पिफ फोरमच्या िपिल्या पदवशी ज्येष्ठ पदग्दशशक गोपविंद पनिलानी व ज्ये ष्ठ अपभने त्री रोपिणी िट्टिं गडी यािं ची
मिोत्सवाचे सिं चालक डॉ. जब्बार िटे ल यािं नी मुलाखत घे तली. तत्पूवी पनिलानी यािं च्या िस्ते पिफ फोरमचे
उद् घाटन करण्यात आिे . मिोत्सवाचे सपचव रवी गुप्ता या वे ळी उिस्थथत िोते.
पनिलानी यािं ना यिंदा ‘पिफ’मध्ये ‘पिफ पडस्टिं स्िश्ड िु रस्कारा’ने सन्मापनत करण्यात आले, तर िट्टिं गडी यािं च्या
प्रमुख उिस्थथतीत गुरूवारी मिोत्सवाचे उद् घाटन करण्यात आले.
या मुलाखतीतील प्रमुख मुददे खालीलप्रमाणेगोपविंद पनिलानी- आता सवश गोष्टी ‘पडपजटल’ झाल्या आिे त, िरिं तु बदलते तिंत्रज्ञान िे काम अपधकापधक चािं गले व्हावे यासाठीच
असते, त्यामुळे आिण ते कायम स्वीकारायला िवे. सु रूवातीला आम्ही ‘से ल्युलॉईड’ माध्यमात पचत्रिट बनवत
असू आपण त्या माध्यमात बनलेला पचत्रिट िािणे िा एक पनराळा आपण सुिं दर अनुभव िोता. तिंत्रज्ञान नेिमीच
आिल्याला ‘पिएट ऑर िेररश’ असे आव्हान दे त असते. िरिं तु आताचे नवीन तिंत्रज्ञान उत्तम असू न प्रपतमापनपमशतीचे
नवे आयाम त्यामुळे खु ले झाले आिे त.
- माझ्या पचत्रिटािं कडे िािण्याचा दृष्टीकोन तयार िोण्यात ज्ये ष्ठ नाटककार व लेखक पवजय तेंडुलकर यािं चा मोठा
वाटा आिे . लेखक म्हणून त्यािं च्या कामात सखोलता िोती. मला तर त्यािं च्याकडून खू ि पशकायला पमळालेच, िरिं तु
भारतीय पचत्रिटािं साठी त्यािं चे योगदान मोठे आिे . िरिं तु माझ्या मते त्यािं ना त्यासाठी अिे पित ओळख पमळाली नािी.
- ररचडश अटनबरो यािं च्या ‘गािं धी’ पचत्रिटसाठी ‘से किंड यु पनट’ पदग्दशशक म्हणून माझी पनवड िोईल असे वाटले
नव्हते. तोियंत ‘आिोश’ िा माझा एकच पचत्रिट प्रदपशश त झाला िोता. िरिं तु त्यािं च्या चमूने माझा पचत्रिट बारकाईने
िापिला िोता. ‘गािं धी’साठी काम करताना व्यवथथािनाचे उत्तम धडे मला पमळाले. या पचत्रिटाची िटकथा
पचत्रिटाच्या प्रत्येक पवद्यार्थ्ाश ने वाचायला िवी. तीन तासािं त मिात्मा गािं धीचे ८० वर्ां चे आयु ष्य बसवणे िी सोिी गोष्ट
नािी.
- कलात्मक पलखाणात लेखकाची स्वतःची पवचारप्रपिया फार मित्त्वाची असते आपण ती कुणीिी तुम्हाला पशकवू
शकत नािी. तुमच्यातच ती असायला िवी.
