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Ep10 - Cinematography 
Summary 

या लेखापासून थोडी ताांत्रिक चचाा चालू होणार आहे. चचिपट हे दृकश्राव्य माध्यम असल्याने, छायाचचिण हा 
चचिपटाांचा गाभा आहे. या लेखामध्ये छायाचचिणाविषयी म्हणजेच Cinematography विषयी बोलूया.  

 

 

 

 

 

 

 

Article 



BMM Newsletter July, 2018 e section  

 
 

2 
 

नमस्कार, माझां नाि आशय जािडकेर. मी एक फिल्ममेकर आणण इांजजनीयर आहे. मला ससनेमे बघायला प्रचांड 

आिडतां आणण त्याविषयी बोलायला त्याहून जास्त. मी अमेररकेत इांजजनीररांग मध्ये PhD करत असताना मला 
ससनेमाचां िेड लागलां आणण मी ससनेमे बनिायला पण लागलो. हे ससनेमे बघताना, बनिताना मला जे काही सशकायला 
समळतां, अनुभिायला समळतां, त्याविषयी मी गप्पा मारणार आहे. That’s Cinegappa!  

चचिपट हे मूलतः दृकश्राव्य माध्यम आहे. चचिपटाांमध्ये डोळयाांना काहीतरी दिसतां आणण कानाांना काहीतरी ऐकू येतां. 
या िोन बेससक गोष्टी कुठल्याही चचिपटात आढळतात.  िार पिूीपासून, म्हणजे चचिपटाांचा उगम झाला तेव्हापासून, 

पूणापणे मूक असां चचिपटाांचां सािरीकरण मला िाटतां क्िचचतच झालां असेल. म्हणजे पिूीच्या चचिपटाांमध्ये आिाज 

नसायचा हे बरोबर, पण तो चचिपट चालू असताना शजेारी वपयानो िरती कुणीतरी काहीतरी सांगीत िाजित असायचां. 
हररश्चांद्राची िॅक्टरी ससनेमा मध्ये हे िाखिलां आहे. त्यामुळे कुठून ना कुठून तरी आिाज कानािर पडायचा. 
ससनेमामध्ये डोळयाांना जे दिसतां, ते मुदद्रत करायची कला म्हणजे छायाचचिण. याविषयी या लेखामध्ये बोलूया.  

ससनेमामध्ये पडद्यािर दिसणारी फे्रम ही एक णखडकी आहे असा विचार करू. ही णखडकी िेगिेगळया िेळी, िेगिेगळया 
दठकाणी उघडते आणण प्रत्येक दृश्यातनू काहीतरी मादहती द्यायचा प्रयत्न करते. या णखडकीचा आकार साधारणपणे 

चौकोनी असतो. हा चौकोन फकती रां ि हिा, फकती उांच हिा, यािरती फकत्येक ताांत्रिक मतभेि, चढाओढी खेळल्या 
गेलेल्या आहेत आणण अजनूही खेळल्या जातात.  

छायाचचिण म्हणजे नेमकां  काय? बरेचिा असा गैरसमज असतो की छायाचचिण म्हणजे ही णखडकी उघडता येणां. 
माझ्या मते महत्िाचा असला तरी मुख्य मुद्िा नाही. णखडकी “कशी” उघडायची पेक्षा, ती “कधी” उघडायची, हे 

मादहती असणां याला छायाचचिण म्हणतात. कॅमेरा चालू करून शॉट घेता येतो म्हणजे cinematography येते असां 
म्हणणां म्हणजे पेन िापरता येतां म्हणनू लेख सलदहता येतो म्हणण्यासारखां आहे. ससनेमा करत असताना 
छायाचचिणाचां एक प्रमुख ध्येय हे असतां की नांतर जो ती फिल्म edit करणार आहे (चचिपटाचा सांकलक), त्याला 
जास्तीत जास्त, योग्य तततका दृश्याांचा खाद्यपुरिठा करणां. हे विधान सुद्धा िार काळजीपूिाक करायला पादहजे. 

जास्तीत जास्त दृश्याांचा खाद्यपुरिठा म्हणजे, उगाचच शूदटांग घेत राहायचां आणण एडडटर बघनू घेईल असां नव्हे. 

कथेमधली एखािी कल्पना साांगायला कशा प्रकारचां दृश्य उपयोगी पडले, आणण ते दृश्य िेगिेगळया तऱ्हेने चचत्रित 

काही िेगिेगळे भाितनक प्रततसाि तनमााण करू शकू का, याचा विचार करणां म्हणजे छायाचचिण. “भािना” फकां िा 
emotions िरती चचिपट आधारलेला असतो हे कधीही विसरून चालणार नाही.  

