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സൂര്യകാന്തി

Often my creative life has seemed like a
long tunnel, dark and damp. And
sometimes I wondered whether I could
live through it. But I did.

Ai Qing

സൂര്യകാന്തി വിത്തുകളുമായി അ  യ് േവയി േവയി.

“നൂറുപുഷ്പങ്ങൾ വിരിയെട്ട
നൂറു ചിന്താസരണികൾ
ഒന്നിച്ചു മത്സരിക്കെട്ട”

–മാേവാ

െവളുത്ത കുടകൾ നീർത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ടിയാെനൻെമൻ
സ്ക്വയറിെല ആൾക്കൂട്ടം. ൈചനയിെലവിെടയും എന്തി�
നും എേപ്പാഴും കാവൽനില്ക്കുന്ന െപാലീസുകാർ. “ഒരു
േനർത്ത വരമാത്രേമാ?” എന്നു് സംശയിേച്ചക്കാവുന്ന
കണ്ണുകളുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളുെട നിഷ്കളങ്ക മുഖങ്ങൾ, ചുവന്ന
െകാടികൾ, ചുവന്ന െചറുപുസ്തകം, വാസ്തുശില്പവും അതു്
സ്ഥിതിെചയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളും അേനകായിരം ൈസക്കി�
ളുകൾ ഓടിമറയുന്ന െതരുേവാരങ്ങളിെല വീടുകൾ, െച�
റുപീടികകൾ, കല്ലിലുറച്ചു് ഭൂമിയിൽ ഉയർന്നുെപാങ്ങിയ
നദിേപാെല വൻമതിൽ, െതരുവിെല പാട്ടു്, നൃത്തം, ഉറു�
മാൽവീശലുകൾ, ആസ്പത്രി, ഭക്ഷ്യസംസ്കരണശാലകൾ,
ധാന്യപ്പുരകൾ, അങ്ങാടികൾ… എല്ലാറ്റിനും മീെത പ്രസ�
രിക്കുന്ന ൈചനയിെല സൂര്യെവളിച്ചം.

അ  യ് േവയി േവയിയുെട െവനീസ് ബിനാെലയിെല
ഇൻസ്റ്റേലഷൻ.

1972-ൽ ഇറ്റാലിയൻ ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ൈമ�
ക്കലാഞ്ചേലാ അേന്റാണിേയാണി, Chung Kuo Cina
എന്ന സിനിമയിൽ ചിത്രീകരിച്ചതു് ഇെതാെക്കയായിരു�
ന്നു. യൂേറാപ്പിെല ഏറ്റവും സമർഥനായ സംവിധായക�
നായ അേന്റാണിേയാണിെയ പുതിയ ൈചനെയക്കുറി�
ച്ചു് ഒരു സിനിമെയടുക്കുവാൻ ൈചനീസ് ഗവൺെമന്റ്
ക്ഷണിച്ചതു് ഒരത്ഭുതമായിരുന്നു. ൈചനയിൽ, യൂേറാ�
പ്പിൽനിന്നുള്ള സുഹൃത്  സന്ദർശനങ്ങൾതെന്ന നിർത്ത�
ലാക്കിയിരുന്ന കാലം. യൂേറാപ്പിെനയും അേമരിക്കേയ�
യും രണ്ടു് വൻപിശാചുക്കളായും വിലയിരുത്തുന്ന സമയം.
Chung Kuo Cina എന്ന സിനിമ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു് മാേവാ
തെന്റ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു: ‘എനിക്കിഷ്ടമായില്ല!’

അവിടന്നേങ്ങാട്ടു് ൈചനീസ് ഭരണകൂടത്തിെന്റ നയപ്ര�
ഖ്യാപനങ്ങൾ തുരുതുെര പുറത്തുവന്നു.

ൈമക്കലാഞ്ചേലാ അേന്റാണിേയാണി റഷ്യക്കാർക്കുേവ�
ണ്ടി നാവനക്കുന്ന പുഴുവാണു്.

‘സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികളുെട വാലാട്ടിപ്പട്ടി.’

അടുത്ത മുപ്പതു വർഷേത്തക്കു് ആ സിനിമ ൈചനയിൽ
നിേരാധിക്കെപ്പട്ടു.

Chung Kuo Cina എന്ന സിനിമയിൽ അദൃശ്യനായ ഒരാ�
ഖ്യാതാവുണ്ടു്. സിനിമയുെട സംവിധായകൻ എന്നുേവ�
ണെമങ്കിൽ പറയാം. ആ ശബ്ദം, സിനിമ ൈചനീസ് 
മുഖങ്ങളിലൂെട സഞ്ചരിക്കുേമ്പാൾ ഇങ്ങെന പറഞ്ഞു:
“ഈ സിനിമ ൈചനയിെല ജനങ്ങെളക്കുറിച്ചാണു്.
അവരാണു് ഈ സിനിമയിെല യഥാർഥ നായകന്മാർ.
ഞങ്ങൾ, ൈചനെയ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നില്ല.
എന്നാൽ മനുഷ്യരുെട മുഖങ്ങൾ, അംഗവിേക്ഷപങ്ങൾ,
െപരുമാറ്റരീതികൾ എന്നിവ നിരീക്ഷിക്കുവാനാണു് �
ശ്രമിക്കുന്നതു്.”

ൈമക്കലാഞ്ചേലാ അേന്റാണിേയാണി.

ഉടൻതെന്ന ൈചനീസ് ഉേദ്യാഗസ്ഥന്മാരുെട മറുപടിയും
വന്നു.

“ജനങ്ങളല്ല, ഞങ്ങൾ, ഭരണകൂടം, ഭരണകൂടം മാത്രമാ�
ണു് നായകർ!”

അേന്റാണിേയാണി പിന്നീടു് പറയുകയുണ്ടായി: “ൈചന�
യിൽ എല്ലാം ഞാൻ െചയ്തതു് കൂെടയുണ്ടായിരുന്ന ചില
ഉേദ്യാഗസ്ഥരുെട സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ മാത്രമായിരുന്നു. ചി�
ലേപ്പാൾ എട്ടു് ഉേദ്യാഗസ്ഥർ എെന്ന അനുഗമിച്ചിരുന്നു.
നാൻകിൻ (Nankin) എന്ന േദശത്തു് അതു് പതിന്നാലു
േപരായി. അവരുെട സാന്നിധ്യത്തിലല്ലാെത ഞാെനാ�
ന്നും ചിത്രീകരിക്കുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും ഭരണകൂടം
സിനിമയ്ക്കും അേന്റാണിേയാണിക്കുെമതിരായി നടപടി�
െയടുത്തു. നിരത്തിൽ അേദ്ദഹത്തിെനതിരായി േപാസ്റ്ററു�
കൾ പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. ൈചനെയ്ക്കതിരായ ഗൂഢാേലാചന�
യുെട പ്രധാന വക്താവായി അേന്റാണിേയാണി ചിത്രീക�
രിക്കെപ്പട്ടു. എണ്ണൂറു മില്യൻ വരുന്ന ൈചനക്കാരുെട െവ�
റുപ്പിനിരയായി ആന്റി കമ്യൂണിസ്റ്റും പ്രതിവിപ്ലവകാരിയും
യൂേറാപ്യൻ ചാരനുമായി അയാൾ വിലയിരുത്തെപ്പട്ടു.”

