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 സംഭാഷണം

ദകരളീയ ആധുനിക ചിത്രകല ഒട്ാടകെ ആൺകലാകാര 
മാതൃകകളിലൂടെ സ്ാപനവത്കരികെടപെ്ദപൊൾ, വിരലിടല-
ണ്ാവുന്ന ചിത്രകാരികൾ പ്രതിനിധാനത്ിടറെ ദപരിൽ മാത്രരം 
പരിഗണികെടപെ്ു. കലാപഠനശാലകളിൽനിന്ന് നിരവധി ചിത്ര- 
ശില്പകലാകാരികൾ ഇതിനകരം പുറത്ുവന്നു. എങ്ിലുരം നമ്ുടെ 
കലാദമഖല ലിരംഗനിരദപക്ഷമായ ഒരു വ്യവഹാരമാണ് എന്ന് 
പറയാൻ നാരം ഇനിയുരം കാത്ിരികെണരം. ഇന്്യകെകത്ുരം പുറ-
ത്ുമായി കലയുമായി ബന്ധടപെ്് യാത്ര ടചയ്ുകയുരം ഇെതെ-
വില്ാടത കലാപ്രവർത്നടത് ജീവവായു ദപാടല ടകാണ്ു 
നെകെുകയുരം ടചയ്ുന്ന ആർ്ിസ്റുകളിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായി 
സജിത ശങ്റുണ്്. സ്ത്ീശരീരവുരം ഉണ്മയുരം ആണധികാരദലാക-
ത്ിന് എതിരുപിെിച്ച കണ്ാെിടയന്നവണ്രം സജിത ശങ്റിടറെ 
കലയിൽ പ്രതിഫലികെുന്നു. ഭൗതിക കാമനകളിൽനിന്നുള്ള 
സ്വയരം ശുദ്ീകരണവുരം അതിജീവനവുമാണ്  തടറെ കല എന്ന്  
സജിത പറയുന്നു. അവിടെ ഏടതങ്ിലുരം അധികാരസ്വരൂപരം 
തനികെ് തെസ്സമാവുന്നിടല്ന്നുരം തടറെ കല സ്വയരം ശക്ിമത്ാ-
കെുന്ന ഒന്നാടണന്നുരം അവർ കരുതുന്നു. ആധുനിക ചിത്രകല-
യുരം അതിടറെ തുെർച്ചയിൽ രൂപരംടകാണ് ദകരളീയ ആധുനിക 
കലാകാരന്ാരുരം പലദപൊഴുരം പെിഞ്ാറൻ പ്രവണതകളുടെ 
ചുവെുപിെിച്ച് മുദന്നറിയദപൊൾ, അതിൽനിന്ന് മാറി തനതു കല-
യ്കുദവണ്ിയുള്ള അദന്വഷണങ്ങളിൽ മുഴുകിയ ആർ്ിസ്റാണ് 
സജിത ശങ്ർ. പ്രദമയത്ിലുരം പരിചരണത്ിലുരം ചിന്യിലുരം 
ആേിദ്ാവിഡസരംസ് കാരത്ിടറെ മുദ്കൾ ദപറുന്ന ഒരു ദൃശ്യഖ-
ണ്ഡമായി സജിത ശങ്റിടറെ കലാദലാകടത് മനസ്സിലാകൊരം. 
ജീവിതത്ിടറെ മധ്യാഹ്നത്ിടലത്ി നിൽകെുന്ന സജിത ഈ 
സരംഭാഷണത്ിൽ കലടയകെുറിച്ചുരം ജീവിതടത്കെുറിച്ചുമുള്ള 
കാഴ്ചപൊെുകൾ പങ്ുടവയ്കുന്നു.

സുധീഷ് ദകാദ്മ്പ്രം: കലാപഠനകാലടത്കെുറിച്ചുരം ആർ-
്ിസ്റ് എന്ന കർതൃത്വത്ിടറെ രൂപടപെെലുരം എങ്ങടനയാടണന്ന് 
പറയാദമാ?

സജിത ശങ്ർ: ദകാ്യരം ജില്യിടല കുമാരടനല്ൂരിലായി-
രുന്നു കു്ികൊലരം. അകൊലടത്കെുറിച്ചുള്ള ഓർമയിൽ ഒറ്റയ്ക് 

ചിത്രകലയിൽ 
എനിക്ക് 
ജെൻഡർ ഇല്ല

സജിത ആർ ശങ്കർ/ സുധീഷ് ക�ോകടേമ്പ്രം
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കകോകേെിജല വോയനയും സമ്പർക്വും എജനെ കമ്യൂണിസ്റുകോരിയോ-
ക്ി. ആ സൗഹൃദങ്ങേോയിരുനെു എജറെ സമ്പത്ക്. മോധവിക്ുട്ിയുമോ-
യുള്ള ബന്ധവും എടുത്ുപറകയണ്ട്രോണക്. ഒരു ജകോച്ുകുട്ി 
ആയിട്ല്ല മോധവിക്ുട്ി എജനെ കണ്ട്രക്. ഒരു തകികയറ്റീവക് കപഴക് സൺ 
എനെ പരിഗണന അവജരക്ോഴും ്രനെിരുനെു.

സജിത ആർ ശങ്കർ       ഫ�ോഫ്ോ:   ജി പ്രഫ�ോദ്  
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നെകെുന്ന ഒരു കു്ിയുണ്്. ടചറുപെ-
ത്ിൽ ചിതൽപെുറ്റുകൾ ദതെിനെ-
ന്നിരുന്നു. അവ ദശഖരിച്ച് പിന്നീെ് 
ശില്പങ്ങൾ നിർമികൊൻ ശ്രമിച്ചിര -ു
ന്നു. വീെിനെുത്് നിറടയ കാവുക-
ളുണ്്, ഒറ്റയ്ക് കാവുകളിൽ ദപായി 
ഇരികെുമായിരുന്നു. വീ്ിലാരുരം 
കലടയ ഗൗരവമായി കണ്ിരുന്നി-
ല്. ഈ കു്ി എന്ാണിങ്ങടന ഭ്ാ-
ന്് പിെിച്ച് നെകെുന്നു എന്ന മ്ാ-
ണ്. കുഞ്ുനാളിദല കവിതകൾ 
എഴുതിയിരുന്നു. ടചറുപെത്ിൽ 
ആൺകു്ികളുടെ ഡ്രസ് ഇ്് നെ-
കെുന്ന ഒരു ദൊരം ദബായ് ക്യാരക്ടർ 
ആയിരുന്നു എനികെ്. ടപൺകു്ി-
കടളദപൊടല ‘ഒതുങ്ങി നെകെുക' 
എന്ന നിയമത്ിടലാന്നുരം ഞാൻ 
വിശ്വസിച്ചില്. അച്ഛടനടന്ന ദഡാ-
ക്ടദറാ എഞ്ിനീയദറാ ആകൊനാ-
യിരുന്നു ആഗ്രഹരം. ടസന്റ് മർത്-
ലീന ദകാൺടവന്റ് സ് കൂളിലാണ് 
ഞാൻ പഠിച്ചത്. അവിെന്ന് മൽ-
സരങ്ങൾകെ് കി്ിയ സമ്ാനങ്ങ-
ടളാടകെ കണ്് വീ്ുകാർകെുരം ഒരു 
മതിടപൊടകെ വരാൻ തുെങ്ങി. 
അങ്ങടനയാണ് നിനകെിഷ്െമ -ു
ള്ളത് പഠികൊരം എന്ന് അച്ഛൻ 
സമ്തികെുന്നതുരം ഫഫൻ ആർ-
െ് സ് ദകാദളജിൽ എത്ുന്നത -ു
ടമാടകെ. ദപാർടരെയിറ്റ് ഒടകെ 
വരച്ചുടകാെുത്ാൽ നല് കാശ് 
കി്ുരം എന്ന് അച്ഛദനാെുരം ആടരാ-
ടകെദയാ പറഞ്ിരുന്നു. ഫഫൻ 
ആർെ് സ് ദകാദളജിൽ ദചർത്് 
എടന്ന അവിടെ ഒറ്റകെ്  വി്ുദപാ-
കാൻ അച്ഛന് ദപെി ഉണ്ായിര -ു
ന്നു. എടന്ന ദകാദളജിൽ വി്് 
പത്ു േിവസരം അെുത്ുള്ള ദലാ-
ഡ്ജിൽ താമസിച്ച് അച്ഛൻ എടറെ 
സുരക്ഷിതത്വരം ഉറപൊകെിയിരുന്നു. 
ക്ാസിലാടണങ്ിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് 
ദപർ മാത്രമായിരുന്നു ടപൺക -ു
്ികൾ. ആൺകു്ികളാടണങ്ിൽ 
എല്ാരുരം താെിയുരം മുെിയുരം നീ്ി-
വളർത്ി കണ്ാൽ ദപെി ദതാന്ന -ു
ന്ന കൂ്ത്ിലുരം. എടറെ ടകാച്ചി-
ടന നിങ്ങൾ ദനാകെണരം എന്ന് 
അച്ഛൻ ആടരാടൊടകെദയാ പറ-
ഞ്ു. പറഞ്ദപാടല എല്ാരുരം 
എടന്ന ദനാകൊൻ ചുറ്റിലുരം കൂെ -ു
കയുരം ടചയ്ു. ഞാനാടണങ്ിൽ 
ടബൽദബാ്രം പാറെുരം ഷർ്ുമി്് 
മുെി പിന്നിയി്് ഒടകെ നെകെുമാ-
യിരുന്നു. 

