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परिचयादाखल थोडेसे 
 
ज्ञानदेवाांनी महाभारताववषयी म्हटले आहे की,— 
‘जें भारतीं नाहीं । तें नोहेवि लोकीं वतहीं ॥ 
 
हे काहीशी अर्थवादािी छटा असणारे वाक्य तत्त्वज्ञानाच्या के्षत्रात खूपि अर्थपूणथ आहे. त्या काळी ह्या प्रबदु्ध 
भारतामध्ये जी-जी शासे्त्र प्रिवलत होती, त्या बहुधा सवथि शास्त्राांच्या तत्त्ववविाराांिा अनुवाद ह्या-ना-त्या 
वनवमत्ताने महाभारतामध्ये केलेला आहे. म्हणाव ेलागेल की, प्रस्तुत ग्रांर् प्रकाशलेखनशास्त्रातले महाभारति 
आहे. 
 
माझे एकूण सवथि वािन मयावदत आहे. आांग्लभाषेसांबांधीिे माझे ज्ञान अगदी जुजबी आहे. मराठी भाषेत 
ह्याववषयी जे-जे इरे् वलवहले गेले, ते र्ोडेबहुत मी िाळले आहे. र्ोडेि, बहुत नव्हे. इतक्या श्रीमांत शलैीत 
वलवहला गेलेला, नाना ववषयाांस स्पशथ करणारा, वािकाांिी मवत स्स्तवमत करणारा या ग्रांर्ाऐसा अन्य ग्रांर् 
अजून माझ्या वािनात आला नाही. 
 
ज्ञानोबाांनी गीतेववषयी ववधान केले आहे,— 
आवण कृष्णाजुथनीं मोकलीं । गोवठ िाववलली वनरालीं ॥ 
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श्रीकृष्णाजुथनाांिा तो मूळ सांवाद मोकळािाकळा होता. ‘यानांतर हे, ते पलीकडले,’ असा क्रम वतरे् नव्हता. 
तसे ह्या ग्रांर्ािे आहे. हे स्वैर मुक्त चितन आहे. केवळ िाळा म्हणून पाने उलटण्यािा हा ग्रांर् नव्हे, एका सांपन्न 
मतीच्या ग्रांर्काराने हे आत्मचितन केवळ स्वतःसाठीि केलेले आहे. 
 
कला म्हणजे काय, असा प्रश्न उपस्स्र्त करून ग्रांर्काराांनी त्यािे उत्तर ‘आत्मवनष्ठ वित्रण’ असे वदले आहे. 
आत्म्यािाि प्रकट आववष्कार म्हणजे कला. कलावस्तू ही केवळ साधनाांच्या द्वारे वनमाण होणे केवळ अशक्य 
आहे. चकबहुना, ती प्रर्म कलाकाराच्या मनी वनमाण होते, आवण मग कलाकृतीिे रूप लेऊन प्रकट होते. 
 
ज्ञानदेव साांगतात, 
 
आवडे ते वृवत्त वकरीटी । आधीं मनौनीवि उठी ॥ मग वािा वदठी । कराांवस ये ॥ 
प्रत्येक वृत्तीिी आवदम जन्मस्र्ळी मनि आहे. हा सवथ वविार वनमाण होण्यासाठी सुयोग्य अशी पा्थभमूीही 
ग्रांर्कारास लाभली. एका सांस्कृवतसांपन्न घरी जन्मसुख होते, समदृ्धी होती. बाळपणीिा काळ सुखािा 
म्हणावा, असाि गेला. 
 
पुढेही ग्रांर्कार ‘जें जें उत्तम उदात्त उन्नत’ त्याच्या सांगतीत रमले. दैवी प्रसाद लाभलेल्या कलाकाराच्या 
वनर्ममतीच्या दशथन-पठन-चितनाने त्याांिे जीवन अवधकि सुवासास आले. केशवरावाांच्या मनी ‘मुख्यतस्तु 
भगवत्कृपया एव’ असे ई्रीय वरदान अांकुरले. 
 
त्याजबरोबर ग्रांर्काराांना हेही माहीत आहे की, अवभजात कलाकार स्वतः कोणापासून जन्म घेत नाही, आवण 
तो कुणाला जन्मही देत नाही. तरी हे ‘वित्’िे वरदान साांभाळण्यास कुण्या मागथदशथकाच्या साहाय्यािी 
आवश्यकता असते, ह्यावरही त्याांिा दृढ वव्ास आहे. प्रवतमेिा अांकुर मुळात रुजला असेल, तर त्यािी 
जोपासनाही करावी लागते, हे त्यास ठावकी आहे. एखाद्या वित्रकार वमत्राच्या सतत साहियाने, त्याच्या 
व्यस्क्तत्वाच्या पवरियाने कलेिी प्राप्ती करून घेता येते, हा आपला अनुभव ग्रांर्कार साांगतो. 
 
ह्या कलेिा प्रारांभापासूनिा इवतहास, ह्या शास्त्रातील वनरवनराळे प्रयोग, त्याांिी यश ेआवण अपयश,े याांवत्रक 
प्रगती अशाांच्या नानाववध सरस ििांनी ग्रांर्ािा काही भाग व्यापला आहे. मात्र कलाके्षत्रातील ही कला 
माध्यमाच्या याांवत्रक प्रगतीवर अवलां बून नसते आवण सांस्कृतीच्या वशक्षणाशी काहीही सांबांध नसतो, हे सत्यही 
ग्रांर्काराने स्पष्ट माांडले आहे. ह्या शास्त्रातील जे वदक्पती त्याांच्या जीववतकायािे आलेख इरे् काढले आहेत. 
या ग्रांर्ाच्या आणखी एका वैवशष्यािा उल्लखे मुद्दाम करायला हवा. भारतीय कलावनर्ममतीिा उगमि मुळी 
आध्यास्त्मक अनुभतूीमध्ये आहे. 
 
आध्यास्त्मकतेिे सूत्र सुटू न देता आम्ही या वनसगािे वित्रण भरभरून केले पावहजे, असे ग्रांर्काराने 
आग्रहपूवथक नोंदून ठेववले आहे. भारतीयाांच्या प्रकाशवित्रणातील एवांववध हा प्रिांड ग्रांर्–ह्या सवथि वविाराांिा 
स्वैर, मुक्त, वनभथय वविार करणारा. ह्यािे शवेटिे वाक्य अवतशय मार्ममक आहे— 
 
‘बा रवसका, तुझे मन वनष्पाप, धुवट असले पावहजे’. ‘मयादेयां ववराजते’च्या जातीिी ही केशवमुद्रा. वहने ग्रांर् 
समाप्त होतो. वािकाच्या मनी एक नवा वविार वागवनू. इवत । 
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‘कचचेच्या पारन एक रशवालय उभरवलें  
आधीं कळसु मग पाया िे ।’ 
 
हा श्रीज्ञानेशाांिा अभांग. ह्या विनाच्या ठायी माझे मन दृढ ठेवनू जरी मी लेखन केले, तरी मुद्रणतांत्राच्या 
प्रासावदक गवसणीतून अांतःकरणातील अनुभव लकलकताना कसे वदसतील, ही चिता मनाला कायम ग्रासून 
होती. 
 
आपल्या मनातील भाववनक आशय ग्रांर्रिनेच्या आकारबांधातूनि दृवष्टगोिर होतो ना? 
 
मुद्रणकलेतूनि तो डौरतो ना? 
 
मनी भावाव,े ते बाह्य दृष्टीला वदसाव ेलागते ना? 
 
ववदेहाला देह धारण करावा लागतो ना? 
 
मनातील स्वप्नीिे धन आवण त्याला साजेसे तांत्रािे कोंदण ह्याांिा मधुर वमलाफ एकाि साधकाच्या वठकाणी 
झाला, तरि ह्या दुहेरी दौलतीिा म्हणा, वैभवािा म्हणा, प्रत्यय एकवत्रत होतो, आवण कलाकृती सुघवटत 
वदसते. 
 
ग्रांर्कतृथत्व आवण व्यस्क्तत्व ह्याांिी जशी एकरूपता मावनली जाते, सामरस्य मानाव ेलागते, तशीि ग्रांर्ािा 
आववष्कार आवण त्यािे मुद्रणस्वरूप ह्याांिी एकरूपता मावनली जाते, सामरस्य मानाव ेलागते. 
 
अशा प्रबांधाच्या पूवथरवित योजनेला मुद्रणातील मुक्तमुदी जडाव केल्या, की त्याला सुवषे मूती प्राप्त होते, 
मृगजळ वा रोवहणीिे जल गोड वाकणे घेत वाहू लागते. हे माझे मलाि उमगले, हे बरे झाले ना? 
 
होय, लेखनप्रयासातील कैवल्य आवण माांगल्य, सत्य आवण सौंदयथ मुद्रणतांत्रातून प्रकट होते, कलाकृतीिी 
ठेवण नीटनेटकी वदसते, वतिा घाट मोहक वदसतो, वतिी शान-सूरत वदढीने वाढते. 
 
