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अमेरिकन ननममात्मांचम मिमठी नचत्रपट “पित”ु   

वॉनशांग्टन परिसिमांत East West Films नें “पितु” नमांवमच््म मिमठी नचत्रपटमची घोषणम केली आनण ती बमतमी ऐकून मनमांत कुतूहल ननममाण झमलां.  पांधिम 

वषमांपूवव ां वॉनशांग्टनमधल््म  पनहल््म  प्रम्ोनिक नचत्रपटमच््म पटकथम लेखनमचां आनण निग्िशानमचां कमम केलेलां असल््ममळुें  मलम ्म नचत्रपटमची जमस्त 

ममनहती नमळवण््मची इच्छम झमली.  लिेच ्म नचत्रपटमचे ननममाते आनण निग्िशाक नीनतन अर्डसूळ ्मांनम फोन लमवलम.  आनांिमनें प्रनतसमि िेऊन त्मांनी 

भेटम्लम होकमि निलम आनण  त्मांच््म सहननममात्मांबिोबि एकत्र बसून बमतचीत किम्चां ठिलां. आमच््म त्म सांवमिमांतून नमळमलेली नचत्रपटमची ममनहती 

आपल््मपढुें समिि कित आहे. 

 

मी: नीतिन, िुमच्या तित्रपटाआधीं East West Films तिषयीं मातििी दिेाां का? 

नीनतन:  East West Films ही आमची नफल्म कां पनी मी आनण ममझ््म तीन पमटानसानी नमळून वॉनशांग्टन परिसिमांत स्थमपन केली.  स्फ़ूनतािम्क सांिेश 

िेणमऱ््म कथमनकमांविचे नचत्रपट पे्रक्षकमांनम समिि किणां हें आमचां उनिष्ट आहे.  कलमतमक नचत्रपट बनवम्चे पण केवळ फ़ेनस्टव्हल्ससमठीं आटा 

नफल््स नमहीं असां सरुुवमतीपमसूनच ठिवलां.  आ्ही नोकिी एकमच कां पनींत कित होतों.  नचत्रपटमांची आवर्ड ्म एकम िवु््मनें आ्ही नमत्र 

झमलों.   एक अनभनेतम ्हणून मी नचत्रपटसषृ्टीकरे्ड वळलों.  पण लवकिच पटकथमलेखन, निग्िशान आनण  नननमानत ्म िोष्टींचां मलम जमस्त 

आकषाण वमटलां आनण मी पर्डद्यमममिच््म ्म कमममांमध् े्ं पमिांित व्हम्चां ठिवलां.   

Darrel: मी Darrel Cox.  मलमही अनभन्मची आवर्ड होती. नीनतन आनण मी  बऱ््मच वेळमां auditions समठीं एकत्र िेलों आहोंत.  कौटुांनबक मूल््ां 

जपणमऱ््म सांिेशमतमक कथमनकमांवि नचत्रपट बनवम्चे ही कल्पनम मलम अनतश् आवर्डली.  अनभन् बमजूलम ठेवून नोकिींतलम  ममझम 

management चम अनभुव East West Films समठीं वमपिम्चां ठिवलां आनण मी एक पमटानि झमलों.  कमिण चमांिल््म कल्पनेवि आधमरित 

नचत्रपट ्शस्वीिीत्म पर्डद्यमवि आणण््मसमठीं चमांिल््म management चीही फमि जरूि आहे.   

Clark: ममझां नमांव Clark Macmillian.  मलम पटकथमलेखनमची आवर्ड.  ममणसम ममणसममधल््म पे्रममच््म, नमत्मांच््म कथम, त्मांतले पे्रिणमिम्क 

प्रसांि ्मांचां आकषाण.  त्ममळुें  East West Films मध् े्ं एक लेखक ्म नमत्मनें सनि् भमि घ््म्चां ठिवून मी एक पमटानि झमलों. 

रुपेश:   मी रुपेश महमजन.  मलम photography ची आवर्ड आनण cinematography चम बिमचसम अनभुव. कोणतीही कथम पर्डद्यमवि पे्रक्षकमांसमोि 

कलमतमक िीतीनें समिि किण््मसमठीं अनभुवी cinematographer ची जरूि असते.   ती तमांनत्रक बमजू समांभमळम्चां ठिवून मी East West 

Films चम पमटानि झमलों. 

नीनतन: नचत्रपटमच््म कथमांसमठीं ममझ््मकरे्ड बऱ््मच कल्पनम आहेत.   

Darrel: एखमिी कल्पनम आ्हमां चौघमांनम आवर्डली कीं आ्ही एकमेकमांच््म नवचमिमांची िेवमणघेवमण करून नतचां कथमनकमांत रूपमांति कितों.   

Clark: मि पटकथमही तशीच एकमतमनां आकमि घेऊां  लमिते.  