അേന്റാണിേയാണിേയായുെട Chung Kuo Cina എന്ന
സിനിമയുെട േപാസ്റ്റർ.

ഇരുന്നൂറ്റിെയട്ടു് മിനുട്ട് ൈദർഘ്യമുള്ള Chung Kuo Cina
എന്ന സിനിമ മുപ്പതു വർഷങ്ങൾക്കു് േശഷമാണു് െബ�
യ്ജിങ്ങിെല സിനിമാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നതു്.

ഒരുകാലത്തു് പല നിറത്തിലും മണത്തിലുമുള്ള നാടൻ
പുഷ്പങ്ങൾ ഇഷ്ടെപ്പട്ടിരുന്നയാളായിരുന്നു െചയർമാൻ
മാേവാ. ദിവേസന പുഷ്പങ്ങൾ മണത്തുേനാക്കുകയും താ�
േലാലിക്കുകയും െചയ്യുമായിരുന്നു. കേസരയിലിരിക്കുന്ന�
തു് ഒരു ശീലമായതിനുേശഷം പൂക്കെള െവറുക്കാൻ തുട�
ങ്ങി. പൂവുകളുെട ഉദ്യാനങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുക ശീലമായി.
ഒെരാറ്റ പൂവുേപാലും വിരിയരുതു് എന്നു് വാശിപിടിച്ചു.
അതുെകാണ്ടു് ൈചനയിൽ വളെരക്കാലം പരമരഹസ്യ�
മായിട്ടായിരുന്നു പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞിരുന്നതു്.

െപാളിച്ചുമാറ്റലിെന്റകഥ
ൈചനീസ് കലാകാരൻ, അയ് േവയി േവയിയുെട (Ai
Wei Wei) മിക്കവാറും കലാസൃഷ്ടികൾ ൈചനയിൽ സു�
ലഭമായ വസ്തുക്കൾെക്കാണ്ടു് നിർമ്മിച്ചവയായിരുന്നു. േമ�
ശകൾ, കേസരകൾ, വാതിലുകൾ, ജനലുകൾ (േക്ഷത്ര�
ങ്ങളിൽ നിന്നും പുരാതന ഗൃഹങ്ങളിൽ നിന്നും കെണ്ടടു�
ത്തവ), മുത്തുകൾ, മാർബിൾ, ഈറ്റക്കഷണങ്ങൾ കല്ലു�
കൾ, േതയില…

ഇങ്ങെന പലതും തരംതിരിച്ചു് തെന്റ രാഷ്ട്രീയാഭിപ്രാ�
യങ്ങൾക്കായുള്ള അടയാളങ്ങളാക്കി. അഥവാ, കഥാ�
സൃഷ്ടികളായി പല കാലഘട്ടങ്ങളിൽനിന്നും അയാൾ
വസ്തുക്കൾ കടംവാങ്ങി. തെന്റ കാലഘട്ടത്തിനപ്പുറേത്ത�
ക്കു്, ഭൂതകാലത്തിേലക്കു് ഒന്നും മടക്കിെക്കാടുത്തതുമില്ല.
എന്നിട്ടു് മുന്നിലിരിക്കുന്ന സമകാലികതെയ അഭിമുഖീക�
രിച്ചു.

അയ് േവയി േവയി പ്രശസ്തകവിയായ പിതാവു്
ഐക്വിങിെനാപ്പം.

ആയിരം വർഷങ്ങൾ മുൻപുള്ള ക്വിങ് രാജവംശകാല�
െത്ത േപാർസൈലൻ പാത്രങ്ങൾ വിലകുറഞ്ഞ വ്യാവ�
സായിക ചായങ്ങൾ മുക്കി അയ് േവയി േവയി ഗ്യാലറി�
കളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. കൂട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ വിലയുള്ളവ,
പ്രദർശനശാലയിൽ കാണികളുെട മുന്നിൽെവച്ചു് നില�
െത്തറിഞ്ഞു് െപാട്ടിച്ചു. വിലപിടിപ്പുള്ള, രാജ്യത്തിനുത�
െന്ന അഭിമാനമായ പുരാതന വസ്തുക്കൾ അയാൾ തച്ചു�
ടച്ചെതന്തിനാണു്? ൈചനയിെല ഏെതങ്കിലും മ്യൂസിയ�
ത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിക്കാമായിരുന്ന ഈ അലങ്കാരവസ്തുക്കൾ
വിലകുറഞ്ഞ മഞ്ഞയിലും ചുവപ്പിലും നീലയിലുംമുക്കി നാ�
ണംെകടുത്തിയെതന്തിനാണു്?

അയ് േവയി േവയിക്കു് ഒേന്ന േചാദിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു�
ള്ളു. ൈചനയിെല സാംസ്ക്കാരിക വിപ്ലവകാലത്തു് ഭര�
ണകൂടം പഴയെതല്ലാം ഇടിച്ചുനിരത്തി പുത്തനാക്കിയി�
രുന്നു. എന്തിനായിരുന്നു അതു്? സാംസ്കാരിക വിപ്ലവം
ഓർമകെള ഇല്ലാെതയാക്കുന്ന ഒരാഭിചാരക്രിയയായി�
രുന്നു. െതരുവുകളിലൂെട അപമാനിതരായി കവികളും
കലാകാരന്മാരും കരകൗശല വിദഗ്ദ്ധരും െകട്ടിവലി�
ക്കെപ്പട്ടു. അതിെലാരാളായ അയ് േവയി േവയിയുെട
പിതാവു് പ്രശസ്തകവിയായ ഐക്വിങ്, േലബർക്യാമ്പി�
െല മൂത്രപ്പുരകൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന േജാലിയിേലർെപ്പട്ടു.
എന്തിനായിരുന്നു അതു്?

അയ് േവയി േവയിയും പിതാവു് ഐക്വിങ്, േലബർക്യാമ്പിൽ
1958 (Heilongjiang, China).

അേമരിക്കയിെല േവയിങ് ഗ്യാലറിയിൽ അയ് േവയി
േവയി ക്വിങ് രാജവംശകാലെത്ത ഒരു പാത്രംകൂടി നില�
ത്തടിച്ചു് െപാട്ടിച്ചു.

ഇത്തരം കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു് മുൻകൂർ േചാദ്യങ്ങ�
ളും ഉത്തരങ്ങളുമുണ്ടു്. രണ്ടുവർഷം മുൻപു് ജൂലായ് മാസ�
ത്തിൽ, Fake Studio എന്നു് അയ് േവയി േവയി നാമകര�
ണം െചയ്തിട്ടുള്ള അയാളുെട സ്റ്റുഡിേയാ ഭരണകൂടം ഇടി�
ച്ചുെപാളിച്ചു. െപാളിക്കാൻ വന്ന െപാലീസ് പറഞ്ഞതു്
സ്റ്റുഡിേയാ െകട്ടിടം നിയമാനുസൃതമല്ല എന്നാണു്.

ഗ്യാലറികളിൽ മിങ് , ക്വിങ് രാജവംശക്കാലങ്ങളിെല
േപാർസൈലൻ പാത്രങ്ങൾ അയ് േവയി േവയി നില�
ത്തിട്ടു െപാട്ടിച്ചതുേപാെലയായിരുന്നില്ല സ്റ്റുഡിേയാ െപാ�
ലീസ് ഇടിച്ചുനിരത്തിയതു്.

