ നടന്നു.
(തുളുനാട്ടിലെ വസന്തോത്സവമാണ്
മീനത്തിലെ പൂര�ോത്സവം. കാമദഹ
നത്തിൽ ഭൂമിയിൽ കാമമില്ലാതായ
പ്പോൾ പെണ്ണുങ്ങൾ തപസ്സു ചെയ്ത്
വീണ്ടും കാമനെ ഉയിർപ്പിക്കുന്നു.
അതാണ് നമ്മുടെ പൂരം. ചെമ്പകപ്പൂക്ക
ളിൽ കാമദേവനുണ്ടെന്ന് സങ്കൽപം)
[ദൃശ്യസൂചി: ഒ.സി. മാർട്ടിന്റെ പെയി
ന്റിങ്ങ്]

2. നാട്ടുമാങ്ങയുടെ വംശഗാഥ

വാസന്ത മഹ�ോത്സവത്തിന്റെ
മരതക മുദ്രകൾ ചൂടിയ കവിതകളിൽ
നിന്നും മാവിന്റെ നിഴൽച്ചിത്രങ്ങൾ
മുറ്റത്ത് പടർന്നു. കവിതകളുടെ മണ്ണിൽ
നിന്നും വേരുകളടർത്തി മാവുകൾ
ജീവിതത്തിലേക്ക് നടന്നു. കവിത
യുടെ ഭൂമിയിൽ നട്ടാൽ മുളക്കാത്ത
എത്രയെത്ര നാട്ടുമാവുകൾ. ഉള്ളിൽ
ഒരുപാട് സ്നേഹം ഒളിപ്പിച്ച് അപൂർ
വ്വമായി മാത്രം ചിരിക്കുന്ന പരുക്കൻ
നാട്ടുമനുഷ്യരെ പ�ോലെയാണ് നാടൻ
മാവുകളും. അതുവരെ മിണ്ടാതിരുന്ന്
ധനുമാസക്കുളിരിൽ പൂത്ത് പുഞ്ചിരി
പ�ൊഴിക്കുന്ന നാട്ടുമരം. തൂമഞ്ഞും
വെളിച്ചവും മധുവുമിറ്റിറ്റു വീഴുന്ന
മുറ്റത്തെ കാൽപ്പനിക ഭൂവിലല്ല അവർ
വളർന്നത്. മാമ്പൂവിൻ നിശ്വാസമേറ്റ്
ജീവിതമധുമാസത്തിലേക്ക് ആടിയെ
ത്തുന്ന ഊഞ്ഞാലുകൾ ഈ വൻ മര
ക്കയ്യുകളിൽ ആരും ബന്ധിച്ചില്ല. നൂറു
വെറ്റില തിന്ന് ചുണ്ടു ച�ോപ്പിച്ചു വരുന്ന
പുലരിയെ വരവേൽക്കാൻ നരകയറിയ
കവിയും സഹധർമ്മണിയും ഈ നാട്ടു
മരച്ചോട്ടിൽ വന്നില്ല. കല്ലിലും മുള്ളിലും
ക�ൊടിത്തുവപ്പടർപ്പുകളിലുമാണ് ആ
നാട്ടുമാവു മനുഷ്യർ ചവുട്ടി നിന്നത്.
കവിതയുടെ ഊഞ്ഞാലുകൾ കെ
ട്ടിയില്ലെങ്കിലും വൈല�ോപ്പിള്ളിയെ
വായിക്കുമ്പോൾ പരിഷ്ക്കാരികളല്ലാത്ത
നാട്ടുമാവുകൾ ഓർമ്മ വരും. മാവുകളെ
കവിതകളുടെ മന�ോരഞ്ജകമായ ഭൂമിക
യിലേക്ക് വൈല�ോപ്പിള്ളിയെ പ�ോലെ
പറിച്ചു നട്ട കവികൾ വേറാരാണ്!
പക്ഷേ കവിതയല്ലല്ലോ ജീവിതം.
കവിതയിൽ നിന്നും ജീവിതത്തിൽ
നിന്നും മാഞ്ഞു പ�ോയ മാവുകളെ
ഇന്നാര�ോർക്കുന്നു. ഇനി തിരിച്ചു
വരാതെ വണ്ണം മണ്ണിനടിയിലേക്കടി
യിലേക്കൊടുങ്ങിപ്പോയ മാവുകളുടെ
നാട�ോടി ജീവിതവൈവിധ്യങ്ങൾ.
ആറ്റവും ത�ോറ്റവുമില്ലാതെ വേനലിൽ
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കരിഞ്ഞുപ�ോയവർ. അവർ ജീവിത
ത്തിൽ പിഴിഞ്ഞിറ്റിച്ച മധുരങ്ങൾ.
വൈല�ോപ്പിള്ളിയല്ല, നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ഭ്രാന്തി
ന്റെ മണി കിലുക്കി കുളിയൻ ഇറങ്ങി
നടക്കുന്ന വെയിലനങ്ങുന്ന ആള�ൊഴി
ഞ്ഞ പറമ്പുകൾ. കനി മാധുര്യമുറ്റിയ
കൂറ്റൻ ചില്ലകളെഴുതുന്ന മാന്ത്രികയാ
ഥാർത്ഥ്യങ്ങളുടെ ഛായാചിത്രങ്ങൾ.
അണ്ണാക്കൊട്ടനും അടക്കാവാതിലും
ബലിക്കാക്കകളും ഉന്മത്തരായി നാവ്
കുഴഞ്ഞ് പാടുന്ന നാടൻ മധുശാലകൾ.
ഓര�ോ വഴിയും ഓര�ോ വളപ്പും ഓര�ോ
മാവ് മനുഷ്യന്റെ കാവലിലാണ്. പച്ച
മധുരൻ, പുളിയൻ, ചേര്യൻ, ചക്കരേൻ,
ഈമ്പിക്കുടിയൻ, വെള്ളരിക്കേൻ,
നീളത്താൻ, വടക്കേൻ, ചെമ്പോത്തൻ,
കുഞ്ഞിമംഗലം, പൻസാരേൻ, കടുമാ
ങ്ങ, കണ്ണി മാങ്ങ അങ്ങനെയെത്രയെ
ത്ര പേർ പകർച്ചകൾ. നാട്ടുമാവുകളുടെ
ഗ�ോത്ര ജീവിതവഴക്കങ്ങൾ. മൂക്കത്തു
മുഞ്ചും ശുണ്ഠിയുമുള്ള നാടൻ മനുഷ്യരെ
പ�ോലെയാണ് നാട്ടുമാവുകളും. ഓര�ോ
മാവിനും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച്ചയുമില്ലാത്ത
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കൃത്യമായ വ്യക്തിപ്രഭാവമുണ്ട്. ഗ�ോ
മാവിന്റെയും കപ്പമാവിന്റെയും ധാരാ
ളിത്തത്തിനകത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ
ഒറ്റതിരിഞ്ഞുള്ള നാടൻ മധുശാലകൾ.
മാവ�ോർമ്മകളില്ലാതെ പഴയകാല
ത്തെ മനുഷ്യന�ൊരു ജീവിതമില്ല.
ഓര�ോ വീട്ടിലും ഓര�ോ ഇടവഴിയിലും
മറ്റെവിടെയുമില്ലാത്ത മാവുകളുണ്ടാകും.
ഓര�ോ നാടിന്റെയും തീവെയിലിനെ
മാധുര്യമായി വിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന
രസായനശാലകൾ. മരതകക്കിങ്ങി
ണിയിൽ നിന്നും പഴുത്ത് പാകമായി
സൗഗന്ധിക സ്വർണ്ണമായി തീരുന്ന
കാലം. ധനുവിലെ രാക്കുളിൽ മ�ൊട്ടിട്ട്
മീനത്തിലെ അത്യുഷ്ണം കൂടിച്ച് മധുവൂറു
ന്ന ഋതുപകർച്ചകൾ.
തുടരാഖ്യാനം നഷ്ടപ്പെട്ട ഇതിഹാസ
കഥനം പ�ോലെ ഒരു നിഴൽച്ചിത്രം
പ�ോലും ബാക്കിയാക്കാതെ കട
ന്നുപ�ോയ കുപ്പായമിടാത്ത നാടൻ
മനുഷ്യരെ പ�ോലെ നാട്ടുമാവുകളും
വംശഹത്യയ്ക്ക് വിധേയമായി. മറ്റെവി
ടെയുമില്ലാത്ത മൂന്ന് തരം നാട്ടുമാവുകൾ

നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തുണ്ടായിരുന്നു.
നാട്ടിലെ സീരെ വളപ്പ് നിഗൂഢതൾ
പെറ്റുപെരുകിയ ഉദ്യാനമായിരുന്നു.
സി എന്നയാളെ കണ്ടവർ ചുരുക്കം.
നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ധനികനായ മാപ്പിള
പ്രമാണിയായിരുന്നു സി. ചെറുപ്പത്തി
ലെ ഏറെ അതിശയിപ്പിച്ച നാട്ടുപുരാവൃ
ത്തം പ�ോല�ൊരു മനുഷ്യൻ. അത്രയും
വിശാലമായി, സമൃദ്ധമായി പൂത്തു
കായ്ച്ച സ്വപ്നഭൂമിയായിരുന്നു സീരെ
വളപ്പ്. അതുപ�ോലെ കുട്ടിക്കാലത്ത്
സംഭ്രമപ്പെടുത്തിയ മറ്റൊരു ഭൂമിയില്ല.
ആപ്പിൾ മരങ്ങൾ (വെളുത്ത വലിയ
ചാമ്പ) സപ്പോട്ടമരങ്ങൾ, പലതരത്തി
ലുള്ള നാട്ടുമാവുകൾ. സീരെ കയ്യാല
കയറി മാങ്ങയും ആപ്പിളും എറിഞ്ഞി
ടുക എന്നത് ആകാലത്തെ ഏത് ബാ
ല്യത്തിന്റേയും അതിസാഹസികമായ
പരീക്ഷണമായിരുന്നു.
പക്ഷ ഇത�ൊന്നുമല്ല ഇടവഴിയിലേക്ക്
പടർന്ന ആയിരക്കണക്കിന് കടും
നീലയും ച�ോപ്പും കലർന്ന മാങ്ങകൾ
മുറ്റിത്തഴച്ച ചെമ്പോത്തൻ മാവായി
രുന്നു കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരേയും
ഒരുപ�ോലെ അത്ഭുതപ്പൊടുത്തിയത്.
നക്ഷത്രങ്ങൾ പൂത്ത രാത്രി പ�ോലെ
പറമ്പാകെ പടർന്ന പടുകൂറ്റൻമാവ്.
ചെമ്പോത്തിന്റെ നിറമുള്ളതുക�ൊ
ണ്ടാണ് ചെമ്പോത്തൻ മാവെന്ന്
പേർ പ�ൊലിച്ചത്. വെളിച്ചങ്ങയ�ോളം
വലുപ്പമുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് ചുവന്നു
തുടുത്ത കനി മധുരങ്ങൾ. മാങ്ങ പഴുത്തു
കഴിഞ്ഞാൽ കിളികളെക്കാൾ മനുഷ്യർ
മാഞ്ചുവട്ടിലെത്തി. അതികാലത്തു
ണർന്ന് പാക്കുമെടുത്ത് ആദ്യം മാങ്ങ
പെറുക്കാൻ കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും
ഒരു പ�ോലെ മത്സരിച്ചു.
നാട്ടിലെ നാട്ടു മാവുകളുടെ വംശ
ഹത്യയിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത്
ആയിരമായിരം മാധുര്യക്കയ്യുകൾ
വീശി ചെമ്പോത്തൻ മാവാണ്.
വീട്ടിലെ അപൂർവ്വമായ മൂന്ന് നാടൻ
മാവുകൾക്കും തുടർച്ചയുണ്ടായിട്ടില്ല.
മാങ്ങയെ കുറിച്ചല്ലാതെ മാവിനെ
കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന കാലമാകുവ�ോളം
മാവ് കാത്തുനിന്നില്ല. നാടൻ മാവുക
ളില്ലാത്ത വർത്തമാനകാലം ആരെയും
ആകുലപ്പെടുത്തുന്നില്ല. മരങ്ങളിൽ
മാവിന് മാത്രം സ്വന്തമായിരുന്ന
സാമൂഹിക ജീവിതം ഇന്നോർമ്മ
മാത്രം. മധു കനിഞ്ഞ് മനുഷ്യന്റെ
പശിയാറ്റിയ അതേ മരച്ചില്ലകൾ
വേണമായിരുന്നു വിശപ്പും ദാഹവുമി
ല്ലാത്ത ല�ോകത്തേക്ക് അവനെ യാ
ത്രയാക്കാൻ. ഊഞ്ഞാലാടി ഉല്ലസിച്ച
അതേ കയ്യുകളിൽ കിടന്നാണ് അവൻ
ദഹിച്ചു ചാരമാകുന്നത്. നാട്ടിൽ ആര്
മരിച്ചാലും അക്കാലത്ത് പച്ച മാവിന്റെ
ക�ൊമ്പ് ക�ൊത്തിയാണ് ചിതയ�ൊ

രുക്കിയിരുന്നത്. ഉത്തരമലബാർ
ജീവിതത്തിൽ മാവ�ൊരവിഭാജ്യഘടക
മായിരുന്നു. മാവിന്റെ മുകളിൽ കയറി
മാങ്ങ ഈമ്പി കുടിക്കുന്ന കണ്ണന്റെ
കയ്യിൽ നിന്നും മാങ്ങ കുറുവാട്ട് കുറുപ്പി
ന്റെ മ�ോളുടെ മേത്ത് വീണു. ജന്മിയുടെ
ശിക്ഷയെ ഭയന്ന് കാലിക്കാരൻ
കണ്ണൻ മംഗലാപുരത്തേക്ക് നാടുവിട്ടു.
മാങ്ങയുടെ മാധുര്യമ�ോർത്ത കണ്ണൻ
കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലേ
ക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. മാധുരക്കനികൾ
നിറഞ്ഞു പടർന്ന വൻമരത്തെ വീണ്ടും
വീണ്ടും കൂടിക്കണ്ടു. പക്ഷേ ജന്മിയുടെ
ചുരിക പഴുത്ത മാങ്ങ മുറിക്കുന്ന അതേ
ലാഘവത്തോടെ കണ്ണന്റെ തരുണ
ഗാത്രം മുറിച്ചെടുത്തു. ഇനിയും തിന്ന്
തീരാത്ത മാങ്ങയുടെ പുളിയും മാധുര്യ
വും ഉണ്ണിയുടെ കണ്ണീരുമുണ്ട് നമ്മുടെ
നാട്ടുപരദേവത തെയ്യത്തിൽ.
ഒളവറ മാക്കീലിനുമുണ്ട് മടിയൻ
ക്ഷേത്രപാലകന്റെ മറ്റൊരു ദൈവസാ
ന്നിദ്ധ്യം. ഒളവറയിലെ കൂറ്റൻമാവിന്റെ
തണലിലാണ് ദേവസംഗമങ്ങൾ
നടന്നത്.
മരണം വിതക്കുന്ന വർത്തമാന
ത്തിൽ പൂക്കാത്ത മരച്ചില്ലയിലിരുന്ന്
ആരാണ് പാടുന്നത്. മർത്യായുസ്സിൽ
സാരമായത് ചില മുന്തിയ സന്ദർഭ
ങ്ങൾ അല്ല, മാത്രകൾ മാത്രം. പൂവാലന
ണ്ണാരക്കണ്ണന�ോട് മാമ്പഴം തരികെന്ന്
പറയാത്തവർ വൈല�ോപ്പിള്ളിയെ
എങ്ങനെയാകും വായിക്കുക. നാട്ടു
മാവുകളില്ലാതാകുമ്പോൾ വലിയ�ൊരു
ജീവിത ദർശനം കൂടിയാണില്ലാതാകു
ന്നത്. അങ്കണത്തൈമാവിൽ ഊഞ്ഞാ
ലിലാടാത്ത പുതുകാലത്തെ മനുഷ്യർ.
ഉയിരിൻ ക�ൊലക്കുടുക്കാവുന്ന
കയറിനെ ഊഞ്ഞാലിന്റെ ജീവിതാ
ഘ�ോഷത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യു
വതെങ്ങനെ?
[ദൃശ്യസൂചി: ടി.കെ. അനിതയുടെ
പെയിന്റിങ്ങ്]

മാവ�ോർമ്മകളില്ലാതെ
പഴയ കാലത്തെ മനുഷ്യ
ന�ൊരു ജീവിതമില്ല. ഓര�ോ
വീട്ടിലും ഇടവഴിയിലും മറ്റെ
വിടെയുമില്ലാത്ത മാവുകളു
ണ്ടാകും. ഓര�ോ നാടിന്റെയും
തീവെയിലിനെ മാധുര്യമാ
യി വിവർത്തനം ചെയ്യു
ന്ന രസായനശാലകൾ.
ധനുവിലെ രാക്കുളിൽ മ�ൊ
ട്ടിട്ട് മീനത്തിലെ അത്യുഷ്ണം
കൂടിച്ച് മധുവൂറുന്ന ഋതുപകർ
ച്ചകൾ. തുടരാഖ്യാനം നഷ്ട
പ്പെട്ട ഇതിഹാസ കഥനം
പ�ോലെ, കുപ്പായമിടാത്ത
നാടൻ മനുഷ്യരെ പ�ോലെ
നാട്ടുമാവുകളും വംശഹത്യയ്ക്ക്
വിധേയമായി.

