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െകാ�ിയ്�് ഒരു മിസ്-ൈഗഡ
ആമുഖം 
മിസ്-ൈഗഡ് ഒരു വഴികാട്ിയല്ല. കെ്ാന്നു തിരുമ്ി 
വീണ്ടുെമാന്് ചുറ്റും ന�ാക്കുവാനറും ന�ർകാഴ്ചയിൽ�ിന്് 
മറഞ്ിരിക്കുന് �ഗരെതെ കാണുവാനമുള്ള 
ആഹ്ാ�മാണത്.
മിസ്-ൈഗഡിൽ എല്ലാ ഉതെരങ്ങളുമില്ല, എവിെെ 
ന�ാകണെമനന്ാ എന്തുെെയ്യണെമനന്ാ അത് 
�ിർനദേശിക്കുന്ില്ല. െില സഹായങ്ങൾ, െില നൊദ്യങ്ങൾ, 
െില �ിരീക്ഷണങ്ങൾ - അത്രമാത്രറും;  ബാ�ിയുള്ളവ �ിങ്ങൾ 
െെയ്യുെമന്ാണ് അതിെറെ പ്രതീക്ഷ. 
ആർട്ിസ്റ് വി�ിൻ ധനർധരെറെയുറും (നകരളറും) കയൂനററ്റർ 
സുമിത്ര സുന്ദറിെറെയുറും (ബാറുംഗ്ലൂർ) നമൽന�ാട്തെിൽ അഞ്ചു 
യുവകലാകാരന്ാരാണ് മട്ാനചേരിയുെെയുറും ന�ാർട്് 
െകാ�ിയുെെയുറും ഈ മിസ്-ൈഗഡ് തയ്യാറാ�ിയത്. 
െകാ�ിയിെല ജല�ാതകെളക്കുറിച്റും, അവയുെെ ഒഴുകാെത 
െകട്ി�ിെക്കുന് അവസ്ഥെയയുറും പ്രസക്ിെയയുറും �റ്റിയുറും  
വി�ിൻ െെയ്ിട്ടുള്ള പ്രവർതെ�ങ്ങൾ തെന് െകാ�ിയുെെ 
ജല�ാതകെളക്കുറി�് അ�രിെിതമായ രീതികളിൽ  
െിന്ിക്കുന് ഒരു മിസ്-ൈഗഡാണ്. 
http://uruartharbour.com/work/vipin-dhanurdharan-petrichor/

അമൽ ൈ�ലി, കുഞ്ിക്കുട്ൻ �ാരായണൻ, മന നമാഹൻ 
�ള്ളിവാതു�ൽ , സ്ിജ വിജയൻ, റിഥുൻ മന�ാഹർ 
(എല്ലാവരുറും ആർഎൽവി സറുംഗീതകലാവിദ്യാലയതെിെല 
വിദ്യാർത്ികൾ) - അഞ്ചുന�രുറും ഈ പ്രനദശതെിെറെ വിവിധ 
മുഖങ്ങനളാൊണ് പ്രതികരി�ത്. അവരുറും ഈ ഇെങ്ങെള 
വീണ്ടുറും കെടെത്തുകയായിരുന്നു; അവരുെെ യാത്രകൾ സ്ന്റും 
കലാസൃഷ്ികളിൽ പ്രതി�ലിക്കുന്നുടെ്.
മിസ്-ൈഗഡ് എന് ആശയറും വികസിപ്ിെ�ടുതെത് യു 
െകയിെല കലാകാരന്ാരുെെ ൈററ്റ്സ് & ൈസറ്റ്സ് 

http://uruartharbour.com/work/vipin-dhanurdharan-petrichor/
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(സ്റീ�ൻ നഹാഡ്ജ്, �ിൽ സ്ിതെ്, ൈസമൺ ന�ഴ്സിനഗറ്റി, 
കാതെി െർണർ) എന് ഒരു കൂട്ായ്മയാണ്. ഞങ്ങളുനെത് 
കലാപ്രകെ�തെിെറെ �ശ്ാതെലമാണ്. ഞങ്ങളുെെ 
മ�സ്ിൽ �െക്കുന്യാൾ/വായിക്കുന്യാൾ കലാപ്രകെ�റും 
�െത്തുന്യാളാകുന്നു. 2003, 2006, 2018 എന്ീ വർഷങ്ങളിൽ  
സ്ന്മായി മിസ്-ൈഗഡുകൾ സൃഷ്ി�നപ്ാൾ ഞങ്ങൾ 
കൂടുതലായുറും വാക്കുകളാണ്  ഉ�നയാഗി�ത്; വാക്കുകൾക്കുചുറ്റും 
ന�ാനട്ാഗ്ാഫുകൾെകാടെ് ഒരു െകാളാഷ് ഉടൊക്കുവാ�ായി 
ഞങ്ങൾ ഡിൈസന�ഴ്സായ നൊണി വീവറുമായുറും സ്റ്റുവർട്് 
ക്രൂസുമായുറും സഹകരിക്കുകയുറും െെയ്തു. ന�ാനട്ാഗ്ാഫുകൾ 
എടുതെത് ഞങ്ങളുെെയുറും ഡിൈസന�ഴ്സിെറെയുറും 
നശഖരതെിൽ�ിന്ാണ്.  
http://mis-guide.com/ws/about.html

