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By 

Ashay Dileep Javadekar 

Ep8 - Trailers 
Summary 

आत्तापर्यतंच्र्या लेखाांमध्रे्य कथेमध्रे्य ज्र्या ज्र्या गोष्टी आवश्र्यक आहेत त्र्याचा जो आपण ववचार केला, त्र्या सवव गोष्टी 
सांक्षिप्तररत्र्या एकत्रितपणे अनेक ससनेमाांच्र्या टे्रलर मध्रे्य बघार्यला समळतात. अशा अनेक वेगवेगळ्र्या ससनेमाांच्र्या टे्रलर 

चा र्यामध्रे्य आढावा घेतला आहे. त्र्यामध्रे्य मराठी, हहांदी, इांग्ललश आणण काही माझ ेचचिपट र्याांचा समावेश आहे.  
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Article 

नमस्कार, माझं नाव आशय जावडकेर. मी एक फिल्ममेकर आणि इंजजनीयर आहे. मला सिनेमे बघायला प्रचंड आवडतं 
आणि त्याववषयी बोलायला त्याहून जास्त. मी अमेररकेत इंजजनीररगं मध्ये PhD करत अिताना मला सिनेमाचं वेड 

लागलं आणि मी सिनेमे बनवायला पि लागलो. हे सिनेमे बघताना, बनवताना मला जे काही सशकायला समळतं, 
अनुभवायला समळतं, त्याववषयी मी गप्पा मारिार आहे. That’s Cinegappa!  

मागच्या काही लेखांमध्ये आपि ज्या महत्वाच्या गोष्ींववषयी बोललो त्यांचा थोडक्यात आढावा घेऊ.  

१. फिल्म मधली पात्रं कंुडसलनी गे्रडडयं् मधून जातात. फिल्म च्या िुरुवातीला पात्रांची एक कंुडसलनी अिते आणि 

िगळ्यात शेव्ी दिुरी.  

२. आधीची कंुडसलनी नंतरच्या कंुडसलनी पेक्षा खालच्या पातळीला अिेल तर त ेपात्र पे्ररिादायी ठरतं, आणि जर वरच्या 
पातळीला अिेल तर त ेपात्र करुि ठरतं.  

३. कंुडसलनी चा हा प्रवाि घडण्यािाठी तीन महत्वाच्या गोष्ी अििं आवश्यक आहे. फिल्मला एक नायक पाहहजे, त्या 
नायकाला काहीतरी जजज्ञािा पाहहजे.  

४. त्या जजज्ञािेच्या आड येिारी एक अडचि, जी इकडे आड आणि ततकडे ववहीर या स्वरूपात येत,े आणि त्यातून तनमााि 

होिाऱ्या िंघषााला नायकाला तोंड द्यावं लागतं.  

आता या िवा गोष्ी जािून घेण्यािाठी आपि आख्खा सिनेमा नक्कीच बघू शकतो, पि एखाद्या सिनेमा मधल्या या 
गोष्ी जािून घ्यायचा िगळ्यात िवाात िोपा मागा म्हिजे त्या सिनेमाचं टे्रलर बघिे. कुठल्याही सिनेमाचं टे्रलर हे नेहमी 
मोित उपलब्ध अित,ं आणि िक्त YouTube वरती जाऊन शोधावं लागतं.  

आता इथे थोडं िावधानतेने पावलं ्ाकली पाहहजेत बरं का! कारि सिनेमाचं टे्रलर िंकसलत करिं ही एक िार मोठी कला 
आहे अिं मला वा्तं. टे्रलर दाखवण्यामध्ये त्या सिनेमाधले ठळक मुद्दे हे दाखवावे अशी माझी तरी अपेक्षा आहे. आणि 

ठळक मुद्दे म्हिजे कथेतले ठळक मुद्दे. त ेतर minimum अिले पाहहजेत. बाकी डोळ्याचं पारिं िेडिारी चचत्रं (आणि 

कधी कधी कानाचे पडदे िा्विारे ध्वनी) अितातच टे्रलर मध्ये, पि ते िोडून कथेतले महत्वाचे मुद्दे अिले पाहहजेत. 