दुवनयेच्या मवैफलीत कलाकारािी दाद हमखास षड्जाला लागते. 
 
मुद्रणातील ितुराईकडे रवसकजन पूणथपणे कौतुके पाहतात, न्याहळतात, हे सत्य! 
 
लेखनातील प्रमेयरत्नाांिी अर्थशोभा ववशषे अशा पूवथवनयोवजत रिनेतून व्यक्त झाल्यामुळे व मुद्रणकौशल्यातून 
वनमाण झालेली आवण मन लुब्ध करणारी लावण्यािी सुरांगता व सुरेखता अिूक लाभल्यामुळे ग्रांर्ािी माांडणी 
अवधकि शोभायमान होऊन िोखाळपणे झळकत जाते. प्रच्छन्न सत्याला वढूेन 
राहणारे हेि व्यक्त सौंदयथ! 
 
म्हणतात ना, प्राप्त घडी आली आवण जोडीला भावबळ असले, की इस्च्छत प्राप्त होते. वमणवमण करणारे 
‘दूरिे वदव’ेदेखील कधीकधी आभास मावळवीत आत्मज्ञानरूपी प्रकाश दाखववतात. 
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अशाि प्रकाशात अगदी खोलातून, पण प्रकाशवित्रण-माध्यमातील अतीव रेखीवपणा घेऊन पुढील शब्द 
माझ्या कानाांवर पडले. 
 
आवाज होता माझे सावहस्त्यक वमत्र शांकर गोचवद साठे ह्याांिा.  
 
“ववषयािा गाभा अनाहत आहे. मूळिा चपड िैतन्यमय आहे. त्याला शारीवरक व्याधींनी मुक्त अशा ववशुद्ध 
आवण मोहक स्वरूपात ठेवा. 
 
ववषयाला शोभेल असा मुद्रणािा शानदार साजशृांगार िढवा. जुन्या भक्तीला डावलाआवण जुनी कोवळष्टके 
झाडा. 
 
मुद्रणािा छापील सांसार नको. नाय नािवा.” असे साक्षात्कारी भाष्य केले, 
 
ते माझ्या मनाला अद्याप वबलगून आहे. पुढे घडले ते नवलि. आवण जे घडले ते शासकीय मुद्रणालयात. 
 
मध्यवती शासकीय मुद्रणालयािे भतूपूवथ सांिालक, श्री. सखाराम आत्माराम सपे्र—मुद्रणाच्या कुरुके्षत्रावरील 
श्रेष्ठ मुद्रणतांत्रज्ञ ह्याांिी माझी महत्त्वपूणथ गाठभेट झाली. ह्या साफवदल कलावांतानी साांवगतले की, 
कलातत्त्वाांिी मुळे आत्मसात केली, तरि कल्पनेिे अमयावदत मेघ अवकाशात स्स्र्र होऊन देखणे रूप 
घेतात. 
 
वकरकोळ िुका टाळल्या, तर मुद्रणाला रूढपण प्राप्त होते. अशा क्षुद्र घांवटकाांना रुणझुण करू वदले नाही, 
की कलाकृतीत मनोहर अर्थध्वनी येतो. 
 
वाग्यज्ञािी मुद्रणशलैी, ‘वतच्या स्वरूपातील रेखेिी वाहणी’ एकदा पक्की झाली, की वतिा मोगऱ्यािा डेरेदार 
फुलौरा अबावधत रावहला पावहजे. 
 
सांिालकाांनी वळेोवळेी बहुमोल मागथदशथन केले, तेही मेघवृष्टीनेि. मुद्रणातील वशल्प वा कसबी कलाकुसर 
कष्टसाध्य आहे, ज्ञानाने व अनुभवाने ती प्राप्त होण्यासारखी आहे, असे सवथसाधारणपणे समजले जाते, पण 
मुद्रण-सांिालनालयातील लोकपालाांनी माझ्याकवरता दोन खास गोष्टी केल्या. 
 
एक — मनश्चक्षूपढेु मी उभे केलेले मनौरे आवण त्याांिी घडण आपल्या स्वतःच्या नजरेसमोर उभी करून त्याला 
माझ्या इच्छेप्रमाणे मुरड घालण्यािे दुवाड काम केले. 
 
दुसरे – लेखक, प्रकाशक आवण मुद्रक ह्याांच्यामधील स्नेह-सांबांधाांिी घडी वबलकुल ववसकटू वदली नाही. 
प्रसांगी मी त्याांच्या रागास पात्रही झालो. रागातूनदेखील लोभसता दुणावते, असे म्हणतात. प्रत्यक्षात तेि 
घडले. हो,– पण खरां मोठ्यानां बोलायिां तर साांगतो की, उपसांिालकाांनी माझ्या मागातील धोंड वनपटून दूर 
केली, विमूटभरदेखील वढलेपणा मुद्रणात ठेवला नाही. हे स्नेहािे आभारू मी असेि वागवीन. 
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मुांबईच्या मध्यवती मुद्रणलेखन-सावहत्य-सामग्रीिे हे भाांडार. येरे् भेटले ते सांिालक रोजावरओ अल्वा, 
उपसांिालक घनश्याम धोंड, की ज्याांना पाहण्यािी नजर आहे –असे डोळस नजरेिे खास मुद्रणतांत्रज्ञ. 
कलाकायावधकारी– प्रदीप वशरगावकर व आनांद सबनीस, आवण मुांबई मुद्रणालयािे व्यवस्र्ापक श्री. वसांत 
जोशी ह्याांनी मुद्रणकौशल्यातील अवघी शराबी, ववशषेतः प्रकाशवित्राांच्या छपाईिे वळेी कामास आवणली, 
प्रकाशवित्राांिी मुक्तामाला जरतारी मुद्रणातून ववणली. 
 
ह्या कुशल तांत्रज्ञाांनी हा कलेिा प्रिांड पवथत आपापल्या आांवगक कलाकौशल्यािा बळकट डाांगा उांिावनू ढळू 
वदला नाही. वाक्यपूजेच्या उटीिा पवरमल मुद्रणातील काळी मवषकाही कस्तुरीप्रमाणे सुगांवधत करते हे वसद्ध 
होते, आवण ग्रांर्ािी वीणा अनेक ववववधरांगी स्वराांनी नटते. पण केव्हा? 
 
मुद्रणतांत्रज्ञाांिा कवबला, ग्रांर्ाांच्या आववष्कारािा स्वभाव नीट तपासून ठीक मुद्रणयोजना करतो तेव्हा, वा 
कलेिी कदर होते तेव्हाि ना? येरे् मुद्रण आवण कला ह्याांिे स्नेहमय अदै्वत साधले आहे. 
 
माझ्या कल्पनेमधून वनमाण झालेली अव्यक्त सौंदयािी आरास, आवण माझ्या मनातील मोहक वलेींिी राणीव 
त्याांना अगाऊ वदसली, ना तरी माझ्या ह्या र्ोर वयातील आतीने हे तांत्रज्ञ भाांडारी द्रवले, ना तरी तीतील मुग्ध 
कारुण्य त्याांच्या कलासक्त मनाला जाणवनू त्याांनी कारुवणक बदु्धीने हा महा-अनुग्रह केला, हे मला साांगता 
आले नाही, तरी त्याांनी आपल्या मदतीिे हात स्वचे्छेने माझ्या हाती देऊन माझ्या लेखनकायािे कोडकौतुक 
केले खास. नाही तर काय? 
 
एरव्ही, हे कसे शक्य व्हाव?े दोघाांिे ध्येय एकि होते ना? ऱ्हस्व-दीघथ अक्षराांना मेळवनू जणू काय वडाच्या 
सुकुमार पानावर उभ्या केलेल्या ह्या राऊळाच्या कळसािे उजाळ प्रवतचबब माझ्या मनात आपसेै पडल्यामुळे 
ह्या राऊळाने वले्हाळी रूप धारण केले असाव.े यालागी त्यािे स्वरूप अव्यांगवाणे वदसत असेल का? 
 
मुद्रणालयातील ववरष्ठ अवधकाऱ्याांच्या मनािी र्ोरीव मी प्रत्यक्ष अनुभववली आहे, आवण सहकारी मुद्रकवगाने 
केलेले कष्ट म्या आखोसे देवखलें  आहेत. गुरूां च्या स्मरणाने जे कायथ मी मनस्वी अांवगकावरले, ते कायथ म्हणजे 
ह्या ग्रांर्ािी काडवात. ती सज्जनाांिे वजव्हार व्होवो अशी दुदथम्य इच्छा मनात ठेवनू मी वविारतो की, ज्यालागी 
मुद्रणातील वाग्भटाांनी आटावपटा केला ते कायथ वसद्धीस गेले का, माझ्या लेखनाला अपेवक्षत स्वरूप प्राप्त 
झाले का? 
 