चचिपट तनसमातीमध्ये ही णखडकी कधी उघडायची हे ठरिण्यामध्ये तीन मुख्य व्यक्तीांचा सहभाग असतो. दिग्िशाक, 

छायाचचिकार आणण सांकलक. ततघाांची एकाच प्रसांगाची िेगिेगळी vision असू शकते, आणण खरां तर अगिी ideal 

situation मध्ये सिाांनी एकि समळून ती णखडकी कधी उघडायची याचा विचार आधीच करून ठेिला तर ससनेमा 
बनिायची प्रोसेस खपूच efficient होऊ शकेल. पण तसां सहसा होत नाही. दिग्िशाकाची चचिीकरण चालू व्हायच्या 
आधीची ससनेमाविषयी, ही णखडकी कधी उघडायची याची काहीतरी vision असते. िषाानिुषे त्याला त्या णखडकीबाहेरचे 

प्रसांग दिसत असतात. मला माझ्या फकत्येक पुढच्या फिल्म्स चे shots िररोज दिसतात. सिैि दिसताना त्यामध्ये 

कादहनाकाहीतरी भर पडते. परांतु जेव्हा ऐन िेळेला सेट िरती आपण असतो त्यािेळेला तुम्ही फकतीही आधीपासून 

ठरिून ठेिलांत तरी छायाचचिकाराला आणण दिग्िशाकाला काहीतरी निीन कल्पना सुचू शकतात, आणण त्यामुळे 
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ससनेमामध्ये चाांगली भर पडू शकते. असा िुटेज चा सांग्रह झाला की एकच प्रसांग अनेक िेगिेगळया दृश्याांच्या 
combination ने editing मध्ये विविध प्रकारे िाखिता येऊ शकतो. एकच प्रसांग अनेक प्रकारे एडडट होऊ शकतो. 
यािरती दहचकॉक हा एका िारच अप्रततम विडडओ आहे. तो आपण सांकलनाविषयी बोलू तेव्हा पाहूया. छायाचचिकार 

हा दिग्िशाक आणण सांकलक याांच्यामधला ििुा असतो, आणण त्यामुळे त्याच्यािरती बरीच जबाबिारी असते. 

दिग्िशाकाला हिां तततकां , फकां बहुना त्याच्यापेक्षा अचधकच स्ितः विचार करून िुटेज समळिनू िेणां आणण हे करत 

असताना सांकलकाला उगाचच जास्त िुटेज िेऊन त्याचां एडडदटांगचां काम न िाढिणे, अशा कािीत छायाचचिकार 

सापडलेला असतो.  

णखडकी कधी उघडायची हे ठरिण्यासाठी सगळयात महत्िाची गोष्ट ठरिणां गरजेचां असतां ती म्हणजे तमु्हाला नक्की 
काय साांगायचांय. जसां आपण मागच्या लेखामध्ये बतघतलां की एकच प्रसांग घेताना त्याचे जे शॉट्स असतात ते फकती 
िेगिेगळया प्रकारे design करता येतात ते. तेच गणणत इथेही लागू पडतां. शॉट्स तयार करून स्टोरीबोडा करणां हे 

दिग्िशाकाला जजतकां  त्याच्या अभ्यासासाठी उपयोगी पडतां तततकां च ते छायाचचिकारालाही उपयोगी पडतां. दिग्िशाक 

हा एखाद्या शॉट मधनू व्यक्त होणारी भािना िक्त ठरिू शकतो पण छायाचचिकार त्या तनमााण होणाऱ्या भािनेचा 
जनक असतो. साधां उिाहरण घेऊ. एखाद्या व्यक्तीचा closeup घ्यायचा आहे. का? एखाद्या व्यक्तीच्या मनात 

डोकािून बघायचां असेल तर usually घेतात closeup. Breaking Bad मध्ये Walter White च्या चेहऱ्यािर सारखा एका 
बाजूला प्रकाश, आणण एका बाजूला अांधार असे closeups आहेत. का असािेत? मी करतोय ते बरोबर की चूक अशी 
मनजस्थती िाखिायचा प्रयत्न असेल का?  हा प्रकाशयोजनेचा तनणाय कुणी घेतला असेल? छायाचचिकाराने घेतला 
असायची िाट शक्यता आहे.  