Darrel: नचत्रपटकलेबिल चमिही पमटानसाचीं मतां आनण आवर्डीननवर्डी जळुतमहेत हेंच East West Films च््म ्शमममिचां मखु्् कमिण असमवां.     

कां पनीचां नमांवही असांच सचुलां.  मी आनण नीनतन auditions समठीं New York लम एकत्र जमत असतमांनम नवचमि कित होतों. आपण कां पनी ति 

सरुु केली पण नमांव कम् द्यम्चां. आमच््म मनमांत नवचमि घोळत होते कीं आपली कां पनी ्हणजे East आनण West ्म िोन सांस्कृतींचम सांिम 

आहे. अचमनक िोघमांनमही सचुलां East West Films आनण नतथेंच कां पनीचां नमांव पक्कां  झमलां.  

     

मी: East West Films नां यापूिव ां तित्रपट बनिले आििे का? 

नीनतन: हो. Clark, आपल््म पनहल््म नचत्रपटमबिल बोलतोस कम? 

Clark: आमचम पनहलम नचत्रपट होतम Prayer Life.  ममझ््मकरे्ड लघपुटमसमठी एक कल्पनम होती.  पण नीनतन आनण Darrel लम वमटलां ती 

सांपूणा नचत्रपटमलम ्ोग्् आहे.  ्हणून मी पटकथम नलहम्लम घेतली.  सवमांच््म सूचनम, कल्पनम आनण पिीक्षणममळेु तीन चमि आवतृ्म झमल््म 

आनण Prayer Life ची पटकथम त्मि झमली.  रुपेश आमचम cinematographer होतम आनण Darrel नां नबनझनेसची बमजू समांभमळली.  

नीनतन: नचत्रपट चमांिल््म िजमाचम झमलम.  आांतििमनरि् फ़ेनस्टव्हल्समध् े्ं िमि नमळमली.  आ्हमांलम हुरूप आलम.  

Clark: त्मनांति आ्ही िोन documentaries बनवल््म आनण इति कां पन्मांबिोबि भमिीिमिींत कमम केलां.    

नीनतन:  “पित”ु हम आमचम पनहलमच मिमठी नचत्रपट आहे. 
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मी: िुम्िी अमरेिकें ि िािणाि ेमग िा तित्रपट मिाठींि काां? 

नीनतन: एक लहमन िमजस्थमनी मलुिम कमांही परिनस्थतीनें मिमठी शेतकऱ््मच््म आ्रु्मांत ्ेतो.  मलुमलम फक्त िमजस्थमनी भमषमच ममहीत असते.  त्मलम 

मिमठी बोलतमां ्ेत नसल््ममळेु कथेमध् े्ं जें नमट्् ननममाण होतां तें पे्रक्षकमांनम प्रभमवीपणे समिि किण््मसमठी नचत्रपट मिमठीत असणांच आवश््क 

होतां. नशवम् मी मिमठी भमनषक महमिमरिमांतच वमढलेलम,  समुमिें पननमस वषमांपूवव आमच््मच कुटुांबमांत घर्डलेली ही खिी कथम वनर्डलमांच््म तोंरू्डन 

ऐकलेली, कथम ज््म ग्रममीण परिसिमांत घर्डली नतथलां जीवन जवळून पमनहलेलां.  ्हणून मिमठी ममतींत घर्डलेली ही कथम मिमठी नचत्रपटमतूनच 

पे्रक्षकमांसमोि ममांर्डम्चां ठिवलां. 

मी: Darrel आतण Clark, भाििाांिल्या ग्रामीण भागाांि घडलेली िी कथा.  िुम्िाांला िि तिथली सांस्कृिी, भाषा, त्या िळेिां  

िािणीमान, इतििास िें सिव निीन असूनिी या कथेिि तित्रपट बनिायला िुम्िाांला प्रिेणा कशी तमळाली?  

Clark: ्मचां समिां शे्र् मी कथेलम िेतो.  “पितु” ची कथमच फमि प्रभमवी आहे.  ्म कौटुांनबक कथेंत भमवनमांचम कल्लोळ आहे,  मन नपळवटून टमकणमि े

प्रसांि आहेत, आ्रु्मनें समोि टमकलेले पेंच समथापणे सोर्डवणमिी पमत्रां आहेत.  ्हणून मी त्मवि पटकथम नलहम्लम आकनषात झमलों. 

Darrel: अशम कथम ति भमषेच््म, कमलममनमच््म आनण िेशमच््मही पलीकरे्ड जमउन जिमांतल््म कोणत्मही पे्रक्षकमच््म मनमलम स्पशा कितमत.  ्हणून 

ननतीननां कथेवि नचत्रपट कमढम्चां ्हटल््मबिोबि मी लिेच होकमि निलम. 