എന്ാൽ നകരളതെിൽ�ിന്നുള്ള, വിഷ്ൽ ആർെ്സിൽ 
�രിശീല�റും ന�െിയ ഈ കലാകാരന്ാർ തികച്റും വ്യത്യസ്തമായ 
രീതിയിലാണ് പ്രവർതെി�ത്. അവർ അെിസ്ഥാ��രമായി 
പ്രതികരി�ത് ബിറുംബങ്ങളിലൂെെയാണ്. ഇത് മിസ്-ൈഗഡിെ� 
പു�ർവിെിന്�തെി�് നപ്രരിപ്ിച് - �ശ്ാതെലസറുംബന്ധമായുറും 
െെയ്യുന് രീതിെയക്കുറിച്റും. മിസ്-ൈഗഡ് രീതി ഇന്്യയിൽ 

ഏതുതരതെിലാവറും ഉരുതെിരിയുക? �മു�റിയാവന്നതാ �ാറും 
സന്ദർശിക്കുന്നതാ ആയ ഒരു �ഗരതെിെറെ സതെയിനല�് 
�െമ് ഉണർത്തുവാൻ ഒരു ബിറുംബെതെ �മു�് ഏതുതരതെിൽ 
ഉ�നയാഗെപ്ടുതൊറും?  
എെറെ ഈ കുറിപ്പുകൾ വാക്കുകൾെകാണ്ടുള്ള ഒരു 
വാതായ�മാകണറും എന്ാണ് ഞാൻ ഉനദേശിക്കുന്ത്. 
ഈ ബിറുംബങ്ങൾ എന്ിന�ാൊണ് നെർത്തുെവ�െപ്ട്ിട്ടുള്ളത് 
എന്ത് മ�സ്ിലാക്കുവാനള്ള ഒരു മാർഗ്റും; െകാ�ിയുെെ 
�ാതകളിെലാന്ിൽ �ിങ്ങൾ �ിൽക്കുന്ാൾ �ിങ്ങളുെെ 
ഇെറും ഏതാെണന്് െിന്ിച്തുെങ്ങുവാനള്ള ഒരു െവിട്ടു�െി. 
ബി�ാെലയുെെ പുതിെയാരു എഡിഷൻ ഇതൾവിെർന്നുതുെങ്ങിയ 
സമയതെ്, 2018െറെ അവസാ��ാളുകളിലാണ് ഈ കുറിപ്പുകൾ 
നമൽപ്റഞ് അഞ്ചു കലാകാരന്ാരുെെ ന�തൃത്തെിൽ �െന് 
�ല കാൽ�െയാത്രകളിലൂെെയുറും, സറുംഭാഷണങ്ങളിലൂെെയുറും, 
അന�്ഷണയാത്രകളിലൂെെയുറും വികാസറും പ്രാ�ി�ത്. 
ബിറുംബങ്ങളുറും സ്ഥലങ്ങളുറും ബി�ാെല തെന്യുറും തമ്ിലുള്ള 
ബന്ധനതൊടുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഭാഗികമാെയങ്ിലുറും ഈ 
കുറിപ്പുകൾ.
കാത്ി ടർണർ, (എക്ിറ്റർ, യു െക)

http://mis-guide.com/ws/about.html
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A Mis-Guide to Kochi
Introduction
A Mis-Guide is not a guide. It is an incitement to look again, to 
rub your eyes and see the city that is hiding in plain sight.

The Mis-Guide does not hold the answers or tell you what to do 
or where to go. It offers some prompts, some questions, some 
observations - and hopes that you will do the rest.

This one has been made for Fort Kochi and Mattancherry by five 
young artists, under the mentorship of artist Vipin Dhanurdharan 
(from Kerala), and curator Sumitra Sunder (from Bengaluru). 
Vipin’s work around Kochi, looking at the waterways, their 
stagnation and significance, itself acts as a kind of Mis-guide, 
thinking about Kochi’s water routes in unfamiliar ways  
http://uruartharbour.com/work/vipin-dhanurdharan-petrichor/

Amal Paily, Kunji Kuttan Narayanan, Manu Mohan Pallivathukkal, 
Smija Vijayan and Rithun Manohar (all students at RLV College 
of Music and Fine Arts) discovered and responded to different 
aspects of the area, rediscovering it for themselves, and 
reflecting their walks in their artworks.

The concept of the Mis-Guide was developed by UK artists’ 
collective Wrights & Sites (Stephen Hodge, Phil Smith, 
Simon Persighetti and Cathy Turner). Our background is in 
performance, and in our thinking, the reader/walker becomes 
the performer. When we made our own Mis-Guides in 2003, 
2006 and 2018, we worked mainly with words, and collaborated 
with designers Tony Weaver and Stuart Crewes to collage 
photographs around them, drawing on our own pool of images, 
and those of the designers.  
http://mis-guide.com/ws/about.html

These Keralan artists, trained in the visual arts, work very 
differently, using images as their primary way of responding. 
This prompts a re-thinking of the Mis-Guide, both in terms of 
context and in terms of method. How does the Mis-Guide form 

http://uruartharbour.com/work/vipin-dhanurdharan-petrichor/
http://mis-guide.com/ws/about.html
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work in India? And how can we use an image to wake us up to 
the city we either know, or visit?

