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കലചരക്കാകുന്നെതങ്ങെന:
ചിലസമകാലിക ചിന്തകൾ

കലാേലലേലാകത്തു് അനിവാര്യമായ അടുത്ത നാ�
ടകം അരേങ്ങറിയിരിക്കുന്നു.

തയ്യബ് േമഹ്ത എന്ന ഇന്ത്യൻ ചിത്രകാരൻ
1989-ൽ വരച്ച ‘കാളി’ എന്ന ചിത്രം, സാേഫ്രാൺ
ആർട്ട് എന്ന ഇന്ത്യൻ േലലക്കമ്പനിയുെട ‘Milestone
200th Auction’-ൽ ഇന്ത്യൻ മദ്ധ്യവർഗ്ഗത്തിെന്റ
കണ്ണുതള്ളിക്കുന്ന വില േനടിയിരിക്കുന്നു. അതാ�
യതു് ഒരു വ്യക്തിയുെട കലാസൃഷ്ടി േനടുന്ന മൂല്യ�
ത്തിൽ പുതിയ േലാകെറേക്കാഡ്. ഇതു് വായിച്ചു്
െഞട്ടുന്ന പലരും ചിന്തിക്കുന്നതു്, ഈ നാഴികക്കല്ലു്
കലയുെടേയാ അേതാ സാമ്പത്തികേലാകത്തിെന്റ�
േയാ എന്നാണു്. ഈ േലഖനം ചിന്തിക്കുന്നതു്, കല�
യും സാമ്പത്തികേലാകവും തമ്മിലുള്ള ആ വിടവി�
െനപ്പറ്റിെയന്നതിേനക്കാൾ ബന്ധങ്ങെളപ്പറ്റിയാണു്.

തയ്യബ് േമഹ്ത

പ്രതിഭാശാലിത്വത്തിെന്റ കാ�
ലം ഏെറക്കുെറ െവല്ലുവിളി�
ക്കെപ്പട്ടിരിക്കുന്നു. ആധുനിക
കലയുെട ചരക്കുവൽക്കരണ�
ത്തിെന്റ പ്രേയാഗരീതികൾ,
െപാതുേവ ഉദാത്തെമന്നറി�
യെപ്പടുന്ന ‘കലാമൂല്യ’െമന്ന

സംഗതിെയ ഇന്നു മിശ്രവികാരമുണർത്തുന്ന ഒരു
സങ്കരമൂല്യമാക്കുന്നു. കലാകാരെനന്നാൽ ഒരു പ്ര�
േത്യക പ്രേയാഗരീതിയിൽ ഏർെപ്പട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ
എേന്ന അർത്ഥമുള്ളു. എന്നിട്ടും, മറ്റു ചരക്കുകൾക്കി�
ടയിൽ കലയുെട പ്രേയാഗരീതി മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുന്ന
അനന്യതയുെടയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റയും സവിേശ�
ഷതയുെടയും ചില തത്വങ്ങളും സന്ദർഭങ്ങളും സൃ�
ഷ്ടിച്ചുെകാണ്ടാണു് കല ഒരു ആകർഷകവ്യവഹാര�
മായി തുടരുന്നതു്. കലയും സാമ്പത്തികേലാകവും
തമ്മിലുള്ളെതന്തും അവിഹിതബന്ധങ്ങൾ ആയി�
ട്ടാണു് െപാതുവിൽ കണക്കിൽ െപടുന്നതു്. മാർ�
ക്സിസ്റ്റ് വീക്ഷണം െകാണ്ടു് പ്രേചാദിതരായ റാഡി�
ക്കൽ ചിത്രകാര-ശിൽപ്പി ഗ്രൂപ്പ്, എൺപതുകളിൽ
പ്രതിേലാമാദൃശ്യപരതെയ്ക്കതിെര സംഘടിച്ചുെകാ�
ണ്ടു് ആർട്ട് ഗാലറികെള തള്ളിക്കളയുന്ന ഒരു രാ�
ഷ്ട്രീയം മുേന്നാട്ടുവച്ചു. അവർ (‘മലയാളി ആർട്ടിസ്റ്റു�
കൾ’ എന്നറിയെപ്പട്ട കലാവിദ്യാർഥികൾ) തെന്ന�
യാണു് ആധുനിക ഇന്ത്യൻ കലാരംഗത്തു് ആദ്യമാ�
യി സാമ്പത്തികവിനിമയരൂപങ്ങളുമായുള്ള കല�
യുെട ബന്ധം വിമർശാത്മകമായി അഭിമുഖീകരി�
േക്കണ്ടതുെണ്ടന്ന തിടുക്കം കാണിച്ചതു്. എന്നാൽ
കലയും കേമ്പാളവും തമ്മിലുള്ള അനിവാര്യബന്ധ�
െത്ത ഉറപ്പിച്ചു് പറഞ്ഞതു് യൂേറാപ്യൻ നവ-ഇടതു്
ൈസദ്ധാന്തികരാണു് എന്നതു് േവെറയും കഥ. കല
കച്ചവടവസ്തുവും കൂടിയാണു് എന്നല്ല, കല കച്ചവട�
വസ്തുവാണു് എന്നുതെന്ന തിെയാേഡാർ അേഡാ�
േണാ 1935-െല പറഞ്ഞുവച്ചു. എന്നാൽ വല്ലാെത�
യങ്ങു് വിൽക്കുന്ന സാഹിത്യവും കലയും േലാകത്തു്
മിക്കയിടത്തുെമന്നേപാെല നമുക്കിടയിലും േമ്ലച്ഛമാ�
യിത്തെന്നയിരുന്നു. അതുെകാണ്ടാണു് കലയുെട
ഈ െറേക്കാഡ് വിലേകട്ടു് തങ്ങൾക്കു് ഒരു ‘പ്രേയാ�
ജനമുള്ള സാധന’െത്തക്കുറിച്ചു് അെല്ലങ്കിൽ േപാ�
ലും, ‘ഇത്രെക്കാെക്ക ഉേണ്ടാ’ എന്നു് െപാതുസമൂഹ�
ത്തിനു കണ്ണു തള്ളുന്നതു്. ഇന്ത്യ േപാെലാരു െകാ�
േളാണിയൽ ‘മൂന്നാംേലാക’ പദവിചരിത്രമുള്ള നാ�
ട്ടിൽ, ഈ േലറ്റ് കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് കാലത്തു്, കല വ്യ�
ക്തിക്കു് േനടിെക്കാടുേത്തക്കാവുന്നതു് സാധാരണ�
ക്കാരൻ എന്ന പദവിയിൽനിന്നും അയാെള ഉയർ�
ത്തുന്ന ഐതിഹാസിക ജീവിതവും സമൃദ്ധിയുമാ�
ണു്. വിേരാധാഭാസെമന്നു പറയെട്ട, കല ഒരു ‘വി�
ലയുള്ള’ കാര്യം തെന്നയാെണന്നു് സാധാരണക്കാ�
െര മനസ്സിലാക്കിക്കുന്നതു് ഇത്തരം സാമ്പത്തിക�
സംഭവങ്ങളുെട നാടകീയതയും മാധ്യമപ്രാധാന്യ�
വുമാണു്. തങ്ങെള ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു കലാസൃ�
ഷ്ടിയുെട സാന്നിധ്യത്തിൽ ഉള്ള ഉദാത്തത േബാ�
ധ്യെപ്പടുന്നതിേനക്കാൾ ആെരാെക്കേയാ എവി�
െടെയാെക്കേയാ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഈ വാർത്തകളാ�
ണു് െപാതുസമൂഹെത്ത എളുപ്പം ബാധിക്കുന്നതു്.
കലാസൃഷ്ടി വാങ്ങാവുന്നതാണു്, അതു് വിൽക്കാ�
വുന്നതുമാണു് എെന്നാരു സാമ്പത്തികവിചാരം
േലാകെത്ത പല ധനനിലവാരത്തിലുള്ള മനുഷ്യർ�
ക്കും, സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കൂടുതലായി േതാന്നുന്നതു്
അേപ്പാഴാണു്. കലാേബാധം സ്വായത്തമാക്കുന്ന
വ്യക്തികളും, ആർട്ട് ഫണ്ട് സ്ഥാപനങ്ങളും, േകാർ�
പ്പേററ്റ് പ്രതിബദ്ധത മുേന്നാട്ടു വയ്ക്കുന്ന കമ്പനികളു�
െമാെക്ക തങ്ങളുെട കരുതൽ ധനേശഖരവുമായി
ചുറ്റുമുള്ള കലാകാര സമൂഹത്തിൽനിന്നും തങ്ങൾ�
ക്കു് െതരെഞ്ഞടുക്കാവുന്നവെര സമീപിക്കുന്നു. നറു�
ക്കുവീഴുന്നവെര െപ്രാേമാട്ട് െചയ്തു് തങ്ങൾ നയിക്കു�
ന്ന കേമ്പാളഘടന ചലനാത്മകമാക്കാൻ അവർ
ശ്രമിക്കുന്നു. ആ ഘടനയിൽ വളെര രാഷ്ട്രീയമായ
പ്രതിനിധാനസ്വഭാവം വച്ചുെകാണ്ടു് ‘സാംസ്ക്കാരി�
കമൂല്യം’ നിർണ്ണയിക്കെപ്പടുന്നതു് ഈ പ്രാഥമിക
െതരെഞ്ഞടുപ്പു് ഘട്ടത്തിലാണു്. അതായതു് കലാ�
കാരെന്റ ജനപ്രിയതേയാ, പരമ്പരാഗതമായ രച�
നാൈശലിേയാ ജനജീവിതബന്ധേമാ ഒന്നും െപാ�
തുേവ അവിെട ഗുണം െചയ്യില്ല. മറിച്ചു് അയാൾ
കലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന െബൗദ്ധികമായി േവറിട്ട
പുതുമയുള്ള അേന്വഷണങ്ങളും, ചിഹ്നവ്യവസ്ഥയും
പ്രതിേരാധഭാഷയും, ജീവിതൈശലിയിെല വിപ്ലവാ�
ത്മകതയും, മികച്ചതായി പരിഗണിക്കെപ്പടും. ഇവ�
െയ അപ്പാെട ഏെറ്റടുക്കാൻ സമൂഹത്തിൽ േവെറ
രൂപങ്ങൾ വികസിക്കാത്തിടേത്താളം കലാകാര�
നു് നിലനിൽക്കാൻ ഈ സാമ്പത്തികവിനിമയം
അതിെന്റ എല്ലാ അപകടങ്ങേളാെടയും അനിവാര്യ�
മാകുന്നു. കലാകാരെന ദന്തേഗാപുരത്തിലകെപ്പടു�
ത്തുകയും ൈനതികമായ പലതും അയാൾക്കു് ആർ�
ജ്ജവേത്താെട ആവിഷ്ക്കരിക്കാനാകാതാക്കുകയും
െചയ്യുന്നതാണു് ആ അപകടങ്ങൾ.

