PIFF – Day 2 Pointers
याम बेनेगल
- से सॉर बोडाचे काम िच पट द शत कर यासाठी माणप दे याचे आहे. िच पटांवर आ ेप घेत आिण यातील उणे-दुणे काढत
िच पटांवर बंदी आणणे आिण का ी लावणे नाही.
- यासाठी आता क सरकारने वतं सिमती थापन के ली आहे.
- काही सिम या या आधीही नेम या गे या हो या. मा , यातून काही सकारा मक घडू शकले नाही. आताची नवी सिमती मा
सवसमावेशक ठे व याचा य आ ही करीत आहोत. ये या दोन मिह यात या सिमतीचा अहवाल सादर कर यात येईल.
- िच पटांत इितहासाचा िवपयास हा गु हाच आहे
- ऐितहािसक िच पट करताना ऐितहािसक घटनांशी खेळ करणे यो य नाही.
-ऐितहािसक ि , घटना, संग हा आपला वारसा अस याने याचा िवपयास करणे यो य नाही.
-ऐितहािसक संदभ हे वा तवाला ध नच असायला हवेत.
-असिह णुता ही आप या भवताल या राजक य प रि थतीवर सु ा अवलंबून असते. ितला अनेकदा ठरवून राजक य रंग दला जातो.
मी याचा िवरोधच करतो.
उ म सग –
- पूव चे रे कॉ डग टुिडओ आता रािहले नाहीत. ते एक काम कर याचं स व आिण यातील आ मा आता हरवला आहे.
- आता ती नविन मतीसाठी समपण कर याची भावना, सजनशीलता आिण जबाबदारीही भावनाही नाही.
- आज फ 'आवाज' ऐकायला येतात. संगीत कु ठे आहे
- आज रे का◌ॅ डग हे िन वळ तांि क व थेवर अवलंबून रािहले जाते.
- स या आपण सूफ गाणी ऐकतो. पण, ही खरी सूफ गाणी नाहीत. ते 'सूफ ड' आहेत.
- खरे सू फयाना गाणे हे सौ य असते. ते थेट दयाला िभड़ते. आज या सारखे ते सतत तारस कात गायले जाणारे नसते.
- खरे सू फयाना गाणे मा आज 'िम सग' आहे.
आज काहीतरी नवीन संगीत िनमाण कर याची उम कोण याच कलाकारात दसून येत नाही.
महेश मांजरेकर

-

मराठी िच पटांचे अनुदान बंद करावे आिण अनवॉ टेड िनमा यांना िच पटसृ ीत ये यापासून रोखावे
- िपफ सार या या महो सवांमुळे मराठी िच पट नोटीस तरी के ले जातात हे मह वाचे

- पटकथा पा न िच पट बनवला जावा, के वळ े कां या आवडी बघून िच पट बनवला जाऊ नये
· उमेश कु लकण
- लोबल असणे हणजे फ
-

इं जी िच पट करणे होत नाही, मातृभाशेतूनाही िच पट बनवत लोबल होता येत

आम यासाठी िच पट करणे हणजे जग याचा वास मातृभाषेतून मांडण
- एखादा िच पट िहट झाला क याच पठडीतले िच पट बनिवणे चुक चे आहे आिण आप याकडे तशीच प त ळताना पहायला
िमळते आहे. ही प त मराठी िच पटसृ ीला घातक आहे.

मह वाचे
छायािच ांबरोबरच सोबत उ ा या प कार प रषदांचे व काय मांचे वेळाप कही जोडत आहोत. हे सव
काय म सवासाठी खुले असतील, कृ पया याची न द यावी

