
Ep1 - What is CineGappa?  

 

 

 

 

 

नमस्कार, माझं नाव आशय जावडकेर. मी एक फिल्ममेकर आणि इंजजनीयर आहे. मला सिनेमे बघायला प्रचंड आवडत ं

आणि त्याववषयी बोलायला त्याहून जास्त. मी अमेररकेत इंजजनीररगं मध्ये PhD करत अिताना मला सिनेमाच ंवेड 

लागल ंआणि मी सिनेमे बनवायला पि लागलो. हे सिनेमे बघताना, बनवताना मला जे काही सशकायला समळत,ं 

अनुभवायला समळत,ं त्याववषयी मी गप्पा मारिार आहे. That’s Cinegappa! 



 

मी माझी थोडक्यात ओळख करून देतो. मी िध्या अमेररकेमध्ये राहतो आणि गेली ९-१० वषे मी इथे फिल््ि करतो 
आहे. मी नुकतीच एक Shanks नावाची एक feature film केली. ही फिल्म Amazon Instant Video वरती US, UK, 

Germany आणि Japan मध्ये बघायला उपलब्ध आहे (click here), आणि बाकीच्या देशांमध्ये (including India) 

आमचे प्रयत्न चालू आहेत ती फिल्म कुठल्या ना कुठल्या माध्यमातून प्रदसशित करायचे. माझ्या आधीच्या फिल््ि 

तु् हाला बघायच्या अितील तर माझ्या http://www.ashayjavadekar.com या website वरती त्या उपलब्ध आहेत. 

मी जरी गेली ९-१० वषे फिल््ि करत अिलो तरी माझं सशक्षि filmmaking मधलं नाही. मी UDCT मंुबई इथून 

Chemical Engineering मध्ये सशक्षि घेतल,ं आणि मग अमेररकेमध्ये त्याच ववषयात PhD करायला आलो. मी 
जेव्हा इथे आलो तेव्हा मला अि ंजािवल ंकी जर तु् हाला तमुचा मुख्य ववषय िोडून बाकीच्या कुठल्या ववषयामध्ये 

रि अिेल तर सशक्षि घ्यायची इच्छा अिेल, तर त्या सशक्षिाचा access तु्हाला त्याच युननव्हसििटीच्या पररिरात 

(campus) मध्ये अिू शकतो. माझं तिंच झालं. मला आधीपािूनच movies आणि theater मध्ये आवड होती आणि 

आमच्या युननव्हसििटीच्या लायब्ररी मध्ये एक movie department होत.ं नतथे जगभरातले सिनेमे, वेगवेगळ्या 
माध्यमातनू, ्हिजे DVDs, Blurays, १६ mm फिल्म, अिे उपलब्ध होते. ही लायब्ररी युननव्हसििटी ची अिल्याने 

आणि मी त्याच यनुनव्हसििटी चा ववद्याथी अिल्याने मी अथाितच हे सिनेमे free of cost उपलब्ध होते. नतथे मग मला 
सिनेमे बघायच ंवेड लागल ंआणि मी ३ वषे, दररोज एक, अिे नतथे सिनेमे बनघतले. हे सिनेमे बघत अिताना, त्याच्या 
DVDs चा special features मध्ये काही ते सिनेमे किे बनवले गेले याचे माहहतीपट होते, ते मी पाहहले आणि तेव्हा 
मला सिनेमे किे बनवतात याची थोडीिार ओळख झाली. 

Turning Point तेव्हा आला जेव्हा याच लायब्ररी मध्ये त्याच movie department च्या शेजारी एक multimedia 

design center उघडलं, जजथे industry standard filmmaking equipment, editing softwares िवि 
ववद्यार्थयाांना उपलब्ध करून हदली गेली. तेव्हा मग माझ्यािमोर एक मोठं ज्ञानाच ंदालन उघडलं. मी नतथे editing 

सशकलो, filmmaking सशकलो आणि मग मी फिल््ि बनवायला लागलो. 

