ऩण
ु े आंतययाष्ट्रीम चित्रऩट भशोत्वल- ददलव िौथा
आज ददनांक १७ जानेलायी , २०१६ योजी ‘ऩयतु’, ‘कौर’, ‘रयंगण’ आणण
‘वामरेन्व’ ल ‘अॅफवोल्मुळन’ मा चित्रऩटांच्मा ऩत्रकाय ऩरयऴदा
फझाय’

‘पऩप

मा दिकाणी ऩाय ऩडल्मा. मा वलव ऩरयऴदांिा वायांळ

खारीरप्रभाणे -



'परतु'

- बायतीम नागरयकांच्मा गुणलत्तेिा उऩमोग करून िांगरी कराकृती
तमाय कयता मेऊ ळकते शे ‘ऩयतू’ ने अधोये णखत केरे आशे .
- शॉरीलूडभधीर

'ईस्ट-लेस्ट' कंऩनीतपे 'ऩयतु' चित्रऩटािी ननर्भवती

कयण्मात आरी आशे .

- बायताफाशे यशी मा कराकृतीिे िांगरे कौतुक आणण स्लागत झारे.
- एका वत्म घटनेलय आधारयत अवरेल्मा मा चित्रऩटात एक गयीफ
ळेतकयी एका शयलरेल्मा भुरारा शजायो कोव दयू अंतयालय अवरेरे
त्मािे आई-फाऩ ऩयत र्भऱलून दे तो.
िाकोयीफाशे यिे आशे त्माभऱ
ु ेि

– मा ळेतक-मािे शे र्भळन

'ऩयतु'िे दे ळातीर तवेि ऩयदे ळातीर

प्रेषकांकडून स्लागत झारे अवे भत ददग्दळवक ननतीन अडवूऱ मांनी
व्मक्त केरे.

- कथेिा फाज रषात घेऊनि कॅभेया आणण प्रकाळमोजनेिा मोग्म

लाऩय कयण्मात आरा अवे छामारेखक वंजम खानझोडे मांनी मालेऱी
वांचगतरे.

- माप्रवंगी 'ऩयतु' चित्रऩटािे वशननभावते वचिन अडवऱ
ू
वंजम खानझोडे ,वंगीतकाय ळळांक ऩोलाय

, छामारेखक

, कराददग्दळवक चगयीळ

कोऱऩकय, भानवी दे लयाज आदी उऩस्स्थत शोते.



'कौऱ'

- 'कौर' शा चित्रऩट काढण्माभागे आभिा कोताशी पलर्ळष्ट्ट शे तू नव्शता.
त्माभुऱे अतींदिम ळक्तीिा पलऴम अवूनशी त्माभध्मे श्रद्धा- अंधश्रद्धा
माफाफत कवरेशी बाष्ट्म कयण्मात आरे नाशी अवे भत चित्रऩटािे
ददग्दळवक आददळ केऱुवकय मांनी व्मक्त केरे.
- लेगळ्मा पलऴमालय आभिे म्शणणे प्रेषकांवभोय भांडालमािे शा एक
प्रमत्न अवल्मािेशी ते मालेऱी म्शणारे.
- माप्रवंगी चित्रऩटािे ननभावते याजेळ
कोकाटे , छामारेखक अभेम िव्शाण
कदभ आदी उऩस्स्थत शोते.
- चित्रऩटाच्मा कथेिी

र्वंग, प्रभुख अर्बनेते योदशत

, त्मांिे र्वनेभॅटोग्रापय पलळार

गयज रषात घेऊन वलव चित्रीकयण नैवचगवक

प्रकाळात कयण्मात आरे अवे छामारेखक अभेम िव्शाण मांनी
वांचगतरे.



ररिंगण

- ळेतकऱमांच्माफाफतच्मा िांगल्मा पलिायातून
ननर्भवती

'रयंगण' चित्रऩटािी

- वध्मा कजवफाजायी ळेतकऱमांच्मा आत्भशत्मेिा पलऴम शा ऐयणीलय
आशे . ऩयं तु त्माफाफत 'भयण दायात आशे भात्र जगण्मारा वंधी दे णेशी
भशत्लािे ियणाय आशे

' मा एकाि िांगल्मा

पलिायातन
ू 'रयंगण' चित्रऩटािी ननर्भवती कयण्मात आरी अवल्मािे
भत 'रयंगण' चित्रऩटािे ददग्दळवक भकयं द भाने मांनी व्मक्त केरे.

-मा चित्रऩटािी कथा एका अत्मंत वाध्मा घटनेतन
ू वि
ु री ल त्मातन
ू
ळेतकऱमांच्मा वभस्मेलय लेगळ्मा दृष्ट्टीकोनातून चित्रऩटािी ननर्भवती
कयण्मात मळ र्भऱारे अवेशी ते मालेऱी म्शणारे.
- चित्रऩटािे ननभावते िेतन जागडा

, छामारेखक अर्बस्जत

अब्दे , वंकरक वुचित्रा वािे ,ध्लनी वंमोजक भशालीय वब्फन आदी
मालेऱी उऩस्स्थत शोते.



वामरेन्व
- एका वत्म घटनेच्मा खोरात र्ळयताना
त्माभध्मे

'वामरेन्व' मा चित्रऩटािी कथा दडरेरी आढऱून

आरी आणण त्माच्मा आधाये एक लास्तललादी चित्रऩट तमाय
कयण्मात आरा अवे मा चित्रऩटािे ददग्दळवक गजेंि अदशये
मांनी वांचगतरे.
- चित्रऩटाच्मा कथेिी गयज रषात घेता

माभध्मे अनतळम

लेगऱे आणण अऩरयचित कराकाय अर्बनेते म्शणू रागतीर
म्शणन
ू प्रभख
ु बर्ू भकांवािी नागयाज भंजऱ
ु े

, यघल
ु ीय

मादल, अंजरी ऩाटीर, लेदश्री भशाजन आदींिी ननलड कयण्मात
आरी.
- माप्रवंगी नागयाज भंजुऱे , अंजरी ऩाटीर , लेदश्री भशाजन शे
चित्रऩटातीर प्रभुख कराकाय तवेि ननभावत्मा अस्वलनी
र्वडलाणी ल अऩवण बूकनलारे शे उऩस्स्थत शोते.

- अर्बनम कयामरा आऩणाव आलडतो भात्र बूर्भका आलडरी
तवेि चित्रऩटािा वंदेळ वकायात्भक अवेर तयि आऩण

बर्ू भका कयतो आणण अर्बनम कयताना आऩण ददग्दळवकालय
पलवलाव िे लतो अवे अर्बनेते ल ददग्दळवक नागयाज भंजुऱे
मांनी मालेऱी वांचगतरे.



अॅबसोल्यश
ु न
- ‘अॅफवोल्मळ
ु न’ शा चित्रऩट म्शणजे स्लानब
ु ल आणण

कल्ऩनेिी ननर्भवती आशे अवे मा चित्रऩटािे ददग्दळवक ऩेरी
कोटपलका मांनी वांचगतरे.
- स्लत:िा अऩयाध पलवरून जाऊन वंफंचधतांना भदत
कयण्माच्मा बूर्भकेतून घडणाऱमा भानली बालबालनांिे दळवन
मा चित्रऩटातन
ू शोते अवेशी ते म्शणारे.