ഷ്യരുമാണ്. കരഞ്ഞ് വികൃതി കാട്ടുന്ന
ഉണ്ണികളുടെ കരച്ചിലടക്കാൻ പണ്ട
ത്തെ അമ്മമാർ മാനത്തെ തമ്പാനെ
കാണിച്ചു ക�ൊടുക്കും. അമ്മമാർ
നീലപ്പരപ്പിലെ തിങ്കൾച്ചിരിയിലേക്ക്
വിരൽ ചൂണ്ടും. വെൺമയുടെ നനുത്ത
മേനിയിലെ കറുത്ത ക�ൊമ്പുകൾ
അപ്പോൾ കൂടുതൽ തെളിഞ്ഞു വരും.
"തമ്പാന്റുള്ളിലെ ക�ൊമ്പുംപ�ോലതാ"
എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുഞ്ഞി ചിരിക്കു
കയും തമ്പാന്റെയുള്ളിൽ ദുഃഖത്തിന്റെ
നിഴൽ പടരുകയും ചെയ്യും.
ചന്ദ്രന്റെ വെളിച്ചവും ഉള്ളിലെ
കറുത്ത ദുഃഖവും പേറി തമ്പാനെന്ന
പേരിൽ കുറേ ആളുകൾ നമുക്ക് ചുറ്റിലു
മുണ്ട്. ആണുങ്ങൾക്ക് തമ്പാനെന്ന പേ
രുള്ളത് വടക്കൻ കേരളത്തിലെ ചില
സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ്. കുട്ടിക്കാലം
മുതലേ തമ്പാനെന്ന സുമുഖനായ ചെ
റുപ്പക്കാരനുമായി വലിയ അടുപ്പത്തി
ലായിരുന്നു.തമ്പാനേട്ടൻ ഒന്നാംതരം
കൈക്കോട്ടു പണിക്കാരനും
നാട്ടിലെ നല്ല പാട്ടുകാരനുമായിരുന്നു.
ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായി കണ്ട പാട്ടു
കാരനായിരുന്നു തമ്പാനേട്ടൻ.
കണ്ടത്തിലും പറമ്പിലും വെയിലു
ക�ൊണ്ട് പണിയെടുത്തിട്ടും പേരിൽ
തിങ്കൾ പ്രഭ ചൂടിയവനായതിനാൽ ആ
പ്രകാശത്തിൽ തമ്പാനേട്ടൻ കറുത്തി
ല്ല. എത്ര പ്രായമായാലും ചന്ദ്രന്റെ
തരുണശ�ോഭ തമ്പാനേട്ടന് നിത്യയൗ

പെയിന്റിങ്ങ്:: വിപിൻ ടി പാല�ോത്ത്

3. തമ്പാന്റുള്ളിലെ ക�ൊമ്പ്

കവികൾക്കും പ്രണയികൾക്കും
പ്രിയങ്കരനാണ് ചന്ദ്രൻ. ഇരുളാർന്ന
നീലത്തുറസ്സിെലെ ചാന്ദ്ര സാമീപ്യം
പലപല ജീവിത സന്ദർഭങ്ങളെയും
നനുത്ത പ്രകാശസ്പർശത്താൽ ദീപ്ത
മാക്കാറുണ്ട്. കവികൾക്കും പ്രണേതാ
ക്കൾക്കുമെന്ന പ�ോലെ കുട്ടികൾക്കും
ഏറെ പ്രിയമാർന്ന വനാണ് ചന്ദ്രൻ.
ആകാശത്ത് കയ്യെത്താവുന്ന ദൂരത്തി
രുന്ന് മ�ോഹിപ്പിക്കുന്ന കളിക്കൂട്ടുകാരന്
തമ്പാൻ എന്നൊരു വിളിപ്പേരുണ്ട്.
തമ്പാൻ ആകാശത്തിൽ ചന്ദ്രനും
മണ്ണിൽ അതേ പേരിലുള്ള കുറേ മനു
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വ്വനം പ്രദാനം ചെയ്തു. എന്തായാലും
കാണാൻ നല്ല പാങ്ങുള്ള ശരീരവും
കേൾക്കാൻ നല്ല പാങ്ങുള്ള പാട്ടും
തമ്പാനേട്ടന് സ്വന്തമായുണ്ടായിരുന്നു.
ആർച്ച് താഴ്ത്തി കിണറുണ്ടാക്കാനും
കയ്യാല ക�ോര്ന്നതിനും പുഞ്ചപ്പണി
ക്കും കാട് വയക്കുന്നതിനും അയാൾ
നാട്ടിൽ അനിവാര്യനായിരുന്നു.
കുട്ടികൾ മദിച്ചു കുളിക്കുന്ന മർത്തുംക�ൊ
ളത്തിന്റെ കരയിലായിരുന്നു തമ്പാനേ
ട്ടനും അമ്മയും താമസിച്ചിരുന്നത്.
അവരുടെ പറമ്പിൽ നിന്ന് ഓടി
വന്നാണ് കുളത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിൽ
നിന്നും താഴേക്ക് ചാടിയിരുന്നത്.
കുട്ടികളുടെ കുളിയും ബഹളവും നിയ
ന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ തമ്പാനേട്ടൻ
വന്ന് കണ്ണു മിഴിച്ച് പേടിപ്പിക്കും.
തമ്പാനേട്ടൻ അങ്ങനെയായിരുന്നു.
എല്ല് മുറിയെ കൈക്കോട്ട് പണിയെ
ടുക്കുകയും മന�ോഹരമായി പാടുകയും
ചെയ്തു. അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം
അയാൾ പുത്തില�ോട്ടേക്ക് താമസം
മാറി. പക്ഷേ തൃക്കരിപ്പൂരിലെ കണ്ടങ്ങ
ളും ത�ോടുകളും കാറ്റും മഴയും മണ്ഡലി
കൾ ഇണചേരുന്ന കാട്ടു പ�ൊന്തകളും
കളിയാട്ടങ്ങളും തമ്പാനേട്ടനെ വിട്ടുപി
രിഞ്ഞില്ല.താമസം മാറീട്ടും കൈക്കോ
ട്ട് പണിക്ക് വേണ്ടി അയാൾ പുത്തി
ല�ോട്ടു നിന്നും തൃക്കരിപ്പൂരിലേക്ക് ബസ്സു
കയറി. തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നാടിനേയും
നാട്ടാരേയും പിരിഞ്ഞിരിക്കാനയാൾ
ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
ആഫ്രിക്കൻ പായൽ മർത്തും
ക�ൊളം മൂടിയത് തമ്പാനേട്ടൻ പുത്തി
ല�ോട്ടേക്ക് പ�ോയതിന് ശേഷമാണ്.
ചുറ്റിലും മതിലുകളും വീടുകളും വന്ന
ത�ോടെ പുറത്തേക്കൊഴുകാനാകാതെ
കുളം ശ്വാസം മുട്ടി. കുളത്തിൽ നിറഞ്ഞു
പടർന്ന ചുവന്ന പൂത്താലികളെ ആഫ്രി
ക്കൻ പായലുകൾ ക�ൊന്നു കളഞ്ഞു.
സ്മരണകൾ ചീഞ്ഞഴുകിയ കുളത്തിൽ
മാലിന്യങ്ങൾ കുമിഞ്ഞു. മൂക്കുപ�ൊത്താ
തെ തമ്പാനേട്ടൻ മാത്രം കുളക്കരയിലൂ
ടെ നടന്നു.
പണിയില്ലെങ്കിലും തമ്പാനേട്ടൻ
പുത്തില�ോട്ടു നിന്നും തൃക്കരിപ്പൂരിലക്ക്
ബസ്സ് കയറി. കണ്ടത്തിലെ പണി
നാമമാത്രമായെങ്കിലും തമ്പാനേട്ടന്
പണി കുറവായിരുന്നില്ല. കൈക്കോട്ട്
പണിക്കും ജീവിതപ്പൊയ്ത്തിനുമിടയിൽ
സംഗീതമ�ൊളിപ്പിച്ച സപ്തസ്വരങ്ങൾ തു
രുമ്പെടുത്തു.എല്ലാ പാട്ടുകളും തമ്പാനേ
ട്ടൻ നിശ്ശബ്ദമായി ഉള്ളിലിരുന്ന് പാടി.
തൃക്കരിപ്പൂരിലെ കിളികളും കാറ്റും
മഴയും വെയിലും തമ്പാനേട്ടനെ
ഏറ്റുപാടി. മ�ോഹനേട്ടന്റെ ബാർബർ
ഷ�ോപ്പിൽ കയറി ഷേവ് ചെയ്തു. കണ്ണാ
ടിയിൽ തമ്പാൻ പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ കണ്ടു.
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എത്ര മന�ോഹരം അവർ പരസ്പരം
പുഞ്ചിരിച്ചു.വശ്യമായി പുഞ്ചിരിക്കുമ്പോ
ഴും തമ്പാന്റെയുള്ളിലെ കറുപ്പ് കണ്ണാടി
പ്രതലത്തിൽ തുടച്ച് കളയാനാകാത്ത
കറയായി പടർന്നു. മണമുള്ള ക്രീം
പുരട്ടി. പൗഡറിട്ടു. ക�ൊഴിയാത്ത നരക
യറാത്ത കറുത്ത മുടി നന്നായി ചീകി
യ�ൊതുക്കി. മീശ മുറിച്ചത് തൃപ്തികരം.
കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ വശ്യ
മായ പുഞ്ചിരി ബാർബർ മ�ോഹനേട്ടന്
ൽകി ബാർബർഷ�ോപ്പിൽ നിന്നും
ഇറങ്ങി. നേരം സന്ധ്യയ�ോടടുക്കുന്നു.
വേഗം നടന്നു. പുതിയ ചെരുപ്പാണ്.
വിശാലമായ പാടത്തിന് നടുവില�ൊ
റ്റപ്പെട്ട കുതിര്. കുറച്ച് തെങ്ങുകളും ഒന്നു
രണ്ട് മാവുകളും മാത്രം. പാടം വിശാ
ലമെന്നു പറഞുവെങ്കിലും മുക്കാൽ
ഭാഗവും പറമ്പായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരു
ന്നു. കുതിരിൽ നിന്നും നിലാവിനായി
ചക�ോരങ്ങൾ കരഞ്ഞു. കിഴക്കുനിന്നും
പതുക്കെപ്പതുക്കെ തമ്പാൻ യാത്ര
പുറപ്പെട്ടു. പാടവരമ്പിലൂടെ കുതിരി
ന്റെ ഇരുളിലേക്ക് നടന്നു. കുതിരിലും
വയൽപ്പരപ്പിലും തമ്പാന്റെ പുഞ്ചിരി
വെളിച്ചം വിളറിപ്പടർന്നു. കുടുതൽ പ്ര

കാരമുള്ളുകൾ കഠ�ോര
മെങ്കിലും കാരക്കോലിലെ
സംഗീതത്ത അറിയുമ�ോ?
ഓര�ോ കാരമുൾക്കമ്പിലും
സംഗീതസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെ
ന്ന് ക�ോൽക്കളിപ്പാട്ടുകാർ
പറഞ്ഞു തരും. കള്ളിമുൾ
ച്ചെടികൾ കള്ളിയങ്കാട്ട്
നീലിയെ പ�ോലെ നിലാപ്പ
രപ്പിൽ യക്ഷിച്ചിരി ചിരിച്ചു.
പക്ഷികളുടേയും വളയിപ്പാ
ന്റേയും പ�ോറ്റമ്മയാണീ
കള്ളിയക്ഷി.
കാശമാനമാകുന്തോറും ഉള്ളിലെ കറുപ്പ്
തെളിഞ്ഞുതെളിഞ്ഞു വന്നു. മാവിന്റെ
ക�ൊമ്പിൽ ഊഞ്ഞാൽ കുരുക്കിട്ടു.
കയർ ഒരു സംഗീത തന്ത്രിയാണ്.
ഊഞ്ഞാലിലുറങ്ങുന്ന ഉണ്ണിയുടെ
കനവിലക്ക് സംഗീതമ�ൊഴുകിയിറങ്ങു
ന്നത് ഈ കയറിൻ തുമ്പിലൂടെയാണ്.
മാവിന്റെ ചില്ലയിലിരുന്ന് മണ്ണിലെ
തമ്പാൻ മാനത്തെ തമ്പാനെ ന�ോക്കി.
വിണ്ണിലെ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ
കയർ തിളങ്ങി. എന്റെ കണ്ണീരാണ്
എന്റെ പ്രകാശ വട്ടത്തിനുള്ളിലെ
കറുപ്പ്. അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനാകി
ല്ല. തമ്പാൻ പറഞ്ഞു.
അയഞ്ഞ തന്ത്രിയിൽ സംഗീത

മുണ്ടാകില്ല. കയർ മുറുകണം. തുരുമ്പ്
കളഞ്ഞ സപ്തസ്വരങ്ങൾ അനന്തത
യുടെ സിംഫണിക്കായി തയ്യാറായി.
സംഗീതം നിറച്ച് വലിച്ചു മുറുക്കിയ
തന്ത്രി പ�ോലെയായിരുന്നു മാവിൻ ചില്ല
യിൽ കുരുക്കിയ കയർ.
വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുൾ ചൂഴ്ന്ന
കുതിരിൽ നിന്നും തമ്പാൻ അനശ്വര
തയുടെ പാട്ട് പാടി. ശ്രുതി ഭംഗമില്ലാ
തെ സ്വര ഭംഗമില്ലാതെ ഒരനുഷ്ഠാനം
പ�ോലെ ആ ഘനരാഗം പാടിപ്പൂർത്തി
യാക്കി. പകലിലും അസ്തമിക്കാനാ
കാതെ തമ്പാൻ ഒരു മുഴം കയറിൽ
പ്രകാശിച്ചു ക�ൊണ്ടിരുന്നു.
[ദൃശ്യസൂചി: വിപിൻ ടി പാല�ോത്തിന്റെ
പെയിന്റിങ്ങ്]

4. മുൾക്കൊമ്പിലെ സംഗീതം

മുള്ള് എത്രമന�ോഹരമായ രൂപ
കൽപ്പനയാണ്. എത്രമേൽ ഏകാഗ്രവും
സൂക്ഷ്മവും പരിപൂർണ്ണവും കർമ്മോൻമുഖ
വുമാണ് മുള്ളെന്ന കൃശഗാത്രം.
'മുറിവേൽപ്പിക്കാൻ കുടുതല�ൊന്നും
വേണ്ടെന്ന ' മുക്തകശരീരികളാണ്
മുള്ളുകൾ. മുള്ളുകൾ ഇല്ലാത്ത ഇടവഴി
കളിലൂടെയുള്ള നടത്തങ്ങൾ അത്രമേൽ
അനായസമാണ്. മുൻകരുതലിന്റെ
ഊന്നുവടികളില്ല. പരസഹായങ്ങൾ
വേണ്ട. ഒന്നും ന�ോക്കാതെ ഒര�ൊറ്റ
നടത്തമാണ്. മുള്ളുകൾ മുൻകരുതലിന്റെ
ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകളാണ്.
ഇന്ന് മുള്ളു തറഞ്ഞ് ച�ോരയിറ്റിയ
ഓർമ്മകൾ മാത്രം ബാക്കിയാകുന്നു.
കാലിൽ തറച്ച മുള്ളോർമ്മകളെ മുള്ളു
ക�ൊണ്ടെടുക്കാൻ മുള്ളു തിരയുകയാണ്.
ഭൂമഖത്തു നിന്നും തുടച്ചുമാറ്റപ്പെട്ട നാട്ടു
ജീവിതങ്ങളാണ് മുള്ളുകൾ.
പക്ഷികളും പാമ്പുകളും പേടികളൂം
സഹവസിച്ച ആവാസ സ്ഥാനങ്ങളാ
ണ്. എത്രയെത്ര മുൾക്കാടുകൾ നമ്മുടെ
നാട്ടിട വഴികളിൽ നിന്നും അപ്രത്യക്ഷ
മായി. മുൾച്ചെടികൾ ബാല്യകാലത്തെ
വല്ലാത്ത വിസ്മയങ്ങളായിരുന്നു. നാട്ടു
ജീവിതത്തിൽ മുൾച്ചെടികൾ വിദ്വേ
ഷത്തിന്റെ മുള്ളിൻ കെട്ടായിരുന്നില്ല.
മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാ
യിരുന്നു. അന്ന് മുള്ളുകൾ പറിച്ചെടുത്ത്
ആരും മുൾക്കിരിടമുണ്ടാക്കിയില്ല.
തൃക്കരിപ്പൂരിന്റെ നാട്ടുവഴികൾ മുള്ളു
കളാൽ സമൃദ്ധമായിരുന്നു. മുണ്ടമുള്ള്,
കള്ളിമുള്ള്, കാരമുള്ള്, മുരിക്ക്. മുള്ളിന്റെ
നാനാർത്ഥങ്ങളല്ല. നാട്ടുവഴികളിലെ
വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മുൾജീവിതങ്ങളാണ്.
മുണ്ടമുള്ളുകൾ തിങ്ങി നിറഞ്ഞ നീണ്ട
ഇടവഴികളിലൂടെയാണ് ഒന്നാം ക്ലാസ്സി
ലേക്ക് നടന്നത്.സ്ക്കൂളിലേക്ക് പ�ോകുന്ന
ഇടവഴിക്കരികിലെ പിത്തേന്റെ വളപ്പ്

പെയിന്റിങ്ങ്: ഇ.എൻ.ശാന്തി

കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒളിസങ്കേതമായിരു
ന്നു.നിറയെ കാരമുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ
കാട്ടുപ�ൊന്ത. സ്ക്കൂളിൽ പ�ോകാൻ മടിച്ച്
എത്രയ�ോ ദിവസങ്ങൾ കാരമുൾച്ചെടി
കളില�ൊളിച്ചു. ഓലയെഴുത്താണികളെ
ദൂരെ കളയാൻ പറഞ്ഞ, അമ്പിളിപൂങ്കല
മെയിലണിഞ്ഞ ഇടശ്ശേരിപ്പൂതത്തെ
പ�ോലെ കാരമുൾച്ചെടികൾ പ�ൊട്ടിയ
സ്ലേറ്റും കീറിയ ഒന്നാം പാഠവും
ച�ോദിച്ചു വാങ്ങി. സ്റ്റേറ്റും പുസ്തകവും
പിത്തേന്റെ വളപ്പിലെ കാരമുൾക്കാ
ട്ടിൽ മറന്നു. ഒന്നാം ക്ലാസ്സിലെ പഠനം
മുടങ്ങി. വീട്ടിൽ നിന്നും നെരത്തുമ്മലേ
ക്ക് നടക്കുന്ന നീണ്ട വഴികളിലിരുവശ
വും നീളൻ കയ്യുകളിൽ കൂർത്ത മുള്ളാ
യുധങ്ങളുമായി മുണ്ടമുള്ളുകൾ കാവൽ
നിന്നു. ആരെയും അനുസരിക്കാത്ത