पवहल्या-ववहल्या लेखनप्रयासाला रवसक राजाांिे मांगल आशीवाद हेि मोठे जबरदस्त बळ असते ना? रसज्ञ 
वािकहो ‘कराव ेउत्तर । सेवा रुजू करोनी ॥’ इवत ववज्ञस्प्त. 
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साता जनमाचंा ऋणी 
 
पुढील शब्दाांमधून जे भाांडवल साठववले आहे, ते स्वकष्टार्मजत असले, तरी त्यातील रवसकतेिी देणगी 
ववडलाांिी आहे. हे ऋण मी कोणत्या जन्मी केव्हा – कसे फेडीन, ते ध्यानी येत नाही. 
 
मी साता जन्माांिा ऋणी आहे. “ज्या कलाके्षत्रात तुम्ही उभे आहात, त्या कलेववषयी अवभमान बाळगा. ज्या 
कलेत आपले मन गुांतले आहे, त्या कलेशी आपली बुद्धीही एकरूप झाली पावहजे. 
 
मन व बुद्धी एके ठायी वजव्हारली पावहजे.” हे बापूांिे शब्द अद्यावप माझ्या स्मरणात आहेत. मन, बुद्धी आवण 
रवसकता ह्याांिी गुांफण करण्यािी मोकळीक कलाकाराला वमळाली की तो वनसूर राहतो, आवण 
मोकवळकीमुळेि मी साता जन्माांिा बाांधला गेलो आहे. माझ्या लेखनात स्वतांत्र वविार वदसले, आवण 
प्रकाशवित्रणकलेववषयीच्या ऐ्यािी जाणीव आवण वबलोरी डोळ्याच्या नजरेिा नवा तरीका माझ्या 
शब्दाांतून व्यक्त झाला, तर बापू हरींना आनांद वाटेल. आवण ह्यात रवसकतेिा वशडकाव आढळला, तर त्यात 
त्याांिाि गौरव नाही का? 
 
– म्हणून त्याांना देण्याकवरता 
 
ही दूवांिी जुडी– 
 



 

 

अनुक्रम 

एकभारित 
 
माझे मन स्वतःशीि बोलत आहे, आवण मी आपल्याकडेि पाहत उभा आहे. असे म्हणतात की, ‘धाव ेन ओढा 
झुळझुळ वाहे,’ तद्वति ही माझी अल्पशी गुणगुण आहे. 
 
प्रकाशवित्रणके्षत्रातील ही एकाकी भ्रमांती, पण वळणदार, आवण नागमोडी! मी प्रकाशवित्रण केले, ते 
स्पधेसाठी कधीि नाही. प्रदशथनाांतून वमळणाऱ्या ढालींिी वा सोनेरी सलकड्ाांिी लालसा कधी मनी 
बाळवगली नाही. प्रकाशवित्रण केले ते स्वतःसाठीि. आता हे लेखन केले, तेही स्वतःसाठीि. तुम्ही म्हणाल 
हा साळसूद ढोंगीपणा आहे, तुम्हाांला पे्रक्षक-वािक हव ेअसताति ना? 
 
मला शब्दाांतून नायमय आववष्कार जमला नाही, म्हणून तर मी नाटकी भाषेत बोलत नसेन? 
 
तुम्ही म्हणाल, ‘होय’. – पण मी पूणथपणे बे-वफकीर आहे. मी कोणािी प्रस्तावना घेतली नाही, वा लेखकािे 
िार शब्दही वलवहले नाहीत. ‘पवडलें  वळण’ सोडून मी नेमस्तपणे ऐसा आडवळणानेि जात आले आहे. 
 
आता आभार. इतरे जनाांिे ऋण आधी लेवखतो. 
 
वनयतीिे शवेटी! 
 
मी वित्रकाराांच्या आवण कलासमीक्षकाांच्या मेळाव्यात वाढलो, वशकलो. त्या सवथ कलाकार वमत्रमांडळींनी मला 
सवथतोपरी अमूप साहाय्य केले. ज. द. गोंधळेकर, के. नारायण काळे, श्री. के. क्षी. हे सवथ माझ्यामागे 
देवासावरखे ठाम उभे होते. मी यािक खरा, पण मला धनी करून ते देवाघरी वनघनू गेले. त्याांिे आभार 
मानण्यापूवीि. त्याांिे ऋण कधी वफटणार नाही.  
 
सुदैवाने असाि आणखी एक देव मला भेटला. सांत सावहस्त्यक गोपाल नीलकण्ठ दाण्डेकर. िालती-बोलती 
वामनमूती, पण मला वदसली - खड्ा पहाडासारखी अस्मानउांि. ज्ञानदेवाांच्या वव्पे्रमाने पवरपूणथ असा हा 
पहाडी सन्त माझ्या लेखनप्रयासािी ओळख करून देण्यास लाभला. मला तो ‘ज्ञानदेव-माउली’च्या 
स्वरूपात वदसतो, आवण माझेि शब्द अगदी अलगदपणे माझ्या कानाांवर पडतात, ‘आई, र्ोर तुझे उपकार’, 
आवण पुन्हा तेि शब्द हळुवारपणे ऐकू येतात. 
 
डॉ. रामिांद्र शांकर वाचळबे, प्रा. सौ. लीला कृष्ण अजुथनवाडकर, माझे वमत्र परशुराम रानडे, वामन 
तळवलकर, मधुकर िापेकर, ह्याांिे मी हार्मदक आभार मावनतो. प्रा. अरचवद मांगरूळकर ह्याांिा पे्रमळ 
आस्रे्वाईकपणा म्हणजे तर तुकोबाच्या ववठ्ठल-रखुमाईिा भस्क्तभावि. मी एकटा असलो, की 
त्याांच्याबद्दलच्या कृतज्ञतेच्या अश्रूांना आपसै मोकळी वाट वमळते. 
 
माझ्या ववद्यार्मर्वमत्राांनी असेि मोलािे साहाय्य केलेले आहे. त्याांिे आभार. मी नामोच्चार केला नाही, तरी 
त्याांच्या मदतीच्या खाणाखुणा माझ्याजवळ भरपूर आहेत. पाटीवरिे शब्द पसुले जातात, तरी त्याांिे स्मरण 
मागे राहतेि ना? 
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महाराष्र राज्य सावहत्य-सांस्कृवत-मांडळाच्या ववज्ञान-ववभागातफे माझे हे ‘प्रकाशवित्रणकले’वरील लेखन 
प्रकावशत होत आहे, हा एक अपूवथ योगायोगि मानावा लागेल. कारण येरे् ववज्ञान आवण कला ह्याांिी घट्ट 
वमठी बसली आहे. प्रकाशवित्रणाला वािा फुटो आवण महाराष्र राज्य सावहत्य-सांस्कृवत-मांडळािा 
जयजयकार आकाश भरून राहो. एकदा का हा नभकुां भ ओसांडून वाहू लागला, की हा नाद सुराांच्याही कानी 
सहजी पडेल, ह्यात शांका कसली? 
 
महाराष्र राज्य शासकीय मुद्रणालय, वाई, वजल्हा सातारा, म्हणजे माझ्या दारी मला भेटलेली एक 
कामधेनूि. आवण नवल घडले. नवलाईिी गोष्ट ही की, तांत्राांिे वैभव आवण कलात्मकता एकत्र नाांदत 
असल्यािे आढळले. कलेला तांत्रािा साजशृांगार िढला! मुद्रणातील ह्या सुयशािी पक्की गाठ मारून हे 
भरघोस यश मी मुद्रणालयाच्या पदरात टावकतो. मुद्रणालयाला वत्रवार धन्यवाद! मुद्रणालयािे व्यवस्र्ापक 
म्हणजे लेखकािे मायबापि. मांगेश वसांत नाडकणी ह्याांना जोहार. 
 
हो, – बरी आठवण झाली. असे ऐवकले आहे की, काळ्या वावरातदेखील रुपेरी िाांदीिे कण लकलकतात. 
मुद्रणालयातील काळ्या वावरात सतत आळीपाळीने, वदनरात वावरणारे, आवण माझ्या कलेवरील 
पे्रमावतशयाने मजकडे आकृष्ट झालेले माझे दोन वमत्र – दत्तात्रय भागथव भाव ेआवण श्रीकृष्ण महादेव नवारे्, 
आवण त्याांिे सहकारी म्हणजे मला आढळलेले िाांदीिे रुपेरी कण. त्याांनी माझ्या कष्टाांिी कदर तर केलीि, 
पण ती शासकीय मुद्रणालयािा बवडवार र्ोडादेखील उणा न कवरता, वा एक बुांददेखील न साांडता. ज्याांनी 
मुद्रणाच्या स्वरूपशोभेतील बरवपेण वशगेसी आवणले, माझ्या लेखनप्रयासाला अमोवलक शोभा आवणली, 
त्या सवांना माझे शतशः धन्यवाद. 
 