बऱ्याचशा टे्रलर मध्ये त ेनितात. याचं एकमेव कारि म्हिजे कथेपेक्षा चचत्रांना, फकंवा ध्वनीला अवाजवी महत्व हदलं 
जात.ं हा प्रॉब्लेम बऱ्याच टे्रलिा मध्ये हदिून येतो (कौल नावाच्या मराठी सिनेमाचं टे्रलर बघा).  

टे्रलर म्हिजे काय अितं? इंजललश मध्ये ज्याला “elevator pitch” अिं म्हितात, त्यालाच सिनेमाच्या भाषेत आपि 

टे्रलर म्हिू. टे्रलर मध्ये तुम्हाला २-३ समतन्े हदलेली आहेत, आणि त्या वेळामध्ये तुम्हाला तीन मुख्य गोष्ी करायच्या 
आहेत.  

१. तुमच्या कथेतले महत्वाच ेमुद्दे िांगायचे आहेत (In the order of highest to lowest priority, नायक, जजज्ञािा, 
त्याचा िंघषा, आणि मग कंुडसलनी गे्रडडयं् च्या पातळ्या. या मधले पहहले दोन मुद्दे हे िवाात महत्वाचे. बाकीच ेपयाायी, 
फकंबहुना कंुडसलनी च ेमुद्दे िांगून ्ाकले तर मग िांगायचं काहीच उरिार नाही.)  
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२. एक प्रश्न अनुत्तररत िोडायचा आहे की ज्याचं उत्तर समळायला लोक सिनेमा बघतील. िहिा हा प्रश्न िंघषााशी तनगडडत 

अितो (म्हिजे एकतर िंघषा काय, फकंवा िंघषा आधीच िांचगतला अिेल तर त्याचा तनकाल काय लागिार, अिा प्रश्न)  

३. चचत्र, ध्वनी आणि चचत्रप् तनमाात ेयांच्याववषयी ववश्वाि िंपादन करायचा आहे.  

ततिरा मुद्दा हा महत्वाचा आहे पि पहहल्या दोन मुद्द्यांच्या मानाने गौि आहे.  

कुठल्याही सिनेमाच्या टे्रलर मध्ये हे तीन मुद्दे थोड्यािार िरकाने िापडतात. काही टे्रलिा ही नायकाच्या ओळखीने चाल ू

होतात, काही टे्रलिा ही िंघषााने चाल ूहोतात, तर काही टे्रलिा ही िक्त चचत्र, ध्वनी आणि चचत्रप् तनमााते यांच्यावर भर 
देतात.  

काही टे्रलिा ची उदाहरिे घेऊ.  

१. दांगल  

मला वा्तं हहदंी आणि दाक्षक्षिात्य चचत्रप्ांमध्ये नायकाला एक अनन्यिाधारि महत्व आहे. त्यामुळे बरीचशी हहदंी 
आणि दाक्षक्षिात्य सिनेमांची टे्रलिा ही चालूच नायकाच्या ओळखीने होतात. मग जमलं तर त्याची जजज्ञािा, आणि मग 

िंघषा येतो. दंगल च्या टे्रलर मध्ये आसमर खान िारखा मोठा नायक अिूनही कथेतल्या मुद्द्यांना खूपच महत्व हदलेलं 
आहे ही कौतुकाची गोष् आहे.  

हे टे्रलर बघा. ववचार करा यामध्ये काय काय िांचगतलंय? 

https://www.youtube.com/watch?v=x_7YlGv9u1g 

नायक = महावीर सिगं िोगा्  

जजज्ञािा = स्वतःला भारतािाठी िुविापदक समळवता आलं नाही, म्हिून मुलांनी समळवावे ही इच्छा  

िंघषा = जजज्ञािा पूिा करायला मुलगा हवा, पि चार मुली झाल्या, आता िुविापदक किं समळविार? 

अनुत्तररत प्रश्न ज्याच्यािाठी लोक सिनेमा बघतील = मुली िुविापदक समळविार का? जजज्ञािा पूिा होिार का? 