താൻപ�ോരിമയുടെ, ധിക്കാരത്തിന്റെ
ശരീരഭാഷ്യവുമായി മുണ്ടമുള്ളുകൾ
പ്രക�ോപിപ്പിച്ചു. വീട്ടിൽ നിന്നും റ�ോഡ്
വരെയുള്ള വഴികൾക്കിരുവശവും സദാ
ജാഗരൂഗരായി അവർ കാവൽ നിന്നു.
പകൽസമയങ്ങളിൽ പ�ോലും നിഴലുക
ളും മണ്ഡലിയും ഇണചേർന്ന് പുളയുന്ന
മുൾവഴികളിലൂടെ നടക്കാൻ ഭയന്നു.
ഇളകിയ മൺകട്ടകളിൽ നിറയെ
മാളങ്ങളായിരുന്നു. പ�ൊൻമാനുകളും മു
ണ്ടക്കോഴികളും ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു.
പ�ൊൻമാൻ മാളങ്ങളിൽ മുട്ടകളിട്ടു. മു
ള്ളുകൾ കിളിമുട്ടകൾക്ക് കാവലിരുന്നു.
തൂവൽ കിളിർക്കാത്ത കിളി ശരീരങ്ങ
ളെ ലാളിച്ചു. മുണ്ടമുള്ളൂകൾ പാമ്പുകൾ
ക്കും പക്ഷികൾക്കും പ്രസവ രക്ഷയ�ൊ
രുക്കി. വെള്ളയും കറുപ്പും വരകളുമായി

നട്ടുച്ച വെയിലത്തും കുളിര് കായാനിറ
ങ്ങുന്ന വളയിപ്പാൻ ആരെയും പേടി
ക്കാതെ മണ്ണിൽ മയങ്ങി. ഭീഭത്സത
ഊരിയെറിഞ്ഞ കുപ്പായക്കൂടു പ�ോലെ
പാമ്പിന്റെ ഉപ്പിളികൾ വഴി മുടക്കി.
നിഗൂഢതയെ ഗർഭം ധരിച്ച നാട്ടിടവ
ഴികൾ വീർത്ത വയറുമായി ഇരുണ്ട
നിഴലുകളുടെ മുടിയഴിച്ചിട്ട് മലർന്ന്
കിടന്നു.
കൈത�ോലക്കയ്യുകളിലെ മുള്ളുകൾ
മനുഷ്യരെ പ�ോലെ പുലയനെ കുത്താ
റില്ല. നിവരുമ്പോൾ ഗന്ധർവ്വ ശയ്യയാ
യി പുലയരുടെ കൈത�ോലപ്പായകൾ
രൂപം മാറുന്നു. മുൾക്കാടിൽ വിടർന്ന
കൈതപ്പൂക്കളുടെ കാമശയ്യയാണ്
നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കണ്ട് മയങ്ങിയ പുല
യപ്പായകൾ. കാരമുള്ളുകൾ കഠ�ോരമെ
ങ്കിലും കാരക്കോലിലെ സംഗീതത്ത
അറിയുമ�ോ. ഓര�ോ കാരമുൾക്കമ്പിലും
സംഗീത സ്ഥാനങ്ങളുണ്ടെന്ന് ക�ോൽ
ക്കളിപ്പാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു തരും.
കാർന്നോന്മാർ വെറ്റിലക്കൊടികൾ
പടർത്താൻ ത�ൊടിയിൽ മുരിക്കിനെ
വെള്ളമ�ൊഴിച്ച് വളർത്തി. അവർ
പറമ്പിലെ ത�ൊട്ടാവാടിയെ ക�ൊ
ത്തിക്കളഞ്ഞില്ല. ഒറ്റ സ്പർശത്താൽ
പുളകിതയാകുന്ന കാമിനിയെ പ�ോലെ
ത�ൊട്ടാവാടികൾ പൂക്കൾ ചൂടി ജീവിത
ത്തിൽ പടർന്നു. കള്ളിമുൾച്ചെടികൾ
കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലിയെ പ�ോലെ
നിലാപ്പരപ്പിൽ യക്ഷിച്ചിരിചിരിച്ചു.
പക്ഷികളുടേയും വളയിപ്പാന്റേയും
പ�ോറ്റമ്മയാണീ കള്ളിയെക്ഷി.
നാട്ടുവഴികളിലെ മുള്ളുകളെ കുറിച്ച്
എന്നിട്ടും പാട്ടുകെട്ടാനാരും വന്നില്ല.
പാട്ടില്ലെങ്കിലും കൂർത്ത കാരമുള്ളുകൾ
ക്ക് മാത്രം ഒരു ദൈവമുണ്ട്. മുള്ളുവേ
ലിയിൽ ചിറക് കുരുങ്ങിയ തത്തയെ
പ�ോലെ ഒരു തെയ്യം. പച്ചോലയിൽ
പ�ൊതിഞ്ഞ ശരീരവുമായി കാരക്കാ
ട്ടിൽ വീണുരുളുന്ന കാരക്കുളിയൻ.
മുള്ളുകളുടെ തെയ്യം. കത്തിയെരിഞ്ഞ
കാരപ്പൊന്തകൾക്കുള്ളിൽ കാരക്കുളി
യന്റെ പ�ൊട്ടിച്ചിരികൾ മുഴങ്ങിക്കേട്ടു.
പാട്ടില്ലാത്ത ചിരികൾ മാത്രം. നാട്ടി
ടവഴികള�ൊക്കെ ടാറ് കുടിച്ച് ചത്ത
വർത്തമാനത്തിൽ മുള്ളുകളെ കുറിച്ചുള്ള
പഴംമ്പാട്ടുകൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്
പാടേണ്ടത്. അല�ോസരത്തിന്റെ
മുൾജീവിതം ആർക്കാണറിയേണ്ടത്.
കാലിൽ തറഞ്ഞ് കേറാൻ ഒരു മുള്ളു
പ�ോലും ശേഷിക്കാത്ത ഈ ഊഷര
തയിൽ മുള്ളുപുരാണം ആര�ോടാണ്
പറയേണ്ടത്?
[ദൃശ്യസൂചി: ഇ.എൻ. ശാന്തിയുടെ
പെയിന്റിങ്ങ് ]
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ക�ോവിഡ്കാലം, കല

tImhnUvImes¯
NpcpÄNn{X§Ä
സായന്ത് ആർ.എസ്.

ആൾക്കൂട്ടത്തെ
ഭയചകിതരാക്കി
ഓടിക്കുന്ന ഭീമാകാ
രനായ ക�ൊറ�ോണ
വൈറസ്; വൈറ
സിനെ പേടിച്ചു
ഓടുന്ന വലിയ
ആൾക്കൂട്ടം, മാസ്ക്
ധരിച്ച മനുഷ്യന്മാർ,
വൈറസിനെ പിടിച്ചു
കെട്ടാൻ ഇറങ്ങിയ
ആര�ോഗ്യപ്രവർത്ത
കർ, കാത്തിരിക്കുന്ന
വർ, നിസ്സഹായരാ
യവർ. ബംഗാളിലെ
പരമ്പരാഗത
സ്ക്രോൾ പെയിന്റി
ങ്ങ് ക�ൊറ�ോണക്കാല
ത്തെ അടയാളപ്പെടു
ത്തിയ വിധം.

sayanthsethika@gmail.com
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വിഡനന്തര ല�ോകത്തെ
ക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളും പ്രതീക്ഷകളും
ര�ോഗവ്യാപനത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ
പ�ൊതുചർച്ചകളിൽ ഇടം പിടിച്ചവയാ
ണ്. അടച്ചിരിപ്പുകാലത്തിനുശേഷം
തുറന്നുവരുന്ന ല�ോകത്തെക്കുറിച്ചുള്ള
പ്രതീക്ഷകൾ പല നിലകളിൽ
ഇപ്പോഴും നടന്നുവരുന്നു. കലാല�ോക
വും ഇതേ ആശങ്കകളിലൂടെ തന്നെയാ
ണ് കടന്നുപ�ോകുന്നതും. ക�ൊറ�ോണ
ഇതിന�ോടകം തന്നെ പല രീതിയിൽ
കലയിലും സാഹിത്യത്തിലുമായി
അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
അതതു ദേശങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂ
ഹിക സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച്
പല തരത്തിൽ ദൈനംദിന ജീവി
തത്തെ ഈ മഹാമാരി സ്വാധീനിച്ചു
ക�ൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുതിയതും
പഴയതുമായ പലതും പുതുക്കിപ്പണി
യുക മുതൽ പഴയതിന്റെ തിരിച്ചുവരൽ
വരെ നടക്കുന്നു. പ�ൊതു ഇടത്തിന്റെ
അടിസ്ഥാന വ്യാകരണം തന്നെ പല
രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ
ണ്. സ്വാഭാവികമായും അത് പ�ൊതു
ഇടത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ നിന്നിരുന്ന
കലയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും പുതിയ
സാധ്യതകളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ചിന്തകളി
ലേക്കും നയിക്കുന്നുണ്ട്.
ഗാലറികൾ അടഞ്ഞെങ്കിലും കല
മറ്റൊരു രീതിയിൽ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാ
റ്റ്ഫ�ോമുകളിൽ ഇതിന�ോടകം തന്നെ
ഇടങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. അതു
ക�ൊണ്ട് തന്നെ മറ്റു കലാരൂപങ്ങളെ

അപേക്ഷിച്ചു ദൃശ്യകല വേഗം തന്നെ
പുതിയ വ്യാകരണത്തെ ഉൾക്കൊള്ളു
ന്നതായും കാണാം. മഹാമാരി നമുക്ക്
പുതിയ അനുഭവമാണെങ്കിലും കലയ്ക്കും
സാഹിത്യത്തിനും വളരെ സുപരിചി
തമാണ്. പിയേറ്റർ ബ്രൂഗിലിന്റെ The
Triumph of Death” (1562-63) ഉം
എഡ്വേർഡ് മംകിന്റെ Self-Portrait
After the Spanish Flu(1919) ഉം
ഈഗ�ോൻ ശിയേലിന്റെ 'The Family'
(1918) ഉം ഇത്തരത്തിൽ മഹാമാരിക
ളെ സവിശേഷമായി രേഖപ്പെടുത്തി.
പരമ്പരാഗത കല, ഒരുപക്ഷെ, ഈ
കാലത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത്
മറ്റൊരു രീതിയിലാവാം. ബംഗാളിലെ
നയ ഗ്രാമത്തിലെ പരമ്പരാഗത
പട്ചിത്ര കലാകാരർ ക�ൊറ�ോണകാ
ലത്തെ വിശദമായി കാവ്യവും കഥയും
ദൃശ്യവും ചേർത്തവതരിപ്പിക്കുകയാണ്
പുതിയ ക�ൊറ�ോണ പട്ചിത്ര സ്ക്രോൾ
പെയിന്റിങ്ങ് സീരീസിൽ. വലിയ
തലയുള്ള, ഭീമാകാരനായ ആൾ
ക്കൂട്ടത്തെ ഭയപ്പെടുത്തി ഓടിക്കുന്ന
ക�ൊറ�ോണ വൈറസ്, വൈറസിനെ
പേടിച്ചു ഓടുന്ന വലിയ ആൾക്കൂട്ടം,
മാസ്ക് ധരിച്ച മനുഷ്യർ, വൈറസിനെ
തകർക്കാൻ ഇറങ്ങിയ ആര�ോഗ്യ
പ്രവർത്തകർ, കാത്തിരിക്കുന്നവർ,
നിസ്സഹായരായവർ അങ്ങനെ ഈ
ക�ൊറ�ോണ കാലത്തെ അതിന്റെ
എല്ലാ ഭീകരതയ�ോടും കൂടി വിശദമാ
യി അടയാളപ്പെടുത്തുകയാണ് ഈ
പെയിന്റിങ്ങുകളിൽ. മിത്തിനെയും

സ്വർണ ചിത്രകാർ
അവതരിപ്പിക്കുന്ന
ക�ോവിഡിനെ സംബ
ന്ധിക്കുന്ന പട്ചിത്ര
ഗാനം കേൾക്കാം,
കാണാം. ക്യു ആർ
ക�ോഡ് സ്കാൻ
ചെയ്യുക.

നാട�ോടിക്കഥകളെയും അനുസ്മരി
പ്പിക്കുന്നതാണ് പട്ചിത്രകഥയുടെ
അടിസ്ഥാന ഘടന. ചിത്രത്തിന�ൊപ്പം
പാട്ടിലൂടെ (Pater ഗാന) ഏതെങ്കിലു
മ�ൊരു വിഷയത്തെ അതിന്റെ ഏറ്റവും
ലളിതമായ വാക്കുകളിൽ വിശദീക
രിക്കലാണ് ഇതിന്റെ പരമ്പരാഗത
മായ അവതരണരീതി. ഏറെക്കുറെ
വ്യക്തിപരമെന്നു ത�ോന്നിക്കുന്ന
തരത്തിലുള്ള വരികളാണ് പാട്ടിൽ.
അതുതന്നെ അവതാരകർക്കനുസരിച്ചു
മാറുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 64
കുടുംബങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന അഞ്ഞൂറ�ോളം

കലാകാരടങ്ങുന്ന ചെറിയ ഗ്രാമമാണ്
നയ. ക�ോറ�ോണക്കു മുന്നേ നിരന്തരമാ
യി സന്ദർശകരുണ്ടായിരുന്ന ഇവിടെ
ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് പൂർണമായും
സന്ദർശനം നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്.
വർഷങ്ങളായി ദുർഗാപൂജ സമയങ്ങ
ളിൽ ലഭിക്കാറുണ്ടായിരുന്ന കമ്മീഷൻ
വർക്കുകളും നടക്കാനിരുന്ന പല
എക്സിബിഷനുകളും മുടങ്ങി. മറ്റുപല
സ്ഥലങ്ങളിലെയുംപ�ോലെ ഇവിടെയും
സാമ്പത്തികമായി വളരെ ദുഷ്കരമായ
അവസ്ഥയിലേക്കു നീങ്ങിക്കൊണ്ടി
രിക്കുയാണ് ഒട്ടുമിക്ക കുടുംബങ്ങളും.
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മുൻകാലങ്ങളിൽ പട്ചിത്ര
പെയിന്റിങ്ങിൽ ഹൈന്ദവ
ദൈവങ്ങളെയും മിത്തുകളെ
യും ചിത്രീകരിച്ചിരുന്നതെ
ങ്കിൽ ഇന്ന് അവ കൂടുതലും
സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളാണ്
ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. സാമൂഹിക
പരിവർത്തനങ്ങളും, തീവ്രവാ
ദവും, എയ്ഡ്സ് ബ�ോധവൽ
ക്കരണവും പ�ോലെ മറ്റനേകം
സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളും
പട്ചിത്ര പെയിന്റിങ്ങുകളിൽ
വിഷയമാവുന്നുണ്ട്. ഒരേ
വിഷയം വിവിധ രീതിയിൽ
അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതും,
കലാകാർക്കാനുസരിച്ചു ചിത്ര
ങ്ങളും വാക്കുകളും പെർഫ�ോ
മൻസ് രീതിയും മാറുന്നതും
കാണാം.
പലരും ചിത്രകല നിർത്തി മറ്റു പല
ജ�ോലികളിലേക്കും തിരിയുകയാണ്.
കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ പ�ോയിരുന്ന സമയ
ങ്ങളിൽ ആയിരുന്നു സാധാരണയായി
സ്ത്രീകൾ കലാരചനയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരു
ന്നത്. ല�ോക്ക്ഡൗൺ കാലം മുതൽ
ഇത് നിലച്ചത�ോടെ അവരുടെ സമയം
ഒട്ടുമുക്കാലും വീട്ടുകാര്യങ്ങളിലും മറ്റുമാ
യി കലാപ്രവർത്തനം മുടങ്ങിരിക്കുക
യാണ്. അതേസമയം തന്നെ സ്കൂൾ
അടച്ചതുകാരണം കുട്ടികളും പട്ചിത്ര
രചനയിലേക്കു കടന്നു വരുന്നുണ്ട്.
മറ്റുകലകളെ അപേക്ഷിച്ചു പരമ്പരാഗത
കലകൾ ക�ൊറ�ോണക്കാലത്ത് നേരി
ടുന്നത് ഇത്തരം ചില പ്രശ്നങ്ങളാണ്.
അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ കല മാത്രം ഉപ
ജീവനമാർഗ്ഗമായ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ

മമ�ോണി ചിത്രകാർ
അവതരിപ്പിക്കുന്ന
ക�ോവിഡിനെ
സംബന്ധിക്കുന്ന
പട്ചിത്ര ഗാനം
കേൾക്കാം,
കാണാം. ക്യു ആർ
ക�ോഡ് സ്കാൻ
ചെയ്യുക.

