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സഞ്ചരിക്കുന്ന
ചിഹ്നബിംബങ്ങൾ

സിംലയ്ക്കടുത്തു് സനാവറിൽ ഒരു ചിത്രകലാദ്ധ്യാ�
പകനായിക്കഴിയുേമ്പാൾ േറാബർട്ട് എെന്നാരു
ജർമ്മൻ വിദ്യാർത്ഥി എെന്ന കാണുവാൻ വരാറു�
ണ്ടായിരുന്നു. േതാളിെലാരു കറുത്തസഞ്ചി (റക്
സാക്ക് ) ഘടിപ്പിച്ചു് കൂനിക്കൂനി കുന്നുകയറി അയാൾ
വരും. ഒരുപാടു് സഞ്ചരിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള അയാൾ
ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടു വർഷേത്താളമുണ്ടായിരുന്നു. ൈവ�
കുേന്നരങ്ങളിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായി പ്രത്യക്ഷെപ്പ�
ടുന്ന അയാൾ ഞാൻ താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഒരി�
ടത്താവളമാക്കും. ഒന്നിലും ധൃതികാണിക്കാെത രാ�
ത്രി ഒരുപാടു േനരം സംസാരിച്ചിരിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ്
അധികം വശമില്ലാത്തതു െകാണ്ടു് അയാൾ വിഷമി�
ച്ചു് െമെല്ല പറയുന്ന വാചകങ്ങൾക്കു് ഒരു പ്രേത്യക
ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു. പുലരാറാവുേമ്പാൾ എനി�
ക്കു വളെര ഇഷ്ടെപ്പട്ട പാട്ടുകാരനായ േപാൾ േറാ�
ബ്സെന്റ പാട്ടുകൾ അയാൾ അനുകരിച്ചു പാടും.

ഇടയ്ക്കു് അയാൾ വരയ്ക്കാറുണ്ടായിരുന്ന ചിത്രങ്ങൾ
എെന്ന കാണിക്കും. അതിെന്റ പ്രതികരണവും ഉട�
െന ആവശ്യെപ്പടും. സഞ്ചാരത്തിനിടയിെല കാ�
ഴ്ചകളാണു് േപഴ്സ്െപക്ടീവും മറ്റും െതറ്റിച്ചു് േറാബർട്ട്
വരയ്ക്കുക. മിക്കവാറും ഒഴിഞ്ഞ പാതകൾ. പാതകൾ�
ക്കിരുവശത്തുമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന േഹാർ�
ഡിങ്ങുകളും ൈവദ്യുതിക്കാലുകളും മരങ്ങളും. മനു�
ഷ്യരൂപങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വം എന്നേപ്പാെല ചിത്രങ്ങ�
ളിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ശ്രദ്ധിച്ചു് വരച്ചിട്ടു�
ള്ളവെയങ്കിലും ഘടനെതറ്റിയ ആ ദൃശ്യങ്ങൾ കാഴ്ച�
ക്കാെര അസ്വസ്ഥമാക്കുവാൻ പര്യാപ്തമായിരുന്നു.
കണ്ടുതീരുേമ്പാൾ േറാബർട്ട്, ചിത്രങ്ങൾ വിലപി�
ടിച്ച േരഖകൾ എന്ന േപാെല സൂക്ഷിച്ചു തിരിെക
വാങ്ങി സഞ്ചിയിൽ തിരുകിവയ്ക്കും. ‘എന്തു െകാണ്ടു്
നിങ്ങൾ മനുഷ്യരൂപങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നില്ല?’എന്ന േചാ�
ദ്യം അയാൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന േപാെല േതാന്നി.

“ഞാൻ വിമ്മിെന്റ ഒരാരാധകനാണു് ” കൂടുതൽ േചാ�
ദ്യങ്ങളുമായി വളയാനാരംഭിക്കുന്നതിനു മുമ്പു തെന്ന
അയാൾ വ്യക്തമായിപ്പറഞ്ഞു. “വിം െവേന്റഴ്സ്… ജർ�
മ്മൻ സിനിമാ സംവിധായകൻ!”

തെന്റ നീണ്ടയാത്രകളുെട തുടക്കം വിം െവേന്റഴ്സിെന്റ
സിനിമകളിൽ നിന്നാണു് എന്നു് േറാബർട്ട് തുടർന്നു
പറഞ്ഞു. ജർമ്മനിയിൽ ചിത്രകലയിൽ പരിശീല�
നം േനടിയിട്ടുള്ള േറാബർട്ട് െതാപ്പിെവച്ചു് സുന്ദരമാ�
യി പുഞ്ചിരിച്ചു െകാണ്ടിരിക്കുന്ന വിം െവേന്റഴ്സിെന്റ
ഒരു ചിത്രം എടുത്തു കാണിക്കുകയും െചയ്തു.

