
 

 

१८ व्या पिफ अंतर्गत आज सोमवार दि. १३ जानेवारी रोजी झालेल्या ित्रकार िररषिांमधील 
महत्त्वाचे मुद्िे -    

पुणे फिल्म िाउंडेशन आणण महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने सुरु असलेल्या १८ व्या 
पुणे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सिात आज सोमिार दि. १३ 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 – बोन्साय  

उपस्थिती- समीर आशा पाटील (दिग्िशशक, लेखक), संजय झंकार (ननमाशता), गौरि पोंक्षे 
(िलचित्रकार, ननमाशता) 

ही किा एका िदृ्ध व्यक्ती भोिती फिरते. जे इच्छा नसतानाही खेडे गािातून शहरात 
राहायला येतात. मात्र तेिील जीिनशैली, राहणीमान आणण कृत्रत्रमता या कशाशीि जुळिून 
घेऊ शकत नाहीत. या सगळ्यात मात्र त्यांच्या नातीशी झालेली मैत्री आणण भािननक 
गुंतिणूक त्यांना शहरात राहायला भाग पडते. परंतु पोळा सण साजरा करायला मात्र गािाकडे 
जायिे ते ठरितात. या गोष्ट्टीला नात विरोध करते. मग गािाकडिी ओढ ि नातीविषयीिे प्रेम 
या द्िंिात ते सापडलेले असताना नाराजीनेि का असेना, शहरात राहतात.  

- दिग्िशशकािा थितःिा प्रिास गाि ते मुंबईसारखे मोठे शहर असा झाला आहे. त्यामुळे 
या प्रिासात थितःत खूप बिल झाल्यािे त्यांना जाणिले. ‘आतािा मी आणण पूिीिा 
मी शोधताना जाणिलेल्या गोष्ट्टींतून या किेिा जन्म झाल्यािे’, दिग्िशशक समीर 
पाटील यांनी साचंगतले.  

- गािातला ननसगश, िालीरीती, रूढी-परंपरा आणण याउलट शहरातील धािपळ, अनेक 
कृत्रत्रम, तांत्रत्रक गोष्ट्टींिा व्यापक आिाका यािी सांगड घालणे खूप कठीण होते. अशा 
िेळी आपण कधी थितःच्या तर कधी अनेकांच्या मुळ्या आिळत एक िेगळ्या 
प्रकारिा बोन्साय समाज घडित आहोत, असे मत समीर यांनी व्यक्त केले.  

- “त्यामुळे आयुष्ट्य बेरंग झाले आहे. मात्र प्रेम ही संकल्पना जेिे िुलते तेिे आजही रंग 
आहेत. म्हणून संपूणश चित्रपट कृष्ट्णधिल असला तर शेिट मात्र रंगीत केला आहे. 
चित्रपटात िार काही संिाि नसून खऱ्या अिाशने चित्रपट बनविण्यािा प्रयत्न आहे. 
शांतातेतील संिाि हा कधीही उच्ि असतो. मात्र शहरात शांतता, कुजबूज या गोष्ट्टी 
लुप्त होत आहेत असे जाणिते.” असेही ते म्हणाले.  



- ससनेमा समाज बिलू शकत नाही, पण वििार करायला भाग पाडतो. त्यामुळे येिे 
केिळ पररस्थिती मांडून मोकळे होता येणार नाही तर भविष्ट्यािा वििार होणेही 
आिश्यक आहे. सध्याच्या काळात पयाशिरणाबरोबरि आपल्या वििारांमध्येही प्रिषूण 
झाले आहे यािाही वििार होणे आिश्यक असल्यािेही ते म्हणाले.  

 

 

२. चित्रपट - िाय  

उपस्थिती- डॉ. अस्जत िाडीकर (दिग्िशशक, लेखक), नंि ूमाधि (असभनेता), थिप्नील सोजिळ 
(सहदिग्िशशक, सहलेखक), राकेश सभलारे (िलचित्रकार) 

‘िाय’ हा चित्रपट थत्रीभ्रूण हत्त्येिर आहे. िार िेगिेगळ्या किानकांना जोडत हा सामास्जक 
समथयेिे पैलू उलगडत जाणारा चित्रपट आहे. यातील एका गोष्ट्टीत एका मदहलेिा या सगळ्या 
िषु्ट्ट प्रितृ्ींविरुद्धिा, समजाविरुद्धिा लढा आहे.  

- चित्रपटात िार मुख्य किा असून त्यांना एका सूत्रात बांधणारा कें द्रत्रबिं ू म्हणजे 
हॉस्थपटल आहे. त्यामुळे हा चित्रपट अनेक थतरांतून जातो. यातील िोन किांमध्ये 
थत्रीभ्रूण हत्त्येिे मागणी, एकात समजातून होणारा पुरिठा आणण एकात या सगळ्याला 
िांबिू पाहणारी संथिा अशा प्रकारिा आशय मांडण्यात आला आहे.  

