रिया शिंदे

म्हापसा येथील सेंट झेविअर्स कॉले जमधून
बायोटेक्नॉलॉजीचा अभ्यास करण्याऱ्या
रियाला किबोर्ड वाजवायला खूप आवडते.
ती उत्तम वाचक आहे . एक संशोधक
वैज्ञानिक बनायची तिची इच्छा आहे .

पणजी, गुरुवार, २८ ऑक्टोबर २०२१

नंदन इन
लॉस एंजलिस
े

पणजीत लहानाचा मोठा झालेल्या नंदन लवंदेची
सिनेफोटोग्राफर म्हणून कारकिर्द अमेरीकेतल्या
लॉस एंजलिसमध्ये आकार घेत आहे. त्याची
अलीकडची फिल्म ‘रिट्रईव्हल’ बाफ्ता सिनेमा
महोत्सवात लघुपट स्पर्धेसाठी अंतिम यादीत निवडली गेली
आहे. हा लघुपट अद्वैत देवस्थळी यांनी दिग्दर्शित केलेला
आहे. भावपूर्ण कथा असणारा हा लघुपट आहे. एखाद्याच्या
मनात जुन्या आनंदी आठवणी जागृत करुन आपण त्यांना
कसे जीवनसन्मुख करु शकतो त्याबद्दल हा सिनेमा भाष्य
करतो.
खरं म्हणजे कोविडमुळे या लघुपटाचे चित्रीकरण बंद
झाले होते. परंतू लघुपटाशी संबंधीत असणाऱ्या साऱ्यांची
मनोवृत्ती मात्र सकारात्मक राहीली. या लघुपटाच्या
आशयाबाबत दृढ विश्वास बाळगणाऱ्या त्या साऱ्यांनी
नंतर ‘क्राऊडफंडीग’ चा मार्ग चोखाळला. सुरुवातीचा
लॉकडाऊन संपल्यानंतर चार महिन्यांनी या लघुपटाच्या
चित्रीकरणाला पुन्हा आरंभ झाला. एका ‘लिफ्ट ऑफ’
फिल्म फेस्टीवलसाठी निवड होणे हे या लघुपटाचे पहीले
यश होते. ‘बाफ्ता’ सारख्या अत्यंत प्रतिष्ठेच्या महोत्सवात या
लघुपटाला स्थान मिळणे हा त्यांच्या शिरपेचातला आणखीन
एक तुरा होता.
नंदन लवंदे गेली सहा वर्षे या क्षेत्रात आहे. दोन वर्षापूर्वी
त्याने ‘न्यूयॉर्क फिल्म ॲकडमीत प्रवेश घेतला. नंदन
म्हणतो, दृश्यात्मक माध्यमातून कथेची मांडणी करणे म्हणजे
सजगता. नंदनचा विश्वास आहे की स्वतःच्या वास्तवाची
जाणीव एखाद्याला सिनेमा प्रभावीपणे करुन देऊ शकतो.
छायाचित्रकार या नात्याने त्याची ‘फिअर ऑफ डार्कनेस’
ही फिल्म जॉर्ज फ्लॉयडच्या दुर्दैवी मृत्यूसंबंधी होती. जॉर्ज
फ्लायड ही काळी व्यक्ती एका गोऱ्या पोलीस ऑफिसरकडून
अमेरीकेत मारली गेली होती. सार्वजनिक ठिकाणांबद्दल
वाटणारी भीती (ॲगोराफोबीआ) संबंधी ही फिल्म आपले
म्हणणे मांडते.
नंदनची दुसरी फिल्म ‘बेअर’ लॉस एंजलीस मधल्या एका
अवेरनेस फिल्म फेस्टीवलमधून दाखवली गेली होती. प्रसिध्द
गायक दिलजीत दोसांज यांच्या ‘लव्हर’ या व्हिडीयो अल्बमचे
छायाचित्रीकरण नंदनने केले आहे. नंदनने छायाचित्रीकरण
केलेले दोन सिनेमे २०२२ मध्ये प्रदर्शित व्हायचे आहेत.

