
 

१८ व्या पिफ अंतर्गत होणा-या ित्रकार िररषदांमधील महत्त्वाचे मुद्दे -    

पुणे फिल्म िाउंडेशन आणण महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने सुरु असलेल्या १८ व्या 
पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सिात आज शननिार दि. ११ जानेिारी, २०२० िरम्यान 
झालेल्या पत्रकार पररषिांमधील महत्त्िािे मुद्िे खाली िेत आहोत. आज महोत्सिािे कलात्मक 
दिग्िशशक समर नखाते यांनी पत्रकार पररषिेसाठी उपस्थित दिग्िशशक, कलाकार, ननमाशते 
यांच्याशी संपकश  साधला.   

१. चित्रपट – ि सीड  

उपस्थिती -  रजनी बसुमतरी (ननमाशत्या, दिग्िशशक ि अभिनेत्री) 
- रजनी बसुमतरी या आसाममधील अभिनेत्री असून ‘ि सीड’ हा चित्रपट बोडो 
िाषेतील आहे. ईशान्य िारत आणण त्यातही आसाममधील िागात ८० च्या िशकाच्या 
शेिटी ि ९० च्या िशकाच्या सुरुिातीला जी घुसखोरी होत होती त्यािर ि या 
काळातील सामास्जक पररस्थितीिर चित्रपटात िाष्ट्य करण्यात आले आहे.  

- थित:िी िुलत िािंडे इतकंि काय तर सख्खा िाऊ रजनी यांनी या संघषाशत 
गमािला. या चित्रपटाच्या माध्यमातून त्यांनी थित:िीि किा सांगण्यािा प्रयत्न केला 
आहे.  

- या चित्रपटाच्या ननभमशतीविषयी बोलताना त्या म्हणाल्या, आपली किा सांगण्यािी 
दहमंत खूप कमी लोकांमध्ये असते. माझ्या कुटंुबाने ही किा आणण त्या संबंधीिी 
सामास्जक स्थिती सांगण्यासाठी मला धैयश आणण विश्िास दिला, म्हणून हे होऊ शकले.  

- बोडोंच्या लढ्याबद्िल खूप कमी चित्रपट आहेत. इतकेि नाही तर बोडोंपयंत िेखील 
हे चित्रपट पोहोित नाही. हेि लक्षात घेत मी हा चित्रपट घऊेन गािोगाि फिरले. 
आजपयंत ५० गािांमधील तब्बल ४ लाख २० हजार नागारीकांपयंत पोहोिण्यात आम्ही 
यशथिी झालो आहोत. अनेक गािांमध्ये चित्रपटगहृ नाही, त्यामुळे प्रोजेक्टर घेऊन 
आम्ही प्रेक्षकांपयंत पोहोित आहोत. 
- चित्रपटामधील प्रत्येक पात्रािी चित्रपटाशी एक िेगळीि बांधीलकी होती, कारण 
त्यांनी ते सिश थित: िोगले होते आणण यामुळे त्यांिा अभिनय हा मनािा ताबा घेतो. 
मुख्य व्यक्तीरेखेसाठी आम्ही खूप ऑडीशन्स घेतल्या पण उपयोग झाला नाही, शेिटी 
थित: अभिनय करण्यािा ननणशय मी घेतला. 
 



२. चित्रपट - चििटी    

उपस्थिती – राजकुमार तांगडे (दिग्िशशक), कैलास सानप ि अस्जनाि ढाकणे (ननमाशते), 
संिाजी तांगडे, फकशोर उढाण, अस्श्िनी िालेकर, भमभलिं भशिें, योगेश भसरसाठ, विष्ट्णू 
केिार, गजेंद्र तांगडे (कलाकार) ि नरेंद्र भिडे (संगीतकार) 
- नाटकाच्या पलीकडील गोष्ट्ट सांगण्यािा प्रयत्न म्हणजे ‘चििटी’. एकाि फे्रममधून 
अनेक गोष्ट्टी सांगण्यािा प्रयत्न आम्ही या चित्रपटाच्या माध्यमातून केला आहे. 
काल्पननक किेिर आधाररत चित्रपट मला करायिा नव्हता म्हणून माझ्या आजूबाजूला 
घडणा-या गोष्ट्टीिर िाष्ट्य करण्यािा एक प्रयत्न या चित्रपटातून केला असल्यािे 
यािेळी ‘चििटी’िे दिग्िशशक राजकुमार तांगडे यांनी सांचगतले.  

- ऊस तोड कामगारांच्या व्यिा, व्यिथिेतून िरडला जाणारा हा समाज, त्यांच्या 
समथया यांिर कारणमीमांसा करण्यािा प्रयत्न या चित्रपटाच्या माध्यमातून करण्यात 
आला आहे.  

