या वर्षीच्या पु णे आं तरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सावात 'चपफ चडस्टं स्िश्ड अॅवॉडड ’ने सन्माचनत अचभने ते,
लेखक चिलीप प्रभावळकर यां च्या पत्रकार पररर्षिे तील काही महत्त्वािे मुद्दे खालीलप्रमाणे –
-

पोटापाण्यासाठी तु म्ही जे काम करता ती तु मिी उपजीचवका असते मात्र मनापासू न जे करता ती

जीचवका ठरते, माझ्या बाबतीत मी कलाकार म्हणू न काम करीत असताना जीचवका हीि उपजीचवका
झाली.
-

माझ्यावर पु .ल. िे शपां डे यां िा प्रभाव आहे . पु लं स्वत:कडे ही चवनोिाने पाहायिे . ते कोणािी

चमचमक्री करतात असं कधीि वाटलं नाही कारण त्ां ना त्ा भू चमकेतलं ममड कळलेले होते त्ामुळे पु लं
हे पुलं म्हणूनि समोर आले हे त्ां िे वै चशष्ट्य होते .
-

ज्याप्रमाणे संगीताला कान लागतो, त्ाप्रमाणे चवनोिालाही दृष्ट्ी असावी लागते .

-

मला लाउड ह्युमरपेक्षा फार आक्रस्ताळे पणा नसलेला, चमश्कील - ज्याला 'टं ग इन िीक' चवनोि

म्हणतात तो करायला जास्त आवडते .
माझ्यात स्वभावत: लाजाळू व्यक्ती आहे , मात्र व्यक्त होण्यािी एक आस्िक इच्छा आधीपासू नि
होती, त्ामुळेि चवचवध माधामात काम करतानाही माझ्या हातू न लेखन होऊ शकले
आजच्या बिललेल्या भार्षेिा काही प्रमाणात त्रास होतो. तु झी मित करू का ? अशीचहं िीिा प्रभाव
असलेली वाक्ये येतात तेव्हा वाईट वाटतं.
माझ्या चनरागस हास्यामुळे ‘मुन्नाभाई लगे रहो’ चित्रपटात गां धीजींिी भू चमका चमळाली.
नाटकात भूचमका घडवता येते. चसनेमामध्ये ती आधीि डोक्यात पक्की लागते .
चित्रपट हे एक प्रभावी आचण चिग्दशड कािे माध्यम आहे .
'बायोचपक' हा चवर्षय संशोधन करीत जबाबिारीने तो चवर्षय हाताळला गेला पाचहजे , असे मला
वाटते.
ल्युई चफशर यां च्या गां धींवरील पुस्ताकामुळे ‘लगे रहो मुन्नाभाई’ चित्रपटात गां धी साकारताना मित
झाली. या पुस्तकामुळे एक व्यक्ती म्हणू न महािा गां धी माझ्या समोर आले.
मुन्नाभाई या चित्रपटातील महािा गां धी यां िी व्यस्क्तरे खा आचण त्ा व्यक्तीरे खे तला मी प्रे क्षकां ना
आवडे ल का असा प्रश्न होता. मात्र प्रेक्षकां नी हे िोन्ही स्वीकारलं यािा आनंि आहे .
कोणतीही व्यक्तीरे खा साकारताना मी केवळ चिग्दशडकावर चवश्वास ठे वतो व त्ाच्या अपे क्षेप्रमाणे
काम करण्यािा प्रयत्न करतो. मुन्नाभाईच्या वेळी मी ते ि केलं .