नंदन
लवंदे

कबीर
नाईक

जोशुआ
रॉड्रि गीज

कॉन्राड
पिंटो

न्राड पिंटोच्या या प्रिंट माध्यमातून निर्माण
केलले ्या चित्रातनू , जरी ते कृष्ण-धवल
असले तरी, झावळ्यांमधला मडके काढणारा
तो माणूस, त्याच्या स्नायूसं कट ताकदीने
स्पष्ट होतो. त्याच्या शरीरावरचे सफेद रेषांचे फटकारे,
त्याच्या हातावरच्या सफेद ठशांमधून स्पष्ट होणारी उन्हे,
त्याच्या पायांचा आधार बनून उर्ध्वरेषने े जाणारे झावळ्यांचे
ठळक बुधं ,े चित्राच्या पार्श्र्वभागाला उभ्या- आडव्या
रेषांनी छेदणाऱ्या झावळ्यांच्या पाती यातून एका मनोरम

व्यवसायाचे चित्रण प्रभावी तऱ्हेने अभिव्यक्त होतेच शिवाय
ह्या चित्राचा गोलाकार आतल्या साऱ्या तपशिलांना एका
गच्चाकारात बांधनू आपल्या डोळ्यांसाठी एक आकर्षक केंद्र
तयार करतो.
कॉन्राड पिंटोच्या ‘रेंदरे नावाच्या या वुडकट प्रिंटला
इटलीच्या ‘इंटरनॅशनल बिऐन्नीअल ॲण्ड स्कल्पचर’ स्पर्धेत
पहिले बक्षीस मिळाले आहे. पांतले ांव फर्नांडीस यांच्या
एका छायाचित्राचा आधार घेऊन कॉन्राडने ही चित्रनिमित्ती
केली. स्पर्धेसाठी २४ वेगवेगळ्या देशांमधून २०० प्रवेशिका

आल्या होत्या. या स्पर्धेचा पारितोषिक वितरण सोहळा २३
ऑक्टोबरला पार पडला. चित्रांचे प्रदर्शन ६ नोव्हेंबरपर्यंत
खुले आहे.
कॉन्राड म्हणतो, त्याच्या चित्रांचे विषय बहुतेकदा
गोव्याच्या पारंपारिक व्यवसायांवरच आधारलेले असतात.
तो आजच्या काळात ज्या शाश्वततेचा आपण सारे पुकारा
करत आहोत ती शाश्वतता सेंद्रीय शेती आणि पारंपारिक
व्यवसायांद्वारेच मिळणारे शक्य आहे असे त्याला वाटते.
कॉन्राडच्या मते, प्रिंटमेकिगं मध्ये केवळ रेषा आणि पोत

यांची योजना करुन चित्रासाठी आवश्यक असलेल्या छटांचा
आभास तयार करणे हेच मोठे आव्हान असते. त्याच्या
‘रेंदरे ’ या पारितोषिक प्राप्त चित्राकडे पाहताना त्याच्या
म्हणण्याची सत्यता कळते. या चित्रासाठी कॉन्राड ‘कृष्ण
धवल विरोधाभासी संगतीचा वापर खूपच ठळकपणे करुन
आपल्याला हवा तो परिणाम मिळवतो.
‘वुडकट प्रिंट’ सारख्या एका आव्हानात्मक माध्यमातून
आशयपूर्ण चित्रकृती तयार करुन आंतराष्ट्रीय स्पर्धेत यश
मिळवणाऱ्या कॉन्राडचे मनपुर्वक अभिनंदन !

मने जिंकणारा विश्वजीत

व्याचे लोकप्रिय आणि अजातशत्रू नाट्य आणि
सिने अभिनेते विश्वजीत फडते यांना महाराष्ट्राच्या
‘सह्याद्री प्रतिष्ठान हिंदूस्थान’ या संस्थेचा ‘सह्याद्री
विशेष सेवा पुरस्कार’ प्राप्त झाला आहे. सह्याद्री
प्रतिष्ठान महाराष्ट्रातल्या किल्ल्यांच्या पुर्नरुद्धारासाठी सातत्याने
काम करते, साधारण ५००० स्वयंसेवकांचा ताफा असलेले
हे प्रतिष्ठान आपल्या स्वयंसेवकांच्या मेहनतीच्या बळावर
किल्ल्यांच्या डागडूजीसाठी कार्यरत असते. आतापर्यंत किमान
दहा किल्यांना त्यांचे पूर्वरुप आणून देण्यात सह्याद्री प्रतिष्ठानचा
वाटा आहे. विश्वजीतने स्वतः त्यांच्या किमान तीन मोहिमांत
प्रत्यक्ष भाग घेतला आहे.
पण विश्वजीतला केवळ ताे त्याच्या मोहिमांत सामील
झाला होता म्हणून हा सन्मान जाहिर झालेला नाही.
विश्वजीतने अनेक ऐतिहासिक वाहिनींमध्ये व्यक्तिरेखा
रंगवल्या आहेत. त्यांच्या प्रत्येक भूमिकेत त्यांनी
आपल्या अभिनयाची क्षमता सिद्ध केलेली आहे.
अभिनेता म्हणून स्वतःला सिद्ध करताना त्याने एक
व्यक्ति म्हणूनही प्रत्येक प्रॉडक्शन कंपनीचा आदर
मिळवलेला आहे. डॉ. अमाेल कोल्हे आणि आदिनाथ
कोठारे यांच्या प्रॉडक्शनच्या प्रत्येक निर्मितीचा तो भाग
असतो. गोव्यात राहून महाराष्ट्रातल्या अशा नामांकित सिनेमा
प्रॉडक्शन कंपनीच्या विश्वासाहर्तेला प्राप्त होणे ही सोपी गोष्ट
नाही पण विश्वजीतने आपल्या सचोटीने, आपल्या कष्टाने
आपल्या विनयशीलतेने आणि आपल्या कामाप्रतीच्या
निष्ठेने ते साध्य केले आहे.
विश्वजीतच्या भूमिकांचे अवलाेकन
केल्या तत्काळ जाणवते ते त्यांचे भाषेवरचे
प्रभुत्व आणि भूमिकेनुरुप त्यांच्या शरीर
अभिर्वाभावातली संयत आक्रमकता. चंद्रकांत
देसाईंच्या राजा शिवछत्रपतींच्या सेटवर तो
आपल्या मित्राबरोबर गेला असताना त्याला

