भारतीय मेकअप आर्टिस्ट जगात भारी – विक्रम गायकिाड
पुणे, दि. १२ जानेवारी २०२० : “परिे शात त्वचेचा रं ग एकतर गोरा ककं वा काळा असतो त्यामळ
ु े त्यांना
वेगवेगळ्या त्वचेवर कशा पद्धतीचा मेकअप करावा याचे पुरेसे ज्ञान नसते. याउलट भारतात प्रत्येक
प्रांतानुसार माणसाच्या त्वचेचा रं ग, पोत, नाकाची ठे वण, केस सगळे च बिलते. या वैववध्यात भारतीय
मेकअप डिझायनर घितात. त्यामुळे फार आधुननक प्रकारचा मेकअप न वापरताही मला ते श्रेष्ठ
वाटतात.” असे मत प्रससध्ि मेकअप डिझायनर ववक्रम गायकवाि यांनी व्यक्त केले.
‘पण
ु े कफल्म फाउं िेशन’ आणण महाराष्र शासन यांच्या संयक्
ु त ववद्यमाने आयोजजत करण्यात आलेल्या

१८ व्या 'वपफ'मध्ये गायकवाि यांचे ‘मेकअप डिझायनर- कक्रएदटंग अॅन इल्युजन’ या ववषयावर व्याख्यान
आयोजजत करण्यात आले होते. त्यावेळी ‘वपफ’चे संचालक िॉ. जब्बार पटे ल यांनी त्यांच्याशी संवाि
साधला.
गायकवाि यांनी बालरं गभूमीपासन
ू या क्षेत्रात पिापपण केले. त्यांचे पदहले गुरु बबनराव सशंिे यांचे
नाटकाच्या ड्रेपरीचे िक
ु ान होते. तेथन
ू च पात्राला आवश्यक कपिे, मेकअप या सगळ्याववषयी उत्सक
ु ता

वाढायला सरु
ु वात झाल्याचे गायकवाि म्हणाले. त्यांची चचत्रपटांमधील मेकअप कररअरची सुरुवात
सरिार वल्लभभाई पटे ल यांच्यावरील ‘सरिार’ या चचत्रपटातन
ू झाली. त्यानंतर ‘मेककं ग ऑफ महात्मा’,
‘बालगंधवप’, अलीकिचा ‘संजू’,

कवपल िे व यांच्यावरील आगामी चचत्रपट ’८३’ अशा अनेक

चचत्रपटांसाठी त्यांनी मेकअप डिझायनर म्हणून काम केले असून दहंिी, मराठी व बंगाली चचत्रपटांसाठी
त्यांना ५ वेळा राष्रीय परु स्कारही समळाला आहे .

त्यांच्या या प्रवासातील ककस्से सांगताना गायकवाि म्हणाले, “ज्या काळात मी सरु
ु वात केली तेंव्हा
तंत्रज्ञान फार पुढे गेलेले नव्हते व परिे शी साधनसामग्रीही सहज उपलब्ध होत नसे. त्यामळ
ु े उपलब्ध

साधनांमधन
ू च मागप शोधून काम करत असे. नाकासारख्या अवयवाला आकार िे ण्यासाठी मऊ केलेले

मेण वापरणे, झािांपासन
ू समळणारा चचक म्हणजे ‘लेटेक्स’ मागवून त्यापासन
ू मास्क बनवणे, इत्यािी
माध्यमातन
ू मी काम करत रादहलो.”

“बऱ्याचिा आपण खूप मेहनत घेतो मात्र समोरच्याकिून योग्य प्रनतसाि न समळाल्याने आपण ननराश

होतो. पण त्यावेळी खचून न जाता दटकून रादहलो तरच आपण पुढे जाऊ शकतो. चचत्रपट सुष्टीत
तोंिी प्रससद्धीने अचधक कामे समळतात. त्यामुळे मला व्यक्तीचधजष्ठत पात्रांसाठी कामे समळत गेली.”
असेही त्यांनी सांचगतले.

मेकअप डिझायनरला त्याच्या कामात पूणप मोकळीक दिली तर तो चमत्कार घिवू शकतो. मात्र जेव्हा
कलाकार त्यांची प्रनतमा, दिसणे याला चचकटून असतात तेव्हा काम करणे आव्हानात्मक असते. तरीही
हे चचत्र बिलले असून रणबीर कपरू , रणवीर ससंग यांच्यासारखे कलाकार मेकअप डिझायनरला
समवपपत होऊन मेकअप करून घेताना दिसतात,’’ असे मतही त्यांनी व्यक्त केले.