ഫഫൻ ആർെ് സ് ദകാദളജി-
ടല അന്രീക്ഷരം എടന്ന രൂപടപെ-
െുത്ിയതിൽ പ്രധാന പങ്ു വഹി-

അയോൾ ആൺ 
ചിത്രകോരൻ, 
ഇയോൾ ജപൺ 
ചിത്രകോരി എനെക് 
പറയുനെ്രക് 
ആർട്ിസ്റിജറെ 
സ്വ്രന്ത്രമോയ 
അകന്വഷണങ്ങ-
ജേ ചുരുക്ിക്ോ-
ണലോണക്. 
ആർട്ിസ്റിജറെ 
അസ്ി്ര്വം ഒരു 
ബികയോണ്ടക് 
ജെൻഡർ 
ആണക്. നമ്ുജട 
വർക്ിനകത്ക് 
ഒരു സ്വോ്രന്ത്ര്യമ -ു
ണ്ടക്. നമ്ൾ 
യയൂണികവഴക് സൽ 
ആയിരിക് -ു
കമ്പോൾ നമുക്ക് 
ററീെ്ൺ 
ഇല്ലോത്കപോജല 
ജെൻഡറും ഇല്ല 
എനെോണക് എജറെ 
അനുഭവം.സജിത ആർ ശങ്കറിന്റെ ആൾ്ർ ഫ�ോഡി സീരീസിന്െ ചിപതരം
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ച്ചി്ുണ്്. ദകാദളജിദനകൊൾ ഒര -ു
പദക്ഷ പബ്ിക് ഫലബ്രറിയുരം 
യൂണിദവഴ് സിറ്റി ഫലബ്രറിയുരം 
ഒടകെ നന്നായി ഉപദയാഗിച്ചു. 
പിടന്ന, എരം ടക സാനുമാഷ്, 
മാഷ് എടറെ ഒരകന്ന ബന്ധു കൂെി-
യാണ്. സാനു മാഷുമായുള്ള സരം-
സാരങ്ങൾ വലിയ പ്രദചാേനരം 
നൽകിയിരുന്നു. എഴുതുന്ന സരംഗ-
തികടളല്ാരം സാനുമാഷിടന കാ-
ണികെുമായിരുന്നു. എഴുതാനുരം 
ചിന്ികൊനുരം നല് പുസ്തകങ്ങൾ 
സജസ്റ് ടചയ്ുകയുരം ടചയ് നല് 
ഒരു ടമറെർ ആയിരുന്നു സാനുമാ-
ഷ് .  മാഷ് വഴി പല സാഹിത്യകാ-
രന്ാടരയുരം അെുത്റിയാൻ കഴി-
ഞ്ു. െി ടക രാമകൃഷ്ണൻ, എരം പി 
വീദരന്ദ്ര കുമാർ, അയ്പെണികെർ 
തുെങ്ങി ദകാദളജിന് പുറത്്, തി-
രുവനന്പുരടത് സാരംസ് കാരി-
കദലാകരം എനികെ് വലിയ പ്രദചാ-
േനമായി. ദജാൺ എബ്രഹാരം, 
മധു മാഷ്, പി  ഇ  ഉഷ, സിവിക് 
ചന്ദ്രൻ, ബാലചന്ദ്രൻ ചുള്ളികൊ-
െ്, ഡി  വിനയചന്ദ്രൻ ഇവരുരം 
എടറെ അന്നടത് സൗഹൃേവല-
യത്ിൽ ഉണ്ായിരുന്നു. അച്ഛൻ 
ദകാൺഗ്രസ്സായിരുന്നു. ദകാദള-
ജിടല വായനയുരം സമ്പർകെവുരം 
എടന്ന കമ്യൂണിസ്റുകാരിയാകെി. 
ആ സൗഹൃേങ്ങളായിരുന്നു എടറെ 
സമ്പത്്. മാധവികെു്ിയുമായ -ു
ള്ള ബന്ധവുരം എെുത്ുപറദയണ്-
താണ്. ഒരു ടകാച്ചുകു്ി ആയി -്
ല് മാധവികെു്ി എടന്ന കണ്ത്. 
ഒരു ക്ിദയറ്റീവ് ദപഴ് സൺ എന്ന 
പരിഗണന അവടരദപൊഴുരം തന്നി-
രുന്നു. എൺപതുകളിൽ ദകാദള-
ജിൽ ഹിദരാഷി മികാമി എന്ന 
ഒരു ജപൊനീസ് ശില്പി വന്നിരുന്നു. 
അദദേഹത്ിടറെ വർക് ദഷാപെിൽ 
ഞാടനാരു ദസ്റാൺ കാർവിരംഗ് 
ടചയ്ിരുന്നു. ശില്പരം ടതരടഞ്െ -ു
കെുന്നതിൽനിന്ന് ഞാൻ പിൻമാ-
റിയതുരം ഒരുപദക്ഷ ആദരാഗ്യപ്ര-
ശ് നങ്ങൾ ടകാണ്ാണ് . കാനായി 
കുഞ്ിരാമൻ പ്രിൻസിപെൽ 
ആയിരുന്ന സമയത്് ശില്പകല 
മുഖ്യവിഷയമായി എെുകൊൻ 
എദപൊഴുരം പറയുമായിരുന്നു. 
അടതെുകൊത്തിൽ സാറിന്  വി-
ഷമവുമുണ്ായിരുന്നു. 

സാഹിത്യവുരം കലയുരം തമ്ി-
ലുള്ള ബന്ധവുരം അതുവഴി രൂപ-
ടപെെുന്ന സാരംസ് കാരികദബാധ-
വുരം അന്ന് ഫഫൻ ആർെ് സ് ദകാ-
ദളജുകളിൽ ഉണ്ായിരുന്നു. ഒരു ആൾ്ർ ഫ�ോഡി സീരീസ് 
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മണികെൂർ അയ്പെപെണികെർ സാ-
റുമായി സരംസാരിച്ചാൽ ഒരു പതി-
നഞ്് പുസ്തകങ്ങൾ വായികെുന്ന-
തിടറെ ഗുണരം കി്ുരം. അവർടകൊ-
ടകെ അറിയാരം വിഷ്വൽ ആർ്് 
എന്ാടണന്ന്. കാണാത്ത് കാ-
ണുന്നവരാണ് വിഷ്വൽ ആർ്ിസ്റ -ു
കൾ എന്ന ഒരു ബൗദ്ികധാരണ 
എൺപതുകളിൽ ഉണ്ായിരുന്നു. 
ഇന്നതില്. അകൊലത്് വളടര-
ദയടറ ശ്രദ്ികെടപെ് മാഗസിനാ-
യിരുന്നു എരം ദഗാവിന്ദൻ എഡിറ്റ് 
ടചയ് സമീക്ഷ. അതിൽ ദൃശ്യക-
ലയ്ക് നല് രീതിയിലുള്ള പ്രാധാ-
ന്യരം നല്ിയിരുന്നു. സാഹിത്യവുരം 

കലയുരം തമ്ിലുള്ള ടകാെ -ു
കെൽ വാങ്ങലുകൾ വളടര 
ആദരാഗ്യപരമായി നെന്നു. 

സുധീഷ് : വിേ്യാർഥി-
രാഷ്ട്ീയരം ഉണ്ായിരുദന്നാ 
ഫഫൻ ആർെ് സ് ദകാദള-
ജിൽ?

സജിത ശങ്ർ: തീർച്ച-
യായുരം. മടറ്റല്ാ ദകാദള-
ജുകളിടലയുരം ദപാടല 
ഒരു ഇെതു രാഷ്ട്ീയമനസ്സ് 
അന്ന് ദകാദളജിനുണ്ായി-
രുന്നു. ഈനാശു ടചയർ-
മാനുരം ഞാൻ ഫവസ് ടച-
യർദപഴ് സണുമായിരുന്നു 

എസ്എഫ്ഐ യൂണിയനിൽ. 
സുധീഷ് : ഫഫൻ ആർെ് സ് 

ദകാദളജിൽ അന്ന് സ്വാധീനികെ-
ടപെ് ഒരു ദൃശ്യഭാഷ എക് സ്പ്രഷ-
ണിസത്ിദറെതായിരുന്നദല്ാ. 
ടക.പി. കൃഷ്ണകുമാറുരം റാഡികെൽ 
ഗ്രൂപെുരം താങ്ളുടെ കലാപ്രക്ിയ-
ടയ സ്വാധീനിച്ചി്ുദണ്ാ?

സജിത ശങ്ർ: ഞാൻ ഒറ്റയ്ക് 
നെകെുന്ന ഒരു വ്യക്ി ആയിര -ു
ന്നു. അതുടകാണ്ുതടന്ന എനി-
കെ് ഒരു ഗ്രൂപെിടറെ പ്രവർത്നങ്ങ-
ദളാെ് മമത ദതാന്നിയി്ില്. കൃഷ്ണ-
കുമാറിടറെ ദനതൃത്വത്ിൽ രൂപ-
ടപെ് റാഡികെൽ കളക്റ്റീവ് പ്രധാ-

ആൾ്ർ ഫ�ോഡി സീരീസിൽ നിന്് 

എരം ന്െ സോനു
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നടപെ് ഒരു ടപാളിറ്റികെൽ മൂവ്ടമ-
ന്റ്  ആണ്. എടന്ന സരംബന്ധിച്ചിെ-
ദത്ാളരം ഞാനതിൽനിന്ന് ടകാ-
ദള്ളണ്ത് ടകാള്ളുകയുരം തദള്ള-
ണ്ത് തള്ളുകയുരം ടചയ്ുടകാണ്ാ-
ണ് അതിടന സ്വീകരികെുന്നത്.  
ദകാദളജ് ഓഫ് ഫഫൻ ആർെ് സ് 
കഴിഞ്് ടവളിയിൽ വന്നദപൊഴുരം 
എനികെ്   റാഡികെലായി ചിന്ി-
കൊനുരം അത് വർകെിൽ അഫലൈ 
ടചയ്ാനുരം സാധിച്ചിരുന്നു. 

