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२०१६सालचा ऑस्कर पाररतोषिक षितरण सोहोळा: पाांढरा की रांगीबेरांगी? 

 

 

- शशशकाांत पानट  (लॉस एांजलीस, कॅशलफोर्निया)  

       अकॅडमी ऑफ मोशन षपक्चसि, आर्टिस ॲन्ड सायन्स (AMPAS) या सांस्थेने 
१९२७ आणण १९२८ या ििी तयार झालेले चचत्रपट हहशोबात घेऊन १६ मे १९२९ या हििशी पहहला पाररतोषिक 
सोहोळा सुप्रशसद्ध हॉलीिूड रूझिेल्ट या हॉटेलमधे साजरा केला.  ह्या सुरुिातीच्या खाजगी समारांभाला फक्त २७० 
पाहुणे उपस्स्थत होत.े तवेहाांपासुन त ेआजतागायत ऑस्कर पाररतोषिक शमळषिणे हे चचत्रपट कलािांताांना नोबेल 
पाररतोषिक शमळषिण्याइतकेच महत्िाच,े समाधान शमळिून िेणारे ि षिशेि मानसन्मान शमळिून िेणारे ठरले आहे.  

                 जसजशी िि ेउलटली, तशी ऑस्कर पाररतोषिके शमळषिण्याची स्जद्द िाढीलाच लागली. हे पाररतोषिक 
म्हणजे चचत्रपट कलेच्या क्षेत्रामधला  सिोच्च सन्मान समजला गेला. गेल्या जिळ जिळ ८० + ििाांत  
पाररतोषिकाचा कसही बिलत गेला. तो जास्त कडक आणण शशस्तीचा झाला. हळूहळू त्यामधे परिेशी चचत्रपटाांचा 
अांत:भाििही करण्यात आला. ऑस्करच्या तोडीचा अनुभि असलेल्या कलािांताांची बबिागी इतराांच्या मानाने जास्त शमळू 
लागली. हा समारांभ म्हणजे ऑशलांषप ांक षिजेत्या खेळाडूांसारखाच मोठ्या थाटामाटाने होऊ लागला. चचत्रपट क्षेत्रामधला 
मानाचा तुरा असा शसद्ध झाला. 

            तसे आताांपयांत सुरळीतच चालले होत.े मात्र या ििी त्याला थोड ेगालबोट लागत ेआहे! या ििी त्याला रांग 
फासला गेला आहे. हा समारांभ षिशेिकरून केिळ पाांढऱ्या कलाकाराांनाच न्याय िेतो, आणण शशिाय तहेी पुरूि 
कलाकारच. स्त्री कलाकाराांना, षिशेिकरून काळ्या स्त्री कलाकाराांना ही पाररतोषिके हवया त्या प्रमाणाांत शमळत नाहीत 
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असा आरोप अकॅडमीिर (अकािमीिर ) केला गेला आहे. त्यामधील सत्यासत्यतेची जाण वहायच्या आांतच काांही 
काळ्या सुपरस्टासिनी याििी समारांभािर बहहष्कार घालण्याचा र्नणियही घेऊन टाकला आहे. ही नाांिे हॉलीिूडमधली 
गाजलेली, पुिी ऑस्कर पाररतोषिके शमळषिलेली असल्याने तर त्याांच ेबोलणे मनािर घेऊन अकािमीने त्यात सुधारणा 
करण्यासाठी पाऊल उचलेले आहे. हॉलीिूडनगरी आणण त्यामधे चालत असलेला हा वयापार कायििाहीसाठी तत्पर  आहे 
हेही त्यामुळे साऱ्या जगाला कळले. 

