
 

 

 

१८ व्या पिफ अंतर्गत आज मंर्ळवार दि. १४ जानेवारी रोजी झालेल्या ित्रकार िररषिांमधील 
महत्त्वाचे मुद्िे -    

िुणे फफल्म फाउंडेशन आणण महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त पवद्यमाने सुरु असलले्या १८ व्या िुणे 
आंतरराष्ट्रीय चचत्रिट महोत्सवात आज मंर्ळवार दि. १४ जानेवारी, २०२० िरम्यान झालेल्या 
ित्रकार िररषिांमधील महत्त्वाचे मदु्िे खाली िेत आहोत. आज महोत्सवाचे कलात्मक दिग्िशगक 
समर नखाते यांनी ित्रकार िररषिेसाठी उिस्थित दिग्िशगक व ननमागते यांच्याशी संवाि साधला.   

चचत्रिट –ि शॅडो ऑफ ऑिेल्लो 

उिस्थिती– जर्तारससरं् कलवाना (सहदिग्िशगक), फैज खान (सहदिग्िशगक, र्ीतकार, असिनेता), 
असिनय शमाग (असिनेता), अननल जाटव (असिनेता).  

र्ावाकडचे काही ससनेप्रेमी ‘ओमकारा’ या चचत्रिटाने प्रेररत होऊन त्या धतीवर चचत्रिट करायचे 
ठरवतात. िरंतु ते फार खचचगक असल्याचे लक्षात आल्यावर ते याच पवषयावर नाटक करण्याचा 
ननणगय घेतात. नाटक बसवण्यासाठी शहरातील एका मोठ्या नाट्य कलाकाराला बोलवतात. या 
नाटकाच्या प्रवासात ‘ऑिेल्लो’च्या किेतील नाट्य या नटांच्या आयुष्ट्यात घडताना दिसते. अशा 
प्रकारचा हा चचत्रिट आहेत.  

- सहदिग्िशगक जर्तारससरं् कलवान यांनी सांचर्तले, की र्रीब-श्रीमंत, उच्च-नीच, जाती िेि 
या सर्ळ्यातील संघषगही हा चचत्रिट मांडतो. ‘‘काल्िननक पवश्वातील रोमांचक कल्िना 
आणण सत्यता व वाथतव याची जाणीव, जीवन जर्ण्याची िद्धत यावरही प्रकाश 
टाकण्यात आला आहे,” असे ते म्हणाले.  

- चचत्रीकरणािरम्यान र्ावातील लोकांसोबतचे अनुिव सांर्ताना फैज खान म्हणाले, “आिण 
एखािा प्रामाणणक प्रयत्न करत असू तर आिल्याला खरोखर चांर्ले लोक व त्यांची मित 
समळते याची प्रचीती आली. आमचे काही चचत्रीकरण नक्षली िार्ात होते. तेिे जाताना 
आम्हाला चचतंा वाटत होती. मात्र आम्हाला आमच्या वाहन चालकांनी पवश्वास दिला की 
तुम्हाला येिे काही त्रास होणार नाही आणण तसेच झाले. तेिील र्ावकरीही आम्हाला 
ननिःथवािीिणे अर्िी सेट उिारायलाही मित करत होते.” 
 
 



२) चचत्रिट – सुिरनोवा 

उिस्थिती –समचॅट िावसलक (असिनेता) 

ही किा िोलंडच्या एका खेड्याच्या रथत्यावर घडते. किेच्या सुरुवातीलाच एक अिघात होतो 
त्यात एका माणसाची ित्नी व मलुे यांचा मतृ्यू होतो. त्यानंतर घडणाऱ्या र्ोष्ट्टींिोवती हा चचत्रिट 
फफरतो.  

- चचत्रिटाची किा सत्य घटनेवर आधाररत असल्याचे सांर्त असिनेता समचॅट िावसलक 
म्हणाले, “िोलंडमध्ये काही वषाांिूवी अशी अिघाताची घटना घडली होती.त्यावरून 
दिग्िशगक बातोज कृहसलक यांना या चचत्रिटाची किा सुचली. एक श्रीमंत माणूस, िोलीस 
आणण एक िारूच्या नशेत असणारा माणूस या नतघांची चचत्रिटात मुख्य िूसमका असली, 
तरी इतर िूसमकाही नततक्याच महत्वाच्या आहेत.” 

- “ही किा खेड्यात, शहरात, जर्ात कोठेही घडू शकते, अशी आहे. चचत्रिटाला समळणारा 
प्रनतसाि उत्तम असून पवपवध थतरांमधील लोक चचत्रिट िावल्याचे सांर्त आहेत. येिे 
पिफमध्येही चचत्रिटाचे पवद्यािी िेटून असिप्राय िेत आहेत. सवाांना कुठल्या न कुठल्या 
प्रकारे जवळची वाटेल अशी ही किा आहे.”, असेही समचॅट यांनी सांचर्तले.   

३) चचत्रिट – फोटो प्रेम  

उिस्थिती – मेहुल शाह (ननमागता), केिार फडके (चलचचत्रकार), र्ायत्री िाटील (दिग्िशगक, 
ननमागता), बी. महंतेश्वर (संकलक) 

एक र्दृहणी ‘माई’एका अंत्यसंथकाराला र्ेलेली असताना नतला जाणवते की अशा वेळी मतृ 
व्यक्तीचा फोटो शोधला जातो. िण माईला फोटो काढण्यापवषयी िीती असल्याने आजवर नतचा 
एकही फोटो नाही याची नतला जाणीव होते. त्यावर मात करत ती थवतिःचा चांर्ला फोटो असावा 
यासाठी प्रयत्न करते, यापवषयी हा चचत्रिट आहे.  

- या चचत्रिटात मुख्य िात्राचा िौनतक व िावननक असा िोन्ही प्रकारचा प्रवास िाखवण्यात 
आला आहे. यातील िावननक प्रवासापवषयी चलचचत्रकार केिार फडके म्हणाले, 
“चचत्रिटाच्या फे्रम मधील िात्राच्या जार्ेवरून त्याचा िावननक प्रवास िाखवण्याचा आमचा 
प्रयत्न होता. आमच्या मुख्य िात्राला कॅमेऱ्यापवषयीच िीती आहे. त्यामुळे सुरुवातीच्या 
फे्रम्समध्ये हे िात्र कायमच फे्रमच्या कें द्रािासून िरू िाखपवले आहे. जसजसा िात्राचा 
आत्मपवश्वास वाढत जातो तसे ते फे्रमच्या कें द्रथिानी येत जाते.” 

 



फोटो ओळ  

- फोटो १ –‘ि शॅडो ऑफ ऑिेल्लो’ या चचत्रिटाच्या ित्रकार िररषिेत (डावीकडून) अननल 
जाटव, असिनय शमाग, फैज खान, जर्तारससरं् कलवाना, समर नखाते.  

- फोटो २ –‘सुिरनोवा’ चचत्रिटाच्या ित्रकार िररषिेत (डावीकडून) समर नखाते, समचॅट 
िावसलक.  

- फोटो ३ –‘फोटो प्रेम’ चचत्रिटाच्या ित्रकार िररषिेत (डावीकडून) समर नखाते, केिार फडके, 
मेहुल शाह, र्ायत्री िाटील, बी. महंतेश्वर.  

 

 

 