തിെയാേഡാർ
അേഡാേണാ

ഇന്നു് വ്യക്തികൾ നടത്തുന്ന
ഗാലറികെളക്കാൾ സാമ്പ�
ത്തിക ശക്തിേകന്ദ്രങ്ങളായ
മ്യൂസിയങ്ങൾ കൂടുതലായി ഇട�
െപടുന്ന ബിനാെല സംസ്ക്കാ�
രത്തിൽ ഈ പരിഗണനക�
ളും സങ്കീർണ്ണമാകുകയാണു്
എന്നു് ഒരുപേക്ഷ, പറയാം.
കലയിെല വ്യക്തികൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ചിഹ്നവൽ�
ക്കരണഭാഷ െകാണ്ടു് വ്യക്തികൾക്കപ്പുറം േപാ�
കുന്ന വൻഘടന ഉണ്ടാകുന്നു. കുറച്ചുേപരുെട മാ�
ത്രം ആധികാരികതയിൽ അതു് ജനങ്ങൾക്കിട�
യിൽ പലതരം മാദ്ധ്യമ നാടകീയതകളിലൂെട കലാ�
േലാകെത്ത േവരു പിടിപ്പിക്കാൻ േനാക്കുന്ന ഒരു
ഘട്ടം വരുന്നതിെന്റ ലക്ഷണങ്ങളാണു് കാണുന്നതു്.
പെങ്കടുക്കുന്ന കലാകാരരുെട ലിസ്റ്റ് ഭാഗികമായി
പുറത്തുവിട്ടുെകാണ്ടു് വരാനിരിക്കുന്ന െകാച്ചി ബിനാ�
െല, സ്വയം വിേശഷിപ്പിക്കുന്നതു് ‘പീപ്പിൾസ് ബിനാ�
െല’ എന്നാണു്.

ജീവിതത്തിനും സർഗ്ഗാത്മകസ്വപ്നങ്ങൾക്കും പ്രാ�
വർത്തികമാകാൻ പണം െകാണ്ടു് സാധിക്കാവുന്ന
ഒരു ‘മാജിക്കൽ മാറ്റ’മാണു് കലയുെട നവേലാക�
വ്യവസ്ഥകൾ പലതും ലക്ഷ്യം െവയ്ക്കുന്നതു്. സാ�
േഫ്രാൺ ആർട്ടിെന്റ ഈ േലലവും അങ്ങെന ഒരു
പരിശ്രമമാണു്.

ഇത്തരം വാർത്തകൾ േകൾക്കുേമ്പാൾ േവെറയും
ചില വിേരാധാഭാസങ്ങൾ പഴയകാലത്തിെന്റെത�
ന്ന േപാെല പലർക്കുള്ളിലും തികട്ടുന്നു. ജീവിച്ചിരു�
ന്നേപ്പാൾ ഒരു ചിത്രവും വിൽക്കാത്ത ചിത്രകാര�
െന്റ, അെല്ലങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ മധ്യവർഗ്ഗ ജീവി�
തം നയിച്ചിരുന്ന ഒരാളുെട പിൽക്കാല കേമ്പാളവി�
ലയാണേല്ലാ ഇെതന്നു് ! യഥാർത്ഥത്തിൽ കലയു�
െട രൂപത്തിെന്റ ലാവണ്യദർശനത്തിലും കലാകാ�
രകർതൃത്ത്വത്തിലും മാത്രമല്ല കലാമൂല്യം ഇരിക്കുന്ന�
തു് എന്നു് നമ്മൾ തിരിച്ചറിേയണ്ട കാലമായി. മൂല്യം
െകാടുക്കുന്ന വൻഘടനകൾ, കാലങ്ങൾ, സാമ്പ�
ത്തികവും സാംസ്ക്കാരികവുമായ പിൽക്കാല ആവശ്യ�
ങ്ങൾ, ഇെതാെക്ക കണക്കിെലടുക്കണം.

ദർപൻ ആർട്ട് ഗാലറിയിൽ നിന്നു്.

കലാമൂല്യം സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയ�
മാണു്. കലയിൽ െപാതുേവ നമുക്കിടയിൽ നിർ�
മ്മിക്കാറുള്ള സാംസ്ക്കാരിക-കേമ്പാളവിരുദ്ധ പുേരാ�
ഗമന-സദാചാരം മാത്രമല്ല ഉള്ളതു്. നമ്മുെട പല
സാമൂഹിക ആചാരങ്ങെളയും െതറ്റിച്ചുകളഞ്ഞിട്ടു�
ള്ള ‘വാണിജ്യ’െമന്ന ഘടകവും ഉണ്ടു്. ഇന്നു് കല
ഒരു കച്ചവടവസ്തു അഥവാ കേമ്മാഡിറ്റി ആയിരിക്കു�
കയും അതല്ലാെത മെറ്റാന്നുമെല്ലന്നുവരികയും െച�
യ്തിരിക്കുന്ന കാലത്തു് ‘പ്രതിേരാധം’ എന്നതു് കലാ�
സൃഷ്ടിക്കുള്ളിൽ ചുരുണ്ടുറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതും നമുക്കു്
വ്യാഖ്യാനിെച്ചടുക്കാവുന്നതും മാത്രമായ ഒരു ചിഹ്ന�
വ്യവസ്ഥയല്ല. പിെന്നന്താെണന്നു് േനാക്കുകിൽ,
േകരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, േലാകെത്തല്ലാമുള്ള ആധു�
നിക സമൂഹ രൂപീകരണങ്ങളിൽ  ‘കലാപരമായ
അനന്യത’ എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിെന്റ ബഹുവിധ പ്ര�
േയാജനങ്ങൾ എെന്തന്നു് ചിന്തിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. ഒരു
വസ്തുവിെന്റ കലാപരമായ അനന്യതെയ വ്യാഖ്യാ�
നിക്കാനുള്ള നമ്മുെട കാലെത്ത ഒരു ടൂൾ മാത്രമാ�
ണു് അതിെന്റ ചരക്കുവിനിമയേശഷി. അതു കൂടാ�
െത പരസ്പരബന്ധിതമായ പല ടൂളുകളുമുണ്ടു്. സാമൂ�
ഹികരൂപീകരണങ്ങളിലൂെട കല േനടുന്ന സാംസ്ക്കാ�
രിക അനന്യത ഒരു ‘ചരക്കിനും’ ഉണ്ടാകാം. ഇന്നു്
കലയ്ക്കു് ഒരു ശുദ്ധരൂപമില്ല.  

സമകാലികകലയുെടസങ്കരകർ�
തൃത്വം
യുേറാപ്യൻ നേവാത്ഥാനം മുതൽ കലയുെട ദർശ�
നങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നതിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള
കച്ചവട ബന്ധങ്ങൾ ഏെറക്കുെറ ഒളിഞ്ഞും െതളി�
ഞ്ഞും സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ടു്. പേക്ഷ, അവരുെട േകാള�
നികൾ പലതും ഇവിെട രൂപെപ്പട്ടതല്ലാെത, അവ�
രുമായുള്ള ജനങ്ങളുെട വാണിജ്യെത്ത ആന്തരിക�
മായി േപ്രാത്സാഹിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത നമ്മുെട ജാതിസ�
മൂഹത്തിലാെണങ്കിൽ കലയുെട ദർശനങ്ങൾ രൂപീ�
കരിക്കുന്നതിൽ സാമ്പത്തികബന്ധങ്ങൾക്കു് സ്ഥാ�
നം കിട്ടിയിട്ടുമില്ല. സാമൂഹികമായ ചലനാത്മകത
ഒരു സാധ്യതയായി കണ്ട േമൽജാതിയുെടയും രാ�
ജാക്കന്മാരുെടയും ഭാവനകൾക്കാണു് ഉയർന്ന ‘ഭാ�
രതീയകല’യുെട നിർമ്മാണത്തിനു് ചരിത്രപരമായ
ഇടം കിട്ടിയതും. അതിനാൽ കലയിെല ശാരീരിക
അദ്ധ്വാനത്തിനും പരസ്പരമുള്ള രാജവിനിമയങ്ങൾ�
ക്കു് േപാലും ഇന്ത്യക്കാർ എങ്ങെന വിലയിട്ടിരുന്നു
എന്നതു് ഏെറക്കുെറ ഒരു ഇരുണ്ട േമഖലയായി തു�
ടരുന്നു. എന്നാൽ കലാരംഗെത്ത ഇന്നെത്ത ചില
പ്രതിസന്ധികെള ഒളിഞ്ഞും െതളിഞ്ഞുമല്ല സാമ്പ�
ത്തികശാസ്ത്രം സ്വാധീനിക്കുന്നതു്. മുൻപെത്തക്കാൾ
ശക്തവും വ്യക്തവുമായിട്ടാണു്.

കലാരംഗെത്ത ഇന്നെത്ത ചില പ്രതിസന്ധികൾ
എന്നു പറഞ്ഞതുെകാണ്ടു ഉേദ്ദശിച്ചെതന്തു് എന്നു
ആദ്യം വ്യക്തമാക്കാം. ‘സമകാലിക കല’ അസ�
മത്വം നിറഞ്ഞതും സങ്കരകർതൃത്വങ്ങളുള്ളതുമായ
ഒരു വസ്തുേലാകമാണു്. മൂല്യസംബന്ധമായ അന�
വധി പ്രതിസന്ധികൾ ഇന്നെത്ത കലയിൽ ഉള്ള�
തിൽ ഒന്നു് ഇവിെട പരിഗണിക്കാം. ഇന്നു് നിലവി�
ലിരിക്കുന്ന സമകാലിക കലയിൽ മുഖ്യധാരയിൽ
ഇരിക്കുന്ന േഗ്ലാബൽ പ്രവർത്തനമാതൃക ‘ആശയ�
കല’യുേടതാണു്. Conceptual Art. അതിൽ കലാ�
കാരൻ പുതുതായ ഒരു വസ്തുവിെന്റ നിർമ്മാതാവു്
ആകണെമന്നില്ല മറിച്ചു് നിലവിലുള്ളതും കെണ്ട�
ടുക്കുന്നതുമായ വസ്തുക്കൾ പ്രതിഷ്ടാപനം െചയ്തു്,
അവെയ ചിന്തകളുെട ചില സവിേശഷ കൂട്ടിേയാ�
ജിപ്പു് ആയി ഡിസ്േപ്ല െചയ്യുന്ന ഒരു ‘കൺെസ�
പ്ച്ച ്വൽ ബുദ്ധിജീവി’  ആണയാൾ. പുതിയതായി
കലാവസ്തു നിർമ്മിക്കെപ്പടുേമ്പാൾ േപാലും ശുദ്ധ�
രൂപത്തിലുള്ള െസൗന്ദര്യദാർശനികതയുെട അവ്യ�
ക്തതകൾ െകാണ്ടല്ല പലേപ്പാഴും അവ ശ്രേദ്ധയ�
മാകുന്നതു്. അവയുെട വലുപ്പമാർന്ന അത്ഭുതെപ്പടു�
ത്തൽ െകാണ്ടാണു്. കാണിയുെട കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കു�
ന്ന ഭീമാകാരം െകാണ്ടും, െപാതുവിടങ്ങളിൽ പ്ര�
തിഷ്ഠിക്കെപ്പടുന്നതു് െകാണ്ടും, െപാതുവായ സാം�
സ്കാരിക ഓർമ്മയിെല ഏെതങ്കിലും െമറ്റഫറുകൾ
കാഴ്ചയിൽ ഉണർത്തുന്നതുെകാണ്ടും ഒെക്കയാണു്
പുതിയ വസ്തുനിർമ്മിതി കലയാകുന്നതു്. ഇവ കലാ�
സൃഷ്ടികൾ എന്നേതക്കാൾ ‘കലാപദ്ധതികൾ’
ആകുകയും െചയ്യുന്നു. ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്കു് െചയ്തു് തീർക്കു�
ന്നവയല്ല. താൽക്കാലികമായി വാടകെയ്ക്കടുക്കുന്ന
വിദഗ്ധവും അവിദഗ്ധവുമായ പലതരം കൂലിപ്പ�
ണികളും, മൂല്യം വളെരക്കൂടുതലുള്ള (കലാകാരൻ
എന്ന ഒറ്റയാളുെട) െബൗദ്ധിക അദ്ധ്വാനസമയവും
ഒെക്ക കലർന്ന  ഒരു സങ്കരപണിയിടം ആണ�
തു്. ഇതിൽ ‘കലാകാരെന്റ അദ്ധ്വാനം’ എന്നതു്
ഒരു സവിേശഷ െബൗദ്ധികാവസ്ഥയുെട േപരാണു്.
പണ്ടു് ഭൂമിയും പാട്ടക്കാരും കാഴ്ചക്കുലകളും ഉള്ളതി�
നാൽ അദ്ധ്വാനം ആവശ്യമില്ലാത്തവരുെട െബൗ�
ദ്ധികവ്യായാമങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ കലയും സാഹി�
ത്യവുമായി അവതരിച്ചിരുന്നതു് നമുക്കറിയാം. ഒരർ�
ത്ഥത്തിൽ അേതാർമ്മെപ്പടുത്തുംവിധം, ക്രാഫ്റ്റിെന്റ�
യും പാരമ്പര്യങ്ങളുെടയും ശരീരാദ്ധ്വാനത്തിെന്റയും
താരതേമ്യനയുള്ള ‘വിലക്കുറവു് ’ െകാണ്ടുണ്ടാകുന്ന
അപമാനവീകരണത്തിനും പാർശ്വവല്ക്കരണത്തി�
നും മുകളിൽ പടുത്തു് െകട്ടെപ്പടുന്ന പണിയിടമാണു്
ഇന്നു് സമകാലികകലയുേടതു്.