तिथल्या तिथे एक भूमिका मिळते काय अाणि त्यानंतर
एकामागोमाग ‘एक बाजीराव मस्तानी’, ‘जय मल्हार’, ‘विठूमाऊली’, ‘स्वराज्यरक्षक संभाजी’, ‘ज्योतिबा’ या वाहिनींमधून
त्याची लक्षणीय भूमिकांसाठी वर्णी लागते काय. पण हा केवळ
योगायोगाचाच भाग नाही. विश्वजीतची कामाप्रती असलेली
निष्ठा आणि त्याची नम्र अदा त्याला तिथवर घेऊन गेली आहे.
विश्वजीत म्हणतो, एक गाेमंतकीय म्हणून आपली सेटवर
ओळख असते. तेव्हा आपल्या वागण्याने गोमंतकीयांचे नांव
सांभाळले जाईल ही बाब आपण कटाक्षाने पाळतो.
मुंबई-पुण्यात काम करताना विश्वजीतने गोव्यात काही
गोमंतकीय सिनेमामधूनही काम केले आहे. मात्र या दोनामधल्या
कामाच्या पद्धतीमधला फरक सांगताना विश्वजीत
किंचीत खंतीतही होतो. तो म्हणतो, आपण जेव्हा
एखादे काम करतो तेव्हा त्या कामातून समाधान
मिळावे इतकी किमान अपेक्षा असते. पैसे वगैरे
नंतरच्या गोष्टी झाल्या परंतु बहुतेक कोंकणी
सिनेमांच्या बाबतीत अभिनेत्याला गृहीत धरणे
सतत घडते. शेड्युलच्या बाबतीतला ढिसाळपणा,
माध्यमाची जाण नसणे इत्यादी गोंधळ तर चाललेला
असतोच पण ठरलेले पैसे मिळतीलच याबद्दलही खात्री
नसते. आपण हे गोमंतकीय सिनेमात काम करताना
खूपवेळा अनुभवले आहे. ‘गोंयचो सिनेमा म्हटल्यावर
भय दिसता’ हे विश्वजीतचं ह्या बाबतीत बोलतानाचं
शेवटचं वाक्य होतं.
विश्वजीतने केवळ मराठी आणि कोंकणी सिनेमा
वाहिन्यांमधून भूमिका केल्या आहे असे नव्हे तर
भोजपुरी, गुजराती, कन्नड, तामीळ सिमेमामधूनही कामे
केली आहेत. त्याशिवाय तो मुंबईत डबींगमध्येही व्यस्त
असतो. दक्षिणेचे अनेक सिनेमा हिंदीत डब होत असतात.
त्यांना तो आपला आवाज देतो. तो ज्या तऱ्हेच्या भूमिका
करतो त्यासाठी उर्दूच्या उच्चारात सफाई असणे गरजेचे
वा हे १०० टक्के हागणदारीमुक्त राज्य
झाले आहे असे गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यानी
जाहीर केले आणि त्याबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र
मोदी यांनीही गोवा राज्याचे अभिनंदन
केले. पण जे उघड्या डोळ्यांनी (निदान सकाळी)
वावरतात त्यांना सत्याची जाणिव नक्कीच असेल.
खरी परिस्थिती काय आहे हे कबीर नाईक
आणि जोशुआ रॉड्रिगीज हे आपल्या ‘द प्रेशर’
या माहितीपटातून नेमकेपणे सांगतात. गोव्याच्या
शहरांमधील झोपडपट्टीत राहणाऱ्या लोकांची दुरवस्था,
शौचालयासारख्या मूलभूत सुविधांपासून त्यांना दूर
ठेवणारी व्यवस्था यावर हा माहितीपट भाष्य करतो.
आरोग्याला बाधक ठरेल अशा वातावरणात आयुष्य
कंठणाऱ्या लोकांची संख्या आज कमी नाही आहे. हे
सारे लोक एक प्रकारे भितीच्या छायेखालीच राहतात.
माणूस ज्यापासून स्वतःला रोखू शकत नाही अशा
‘शौच’ या गतीविधीला कोणी आणि का घाबरावे?
परंतु बिर्लानगर किंवा बायणा झोपडवस्तीत राहणाऱ्या
लोकांसाठी ती अतिशय भितीदायक गोष्ट असते. कारण