पुण्यातील नूतन मराठी ववद्यालय ह्या नामवांत प्रशालेतील माझे सांस्कृतािे वनष्ठावांत वशक्षक मुकुां दशास्त्री 
वमरजकर तर्ा कवी मुकुां दराय नेहमी साांगत की, ‘वनयतीने शत्रतु्व आरांवभले’, की सांपलेि. पण तसे झाले 
नाही. 
 
ह्या अनुभवाच्या पाठबळाने ह्या प्रासावदक कवीच्या शब्दाांत, ‘पङ्गुम् लङ्घयते वगवरम्, तव कृपा ही माधवा राहु 
दे’, अशी सवांच्यासाठी ई्रािी प्रार्थना करून हे आभारािे सोनेरी चपपळपान वनयतीच्या पढु्यात ठेववतो. 
 
केशव बापू 
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अनुभवावाचूंन सोंग संपादणें । 
नव्हे किणें स्वरहताचें ॥ 
 
– ही तुकयािी प्रवसद्ध वाणी अद्यावप अभांग आहे. 
 
अनुभतूीने हरखलेल्या बोलाांतून वजव्हाळ्यािी तळमळ वाहत असते; त्याांतून सारांगीिे अनुरणन ऐकु येते; मग 
त्या बोलाांना सावहत्यािी माधुरी अर्वा ‘नागर’ वाङ्मयािे स्वरूप का येणार नाही? 
 
त्यातही आगळे सौंदयथ आहेि की! खरे सौंदयथ प्रकट होते, ते मनाच्या स्नेहातून, आवण मनाच्या ममत्वानेि ते 
आपणाांस जाणवते. अशाि व्यस्क्तगत अनुभतूीमधून मौवलकता प्रकट होते. 
 
कलाकाराच्या ठायी रवसकता, सहृदयता व जीवनािा सखोल अनुभव असेल, तर स्वानुभवाऱ्या गोष्टी खास 
व्यस्क्तगत तांत्रातून आववष्कृत होतात. 
 
कलाकाराला आलेल्या रम्य अनुभवाांिी कलाकृती ही उजळणी व जुळवणी असते; आवण वाळवांटात 
उमटलेल्या पावलाांप्रमाणे ती लयाधीन नसते. 
 
ही भावनात्मक अनुभवाांच्या वनष्ठाांिी माांवदयाळी वाङ्मयात स्स्र्र होण्यास पात्र आहे, असा ठाम वव्ास 
लेखकािे मनात वनमाण झाल्यामुळेि  
 
बा रवसका! हे लेखन तुला प्रस्तावनेवशवाय सादर केले आहे. 
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— आरण िरसकाचंी रुख्सतही मागतो. 
 
काही उवणवा अपवरहायथपणे ह्या लेखनात राहून गेल्या आहेत, त्याांिी नोंद कवरतो. मनस्वी सायास करूनही 
आमच्या आटाटीला यश आले नाही, आवण वनर्मदष्ट केलेली वकत्येक सांदभथ प्रकाशविते्र पुनमुथद्रणाच्या 
हक्कासवहत वळेेवर आमच्या हाती आली नाहीत. त्यामुळे त्याांिा अांतभाव ह्या ग्रांर्ात आम्ही करू शकलो नाही. 
हे न्यून रवसके मेळवनू घ्याव,े ही ववज्ञापना. 
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१. मी-केशव बापू 
 
मी 
 

 
 

मी कलात्मक प्रकाशवित्रणातून अनेक वष े वजद्दीने जीव धरून उभ्या असलेल्या माळरानावरील 
एकुलत्या-एक वनष्पणथ वृक्षाप्रमाणे एकाकी उभा होतो. एकटाि. उखीर जवमनीप्रमाणे कलेिे के्षत्र 
अवतीभोवती असोस पसरले होते, –वनरवधी आवण ववपलु. 
 
म्हटले, तर आम्ही घरांदाज घराण्यात मोडले जात होतो, पण मी स्वतः कलेच्या सांदभात घराणेदार नव्हतो. 
कारण कलेिी चजदगी मला वारसा-हक्काने वमळालेली नसल्यामुळे माझ्या प्रकाशवित्रणात घरांदाजपणा येणे 
शक्य नव्हते. ना कलेिे घराणे, ना कलेिी चजदगी! 
 
ववडलार्मजत श्रीमांती असली, तरी वतिा उपयोग कलावनर्ममतीकवरता होतोि असे नाही, ह्यािी जाणीव 
आपणाांस मोठ्याांच्या िवरत्राांतील तपवशलाने हमखास करून वदली जाते. ह्यािा अर्थ इतकाि की, कलेवरील 
प्रीतीला आवण प्रमत्त प्रवतभेला दावरद्र्यािा धाक वबलकुल वाटत नाही. राम गणेशाांनी दावरद्र्याला भीक 
घातली नाही. प्रत्यक्ष मृत्यलूा एका हाताने र्ोपवनू ‘भावबांधन’ पूणथ केले. घरी दावरद्र्य मी म्हणत होते, 
डोळ्याांवर सारा िढल्यामुळे ते शुभ्र होत िालले होते, हात गवलत झाले होते, अशा पवरस्स्र्तीिी तमा न 
बाळगता रान्झ हॉल्झ ह्या डि वित्रकाराने आपले सवथ लक्ष्य कलेच्या ठायी कें वद्रत केले आवण ववख्यात 
कलाकृती वनमाण केल्या. प्रवतभेच्या बवळयेपणािी मात! 
 
 
इदं्रधनुष्य – िंगी-बेिंगी झुलता पूल 
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ऊन-पावसाति इांद्रधनुष्य वदसते. असे साांगण्यात मक्खी एकि. वकतीही दारुण पवरस्स्र्ती वायाला आली, 
तरी अर्थशनू्य झालेल्या जीवनात आनांद घेणे आवण नववनर्ममतीिी आसक्ती बाळगून तीति अांवतम सुख मानणे, 
अशा प्रकारिी मनाला वशकवण वमळाली, तर अशा मनोभमूीतूनही नववनर्ममतीिे धुमारे फुटतात. डोळ्याांनी 
अधू झालेले आवण गवरबीने पांगू बनलेले हॉल्झ आवण मायकेलेन्जेलो ह्याांच्या मनात जरा डोकावनू पावहले 
असते, तर आववष्काराच्या उत्कटतेिा उन्मादि दृवष्टगोिर झाला असता आवण मानवतेिा वनझथर झुळझुळ 
वाहताना ऐकू आला असता. आवण अशा कलाकृतींमधूनि सांस्कृती वाहते ना? 
 

 
हे थाटाचे लग्न कुणाचे? ‘वृन्दावना’तील तुळशीबरोबर बाळकृष्णाचे, –वास्तवात उतरलेला 
कल्पनाववलास. तुळशीच्या मुळात वावहलेल्या चचचा, बोरे, आवळे इत्यादींनी मुलाांना रुवचर वाटणारा आज 
फारसा न वदसणारा सोहळा. 

 
‘वृनदावन’ 
 
काळ्या वावरात कुदळ घालून हरी जगन्नार्ाांनी भवूमपूजन केले. वास्तू उभी रावहली. वास्तूला ‘वृन्दावन’ हे 
नाव सुिववले, ते कादांबरीकार हवरभाऊ आपयाांनी. ववडलाांनी त्यािा ‘आश्रम’ केला. नव ेदैवत उभे रावहले. 
नवा वदवा लागला. घराण्यािी पायाभरणी मुहूतावर झाली. घरी दरवषी तुलसी-वववाह मोठ्या र्ाटाने होई. 
‘वृन्दावना’तील तुळस आठवली, की वतच्या हाताांत भरलेले वहरव ेिुडे स्मरतात. तसेि, वहरव्या राजवखी 
काकणाांिी लूट करून सांक्रान्तीिा सण साजरा केल्यािे आठवते. प्रत्येक सणामागे साांस्कृवतक परांपरा उभी 
असते, आवण हे सणवार नकळत सांस्कृवतसांवधथक ठरतात, असा अनुभव आहे. वस्त्रयाांच्या रक्षणासाठी हातात 
रक्षाबांधनािे ककण बाांधणे हा आपल्या सांस्कृतीिा ऐवतहावसक धमथ आहे. आवण ज्या गोष्टींना आपण धार्ममक 
म्हणतो, त्याांत सामावजक इवतहासही दडलेला असतोि. लक्ष्मीपूजन आवण नरकितुदथशी ह्या सणाांना ह्या 
दृष्टीने महत्त्व आहे. 
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दोन रपढ्ाचंी पिंपिा 
 
सांध्येिा ससेवमरा माझ्यामागे होताि. हव्यकव्य आवण सोवळ्याओवळ्यािी भानगड िालूि असे. घरात रोज 
साांजवात उजळत असे. श्रीवशवस्तुती म्हणण्यािी दोन वपढ्याांिी परांपरा आज तुटल्यासारखी वदसली, तरी 
कधीकधी समईतून तेवणारा मांद प्रकाश वदसला, की वशवस्तुतीिी िाहूल घेण्यास माझे कान आजदेखील 
उत्सुक असतात. वै्देव, धूप-दीप, नैवदे्य व देवािी पूजा-अिा तर वनत्यािीि असे. नागर िालीरीतींिी 
नरमाई तर आमच्या िाांगली अांगवळणी पडली होती. मखमलीने मढववलेल्या म्यानासकट लोंबकळत 
रावहलेली तरवार, हातात धरण्याच्या काठीसारखी वदसणारी गुप्ती आवण हडप्यात पडून रावहलेली हत्यारे 
ही पूजेकवरता ववजयादशमीला बाहेर पडत. त्याांवर गांजािी ताांबूस झाक कायम असे. तरवारीिे वनळे-वनखळ 
पाणी कधी वदसलेि नाही. पूजा ही एक साधनाि नव्हे का? तशी कलासाधना हीदेखील कलाभक्ताने केलेली 
एक पूजाि आहे. 
 
