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അദൃശ്യമായവേയാടു
േചാദിക്കൂഅവെയ ദൃശ്യെപ്പടു�
ത്തുന്നെതങ്ങിെനെയന്നു്!

‘Father, don’t you see I’m burning?’

Sigmund Freud.

േകരള ലളിതകലാ അക്കാദമി െചയർമാൻ അറി�
യുവാൻ നാല്പതിേലെറ വർഷങ്ങളായി കലാ പ്രവർ�
ത്തനം തുടരുന്ന ഒരു മലയാളി ആർട്ടിസ്റ്റിെന്റ തുറ�
ന്ന കത്തു്.

‘തുറസ്സ് ’ എന്ന േപരിലുള്ള േകരളത്തിെല ആർട്ടിസ്റ്റു�
കളുെട WhatsApp കൂട്ടായ്മയിൽ ഞാനുമുണ്ടായിരു�
ന്നു. കാലങ്ങളായുള്ള േകരളത്തിെല ലളിതകലാ
അക്കാദമിയുെട പിറന്ന മണ്ണിൽ ചവിട്ടാനാവാെത�
യുള്ള ദയനീയമായ നില്പു് (acrobatic position) ചൂ�
ണ്ടിക്കാണിച്ചുെകാണ്ടു മുഖ്യമന്ത്രിെക്കഴുതിയ കത്തിൽ
ഞാനും ഒപ്പു െവച്ചിരുന്നു. അതിനു മറുപടി എന്ന�
േപാെല മെറ്റാരു പ്ലാറ്റ്േഫാമിൽ താങ്കെളഴുതിയ
മറുപടി ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുള്ള
മറുപടിയല്ല ഈ കത്തു്. എല്ലാവർക്കുമായി തുറന്നി�
ട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കത്തിെന്റ വാതായനങ്ങൾ അക്കാ�
ദമിയുെട െചയർമാനായതുെകാണ്ടു താങ്കെള അഭി�
മുഖീകരിക്കുന്നു എന്നുമാത്രേമയുള്ളു.

1823-ലാണു് യന്ത്രം ഉത്പാദിപ്പിച്ച ഇേമജ് (േഫാ�
േട്ടാഗ്രാഫ് ) ആദ്യമായി പുറത്തുവരുന്നതു്. പുനരു�
ത്പാദനത്തിെന്റ സവിേശഷതകൾ ചിത്രകലയിൽ
വലിയമാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. േഫാേട്ടാഗ്രാഫി�
യുെട ഉത്ഭവത്തിനു േശഷമുള്ള രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകൾ
ഈ മാറ്റത്തിെന്റ വിപുലീകരണങ്ങളായിരുന്നു എന്നു
പറയാം. എേഡ്വർഡ് ൈമബ്രിഡ്ജും ലൂമിയർ സേഹാ�
ദരന്മാരും സിനിമയും െടലിവിഷനുെമാെക്കയുണ്ടാ�
വുന്ന കാലം. പാേബ്ലാ പിക്കാേസായും, മാർസൽ
ദുഷാമ്പും, േജാസഫ് െബയ്സും, ജു നാം ൈപകും,
മറീന അബ്രേമാവിച്ചും കലയിൽ കലാപമുയർത്തിയ
കാലം. ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ ആദ്യ ദശകങ്ങൾ
മുതൽ േഫാേട്ടാഗ്രാഫി ഒരു കലാരൂപമായി ജനസ�
മ്മിതിയാർജ്ജിക്കുന്നതായിക്കാണാം. സമകാലീന
മനുഷ്യൻ ഉണ്ടായി വന്നതു് ഈ മാറ്റങ്ങളിലൂെടയുമാ�
യിരുന്നു. േഫാേട്ടാഗ്രാഫിയുെട ചിറകുകൾ കലയുെട
പക്ഷിരൂപത്തിൽ നിന്നു് േവർെപടുത്താനാവാത്ത
വിധത്തിൽ സ്വാഭാവികമായി. കലയിൽ പുതിയ
മാധ്യമങ്ങളും പ്രവണതകളും അനിേഷധ്യമായി.