നമുകെ് അന്ന് ഫലബ്രറിക-
ളിൽ കി്ുന്ന അറിവുകദളയുള്ളൂ. 
ടതാണ്ൂറ്റിയഞ്ു മുതൽ ഞാൻ 
യാത്ര ടചയ്ുന്നുണ്്. മാർക് സ് 
ടബഗ്ാടറെടയാടകെ ഒറിജിനൽ 
വർകെ് കണ്ദപൊൾ ഞാൻ അമ്പ-
രന്നുദപായി. പല മാദസ്റഴ് സി-
ടറെയുരം വർകെുകൾ ദനരി്് കണ്-
ദപൊൾ, വാസ്തവരം പറഞ്ാൽ 
നമ്ൾ മനസ്സിൽ കണ്ിരുന്ന ഇദമ-
ജുകൾ തകർന്നു. പതുടകെ അവ-
ദരാടൊടകെയുള്ള ഇഷ്െവുരം ക -ു
റഞ്ു. ഉള്ളിടറെയുള്ളിൽ കല-
ടയകെുറിച്ചുള്ള ഒരു ധാരണ രൂപ-
ടപെ്ുവന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്ളുരം 
അതിടനാപെരം വളരുകയായിരുന്നു. 
എടറെ ചിത്രരം കദമ്പാളത്ിനന -ു
സരിച്ച് പാകടപെെുത്ില് എന്നത് 
എടറെ തീരുമാനമാണ് അന്നുരം, 
ഇന്നുരം. 

സുധീഷ് : 1971-ലാണ് ദലാകചി-
ത്രകലയുടെ പശ്ാത്ലത്ിൽ 
ലീൻഡ ദനാക് ലിൻ ‘എന്ുടകാ-
ണ്് മഹതികളായ കലാകാരിക-
ളുണ്ായില്?' എന്ന സുപ്രധാന 
ദലഖനരം എഴുതുന്നത്. പിന്നീെ് 
ഗ്രസിൽഡ ടപാദള്ളാകെിടനദപൊ-
ലുള്ള കലാചരിത്രകാരന്ാരുരം 
കലാചരിത്രത്ിടല സ്ത്ീവാേസങ്-
ല്പനങ്ങടളകെുറിച്ച് പഠനരം നെത് -ു
കയുണ്ായി. ആധുനിക ദകരളീയ 
കലാദലാകവുരം ഒരു ആൺദലാക-
മായാണ് ടകാണ്ാെടപെ്ത്. പേ്മി-
നിടയദപൊടല ചില തുരുത്ുകൾ 
ഉണ്ാടയങ്ിലുരം. 

ഒരു ടഫമിനിസ്റ് ആർ്ിസ്റ് 
എന്ന് സ്വയരം വിഭാവനരം ടചയ്ുന്ന-
ത് എദപൊഴാണ്? എന്ാണ് കല-
യിടല സ്ത്ീവാേടത്കെുറിച്ച് പറ-
യാനുള്ളത്?

സജിത ശങ്ർ: എനികെ് 
അത്രരം കരംപാർ്് ടമറെഫലദസ-
ഷദനാെ് താല്പര്യമില്. അയാൾ 
ആൺ ചിത്രകാരൻ, ഇയാൾ 
ടപൺ ചിത്രകാരി എന്ന് പറയ -ു
ന്നത് ആർ്ിസ്റിടറെ സ്വതന്ത്രമായ സജിത ആർ ശങ്കർ    ദഫാദ്ാ: ജി പ്രദമാേ്  
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അദന്വഷണങ്ങടള  ചുരുകെികൊ-
ണലാണ്. ആർ്ിസ്റിടറെ അസ്തി-
ത്വരം ഒരു ബിദയാണ്് ജൻഡർ 
ആണ്. നമ്ുടെ വർകെിനകത്് 
ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്്. നമ്ൾ യ -ൂ
ണിദവഴ് സൽ ആയിരികെുദമ്പാൾ 
നമുകെ് റീജ്യൺ ഇല്ാത്ദപാടല 
ജൻഡറുരം ഇല് എന്നാണ് എടറെ 
അനുഭവരം. സ് ടപയിനിൽ ഒരു 
ദഷാ നെത്ുദമ്പാൾ ഇവർ ദകര-
ളത്ിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വിമൻ ആർ-
്ിസ്റാടണന്ന സ്റാറ്റസിലല് നമ്ൾ 
ദഷാ ടചയ്ുന്നത്. 

സുധീഷ് : പദക്ഷ, താങ്ൾ താ-
ങ്ളുടെ വർകെുകളിൽ ‘ടഫമിനിനി-
റ്റി' ആദ�ാഷികെുകയുരം ടചയ് -ു
ന്നുണ്ദല്ാ.

സജിത ശങ്ർ: തീർച്ചയാ-
യുരം. ടഫമിനിനിറ്റി എടറെ ദകാർ 
ആണ്. ജീവിതത്ിൽ എടറെ രണ്് 
ദറാൾ ദമാഡലുകളാണ് കവയി-
ത്രി കമല ോസുരം ഡാൻസർ ചന്ദ്ര-
ദലഖയുരം. എടറെ സൃഷ്െികൾ ഞാ-
നവടര കാണിച്ചദപൊൾ അവർ 
പറയാറുള്ളതുരം “യൂ ആർ ഓൺ 
േ ഫററ്റ് പാത്് ” എന്ന് തടന്ന-
യാണ്. എന്ുടകാണ്് ടഫമിനി-
നിറ്റി എക് സ് ദലൈാർ ടചയ്ുന്നു 
എന്ന് ദചാേിച്ചാൽ എനികെ് ഒര -ു
പാെ് ഉത്രങ്ങളുണ്്. ഞാൻ ഒരു 
ദയാഗിക് ജീവിതരം പ്രിഫർ ടച-
യ്ുന്ന ആളാണ്. ഇത് മതപരമല്. 
കലയാണ് ഞാൻ ഈ ആത്ീയ-

തയിൽ കാണുന്നത്. ടപ-
ഴ് സണൽ ഈസ് ടപാളിറ്റി-
കെൽ എന്നതുദപാടല. 

വിവാഹബന്ധത്ിൽ 
നിന്ന് ദവർപിരിയുന്ന 
സന്ദർഭത്ിൽ ഞാൻ 
അപൊടെ തളർന്നുദപായി-
രുന്നു. എടന്നയുരം എടറെ 
കലടയയുരം ഇല്ാതാകൊ-
നായിരുന്നു പങ്ാളിയുടെ 
ലക്ഷ്യരം. ഞാനതിൽനിന്ന് 
കരകയറാൻ കുദറ ബുദ്ി-
മു്ി. അയാൾ മാത്രമല്, 
ഇവിെുടത് പുരുഷാധി-
പത്യസമൂഹരം ഒന്നാടക 
എടന്ന ഒറ്റടപെെുത്ാനുള്ള 
ശ്രമങ്ങൾ നെത്ിയതായി 
ഞാൻ മനസ്സിലാകെുന്നു. 
മുപെതുവയസ്സിനിടെ തടന്ന 
ഞാൻ നിരവധി അവാർ-
ഡുകൾ വാങ്ങികെുകയുരം 
വിദേശരാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്്യ-
ടയ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പടങ്-
െുകെുകയുരം ടചയ്ു. പദക്ഷ 
ഇവിടെ ആരുരം അതരംഗീക-
രിച്ചുതന്നിരുന്നില്. 

വിവാഹജീവിതത്ി-
ടറെ ടകെുതികളിൽ നിന്ന് 
വി്തിനുദശഷരം ഇന്്യ-
യിൽ പലയിെത്ുരം യാത്ര 
ടചയ്ു.  ഒരു ടനാമാഡികെി-
ടനദപൊടല അലയുന്ന 
സന്ദർഭത്ിൽ ഒരുപാെ് 