My own text aims to act as a written portal, a way into 
understanding what the images might relate to, and some 
starting points for thinking about your own position, as you 
stand on the street in Kochi. This text was developed out of 
conversations, walks and explorations led by the five artists, in 
late 2018, as the new edition of the Biennale began to unfold. 
The Mis-Guide text, if not the images, is therefore partly a 
response to the relationship between the images, the places, 
and the Biennale itself.

Cathy Turner (Exeter, UK)
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സ്ിജ വിജയൻ
SMIJA VIJAYAN

�ിങ്ങളുെട 
ആളുംതിരക്കുെമവിെട… 
ചായെ�ത്രയാണ്?
െന്ദ്ര�ിലുറും ഒരു മലയാളിയുെെ ൊയ�െയുടൊകുെമന്ാണ് 
െൊല്ല്.
ന�ാർട്്െകാ�ിയിെല്ാടുമുള്ള ൊയ�െകളാണ് സ്ിജെയ 
ആകർഷി�ത്. �ല സമൂഹങ്ങളുറും  കൂട്ിമുട്ടുന് ഇെമാണ് ഓനരാ 
ൊയ�െയുറും -  െിലതിൽ വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങൾ കൂെിന�രുന്നു, 
െിലതിൽ അവർ�ിെയിൽ അദൃശ്യമായ െില നവലികളുയരുന്നു .   
രനമഷ്  െീ സ്റാളിൽ ഞങ്ങൾ ഒത്തുനെർന്നു. 45 വർഷറും  മുൻ�ാണ് 
ഇതിെറെ ഉെമയായ വി.�ി.രനമഷ്  ആലപ്പുഴയിൽ�ിന്് 
വ്യാ�ാരാവശ്യതെി�ായി ഇവിെെെയതെിയത്. മൻ  
െിവിയിൽ രനമഷിെറെ  അഭിമുഖറും ന�ാലുറും വന്ിട്ടുടെ്. 
ഇവിെെ �തി�ാലുതരതെിലുള്ള ൊയ ലഭിക്കുറും - മസാല, 
ഏല�, കരയാമ്പൂ, ഇചേി, കുരുമുളക്, വാ�ില, നൊക്നളറ്റ്, 
സുൈലമാ�ി, ഇചേിപ്പുല്ല്, നകരള , െകാ�ി, �ാരങ്ങ  ഇെതാെ� 
�തി�ാലിൽെപ്ടുറും. തുളസി�ായ ഉടൊക്കുന്െതങ്ങെ�യാണ് 
എന്് �രീക്ഷിച്െകാടെിരിക്കുകയാണ് ഇനപ്ാൾ രനമഷ് .
�ിന്ീെ്  ഞങ്ങൾ നസാളാർ കന�യിൽ  സ്ിജെയ 
കാതെിരുന്നു. ഇവിെെ ൈജവാഹാരമാണ് ലഭിക്കുക. 
അടുത്തുള്ള ബി�ാെല നവദികളിനലക്കുറും െ�റിയിനലക്കുറും 
എത്തുവാൻ സൗകര്യമാണ്. യാത്ര�ിെയിൽ അെല്ലങ്ിൽ 
ചൂെിൽ�ിനന്ാ കലാസ്ാദ�തെി�ിെയിൽ�ിനന്ാ കുറച് 
വിശ്രമറുംനവണെമന്നുനതാന്നുന്ാൾ ഇവിനെെ�തൊൻ 
എളുപ്മാണ്. ‘ എ�ി�് സ്പൂൺ നവണറും’ എന്നു�റയുവാൻ 
സുമിത്ര എെന് �ഠിപ്ിച്.
�ിെന് ഞങ്ങൾ അതി�ടുത്തുള്ള െിപ്പു സുൽതൊൻ 
നഹാട്ലിനല�ാണ് ന�ായത്. െവളുപ്ിന �ാലുമണി�് 
ഇവിെെയാണ് മീൻ�ിെിതെ�ാർ ഒത്തുനെരുക.  വായുവിൽ 
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മസാലമണറും െകാഴുത്തു�ിറഞ്ിരിക്കുന്നു. (‘ഇവർ എല്ലാതെിലുറും 
കറുവാപ്ട്യിടുറും, മീൻകറിയിൽനപ്ാലുറും’). 
െില സ്ഥലങ്ങളിെല െില പ്രനത്യകവിഭവങ്ങൾ 
ഉ�നഭാക്ാ�െള ആകർഷിക്കുന്നുടെ് - ഉദാഹരണമായി 
കായീസിൽ �ല്ല ഇറ�ിന�ാറു കിട്ടുറും. ഗുജറാതെിെതരുവിെല 
മധുര�ലഹാര�െകൾ  സ്കൂൾകുട്ികെളയുറും 
ഗുജറാതെികുടുറുംബങ്ങെളയുറും ആകർഷിക്കുന്നു. െിപ്പു 
സുൽതൊ�ിെല ആവിയിൽനവവി� പുട്് വയർ�ിറയാൻ 
ഉതെമമാണ്.
സുമിത്ര�് ല�ി സ്റാറിൽ കഴി�ാ�ാണ് ഇഷ്റും. സ്ിജ�് 
ശ്രീകൃഷ്ണയിെല പ്രാതലുറും.
ബി�ാെല ബിസി�സ്് വർദ്ിപ്ി�ിട്ടുടെ് . വിലയുറും 
നലശറും കൂെിയിട്ടുടെ്. അതി�ിെയിൽ കുറച് സ്ഥിര�ാർ 
ഇല്ലാതായിട്ടുമുടൊവണറും.
രനമഷിെറെ  ൊയ�െയിൽ ൊയ�് 25 രൂ�.
നസാളാർ കെ�യിൽ ൊയ�് 40 രൂ�.
കബ്ാൾ യാർഡിെല  ൊയ�് 20 രൂ�.
ആസ്ിൻവാൾ ഹൗസിെല ൊയ�് 65 രൂ�.
െിപ്പു  സുൽതൊ�ിൽ ൊയയുെെ വില 6 രൂ�.
�ിങ്ങളുെെ സാന്ിദ്്യറും ഒരു പ്രനത്യക ഇെെതെ 
അെയാളെപ്ടുത്തുന്ത് എങ്ങെ�യാണ്? �ിങ്ങൾ 
ഒരുൊയ�െയിൽ�ിന്് മെറ്റാന്ിനലയ്ക് കൂറുമാറാറുനടൊ? 
�ിങ്ങളുെെ സ്പൂണുകൾ തീർന്നുനവാ?