या फिल््ि बनवताना मी नेहमी एक ववचार डोक्यात ठेवतो की मला प्रत्येक फिल्म मधून काहीतरी नवीन सशकायला 
समळाल ंपाहहजे. तशी सशकायची गरज मी ननमािि करतो आणि मग तिे प्रोजेक््ि ननवडतो. तु्ही माझ्या website 

https://www.amazon.com/Shanks-Makarand-Bhave/dp/B071LMD15Z/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1505353278&sr=8-1&keywords=shank%27s+marathi
http://www.ashayjavadekar.com/


वरती माझी पहहली फिल्म बनघतलीत तर ती िक्त एका शॉट ची आहे (no editing), कारि मला एडडहटगं च्या आधीच ं

िगळं तेव्हा सशकायच ंहोत.ं नतंर मी एक १६ mm फिल्म वापरून फिल्म केली, एक ऍननमेशन फिल्म केली, एक 

english फिल्म केली, एक horror केली, अिे बरेच प्रयोग मी केले आणि अजनूही करतो आहे. 

 



हे िगळं करताना माझी इंजजनीररगं ची एक stream िमांतर चालूच आहे, आणि मला नेहमी engineering मधली 
principles आणि filmmaking मधली principles यामध्ये िा्य हदित आलेल ंआहे. ्हिजे मी जेव्हा PhD करत 

अिताना technical articles सलहायचो ते, आणि त्याच वेळेला फिल््िच्या scripts सलहायचो ते, हे दोन्हीमध्ये खपू 

िाध्यि होत.ं आत्तािुद्धा मी एका manufacturing company मध्ये काम करतो नतथे िुद्धा मला नतथली 
manufacturing ची principles आणि फिल्ममेफकंग मध्ये िा्य जािवत आलेल ंआहे. या िगळ्यावरती एक 

काहीतरी ववचारमंथन कराव ंअि ंमला खपू वषाांपािून वाटत होत, त्यािाठी ही “सिनेगप्पा” नावाची series मी चालू 

करतो आहे. “ 

मी याला series ्हितो आहे त्याला एक कारि आहे. मला ज्या काही गप्पा मारायच्या आहेत, त्या केवळ लेखन या 
एकाच माध्यमातून शक्य नाहीयेत. मला काही गोष्टी ऐकवायच्या आहेत, काही दाखवायच्या आहेत, काही सलहायच्या 
आहेत. त्यामुळे या लेखनाबरोबरच मी एक audio podcast पि चालू करतो आहे. आणि प्रत्येक लेखांशी िंबंधधत काही 
sketches, images, videos मी माझ्या CineGappa या िेिबुक पेज वरती पि टाकिार आहे. या िगळ्यांमधनू 

मला फिल््ि आणि फिल्ममेफकंगच्या ववववध टप्प्यांवर येिारा ववज्ञानाचा आणि engineering चा िंबंध याववषयी 
बोलायचयं. त्यामुळे या लेखांबरोबरच तु्ही माझा podcast ऐकलात आणि CineGappa हे िेिबकु पेज follow 

केलंत, आणि #cinegappa ने social media वरती टॅ्रक केलतं तर तु् हाला पूिि कल्पना येईल मला काय ्हिायचयं 

त्याची. “ 



 

सिनेगप्पा ्हिजे काय याची थोडक्यात कल्पना तु्हाला आता आली अिेल. तर मी हा लेख आता इथेच थाबंवतो. 
पुढच्या लेखात / एवपिोड मध्ये आपि in general, एक big picture point of view ने इंजजनीररगं आणि 

फिल्ममेफकंग याववषयी बोलू आणि या दोन्ही गोष्टी मला िारख्या का वाटतात याववषयी थोडिंं चवविचविि करू. मग 

अजनू खोलात त्याच्यापुढच्या लेखांमध्ये जाऊ. 



 

मी या लेखांबरोबरच या लेखांशी िंबंधधत एक ऑडडओ पॉडकास्ट चालू केला आहे. तो तु्हाला Apple प्लॅटिॉमि वरती 
PodCast app मध्ये ऐकता येईल, आणि Android प्लॅटिॉमि वरती Google Play Music app मध्ये ऐकता येईल. 

त्याबरोबरच मी काही या लेखांशी िंबंधधत काही sketches, images, videos माझ्या CineGappa या िेिबकु पेज 

वरती शेअर करेन, तर अधधक माहहतीिाठी ते page नक्की follow करा. तुमचे या लेखांववषयीचे ववचार मला नक्की 
कळवा. 

आशय दिलीप जावडकेर  

ashayjavadekar@gmail.com 
facebook.com/cinegappa 

www.cinegappa.com 
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