‘पिफ फोरम’- पदवस पतसरा- पित्रिटाां च्या ित्रकार िररषदाां मधील प्रमुख मुद्दे
पित्रिट- ‘बोधी’– मराठी स्पधाा त्मक पवभाग
पित्रिटािे कथालेखक व कलात्मक पनमाा ते वैभव घोडे श्वर, अपभने ते पननाद महाजनी, केतकी नारायण,
पनमाा ते अलांकार िांढरिती व शभीर भानिु रावाला ित्रकार िररषदे साठी उिस्थथत होते. महोत्सवािे
कलात्मक पदग्दशा क समर नखाते याां नी त्ाां च्याशी सां वाद साधला.
पित्रिटािे कथालेखक व कलात्मक पनमाा ते वैभव घोडे श्वर - मी पवदभाा तून आलो आहे आपण
पित्रिटाां मधून पवदभा पततकासा पदसत नाही असे मला वाटते . पवदभाा तील शे तक-याां च्या समस्या मी
िापहल्या असू न आधी मी माझ्या िीएिडी साठी हा पवषय पनवडला होता. त्ानां तर हा पवषय पित्रिटातून
माां डायला हवा असे मला वाटले .
अपभनेते व िटकथालेखक पननाद महाजनी- मी सातारिा असल्यामुळे पवदभाा तील प्रश्न मला माहीत
नव्हते . या शेतक-याां िे जग समजू न घे ण्यासाठी मी अमरावतीत जाऊन रापहलो. या पित्रिटािा नायक
पवन्या हा त्ा क्षणात जगणारा माणूस आहे . आहे त्ात तो समाधानी आहे . पित्रिटिा काही भाग आम्ही
गडपिरोलीतील लहान गावात पिपत्रत केला. िार घरे , िाण्यािा स्त्रोत आपण काही मेंढया एवढे ि त्ाां िे
जग होते . त्ा पिपत्रकरणादरम्यान जगण्यापवषयी एक वेगळा दृष्टीकोन पमळाला.
अपभनेत्री केतकी नारायण- मी अकोल्यािी असल्यामुळे पित्रिटाच्या पवषयाशी स्वतःला जोडून घे ऊ
शकले. पित्रिटातील स्वातीिी भूपमका करताना मी आधीि पतच्यापवषयी कोणतीही मते बनवलेली
नव्हती. ती केवळ पतला येणा-या अनुभवाां ना प्रपतसाद दे त आहे हे लक्षात ठे वू न भू पमका समजू न घे तली.
पनमाा ते अलांकार िांढरिती- या पित्रिटािे पिपत्रकरण १८ पदवसाां त करण्यात आले. प्री प्रॉडक्शनला ६
मपहने तर िोस्ट प्रॉडक्शनला २ मपहने लागले .
-------पित्रिट- द रे ड फालुस- वर्ल्ा कााँ पिपटशन पवभाग
अपभनेत्री शेररां ग यूडन या वे ळी ित्रकार िररषदे साठी उिस्थथत होत्ा.
अपभनेत्री शेररां ग यूडन- अपभनयािा हा माझा िपहलाि अनु भव होता. त्ामुळे िे ह-यावरील भावना कशा
असायला हव्यात हे मला मापहती नव्हते . िरां तु कॅमेरा सु रू झाल्यावर ते होऊन जात असे . या पित्रिटात
माझी भूपमका १६ वषाां च्या मुलीिी आहे . आयु ष्यात अत्ां त कठीण िररस्थथतीतू न जाणारी ही मुलगी
पतच्यावर विास्व गाजवणा-या पतच्या पप्रयकरािा खू न करते तो प्रसांग खू िि अवघड होता. असहाय
अवथथेत असलेली ती त्ा प्रसां गानांतर काहीही करायला तयार होते .
---------

पित्रिट- राखोश- भारतीय पित्रिट पवभाग
पदग्दशाक व िटकथालेखक श्रीपवनय सापलयन, अपभने ते सोनमणी जयां त, अतु ल महाले व बरुन िां दा,
कायाकारी पनमाा ते प्रशे न क्यावल, पनमाा त्ा सायली दे शिाां डे, िस्िपसस्ट एस. रामिां द्रन
पदग्दशाक श्रीपवनय सापलयनहा पित्रिट प्रपसद्ध लेखक नारायण धारि याां च्या ‘िे शांट ३०२’ या कथे वर आधाररत आहे . मी मूळिी कथा
न वािता ती ऐकली आपण त्ावरून िटकथा पलपहली. िरां तु ती मूळ कथे शी पमळतीजुळतीि आहे .
कायाकारी पनमाा ते प्रशे न क्यावल- ही कथा मनोरुग्णालयात घड असल्याने आम्ही ठाण्याच्या
मनोरुग्णालयास भेट दे ऊन पतथले वातावरण समजू न घे तले . कारण आम्हाला पित्रिटातील दृष्ये पफल्मी
वाटू द्यायिी नव्हती.
अपभनेत्री सोनमणी जयांत- कोणतीही भूपमका साकरताना अपभने त्ाला त्ाच्या आयुष्यातील अनु भव
घे ऊन त्ातूनि भूपमका उभी करावी लागते . रे ल्वे स्टे शन, बस, झोिडिट्टी अशा पवपवध पठकाणी
िापहलेल्या व्यस्िरे खाां ना डोळ्यासमोर ठे वू न मी ही भू पमका उभी केली.
----------पित्रिट- िुांबक- मराठी स्पधाा त्मक पवभाग
पित्रिटािे पदग्दशाक सांदीि मोदी, अपभने ते सापहल जाधव व सां ग्राम दे साई ित्रकार िररषदे साठी
उिस्थथत होते.
पदग्दशाक सांदीि मोदी- आम्ही जोियांत आमिे समाधान होत नाही तोियां त ४ वेळा सां िूणा पित्रिट
पलपहला. पित्रिटातील प्रत्ेक गोष्ट वास्तववादी असे लि असे नाही िरां तु पित्रिट प्रे क्षकाां ना पवश्वासाहा
वाटणे गरजे िे. पित्रिटातील सांवाद जे व्हा िात्राां च्या तोांडी ऐकायला पमळतात ते व्हा एक प्रकारे ते िु न्हा
पलपहले जात असतात. आमच्या पित्रिटात सापहल जाधव व सां ग्राम दे साई या तरुण मुलाां नी साकारलेल्या
भूपमकाां मध्ये ते एकमेकाां िे पमत्र वाटणे आवश्यक होते . त्ामुळे पिपत्रकरणािूवी आम्ही एकत्र राहायला
लावले. अपभने त्ाांच्या तोांडी रुळलेले रोजच्या वािरातले काही सां वादही आम्ही पित्रिटात वािरले आहे त.
------------