ഇതു് കലെയന്ന ചരക്കിെന്റ നിർമ്മിതിയിൽ ഭാഗി�
കമായി മാത്രം ഇടപാടുകളുള്ള പലതരം കർതൃത്ത്വ�
ങ്ങളുെട ഒരു സങ്കരേലാകമാകുന്നു, എന്നിട്ടും ഏറ്റ�
വും കുറച്ചു മാത്രം ശാരീരികവും െഭൗതികവുമായ
പങ്കാളിത്തമുള്ള കലാകാരെന്റ—iconic artist-
െന്റ—കർതൃത്വം ആ െമാത്തം പദ്ധതിയുെട സൂത്ര�
ധാരത്വത്തിെന്റ േപരിൽ ‘പദവിമൂല്യം’ േനടുന്നു.
വില തീരുമാനിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ അവകാശവും
െമാത്തം നിർമ്മിതിയുെട മുതലാളി പദവിയും േന�
ടുന്നു. ശാരീരികവും െഭൗതികവുമായ പങ്കാളികൾ
ആകെട്ട ഏെതാരു സാധാരണ ഉത്പാദനേകന്ദ്ര�
ത്തിലും എന്നേപാെല കലാകാരെന്റ പണിേകന്ദ്ര�
ത്തിൽ അവരുെട അധ്വാനസമയം വിൽക്കുകയും
‘കൂലി’ വാങ്ങുകയും ഫലത്തിൽ ഉൽപ്പന്നത്തിൽ�
നിന്നും അന്യവല്ക്കരിക്കെപ്പടുകയും െചയ്യുന്നു. ഇനി
മെറ്റാരു വിധത്തിൽ േനാക്കിയാൽ, കല എന്ന ഉൽ�
പ്പന്നത്തിനു് വിലയിടാൻ അവകാശമുെണ്ടങ്കിലും
അതു് പിന്നീടു് ഒരു ചരക്കുവിനിമയ-ശൃംഖലയിേലയ്ക്കു്
വിനിമയം െചയ്യെപ്പടുന്നതു് ഏെതാെക്ക വഴിയിലൂ�
െട എന്ന കാര്യത്തിൽ പലേപ്പാഴും കലാകാരനും
നിർണ്ണായകത്വമില്ല.

സമകാലിക കല അവ്യക്തവും സങ്കരവുമായ അദ്ധ്വാ�
നവിനിമയങ്ങളുെട േമഖലയാകുന്നു. മനുഷ്യാധ്വാ�
നമൂല്യവും വിലയും അസമത്വേത്താെട വിന്യസിച്ചു്
പടുത്തുയർത്തിയ കാഴ്ചകളുെട വ്യവഹാരമാകുന്നു.

എം.എഫ്. ഹുൈസെന്റ ‘Pegasus’എന്ന
ചിത്രത്തിെന്റ ഒരു േഫാേട്ടാഗ്രാഫ്.

ഒരുകാലത്തു് പ്രതിഷ്ടാപനം കലയുെട േകവല
െസൗന്ദര്യരൂപ പദവിെയക്കുറിച്ചുള്ള വാദെത്ത
േചാദ്യം െചയ്തുെകാണ്ടു് വന്ന സ്ഥാപന-വിരുദ്ധമായ
ഒരു വ്യവഹാരമാണു്. കലയുെട നിർവ്യക്തീകരണം
സാധ്യമാക്കുകയും അതിെന ഒരർത്ഥത്തിലും വാ�
ങ്ങാൻ േതാന്നിപ്പിക്കാതിരിക്കുകയും, വാങ്ങിയാൽ�
ത്തെന്ന മറിച്ചു വിറ്റു് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യ�
മായ െമൗലികരൂപം എന്ന അവകാശം ഉന്നയി�
ക്കാൻ വകുപ്പില്ലാതാക്കുകയും െചയ്തു് ചരക്കുവല്കൃതം
ആക്കാത്ത ഒരു ശുദ്ധ െബൗദ്ധിക വിനിമയമായി�
രുന്നു പ്രതിഷ്ടാപനം.   ഇന്നു് ആ വിമർശകൂർമ്മത
േതഞ്ഞു്, അതു് േനെര ഒരു ‘ആർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി’യിൽ
േപായി ഇരിക്കുന്നു. ഇന്നു് ചരക്കുമൂല്യം േനടുന്നതിൽ
വിജയിച്ച കലാകാരർെക്കല്ലാം വലിയ പണിശാ�
ലയുണ്ടു്. അവിെട പലതരം പണികൾ െചയ്യുന്ന
മനുഷ്യരുണ്ടു്. കഴിഞ്ഞ ദശകത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ രൂ�
പം െകാണ്ട ‘ആർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി’ എന്നതു് ഒരു നവ
ഉൽപ്പാദനസംവിധാനവുമാണു്. (both as a produc-
tive machinery and as brilliant form of logistics,
administration, curation and execution) .

പ്രതിഷ്ടാപനത്തിൽ ഇന്നു് വിവിധ വംശാവലികൾ
ഉണ്ടു്. കലാവസ്തുെവന്ന സത്തയുെട ഉദാത്തത േന�
െര മുേന്നാട്ടുവയ്ക്കുകയല്ല പ്രതിഷ്ടാപനം െചയ്യുന്നതു്.
പല അടരുകളിലുള്ള ആശയങ്ങളുെട പ്രസരണം
നടത്തുകയാണു് അതിെന്റ ലക്ഷ്യം. വസ്തുവിെന്റ
ഉണ്മെയയും വാസ്തവികതെയയും കുറിച്ചുള്ള അസ്ഥി�
രമായ അനുഭവ പരിസരമാണതു് പണിയുക. ഉത്ത�
രാധുനികതയുെട ൈസദ്ധാന്തികകാലാവസ്ഥയി�
ലാണു് ആധുനികാർത്ഥത്തിൽ അതു് ആദ്യം വിള�
ഞ്ഞതു്. െമൗലികാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിഷ്ടാപനത്തിൽ
കേമ്പാളവിരുദ്ധതയുണ്ടു്, െബൗദ്ധി കതയുണ്ടു്. െഭൗ�
തികതെയയും ൈവദഗ്ധ്യെത്തയും കവിഞ്ഞുനിൽ�
ക്കുന്ന ചില അർത്ഥമുണ്ടാക്കൽ ക്രിയകളുമുണ്ടു്.
എന്നിരിെക്കത്തെന്ന പ്രതിഷ്ടാപനം വസ്തുെവന്ന
പദവിയിേലയ്ക്കു് മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയാൽ അതി�
നു വീണ്ടും പഴയേപാെല കലയുെട ശുദ്ധെസൗന്ദ�
ര്യരൂപത്തിെന്റ ഓർമ്മ ഉണർത്താൻ കഴിയുെമ�
ന്നതു് കേമ്പാളസ്വാംശീകരണം ഈ ഭാഷയിൽ
കെണ്ടത്തിയ ലൂപ് േഹാളാണു്. പ്രതിഷ്ടാപനെമ�
ന്ന കലാഭാഷയിെല ചരക്കുവൽക്കരണ ൈവമുഖ്യ�
െത്ത അമർത്തിവയ്ക്കുന്നു. അേതാെട േശഖരിക്കെപ്പ�
ടാനും മറിച്ചുവിൽക്കാനും ലാഭമുണ്ടാക്കാനും കഴി�
യുന്ന ഒന്നിേലയ്ക്കു് തെന്ന അതിനു മടങ്ങാം. േവണ�
െമങ്കിൽ തെന്റ ചരക്കുവൽക്കരണ ൈവമുഖ്യെത്ത
ഒരു ചിഹ്നം േപാെല നിലനിർത്തിെക്കാണ്ടു തെന്ന
സമർത്ഥമായി വസ്തുപദവിയിേലക്കു് തിരിെകവരാം.
അേതാെട അതു് ചാണകം െകാണ്ടു് പണിഞ്ഞാലും
വ്യാവസായികാവശിഷ്ടം െകാണ്ടു് പണിഞ്ഞാലും
ചില്ലുെകാണ്ടു് പണിഞ്ഞാലും േശഖരിക്കാൻ ആളു�
ണ്ടാകുന്നു. അതാണു് ഉത്തരാധുനികതയുെട ൈസ�
ദ്ധാന്തികതെയ ആേഗാളവൽക്കരണകാലെത്ത
മൂലധനപ്രക്രിയകളുമായി േചർത്തു്, പ്രതിഷ്ഠാപനം
ഒരു പുതിയ വ്യക്തിത്വം (ലക്ഷ്യത്തിൽ വിരുദ്ധവും
നിലവിൽ വരലിൽ സങ്കരവുമായതു് ) രൂപീകരി�
ക്കാനുള്ള കാരണം. മൂലധനവ്യവസ്ഥെയ െവല്ലു�
വിളിക്കുന്ന ആശയം തെന്ന മൂലധനവ്യവസ്ഥയുെട
ഒരു ചരിത്രഘട്ടത്തിൽ ആ സൗകര്യെത്ത ആശ്രയി�
ച്ചു് നിൽക്കുക എന്നതാണു് ലക്ഷ്യത്തിെല ൈവരു�
ദ്ധ്യം. അധികകാലം ആയുസ്സില്ലാത്ത  site-specific
works ഉടൻ തെന്ന  videos, films, photographs
and meta-objects തുടങ്ങിയ താരതേമ്യന ആയുസ്സു�
ള്ള ചില ഭാഷകളിേലയ്ക്കു് േഡാക്യുെമന്റ് െചയ്യെപ്പ�
ട്ടു് സ്ഥാപിതമായ മാതൃകകളിൽ െചന്നിരിക്കുന്നു.
പിന്നീടു് േസ്പാട്ട് ൈലട്ടിട്ടതും ക്യുെററ്റ് െചയ്യെപ്പട്ടതു�
മായ ചില  പ്രദർശനരീതികൾ െകാണ്ടു് ഗാലറി�
കളിൽ ‘െറഗുലൈറസ് ’ െചയ്യെപ്പടുന്നു. അതായ�
തു് നശ്വരതയുെട ഒരു പ്രേമയം, പേണ്ട േപാെല
വാങ്ങാവുന്നതും ൈകമാറ്റം െചയ്യാവുന്നതും അന�
ശ്വരെമന്നു് മ്യൂസിയത്തിൽ സംരക്ഷിക്കാവുന്നതു�
മായ ഒരു വസ്തുവായിത്തെന്ന മാറുന്നു, ഒരു ‘post-
installation’ അവസ്ഥയിേലക്കു് കടക്കുന്നു.