േജാസഫ് െബയ്സ്.

വിഡിേയാ ആർട്ട്, വിഡിേയാ ഇൻസ്റ്റേലഷനുകൾ,
െപർേഫാമൻസ് ആർട്ട്, േബാഡി ആർട്ട്… ഇങ്ങ�
െന പല പുതിയ മാധ്യമങ്ങളും കലയിൽ നിലയുറ�
പ്പിച്ചു. സമകാലീന കലയ്ക്കു് പുതിയ ചിറകുകളുണ്ടായി.

സമകാലീനകലയിെല ഈ പുത്തൻ ചിറകുകളാ�
ണു് 2012-ൽ േകരളത്തിെന്റ കലാപരിസരത്തു പറ�
ന്നുയരാൻ തുടങ്ങിയതു്. േകരളത്തിെല കലാരംഗ�
ത്തു് സംഭവിച്ച വിപ്ലവകരമായ മുേന്നറ്റങ്ങളാണു്
െകാച്ചി മുസ്സിരിസ് ബിനാെലയും (Kochi Musiris
Biennale), അതിേനക്കാൾ വിസ്മയിപ്പിക്കുന്ന ചുവ�
ടുെവയ്പ്പായ സ്റ്റുഡന്റസ് ബിനാെലയും (Students
Biennale) . രണ്ടിലും േകരള ലളിതകലാ അക്കാദമി
ഭാരവാഹികളുെട തിരക്കു് കുറവായിരുന്നു. ‘എെന്റ
കഷ്ടകാലത്തിനു് േകരള സമകാലീനകലെയങ്ങാൻ
കണ്ടുേപായാേലാ?’ എന്നായിരിക്കും അവേരാേരാ�
രുത്തരും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക. തുറന്ന വാതായന�
ങ്ങൾ അവർ കണ്ടില്ല. അടഞ്ഞ സ്ഥലികളിേലയ്ക്കു്
അവർ തിരക്കിട്ടു േപാവുകയും െചയ്തു. അനപത്യ
ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന അച്ഛെനേപ്പാെലയാണു് േക�
രളത്തിൽ കലയുണ്ടാക്കുന്നവർ. ഞാൻ തെന്ന സൃ�
ഷ്ടിച്ച, ആപത്തു കാലത്തു് എെന്ന സഹായിേക്കണ്ട
എെന്റ കുഞ്ഞിതാ (ഭാരവാഹി) കണ്ണുമടച്ചു മരിച്ച
നിലയിൽ കിടക്കുന്നു. ‘േപായിട്ടു് മൂന്നാം തീയതി
വരൂ…’

ഇടയ്ക്കു കണ്ണു തുറന്നു ഭാരവാഹി പറഞ്ഞു.

‘ഏതു മൂന്നാം തീയതി?’

‘എല്ലാ മാസവും മൂന്നാം തീയതി ഉണ്ടേല്ലാ!’ മലയാ�
ളസിനിമയിെല ഈ വാചകവും പറഞ്ഞു ഭാരവാഹി
ദൂെരെയാരു അജ്ഞാതസ്ഥലത്തു കണ്ണുമടച്ചു മരിച്ച�
േപാെല പിെന്നയും വളെരക്കാലം കിടന്നു.

2018-െല സ്റ്റുഡന്റ്സ് ബിനാെലയിൽ ഒരു ജൂറി�
െമമ്പറായിട്ടു് ഞാനുമുണ്ടായിരുന്നു. വിസ്മയിപ്പിക്കു�
ന്നതായിരുന്നു ഞാനവിെട കണ്ട കാഴ്ചകൾ. രാജ്യ�
ത്തിെന്റ നാനാഭാഗത്തുനിന്നുമുള്ള കലാവിദ്യാർത്ഥി�
കൾ സമകാലീന കലയിെല പുത്തൻ പരീക്ഷണ�
ങ്ങൾ നിരത്തി െവച്ചിരിക്കുന്നതുകണ്ടു അക്ഷരാർ�
ത്ഥത്തിൽ ഞാനത്ഭുതെപ്പട്ടുേപായി. ആ കലാസൃ�
ഷ്ടികൾ മൗലികതയുെടയും മാധ്യമേബാധത്തിെന്റ�
യും കുഞ്ഞിച്ചിറകുകളിലൂെട അറിവിെന്റ പ്രഭാതരശ്മി�
കൾ പായിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു.