- डोक्यातली पटकिा कागिािर उतरिीत गेलो तब्बल पाि िषे यािर काम करत िाल ू
होते. प्रत्येक निा सीन एक एक गोष्ट्ट आमच्यासाठी उलगडत गेला, असे यािेळी 
राजकुमार यांनी नमूि केले.  

- चित्रपटात काम करणारा प्रत्येक कलाकार हा थित: त्या विषयाशी ननगडीत 
असल्याने त्यािी खूप मित झाली. 
- चित्रपटात तब्बल १५० ते २०० जणांिे कास्थटंग केले गेले. काम करणा-या प्रत्येक 
व्यक्तीिा ि माझ्या चित्रपटातील पात्रािा प्रत्येकािा थििाि मला आधीि मादहत होता 
त्यामुळे काम करणे सोपे गेले.  

- चित्रपटात कोणा एका नायकािी नाही तर जगण्यािी गोष्ट्ट सांचगतली आहे. त्यामुळे 
सिांिे प्रयत्न हे चित्रपट रुपात एकत्रत्रत झाल ेआहेत. मानिी िेिना ि यांत्रत्रकपणा 
यांिा मेळ या चित्रपटात पहायला भमळेल. 
- चित्रपटािे संगीत िोन िागांमध्ये असून उसाच्या मळ्यातून िाहणा-या पाण्याच्या 
आिाजािा िापरही आम्ही संगीत म्हणून केला आहे, असे नरेंद्र भिडे यांनी नमिू केले.  

 

३. चित्रपट - टॉल टेल्स 

उपस्थिती – विका कॅकेस (अभिनेत्री) 
- ‘टॉल टेल्स’ चित्रपटात रोमॅस्न्टक दहथटॉररक चिलरिे िशशन आपल्याला घडते. १९४५ 
िरम्यान िसु-या महायुद्धा नंतरच्या काळातील गोंधळात ही किा घडते. त्या काळातील 



गोंधळाच्या पररस्थितीिा िायिा घेणारी एक व्यक्ती कशी नागरीकांना िसिून त्यांिा 
आचिशक गैरिायिा घेते हे या चित्रपटामध्ये िाखविण्यात आले आहे. शेिटी ती व्यक्ती 
अशीि एका मदहलेला िसिीत असताना नतच्या प्रेमात पडते मात्र नतिे वपतळ उघडे 
पडते आणण त्यातून तीन पात्रांमधील िािननक गुतंागुंत आणण सामास्जक पररस्थिती 
यांिे िशशन आपल्याला या चित्रपटात घडते. विका कॅकेस यांनी या चित्रपटात मुख्य 
िूभमका केली असून त्यांनी ती करताना समोर आलेली आव्हाने उपस्थितांना 
सांचगतली.  

 

४. चित्रपट – मोझाईक पोरेट  

उपस्थिती – िँग स्जयांग (ननमाशते)  

- िीन मधील एका शहरात १४ िषांिी मुलगी गिशिती रहाते ही बातमी तेिील 
थिाननक ितृ्तपत्रात छापून येते. या बातमी मागील सत्यता पडताळण्यासाठी ि त्या 
बातमीिा मागोिा घेत एका पत्रकाराला अनेक गोष्ट्टींिा शोध लागतो ि त्यामुळे त्या 
शहरातील सामास्जक पररस्थिती समोर येते अशी किा या चित्रपटात सांगण्यात आली 
आहे.  

- या चित्रपटािे ननमाशते िँग स्जयांग म्हणाले की िीनमध्ये ितृ्तपत्रांना थिातंत्र्य नाही 
त्यामुळे जी बातमी छापून आलेली असते तीि खरी मानली जाते. त्यामुळे अनेक िेळा 
त्या बातामीमागील सत्य समोर येत नाही त्यािा मागोिा घेणा-या गोष्ट्टीिी ही एक 
किा आहे. िीनमधील सरकार ि पोलीस यंत्रणा यांिी मंजुरी भमळाली नसल्याने हा 
चित्रपट अद्याप िीन मध्ये प्रिभशशत होऊ शकला नाही.  

 

५. माकेट  

उपस्थिती – प्रिीप कुरिाह (दिग्िशशक) 
- ईशान्य िारतातील एक गजबजलेल े माकेट, त्यातील किा ‘माकेट’ या चित्रपटात 
िाखविण्यात आल्या असल्यािे दिग्िशशक प्रिीप कुरिाह यांनी सांचगतले.  

- आपण माकेट पादहलेले असते, आपल्याला त्याच्या गल्ली, बोळा मादहती असतात 
पण याि गल्ली बोळातील किा सांगण्यािा प्रयत्न या चित्रपटात दिग्िशशकाने केला 
आहे.  