അതിജീവനത്തിന്റെ കഥകൾ കൂടി
പട്ടർ ഗാനിലൂടെ(Pater Gaan) ഇവർ
പറയുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സാമൂഹിക അക
ലത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും, ക�ൊറ�ോണ
വൈറസിൽനിന്നും അകന്നു നിൽ
ക്കാനും മാസ്ക് ധരിക്കാനും ബ�ോധ
വൽക്കരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. അവിചാ
രിതമായി വന്ന ല�ോക്ക്ഡൗണിൽ
കുടുങ്ങിപ്പോയി സ്വന്തം ദേശത്തേക്കു
മടങ്ങേണ്ടിവന്ന അനേകം ത�ൊഴിലാ
ളികളുടെ കഥകൾ കൂടി പട്ചിത്രങ്ങൾ
പറയുന്നുണ്ട്.
പട്ചിത്ര പെയിന്റിങ്ങിൽ Jarano/
Gutano, Arelatai Pata, Chauka Pata
എന്നീ മൂന്ന് സ്റ്റൈലുകളാണ് പ്രധാ
നമായുമുള്ളത്. പുരി, ക�ോണർക്,
ഭുബനേശ്വർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ
അമ്പലങ്ങളിലെ ചുവർചിത്രങ്ങളുമാ
യി പട്ചിത്രങ്ങൾക്കു സാമ്യമുണ്ട്.
മുൻകാലങ്ങളിൽ അവ ഹൈന്ദവ
ദൈവങ്ങളെയും മിത്തുകളെയും ചി
ത്രീകരിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് അവ
കൂടുതലും സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളാണ്
ചിത്രീകരിക്കുന്നത്. ചരിത്രവും രാഷ്ട്രീ
യവും സാമൂഹികവുമായ എന്തും ഇവക്കു
വിഷയങ്ങളാണ്. സാമൂഹിക പരിവർ
ത്തനങ്ങളും, തീവ്രവാദവും, എയ്ഡ്സ്
ബ�ോധവൽക്കരണവും പ�ോലെ മറ്റനേ
കം സാമൂഹിക വിഷയങ്ങളും പട്ചിത്ര
പെയിന്റിങ്ങുകളിൽ വിഷയമാവുന്നുണ്ട്.
വിശദമായ അവതരണവും ബ�ോധവൽ
ക്കരണവും കൂടിച്ചേർന്ന ലളിതമായ
ഒരു പെർഫ�ോമൻസ് ആയിട്ടാണ്
ഇത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരേ
വിഷയം വിവിധ രീതിയിൽ അവതിരി
പ്പിക്കപ്പെടുന്നതും, കലാകാർക്കാനുസ
രിച്ചു ചിത്രങ്ങളും വാക്കുകളും പെർഫ�ോ
മൻസ് രീതിയും മാറുന്നതും കാണാം.
ലളിതമായ അവതരണവും മ�ോട്ടീഫു
കളും കാഴ്ചക്കാരുമായി വേഗത്തിൽ സം
വദിക്കുന്നതുക�ൊണ്ട് തന്നെ ഏത�ൊരു
വിഷയത്തെയും പട്ചിത്ര വരക്കു ഉൾ
ക്കൊള്ളാനും ജനകീയമായി അവതരി
പ്പിക്കാനും കഴിയുന്നുണ്ട്. എളുപ്പത്തിൽ
സംവേദനക്ഷമമായ രൂപഘടനയും
കഥപറച്ചിലിന്റെ അവതരണരീതിയും
എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധ ആകർഷി
ക്കുകയും ജനകീയമാക്കുകയും ചെയ്യു
ന്നുണ്ട്. കാൻവാസിലും തുണികളിലും
ചുമരിലുമാണ് പ�ൊതുവെ പട്ചിത്ര
ങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നത്. പരമ്പരാഗതമാ
യി വീടുകൾത�ോറും കയറിയിറങ്ങി
പട്ചിത്രാവതരണം നടത്തിയാണ്
ഇവർ ഉപജീവനം നടത്തിയിരുന്നത്.
ഇപ്പോൾ അധികവും പ�ൊതുപരിപാ
ടികളിലും മറ്റു ബ�ോധവൽക്കരണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയാണ്
അവതരണം നടത്താറുള്ളത്.
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പരിഷ്കൃത സമൂഹ
ഖേ പ്പാ ബാവുല് എന്നാണ് കെ.ജി.
സുബ്രഹ്മണ്യന്
രാംകിങ്കറിനെ വിശേ
ത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്ര
ഷിപ്പിച്ചത്
.
സ്ഥല
കാലങ്ങളില് തളച്ചി
ത്തോട് രാംകിങ്കര്
ടാതെ സ്വതന്ത്രനായി പലായനം
വിമുഖത പ്രകടിപ്പിച്ചു. ചെയ്ത ഒരു കലാകാരനെ ഇതിലും
ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ
ഉചിതമായി വേറെന്ത് വിളിക്കും. വ്യവ
സ്വഭാവഘടനയില് സ്ഥയുടെ കടുംകെട്ടുകളില് മനുഷ്യനാ
കലാകാരനായ�ോ പാര്ക്കാത്ത
അയാളിലെ മനുഷ്യന് യ�ോ,
ഒരാളുടെ ജീവിതമാണ് രാംകിങ്കര്
നിലക�ൊണ്ടു. രാംകി നയിച്ചത്. രാംകിങ്കറിന്റെ ജീവിതത്തെ
ങ്കർ ബെയ്ജ് എന്ന നേരിട്ട് കാണുകയും ആഴത്തില് അറി
വിഖ്യാത കലാകാര യുകയും അടുത്തിടപ്പഴകുകയും ചെയ്തൊ
ഈ ജീവചരിത്ര രചയിതാവ്.
നെക്കുറിച്ച് ശിഷ്യനും രാളാണ്
കേവലം കലാകാരനായി മാത്രം
മുതിർന്ന ചിത്രകാര
അടയാളപ്പെടുത്താതെ ഭിന്നഭാവങ്ങള്
നുമായ എ. രാമചന്ദ്ര ഉള്ച്ചേര്ന്ന മനുഷ്യന് കൂടി ഇവിടെ
ന്റെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുക വിവരിക്കപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യന് ചിത്രകലയു
ളെ മുൻനിർത്തി ഒരു ടെആധുനിക
മഹത്തായ പ്രതീകങ്ങളില�ൊ
വായന.
ന്നായി രാംകിങ്കര് ശിരസ്സുയര്ത്തി

krishnadasperikamana18
@gmail.com

48

Nn{XhmÀ¯ 2020 Unkw_À

നില്ക്കുന്നു. രാംകിങ്കര് ബെയ്ജ്
എന്ന പ്രഗത്ഭനായ കലാകാരന്
ഒരു പുസ്തകത്തിലൂടെ ഉപേക്ഷയാം
തമ�ോവൃത്തി നീങ്ങി തിളങ്ങുന്നു. എ
രാമചന്ദ്രന് എന്ന ശിഷ്യന് ആത്മ
നിഷ്ഠതയാര്ന്ന ആഖ്യാനത്തിലുടെ
രാംകിങ്കര് എന്ന മഹാനായ കലാകാര
ന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഭിന്ന അടരുകളെ
വിവരിക്കുകയാണ്. ജീവചരിത്രങ്ങളുടെ
സാമ്പ്രദായികമാനമല്ല വിഷയപരിചര
ണത്തിനായി എ രാമചന്ദ്രന് അവ
ലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു കലാകാര
നെക്കുറിച്ച്, അയാളുടെ അനന്യമായ

കലാപരതയെക്കുറിച്ച് സൃഷ്ടികള്
വാചാലമാകുന്ന രീതിയില് രാംകിങ്കറി
ന്റെ ചിത്രങ്ങളും ശില്പങ്ങളും ഫ�ോട്ടോ
ഗ്രാഫുകളും കൂടുതലായി ഉള്പ്പെടുത്തി
ഒരു ഇന്സ്റ്റലേഷനാണ് രാമചന്ദ്രന്
ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ശില്പിയുടേയും
പെയിന്ററുടേതും മാത്രമല്ല, വിശ്രമവേ
ളകളില് മന�ോഹരമായി ബംഗാളിഗീ
തം ആലപിക്കുന്ന കലാസ്വാദകന്റെ
ബൃഹത് ചിത്രം ജീവചരിത്രത്തിലൂടെ
അനാവൃതമാകുന്നു. എ രാമചന്ദ്രന്
ഇംഗ്ലീഷില് എഴുതിയ പുസ്തകത്തിന്റെ
മലയാള പരിഭാഷ പി സുധാകരനാണ്
നിര്വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്.
രാംകിങ്കറിന്റെ വിഭിന്നമുഖങ്ങളുടെ
വിവരണമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ
പ്രത്യേകത. ശില്പിയും ചിത്രകാരനും
നാടകകാരനും ഗായകനുമ�ൊക്കെ
യായ കലാജീവിതം. കാര്ക്കശ്യവും
ഗൗരവവും നിസ്സംഗതയും കൂടിച്ചേര്ന്ന
വ്യക്തിജീവിതം. ഈ സമന്വയപ്രകൃതി
യുടെ അനാവരണമാണ് ജീവചരിത്രം.
കേവലം ജീവിതസന്ദര്ഭങ്ങള്ക്കപ്പുറം
കലാകാരന്റെ കലാസൃഷ്ടികള് കൂടി
ഉള്പ്പെടുത്തിയാണ് ജീവചരിത്രം
സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഗുരുവു ശിഷ്യനും

രാംകിങ്കര് ബെയ്ജ് എന്ന
മഹാനായ ഗുരുവിനെക്കുറിച്ച് ശി
ഷ്യനായ എ. രാമചന്ദ്രന് എഴുതിയ
കുറിപ്പുകളാണ് 'രാംകിങ്കര് : മനുഷ്യനും
കലാകാരനും'. രാംകിങ്കറുമായുള്ള
വ്യക്ത്യനുഭവങ്ങളുടെ ചെറുചെറുവിവര

രാംകിങ്കർ ബെയ്ജ് (ഫ�ോട്ടോ: പ്രദീപ ദാസ് ഗുപ്ത)

ണങ്ങളിലൂടെ അനന്യമായ ആ കലാ
പ്രതിഭയുടെ ജീവിതത്തിലേക്കും കലാ
കാരനെന്ന നിലയിലും മനുഷ്യനെന്ന
നിലയിലും ജീവിച്ച ഭിന്നപ്രകൃതികളി
ലേക്കും പുസ്തകം സഞ്ചരിക്കുന്നു.
അപൂര്ണ്ണമായ സെല്ഫ് പ�ോർട്രെയി
റ്റിൽ ആരംഭിച്ച് 1938-ല് ശാന്തിനി
കേതനില് സിമന്റും കല്ലുമുപയ�ോഗിച്ച്
നിര്മ്മിച്ച സന്താള്ഫാമിലി, 1935
ല് പണിതീര്ത്ത സുജാത, 1935 ലെ
തന്നെ ബുദ്ധ, ടാഗ�ോര് ശില്പങ്ങള്, മദര്
ആന്ഡ് ചൈല്ഡ്, ഫാദര് ആന്ഡ്
സണ്, ഫ്രൂട്ട് ഗാതേഴ്സ്, തുടങ്ങിയ ശി
ല്പങ്ങളും 'വുമണ് ഇന് പ�ോണ്ട് വിത്ത്
പാം ട്രീസ് അടക്കമുള്ള പെയിന്റിങ്ങുക

ളും രാംകിങ്കറിന്റെ ശാന്തിനികേതനി
ലെ കലാഭവന്റെയും അപൂര്വ്വചിത്രങ്ങ
ളും പുസ്തകത്തില് ചേര്ത്തിരിക്കുന്നു.
അപ്രകാരം വാക്കിനാലും വരകളാലും
രാംകിങ്കറിനെ പൂര്ണ്ണമായി വിവരി
ക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് എ. രാമചന്ദ്രന്
നടത്തുന്നത്.
ഒരു കലാകാരന്റെ ജീവചരിത്രം
ഏത് പ്രകാരമാകണം എന്നത് പ്രധാന
പ്പെട്ട ച�ോദ്യമാണ്. കലാകാരന് പരിപൂ
ര്ണ്ണമായും അയാളുടെ കലയാവുമ്പോള്
മനുഷ്യനെന്നോ കലാകാരന് എന്നോ
വേര്തിരിക്കാനാവാത്ത വിധം
ഒത്തിണങ്ങി നില്ക്കുമ്പോള് ഏത്

വിധമാണ് ഒരു വ്യക്തിയെ, ആ കാല
ഘട്ടത്തെ നാം അടയാളപ്പെടുത്തുക.
ഒരേ സമയം ഭിന്നമുഖങ്ങള് പ്രദര്ശി
പ്പിക്കുക. പലമയില് ജീവിക്കുന്ന ഒരു
മനുഷ്യന് ഭാഷയുടെ അളവുക�ോലുക
ള്ക്ക് മെരുങ്ങുകയില്ല. രാംകിങ്കര് പുല
ര്ത്തിയ രാഷ്ട്രീയനിലപാട് മെരുങ്ങാന്
കൂട്ടാക്കാത്തവന്റേതായിരുന്നു.

പ്രതിഭയുടെ പലമകള്

ജ�ോണ് ബെര്ജര് പിക്കാസ�ോയെ
ക്കുറിച്ച് എഴുതിയ വേളയില് പെപെ
യിന്റിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്.
കാലവും ദൃശ്യവും ഒന്ന് ചേരുന്ന
കലയായി പെയിന്റിങ്ങിനെ ബെര്ജര്
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1968-ൽ കലാഭവനിൽ നടന്ന ഗ്രാഫിക് വർക്ഷ�ോപ്പ്. (ഇടതുനിന്ന് ) സുഖ�ോയ് മിത്ര, സ�ോംനാഥ് ഹ�ോർ, രാംകിങ്കർ, എ രാമചന്ദ്രൻ, കെ.ജി. സുബ്രഹ്മ
ണ്യൻ, ദിൻകർ കൗഷിക്, ബിന�ോദ് ബിഹാരി മുഖർജി എന്നിവർ.

ആധുനിക ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയരായ കൊകാര

പരിഭാഷ: പി.

എ. രാമചന്ദ്രൻ

ഒരു ശിഷ്യന്റെ
ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ

രാും കിങ്കർ

എ. രാമെന്ദ്രൻ

ന്ാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു രാും കിങ്കർ വൈജ് (1906-1980).
പശ്ിമ ബുംഗാളിലെ ശാന്ിനിദ്കതനിലുള്ള കൊഭൈ
നിൽ അദ്ദേഹും നിർമ്ിച്ച ശില്പങ്ങൾ പബ്ളിക് ആർട്ിന്
അദ്ദേഹും നല്ിയ അൈിസ്മരണീയമായ സുംഭാൈനകൾക്്
ഉദാഹരണമാണ്. ആ ലബാഹീമിയൻ ജീനിയസ്ിലന
കുറിച്ച് ധാരാളും എഴുതലപെട്ിട്ടുലടെങ്കിലുും അതിൽ ഭൂരി
ഭാഗവും അദ്ദേഹത്ിലറെ ൈത്യക്ിത്വലത് ഒരു തരത്ിൽ
ഇതിഹാസ കഥദ്പാലെ ആൈിഷ്ക്രിക്കുകയാണ്
ലെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ എ. രാമെന്ദ്രൻ രാും കിങ്കലറന്ന
ൈത്യക്ിദ്യയും കൊകാരദ്നയും അദ്ദേഹത്ിലറെ അനിത
രസാധാരണമായ ൈത്യക്ിത്വലത്യും തീർത്ും ആധികാ
രികവും സതത്യസന്ധവമായാണ് ആൈിഷ്ക്രിക്കുന്നത്.
മഹാനായ ആ കൊകാരലറെ ജീൈിതത്ിൽ നിന്നുള്ള
െിന്തുകളും സർഗ്ഗപ്രക്ിയയലെ സൈിദ്ശഷതകളും കൊ
ഭൈനിലെ അദ്ദേഹത്ിലറെ അധേത്യാപനരീതിയലമലാും
അനർഗ്ഗളമായ ഒരു പ്രൈാഹും ദ്പാലെ ഇൈിലെ ആൈി
ഷ്ക്രിക്ലപെടുന്നു. ഈ അനുസ്മരണും ഇന്ത്യൻ കൊെരി
ത്രപഠനത്ിന് ഏലറ ൈിെലപെലട്ാരു മുതൽക്കൂട്ാലണന്ന്
പറദ്ഞേ മതിയാവൂ.
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എ. രാമചന്ദ്രൻ
രാം കിങ്കർ: മനുഷ്യനും കലാകാരനും

കാണുന്നു. മനസ്സിലാണ് ഇവ ആദ്യം
ഒന്നുചേരുന്നത്. പതിയെ അത് ദൃശ്യ
തയിലേക്ക് പരാവര്ത്തനം ചെയ്യപ്പെടു
രാം കിങ്കർ:
ന്നു. കാലത്തിന്റെയും ദൃശ്യത്തിന്റെയും
മനുഷ്യനും കലാകാരനും
കൂടിച്ചേരല് എന്നാല് സാന്നിധ്യവും
എ. രാമചന്ദ്രൻ
അസാന്നിധ്യവും തമ്മിലുള്ള സം
വാദമാണെന്ന് ബെര്ജര് എഴുതുന്നു.
നാം എല്ലാം ഈ സംവാദത്തിലാണ്
ജീവിക്കുന്നത്. ഈ അഭാവത്തെ,
ശൂന്യതയെ,അദൃശ്യതയെ കലാകാരന്
തെളിയിച്ചെടുക്കുന്നു. അതുവരെ കലാ
കാരന്റെ ന�ോട്ടം ചെല്ലാത്ത അദൃശ്യ
ഇടങ്ങള്ക്ക് രൂപം നല്കാനാണ് രാം
കിങ്കര് ശ്രമിച്ചത്. തന്റെ കലാജീവിതം
മുഴുവന് അയാള് അതിനായി വിനി
യ�ോഗിച്ചു.
സാധനസാമഗ്രികളും,കുട്ടികളും,വ
ളര്ത്തുപട്ടിയുമായി ഒരു ഗ്രാമത്തില്
നിന്നും മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പലായനം
ചെയ്യുന്ന 'സന്താള് കുടുംബം ' എന്ന
ശില്പം മഹാബലിപുരത്തെയും ക�ൊ
ണാര്ക്കിലെയും ശില്പഭംഗികളെ
അനുസ്മരിപ്പിക്കും എന്ന് രാമചന്ദ്രന്
അഭിപ്രായപ്പെടുന്നുണ്ട്. രാംകിങ്കറി
ന്റെ അഭിരുചികളെ സംബന്ധിച്ച
ആല�ോചനയാണിത്. ആ മനുഷ്യ
ന്റെ പ്രതിഭയുടെ പലമയിലേക്കുള്ള
ചവിട്ട്പാലമാണിത്. അത�ോട�ൊപ്പം
പ്രതിഭയെ നിര്ണ്ണയിക്കുന്നതിനും
വികസിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ
പരിസരം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും രംകിങ്കര്
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പരിഭാഷ: പി.

സുധാകരന്

കേരള ലളിതകലാ
അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച
'രാംകിങ്കർ ബെയ്ജ്: മനു
ഷ്യനും കലാകാരനും' എന്ന
ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പുറംചട്ട
രാംകിങ്കർ
ബെയ്ജ്: എ പേ
ഴ്സണാലിറ്റി സ്റ്റഡി'
ഋത്വിക് ഘട്ടക്കിന്റെ
ഡ�ോക്യുമെന്ററി
കാണാം. ക്യു. ആർ.
ക�ോഡ് സ്കാൻ
ചെയ്യുക.

