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Ep2 - Art and Science  
Summary for BMM Vrutta 

मागच्या लेखामध्ये मी असं म्हणालो की इंजिनीर गं आणण फिल्मम्स या एकमेकांना पू क अशा “कला” आहेत 

(complementary arts). पण ख ंच या दोन्ही कला आहेत का? का एक विज्ञान आहे आणण एक कला? कला आणण 

विज्ञान यातला ि क समिण्यासाठी आधी “आत्मननष्ठ (subjective)” आणण “िस्तुननष्ठ (objective)” या विशेषणांच े

अर्थ समिून घेऊ. ज्याचा आपल्मयाला इंजिनीर गं आणण फिल्मम्स मधलं साधम्यथ दाखिायला उपयोग होईल. Breaking 

Bad, Ozark, The Godfather, King’s speech अशा या लेखातील उदाह णांमध्ये सुद्धा या साधम्याथची प्रचचती येईल.  
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Article 

नमस्का , माझं नाि आशय िािडके . मी एक फिल्मममेक  आणण इंजिनीय  आहे. मला ससनेमे बघायला प्रचंड आिडतं 
आणण त्याविषयी बोलायला त्याहून िास्त. मी अमेर केत इंजिनीर गं मध्ये PhD क त असताना मला ससनेमाचं िेड 

लागलं आणण मी ससनेमे बनिायला पण लागलो. हे ससनेमे बघताना, बनिताना मला िे काही सशकायला समळत,ं 

अनुभिायला समळत,ं त्याविषयी मी गप्पा मा णा  आहे. That’s Cinegappa! 

मागच्या लेखामध्ये आपण ससनेगप्पा म्हणिे काय याच्याविषयी चचाथ केली, जिरे् मी असं म्हणालो की ससनेगप्पा is 

about complementary arts, इंजिनीर गं आणण फिल्मम्स. पण ख ंच या दोन्ही आर्थस,् फकंिा कला आहेत का? 

इंजिनीर गं art आहे का science? फिल्मममेफकंग हे science आहे का art? 

आपल्मयाकड ेअशी एक general thought process आहे की समिा कुणीत ी इंजिनीर गं ला admission घेतली त  तो 
science साईड ला गेला असं आपण म्हणतो, आणण कुणीत ी फिल्मम्स फकंिा फिल्मममेफकंग मध्ये सशक्षण घेणा  असेल त  

आर्थ साईड ला गेला असं आपण म्हणतो. अगदी ज्या पदव्या या दोन्ही कोसेस मध्ये समळतात नतरं्सुद्धा हा ि क 

ददसतो. आपल्मयाकडे ज्याला B.E. फकंिा bachelor of engineering म्हणतात, त्याला अमेर केमध्ये B.S. असं संबोधलं 
िात,ं म्हणिे bachelar of science. आणण फिल्मममेफकंग मधल्मया पदिीला B.F.A, फकंिा bachelor of fine arts 

म्हर्लं िात.ं मग मी ि ेम्हणतो आहे की इंजिनीर गं आणण फिल्मममेफकंग मध्ये मला साधम्यथ ददसतं त ेकशामुळे? 

यांच्याविषयी समिून घ्यायचं असेल त  आधी आपण Art आणण Science यांच्याविषयी बोलू का ण नतरू्न हे सगळं सुरु 

होत.ं आणण या दोन्ही विषयांविषयी समिून घ्यायचं झालं त  आधी दोन विशेषणांचा अर्थ समिून घेणं आिश्यक आहे. 

ती म्हणिे, subjective, फकंिा आत्मननष्ठ, आणण objective, म्हणिे िस्तुननष्ठ. 
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Anything subjective depends on the perception. िो माणूस एखाद्या गोष्र्ीकड ेकशा दृजष्र्कोनातून बघतो आहे, 

त्याि ती त्या गोष्र्ीची आत्मननष्ठता, फकंिा subjectivity अिलंबून असत.े तो दृजष्र्कोन बदलला की आत्मननष्ठता 
बदलली. आपल्मयाकड े "व्यक्ती नततक्या प्रकृती" अशी िी म्हण आहे, ती इरे् चपखल लागू पडत.े जितके दृजष्र्कोन 