Ai Wei Wei: ൈചനയിൽ നടന്ന ഒരു വൻ
അഴിമതിെയ ആധാരമാക്കിയുള്ള ഇൻസ്റ്റേല്ലഷൻ.

എന്നാൽ അക്കാദമിയിെല ഡയറക്ടറിയിൽ സമ�
കാലീനകല എെന്നാരു പദം േപാലുമുണ്ടാവില്ല.
contemporary ആർട്ടിസ്റ്റിെന്റ േപരുതെന്ന െവട്ടി�
ക്കളയും. കലാകാരിയാെണങ്കിൽ രണ്ടാണു െവ�
ട്ടു്. ആദ്യേത്തതു് അവളുെട സമകാലീനതയ്ക്കാണു്.
രണ്ടാമേത്തതു് ജൻഡർ െവട്ടാണു്. അവൾ സ്ത്രീ�
യായിരിക്കുന്നതുെകാണ്ടു്. ദളിതനു മൂന്നു മാരക�
െവട്ടുകളാണു്. െവട്ടുകേളറ്റു് അയാൾ ഡയറക്ടറി�
യിൽ നിന്നു് മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽനിന്നുതെന്ന
അദൃശ്യനാേയക്കും. അക്കാദമി ഭാരവാഹി അറി�
യുന്നേതയില്ല താൻ േജാലിെചയ്യുന്ന സ്ഥാപനം
സമകാലീന കലയ്ക്കു േവണ്ടി മാത്രമായി ജനങ്ങൾ
സൃഷ്ടിച്ചതാെണന്നു്.

അടുത്തകാലത്തു് ദൽഹിയിെല ജവഹർലാൽ െന�
ഹ് റു യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ ചിത്രകലയിൽ റിസർച്ച്
െചയ്യുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയും, അതിനുേശഷം ജർ�
മ്മനിയിെല മൻഹയിമിൽ കലയിൽ തെന്ന ഗേവ�
ഷണം നടത്തുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയും േകരള�
ത്തിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന െക.പി. കൃഷ്ണകുമാരെന്റ
കലെയയും ജീവിതെത്തയും കുറിച്ചു് േചാദിച്ചറിയു�
വാൻ ഞാനുമായി ബന്ധെപ്പട്ടിരുന്നു.

േകരളത്തിെന്റ കലാചരിത്രത്തിെല പ്രധാനെപ്പട്ട
ഒേരടാണു് െക.പി. കൃഷ്ണകുമാരെന്റ ജീവിതവും കല�
യും. സമകാലീനകലയിൽ ഇന്നു് കാണെപ്പടുന്ന നൂ�
തന പ്രവണതകൾ പലതും അയാൾ തെന്റ ശില്പ�
ങ്ങളിലൂെടയും േരഖാചിത്രങ്ങളിലൂെടയും അഭിമുഖീക�
രിച്ചിരുന്നു എന്നുകാണാം. മരണേശഷം, അടുത്ത�
കാലത്തു്, ഇന്ത്യയിലും വിേദശരാജ്യങ്ങളിലുമായി പ്ര�
ധാനെപ്പട്ട പലപ്രദർശനങ്ങളിലും കൃഷ്ണകുമാരെന്റ
കലാസൃഷ്ടികൾ പ്രദർശിപ്പിക്കെപ്പടുകയും പരാമർ�
ശിക്കെപ്പടുകയും െചയ്തിട്ടുണ്ടു്. അേപ്പാെഴല്ലാം അപ�
കടകരം എന്നു േതാന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒരുതരം മൗനം
േകരളത്തിെല ലളിതകലാ അക്കാദമി ഭാരവാഹി�
കൾ െവച്ചുപുലർത്തിയിട്ടുണ്ടു്.