ഒരു കാലത്തു് പ്രതിഷ്ടാപനം നടത്തുന്ന കലാകാ�
രർ, തെന്റ കലാപ്രവൃത്തിയുെട പാഠാന്തരതയിൽ
ഊന്നി നിന്നു. കലാവസ്തുവിെന്റ നിർമ്മാണത്തിൽ
കലാകാരെന്റ നിർവ്വാഹകത്വം എത്രേത്താളം വരു�
െമന്ന കാര്യത്തിൽ േചാദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തി. ‘ready-
made’, ‘found-object’ തുടങ്ങിയ ജനുസ്സുകളിൽ ആ
വസ്തുവിെന്റ ഉത്പാദന മുഹൂർത്തേമാ, ഉത്പാദന
ഇടേമാ വ്യക്തമാക്കെപ്പടുന്നില്ല. അതു് ഒരു കലാ�
കാരനു് ഏെറ നിർവ്യക്തികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം തരു�
ന്നു. ഏെതാരു കാലെത്തയും ഇടെത്തയും തെന്റ
ചിന്തയനുസരിച്ചുള്ള ഒരിടേത്തക്കു് െകാണ്ടിട്ടു് ഒരു
പുതിയ സന്ദർഭത്തിെന്റ സംവാദത്തിലാക്കാം. ഈ
സന്ദർഭ നിർമ്മിതി എന്നതു് െഭൗതികവസ്തുവിെന്റ
നിർമ്മാണം മാത്രമല്ല. െതാടാനും തീർച്ചെപ്പടുത്താ�
നും വ്യക്തമാക്കാനും കഴിയുന്ന പരസ്പരബന്ധം
ഇല്ലാത്ത അനവധി കാര്യങ്ങളുെട ഒരു ഒത്തുേച�
രൽ ഉണ്ടു്. ഒരു പ്രതിഷ്ടാപനത്തിൽ പല പ്രക്രി�
യകൾ ഉണ്ടു്. അതു് കലയുെട ഉത്പാദനപ്രക്രിയ�
െയ പുനഃക്രമീകരിക്കാൻ ആവശ്യെപ്പടുന്നു. artist’s
studio space എന്ന നിലയിൽ നിന്നും അതു് സങ്കീർ�
ണ്ണമായ സാമൂഹികതയുെട ഒരു പണിശാല എന്ന
നിലയിേലയ്ക്കു് വികസിേക്കണ്ടിവരുന്നു. പേക്ഷ, ഈ
പുതിയ പണിശാലെയ േമൽ വിവരിച്ച േപാെല
അസമത്വങ്ങളും, അർദ്ധസംേവദനങ്ങളുമുള്ള ഒരു
‘ആർട്ട് ഇൻഡസ്ട്രി’യിേലക്കു്, വിവർത്തനം െച�
യ്യാൻ, പഴയ ചില മാർഗ്ഗങ്ങേള ഇേപ്പാഴും ഉള്ളൂ.
അതായതു് പ്രതിഷ്ടാപനം ഒരു ചരക്കായി വിനി�
മയം െചയ്യെപ്പടണെമങ്കിൽ പണിശാലയുെടയും
പ്രതിഷ്ടാപന പദ്ധതിയുെടയും മുഴുവൻ മൂല്യമുള്ള ഉട�
മയായി കലാകാരനും, െതാഴിലാളികളായി അതി�
നകെത്ത ൈവദഗ്ദ്ധ്യങ്ങളും അവയുമായി ഏെറ�
െയാന്നും സാമൂഹികമായി സംവദിേക്കണ്ടതില്ലാ�
ത്ത ഒരു ആശയമായി കലയും നിൽക്കണം എന്നു
വരുന്നു.

കുേറക്കൂടി ഫലപ്രദമായി സംേവദനം െചയ്യുന്ന സാ�
മൂഹികസന്ദർഭങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളും
ഇന്നു് സമകാലികകലയിൽ ഉണ്ടു്. അവയിൽ മുഴുമൂ�
ല്യമുള്ള കലാകാരെനന്ന ‘ഉടമ’ കാണില്ല. അവയ്ക്കു്
സാമ്പത്തികസഹായം താരതേമ്യന ദുഷ്ക്കരമാണു്.
കാരണം ഘടനയിെല ജനാധിപത്യ സ്വഭാവം െകാ�
ണ്ടുതെന്ന അതു് ആവിഷ്ക്കരിക്കുന്ന ആൾക്കു് കലാ�
കാരത്വപദവിയും പ്രയാസമാണു്. അയാൾ വിതച്ച�
തും െകായ്തതും സാമൂഹികമായ ഒന്നിൽ അലിഞ്ഞു�
േപാകുന്നു. ഒന്നും വിതച്ചേതാ െകായ്തേതാ ആയി
കാണാനില്ലാത്ത ശുദ്ധെബൗദ്ധികമായ ഒരവസ്ഥ�
െയ ചരക്കുവൽക്കരണം ആേവശേത്താെട തുണയ്ക്കു�
ന്നില്ല.

കല െകാെണ്ടന്താണു് കേമ്പാള
ത്തിൽപ്രേയാജനം?
  പ്രാേയാഗികമായി ആവശ്യമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ
കഷണം കഷണമായി മാത്രം സംവദിച്ചതും, കൂട്ടാ�
യി സംവദിക്കാത്തതുമായ രീതിയിൽ,  മനുഷ്യാധ്വാ�
നമൂല്യവും വിലയും അസമത്വേത്താെട വിന്യസിച്ചു്
പടുത്തുയർത്തിയ കാഴ്ചകളുെട വ്യവഹാരമാകുന്ന
സമകാലിക കല എങ്ങെനയാണു് ചരക്കാകുന്ന�
തു്? ഇതു് വിനിമയം െചേയ്യണ്ടതിെന്റ ആവശ്യെമ�
ന്തു്? കലയ്ക്കു് മേറ്റതു ഉല്പ്പന്നവും േപാെല അതിെന
ചരക്കുവൽക്കരിക്കാവുന്ന വിധം പ്രേയാജനെത്ത
ആസ്പദമാക്കിയ ഡിമാൻഡ് എന്താണു്? മുൻകാല�
ങ്ങളിൽ കലയുെട ചരക്കുവൽക്കരണത്തിനു് ഉപ�
േയാഗിക്കെപ്പട്ട േതാതുകൾ ഇെന്നങ്ങെനയാണു്
തുടരുന്നതു്? ഈ േചാദ്യങ്ങൾ സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര�
പരമായ ഊന്നലുള്ളത്ര തെന്ന സാമൂഹികവുമാണു്.
അസമത്വത്തിെന്റ സംസ്ക്കാരെത്തക്കുറിച്ചാണു് പറയു�
ന്നതു്.

എെന്തങ്കിലും വിശദീകരണം പറയണെമങ്കിൽ പ്രാ�
ഥമികമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും
പ്രേത്യകം അടയാളെപ്പടുേത്തണ്ടതുണ്ടു്.

േജാൺ െബർജർ

ധനതത്വശാസ്ത്രം പരിഗണി�
ക്കുന്നതു് ഉൽപ്പന്നത്തിെന്റ വി�
നിമയെത്തയാണു്, അതായ�
തു് അനുഭവം െകാണ്ടു് വസ്തു�
നിഷ്ഠമായി മാനകതത്വമാ�
ക്കാൻ കഴിയുന്ന, ചില യു�
ക്തികൾക്കു് വിേധയമായി

പ്രവർത്തിക്കും എന്നു കരുതാവുന്ന ഉൽപ്പന്നെത്ത�
യാണു്. ഗുണമുള്ള /ഉപേയാഗമുള്ള ഒരു ഉൽപ്പന്ന�
ത്തിനാണു് ചരക്കാകാനുള്ള വിനിമയമൂല്യമുള്ളതു്.
‘ചരക്കു പദവി’െയന്നതു് തനിക്കു േവണ്ടി മാത്രമ�
ല്ലാെത െപാതുവായ സാമൂഹിക ഉപേയാഗത്തിനു്
േവണ്ടി ഉത്പാദിപ്പിക്കെപ്പടുന്ന ഒന്നാകുന്ന ഉൽപ്പ�
ന്നത്തിെന്റ നിശ്ചിതമായ ഒരവസ്ഥയാണു്. അതു്
പേക്ഷ, സ്ഥിരമെല്ലന്നും അതിനകത്തു് അടങ്ങിയിരി�
ക്കുന്ന അവ്യക്തവും അസ്ഥിരവും സംഘർഷഭരിത�
വുമായ പലതരം പരിമാണങ്ങൾ ഉണ്ടു്. (അങ്ങെന
മാർക്സ് വാദിച്ച ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ ഒരു പാ�
ഠമാണേല്ലാ ‘കൂലി, വില, ലാഭം’ എന്ന ദീർഘപ്രബ�
ന്ധം.) അതനുസരിച്ചു് േചാദിക്കാം ഏെതാരു വസ്തു�
വും, അവ ഉപേയാഗത്തിേനാ ആഡംബരത്തിേനാ
ഉള്ളതാകെട്ട, അതു് ചരക്കാകും േപാെലത്തെന്ന�
യാേണാ ഒരു കലാവസ്തു ചരക്കാകുന്നതു്? ആധുനി�
കവാദമനുസരിച്ചു് കല ഒരാൾ തനിക്കുേവണ്ടി മാ�
ത്രം ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണു്. അതു് ചരക്കാകുേമാ
എന്നാണു് േചാദ്യം. ആകുെമങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയു�
െട െമൗലികമായ ആവിഷ്ക്കാരത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമാകു�
ന്ന സാമൂഹിക ഉപേയാഗെമന്തു്? ഇതിനു് േജാൺ
െബർജർ ആണു് ഏറ്റവും വ്യക്തമായ ഉത്തരം തന്ന�
തു്. Ways of Seeing എന്ന ബി ബി സി പരമ്പരയും
പുസ്തകവും.   