िास्त, नततकी subjectivity िास्त. साधं उदाह ण घ्यायचं झालं त  माझ्या बाबतीत असं अनेकदा घडत,ं की िेव्हा मी 
एखाद्या आर्थ museum मध्ये िातो, म्हणिे समिा न्यू यॉकथ  च्या Metropolitan Museum of Art  मध्ये गेलो, त  

ब ेचदा नतरे् िे आर्थ वपसेस ठेिलेले असतात त्याच्यामध्ये काय नक्की आर्थ आहे हे मला कळत नाही. वपकासो च्या पेंदर्गं 

मध्ये िे आका  असतात,  ंग असतात, ते तसे का आहेत त ेकळत नाही. पण that is the beauty of it, का ण ते 
तुम्हाला कळणं अपेक्षक्षतच नसतं. या पेंर्  ने त ेपेंदर्गं केलं आहे, त्याचा त्याने ज्याचं पेंदर्गं केलं आहे त्याबद्दलचा तो 
दृजष्र्कोन असतो, आणण एकाचा दृजष्र्कोन दसुऱ्याला कळेलच असं नसत.ं त्या कलाकृतीला एक स्ितंत्र दृष्र्ीकोन म्हणून 

मान देणं एिढंच बघणाऱ्याच्या हातात असत.ं अफक ा कु ोसािाच्या Roshomon या चचत्रपर्ामध्ये या subjectivity चं 

चचत्रण केलेलं आहे. एकाच प्रसंग तीन माणसं िेगिेगळ्या तहेने कसा घडला त ेसांगतात अशी ती कर्ा आहे. 
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आता objective, फकंिा िस्तुननष्ठता म्हणिे काय त्याच्याविषयी बोल.ू Objective म्हणिे एखाद्या गोष्र्ीचा स्र्ायी 
भाि, फकंिा भौनतक गुणधमथ िो कुणाच्याही दृष्र्ीकोनाि ती अिलंबून नसतो. एखादा माणूस ती गोष्र् कशी िाप तो आहे, 

फकंिा कशा दृजष्र्कोनातून बघतो आहे त्याि  त्या गोष्र्ीच े गुणधमथ अिलंबून नसतात. It has some constant 

property which remains constant irrespective of perception or use. आणण अशा गुणधमाथचा objective 

गुणधमथ असं म्हणतात. उदाह णार्थ २ अचधक २ हे सगळीकड ेिगात ४ च आहे, पाण्याची घनता, फकंिा water density ही 
सगळीकड े समुद्रपातळीि ती 1000 kg/m3 आहे िगाच्या पाठीि  कुठेही आपण गेलो त ी. त्यामुळे हे िे गुणधमथ आहेत 

त ेobjective आहेत. 

Art फकंिा कला ही मळुातच subjective असत,े का ण तो कलाका ाचा आिूबािूच्या गोष्र्ींकड े बघायचा दृजष्र्कोन 

असतो. ही िा  महत्िाची गोष्र् आहे आणण नेहमी ध्यानात ठेिली पादहिे. Art is an extreme bias. आणण science 

फकंिा विज्ञान हे objective फकंिा िस्तुननष्ठ असत.ं िसं मी म्हणालो की विज्ञानाच ेननयम बदलत नाहीत, २ आधी २ याचं 
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उत्त  चा च असत,ं पाण्याचा  ेणू या hydrogen आणण oxygen नेच बनलेला असतो. There is no bias in Science. 

It's constant. 

आता या subjectivity चा संबंध कुठे येतो याचा विचा  करू. एखादी गोष्र् कशी िाप ली िात ेआहे, फकंिा कशी अनुभिली 
िात े आहे नतरे् आत्मननष्ठतचेा संबंध येऊ शकतो. एखादी गोष्र् िाप णे, application of something can be 

subjective, because different people can use it for different purposes. Objectivity चा संबंध हा ना 
बदलणा ा गुणधमथ, फकंिा कसल्मयात ी भौनतक गुणधमाथविषयी बोलताना येऊ शकतो. 

आता आपण आत्तापयतं काय काय गहृीतकं मांडली त्याचा विचा  करूया. We said, Art is subjective, and we also 

said, Application is subjective as well. Therefore, applicaiton of something must be Art. 

इंजिनीर गं काय आहे? इंजिनीर गं is "applied" science. So since it is an application of something, it must 

be art. See the schematic below for its proof. As we discussed, basic science does not change. How 
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you use that science to your advantage, is subjective to the user and therefore engineering can be an 

art. 