തീർച്ചയായും േവണം, പ്രതിഭാധനനായിരുന്ന ആ
കലാകാരെന്റ സൃഷ്ടികൾക്കു് ഒരിരിപ്പിടം. േവണം,
അയാളുെട വർക്കുകൾക്കു മാത്രമായി ഒരു മ്യൂസിയം.

േകരളലളിതകലാ അക്കാദമി ഭാരവാഹികൾ മര�
ണേത്തക്കാൾ ഭീകരമായ ഉറക്കം െവടിഞ്ഞു അതി�
െന്റ നടപടിക്രമങ്ങളിേലക്കു് നീേങ്ങണ്ടതു് അത്യാവ�
ശ്യമാണു്.

ൈവകാെതതെന്ന കൃഷ്ണകുമാരെന്റ വർക്കുകളും പ്ര�
ധാനെപ്പട്ട േരഖകളും േശഖരിച്ചു് അർത്ഥപൂർണ്ണ�
മായ ഒരു മ്യൂസിയം നിർമ്മിച്ചു് കലാസ്വാദകർക്കും
ഗേവഷകർക്കുമായി തുറന്നുെകാടുക്കണം.

ഇതു തെന്നയാണു് ചിത്രകാരൻ െക. പ്രഭാകരെന്റ�
യും കാര്യത്തിൽ എനിക്കു പറയാനുള്ളതു്. അടുത്ത
കാലത്തു അന്തരിച്ച പ്രഭാകരെന്റ ചിത്രങ്ങൾക്കു്
ഇരുപത്തിെയാന്നാം നൂറ്റാണ്ടിെന്റ കലാപരിസര�
ത്തിൽ അതീവ പ്രാധാന്യമുണ്ടു്. ‘െപയിന്റഡ് ഇേമ�
ജ് ’ ഇന്നും അർത്ഥവത്താകുന്നതു് പ്രഭാകരെന്റ ബ്ര�
ഷ്േസ്ട്രാക്കുകളിലും കൂടിയാണു് എന്നുപറയാം. നമ്മു�
െട കാലഘട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും നന്നായി െപയിന്റുെച�
യ്ത ചിത്രങ്ങൾ പ്രഭാകരെന്റതായിരുന്നു. പ്രഭാകര�
െന്റ ചിത്രങ്ങൾക്കു് െപരുമെയാ േകറിനിൽക്കാൻ
കടത്തിണ്ണേയാ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. െപരുമഴയത്തു
അതു് മൗലികതെകാണ്ടു് തനിച്ചു നിന്നു. അയാളുെട
ചിത്രങ്ങളിലാണു് അഭയാർത്ഥികളും എേന്നമറഞ്ഞു�
േപായ പച്ചത്തുരുത്തുകളും അഭയം േതടിെയത്തി�
യതു്. പ്രണയിനികൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ മറഞ്ഞുേപായ
ഇരുണ്ട ആകാശത്തിനുകീഴിൽ കാമുകെര കാത്തി�
രുന്നതു്.

ആ ചിത്രങ്ങൾക്കും േവണം ഒരു വീടു്, കഥകൾ പറ�
യാൻ ഒരാകാശം.

എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പ്രായേമറുകയാണു്. ‘സീ�
നിയർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ’ എന്നു വിളിക്കാവുന്ന പ്രായത്തി�
േലക്കു് ഞാനും മാറുകയാണു്. പത്തുനാല്പതു വർഷ�
ങ്ങൾക്കു മുമ്പു് ഞാൻ ചിത്രകല പഠിക്കുവാനായി
തിരുവനന്തപുരം ൈഫൻ ആർട്സ് േകാേളജിൽ
േചരുേമ്പാഴും അതിനുേശഷവും സാമ്പത്തിക വിഷ�
മതകളും മറ്റും അനുഭവിച്ചിരുന്ന ഘട്ടങ്ങളിൽ എനി�
ക്കു് അക്കാദമിയുെട സഹായങ്ങൾ കിട്ടിയിരുെന്ന�
ങ്കിൽ എന്നാഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരിക്കലും, അതുണ്ടായി�
ട്ടില്ല. എെന്റ സഹപ്രവർത്തകരായ പല ആർട്ടിസ്റ്റു�
കൾക്കും ഇതുതെന്നയാണനുഭവം. ഇനിയുള്ള കാ�
ലം അക്കാദമിയുെട സഹായം ഞാൻ കാംക്ഷിക്കു�
ന്നില്ല. അക്കാദമി അംഗത്വേമാ െഫേലാഷിേപ്പാ,
ലളിത കലാ അക്കാദമി തരുന്ന അവാർഡുകേളാ
ഞാൻ സ്വീകരിക്കുകയുമില്ല. പിെന്നെയന്തിനാണു്
ഈ കെത്തഴുതുന്നതു് എന്നു് േചാദിക്കാം.

െക.പ്രഭാകരൻ.

സമകാലീനകലയിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കു് തയാറാ�
വുന്ന ഒരു യുവത്വമുണ്ടു് േകരളത്തിൽ. െപർേഫാമൻ�
സ് ആർട്ടിൽ, വിഡിേയാ ഇൻസ്റ്റേലഷനിൽ, വിഡി�
േയാ ആർട്ടിൽ പണിെയടുക്കുകയും പഠിക്കുകയും
െചയ്യുന്ന യുവാക്കൾ. ഗേവഷണത്തിനും നിർമ്മാ�
ണത്തിനും സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർ, അവർക്കാ�
ണു് ലളിത കലാ അക്കാദമി സഹായെമത്തിേക്ക�
ണ്ടതു് എന്നു് ഞാൻ കരുതുന്നു.

ഇന്ദ്രജാലത്തിെലന്നേപാെല മായിക കാഴ്ചകളുണ്ടു്
േകരളത്തിെന്റ സമകാലീന കലാചരിത്രത്തിൽ.
േകരളത്തിൽ െപർേഫാമൻസ് ആർട്ട് െചയ്യുന്ന�
വരും വിഡിേയാ ആർട്ട് െചയ്യുന്നവരുമായ, േകര�
ളത്തിനകത്തും പുറത്തും ശ്രേദ്ധയരായ മലയാളി�
കളുെട ഒരു വലിയ നിരയുണ്ടു്. ഇവരിൽ പലരും
അന്തർേദ്ദശീയ തലത്തിൽ അറിയെപ്പടുന്നവരുമാ�
ണു്. എന്നാൽ േകരളത്തിൽ െപർേഫാമൻസ് ആർ�
ട്ടും, വിഡിേയാ ആർട്ടും പ്രദർശിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ
ഗാലറിേയാ സൗകര്യങ്ങേളാ ഇതുവെര ഉണ്ടായി�
ട്ടില്ല. അക്കാദമി നിർമ്മാണത്തിേനാ ,ഗേവഷണ�
ത്തിേനാ ധനസഹായം നല്കിേയാ മേറ്റാ അവെര
സഹായിക്കാറുമില്ല. കണ്ണടച്ചു കിടക്കുന്ന അക്കാദമി
ഭാരവാഹികൾ കാലങ്ങളായി കാണിക്കുന്ന ഇന്ദ്ര�
ജാലമേല്ലയിതു്? കളിക്കാരുണ്ടു്, കളിസ്ഥലമില്ല.

Pipilotti rist.

ഞാണിൻേമൽ കളിക്കുന്നയാൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ
ആലംബമില്ലാെത നിൽക്കുന്നു. പാദങ്ങൾക്കു താ�
െഴ അയാെള താങ്ങിനിർത്തുന്ന േനർത്ത ചരടുേപാ�
ലുമില്ല.