Where is your crowd…and 
how much is the tea?
They say there is a Malayali teashop on the moon.

Smija became interested in the many teashops around Fort 
Kochi, and the ways in which different teashops become 
meeting points for various communities, where some merge, 
and where some meet an invisible barrier.

We met at the Ramesh Tea Stall. The owner, V. P. Ramesh, 
came here from Alapuzha for business 45 years ago. He was 
even interviewed on TV-Man. There are 14 types of tea here, 
including masala, cardamom, grampoo, ginger, pepper, vanilla, 
chocolate, suleimani, lemon grass, kerala, kochi, lemon. He’s 
currently researching how to make basil tea. 

We wait for Smija later in the Solar Café, serving organic food, 
and convenient for the nearby Biennale venues and for the 
ferry. A place to come when you need a rest from art viewing or 
travelling or the heat. Sumitra teaches me the phrase ‘I am out 
of spoons’.

Then we go to the nearby Tippu Sultan Hotel. This is where the 
fishermen gather at 4.00 a.m. You can get a good meal here 
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to last through a day at sea. The air is thick with spices (‘These 
guys put cinnamon in everything, even fish curry’).

Specialities in particular places attract the customers – 
erachichoru (meat in rice) is served at the Kayees Hotel, for 
instance. The sweet shops in Gujurathi Street attract the school 
kids and Gujurathi families. Steamed ‘puttu’ at the Tippu Sultan 
make good, filling food.

Sumitra likes to eat at the Lucky Star. Smija likes the Sree 
Krishna for breakfast.

The presence of the Biennale is good for business. There has 
been a small rise in prices. Perhaps a few customers have been 
tidied away in the process.

Tea at the Ramesh costs 25 rupees.

Tea at the Solar Café costs 40 rupees.

Tea in Cabral Yard costs 20 rupees.

Tea at Aspinwall House costs 65 rupees.

Tea at Tippu Sultan costs 6 rupees.

How does your own presence mark out a space? Do you drift 
between tea shops? And are you out of spoons?
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...different teashops become meeting points  
for various communities, where some merge, 
and where some meet an invisible barrier.
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മനു േമാഹൻ പ�ിവാതു�ൽ
MANU MOHAN PALLIVATHUKKAL