चचत्रप् तनमााता आणि असभनेता = आसमर खान, आधी चांगले सिनेमे काढायचं track record अिल्याने ववश्वाि 

िंपादन 

२. कबाली  

हा तर रजनीकांत चा सिनेमा आहे. रजनीकांत च्या सिनेमाला िक्त रजनीकांत नायक आहे एवढं िांचगतलं तरी पुरतं 

नाही का?  

याच टे्रलर इथे बघू शकता.  

https://www.youtube.com/watch?v=9mdJV5-eias  
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नायक = कबाली, म्हिजे रजनीकांत  

जजज्ञािा = काय माहहती?  

िंघषा = No idea!  

अनुत्तररत प्रश्न ज्याच्यािाठी लोक सिनेमा बघतील = हा िारच गहन प्रश्न झाला. हा हा! हा कुठला सिनेमा बरं 
रजनीकांतचा हाच अनुत्तररत प्रश्न आहे िक्त.  

चचत्रप् तनमााता आणि असभनेता = रजनी, रजनी आणि रजनी. बाि!  

३. The Dark Knight 

हे टे्रलर नायकाच्या ओळखीने चाल ूहोत.ं गंमत म्हिजे ही ओळख त्या सिनेमाचा खलनायक म्हिजे जोकरच करून देतो. 
त्यामुळे नायक आणि िंघषा दोन्ही एकदमच कळतात almost. अजून महत्वाची गोष् म्हिजे जोकर हा किा मानसिक 

खेळ खेळिारा खलनायक आहे त ेकळत.ं नंतर Gotham ववषयीचं ब्रूि चं पे्रम, शहराची झालेली दयनीय अवस्था, आणि 

शहराला वाचवायची ब्रूि ची जजज्ञािा याही गोष्ी स्पष् होतात.  

याचं टे्रलर इथे बघू शकता.  

https://www.youtube.com/watch?v=EXeTwQWrcwY 

नायक = ब्रूि वेन फकंवा बॅ्मॅन  

जजज्ञािा = गॉथम शहराला वाई् लोकांपािून वाचविे   

िंघषा = जोकर शी प्रत्यक्ष िामना  

अनुत्तररत प्रश्न ज्याच्यािाठी लोक सिनेमा बघतील = बॅ्मॅन आणि जोकर मध्ये नक्की कशी लढाई होत?े   

चचत्रप् तनमााता आणि असभनेता = णिस्तोिर नोलान, बॅ्मॅन, देमारप् वगैरे वगैरे.   

४. फास्टर फेणे 

हा टे्रलर खरं तर भा रा भागवतांच्या ओळखीने चालू होतो. म्हिजे नायक, फकंवा कथेपेक्षा मूळ कथाकाराच्या नावाने 

पे्रक्षकांना आत ओढण्याचा प्रयत्न. मग नंतर नायक हदितो, पि त्याची जजज्ञािा आधी हदित.े (काहीतरी हरवलंय का? 

मी शोधून देऊ? म्हिजे ितत या मुलाला किलंतरी कुतूहल आहे ही जजज्ञािा.) मग त्याचं नाव िमोर येतं, बनेश िेिे. 

मग जवळपाि िगळं टे्रलर िंघषाात जात.ं खलनायक िुद्धा शेव्ी येतो. पि नक्की िंघषा काय आहे, कदाचचत कळत 

नाही अिं मला वा्तं. तुम्हाला काय वा्तं िांगा! म्हिजे चगरीश कुलकिीच्या छद्मी हिण्यावर जास्त िोकि आहे, 

actually तो बनेश िेिेच्या ववरोधात का आहे हे िांगण्यापेक्षा. काय वा्तं? 

टे्रलर तुम्ही इथे बघू शकता.  

https://www.youtube.com/watch?v=wTh3r7OixOM  
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नायक = बनेश िेिे 

जजज्ञािा = ववववध गोष्ींचं कुतूहल, काहीतरी िारखं शोधून काढायचा प्रयत्न    

िंघषा = खलनायकाशी िामना   

अनुत्तररत प्रश्न ज्याच्यािाठी लोक सिनेमा बघतील = हे िार काही चांगल्या प्रकारे स्पष् होत नाही, कारि खलनायक 

कशािाठी खलनायक आहे आणि त्यामुळे नायकाशी िामना कशा प्रकारे होईल हे कळत नाही (The Dark Knight मध्ये 

किं, गॉथम शहरावर आलेले िंक् (िंघषा) आणि गॉथम शहराला वाचविे (जजज्ञािा) यामध्ये गॉथम शहर हा िमान दवुा 
आहे.)    