െബർജർ കലാസ്വാദനെത്തക്കു�
റിച്ചു് പറയുന്നതിെല ഒരു മർമ്മം
ഇതാണു്: ‘െസൗന്ദര്യം, സത്യം,
പ്രതിഭ, സംസ്ക്കാരം, രൂപം, പദവി,
അഭിരുചി എന്നിവെയ അടിസ്ഥാ�
നമാക്കി പഠിെച്ചടുത്ത ചില അനു�
മാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കലെയ കാ�
ണുന്നതിെന ബാധിക്കുന്നുണ്ടു്. ഇവ േലാകയാഥാർ�
ത്ഥ്യവുമായും കാലവുമായും െപാരുത്തെപ്പടുന്നില്ല.
ഇവ കലെയ വ്യക്തമാക്കുകയല്ല, നിഗൂഢമാക്കുക�
യാണു് െചയ്യുക. താൻ നിലനിൽക്കുന്ന കാലെത്ത�
ക്കുറിച്ചുള്ള അവ്യക്തത ഭയന്നു്, ജനങ്ങൾ ഭൂതകാ�
ലെത്ത േമൽക്കുേമൽ നിഗൂഢമാക്കുന്നു. ഭൂതകാല�
കലെയ കാണുേന്താറും നമ്മൾ വർത്തമാനത്തിൽ
നെമ്മത്തെന്ന പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. ഇതു് കാണുന്നതിൽ
നിന്നും തടയെപ്പട്ടാൽ നമ്മൾ ചരിത്രമില്ലാത്തവരാ�
കുന്നു. ഭൂതകാല കലെയ നിഗൂഢവല്ക്കരിക്കുന്നതിലൂ�
െട പദവിമൂല്യമുള്ള ഒരു ന്യൂനപക്ഷം ഒരു ഭരണവർ�
ഗ്ഗം എന്ന നിലയിലുള്ള അവരുെട പദവിെയ സാ�
ധൂകരിക്കാനായി നിരന്തരം കലെയ ഭൂതകാലത്തു്
നിന്നും കെണ്ടടുത്തുെകാേണ്ടയിരിക്കും’.

ഹുൈസൻ

നമ്മൾ ഇതാ ആ മർമ്മ�
ത്തിൽ തെന്ന ഇരിക്കുന്നു!
ആധുനികകലയുെട േലലക്ക�
മ്പനികൾക്കു്, പ്രേത്യകിച്ചു്
ഇന്ത്യയിൽ നടത്തെപ്പടുന്നവ�
യ്ക്കു് എന്തുെകാണ്ടാണു് സ്വന്തം
നാഴികക്കല്ലു് പാകുന്ന നാട�

കം അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അഭിരുചിക്കു് ഒരു നിമി�
ത്തമായി ഹുൈസനും തെയബ് േമഹ്തയും േപാലു�
ള്ള േപ്രാഗ്രസ്സീവ് െപയിെന്റഴ്സിൽ വലിയ താൽപ്പ�
ര്യമാണു്. അവർ എന്തുെകാണ്ടാണു് ഇന്ത്യൻ കലാ�
ചരിത്രത്തിെല േപ്രാഗ്രസ്സീവ് ആർട്ട് പ്രസ്ഥാനത്തി�
െന്റ ഭൂതകാലത്തിൽ ഇങ്ങെന ഉറച്ചുേപായിരിക്കു�
ന്നതു് എന്നു േനാക്കിയാൽ ചില കാര്യങ്ങൾ കാ�
ണാം. െവറും പകർെപ്പടുപ്പിെന്റയും, ക്ലാസ്സിക്കൽ
ശിൽപ്പരൂപകൽപ്പനയുെടയും സാമ്പ്രദായികത�
യിൽനിന്നും മാത്രമല്ല, 1947-ൽ സ്വന്തം വർത്തമാ�
നകാലത്തിെന്റ ഏറ്റവും മൂർച്ചയുള്ള സ്വതന്ത്രരാഷ്ട്ര
ഘട്ടത്തിേലയ്ക്കു് അപ്രസക്തമാകുന്ന ഭാരമായ ‘ഭാര�
തീയത’യുെടയും േദശീയപ്രസ്ഥാനത്തിെന്റയും രാ�
ഷ്ട്രീയമായ ആധികളിൽനിന്നു േപാലും തക്കസമയം
സ്വയം വിടുതി േനടിയ ഇന്ത്യൻ വ്യക്തിയുെട ‘സ്വ�
തന്ത്രചിന്ത’യുെട ജാഗ്രത ഉണ്ടായിരുന്നതു് േപ്രാഗ്ര�
സ്സീവുകളിൽ ആയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇന്നു് കലാ േല�
ലത്തിെന്റ നാഴികക്കല്ലുകൾ സ്ഥാപിക്കെപ്പടുന്നതു്
ഇന്നെത്ത ഒരു മൂർച്ചയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചിന്തെയേയാ,
വിപ്ലവകാരിയായ ചിത്രകാരെനേയാ, പ്രതിഷ്ടാ�
പനം അടക്കമുള്ള സമകാലിക കലയുെട പുതിയ
സങ്കീർണ്ണഭാഷകെളേയാ ഒന്നുംതെന്ന ആസ്പദമാ�
ക്കിയല്ല. അതിനു്, എത്രയും െപെട്ടന്നു് നിക്ഷിപ്തമാ�
കുന്ന കാണിക്കൂട്ടം േവണം. ഒരു െപയിന്റിംഗിെന്റ
ഓർമ്മെപ്പടുത്തൽ േകട്ടു് ഇതിൽ ‘എന്താണു് കല’
എന്ന േചാദ്യം ഉള്ളിലിട്ടു് െപരുക്കുെമന്നു് ഉറപ്പുള്ള
കൂട്ടം േവണം. അതിനു് അവെര െപെട്ടന്നു് അടുപ്പി�
ക്കുന്ന സാമ്പ്രദായികവുമായ കലാജനുസ്സു േവണം.
അതു് ഇന്നു് െപയിൻറിംഗ് അല്ലാെതന്തു് ! മാത്രമല്ല
എന്താണു് കല എന്ന േചാദ്യം നിരന്തരം അവ്യക്ത�
തെയ പുനരുൽപ്പാദനം െചയ്തു െകാേണ്ടയിരുന്നു.
കലയുെട അവ്യക്തത ഒരു ‘സവിേശഷാവസ്ഥ’
ആയി. ‘A state of Exception’.  അങ്ങെനെയാരു
േചാദ്യം േലാകം േചാദിക്കാൻ തുടങ്ങിയതിെന്റ
ചരിത്രം തുടങ്ങുന്നതു് ആദം സ്മിത്തിെന്റയും ഇമ്മാ�
നുേവൽ കാൻറ്റിെന്റയും ജ്ഞാേനാദയകാലത്തു്,
സ്വയം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ദാർശനികതയുെട
കാലത്തു് തെന്നയാണു്. അതുവെര ദാർശനിക�
വും ൈദവശാസ്ത്രപരവും, മതാധിപത്യപരവുമായ
വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽക്കൂടി കടന്നുേപായ ചില ‘പ്രവൃ�
ത്തി’കളാണു് (അരിേസ്റ്റാട്ടിലിയൻ സ്കീമ) െപയിന്റി�
ങ്ങും ശിൽപ്പവും വാസ്തുവിദ്യയുെമാെക്ക. എന്നാൽ
‘പ്രവൃത്തി’യിൽ നിന്നും എേപ്പാെഴാെക്കയാേണാ
‘ചിന്ത’യുെട കാര്യമായി ഇവ മാറിയതു്, അേപ്പാെഴാ�
െക്ക ‘കല’ അവ്യക്തവും സവിേശഷവുമായ ഒരു
അവസ്ഥെയ കുറിക്കുന്ന പദമായി. 

കാരണം വിശദമാക്കാൻ ആകാത്തത്ര അയുക്തിക�
മായ വിലയിട്ടു് തെയബ് േമഹ്ത എന്ന ‘ഭൂതകാല
ആധുനികെന’ നിഗൂഢമൂല്യമാക്കുന്നതു് െബർജറു�
െട നിരീക്ഷണങ്ങെള ഇന്നെത്തയും ഒരു യാഥാർ�
ത്ഥ്യമാക്കുന്നു. പേക്ഷ, അതു് കാഴ്ചയുെട സംസ്ക്കാ�
രവ്യാപാര-ചരിത്രത്തിൽനിന്നുള്ള ഉത്തരമായിരു�
ന്നു. ഇവിെട നമുക്കു് പരിഗണിക്കാനുള്ളതു് സാമ്പ�
ത്തികശാസ്ത്രത്തിെന്റ ചരിത്രത്തിൽ നിന്നും കലയു�
െട സാമൂഹിക ഉപേയാഗെത്തക്കുറിച്ചു് എെന്തങ്കി�
ലും ഉത്തരമുേണ്ടാ എന്നാണു്. (കലയിെല) ഭരണ�
വർഗ്ഗം അതിെന്റ തെന്ന ചരിത്രം ഭൂതകാലത്തുനി�
ന്നും കെണ്ടടുക്കുന്നതു് ഒരു സമൂഹെത്ത ബാധിക്കു�
ന്നെതങ്ങെന എെന്നാരു േചാദ്യമുണ്ടു്. അങ്ങെന
ബാധിക്കുന്നിെല്ലന്നു് അഭിനയിക്കാവുന്ന കാലം �
കഴിഞ്ഞു.

ടാേഗാറിെന്റ ‘Woman Face’.