ആത്ീയഗുരുകെന്ാടര കടണ്ങ്ി-
ലുരം ആർകെുരം ശിഷ്യടപെ്ിരുന്നി-
ല്. അവരിൽനിടന്നല്ാരം കി്ിയ 
നന്യുടെ വശങ്ങൾ എെുകെുക-
യുരം നഷ്െടപെ് എടന്ന തിരിടച്ച-
െുകെുകയുരം ടചയ്ുന്നതിടറെ ഭാഗ-
മായി ഒരു ക്ിദയറ്റീവ് ദപഴ് സൺ 
എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഡിസിലൈിൻ 
സ്വയരം രൂപടപെെുത്ുകയായിര -ു
ന്നു. ആർ്ിസ്റുകൾകെ് പിന്ുെരാ-
വുന്ന ഒന്നാണത്, ആർ്് ഓഫ് 
ഡിസിലൈിൻ എന്നത്. ഇത്രദയടറ 
മരുന്നു കഴിച്ചുടകാണ്ിരുന്ന എനി-
കെ് ഇദപൊൾ ഒരു മരുന്നുരം ആവ-
ശ്യമില്. ഞാനിദപൊൾ പൂർണ 
ആദരാഗ്യവതിയാണ്. കല ഒരു 
ടസൽഫ് ഹീലിരംഗ് ദപ്രാസസുരം 
അതിജീവനവുരം കൂെിയാണ് എനി-
കെ്. ടഫമിനിനിറ്റിയിദലകെ് ഞാൻ 
കൂെുതൽ അെുകെുന്നത് എടറെ 
ചിത്രപരമ്പരയായ ‘വുമൺ ആർ-
കെിഫെപെി’ദലകെ് വരുദമ്പാഴാണ്. 
കുന്ി, അകെമഹാദേവി, കാര-
യ്കലമ്യാർ, ബാർബിദലാണി-
യൻ ദഗാടഡസ്സായ ഇഫ്താർ, 
ഓഷുൻ ദഗാടഡസ്സ്  തുെങ്ങിയവ-
രുടെ ജീവിതപരിസരങ്ങൾ കലയ്ക് 
വിഷയമായത് അങ്ങടനയാണ്. 
ഒരർഥത്ിൽ അവരുടെ ജീവിത-
ത്ിടറെ തുെർച്ച തടന്നയാണ് 
നമ്ടളാടകെ. എടറെ ഓദരാ വർ-
കെുരം ഒരു അനുഷ്ാനമാണ്. അകെ 
മഹാദേവിടയ ടചയ്ുദമ്പാൾ നാരം 
ശരികെുരം അകെ മഹാദേവിയുടെ 
എനർജിടയ ആവാഹിടച്ചെുകെ -ു
കയാണ്. എടറെ ടസൽഫ് ദപാർ-
ടരെയിറ്റ് ഞാൻ ടചയ്ുന്നത് ഒരു റി-
ച്വലിടറെ ഭാഗമാണ്. എടന്ന അറി-
യുന്നതിനുദവണ്ിയാണ് ഞാനത് 
ടചയ്ുന്നത്. കല നടമ് ശുദ്ീക-
രികെുകയുരം ടതളിച്ചരം തരികയുരം 
ടചയ്ുരം.

സുധീഷ് : ആധുനിക കലാ-
വിേ്യാഭ്യാസരം പിൻപറ്റിയിരുന്ന 
പ്രധാനടപെ് ഭാവുകത്വരം എന്ന-
ത് പെിഞ്ാറൻ ആധുനിക കല-
യുദെതാണ്. കല എന്നത് ഒരു 
അനുഷ്ാനമാണ് എന്ന് താങ്ൾ 
സൂചിപെികെുദമ്പാൾ അവിടെ ഒരു 
സരം�ർഷമുണ്ദല്ാ. എങ്ങടന-
യാണ് കലാവിേ്യാഭ്യാസത്ിലൂടെ 
ഫകമാറികെി്ിയ ഭാവുകത്വടത് 
മറികെകെുന്നത്?

സജിത ശങ്ർ : ഫഫൻ ആർ-
െ് സ് ദകാദളജിൽ പഠികെുന്നുടവ-
ങ്ിലുരം അവിടെനിന്ന് സത്യത്ിൽ 
നമ്ടളാന്നുരം പഠികെുന്നില്. 

വിവോഹബന്ധ-
ത്ിൽ നിനെക് 
കവർപിരിയുനെ 
സന്ദർഭത്ിൽ 
ഞോൻ അ്ോജട 
്രേർനെുകപോയി-
രുനെു. 
എജനെയും 
എജറെ 
കലജയയും ഇല്ലോ-
്രോക്ോനോയിര -ു
നെു പങ്ോേിയുജട 
ലക്്ം. ഞോന-
്രിൽനിനെക് 
കരകയറോൻ 
കുജറ ബുദ്ിമ -ു
ട്ി. അയോൾ 
മോത്രമല്ല, 
ഇവിടുജത് 
പുരുഷോധിപ്ര -്
സമയൂഹം 
ഒനെോജക എജനെ 
ഒറ്ജ്ടുത്ോന -ു
ള്ള ത്രമങ്ങൾ 
നടത്ിയ്രോയി 
ഞോൻ മനസ്ിലോ-
ക്ുനെു. 

ആൾ്ർ ഫ�ോഡി സീരീസ്  ‐ ചോ�ുണ്ട ആർക്ിടൈപ്് 

�ോധവിക്ു്ി
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എങ്ിലുരം കലാപ്രവർത്നത്ി-
ടറെ അെിത്റയിൊൻ ഫഫൻ 
ആർെ് സ് ദകാദളജ് സഹായിച്ചു. 
നടല്ാരു ഫലബ്രറി ദകാദളജി-
നുണ്ായിരുന്നതുടകാണ്ാണ് 
ഞങ്ങടളാടകെ രക്ഷടപെ്ത്. വി-
ദേശടത്ാടകെയുള്ള ദകാദളജ -ു
കളിൽ എങ്ങടനയാണ് കല പഠി-
പെികെുന്നത് എന്ന് ഞാൻ കണ്-
റിഞ്താണ്. അവിടെ ന്യൂഡ് 
സ്റഡിടയാടകെ ഇദപൊഴുരം പഠന-
ത്ിടറെ ഭാഗമാണ്. ന്യൂഡ് സ്റഡി-
ടയാടകെ നമ്ൾ എെുത്ുകള-
ഞ്ിദല്? ശരീരടത് മനസ്സിലാ-
കൊടത ഒരാർ്ിസ്റ് എങ്ങടന നി-
ലനിൽകെുരം? ദപാസ്റ് ദമാദഡൺ 
കലയിൽ ഒരുപാെ് ഗിമ്ികെുകൾ 
വരുന്നുണ്്. പദക്ഷ, ഞാൻ കല-
യിടല പാരമ്പര്യമായ രചനാശീല-
ങ്ങടളയുരം ശ്രദ്ികെുന്നു. ദകവലരം 
ഒരു മു് വരയ്കണടമങ്ിൽ ദപാലുരം 
കഴിവുരം ബുദ്ിയുരം ഭാവനയുരം 
ദവണരം. ഇന്്യൻ ആർ്ിടറെ 
ടസൻസിബിലിറ്റി വ്യത്യാസമാണ്. 
പെിഞ്ാറൻ ആർ്ിസ്റുകൾ ടച-
യ്ുന്നത് അവരു ടചയ്ട്, നമ്ടള-
ന്ിന് അവടര പിന്ുെരണരം? ബി-
നാടലകളിടലാടകെ വരുന്ന വർ-
കെുകൾ സത്യത്ിൽ ടവദസ്റൺ 
ഭാവുകത്വത്ിടറെ മാത്രരം കാഴ്ച-
യായിദപൊകുന്നു. നമുകെിദപൊഴുരം 
ആ പിന്ുെർച്ചയുണ്് എന്നാണ് 
ഞാൻ പറയുന്നത്. അത് നമ്ുടെ 

കാഴ്ചടയ മലീമസമാകെ -ു
ന്നു. നമുകെ് നമ്ുദെതായ 
ഒരു വഴിയുണ്്. ഈ മൂന്ന് 
നൂറ്റാണ്ുകളായ കലാപ്ര-
വർത്നത്ിടറെ പശ്ാ-
ത്ലത്ിൽ എനികെത് 
ഫധര്യപൂർവരം വിളിച്ചുപ-
റയാരം. 

വരയ്കുദമ്പാഴുരം സരംസാ-
രികെുദമ്പാഴുരം നൂറുശത-
മാനരം നമ്ളായിരികെുക 
എന്നതാണ് പ്രധാനരം. ഒരു 
മണികെൂദറ ജീവികെുന്ന -ു
ടവങ്ിലുരം ആ ഒരു മണി-
കെൂർ ആത്ാർഥമായി, 
സത്യസന്ധവുമായി ജീ-
വികെുക. ഇതാടണടറെ 
ദപാളിസി. ആർ്് ടതറാപെി-
യിലൂടെ മറ്റുള്ളവടരയുരം 
ആശ്വസിപെികൊനുരം സാ-
ധികെുന്നു. കരുണ എന്ന 
ദപരിൽ ഒരു ചാരിറ്റിയുണ്്. 
എടറെ വരുമാനത്ിൽ-
നിന്ന് ഒരു നിശ്ിത തുക 
ഞാൻ എല്ായ് ദപൊഴുരം 
അവർകെ് ടകാെുകെുരം. അർ-
ഹികെുന്നവടര സഹായി-
കെുരം. എന്നാൽ ഇടതാന്നുരം 
പറഞ്ുനെദകെണ് കാര്യ-
മല്. എനികെ് സമകാലിക 
കലാകാരന്ാരുമാടയാ-
ന്നുരം ബന്ധമില്.

സുധീഷ് : കലയുമാ-

യി ബന്ധടപെ്് ധാരാളരം വിദേശ-
യാത്രകൾ നെത്ിടയന്നു പറ-
ഞ്ു. ആ അനുഭവങ്ങൾ പങ്ുടവ-
യ്കാദമാ?