आपल्मयाला मादहती असलेलं नेहमीच्या िाप ातलं एक उदाह ण घेऊ. कॉमन computing language िापरून दोन 

operating systems बनिल्मया आहेत, iOS िी iPhone मध्ये िाप ली िात,े आणण Adroid, िी Android िोन मध्ये 

िाप ली िात.े याoperating systems बनिणं, must be an art. कुणीत ी एक मूळ भाषा िापरून या ससजस्र्म्स 

बनिल्मया, somebody "applied" the original computing language to make these systems, आणण त्यामुळे 

इरे् application येत असल्मयामुळे हे ि ेsoftware engineering आहे ती कला असली पादहिे. मूळ भाषा (computing 

language) ही सामान आहे आणण िस्तुननष्ठ (objective) आहे. 

आता हे फिल्मम्स मध्ये कसं work होत ंयाचा विचा  करू. Films are considered art, and art is subjective, so 

films are subjective, correct? But is there any objective element in films? असं काही आहे का फिल्मम्स मध्ये 

ि ेबदलत नाही? 

आहे, basic emotions बदलत नाहीत. आईला मुलाविषयी िार्णा ं पे्रम बदलत नाही, कुरंु्बाचं  क्षण क ायची घ ातल्मया 
कत्याथ व्यक्तीची जिद्द बदलत नाही, ती सगळीकडे सा खीच असत.े िक्त या मूळ भािना फिल्मम्स मध्ये कशा िाप ल्मया 
िातात ते बदलत.ं म्हणूनच एकाच theme च्या अनेक फिल्मम्स आपल्मयाला ददसतात. Breaking Bad आणण Ozark या 
ज्या दोन TV series आहेत, त्यामध्ये "protecting the family" ही मूळ भािना आहे, ती िक्त दोन िेगळ्या पात्रांना 
घेऊन, िेगळ्या पाश्िथभूमीि  दाखिली आहे. Godfather आणण Kings Speech हे ि े दोन ससनेमे आहेत, त्यामध्ये 

सुद्धा मूळ भािना सा खीच आहे. त्यातल्मया मुख्य पात्रांचं सुरुिातीपासून असं goal आहे की both of them do not 

want the kingdom they are offered. 
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या लेखामध्ये मी इंजिनीर गं आणण फिल्मम्स यामध्ये सामान दिुे शोधायचा प्रयत्न केला. मी असं म्हणतो आहे, की 
इंजिनीर गं आणण फिल्मम्स या दोन्ही कला आहेत, आणण complementary arts आहेत. आणण िसं (subjective) 

इंजिनीर गं आणण फिल्मममेफकंग मध्ये साधम्यथ आहे, तसं (objective) विज्ञान आणण  भािना यामध्ये पण साधम्यथ आहे. 

इंजिनीर गं हे उपयोजित विज्ञान (applied science) आहे, आणण फिल्मम्स या उपयोजित भािना (applied emotions) 

आहेत. 
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याच्या पुढच्या लेखामध्ये ही िी सदृशता आहे, त्याच्या अचधक खोलामध्ये िाऊ आणण इंजिनीर गं मध्ये एक transport 

phenomena म्हणून concept आहे, त्याचा फिल्मम्स मध्ये कसा िाप  करून आपल्मयाला फिल्मम्स एका िेगळ्या 
दृजष्र्कोनातून कशा कळू शकतील याचा विचा  करू. 

मी या लेखांब ोब च या लेखांशी संबंचधत एक ऑडडओ पॉडकास्र् चाल ूकेला आहे. तो तुम्हाला Apple प्लॅर्िॉमथ ि ती 
PodCast app मध्ये ऐकता येईल, आणण Android प्लॅर्िॉमथ ि ती Google Play Music app मध्ये ऐकता येईल. 

त्याब ोब च मी काही या लेखांशी सबंंचधत काही sketches, images, videos माझ्या CineGappa या िेसबुक पेि 

ि ती शेअ  क ेन, त  अचधक मादहतीसाठी त े page नक्की follow क ा. तुमच ेया लेखांविषयीच े विचा  मला नक्की 
कळिा.   

आशय दिलीप जावडकेर  
ashayjavadekar@gmail.com 

facebook.com/cinegappa 
www.cinegappa.com 
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