पिफ फोरम- पदवस चौथा- पचत्रिटाांच्या ित्रकार िररषदाांमधील प्रमु ख मु द्दे
पिफ फोरममध्ये सोमवारी झालेल्या पित्रिटाां च्या ित्रकार िररषदाां मधील महत्त्वािे मुद्दे खालीलप्रमाणेपचत्रिट- ‘खटला-पिटला’- मराठी स्पधाात्मक पवभाग
पित्रिटािे पदग्दर्शक िरे र् मोकार्ी, लेखखका मधुगांधा कुलकणी, अपभने ते अपनल इां गळे , सु नील अभ्यांकर,
अपभने त्री ज्योती वायदां डे, नेहा पर्तोळे , सांगीतकार नरें द्र पभडे ित्रकार िररषदे साठी उिखथथत होते. त्ाां च्यार्ी
‘पिफ’िे पिएपटव्ह पडरे क्टर समर नखाते याां नी सां वाद साधला.
िरे र् मोकार्ी-अनेक पवषय आिल्या आजूबाजूला पदसणारे असतात. मधुगांधाच्या डोक्यात अनेक वषाां िासू न ‘खटला पबटला’िा
पवषय होता. दोघाां िा आत्महत्ा करण्यािा प्रयत्न फसतो आपण नांतर त्ाां च्यावर एका अपतर्ीघ्र व अपतपवर्े ष
न्यायालयात खटला िालवला जातो असा पित्रिटािा पवषय आहे .
-केवळ गांभीर वा वास्तववादी असा हा पित्रिट नसू न एका समस्येकडे वे गळ्या प्रकारे िाहण्यािा हा प्रयत्न आहे .
-पित्रिटातील न्यायालय हे ख-या न्यायालयासारखे दाखवले नसू न पतथे ख-या न्यायालयासारखी काटे कोर बांधने
नाहीत. म्हणून आम्ही न्यायालयािे पिपत्रकरण करताना कॅमेरा पफरता ठे वला आहे . तर त्ा खोलीबाहे रच्या जगात
मोकळीक असू नही अनेक अदृष्य बांधने असल्यामुळे पतथे ‘खिल फ्रेम टर ीटमेंट’ वािरली आहे .
-माणसाां च्या जगाप्रमाणे प्राण्याां च्या जगात भेदभावाला थारा नसतो. त्ामुळे एक प्राण्याां िे जग तर दु सरे माणसाां िे
जग असाही पविार माां डण्यािा प्रयत्न केला आहे .
मधुगांधा कुलकणी-हा पवषय सां वेदनर्ील असल्यामुळे पित्रिट पलपहताना त्ािे ४-५ डराफ्ट पलपहले गेले. मी व िरे र् आमिा गोष्ीांकडे
िाहण्यािा दृष्ीकोन वेगळा अहे , िरां तु त्ािा पित्रिटाला फायदाि झाला.
आनांद इां गळे -या पित्रिटात माझी भूपमका सरकारी वपकलािी असू न एका ‘िर गलर’ वपकलािी भू पमका साकारणा-या सु नील
अभ्यांकर याां च्याबरोबर काम करताना आम्हाला भू पमकेतील काही नवे र्ोधत ‘इां प्रोवाईज’ करण्यास खू ि वाव
पमळाला.
ज्योती वायदां डे-

-मी खरे तर सां ज्ञािन पवभागािी पवद्यापथशनी. अपभनयािा मला कोणताही अनुभव नसल्यामुळे प्रथम दडिण आले
होते, िरां तु नांतर ते दू र झाले.
नरें द्र पभडे -या पित्रिटाच्या सांगीतात एक प्रकारिे वैपित्र्य, रहस्य आपण पवनोद हे सगळे ि गरजे िे होते. त्ामुळे हा
आव्हानात्मक अनु भव होता. मी या पित्रिटासाठी तयार केलेल्या ३५ ट्यू न्स नाकारल्या गेल्यानां तर िापिमात्
सां गीतातील ‘ऑगमेंटेड स्केल’ या कमी पठकाणी वािरल्या जाणा-या प्रकारातील धून तयार झाली, मांगोपलयन थ्रोट
पसांपगांगिाही मी वािर केला आपण आम्हाला अिेपित असलेला िररणाम त्ातून साधला गेला.
पचत्रिट- ‘धप्पा’- भारतीय पचत्रिट पवभाग
पित्रिटातील अपभनेते आकार् काां बळे , वृषाली कुलकणी आपण पनमाश ते सां केत र्हा ित्रकार िररषदे साठी उिखथथत
होते.
वृषाली कुलकणी- येर्ू पिस्तािे व्यखिपित्र असलेले नाटक सोसायटीतील मुांलाां नी गणे र्ोत्सवात बसवले म्हणून
त्ावर बांदी घालण्यात आल्यािी बातमी मागे एकदा वािनात आली होती. त्ावरील पवषय या पित्रिटात हाताळला
गेला आहे . पित्रिटािे लेखन पगरीर् कुलकणी याां नी केले असू न पदग्दर्शन पनिुण धमाश पधकारी याां िे आहे . माझी
व्यखिरे खा मुलाां िे नाटक बसवणा-या प्रामापणक स्वभावाच्या स्त्रीिी असू न ती सां यमीिणे पविार करूनि
आजूबाजू च्या िररखथथतीला प्रपतसाद दे ते. या व्यखिरे खेकडून मी सां यम पर्कले.
आकार् काां बळे हा पदव्याां ग अपभनेता म्हणाला की, माझी व्यखिरे खा हट्टी व लढण्यािी पजद्द असलेली असू न
मलाही त्ातून खू ि पर्कायला पमळाले.
सां केत र्हा- काही कारणास्तव या पित्रिटास उर्ीर झाला. पित्रिटािी िटकथा िू णश होण्यास ४-५ मपहने लागले
असून आम्ही ४३० मुलाां च्या ऑपडर्न घेऊन १९ मुलाां िी पित्रिटासाठी पनवड करण्यात आली.
पचत्रिट- ‘वॉपकांग पवथ द पवांड’- भारतीय पचत्रिट पवभाग
पनमाश त्ा अनू नारां ग ित्रकार िररषदे साठी उिखथथत होत्ा.