चचत्रप् तनमााता आणि असभनेता = भा रा भागवतांच्या कथेवर सिनेमा, देमारप्, ररतशे देशमुख ची तनसमाती वगैरे वगैरे    

५. Cars  

Pixar चं टे्रलर नायक आणि िंघषा यांच्यापािून चालू होतं. नायक, म्हिजे Lightening McQueen येतो, मग तो 
स्वतःचं विान करतो, आणि मग त्याचा िंघषा म्हिजे तो त्याचं ज ेजे विान करतो, त्याच्या बरोबर ववरुद्ध गोष्ी त्याला 
करायला लागतात. नंतर Pixar च्या आधीच्या सिनेमांची ओळख, म्हिजे Finding Nemo, The  Incredibles  अिे 

सिनेमे बनविाऱ्या स््ुडडओ कडून येिारा नवीन सिनेमा, अिं! अशी त्यांनी त्यांची जाहहरात करिं अगदी िाथा आहे, 

कारि त्यांचे आधीचे सिनेमे पूिापिे असभमान वा्ण्याच्याच (फकंवा िुल्ल माज करण्याच्याच) प्रतीचचे होत.े आणि मग 

नंतर त्याची जजज्ञािा िमोर येत ेकी जेव्हा Mator त्याला ववचारतो फक “What’s so important with this race of 

yours?” 

हे टे्रलर इथे बघू शकता.  

https://www.youtube.com/watch?v=WGByijP0Leo&t=9s 

नायक = Lightening McQueen  

जजज्ञािा = रेि कार आणि िेलेब्रब्र्ी म्हिून समरविे, रेि मध्ये भाग घेिे आणि जजंकिे     

िंघषा = जजथे त्याच्याववषयी लोकांना काहीही माहहती नाहीये अशा हठकािी येऊन पडिे आणि ततथून किंतरी बाहेर पडून 

रेि पयतं पोचिे    

अनुत्तररत प्रश्न ज्याच्यािाठी लोक सिनेमा बघतील =  Lightening McQueen रेि पयतं पोचतो का? What has he 

been missing? 

चचत्रप् तनमााता आणि असभनेता = ववनोदी ऍतनमेशन, Pixar स््ुडडओ ची फिल्म    

६. The Lord of the Rings : Fellowship of the Ring 
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याचं टे्रलर तर िारच इं्रेजस््ंग आहे, कारि त ेिंघषााने उघडतं. नायक नंतर येतो. कदाचचत याचं कारि अिं अिावं की 
हा सिनेमा आला तवे्हा नायक हा काही िार ओळखीचा चहेरा निावा. फकंवा िंपूिापिे मूळ कथेला न्याय देण्यािाठी अिा 
ववचार केला अिावा.  

टे्रलर इथे बघू शकता.  

https://www.youtube.com/watch?v=V75dMMIW2B4 

नायक = फ्रोडो  

जजज्ञािा = ररगं नष् करिे  

िंघषा = जी ररगं समळवायला दषु्ातला दषु् खलनायक ्पून बिलेला आहे, त्याच्या नकळत ती ररगं Mount Doom ला 
नेऊन नष् करिे.   

अनुत्तररत प्रश्न ज्याच्यािाठी लोक सिनेमा बघतील = फ्रोडो ररगं नष् करू शकतो का?   

चचत्रप् तनमााता आणि असभनेता = प्रसिद्ध कादंबरीवरती सिनेमा आहे, त्यामुळे ज्यांना ती कादंबरी माहहती आहे, त ेतो 
सिनेमा नक्की बघिार.   

७. The Silence of the Lambs 

हे टे्रलर िंघषा आणि नायक दोन्हीने उघडतं. पहहलाच प्रश्न नातयकेला ववचारला जातो फक “तू िहजािहजी घाबरतिे का?” 

