
തീെപ്പട്ടിക്കവിതകൾ
കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ



തീെപ്പട്ടിക്കവിതകൾ
കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ
(മലയാളം: കവിത)

© 2021, Kavitha Balakrishnan

The electronic versions have been created by
making use of the production infrastructure of
River Valley Technologies.

The electronic versions were generated from
sources marked up in LATEX in a computer running
gnu/linux operating system. pdf was typeset
using XƎTEX from TEXLive 2020 and the cloud
framework, Ithal (ഇതൾ). The base font used
was traditional script of Rachana, contributed by
KH Hussain, et al. and maintained by Rachana
Institute of Typography. The font used for Latin
script was Linux Libertine developed by Philipp
H. Poll.

The electronic versions are released under the
provisions of Creative Commons Attribution Non-
commercial ShareAlike license for free download
and usage.

Cover: Theepettipoems by Kavitha Balakrishnan.

Sayahna Foundation
jwRa 34, Jagathy, Trivandrum, India 695014
uRl: www.sayahna.org

http://river-valley.com
https://www.latex-project.org
https://tug.org/xetex/index.html
https://tug.org/texlive/index.html
https://ithal.io
http://rachana.org.in
http://rachana.org.in
http://www.linuxlibertine.org/index.php?id=91&L=1
https://creativecommons.org
https://creativecommons.org
http://www.sayahna.org
http://www.sayahna.org


“തീെപ്പട്ടിക്കവിതകൾ”, ഒരാളുെട ഇന്ദ്രിയജീവിതത്തിെന്റ
അനുഭൂതി വിേശഷം എന്നാണു്, തെന്റ ഈ കവിത /
ചിത്ര പരമ്പെയ കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങൾക്കു് പരി�
ചയെപ്പടുത്തിയതു്. അെല്ലങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയാനുഭവങ്ങളുെട
ബഹുരൂപിയായ ഒരു മാനിെഫേസ്റ്റാ എന്നും. നമ്മുക്കു്
ഈ രീതി അത്ര പരിചിതമല്ല. എന്നാൽ, അപരിചിത�
മല്ലതാനും. മലയാളം െജർണലുകളിെല ചിത്രണങ്ങളി�
ലൂെട, സിനിമാ േപാസ്റ്ററുകളിലൂെട, രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക�
ളുെട മുദ്രവാക്യങ്ങളിലൂെട, ഈ സ്വരവും മണവും നമ്മു�
ക്കു് ഒപ്പമുണ്ടു്. എന്നാൽ, അതിെന ഒരു തിമാറ്റിക്ക് രീ�
തിയിൽ, കവിതയുെട ഉൾബലേത്താെട, പ്രദർശിപ്പിക്കു�
ന്നു എന്നാണു് ഈ തീെപ്പട്ടിക്കവിതകളുെട ഒരു ഭംഗി
എന്നു് േതാന്നുന്നു. അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും ചിഹ്നങ്ങ�
ളാണു്, അവ മനുഷ്യെരേപ്പാെലയുമാണു്. ചിലേപ്പാൾ
ആകാരവടിേവാെട നിവർന്നു നിൽക്കുന്നു, ചിലേപ്പാൾ
ആരുെടെയാെക്കേയാ സ്വഭാവചിത്രണം േപാെലയുമാ�
കുന്നു എന്നു് കവിത ബാലകൃഷ്ണൻ. ഇനി ആ കവിതകൾ
‘കണ്ടു േനാക്കു’:

സായാഹ്ന പ്രവർത്തകർ
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കവിതബാലകൃഷ്ണൻ
1976-ൽ ഇരിങ്ങാലക്കുടയ്ക്കടുത്തു് നടവര�
മ്പിൽ ജനനം. 1998-ൽ ബേറാഡയിെല
എം.എസ്. യൂണിേവർസിറ്റിയിൽ നിന്നു
കലാചരിത്രത്തിലും െസൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തി�

ലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദം. 2009-ൽ മലയാള ആനുകാ�
ലികങ്ങളിെല ചിത്രീകരണ വ്യവഹാരെത്ത കുറിച്ചു് മഹാ�
ത്മാ ഗാന്ധി സർവ്വകലാശാലയുെട സ്കൂൾ ഓഫ് െലേറ്റ�
ഴ്സിൽ നിന്നു േഡാക്ടേററ്റ്. 1989-ൽ പതിമൂന്നാം വയസ്സിൽ
െപയിന്റിങ്ങിനു േസാവിയറ്റ് ലാന്ഡ് െനഹ്രു അവാർഡ്
േനടുകയും കരിങ്കടൽ തീരെത്ത മുൻ േസാവിയറ്റ് റിപ്പ�
ബ്ലിക്കായ ഉെക്രയ്നിെല ‘അർേത്തക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ
യങ് പയനിയർ’ ക്യാമ്പിൽ പെങ്കടുക്കുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്.
‘ആർേത്തക് അനുഭവങ്ങൾ’ (വിശ്വദർശൻ ബുക്സ്, 2003)
എന്ന േസാവിയറ്റ് സന്ദർശന അനുഭവങ്ങളുെട യാത്രാ�
വിവരണമാണു് ആദ്യപുസ്തകം. ‘അങ്കവാലുള്ള പക്ഷി’
(Rainbow Books, 2004), ‘ഞാൻ ഹാജരുണ്ടു് ’ (DC,
2007), ‘കവിതയുെട കവിതകൾ’ (താമര ബുക്സ്, 2017)
എന്നീ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ. 2007-െല മികച്ച പുസ്ത�
കത്തിനുള്ള േകരള ലളിതകലാ അക്കാദമി അവാർഡ്
േനടിയ ‘േകരളത്തിെല ചിത്രകലയുെട വർത്തമാനം’
(Rainbow Books, 2007), ആധുനിക േകരളത്തിെല ചി�
ത്രകല (േസ്റ്ററ്റ് ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, 2007), ഇന്ത്യൻ ചിത്ര�
കാരൻ (എം.എഫ്. ഹുൈസ്സെന കുറിച്ചുള്ള അക്കാദമിക്
േലഖനങ്ങളുെട സമാഹാരം, മാതൃഭൂമി ബുക്സ്, 2013), ‘കല�
യുെട നവേലാകം’ (ഡി.സി. ബുക്സ്, 2017), എന്നീ കലാ�
സംബന്ധമായ കൃതികൾ. ഏറ്റവുെമാടുവിൽ ‘വായനാമ�
നുഷ്യെന്റ കലാചരിത്രം’ എന്ന േപരിൽ േകരള സാഹി�
ത്യ അക്കാദമി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പുസ്തകം മലയാള അച്ചടി�
ച്ചിത്രത്തിെന്റ സംസ്ക്കാരപഠനമാണു്. േദശീയവും അന്തർ�
േദശീയവുമായ സമകാലിക കലയുെട പരിണാമങ്ങളിൽ
േകരളത്തിെന്റ ചരിത്രപരമായ സ്ഥാനം അടയാളെപ്പടു�
ത്തുന്ന ശ്രേദ്ധയമായ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ െകാണ്ടും, ഇംഗ്ലി�
ഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള േലഖനങ്ങൾ െകാണ്ടും 2000
മുതൽ കലാചരിത്രരചനയിൽ െമൗലിക സംഭാവനകൾ
നല്കിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു. Marg Magazine, Art & Deal,
Art Etc, TAKE on Art, ചിത്രവാർത്ത തുടങ്ങിയ രാജ്യ�
െത്ത മികച്ച കലാ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടു�
ണ്ടു്. ഇന്ത്യൻ സാക്ഷര-മാധ്യമ സമൂഹങ്ങളിൽ, പ്രേത്യകി�
ച്ചു് േകരളത്തിൽ, ‘ഇലേസ്ട്രഷൻ’ എന്ന വ്യവഹാരം വളർ�
ന്നതിെന്റ കലാചരിത്രം അന്താരാഷ്ട്ര ഇലേസ്ട്രഷൻ ഗേവ�
ഷകരുെട ശ്രദ്ധയിൽ എത്തിച്ചതു് ലണ്ടനിെല Intellect
പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ‘Journal of Illustration’ (Vol. 3,
Issue. 2)-ൽ കവിത എഴുതിയ പഠനമാണു്. 2015-ൽ
ലണ്ടനിെല െമർസ്  ബാൻ (Merzbarn) എന്ന ഉൾനാടൻ
ഗ്രാമത്തിലും, േകരളത്തിെല മതിലകം ഗ്രാമത്തിലും കവി�
കെളയും ചിത്രകാരന്മാെരയും ഏേകാപിപ്പിച്ചും സ്വന്തം
ചിത്രങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചും ഗ്രാമീണവും, പാർശ്വവർത്തി�
തവുമായ സന്ദർഭങ്ങളുെടയും സർഗ്ഗാത്മക സഹവർതി�
ത്വത്തിെന്റയും അന്തർേദ്ദശീയ ബദൽനിലപാടുകൾ ഒരു
ചിത്രകാരി എന്ന നിലയിലും കൂടി കവിത പരീക്ഷിക്കുക�
യും മുേന്നാട്ടു് വയ്ക്കുകയും െചയ്യുന്നു. 2005 െഫബ്രുവരി മു�
തൽ തൃശ്ശൂർ ഗവ. േകാേളജ് ഓഫ് ൈഫൻ ആർട്സിൽ
കലാചരിത്രത്തിെന്റ അധ്യാപികയായി േസവനമനുഷ്ഠി�
ക്കുകയും െചയ്യുന്നു.
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◦ “റിവർ വാലി പ്രസ്” എന്ന േലബലിൽ, സായാഹ്ന
ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ മുൻ  നിര എഴുത്തുകാരുെട
ഇരുപതു് പുസ്തകങ്ങൾ വീതം ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനം
നടത്തുന്നു. ഈ േസവനത്തിെന്റ വാർഷിക വരിസം�
ഖ്യ:

രാജ്യം കറൻസി വരിസംഖ്യ

ഇന്ത്യ രൂപ 238
(119 വീതം ആറു മാസത്തിെലാരിക്കൽ)

യുഎസ്, കാനഡ യുഎസ് േഡാളർ 10
യൂേറാപ് യൂേറാ 10
മറ്റു വികസിത
രാഷ്ട്രങ്ങൾ

യുഎസ് േഡാളർ 10

ഖത്തർ റിയാൽ 20
യുഎഇ ദിർഹം 20
സൗദി അേറബ്യ റിയാൽ 20
കുൈവറ്റ് ദിനാർ 2
ഒമാൻ ദിനാർ 2
ബഹ്  റിൻ ദിനാർ 2

മേലഷ്യ റിങ്ങിറ്റ് 25

◦ പ്രസാധകരുെട നിരന്തരചൂഷണത്തിനു വിേധയരായി�
െക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക,
നല്ല വായനാവിഭവങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർ�
ക്കു ലഭ്യമാക്കുക, ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക
മുേന്നറ്റെത്തയും സാംസ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗി�
ക്കുക എന്നിവയാണു് പ്രധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും വായിക്കുവാൻ
പറ്റിയ തരത്തിലാണു് ഉള്ളടക്കം ലഭ്യമാക്കുക.

◦ ഈ പദ്ധതിയിൽ താല്പര്യം േതാന്നുന്നുെവങ്കിൽ ഇവി�
െട രജിസ്റ്റർ െചയ്യുക. (രജിസ്റ്റർ െചയ്യുേമ്പാൾ പണം/
കാർഡ് വിവരങ്ങൾ നേല്കണ്ടതില്ല.)

◦ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു്/സുഹൃത്തുക്കൾക്കു് സമ്മാനം രജി�
സ്റ്റർ െചയ്യുക.

◦ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ:

1. ഡിജിറ്റൽ പ്രസാധനനയം
2. സായാഹ്നെയക്കുറിച്ചു അറിയുക
3. Who’s who

4. സായാഹ്ന േഫാൺ പിഡി  എഫുകൾ
5. സായാഹ്ന ഗ്രന്ഥേശഖരം
6. സായാഹ്ന വിക്കി

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലയ്ക്കു് അയയ്ക്കുക.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014

https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1C1VfKin3UXTGX5XofM9Yc9AoH1epmNNKo3t5ihs7uQk/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
https://docs.google.com/forms/d/1v5M3sCUOk0uaZDwlNCrGquTuRc-ogZPz5Q-sU558snM/edit
http://books.sayahna.org/ml/pdf/rivervalley.pdf
http://sayahna.org
http://books.sayahna.org/ml/pdf/whoswho.pdf
http://www.sayahna.org/?page_id=31
http://ax.sayahna.org/collection.html
https://ml.sayahna.org
mailto:info@sayahna.org