 

Godfather चचिपटामध्ये तीन ठळक रांग आहेत. हे कुठल्याही सीन मध्ये दिसतात. काळा, पाांढरा आणण लाल. परत 

एकिा Godfather बघा म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. लाल रांगाला Godfather मध्ये अिाजिी िाटािां इतकां  महत्ि 

दिलां आहे. का? अथाातच तो दहांसेचा रांग आहे. रक्ताचा रांग आहे. ससनेमाचां चचिीकरण चालू करायच्या आधी या रांगाांची 
तनिड छायाचचिकार करत असणार यात शांकाच नाही.  
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Schinder’s List हा आख्खा ससनेमा कृष्ण धिल चचत्रित केला आहे. का असािां असां? याच उत्तर मला The Pianist 

ससनेमा बतघतला तेव्हा समळालां. Schinder’s List आणण The Pianist हे िोन्ही ससनेमे जयूांच्या हत्याकाांडािरती 
आधारलेले आहेत. पण The Pianist मध्ये जी दहांसा िाखिली आहे ती काही काळानांतर असह्य होते. आणण ती 
अस्िस्थता ससनेमाच्या कथेकड ेिलुाक्ष करायला भाग पाडते. सिैि लाल रक्ताची थारोळी बघून गलबलायला होतां. पण 

Schinder’s List मध्ये तसां होतां नाही, कारण रक्त आणण त्याचा लाल रांग न दिसता ते साांडण्यामागची नाझी लोकाांची 
कू्रर भािना दिसते. ततथे तो ससनेमा आपल्याला जजांकतो. Bruce Block नािाच्या लेखकाचां एक “The Visual Story” 

नािाचां पुस्तक आहे. जमलां तर जरूर िाचा. णखडकी “कधी” उघडायची याचां अत्यांत सखोल िणान त्यात आहे.  
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छायाचचिकारािरती णखडकी “कधी” उघडायची याची जबाबिारी असतेच, पण तो तनणाय जेव्हा घेतला जातो, 
त्यािेळेला ती “कशी” उघडायची याचाही विचार त्यालाच करायला लागतो. सध्याच्या तांिज्ञानामध्ये या मुद्द्याला 
अनन्यसाधारण महत्ि आलेलां आहे, कारण हल्ली कॅमेऱ्याचे आणण जया िॉरमॅट मध्ये विडडओ मुदद्रत केला जातो 
त्याचे बरेच प्रकार उपलब्ध आहेत. पिूी कसां होतां की videography करायची असेल तर फिल्म कॅमेरा एिढां  एकच 

तांिज्ञान होतां. त्या फिल्मचां गेज िेगिेगळां  असायचां (म्हणजे 8 mm, 16 mm, 35 mm, 65 mm) िगैरे िगैरे, पण 

फिल्म िर विडडओ काढायचा आणण फिल्म िरतीच एडडट करायचा हे तांिज्ञान समान होतां. “Resolution” हा एक मोठा 
तनणाय पिूी घ्यायला लागत नसे कारण “pixel” हा प्रकारच अजस्तत्िात नव्हता (या सगळयाविषयी आणण पढुच्या 
काही लेखाांमध्ये बोलूच). पण आता तसां रादहलेलां नाही. Resolution, sensor size, रेकॉडा करायचां तांिज्ञान, डडजजटल 

िाईल जी तयार होते त्याचा िॉरमॅट, त्या िाईल चा मेमरी साईझ, असे फकत्येक तनणाय छायाचचिकाराला घ्यािे 

लागतात, आणण तो जे काही तनणाय घेतो त्याचा पररणाम नांतर जे तांिज्ञ ते िुटेज िापरणार त्याांच्यािरती होतो. 
त्यामुळे हल्ली िुटेज घ्यायचां एिढ्या एकाच कृतीसाठी ताांत्रिक तनणाय घेऊन चालत नाही. ते िुटेज कोण िापरणार 

आणण कुठलां तांिज्ञान िापरून िापरणार याचाही विचार आधी करािा लागतो. चलतचचिाचा कॅमेरा याचां तांिज्ञान इतकां  
झपाट्यानां बिलतांय आणण बिलत आलांय की त्याच्याविषयी एक िेगळा लेख सलदहणां आिश्यक आहे. तर त्याविषयी 
आपण पढुच्या लेखामध्ये बोलू.  
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मी या लेखाांबरोबरच या लेखाांशी सांबांचधत CineGappa याच नािाने एक ऑडडओ पॉडकास्ट चालू केला आहे. तो 
तमु्हाला Apple प्लॅटिॉमा िरती PodCast App मध्ये ऐकता येईल, आणण Android प्लॅटिॉमा िरती Google Play 

Music App मध्ये ऐकता येईल. त्याबरोबरच मी काही या लेखाांशी सांबांचधत काही sketches, images, videos माझ्या 
CineGappa या िेसबुक पेज िरती शअेर करेन, तर अचधक मादहतीसाठी ते page नक्की follow करा. तमुचे या 
लेखाांविषयीचे विचार मला नक्की कळिा. 

आशय दिलीप जािडकेर  

ashayjavadekar@gmail.com 
facebook.com/cinegappa 

www.cinegappa.com 
 

If you have an iPhone, you can listen to the podcast here. 

https://itunes.apple.com/us/podcast/cinegappa/id1283426318?mt=2 
 

If you haven an Android phone, then you can listen to the podcast here. 

https://play.google.com/music/m/Ipgfpcwfkuk5nic4hys2bp5aj3a?t=CineGappa 
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