േരേതരൂപർ
�തിന�ഴാറുംനൂറ്റാടെിെല ന�ാർച്ഗീസ് അധി�ിനവശകെര  
ഡച്കാർ നതാൽപ്ി�നപ്ാൾ അവർ സ്ന്റും സ്ാദ്യെമല്ലാറും 
മതിൽെ�ട്ടുകൾക്കുള്ളിൽ സൂക്ഷി�ിട്ാണ് െകാ�ി വിൊൻ 
തു�ിഞ്ത്. ഈ മതിൽെ�ട്ടുകൾ�ിെയിെല ഇടുക്കുകളിൽ 
അവർ ആഫ്ി�ൻ അെിമകെള െകാന്്  അവരുെെ 
മൃതശരീരങ്ങളുറും െവച്ന�ായി - മരണതെിലുറും സ്ാദ്യതെിന 
കാവൽ�ിൽക്കുവാൻ . മരിച് �ാന്നൂറുെകാല്ലറും കഴിഞ് രടെ്  
അസ്ഥികൂെങ്ങൾ നറാസ്  സ്്ീറ്റിെല ഒരു ചുമരി�ിെയിൽ�ിന്്  
ലഭിക്കുകയുടൊയി. മറ് െില ശരീരങ്ങൾ �ിധിെയാെൊപ്റും 
മരച്വടു കളിലാണ് കുഴി�ിട്ത്.
 ‘കാപ്ിരികൾ’ എന്ാണ് ഇവർ അറിയെപ്ട്ിരുന്ത്. 
അവിശ്ാസി എന്ർത്റുംവരുന് ആഫ്ി�ൻ �ദമായ 
‘കാ�ിർ’ എന്തിൽ �ിന്ായിരി�ണറും കാപ്ിരി എന് 
വാക്കുടൊയത്. െകാല്ലെപ്ട് ഈ അെിമകൾ നപ്രതങ്ങളായിമാറി 
എന്ാണ് വിശ്ാസറും; ഇനപ്ാഴുറും അവെയ ആരാധിക്കുന്നുടെ്.  
െിലർ െില പ്രനത്യക ആൽമരറും അെല്ലങ്ിൽ മാവമായി 
ബന്ധെപ്ട്ിരിക്കുന്തുെകാടെ്  ആ മരങ്ങെള കാപ്ിരിമരറും 
എന്നുറും വിളിക്കുന്നുടെ്.
െവളുതെവാവദിവസറും കാപ്ിരിമുതെപ്ൻ നകാട്ടുറും സൂട്ടുറും 
ധരി�് െങ്ങലകിലു�ി വരാറുടെനത്ര . വഴിെതറ്റിയ മനഷ്യെര  
അനദേഹറും െിലനപ്ാൾ വീട്ിെലതെി�ാറുടെ്. െിലനപ്ാൾ 
മതിലിനമുകളിലിരുന്് കള്ളുകുെി�് ഉറെ� �ാടുന്നു. 
െിലനപ്ാൾ അനദേഹതെിെറെ ചുരുട്ിെറെ ക�ൽെവളി�റും 
മാത്രനമ കാണാ�ാകൂ. �ലനപ്ാഴുറും കാപ്ിരി�ായി കള്ളുറും പുട്ടുറും 
�ീ�ിെവ�ാറുടെ്. സിഗരറ്റുംഇഷ്മാണ്.
മന നമാഹൻ തെറെ െല�ിത്രതെിനനവടെി �ല 
െരിത്രകാരന്ാെരയുറും കണ്ടു സറുംസാരിച് എങ്ിലുറും 
സ്കാര്യ ആരാധ�ാസ്ഥലങ്ങൾ കെടെതെിയത് �ലരുറും 
�റഞ്ാണ്. മട്ാനചേരിയിെല അത്ര സ്കാര്യമല്ലാതെ രടെ് 
കാപ്ിരിനക്ഷത്രങ്ങളിനല�് അനദേഹറും ഞങ്ങെള െകാണ്ടുന�ായി. 
വഴിവ�ത്തു തെന്യായിരുന്നു രണ്ടുറും; അലങ്ാരങ്ങനളാ 
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എഴുത്തുകനളാ ഉടൊയിരുന്നുമില്ല. മുകളിൽ വഴി�ാടു 
സാധ�ങ്ങൾ സമർപ്ിക്കുവാനറും താെഴ വിളക്കുെവക്കുവാനറും 
ഇെമുടെ്. ഒരിെതെ് ഒരു�ാളിനകരറും മാത്രറും കണ്ടു, മനറ്റതിൽ 
പൂ�ളുറും. അടുതൊനരാ  വന്നുന�ായതിെറെ ലക്ഷണമായി 
ഒരു െമഴുതിരി കത്തുന്നുടൊയിരുന്നു. രടെിെത്തുറും െമഴുക് 
ഉരുകിെയാലിച്കിെന്ിരുന്നു.
കാലങ്ങളായുള്ള സാറുംസ്ാരിക ബഹുസ്രതയാണ് 
ന�ാർട്്െകാ�ിയുെെ മുഖമുദ്ര എങ്ിലുറും, െിലെരങ്ിലുറും എന്നുറും 
അ�്യരായിരുന്നു, അവിശ്ാസികളായിരുന്നു, െിലനപ്ാെഴാെ� 
മനനഷ്യതരർ ന�ാലുമായിരുന്നു എന്ാണ് ഈ െരിത്രറും 
�െമ് ഓർമ്ിപ്ിക്കുന്ത്. അലിഞ്ഞുനെരാതെ ഒരു 
െരിത്രറും മറ്റാർ�ാണുള്ളത് ? മറ്റാെരാെ�യാണ് ഇവിെെ 
അദൃശ്യരായവർ?
�ിങ്ങൾ ഒരു നപ്രതമാെണന്് കരുതുക. അദൃശ്യ�ായുറും 
ആരാലുറും ശ്രദ്ി�െപ്ൊെതയുറും ഇരിക്കുന്തിെറെ അർത്തലറും 
എന്ായിരിക്കുറും? െതരുവകളിൽ �ിങ്ങളുെെ സാന്ിധ്യറും  �ിങ്ങൾ 
ഏതുവിധതെിൽ അെയാളെപ്ടുത്തുറും?
മന നമാഹെറെ വീഡിനയാ  
കാണുന്തി�്, ദയവായി  
QR നകാഡ് സ്ാൻ െെയ്യുക:

Ghost people
Defeated by the Dutch, the 17th century Portuguese colonisers 
walled up their treasures for safekeeping, as they prepared to 
leave Kochi. Seated within these wall niches, they also placed 
the bodies of murdered African slaves, required to guard the 
wealth in death. Two skeletons were found within a wall on 
Rose Street, four hundred years after they died. Others were 
buried with treasures underneath the roots of trees.

