
 

 

 

 

पिफ फोरममधे्य मंगळवारी झालेल्या पित्रिटांच्या ित्रकार िररषदांमधील महत्त्वािे मुदे्द खालीलप्रमाणे- 

 

‘टेन डेज बीफोर द वेडडिंग’- आडियाई डित्रपट डवभाग 

 

पित्रिटािे पदग्दर्शक अमर गमाल ित्रकार िररषदेसाठी उिस्थथत होते. येमेनिी सध्यािी राजधानी असलेल्या एडन 

र्हरात नुकत्याि संिलेल्या युद्धानंतर जनजीवन हळूहळू िूवशिदावर येऊ िाहात आहे. तरीही अनेक अडिणी 

कायम आहेत. अर्ा िररस्थथतीत एका तरुण जोडप्याच्या लग्नाला केवळ १० पदवस उरलेले असताना त्यांना 

कोणकोणत्या संकटांिा सामना करावा लागतो यािी गोष्ट या पित्रिटात दाखवण्यात आली आहे. 

 

अमर गमाल- 

 

-हा पित्रिट ३० हजार डॉलर इतक्या कमी खिाशत बनला आहे. पित्रिट बनवण्यािा प्रवास देखील अवघड होता. 

िण आम्ही जर हे करू र्कलो तर जगातील इतर कुणीही पित्रिट नक्कीि बनवू र्केल. 

 

-युद्धानंतरच्या काळात जनजीवन िूवीसारखे झालेले नसताना आम्ही पिपत्रकरण केले. तीन वषे युद्धामुळे पित्रिट 

पकंवा दूरपित्रवाणीिा आनंद लोकांना घेता आलेला नाही. त्यामुळे लोकांनीही आम्हाला मदतीिा हात पदला. 

रस्त्ांवर थथापनक गटांिी िरवानगी घेत-घेत आम्ही पिपत्रकरण िूणश केले. िरंतु र्हराने आम्हाला फार मदत केली. 

नागररक त्यांिी घरे व दुकानेही प्रसंगी आमच्यासाठी खुली करत, प्रिंड उकाड्यात िाणी पकंवा फळांिा रस 

आणून देत. 

 

-येमेनमधील एडन र्हरातील पित्रिटगृहे युद्धकाळात उद्वस्त झाली आहेत. त्यामुळे आमिा पित्रिट आम्ही 

लग्नसमारंभाच्या सभागृहांमधे्य स्वस्तातील एिडी प्रोजेक्टर वािरून प्रदपर्शत केला आपण तो ‘पहट’ ठरला. 

 

-युद्धात पजथे मृतू्य झाले आहेत अर्ा पठकाणी लग्नािा आनंदी प्रसंग पिपत्रत करावा का, असे म्हणत काहीनंी त्या 

प्रसंगावर आके्षि घेतला होता. िरंतु आम्ही त्यांना आमिा मुद्दा समजावून सांपगतला. युद्ध संिले म्हणजे सारे काही 

िूवीसारखे सामान्य झाले असे नसते. आनंद िरत आणायिा असेल तर आिल्यालाि त्यासाठी झटावे लागते, हा 

संदेर् आम्हाला िोहोिवायिा होता. 

 

------- 

 

डित्रपट- ‘डिवरिंजनी अँड टू अदर डवमेन’- भारतीय डित्रपट डवभाग 

 

पित्रिटािे पदग्दर्शक वसंथ एस. साई ित्रकार िररषदेसाठी उिस्थथत होते. 

 

वसंथ साई- 

 

-या पित्रिटासाठी ८० च्या दर्कािूवी पलपहल्या गेलेल्या तपमळ लघुकथांिा आधार घेतलेला आहे. त्यात मपहलांच्या 



प्रश्ांपवषयी आपण त्यांच्या आंतररक ताकदीपवषयी भाष्य केले आहे. लहानिणी सुट्टीच्या पदवर्ी माझ्या बपहणीला 

कुठे बाहेर जायिे असेल तर पतला एकटीला जाऊ पदले जात नसे. मला पतच्याबरोबर िोपलसासारखे िाठवले जाई. 

ही आठवण माझ्या मनात होती आपण तीदेखील या पित्रिटाच्या पवषयात प्रपतपबंपबत झाली. 

 

-या पित्रिटासाठी अपभनेंत्रीिंी पनवड करणे हे मोठेि होते. पित्रिटातील सवश अपभनेत्रीनंी पित्रिट अपधक िांगला 

व्हावा यासाठी मोठे योगदान पदले. स्िया असल्यामुळे सहापजकि त्या या पवषयार्ी अपधक समरस होऊन काम 

करू र्कल्या. 

 

-केरळ व मंुबई पित्रिट महोत्सवात या पित्रिटास उत्तम प्रपतसाद पमळाला. िाि ते सहा मपहन्यांनंतर आम्ही 

पित्रिटगृहांमधे्य तो प्रदपर्शत करणार आहोत. 

 

-------- 

 

‘डॉमेस्टिक’- वर्ल्ड काँडपडटिन डवभाग 

 

पित्रिटाच्या आपभनेत्री तेरेझा होफोवा ित्रकार िररषदेसाठी उिस्थथत होत्या. सायकलिटू असलेला रोमन, त्याच्या 

स्वतःच्या कररअर संबंधीच्या महत्त्वाकांक्षा, ित्नी र्ालेटबरोबर तुटत जाणारे नाते यािा वेगळ्या प्रकारे वेध घेणारा 

हा पित्रिट आहे.               

 

तेरेझा होफोवा 

 

-या पित्रिटािी गोष्ट खूि वेगळ्या माध्यमांिा वािर करून संकल्पनात्मक िद्धतीने सांपगतली गेली आहे. िात्रांिे 

दैनंपदन ‘रुपटन’ दाखवत दोन गोष्टीमंधले, नात्यांमधले अंतर हा पित्रिट िकडतो.   

 

-माझी भूपमका सायकलिटू रोमनच्या ित्नीिी असून ती त्याच्यािेक्षा वयाने काहीर्ी मोठी आपण व्यवसायाने 

पर्पक्षका आहे. 

 

-पित्रिटािी सुरूवात आपण रे्वट खूि वेगळे असून मला ते पवरे्ष भावले. 

 

-------- 

 

डित्रपट- ‘माय ओन गुड’- वर्ल्ड काँडपडटिन डवभाग 

 

भूकंिाने उद्वस्त झालेले गाव सोडून जाण्यास इपलया नावािा एक ग्रामथथ तयार नाही. आिले गाव, घर आपण 

ित्नीच्या जाण्याने व्याकूळ झालेल्या इपलयाला जुन्या आठवणी जीवंत ठेवायच्या आहेत. या कथेला िुढे एक वेगळी 

कलाटणी पमळते असे या पित्रिटात दाखवले गेले आहे. 

 

पित्रिटाच्या िटकथालेस्खका अँतोनेला गाएता ित्रकार िररषदेसाठी उिस्थथत होत्या. 

 

अँतोनला गाएता -ही कथा उद्वस्त गावात घडत असल्यामुळे र्ांतता हाही त्या वातावरणातील महत्त्वािा भाग 

होता. ही गोष्ट पलपहण्यासाठी अनेक डर ाफ्टस पलहवे लागले व ब-याि कालावधीनंतर ती मनाजोगी उतरली. आिल्या 

मनात असलेल्या आठवणीनंा हात घालणारी ही गोष्ट आहे.       