സജിത ശങ്ർ : 1995-ൽ ബ്രി-
്ീഷ് കൗൺസിലിടറെ ചാൾസ് 
വാലസ് അവാർഡ് കി്ി യു ടക 
യിൽ ദപായിരുന്നു. അവിടെ ടവ-
ച്ചാണ് ടക്വിലാന്റ് ദഡ്രായിരംഗ് 
ബിനാടല അവാർഡ് ലഭികെ -ു
ന്നത്. പിന്നീെ് ജർമ്നിയിടല 
ദബാകെൂരം എന്ന സ്ലദത്കെ് 
ദപാവുകയുണ്ായി. അവിടെ 
ഗുറെർ ഗ്രാസിടറെ സുഹൃത്ുകെ-
ളുടെ കൂ്ായ്മയായ ദവാർ്് ഉന്റ് 
ബിൽഡ് (ദവഡ് സ് ആന്റ് ഇദമ-
ജസ്) എന്ന സരം�വുമായി പരി-
ചയടപെൊനിെയായി. എടന്ന 
അത് വളടരയധികരം സ്വാധീനി-
ച്ചു. അത്രടമാരു ഇെരം എന് -ു
ടകാണ്് ദകരളത്ിലില് എന്നുരം 
ആദലാചിച്ചു. അവിെത്ുകാർകെ് 
നമ്ുടെ നാ്ിടല കലാകാരന്ാ-
ടര പരിചയടപെെുത്ണടമന്ന് 
ദതാന്നി. അങ്ങടന ഞാൻ പരി-
ചയടപെെുത്ിയ ആൾ ദജാൺ 
എബ്രഹാമായിരുന്നു. ദജാണിടന 
അവർ പദസാളിനിടയദപൊടലയ -ു
ള്ള ഒരു ചലചിത്രകാരനായി്ാണ് 
കണ്ത്. ആ അവസരത്ിലാണ് 
അന്നടത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന 
സഖാവ് ഇ ടക നായനാർ ജർമ്-
നി സന്ദർശികെുന്നത്. ആ സമയ-

വരയക് ക്ുകമ്പോഴും 
സംസോരിക്ുകമ്പോ-
ഴും നയൂറു്ര്രമോ-
നം നമ്േോയിരി-
ക്ുക 
എനെ്രോണക് 
തപധോനം. ഒരു 
മണിക്യൂകറ 
െറീവിക്ുനെുജവ-
ങ്ിലും ആ ഒരു 
മണിക്യൂർ 
ആത്ോർഥമോയി, 
സ്ര്സന്ധവുമോ-
യി െറീവിക്ുക. 
ഇ്രോജണജറെ 
കപോേിസി.  

ജർമ്മനിയിൽ ഇ ന്െ നോയനോർന്ക്ോപ്രം സജിത ആർ ശങ്കർ

െോനോയി 
െുഞ്ിരോ�ൻ
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ത്് എടറെ പ്രേർശനരം ഉേ്�ാെ-
നരം ടചയ്ാൻ അദദേഹടത് വിളി-
കെുകയുരം അദദേഹരം വരികയുരം 
ടചയ്ു. അന്ന് വലിയ കാര്യമുണ്ാ-
യി. കമ്യൂണിസ്റ് മാനിടഫദസ്റാ ചി-
ത്രങ്ങളിൽ ആകെിയ ആടക പതി-
ടന്് ദകാപെികളിൽ ഒരു ദകാപെി 
എടറെ കൂടെയുണ്ായിരുന്ന 
ഓസ് കാർ ദഗാൽടസൻ ലൂയ്ചർ 
എന്ന കലാകാരടറെ ഫകയില -ു
ണ്ായിരുന്നു. അദദേഹരം അത് 
വളടര സദന്ാഷദത്ാടെ ദകര-

പാരീസ് വിശ്വനാഥനായി-
രുന്നു മടറ്റാരു സൗത്് 
ഏഷ്യൻ ആർ്ിസ്റ്. അവി-
ടെടവച്ചാണ് റാടഫ കർ-
ദലരിദയാടയ പരിചയടപെ-
െുന്നതുരം. അദദേഹടത് 
ഞാനിദപൊഴുരം ഗുരുതുല്യ-
മായി കാണുന്ന ആളാണ്. 
പാരീസിൽ ആർ്ിസ്റ് ഇൻ 
ടറസിഡൻസിയിൽ വർ-
കെ് ടചയ്ു. അവിടെ ടവച്ച് 
ഇന്്യൻ ആർ്ിസ്റായ റാ-

പുസ്തകരം എഴുതാൻ തീരുമാനിച്ചു. 
അവർ മൂന്ന് മാസരം ഇവിടെ താമ-
സിച്ചാണ് അത് ടചയ്ത്. പ്രസിദ്ീ-
കരികൊനിരികെു ദന്നയുള്ളൂ ആ 
പുസ്തകരം. ആ അനുഭവവുരം ഒരു 
കലാകാരിടയന്ന നിലയിൽ എനി-
ദകെദറ അഭിമാനമുള്ളതാണ് . 

സുധീഷ് : ദചാളമണ്ഡലമായി-
രുന്നു ഒരുകാലത്് ദകരളത്ിൽ-
നിന്നുള്ള ആർ്ിസ്റുകളുടെ ഒരു 
കൾച്ചറൽ ഹബ്്. ദചാളമണ്ഡല-
വുമായുള്ള ബന്ധരം എങ്ങടനയാ-

ളത്ിന് നൽകാനായി എടന്നയാ-
ണ് ഏൽപെിച്ചത്. അത് മുഖ്യമന്ത്രി 
സ. നായനാടര ഏൽപെികൊനാ-
യി എന്നത് ഒരു അഭിമാന മുഹൂർ-
ത്മായിരുന്നു. അതിദപൊൾ എവി-
ടെയിരികെുന്നു എന്നറിയില്.

പിന്നീെ് സ് ടപയിൻ, ജപൊൻ, 
ശ്രീലങ്, ഓസ്രെിയ, സ് ദകാെ് ല-
ന്റ്, ഫ്ാൻസ്, ദഹാളണ്്, മദല-
ഷ്യ ഒടകെയാണ് ദപായി്ുള്ളത്. 
സ് ടപയിനിൽ ഞാൻ സൗത്് 
ഏഷ്യടയ പ്രതിനിധീകരിച്ചാ-
ണ് ദപായത്. എടന്നകെൂൊടത 

സയുമായുരം നല് സൗഹൃ-
േമുണ്ായി. ജപൊനിൽ 
യൂദറാപ്യൻ യൂണിയടറെ 
ഒരു ടപ്രാജക്ടായ ‘ടനാമാ-
ഡ് സ്: ഫലഫ്, ലിവിങ്ങ് 
ആൻഡ്  ഡയിങ്ങ് ഇൻ ഡി-
ഫ്ന്റ് കൾദച്ചഴ് സ്' -ൽ വർ-
കെ് ടചയ്ു. 2014-ൽ എടറെ 
പ്രേർശനരം കാണാടന-
ത്ിയ അദമരികെൻ ആർ-
്് ക്ി്ികൊയ ടപ്രാഫസർ 
ടഗയിൻ ടലവിൻ എടറെ 
കലായാത്രടയകെുറിച്ച് ഒരു 

യിരുന്നു?
സജിത ശങ്ർ : വിവാഹദശ-

ഷരം ഞാൻ ദചാളമണ്ഡലരം ആർ-
്ിസ്റ് വിദല്ജിദലകൊണ് ദപാക -ു
ന്നത്. ഏതാണ്് പടത്ാമ്പത് വർ-
ഷദത്ാളരം ഞാനവിടെ എടറെ 
സ്റുഡിദയായിൽ ഉണ്ായിരുന്നു. 
എടറെ കലാസപര്യയുടെ വലിയ 
�്രം അവിടെയായിരുന്നു. കലാ-
കാരന്ാരുടെ ഇെയിലുള്ള ടകാച്ച -ു
ടകാച്ചു ടപറ്റി ടപാളിറ്റിക് സുകൾ 
ഒഴിവാകെിയാൽ വർകെ് ടചയ്ാൻ 
ഏറ്റവുരം അഭികാമ്യമായ അന്രീ-

�ോധവിക്ു്ി, സജിത ആർ ശങ്കർ

ൈി ന്െ ്രത്ിനി

ന്െ ്രി 
െൃഷ് ണെു�ോർ
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ക്ഷമായിരുന്നു അവിടെ. ഞാൻ 
ഏറ്റവുരം കൂെുതൽ വർകെ് ടചയ്-
തുരം ദചാളമണ്ഡലത്ിൽ ടവച്ചാ-
ണ്. ടചഫന്ന എനികെ് നാെുദപാ-
ടല പ്രധാനടപെ്താണ്.

സുധീഷ് : ദചാളമണ്ഡലടത്-
കെുറിച്ചുരം േക്ഷിദണന്്യൻ കലയി-
ടല തനതുവാേടത്കെുറിച്ചുടമാ-
ടകെ ആദലാചികെുദമ്പാൾ െി ടക 
പേ്മിനിടയകെുറിച്ചുരം ഓർകൊരം. 
പേ്മിനിയുടെ കാവുകൾ, സ്ത്ീ-
സങ്ല്പരം ഒടകെ. താങ്ളുടെ ആർ-
കെിഫെപെ് സീരീസുകൾകെ് ആ 
രീതിയിൽ എടന്ങ്ിലുരം ബന്ധമ -ു
ദണ്ാ?

