१८ व्या पिफ अंतर्गत आज बध
ु वार दि. १५ जानेवारी रोजी झालेल्या ित्रकार िररषिांमधील
महत्त्वाचे मद्
ु िे -

पुणे फिल्म िाउं डेशन आणण महाराष्ट्र शासनाच्या संयुक्त विद्यमाने सुरु असलेल्या १८ व्या पुणे
आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सिात आज बुधिार दि. १५ जानेिारी, २०२० िरम्यान झालेल्या पत्रकार
पररषिांमधील महत्त्िािे मुद्िे खाली िे त आहोत. आज महोत्सिािे कलात्मक दिग्िशशक समर
नखाते यांनी पत्रकार पररषिे साठी उपस्थित दिग्िशशक ि ननमाशते यांच्याशी संिाि साधला.
चित्रपट – ललझाज टे ल
उपस्थिती – िलेरी कास्ल्मको (ननमाशता), इररना ग्लुश्कोिा (अनुिािक)
डाऊन लसंड्रोम असलेल्या विशेष मुलांिरील ‘ललझाज टे ल’ हा चित्रपट आहे . अशा मुलांसाठी हे जग

योग्य नाही अशी दिग्िशशकािी भािना असून या जगात त्यांना आनंि, प्रकाश लमळू शकेल का?
यािा शोध घेणारा हा चित्रपट आहे .
-

हा चित्रपट यक्र
ु े नि असन
ू दिग्िशशकाने मानिी भािना यात िाखिण्यािा प्रयत्न केला आहे .

दिग्िशशक अलेक्झांडर झहोव्ना हे थितः डाऊन लसंड्रोम असलेल्या विशेष मल
ु ांच्या ४
शाळांमध्ये प्रलशक्षक म्हणन
ू गेली ३० िषे काम करतात, त्यामळ
ु े त्यांच्या अनभ
ु िािर
आधाररत एक कािं बरी त्यांनी ललदहली असन
ू त्या कािं बरीिरून सत्य किेिर आधाररत हा
चित्रपट असल्यािे कास्ल्मको यांनी सांचगतले.
-

ते म्हणाले, “अलेक्झांडर कोणीही प्रलशक्षक्षत दिग्िशशक नाही. मात्र त्यांच्या कायशकाळात
मानत साठलेल्या भािनांिा सजशनशील ननिरा या चित्रपटात झाला आहे . या विशेष
मुलांविषयी समाजात िारशी जागरुकता नाही. म्हणून या मल
ु ांिे जग चित्रपटाच्या

माध्यमातून िाखिायिा प्रयत्न केला आहे . ज्या मुलांिे पालक आचिशकदृष्ट््या सक्षम

आहे त ते आपल्या मुलांना बऱ्याि गोष्ट्टी लशकिून त्यांच्या आयुष्ट्याला िेगळे िळण िे ण्यािा
प्रयत्न करतात मात्र ज्या मल
ु ांना असा आधार नाही त्यांिे आयुष्ट्य असेि या शाळांमध्ये
-

ननघून जाते.”

“चित्रपट अलभनयासाठी व्यािसानयक कलाकार घ्यायिे ठरिले होते. तसे लमळालेही परं तु

नंतर काही अडिणी आल्या. म्हणून मग याि मुलांमधून ननरीक्षण करून काही मुले
ननिडली ि त्यांनी उत्तम साि िे त अलभनय केला.” असेही कास्ल्मको यांनी सांचगतले.

२) चित्रपट – टीिर
उपस्थिती – ज्युललया फ्रान्झ्सथके (अलभनेत्री)
ही किा थिलांतररत होऊन जमशनीत नव्याने येणाऱ्या लोकांना भाषेसि
ं भाशत येणाऱ्या अडिणी, ती
लशकून घेण्यासाठी होणारा संघषश आणण लशक्षकािी लशकविण्यािी िैलशष्ट््यपण
ू श पद्धती यािर हा
चित्रपट आहे .
-

जमशनी हा िे श युरोपातील अन्झ्य िे शांपेक्षा सांथकृनतक ि भाषेच्या दृष्ट्टीने िार िेगळा िे श
आहे . त्यामुळे थिलांतररत होऊन बाहे रून येणारे लोक त्यात लिकर समयोस्जत होऊ
शकत नाहीत. अशाि एका थिलांतररत मुलािी भाषा लशकण्यािी धडपड म्हणजे हा
चित्रपट असल्यािे अलभनेत्री ज्यलु लया यांनी सांचगतले.

-

त्या म्हणाल्या, “चित्रपटािी संदहता मी िािलेली नव्हती. कारण चित्रीकरणािरम्यान त्यात
अनेक बिल होत गेले. त्यामुळे चित्रीकरणाच्या दििशी त्या दििशीिे प्रसंग िािून
दिग्िशशक सांगेल तेिढे मी केले.”

-

जमशनीत आजही जुने लोक जातीभेि, उच्ि-नीिता मानणारे आहे त. मात्र तरुण वपढी त्या
मानाने बरीि मोकळी आहे . ते बाहे रून येणाऱ्यांना थिीकारत आहे त.” असेही त्यांनी
सांचगतले.