आणि मग नातयका िमोर येते. यावरून कळतं की नातयकेला कशाचीतरी भीती वा्िार आहे. या टे्रलर मध्ये आणि 

कदाचचत अशा जुन्या टे्रलिा मध्ये िरााि एक वेगळं तनवेदन वापरलं जायचं. म्हिजे िक्त सिनेमामधले शॉट्ि नाही तर 
मागे एक वेगळा आवाज टे्रलर मध्ये काय हदितंय त ेिमजावून िांगायचा. टे्रलर मधली गोष् प्कन कळायला याचा 
उपयोग होतोच, पि खर तर ही थोडीशी पळवा् आहे अिं मला वा्तं. या टे्रलर मध्ये अिंच तनवेदन आहे. “A killer is 

on the loose, a rookie FBI agent … “ वगैरे वगैरे.  

हे टे्रलर इथे बघू शकता.  

https://www.youtube.com/watch?v=W6Mm8Sbe__o 

नायक = क्लॅरीि स््सलगं (जोडी िॉस््र)  

जजज्ञािा = स्वतःला स्वतःच्या कररअर मध्ये सिद्ध करिे, आणि मारेकऱ्याला शोधिे 

िंघषा = एक अत्यंत हुशार अपराधी, जो जवळजवळ िंमोहन करून तुमचे ववचार बदल ूशकतो, अशा माििाबरोबर काम 

करून मारेकऱ्याला शोधिे 

अनुत्तररत प्रश्न ज्याच्यािाठी लोक सिनेमा बघतील = क्लॅरीि तो मारेकरी शोधते का?   

चचत्रप् तनमााता आणि असभनेता = यावर काही एवढा भर आहे अिा नाही वा्त मला.   
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८. कौल  

मला अजूनपयतं कळलेलं नाही या टे्रलर मधून काय िांगायचं आहे. मला जािून घ्यायला नक्की आवडले.  

हे टे्रलर इथे बघू शकता.  

https://www.youtube.com/watch?v=bsR8pclAW1Y 

नायक = माहहती नाही  

जजज्ञािा = कळत नाही.  

िंघषा = छे!    

अनुत्तररत प्रश्न ज्याच्यािाठी लोक सिनेमा बघतील = काही प्रश्नच ववचारला नाही तर..    

चचत्र, ध्वनी आणि चचत्रप् तनमााता = चचत्र आणि ध्वनी चांगल्या प्रतीचे आहेत, पि काय पुढे काय?    

९. The Script 

माझ्या या सिनेमाचं टे्रलर मी २०१४ मध्ये यूट्यूब वर प्रदसशात केलं होतं. या सिनेमाची कथा अशी होती की दोन माििे 

एका िंपूिा मोकळ्या रूम मध्ये अचानक अवतरतात. त्यांना माहहती नितं त ेकोि आहेत, कशािाठी ततथे आलेत वगैरे 
वगैरे, पि त्यांना हळू हळू कळत जात ंकी ती एका गोष्ीतली दोन पात्र ेआहेत, आणि सिनेमा जिजिा पुढे जातो तितिे 

त ेघडत जातायंत. टे्रलर एक simple tagline होती. “Two Men, Being Developed, in a Script”. खूप मजा अली 
होती टे्रलर edit करताना.  

माझ्या आत्ता लक्षात आलं की मी यामध्ये मी नायक, जजज्ञािा आणि िंघषााला एकाच वेळेला िमोर आिलं. बघा या टे्रलर 
मध्ये.  

https://www.youtube.com/watch?v=5Km7ZcAegPA 

आणि हा िंपूिा सिनेमा तुम्ही इथे बघू शकता.  

https://www.youtube.com/watch?v=KggO9Y4IWOg 

नायक = दोन नायक आहेत. इथे मी जो एक नायकाचा तनयम आहे तो मोडला.   

जजज्ञािा = स्वतःचे नाव, ततचे अिायचा हेतू शोधिे.  

