
 

 

“दिग्गज रंगकर्मींच्या कलाप्रदियेचा वेध” 

श्री योगेश तडवळकर यांचे ऑनलाईन व्याख्यान / संवाि सत्र 

७ ऑक्टोबर २०२० रोजी सायंकाळी ५:३० वाजता   

 

विद्यालंकार ज्ञानपीठ ट्र स्ट ने आयोवित केलेल्या अविनि व्याख्यानमालेत/ संिादमालेत वदग्गि रंगकमींच्या 

कलाप्रवियेचा िेध या संिाद सत्रात मराठी अविनेते, कलािंत, वदग्दर्शक श्री योगेर् तडिळकर यांनी “रंगपंढरी” हा 

महत्वाकांक्षी प्रकल्प कोणताही व्यािसावयक हेतू न ठेिता, स्वखचाशने उिा केला. योगेर् सर "रंगपंढरी" नािाचे स्वत:चे 

यू टू्यब चॅनेल चालितात. हे चॅनेल मराठी रंगिूमी िरील वदग्गि कलािंताच्या सिशनर्ील प्रवियेच्या मौल्यिान ज्ञानाचा 

दुवमशळ दृकश्राव्य दस्तऐिि असून, लेखकापासून पे्रक्षकांपयंतच्या कलाकृतीचा प्रिास खूपच पे्ररक आहे. निोवदत 

कलािंतांना, वदग्दर्शकांना, रवसकांना नाट्क रंगमंचािर येईपयंतची संपूणश प्रविया, त्यातील ट्पे्प, त्यामागील विचार, 

संकल्पना, व्यक्तिरेखेची वनिड, व्यक्तिवचत्रण, बारकािे, िैवर्ष्ट्टे्य, र्क्तिस्थळं, पात्रांची उिारणी, वनरीक्षणं, अवििाशि, 

िािविश्व, सामाविक िडणघडण, तयारी, संवहता, िाचन, पाठांतर, संिाद, आिाि, तावलमी, चचाश, श्वासाचा, निरसांचा 

िापर, इतर कलाकारांबरोबरचा ताळमेळ, देहबोली, िेर्िूषा, रंगिूषा, नेपथ्थ्य याबद्दल स्पष्टता प्रदान करणे, हेच त्यांच्या 

उपिमाचे उद्दीष्ट आहे.  

 

वेगवेगळ्या के्षत्रात प्रवेश  

एकाच के्षत्रात राहून साचलेपण िाणितो, अंतिूशत कलागुणांना िाि वमळािा या हेतूने योगेर् सरांनी विविध के्षत्रात पाऊल ट्ाकले, 

सिशनर्ीलता, कल्पनार्ीलता, संकल्पना विकवसत होतील असे अनेक के्षत्र त्यांना खुणाित होती.  त्यांनी सनदी लेखापाल म्हणून काही िषे 

काम केले, कॉपी टे्क्तसं्टग चे प्रवर्क्षण घेऊन िावहरात कंपनी सुरु केली, सॅ्टनफोडश विद्यापीठाने प्रमावणत ह्यूमन कॉमु्पट्र इंट्रएक्शनचा 

अभ्यास पूणश केला. वसंगापूर येथे अगोनॉवमक्स चा प्रमावणत अभ्यास पूणश केला, सध्या ते सुप्रवसद्ध एगोनोवमस्ट आहेत. वसंगापूरमधील त्यांच्या 

कंपन्या वसनगो कन्सक्तटंग चे संचालक, ि माईंड लेन्स िर्ल्शिाइड चे सहसंस्थापक आवण संचालक असून ऍपल, एक्सॉन मोबाईल आवण रे्ल 

यासारख्या अग्रगण्य कंपन्यांना िगिर सेिा पुरितात. मानि-संगणक संिाद, िकश  से्पस अगोनॉवमक्स आवण प्रॉडक्शन आयवडएर्न आवण 