വിം െവേന്റഴ്സിെന്റ “ഇച്ഛയുെട ചിറകുകൾ” എന്ന ഒറ്റ�
ചിത്രേമ ഞാനന്നു കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അേദ്ദ�
ഹത്തിെന്റ സഞ്ചാരകൃതികളുമായി അടുപ്പത്തിലാ�
വുന്നതു് ഈ അടുത്തകാലത്തു് മാത്രമാണു്. അവ
േറാബർട്ടിെന്റ പ്രകൃതിദൃശ്യചിത്രങ്ങൾ ഓർമ്മയിൽ
െകാണ്ടുവന്നു. േറാബർട്ട് െകാണ്ടു നടക്കാറുണ്ടായി�
രുന്ന സിഗരറ്റു പാക്കറ്റുകളും ‘േഹാളിവുഡ് ’ എന്നു്
െവളുത്ത അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതിയ ചുവന്ന ബനി�
യനും ഇരുട്ടിൽെത്തളിയുന്ന സിനിമാപ്രതീകങ്ങൾ�
േപാെല മനസ്സിൽ കത്തിനിന്നു. സഞ്ചാരിയായ
േറാബർട്ടിെന്റ ശാന്തമല്ലാത്ത മുഖവും.

സഞ്ചാരികളായ മനുഷ്യരുെട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളാണു് 
വിം െവേന്റഴ്സിെന്റ സിനിമകൾ. അപൂർവ്വമായി മാ�
ത്രം ‘കഥ’ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള െവേന്റഴ്സ്, യാത്രകഴിഞ്ഞ
ചിത്രകാരൻ െകാണ്ടു വരുന്ന േരഖാചിത്രങ്ങൾ
എന്ന േപാെല അടുക്കും ചിട്ടയുമില്ലാത്ത അനുഭവ�
ങ്ങൾ നിരത്തുന്നു. ഏകാകികളായ യാത്രക്കാർ;
അവർ കണ്ട നാടുകെളക്കുറിച്ചു് മനുഷ്യമുഖങ്ങെളക്കു�
റിച്ചു് നടത്തുന്ന ആത്മഭാഷണങ്ങളാണു് െവേന്റഴ്സ്
സിനിമയിൽ േരഖെപ്പടുത്തുന്നതു്.

സിനിമ മേറ്റതു കലയും േപാെല യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ
ഊന്നുന്നു എന്നു് െവേന്റഴ്സ് വിശ്വസിക്കുന്നു. സിനിമ
എന്ന മാധ്യമം പ്രാഥമികമായ ഒരു രൂപം മാത്രമാ�
െണന്നും, ഷൂട്ടു െചയ്യുേമ്പാൾ വളെരക്കൂടുതൽ കാ�
ണുകയും കുറച്ചു ചിന്തിക്കുകയും ആണു് താൻ െച�
യ്യുന്നെതന്നും െവേന്റഴ്സ് പറയുന്നു. (‘േലാജിക് ഓഫ്
ഇേമജസ് ’ എന്ന പുസ്തകം) താൻ തെന്ന ആവിഷ്ക്ക�
രിക്കുന്ന ചിഹ്നബിംബങ്ങളിേലക്കും ബാഹ്യയാഥാർ�
ത്ഥ്യത്തിേലക്കും ഒേര സമയം കണ്ണുതുറക്കുന്ന വിശ�
കലന രീതിയിലൂെട കലാകാരൻ എന്ന നിലയിൽ
താനനുഭവിക്കുന്ന അസ്തിത്വ സംബന്ധിയായ പ്രശ്ന�
ങ്ങൾ കൂടി െവേന്റഴ്സ് തെന്റ സൃഷ്ടികളിൽ ആവിഷ്ക്കരി�
ക്കുന്നു. ഇങ്ങിെന കാഴ്ചയുെട തലത്തിൽ കലാകാ�
രൻ നടത്തുന്ന ഇടെപടലുകളായി സിനിമ എന്ന മാ�
ധ്യമം മാറുന്നു.

േഫാേട്ടാഗ്രാഫിയുെട വിപുലമായ ഉപേയാഗത്തിലൂ�
െട മാറിേപ്പായ പുത്തൻ നഗരസംവിധാനത്തിെന്റ
കാഴ്ചകൾ വിം െവേന്റഴ്സ് തെന്റ സൃഷ്ടികളിൽ ആവി�
ഷ്ക്കരിക്കുന്നു. പ്രസരണ സന്നദ്ധമായ ഈ പുതു കാ�
ഴ്ചകെള അപഗ്രഥിക്കുക വഴി സമകാലീനമായ ഒരു
ചലച്ചിത്ര ഭാഷയിേലക്കു് കാഴ്ചക്കാെര അേദ്ദഹം
ആനയിച്ചു നിർത്തുകയാണു് .

സിനിമ ഇന്നു േനരിടുന്ന ഭീകരമായ പ്രതിസന്ധി�
കെള തിരിച്ചറിയുന്ന സംവിധായകർ, തങ്ങൾക്കു
തെന്ന അജ്ഞാതമായ വിഭ്രാന്ത േലാകങ്ങളിേല�
ക്കു് നാടുകടത്തെപ്പട്ട ഹതാശരായ വ്യക്തികൾ—
ഇങ്ങെന നാടുകടത്തെപ്പട്ടവരും, സ്വയം അലയുന്ന�
വരുമായ ഒരുപാടു് കഥാപാത്രങ്ങൾ െവേന്റഴ്സിെന്റ
സിനിമകളിലുണ്ടു്. ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുെട നിര�
ന്തര യാത്രയിലൂെട സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമ�
മായ ദൃശ്യ-ശ്രാവ്യതലങ്ങളിൽ കാര്യമായി ഇടെപടു�
ന്ന മാധ്യമ വ്യവസ്ഥയുെട, മനുഷ്യാവസ്ഥയുെട ഒരു
സൂക്ഷ്മ ചരിത്രം േരഖെപ്പടുത്തുകയാണു് െവേന്റഴ്സ്.