अनू नारां ग- या पित्रिटािी कथा लडाखच्या िार्श्श भूमीवर घडते. पित्रिटातील अपभने तेही लडाखमधील थथापनक
लोक आहे त. आम्ही जेव्हा पतथे पिपत्रकरणासाठी गेलो तेव्हा पवर्े ष सोईसुपवधा नसताना तांबूत राहून आम्ही
पिपत्रकरण िूणश केले. हा पित्रिट अने क पित्रिट महोत्सवाां मध्ये दाखवला गेला असून त्ास ३ राष्रीय िु रस्कारही
पमळाले आहे त. हा पित्रिट वेगळ्या धाटणीिा असल्याने तो पित्रिटगृहात प्रदपर्श त करण्यासाठी बनवलेला नाही.
िरां तु पडपजटल व सॅटेलाईट प्रदर्शनासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. उत्तम िटकथा असेल तर मराठी पकांवा इतर
कोणत्ाही भाषेतील पितरिटािी पनपमशती करण्यास आम्ही तयार आहोत.

पचत्रिट- ‘पदठी’- मराठी स्पधाात्मक पवभाग

पित्रिटाच्या पदग्दपर्शका सुपमत्रा भावे, अपभनेते व पित्रिटािे पनमाश ते डॉ. मोहन आगार्े, छायालेखक धनांजय
कुलकणी, सां गीतकार िाथश उमराणी ित्रकार िररषदे साठी उिखथथत होते.
वषाश नुवषे वारी करणा-या एका वारक-यािा मुलगा जेव्हा बुडून मरण िावतो तेव्हा त्ाच्या मनात दे वापवषयी राग
पनमाश ण होतो. दु ुःखातून सावरण्यािा प्रयत्न करणारा तो वारकरी एका अडलेल्या गाभण गाईला बाळां तिणासाठी
मदत करतो आपण मरण आपण जन्मािा अथश त्ाला उलगडत जातो. अर्ी या पित्रिटािी कथा आहे .
सु पमत्रा भावे- पद. बा. मोकार्ी याां च्या एका कथेवर हा पित्रिट आधाररत आहे . त्ातील जगण्यामरण्यािे तत्वज्ञान
वेगळया प्रकारिे असून गेली ५ ते ७ वषे हा पवषय डोक्यात होता िरां तु कुणी पनमाश ता भे टत नव्हता. त्ानांतर एक
पनमाश ते तयार झाले िरां तु नांतर त्ाां ना काही अडिणी आल्यामुळे पित्रिट रद्द करावा लागणार अर्ी खथथती आली.
नांतर पित्रिट पनपमशतीिा भार डॉ. मोहन आगार्े याां नी उिलला.
धनांजय कुलकणी- आम्ही या गोष्ीला सुसांगत असे ि छायालेखन करण्यािा प्रयत्न केला. हा पित्रिट ख-या
लोकेर्न्सवर व लहान जागाां मध्ये पिपत्रत झाल्यामुळे प्रकार्योजना खू ि पविारिू वशक करावी लागली.
िाथश उमराणी- या पित्रिटातील गाण्याां साठी पित्रिटातील अपभने ते डॉ. मोहन आगार्े, पदलीि प्रभावळकर, पकर्ोर
कदम, कैलास वाघमारे याां नी आवाज पदला आहे .
पचत्रिट- ‘भोांगा’, मराठी स्पधाात्मक पवभाग
पित्रिटािे पदग्दर्शक पर्वाजी लोटन िाटील, अपभने ते कपिल काां बळे , श्रीिाद जोर्ी, पदप्ती धोत्रे, िवन वै द्य ित्रकार
िररषदे साठी उिखथथत होते .
ही एका मुखिम कुटुां बािी गोष् आहे . मपर्दीच्या समोरि घर असलेल्या या कुटुां बातील अवघ्या काही मपहन्याां िे
गांभीर आजारी मूल भोांग्यावर होणा-या अजानच्या आवाजामुळे झोिू र्कत नसते. हे लिात आल्यावर धमश मोठा की
जीव मोठा असा प्रश्न पनमाश ण होतो. अर्ी या पित्रिटािी कथा आहे .
पर्वाजी लोटन िाटील- माझ्या एका मुखिम पमत्राकडून मी भोांग्यािा त्रास होत असल्याबद्दल ऐकले होते. मर्ीद
असो पकांवा मांपदर, सवशि प्रकारच्या भोांग्याां िा त्रास होतो. हा प्रश्न पित्रिटातू न माां डण्यािा प्रयत्न केला.
पदप्ती धोत्रे- लहान बाळाबरोबर जुळवू न घेत काम करणे आव्हानात्मक होते. मला कधी ना कधी मुखिम मपहलेिी
व्यखिरे खा साकारण्यािी इच्छा होती. ती या पित्रिटात िू णश झाली. गावातील व र्हरातील मपहलाां च्या
बोलण्यावागण्यात फरक असतो. ग्रामीण मपहलाां च्या दे हबोलीिे पनरीिण करून ते आत्मसात करण्यािा प्रयत्न
केला.