These people were known as the ‘Kappiri’, a word probably 
based on the Arabic ‘kafir’ indicating a ‘non-believer’. These 
murdered slaves were believed to have become ghosts, and 
are still worshipped as spirits. Some are identified with particular 
banyan or mango trees, known as ‘Kappiri trees’.

At full moon, they say Kappiri Muthappan (grandfather) can be 
seen dressed in a suit and rattling his chains. He sometimes 
appears to guide a lost person home. Sometimes he sits on the 
wall at night singing and drinking toddy. Sometimes you just 
see the light of his cigar. Toddy and puttu are often left for the 
Kappiri. He likes a cigarette as well.

Manu Mohan interviews historians in his film, but discovered 
private shrines by word of mouth, and on foot. He took us to 
two of the more public Kappiri shrines in Mattancherry, both 
unmarked by any ornamentation or inscription, both on street 
corners. A space for fire below, for offerings above.  
One contained just a coconut. The other, flowers. A candle was 
burning, testament to recent attention. Both were laced with 
candle wax.

Fort Kochi is known for its longstanding cultural pluralism, but 
this history reminds us that some were always outsiders, non-
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believers, even non-people. Who else has a history that does 
not fit? Who else is invisible here?

Imagine you are a ghost. What does it mean to be unseen or 
unnoticed? How do you mark the streets with your presence?

To watch Manu Mohan’s video,  
please scan the QR code:

അലിഞ്ഞുേചരാത് ഒരു 
ചരിത്രം മറ്റാർ�ാണു�ത്? 
മറ്റാെരാെ�യാണ് ഇവിെട 
അദൃശ്യരായവർ?
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അമൽ ൈപലി
AMAL PAILEY

ഉറപ്ില്ാത് െക�ിടങ്ങൾ
ന�ാവാൻ ഒരു കാരണമില്ല എന്തുെകാടെ് �ിങ്ങൾ ഒരി�ലുറും 
സന്ദർശി�ാതെ ഇെങ്ങൾ ഏെതാെ�യാണ്?
ആ നൊദ്യറും അമൽ തനന്ാടുതെന് നൊദി�നപ്ാൾ 
എതെിന�ർന്ത് മട്ാനചേരി�ടുത്തുള്ള മഹാജ�വാെിയിലാണ്.
അമൽ തെറെ കാൽ�െയാത്രകൾ  അെയാളെപ്ടുത്തുന്ത് 
ബിറും ബസ്ിഷ്ികളിലൂെെയാണ്; അനദേഹതെിെറെ 
ബിറുംബങ്ങളിലധികവറും മനഷ്യരുനെതാണ്. ഒരു നദശറും 
എന്ി�ാലാണ് സൃഷ്ി�െപ്ട്ിട്ടുള്ളത്? മനഷ്യനരാ അനതാ 
െകട്ിെങ്ങനളാ? െകട്ിെങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളവയാെണന്് 
�ിങ്ങൾ �റയുന്നുനവാ? തീർ�യാനണാ? 
മരറുംെകാണ്ടുള്ള കഴുന�ാലുകളുറും ഉതെരങ്ങളുറും നെർത്തു�ിർമ്ി�  
നമൽക്കൂരയുെെ ന�ാനട്ാ അമൽ �കർതെി. ഉറ�താെണങ്ിലുറും 
അതിനറെതായ രീതിയിൽ നലാലവറും അ�ശ്രവറും. 
ശ്രീമഹാനദവിനക്ഷത്രതെിെല �വരാത്രി ആന�ാഷതെിനനവടെി 
വഴിയിൽ െകട്ിയുടൊ�ിയ ഒരു �ന്ലുറും അമൽ �കർതെി. 
അതുറും ഒരു താത്കാലിക �ിർമ്ിതിയാണ്.
െില വീടുകൾ�്  നകടു�ാടുകൾ തീർ�ലുറും മാറ്റിപ്ണിയലുറും 
അത്യാവശ്യമാണ്. ആകാശവറും ഭൂമിയുറും കാണാൻ സാധിക്കുന് 
തരതെിൽ �ണിത ഒരു െകട്ിെതെിൽ �ല കുടുറുംബങ്ങളുറും ഒന്ിച് 
താമസിക്കുന്നുടെ് മഹാജ�വാെിയിൽ. തീെര ഉറപ്ില്ലാതെ ഒരു 
െകട്ിെമാണത്; മഴ അതിെ� കുറച്കൂെി നമാശമാ�ിയിട്ടുമുടെ്. 
�ഴയതാണ്, എങ്ിലുറും അതിലൂെെ അപ്പുററും കാണാ�ാവറും 
ഇനപ്ാൾ.
�ിങ്ങൾക്കുചുറ്റും ഏെതാെ� ഉറപ്ില്ലാതെ െകട്ിെങ്ങളുറും 
താത്കാലിക �ിർമ്ിതികളുറും കാണാ�ാവന്നുടെ്? 
�ിങ്ങൾ ഏതുതരതെിലുള്ള താത്കാലിക 
�ിർമ്ിതിയാവറും താത്�ര്യെപ്ടുക? ഏതുതരതെിലുള്ള 
താത്കാലിക�ിർമ്ിതിയാണ് �ിങ്ങൾ?
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Fragile Buildings
What are the places you never visit because you have no 
reason to go there?

