‘पिफ फोरम’ िररसंवाद- ‘२०१८ मधील मराठी पित्रिटां िे यश’- प्रमुख मुद्दे

‘पिफ फोरम’मध्ये रपववारी संध्याकाळी ‘२०१८ मधील मराठी पित्रिटां िे यश’ या पवषयावर अखखल भारतीय मराठी
पित्रिट महामंडळ व लीड पमपडयातफे िररसंवादािे आयोजन करण्यात आले होते. अखखल भारतीय मराठी
पित्रिट महामंडळािे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले, पसटीप्राईड पित्रिटगृहािे प्रकाश िाफळकर, झी स्टु पडओिे
व्यवसाय प्रमुख मंगेश कुलकणी, पदग्दशशक प्रवीण तरडे , भाऊराव क-हाडे , पदग्िाल लां जेकर, पवशाल दे वरुखकर,
पनमाश ते सं दीि जाधव, राजेंद्र पशंदे, एबीिी माझािे एं टरटे नमेंट हे ड सौपमत्र िोटे यां च्याशी या वे ळी पवनोद सातव
यां नी सं वाद साधला. ‘पिफ’िे संिालक डॉ. जब्बार िटे ल या वे ळी उिखथथत होते.
(िररसं वादातील प्रमुख मुद्दे खालीलप्रमाणे-)
प्रवीण तरडे -पनमाश त्ां नी लेखनात येऊ नये , कारण लेखन ही गोष्ट िार जणां शी ििाश करून होत नाही. लेखकाने पनमाश त्ाला
पवश्वासात घे तले तर त्ाच्या मतां वर गंडां तर येऊ शकते.
-पित्रिटां िे पविणन फार महत्त्वािे असते. पित्रिट हे माझे आयु ष्य नाही. मी पित्रिटात गुंतून िडत नाही. मी ‘रे गे’
पित्रिट पलपहला. ती वास्तवादी गोष्ट होती. त्ानंतर िै से कमावण्याच्या पविाराने मी ‘दे ऊळ बंद’ हा पित्रिट केला.
या पित्रिटाच्या प्रपसद्धीसाठी मी रीतसर सवेक्षण केले. राज्यात स्वामीभक्त पकती, मठ पकती, पित्रिटगृहे पकती,
यािी यादी काढली. स्वामी ंच्या मठां मध्ये पित्रिटािी पतपकट पवक्री केली.
-‘मुरां बा’ आपण ‘िुष्पक पवमान’ िाहणा-या प्रेक्षकाने माझा पित्रिट िापहलाि नाही, िरं तु मी माझा प्रे क्षक तयार
केला व त्ाने माझे पित्रिट सुिरपहट केले.
-पथएटर बुपकंग फुल िण पित्रिटाला सेन्सॉर प्रमाणित्र नाही हे मी अनुभवले आहे . से न्सॉर बोडश हा मराठी पित्रिट
कायमिा झोिावा म्हणून प्रयत्न करणारा बागुलबुवा आहे . या यं त्रणे तील व्यक्तीस खरे तर स्वतःिे मत असायला
नको. िरं तु पित्रिटात खू न िडत असताना तुम्ही िाशशसंगीतात गीतेतील मंत्र का वािरलात, असे प्रश्न मला पविारले
गेले. गीता रणभूमीवरि सां पगतली गेली होती, हे मीदे खील त्ां ना सां पगतले. तुम्ही ‘मुरां बा’ पकंवा ‘िु ष्पक पवमान’
केलात तर तुम्ही िां गले व ‘मुळशी िॅटनश’ व ‘बबन’मध्ये पशव्या आहे त म्हणून ते वाईट, असे का? प्रसारमाध्यमेही
ठरापवक पित्रिटां नाि मोठे करतात. मग आमिी गुणवत्ता, कल्पकता, व्यवथथािन कौशल्य यािे काय? ‘मुळशी
िॅटनश’च्या वेळीही उगािि गुन्हेगारािी बाजू घेणारा पित्रिट म्हणून झोड उठवली गेली. वे गळी भाषा, वे गळा प्रे क्षक
याने लोक लगेि अस्वथथ होतात. असे झाले तर मग वे गळा पित्रिट होणारि नाही.