                       २८ फेब्रुिारी, २०१६ रोजी,  हॉलीिूडमधे होणाऱ्या या समारांभाची माहहती, आकडिेारी या लेखाच्या 
र्नशमत्ताने रशसकाांपयांत पोहोचिािी हा या लेखनाचा उद्देश आहे. अकािमीिर होणारे आरोप खरे की खोटे, ह्या 
चचपेासून अशलप्त राहून केिळ समारांभाच्या पार्शििभूमीबद्दल चचाि करणे हा आणण केिळ हाच हेतू आहे! त्यामुळे माझ े
वयस्क्तगत मतप्रिशिन मी केिळ खाजगी बैठकीपुरतचे मयािहित ठेिणार आहे. उद्देश असा, की जाणकराांनी त्याांच े
स्ित:च ेमत तयार करािे. असो 

                         अकािमी आता ८९ वया ििाांत पिापिण करीत आहे. गेल्या ८९ ििाांत खाजगी समारांभापासून सरुू 
केलेली ही गांगोत्री आता एका षिशाल सागरासारखीच रुां िािली आहे. त्यामुळे भरपूर अनुभि गाठीला बाांधून आणण 
कोणत ेचचत्रपट पाररतोषिकासाठी स्पधेत आलेले आहेत त ेहहशेबाांत घेऊनच आतापयांतच ेर्नयम केलेले आहेत, आणण 
कालानुसार त्यामधे योग्य त ेबिलही केले गेले आहेत. मग याच ििी असा मुद्दा का आणला जातो आहे, हाही एक 
सांशोधनाचा षििय होऊ शकेल. असो 

                     िास्तषिक पहाता ४ ििाांपूिीच म्हणजे २०१२ पासून अकािमीने जास्तीत जास्त  स्त्री-कलाकार आणण 
अल्पसांखयाांक गट याांना उत्तजेन िेण्यासाठी काांही आमूलाग्र बिल करायला सुरुिातिेखील केलेली आहे. सध्या ज्या 
कलाकाराांना आयुष्यभर मतिानाचा अचधकार हिला आहे ती सांखया ६२६१ आहे. मात्र सगळे लोक मतिानाचा अचधकार 
बजाितातच असे नाही! सध्या जो आरोप अकािमीिर केला जातो आहे त्यािर उपाय म्हणुन त्याांनी तातडीची बैठक 
घेऊन खालील र्नणिय घेतले आहेत. 

              १. मतिान अचधकार शमळालेल्या ज्या  कलाकाराांनी गेल्या काांही ििाांत मतिानाचा हक्कच बजािला नाही, 
त्याांचा अचधकार अकािमी ताबडतोब काढून घेईल. 

             २. त्याांच्या जागी िसुऱ्याला मतिानाचा अचधकार िेताांना शक्यतोिर अ-पाांढरे  आणण अल्पसांखयाांक/मायनॉररटी 
- कृष्णिणीय आफ्रिकन, एशशयन, हहस्पर्नक िगैरे िांशाच ेस्त्री कलाकार - ह्याांना सांधी हिली जाईल. 

               ३. आणण हे करताांना आजपासुन त े२०२० पयांत म्हणजे पुढच्या केिळ ४ ििाांत सध्या असलेल्या एकां िररत 
अ-पाांढरे-  स्त्री कलाकाराांची, काळ्या स्त्री कलाकाराांची सांखया िपुटीिर नेण्यात येईल. 