नीनतन: Darrel आनण मी ति कथम प्रत्क्षमांत नजथे घर्डली त्म सवा नठकमणी िेलों.  ज््म लोकमांच््म आ्रु्मांत हें नमट्् घर्डलां त्मांनम भेटून त्मांच््म 

आठवणी ऐकल््म. 

Darrel: त्ममळेु नचत्रपट कमढम्लम जोििमि चमलनम नमळमली.  आ्ही िोघे उतसमहमनें अमेरिकेलम पितलों आनण “पितु” ची पूवात्मिी सरुुां  केली. 

 

मी: िी कथा मुांबई पुण्याच्या एखाद्या तनमावत्याला देण्याऐिजी तित्रपट स्ििःि काढायिा तनणवय कसा काय घिेलाि? 

नीनतन: कमां नमहीं?  आमच््म East West Films नां ्मआधी िजेिमि नचत्रपट कमढलेले आहेत.  मखु्् ्हणजे मी स्वतः ्म कथेशी खूप जवळून 

ननिनर्डत आहे.  ्हणून आमचम अमेिीकें तलम अनभुव वमपरून हम नचत्रपट भमितमांत बनवम्चां ठिलां. 

 

मी: िुमिे सिव कलाकाि भाििाांिलेि आििे का? 

नीनतन: ननवर्डक भूनमकमांसमठी मिमठी नचत्रपटसषृ्टीतल््म नमममांनकत कलमकमिमांशी बोलणी सरुुां  झमलेली आहेत.  अमेिीकें तही Washington,  New 

York आनण New Jersey लम auditions झमल््म.  िोनही िेशमांतल््म कलमकमिमांनम एकत्र घेऊन आ्ही हम नचत्रपट बनवणमि आहोंत. 

 

मी: िगेिेगळे िांत्रज्ञ कुठले असिील? 

नीनतन: सहनिग्िशाक, cinematographer आनण story board artist हे मुांबईतलेच आहेत आनण त्मांनी pre-production च््म कमममलम सरुुवमतही 

केली आहे. कां पनीचां ऑनफस मुांबईलम ममलमर्ड भमिमांत आहे. 

Darrel: East West Films च््म नमांवमलम शोभेल असांच िोनही िेशमांतल््म कलमकमिमांच््म सांिममनां आनण सह्कम्मानां “पितु” चां कमम सरुुां  झमलेलां आहे. 

 

मी: “पिि”ु िा तित्रपट धांदेिाईक असेल कीं आांिििाष्ट्रीय फ़ेतस्टव्िल्ससाठी बनिलेली एक आटव तिल्म? 

नीनतन: धांिेवमईक नचत्रपट कलमतमकही असूां शकतो.  “पित”ु हम जिभिमांतल््म पे्रक्षकमांनम आवर्डमवम असम आमचम िजेिमि धांिेवमईक नचत्रपट असेल. 

 

मी: िुमच्याबिोबि बाििीि केल्यािि आिाां मनाांि खूप उत्सुकिा तनमावण झाली आि.े  आम्िाांला “पििु” पडद्यािि केव्िाां बघायला 

तमळणाि? 

Darrel: आत्मां pre-production चां कमम जोिमांत चमललां्.  भमितमांत नचत्रीकिण लवकिच सरुुां  होईल.  “पित”ु २०१५ समलीं रिलीज होईल 

असम आमचम अांिमज आहे. 

 

मी: “पिि”ु पडद्यािि येईपयंि त्याच्याबद्दल मातििी ििी असेल िि िुमिी website आि ेका? 

Clark: हो ति.  www.partumovie.com हम web site चम address आहे, Twitter वि https://twitter.com/partumovie आनण  Facebook 

वि https://www.facebook.com/pages/PARTU/281692778675111 

http://www.partumovie.com/
https://twitter.com/partumovie
https://www.facebook.com/pages/PARTU/281692778675111
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नीनतन: आमच््म web site लम आत्मांप ा्ंत जवळ जवळ िोन लमख लोकमांनी भेट निली आहे.  मलम वमटतां अमेरिकन ननममाते आनण ननिमळी कथम 

्ममळेु “पितु”बिल पे्रक्षकमांच््म अपेक्षम उांचमवलेल््म आहेत त्मचमच हम परिणमम असमवम. 

 

मी: East West Films त्या अपेक्षा शांभि टक्के पूणव किणाि यािी मला खात्री आि.े  िुमच्या कथानकाांि प्रके्षकािां मन काबीज किण्यािां 

सामर्थयव तदसि आि.े  त्यामळेु “पिि”ुला जगन्मान्यिा प्राप्त िोिो अशा सतदछ्या प्रकट करून आतण िुम्िाांला सुयश तिांिून आपली 

बाििीि इथेंि थाांबििो.  

 

*** 