प्रकाश िाफळकर-

पित्रिटगृहािा मालक हा दु कानदार असतो. जो माल पवकला जातो तो पित्रिटगृह मालक पवकणार नाही असे होत
नाही. आमिे दै नंपदन खिश ठरलेले असतात. त्ात आता िरसेंटेज शे अररं गने िै से पमळत असल्यामुळे शपनवाररपववार पित्रिटगृहातील कोणतीही खु िी मोकळी राहू नये असा आमिा प्रयत्न असतो. कोणत्ा पित्रिटािे पवतरण
व प्रदशश न कसे करावे यापवषयी पित्रिटगृह मालकािे आधीिासू न मागशदशशन घे णे उियुक्त ठरे ल. आता मराठी
पित्रिटां ना गुणवत्तेवरि पटकावे लागणार आहे . ‘ठग्ज ऑफ पहं दुस्तान’ व ‘डॉ. काशीनाथ घाणेकर’ तसे ि
रजनीकां तिा ‘२.०’ व मराठी ‘मुळशी िॅटनश’ हे पित्रिट एकत्र प्रदपशशत झाले होते व तेव्हा पहं दी पित्रिटां िे खे ळ
मराठी पित्रिटां ना दे ण्यात आले होते.
भाऊराव क-हाडे -माझ्या िपहल्या पित्रिटाच्या वेळी मला अने क अडिणी आल्या. मी खे ड्यातला असून पनमाश त्ां ना माझा मुद्दा
िटवू न दे णे मला पततकेसे जमत नसे. मग मी स्वतःि पनपमशती करायिे ठरवले व अत्ं त उिद्व्यािातू न ‘ख्वाडा’
पित्रिट बनवला. त्ािे प्रदशशन होईल की नाही अशी पिं ता मला होती. िरं तु काही िां गल्या लोकां नी मला पित्रिट
प्रदशश नासाठी मदत केली.
-माझ्या ‘ख्वाडा’ आपण ‘बबन’ या दोन्ही पित्रिटां त पशव्या होत्ा. िरं तु ‘ख्वाडा’तील पशव्या लोकां ना पदसल्या
नाहीत, ‘बबन’मधील पशव्या मात्र पदसल्या.
मंगेश कुलकणीमोठे बॅनर िाठीशी असण्यािा पित्रिटां ना फायदा होतो. पित्रिटां िे पविणन व पवतरण फार महत्त्वािे असते. गेले
वषश हे मराठी पित्रिटां साठी यशस्वी िवाश िी सुरूवात होती. ‘झी’ने गतवषी ५ मराठी पित्रिट प्रदपशश त केले. पित्रिट
पनवडीसाठी बॅनरिे काही पनकष असून त्ामुळे प्रत्े क पित्रिटास मदत करता ये तेि असे नाही.
सं दीि जाधवपित्रिटावर केवळ िैसा लावणे एवढीि पनमाश त्ािी जबाबदारी नसते. त्ाने पित्रिटाच्या कथे तील गुणवत्ता
ओळखणे आपण प्रेक्षक तो बघण्यासाठी पित्रिटगृहात ये तील का हे त्ाला समजणे महत्त्वािे असते. ‘फजंद’ हा
पनमाश ता म्हणून माझा िपहला पित्रिट होता व त्ािा खिश मोठा होता. िरं तु या पित्रिटातील गुणवत्ता मी ओळखली.
पिपत्रकरणािे सवश पदवस मी उिखथथत होतो. त्ामुळे पित्रिटािी प्रपसद्धी कशी असावी यािी मला कल्पना होती.
मेघराज राजेभोसले- पित्रिट बनवणा-यां ना मदत व्हावी या उद्दे शाने २०१९ मध्ये पित्रिट पवतरणात उतरणार आहे .