തന്റെ ആത്മാവിനെ വലുതാക്കി. കല്ലും
സിമന്റും ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് അയാള് ശി
ല്പങ്ങള് തീര്ത്തത്. 'സന്താള് കുടുംബം
' വിനിമയം ചെയ്യുന്ന രാഷ്ട്രീയസൗന്ദ
ര്യശാസ്ത്രത്തെ രാമചന്ദ്രന് വിവരിക്കു
ന്നുണ്ട്.
''ഉയര്ന്ന നെറ്റിത്തടവും എഴുന്നു
നില്ക്കുന്ന കവിളെല്ലുകളും നീണ്ട
കഴുത്തുമുള്ള സന്താളുകളുടെ മുഖലക്ഷ
ണവും അതുപ�ോലെ തന്നെ അവരുടെ
വലിഞ്ഞുമുറുകിയ ശരീരവും സൂക്ഷ്മമാ
യി നിരീക്ഷിച്ച കിങ്കര്ദായുടെ ഈ
ശില്പം ആ മണ്ണിന്റെ മക്കളുടെ അന്ത
സ്സത്തയും ലാവണ്യവും പ്രതിഫലിപ്പി
ക്കുന്നു. '' ഒരു കലാനിരൂപകന്റെയും
കാഴ്ച്ചക�ോണിലൂടെയും ഒരു ശിഷ്യന്റെ
ആത്മാംശം കലര്ന്ന ന�ോട്ടപ്പാടിലൂടെ
യും എ. രാമചന്ദ്രന് രാംകിങ്കറിനെയും
കലാസൃഷ്ടികളെയും ന�ോക്കുന്നുണ്ട്.
ശില്പിയും പെയിന്ററുമായ രാംകിങ്കര്
മാത്രമല്ല രാമചന്ദ്രനിലൂടെ അനാവൃത
മാകുന്നത്. അഭിനേതാവും ഗായകനും
കൂടിയാണ്. ഒരു മനുഷ്യന് അനേകം
മനുഷ്യരുടെ ആവാസസ്ഥാനമാകുന്നു.
ഋതുസഞ്ചാരങ്ങള്ക്കനുസൃതമായി
അയാളില് ഭിന്നഭാവങ്ങള് പൂക്കുന്നു.
''സംഗീതത്തോടുള്ള കിങ്കര്ദായുടെ
ആവേശം വളരെ ആഴത്തിലുള്ളതായി
രുന്നതിനാല് തന്നെ ഞാന് പാടുന്നത്
കേട്ടിരിക്കുമ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ
മുഖം നിലാവുള്ള ആകാശം പ�ോലെ

ദീപ്തമാകുമായിരുന്നു. '' രാം കിങ്കര്
പ�ൊടുന്നനെ ആലപിക്കുന്ന ബാവുലി
നെയും ബട്ടിയാലിയെയും രാമചന്ദ്രന്
ഓര്മ്മിക്കുന്നു. ടാഗ�ോറിന്റെ 'ഷെയ്
ബാല�ോ ഷെയ് ബ�ോല�ോ ' എന്ന തീവ്ര
വിഷാദം വമിക്കൂന്ന ഗാനം ടാഗ�ോര്
സംഗീതത്തോടുള്ള അകല്ച്ചയിലും
രാം കിങ്കര് ആലപിക്കുമായിരുന്നു.
ഒരാളിന്റെ പ്രിയ സംഗീതം ആ വ്യ
ക്തിയുടെ മാനസികസഞ്ചാരത്തിന്റെ
ലഘുലേഖയാവാറുണ്ട്. പാട്ടിന�ോടുള്ള
ഇഷ്ടം നമ്മളിലെ പല ഘടകങ്ങളെയും
അനാവരണം ചെയ്യുന്നു. ആ നിലയില്
രാം കിങ്കറിലെ പാട്ടുകാരനിലേക്കും
എ രാമചന്ദ്രന് വെളിച്ചം വീശുന്നു
ണ്ട്. ഉസ്താദ് ഫയാസ് ഖാനിലേക്കും
ആമ�ോദം പൂണ്ട് ചെല്ലുന്ന പ്രകൃതമായി
രുന്നു രാം കിങ്കറിന്റേത്. ശില്പങ്ങളിലും
പെയിന്റിങ്ങുകളിലും അയാള് സംഗീത
ത്തെ ഉരുക്കി ചേര്ത്തപ്പോഴും അതിനെ
വേറിട്ട സത്തയായി മനസ്സിലാക്കി.
സുധീര് ഘ�ോഷിന്റെ നാടകത്തില്
ഇടപെട്ടതിന് സംഘര്ഷമുണ്ടാവുകയും
സുധീര് ഘ�ോഷുമായുള്ള സൗഹൃദം
തന്നെ ഇല്ലാതായ സംഭവം രാമചന്ദ്രന്
വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭിന്ന കലാരൂപ
ങ്ങള�ോടുള്ള സാധര്മ്മ്യവും പ്രേമവും
വിവരിക്കുന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളാണവ. സംഗീ
തത്തിനു ശേഷം അഭിനയത്തോടാണ്
അദ്ദേഹത്തിന് താത്പര്യമുണ്ടായിരു
ന്നത്. രാം കിങ്കറിലെ കലാപ്രതിഭ രം
ഗവേദിയുടെ സജ്ജീകരണ വേളയില്
ഉയര്ന്നു കണ്ടു. പ്രകാശക്രമീകരണത്തി
ല് അങ്ങേയറ്റം ആ മനുഷ്യന് ശ്രദ്ധാലു
വായിരുന്നു.

കലാകാരനും മനുഷ്യനും:
ഇരുകരകള്

പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിന്റെ രീതി
ശാസ്ത്രത്തോട് രാംകിങ്കര് വിമുഖത
പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്വഭാ
വഘടനയില് അയാളിലെ മനുഷ്യന്
നിലക�ൊണ്ടു. 'ഹാര്വെസ്റ്റര് ' , 'സന്താള്
കുടുംബം ' , 'സന്താള് ഫാമിലി (പെയി
ന്റിങ്ങ് ) ', 'വുമണ് ഇന് പ�ോണ്ട് വിത്ത്
പാം ട്രീസ് ' തുടങ്ങിയ സൃഷ്ടികള് ഈ
മന�ോഘടനയുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളാണ് .
ബംഗാളിലെ ഗ്രാമീണരായ മനുഷ്യരു
മായും സന്താളുകളുമായാണ് രാംകിങ്കര്
ഹൃദയൈക്യം പുലര്ത്തിയത്. ആ
ആത്മബന്ധം അദ്ദേഹത്തിലെ ഉയര്ന്ന
മാനവവാദിയുടെ നിദര്ശനമാണ്. ആ
മാനവികതയാണ് കലാസൃഷ്ടികളി
ലെല്ലാം പ്രകടമാകുന്നത്. കാര്ക്കശ്യ
ത്തിനിടയിലും സ്ഫുരിച്ച സ്നേഹത്തെ എ
രാമചന്ദ്രന് വിവരിക്കുന്നുണ്ട്.
'' കിങ്കര് ദാ അവരെ സംബന്ധിച്ചിട
ത്തോളം ബ�ൊഹീമിയിന് കലാകാരന്റെ
മൂര്ത്തിരൂപമായിരുന്നു. വാന്ഗോഗിനെ

ടാഗ�ോറിന്റെ ശില്പനിർമ്മാണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന രാംകിങ്കർ

പ�ോലുള്ള മഹാപ്രതിഭയെ സംബന്ധി
ച്ച് അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടായ കാല്പ
നിക ചിത്രത്തിന് തീര്ത്തും ഇണങ്ങു
ന്നതായിരുന്നു കിങ്കര് ദാ. ''
തന്നില് തന്നെ നിലക�ൊണ്ട ഒരു
ചിത്രകാരനായിരുന്ന രാം കിങ്കര്.
വ്യക്തിയും സമൂഹവും തമ്മില് നില
നില്ക്കുന്ന സംഘര്ഷത്തെ അതിന്റെ
ഉയര്ന്ന അളവില് അയാള് അനുഭവി
ച്ചു. ഈ സംഘര്ഷം കലാകാരനും മനു
ഷ്യനും തമ്മിലുണ്ടൊയിരുന്നു. ഒരാള്
എന്താണ�ോ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതിന്
വിപരീത ദിക്കില് നിലക�ൊള്ളുന്ന
സമൂഹത്തെ കേസരി ചങ്ങമ്പുഴയെക്കു
റിച്ച് എഴുതുന്ന വേളയില് വിവരിക്കു

ന്നുണ്ട്. സമൂഹവുമായി സംഘര്ഷത്തി
ലേര്പ്പെട്ട കലാകാരന്മാരുടെ അവസ്ഥ
സമാനമാണ്.
ശരീരത്തെ തളര്ത്തിയ മദ്യപാ
നത്തിനിടയിലും ഷീല ധര് പാടുന്ന
തിന്റെ സ്കെച്ചുകള് എടുക്കുന്ന രാം
കിങ്കറിനെ എ രാമചന്ദ്രന് വിവരിക്കു
ന്നുണ്ട്. മനുഷ്യനിലെ സംഘര്ഷങ്ങള്
കലാകാരനിലേക്കും വ്യാപിക്കുന്നതു
പ്രകടമാകുന്ന സന്ദര്ഭമാണത്. വ്യ
ക്തിയും കലാകാരനും ഒരു ബിന്ദുവില്
യ�ോജിക്കുന്ന ഇടം. ആ നിലയില് ഒരു
കലാകാരന്റെ പലമകളുടെ സൂക്ഷ്മമായ
അവതരണമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.
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ക�ോവിഡ്കാലത്ത്
കലാല�ോകവും
ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥ
യിലായിരുന്നു. സി
നിമാവ്യവസായവും
ചിത്ര-ശില്പകലകളും
ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിയും
രംഗകലകളും അനു
ഷ്ഠാനകലകളുമെല്ലാം
പ്രതിസന്ധിയെ അഭി
മുഖീകരിച്ചു. എങ്കിൽത
ന്നെയും ഏകാന്തതയു
ടെ തുരുത്തിലകപ്പെട്ട
ചിത്രകാരന്മാരും ശിൽ
പികളും ലഭ്യമായ ഭൗ
തികസാഹചര്യങ്ങൾ
പരമാവധി പ്രയ�ോ
ജനപ്പെടുത്തി കലാ
വിഷ്കാരങ്ങൾക്ക്
നവഭാവുകത്വം നൽകി
പുത്തൻ കലാശീലങ്ങ
ളാൽ സ്വയം സജ്ജ
മാവുകയായിരുന്നു.
അത്തരമ�ൊരു ക�ോവി
ഡ്കാല ഓൺലൈൻ
ചിത്രപ്രദര്ശനത്തെക്കു
റിച്ചുള്ള വിചാരം.
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ഡി ജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യ

യുടെ ക�ൊടുങ്കാറ്റിൽ കാഴ്ചയുടെ
ശീലങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.
ക�ോവിഡ്കാലത്തെ കലാവിഷ്കാ
രങ്ങൾ പരിപുഷ്ടമായെങ്കിലും കലാ
സൃഷ്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള
ഗ്യാലറി സംവിധാനങ്ങൾ അപ്ര
സക്തമായി. ഇത്തരം പ്രതികൂല
സാഹചര്യങ്ങളെ അതിജീവിച്ചുക�ൊ
ണ്ടാണ് ഓൺലൈൻ ചിത്രപ്രദർശ
നങ്ങൾക്ക് പൂർവാധികം പ്രചാരം
സിദ്ധിച്ചത്.
നവമാധ്യമരംഗത്ത് തരംഗംസൃ
ഷ്ടിച്ച പ്രിയാ മന�ോജ്‘പ്രയത്നം’
എന്ന ശീർഷകത്തിൽ സംഘടിപ്പി
ച്ച ഓൺലൈൻ ചിത്രപ്രദർശനം
വ്യത്യസ്ത കാരണങ്ങളാൽ ശ്രദ്ധി
ക്കപ്പെട്ടു. ആഗ�ോളപ്രതിഭാസമായ
ക�ോവിഡ് വ്യാപനത്തെ വിഷയ
മാക്കിയ ചിത്രസൃഷ്ടികൾക്കൊപ്പം
തെരഞ്ഞെടുത്ത മറ്റ് ചിത്രങ്ങളും
പ്രദർശനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി
യിരുന്നു. ദിവസേന ഒരുചിത്രം
എന്നക്രമത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ
25 ന് ആരംഭിച്ച ചിത്രപ്രദർശനം
ഒക്ട�ോബർ 24ന് അവസാനിക്കു
മ്പോൾ 30 ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദർശനം
പൂർണ്ണമായി. കേരള ലളിതകലാ
അക്കാദമി ചെയർമാൻ നേമം
പുഷ്പരാജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച
ഈ ഓൺലൈൻ ചിത്രപ്രദർശനം
എണ്ണായിരത്തോളം പ്രേക്ഷകർ
ആസ്വദിക്കുകയുണ്ടായി.

ഓൺലൈൻ ചിത്രപ്രദർശനം ഒരു
നവീനാശയമാണെന്ന് അവകാശപ്പെ
ടാനാവില്ല. നിരവധിപ്പേർ നവമാധ്യമ
സങ്കേതങ്ങൾ വിനിയ�ോഗിച്ചുക�ൊണ്ട്
ല�ോകത്താകമാനം പ്രദർശനങ്ങൾ നട
ത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ക�ോവിഡ്കാ
ലത്ത് ഒറ്റപ്പെട്ട ജീവിതസാഹചര്യങ്ങ
ളിൽ 30 ദിവസം നീണ്ട ഓൺലൈൻ
ചിത്രപ്രദർശനം വിജയകരമായി
പൂർത്തിയാക്കിയതാണ് പ്രിയാ മന�ോ
ജിന്റെ പ്രസക്തി. സൗമ്യമായി പെയ്തിറ
ങ്ങിയ വർണചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അവ
ഓര�ോന്നും.
ഗ്യാലറിയിലെ നിശ്ചിത സമയ
പരിധിക്കുള്ളിലെ ചിത്രപ്രദർശ
നത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി
ദൃഷ്ടാവിന്റെ ഇംഗിതത്തിനനുസരിച്ച്
ലഭ്യമായ ഏതുസമയത്തും ചിത്രാസ്വാ
ദനം സഫലമായതാണ് പ്രത്യേകത.
പ്രദർശനം സമാപിച്ചാലും വീണ്ടും
കാണാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നു.
ഗ്യാലറി സംവിധാനത്തിന്റെ പരിമി
തിയും വ്യക്തിനിഷ്ടാസ്വാദനവുമാണ്
ഇത് ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത്. ഓൺലൈൻ
ചിത്രപ്രദർശനത്തിലൂടെ ചിത്രകാരി
യുമായി ആർക്കും സംവദിക്കാനും
ആശയവിനിമയത്തിനും അവസരം
ലഭിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ അകന്നുനിന്നു
ക�ൊണ്ട് പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടാനുള്ള
കണ്ണിയായി ഓൺലൈൻ ചിത്രപ്രദർ
ശനം പരിണമിക്കുന്നു.
അതിദാരുണവും പൈശാചികവു
മായ രണ്ടുതരം ദുരന്തങ്ങളാണ് ല�ോകം

അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. പ്രധാനമാ
യും പ്രകൃതിനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങളും
മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങളുമാണവ.
ഓഖി പ്രളയദുരന്തം, ചുഴലിക�ൊടുങ്കാറ്റ്,
അഗ്നിപർവതസ്ഫ�ോടനം എന്നിവ
പ്രകൃതിനിർമ്മിതങ്ങളാണ്. ഇവ ഏറെ
ക്കുറെ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെയ�ോ പ്രദേശ
ത്തിന്റെയ�ോ മാത്രം ജനജീവിതത്തെ
ബാധിക്കുന്ന പൈശാചിക താണ്ഡ
വങ്ങളാണ്. ല�ോകമഹായുദ്ധങ്ങൾ,
ആണവായുധങ്ങൾ, വിഷവാതകദുര
ന്തങ്ങൾ, ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ, വിമാ
നാപകടങ്ങൾ, വെടിക്കെട്ട് ദുരന്തം
എന്നിവയാണ് മനുഷ്യനിർമ്മിത
ദുരന്തങ്ങൾ. ഇവയും ഒരു രാജ്യത്തെയ�ോ
പ്രദേശത്തെയ�ോമാത്രം ബാധിക്കുന്ന
ഭീഭത്സമായ വിപത്തുകളാണ്.
പ്രകൃതിദൃശ്യങ്ങളിൽനിന്നെല്ലാം
തികച്ചും വ്യത്യസ്തവും ദീർഘകാല
പരിണാമിയുമായിരുന്നു ക�ോവിഡ്-19
എന്ന മഹാമാരിയുടെ വ്യാപനം. അത്
ആഗ�ോളവ്യാപകമായി ജനജീവിത
ത്തെയും ആവാസവ്യവസ്ഥകളെയും
സാമ്പത്തികരംഗത്തെയും തകിടംമറി
ക്കുകയായിരുന്നു. മഹത്തരമായി നാം
വച്ചുപുലർത്തിയിരുന്ന വിശ്വാസപ്രമാ
ണങ്ങളും പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങളും ജീവിത
ശൈലികളും മറ്റും അപ്രസക്തമായി.
ആഗ�ോള മാനവികതയ്ക്കുനേരെയു
ണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തനിവാര
ണം ലക്ഷ്യമാക്കി യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാന
ത്തിലുള്ള സംഘടിത പ്രതിര�ോധമാണ്
നാം ക�ോവിഡ്കാലത്ത് ദർശിച്ചത്.
ഇതര സമാനരംഗങ്ങളെപ�ോലെ
കലാല�ോകവും ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയി
ലായിരുന്നു. സിനിമാവ്യവസായവും
ചിത്ര-ശില്പകലകളും ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി
യും രംഗകലകളും അനുഷ്ടാനകലകളു
മെല്ലാം പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരി
ച്ചു. എങ്കിൽതന്നെയും ഏകാന്തതയുടെ
തുരുത്തിലകപ്പെട്ട ചിത്രകാരന്മാരും
ശിൽപികളും ലഭ്യമായ ഭൗതികസാഹ
ചര്യങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയ�ോജനപ്പെടു
ത്തി കലാവിഷ്കാരങ്ങൾക്ക് നവഭാവു
കത്വംനൽകി വർത്തമാനകാലത്തിന്റെ
പുത്തൻ കലാശീലങ്ങളാൽ സ്വയം
സജ്ജമാവുകയായിരുന്നു.
യുദ്ധക്കെടുതിയുടെ ഭീകരവും
പൈശാചികവുമായ താണ്ഡവത്താൽ
സ്വയം സ്റ്റുഡിയ�ോയ്ക്കുള്ളിൽ ഏകാ
ന്തവാസമനുഷ്ടിച്ചുക�ൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ച
കലാവിഷ്കാരങ്ങളിൽ ചിലത് ല�ോക
പ്രശസ്തമായതും നാം ഇവിടെ സ്മരിക്കേ
ണ്ടതുണ്ട്. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചി
ത്രകലയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച പാബ്ലോ
പിക്കാസ�ോ (1881-1973)യുടെ ഗ്വയർ
ണിക്ക എന്ന മാസ്റ്റർപീസ് അത്തര
ത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നു. 1936-ൽ

