सध्याच्या जगात वेगळे पण जपत नवननर्मिती करणे हे आजच्या
दिग्िर्िकाांपुढील आव्हान- आर. बाल्की

पुणे, दि. ११ जानेवारी २०२० : “चित्रपट हे फार र्क्ततर्ाली माध्यम आहे कारण खऱ्या आयुष्यापेक्षा
अचिक चित्तवेिक गोष्टी त्यात माांडता येतात. मात्र हल्ली जगात, लोकाांच्या आयष्ु याति एवढ्या लक्षवेिी
आणण ववचित्र गोष्टी घडत असतात. अर्ा पररक्थितीत वेगळे पण जपत नवननर्मिती करणे हे लेखक,
दिग्िर्िकाांपुढील आव्हान झाले आहे.” असे मत प्रर्सद्ि दिग्िर्िक आर. बाल्की याांनी व्यतत केले.
‘पुणे फफल्म फाउां डेर्न’ आणण महाराष्र र्ासन याांच्या सांयुतत ववद्यमाने आयोक्जत करण्यात आलेल्या १८
व्या पुणे आांतरराष्रीय चित्रपट महोत्सवातअिाित 'वपफ'मिील ववजय तेंडुलकर थमत
ृ ी व्याख्यानात ते बोलत
होते.‘वपफ’िे सांिालक डॉ. जब्बार पटे लयाांनी त्याांच्यार्ी सांवाि सािला.
तेंडुलकराांववषयी बोलताना बाल्की म्हणाले, “तेंडुलकर हे खूप िाडसी लेखक होते. त्याांिे िाडस म्हणजे ते
त्याांिे वविार माांडायला किी घाबरले नाहीत एवढे ि नाही, तर बाहेरच्या जगात

अर्ाांतता, गोंिळ

असतानाही तो गोंिळ त्याांना किीि अर्ाांत करू र्कला नाही, उलट त्यािा वापर त्याांनी आणखी
कलात्मक ननर्मितीसाठी केला.”
र्सनेमा बनवणे हे ध्येय असले तर जादहरातीांच्या वाटे ने बाल्की या क्षेत्रात र्र्रले. या जादहरातीांच्या क्षेत्राने
आपल्याला चित्रपटािे पायाभत
ू ज्ञान िे त बरे ि काही र्र्कवले. त्यातन
ू घडत गेलो असे बाल्की याांनी
साांचगतले.
“मला चित्रपटाच्या कोणत्याही आकृनतबांिाला चिकटून राहायला आवडत नाही. पण चित्रपटासाठी किाि
मला अचिक महत्वािी वाटते. जर तुमच्याकडे साांगण्यासारखे काही नसेल तर चित्रपट बनवण्यात अिि
नाही.” असे साांगत ‘िीनी कम’, ‘पा’, ‘पॅडमॅन’, ‘र्मर्न मांगल’ या चित्रपटाांिे काही फकथसे त्याांनी साांचगतले.
“अमुक एका प्रकारच्या प्रेक्षकाांसाठी हा चित्रपट बनवत आहे असे म्हणणे मला िुकीिे वाटते. कारण जेंव्हा
असे कोणी म्हणते त्याांना त्या गटातील प्रेक्षकाांना काय हवे आहे , काय आवडू र्केल हे फकतपत समजलेले
असते याववषयी मला र्ांका आहे. जेव्हा किा, सांदहता र्लदहली जाते आणण ती चित्रपटाच्या माध्यमातून
बाहेर प्रेक्षकाांपयंत पोहित नाही तोवर हे िावे मला अनतर्योततीिे वाटतात.” असे प्राांजळ मत त्याांनी
यावेळी व्यतत केले.
ज्येष्ठ सांगीतकार इर्लयाराजा व िलचित्रकार पी. सी. श्रीराम याांच्याववषयी ते म्हणाले, “हल्ली
‘ओरीजनॅलीटी’ असलेले कलाकार सापडणे फार कठीण आहे. हे िोन कलाकार त्यातील आहेत . इर्लयाराजा
याांिे सांगीत मला फार भावते. त्याांिे सांगीत मला प्रेरणा िेते. ते ऐकत असताना एखािी किा फकां वा
किेतील घटना सुिते. त्याांच्या सांगीतात पूणि र्सनेमा आहे असे मला वाटते.”