इनोवे्हर्नमधे्य योगेर् सर िाणते तज्ञ आहेत, सोबतच िावहराती, अविनय, कायशव्यिस्थापन, कॉपीराइट् अर्ा के्षत्रात विरे्ष लौवकक 

वमळिला आहे.,  महाराष्टर  पयशट्न विकास महामंडळाने सुरु केलेल्या अविंठा िेरूळ मोवहमेत वहरारीने िाग घेतला, आििर अनेक संस्थांनी 

पुरस्कार देऊन त्यांना सन्मावनत केले आहे.  

रंगपंढरी - र्महत्वाकांक्षी प्रकल्प  

तीन वपढ्ांचे चाळीसहून अवधक िेष्ठ, सुप्रवसद्ध कलािंत, वदग्दर्शक यांच्या विचारांची घट्ट िीण बांधून, प्रते्यकाकडून त्यांच्या मनांतील नाट्क 

घडण्याची प्रविया समिून, ती निीन वपढीपयंत पोचिण्याचे काम रंगपंढरी ने केले. रंगपंढरी नािामागील विचार सुद्धा वततकाच महत्वाचा 

आहे. रंगदेिता हे कलािंताचे दैित, विठ्ठल असतो, सिश कलािंत िारकरी असतात, त्यात सहितेची, उत्स्फूतशतेची, ििीची, कलापे्रमाची 

िािना असते, हा वनतांतसंुदर सोहळा पाहण्याचे िाग्य लािते ते सािरे रूप रंगपंढरी. सिशिण नाट्यकलेच्या पे्रमामुळे, श्रदे्धमुळे एका समान 

धाग्यात िोडलेले असतात या सिश थोर कलािंतांकडून नक्कीच खूप काही वर्कण्यासारखे असते, त्यामुळे हे ज्ञानाचे, अनुििाचे संप्पन िांडार 

िनसामान्यापयंत, रवसकांपयंत, साधकांपयंत पोहचिािे ह्या एकमेि प्रामावणक तळमळीतूनच योगेर् सरांनी वनस्वाथश िािनेनं रंगपंढरीची 

वनवमशती केली, या अविनि संकल्पनेतून असंख्य रवसकांना, निोवदत रंगकमींना, िािी वपढयांना उपयुि ठरेल असा अतं्यत मौल्यिान ठेिा 

िेट् वदला. दस्तऐिि आवण संपे्रषण ह्या महत्वाच्या नोदंी केल्या. “रंगपंढरी” यू टू्यब चॅनल िर प्रदवर्शत केल्यामुळे आबालिृद्धांना कोणत्याही 



 

 

िोगौवलक, आवथशक बंधनांवर्िाय कलाकृतीचा आस्वाद घेता येतो, आििर पस्तीस देर्ातील दीड कोट्ी पेक्षा अवधक रवसकांनी रंगपंढरीचा 

पवहला िाग पावहला आहे.   

अष्टपैलूत्व आदि अनुभवकथन  

योगेर् सरांना लहानपणापासून नाट्काची आिड होती, र्ाळेत असतांना त्यांनी बालनाट्य स्पधेत सहिाग घेतला. र्ालेय वर्क्षणानंतरच 

मराठी सोबतच वहंदी रंगिूमीिर काम केले. गेल्या २० िषांपासून त्यांनी िारत आवण वसंगापूरमधे्य विविध प्रकारच्या प्रायोवगक आवण 

व्यािसावयक नाट्कांत अविनय आवण वदग्दर्शनाचे काम केले. त्यांच्या कल्पकतेतून "रंगपंढरी" उदयास आले, आपले काम प्रिाही हिे, 

नाविन्याची कास हिी, कल्पकता हिी, आनंद वनमाशण करता यायला हिा, वमळायला हिा, कामात झोकून देण्याची िृत्ती हिी, काम श्रदे्धने 