െഡയ് വ് ബീച്ച് (Dave Beech) എെന്നാരു ആർട്ടി�
സ്റ്റ് അടുത്ത കാലത്തിറങ്ങിയ തെന്റ പുസ്തകത്തിൽ
(Art & Value, Haymarket Books, 2015) വിമർശി�
ക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, കാപ്പിറ്റലിസത്തിൽ കലയുെട
സാംസ്ക്കാരികവും സാമൂഹികവും രാഷ്ട്രീയവുമായ
സ്വാംശീകരണം ഒരു വശത്തും, സാമ്പത്തിക സ്വാം�
ശീകരണം മെറ്റാരു വശത്തുമായി അകറ്റി പരിഗ�
ണിക്കുന്ന നമ്മുെട ശീലമാണു്. ഈ അകറ്റൽ പല�
േപ്പാഴും നിഗൂഢതകൾ ആവശ്യമുള്ള (കലാ) ഭരണ�
വർഗ്ഗത്തിെന്റ നയമാണു്. മറിച്ചു് രഹസ്യങ്ങൾ അഴി�
ഞ്ഞുവീഴുന്ന ഒരു അയുക്തിക നാടകമായി കലാ�
േലലങ്ങെള പരിഗണിക്കുേമ്പാൾ, അവയുെട േവദി
നിർമ്മിക്കുന്ന സാമ്പത്തികേകന്ദ്രങ്ങളുെട സാമൂഹ്യ
ഇടം െതളിഞ്ഞുകിട്ടും. അേപ്പാൾ ഏെതാരു ചരക്കും
േപാെലയാണു് കലയും ഒരു ചരക്കാകുന്നതു് എന്ന
നമ്മുെട സാമാന്യവിചാരം െതറ്റാകും. കാരണം
അതിനകത്തു് ഹൃദയമായി ഇരുന്നു് മിടിക്കുന്നതു്
സംസ്ക്കാരരാഷ്ട്രീയവും അതിെന്റ പ്രേഹളികകളുമാ�
ണു്. ഈ ഹൃദയത്താൽ വശീകരിക്കെപ്പട്ടു് കലയു�
െട സാമ്പത്തിക വിനിമയതന്ത്രങ്ങൾ നിരാകരിച്ചാ�
ലും അത്രതെന്ന െതറ്റാകും. കലയുെട Libertine
Principles പലേപ്പാഴും ഒരു അധികനിഗൂഢവൽ�
ക്കരണവും ആവശ്യമില്ലാത്ത വിധം കാലികമാണു്.
അതു് െതളിഞ്ഞുവരാൻ സംസ്ക്കാരരാഷ്ട്രീയേമാ യു�
ക്തിക-സാമ്പത്തികനാടകീയതകേളാ വിഭാജിത�
മായി നിന്നാൽ ഇടം കിട്ടില്ല.

കലയും മൂല്യവും സാമ്പത്തികശാസ്ത്രവും ബന്ധെപ്പടു�
ത്തി ബീച്ച് പരിഗണിക്കുന്ന ചില ചരിത്രപരമായ
നിരീക്ഷണസ്ഥാനങ്ങൾ ഇവിെട ശ്രദ്ധാർഹം.
1924-ൽ യുെക ഗവെണ്മന്റിെന്റ സാമ്പത്തിേകാ�
പേദഷ്ടാവും British institute of industrial art-
െന്റ െചയർമാനും ആയിരുന്ന ഹുെബർട്ട് െലേവ�
ലിൻ സ്മിത്ത് (Hubert Llewellyn Smith) ഒരു പുസ്ത�
കം എഴുതി. The Economic Laws of Art Produc-
tion. പിൽക്കാലത്തു് കൾച്ചറൽ ഇക്കേണാമിക്സ് 
ഒട്ടും പരാമർശിചിട്ടില്ലാത്ത, അപ്രശസ്തമായിക്കിട�
ന്ന ഒന്നാണിതു്. നിലവിലുള്ള സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്ര
സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്കു് കലെയ പരിപൂർണ്ണമായി വിശ�
ദീകരിക്കാനാകുന്നിെല്ലന്ന പരിമിതി അന്നതു് ഉന്ന�
യിച്ചു. കലെയ വിശദീകരിക്കാനാകുന്ന സാമ്പത്തി�
കശാസ്ത്രത്തിെന്റ ആവശ്യം അേദ്ദഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കലയുെട ഉത്പാദനരീതികെളയും അതുളവാക്കുന്ന
ബന്ധങ്ങെളയും മുന്നിർത്തി കുേറക്കൂടി വ്യക്തവും
നിർദ്ദിഷ്ടവുമായ സാമ്പത്തികശാസ്ത്ര പഠനം ഉണ്ടാ�
കുകയും മൂല്യം എന്ന സങ്കല്പ്പനം വിപുലെപ്പടുകയും
േവണം എന്നതാണു് ഹുെബർട്ട് െലേവലിൻ സ്മി�
ത്തിെന്റ വഴി. സാമ്പത്തികവിശകലനത്തിെല യൂട്ടി�
ലിറ്റിെയപ്പറ്റിയുള്ള സങ്കല്പം കലാവിശകലനത്തിൽ
തീെര അപര്യാപ്തെമന്നു് അേദ്ദഹം വാദിക്കുന്നു. സാ�
മ്പത്തിക ൈസദ്ധാന്തികർ സാമാന്യ ചരക്കു നിയ�
മമനുസരിച്ചു് ഉപേഭാക്താക്കളുെട യൂട്ടിലിറ്റി ആസ്പ�
ദമാക്കിയ ഒരു സെപ്ല, കലയിലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
എന്നാൽ പലേപ്പാഴും തങ്ങളുെട േശഖരണക്കാർ
ആവശ്യെപ്പടുന്ന രുചിയിലും ൈശലിയിലുമുള്ള പല�
തും െചയ്തു വിതരണം െചയ്യാൻ കലാകാരർ െമന�
െക്കടുന്നില്ല. അവർ  േബാധപൂർവ്വം ഇതു് നിേഷധി�
ക്കുകയാണു്. കാരണം സ്മിത്ത് വാദിക്കുന്നതു് The
desires that art fulfills are ought to be fulfilled
എന്നാണു്. കല പൂർത്തീകരിക്കുന്ന അഭിലാഷ�
ങ്ങൾ അത്രേമൽ ഉദാത്തമേത്ര. 1946-ൽ യു.െക.-
യിൽ കലയ്ക്കു് ഒരു െവൽെഫയർ ഇക്കേണാമിക്സ് 
േവണെമന്ന വിചാരം ഉയർന്നു. 1966-ൽ അേമരി�
ക്കയിലും. ഒരു വശത്തു് അളവുകെള അടിസ്ഥാനമാ�
ക്കിയ സാമ്പത്തികപരിമാണങ്ങൾ ഉള്ള കേമ്പാള
ശക്തിക്കു്, അതിനു മറുവശത്തു് നിൽക്കുന്ന ഗുണ�
െത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയ കലയുെട േലാകം േനാ�
ക്കി വിലയിരുത്തി മൂലധനവിഭവങ്ങൾ നീതിയുക്തം
വിതരണം െചയ്യാൻ സാധ്യമാേണാ എെന്നാരു
േചാദ്യത്തിെന്റ ഒരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് യുെക�
യിൽ ആർട്ട്സ് െകൗൺസിലും, അേമരിക്കയിൽ
നാഷണൽ ഏൻേഡാവ്െമന്റ ് േഫാർ ദി ആർട്സം
രൂപം െകാണ്ടതു്.

ഒന്നാേലാചിക്കാം, നമുക്കുമുണ്ടു് സാംസ്ക്കാരികസ്ഥാ�
പനങ്ങൾ. അവയിൽ നിന്നും നാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന�
തും ഇതുേപാെല ‘നല്ല ചില ആചാരങ്ങൾ’ ആണു്,
അസ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്ന കലാചിന്തകളുെടയും
ഗേവഷണങ്ങളുെടയും അനന്യതകളും സമകാലി�
കതയുമല്ല!

ൈടബർ സ്കിേറ്റാവ്സ്കി

ചുരുക്കത്തിൽ, ഒരു േമാറലി�
സ്റ്റ് വാദമാണു് െലവലിൻ സ്മി�
ത്തിെന്റെതങ്കിൽ 1970-കളിൽ
ൈടബർ സ്കിേറ്റാവ്സ്കി (Tibor
Scitovsky) ഈ േമാറലിസ�
െമാന്നും കൂടാെത െകാണ്ടുവ�
ന്ന വ്യക്തമായ വിഭജിത സങ്ക�
ല്പ്പമുണ്ടു്. ഉപേഭാക്തൃതൃപ്തിയ്ക്കു് രണ്ടു വ്യത്യസ്ത വഴി�
കളുണ്ടു്. ഒന്നു് സാമ്പത്തികം. മറ്റതു് സാമ്പത്തിെക�
തരം. എന്നാൽ സാമ്പത്തികം എന്നതു് മറ്റുള്ളവ�
രിൽനിന്നും ആളുകൾ വാങ്ങുന്ന തൃപ്തിെയന്നും, സാ�
മ്പത്തിേകതരം എന്നതു് വ്യക്തികൾ സ്വയം കെണ്ട�
ത്തുന്ന തൃപ്തി എന്നും െതറ്റിദ്ധരിക്കരുതു്. മറ്റുള്ളവർ
കലാവസ്തുവുമായി നടത്തുന്ന ഉപേഭാഗം, സാമ്പ�
ത്തികേമാ അല്ലാത്തേതാ ആയ തൃപ്തികൾ തരു�
ന്നതാകാം. പേക്ഷ, അതു് ഒരു കേമ്പാളത്തിലൂെട
കടന്നുേപാകുന്നുേണ്ടാ തന്മൂലം മൂല്യം േനടുന്നുേണ്ടാ
എന്നതിെന ആശ്രയിച്ചാണു് ഇരിക്കുന്നതു്. ഏെത�
ങ്കിലും വിധത്തിൽ മാർക്കറ്റിലൂെടയുള്ള (കലെയ�
ന്ന പ്രയത്നത്തിനു സാമ്പത്തികമായ വില തരുന്ന
െപാതുമണ്ഡലത്തിലൂെടയുള്ള) േപാക്കാണു് മാനദ�
ണ്ഡം. ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ െപാതുേവ ഡിമാന്റിനനുസ�
രിച്ചു് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നവരല്ല. അതുെകാണ്ടു് ഉപ�
േഭാക്താക്കൾ തങ്ങളുെട താൽപ്പര്യങ്ങൾ ബലി
കഴിക്കുന്ന ഏെതങ്കിലും ഉൽപ്പന്നത്തിെന്റ ഉത്പാ�
ദകർ ഉെണ്ടങ്കിൽ, അവർ കലാകാരർ ആകുന്നു�
െവന്ന രസകരമായ നിരീക്ഷണവും സ്കിെറ്റാവ്സ്കി
നടത്തുന്നു.

കേമ്പാളത്തിലൂെട സഞ്ചരിച്ചിട്ടുള്ള കലാവസ്തു കേമ്പാ�
ളമല്ലാത്തതും, സാമ്പത്തികവിനിമയപരമല്ലാതതു�
മായ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങളിലൂെടയും കടന്നു�
േപാകാം. അതുവഴി അവ സാമ്പത്തിേകതരമായ
മൂല്യം സമ്പാദിക്കുകയും െചയ്യാം. കലയ്ക്കു് സാമ്പ�
ത്തികവില തരുന്ന െപാതുമണ്ഡലത്തിനു് സാമൂ�
ഹികസാഹചര്യങ്ങെള വികസിപ്പിക്കാൻ ഊന്നൽ
െകാടുത്തു് സർഗ്ഗാത്മകമാകാം. അെതാരു സാധ്യ�
തയാണു്.