പ�ൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട സ്പാനിഷ് ആഭ്യന്ത
രയുദ്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ
സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ഗ്വയർണിക്ക. തനിക്ക്
ആത്മബന്ധമുള്ള ഗ്വയർണിക്ക നഗരം
ഫ്രാങ്കോയുടെ പട്ടാളം ബ�ോംബിട്ടു
തകർത്തപ്പോൾ തന്റെ ആത്മന�ൊ
മ്പരങ്ങൾ പിക്കാസ�ോ കാൻവാസ്
പ്രതലത്തിൽ പകർത്തിയതാണ്
പ്രസ്തുതചിത്രം. യുദ്ധക്കെടുതിക്കെതി
രെയുള്ള ഒരു ചിത്രകാരന്റെ അത്യന്തം
ശക്തമായ പ്രതിഷേധപ്രതീകമായി
ഗ്വയർണിക്ക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടു. 7.7 ഃ 3.5 മീറ്റർ
അളവിലുള്ള ഈ കാൻവാസ്ചിത്രം
1937 ജൂൺ 15 ന് പൂർത്തിയാക്കി.
പിക്കാസ�ോ ഒരിക്കലും വിൽക്കപ്പെടാ
നാഗ്രഹിക്കാത്ത പ്രസ്തുത ചിത്രത്തിന്
1980 കാലഘട്ടത്തിൽ 33 ക�ോടി രൂപ
വിലമതിച്ചിരുന്നു. മാൻഡ്രിനിലെ
വ്രാദ�ോ മ്യൂസിയത്തിൽ ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ്
ചില്ലുകണ്ണാടിക്കൂട്ടിൽ ഈ ചിത്രം പ്രദർ
ശിപ്പിച്ച് സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

ഇത്തരത്തിൽ കലാചരിത്രം
പരിശ�ോധിച്ചാൽ നിരവധി ഉദാഹര
ണങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാവും. കാലത്തി
ന�ൊപ്പം സർഗയാനം നിർവഹിച്ച
പ്രിയാമന�ോജിന്റെ ഓഖി പരമ്പര,
ക�ോവിഡ് പരമ്പര, അജചിത്രപരമ്പര,
ക�ൊളാഷ് പരമ്പര എന്നിവ കാല
ത്തിന്റെ കയ്യൊപ്പ് പതിഞ്ഞവയാണ്.
ക�ോവിഡ്കാലത്തെ ഔദ്യോഗിക
നിയന്ത്രണങ്ങൾ ജനജീവിതത്തെ
ദുരിതപൂർണ്ണമാക്കിയ അവസ്ഥാന്തര
ങ്ങളെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലിയിൽ
ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളില�ൊ
ന്നാണ് ‘അഡൈ്വസ് ഇഫക്ട് ഓഫ്
ക�ോവിഡ് ’ (60ഃ55 സെ.മീ.) എന്ന
ജലച്ചായ മാധ്യമത്തിലുള്ള ചിത്രസൃ
ഷ്ടി. മാസ്ക്ധാരികളായി സാമൂഹ്യ
അകലം പാലിച്ച് കർമനിരതരായ ഈ
ചിത്രത്തിലെ മനുഷ്യരൂപങ്ങളിലും
സ്ത്രീസാന്നിദ്ധ്യത്തിനാണ് പ്രാമുഖ്യം.
പിന്നാംപുറത്തെ പച്ചപിടിച്ച അന്ത
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പ്രിയാ മന�ോജിന്റെ ഓൺലൈൻ പ്രദർശനത്തിൽ നിന്ന്

രീക്ഷം പ്രതീക്ഷാനിർഭരവും ഭാസുരവു
മായ ഭാവികാലത്തിന്റെ ശുഭസൂചനക
ളാണ്. ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക്
ഊളിയിട്ടിറങ്ങുന്ന ആഖ്യാനഭംഗിയ�ോ
ടെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ചിത്ര
കാരിയുടെ സാമൂഹ്യപ്രതിബദ്ധതയ്ക്ക്
തെളിവാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഓര�ോ
ചിത്രവും ക�ോവിഡ്കാലകലയിലെ
വിഷാദസൗന്ദര്യം ആവാഹിച്ചിരുന്നു.
‘സുനാമിക്കുശേഷം’ എന്ന ശീർഷ
കത്തിൽ 2005 ഫെബ്രുവരി 21 മുതൽ
മൂന്നുദിവസങ്ങളിലായി തിരുവനന്തപു
രം മ്യൂസിയം ആഡിറ്റോറിയത്തിലാ
യിരുന്നു ഈ ഏകാംഗ ചിത്രപ്രദർശ
നം. ഓഖി ക�ൊടുങ്കാറ്റിൽ തിരമാലകൾ
ആർത്തിരമ്പി ഉയർന്നുപ�ൊങ്ങുമ്പോൾ
കടല�ോരത്തെ ഭവനങ്ങളിലേക്കും
മത്സ്യങ്ങൾ തെറിച്ചുവീഴുക സ്വാഭാ
വികമാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള മൂന്നു
മത്സ്യങ്ങളുടെ ആവിഷ്ക
 ാരം ശ്രദ്ധേയ
മാണ്. ആർത്തിരമ്പുന്ന അലകടലിലും
തീരത്ത് തലതല്ലുന്ന തിരമാലകൾക്കും
നടുവിൽ പ്രാണഭയത്താൽ കുതിച്ചുചാ
ടുന്ന മത്സ്യങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമാണ്
മറ്റൊരു ചിത്രത്തിലെ രൂപാവിഷ്കാ

54

Nn{XhmÀ¯ 2020 Unkw_À

പ്രിയാ മന�ോജ്

രം. ഒരു പാലറ്റിലും സമീപവസ്തുക്കളിലു
മായി അലങ്കോലപ്പെട്ടുകിടക്കുന്നതാണ്
ഈ ചിത്രത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം.
ഇതിൽനിന്നും വ്യത്യസ്തമായി കട
ല�ോരത്തെ പൂഴിമണ്ണിൽ കുറച്ചകലെ
യായി കിടക്കുന്ന രണ്ട് മത്സ്യങ്ങളുടെ
നിശ്ചലദൃശ്യം ഗ്രാഫിക്ക് സങ്കേതത്തി
ലുള്ളതാണ്. സൗമ്യവർണങ്ങളുടെയും
പശ്ചാത്തലത്തിലെ പ്രകാശവർണങ്ങ
ളുടെയും തൂലികാസ്പർശം ചിത്രങ്ങളെ
സാങ്കേതികത്തികവുള്ളതാക്കി മാറ്റിയി
രിക്കുന്നു.
പ്രിയാ മന�ോജിന്റെ സർഗാത്മക
ചിത്രസൃഷ്ടികളിൽ സിംഹഭാഗവും സ്ത്രീ
പക്ഷ ആവിഷ്കാരങ്ങളാണ്. കടുംചാ
യക്കൂട്ടിലൂടെ ഉരുത്തിരിയുന്ന അവയിൽ
ഓര�ോചിത്രസൃഷ്ടിയും സ്ത്രീകളുടെ കഥ
കളാണ് ദർശനവിധേയമാക്കുന്നത്.
അവരുടെ മ�ോഹങ്ങളും മ�ോഹഭംഗങ്ങ
ളും കാമനകളും വേദനകളും പ്രതീക്ഷ
കളും ഒറ്റപ്പെടലുകളും പ്രതിഷേധവും
ക�ൊച്ചുക�ൊച്ചു സന്തോഷങ്ങളുമാണ്
മിക്ക കാൻവാസുകളിലെയും ചിത്രിത
വിഷയം. ബാലിക മുതൽ മുത്തശ്ശിവരെ
വ്യത്യസ്ത പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ
പ്രസ്തുത ചിത്രങ്ങളിൽ കഥാപാത്രങ്ങളാ

വുന്നു. ഇവയിൽ അവ്യക്തമായി തെളി
യുന്ന അഞ്ച് മുഖങ്ങൾ സ്ത്രീസഹജമായ
ദൈന്യഭാവങ്ങളുടെ തീവ്രാവിഷ്കാ
രമാണ്. പുഴയ�ോരത്തെ മരച്ചോട്ടിലും
ചെറ്റക്കുടിലിലെ മണ്ണെണ്ണവിളക്കിന്റെ
ഇത്തിരിവെട്ടത്തും വാതിൽപ്പടിയിലെ
കാത്തിരുപ്പും മാത്രമല്ല കമ്പോളത്തി
ലും പുകപേറുന്ന അടുക്കളയിലും സ്ത്രീ
സാന്നിധ്യമുണ്ട്.
ഗർഭിണികളാണ് പ്രിയാമന�ോജിന്റെ
സ്ത്രീരൂപ ആവിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഏറെ
ശ്രദ്ധേയം. യൗവ്വനം പൂർണ്ണമാകുന്ന പ്ര
തിഭാസമ�ോ അവശ്യപ്രകൃതമ�ോ ആണ്
മാതൃത്വം. തിളക്കമാർന്ന നക്ഷത്രസമാ
നം പരിശുദ്ധവും പരിപാവനവുമാണ
ത്. മനുഷ്യജീവൻ സാർഥകമാക്കുന്ന
മാതാവിന്റെ ഗർഭധാരണം ഒരസാധാ
രണ അനുഭൂതിവിശേഷമാണ്.
ഈ ആശയത്തെ അവലംബിച്ച്
നിരവധി കലാകാരന്മാർ അവരുടെ
ഇഷ്ടമാധ്യമങ്ങളിൽ കലാവിഷ്കാരം
നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്ത ദക്ഷിണേ
ന്ത്യൻ ചിത്രകാരനായ കെ.സി.എസ്.
പണിക്കരുടെ ‘പ്രസവാശുപത്രിക്കുമു
ന്നിലെ ഗർഭിണികൾ’ എന്ന ടെമ്പ്രാ
വർണ മാധ്യമത്തിലുള്ള ചിത്രം പ്രസി

ദ്ധമാണ്. (തിരുവനന്തപുരം കെ.സി.
എസ്. പണിക്കർ ഗ്യാലറിയിൽ പ്രദർ
ശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു.) പ്രിയാ മന�ോജിന്റെ
മെറ്റേണിറ്റി 1, 2, 3 എന്നക്രമത്തിലാ
ണ് എണ്ണച്ചായചിത്രങ്ങൾക്ക് പേരിട്ടി
രിക്കുന്നത്. അവ കാണുമ്പോൾ വരച്ച
കാലഘട്ടവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി
പരിശ�ോധിച്ചാൽ ചിത്രകാരി അതിൽ
സ്വയം കഥാപാത്രമായി മാറിയിരിക്കു
ന്നതായി ത�ോന്നും.
സൗന്ദര്യശാസ്ത്രാധിഷ്ഠിതമായും അവ
സമരസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ചിത്രകാ
രിയുടെ വർണപ്രപഞ്ചം മിതഭാഷിത്വ
വും ലാളിത്യവും തുളുമ്പുന്നവയാണ്.
പച്ചയായ ജീവിതയാഥാർത്ഥ്യങ്ങ
ളുമായി പ�ൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതി
നാൽ ജനകീയ ചിത്രകാരിയെന്ന
വിശേഷണം പ്രിയാ മന�ോജിന്റെ
പേരിന�ോട് സമന്വയിച്ചിരിക്കുന്നു. വ്യ
ത്യസ്ത വർണച്ചായങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക
ജ്ഞാനമണ്ഡലത്തെയും ജനപ്രിയ
സൗന്ദര്യബ�ോധത്തെയും സമാനമായി
സ്വാധീനിച്ച ചിത്രകലാസന്ദർഭങ്ങളാ
ണ് പ്രിയാ മന�ോജിന്റെത്.
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ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ ഒരർത്ഥം

വെളിച്ചംക�ൊണ്ട് എഴുതുക എന്നതാ
ണ്. വെളിച്ചത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ
ഉപയ�ോഗിച്ചാണ് ക്യാമറ ചിത്രങ്ങൾ
രചിക്കുന്നത്. ക്യാമറയെ ബ്രഷാക്കി
ക്കൊണ്ടുള്ള ചിത്രനിർമ്മിതിയിലാണ്
സുകുമാർ അണ്ടലൂർ. സുകുമാറിന്റെ
ലെൻസ് ആർട്ട് ചിത്രങ്ങൾ സുക്ഷ്മമാ
യി പരിശ�ോധിച്ചാൽ നമ്മുടെ വ്യത്യസ്ത
മാനസികാവസ്ഥകളെ ആവിഷ്കരി
ക്കുന്നതായി കാണാം. ബ്രഷ്ക�ൊണ്ട്
ക്യാൻവാസിൽ വരച്ച ചിത്രങ്ങൾപ�ോ

ലെ ക്യാമറക്കണ്ണിലൂടെ ഭൗതിക ജീവി
തത്തിലെ വിഹ്വലതകളും വിഭ്രമങ്ങളും
സന്തോഷവും നിരാശയുമ�ൊക്കെ
ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. താൻ
കാണുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ പുതിയ
വ്യാഖ്യാനങ്ങളുലൂടെ അനുഭവിച്ചറിയുക
യാണ് സുകുമാർ തന്റെ ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫി
യിലൂടെ.
കവിയെന്ന നിലയിലും സുകുമാർ
അണ്ടലൂർ തന്റെ സർഗാത്മകമേഖല
യെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളാണ്. അഞ്ചു
കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ സുകുമാറിന്റെ
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വകയായിട്ടുണ്ട്. 1980 മുതൽ കവർ
ചിത്രങ്ങളടക്കമുള്ള ഇരുന്നൂറ�ോളം
ചിത്രങ്ങൾ പത്രങ്ങൾക്കും മറ്റു പ്രസി
ദ്ധീകരണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ചെയ്യുകയു
ണ്ടായി. 'ക�ോളേജ് ക�ൊളാഷ് ' എന്ന
അണ്ടലൂരിന്റെ പ്രഥമ കവിതാ സമാ
ഹാരത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ എം. എൻ.

58

Nn{XhmÀ¯ 2020 Unkw_À

വിജയൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു. 'പച്ചയാ
ണ് ഈ കവിയുടെ വർണ്ണം. തന്നിൽ
വന്നു വീഴുന്ന അനുഭവങ്ങളെയെല്ലാം,
അദ്ദേഹം ഈ നിറത്തിലേക്ക് പരിഭാ
ഷപ്പെടുത്തുന്നു.'
'ലെൻസ് ആർട്ട് ' എന്ന പേരിൽ
മുപ്പത�ോളം ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം

ചിത്രീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. സുകുമാറിന്റെ
സൈക്കഡലിക്ക് ക�ോളാഷ് ചിത്ര
ങ്ങളുടെ എക്സിബിഷൻ തലശ്ശേരി
ബ്രണ്ണൻ ക�ോളേജ് ശത�ോത്തര
ജൂബിലിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു. അന്ന്
പത്ത് ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
ചിന്താമണ്ഡലത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നതും
ദൃശ്യഭംഗിയിൽ മാസ്മരികത പ്രകട

സുകുമാർ അണ്ടലൂർ

ഈ ചിത്രങ്ങളിൽ നിദ്രയി
ല്ലാത്ത രാവുകളുണ്ട്, ഗർഭ
പാത്രമുണ്ട്, ഭ്രൂണമുണ്ട്,
ഭ്രാന്താവസ്ഥയുണ്ട്, ഭീകര
തയുണ്ട്, ചുഴിയുണ്ട്, കാറ്റും
ക�ോളും നിറഞ്ഞ പ്രകൃതി
യുണ്ട്. നിശ്ചലചിത്രങ്ങളു
ടെ മൗനത്തെ ഭേദിക്കുന്ന
ചലനസംക്രമണമുണ്ട്.