- किा काल्पननक असल्या तरी त्या मनाला सभडतात, एका पातळीिर तुम्हाला सुन्न 
करतात आणण पुन्हा वििार करायलाही भाग पडतात. विषय गंभीर असला तरी 
प्रेक्षकांिे मनोरंजनही हा चित्रपट करत असल्यािे िाडीकर यांनी सांचगतले.   

- आशयघन चित्रपट बऱ्याििा महोत्सिापुरते मयाशदित राहतात असे िाटते. मात्र त्यािे 
पडसाि काही काळाने का असेना आपल्याला दिसताति. ती संकल्पना पुन्हा नव्या 
रुपात समोर येते आणण समाजापयंत नक्कीि पोहिते. असे चित्रपट प्रेरणािायी 
नक्कीि ठरतात, असे असभनेता नंि ूमाधि यांनी सांचगतले.  

 

३. चित्रपट – तुझ्या आईला  

उपस्थिती – सुजय डहाके (दिग्िशशक), मेघना प्रामाणणक (ननमाशता) 

िडडलांच्या सरकारी नोकरीच्या ननयसमत बिलीमुळे अविनाश शहरातून एका िगुशम भागातील 
खेड्यात बिली होऊन जातो. तेिे गेल्यािर शास्दिक दहसंेच्या खेळात तो अडकतो. या 
संकल्पनेच्या भोिती ‘तुझ्या आईला’ हा चित्रपट फिरतो.  



- सशिी िेणे फकंिा शदिांनी इजा पोहिविणे ही गोष्ट्ट िार सामान्य समजली जाते. 
शारीररक दहसंे विषयी खूप बोलले जाते मात्र शास्दिक दहसंे विषयी मराठीत तरी अजून 
कोणी बोलललेे नाही. म्हणून या संकल्पनेिर चित्रपट बनविण्यािे ठरिल्यािे दिग्िशशक 
सुजय डहाके म्हणाले. “यामागे माझा एक िैयस्क्तक अनुभि विशेष कारणीभूत ठरला. 
मी चित्रपट दिग्िसशशत करत असताना जर कोणी काम नीट नाही केले तर मी लगेि 
त्याला सशिी हासडत असे. त्यामुळे काम पटकन होते असे माझ्या लक्षात आल्यािर 
ती माझी सिय झाली. पण माझ्या पदहल्या चित्रपटाच्या िेळी अशीि कोणाला दिललेी 
सशिी त्या व्यक्तीने लक्षात ठेिली आणण ७ िषाशने त्या व्यक्तीला भेटल्यािरही त्याच्या 
मानत माझी तीि प्रनतमा आहे हे माझ्या लक्षात आल्यािर मला खूप िेिना झाल्या. 
आपल्या नकळतही आपण फकती दहसंा करतो हे जाणिल्यािर त्यािर काहीतरी 
करण्याच्या जाणीिेतून हा चित्रपट तयार झाला.” 

- खेड्यात, होथटेलमध्ये अशा सशव्या िेण्यािा खेळ खेळला जातो. बरेि सशक्षकही मलुांशी 
बोलताना अशाि पद्धतीच्या भाषेिा िापर करतात. त्यामुळे या शास्दिक दहसंेिे धडेही 
शाळेतूनि मुले चगरिू लागतात. याविषयी वििार होणे ते िांबणे आिश्यक आहे. 
त्यामुळे चित्रपटात अशी शास्दिक ि शारीररक दहसंा काही प्रमाणात िाखविली असली 
तरी शेिटी संिेश अदहसंेिा दिला आहे, असेही डहाके म्हणाले.  

- सशिाय हा चित्रपट थत्रीिािाकडे झुकणारा असून सशिी कायम आई आणण बदहणीिरूनि 
का असते? असा सिालही वििारतात.  

- शाळा चित्रपट ‘वपि’ मध्ये िाखिला गलेा होता त्यानंतर परत ‘वपि’ मध्ये यायला ९ 
िषश लागली. मात्र यिंा तरी आपला चित्रपट या महोत्सिात पोहिू शकल्यािा आनंि 
सुजय डहाके यांनी व्यक्त केला. 

िोटो ओळ  

१) ‘िाय’ चित्रपट िोटो (डािीकडून) राकेश सभलारे, थिप्नील सोजिळ, नंि ू माधि, डॉ. 
अस्जत िाडीकर. 

s२) ‘तुझ्या आईला’ चित्रपट िोटो – (डािीकडून) मेघना प्रामाणणक, सुजय डहाके, समर 
नखाते. 

 