ഇവിെട െലവ്ലിൻ സ്മിത്തും സ്കിെറ്റാവ്സ്കിയും ഒരു�
േപാെല കാൽപ്പനികവൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു സം�
വർഗ്ഗമാണു് ആർട്ടിസ്റ്റ് എന്നതു്. െഡയ്  വ് ബീച്ച്
ഇതിെല ഒരു പ്രശ്നം ഇങ്ങെന എടുത്തുകാണിക്കു�
ന്നു. The desires that art fulfills are ought to be
fulfilled എന്നു് അഭിപ്രായെപ്പടുേമ്പാൾ, സ്മിത്ത്
കേമ്പാളത്തിൽനിന്നുള്ള കലാകാരരുെട സ്വാത�
ന്ത്ര്യത്തിനുേവണ്ടി ഒരു ‘േപാസിറ്റിവ് ’ േകസ് വാദി�
ക്കുകയാണു്. പേക്ഷ, ഇതിെന്റ ‘െനഗറ്റീവ് ’ ആയ
അനന്തരഫലങ്ങളാണു് ഇേപ്പാൾ കൂടുതൽ നമ്മൾ
കാണുന്നതു്.

Upper Rhenish Master-െന്റ പ്രശസ്ത ചിത്രം,
‘Paradiesgärtlein’.

‘Selling out’ എന്ന ഒരു ആശയം ഇേപ്പാൾ വ്യാ�
പകമാണു്. പണം വാങ്ങി തെന്റ സൃഷ്ടി വിൽപ്പന
െചയ്യുന്നതു് മാത്രമല്ല അതു്. സ്വാതന്ത്ര്യം കൂടി വിൽ�
ക്കുന്നതിെനയാണു് ‘െസല്ലിംഗ് ഔട്ട് ’ എന്നു പറയു�
ന്നതു്. പേക്ഷ എല്ലാവർക്കും െസൽ ഔട്ട് െചയ്യാൻ
പറ്റില്ല. കരിയറിെന്റ തുടക്കത്തിൽ തെന്ന വില്പ്പ�
നയിേലയ്ക്കു് േനരിട്ടു് കടന്നയാൾക്കതു് പറ്റില്ല. കല�
യിൽ തെന്റ അനിേഷദ്ധ്യസ്വാതന്ത്ര്യെത്ത സാമൂഹി�
കമായി സ്ഥാപിക്കുന്ന അവാൻഗ്-ഗാർഡുകൾക്കു്
മാത്രേമ ഈ വിൽക്കാവുന്ന ‘സ്വാതന്ത്ര്യം’ എന്ന
ഒന്നു് ഉള്ളൂ. അതും, മുൻപു് താൻ നിരാകരിച്ച ആ
ഡിമാന്റ ് പൂർത്തീകരിക്കും വിധം ചില പരിഷ്ക്കാര�
ങ്ങൾ അയാൾ തെന്റ വർക്കിൽ വരുത്തുേമ്പാൾ.
സാമ്പത്തികേമാ സാമ്പത്തിേകതരേമാ ആയ ഒരു
മനുഷ്യപ്രയത്നത്തിെന്റ ഗുണനിലവാരം അതിെന്റ
വിലയുെട അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്ര�
മായിട്ടും, കേമ്പാള മൂല്യേത്തക്കാൾ പ്രധാനമായി�
ട്ടും  വിലയിരുത്തെപ്പടുേമ്പാൾ, അതു് അങ്ങെന െച�
യ്യാൻ േവണ്ടതായ പ്രതിേരാധേശഷി േനടിയവരു�
െട സമൂഹെമങ്കിലും അവയിൽ വിധി പ്രസ്താവിക്കു�
േമ്പാൾ, കേമ്പാള മൂല്യം തിരിച്ചു് ആ ‘അധികപ്രാധാ�
ന്യെത്ത’ വാങ്ങുവാൻ തയ്യാറാകുന്നു. പലേപ്പാഴും
അയുക്തികമായ വിലയിട്ടുെകാണ്ടു്.

ഇതിനർത്ഥം, സാധാരണ ചരക്കുകളിൽനിന്നും
ആഡംബര വസ്തുക്കളിൽനിന്നും ഭിന്നമായി, കലയു�
െട പ്രേത്യകത,  ആളുകൾ അതു് സ്വന്തമാക്കാൻ
ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള Consumer demand മാത്ര�
മല്ല. ആ ആഗ്രഹത്തിനു് േപാലും അധികവിലയു�
ണ്ടു് എന്നതാണു്. ഇതാണു് കല ചരക്കാകുന്നതി�
െന്റ അനന്യതയുെട ഒരു വഴി. കലാകാരൻ തെന്റ
അപ്പം നിത്യവും വിൽക്കുന്നില്ല. അയാൾ എണ്ണം
േനാക്കിയല്ല, ഗുണം േനാക്കിയാണു്, സ്വന്തം േന�
രത്തിനും താല്പ്പര്യത്തിനുമാണു് ഉണ്ടാക്കുന്നതു്.
അതു് അനന്യമായ ഒരു ഡിമാന്റ ് സൃഷ്ടിയാണു്. സാ�
മ്പത്തികമായി വിലയിടാവുന്നതും.

മൂല്യവും ഗുണവുെമല്ലാം തങ്ങളുെട പ്രത്യയശാസ്ത്ര�
േബാധത്തിനു് അനുസൃതമാക്കുന്ന ഒരു െചറു ന്യൂന�
പക്ഷം അവരുെട സംസ്ക്കാരം െകാണ്ടു്  ഉണ്ടാക്കുന്ന
ഒന്നാണു് ഈ ഡിമാന്റ ്, അതിനാൽ ഇെതാരു
‘വേരണ്യവാദമാണു് ’ എന്നാണു് കലയുെട സാമ്പ�
ത്തികശാസ്ത്രത്തിെനക്കുറിച്ചുള്ള സ്മിത്തിെന്റ വാദ�
ങ്ങൾ വായിക്കുന്നവർക്കു് േതാന്നുക. അതു് ശരിയാ�
ണു്. പേക്ഷ, അതിലും വലിയ പ്രശ്നം, കല എന്നാൽ
തെന്ന ഗുണങ്ങളുെട ഒരു േകദാരമാെണന്ന മുൻ
വിധിയാണു്. െബർജർ പറയുന്ന നിഗൂഢവൽക്കര�
ണം. (Mystification) തെന്ന. ചരക്കുവൽക്കരണ�
ത്തിെനതിെര നിൽക്കുന്ന കലാമൂല്യവാദങ്ങളുെട
ഒരു പ്രശ്നം ഇതാണു്. വിമർശാതീതമായ, വിലയി�
ടാനാകാത്ത ഒരു േമഖലയായി കല അേപ്പാൾ
നിൽക്കുന്നു. കലെയ ആസ്പദമാക്കി, സമൂഹങ്ങൾ�
ക്കകെത്ത സാംസ്ക്കാരികമായ പദവിമൂല്യഘടനയും
ചരിത്ര ബന്ധങ്ങളും േചാദ്യം െചയ്യെപ്പടുകയുമില്ല.
ഫലത്തിൽ കല അതിെന്റ സാമൂഹിക ഇടേമാ രാ�
ഷ്ട്രീയ സ്വാധീനേമാ െചലുത്താൻ ആകാെത അപ്ര�
സക്തവ്യവഹാരമായി നിൽേക്കണ്ടിവരുന്നു.

ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ കല മനുഷ്യരാശിക്കു് നി�
ശ്ചയമായും ഗുണകരമാകുെമന്നു് വാദിക്കാനാകി�
ല്ല. കാരണം കലയുമായി ബന്ധെപ്പട്ട മൂല്യങ്ങെള�
ല്ലാം വിേയാജിപ്പുകൾക്കു് വിേധയമാണു്. നിശ്ചിത�
ത്വം ഒരു ൈവറസ് േപാെല കലെയ േരാഗാതുര�
മാക്കും. അനിശ്ചിതത്വത്തിെന്റയും വിേയാജിപ്പുക�
ളുെടയും ഒരു േമഖലയായി കലെയ കാണാത്തതു്
തെന്നയാണു് കലയുെട സാമ്പത്തികശാസ്ത്രപര�
മായ അനന്യതെയ (Economic Exceptionalism)
കുറിച്ചുള്ള സ്മിത്തിെന്റ വാദങ്ങെള (കലെയ ആസ്പ�
ദമാക്കി നമ്മുെട ഉള്ളിലും െപാതുേവ ഉള്ള പാരമ്പ�
ര്യ /പുേരാഗമന രാഷ്ട്രീയവാദങ്ങെള) പിൽക്കാല�
ത്തു് ഉള്ളിൽ നിന്നും േതാൽപ്പിക്കുന്നതു്. കലയിെല
രൂപങ്ങൾക്കു് ഗണിതശാസ്ത്രപരമല്ല, ചിഹ്നശാസ്ത്ര�
പരമായ മാനങ്ങൾ ആണുള്ളതു്. ആ രൂപങ്ങളിൽ
ചരിത്രം ഉൾേചർന്നിരിക്കുന്നു. അവ െഭൗതിക േലാ�
കത്തിെന്റ സംഘർഷങ്ങളിൽ നിന്നും അളെന്നടു�
ക്കാവുന്നവ തെന്ന. പേക്ഷ, അവയ്ക്കു് ക്ലിപ്തമായ ഒരു
രീതി നിർേദ്ദശിക്കാൻ ആകില്ല. ‘to speak of value
in art is to proceed without certainty’ എന്നാണു്
േഡവ് ബീച്ചിെന്റ പക്ഷം.

പിക്കാേസാ

ചുരുക്കത്തിൽ മാർക്കറ്റിലൂെട�
യുള്ള കലയുെട േപാക്കു് ഒരു
അവിഹിതബന്ധത്തിനായുള്ള
േപാക്കല്ല. അതും അതിെന്റ
ഒരു പ്രേത്യക സാമൂഹികതയു�
െട മാനദണ്ഡം തെന്നയാണു്.
‘Art is never Chaste’ എന്നു്

പിക്കാേസാ പറഞ്ഞതും, അതു പിന്നീടു് എം.എഫ്.
ഹുൈസെന്റ ആധുനിക ഇന്ത്യൻ ചിത്രകാരെനന്ന
നിലയ്ക്കുള്ള േസ്വച്ഛെയ സാധൂകരിച്ചുെകാണ്ടു് വന്ന
േകാടതിവിധിയുെട ആദ്യവാചകമാകുകയും െചയ്ത�
തു് തമ്മിൽ ഫാസിസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ അവസ്ഥകളിൽ പ്ര�
േയാജനപ്രദമായ തർക്കയുക്തിയുണ്ടു്.