असते. ते शिकण्याचे त्याने श्रम घेतले आहेत. डॉ. अमोल
कोल्हेबरोबर भगवा या नाटकात त्याने अफजलखान ची भूमीका
केली आहे. पार विदर्भापासून ते कोंकणपर्यंत या नाटकाचे ४२
प्रयोग झाले आहेत.
विश्वजीतने आज पुण्या-मुंबईत जो आदर मिळवला आहे
त्याचे फळ म्हणून जेव्हा ‘सह्याद्री प्रतिष्ठान’ने महाड जवळ
असलेल्या सरसगड या शिवछत्रपतींच्या किल्याचा पुनरुद्धार
केला तेव्हा त्या किल्ल्याच्या प्रवेशद्वाराचे उद्घाटन करण्याचा
बहुमान प्रतिष्ठानने विश्वजीत फडते यांना दिला. विश्वजीत
म्हणतो, ‘आणखी काय हवे’?

विश्वजीत
फडते

तिथली सार्वजनिक शौचालये ही चौवीस तास उघडी
नसतात आणि मग हे लोक आपल्या मुलांना सांयकाळी
खाण्यापिण्यापासून परावृत्त करतात. का? तर न जाणो
खाल्लामुळे पोटाला अवेळी तडस लागली तर?
हे लोक सदासर्वकाळ अशातऱ्हेने शरीराच्या एका
आवश्यक विधीचे दमन कसे करावे याच ‘प्रेशर’मध्ये
असतात. हा माहीतीपट एक सामान्य माणसांच्या
समुदायाच्या दैनंदिन
जगण्याची असहाय्यता
स्पष्ट करतो. या
समुदायातले वृदध,
वयस्कर, स्त्रिया, मुले
यांच्यासमोर परिस्थितीने
आणि व्यवस्थेने
यांच्यासमोर काय
ओढवून ठेवले आहे ते
लख्खपणे दाखवतो.
अर्ज (अन्याय
रहित जिंदगी) चे अरुण

पांडे म्हणतात, झोपडपट्टीत राहणारे लोक हे शहरी
अस्पृश असतात. उघड्यावर शौच करण्याबद्दल त्यांना
दोषी ठरवले जाते मात्र त्यांना या मूलभूत सुवीधा न
पुरवण्यासाठी जे लोक जबाबदार असतात ते मात्र
नामानिराळे राहतात. जे कोण उघड्यावर आपले
गतीविधी करतात त्यांना तसे करण्यात कुठलाही आनंद
वाटत नसतो उलट ती त्यांच्यासाठी दुखःदायक
आणि झरमेची बाब असते.
कबीर नाईक आणि जोशुआ रॉड्रिगिज
यांनी आपल्या सुसंस्कृत समाजाला न
शोभणाऱ्या एका सत्य विषयावर हा माहितीपट
तयार करुन ज्यांनी डोळे झाकून ठेवले आहे
त्यांचे डोळे उघडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
समाजात कुठलेही विशेषधिकार नसलेल्या
लोकांना भोगाव्या लागणाऱ्या एका गंभीर
समस्येची मांडणी त्यानी या विषयातून केली
आहे. २६ आॅक्टोबर रोजी या माहितपटाचे
प्रदर्शन पाटो येथील संस्कृतीभवनच्या
‘मल्टीपर्पज हॉल’मध्ये झाले.