हे थाटाचे लग्न कुणाचे? 
 
ह्या वनत्यनैवमवत्तकावशवाय आश्रमाच्या वास्तुशाांतीिा समारांभ मला िाांगला आठवतो. शके १८४०-िा सुमार. 
गोकुळ जमले, ‘वृन्दावन’ गजबजले, शुकपक्ष्यािा शुभस्वर कानी आला. सोहळा लग्नमुांजीसारखाि र्ाटािा 
झाला. आपणाांस वास्तूिे वनरांतर सावन्नध्य लाभले, तर त्या वास्तूिाही आपल्यावर लोभ जडतो. आवण एकदा 
का लोभ जडला, की तो सहसा साांडला जात नाही. आवडत्या ध्येयािी पूजा करू लागलो, की माझे मन 
सहजगत्या घरच्या ‘वृन्दावना’कडे वळते. 
 
असेही म्हणतात की, वास्तू वजवांत होऊन आपल्या सभोवताली घोटाळत राहते, प्रसांगी सांवादही करते. ह्या 
सुखािा अनुभव येतो. ह्याला तत्त्वज्ञानािा आसरा आहे का, हे मला माहीत नाही. पण खरे आहे ते साांवगतले 
पावहजे. आवण क्षणभर खरे वाटले नाही, तरी ही गोष्ट शवेटी खरीि आहे. कधीकधी ह्या वास्तूमधून चहडता-
वफरताना मनािे अणुरेणू कां प पावत असतात. आपण िालत असतो पण मन र्ाांबते, त्या वळेी पुढील ओळी 
कानाांवरही येतात,—पण ववडलाांच्या आवाजात—‘ठेववलें  अनांतें तैसेंवि रहावें, वित्तीं असों द्यावें समाधान’ 
‘ह्या तत्त्वज्ञानािी ओळख होते आवण आशा-आकाांक्षाांिे लाग साांधले जातात. कल्पना आवण अनुभतूी ह्याांमधील 
दै्वतभाव क्रमाने घटत जाऊन त्याांच्या वभन्न प्रकृतींिा एक राांधा बनतो. हे अवसलेपण म्हणजे वजव्हाळ्यािी, 
भक्तीिी वा बौवद्धक श्रदे्धिी वनष्पत्ती तर नसेल? अशा श्रदे्धिी सोबत कलाकाराला वनत्य लागते का? श्रदे्धच्या 
ताकदीला मयादा असतात का? ह्या समस्या वनभ्रान्तपणे सुटत नाहीत. कारण भावनाकुां डाांवर उमटलेले हे 
समस्याांिे कल्लोळ असेि कल्पाांतापयिंत आांदोळत राहतील. त्याांिे आांदोळणे र्ाांबणार नाही, आवण 
कलाकारािे ‘श्रमही वनमाले’ अशी पवरस्स्र्ती कदावप येणार नाही. 
 
 
 
 
सफेद कभतीवि ‘िंरगनी’ 
 
त्या काळच्या सांदभात कलेच्या आनुवांवशक सांस्काराांबाबत असे म्हणता येईल की, उत्कृष्ट कलाकृती चकवा 
वशल्प ह्याांनी गृहशोभा वाढवावी, हे समजण्याइतकी रसज्ञता समाजात वनमाण झालेली नसली, तरी आमच्या 
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‘वृन्दावना’तील माजघराच्या आवण ओटीच्या िनुा वदल्याने लखलखीत वदसणाऱ्या चभती कोणी कुशल 
वजनगर नाना प्रकारच्या रांगाांिी ठीक छाननी करून कळाशीदार रांगकामात श्रीरामायण व श्रीमहाभारत 
ह्याांतील युद्धकर्ाांच्या वित्ररिनाांनी नेहमीि उजवनू टाकी. ऋवद्ध-वसद्धी ह्या देवता तर आमच्या ओटीच्या 
चभतींवर सतत उभ्या असत. भारतीयाांिी जुनी राहणी मुळाति ओसाड होती, असे मानण्यािे कारण नाही; 
ती िाांगली कलात्मक असे. अनलां कृत अशा स्र्ळी लक्ष्मी वास करीत नाही, अशीि भारतीयाांिी ठाम समजूत 
होती. म्हणूनि अांगण सारवाव,े त्यात राांगोळी काढावी, चभतींवर विते्र रेखाटावीत, दाराच्या फळ्याांवर वशल्प 
खोदाव,े छपराच्या पानपट्टीवर आवण दरवाज्याच्या गणेशपट्टीवर सुबक नक्षी खोदावी, अशी कलाकुसरीिी 
कामे कलाकार सहजी करीत. 
 
झगमगणािी ‘दुमजली’ पैठणी 
 
घरातील देव्हाऱ्यावरदेखील सफाईिे कातलेले नक्षीकाम रग्गड होते. देवघरािा दशथनी भाग सुरूदार 
खाांबाांनी सजववला होता. बाजूला कमरेइतक्या उांि अशा दोन सदैव पाजळणाऱ्या समया होत्या. 
वशवपांिायतानाला कमळािी बैठक होती आवण देवीला मयूरासन होते. नवरात्रात देवी छत्रधारी बने. 
वशवपांिायतनातील बाण, नागाने आपल्या शपेटीच्या वटेोळ्यात धरला होता, आवण इांगळाांसारखे दोन डोळे 
असलेल्या नागफणीने त्या बाणावर सावली धवरली होती. त्यावरील नकसकामही अपूवथ. आवण देवीिी मूती 
तर वजनगरी बाहुलीसारखी, पण खऱ्या दावगन्याांनी नखवशखान्त नटववलेली असे. वाटले तर िैत्रगौरीसारखी 
म्हणा. डोकीत मूद, अग्रफुले, गोंडे, हाताांत कोपराांपयिंत बाांगड्ा, गोठपाटल्या, पायाांत तोरड्ा, तोडे, 
साखळ्या, नाकात नर्, कानाांत बगुड्ा, कुड्ा, गळ्यात सरी, पोत-पेया, मांगळसूत्र, दांडावर वाकी, 
सणावारी डोकीस िाांदीिा मुकुट आवण बोंगेबाज जरीबुांदीिा लप्फेदार परकर, सोनसळी कमरबांद, रेशमी 
बुट्याांिी िोळी अशी परवांटा धाटणी असे. कधी ‘दुमजली’ पैठणीही नेसववली जाई. डोळे वमटले तरी 
डोळ्याांपढूुन न हलणारे दृश्य. ह्यातून अवभजात कलासक्तीिे उन्मेष नजरेत भरत आवण कलाकृती ही मानवी 
कला आहे आवण ती सावभप्राय आहे, ह्यािी साक्षही त्यात सापडे. 
 
देवीिे वरील वणथन प्रत्यक्षाबरहुकूम नसले, तरी मला देवी जशी तेव्हा वदसली तशी – सूक्ष्मवित्रणपद्धतीिा 
‘अलां कार’वजा उपयोग करून – वर्मणली आहे इतकेि. त्यात वास्तव वित्रणािी परुातन आसक्ती खास 
वदसेल. पण वास्तवता हे कलामूल्य कसे असू शकेल? वास्तवता ही कला होऊि शकत नाही. एक गोष्ट येरे् 
जरूर साांगावीशी वाटते की, वनरवनराळ्या कलावस्तूांिी र्ाप लावनू ‘वृन्दावन’ गजबजून टावकल्यािे मला 
आठवत नाही. वनवडक मोजक्या कलावस्तूांनी गृहसौंदयथ वाढववण्याकडेि कल वदसून येई. त्यात गयाळेपणा 
नसे, पै सहजता वनकटे वसे! 
 