നാലു് കൂറ്റൻ യന്ത്രങ്ങൾ െകാണ്ടുവന്നു് സ്റ്റുഡിേയാ ആർ�
ഭാടമായിത്തെന്ന െപാളിച്ചുമാറ്റുകയായിരുന്നു. അയ് േവ�
യി േവയി ഇതും കലയാക്കിമാറ്റി. സ്റ്റുഡിേയാ െപാളിച്ചു�
മാറ്റുന്നതിെന്റ ദൃശ്യങ്ങൾ നൂറായിരംേപർക്കു് കാണാവു�
ന്ന തരത്തിൽ ഇന്റർെനറ്റിലൂെട, േഫാേട്ടാഗ്രാഫുകളായും
വീഡിേയാ ദൃശ്യങ്ങളായും അയ് േവയി േവയി പ്രേക്ഷപ�
ണം െചയ്തു.

അയാൾ പറഞ്ഞു:

“ഞാൻ കരുതിയതുേപാെല ഹാ… സംഹാരം ഇതിേനാ�
ടകം കലയായിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. കല പല പ്രകാര�
ത്തിൽ സ്ഥിതിെചയ്യുന്നു. എന്താണു് കല? ശില്പനിർമാ�
ണത്തിേന്റതുമായ ഒരു കാലത്തിേലക്കു് നമ്മൾ തിരിച്ചു�
േപാകണെമന്നാേണാ? കുറഞ്ഞതു് ലക്ഷം േപെരങ്കിലും
ഇന്റർെനറ്റിലൂെട ഈ ഇടിച്ചുനിരത്തൽ കണ്ടിരിക്കണം.
അവരുെട കണ്ണിനു മുന്നിേലക്കാണു് ഞാനാ സംഭവ�
െത്ത െകാെണ്ടത്തിച്ചതു്.”1

1. Ai Wei Wei Speakers: Penguin Books.

ഭൂകമ്പങ്ങളുെട ഉറവിടം
േറാബർട്ട് ബ്രേസ്സാണിെന്റ (Robert Bresson) La Ar-
gent (Money) എന്ന സിനിമയിൽ അതിൈവകാരിക�
മായ സീനുകളുണ്ടു്. എന്നാൽ ആ സീനുകെളല്ലാം തെന്ന
സിനിമയ്ക്കു് പുറത്താണു് സംഭവിക്കുന്നതു്. അതിക്രൂരമായ
െകാലപാതകങ്ങളുെട പരമ്പര മുഴുവനും േപ്രക്ഷകർ േന�
രിട്ടുകാണുന്നില്ല, െകാല്ലാനുപേയാഗിച്ച മഴു, െകാല്ലാനാ�
യുന്ന ൈകയ് , േചാരക്കറ വാഷ്േബസിനിലൂെട ഒഴുകിമ�
റയുന്നതു്, െകാലപാതകത്തിനിടയിൽ പരിഭ്രാന്തനായി
അലയുന്ന ഒരു പട്ടി, എല്ലാറ്റിനും സാക്ഷ്യംനിൽക്കുന്ന
ശരറാന്തൽ എന്നിങ്ങെനയുള്ള ദൃശ്യനുറുങ്ങുകളിലൂെടയാ�
ണു് േപ്രക്ഷകർ െകാലപാതകങ്ങെള മനസ്സിലാക്കുന്നതു്.
ബ്രേസ്സാൺ ശബ്ദത്തിലൂെടയും െകാലപാതകവൃത്തിയു�
െട സൂചനകൾ തരുന്ന ദൃശ്യനുറുങ്ങുകളിലൂെടയും ഒരു
മനുഷ്യെന്റ അതിക്രൂരെമന്നു പറയാവുന്ന പ്രവൃത്തിെയ ദൃ�
ശ്യവത് കരിക്കുന്നതു് വസ്തുനിഷ്ഠമായ അപഗ്രഥനേബാധ�
േത്താെടയാണു്. ഇവിെട െകാലപാതകങ്ങൾ നടക്കുന്ന�
തു് സിനിമ കാണുന്നയാളുെട ഉള്ളിലാണു്. ബ്രേസ്സാൺ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉപേയാഗിക്കുന്ന സമർഥമായ ശബ്ദ�
േലഖനക്രിയകൾ െകാലപാതകങ്ങളുെട ഇത്തരെമാ�
രു സഞ്ചാരത്തിനു് ആക്കം കൂട്ടുന്നു. ഈ അറുംെകാല�
കൾ േനെര േപ്രക്ഷകരുെട അടുേത്തക്കു് മാർച്ചുെചയ്യു�
ന്നു. െകാലപാതകങ്ങൾ എല്ലാം നടന്നുകഴിഞ്ഞു എന്നു്
ഉറപ്പുവരുത്തിയേശഷം ഘാതകൻ ഒരു െറേസ്റ്റാറന്റിേല�
ക്കാണു് േപാകുന്നതു്. എല്ലാ സിനിമകളിലും എന്നേപാ�
െല ഇവിെടയും അന്ത്യരംഗത്തു് െപാലീസ് വരുന്നുണ്ടു്.
െകാലപാതകി, േനെര െചന്നു് തെന്റ പാതകങ്ങൾ ഒരു
വികാരവുമില്ലാെത െപാലീസിേനാടു് ഏറ്റുപറയുന്നുണ്ടു്.
െപാലീസുകാർ എെന്തങ്കിലും െചയ്യുന്നതിനു മുൻപു് പടം
തീരുന്നു. ഇനി െപാലീസ് േവണ്ടേല്ലാ. െകാലപാതക�
ങ്ങൾ മുഴുവൻ േപ്രക്ഷകർ െകാണ്ടുേപാകുന്നു.

േറാബർട്ട് ബ്രേസ്സാൺ.

സിച്ചുവാൻ (Sichuan) ഭൂകമ്പെത്ത ആധാരമാക്കിയുള്ള
അയ് േവയി േവയിയുെട ഇൻസ്റ്റേലഷൻ (പ്രതിഷ്ഠാപ�
നകല) ഇത്തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യസങ്കലനരീതിെയ ആണു്
ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതു്. ഓർമ്മകെളയാണയാൾ കൂട്ടുപിടി�
ക്കുന്നതു്. െപാലീസുകാെര െകാണ്ടുവരുന്നില്ല. ൈചനാ
െപാലീസ് വന്നാൽ അയ് േവയി േവയിെയ ആയിരിക്കും
ആദ്യം അറസ്റ്റ് െചയ്യുക.

2008-ൽ ൈചനയിെല സിച്ചുവാൻ പ്രേദശത്തു് നടന്ന ഭൂ�
കമ്പെത്തക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻസ്റ്റേലഷനുേവണ്ടി അയ് േവയി
േവയി വിവരങ്ങൾ േശഖരിക്കുകയായിരുന്നു ആദ്യം െച�
യ്തതു്. ഭൂകമ്പത്തിൽ മരിച്ചവെരത്രയാണു്? ൈചനീസ് 
ഭരണകൂടത്തിെന്റ ഓേദ്യാഗിക റിേപ്പാർട്ടിെനക്കാൾ വള�
െര കൂടുതലായിരുന്നു മരണമടഞ്ഞവരുെട േപരുകൾ!

