पुणे आंतररा ीय िच पट महो सव- दवस ितसरा
आज दनांक १६ जानेवारी, २०१६ रोजी ‘रे िडओपे ी’, ‘वािलया िचरकु ला प ीकाल’, ‘हेड हंटर’ आिण
‘परफे ट ओिबडीय स’ या िच पटां या प कार प रषदा ‘िपफ बझार’ या ठकाणी पार पड या. या सव
प रषदां सारांश
खालील माणे • िप ांमधील भाविनक अंतरांचे 'रे िडओपे ी' म ये िच ण''दैनं दन जीवन जगताना एखा ा व तुवरही माणसांइतके च ेम िनमाण होऊ होते. या व तूचा लळा
लाग यामुळे ती तुम या जीवनाचा अिवभा य भाग बनू शकते. 'रे िडओपे ी' या िच पटात अशाच एका
जु या 'रे िडओ'वरील ेमाची कहाणी दोन िप ां या मा यमातून कथन कर यात आली असून याम ये
िप ांमधील भाविनक अंतरांचे िच ण पा ला िमळते असे या िच पटातील एक मुख अिभनेते आिण
सह द दशक िनवास आ दथन यांनी सांिगतले. चौदा ा पुणे आंतररा ीय िच पट महो सवात 'भारतीय
िच पट' िवभागात द दशक हरी िव नाथ यांचा 'रे िडओपे ी' हा िच पट द शत कर यात येत आहे.
यासंदभात प कारांशी संवाद साधताना अिभनेते िनवास आ दथन हणाले क , या िच पटाची कथा ही
स य घटना असून ती वत: द दशका याच घरात घडली आहे. मा ही गो सामा यत: कोणा याही घरात
घडू शकते. दोन िप ांमधील मतमतांतरामुळे जु या व तूंचा अि त व- मरणाचा
िनमाण होऊ शकतो
याचेच भावपूण िच ण'रे िडओपे ी' म ये कर यात आले आहे असे िनवास आ दथन यांनी सांिगतले. अ यंत
सा या घटनेवर कर यात आलेला आिण कमीत कमी खचात कर यात आलेला हा िच पट अव या पंधरा
दवसात तयार कर यात आला आिण यासाठी कसलीही रं गभूषा व वेशभूषा कर यात आलेली न हती
अशीही मािहती यांनी यावेळी दली, ारं भी पुणे आंतररा ीय िच पट महो सवा या िनवड सिमतीचे
ये सद य समर नखाते यांनी आ दथन यांचे वागत क न सू संचालन के ले.

•

िच पटामुळे जनजागृती-

के रळ मधील कासारगौड िज ात घडले या एका स य घटनेवर आधा रत ''वािलया िचरकु ला
प ीकाल'' हा िच पट द शत झा यानंतर तेथील नाग रकांम ये पयावरणिवषयक जनजागृती मो ा
माणावर झाली असा दावा या िच पटाचे द दशक डॉ. िबजू दामोदरन यांनी के ला. चौदा ा पुणे
आंतररा ीय िच पट महो सवात 'भारतीय िच पट' िवभागात दाखिव यात येत असले या या
िच पटाब ल प कांराशी संवाद साधताना ते हणाले, सरकारी यं णेने िवषारी
ांची हवाई फवारणी
के यामुळे कासारगौड िज ातील अनेक ठकाणी याचे दु प रणाम दसून आले. के वळ वन पती,पाणी
न हे तर याचा मानवी जीवनावरही वाईट प रणाम झाला. मा नंतर सरकारने याची कसलीही दखल
घेतली. काही पीिडतां या य मुलाखती ारे ही भीषण सम या मी पेरी पड ावर मांडली िज यामुळे
सरकारवरही दबाव आला तसेच या
ामुळे जनजागृतीही झाली असे यांनी सांिगतले.

•

पयावरण आिण सं कृ ती जतनाचे मह व
भारता या अनेक भागात आ दवासी जमातीकडू न पयावरण आिण सं कृ ती जतनाचे काय कशा प तीने
के ले जाते याचे मह व 'हेड हंटर' िच पटात अधोरे िखत करतानाच अशा आ दवास ना फसवून गती व

सुधारणे या नावाखाली पयावरणाचा ास कसा कर यात येतो याचे िच ण कर यात आले आहे असे
या िच पटाचे द दशक िनरं जन द ा यांनी सांिगतले. चौदा ा पुणे आंतररा ीय िच पट
महो सवात 'भारतीय िच पट' िवभागात दाखिव यात येत असले या या िच पटाब ल प कांराशी
संवाद साधताना ते हणाले, हा िच पट अिधक वा तववादी हो यासाठी या िच पटातील नायकासाठी
आ ही अ णाचल देशातील एका आ दवासी 'वा चो' चीच िनवड के ली. याने िच पटच काय पण
िच पटाचा कॅ मेराही कधी पािहला न हता. मा याने िच ीकरणासाठी चांगले सहकाय के ले. या
िच पटाचे बरे चसे िच ीकरण आसाम या घनदाट जंगलात कर यात आले असेही यांनी सांिगतले.
मुळचे आसामचे असलेले िनरं जन द ा यांनी पु या याच फ म इं ि ट ुट मधून अ यास म पूण
क न
आप या
िच पट
कार कद ला
ारं भ
के ला
आहे.

•

नातेसब
ं ंधातील स ा संघष

'' येक नातेसंबंधात स ा संघषाचा खेळ खेळला जातो आिण हा सावि क अनुभव असतो. 'परफे ट
ओिबडीय ट' या िच पटात एका मुलाचा असाच आ याि मक वास दाखिव यात आला आहे असे या
िच पटाचे पैिनश द दशक लुईस उ क़झा यांनी सांिगतले. चौदा ा पुणे आंतररा ीय िच पट
महो सवात 'जागितक पधा' िच पट िवभागात दाखिव यात येत असले या या िच पटाब ल प कांराशी
संवाद साधताना ते हणाले, या िच पटाचा िवषय धमा या संदभात मह वाचा अस याने यातील मुख
कलाकाराची िनवड करताना यां या आई-विडलांनाही िव ासात घे यात आले. त बल एका वषा या
कालावधीत शेकडो मुलां या शोध घेत यानंतर ' युिलयन' या मुख कलाकाराची िनवड कर यात आली.

मह वाचे
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