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सा ह य आ ण च पट
साद रवीं ठाकूर
साद ह ला, इं

थ नगर, टाकळकर कॉलनी, साने ग%
ु जी वसाहत, को)हापरू .

एको णसावे शतक हे अनेक अथा-ने मह वपूण/ 0हणावे लागेल, याच शतकात अनेक
मह वपूण/ घडामोडी घड)या. जाग3तक

तरावर मो4या

माणावर राजक5य, सामािजक,

सां कृ3तक आ ण आ थ/क बदल घडून आले. याच काळात तं 9ान आ ण :व9ान या
;े ात)या संशोधनामूळे एको णसा या शतका=या उ तराधा/त च पटकलेने ज?म घेतला
आ ण अ)पावधीतच ती :वसा या शतकातील एक मह वपूण/ कला बनल . भारतीय च पट हे
भारतीय इ3तहास आ ण वै:वBयपूण/ भारतीय सं कृतीचे
माBयम आहे . आप)या दे शातील अ धका धक लोक भाषा,

3त3न ध व करणारे
ांत, वंश हे सव/

भावशाल
कारचे भेद

:वसDन या माBयमाशी जोडले गेले आहे त. सज
ृ नशीलतेचा पुरेपूर वाव असणार्या या ;े ात
अनेक दFदश/कांनी अनेक वै:वBयपूण/ :वषय हाताळलेले दसून येतात. भारतीय च पटसGृ ट
जगातील सवा/त मोठH आ ण आ थ/कIGJया समK
ृ च पटसGृ ट मानल जाते. जाग3तक
तरावर भारतीय च पटांनी वत:चे वेगळे पण जपले आहे . वर उ)लेख के)या माणे भारतात
दर वषा/ला १००० ते १५०० च पट 3नमा/ण केले जातात. ादे Pशक च पटांचा :वचार करता
फRत मराठHत िजथे एके काळी वषा/ला १५ ते २० च पट 3नमा/ण होत होते 3तथे आज वषा/ला
Tकमान १०० च पट 3नमा/ण होत आहे त. ह च पUरि थती इतर

ादे Pशक च पटां=या

बाबतीतह आहे . या च पटांचा आ वाद घेणार्यांची संVयाह Tक येक कोट ं=या घरात आहे
आ ण यातून Pमळणार्या उ प?नाचा :वचार केला तर तोह आज अरबW=या घरात पोहोचला
आहे .आज अनेक भाषांमधून 3नमा/ण होणारे भारतीय च पट केवळ भारतातच न हे तर
जगात सव/ प हले जातात. जपान, जम/नी, रPशया आ ण यरु ोपातील अनेक दे शात भारतीय
च पट चांगला यवसाय करताना दसून येत आहे त. वर उ)लेख के)या माणे च पट हा
यवसाय तर आहे च परं तु याचबरोबर 3तचे कला 0हणून असलेले थान नाकारता येणार नाह
अथा/त तथाक थत कले=या याVयांचे बंध च पट कला नाकारत असल तर कलेचे मुळ
Dपबंध 3त=यामBये आहे तच Tकंबहुना अनेक कलांना सामावून घेणार बहुआयामी कला आहे
असे 0हणणे जा त रा त ठरे ल. कला ह जाणीवपूवक
/ घडवल जाणार मानव3नPम/त अशी
सXदय/3नPम/ती आहे . 0हणूनच कलांना लPलतकला असेह 0हटले जाते. लPलतकला आ ण
उपयुRत कला असा भेद केला जातो असे दसून येत.े संगीत, न ृ य, वा तू, च , Pश)प आ ण
सा ह य या

मुख सहा लPलत कला मान)या जातात. कारण

या मानवी पंचे यांना

क)पने=या पातळीवर आवाहत करतात. यातील सा ह यकलेवर आपण अ धक चचा/ करणार
आहोत. परं तु याचबरोबर कले=या सव/ शाखांना सामावून घेणार्या च पटकलेवरह

काश

टाकणार आहोत. च पटाकडे केवळ कला मक IGट ने पा हले जातेच असे नाह . ते एक
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मनोरं जनाचे साधन आहे , असा बर्याच जणांचा समज आहे . केवळ सा ह या=याच न हे , तर
कले=या सव/ शाखांना सामावून घेणारे च पट हे एकमेव माBयम आहे . कथा, कादं बर ,
क:वता, नाJय, संगीत, च व न ृ य या सव/ कलाशाखांना च पटामBये मह वाचे

थान

आहे . १९ या शतकामBये सा ह य ह जशी सवा/त मह वाची अPभ यRती मनाल जात होती
तशीच सBया च पट ह मह वाची अPभ यRती मानल जाते. सा ह यकृती आ ण च पट या
दो?ह कलांमBये पर परसंबंध आ ण भेदह आहे त. या दो?ह कला:वGकारां=या तौल3नक
अ[यासानंतर एका कलेने दस
ु र्या कलेला जे असामा?य योगदान दलेले आहे , याचे :व\लेषण
करणे शRय आहे . सा ह य ह श]दा^यी कला समजल जाते;