രാഷ്ട്രീയക്കാരുെടയും ഭാരവാഹികളുെടയും അഴിമ�
തികളും മണ്ടത്തരങ്ങളും ക്ഷമിച്ചുക്ഷമിച്ചു് ഒരു വൻ�
കടൽ ഉണ്ടായിത്തീരുകയാണു്. അതിെന്റ തിരകൾ
ഭിത്തികളിലാഞ്ഞടിച്ചു ഒരു രാജ്യത്തിെന്റ േദശീയ�
മ്യൂസിയം തെന്ന തകർന്നു ഇല്ലാെതയാവുന്നു. കല
സംരക്ഷിക്കെപ്പട്ടിരുന്നയിടങ്ങെളല്ലാം തിരെയടുക്കു�
ന്നു. നാഷണൽ ആർൈക്കവ്സ്, IGNCA… ഇങ്ങ�
െന കലയിരുന്നയിടങ്ങെളല്ലാം പ്രളയത്തിെലന്ന�
േപാെല തിരപ്പാച്ചിലിൽ മുങ്ങിയില്ലാതാവുകയാണു്.
േലാകം അവസാനിക്കുകയാണു് എന്ന േതാന്നലാ�
ണു് ഇതു് ഉണ്ടാക്കുന്നതു്.

ആംസ്റ്റർഡാമിെല റക്സ് മ്യൂസിയത്തിൽ (Rijks mu-
seum) സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന െവർമിയറിെന്റ (Johannes
Vermeer) പാൽക്കാരി എന്ന ചിത്രെത്തക്കുറിച്ചു
േനാബൽ സമ്മാനം ലഭിച്ച കവയത്രി സിംേബാർ�
സ് ക (Wislawa Szymborska) ഒരു കവിതെയഴുതി�
യിട്ടുണ്ടു്. െവർമിയറിെന്റ ചിത്രത്തിെല പാൽക്കാരി
ഏകാഗ്രതേയാെട ഓേരാ ദിവസവും കുടത്തിൽ നി�
ന്നു് പാത്രത്തിേലക്കു് പാലുപകരുന്ന കാലേത്താളം
േലാകം അവസാനിക്കാൻ േപാകുന്നില്ല എന്നു്.

Johannes Vermeer: milk maid—1657–58.

‘േലാകം അവസാനിക്കതിരിക്കെട്ട!’ എന്നു് ഒരു
പ്രാർത്ഥനയിെലന്നേപാെല ഞാനും പറഞ്ഞുേപാ�
കുന്നു. പാൽക്കാരി പാലുപകരുന്ന കാലേത്താളം.
ആർട്ടിസ്റ്റ് തെന്റ കല തുടരുന്ന കാലേത്താളം…
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ആലപ്പുഴ ജില്ലയിെല കടേലാരപ്രേദശത്തു ജനിച്ചു. തിരു�
വനന്തപുരം ൈഫൻ ആർട്ട് േകാളജിൽ നിന്നും ബേറാ�
ഡയിെല എം.എസ്. യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കലാ�
പരിശീലനം. ഇേപ്പാൾ സമകാലീനകലയിൽ സാധ്യ�
മാവുന്ന എല്ലാ മാധ്യമങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചു് കലാപ്രവർ�
ത്തനം നടത്തുന്നു. കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫി�
ലിം എന്ന മാധ്യമം വിദഗ്ദമായി ഉപേയാഗിച്ചതിനു് ന്യൂ�
േയാർക്കിെല മ്യൂസിയം ഓഫ് േമാേഡൺ ആർട്ടിൽ നി�
ന്നു് രണ്ടു തവണ ആദരം. ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’ എന്ന
ഇൻസ്റ്റേലഷൻ രണ്ടാമെത്ത െകാച്ചി മുസരീസ് ബിയനാ�
െലയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2015-െല െവനീസ് ബിയ�
നാെലയിൽ ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’, ‘പീനൽ േകാളനി’
എന്നീ ഇൻസ്റ്റേലഷനുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ബയ�
േസ്ക്കാപ് ’ എന്ന സിനിമക്കു് മൂന്നു് അന്തർേദശീയ പുരസ്കാ�
രങ്ങൾ. ബയേസ്ക്കാപ് അഞ്ചു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും
േദശീയ അവാർഡും േനടിയിരുന്നു. ഡൽഹിയിലും േകര�
ളത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്നു.
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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