िंघषा = कशाचाही गंध नािाने आणि घडिाऱ्या गोष्ींवर तनयंत्रि नििे  

अनुत्तररत प्रश्न ज्याच्यािाठी लोक सिनेमा बघतील = त्यांना कळतं की ती घडत जािारी पात्रे आहेत, पि मग पुढे काय 

होतं?    

चचत्र, ध्वनी आणि चचत्रप् तनमााता = चचत्र आणि ध्वनी चांगल्या प्रतीचे आहेत, चचत्रप् तनमााता, मीच तो. हाहाहा!    
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१०. Shank’s  

हा माझा िगळ्यात नवीन सिनेमा. मागच्या वषी प्रदसशात झाला. एक मराठी शेि बऱ्याच अडचिींना पार करून किं 
त्याचं मराठी रेस््ॉरं् उघडतो, अशी कथा आहे. टे्रलर उघडतं खरं तर मराठी खाद्यपदाथांच्या शॉट्ि ने. आणि मराठी 
कुझीन ववषयी काही चचाा होते. याचं कारि हे की लोकांना टे्रलर मध्ये इं्रेस्् तनमााि करण्यािाठी आधी मराठी िूड चा 
आिरा घेिं गरजेचं होतं, कारि माझ्या सिनेमामध्ये काही ओळखीचा चहेरा फकंवा मोठा चचत्रप् तनमााता नव्हता. मग 

नायकाची, म्हिजे शेि ची ओळख आणि मग त्याची मराठी रेस््ॉरं् काढायची जजज्ञािा. त्याच्या िंघषााची थोडीशी 
चाहूल करून हदली त्याच्या बायकोच्या ओळखीतून, की त्याची बायको जर त्याच्याबरोबर निती तर जे काही रेस््ॉरं् 

त्याने उघडलं ते तो उघडू शकला निता.  

हे टे्रलर तुम्ही इथे बघू शकता.  

https://www.youtube.com/watch?v=pEA5TZcts3o 

नायक = मराठी शेि, शशांक जोशी    

जजज्ञािा = मराठी fine dining रेस््ॉरं् उघडिे   

िंघषा = रेस््ॉरं् उघडायला आलेले कष्   

अनुत्तररत प्रश्न ज्याच्यािाठी लोक सिनेमा बघतील = कोि आहे हा शशांक जोशी आणि त्याने किं मराठी रेस््ॉरं् 

उघडलं?    

चचत्र, ध्वनी आणि चचत्रप् तनमााता = मराठी िूड ची “fine dining” िारखी चचत्रं   

पुढच्या वेळेला एखादं टे्रलर बघाल तवे्हा या गोष्ींचा ववचार नक्की करा, आणि मला िांगा की तुम्हाला मी िांचगतलेले 

मुद्दे प्तात का त.े सिनेमामधलं काय तनवडायचं टे्रलर मध्ये दाखवायला ही खरंच कला आहे अिं मला वा्तं आणि ती 
आत्मिात करायला “गोष् िांगायची कशी?” याचा अभ्याि नक्कीच महत्वाचा आहे. 

आत्तापयतंच्या िगळ्या लेखांमध्ये आपि सिनेमाची कथा, त्यातले महत्वाचे मुद्दे, पात्रांचा प्रवाि यांचा ववचार केला. 
आता यापुढच्या काही लेखांमध्ये तांब्रत्रक बाबींववषयी बोल.ू  

मी या लेखांबरोबरच या लेखांशी िंबंचधत CineGappa याच नावाने एक ऑडडओ पॉडकास्् चालू केला आहे. तो तुम्हाला 
Apple प्लॅ्िॉमा वरती PodCast App मध्ये ऐकता येईल, आणि Android प्लॅ्िॉमा वरती Google Play Music App 

मध्ये ऐकता येईल. त्याबरोबरच मी काही या लेखांशी िंबंचधत काही sketches, images, videos माझ्या CineGappa 

या िेिबुक पेज वरती शेअर करेन, तर अचधक माहहतीिाठी त ेpage नक्की follow करा. तुमचे या लेखांववषयीचे ववचार 
मला नक्की कळवा. 

आशर्य हदलीप जावडकेर  
ashayjavadekar@gmail.com 

facebook.com/cinegappa 
www.cinegappa.com 
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