സജിത ശങ്ർ: എനികെുരം കാ-
വുകളുമായി ബന്ധമുണ്്. ദകര-
ളത്ിടല ഒ്ുമികെ കാവുകളുരം 
ഞാൻ ദഡാക്യുടമന്റ് ടചയ്ി്ുണ്്. 
കാവുകൾകെ് നമ്ുടെ ആേിദ്ാ-
വിഡ സരംസ് കാരവുമായി ബന്ധ-
മുണ്്. എടറെ ‘മേർ ആർകെിഫെ-
പെുകൾ’ തുെങ്ങുന്നത് അവിടെ 
നിന്നാണ്. ഞാൻ യുങ്ങിടന വാ-
യിച്ചി്ുണ്്. യുങ്ങ് നമ്ുടെ ഐതി-
ഹ്യങ്ങൾ വായിച്ച്  വലിയ തിയ-
റിയദല് ഉണ്ാകെിയത്. ചാൾസ് 
വാലസ് സ് ദകാളർഷിപെ് കി്ി 
ഇരംഗ്ലണ്ിൽ ദപായദപൊൾ ആർ-
്ിസ്റ് ടകൻ കിഫിടന കാണാൻ 
അവസരരം കി്ി. എടറെ ദഡ്രായി-
ങ്ങുകൾ കണ്് ടകന്നിന് വളടര 
ഇഷ്െടപെ്ു. അദദേഹരം സ്റൂഡ് ബ്രാ-
േ്ഷാ എന്ന ആർ്് ക്ി്ികെിടന 
കാണാൻ പറഞ്ു. ബ്രാഡ്ഷാ-
ടയ കണ്തുരം എനികെ് കലടയ-
കെുറിച്ച് കൂെുതൽ കാര്യങ്ങൾ മന-
സ്സിലാകൊൻ പറ്റി. രണ്ുേിവസരം 
ഞാൻ അദദേഹത്ിടറെ ഒപെരം താ-
മസിച്ചു. ടകൻ കിഫ് ഒരു യുങ്ങി-
യൻ ആർ്ിസ്റായാണ് അറിയടപെ-
െുന്നത്. ടകന്നിടറെ കലയുരം ആർ-
കെിഫെപെുകളാണ്. ഈ ബന്ധരം 
ആണ് എടന്ന സി ടജ യുങ്ങിൽ 
എത്ിച്ചത്. ഞാൻ തിരിച്ച് ഇന്്യ-
യിടലത്ിയദപൊൾ ബ്രഡ്ഷാ-
യാണ് എനികെ് യുങ്ങിടറെ പുസ്ത-
കങ്ങൾ അയച്ചുതരുന്നത്. യുങ്ങ് 
വായനയ്ക് ദശഷരം ഞാൻ അദദേഹ-
ദത്ാെ് പറഞ്ു, ഇത് മുഴുവൻ 
ടപദറ്റണൽ ആർകെിഫെപെുകടള-
കെുറിച്ചാണദല്ാ. എനികെ് വർകെ് 
ടചദയ്ണ്ത് മേർ ആർകെിഫെപെ -ു
കടളകെുറിച്ചാണ് എന്ന്.

ടഫമിനിസത്ിടറെ ഏറ്റവുരം 
ഉപരിലൈവമായ ചർച്ചകളാണിവി-
ടെ നെകെുന്നത്. എടറെ പ്രേർശ-

നരം ഡൽഹിയിൽ വച്ച് നെ-
ന്നദപൊൾ എടറെ മേർ ആർ-
കെിഫെപെ് സീരീസിടന 
വളടര നല് രീതിയിൽ മന-
സ്സിലാകെിയ ഒരാൾ പ്രകാ-
ശ് കാരാ്ാണ്. ഇത് വാസ്ത-
വത്ിൽ പുരുഷാധിപത്യമ -ൂ
ല്യങ്ങദളാെുള്ള തിരസ് കാ-
രമാണ്. അവിടെയാണ് 
എനികെ് സുധീഷ് ദചാേിച്ച 
സ്ത്ീവാേ കലയുമായുള്ള 
ബന്ധരം. മേർ ആർകെിഫെ-
പെ് തുെങ്ങിയദപൊൾ ഞാൻ 
സ്വയരം അത് ഉൾടകൊണ്ാ-
ണ് ടചയ്ത്. ടതയ്രം ആർ-
്ിസ്റിടനദപൊടല ഞാനുരം 
ആ പ്രക്ിയയിൽ ഉറഞ് -ു
നിന്നു. ബ്രി്ീഷുകാർ മാ-
തൃോയക സങ്ല്പടത് മ -ു
ഴുവൻ പിതൃോയകമാകെി 
എന്നതാണ് ദനര്. 

സുധീഷ് : കലാദമഖല-
യിൽ, പ്രദത്യകിച്ചുരം പുര -ു
ഷദകന്ദ്രിതമായ ഒരു സാരം-
സ് കാരികാന്രീക്ഷത്ിൽ 
ചിത്രരംവരച്ച് ജീവികെൽ ഒരു 
ടവല്ുവിളിയായി ദതാന്നി-
യി്ുദണ്ാ?

സജിത ശങ്ർ : വ്യക്ി-
പരമായി എനികെ് കലാദമ-
ഖലയിൽ വളരാൻ സാധി-
ച്ചു. സ്ത്ീ എന്നതിദനകൊൾ 
ഒരു ആർ്ിസ്റിടന വളരാൻ 
അനുവേിച്ചുകൂൊ എന്ന 
രീതിയിലുള്ള ആക്മണ-
ങ്ങൾ ദനരി്ി്ുണ്്. 1984-ൽ 
എടറെ ആേ്യടത് എക് സി-
ബിഷൻ പങ്ാളിത്രം 
തൃശൂർ ദകാദളജ് ഓഫ് 
ആർെ് സിൽ ടവച്ച് നെന്നു. 
െി ടക പേ്മിനിയുടെ വർ-
കെുകൾ, രതീദേവി, ആന-
ന്ദവല്ി ദബാസ്, സുദലഖ 
എന്നിവരുമായി ദചർന്ന-് 
ദകരളത്ിടല ആേ്യടത് 
വുമൺ ആർ്ിസ്റ് എക് സി-
ബിഷൻ ആണത്. സിവിക് 
ചന്ദ്രൻ ഒടകെ ആയിരുന്നു 
അതിടറെ സരം�ാെകർ. 
കുഞ്ുണ്ി മാഷ് ആണത് 
ഉേ്�ാെനരം ടചയ്ത്. ഒരു 
ടബഞ്ുരം ഡക് സുരം ഇ്ി്് 
അതിൽ ചാരിടവയ്കുകയാ-
യിരുന്നു വർകെുകൾ. അന്ന് 
ടക എൻ  ഷാജി അദദേഹ-
ത്ിടറെ പ്രസിദ്ീകരണ-
ത്ിൽ ആ പ്രേർശനടത്- സജിത ആർ ശങ്കർ തന്റെ ചിപതങ്ങൾക്രിന്െ 
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പെറ്റി എഴുതുകയുമുണ്ായി.
സുധീഷ് : ഗൗരി ആർെ് സ് ഇൻ-

സ്റിറ്റ്യൂ്് എടന്നാരു സ്ാപനരം നെ-
ത്ുന്നുണ്ദല്ാ. അതിടറെ പ്രവർ-
ത്നങ്ങടളപെറ്റി?

സജിത ശങ്ർ : ഫഡദവാഴ ്സി-
നുദശഷരം ഞാനുണ്ാകെിയ ഒരു 
സ്റുഡിദയാ സ ്ദപസാണ ്ഗൗരി 
ആർ് ്ഇൻസ്റിറ്റ്യൂ്.് ജർമ്നിയിലുരം 
സ്വീഡനിലുടമാടകെ സ്റുഡിദയാ 
ഉണ്ായിരുടന്നങ്ിലുരം നാ്ിൽ ഒരു 
സ ്ദപസ ്ദവണടമന്ന ്ദതാന്നി. സ്വ-
ന്മായി ഒരു സ്റുഡിദയാ സ ്ദപസ് 
ഉണ്ാകെുക എന്നത ്എടറെ വാശി-
യുമായിരുന്നു. അങ്ങടനയാണ്  
കല്ാറിടല വാമനപുരരം നേീതീര-

സജീവമായി തുെരുന്നു. 
ഒരുപാെ ്ഫുൾഫബ്രറ്റ് 
സ ്ദകാദളഴ ്സ ്ഒടകെ ഗൗ-
രിയിൽ താമസിച്ച ്വർകെ് 
ടചയ്ി്ുണ്.് എല്ാ ദമ-
ഖലകളിൽനിന്നുമുള്ള 
ആർ്ിസ്റുകടള പടങ്െ -ു
പെിച്ചുടകാണ് ്നിരവധി 
ക്യാമ്പുകൾ സരം�െിപെി-
ച്ചു. വിനയചന്ദ്രൻ സാറുരം 
സച്ചിമാഷുരം രാജീവൻ 
സാറുരം ഒടകെ ഉൾടപെ് 
ചർച്ചകൾ അവിടെ നെ-
ന്നു. ദകാർപെദററ്റ ്ഫണ്ിരം-
ഗ ്ഇല്ാടത നെത്ടപെ-
െുന്ന ഒരു സരംരരംഭമാണ് 

കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഇെടപൊറില് 
എങ്ിലുരം അവർകെുദവണ് എല്ാ 
പിന്ുണയുരം ഞാൻ ടകാെുകെ -ു
ന്നുണ്.്  എടറെ കല എന്നുപറയ -ു
ന്നത് വരച്ച ചിത്രങ്ങൾടകൊപെരം 
തടന്ന ഞാൻ ഇകൊലരം വടര 
ഉണ്ാകെിയ എടറെ ദസ്ററ്റ് ടമറെ -ു
കളുമാണ്  . ഇദപൊൾ ഇരുന്ന് സരം-
സാരികെുന്ന ഈ ഞാനുരം എടറെ 
കലയുരം ജീവിതവുരം ദചർന്നതാ-
ണ് എടറെ കലയുടെ സമഗ്രത. 
അത് ഏതു പുരുഷാധിപത്യശ-
ക്ി വിചാരിച്ചാലുരം തകർകൊൻ 
പറ്റില്. ആർകെിഫെപെിലൂടെ ഉര -ു
ത്ിരിഞ്ുവരുന്ന ടഫമിനിനിറ്റി 
തടന്നയാണ് എടറെ ആയുധരം. 
ടഫമിനിസരം, ടഫമിനിനിറ്റി തുെ-
ങ്ങിയ വാകെുകളിടല രാഷ്ട്ീയത്ി-
നപെുറദത്കെ് ആർ്ിസ്റുകൾകെ് 
എത്ാൻ പറ്റുരം. ഒരു പ്രദത്യക ഗ്ര -ൂ
പെിലുരം എനികെ് താല്പര്യമില്. നമ് -ു
ടെ കല നമ്ുടെ എനർജിയാണ്. 
നമ്ൾ ശാരീരികമായുരം മാന-
സികമായുരം ആദരാഗ്യദത്ാടെ 
ഇരുന്നാദല നല് കല ടചയ്ാനുരം 
പറ്റുകയുള്ളൂ. ആദരാഗ്യദത്ാടെ 
ജീവികെുക എന്നതുരം ഒരു കലയാ-
ണ്. ദരാഗിയായിരുന്നി്് പെരം വര-
ച്ചി്് കാര്യമില്. അതുടകാണ്ാണ് 
ഞാൻ ദയാഗിക് ഫലഫ് പ്രാക്റ്റീ-
സ് ടചയ്ാൻ തീരുമാനിച്ചത്. 