Amal asked himself that question and found himself in 
Mahajanavadi, near Mattancherry.

Amal archives his walks by making images, and many of 
his images are of people. What makes a place? People or 
buildings? The buildings are permanent, you say? Are they?

Amal photographed scaffolding, made of wooden poles bound 
together. Solid, yet in its own way, delicate and temporary. 
He also photographed a canopy, set up in the street, for 
the Navarathri festival at the Sri Mahadevi Temple. Another 
temporary structure.

Some of the houses here are in desperate need of repair 
or replacement. In Mahajanavadi, multiple families live in a 
building through which one can see the sky and the ground. It 
is a fragile structure, weakened further by the rains. It is old, but 
one can see through it now.

What fragile or temporary structures can you see around you? 
What kind of temporary structure might you build? What kind of 
temporary structure are you?
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What kind of temporary  
structure are you?
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റിഥുൻ മേ�ാഹർ
Rithun Manohar

വീടേ�വേഷണം
ബി�ാെലയുെെ വിളിനകട്് െകാ�ിയിനല�് മാറിതൊമസി� ഒരു 
കലാകാര�ാണ് റിഥുൻ .
വാെക�് ഒരു സ്ഥലമന�്ഷി�് റിഥുൻ തെറെ ൈബ�ിൽ 
എല്ലാ വഴികളുറും കറങ്ങി, ഓനരാ വാതിലിലുറും മുട്ി. തെറെ അതെരറും 
അന�്ഷണങ്ങെള അെയാളെപ്ടുതെലാണ് റിഥുെറെ കലാസൃഷ്ി.
ഒനര െകട്ിെതെിൽ താമസിച്ന�ാരുന് മനഷ്യരുെെ 
ൈവവിദ്്യമാണ്  റിഥുെ� അത്ഭുതെപ്ടുതെിയ ഒരു സറുംഗതി. 
താമസസ്ഥലറും െതരെഞ്ടുക്കുന്തി�് സാമൂഹ്യ�ില, ജാതി, 
മതറും എല്ലാറും തെസ്മാകാറുെടെങ്ിലുറും ഇവിെെ അങ്ങെ�യല്ല 
കടെത്.
െകാ�ിയിൽ ഭൂമി�് െ�ാന്നുവിലയാണ് ; അത് വാെകെയയുറും 
ബാധി�ിട്ടുടെ്. 
ഇതി�് �ല കാരണങ്ങളുമുടെ്- ഗതാഗതസൗകര്യങ്ങളുെെ 
വർദ്�വ്, ഐെി വ്യവസായതെിെറെ കുതിപ്്, �ിെന് 
വിന�ാദസചോരവറും.
2013 െല ബി�ാെലയാണ് ന�ാർട്് െകാ�ിയിലുറും 
മട്ാനചേരിയിലുറും  െവളിയിലുറും വാെക 10 % , 13 %, 24 % എന്ീ 
�ിര�ിൽ വർദ്ിക്കുവാൻ കാരണമായത്. 2017 ൽ ബി�ാെല 
കാലതെ് 30  മുതൽ 40 ശതമാ�റും വെരയാണ് വാെക കൂെിയത് . 
ഒരു യുവകലാകാരൻ എന്ാണ് െെനയ്യടെത്?
െീ�വലകളിൽ�ിന്് എത്രദൂരറും �ീങ്ങിയാലാണ് താങ്ങാവന് 
വാെക�് താമസസൗകര്യറും ലഭിക്കുക? ( ‘താങ്ങാവന്ത് ’ 
എന്തിെ� �ിർവെിക്കുക ? അങ്ങെ�െയാന്നുെടെങ്ിൽ അത് 
എന്ിന�കരമാവറും ഉടൊയത്?)
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House Hunting
Rithun is an artist drawn by the buzz of the Biennale to move to 
Kochi.

He went from street to street on his bike, knocking on doors 
and asking about places to rent. His work is a kind of mapping 
of his quest.

One thing that surprised him was the diversity of people living 
in the same buildings. When class, caste and religion can be 
barriers to occupancy, this did not seem to be the case here.

But land in Kochi is at a premium, and this has had its impact on 
rents. There are many factors in this – transport developments, 
the booming IT industry, and tourism.

In 2013, the Biennale was responsible for increased rentals 
in Fort Kochi, Mattancherry, and Veli by 10%, 13% and 24%, 
respectively. In 2017, it was found that a hike in rent of 30-40% 
during the Biennale season. 

What’s a young artist to do?