ഭൂകമ്പത്തിൽ സ്ക്കൂൾ െകട്ടിടം നിലംപതിച്ചേപ്പാൾ മരണ�
മടഞ്ഞ കുട്ടികെളത്രയായിരുന്നു?

അയ് േവയി േവയിയുെട കല, േലാകത്തിെല മികച്ച
മ്യൂസിയങ്ങളിലും ഗ്യാലറികളിലും പ്രദർശിപ്പിക്കാറുണ്ടു്.
അേമരിക്കയിേലാ ജർമനിയിേലാ ഉള്ള ഗ്യാലറി േപ്രക്ഷ�
കനു് ൈചനയിെല ഭൂകമ്പെത്തക്കുറിച്ചു് ഒന്നുമറിയാനിട�
യില്ല. പത്രവാർത്തകളായിത്തെന്ന ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ
അവരിൽ െചെന്നത്താറില്ല. ൈചനയിെല അഴിമതി,
ഭൂകമ്പം തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങളിൽ അേമരിക്കക്കാരനു്
എന്തു കാര്യം? ഇവിെട കൺമുൻപിൽെവച്ചു് േവൾഡ്
േട്രഡ് െസന്റർ എന്ന ഉരുക്കുെകട്ടിടം ഉരുകിയമർന്നതാ�
ണു്, പിെന്നയേല്ല ൈചന എന്നാണു് അവരുെട ആേലാ�
ചനകൾ.

ഭൂകമ്പത്തിൽ മരിച്ചവരുെട ബന്ധുക്കൾ പല ഭൂകമ്പങ്ങ�
ളിലൂെടയും കടന്നുേപാേവണ്ടി വന്നു എന്നു് േവയി േവയി
ഒരഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവർെക്കെന്തങ്കിലും
സഹായം നൽകുന്നതിൽ, വീടു് നിർമ്മിച്ചു് െകാടുക്കുന്ന�
തിൽ, ഭരണകൂടം പല ഭൂകമ്പങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു. ഭൂകമ്പം
ഒരു ദുരന്തം മാത്രമായിരുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കു്
നഷ്ടമായ അവരുെട ഭാവിജീവിതം മെറ്റാരു ദുരന്തം.

ഈ ദുരന്തങ്ങെള ഗ്യാലറിയിൽ േനരിട്ടവതരിപ്പിക്കുകയാ�
യിരുന്നില്ല അയ് േവയി േവയി െചയ്തതു്. മരണമടഞ്ഞ,
സ്കൂൾ കുട്ടികളുെട ഓർമകൾ അയാൾ തെന്റ കലയിേല�
യ്ക്കു് െകാണ്ടുവന്നു. സിച്ചുവാൻ സ്കൂൾകുട്ടികൾ ഉപേയാഗി�
ക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒൻപതിനായിരം സ്കൂൾ ബാഗുകൾ�
െകാണ്ടു് അയാൾ ഗ്യാലറി നിറച്ചു. കൂെട മരണമടഞ്ഞ കു�
ട്ടികളുെട േപരും അയാൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചു. മറക്കരുതു് ഇവ�
െര, ഹ്രസ്വെമങ്കിലും ഒരു ജീവിതമുണ്ടായിരുന്നു ഈ േപ�
രുകൾക്കു പിറകിൽ എന്നു് പറയുേമ്പാെല.

അയ് േവയി േവയി പറഞ്ഞു; “ഭരണകൂടത്തിെന്റ പ്രചാര�
േവലയിൽ എല്ലാം െപെട്ടന്നുതെന്ന വിസ്മൃതിയിലാവുന്നു.
എല്ലാവർക്കും എളുപ്പം പറയാവുന്ന ഒന്നുണ്ടു്:

‘േസാ, േസാറി’ എന്നു്.”

‘So Sorry’ അതായിരുന്നു പ്രദർശനത്തിെന്റ തലവാചകം.

ചതുരാകൃതിയിലുള്ള മതിലുകൾ? സൂക്ഷ്മരഹസ്യങ്ങൾ
അടക്കംെചയ്ത േപടകങ്ങൾ. ഗുരുത്വാകർഷണം െതറ്റി ഭൂ�
മിയിേലക്കുതെന്ന തിരിച്ചുവന്ന ഉപഗ്രഹങ്ങൾ അേനകം
ബാഗുകൾ െകാണ്ടു് നിർമ്മിച്ച ഒരു ചതുരവലയം. വൻ�
മതിലുകളുെട ഈ െചറുപതിപ്പുകൾ ശബ്ദിക്കും. ബൽ�
സാക്കിെന്റ ഒരു കഥയുണ്ടു്. ഭാര്യയിൽനിന്നു് കാമുകിെയ
മതിൽെകട്ടി മറയ്ക്കുന്ന വിചിത്രമായ ഒേരർപ്പാടിെനക്കുറി�
ച്ചു്. ഇഷ്ടികയ്ക്കുള്ളിൽ മറഞ്ഞു ആ അഴിമതി. ബൽസാക്ക്,
തെന്റ കഥാപാത്രം അതിനുള്ളിൽ നിന്നു് ശബ്ദിച്ചിരുന്നു
എന്നു പറയുന്നില്ല.

അ  യ് േവയി േവയി—േസ്നക് ബാഗ് ഇൻസ്റ്റേലഷൻ.

എന്നാൽ അയി േവയി േവയിയുെട രാവണൻ േകാട്ട�
യിൽനിന്നു് മരണമടഞ്ഞ കുട്ടികളുെട േപരുകൾ ശബ്ദി�
ക്കുന്നുണ്ടു്. മൂടിെക്കട്ടിയ അഴിമതിയുെട ബീഭത്സരൂപ�
േത്താടു് സ്കൂൾ കുട്ടികൾ അവരുെട അസ്തിത്വം വിളിച്ചറി�
യിക്കുന്നു. ഒരു െഹാറർ സിനിമയിെലന്നേപ്പാെല.

ൈസക്കിളുകളുെടആകാശം
Forever ൈചനയിെല ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ ൈസ�
ക്കിൾ ബ്രാൻഡായിരുന്നു. മുത്തച്ഛെന്റ അരേയാടു് ബന്ധി�
ച്ചിരുന്ന സ് ട്രാപ്പിൽ െകട്ടിയിട്ടായിരുന്നു കുട്ടിക്കാലത്തു്
അയ് േവയി േവയി ൈസക്കിളുകളിൽ കറങ്ങിയിരുന്നതു്.
നാലു തലമുറകളിലായി ‘േഫാർ എവർ’ ൈസക്കിളുകൾ
ൈചനയിൽ നാലുദിക്കുകളിലും ഓടിെക്കാണ്ടിരിക്കുന്നു.
അവസാനിക്കാത്ത കറക്കം. ‘ബാല്യകാല ഓർമ്മകളുമാ�
യി ബന്ധമുള്ളതാണു് എനിക്കു് ൈസക്കിൾ’ അയ് േവയി
േവയി പറഞ്ഞു.

അ  യ് േവയി േവയി—ൈബൈസക്കിൾസ് ഇൻസ്റ്റേലഷൻ.