- (आजचे सामापजक प्रश्न, नयनतारा सिगल यािं चा पवर्य अशा पववध पवर्यािं वर पनिलानी यािं ना त्यािं चे मत पवचारले
गेले. या पवर्यी बोलताना त्यािं नी कुणापवर्यीिी थे ट भाष्य न करता असे सािं पगतले की,)
जसा काळ बदलतो तसे सामापजक प्रश्न सतत पवकपसत िोत असतात. भारतीय लोकशािी िी स्थथर (टॅ पटक) नािी,
तर गतीशील स्वरूिाची (डायनॅपमक) आिे . त्यामुळे आिली लोकशािी सातत्याने पवकपसत िोत असते. आिण
याच सिं िमणावथथे तून जात आिोत आपण गतीशील लोकशािी िा सध्याचा सवां त मोठा प्रश्न आिे .

रोपिणी िट्टिं गडी- कािी वेळा अपभनेत्यावर तिंत्रज्ञानाचा िगडा मोठा िोतो असे पदसून ये ते. िरिं तु आिली भू पमका समजू न घे ऊन ती
पवकपसत करता येणे अपभनेत्यासाठी सवां त मित्त्वाचे असते. तिंत्रज्ञान निंतर पशकून घे ता ये ते.
- मी आत्ता जी कािी आिे त्याचे श्रेय ‘नॅशनल स्कूल ऑफ डरामा’मधील (एनएसडी) पशिणाला आिे . ‘एनएसडी’त
असताना मी पशडीवर चढून लाईटस् बदलणे, सुतारकामाच्या पवभागात काम करणे, िे सवश केले आिे . या सिं थथे ने
मला नाटक, पचत्रिट आपण दू रपचत्रवाणी या सगळीकडे काम करताना गरजे ची असलेली दृष्टी पदली. इब्रापिम
अल्काझी िे िररिूणश पशिक िोते. त्यािं नी आम्हाला पशस्त पशकवली. ‘एनएसडी’च्या स्कूल प्रॉडक्शन प्रयोगािं मध्ये
आम्हाला ‘िाऊड सीन’मध्ये अगदी गदीतील व्यक्तीचे काम करायचे असले तरी त्या व्यक्तीची भू पमका तुम्ही
तुमच्या मनात उभी करायला िवी, असे अल्काझी सािं गत.
- माझी ‘गािं धी’ पचत्रिटात कस्तुरबािं च्या भूपमकेसाठी पनवड झाली तेव्हा सु रुवातीला माझ्यासाठी ती केवळ एक
भू पमका िोती. गािं धी िंची भव्यता तेव्हा मला तोियंत जाणवली नव्हती. िण पचपत्रकरणािूवी मी कस्तुरबािं पवर्यी
अपधकापधक मापिती करून घेण्यास सुरूवात केली. ‘गािं धी’ िा माझा चौथाच पचत्रिट िोता आपण माझ्यासि भक्ती
बवे आपण स्िता िाटील या उत्तम अपभनेत्री िंच्यािी या भू पमकेसाठी मुलाखती झाल्या िोत्या. िरिं तु अटनबरो यािं ना मी
कस्तुरबािं च्या भूपमकेच्या जवळ जाणारी वाटल्याने ती भू पमका मला पमळाली. ‘गािं धी’च्या से टवर प्रचिंड पशस्त िोती.
‘िो जाएगा’ला जागा पतथे नव्हती. निंतर पििं दी पचत्रिटसृष्टीत काम करताना मात्र या ‘िो जाएगा’चा अनुभव मी घे तला.
अथाश त आता गोष्टी बदलल्या असून पशस्त आली आिे .
- ‘सारािं श’ िा पचत्रिट आमच्या सगळ्ािं च्या जवळचा िोता. ‘सारािं श’ व ‘गािं धी’ या दोन्ही पचत्रिटािं त मी माझ्या
वयािेिा खूि मोठ्या वयाच्या व्यक्ती िंच्या भूपमका साकारल्या, िरिं तु भू पमका कोणती आिे यािे िा मला त्यात काय
करायला पमळते आिे िे माझ्यासाठी अपधक मित्त्वाचे आिे .