How far do you need to travel from the Chinese nets to reach 
affordable housing? (Define ‘affordable’? And if there is some, 
what did it replace?)
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2013 െല ബി�ാെലയാണ് േ�ാർ�് 
െകാ�ിയിലം മ�ാേചേരിയിലം 
െവളിയിലം വാടക 10%, 13%, 24% 
എന്ീ �ിര�ിൽ വർദ്ിക്കുവാൻ 
കാരണമായത്. 2017 ൽ ബി�ാെല 
കാലത്് 30 മുതൽ 40 ശതമാ�ം 
വെരയാണ് വാടക കൂടിയത് . 
ഒരു യുവകലാകാരൻ എന്ാണ് 
െചേയേണ്ടത്?
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കു�ി�ു�ൻ �ാരായണൻ
Kunjikuttan Narayanan 

ഡിേറ്ാപ്ിയൻ കളിപ്ാ�ങ്ങൾ
മട്ാനചേരിയിെല ഒരു അ�ൗ�ൊരിക വാസസ്ഥലതെ് 
കുട്ികൾ കളിക്കുന്ത് കുഞ്ിക്കുട്ൻ ന�ാ�ി�ിന്നു. ഒരു�ാടു  
കളിപ്ാട്ങ്ങെളാന്നുറും അവർ�ില്ല. �ിന്ീടുകടെനപ്ാൾ അവർ 
ഒരു കല്റും വെിയുറും െകാടൊണ് കളി�ിരുന്ത് - കെല്ലറിയുകയുറും 
െതാങ്ി�ാടുകയുറും വെിെകാടെ് മ്ിൽ വരക്കുകയുറും 
െെയ്തുെകാടെിരുന്നുഅവർ. 
ഒക്നൊബറിൽ കുഞ്ിക്കുട്ൻ അവെര കടെനപ്ാൾ അവർ 
കളി�ിരുന്ത് വിഷമയമായ െില �ാഴ്സ്തു�െളെ�ാടൊണ് 
( നൊക്ിക്  നവസ്റ് ). നറഡിനയാആക്െീവതയുള്ള �ാഴ്സ്തു�ൾ 
�ിറ� �ാത്രങ്ങെളന്നു  നതാന്ിക്കുന് വിധതെിൽ �ിർമ്ി� 
പ്ാസ്റിക് �ാത്രതെിൽ ലഭിക്കുന് വഴുവഴുപ്പുള്ള ഒരു 
കളിപ്ാട്മാണിത്. അത് െതാലിപ്പുറതെ് െൊറി�ിലുടൊക്കുകയുറും 
ഉയർന് അളവിൽ നബാനറാൺ അെങ്ങിയിരിക്കുന്തുെകാടെ് 
അസുഖതെി�് കാരണമാകുകയുറും െെനയ്�ാറും.
�നക്ഷ  വഴുവഴുപ്പുള്ള െളിയിൽ കളി�ാൻ രസമനല്ല? ജൂപ്ിറ്റർ 
ജയൂസ്, ഫ്ല�ി സ്ൈളയിറും, ക്ിസ്റൽ സ്ൈളയിറും മാജിക്, ൈമ 
ഫ്ല�ി സ്ൈളയിറും എെന്ാെ� ന�രുള്ള ഈ വസ്തുെകാടെ് 
നലാകെതെ്ാടുറും കുട്ികൾ കളി�ാറുടെ്. 
കുഞ്ഞുകുട്ൻ ഒരു കഥ �റയുകയാണ്. �ല ആകൃതികളായി, �ല 
കളിന�ാപ്പുകളായി, കുട്ികളുെെയുറും അവരുെെകുടുറുംബങ്ങളുെെയുറും  
�ല കൂട്ടുകാരുമായി മാറുന് ഈ ൈലൈമിെ�ക്കുറി�് . 
കാല്പ�ിക മലി�ീകരണവമായി കളിച്രസിക്കുന്  
കുട്ികൾ�് ഏതുതരതെിലുള്ള ഭാവിയാണുടൊവക  
എന്് �ിങ്ങൾ ആനലാെി�ിട്ടുനടൊ
�ിങ്ങൾ�് ചുറ്മുള്ള ഭൂമിയിൽ �ിങ്ങൾ�് കളിക്കുവാൻ 
ബാ�ിയുള്ളെതന്ാണ്?
ഒരു ഡിനസ്റാപ്ിയൻ  ഭാവിയിനല�് ഏതുതരതെിലുള്ള 
കളിപ്ാട്ങ്ങളാണ് �ിങ്ങൾ രൂ�െപ്ടുത്തുക? അെല്ലങ്ിൽ ഒരു 
ഉനട്ാപ്ിയൻ ഭാവിയിനല�്?
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Dystopian Toys
Kunji Kuttan watched children playing in an informal  
settlement in Mattancherry. The children don’t have a lot  
of toys. When we met them later, they were playing a game 
with a stone, throwing and hopping, and a stick, drawing on  
the ground.

When he met them in October, they were playing with 
something called ‘Toxic Waste’. This is a slime toy that comes  
in plastic pots made to look like containers of radioactive waste. 
It is also an irritant, containing high levels of boron which could 
potentially cause sickness.

But slime is good to play with! Around the world, children play 
with this substance, with names like Jupiter Juice, Fluffy Slime, 
Crystal Slime Magic Clay and My Fluffy Slime.

Kunji Kuttan tells a story about the slime, which morphs into 
many shapes, many toys, many friends for the children and  
their families.

What kind of future do we imagine for children who play  
with fictional pollution?

What is available to play with on the ground around you?

What toys would you design for a dystopian future?  
Or a utopian one?
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What kind of future do we imagine 
for children who play  
with fictional pollution?
What is available to play with on 
the ground around you?
What toys would you design for a 
dystopian future? 
Or a utopian one?
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