 
 
 
रमणरमणणािा, घुटमळणािा, रझलरमलणािा कृष्णशाि 
 
आज साठ वष ेहोऊन गेली, तरी आठवणींच्या वाऱ्याने मन हेलकाव ूलागले, की सहस्र तडे पडलेल्या आवण 
काळाशी झुांजून रावहलेल्या औदुांबराच्या फाांद्याांवरून स्वतःला उलटे टाांगून ककथ श ओरडा करणारी 
वटवाघुळाांिी वाहुटळी सेना, बखळीतील सुस्त अांधारात वाट दाखवीत उभा असलेला वमणवमणता 
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‘डाांबकां दील’, दशसहस्त्र रत्नाांनी बेजार झालेले आवण कोवळ्या पालवीच्या िवऱ्या ढाळीत उभे असलेले राय-
आवळीिे झाड, वनतळ िाांदण्या रात्रीला रूपगांध देणारे रातराणीिे हसरे तुरे, अफवाांिा ववळखा पडलेला 
ताांबड्ा चििेखाली भतुाटकीिी भरदार छाया इमाने-इतबारे जागती ठेवणारा आमिा मोत्या, आवण ती – 
ती भतुािी घुटमळणारी वटवटी – म्हणजे प्लेगच्या वदवसाांत गस्त घालणाऱ्या जागल्याच्या हातात असलेला, 
पण अधाांतरी िालल्यासारखा वदसणारा काजळी कां दील, अांधुक उजेडाने अांधाराला जीव देणाऱ्या विमण्या, 
िाांदण्यासारखा वझलवमलणारा काजव्याांिा िांद्रज्योतींसारखा वनळा प्रकाश आवण सुसाट वाऱ्याच्या धुमाळीला 
न डरता ढणढण करणारे कां दील मला गोठलेल्या काळोखाच्या वठकरीतही आजदेखील स्पष्टपणे वदसतात. 
आवण सायांकाळच्या मेघाांसारखी चपगट काजळी काांती असलेल्या त्या वृक्षाांच्या राक्षसी छाया अद्याप नजरेपढेु 
सारख्या हलत असतात. कववकल्पना मात्र अशी आहे की, त्या पुसट चपगट छाया पापी वपशािाांच्या ताांबड्ा 
तपवकरी रांगाच्या शामायमान आकृती असतात! 
 
सुवणभवणी छाया 
 
दीप्तीिे वनहार वस्त्र वढूेन तुलसीवृन्दावनाभोवती मांडलाकृती वफरणारे ते वनराांजन,— त्या प्रभातरल 
ज्योतीिी शोभा काय वणावी? कधी ती आकाशवदव्यासारखी वदसे, आवण वनराांजनाच्या वातीसारखीि ती 
माझ्या मनात जीव धरून रावहली आहे. त्यामुळे ‘वृन्दावना’ला वढूेन रावहलेल्या अांधाराला वनरुतेपण प्राप्त 
होऊन सावळ्या कृष्णवणािी मोहक काांती प्राप्त होई. एकान्त वनमाण होई. छाया बदलतात, वदशा 
बदलतात, आकार बदलतात, अांधार वनरूते रूपदेखील घेतो; काळोखात वदसणारे ते कळाशीदार 
रांगकाम,– त्यात न्यारी खुमारी असते, आगळे रांग-सौंदयथ असते. प्रकाशाला छाया मनोहर वतढे घालते. 
अर्वा अांधारावर अनोखा प्रकाश वदसू लागतो; अगदी भान हरपून जाईल असा. त्यािी मला प्रर्मि जाण 
आली. छायेववषयी आदर वनमाण झाला, तो कायमिा. 
 
सत्य रचत्तात उतिले. 
 
त्याि वळेी एक धडा वगरवला – सूयथप्रकाशात रांग असतात, अांधारात रम्य गढूता असते आवण त्या दोन्हीवर 
वातावरणािा, सभोवतालच्या पवरसरािा पवरणाम होतो. म्हणजे प्रत्यक्षात ववशुद्ध शुभ्रता अर्वा प्रकाशािा 
सांपूणथ अभाव असे कोठेि काही नसते. हे सत्य वित्तात उतरले, तेही कायमिे. अांधारात लपलेले अलौवकक 
तेजि कलाकार हुडकीत असतो. आवण हे तेज, ज्याप्रमाणे भगवांताने अनेक प्रकाराांनी धमथ उलगडून 
साांवगतला आहे त्याप्रमाणे, ववववध प्रकारे कलाकाराला साहाय्यभतू होते. ते असे – झाकलेले उघड करून 
दाखवाव,े भ्राांत झालेल्याला योग्य मागथ दाखवावा व काळोखात पाजळलेल्या तेलाच्या मशालीप्रमाणे 
अांधारािी रूपे दाखवनू कलाकाराला डोळस कराव.े घराच्या पवरसरात एक पावरजातािा वृक्ष होता. वृक्ष 
एकि, पण शोभा इांद्राच्या उपवनािी. सदा प्रफुवल्लत. वभजल्या दवात वनर्ळणारे हे फुलझाड असे की, कोणी 
लक्ष वहावयािे ठरववले, तर एकि झाड त्यािा नवस पुरा करील. अशी फुलझड, मोत्यापोवळ्याांच्या राशींिी 
झड, वकसलय-रागािी झड, कोणाला माहीत नाही? ह्या सुकुमार फुलाांना काय म्हणाव?े– भावनेिा 
उल्हवसत उन्मेष म्हणाव?े की – की सुहावसनीच्या मांजुळ हास्यािा बहार म्हण?ू फुलाांच्या रूपाने हा सत्त्वभाव 
तर मोहरला नसेल? ही प्रवतभेिी सुगांधी प्रमेये असतील, का प्रजे्ञिा अवभजात शालीन शृांगार? प्रज्ञा आवण 
प्रवतभा ह्या पे्रवमकाांिा हा आश्लेष तर नव्हे? कवींच्या रहाळात मी र्ोडा गुदमरल्यासारखा वदसलो, तरी ह्यात 
भावना गुरफटलेल्या आहेत. वरील सवथ प्रसांगाांतील तपशील कदावित बरोबर नसेलही, पण प्रत्यक्ष घटना 
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ववसरलो, तरी त्या वळेी अनुभववलेल्या भावना आपण स्मरतोि ना? म्हणूनि पुन्हा एकदा साांगतो की, ‘जेव्हा 
माझ्या स्मृती उजळती’ त्या सांदभातील घटना मात्र काहीशा अबोधि असतात. 
 
देखणेपणा, मोहक उजळा आवण नवी सुरसता रेशमाच्या नजाकतीने ह्या पुष्पराजाला प्राप्त करून देण्यािा 
रसरशीत सूयथप्रकाशािा हा लवडवाळ लवघमा आवण छायेववषयीिे कुतूहल आवण गूढता वाढववण्यािे 
प्रकाशािे अजब लाघव हे दोन्ही गुण मनात नेमके ठसले. वशवाय, प्रकाशािी र्ोरवी म्या पै जावणली, ती 
त्याि समयी. कृष्णच्छायेिी वशराणी म्या पै मनी रेवखली, तीही त्याि समयी. 
 
िावबहाद दुि बापू हिी 
 
वदवाणखान्यात नीलमाणकाांच्या जुळ्या वाती असलेला तो सोवनयािा वदवा वदवसरात्र सतत सोळा-सतरा 
वष े‘वृन्दावनी’ जळत होता. सारे घर झमकून भरल्यासारखे वाटे. वदवा िालून गेला. सावली हरवली. घर 
वरकामे झाले, ते पुन्हा भरलेि नाही. असे म्हणतात की, आई घर घडववते, पण – तसे घडले नाही. लहानपण 
ववसरावयास पावहजे होते, तेही मी ववसरलो नाही. मनािी ओढ होती तशीि अद्यावप कायम आहे. त्या वळेी 
मनात काय आले, ती सवथ गुांतवण आजही सोडववणे शक्य नसले, तरी मनात खरी भीती वाटली ती साांगतो. 
वास्तूला दृष्ट लागू नये म्हणनू वास्तुपूजनाच्या वळेी पाांढऱ्या मोहऱ्या सवथत्र ववखुरल्या होत्या का? हुरहुरीिी 
पाल मनात िुकिकुली असेल का? अलाई-बलाई उतरली असेल का? मीठमोहऱ्याांनी वदवरष्ट काढली असेल 
का? मला नेमके आठवत नाही. आठवते ती उलटी टाांगलेली काळ्या चिध्याांिी बाहुली. पण माझ्या मनािा 
आवाका काहीसा असा – ‘ही वास्तू आपले सोज्ज्वल रूप गमावणार तर नाही? वनश्चलतेिा कणा तर मोडला 
जाणार नाही?’ पण अज्ञातािा भववष्यलेख कोणालाि वािता येत नाही; आवण वािता आला, तरी खोडता 
येत नाही. 
 
