आज मं गळवार दि. १५ जानेवारी, २०१९ रोजी दिफ फोरममध्ये कॉस्चुम दिझायनर िॅ दनएला दिएन्सिओ
यांचे ‘िे हराव – एक दृष्टीकोन’ या दवषयावर झाले ल्या व्याख्यानातील काही महत्त्वाचे मु द्दे
- कोणत्याही चित्रपटामध्ये त्या त्या वेळी असलेला व्यक्तीरे खाां िा पे हराव हा एक महत्त्वािा भाग असतो.
- हा पेहराव भावनात्मकररत्या कथेला मदत करीत असतो
- चदग्दर्श क आपल्या नजरे तून आपल्या चित्रपटातील व्यक्तीरे खाां कडे पहात असतो. त्याच्या नजरे प्रमाणे त्या
व्यक्तीरे खा सत्यात साकारणे यामध्ये कॉस्िुम चडझायनरिा वाटा फार मोठा असतो.
- कॉस्िुम चडझायनरने दे खील चदग्दर्शकाच्या नजरे प्रमाणे त्या त्या गोष्टी साकारण्यािा यर्स्वी प्रयत्न केला
पाचहजे.
- कॉस्िुम चडझायनर, हे अर चडझाईन आचण मेक अप आचटश स्ट याां नी एकचत्रतपणे त्या व्यक्तीरे खे वर काम करणे
अपेचित असते, ज्यािा फायदा ती व्यक्तक्तरे खा आणखी ठळक होण्यासाठी होतो.
- पुस्तकाां पेिा आपल्या आजूबाजू च्या वास्तचवक गोष्टी कॉस्िु म चडझाईन करताना प्रे रणादायी ठरतात.
- डीओपी आचण प्रोडक्शन चडझाईन याां बरोबरही कॉस्िु म चडझायनरिा समन्वय असणे गरजे िे आहे .
- कथानकािा चविार केला तर वास्तववादी कथानक उभारण्याबरोबरि व्यक्तीरे खा आणखी उठावदार
करण्यासाठी पेहारावािा फायदा होत असतो हे जाणूण घे त त्यािा योग्य वापर करणे गरजे िे आहे .
- कॉस्िुम चडझाईन करण्यापूवी त्यािी रे खाटने, छायाचित्रे आचण गरज लागल्यास इचतहास हा दे खील कॉस्िु म
चडझायनरसाठी अभ्यासािा महत्त्वपूणश भाग आहे , त्याप्रमाणे तयारी करणे गरजे िे आहे .
- अनेकदा कॉस्िुम चडझायनरसाठी वेगळे बजेट ठे वलेि जाते असे नाही, चकांवा असलेले बजेट पु रेसे असतेि असे
नाही त्यामुळे या गोष्टीिा सुरुवातीपासून चविार करीत त्यािी गरज चदग्दर्शक आचण चनमाश त्याां ना पटवू न द्यावी लागते .
- कोणताही कॉस्िुम चडझाईन करीत असताना त्या व्यक्तीरे खे ला तो पेहाराव आरामदायी आहे का यािा चविार
प्राधान्याने करावा लागतो.
- जर तो आरामदायी नसेल तर ते कथानक त्या पे हरावात आपली व्यक्तीरे खा पू णशत: चनभावू र्कणार नाही,
त्यामुळे ही काळजी घेणे दे खील महत्त्वािे आहे .
- याबरोबरि कॉस्िु म चडझायनर डॅ चनएला चसएक्तिओ याां नी त्याां नी कॉस्िु म चडझाईन केलेल्या काही
चित्रपटाां मधील उदाहरणे दे त पेहरावा आचण चित्रपटातील कथानक याां िा सां बांध चवषद केला.
- त्याां नी कॉस्िु म चडझाईन केलेल्या चित्रपटाां िी उदाहरणे दे त त्यासाठी केलेला अभ्यास, चडझाईि, माचहतीिे
एकत्रीकरण आदी माचहती उपक्तस्थताां समोर माां डली.