याच माणे च पट ह

Iक् ¬^ा य अशी यं ा धिGठत कला मानल जाते.
कलेची याVया करताना वसंत डहाके पGट करतात,

येक कलाकृती ह

वाय त

असते आ ण 3तचे वत:चे असे वतं वैPशGJय असते. नेमके हे च वैPशGJय सा ह य आ ण
च पट या दो?ह कलांबाबतह दसून येत.े परं तु असे असले तर

येक कलाकृतीत तीन

घटक समान असतात. ते 0हणजे माBयम (Pम_डयम), Dपबंध Tकंवा आकृ3तबंध (फॉम/) आ ण
आशय (कंटे `ट).
असतो. मा

येक कलेचे माBयम वेगळे असते. यामुळे

येक कलेचा Dपबंध वेगळा

कोणतीह कलाकृती कोण यातर माBयमातच अPभ यRत होते. 3तला काह

आकार (Dपबंध) असतो आ ण

या माBयमातन
ू काह

आशय

यRत होत असतो.

कलाकृतीं=या संदभा/त हे तीन घटक अगद अपUरहाय/ असे आहे त. थोडRयात आप)या
:वचारांची आ ण भावनाची अPभ यRती कर`यासाठH मनुGयाने अथ/पूण/ असे माग/ शोधले.
आप)या क)पना

यRत कर`यासाठH

3तके 3नमा/ण केल आ ण आप)या क)पने=या

जगाला Dप दे `यासाठH आकार 3नमा/ण केले आ ण या=या याच

य नातन
ू 3नर3नराaया

कलांचा उदय झाला. वर उ)लेख के)या माणे कले=या घटकांमधील

माBयम या

संक)पनेचीह या ठकाणी चTक सा होणे गरजेचे आहे
माBयम 0हणजे एखाद गोGट सं े:षत कर`यासाठH वापरलेला तं समु=चय असे
0हणता येईल. कला:वGकार कर`यासाठH कलावंताने वापरलेला :वPशGट

कारचा आशय

आ ण तो यRत कर`यासाठH याने वापरले)या तं स0मु=चयांना आपण माBयम 0हणू
शकतो. आजकाल माBयम हा श]द

ामुVयाने व ृ तप ,े दरू दश/न, च पट, रे _डयो आद

माBयमांसाठH वापरला जातो. जनमाBयमांचा अ[यास करत असताना Pल खत भाषेचा
समाजजीवनावर झालेला दरू गामी पUरणाम ल;ात dयावा लागतो.

व तत
ु ः

यापक

अथा/ने :वचार केला तर सा ह यकला ह सK
ु ा माBयमाच आहे . कारण सा ह य कलेतह
आ:वGकारतं े वापरल जातात. एकंदर त सव/ कला या माBयमेच आहे त. यानस
ु ार कादं बर
आ ण च पट ह सK
ु ा कलामाBयमेच आहे त आ ण या दो?ह कलामाBयमांची

वतं

आ:वGकारतं े आहे त. ती आ:वGकारतं े लेखक आ ण दFदश/क आपापल कला3नPम/ती
करतांना वापरत असतात. या खेर ज या दो?ह कलामाBयमांना अPभ यRत हो`यासाठH
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वत:ची 0हणून माBयमे आहे तच. आ ण ती 0हणजे कादं बर चे श]द आ ण च पटाचे Iक^ा य च चौकट अथा/त fेम. या दोन माBयमातून ह कलामाBयमे अPभ यRत होतात.
व तत
ु ः सा ह य आ ण च पट ह दो?ह ह जनसंवादाची माBयमे असून यांचे जनमाBयमे
0हणून असलेले

वतं

असे मह व आजह अबा धत आहे . थोडRयात

येक कलेचे एक

:वPशGट असे आ:वGकारमाBयम आहे . gया माणे रं ग आ ण रे षा हे च कलेचे माBयम मानले
जाते, Pशळा Tकंवा मिृ तका हे Pश)पकलेचे माBयम मानले जाते, सरू हे संगीतकलेचे तर लय हे
न ृ यकलेचे माBयम मानले जाते, याच माणे भाषा Tकंवा श]द हे सा ह यकलेचे माBयम
मानले जाते. च पट या कलेत मा सव/ कला कार आ ण यांची माBयमे उपयोिजल जातात.
यामुळे च पट कला ह अ धक आवाहक ठरते. अPभनेता हा नाJयकलेचे माBयम असतो.
परं तु च पटची तांh क बाब ल;ात घेता Iक् -^ा य च चौकट (fेम) हे च च पटाचे माBयम
0हणणे अ धक योFय ठरे ल.
कादं बर हा वाचक: य सा ह य कार आहे