त्याांच्या मनािा वहरवा गांध तीत वमसळल्याने अवधक गवहरा होऊन, माझ्या डोळ्याांतील बुांद खाली ओघळू 
लागण्यापूवीि उधसून वर येतो. उमाळत राहतो. कधीकधी बापू ज्या वाटेने जात, त्या वाटेवर त्याांच्या 
आवडत्या मोगऱ्यािा सुगांध आजही घुटमळल्यािा भास होतो, आवण त्यावरि मन उभारी धवरते. उल्हासते. 
मन वनडारही बनते. 
 
घिाण्याचा तोल – 
 
– अांबेरी होता. रावबहाद दुराांच्या वदवाणखान्यािा र्ाट ऐटदार असे. धन्याच्या वशरावर जरीच्या 
वझरमळ्याांिी वकरवमजी रांगािी पुणेरी पगडी असे – कोकीदार. भव्य भालप्रदेशावर केशरवमवश्रत गांधािा 
वटळा, अांगात बांद गळ्यािा काळा अलपाकिा लाांब कोट, त्यावर कधी जरीिे, तर कधी रुां द गुलाबकाठी 
कोरे-करकरीत उपरणे, आवण पायाांत पुणेरी कोरा –करकरीत जोडा –गदा गुलाल. सवथ काही बुांदात बुांद 
वदसे. एकदर पोषाखािा डौर तर बोजदार. श्रीमांतीिा झोक-नोक तर असेि. झोकदार, नेक नोकीिा – 
छान, र्ाटबाज पण ठीक आदबशीर. नेमस्त. अवघा पवरसर ऐटबाज असे. त्यात एक जपानी घडण-वळण 
होते, – अगदी कळत-नकळत म्हणाव े तसे. जपानी घरातल्याप्रमाणे ते कागदी पांखे आवण त्या टपोऱ्या 
मोत्याांच्या वकणवकणणाऱ्या मोहक माळा. 
 
भाितीय अक्स्मता 
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घरी मांगलकायथ वनघाले, की दैवी अनुष्ठान वसद्ध करण्याकवरता घरातील चभतींवर देवावदकाांिी विते्र कावढली 
जात; आवण मग आमच्या आश्रमाला ‘वरवद्ध-वसवद्ध ओळगती द्वारी’ असे सार्थ वणथन शोभनू वदसे. 
 

 

॥ 
किरवली तशी केली कटकट, वाकडी कीं नीट देव जाणे ॥ १ ॥ ॥ कोणा कािणें हें जालें से रनमाण, देवाचें कािण देव जाणे ॥ २ ॥ 

 
वदवाळी आली, की आमिी आजी कोऱ्या लुगड्ाच्या घड्ा गायीच्या अांगावरून वफरवी. शलेे, शालू, जरीिे 
व रेशमी कपडे िैत्र मवहन्यात उन्हात वाळवनू घेतले जात. स्वातीिे ऊन पडले, की पोथ्या-पसु्तके पत्र्यावर 
जाऊन पडत. जीवनप्रवाहात कोणतीही नवी िीज प्रववष्ट झाली, की ती प्रर्म देवाऱ्या पायाांवर ठेववली जाई. 
साांस्कृवतक परांपरेिे हे मूळ दैनांवदन आिारवविाराांति सापडते. आपली भारतीय सांस्कृती म्हणजे 
पृथ्वीमोलािी, वजवाभावािी अनामत. ती अशीि गायीच्या अांगावरून, िैत्री उन्हातून, देवाऱ्या 
उांबरठ्यावरून, ज्ञाने्रमाउलीच्या घोषातून, तुलसीवृांदावनातून, इांद्रायणीच्या वाळवांटातून येरे्पयिंत 
आलेली आहे; परांपरेने आपल्या रक्तामाांसात वखळून - वर्जून रावहली आहे. 
 
 
 
 
 
नागपांचमी. 
श्रावण शुद्ध पांचमी. 
मोठा भारतीय सण. 
गृहद्वाराच्या चभतीवर 
फणायुक्त नाग काढीत. 
झाडावर झोले बाांधीत. फेर 
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घरीत. नागाला दूध व लाह्या 

 

ह्याांचा नैवेद्य दाखवीत. 
उभा खेळून जाणारा हा 
नागराज. त्या नागराजाचे 
कौतुक वियाांच्या 
ओवयाांमधून आढळते. 
होईल बुद्धी शुद्ध । नागकृपे ॥ 

 
नागपांिमीच्या वदवशी ताांबड्ा गांधाने आवण हळदीने नागािे वित्र मी पालथ्या पाटावर काढीत असे. नाग 
अधून-मधून सोनेरीही वदसे. मात्र ज्या वठकाणी वपवळा व ताांबडा रांग जवळजवळ येत, त्या वठकाणी दृष्टीला 
नाचरगी रांगािी छटा वदसे. ह्या आठवणीिी गोडी मी स्मरणरूपाने भोगीत आहे. कलाकृतीदेखील स्मतृींिे 
झेले भोगतात. 
 
लग्नकायात नववधू गौरीहरािी पूजा कवरते, त्या वळेी लागणारा वटवृक्ष मी चभतीवर काढीत असे. वटवृक्ष हा 
एक पववत्र वृक्ष मावनला जातो. सौभाग्यप्राप्तीसाठी त्यािी पूजा कवरतात, त्यािी मुांज कवरतात व दूवेबरोबर 
त्यािे लग्नही लावतात. हा वटवृक्ष पे्रवमकाांिे सुरवक्षत व सोयीस्कर असे सांकेतस्र्ान मावनले जाई, असा एक 
गमतीदार उल्लेख ‘गार्ा-सप्तशती’मध्ये सापडतो. 
 
कलेची कजदगी 
 
एक वत्रवमवतदशथक, त्यातून पाहण्यािी जपानी जीवनावरील रांगीत प्रकाशविते्र, राजा रवववमा ह्याच्या वित्राांिा 
एक दुर्ममळ सांग्रह, फें दारलेल्या वमशाांसह वाघाच्या िेहऱ्यािी एक कु्रद्ध प्रवतमा आवण मूठभर उांिीिा 
नेपोवलयन बादशहािा अधथपतुळा, – हाि मला वमळालेला कलेिा वारसा. िक्रवती नेपोवलयनच्या पुतळ्यािे 
स्वारस्य मला उमगले ते पुढे वकत्येक वषांनी,– मी जेव्हा एवमल् लुड् ववग् ने वलवहलेले नेपोवलयनिे िवरत्र 
वािले तेव्हा. त्याच्या ठायी ह्या महामानवाऱ्या एकात्म व्यस्क्तत्वािा आवाका जाणवला. नेपोवलयनच्या 
जीवनातील अनुभवाांिी सलगता साकार झाली. त्याच्या कलासक्त मनािी जाणीव झाली व जीवनािे 
अांतभदेी दशथन घडले. आज तो जो नजरेपुढे कायमिा उभा आहे, तो युद्धशास्त्रातील उद भट म्हणनू नव्हे, तर 
कलासौंदयािा एक वनस्सीम भोक्ता आवण आईच्या पे्रमािा भकेुला म्हणनू. ते पे्रम हाती लागते, वनयती प्रसन्न 
असली तर! 
 
 
रकताबवाले प्रकाशरचत्रकाि 
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हा मजकूर वलवहण्यात त्या वळेच्या सामावजक वविारप्रणालीिे वित्र उभे कराव े हा हेतू आहे, इतकेि. 
प्रकाशवित्रणािा व्यवसाय टुकीने करण्यास खास वशक्षणािी चकवा लायकीच्या स्वतांत्र दाखल्यािी अर्वा 
अनुज्ञापत्रािी गरज नसे. अर्ात वनबांधकाराांच्या शब्दाांत साांगावयािे, तर त्या वळेी युवनवर्मसटीिे वकताबवाले 
प्रकाशवित्रकार बोटाांवर मोजण्यािीही गरज नसे. असे वकताबवाले अवघे दोघेि होतो, – एक जे. एस्. 
तारापोर व दुसरा मी. व्यवसायाला बौवद्धक ऐपतीिी जरूर नव्हती. पुरुषार्थ व्यासांगाति आहे, ही भावना 
पक्की होती. त्यानेि ‘उदीम हातवटी’ आत्मसात होते, अशीि िुकलीमाकली राांगडी मसलतही केली जाई; 
आवण असे जोगावणे प्राांजलपणािेही वाटे. माध्यमाच्या याांवत्रकपणावरि हे गवणत आधावरत असल्यामुळे 
सुसांस्कृत मनािी आवश्यकता कधी भासलीि नाही. धांद्यािी िलती डगडगीत िालली, धांदा नीट र्रावर 
बसला, कमाईिी आवक-जावक वाढली, की कलाकारािे कौशल्य आपोआप वसद्ध होई. त्यािी तारीफ व 
रुबाब धांद्याच्या वकफायतीबरोबरि वाढत जाई. हे सूत्र ठरून गेल्यासारखे होते. हा सारा इवतहास जुना 
असला, तरी हे दुखणे अद्यावप कायम आहे. 
 