യാത്ര, തങ്ങളുെട വീടുകൾ കെണ്ടത്തുവാൻ മനു�
ഷ്യർ, നടത്തുന്ന അലച്ചിലാണു് . യാത്രകൾ അപ�
രനുമായി വിനിമയത്തിനായുള്ള ഇച്ഛകളായിട്ടാണു് 
കലാസൃഷ്ടികളിൽ െപാതുെവ പ്രത്യക്ഷെപ്പടാറുള്ള�
തു്. ആശയവിനിമയത്തിെന്റ അസാദ്ധ്യതകൾ തിരി�
ച്ചറിയുന്ന കഥാപാത്രങ്ങെള ആവിഷ്ക്കരിക്കുവാനായി
സഞ്ചരിക്കാേറയില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങെള മുറിയ്ക്കു�
ള്ളിേലാ, നിയന്ത്രിതമായ സ്ഥലത്തിനുള്ളിേലാ തള�
ച്ചിടുന്ന സാമുേവൽ ബക്കറ്റിെനേപ്പാലുള്ളവരുെട
സൃഷ്ടികളിൽ ‘യാത്ര’ ഒരു വിദൂര സ്മരണ മാത്രമായി
ഒടുങ്ങുന്നു. വർത്തമാനത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കു
നീങ്ങാൻ കഴിയുന്നേതയില്ല. ഇതിെന്റ വിരുദ്ധപ്ര�
കൃതിക്കാരനാണു് െവേന്റഴ്സിെന്റ കഥാപാത്രങ്ങൾ.
സ്വന്തം സ്വത്വത്തിേലക്കു് ഉണരുവാനായി രാജ്യ�
ത്തിെന്റ അതിർത്തിയിേലക്കു വെര അവർ സഞ്ചരി�
ക്കുന്നു. അേദ്ദഹത്തിെന്റ ചില സിനിമകളിൽ അവർ
പരേദശങ്ങളിൽ അലയുന്നതു് സ്വന്തം േദശത്തിേല�
ക്കും കലയിേലക്കും തിരിച്ചു െചല്ലുവാനായിട്ടാണു്.

െതരുവിെല രാജാക്കന്മാർ.

‘െതരുവിെല രാജാ�
ക്കന്മാരിൽ’ കഥയി�
ല്ല. സഞ്ചാരേമയുള്ളൂ.
സിനിമയുെട ഭൂരിഭാ�
ഗവും വാഹനത്തിനു�
ള്ളിലിരുന്നു കാണുന്ന�
തു േപാെല വിൻഡ്
സ്ക്രീനിെലന്ന േപാെല�
യാണു് പ്രത്യക്ഷെപ്പ�
ടുന്നതു്. രണ്ടു േപരാ�
ണു് യാത്രക്കാർ. േകടു
വന്ന സിനിമാ േപ്രാജക്റ്ററുകൾ നന്നാക്കുന്ന ഒരുവ�
നും ഭാഷയിലും കുട്ടികളുെട മനഃശ്ശാസ്ത്രത്തിലും ഗേവ�
ഷണം നടത്തുന്ന മെറ്റാരാളും. ജർമ്മനിയുെട ഒരറ്റം
മുതൽ മേറ്റയറ്റം വെര നീണ്ടുകിടക്കുന്ന െതരുവുക�
ളിലൂെട സിനിമാതീേയ്യറ്ററുകളിൽ നിന്നും സിനിമാ�
തീേയറ്ററുകളിേലക്കു് അവർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. യാത്ര�
യിൽ ‘സംഭവിക്കുന്ന’ െചറിയ, വലിയ കാര്യങ്ങളി�
ലൂെടയും, യുദ്ധാനന്തര ജർമ്മനിയിൽ ചിതറിക്കിട�
ക്കുന്ന അേമരിക്കൻ സംസ്ക്കാരത്തിെന്റ ചിഹ്നബിം�
ബങ്ങളിലൂെടയും വണ്ടിേയാടിക്കുന്ന ഇവർ യാത്ര
നിർത്തുന്നേതയില്ല. കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇടയ്ക്കു് സന്ദർ�
ശിക്കുന്ന സിനിമാതീേയറ്ററുകൾ വർത്തമാനജീവി�
തത്തിെന്റ അഭിശപ്തഖണ്ഡങ്ങളായി പരിചയെപ്പടു�
ത്തുന്നുണ്ടു്. ജർമ്മനിയുെട ഈ ‘സ്വപ്നങ്ങൾ വില്ക്കുന്ന
ഇരുട്ടറകളു’െട ഉടമസ്ഥേരാടും നടത്തിപ്പുകാേരാ�
ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു േഡാക്കുെമന്ററി സിനിമ�
യിെലന്നേപാെല സംഭാഷണം നടത്തുന്ന ഈ ചി�
ത്രം ജർമ്മൻ സിനിമയുെട വർത്തമാനകാല സാമ്പ�
ത്തിക ചരിത്രം കൂടി േരഖെപ്പടുത്തുന്നുണ്ടു്.

Wim Wenders െന്റ Notes On Cities and Clothes
എന്ന ചിത്രത്തിെല ഒരു ഫ്രയിമിെന്റ ഘടന.

ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമായി ചുരുങ്ങിയ ജനജീവിതത്തി�
െന്റ അവശിഷ്ടങ്ങൾ െവേന്റഴ്സ് പരിേശാധനയ്ക്കു് വി�
േധയമാക്കുന്നു. ‘െതരുവിെല രാജക്കന്മാരി’ൽ കട�
യിൽ നിന്നു വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു െമഴുകുതിരി
ഉപേയാഗിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഹിറ്റ്ലറുെട തലയുെട രൂപത്തി�
ലുള്ള ആ െമഴുകുതിരി ഒരാഭിചാരക്രിയയിെലന്ന�
േപാെല കഥാപാത്രങ്ങൾ കത്തിച്ചു കാണിക്കുന്നു.
ഈ െമഴുകുതിരിയുെട െവളിച്ചത്തിൽ വർത്തമാന�
ജീവിതത്തിെന്റ ൈവരൂപ്യങ്ങൾ നമുക്കു കാണാം.
ഇളകിയാടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വപ്നേലാകത്തിെന്റ
ൈവവിധ്യങ്ങളിൽ ചരിത്രസത്യങ്ങൾ എങ്ങിെന
വികൃതമായി വിളക്കിേച്ചർത്തിരിക്കുന്നുെവന്നു് ഈ
െചറിയ ദൃശ്യഖണ്ഡം കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ടു്.

പരിഷ്ക്കൃതിയുെട സ്ഥലകാലങ്ങളിലൂെടയുള്ള സഞ്ചാ�
രത്തിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ േനരിടുന്ന ആന്തരിക
സേന്ദഹങ്ങളിൽ ആത്മനിഷ്ഠെമന്നു േതാന്നാവുന്ന
പലതും െവേന്റഴ്സ് കൂട്ടികലർത്തുന്നുണ്ടു്. കഥാപാത്ര�
ങ്ങളുേടയും, പ്രധാനസംഭവങ്ങളുേടയും മുഖ്യ സ്വഭാ�
വത്തിൽ നിന്നു മാറി അപ്രധാനെമന്നു േതാന്നാവു�
ന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിേയാ, ദൃശ്യേമാ ഒരു സീക്വൻസി�
നുള്ളിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതു് െവേന്റഴ്സിെന്റ എല്ലാ
ചിത്രങ്ങളിലും കാണാം. െപ്രാജക്ടർ നന്നാക്കുവാൻ
തീേയ്യറ്ററിെലത്തുന്ന മുഖ്യകഥാപാത്രവും കുട്ടികളുെട
മനഃശ്ശാസ്ത്ര ഗേവഷകനും സ്ക്രീനിൽെത്തളിയുന്ന നി�
ഴലുകളാവുന്നുണ്ടു് സിനിമയിൽ. സിനിമയ്ക്കു േവണ്ടി
കാത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ നിഴലുകൾ കണ്ടുൈക�
യടിക്കുന്നതും പിന്നീടു് ൈകയടിയ്ക്കു് േവണ്ടി കഥാ�
പാത്രങ്ങൾ തങ്ങളുെട നിഴലുകൾ നൃത്തം െചയ്തു
കാണിക്കുന്നതും ഇത്തരത്തിലുള്ള അപ്രധാനസം�
ഭവങ്ങളാണു്. എന്നാൽ ഇതിലൂെട സിനിമയുെട
ചരിത്രത്തിെല ആദ്യകാല നിഷ്കളങ്കതെയ െവേന്റഴ്സ്
തെന്റ ചിത്രത്തിേലക്കു് കൂട്ടിെക്കാണ്ടുവരുന്നുണ്ടു്.

The American Friend (1977) എന്ന ചിത്രത്തിെല
ഒരു ഫ്രയിമിെന്റ ഘടന.

ലിസ്ബൻ േസ്റ്റാറി, േപാസ്റ്റർ.

പാതകൾ (Roads)
േഹാളിവുഡ് സിനിമ�
കളിൽ േപാലും ഒരു
ഭൗതികസാന്നിദ്ധ്യം
എന്നതിൽക്കവിഞ്ഞു്
പ്രാധാന്യമുെള്ളാരു
ചിഹ്നമാണു്. പ്രവാഹ�
ത്തിെന്റ പ്രതീകമാണ�
തു്. േഹാളിവുഡ് സിനി�
മകളിൽ സാഹസിക�
തയുേടയും, അേന്വഷ�
ണത്തിേന്റയും, അപ�
കടങ്ങളുേടയും, രക്ഷ�
െപ്പടലിേന്റയും നിരന്ത�
രസാന്നിദ്ധ്യം പാതക�

ളിലാണു്. ചിഹ്നബിംബങ്ങളുെട ഒടുങ്ങാത്ത സമുദ്ര�
മായി പാതകെള െവേന്റഴ്സ് തിരിച്ചറിയുന്നു. ഈ പാ�
തകളിലൂെട െവേന്റഴ്സിെന്റ കഥാപാത്രങ്ങൾ വിവിധ
തരത്തിലുള്ള വണ്ടികേളാടിക്കുന്നു. ഇടയ്ക്കു് േകടുവ�
രുന്നവയും പലേപ്പാഴും അനുസരണയില്ലാത്തവയു�
മായ വാഹനങ്ങൾ. ചില ചിത്രങ്ങളിൽ വാഹനത്തി�
നുള്ളിൽത്തെന്ന താമസിച്ചു യാത്രെചയ്യുന്നവരാണു്
കഥാപാത്രങ്ങൾ. വണ്ടിയിെലാഴിക്കുവാനായി െവ�
ള്ളമില്ലാത്തതിനാൽ അേമരിക്കൻ േകാളെയാഴിച്ചു്
വണ്ടിേയാടിക്കുന്നുണ്ടു് ‘ലിസ്ബൻ േസ്റ്റാറി’യിെല
ഒരു കഥാപാത്രം.