याच माणे च पट हाह लोक: य

IR^ा य कला कार आहे . सा ह यकले=या तुलनेत च पटकलेचे आगमन उPशरा झाले आहे .
परं तु कथा मकता आ ण वा तवसI\यता हे घटक दो?ह कलाकृतीतील सा0य दश/:वतात.
सा ह यकृती आ ण च पट या दो?ह कलांमBये पर परसंबंध आ ण भेद असूनह सैKां3तक
पातaयांवर ल यां=या संबंधांची चचा/ होणे गरजेचे आहे . सा ह यकृती आ ण च पट या दो?ह
कला वेगवेगaया आहे त. परं तु असे असले तर

यां=यात काह समान सू े आहे त आ ण तीच

सू े दो?ह कलांना एक आणतात. उदाहरणाथ/ कथा मकता, जीवनदश/नाची जाणीव, मानवी
मनाचा शोध, अशी काह समान सू े सांगता येतील. कादं बर ह लेखकाची 3नPम/ती मानल
जाते तर च पट ह

दFदश/काची 3नPम/ती मानल जाते. कादं बर वाचकासाठH असते तर

च पट े;कांसाठH असतो. कादं बर एका वेळी एकाच वाचकाकडून वाचल जाते तर च पट
एका वेळी अनेक

े;कांकडून पा हला जातो. 0हणजे दो?ह कलाकृतींची आ वाद Tiयाच

मूलतः 3नर3नराळी आहे . तर ह

यां=यात काह बाबतीत बरे च सा0यह आहे . दो?ह

कार

ामुVयाने कथना मक आहे त, दो?ह ठकाणी यिRतरे खन, कलाकृती3नमा/ याचा IिGटकोन,
समाज च ण हे घटक मह वाचे आहे त. 0हणूनच कादं बर ला पॉकेट थएटर 0हटले गेले आहे
असेह

दसते. येथे आणखी एक गोGट ल;ात घेणे आव\यक आहे असे वाटते ती 0हणजे

च पटाकडे केवळ कला मकIGट ने पा हले जातेच असे नाह . ते एक मनोरं जनाचे साधन
आहे , असा बर्याच जणांचा समज आहे . केवळ वाjमया=याच न हे , तर कले=या सव/ शाखांना
सामावून घेणारे च पट हे एकमेव माBयम आहे . कथा, कादं बर , क:वता, नाJय, संगीत, च
व न ृ य या सव/ कलाशाखांना

च पटामBये मह वाचे

थान आहे .

दFदश/क हा

च पटसं हतेचे तं ा=या माBयमातून Iक् ¬^ा य Dपात Dपांतर करणारा मह वाचा घटक
असतो. नेपkय, संगीत, रं गभष
ू ा, काशयोजना, Bव3नपUरमाण, संवाद, पा े आ ण कथानक या
सगaयांचा एकh त व स0यक् ¬:वचार कDन या :व:वध घटकांचे सस
ु ू 3नयोजन कर`याचे
काम दFदश/क करतो. यामळ
ु े दFदश/का=या क)पकते माणे च पट तयार होतो. च पट
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तयार करणे 0हणजे कॅमेरय
् ा=या मदतीने तयार केले)या चलत ्¬ च ां=या माBयमातून सादर
केलल कथामाPलका होय. Tकंवा असेह 0हणता येईल क5, मानवी अनुभव, कथा, क)पना,
भावना, :वचार, सXदय/ आद

अनेक घटकांचा चलत ्¬ च ां=या माBयमातून केलेला

वा तवसमांतर आ ण आवाहक आ:वGकार 0हणजे च पट होय. च पट 0हणजे ि थर
च ांची अशी च माPलका 0हणता येईल क5 जी IGट mमा=या मदतीने %पेर पडnयावर
य; 3तमांचा भास 3नमा/ण करते. IिGटसात या=या PसKांतानस
ु ार %पेर पडnयावर

य;

3तमांचा आभास 3नमा/ण करणार ि थर च माPलका 0हणजे च पट होय. इतर सव/
लPलतकलां=या आ वादासाठH अ[यासाची गरज असते. परं तु डोळे , कान आ ण डोके शाबत
ू
असणार्या कुणाह माणसाला च पट सहजग0य वाटतो.

येक कले=या आ वादासाठH या

कलेची पUरभाषा माह त असणे गरजेचे आहे परं तु च पटाचे तं 9ान Tकंवा पUरभाषा माह त
नसल तर आ वादात बाधा येत नाह . उदाहरणाथ/, सा ह यकृतीचा आ वाद dयायचा तर
थम सा ह यकृती gया भाषेत आहे ती भाषा Pशकावी लागेल. अथा/तच या साठH यRती
सा;र असणे गरजेचे आहे . परं तु च पट पाह`यासाठH अशा पKती=या कोण याह Pश;णाची
आव\यकता नसते. यामुळेच च पटकला ह आज=या काळातील एक मह वाची कला
आ ण अPभ यRती मनाल जाते.
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