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  आयुष्यात पहिलयाांदा जात िोत े प्रॉव्हिडन्स (ऱ्िोड आयलांड) 
शिरात. कारण, बिृन्मिाराष्र मांडळाचां १६ वां अधिवेशन. खूप 
उत्सुकता िोती. खूप ऐकलां िोतां. त े सगळां अनुभवायचां िोतां. 
जूनच्या शेवटच्या आठवडयात सतत बीएमेम वेबसाईटवर पिात 
िोत.े सांगीत, नतृ्य आणण नाटकां  याांची तर मेजवानीच िोती.  
    मी प्रथमच बिृन्मिाराष्र मांडळाच्या अधिवेशनाला येत 
िोत.े सगळ्या गोष्टटांचा मी मनापासून आनांद लुटला. भारतातून 
आलेले काययक्रम हयावसाईक कलाकाराांनी सादर केलेले िोत.े त े
तर उत्तमच िोत.े पण उत्तर अमेररका खांडामिलया कलाकाराांनी 
सुखद िक्का हदला. 
  ’सा रे ग म’ असो की ’स्वरगांगेच्या काठावरती’ सारख्या 
नतृ्यनाहटका, कानाला सुख देणारे आणण डोळे हदपवून टाकणारे 
काययक्रम िोत.े ’कला’ या सांस्थेची  नाटकां  तर एका पेक्षा एक 
सरस िोती. माझ्यासारख्या नाटकवेड्या हयक्तीसाठी तर 
पवयणीच िोती. त्याांचां  ’चािूल’ िे नाटकां  अप्रतीम !! एक वगेळा, 
गांभीर ववषय असूनिट उत्कृष्ट सांवादलेखन आणण माांडणी याांच्या 
मदतीने केवळ दोन कलाकाराांनी पूणय वेळ आम्िा पे्रक्षकाांना 
बाांिून ठेवलां िोतां. िा ववषय कुठेिट बटबटटत िोऊ न देता 
पे्रक्षकाांपयतं पररणामकारकररत्या पोचला यात मला वाटतां की 
नक्कीच हदग्दशयनाचा वाटा आिे. त्या नाटकाच्या शेवटट 
कलाकाराांची ओळख करून देताना नाटकाच े हदग्दशयक मुकुां द 
मराठे याांनी ’समीप’ बद्दल माहिती साांधगतलट. ’समीप’ ची नाटकां  
पािणां िा मला एक वेगळा अनुभव िोता. आम्िा पे्रक्षकाांच्यात त े
नाटकां  घडत िोतां. आम्िट त्या नाटकाचा भाग िोतो कारण 
कलाकार आमच्या पासून दोन फुटाांवर िोत.े या कलाकाराांपैकी 
कािटांनी त्या एकाांककका ललहिलया िोत्या. सांहितेची घट्ट बाांिणी 
आणण सकस अलभनय याची चपखल उदािरणां म्िणजे या 
एकाांककका असां म्िणणां अततशयोक्ती ठरणार नािट. नैसधगयक 
अलभनय, मोजकां  नेपथ्य आणण साजेसां पार्शवयसांगीत यामुळे या 
पूणयपणे तीन वेगळ्या ववषयाांवरच्या तीनिट एकाांककका अततशय 
पररणामकारक वाटलया. पुढचां अधिवेशन लॉस अँजललसला आिे. 
त्यामुळे ’कला’ -(CALAA)ची मेजवानी आम्िाला पुढच्या 
अधिवेशनातिट लमळेल अशी खात्री वाटत.े     
   प्रॉव्हिडन्स (ऱ्िोड आयलांड) शिरातील यांदाचां  बिृन्मिाराष्र 
मांडळाचां अधिवेशन यशस्वी िोण्यासाठी जयाांनी िातभार लावला 
त्या सवांना मनःपूवयक िन्यवाद! लॉस अँजललसच्या 
अधिवेशानाबद्दल उत्सुकता नक्कीच वाढलट आिे. 

        - प्रज्ञा आपटे  (शालयट, नॉथय कॅरोलायना) 
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