മാക്കുന്നതുമായിരുന്നു അത്. ഇത്
കംപ്യൂട്ടർ നിർമ്മിതിയാണ�ോ എന്ന
ച�ോദ്യത്തെ പാടെ നിരാകരിക്കുന്നു
അണ്ടലൂർ.
തന്റെ മനസ്സിൽ വിരിയുന്ന അമൂർത്ത
രൂപങ്ങൾ, ക്യാമറയുടെ ലെൻസിലൂ
ടെ കടന്നുപ�ോകുമ്പോൾ പുതിയ ഒരു
ദൃശ്യവിതാനത്തിലേക്ക് ഉയരുകയും

ഫ�ോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ നിശ്ചലതയിൽ
നിന്നും ചലനാത്മകമായ രൂപങ്ങൾ
പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതു ഒരു
കവി മനസ്സിലൂടെ മാത്രമേ സംഭവി
ക്കുകയുള്ളൂ. അതുക�ൊണ്ടാണ് സുകു
മാറിന്റെ സൈക്കഡലിക്ക് ക�ോളാഷ്
മൗലിക സൃഷ്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നത്.
ഇതേപ�ോലുള്ള ഒരു അത്ഭുതകാഴ്ച

2014ലെ ക�ൊച്ചി മുസരിസ് ബിനാ
ലെയിൽ ലണ്ടൻകാരനായ തിയ�ോ
എഷെട്ടു എന്ന ചിത്രകാരന്റെ 'ബ്രേവ്
ന്യൂ വേൾഡ് ' എന്ന സൃഷ്ടിയിൽ നാം
കണ്ടു. സ്ഫടിക മുറിയിലേക്ക് കടന്നു
ചെല്ലുമ്പോൾ ചുമരിൽ ഘടിപ്പിച്ച
ഒരു മ�ോണിറ്ററാണ് അതിൽ ആദ്യം
കാണുക. അടുത്തേക്ക് പ�ോകുമ്പോൾ
പല ആചാരങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ
കാണിക്കുന്ന ഒരു കൂറ്റൻ ഭൂഗ�ോളം
കാണുന്നു. ഒന്നുകൂടി അടുക്കുമ്പോൾ
സ്വന്തം ദൃശ്യത്തിന്റെ പ്രിതിഫലനങ്ങ
ളും മറ്റൊലികളും നിറഞ്ഞ ഒരിടത്തേ
ക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു. കലാകാരൻ ഒരു
പ്രത്യേക പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കുകയാ
ണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്.
സുകുമാർ അണ്ടലൂർ, മറ്റൊരു വിധ
ത്തിൽ ഈ അമൂർത്തചിത്രഭാഷയെ
പിൻപറ്റുന്നതായി കാണാം. ഈ ചി
ത്രങ്ങളിൽ നിദ്രയില്ലാത്ത രാവുകളുണ്ട്,
ഗർഭപാത്രമുണ്ട്, ഭ്രൂണമുണ്ട്, ഭ്രാന്താവ
സ്ഥയുണ്ട്, ഭീകരതയുണ്ട്, ചുഴിയുണ്ട്,
കാറ്റും ക�ോളും നിറഞ്ഞ പ്രകൃതിയുണ്ട്.
നിശ്ചലചിത്രങ്ങളുടെ മൗനത്തെ ഭേദി
ക്കുന്ന ചലനസംക്രമണമുണ്ട്.
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കാഴ്ചയും വായനയും ഇന്ദ്രിയസം

വായനാമനുഷ്യന്റെ കലാചരിത്രം
ഡ�ോ. കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ
കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി,
തൃശൂർ | ` 1000/-
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സ്ക
 ാരത്തിന്റെ സുപ്രധാനചാലക
ശക്തിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന
ഘട്ടത്തിലാണ് ഒരു സാക്ഷരസമൂഹം
രൂപപ്പെടുന്നത്. കേരളീയസംസ്ക
 ാ
രത്തിന്റെ രൂപപ്പെടലിൽ കാഴ്ചയും
സാഹിത്യവും അനിഷേധ്യമായ
സാന്നിദ്ധ്യമായി കാണാം. നമ്മുടെ
ആധുനികത തന്നെയും സാക്ഷരമാ
ധ്യമ സമ്പർക്കത്താൽ സ്വരൂൂപിക്ക
പ്പെട്ട ആശയമാണെന്നും കരുതാം.
സാഹിതീയബ�ോധമണ്ഡലത്തിലൂടെ
കൈമാറിക്കിട്ടിയ ദൃശ്യബ�ോധത്തെ
സമഗ്രമായി പഠിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ്
കവിതാ ബാലകൃഷ്ണന്റെ 'വായനാ
മനുഷ്യന്റെ കലാചരിത്രം'. കേരള
സാഹിത്യ അക്കാദമി പുറത്തിറക്കിയ
ഈ പുസ്തകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടി
ലെ മലയാള ആനുകാലികങ്ങളിൽ
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള
അന്വേഷണമാണ്. മുഖചിത്രങ്ങൾ,
വിന്യറ്റുകൾ, കാർട്ടൂണുകൾ, കാരിക്കേ
ച്ചറുകൾ, ഇലസ്ട്രേഷനുകൾ, ഫ�ോട്ടോ
ഗ്രാഫുകൾ തുടങ്ങിയവ സാമൂഹ്യഭാവ
നകളിൽ ചെലുത്തിയ ചരിത്രപരമായ
സ്വാധീനം സൂക്ഷ്മമായി ഈ പുസ്തകം
അപഗ്രഥനവിധേയമാക്കുന്നു.
ആനുകാലികങ്ങളിലെ ചിത്രങ്ങൾ
വായനാമനുഷ്യന്റെ ആശയജീവിത
ത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു പ�ോന്നു
എന്ന് പരിശ�ോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ
കേവലം ചിത്രഭാഷയുടെ നവീകര
ണപ്രക്രിയകളെ മാത്രം ഉൾക്കൊള്ളു

ന്നതിൽ നിന്നും വിഭിന്നമായി അത്
അക്കാലത്തെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക
സാംസ്ക്കാരിക പരിസരങ്ങളെ ഏതു
വിധത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്ന്
കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനുതകും
വിധം ആവിഷ്ക്കരിക്കാൻ ചിത്രകാരി
കൂടിയായ ഗ്രന്ഥകർത്താവ് കയ്യടക്കം
കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്.
കാഴ്ച എന്ന ഇന്ദ്രീയജ്ഞാനത്തെ
ശൈലീവൈജ്ഞാനികത്തിലും
ഘടനാപഠനത്തിലും ഒന്നും കെട്ടി
ക്കിടക്കാതെ, ഇന്ദ്രിയശേഷിയെ
സാമൂഹിക ജീവിതവുമായി നേരിട്ട്
ബന്ധപ്പെടുത്താനുള്ള രീതിശാസ്ത്രത്തെ
ജ�ോൺ ബെർജർ കണ്ടെത്തിയതായി
നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രന്ഥകാരി അതെ
രീതിശാസ്ത്രങ്ങളെ തന്റെ ചിന്താപദ്ധതി
കളിലും പ്രയ�ോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത്
അധ്യായങ്ങൾ കടന്നു പ�ോകുമ്പോൾ
മനസ്സിലാക്കാം. ആനുകാലികങ്ങളിലെ
ചിത്രകലയുടെ നൈര്യന്തര്യങ്ങളെ
പഠിച്ചു പ�ോരുന്നതിനപ്പുറം ആണധി
കാരകല, കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രവർത്തി
ച്ചു വന്ന വിധത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മമായ വിശ
കലനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഓര�ോ
നിരീക്ഷണങ്ങളും. ‘ഒരു ചിത്രോപമ
സുന്ദര ജനതയുടെ നിർമാണം, സാഹി
ത്യാധിഷ്ഠിത ചിത്രീകരണം അഥവാ
ആകാരചിത്രീകൃതം സാഹിത്യം,
വൈകാരിക ശരീരങ്ങൾ, ഇലസ്ട്രേഷ
നും ആധുനികതാവാദവും, പദവിമൂ
ല്യങ്ങളുടെ പാഠങ്ങൾ, ഇലസ്ട്രേഷന്റെ
സകാലികതയും പ്രതിസംസ്കാരവും

വായനക്കാരനും ന�ോട്ടക്കാരനും ഒരാൾ തന്നെ ആയിരി
ക്കുന്ന ചരിത്രസന്ദർഭത്തെയാണ് വായനാമനുഷ്യന്റെ
സങ്കല്പം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. അത് സംസ്കാരരൂപീക
രണത്തിൽ വഹിച്ച പങ്ക് ചെറുതല്ല എന്ന് ഈ പുസ്തകം
അടിവരയിടുന്നു.

എം.ടി. വാസുദേവൻ നായരുടെ 'രണ്ടാമൂഴത്തി'ന് ആർട്ടിസ്റ്റ് നമ്പൂതിരിയുടെ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ, കലാകൗമുദി

എന്നിങ്ങനെ ചിത്രഭാഷയെയും കാലാ
നുസൃതമായ മാറ്റങ്ങളെയും സൂക്ഷ്മമായി
അപഗ്രഥിക്കുന്ന ആറ്അധ്യായങ്ങളിൽ
നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബൃഹത്തായ ഗ്രന്ഥ
മാണ് ഇത്.
റ�ോബിൻ ജെഫ്രി നിരീക്ഷിച്ചതു
പ�ോലെ കേരളത്തിലെ പ�ൊതുമണ്ഡല
രൂപീകരണം സാക്ഷരതയുമായി ബന്ധ
പ്പെട്ടുനില്ക്കുന്നു. ആ നിരീക്ഷണത്തിന്റെ
തുടർച്ചയിലാണ്അച്ചടിമുതലാളിത്ത
ത്തിന്റെയും രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളുടെ
യും സാംസ്ക
 ാരികഭൂമികയിൽ കവിത
'വായനാ മനുഷ്യൻ' എന്ന ആധുനിക
കാണിയെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നത്.
വായനക്കാരനും ന�ോട്ടക്കാരനും
ഒരാൾ തന്നെ ആയിരിക്കുന്ന ചരിത്രസ
ന്ദർഭത്തെയാണ് വായനാമനുഷ്യന്റെ
സങ്കല്പം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നത്. അവിടെ
വായിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്ന പ�ോലെ
അവൻ/അവൾ ആകാരനിഷ്ഠതയ�ോടെ
പ്രതിനിധീകരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
കഥാകഥനങ്ങളിലെ വ്യക്തി യാഥാർ
ത്ഥ്യമായും മാന്ത്രികതയായും പ്രതിഫ
ലിക്കപ്പെടുന്നു. രേഖാചിത്രണങ്ങളിലെ
ആകാരവടിവുകൾ അതുക�ൊണ്ടുതന്നെ
സവിശേഷശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന
ഒന്നാണെന്ന് ഗ്രന്ഥകാരി നിരീക്ഷിക്കു
ന്നു. ആകാരനിഷ്ഠത എന്നത് ജാതി
ശ്രേണികളുടെ കൂടി ഉല്പ്പന്നമാണെന്ന്
രേഖാചിത്രണചരിത്രം തെളിവു തരുന്നു.
ആൺന�ോട്ടത്തിന്റെയും ആണധികാര
ത്തിന്റെയും ദൃശ്യ്യബിംബങ്ങൾ അങ്ങി
ങ്ങ് കാണാൻ കഴിയുന്നതും സാമൂഹിക
മായ ഇത്തരം മേൽകീഴ് ബന്ധങ്ങൾ
പ്രവർത്തിക്കുന്നതുക�ൊണ്ടുകൂടിയാണെ
ന്ന് ഇവ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പാരമ്പര്യ
പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി
ആധുനികകാലത്തെ ആവിഷ്കാര
വ്യവസ്ഥകളിലേക്കെത്തുമ്പോഴും സാം
സ്ക
 ാരികപരമായ മൂല്യശ്രേണികളുടെ
ക്രമത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളെ
തീർച്ചപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കു
ന്നത�ോട�ൊപ്പം സാംസ്കാരിക ഘടന
യിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ആഘാതങ്ങളെയും
അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെയും
ആഴത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ഈ
പഠന ഗ്രന്ഥം.
സാംസ്ക
 ാരികപരമായ ഉന്നതിയിൽ
നിന്നുക�ൊണ്ട് ഭാവനാല�ോകത്തെ
സൃഷ്ടിക്കുകയും പ്രബുദ്ധമായ സാമൂഹിക
മണ്ഡലങ്ങൾ പടുത്തുയർത്തുകയും ചെ
യ്തുവെന്ന് അഭിമാനം ക�ൊള്ളുകയും ചെ
യ്യുന്ന വായനമനുഷ്യന്റെ ക്രമാഗതമായ
വളർച്ചയുടെ ചരിത്രപുസ്തകം കൂടിയാണി
ത്. പലനിലകളിൽ തുടർവായനകൾക്ക്
പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു ഈ വായനാമനുഷ്യന്റെ
അനുഭൂതിചരിത്രം.
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സൗന്ദര്യവിചാരം 24
കലാ-സൗന്ദര്യശാസ്ത്ര സങ്കൽപനങ്ങളുടെ ചുരുക്കെഴുത്ത്
kottembram@gmail.com

സുധീഷ് ക�ോട്ടേമ്പ്രം

അമൂല്യമെന്ന പരിവേഷം
ഉണ്ടായിരിക്കെത്ത
ന്നെ വില്ക്കപ്പെടാനുള്ള
ആസ്തിയും ആയിരി
ക്കാൻ കെല്പുള്ള, അല്ലെ
ങ്കിൽ അങ്ങനെയ�ൊന്ന്
സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു
സാമ്പത്തികഭാവന
ഓര�ോ കലാകൃതിയും
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
വിപണിയെ നിരാകരിക്കു
ന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും ഈ
ഭാവനയിൽ അറിഞ്ഞോ
അറിയാതെയ�ോ പങ്കാളി
കളാവുന്നു.
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കലാവിപണി
(Art Market)

കലയെക്കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധതാവാദങ്ങ
ളിൽ പ്രമുഖമായ ഒന്നാണ് ‘കല കച്ച
വടം ചെയ്യാനുള്ളതല്ല’ എന്ന മിത്ത്.
‘കവനത്തിന് കാശ് വേണമെന്നായ്,
ശിവനേ, സാഹിതി തേവിടിശ്ശിയ�ോ?’
എന്ന് മലയാള ആധുനികതയിൽ ഒരു
കവി ച�ോദിക്കുന്നുണ്ട് (വി. ഉണ്ണിക്കൃ
ഷ്ണൻ നായർ). കവിത/കല സാമ്പ
ത്തികബന്ധവ്യവസ്ഥയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള
സ്വാത്മകേന്ദ്രിതവും ആത്മീയവുമായ
ഒരു സർഗവ്യാപാരമായി കാണുന്ന
തിന്റെ തെളിവുകൾ ഈ മിത്തിലുണ്ട്.
‘വിലമതിക്കാനാവാത്ത കലാസൃഷ്ടി’
എന്നാണ് പറയുക. കച്ചവടം എന്ന
വാക്ക് അതിനാൽ തന്നെ കലയുടെ
കാര്യത്തിൽ ഏറേക്കുറെ അശ്ലീലമായി
ത�ോന്നാൻ കലയെക്കുറിച്ചുള്ള അമൂല്യ
താസങ്കല്പം ഒട്ടൊക്കെ കാരണമായി.

''എന്തിനാണ് ഒരാൾ എട്ടുലക്ഷം
ഡ�ോളറിന് ഒരു സെസാനെ വാ
ങ്ങിക്കുന്നത്? എന്തുക�ൊണ്ടാണ്
ഒരു പ്രകൃതിദൃശ്യവും അതിന്റെ
മധ്യത്തിലുള്ള കുഞ്ഞുകുടിലും ഇത്ര
മൂല്യവത്തായിരിക്കുന്നത്? കാരണം
അത�ൊരു മിത്താണ്. നമ്മളെല്ലാറ്റി
നും മിത്തുണ്ടാക്കുന്നു. എനിക്ക് എല്ലാ
ദിവസവും 10 മണിമുതൽ 6 മണിവരെ
ഈ മിത്തുമായി ഇടപെടേണ്ടിയി
രിക്കുന്നു. മിത്തുണ്ടാക്കലും എന്റെ
പണിയുടെ ഭാഗമാണ്. ചെറിയപണി
യല്ല അത്.'' ലിയ�ോ കാസെല്ലി എന്ന
ആർട്ട് ഡീലറാണ് ഇത് പറയുന്നത്
(1966). കാസെല്ലി ആധുനിക കലാ
വിപണിയുടെ വ്യവഹാരത്തിലാണ്
പണിയെടുക്കുന്നത്. അടിക്കടി രൂപം
മാറുന്ന, വെച്ചടി വെച്ചടി മൂല്യം വർ
ധിക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ആധുനിക
കലാവിപണിയെ നയിക്കുന്നത്.

മ�ോഹിപ്പിക്കുകയും അതേ അളവിൽ
വിമർശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു
വിനിമയമേഖലയാണ് കലയുടെ
ക്രയവിക്രയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്
വളർന്ന ഈ സാമ്പത്തികമേഖല.
അത് കേവലം എക്കണ�ോമിക്സിന
കത്ത് വരുന്ന ഒരു വിനിമയബന്ധം
മാത്രമാണ�ോ? അല്ലെന്നാണ് വർത്തമാ
നകാലം പറയുന്നത്. ആ വിനിമയവ്യ
വസ്ഥയുമായി ചുറ്റപ്പെട്ട് വളർന്നുവന്ന
ഒരാശയസംഘാതമുണ്ട്. അത് കലയെ
നിർണയിക്കുന്നതിൽ സാരമായ
പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. അതിനാൽ
ഒരു സങ്കല്പനരൂപം എന്ന നിലയിൽ
‘കലാവിപണി’യെ എങ്ങനെ കാണാം
എന്നു പഠിക്കേണ്ടതാണ്.
യൂറ�ോപ്യൻ കലയിൽ മതസ്ഥാപ
നങ്ങളായിരുന്നു കലയുടെ ഉടമസ്ഥത
കൈയ്യാളിയിരുന്നത്. അതിനാൽ
തന്നെ മതാത്മകമായ ഉള്ളടക്കം
കലയിൽനിന്ന് തിരിച്ച് ആവശ്യപ്പെ
ടാനും ഉടമസ്ഥാവകാശക്കാർ താല്പര്യ
പ്പെട്ടിരിക്കണം. ആദ്യകാലത്ത് ഗ്രീസും
റ�ോമും പിന്നീട് സ്പെയിൻ, ലണ്ടൻ
തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളും കലാവിപണിയു
ടെ തലസ്ഥാനങ്ങളായി. ആധുനികത
മുതൽ ഓക്ഷൻ ഹൗസുകൾ കലാലേ
ലത്തിന്റെ ഇടങ്ങളായി. ഇരുപത്തി
യ�ൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആദ്യദശകം
ല�ോകകലാവിപണി അഭൂതപൂർവ്വമായ
വളർച്ച കൈവരിച്ച സമയമാണ്.
ഡാമിയൻ ഹിർസ്റ്റും ചൈനീസ്
സമകാലിക കലയും ലണ്ടനിലെ
സ�ോത്ബി ഓക്ഷൻ ഹൗസിൽ വില്പ
നയിൽ റെക്കോർഡ് സൃഷ്ടിച്ച സമയ
മാണത്. ആ അലയ�ൊലി ഇന്ത്യൻ
കലാവിപണിയിലും പ്രതിഫലിക്കുക
യുണ്ടായി. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായി
നിക്ഷേപം നടത്താനുള്ള മേഖലയായി
കല തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടുതുടങ്ങി.
കലാവസ്തുവിനുമേൽ ആര�ോപിക്ക
പ്പെടുന്ന മൂല്യത്തിന് പ്രധാനമായും
രണ്ടടരുകളുണ്ട്. ഒന്ന് കല എന്ന നില
യിലുള്ള അതിന്റെ 'അമൂല്യത' ആണെ
ങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് വസ്തു എന്ന നിലയിലു
ള്ള അതിന്റെ മൂല്യവുമാണ്. ആൻഡ്രിയ
ഫിലിപ്സ് നിരീക്ഷിക്കുന്നതുപ�ോലെ
പ്രോപ്പർട്ടി എന്നനിലയിലുള്ള (വിലയി
ട്ടത്, നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത്, പരിമിതമായ
ത് ) കലാവസ്തുവിന്റെ മൂല്യത്തിനുമേൽ
വന്നുചേരുന്ന പ്രഭാവലയം (അമൂല്യമാ
യത്, പരമമായത്, അപ്രാപ്യമായത് )
കൂടിച്ചേരുന്നതാണ് അതിന്റെ മൂല്യം.
കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ്
ഏത�ൊരു വസ്തുവിനെയും പ�ോലെ
കലാവസ്തുവും അതതു കാലത്തെ
വിപണിയുടെ താല്പര്യത്തിനകത്ത്
പ്രവൃത്തിക്കുന്നത്. കൈമാറ്റം ചെയ്യ
പ്പെടാതിരിക്കുമ്പോഴും ഒരു കലാകൃതി

സാമാന്യ മനുഷ്യവിഭവ
ശേഷിയുടെയ�ോ ത�ൊഴി
ലിന്റെയ�ോ പ്രമാണങ്ങൾ
ക�ൊണ്ട് കലയിലെ
ത�ൊഴിലിനെ അളക്കാൻ
കഴിയില്ല. കാരണം, കല
യിലേത് അമൂർത്തമായ
ത�ൊഴിൽ (immaterial
labour) ആയാണ് കാ
ണേണ്ടത്. ത�ൊഴിലിലൂടെ
ലഭ്യമാകുന്ന മൂർത്തമായ
ഉല്പന്നത്തിന്റെ മൂല്യമാണ്
ഒരു ത�ൊഴിലിന് പ്രതി
ഫലം നിശ്ചയിക്കുന്നത്.
കലയിൽ ഉല്പന്നം ഉണ്ടാ
കുന്നുവെങ്കിലും അതും
അമൂർത്തമായ ഒന്നായി
നിൽക്കുന്നു.