ടകാച്ചുടകാച്ചു കാര്യങ്ങൾകെ് 
ദവണ്ിയല് നമ്ൾ സമരരം ടചദയ്-
ണ്ത്. ‘ആൾ്ർ ദബാഡീസ്’ സീരീ-
സിൽ ഞാൻ വിശേമാകൊൻ ശ്ര-
മികെുന്നത് ശരീരശാസ്ത്രം ആണ്. 
വിദേശ ടഫമിനിസ്റുകടളല്ാരം 
പറഞ്ുടവച്ചിരികെുന്ന തിയറി-
കൾ ടതാലിപെുറരം വദരദയയുള്ളൂ. 
ടതാലിപെുറരം കഴിഞ്് ടചല്ണരം 
നമ്ൾ. ഇത് ഏഷ്യൻ ആർ്ിസ്റ -ു
കൾടകെല്ാരം ഉള്ള ഒരു ടവല്ുവി-
ളിയാണ്. ഞാടനത്ിനിൽകെുന്ന 
ഇെത്് പുരുഷാധിപത്യപ്രവണ-
തകൾ അപ്രസക്മാണ.് ഞാ-
നിദപൊൾ അതുടകാണ്ുതടന്ന 
ലിരംഗാതീതമായ ഒരു കലാസങ്ല്പ-
ത്ിലാണ ്നിൽകെുന്നത.് എനികെ് 
നിങ്ങടള ഒരു പുരുഷനായി അല് 
ദതാന്നുന്നത,് പകരരം ഒരു എനർജി 
ദസാഴ ്സ ്ആയാണ.് 

പേമ്ിനികെ ്ദശഷരം ദകരളത്ി-
ടറെ കലാചരിത്രത്ിൽ കലാകാരി-
കടള ദരഖടപെെുത്ിയി്ില്. െി ടക  
പേമ്ിനി എന്ന ദപര ്പറയുന്നതല്ാ-
ടത പേമ്ിനിടയ നമ്ൾ ദവണ്വി-
ധരം ദഡാക്യുടമന്റ് ടചയ്ി്ുദണ്ാ? 

ത് ്സ്ലരം വാങ്ങിച്ച ്സ്റുഡിദയാ 
നിർമ്ികെുന്നത.് ചിത്രങ്ങൾ വിറ്റു 
മാത്രമാണ ്എനികെത ്സാധിച്ചത.് 
കലാകാരന്ാർ പരസ്പരരം സരംവേി-
കെുകയുരം ആശയങ്ങൾ പങ്ുടവ-
യ ്കെുകയുരം ടചയ്ുദമ്പാദഴ ഒരു 
നല് കലാസരംസ ്കാരരം രൂപടപെെ -ു
കയുള്ളൂ. അത്രടമാരു ചിന്യ -ു
ടെ തുെർച്ചയാണ ്ഗൗരി. മീറ്റിരംഗ് 
ദപായിന്റ് സ ്ദഫാർ വിമൺ ആർ-
്ിസ്റ ്സ ്എന്നായിരുന്നു ഗൗരി രജി-
സ്റർ ടചയ്ുദമ്പാഴുള്ള ൊഗ ്ഫലൻ. 
പിന്നീെ ്ക്ിദയറ്റീവ ്ആയി നിൽകെ -ു
ന്ന എല്ാവർകെുരം ഒത്ുദചരാവ -ു
ന്ന ഒരു സ ്ദപസ ്ആയി അത ്മാറി. 
ആർ്ിസ്റ ്സ ്ആന്റ് ഫറദറ്റഴ ്സ് 
ടറസിഡൻസി ഒടകെ ഇദപൊഴുരം 

ഗൗരി.
സുധീഷ ്: സ്ത്ീകലാകാ-

രിയുടെ അവകാശങ്ങൾ മ -ു
ദന്നാ്ുടവച്ച ്ടകാണ് ്ഈ 
ദകാവിഡക്ാലത് ്രൂപടപെ-
് ആർ്ിസ്റ ്കളകറ്്റീവാണ് 
ദൃശ്യകലാകാരി കൂ്ായ്മ. 
സജിത ശങ്ർ കൂെി ഉൾടപെ-
െുന്ന ഒന്നാണദല്ാ ആ സരം-
�െന. എന്ാണ ്ദൃശ്യകലാ-
കാരി കൂ്ായ്മ മുദന്നാ്ുടവ-
യ ്കെുന്ന ആശയരം?

സജിത ശങ്ർ : അടത. 
കലയിൽ വിമൺ കളകറ്്റീവ് 
തുെങ്ങി. ജലജയുരം കൂ്ുകാ-
രുരം ആണ ്അതിടറെ പുറ-
കിൽ. അവരുടെ ഫേനരംേിന 

ചിപതെോരിയുന്ൈ ്രണിപ്ുര

ചന്ദ്രഫെഖ

ഫജോൺ എപ�ഹോരം
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ശരിയായ രീതിയുള്ള ഒരു പഠനവുരം 
നെന്നി്ില്. കമലാ ോസിടന ടചയ്ി-
്ുദണ്ാ? ഇല്. ക്ാസ ്നർ അവാർ-
ഡ ്ഒടകെ എനികെ ്കി്ിയദപൊൾ 
കലാദമഖലയിടല ആരുരം എടന്ന 
വിളികെുകദയാ അഭിനന്ദികെുക-
ദയാ ടചയ്ി്ില്. അങ്ങടന അഭിന-
ന്ദികൊതിരികൊൻ നമ്ുടെ കലയി-
ടല ആളുകൾകെ് സവിദശഷമായ 
കഴിവുണ്്. സിനിമടയ്കാടകെ കി് -ു
ന്ന പകിട്ാന്നുരം ഇദപൊഴുരം നമ് -ു
ടെ കലയ്കില്. നിങ്ങടളദപൊലുള്ള 
ആളുകളിലാണ് എടറെടയാടകെ 
പ്രതീക്ഷ. നമ്ുടെ കലാചരിത്രരം 
ഇനിയുരം എഴുതദപെദെണ്തുണ്്.

സുധീഷ് : കലാകൃതിടയന്ന-
തുദപാടല തടന്ന, പ്രധാനടപെ-
് ഒന്നാണ് കലാവിമർശനവുരം. 
കലാചരിത്ര-വിമർശ ദമഖലടയ 
എങ്ങടന കാണുന്നു?

സജിത ശങ്ർ : ഒരു കലാച-
രിത്രകാരൻ എങ്ങടനയാവണരം 
എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹികെുന്നത് 
ഓദരാ ആർ്ിസ്റിടനയുരം ദനരിൽ 
കണ്്, അവരുടെ കൂടെ താമസി-
ച്ച് അവടര ഉൾടകൊണ്ുദവണരം 
എഴുതാൻ. ഓദരാ വ്യക്ിയുരം 
സവിദശഷമാണ്. അങ്ങടന തി-
രിച്ചറിയുദമ്പാദഴ യഥാർഥ കലാ-
ചരിത്രരം എഴുതടപെെുകയുള്ളൂ. 
കാസിമിർ മദലവിച്ചിടനദപൊല -ു
ള്ള ആർ്ിസ്റുകടള ദനാകെുക. 
ആേ്യകാലടത് ആ സീരീസ -ു
കടളാടകെ കഴിഞ് ്അദദേഹരം 
എത്ിയത ്വളടര ടലൈയിൻ ആയ 
ഒരു പ്രതലത്ിദലകൊണ.് അടത-
ടന്ാരു മദനാഹരമാണ.് ഒരാർ്ി-
സ്റ ്അയാൾകെു മാത്രരം എത്ിദച്ച-
രാവുന്ന ഒരിെത് ്എത്ുന്നു എന്ന-
താണത.് ഓദരാ ആർ്ിസ്റുരം ഓദരാ 
തുരുത്ാണ.് അങ്ങടന കെന്ന -ു
ദപാകുന്ന ഒരാർ്ിസ്റിടന അെയാള-
ടപെെുദത്ണ് വിധത്ിൽ അെയാ-
ളടപെെുത്ിയിടല്ങ്ിൽ അത ്കലാ-
ചരിത്രത്ിടല പിഴവാകുരം. 

പേമ്ിനി ഒരു പാരെിയാർകെൽ 
വിക്ടിരം ആണ ്. അവടര ദവണ്വിധ-
ത്ിൽ എഴുതിദയാ? ഇല്.