െറംബ്രാന്റ്

ഡച്ചു ചിത്രകാരൻ െറംബ്രാ�
ന്റിെന്റതായിക്കരുതെപ്പടുന്ന
ഒരു ഓയൽ െപയിന്റിംങുണ്ടു്.
‘മുടിയനായ പുത്രെന്റ തിരിച്ചു�
വരവു്’; ഒരു തണൽ വൃക്ഷം�
േപാെല നിൽക്കുന്ന പിതാ�
വിെന്റ അരുകിൽ മുട്ടുകുത്തി
നിൽക്കുന്ന യുവാവായപുത്ര�
െന്റ പിൻഭാഗമാണു് ചിത്രത്തിൽ കാണാൻ കഴി�
യുക. െറംബ്രാന്റിെന്റ ൈകെയാപ്പുകളായ െവളിച്ച�
ക്രമീകരണവും ആത്മീയച്ഛായയുള്ള അന്തരീക്ഷവും
ചിത്രത്തിലുള്ളതുെകാണ്ടു് അേദ്ദഹം വരച്ചതുതെന്ന
എന്നു പല കലാചരിത്രകാരന്മാരും കരുതുന്ന ഈ
മഹത്തായ സൃഷ്ടിയിൽ മുടിയനായ പുത്രെന്റ കാ�
ലുകൾ കാഴ്ചക്കാർ ശ്രദ്ധിക്കുവാനായിത്തെന്ന ഒരു
േകന്ദ്രബിംബം എന്ന നിലയിൽ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കു�
ന്നു. അലഞ്ഞു നടന്ന ആ കാലുകൾ െപാതിഞ്ഞ
കീറിപ്പറിഞ്ഞ െചരുപ്പുകൾ അശാന്തമായ അല�
ച്ചിലിെന്റ അടയാളങ്ങൾ കാണിക്കുന്നു. ആ െചരു�
പ്പിൽ കാരുണ്യമില്ലാത്ത ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിെന്റ വി�
സ്തൃതമായ ഭൂപടം നമുക്കു കാണാം.

മുടിയനായ പുത്രെന്റ തിരിച്ചുവരവു്, െറംബ്രാന്റ്.

ഒരു ചിത്രകാരനായി ജീവിതമാരംഭിച്ച െവേന്റഴ്സി�
നു താൻ സിനിമകളിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്ന വസ്തുക്ക�
ളിൽ സാമൂഹ്യഘടനയിെല സങ്കീർണ്ണതകൾ പ്രതി�
ഫലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ടു്. വാങ്മയത്തിലും
ദൃശ്യാത്മകതയിലും ചിട്ടെപ്പടുത്തിയ ആധുനിക ചി�
ഹ്നബിംബ നിർമ്മിതിയുെട അടിസ്ഥാനരൂപങ്ങെള
ഒരു രണ്ടാം കാഴ്ചയ്ക്കു് അേദ്ദഹം സന്നദ്ധമാക്കുന്നു.
െടലിേഫാൺ, ന്യൂസ്  േപപ്പറുകൾ, െടലിവിഷൻ, േറ�
ഡിേയാ, റിേക്കാഡ് പ്ലയറുകൾ, േടപ്പ് റിേക്കാഡു�
കൾ, ൈകെയ്യഴുത്തുകൾ, െപയിന്റിംങുകൾ എന്നിവ�
യുെട ദൃശ്യവിശദാംശങ്ങൾ പലതവണയായി സിനി�
മയിൽ കൂട്ടിേച്ചർക്കെപ്പടുന്നു, ഇങ്ങെന യുദ്ധാനന്തര
ജർമ്മനിയുെട ഭീകരമുഖം സാവധാനം െകട്ടിയുയർ�
ത്തുകയാണു് െവേന്റഴ്സ്. പലേപ്പാഴും അേമരിക്കൻ
മൂലധനം കേയ്യറിയ ജർമ്മൻ സിനിമയുെട തെന്ന
വിശകലനത്തിലൂെട.

“ദൃശ്യബിംബങ്ങളിലൂെട കഥ പറയുക; വിചിത്രെമന്നു
പറയെട്ട, ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിൽ വിശ്വസിച്ചി�
രുന്നില്ല. ഒരു പേക്ഷ, ദൃശ്യബിംബങ്ങൾ കൂടുതൽ
പ്രാധാന്യമുള്ളതായി േതാന്നുന്നതു് െകാണ്ടാവണം,
പലേപ്പാഴും അവ കെണ്ടത്തുവാനുള്ള പ്രാഥമിക
പാഠം മാത്രമായി എനിക്കു കഥ.” വിം െവേന്റഴ്സ് ഒരി�
ക്കൽ വിശദീകരിച്ചിരുന്നു.