അതിന്റെ ഊഹവില പേറുന്നു.
കലാശേഖരണം എന്ന കലാല�ോക
ത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണി എങ്ങനെ
യ�ൊക്കെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത്
എന്നാല�ോചിച്ചാൽ കലാരംഗത്തെ ക്ര
യവിക്രയങ്ങളുടെ ചരിത്രം തെളിഞ്ഞു
വന്നേക്കാം. കലയുടെ ഉടമസ്ഥാവകാ
ശത്തിലും സങ്കീർണ്ണമായ അടരുകൾ
കാണാൻ കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്
ഒരു കലാവസ്തു വില്പന നടത്തിക്കഴിയു
മ്പോൾ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം
വാങ്ങിയ ആളിൽ നിക്ഷിപ്തമാവുമ�ോ,
അത�ോ രചയിതാവും കൂടി പങ്കുവെ
ക്കുന്നതാണ�ോ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥത?
അഥവാ ആർട്ടിസ്റ്റിന്റെ മതിപ്പുവില
കൂടിയല്ലേ ഒരു കലാവസ്തുവിന്റെ
ഭാവിവില നിശ്ചയിക്കുന്നത്? നാളേക്ക്
പ്രശസ്തനാവാൻ പ�ോവുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റി
നെ ഇന്നുവാങ്ങാം എന്നുകരുതുന്നതും
ഇതേ കണക്കുകൂട്ടലിൽ നിന്നാവാം.
വില്ക്കപ്പെടുന്ന കല ഉൽപ്പന്നമായാണ്
വിപണനം ചെയ്യപ്പെടുക. അപ്പോൾ
കലാകൃത്ത് ഉൽപാദകൻ ആയി
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കലാവിപണിയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയ വിലയായ 450 മില്യൻ ഡ�ോളർ നേടിയ ലിയനാഡ�ോ
ഡാവിഞ്ചിയുടെ 'സാൽവദ�ോർ മുണ്ടി'

പരിഗണിക്കാം. കലാവിപണി കലയെ
കൈയ്യടക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ്
കല കുറേക്കൂടി ഡി-മെറ്റീരിയലൈ
സ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കലാകാര
ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് ത�ോന്നിത്തുടങ്ങിയത്.
അറുപതുകൾ മുതൽ അത്തരത്തിലുള്ള
അന്വേഷണങ്ങൾ നടക്കുന്നുമുണ്ട്.
മറ്റ് ഉപഭ�ോഗവസ്തുവിൽനിന്ന് വ്യത്യ
സ്തമായി കലാവസ്തുവിന്റെ വിപണനം
അതിന്റെ സൗന്ദര്യമൂല്യത്തിൽ
അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് പ�ൊതുവെ
പറയാമെങ്കിലും അതിനകത്തുതന്നെ
കലാവിപണിയെ പ്രധാനമായും
മൂന്ന് അടരുകളായി കാണേണ്ടതുണ്ട്.
ഒന്ന്: കൈമാറ്റമൂല്യം, രണ്ട്: പ്രഭാവ
മൂല്യം, മൂന്ന്: അസാധാരണമൂല്യം.
ആദ്യപടിയായ കൈമാറ്റമൂല്യത്തെ
പരിശ�ോധിച്ചാൽ അവിടെ കലാവസ്തു

64

Nn{XhmÀ¯ 2020 Unkw_À

കൈമാറുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന അടിസ്ഥാന
പണമൂല്യമാണുള്ളത്. അത് ഒരുപക്ഷേ
ആ കൃതിയിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ട
ത�ൊഴിൽച്ചിലവും സാമഗ്രിമൂല്യവും ഉള്ള
ടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഏത�ൊരു ഉപഭ�ോ
ഗവസ്തുവിനും ലഭ്യമായ മൂല്യം ഇവിടെ
കലാവസ്തുവിനും ലഭിക്കുന്നു. രണ്ടാ
മത്തെ വിപണിയാണ് കലയിൽ ഏറെ
ക്കുറെ പ്രചാരമുള്ളത്, അതിൽ മൂലധന
വ്യയത്തോട�ൊപ്പം തന്നെ കലാമൂല്യം/
കലാകാരമൂല്യം എന്ന അധികമൂല്യം
കൂടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത് നിശ്ചയി
ക്കുന്നത് കലാല�ോകത്തിന്റെ വിവിധ
ങ്ങളായ സംവർഗങ്ങൾ ഒന്നുചേർന്ന്
പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വിനിമയവ്യവ
സ്ഥയാണ്. അസാധാരണമൂല്യമെന്നത്
ഈ വിനിമയവ്യവസ്ഥയുടെതന്നെ
പർവ്വതീകരിച്ച രൂപമാണ്. അത് പല

പ്പോഴും ഒറ്റപ്പെട്ട ചില സംഭവങ്ങളാവും.
അവ ആവർത്തന സ്വഭാവമുള്ളതാവ
ണമെന്നില്ല.
കലയിൽ വിഭാവനം ചെയ്യപ്പെടുന്ന
വിപണി ഉപഭ�ോഗവസ്തുവിന്റേതല്ല,
മറിച്ച് സ്ഥാവരവസ്തുവിന്റേതാണ് എന്ന്
ആൻഡ്രിയ ഫിലിപ്സിനെപ്പോലുള്ളവർ
വാദിക്കുന്നുണ്ട് (Art as Property,
2015). കല സ്വത്താണെന്നും അത്
അമൂല്യ(Priceless)മാണെന്നും ഉള്ള
രണ്ട് ജ്ഞാനബിന്ദുക്കൾക്കിടയിലാണ്
കലാവിപണിയുടെ സ്ഥാനം എന്ന്
ഫിലിപ്സ് നിരീക്ഷിക്കുന്നു. അമൂല്യമെന്ന
പരിവേഷം ഉണ്ടായിരിക്കെത്തന്നെ
വില്ക്കപ്പെടാനുള്ള ആസ്തിയും ആയിരി
ക്കാൻ കെല്പുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ
യ�ൊന്ന് സങ്കല്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സാ
മ്പത്തികഭാവന ഓര�ോ കലാകൃതിയും
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിപണിയെ
നിരാകരിക്കുന്ന ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റും ഈ
ഭാവനയിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ
യ�ോ പങ്കാളികളാവുന്നു എന്നതാണ്
യാഥാർത്ഥ്യം. എല്ലാ തരത്തിലുള്ള
കലാപ്രവൃത്തിയെയും ആസ്തിയായി
കാണാം-അത�ൊരുപക്ഷേ വിപണിക്ക്
എതിർനിൽക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റലേഷനായാ
ലും പെർഫ�ോമൻസായാലും ആർട്ടി
സ്റ്റിന്റെ ലക്ചർ ഡെമ�ോൺസ്ട്രേഷൻ
അടക്കമുള്ള പ്രവൃത്തികളെയും സാം
സ്കാരികമൂലധനമുള്ള ഒന്നായി കാണു
കയാണെങ്കിൽ അത് പണമൂല്യമായി
പരാവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടാൻ ശേഷി
യുള്ള ഒന്നുമാണ്. സാമാന്യ മനുഷ്യവി
ഭവശേഷിയുടെയ�ോ ത�ൊഴിലിന്റെയ�ോ
പ്രമാണങ്ങൾ ക�ൊണ്ട് കലയിലെ
ത�ൊഴിലിനെ അളക്കാൻ കഴിയി
ല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം,
കലയിലേത് അമൂർത്തമായ ത�ൊഴിൽ
(immaterial labour) ആയാണ് കാണേ
ണ്ടത്. ത�ൊഴിലിലൂടെ ലഭ്യമാകുന്ന
മൂർത്തമായ ഉല്പന്നത്തിന്റെ മൂല്യമാണ്
ഒരു ത�ൊഴിലിന് പ്രതിഫലം നിശ്ചയി
ക്കുന്നത്. കലയിൽ ഉല്പന്നം ഉണ്ടാകു
ന്നുവെങ്കിലും അതും അമൂർത്തമായ
ഒന്നായി നിൽക്കുന്നു. ഈ രണ്ടറ്റങ്ങളും,
ത�ൊഴിലിന്റെയും ഉല്പന്നത്തിന്റെയും
അമൂർത്തത സ്വാഭാവികവിപണിയെ
റദ്ദുചെയ്യുന്നു. ‘അമൂർത്തമായ അധ്വാനം’
എന്ന സങ്കല്പം ആദ്യമായി ചർച്ച
ചെയ്യപ്പെടുന്നത് 1970-കളിൽ ഇറ്റാലി
യൻ മാർക്സിസ്റ്റ് ഫെമിനിസത്തിലാണ്.
ലിയ�ോപ�ോൾഡിന ഫ�ോർചുണാറ്റിയും
സിൽവിയ ഫെഡറസിയും വികസി
പ്പിച്ച അമൂർത്ത ത�ൊഴിൽ സങ്കല്പം
ഗാർഹിക ത�ൊഴിലിനെ സാധൂകരി
ക്കുന്ന ഒന്നായിരുന്നു. പുരുഷമേല്ക്കോയ്മ
നിലനിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾ
ചെയ്യുന്ന വീട്ടുജ�ോലികൾ കണക്കിൽ
പ്പെടാതെ നിൽക്കുന്ന അമൂർത്തമായ

ഇന്ത്യൻ കലാവിപണിയി
ലെ പുതിയ ഏട്: വി എസ്
ഗ�ൊയ്ത്തോണ്ടെയുടെ
1974-ലെ പെയ്ന്റിംഗ്.
(32 ക�ോടി രൂപ)

ഒന്നാണ്. കലാകാര സമൂഹത്തിന്റെ ത�ൊഴിലും
ആ അർത്ഥത്തിൽ പ�ൊതുസമൂഹത്തിന്റെ
കണക്കിൽപ്പെടാത്ത ത�ൊഴിൽ വിഭാഗമായി
മനസ്സിലാക്കാം. (അന്റോണിയ�ോ നെഗ്രിയു
ടെയും ജ�ോൺ റ�ോബർട്സിന്റെയും പില്ക്കാല
പഠനങ്ങൾ അമൂർത്ത ത�ൊഴിൽ വിഭാഗങ്ങളെ
വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് )
എൺപതുകൾക്ക് ശേഷം ല�ോകകല
‘ആർട്ടിസാനൽ മീഡിയ’ങ്ങളിൽ നിന്ന്
(പെയിന്റിങ്ങ് രൂപമ�ോ ശില്പരൂപമ�ോ ആയ)
തുറന്നിട്ട മീഡിയങ്ങളിലേക്ക് പരിവർത്തിക്ക
പ്പെടുന്ന ഘട്ടത്തിൽ അമൂർത്ത അധ്വാനം എന്ന
ആശയം കുറേക്കൂടി സംഘർഷത്തിലാവുകയാ
ണ്. പെയിന്റിങ്ങിന�ോ ശില്പത്തിന�ോ ഉണ്ടായി
രുന്ന ‘പ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്റ്റാറ്റസ് ’ നൂതനകലയിൽ
വസ്തുരൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കാനിടയില്ല
എന്നുവന്നു. ഉല്പന്നരൂപമാർജ്ജിക്കാത്ത കലാ
സംരഭങ്ങളാൽ സജീവമാണ് ഇന്ന് സമകാ
ലിക കല. അസ്പഷ്ടത (Intangible) ആണതിന്റെ
മുഖമുദ്ര. വിപണി തറഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ഇടങ്ങളാ
ണവ. എങ്കിലും ഉല്പന്നരൂപമില്ലാത്ത കലാ
സംരഭങ്ങളുടെ ഡ�ോക്യുമെന്റേഷൻ അവിടെ
കലാവസ്തുവായി മാറുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഒരു
പെർഫ�ോമൻസ് സ്ഥല-സമയ-കലയായി
അവസാനിക്കുമെങ്കിലും അതിന്റെ ഡ�ോക്യുമെ
ന്റേഷൻ പകർപ്പ് കലാകൃതിയായി സഞ്ചരിച്ചു
തുടങ്ങുന്നു. ആ അർത്ഥത്തിൽ നവമാധ്യമകല
യിൽ വിപണി അപ്പാടെ വർജ്യമായ ഒന്നാണ്
എന്നു കരുതാൻ കഴിയില്ല. അന്തർ-വിഷയാ

ത്മകമായ ഒരു പരിശീലനമായി കലാ
പ്രവർത്തനം മാറുമ്പോൾ അതിലെ
മൂലധനവ്യയത്തെയ�ോ ത�ൊഴിൽച്ചില
വിനെയ�ോ അളക്കാനുള്ള മാനകങ്ങൾ
പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നു. അവിടെ
സർഗാത്മകവ്യവസായം (Creative
Industry) എന്ന നിലയിലുള്ള പരിഗ
ണന വൻകിട കലാസംരഭങ്ങൾക്ക്
കൈവരുന്നു. അതേസമയം ചെറുകിട
കലാപ്രവർത്തനം വിപണിരാഹിത്യ
ത്തിലും അമൂർത്ത ത�ൊഴിൽ മേഖല
യായും തുടരുന്നു. മ�ോഹവിപണിയുടെ
വാഗ്ദാനങ്ങള�ോ മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള
മിത്തുകള�ോ അല്ലാതെ സുസ്ഥിര കലാ
വിപണിയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണങ്ങ
ളാണ് ഇനി നടക്കേണ്ടത്.

അധികവായനയ്ക്ക്

Dimitrakaki, Angela & Kirsten
Lloyd. (eds) Economy: Art, Production
and the Subject in the Twenty
-first Century, Liverpool: Liverpool
University Press, 2015.
Groys, Boris. Art Power, London:
MIT Press, 2008.
Negri, Antonio. Empire and Beyond.
Trans. Ed Emery. Cambridge: Polity
Press, 2008.
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Jayasree P G
Title: INESTIMABLE
Size : 4'*3'
Acrylic on canvas
2020
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ക�ോവിഡ് 19 അടച്ചിടൽ കാലത്ത്
കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
അവരവരുടെ വീടുകളിൽ
സംഘാടനം ചെയ്ത 'നിറകേരളം'
ചിത്രകലാ ക്യാമ്പിൽ
ശ്രീമതി. ജയശ്രീ പി.ജി.
ചെയ്ത പെയിന്റിങ്ങ്

നിറ
കേരളം

ക�ോവിഡ്19 ല�ോക്ഡൗൺ കാലയളവിൽ അക്കാദമി സംഘടി
പ്പിച്ച 'നിറകേരളം' ദശദിന ചിത്രകലാ ക്യാമ്പില് രചിച്ച ചിത്രങ്ങ
ളുടെ പ്രദര്ശനം ക�ോട്ടയം ഡി.സി. കിഴക്കേമുറി ഇടത്തിലുള്ള
അക്കാദമിയുടെ ആര്ട്ട് ഗ്യാലറിയില് നടന്നു. ഒന്നാം ഘട്ട പ്രദർ
ശനം (2020 ഡിസംബർ 01 മുതൽ 12 വരെ) കേരള ലളിതകലാ
അക്കാദമി മുൻ ചെയർമാർ കെ.എ. ഫ്രാൻസിസ് ഉദ്ഘാടനം
ചെയ്തു. രണ്ടാം ഘട്ട പ്രദർശനം (2020 ഡിസംബർ 15 മുതൽ 26
വരെ) ഉദ്ഘാടനം ശില്പി കെ. രഘുനാഥൻ നിർവ്വഹിച്ചു.
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Kerala
Lalithakala
Akademi
extends
its activities
Online

അക്കാദമി
ഓൺലൈൻ
പ്രദർശനം
കാണാൻ QR
ക�ോഡ് സ്കാൻ
ചെയ്യൂ.
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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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