
 

 

 

 

चित्रपट- ‘टर ान्सलेटर’- चदग्दर्शक रॉचडर गो बॅररओसो व सबॅस्टिअन बॅररओसो. 

 

याांपैकी सबॅस्टियन बॅररओसो पत्रकार पररषदेसाठी उपस्टथथत होते. कू्यबात राहणा-या रचर्यन भाषेच्या एका 

प्राध्यापकाला थथाचनक रुग्णालयात बालरुग्ण चवभागात भाषाांतरकार म्हणून काम करावे लागते. िेनोचबल 

दुघशटनेच्या पररणामाांमुळे ककश रोग झालेल्या बालरुग्णाांबरोबर राहताना त्याच्या चविाराांवर व कौटुांचबक जीवनावरही 

दूरगामी पररणाम होतो, यािी गोष्ट ‘टर ान्सलेटर’ या चित्रपटात दाखचवण्यात आली आहे.   

 

सबॅस्टियन बॅररओसो म्हणाले- या चित्रपटात मी कू्यबात लहानािा मोठा होत असतानािे माझ्या अनुभवाांिे प्रचतचबांब 

आहे. या कमी खिाशत बनलेल्या चित्रपटािे चिचत्रकरण आम्ही २५ चदवसाांत पूणश केले. जगभरातील लोक चित्रपट 

पाहताना त्यातील भावनाांर्ी स्वतःला जोडून पाहतात. आम्ही ज्या-ज्या देर्ाांत हा चित्रपट दाखवला त्या सवश चठकाणी 

आम्हाला पे्रक्षकाांिा एकसारखाि प्रचतसाद चमळाला. त्यामुळे आांतरराष्टर ीय स्वरूपािा चित्रपट बनवताना या भावना 

फार महत्त्वाच्या असतात. 

 

----------                                       

 

चिचत्रपट- ‘टू मि इन्फो क्लाऊचडांग ओव्हर माय हेड’- चदग्दर्शक- वॅ्हचसचलस चिस्तोचफलॅचकस 

 

चित्रपटािे सांकलक जॉजोस अलेफँचटस पत्रकार पररषदेसाठी उपस्टथथत होते. हा ग्रीसमधील एक चवनोदी चित्रपट 

आहे. 

 

जॉजोस अलेफँचटस म्हणाले की, या चित्रपटािे साऊां ड चडझाईन फार महत्त्वािे आहे. अर्ा प्रकारच्या 

ध्वनीयोजनेसाठी खूप कलात्मकता लढवावी लागते आचण जवळपास एक मचहना आम्ही साऊां ड चडझाईनिी ही 

प्रचिया करत होतो. तुमच्याकडे कलात्मकता असेल तर आताच्या काळात चित्रपट बनवणे फारसे अवघड 

राचहलेले नाही. साध्या कॅमे-याच्या साहाय्याने चमत्राांना बरोबर घेऊन कुणीही चित्रपट करू र्कते. आम्हीही 

आमच्या चित्रपटािे सांकलन िुचडओत नवे्ह तर घरीि केले आहे. 

 

----------- 

 

चित्रपट- ‘टू लेट’- चदग्दर्शक- िेचझयन रा 

 

िेचझयन रा हे स्वतः पत्रकार पररषदेसाठी उपस्टथथत होते. 

 

ते म्हणाले, की मला २००७ मधे्य िेन्नईतील घर सोडावे लागले आचण घरािा र्ोध सुरू करावा लागला. िेन्नईत 

माचहती तांत्रज्ञान कां पन्या खूप असून त्यामुळे घर र्ोधणे ही एक समस्या आहे. आयटी कां पन्याांमधे्य काम करणा-

याांकडे पैसा मोठ्या प्रमाणावर असल्यामुळे त्याांच्याकडून अचधक भाडे चमळेल अर्ी घरमालकाांिीही अपेक्षा असते. 

माझा अनुभव आचण हा आताही चदसणारा प्रश्न मी चित्रपटात माांडला. या चित्रपटातील अचभनेते हे मूळिे 



चित्रपटातील अचभनेते नव्हते. तसेि बरेिसे चित्रीकण आम्ही रस्त्ाांवर कॅमेरा लपवून ‘गोररला रू्चटांग’ पद्तीने 

समोर प्रत्यक्ष घडणा-या गोष्टी चिचत्रत केल्या आहेत. 

 

--------- 

 

चित्रपट- ‘पाांगरू्’, चदग्दर्शक- चवसाकेसा िांद्रसेकरम 

 

चदग्दर्शक चवसाकेसा िांद्रसेकरम व अचभनेत्री नीता फनाांडो पत्रकार पररषदेसाठी उपस्टथथत होते. 

 

चवसाकेसा िांद्रसेकरम- आपण सवशजण एक प्रकारे मातीतून आलो आहोत आचण एक चदवस मातीति सामावणार 

आहोत हा या चित्रपटातील मूळ चविार आहे. एका स्त्रीला जेव्हा आपले मूल गमवावे लागते तेव्हा चतिी मानचसक 

स्टथथती काय होत असेल या स्त्री पात्राांच्या मानचसक आांदोलनाांमधून मी माझ्या चित्रपटािी गोष्ट माांडली आहे. 

 

नीता फनाांडो- मी अनेक चित्रपटाांत काम केले आहे, परां तु माझ्यासाठी या चित्रपटातील भूचमका सवाांत 

आव्हानात्मक होती. 

 

 