 अकािमीने उचललेले हे पाऊल फारच आक्रमक आहे. कलाकाराांच्या तक्रारीला न्याय िेण्यासाठी कां बर कसनू कामाला 
लागल्याच ेचचन्ह आहे.  
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                     सध्या अकािमीमधे १५०० स्त्री कलाकार आहेत. आणण ५३५ अ-पाांढरे (अल्पसांखयाांक/ मायनॉररटी 
कलाकार) आहेत. आता ही सांखया पुढील चार ििाांत िपु्प्ट करायची असेल तर २०२० या ििी स्त्री कलाकाराांची 
सांखया ३००० आणण अ-पाांढरे कलाकार-सांखया १०७० होईल. याचाच अथि असा की पुढील चार ििाांत प्रत्येक ििी ही 
सांखया अनुक्रमे ३७५ आणण १३४ ने िाढिािी लागेल. अकािमीच्या कसाला उतरण्यास योग्य असे इतके कलाकार 
उपलब्ध आहेत का? आणण समजा-फक्त समजा, की त्याांच्या कसाला उतरणारी ही एवहढी कलाकार मांडळी शमळाली 
नाही तर? तर केिळ हे उहद्दष्ट पूणि करण्यासाठी कसाचा िजाि कमी करणार की काय? याचाच अथि असा, की    
२०२० साली जी सांखया तयार होईल, त्यामधे सिि योग्य कलाकार असतील का? या र्नणियाच ेिरूिरच ेपररणाम फ्रकती 
धोकािायक असतील हे नवयाने साांगायला नकोच! अकािमीच ेसध्याच ेर्नयम हे खूप कडक आहेत. त्यामधे बसणारे 
कलाकार शमळाले नाहीत तर ऑस्करच्या मूळ सांकल्पनेची फ्रकती िाट लागेल हे साांगायला भषिष्य साांगणाऱ्याची गरज 
नाही! ह्याच अकािमीच ेमाजी अध्यक्ष हॉक कॉच (Hawk Koch) ह्याांनी अनुभिाच ेबोल एका क्षणाचाही षिलांब न 
लािता साांचगतलेही आहेत. त ेम्हणाले की, "सध्याच्याच कहठण र्नयमाांत कलाकार बसत नाहीत. कारण पुरेसे चाांगले 
कलाकारच नाहीत! मग अकािमीच ेमांडळ आणणार आहेत कुठून १५०० निीन स्त्री कलाकार आणण ५३५ अ-पाांढरे 
कलाकार? आणण तहेी पुढच्या चार ििाांत? आणण मग ही सांखया केिळ जाहीर केली आहे, म्हणून पूणि करण्यासाठी 
र्नयम शशचथल करणे हेच करािे लागेल ह्याांना! मग गुणित्तचे्या  िजािच ेकाय? थोडक्याांत म्हणजे केिळ सांखया 
पूणि करण्यासाठी ती गुणाित्तेच्या िजािशी केलेली तडजोड असेल. 