കലാദമഖലയിൽ ഇദപൊൾ 
നെന്നുടകാണ്ിരികെുന്നത ്എന്ാ-
ണ?് ഓദരാ ഗ്രൂപെുകൾ ഉണ്ാകെി-
യിരികെുകയാണ.് ഓദരാരുത്ർ-
കെുരം ഓദരാ ഗ്രൂപെുണ്.് ആ ഗ്രൂപെിൽ 
വരാത്വടര അവഗണികെുക 
എന്നതാണ ്രീതി. അത ്ബിനാ-
ടലയിലെകെരം പ്രകെവുമാണ.് കല 
ടചയ്ുമാത്രരം ജീവികെുന്ന നമ്ടള-

ദപൊടലയുള്ള ആർ്ിസ്റുക-
ടള മാറ്റിനിർത്ിടകൊണ്ാ-
ണ ്ഈ ഗ്രൂപെുകൾ പ്രവർ-
ത്ികെുന്നത്. അങ്ങടന 
കുദറ മീഡിദയാകെർ ആർ-
്ിസ്റുകൾ കെന്നുവരുരം. 
ജീവിച്ചിരികെുന്ന കലാകാ-
രന്ാടരയുരം നമ്ൾ ദഡാ-
ക്യുടമന്റ് ടചയ്ണരം. എൻ 
എൻ റിരംസൺ, സുദരന്ദ്രൻ 
നായർ, ഷിബു നദെശൻ, 
ദഗാപീകൃഷ്ണ തുെങ്ങി ഗൗ-
രവമായി കല ടചയ്ുന്ന 
എത്രദയാ ആർ ി്സ്റുകൾ 
നമുകെിെയിലുണ്,് അവര -ു
ടെടയാടകെ ടറദരൊസ ്ടപ-
കറ്്റീവ ്ടചയ്ണരം. പുതിയ 
തലമുറയ്ക ്അത ്വലിയ കാര്യ-
മായിരികെുരം.  ഇവിടെ എന്ാ-
ണ ്സരംഭവികെുന്നത?് കലാ-
പഠനരം കഴിഞ്ാൽ കലാ-
ധ്യാപകരാവാൻ ദപാകുരം. 
പിടന്ന അകൊേമിയിൽ 
ദകറാൻ ദനാകെുരം. റി് ദയഡ് 
ആയികെഴിഞ്ി് ുദവണരം 
ഫുൾഫെരം ആർ ി്സ്റാവാൻ. 
അങ്ങടനയുള്ളവടര വിൊരം.

സുധീഷ ്: കവിയായി ജീ-
വികൊൻ അൻപത്ിയഞ്് 
വയസ്സുവടര കാത്ിരിദകെ-
ണ്ി വന്ന  ുഎന്ന ്കൽപെറ്റ 
നാരായണൻ പറയുന്നുണ്.് 
കല ടചയ്ുദമ്പാൾ തടന്ന 
ദവടറാരു ജീവദനാപാധി-
യുരം കടണ്ദത്ണ് അവ-
സ് ഇവിടെയിദല്? അങ്ങ-
ടന ഫുൾഫെരം ആർ്ിസ്റാ-
യി ജീവികൊൻ പറ്റുന്ന സാ-
ഹചര്യരം ഇദപൊഴുരം ദകരള-
ത്ിലുദണ്ാ? കുറച്ചുദപർ-
കെ് മാത്രരം പറ്റുന്നതല്ാടത, 
ഉപജീവനരം കൂെി സാധ്യ-
മാവുന്ന ഒരു ദപ്രാമിസിരംഗ് 
ഫീൽഡായി വിഷ്വൽ ആർ-
്് മാറിയി്ുദണ്ാ?

സജിത ശങ്ർ : എനി-
കെ ്ദവണടമങ്ിൽ ഫഫൻ 
ആർെ ്സ ്ദകാദളജിൽ പഠി-
പെികൊമായിരുന്നു. അങ്ങ-
ടനയായിരുടന്നങ്ിൽ 
എടന്ന നിങ്ങൾ ഇന്ന ്ദകൾ-
കൊൻ വരില് എന്നുതടന്ന-
യാണ ്ഞാൻ വിശ്വസികെ -ു
ന്നത.് കലയ്ക ്ഒരു തപസ്സ് 
ദവണരം. അതില്ാടതയുള്ള 
എല്ാ പരിപാെികളുരം ആഴ-
ത്ിൽ ദപാകാനിെയില്. ക -ു

്ികളുരം ആഗ്രഹികെുന്നത ്പ്രാകറ്്റീ-
സിരംഗ ്ആർ്ിസ്റുകളുടെ സാന്നിധ്യ-
മാണ.് ദകാദളജുകളിൽ അത്രരം 
വിസിറ്റിരംഗ ്ഫാകെൽറ്റി ദപ്രാഗ്രാമ -ു
കൾ ധാരാളമായി വരണരം. ടഡഡി-
ദകെറ്റഡ ്ആയി വർകെ ്ടചയ്ുന്ന 
ഒദ്ടറ ആർ്ിസ്റുകൾ നമുകെിെ-
യിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാണ.് അകൊ-
േമി ദപാലുള്ള സ്ാപനങ്ങൾ അവ-
രുടെ അതിജീവനത്ിന ്സഹായി-
ദകെണ്താണ.് 

സുധീഷ ്: സമകാലിക കലയ -ു
ടെ സന്ദർഭത്ിൽ മീഡിയടത് 
എങ്ങടന കാണുന്നു? ഇൻസ്റദല-
ഷനായുരം ന്യൂ മീഡിയ ആയുരം കല 
പല തരത്ിൽ ആവിഷ ്കരികെടപെ-
െുന്നു. അദപൊഴുരം ടപയിറെിരംഗിൽ 
തടന്ന തുെരാനുള്ള കാരണരം?

സജിത ശങ്ർ : ഞാൻ ഒര -ു
പാെ ്മീഡിയങ്ങളിൽ വർകെ് ടച-
യ്ി്ുണ്്. ഒരു വർകെ് എനികെ് 
ദകവലരം ക്യാൻവാസ് മാത്രമല്. 
ഞാൻ അതിടനകെുറിച്ച് എഴുതാ-
റുണ്്, ശില്പരം ടചയ്ാറുണ്്. എല്ാരം 
കൂെി ദചർന്നതാണ് ആ വർകെ്. 
ഇത്രയുരം വർഷടത് വർകെുകൾ 
എല്ാരം എനികെ് ഒടരാറ്റ വർകൊ-
ണ്. വീഡിദയാ ആർ്് തടന്ന 
നിങ്ങൾ ടചയ്ണരം എന്ന് പറയ -ു
ന്നതാരാണ്? വിദേശടത്ാടകെ 
അവർ ടപയിറെിരംഗിദലകെ് തിരി-
ച്ചുവരുന്നത് കാണാരം. ഒരു കാല-
ത്് ദഷാകെിരംഗ് ഇദമജുകൾ കല-
യിൽ ധാരാളരം വരുമായിരുന്നു. 
വളടര ഹിരംസാതമകമായ കാഴ്ച-
കൾ, ദചാര ചിന്ുന്നതരരം മാരം-
സപ്രേർശനങ്ങൾ ഒടകെയായി്്. 
അടതാന്നുരം ഇദപൊൾ കാണുന്നി-
ല്. അങ്ങടന ദനാകെുദമ്പാൾ ഒരു 
പ്രദത്യക �്ത്ിൽ ഇങ്ങടന 
ചില പ്രവണതകൾ വന്നുദപാക -ു
ന്നു എന്നാണ ്മനസ്സിലാദകെണ്ത.് 
പ്രവണതകൾടകൊപെരം ദപാവുക-
യല്, സ്വതന്ത്രമായ മടറ്റാരു വഴി 
ടവ്ുകയാണ് ഓദരാ ആർ്ിസ്റുരം. 
ഞാൻ ഒരുപാെ ്ദരൊമകളിലൂടെയുരം 
േുഃഖങ്ങളിലൂടെയുരം കെന്നുവന്ന-
താണ.് അതുടകാണ് ്ദനരദത് 
പറഞ്ദപാടല കല എനികെ ്ഒരു 
ടസൽഫ ്ഹീലിരംഗ ്ദപ്രാസസുരം 
അതിജീവനവുരം കൂെിയാണ.് എടറെ 
കല എടന്ന ശുശ്രൂഷികെുകയുരം 
അതുവഴി അത ്കാണുന്ന ആളി-
ടനയുരം പരിഗണികെുകയുരം ടചയ് -ു
ന്നു എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാ-
കെുന്നത്. അതിൽ മീഡിയരം ഒരു 
ഇെനില മാത്രമാണ് . 

ഞോൻ ഒരുപോടക് 
കതടോമകേിലയൂജട-
യും ദുഃഖങ്ങേി-
ലയൂജടയും 
കടനെുവനെ്രോ-
ണക്. അ്രുജകോ-
ണ്ടക് കനരകത് 
പറഞ്ഞകപോജല 
കല എനിക്ക് ഒരു 
ജസൽഫക് 
ഹറീലിംഗക് 
കതപോസസും 
അ്രിെറീവനവും 
കയൂടിയോണക്. 
എജറെ കല 
എജനെ ്രുത്രയൂഷി-
ക്ുകയും 
അ്രുവഴി അ്രക് 
കോണുനെ 
ആേിജനയും 
പരിഗണിക്ുക-
യും ജചയ്ുനെു 
എനെോണക് ഞോൻ 
മനസ്ിലോക്ുനെ-
്രക്. അ്രിൽ 
മറീഡിയം ഒരു 
ഇടനില 
മോത്രമോണക്. 

പ്രെോശ്  െോരോ്് 