യസുജിേറാ ഒസു

ജാപ്പാനീസ് സിനിമാ�
സംവിധായകൻ യസു�
ജിേറാ ഒസുവിെന്റ ചി�
ത്രങ്ങളിെല വസ്തുനിഷ്ഠ�
യിലൂന്നിയ ലാളിത്യം
െവേന്റഴ്സിെന ആകർ�
ഷിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ക്യാമറയു�
െട സ്ഥാനം മുൻകൂട്ടി
ഉറപ്പിച്ചു നിർമ്മിക്കുന്ന
ഒസുവിെന്റ അതിഗം�

ഭീരമായ േഷാട്ടുകൾ, കഥാഘടനയിൽ നിന്നു് മാറി
നില്ക്കുന്ന ശൂന്യമായ േസ്പസ്, കാലെത്ത ഓേരാ െഫ്ര�
യിമിേലക്കും ആനയിക്കുവാനുള്ള കഴിവു് എന്നിവ
െവേന്റഴ്സിെന സ്വാധീനിച്ചിട്ടുെണ്ടന്നു് േതാന്നുന്നു.
തെന്റ ‘ഒേരെയാരു ഗുരു’ എന്നാണു് െവേന്റഴ്സ് ഒസു�
വിെന വിലയിരുത്തുന്നതു്. ഒസുവിെന്റ ചിത്രങ്ങളി�
േലക്കും, അേദ്ദഹത്തിെന്റ നാടായ ജപ്പാനിേലക്കു�
മുള്ള സഞ്ചാരമാണു് വിം േവെന്റഴ്സിെന്റ ‘േടാക്കിേയാ
ഗാ” എന്ന ചലച്ചിത്രം.

േടാക്കിേയാ ഗാ, േപാസ്റ്റർ.

ഒസു അമ്പത്തിനാലു
ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടു�
ണ്ടു്. ഇരുപതുകളിൽ
നിശ്ശബ്ദ ചിത്രങ്ങളും
മുപ്പതുകളിലും നാൽ�
പതുകളിലും ബ്ലാക്ക്
ആന്റ് ൈവറ്റ് ചിത്ര�
ങ്ങളും അവസാനമാ�
യി 1963-ൽ അേദ്ദഹം
മരണമടയുന്നതു് വെര
കളർ ചിത്രങ്ങളും ഒസു
നിർമ്മിച്ചു. അേദ്ദഹ�
ത്തിെന്റ കലയുെട പ്രേത്യകതകളിലൂെട സഞ്ചരിക്കു�
ന്ന െവേന്റഴ്സ് കാണുന്നതു് ഒസുവിെന്റ സ്വന്തം നഗര�
മായ േടാക്കിേയായുെട സമകാലീന മുഖമാണു്. േടാ�
ക്കിേയാ നഗരത്തിെല ആധുനിക യാത്രാ സംവി�
ധാനങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ‘േടാക്കിേയാ ഗാ’യിൽ കാ�
ണിക്കുവാൻ െവേന്റഴ്സ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കാറുകൾ, വി�
മാനങ്ങൾ, ബസുകൾ, േമാേട്ടാർ േബാട്ടുകൾ, ൈസ�
ക്കിൾ, െഫറി, െട്രയിൻ, ഭൂമിതുരന്നു നിർമ്മിക്കുന്ന
സബ്  േവകൾ, എന്നിങ്ങെന. െഫ്രയിമിെന്റ ഇരുവ�
ശങ്ങളിേലക്കും പായുന്ന ഈ വാഹനങ്ങളുെട ഇര�
മ്പത്തിനിടയിൽ വർഷങ്ങൾക്കു് മുൻപു് ഒസു നിർമ്മി�
ച്ച ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് ൈവറ്റ് ചിത്രത്തിൽ നിന്നു് ഒരു
തീവണ്ടി കുതിച്ചു പായുന്നതു് കാണാം.

The American Friend (1977) എന്ന ചിത്രത്തിെല
ഒരു ഫ്രയിമിെന്റ ഘടന.

ഒസുവിെന്റ നഗരത്തിൽ ഇന്നു് വിചിത്രമായ ഒരു
ഫാക്ടറിയുണ്ടു്. അവിെട എല്ലാം ആരംഭിക്കുന്നതു്
യഥാർത്ഥ ഭക്ഷണ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നു് അച്ചുകൾ
തയ്യാറാക്കി െമഴുകിൽ വാർെത്തടുത്ത കൗതുക
വസ്തുക്കളാണു് ഈ ഫാക്ടറിയിൽ നിർമ്മിക്കുന്നതു്.
ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുെട അേനകപ്പതിപ്പുകൾ തി�
കഞ്ഞ ശ്രദ്ധേയാെട െമഴുകിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.
ഈ ഭക്ഷണ നിർമ്മാണ ശാലയുെട ദൃശ്യവിശദാം�
ശങ്ങൾ നമുക്കു തരുന്നതിലൂെട ഒസുവിെന്റ സിനിമ�
കൾക്കു് സമാന്തരമായി െവേന്റഴ്സ് സഞ്ചരിക്കുന്നു.

വസ്ത്രങ്ങെളയും നഗരങ്ങെളയും
കുറിച്ചുള്ള കുറിപ്പുകൾ, േപാസ്റ്റർ.