അയ് േവയി േവയി െസക്കിളുകൾെകാണ്ടു് പണിത ശി�
ല്പങ്ങളുണ്ടു്. ബാേബൽ േഗാപുരങ്ങൾ േപാെല. ൈചന�
യുെട പ്രസിദ്ധമായ ൈസക്കിൾ സവാരികെള ഓർമ്മി�
പ്പിക്കുന്ന ഊർജ്ജത്തിെന്റ സൂക്ഷ്മചിഹ്നങ്ങൾ െകാണ്ടു
പണിത വിചിത്ര സൗധങ്ങൾ.

“സൗഹൃദേമാ േപ്രമേമാ വാത്സല്യേമാ
െപാരുത്തേമാ, െപാരുത്തേക്കേടാ
അവയുെട മിശ്രിതേമാ, എന്താണവ?

രണ്ടു പൂജ്യങ്ങളും അവയ്ക്കിടയിെല
ദുർഗ്രഹ ത്രിേകാണവും?
തുടക്കത്തിനും ഒടുക്കത്തിനുമിടയിെല
ശൂന്യതയ്ക്കുേമൽ മനുഷ്യെന്റ പാലം?
ആരുെട കണ്ണടയുെട വികാസമാണു് ൈബസിക്കിൾ?
ആരുെട ദർശനത്തിേന്മലാണു് നമ്മുെട സവാരി?”2

2. െക.ജി.എസ്സ്.: കഴുതകളായി നടിേക്കണ്ടിവന്ന കുതിരകൾ.

അയ് േവയി േവയിയുെട കലയിലൂെട ൈസക്കിേളാടി�
ച്ചാൽ െചെന്നത്തുന്നതു് ടിയാനൻെമൻ സ്ക്വയറിേലക്കാ�
ണു്. ൈചനയിെല ടിയാനൻെമൻ സ്ക്വയർ പ്രസിദ്ധമായി�
രുന്നതു് േലാകത്തിെല ഏറ്റവും വിസ്തൃതിയുള്ള ൈമതാന�
ങ്ങളിെലാന്നു് എന്ന നിലയിലായിരുന്നു. േലാകചരിത്ര�
ത്തിൽ ഏറ്റവും വലുപ്പമുള്ള ഛായാചിത്രം സ്ഥാപിച്ചിരു�
ന്നയിടം എന്നും അതിനു് ഒരു െറേക്കാഡുണ്ടായിരുന്നു.
1989 ജൂൺ നാലാം തീയതി, ഈ െറേക്കാഡുകൾ തിരു�
ത്തിക്കുറിച്ചു. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിദ്യാർഥികെള കശാപ്പു്
െചയ്തിടം എന്നു് ടിയാെനൻെമൻ സ്ക്വയർ ചരിത്രം മാറ്റി�
െയഴുതെപ്പട്ടു.

െകാലെചയ്യെപ്പട്ടവർ അേനകായിരങ്ങൾ വരും. എങ്കി�
ലും ഭരണകൂടം ആണു് െകാലയാളി എന്നതുെകാണ്ടു് മര�
ണസംഖ്യ കൃത്യമായി എത്രെയന്നു് ഇതുവെര ആർക്കുമ�
റിഞ്ഞുകൂടാ.

െപാതുെവ അഭിമാനിയായ, കലാകാരനായ ഒരു ൈച�
നക്കാരൻ ഈ പുതിയ െറേക്കാഡിെന അധികരിച്ചു്
എങ്ങെന ചിത്രം വരയ്ക്കും? അയാൾക്കു് ഒരു ശില്പം പണി�
യണെമന്നുണ്ടു്. ൈചനയുെട ഏതുപ്രേദശത്തുനിന്നു്
അയാൾ കളിമണ്ണു് േശഖരിക്കും? അയാൾക്കു് സിനിമ
നിർമ്മിക്കണെമന്നുണ്ടു്. ഏതു ൈചനാക്കാരെന്റ മുഖ�
േത്തക്കു് അയാൾ ക്യാമറ തിരിക്കും?

അ  യ് േവയി േവയി—ൈബൈസക്കിൾസ് ഇൻസ്റ്റേലഷൻ.

അയ് േവയി േവയി തെന്റ സ്റ്റിൽ ക്യാമറയിൽ ഒരു ചി�
ത്രെമടുത്തു. കലാകാരിയായ തെന്റ ഭാര്യ ലൂക്വിങ് ടിയാ�
െനൻെമൻ സ്ക്വയറിനു നടുവിൽ മാേവായുെട ചിത്രത്തിനു
മുന്നിൽ നിന്നു് തുണി െപാക്കിക്കാണിക്കുന്നതായിരുന്നു
ആ േഫാേട്ടാഗ്രാഫ് .

സിനിമ,ജീവിതം തെന്ന
അയ് േവയി േവയിെയേപ്പാെല മെറ്റാരാളുണ്ടായിരുന്നു.
അയാൾ സിനിമാ ചരിത്രത്തിനുള്ളിലാണു് ഇേപ്പാൾ താ�
മസിക്കുന്നതു്. നിർഭയെനങ്കിലും നിരാലംബനായിരുന്നു
ആ ചലച്ചിത്രകാരൻ. സിനിമേയാടുള്ള അഭിനിേവശം
കാരണം സ്വന്തം േപരുേപാലും മാറ്റി സീഗാ െവർേത്താ�
വ് (Dziga Vertov) എന്നാക്കിയിരുന്നു. െവർേത്താവ്
സിനിമകളുണ്ടാക്കിയതു് ഡയേലാഗ് ഉരുവിടാനും പാ�
ട്ടുപാടാനും മരത്തിനുചുറ്റും ആടാനും ഒന്നുമായിരുന്നില്ല.
അയാൾ മനുഷ്യെര അവെരന്താേണാ അതുേപാെല
സിനിമയിൽ െകാണ്ടുവന്നു. ആെരാെക്ക എെന്താെക്ക
സിനിമയിൽ വരണം എന്നതുമാത്രം െവർേത്താവ് തീ�
രുമാനിക്കും. ഒരു കവിഹൃദയം സ്വന്തമായി ഉണ്ടായിരു�
ന്നതുെകാണ്ടു് ഇയാൾ െതരെഞ്ഞടുത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ കാ�
വ്യാത്മകമായി െസല്ലുേലായ്ഡ് അയാളുെട സിനിമകൾ�
ക്കു് മുൻേപാ പിൻേപാ അത്രയും നല്ല കവിതെയഴുതി�
യിട്ടില്ല. 1929-െല ‘മാൻ വിത്തു് ദ മൂവി ക്യാമറ’ അസാ�
ധാരണ സൗന്ദര്യം പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ചടുല ചലനങ്ങൾ�
െകാണ്ടു് തീർത്ത ഒരു സംഗീതശില്പം േപാെലയായി.
തിരക്കഥേയാ നടന്മാേരാ ഇല്ലാത്ത സിനിമ. എന്നാൽ
ഇതിൽ സിനിമയുെട ദൃശ്യെത്ത സഹായിക്കുന്ന സിനി�
മാറ്റിക് െടക്നിക്കുകൾ സമൃദ്ധമായി ഉപേയാഗിച്ചിരുന്നു.
ഡബിൾ എക്േപാഷർ, ഫാസ്റ്റ്േമാഷൻ, േസ്ലാേമാഷൻ,
ഫ്രീസ്െഫ്രംസ്, ജംപ്കട്ട്, സ്പ്ലിറ്റ് സ്ക്രീൻ, ഡച്ച് ആംഗിൾ,
േക്ലാസ്സപ്പ്, ട്രാക്കിങ്, േഷാട്ട്, േസ്റ്റാപ്പ്േമാഷൻ, ആനിേമ�
ഷൻ എങ്ങെന സിനിമയുേടതായ എല്ലാം ഒന്നിക്കുന്ന
സിനിമ.