करायला हिे, यातून योगेर् सरांचे या प्रकल्पासाठीचे झपाट्लेपण दृष्टीस पडते. िारत आवण वसंगापूर येथील बऱ्याच वचत्रपट् महोत्सिात त्यांनी 

सहिाग घेतला. रंगपंढरी प्रकल्प साकारतानाचे अनुिि, त्यांनी अवतर्य नेट्केपणे मांडले. वििम गोखले यांनी केलेल्या कौतुका पासून मुिा 

बिे यांच्या व्यािहाररक सुचनेपयंत खुसखुर्ीत प्रसंग, महत्वपूणश आठिणी िागिल्या. त्यात सागर देर्मुख, अमोल पालेकर, संिय मोने, 

यांच्या गुणग्राही स्विािाचं दर्शन अंतिूशत आहे. या विरे्ष संिादातून योगेर् सरांचे बहुआयामी, अष्टपैलू व्यक्तिमत्व उलगडले. त्यांच्या हरहुन्नरी 

स्विािाचा, कल्पकतेचा, प्रवतिेचा, आवण प्रयोगर्ीलतेचा प्रत्यय येतो.  

र्महत्वाचे रु्मदे्द  

कुठलाही व्यािसावयक हेतू न बाळगता योगेर् सरांनी रंगपंढरीची िव्य वनवमशती केली, सिशच मान्यिर रंगकमी, रंगपंढरीच्या िारीत सहिागी 

झाले, मनमोकळेपणाने त्यांचे विचार, ज्ञान, अनुिि सिाशसाठी खुलं केलं. संगीतकार कौर्ल इनामदार, प्रवतमा कुलकणी, मधुराणी प्रिुलकर, 

तंत्रज्ञ आवण यांत सहिागी असणाऱ्या प्रते्यकाबद्दल योगेर् सरांनी कृतज्ञता व्यि केली. प्रते्यक मुलाखत ४ -५ तास चालायची, सिशच फेस टू् 

फेस मुलाखती हाट्श टू् हाट्श झाल्यात, सिशच मुलाखती अतं्यत वचकाट्ीने, कुर्लतेने आवण बारकाईने केल्या आहेत, प्रते्यक मुलाखतीत कामाचा 

ध्यास, सकारात्मकता, विग्धता आवण आपलेपणा िाणितो. रंगपंढरीच्या लोगोत कलात्मकता आवण सौन्दयशदृष्टी लक्षात येते, समोरच्याला िे 

समिेल त्यािरच तुमचे प्रािन अिलंबून असल्याने उत्तम संिाषण कौर्ल्य, संकल्पनेची तयारी, मांडणी, सादरीकरण अत्यािश्यकच असते. 

प्रते्यकाकडून नक्कीच काहीतरी उपयुि वर्कता येते. सळसळते चैतन्य, चाळीसहून अवधक रंगकमी, संपूणश ट्ीम आवण रवसकपे्रक्षक हे 

रंगपंढरी च्या ऐवतहावसक क्षणांचे साक्षीदार आहेत. अचंवित करणारं िैविध्य आवण थक्क करणारी ऊिाश घेऊन उिी राहते ती रंगपंढरी, 

अद्िुत, अप्रवतम, अिणशनीय, र्ब्दातीत.  

कायशिमाचे समन्वयक डॉ. अवमत ओक सर यांनी श्री योगेर् तडिळकर सरांची मुलाखत घेतली, अखेरीस प्रा. तृप्ती नाईक यांनी पाहुण्यांचे, 

उपक्तस्थतांचे आिार मानले. 

 

संकलन - विद्यालंकार इक्तिट्यूट् ऑफ टे्क्नॉलॉवि चे प्रा.अंबादास देर्मुख, प्रा.अवितकुमार खाचणे, प्रा.प्रवणता पाधे्य, आवण प्रा.प्रिीण पाट्ील.  

 