“വസ്ത്രങ്ങെളയും നഗ�
രങ്ങെളയും കുറിച്ചുള്ള
കുറിപ്പുകൾ” എന്ന ചി�
ത്രം േലാക പ്രസിദ്ധ
ജാപ്പാനീസ് ഫാഷൻ
ഡിൈസനറായ േയാ�
ജി യമാേമാെട്ടാെയ�
ക്കുറിച്ചുള്ള േഡാക്യുെമ�
ന്ററിയും ചിഹ്നബിംബ�
ങ്ങളുെട നിലനില്പിെന
കുറിച്ചുള്ള ഉത്കണ്ഠ നി�
റഞ്ഞ ഒരേന്വഷണവു�

മാണു്. യാേമാേമാേട്ടാ വസ്ത്രത്തിനു് അളെവടുക്കുന്ന�
തും തുണിമുറിക്കുന്നതും മറ്റു ചലച്ചിത്രനിർമ്മാണത്തി�
െന്റ വിവിധഘട്ടങ്ങളുമായി സാമ്യമുള്ള ഒരു പണി�
യാെണന്നു് ഈ സിനിമ ആദ്യേമ തെന്ന സ്ഥാപി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. യേമാേമാട്ടയുെട അളവുകെളയും ആകൃ�
തികെളയും കുറിച്ചുള്ള കണിശങ്ങൾ ചലച്ചിത്രനിർ�
മ്മാണത്തിനാവശ്യമായ സൂക്ഷ്മതകളുമായി ബന്ധി�
പ്പിക്കുന്ന ഒരുപാടു് ദൃശ്യങ്ങൾ ഈചിത്രത്തിലുണ്ടു്.
ഈ ചിത്രത്തിെല സ്വീക്വൻസുകൾ രണ്ടായി പകു�
ത്താൽ ഒരു വിഭാഗം െവേന്റഴ്സിെന്റ തെന്ന കലാജീ�
വിതത്തിെന്റ സങ്കീർണ്ണതകൾ തെന്നയാണു് പരി�
േശാധിക്കെപ്പടുന്നതു് എന്നു കാണാം. കലാകാര�
െന്റ സ്വത്വസ്വാതന്ത്ര്യെത്തക്കുറിച്ചു ദൃശ്യസൂചകങ്ങ�
ളിലൂെട നടത്തുന്ന ഈ അേന്വഷണത്തിൽ കറുത്ത
വസ്ത്രം ധരിച്ച, െചറിയകണ്ണുകളും, ചുരുളൻ മുടിയുമു�
ള്ള യേമാേമാേട്ടായുെട താത്പര്യങ്ങളും ആശങ്ക�
കളും െതളിഞ്ഞു വരുന്നതു് കാണാം. െഫ്രയിമുകൾ
പലതായി വിഭജിച്ചു് ചലിക്കുന്നവയും അല്ലാത്തവയു�
മായ വിരുദ്ധബിംബങ്ങൾ നിരത്തി െവേന്റഴ്സ് നിർ�
മ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ തികച്ചും സമകാലീനമായ
ഭാഷയാൽ തീർത്തിട്ടുള്ളവയാണു്.

അേമരിക്കൻ സിനിമേയാടു് മധുരവും, കയ്പും നിറ�
ഞ്ഞ അഭിനിേവശം െവേന്റഴ്സിെന്റ സിനിമകൾ പ്ര�
കാശിപ്പിക്കുന്നുണ്ടു്. അേമരിക്കയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന
ഭക്ഷ്യപദാർത്ഥങ്ങളും, എലേക്ട്രാണിക്കൽ ഉപകര�
ണങ്ങളും, േവദനാസംഹാരികളും, വസ്ത്രങ്ങളും, വി�
റ്റഴിക്കെപ്പടുന്നതു് ജനങ്ങളുെട േബാധത്തിൽ ബിം�
ബരൂേപണ സന്നിേവശിപ്പിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്ര
മിത്തുകളിലൂെടയാണു്. ഈ മിത്തുകൾ സിനിമയിൽ
പകരുന്ന വ്യാജമായ ആനന്ദത്തിെന്റ യുക്തിഹീ�
നതെയ സമകാലീനമായ ഒരു ഭാഷ െകാണ്ടു െച�
റുക്കുകയാണു് െവേന്റഴ്സ്. േഹാളിവുഡ് സ്ഥിതിെച�
യ്യുന്ന േലാസ് ഏഞ്ചൽസു തെന്ന ഒരു പ്രതീകമാ�
യി െവേന്റഴ്സ് സിനിമയിൽ പ്രേയാഗിക്കുന്നു. ‘േസ്റ്ററ്റ്
ഓഫ് തിംഗ്സ് ’ എന്ന ചിത്രത്തിെല ‘സിനിമയ്ക്കുള്ളി�
െല സിനിമ’യുെട നിർമ്മാണത്തിനു പണം വരു�
ന്നതു് േലാസ് ഏഞ്ചൽസിൽ നിന്നാണു്. ജർമ്മൻ
ജനതയുെട സ്വപ്നങ്ങൾ അടക്കി വാഴുന്ന ഉന്മാദ പ്ര�
തീകമായി അേമരിക്കെയ സിനിമയിൽ പ്രേയാഗി�
ക്കുന്നു. ഇതിനായി പലേപ്പാഴും അേമരിക്കൻ സിനി�
മകളിൽ നിന്നുതെന്ന ആശയങ്ങളും ബിംബങ്ങളും
െവേന്റഴ്സ് കടെമടുക്കുന്നു. ഇേതക്കുറിച്ചു് അേദ്ദഹം
പറയുന്നതിങ്ങെനയാണു്.

