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അടിത്തട്ടു്

ബ്രിട്ടീഷ് അേമരിക്കൻ ആർട്ടിസ്റ്റ് R. B. Kitaj-െന്റ
The Autumn of Central Paris (after Walter
Benjamin) എന്നു േപരുള്ള 1972-ൽ വരച്ച ചിത്രം
Walter Benjamin-െന്റ ജീവിതത്തിെല ചില സന്ദർ�
ഭങ്ങളും, ഇഷ്ടങ്ങളും കൂട്ടിേച്ചർത്തു നിർമ്മിച്ച സം�
ഭ്രാന്തമായ പ്രേഹളിക േപാെലയാണു്. Picture
puzzle-നു് പുറേത്തയ്ക്കു വാതിലുകളില്ല. ഫ്രാൻസി�
െല Chartres എന്ന േദവാലയത്തിൽ (ൈദവെത്ത
േനരിട്ടു കാണണെമന്നുെണ്ടങ്കിൽ Chartres-ൽ
േപായാൽ മതി എന്നു് വിക്ടർ യുേഗാ!) തറയിൽ
ഭീമാകാരനായ ഒരു രാവണൻേകാട്ട (labrynth)
പണിതിട്ടുണ്ടു്. അതിെന്റ ഛായയുണ്ടു് ചിത്രഘട�
നയ്ക്കു്. (എെന്റ േതാന്നലാണു് !) Chartres േദവാല�
യത്തിെല കറുത്ത കന്യാമറിയെത്ത പ്രാർഥിക്കു�
ന്നവർ നിൽേക്കണ്ടതു് എല്ലാ വാതിലുകളുമടഞ്ഞ
labrynth-നു് നടുവിലാണു്.

Kafka, drawing on paper by Madhusudhanan,
2020.

അടിത്തട്ടിൽ നിന്നു് പ്രതിേരാധനിര (barricade
ബഞ്ചമിെന്റ കൃതികളിൽ നിരന്തരം പ്രത്യക്ഷെപ്പ�
ടുന്ന ഒരു ബിംബമാണു് ) തകർക്കാനായി െതാഴി�
ലാളി പിക്കാസുമാെയത്തുന്നുണ്ടു്. മുകൾത്തട്ടിലാണു്
1940-െല ജാലകങ്ങേളാ വാതിലുകേളാ ഇല്ലാത്ത
പാരീസിയൻ കെഫേറ്റരിയ. തീർച്ചയായും തിരിച്ചറി�
യാൻ കഴിയും, അവിെട വാൾട്ടർ െബഞ്ചമിനും നി�
ല്പുണ്ടു്. 1940-ലാണു് പാരീസ് നാസികളുെട പിടിയി�
ലാവുന്നതു്. 40-ൽ തെന്നയാണു് ഫ്രാൻസിെന്റയും
െസ്പയിനിെന്റയും അതിർത്തിയിൽ വാൾട്ടർ െബ�
ഞ്ചമിൻ നാസികളുെട പിടിയിലാവുെമന്നു് ഭയന്നു്
ആത്മഹത്യ െചയ്യുന്നതു്. ജന്മംെകാണ്ടു് ജൂതനായി�
രുന്നു Kitaj, കാഫ്കെയയും ബഞ്ചമിെനയും േപാെല.
അതുെകാണ്ടുകൂടിയാവാം അയാളുെട കലയിൽ
വാൾട്ടർ െബഞ്ചമിനും, കാഫ്കയും, വായ തുറന്ന നി�
ലയിൽ ബുെഹൻവാൾഡും (Buchenwald) കൂെടകൂ�
െട പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടിരുന്നതു്. അേമരിക്കൻ േപാപ്പ്
ആർട്ടിെന്റ ലക്ഷണങ്ങളുള്ള ൈശലിയിലായിരു�
ന്നു R. B. Kitaj വരച്ചിരുന്നതു്. അയാൾ തെന്റ െപ�
യ്  ന്റിങ്ങുകളിേലക്കു് ഉദ്ധരണികൾ െകാണ്ടുവന്നു.
കവിതയും എഴുത്തുകാരുെട മുഖങ്ങളും പുസ്തകങ്ങ�
ളുെട കവർചട്ടകളും അയാൾ െപയിന്റിങ്ങുകളിൽ
സമൃദ്ധമായി ഉപേയാഗിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ചിത്ര�
ത്തിൽ ഒരു കുറവുെണ്ടന്നു എനിക്കു് േതാന്നിയിട്ടുണ്ടു്.
ദരിദ്രനായിരുന്ന െബഞ്ചമിൻ പണം െകാടുത്തു വാ�
ങ്ങി സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന േപാൾ േക്ലയുെട (Paul Klee)
മാലഖ ചിറകുകൾ! (Angelus Novus—Paul Klee:
Monoprint on paper: 1920. െബഞ്ചമിെന്റ മരണ
േശഷം ഇന്നീ ചിത്രം ജറുസേലമിെല ഇസ്രാേയൽ
മ്യൂസിയത്തിലാണു് സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതു്.) മരണ�
ത്തിനു് െതാട്ടുമുൻപു് വാൾട്ടർ െബഞ്ചമിൻ പൂർത്തി�
യാക്കിയ ‘Theses on the Philosophy of History’
എന്ന േലഖനത്തിെല ഒമ്പതാം ഖണ്ഡത്തിലാണു്
ഈ മാലാഖ പ്രത്യക്ഷെപ്പടുന്നതു്. അടിത്തട്ടിൽ നി�
ന്നും െകാടുങ്കാറ്റു് ആകാശത്തിേലക്കുയരുന്നുണ്ടു്.
േനർത്ത കടലാസ്സിൽ സുതാര്യമായ നിറങ്ങളാൽ
വരച്ച േപാൾ േക്ലയുെട കുഞ്ഞിച്ചിറകുകളുള്ള മാ�
ലാഖ ഹൃദയമിടുപ്പുേപാെല…

Angelus Novus—Paul Klee, monoprint on paper,
1920.

“A Klee painting named Angelus
Novus shows an angel looking as
though he is about to move away
from something he is fixedly con-
templating. His eyes are staring,
his mouth is open, his wings are
spread. This is how one pictures
the angel of history. His face is
turned toward the past. Where
we perceive a chain of events,
he sees one single catastrophe
which keeps piling wreckage upon
wreckage and hurls it in front of
his feet. The angel would like to
stay, awaken the dead, and make
whole what has been smashed.
But a storm is blowing from Par-
adise; it has got caught in his wings
with such violence that the an-
gel can no longer close them. The
storm irresistibly propels him into
the future to which his back is
turned, while the pile of debris
before him grows skyward. This
storm is what we call progress.”

Walter Benjamin.

Walter Benjamin, drawing on paper by
Madhusudhanan.

□
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മധുസൂദനൻ

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

◦ എഴുത്തുകാെര ശക്തിെപ്പടുത്തുക, നല്ല വായനാവിഭ�
വങ്ങൾ െചറുതുകയ്ക്കു വായനക്കാർക്കു ലഭ്യമാക്കുക,
ഇന്റർെനറ്റിെനയും സാേങ്കതിക മുേന്നറ്റെത്തയും സാം�
സ്ക്കാരികവളർച്ചയ്ക്കു് ഉപേയാഗിക്കുക എന്നിവയാണു് പ്ര�
ധാനലക്ഷ്യങ്ങൾ.

◦ 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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