                    परांतु षिचार करण्यासारखी गोष्ट अशी आहे, की ह्या सिि गोष्टीांसाठी अकािमी खरोखरीच जबाबिार आहे 
काां? अकािमीकड ेजे चचत्रपट र्निडीसाठी म्हणून आणले जातात, त्यामधूनच त ेपाररतोषिकासाठी कलाकार र्निडणार 
ना!  सांपूणि अमेररकेतून शेकडो चचत्रपट ऑस्करसाठी पाठषिले जातात. त्यामधून र्निडसशमती काही मोजकेच चचत्रपट 
अकािमीकड ेपाठषित.े आणण केिळ त्यामधूनच अकािमीला ऑस्करसाठी चचत्रपट आणण त्यामधले कलाकार 
र्निडायची सांधी असत.े र्निडसशमती कोणत ेचचत्रपट िेचून पाठषित ेत्यािर अकािमीला काांहीच अचधकार नाहीत. 
त्याांनी फक्त समोर आलेल्या कलाकृतीांमधूनच र्निड करायची असत.े र्निडसशमतीकड ेरांगीबेरांगी कलाकाराांच ेअथिा 
अल्पसांखयाांक (मायनॉररटीांनी) कलाकाराांनी कामे केलेले चचत्रपट पुरेसे येतात का? समजा त ेपुरेसे येतच नसले तर? 
म्हणजे खर तर गाऱ्हाणे िा तक्रार करायचीच असेल तर ती जी र्निडसशमती सुरुिातीस त्याांना अशभपे्रत असलेला 
कस (Criteria) लािून चचत्रपटाांची र्निड करतात त्याांच्याकड ेकरायला हिी नाही का? आणण तक्रार करणाऱ्या मांडळीांना 
हे माहीत नाही असेही नाही! मग त ेअकािमीस काां छळताहेत? हे सारे माहीत असताांना त ेथेट र्निडसशमतीकड ेका 
जात नाहीत? र्निडसशमतीकडे तक्रार करणे हे त्याांना सहज शक्य आहे, पण त ेकरीत नाहीत! त्याला अथाित अनेक 
कारणे आहेत. एकतर त ेत्याांना परिडणारे नसािे, कारण शेिटी र्निडसशमतीच ठरषिणार की पुढे कोणत ेचचत्रपट 
र्निडायच!े म्हणजे त्याांना िखुिून चालणार नाही. शशिाय तक्रार केली, तरी र्निडसशमती इतकी बहाद्दर आहे, की ती 
त्याकड ेफारसे लक्ष िेणार नाही. किाचचत पुरेसे चचत्रपट स्पधेमधे भाग घ्यायला उतरतिेखील नसतील, आणण हे सत्य 
पचषिणे सगळ्याांनाच कहठण जाईल. असे असले, तर तक्रार करणाऱ्या मांडळीांच्या गाऱ्हाण्यातली हिाच र्नघून जाईल. 
म्हणजे ही शक्यता नाकारता येणार नाही. र्निडसशमतीची भूशमका अशीही असण्याची शक्यता आहे, की समजा १०० 
चचत्रपट पाररतोषिकासाठी सािर केले, आणण त्यातले ८० पाांढऱ्या लोकाांनी तयार केले आणण उरलेले अ-पाांढ-याांनी िा 
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इतराांनी केलेले असले, तर त्या प्रमाणातच शेिटी र्नकाल येईल, तथेे भेिभािाचा  प्रर्शनच कुठे येतोय? शशिाय थेट 
र्निडसशमतीकड ेजाऊन माांजराच्या गळ्याांत घांटा कोण बाांधणार?  र्निडसशमती ही अशाच मांडळीांची तयार केली आहे 
की त ेहा सिि प्रकार वयापार म्हणून पाहात आहेत आणण कोणत्याही भािर्नक िबािाची त ेफारशी िखल घेणार 
नाहीत.  

                 शेिटी चचत्रपट-र्नशमिती ही केिळ कलेसाठी कला म्हणून नवहे तर तुमच्या गुांतिणुकीिर तुम्हाला फ्रकती नफा 
शमळतो आहे, आणण तो िापरून तुम्ही सरकारला फ्रकती कर िेऊ शकणार आहात, शमळालेल्या नफ्यातून अजून फ्रकती 
अचधक चचत्रपट- र्नशमिती करणार आहात, आणण हा धांिा भरभराटीला आणणार आहात?  हेही महत्िाच ेआहेच ना! 

                   या ििी ऑस्कर पुरस्काराच ेवयिस्थापन  अचधकारी एका डझनाच्यािर काळे कलाकार पे्रझेंटसि आणणार 
आहेत. शशिाय अ-पाांढरे पे्रझेंटसिमधे आपल्या भारताची षप्रयाांका चोप्रा िेखील आहे. एक काळा कलाकारच णिस रॉक 
(Chris Rock) या समारांभाच ेयजमानपि गेली अनेक ििे करतो आहे. 

                ऑस्करसारखया एका कलेच्या िेिळाांत आमचा िेि काळा आणण तुमचा िेि पाांढरा असा िाि न घालताां त्या 
िेिाांची पूजा बाांधण्याची सांधी शमळणे हे जास्त महत्िाच ेअसािे. म्हणूनच रांगाांच्या पलीकड ेषिरोधकाांची दृष्टी असणे 
ही र्निान या ििीच्या समारांभाची गरज आहे. 

                शेिटी फक्त एकच, की धांिा आणण कला याांची साांगड घालणे भल्याभल्याांना जमले नाही. आज 
हॉलीिूडिेखील त्याच उां बरठ्याांत अडकले आहे हे मात्र खरे!    

*** 

 

 

 

 