അ  യ് േവയി േവയിയുെട ചിത്രം (Drawing on paper).

െവർേത്താവിെന്റ ‘ഫാക്ടറി ഓഫ് ഫാക്ട്സി’ (Factory of
Facts)3 ൽ നിന്നു പുറത്തുവന്ന സിനിമകെള ഓർമ്മിപ്പി�
ക്കുന്ന തരത്തിലായിരുന്നു അയ് േവയി േവയിയുെട പരീ�
ക്ഷണ ചിത്രങ്ങൾ. രണ്ടുേപരുെടയും കലാസംരംഭങ്ങൾ
പരീക്ഷണങ്ങളായിരുന്നു. ഭരണകൂടത്താൽ പരീക്ഷിക്ക�
െപ്പട്ടുേപാന്ന കലാപ്രവർത്തനങ്ങൾ. സ്റ്റാലിൻ, സീഗാ
െവർേത്താവ് എന്ന ചലനചിത്രെത്ത ഒരു സ്റ്റിൽ േഫാ�
േട്ടാഗ്രാഫാക്കി മാറ്റി. ഇരുപതു വർഷത്തിേലെറ ചലനം
നിന്നു േപായ ആ സിനിമ മരിക്കുന്നതു് 1954-ലാണു്.

3. The writting of Dziga Vertov: University of California
Press.

കലാകാരൻ അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്താകാനാണു്
ആഗ്രഹിക്കുന്നതു്? ഒരഭിമുഖത്തിൽ അയ് േവയി േവയി
മറുപടി പറഞ്ഞതു് ‘കലാകാരൻ തെന്ന. ൈചനീസ് ഭര�
ണകൂടത്തിെന്റ സമഗ്രാധിപത്യത്തിൽനിന്നു് രക്ഷെപ്പടാ�
നാണു് ഞാൻ ആർട്ടിസ്റ്റായതു്. എല്ലാവർക്കും േവണ്ടതു്
അധികാരത്തിെന്റ പങ്കാണു്. എനിക്കു് അതിൽനിന്നുള്ള
രക്ഷെപ്പടലും’ എന്നായിരുന്നു. എന്നിട്ടയാൾ ഫ്രഞ്ച് ചല�
ച്ചിത്രകാരൻ െഗാദാർദിെന്റ സംസാരൈശലിെയ ഓർ�
മ്മിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ തുടർന്നു പറഞ്ഞു. ‘കല നിർത്തി
രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ശ്രദ്ധ േകന്ദ്രീകരിക്കുക അെല്ലങ്കിൽേവ�
ണ്ട, കലെയ രാഷ്ട്രീയമാക്കുക.’

അയ് േവയി േവയിയുെട ഒരു സിനിമയുെട േപര് ‘Feng
Zhenghu വീട്ടിേലക്കു തിരിച്ചുവരുന്നു’ എന്നാണു്. േടാ�
ക്കിേയാ അന്തർേദശീയ വിമാനത്താവളത്തിൽ നൂറു
ദിവസേത്തക്കു് കുടുങ്ങിേപ്പായ ഒരു ൈചനക്കാരെനക്കു�
റിച്ചാണു് സിനിമ. അയാൾ ൈചനയിേലക്കു്, സ്വന്തം
വീട്ടിേലക്കു് മടങ്ങിവരാൻ ശ്രമിക്കുേമ്പാെഴാെക്ക നിയ�
മക്കുരുക്കിൽ െപട്ടുേപാകും. അഴിമതിയുെടയും ഫയലു�
കളുെടയും ബൂട്ടുകളുെടയും മിശ്രിതം ഒരു ചുഴി നിർമിക്കും.
അയാളാ ചുഴിയിൽ വിഴും. എട്ടുപ്രാവശ്യം അയാളാ ചു�
ഴിയിൽ വീണിട്ടുണ്ടു്. ഒടുവിൽ അയാൾ വീട്ടിെലത്തുന്ന�
താണു് ശുഭപര്യവസായിയായ അയ് േവയി േവയിയുെട
സിനിമ.

Feng Zhenghu-വിെന മാത്രമല്ല, പുത്തൻ നഗരസൗധ�
ങ്ങൾ. േറാഡുകൾ, ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ, നദികൾ,
ആശുപത്രികൾ, സിനിമാശാലകൾ, ഭക്ഷണസംസ്കരണ�
ശാലകൾ, ൈലബ്രറികൾ, സ്കൂളുകൾ എന്നിവെയയും ചു�
ഴി വിഴുങ്ങാറുണ്ടു്.

എെന്ന െബയ്ജിങ്ങിെല ഒരു യൂണിേവഴ് സിറ്റി, ഗ്രാേജ്വ�
റ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്കു് ക്ലാെസടുക്കുവാനായി വിളിച്ചിരുന്നു.
ഞാൻ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത
ഒരാളായതുെകാണ്ടു് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ എനിെക്ക�
േപ്പാഴും ഒരുതരം അപകർഷതാേബാധം ഉണ്ടായിരു�
ന്നു. ഞാനവേരാടു് പറഞ്ഞു. ഒരു ബസ്സ് വാടകെക്കടുത്തു്
ഞാൻ വിദ്യാർഥികെള അതിലിരുത്തി പഠിക്കുകയും പഠി�
പ്പിക്കുകയും െചയ്യാം. യൂണിേവഴ് സിറ്റി അതിനു് സമ്മതി�
ച്ചു. ഞാനും എെന്റ വിദ്യാർഥികളും െബയ്ജിങ്ങിെലങ്ങും
പതിനാറു ദിവസം ആ ബസ്സിൽ സഞ്ചരിച്ചു. പഠന സമ്പ്ര�
ദായം, ബസ്സിനു് മുന്നിൽ ഒരു വീഡിേയാ ക്യാമറ ഘടിപ്പി�
ച്ചു െകാണ്ടായിരുന്നു. പതിനാറു ദിവസംെകാണ്ടു് നൂറ്റമ്പ�
തു മണിക്കൂർനീണ്ട െബയ്ജിങ്ങിെന്റ ദൃശ്യഭൂപടം ഞങ്ങൾ
േരഖെപ്പടുത്തി. ഷൂട്ടിങ്ങിെന്റ സമയത്തും അതിനു േശഷ�
വും നഗരം മാറിയിരുന്നു. പലതും അപ്രത്യക്ഷമായി. നഗ�
രത്തിെന്റ പൂർണ ചിത്രം വീഡിേയായിൽ മാത്രമായി.
ഗ്രാമനഗരങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയേകന്ദ്രങ്ങൾ, ടിയാനൻെമൻ
സ്ക്വയർ എന്നിവ കടന്നു് ഉരുക്കു നഗരത്തിെലത്തി നിൽ�
ക്കുന്ന െബയ്ജിങ്ങിെന്റ ഭൂപടം. സ്ഥലങ്ങെളെയല്ലാം
കൂട്ടിയിണക്കി നൂറ്റമ്പതു് മണിക്കൂറിൽനിന്നു് പത്തു് മണി�
ക്കൂർനീണ്ട ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി.

