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चित्रपटसष्ृ टीत पदापपण करणार्
या निर्ापतयाांसाठी....
‘चित्रपटािी निर्र्पती करणारी व्यक्ती’, अशी जरी निर्ापतयािी ढोबळ व्याख्या असली, तरी
निर्ापता हे व्यक्क्ततव

बहुगुणसांपन्ि असावां लागतां. सज
ृ िशीलता, क्जज्ञासू वत्त
ृ ी, कलासक्त
दृष्टीकोि, याांबरोबरि टॅ लेन्ट्हे रण्यािां कसब, कर्ेरा व अन्य ताांत्रत्रक र्ाहहती, आचथपक व्यवहार
आणण व्यवस्थापि कौशल्य असे अिेक गुण निर्ापतयाच्या ठायी असावे लागतात. ककांवा, असां

उपयुक्त र्ागपदशपि करणारी सक्षर्, जाणकार आणण ववश्वासू व्यक्ती निर्ापतयाच्या िेटवकपर्ध्ये
असणे गरजेिे आहे .

चित्रपटािी निर्र्पती िेर्की का करावी, याबाबतही स्पष्टता असावी लागते. पॅशि ककवा छां द

म्हणूि, बक्कळ पैसा आहे ककांवा बक्कळ पैसा कर्वायिा म्हणूि, प्रर्सद्दी हवी म्हणूि का
ग्लॅ र्रिां आकर्पण आहे

म्हणूि..? बरे िदा काळा पैसा ‘व्हाईट’ करण्यासाठी वा कर बित

करण्यासाठी दे खील ‘वपच्िर ’ काढला जातो!

यशस्वी चित्रपट निर्र्पतीसाठी प्री-प्रॉडक्शि, प्रॉडक्शि आणण पोस्ट-प्रॉडक्शि हे तीन्ही टप्पे
नततकेि र्हतवपूणप ठरतात. सुरवात होते ती अथापत कथेपासूि. कथा काय असावी, पटकथा कोणी

र्लहावी आणण सांवाद कसे असावेत, याबाबतिां ज्ञाि निर्ापतयाला असावां लागतां. कोणतया कथेला
कोणता हदग्दशपक योग्य न्याय दे ऊ शकेल ककांवा कोणतया हदग्दशपकाला कोणतया पठडीतली कथा

उत्तर् हाताळता येईल, हे सरु
ु वातीला अिूक ताडलां िाही तर प्रोजेक्ट फेल होण्यािी दाट शक्यता
असते.

यािबरोबर उत्तर् बजेहटांग अँड प्लॅ निांग, योग्य ‘कास्ट अँड्क्रू’ िी निवड हे गणणत सुद्धा जर्ावां
लागत. प्रॉडक्शिच्या कालावधीत सांपूणप युनिट र्ध्ये सांघ भाविा रुजववणे, व्यावसानयकता व

कायपक्षर्तेिां एक कल्िर तयार करणे ही निर्ापतयािी जबाबदारी आहे . अन्यथा चित्रपटािा खिप
फुगण्यािा आणण दजाप खालावण्यािा सांभव असतो.
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चित्रपट बिववणे हे क्जतकां आव्हािातर्क आहे नततकांि ककांबहुिा जास्ति जीककरीिां ठरणारां कार्
म्हणजे

तया र्ूव्हीिां डडक्स्िब्युशि आणण प्रर्ोशि होय. र्ाकेट र्ध्ये काय घडतांय यावर

िौकसबुद्धीिे वविर करणे अनिवायप ठरते. चथएहिकल् ररलीज तसेि पक्ब्लर्सटी अँड्
ऍडव्हरटायक्जांग््तुम्हाला व्यवक्स्थत जर्लां आणण तयाबरोबर तुर्िा कांटे न्ट्दर्दार असेल तर
तुर्िा चित्रपट बॉक्स ऑकफसवर्हहट््होण्यािी्शक्यता्दाट्आहे .

म्हणूिि उतकृष्ट व्यावसानयक कलाकृती तयार करण्यासाठी इांडस्िीतल्या घडार्ोडीांिी िौफेर

जाण असलेल्या अिुभवी्एक्स्पटप च्या्र्ागपदशपिािी गरज भासते. सैराटच्या यशािे ‘इन्सपायर’्
होणां ठीक आहे . परां तु तुर्च्या निर्र्पतीला अभ्यासपूणप र्ाहहती व ववश्लेर्णावर आधाररत उत्तर्
नियोजिािी जोड र्र्ळावी लागते.

साांगण्यासारखां खरां तर कूप काही आहे ...प्रतयक्ष भेटीअांती र्ोकळे पणािे बोलता येईल, अिेक
वर्ाांिा सांपन्ि अिभ
ु व शेअर करता येईल. तर्
ु िे काही प्रश्ि असतील तर अवश्य वविारा. तर्
ु च्या
सवप शांकाांिे सर्ाधािकारक निरसि होईल. तर र्ग भेटू लवकरि..!
www.apcommunications.in

2