“അേമരിക്കൻ സിനിമകളിൽ നിന്നു് ഞാൻ ഒരു പാ�
ടു് േമാഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. കള്ളന്മാരിൽ നിന്നു േമാഷ്ടിക്കുക
വളെരെയളുപ്പമാണു് !”

ഈ േലഖനത്തിെന്റ ആദ്യഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷ�
െപ്പട്ട യാത്രക്കാരൻ േറാബർട്ട് ജർമ്മനിയിേലക്കു്
തിരിച്ചു േപാകുന്നതിനു മുമ്പായി എെന്റ താമസസ്ഥ�
ലത്തു് വന്നിരുന്നു. ഇന്ത്യയുെട വടക്കു കിഴക്കൻ ഭാ�
ഗങ്ങൾ കൂടി സന്ദർശിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്ന േറാബർ�
ട്ടിനു് മടങ്ങിേപ്പാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല.
“ഇവിെട എല്ലായിടത്തും ജീവിതം ഞാൻ കാണു�
ന്നു”. അയാൾ പറഞ്ഞു. ജർമ്മനിയിൽ ജീവിതമി�
േല്ല എന്നു് ഞാൻ േചാദിച്ചില്ല. ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ
“ൈനറ്റ് ആൻഡ് േഫാഗ്” എന്ന ചലച്ചിത്രത്തിെല
ദാരുണദൃശ്യങ്ങൾ െപാടുന്നെന മിന്നിമറിഞ്ഞു െകാ�
ണ്ടിരുന്നു.

ൈനറ്റ് ആൻഡ് േഫാഗ്, ഫിലിം
േപാസ്റ്റർ.

േറാബർട്ടിെന്റ കറുത്ത
റക്  സാക്കിൽ നിന്നും
പുറേത്തക്കു് തള്ളി നി�
ന്ന കടലാസ്സുചുരുളു�
കൾ അയാൾ വരച്ച
വലിയ ചിത്രങ്ങളായി�
രിക്കുെമന്നു കരുതി�
യതു് െതറ്റി. ആ ചുരു�
ളുകൾ പലതരത്തിലു�
ള്ള മാപ്പുകളായിരുന്നു.
ബനാറസ്സിലും, പുരി�
യിലും പരമ്പരാഗത
ൈശലിയിൽ വരച്ചു് നിറം െകാടുത്ത സ്ഥലനാമങ്ങ�
ളടങ്ങിയ ചിത്രച്ചുരുളുകൾ മുതൽ ഇന്ത്യയുെട ആധു�
നിക ഭൂപടം വെര. ദരിദ്രെന്റ ൈകേരഖകൾ േപാ�
െല എവിെടയുെമത്താെത കലങ്ങിക്കുരുങ്ങിയ ഭൂ�
പടേരഖകളിൽ കണ്ണുകൾ സഞ്ചരിച്ചുെകാണ്ടിരുന്നു.
ആ േരഖകളിൽ ഹാരപ്പൻ കളിമൺ പ്രതിമകൾ മു�
തൽ െകാക്കേക്കാല േബാട്ടിലുകൾ വെര എനിക്കു്
കാണാൻ കഴിഞ്ഞു.

1. Paul Robeson 1895-ൽ ന്യൂേജർസിയിൽ ജനിച്ച
അേമരിക്കൻ നീേഗ്രാ ഗായകൻ.

2. Wings Of Desire (1987) Wim Wenders.

3. The Logic Of Images; Essays And
Conversations, Wim Wenders.

4. Kings Of The Road (1976).

5. Lisbon Story (1995) Wim Wenders.

6. The Return Of The Prodigal Son (C 1665)
Hermitage Museum, Geningrad.

7. Tokyo-Ga (1985) Wim Wenders.

8. Notes On Cities And Clothes (1989) Wim
Wenders.

9. The State Of Things (1982) Wim Wenders.

10. Night And Fog (1950) Alain Resnais.

(ചിത്രങ്ങൾക്കു് വിക്കിപ്പീഡിയേയാടു് കടപ്പാടു്.)
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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 വിദഗ്ധമായി 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.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാ�
വുന്ന ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കു�
വാനായി ഒരിക്കലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ്
ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർ�
ട്ട് േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ
തക്ക രീതിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസി�
ച്ചിരിക്കുന്നതു്. േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ
രീതിയിലാണു് മാർജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന�
തു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാ�
ഗങ്ങൾ എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു
ലഭ്യമാണു്. എന്നിരിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന
അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ് റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ
ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു് അേഡാബി റീഡർ
ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ േഫാൺ പിഡി�
എഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന
ആർക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം
കൃതികൾ പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ
60 മിനിട്ടുകൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം
– കഥകൾ, അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭി�
മുഖങ്ങൾ, സിനിമാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ –
എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാ�
ണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം: <info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമ�
യിലിേലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ
േചർക്കുക. നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാ�
ഴും സ്വീകാര്യമാണു്. അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു്
കൂടുതൽ ഉേത്തജനം നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം
695014
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