സീഗാ െവർേത്താവ്.

അത്യന്തസൂക്ഷ്മമായ കരവിരുതു് ആവശ്യെപ്പടുന്ന കല�
യാണു് േപാർസൈലൻ നിർമാണം. േപാർസൈലൻ
എന്നാൽ ചീനപ്പിഞ്ഞാണം എന്നു് മലയാളത്തിൽ അർ�
ത്ഥമുണ്ടു്. തെന്റ മിക്കവാറും അടഞ്ഞ കണ്ണുകൾെകാണ്ടു്,
കൃത്യത ഒരായുധമാക്കി ചീനക്കളിമണ്ണിൽ ൈചനക്കാ�
രൻ നൂറ്റാണ്ടുകൾെകാണ്ടു് േനടിെയടുത്ത ൈവദഗ്ദ്ധ്യ�
മാണു് േപാർസൈലൻ കല. ഇന്നെല വാങ്ങിയ െമാ�
ൈബൽേഫാൺ ഇന്നു് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ,
അതു് നിശ്ചയമായും േപാർസൈലൻ ൈചനാ നിർമ്മി�
തമായിരിക്കും എന്നു് പറയുന്നതിേലക്കുള്ള ൈചനക്കാ�
രെന്റ കൃത്യത തിരിയാൻ തുടങ്ങുന്നതിനു് മുൻപുള്ള നൂറ്റാ�
ണ്ടുകളാണു് അതിെന്റ ചരിത്രം. ൈചനക്കാരൻ ഇന്നു്
അല്പായുസ്സുള്ളതു മാത്രേമ ഉണ്ടാക്കൂ എെന്നാരു പുതുെമാ�
ഴിയുണ്ടു്. േപാർസൈലൻ മണ്ണിനടിയിൽ േപാലും നൂ�
റ്റാണ്ടുകൾ കിടക്കും നശിക്കാെത, ൈചനക്കാരെന്റ കുറു�
കിയ ൈകവിരലുകളുെട പ്രകാശം കാണിച്ചുതരാനായി.

െചയർമാൻ മാേവാ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു: “ഞാൻ സൂര്യ�
നാണു്. ൈചനയുെട െതാണ്ണുറുേകാടി ജനങ്ങൾ എനി�
ക്കുേനെര തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂര്യകാന്തിപ്പൂക്കളും”.

പൂക്കളാെണങ്കിൽ വിത്തുകളുണ്ടാക്കാെത തരമില്ലേല്ലാ.
ആയിരത്തി അറുന്നൂറു് േപാർസൈലൻ കരകൗശല
വിദഗ്ദ്ധർ രണ്ടുവർഷംെകാണ്ടു് പണിെയടുത്തു് നിർമ്മി�
ച്ച േകാടികൾ എണ്ണം വരുന്ന േപാർസൈലൻ സൂര്യ�
കാന്തി വിത്തുകൾ, അയ് േവയി േവയി ഗ്യാലറിയിൽ
പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

2010-ൽ ആയിരക്കണക്കിനു് പുഷ്പങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു വിരി�
യിക്കാൻ െകല്പുള്ള സൂര്യകാന്തി വിത്തുകൾ (േപാർസ�
ൈലൻ നിർമ്മിതം) ലണ്ടനിെല േടറ്റ് േമാേഡണിൽ
(Tate Modern) പ്രത്യക്ഷെപ്പട്ടു. എന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിലും
വിസ്മൃതിയിലുമായിരുന്ന ൈചനയിെല കരകൗശലക്കാർ
ഓേരാവിത്തുകളിലും സൂക്ഷ്മമായി പണിെയടുത്തു് നിറം�
െകാടുത്തിരുന്നു.

“േടറ്റ് േമാേഡണിെല, വിശാലമായ ടർൈബൻ ഹാളി�
േലക്കു വരൂ.” അയ് േവയി േവയി ക്ഷണിച്ചു.

“ആർക്കും വരാം. വന്നു കാണാം. സൂര്യകാന്തി വിത്തുകളു�
െട െകാച്ചു സമുദ്രത്തിൽ നീന്തിത്തുടിക്കാം. വരൂ.”

ശരത്കാലം: ജർമനി
െനരൂദയുെട ഒരു കവിതയിെലന്നേപാെല4 വൃക്ഷങ്ങൾ
സ്വർണ്ണനാണയങ്ങൾ െപാഴിച്ചു് നഗ്നരായി നില്ക്കുന്ന മുൻ�
കവാടം കടന്നുേവണം ദുരന്ത നിർമ്മിതം എന്നേപാെല
േതാന്നിക്കുന്ന മ്യൂസിയത്തിെലത്താൻ. എെന്റ കൂെടയു�
ണ്ടായിരുന്ന ഹംേഗറിയൻ ചലച്ചിത്രകാരൻ മരങ്ങൾക്കി�
ടയിൽ സംശയിച്ചുനിന്നു. മ്യൂസിയത്തിനകത്തു് അയ് േവ�
യി േവയിയുെട കലയുണ്ടു്. ‘ഇന്നെലയും വന്നതേല്ല ഇവി�
െട?’ അയാൾ േചാദിച്ചു.

4. Pablo Neruda: On the Heights of Machu Picchu.

എെന്റയുള്ളിൽ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നിരുന്ന മനുഷ്യ�
മുഖങ്ങളിെലാന്നു് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ബൾബിെന്റ െവളിച്ച�
ത്തിൽ െതളിഞ്ഞു. ആ മുഖം എെന്റ കൗമാരകാലെത്ത
പരിചയക്കാരേന്റതാണു്. പ്രതാപൻ എന്നു േപരുള്ള
സാധാരണക്കാരെന്റ.

ആലപ്പുഴക്കനാലുകളിെല പായലുകെളത്തുരത്തി, രണ്ടു
പാലങ്ങൾക്കിടയിലൂെട ഒരു നവജാതശിശുവിെനേപ്പാ�
െല ഒരു വഞ്ചി. അതിൽനിറെയ കരിവീട്ടിയുെട ശരീര�
മുള്ള മുക്കുവരും, കയറുെതാഴിലാളികളും. അമരത്തിനടു�
ത്തു് ചുവപ്പുെകാടിയുമായി പ്രതാപൻ. വഞ്ചിയിൽ നിന്നു്
മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ തുടങ്ങി.

“ഈെയേമ്മസ് , ഏേക്കജീ, സുന്ദരയ്യാ സിന്ദാബാദ്”! പ്ര�
താപെന്റ ഒച്ച എനിക്കു് േവറിട്ടു േകൾക്കുവാൻ കഴിയുമാ�
യിരുന്നില്ല ആ ശബ്ദേലഖനത്തിൽ.

പിന്നീടു് പ്രതാപൻ പാർട്ടി മാറി, നക്സൈലറ്റായി. ഇല�
ക്ട്രിക് ബൾബ് അണഞ്ഞു് വീണ്ടും െതളിഞ്ഞേപ്പാൾ കാ�
ണാനായി, പ്രതാപൻ ശാസ്തമംഗലം ക്യാമ്പിൽനിന്നു് �
വരുന്നു.

