टी. व्ही. वरील सवव माललका कुटुुंबाला गह
ृ ीत धरूनच असणे आवश्यक – बी. पी. लसुंग
पुणे, दि. १० जानेवारी २०२० : “आजही प्रत्येक घरात एक दिवाणखाना असतो आणण ततथे
कुटुुंबातील सवव सिस्य एकत्र बसून टी. व्ही. बघतात. त्यामुळे टी. व्ही. वरील सवव माललका
कुटुुंबाला डोळ्यासमोर ठे ऊन घरातील लहानाुंपासन
ते ज्येषठाुंपयंत सवव बघू शकतील अशा
ू
पद्धतीने

बनणे आवश्यक आहे . अगिी गुन्हे ववषयक, रहस्य कथाुंवर आधाररत माललकाही

अशाच पद्धतीने ललदहणे आवश्यक असून त्यादृषटीने लेखक, दिग्िशवकाुंनी ववचार करणे व
काळानुसार बिलण्यास तयार असायला हवे.” असे मत प्रलसध्ि माललका सी.आय.डी.चे दिग्िशवक
बी. पी. लसुंग याुंनी व्यक्त केले.
‘पुणे फिल्म िाउुं डेशन’ आणण महाराषर शासन याुंच्या सुंयुक्त ववद्यमाने आयोजजत करण्यात
आलेल्या ’१८ व्या पुणे आुंतरराषरीय चचत्रपट महोत्सव’ अथावत 'वपि'मधील 'वपि डडजस्टुंजग्वश्ड
अॅवॉडव'ने दिग्िशवक बी. पी. लसुंग याुंना सन्मातनत करण्यात आले होते. यातनलमत्त आयोजजत
पत्रकार पररषिे त लसुंग बोलत होते. यावेळी सी.आय.डी. माललकेतील अलिनेत लशवाजी साटम,
आदित्य श्रीवास्तव, ियानुंि शेट्टी व ‘पुणे फिल्म िाउुं डेशनचे अध्यक्ष व ‘वपि’चे सुंचालक जब्बार
पटे ल यावेळी उपजस्थत होते.
लसुंग म्हणाले, “आहट, सीआयडी सारख्या माललका सुरुवातीला िक्त प्रौढाुंना नजरे समोर ठे ऊन
बनववण्यात आल्या होत्या. मात्र नुंतर या माललका लहान मुलेिेखील बघू लागले. त्यामुळे
आम्हाला त्यानुसार माललकाुंमध्ये बरे च बिल करावे लागले. कुटुुंबासाठी माललका बनवताना
काळजी घ्यावी लागते. जसा काळ बिलतो त्यानुसार कथा साुंगण्याची पद्धतही बिलणे आवश्यक
असते. हल्ली वास्तव व करमणक
ू असा एकत्रत्रत आकृततबुंध टीव्हीवर अचधक पसुंत केला जात
आहे .”
आपल्या कारकीिीचा प्रवास उलगडताना लसुंग म्हणाले, “मी एिटीआयआयमध्ये कॅमेऱ्याचे लशक्षण
घेतले आहे . त्यामुळे जेंव्हाही एिटीआयआयचा ववषय तनघतो तेंव्हा जुन्या आठवणी डोळ्याुंसमोर
तरळू लागतात. येथे िे शिरातील ववववध प्राुंतातून ववद्याथी येत असे. ते आचथवकदृषट्या गरीब

होते. त्याुंची िाषा, जीवनपद्धती सगळे च वेगळे असे. येथे मी खरे जग काय आहे ते लशकलो.
एिटीआयआयने जसे चचत्रपट बघायला लशकववले त्यातून व्यजक्तमत्व घडत गेले. तुंत्रज्ञला जात,
धमव

नसतो. कॅमेरा माझ्या आयुषयाचा िाग

झाला.

सुंस्थेतील

लशक्षणापलीकडे नोकरीला

लागल्यावर अजून नवे बरे च काही लशकायला लमळाले. िे शिर फिरून जेंव्हा बातम्या कव्हर केल्या
तेंव्हा सत्य काय, दिखावा काय हे समजले आणण खरा िारतीय झालो.”
साटम म्हणाले, “अलिनय हे साधन आहे . रुं गमुंच, टीव्ही व चचत्रपट हे मध्यम आहे त. प्रत्येकाची
पद्धत वेगळी असल्याने थोडा िरक पडतो. मात्र चाुंगले कलाकार, दिग्िशवक सोबत असले की
आपोआप गोषटी जमायला लागतात. चाुंगल्या लोकाुंचे काम बघन
ू च मी घडत गेलो.”
आदित्य म्हणाले, “मी नाटकाच्या पाश्वविम
ू ीचा असल्याने रुं गिम
ू ीच माझे सरस्व होते. परुं तु ‘बँडेड
क्वीन’ चचत्रपटात योगायोगाने सुंधी लमळाली व तेथन
ू चचत्रपटाुंचा प्रवास सरु
ु झाला. त्यानुंतर
सीआयडी माललकेसाठी मी िारसा तयार नव्हतो. परुं तु ते काम सुरु झाले व तो प्रवास एवढा
मोठा होईल असे वाटलेच नव्हते. मी कलाकार म्हणून काम करत रादहलो. माझे गुरु हबीब
तन्वीर म्हणत कलाकाराने प्रवास करत राहावे मुक्काम शोधू नये. तसा माझा प्रवास सुरु आहे .”
ियानुंि म्हणाले, “सीआयडी माललकेचा आमच्यावर माललका बुंि झाल्यावरही प्रिाव आहे . मला
अलिनयाच्या औपचाररक प्रलशक्षणाची पाश्वविूमी नसतानाही लसुंग सराुंनी माझ्याकडून काम करवून
घेतले. ते िार िरू चा आणण चौकटीबाहे रचा ववचार करतात. त्याुंच्या कामाच्या बाबत ते िार
काटे कोर असल्यानेच सीआयडी माललका २२ वषे चालू शकली.”
------ ----------- ----------- ------------

िोटो ओळ - ‘पण
ु े फिल्म िाउुं डेशन’ आणण महाराषर शासन याुंच्या सुंयक्
ु त ववद्यमाने आयोजजत
करण्यात आलेल्या ’१८ व्या पुणे आुंतरराषरीय चचत्रपट महोत्सव’ अथावत 'वपि'मधील 'वपि
डडजस्टुं जग्वश्ड अॅवॉडव'ने दिग्िशवक बी. पी. लसुंग याुंना सन्मातनत करण्यात आले होते. यातनलमत्त
आयोजजत पत्रकार पररषिे त (डावीकडून) ियानुंि शेट्टी, लशवाजी साटम, आदित्य श्रीवास्तव, बी.
पी. लसुंग व जब्बार पटे ल.