കല ഒരുസ്വകാര്യസ്വത്തു്എന്നനി�
ലയിൽനിർമ്മിക്കുന്നഅടവുകൾ
കലാവസ്തു സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളിൽ അകെപ്പടു�
ന്നതു് ഒരു കാര്യമാണു്, എന്നാൽ ചില ചിത്രങ്ങൾ /
ശിൽപ്പങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഒരു കലാകാരൻ, അതു�
െകാണ്ടു് മാത്രം, ഒരു ‘കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് സംരംഭകൻ’
ഒന്നുമാകുന്നില്ല. അക്കാരണം െകാണ്ടുമാത്രം അയാ�
ളുെട ഭാഷയുെട മൂർച്ച കുറേയണ്ടതുമില്ല. മറിച്ചു് ആ
മൂർച്ച കൂട്ടാൻ അയാളും സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ആവർ�
ത്തിച്ചുള്ള ബന്ധം െകാണ്ടു് സാധിേക്കണ്ടതുണ്ടു്.
ആവർത്തിച്ചുള്ള അെനൗേദ്യാഗിക കൂടിയിരുപ്പുക�
ളും കലാകാഴ്ചകളും സാധിക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹികാ�
വസ്ഥ േബാധപൂർവ്വം നിർമ്മിേക്കണ്ടതുണ്ടു്. േവണ്ട
രീതിയിൽ അതുണ്ടാകുന്നില്ല, ഉണ്ടാകുന്നതിനു് മിക�
ച്ച ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല എന്നതാണു് ഇന്നെത്ത അപ�
കടം. ഒരാളുെടേയാ സൃഷ്ടിയുെടേയാ കലാപരമായ
സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നതു് അടിസ്ഥാനപരമായി അതി�
നു് ഒരു െപാതുവിടം േനടലാണു്. കലാകാരേനാ,
കല വാങ്ങിയവേരാ അതിെന എത്ര മാത്രം ഒരു
െപാതുവിടേത്തയ്ക്കു് വിട്ടുെകാടുക്കുന്നുവന്നതാണു്
പരമമായ േചാദ്യം. വിട്ടുെകാടുക്കുന്നവയ്ക്കു് എന്തു്
സംഭവിക്കുന്നുെവന്നും. ആദർശവ്യവസ്ഥകളായി
കാണെപ്പടുന്ന കാപ്പിറ്റലിസേത്താടും മാർക്സിസ�
േത്താടും യുദ്ധേത്താടുമുള്ള വിമർശഭാവം മറകൂടാ�
െത ആവിഷ്ക്കരിച്ച സിറ്റുേവഷനിസ്റ്റ് ഇൻറർനാഷ�
ണൽ (COBRA) എന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിെന്റ സ്ഥാപക�
നും ഡാനിഷ് ചിത്രകാരനുമായ അസ്ഗർ േജാർൻ
(Asgar Jorn) 1960-കളിൽ എഴുതിയ The end of
economy and the realization of art  എന്ന േലഖ�
നത്തിൽ നടത്തുന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ വളെര
പ്രസക്തമാണു്. ഒന്നാമതായി, വ്യക്തിക്കു് സാമൂഹി�
കമായി മൂല്യം െകാടുക്കുന്നതു് അയാൾക്കു് മറ്റുള്ളവ�
രുമായുള്ള ബന്ധത്തിെല പരിവർത്തനസാധ്യത�
യാണു്. ഈ അസ്ഥിരതയുെട സാദ്ധ്യത, മനുഷ്യ�
സ്വാതന്ത്ര്യത്തിെന്റ കാഴ്ചപ്പാടു് ആകാെത, സ്വകാര്യം
അഥവാ രഹസ്യാത്മകം ആകുേമ്പാൾ, അതായതു്
സാമൂഹികമായ ഉപേയാഗം വഴി അതിനു കിട്ടുമാ�
യിരുന്ന ഉദാത്തവൽക്കരണത്തിൽനിന്നും ഒഴിവാ�
ക്കുേമ്പാൾ, കാപ്പിറ്റലിസ്റ്റ് രീതികളിൽ െപാതുേവ�
യും, അധികാരഭാവമുള്ള േസാഷ്യലിസത്തിൽ പ്ര�
േത്യകിച്ചും സംഭവിക്കുംേപാെല മനുഷ്യെന്റ കാല–
േദശ ബന്ധങ്ങൾ (ആ ബന്ധങ്ങൾ മൂർത്തമാകുന്ന�
തു് ആവിഷ്ക്കാരങ്ങളിലൂെട) നിലവിൽ വരാെനാരു
മൂർത്തമായ സന്ദർഭം കിട്ടാെത വലയുന്നു. കലയു�
െട ഉൽപ്പാദന രീതികൾ മിക്കതും സമൂഹത്തിൽ
ഒരു തുറന്ന ജ്ഞാന വ്യവസ്ഥയല്ല. കലാകാരരും,
ഡീലർമാരും, നിർമ്മിച്ചും വാങ്ങിയും സൂക്ഷിക്കുന്ന
കലാവസ്തുേലാകം അതിെന്റ ദുരൂഹത െകാണ്ടു്,
ആ രഹസ്യത്തിെന്റ േപരിൽ മാത്രം തങ്ങളുെട പ്ര�
വൃത്തി ഉദാത്തെമന്നു് മനസ്സിൽ കരുതുകയുമാണു്.
സ്വത്തിെന്റ ‘രഹസ്യാത്മക’ സ്വഭാവം ഉേപക്ഷിക്കു�
ന്നതിനു് പകരം േസാഷ്യലിസവും െചയ്യുന്നതു് ആ
സ്വഭാവെത്ത െപരുപ്പിക്കുകയാണു്. മനുഷ്യെരത്ത�
െന്ന ഒരു ബ്രുഹദ്ഘടനയ്ക്കു് ഉള്ളിൽ നിേക്ഷപിച്ചു്
രഹസ്യവൽക്കരിച്ചു്, വ്യക്തികൾ എന്നതിെന സാമൂ�
ഹികമായി റദ്ദു് െചയ്യുന്നുെവന്നു് അസ്ഗർ േജാർൻ
നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

അസ്ഗർ േജാർൻ

എന്നാൽ മറിെച്ചാരു രീതി�
ശാസ്ത്രം സാധ്യമാണു്; കല�
യ്ക്കും സാമ്പത്തികേലാകത്തി�
െന്റ രീതികൾക്കും ഇടയിൽ
വികസിച്ച ചില വിനിമയബ�
ന്ധങ്ങെള അന്യവൽക്കരി�
ക്കാെത, െമൗലികമായി ഒരു
സാമൂഹിക ബന്ധം തെന്നയാ�
യിക്കണ്ടു് അഭിസംേബാധന െചയ്യാൻ അസ്ഗർ
േജാർൻ വളെരയധികം ശ്രമിച്ചതുേപാെല ചില�
തു്. കലാകാരെരന്ന നിലയിൽ തങ്ങളുെട തെന്ന
നിലനിൽപ്പിനടിസ്ഥാനമായ സാമൂഹികഖണ്ഡ�
മാകുന്ന ആർട്ട് ഡീലർമാരുമായി തങ്ങൾ പുലർ�
ത്തുന്ന ബന്ധെത്ത പരിേശാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന
കലാകാരർ, അക്കാലത്തു് എന്നല്ല, ഇന്നും വിരള�
മാെണന്നു് േതാന്നുന്നു. ഒരു ഡാമിയൻ ഹിർേസ്റ്റാ
ഒെക്ക കാണും. അസ്ഗർ േജാർൻ കലയുെട സാ�
മ്പത്തികതെയ കുറിച്ചു് അനുഭവങ്ങളുെടയും തത്വ
ചിന്തയുെടയും സഹായത്താൽ നടത്തിയ ഈ
പഠനപരിശ്രമങ്ങൾ ആണു് ഒരുപേക്ഷ, േകാബ്ര
എന്ന പ്രസ്ഥാനെത്തക്കാളും, ഇന്നു് പ്രധാനമാ�
കുന്നതു്. 1961-ൽ  ‘വാല്യൂ ആൻഡ് ഇേക്കാണമി’
എന്ന പുസ്തകം എഴുതി. അതു് ‘ൈകമാറ്റ മൂല്യ’െത്ത
(Exchange Value) കലയിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്ന വി�
ധെത്ത കുറിച്ചുള്ള വിമർശനമായിരുന്നു. 

ഇതു് ഇവിെട പറയാൻ കാരണം, കല ഏതു ചര�
ക്കും േപാെല സ്വകാര്യസ്വത്തു് ആെണന്നു് വാദിക്കു�
ന്നവരും, അങ്ങെനയാക്കാൻ േവണ്ടതായ ഒരു േശ�
ഖരിണി േപാെല ആർട്ട് ഗാലറികളും മ്യൂസിയങ്ങ�
ളും െകാണ്ടുനടക്കുന്നവരും, അവരുേടതായ സ്വകാ�
ര്യ ജീവിതത്തിൽ കലെയ പ്രതിഷ്ഠിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു്
തങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള േപാെല മാത്രം അവെയ സമൂഹ�
െപ്പടുത്തുന്നതാണു് െപാതുേവ േഗ്ലാബൈലേസഷൻ
കാലത്തു് കാണുന്നതു്. അതു് സാമൂഹ്യവിരുദ്ധതയാ�
ണു്. ഇന്നു് സാമ്പത്തികമാന്ദ്യത്തിെന്റ കാലത്തു് ബി�
നാെല േപാലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, തങ്ങെളയും കല�
െയയും അതിെന്റ libertarian Principles-െനയും നി�
യന്ത്രിതവും േകന്ദ്രീകൃതവുമായി മാത്രമാെണങ്കിൽ
േപാലും ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ സാമൂഹികമാക്കു�
ന്നതിെന്റ പുതിയ മാതൃകകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്.
പേക്ഷ, വ്യക്തികെള റദ്ദു െചയ്യുകേയാ വിഗ്രഹവല്ക്ക�
രിക്കേയാ െചയ്യാത്ത, കലാപരമായ അനന്യതയു�
െട ജനാധിപത്യപരമായ വിേകന്ദ്രീകൃത സാധ്യതക�
ളാണു് ഇനിയും ഉണ്ടാകാത്തതു്. അതുെകാണ്ടാണു്
കലാകാരരുെട അദ്ധ്വാനം അവരിൽത്തെന്ന ഒരു
വിഗ്രഹാത്മകത ആകുകയും സാമൂഹികമായി വക�
യിരുത്തെപ്പടാതിരിക്കയും െചയ്യുന്നതു്.

കലാകാരർ ഏെതങ്കിലും വിധത്തിൽ സമൂഹത്തിൽ
ഒരു libertine force ആകുന്നുേണ്ടാ എന്നു് ഏെറ�
െയാന്നും വ്യക്തമല്ല. ഒരു െപയിന്റിംഗ് മൂല്യം േന�
ടുന്നതു് അതിെന്റ കാഴ്ചക്കാർ തങ്ങളുെട കാലത്തി�
െന്റ സാമ്പത്തികവും സാംസ്കാരികവുമായ പരിഗണ�
നകെള േവർെപടുത്താത്ത ഒരു ഭാഷ /അഭിരുചി
അതിൽ അനുഭവിക്കുേമ്പാഴാണു്. അത്തരം വായ�
നകൾ െകാണ്ടാണു് കലയുെട അദ്ധ്വാനം വകയിരു�
േത്തണ്ടതു്. സാമ്പത്തിക േലാകെത്ത നാടകങ്ങൾ
കലയിൽ സൃഷ്ടിക്കുന്ന കേമ്പാളത്തിെന്റ േകവലത�
െയ അങ്ങെനേയ പ്രതിേരാധിക്കാനാകൂ.

□
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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
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