- माकेटिी पररस्थिती, त्या दठकाणी घडणा-या गोष्ट्टी या रोजि बिलत असल्याने या 
चित्रपटाला जणू एक मादहतीपटािा िॉरमॅट आला आहे. चित्रपटातील प्रत्येक पात्राला 



आम्हाला रेननगं द्यािे लागले. मुळात चित्रपटातील किा ही त्यांिीि रोजिी किा 
असल्याने ते करणे आम्हाला तुलनेने सोपे गेले. प्रत्येक पात्रासाठी आम्ही ररहसशल्स 
घेतल्या आणण त्यािा उपयोगही झाला. माकेटमधील या किांद्िारे माझेही माकेट 
सोबत एक नाते तयार झाले आहे.  

 

६. आनंिी गोपाळ –  

उपस्थिती- समीर विद्िांस (दिग्िशशक), लभलत प्रिाकर ि िाग्यश्री भमभलिं (कलाकार) 
- िारतातल्या पदहल्या मदहला डॉक्टर डॉ. आनंि गोपाळ जोशी यांिी किा ‘आनंिी 
गोपाळ’ या चित्रपटात सांचगतली आहे.  

- विषय आणण आशय िोन्हीिी सांगड घालत १९ व्या सुरुिातील महाराष्ट्रातील 
सामास्जक पररस्थिती ि त्या काळातील एका ध्येयिेड्या िांपत्यािी किा यामध्ये 
सांगण्यात आली आहे. गोपाळ ि आनंिी जोशी यांबद्िल लहानपणापासून आपण 
अनेक गोष्ट्टी, मादहती ऐकलेली असते त्यामुळे ही गोष्ट्ट उिी करताना िोन्ही पात्रांना 
एकत्र बांधण्यािा प्रयत्न केला. त्या काळातील थत्री- पुरुष यांिी मानभसकता याबरोबरि 
भशक्षणािी पररस्थिती, भशक्षणाबद्िलिी मानभसकता समजून घेण्यािा आम्ही आधी 
प्रयत्न केला, त्यानंतर ते चित्रपटातून मांडले, असे समीर विद्िांस यांनी सांचगतले.  

- गोपाळ जोशी आणण आनंिी जोशी यांनी एकमेकांना भलदहललेी पत्र े आमच्याकडे 
होती. यामुळे त्या िोघांमधील नाते समजायला आम्हाला त्या पत्रांिा उपयोगी झाला. 
क्ांतीकारी, त्यांिे वििार यांिे मला नेहमीि कौतुक िाटत आले आहे. त्यांना 
एकमेकांिी साि होती मात्र इिे गोपाळ जोशी एकटे लढत होते. त्यांिा लढा 
िाखविण्यािा हा प्रयत्न आहे, असे लभलत प्रिाकर याने नमूि केले.  

- यमुना या मुली पासून डॉ. आनंिी जोशी यांिा प्रिास मला थित:ला प्रेरणािायी 
होता. आनंिी जोशी यांिे मूल गेल्यािी घटना मनाला भिडणारी होती, असे िाग्यश्री 
भमभलिं यांनी सांचगतले.  

- आनंिी गोपाळ चित्रपटािा प्रिास हा भशक्षक – विद्यािी, निरा – बायको आणण मैत्री 
असा होता. अनेकिा हा प्रिास उलटा असतो मात्र गोपाळ आणण आनंिी यांिा प्रिास 
असा झाला असे समीर विद्िांस यांनी सांचगतले.  

 

७. रीज अंडर ि सन  

उपस्थिती – डॉ. त्रबजूकुमार िामोिरन (दिग्िशशक)  



- केरळमधील बॅक िॉटर प्रिेशात राहणा-या एका िभलत कुटंुबािे अनतिषृ्ट्टीमुळे खूप 
नुकसान होते, त्यांिे राहते घर, संपत्ती सगळे या पुरामध्ये िाहून गेलेले असते. त्यामुळे 
ते दहमािल प्रिेशात थिलांतरीत होतात. निा प्रिेश, निी िाषा, निी सामास्जक 
पररस्थिती अशांिा सामना करणारे हे कुटंुब यांिी किा ‘रीज अंडर ि सन’ या 
चित्रपटात सांगण्यात आली असल्यािे दिग्िशशक डॉ. त्रबजूकुमार िामोिरन यांनी 
सांचगतले. दठकाण बिलल े तरी सामान्य माणसािा जगण्यािा संघषश मात्र सारखाि 
असतो यािे िशशन या चित्रपटातून घडविले असल्यािेही त्यांनी नमूि केले.     

              

                                                

                  


