पुणे आंतररा ीय िच पट महो सव - दवस पाचवा
िवजय तडू लकर मृती

ा यानमाला-

आज पुणे आंतररा ीय िच पट महो सवा या पाच ा दवशी 'िवजय तडू लकर मृती ा यानमाला’ पार
पडली. यावेळी िस िच पट द दशक सुभाष घई, िगरीश कासारव ली आिण जानू बा आ हे मुख
पा णे हणून उपि थत होते.

• सुभाष घई –
- ऋि वक घटक यांचे िच पटसृ ीतील योगदान फार मोठे आहे.
- ऋि वक घटक हे एक प रपूण द दशक होते. एक ' फ ममेकर' हणून भारतीय िच पटसृ ीत यांचे फार
मोठे योगदान आहे. यांनी कोणताही पुर कार िमळ यासाठी िच पट िन मती के ली नाही कारण े क हेच
यां या दृ ीने सव व होते. यांनी वत: या अंत:करणापासून िच पटिन मती के ली आिण े कां या
मनात यां या येक कलाकृ ती घर क न बस या.

•

जानू बा आ –

- ऋि वक घटक हे एक त विन
तडजोड के ली नाही.

द दशक होते यामुळे यांनी यां या एकाही िच पटासाठी कोणतीही

- यां या जीवनात बंगालम ये व इतरही ठकाणी अनेक मह वपूण घटना घड या. या घटनांचा यां या
ि म वावर प रणाम झाला. याचवेळी या घटनांचे यांनी अितशय बारकाईने िनरी ण के ले. आिण
वत: एक ' फ ममेकर' हणून िनरी का या भूिमके तून यांनी िच पटा या मा यमातून े कांसमोर
मांडले. यामुळे यांचे िच पट अिधक वा तववादी होऊन े कां या पसंतीस पडले.

•

िगरीश कासारव ली –

- कासारवा ली यांनी ऋि वक घटक यां या काही
द दशक य कौश याचे दाखले दले.

मुख िच पटातील

संगा या आधारे यां यातील

- िस द दशक स यिजत रे यांचे द दशनातील 'सवसा ी व' सवानाच मािहत होते. तर मृणाल सेन
सारखे द दशक हे 'आदशवादी' हणून खूपच िस होते. मा या दोघांचा 'िमलाफ' ऋि वक घटक
यां यात झाला होता. याव न यांचे मोठे पण सहज कळू न येते असे ते हणाले.
- िच पटिवषयक तं ानाबाबत घटक यांची िवचार कर याची खास ' टाईल' होती असे सांगताना
िगरीश कासारव ली हणाले, शा ीय संगीताम ये या प तीने 'राग' आळवले जातात या प तीचा

वापर क न ऋि वक घटक आप या िच पटांची िन मती करीत असत यामुळेच यांचे सवच िच पट
लोकि य झाले आिण इतर द दशकांपुढे यांनी वत:चा आदश िनमाण के ला.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------आज दनांक १८ जानेवारी, २०१६ रोजी ‘काडबोड ऑफ सोनाटा’ या िच पटाची प कार प रषदा ‘िपफ
बझार’ या ठकाणी पार पडली. या प कार प रषदेचा सारांश खालील माणे -

• काडबोड ऑफ सोनाटा- आधुिनक िव ान युगामुळे दळणवळणाची साधने मुबलक
माणात उपल ध असली तरी
माणसामाणसातील संवाद कमी कमी होत चालला आहे. ' लैि टक काडबोड ऑफ सोनाटा' या िच पटात
शहरातील वाढ या एकाक पणा ब ल मम ाही भा य कर यात आले आहे असे या िच पटाचे द दशक
एन रको फा कन आिण िपएरो पसलो यांनी सांिगतले.
- या संगी या िच पटातील मुख अिभनेते आं ीया वैसोन हेही उपि थत होते.
- द दशक एन रको फा कन आिण िपएरो पसलो यांचा हा पिहलाच िच पट असून. यांनी शहरी भागात
वाढत चालले या 'एकाक पणाचा अ यास क न हा िच पट तयार कर याचा िनणय घेतला.
- शहरातील घरांम ये सर कार या सुखसुिवधा अस यांमुळे पर परांशी संवाद साधायला वेळ िमळत
नाही यामुळे ही घरे हणजे जणू ' लैि टकची वा कागदी पुठ ांची बनली आहेत असे वाटते यामुळेच
िच पटाला ' लैि टक काडबोड ऑफ सोनाटा' असे नाव द याचे यांनी सांिगतले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------• यािशवाय आज ‘बा बली’ या िस िच पटातील ि ह युअल इफे
कं पनीचे जुनैद यांनी उपि थतांशी संवाद साधला.

स के ले या ‘फायर लाय’ या

- ‘बा बली’ िच पटावर काम कर याआधी तांि क बाजू आणखी बळकट हावी यासाठी आ ही
िवशेष य घेतले.
- या िच पटाम ये आ ही वापरत असले या ‘िडझाई स’ ही क पनाच खूप नवीन होती, यामुळे काम
करताना सहािजकच दडपण आले होते.
- ‘बा बली’ हा िच पट एका ‘ ोजे ट’पे ाही आ हा सग यांसाठी मानिसकरी या आ हाना मक
होता.
- या िच पटा या िन मतीनंतर भारतीय िच पट हे हॉलीवूड या िच पटांना आ हान देऊ शकतात हा
आ मिव ास भारतीय िच पट े ात िनमाण झालाय.

- भिव यात येणारे तं ान समजून, जाणून घे याचा य करा, कारण याच तं
िच पटांची भाषा बदलेल असे मतही जुनद
ै यांनी
के ले.

ानामुळे येणा-या

