
 

 

१८ व्या पिफ अंतर्गत आज रपििार दि. १२ जानिेारी रोजी झालेल्या ित्रकार िररषिांमधील 
महत्त्िाचे मुद्िे -    

पुणे फिल्म िाउंडेशन आणण महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने सुरु असलेल्या १८ व्या 
पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सिात आज रवििार दि. १२ जानेिारी, २०२० िरम्यान 
झालेल्या पत्रकार पररषिांमधील महत्त्िािे मुद्िे खाली िेत आहोत. आज महोत्सिािे कलात्मक 
दिग्िशशक समर नखाते यांनी पत्रकार पररषिेसाठी उपस्थित दिग्िशशक ि ननमाशते यांच्याशी 
संिाि साधला.   

चित्रपट – विडो ऑि सायलेन्स  

उपस्थिती- प्रिीण मोर्शले (दिग्िशशक, ननमाशते) 

पती बेपत्ता झालेल्या पत्नीिी अिथिा ही एकाकी होऊन जाते. नतिे संपूणश आयुष्ट्यि बिलून 
जाते. काश्मीर आणण ज्या भागात अस्थिरता आहे त्या प्रिेशात तर हे प्रकषाशने जाणिते, 
अशीि काश्मीर मध्ये घडणारी किा ‘विडो ऑि सायलेन्स’िे दिग्िशशक ि ननमाशते प्रिीण 
मोर्शले यांनी या चित्रपटात मांडली आहे. या आधी दिग्िशशकाला तीन राष्ट्रीय पुरथकार ममळाल े
असून याही चित्रपटात त्यांनी आपले िेगळेपण मसद्ध केले आहे.  

- काश्मीरमधील पररस्थितीबद्िल अनेकिा ितशमानपत्रे ि बातम्यांबद्िल िाित होतो. एका 
सकाळी असेि बातम्या िाित असताना ‘हाि विडो’ हा विषय समोर आला. आणण त्या 
मदहलांिी किा आपण मांडायिी अस ेठरविले. या पररस्थितीमधून गेलेल्या एका मदहललेा मी 
प्रत्यक्षात भेटलो. ‘कोणीही आम्हाला स्जिंत समजत नाही’, या त्यांच्या एका िाक्याने मी 
हािरून गेलो आणण या विषयािी खोली माझ्या लक्षात आली असे प्रिीण मोर्शले यांनी 
सांचगतले.  

- जेव्हा एखािा पुरुष त्याच्या थिाननक पररस्थितीला कंटाळून िसु-या दठकाणी जातो, त्यािेळी 
तो नव्या दठकाणी लिकर रुळतो. मात्र ही गोष्ट्ट मदहलांच्या बाबतीत होत नाही. मुळात 
मशक्षणािी िाणिा, कमी आत्मविश्िास, अिलंबून राहण्यािी सिय यामध्ये त्या अडकलेल्या 
असतात. त्यामुळे त्यांना अनेक समथयांना सामोरे जािे लागते. यातून त्यांिी होणारी कुिंबना, 
त्यांना येणा-या समथया ि त्यांिी बाजू मांडण्यािा प्रयत्न आम्ही चित्रपटामध्ये केला आहे.  

- या चित्रपटातील नानयका ही दिसायला सुंिर तर हिी होतीि यामशिाय नतिे डोळेही बोलके 
हिे होते. त्यासाठी आम्ही खूप शोध घेतला न शेिटी मशल्पी मारिाह यांिी यासाठी ननिड 
केली.  



- संपूणश चित्रपटात आम्ही पाश्िशसंगीतािा िापार टाळत त्या त्या भागातील नैसचगशक आिाजािा 
उपयोग करून घेतला. याबरोबरि नैसचगशक प्रकाशािर हा संपूणश चित्रपट आम्ही चित्रत्रत केला 
आहे, असे मोर्शले यांनी सांचगतले. 

 

२. चित्रपट - अ नाईट अ डे  

उपस्थिती- प्रताप जोसेि (दिग्िशशक) 

‘अ नाईट अ डे’ या चित्रपटािी किा केरळमध्ये घडते. िोन प्रेमी आपले घर सोडून पळून 
येतात आणण पुरामध्ये उध्िथत झालेल्या एका घरात आसरा घेतात. त्यानंतर घडणारा दििस 
आणण रात्रीिा, मादहत असलेल्या- मादहत नसलेल्या गोष्ट्टींिा प्रिास या चित्रपटात दिग्िशशकाने 
चित्रत्रत केला आहे.  केरळ मधील िषु्ट्काळ, पूर आणण ऑनर फकमलगं यांना एकत्र बाम्धान्यािा 
एक प्रयत्न यामध्ये आपल्याला दिसले.    

- केरळ सारख्या राज्यातील सामास्जक विषयािर प्रकाश टाकण्याच्या उद्िेशाने या चित्रपटािी 
ननममशती केली आहे. चित्रपटासाठी नायक नानयका म्हणून निे िेहरे हिे होते जेणेकरून विषय 
प्रभािीपणे पोहोिेल, हे करण्यात यश ममळाले. केिळ पाि दििसात चित्रीकरण करून कमीत 
कमी बजेट मध्ये हा चित्रपट तयार केला. मला सामास्जक प्रश्न मांडताना शारीररक दहसंा 
टाळायिी होती ते करण्यात मी यशथिी झालो, असे प्रताप जोसेि यांनी सांचगतले.  

 

३. चित्रपट – ननिाशणा इन  

उपस्थिती – विजय जयपाल (दिग्िशशक) 

- आत्महत्या करण्यािे थ्रील असलेल्या एका बोट ड्रायव्हरिी किा ‘ननिाशणा इन’ या चित्रपटात 
सांचगतली आहे. बोटीिरील सिश प्रिासी मतृ्यूमुखी पडतात पण आत्महत्येिे थ्रील करणारा तो 
बोट ड्रायव्हर आश्ियशकारक ररत्या त्या अपघातातून िाितो. नंतर एका हॉटेल मध्ये केअरटेकर 
म्हणून काम करत असताना त्याच्या पूिाशआयुष्ट्यातील गोष्ट्टी कसा त्यािा पाठलाग करतात 
यािी किा चित्रपटात सांचगतली आहे.  

- मला एक जॉनर फिल्म करायिी होती तो प्रयत्न ‘ननिाशणा इन’ या चित्रपटामधून मी केला 
आहे. सुरुिातील तममळ फकंिा मल्याळम भाषेतील हा चित्रपट नंतर आदिल हुसैन अमभनय 
करणार म्हणून दहिंी भाषेत करािा लागला. सायकॉलॉस्जकल हॉरर चित्रपट आणण आदिलािा 
अमभनय असे सिश काही यामध्ये जुळून आले असल्यािे विजय जयपाल यांनी सांचगतले. 
आदिल असल्यामुळे ररहसशल्सला आम्हाला िेळ ममळाला नाही. कॅमेरा प्लॉदटगं आणण 
एडीदटंगसाठी आम्हाला बराि िेळ द्यािा लागला, असेही त्यांनी यािेळी सांचगतले.  


