‘अं धाधुन’ चित्रपटावरील पररसंवाद- प्रमुख मुद्दे
चपफ फोरममध्ये शचनवारी दु पारी ‘अंधाधुन’ या प्रचसद्ध चहं दी चित्रपटािे चदग्दशशक श्रीराम राघवन, प्रचसद्ध अचभने त्री
तबू, लेखखका पूजा लाढा सूरती, साऊंड चडझायनर मधू अप्सरा यां िी ‘अंधाधुन- अ खिजन ऑफ केऑस’ या चवशेष
पररसंवादात उपखथथती होती. ‘चपफ’िे संिालक डॉ. जब्बार पटे ल व चिएचटि चडरे क्टर समर नखाते यां नी
त्ां च्याशी सं वाद साधला.
या पररसंवादातील महत्त्वािे मुद्दे खालीलप्रमाणेतबू-श्रीराम राघवन यां च्याबरोबर काम करणे हे कायमि माझे स्वप्न होते, परं तु आतापयं त ते होऊ शकले निते.
‘अं धाधुन’मधील माझी भूचमका इतकी आिानात्मक असेल असे मला वाटले निते. श्रीराम राघवन यां िी
चित्रपटािी भाषा अचभनेत्री म्हणून माझ्यासाठी खू प काही शोधण्यािी सं धी होती. या चित्रपटाच्या गोष्टीत प्रत्े क
क्षणी काही ना काही बदलत असल्यामुळे यातील माझी भू चमका साकारणे खू प अवघड होते. ती एखाद्या
रे खाचित्रासारखी न वाटता प्रेक्षकां ना चवश्वास ठे वावासा वाटे ल अशी वाटायला हवी होती.
-‘मकबूल’ आचण ‘अंधाधुन’ या माझ्या भूचमकां मधील खिया ‘मॉरली करे क्ट’ चविार करणा-या नित्ा, इतकाि
त्ातील समान धागा आहे . परं तु ‘मकबूल’मधील िी काय चदशेने चविार करते आहे हे प्रे क्षकां ना चदसत असते,
‘अं धाधुन’मध्ये मात्र त्ां ना ते माहीत नसते.
- ‘मदर इं चडया’, ‘मुघले आझम’, ‘बंचदनी’, ‘सुजाता’, ‘िारुलता’ हे चित्रपट व त्ातील िी भू चमका मला खू प
भव्यचदव्य वाटतात. त्ा काळी या लोकां नी ज्या ‘पॅ शन’ने चित्रपट बनवले त्ामुळेि हे चित्रपट प्रे क्षकां ना इतके
भावले.
-‘अं धाधुन’च्या चिचत्रकरणाच्या माध्यमातून पुणे पाहता आले ही माझ्यासाठी आनं दािी गोष्ट आहे .
श्रीराम राघवन-‘अं धाधुन’ चित्रपटात आम्ही चित्रपटािा शेवट प्रे क्षकां वर सोडला आहे . प्रे क्षक त्ातून १-२ वे गळे शे वट शोधतील
असे मला वाटले होते, पण प्रेक्षकां शी बोलल्यावर अनेकां नी अगदी ७-८ वे गवगळे शे वट शोधले होते. त्ामुळे हा
चित्रपट आता प्रेक्षकां िा झाला आहे .
-प्रेक्षकां ना गोष्ट सोपी करून सां गण्यािा मी प्रयत्न करत नाही कारण प्रे क्षक खू प बुखद्धमान असतात. प्रे क्षकां ना
कळे ल का नाही हा चविार करून त्ां ना िमच्याने भरवणे ही वाईट गोष्ट आहे .

-माझे चशक्षण पुण्यात सेंट चवन्सेंट शाळे त आचण नंतर फर्ग्ुशसन महाचवद्यालयात व एफटीआयआय सं थथे त झाले.
त्ामुळे पुणे माझ्या जवळिे आहे . ‘अंधाधुन’िे चित्रीकरण पु णे, पााँ चडिे री चकंवा पणजीत करावे असा चविार होता,
पण मला पुण्यािे रुप पूणशतः बदलण्यापूवी येथेि चित्रीकरण िावे असे वाटत होते.
- नव्याने प्रदचशशत झालेल्या राजकीय स्वरूपाच्या चित्रपटां बाबत श्रीराम राघवन यां ना प्रश्न चविारला गेला, तेिा
त्ां नी थे ट भाष्य न करता मी हे चित्रपट पाचहलेले नाहीत. परं तु ते प्रदचशश त झाले असून कशी कामचगरी करतात ते
पाहायला हवे, असे त्ां नी सां चगतले.