“കിലുങ്ങുന്ന െനഞ്ചു് േപാക്കറ്റടിച്ചു േപാകാെത െപാത്തി�
പ്പിടിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ഒരു കണ്ണു് തകർന്നിട്ടുണ്ടു്. േനാട്ടം ചിതറുന്നു�
ണ്ടു്.”5

5. െക.ജി.എസ്സ്.: േഫാസിൽ.

ബൾബ് അണഞ്ഞു. വീണ്ടും െതളിഞ്ഞതു് ഒരു െപട്ടിക്ക�
ടയുെട മുന്നിലാണു്. അവിെട നില്പുണ്ടു് പ്രതാപൻ. പഴയ
ഒരു െകാടി കടയ്ക്കുമുന്നിൽ ചാരിെവച്ചിട്ടുണ്ടു്. മലിനവസ്ത്രം.
ചിതറിയ നര, മീനച്ചൂടിൽ വിയർത്തുനില്ക്കുന്ന അയാൾ
െപപ്സിേക്കാള കുടിക്കുന്നു.

മ്യൂസിയത്തിൽനിന്നു് പുറത്തു കടക്കുേമ്പാൾ ഞാൻ ഹം�
േഗറിയൻ സംവിധായകേനാടു പറഞ്ഞു. നാെള ൈവകു�
േന്നരമാണു് ഞാൻ ഇന്ത്യയിേലക്കു് തിരിച്ചുേപാകുന്നതു്.
അതിനു മുൻപു് മ്യൂസിയം തുറക്കുേമ്പാൾത്തെന്ന വരാം.
അയ് േവയി േവയിെയ ഒന്നുകൂടി കാണുവാൻ.

□

3

https://en.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Antonioni
https://en.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Antonioni
https://en.wikipedia.org/wiki/Ai_Weiwei
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Bresson
https://en.wikipedia.org/wiki/Dziga_Vertov
https://en.wikipedia.org/wiki/Dziga_Vertov
https://en.wikipedia.org/wiki/Feng_Zhenghu


മധുസൂദനൻ

ആലപ്പുഴ ജില്ലയിെല കടേലാരപ്രേദശത്തു ജനിച്ചു. തിരുവന�
ന്തപുരം ൈഫൻ ആർട്ട് േകാളജിൽ നിന്നും ബേറാഡയിെല
എം.എസ്. യൂണിേവഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും കലാപരിശീലനം.
ഇേപ്പാൾ സമകാലീനകലയിൽ സാധ്യമാവുന്ന എല്ലാ മാധ്യ�
മങ്ങളും ഉപേയാഗിച്ചു് കലാപ്രവർത്തനം നടത്തുന്നു. കലാ�
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഫിലിം എന്ന മാധ്യമം വിദഗ്ദമായി
ഉപേയാഗിച്ചതിനു് ന്യൂേയാർക്കിെല മ്യൂസിയം ഓഫ് േമാേഡൺ
ആർട്ടിൽ നിന്നു് രണ്ടു തവണ ആദരം. ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’
എന്ന ഇൻസ്റ്റേലഷൻ രണ്ടാമെത്ത െകാച്ചി മുസരീസ് ബിയ�
നാെലയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു. 2015-െല െവനീസ് ബിയ�
നാെലയിൽ ‘മാർക്സ് ആർൈകവ് ’, ‘പീനൽ േകാളനി’ എന്നീ
ഇൻസ്റ്റേലഷനുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടു്. ‘ബയേസ്ക്കാപ് ’ എന്ന
സിനിമക്കു് മൂന്നു് അന്തർേദശീയ പുരസ്കാരങ്ങൾ. ബയേസ്ക്കാപ്
അഞ്ചു സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങളും േദശീയ അവാർഡും േനടി�
യിരുന്നു. ഡൽഹിയിലും േകരളത്തിലുമായി ജീവിക്കുന്നു.



പിൻകുറിപ്പു്

◦ മുപ്പതു മുതൽ നാല്പതു മിനിട്ടിനകം വായിച്ചു തീർക്കാവുന്ന
ഉള്ളടക്കമാണു് സായാഹ്ന പുറത്തിറക്കുന്ന ഈ േഫാൺ
പിഡിഎഫുകളിൽ ഉള്ളതു്. ഇതു വായിക്കുവാനായി ഒരിക്ക�
ലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേറാ െഡസ്ൿേടാപ് ആപ്ലിേക്കഷനുകെളാ
ആവശ്യമില്ല.

◦ ആധുനിക മനുഷ്യെന്റ സന്തതസഹചാരിയായ സ്മാർട്ട്
േഫാണുകളുെട സ്ക്രീനിൽ തെന്ന വായിക്കുവാൻ തക്ക രീ�
തിയിലാണു ഈ പിഡിഎഫുകൾ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നതു്.
േഫാണിെന്റ വീതിക്കു നിജെപ്പടുത്തിയ രീതിയിലാണു് മാർ�
ജിനുകൾ ചിട്ടെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്നതു്.

◦ പിഡിഎഫ് പ്രമാണങ്ങൾ വായിക്കുവാനുള്ള പ്രേയാഗങ്ങൾ
എല്ലാതരം സ്മാർട്ട്േഫാണുകളിലും ഇന്നു ലഭ്യമാണു്. എന്നി�
രിക്കിലും സൗജന്യമായി കിട്ടൂന്ന അേഡാബി അേക്രാബാറ്റ്
റീഡർ ആണു് ഇവയിൽ ഏറ്റവും മുന്തിയതു്. അതുെകാണ്ടു്
അേഡാബി റീഡർ ഇൻസ്റ്റാൾ െചയ്യുകയും അതിൽ ഈ
േഫാൺ പിഡിഎഫുകൾ വായിക്കുകയും െചയ്യുക.

◦ സ്വതന്ത്രപ്രസാധനം ആഗ്രഹിക്കുന്ന/ഇഷ്ടെപ്പടുന്ന ആർ�
ക്കുേവണെമങ്കിലും സായാഹ്നയിലൂെട സ്വന്തം കൃതികൾ
പ്രസാധനം െചയ്യാവുന്നതാണു്. 30 മുതൽ 60 മിനിട്ടു�
കൾക്കകം വായിച്ചുതീർക്കാവുന്ന ഉള്ളടക്കം – കഥകൾ,
അനുഭവക്കുറിപ്പുകൾ, േലഖനങ്ങൾ, അഭിമുഖങ്ങൾ, സിനി�
മാനിരൂപണങ്ങൾ, കവിതകൾ – എന്നു തുടങ്ങി എന്തുേവ�
ണെമങ്കിലും അയയ്ക്കാവുന്നതാണു്. അയേയ്ക്കണ്ട വിലാസം:
<info@sayahna.org>.

◦ പ്രതികരണങ്ങൾ <info@sayahna.org> എന്ന ഇെമയിലി�
േലേയ്ക്കാ, ഈ െവബ് േപജിൽ കമ്മന്റുകളാേയാ േചർക്കുക.
നിർേദ്ദശങ്ങളും വിമർശനങ്ങളും എേപ്പാഴും സ്വീകാര്യമാണു്.
അവ സായാഹ്നപ്രവർത്തകർക്കു് കൂടുതൽ ഉേത്തജനം
നൽകുന്നതാണു്.

സായാഹ്ന ഫൗേണ്ടഷൻ, ജഗതി, തിരുവനന്തപുരം 695014

mailto:info@sayahna.org
mailto:info@sayahna.org
http://www.sayahna.org/?p=531