 
वट कोणी ध्यानस्थ बसे, – मांद अवनल त्या डुलववतसे 

मग अमुची रूपे डुलती,– बाळाांना बागुल वदसती 
 
मारलयें जेउतें नेलें  । तेउतें रनवातंरच गेलें  
तेया पारणया ऐसें केलें  । होआवें गा 
 
प्रकाशवित्रण-कलेववषयी माझे मन पयुथत्सुक का व्हाव ेआवण ह्या गूढस्र् कस्ल्पतािी वाट मला कोणी मोकळी 
करून वदली, ह्या कलेववषयी लोभ कसा प्रदीप्त झाला, हे म्या काय साांगाव?े पण ह्या कलेबद्दल अगम्य असे 
आकषथण होते हे खास. पूवानुभवावर अवधवष्ठत अशा स्मृतीमुळे म्हणा, पण ह्या कलामाध्यमाववषयी पे्रम वाटले, 
माझ्या आवडीववषयी डोहळा वनमाण झाला, हे खरे. गतजन्मीच्या सुकृतािी सवरता जागतृ झाली आवण 
ऋणानुबांधाांच्या अनोळखी मोहक मधुर वजव्हाळ्याने मन मोवहत झाले. म्हणूनि मी ह्या कलेकडे अांतरांगे 
वळलो, इतकेि उत्तर मला देता येईल. हीि नकळत वाढलेली प्रीती म्हणावी का? कदावित हे गतजन्मािे 
भावबांधही असतील, सदृढ वबसतांतू तर नव्हेत? 
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‘मनो रह जनमानतिसगंरतज्ञम्!’ 
 
मनाला पूवथजन्मातील सांबांध नेमके ज्ञात असतात, अशा अर्ािे एक सुभावषत ‘रघुवांश’ ह्या महाकाव्यात आहे. 
पूवथजन्मीिे सांस्कार मनुष्याला त्या-त्या ववषयाकडे ओढून नेत असतील का, पूवथकमानुसार आपल्याला बुद्धी 
होत असेल का, असे वविार मनाच्या तळाशी गदी करू लागतात. असे म्हणतात की, एखादी रमणीय वस्तू 
पाहून चकवा रम्य ध्वनी ऐकून अन्यजन्मीिे स्नेहबांध आपल्या वित्ताला नकळत स्मरतात, आवण नकळति 
आपल्या अांतःकरणाला हुरहूर लागते. हे नाजूक ऋणानुबांध ववसरून आपले पाऊल अन्य मागाने पडति 
नाही. आपल्या मनःप्रवृत्तीिा प्रभाव प्रबळ झाला, म्हणजे तो तसूनेदेखील कमी होत नाही. ह्या प्राबल्यािी 
उमी दाबून आपल्या मनाला आवडणारी अन्य गोष्ट करण्यािा इरादा केला, तरी ती उमी आव्हाटण्यािा प्रयत्न 
कधी सफल होत नाही. 
 
आतला आवाज 
 
उदय शांकर लां डन वव्ववद्यालयािा वित्रकलाववशारद झाला, पण त्यािे पाय मात्र वळले नृत्यकलेकडे, 
आवण तो जागवतक कीतीिा नृत्यकार म्हणून ववख्यात झाला. फ्लॉरेन्स नायचटगेलिे कुटुांब म्हणजे 
जहावगरदार घराण्यातील मांडळी. िौसोपी वाडा, घरिी गाडी, िार घोडे असा श्रीमांती इतमाम डावलून 
फ्लॉरेन्सिी स्वाभाववक प्रवृत्ती वतला ढोशीत कोणीकडे नेत होती? वतच्या कानाांवर पडणारा आतला आवाज 
वतला काय साांगत होता? आपल्या मोठ्या बवहणीने अत्यानांदाने फाडून-तोडून तुकडे करून फेकून वदलेली 
बाहुली फ्लॉरेन्स पुन्हा जोडून, वशवनू ठाकठीक करी. वतला औषधपाणी करून र्ोपटून वनजवी. हे प्रकरण 
येरे्ि र्ाांबले नाही. ह्या स्वाभाववक प्रवृत्तीमधूनि एक नवलाई घडून आली. आपल्या कुटुांबाला जबरदस्त 
हादरा देऊन फ्लॉरेन्स शुश्रवूषका बनली. अवघ्या स्त्रीजातीिा अनमोल अलां कार होऊन बसली. 
 

 
पाणी ज्याप्रमाणे माळी नेईल वतकडे वनवाांतपणे जाते, तद्वत आपला कतृृत्वावभमान टाकून, कमाववषयी 
एकच भावना मनात धरून, प्रवृविवनवृिीनुसार तू आपला माग ृआक्रमीत जा, –‘मी’ करतो असे म्हणू 
नकोस. 

 
‘पुण्यवंतीं डोळीं नािायणा’ 
 
मराठी रांगभमूीच्या मांतरलेल्या ऐ्यािा काळ मी पावहला. हा काळ, म्हणजे १९२५-िा. गाणाऱ्या राजहांसािे 
रांगभमूीवरील पराक्रम पावहले. नकळत का होईना, अवभजात सांगीत कानाांवर पडले. अवभरुिीला उच्च वळण 
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लागले. त्या वळेेिे वातावरण तर नाटकानेि दुमदुमून गेले होते. आवण नाटकािी नशा तर फार काळ वटकून 
राहते. माझ्या मनािा गुजारा कशावर झाला, हे साांवगतले इतकेि. तुमच्या मनािे पोषण असेि होईल, चकवा 
झाले असेल, असे नाही. कारण मनावर सांस्कार करणारे प्रवाह अनेक असतात. कधीकधी उगीिि माझ्या 
मनात येते की, ह्यामुळेि तर माझी रवसकता डोळस बनली नसेल ना? उपजत प्रवृत्तीिा अवभजातपणा 
ह्यातूनि तर वाढीस लागला नसेल ना? वुइल्यम हॅ् वलट्िे पुढील मनोगत वािनू मला वदलासा वमळाला : 
“वमसेस वसडॅन्् ह्या ववख्यात नटीच्या भवूमका पाहून माझ्या मनातील रवसकवृत्ती जागतृ झाली. आवण 
सौंदयथदृष्टीिा अनुग्रह झाला.” वुइल्यम हॅ् वलट् पुढे वलवहतो, “अवभजात कलेमधून वमळणाऱ्या ह्या 
सौंदयथसुगांधािा आस्वाद घेण्यािी भ्रमरािी रवसकवृत्ती प्राप्त होईल का, ते साांगता येत नाही. आवण ही ‘मधुर 
गुांगी’ केव्हा येईल, हेही साांगता येत नाही; त्यात नायपूणथ अववितपणा मात्र असतो.” 
 
िरसकता म्हणजे तिी काय? 
 
वस्तूच्या ववधायक स्वरूपािी मनोमन जाणीव करून घेण्यािी इच्छा म्हणजेि रवसकता. ‘येषाां 
काव्यानुशीलनाभ्यासवशाद ववशदीभतेू मनोमुकुरे वणथनीयतन्मयीभवनयोग्यता, ते हृदयसांवादभाजः सहृदयाः 
अवभनवगुप्ताने केलेली रवसकतेिी व्याख्या अशी आहे. रवसकता एकदा कलाकारावर प्रसन्न झाली, की ती 
रवसकतेिी लयलूट कवरते. दोघाांत तोड पडली, की ती अनांतािी लय त्याच्या मनािी कायमिी पकड घेते, 
त्याच्या नादलुब्ध आत्म्याला आकृष्ट करून कलाकाराशी सुखसांवाद करू लागते. रवसकता म्हणजे तरी दुसरे 
काय? –कलाकाराला लागलेली अनांताच्या लयीिी िाहूल हीि रवसकतेिी वनशाणी. 
 
अत्यांत अनलां कृत अशा कलाकृतीवर पे्रम बसणे ही रवसकतेिी सीमा मावनली जाते. सहजतेने सजववलेली 
आवण आपला श्रेष्ठपणा वटकवनू रावहलेली वहल, कॅमेरॉन आवण नादा ह्याांनी प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून घेतलेली 
व्यस्क्तविते्र पहा. त्याांत सहजतेिी पवरसीमा गाठली आहे. ताांवत्रक हेळसाांडीिी कमाल मयादा त्यात 
आढळली, तरी एका अर्ाने ती तांत्रशुद्ध आहेत. प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या मूळधमािी नाडी तुम्हाांला त्यात 
झटवशरी सापडेल. ही रवसकतेिी भावना एकदा मनात उद भवली, की ती र्ोपववता येत नाही. कलावृत्ती 
जागतृ झालेला कलाकार भाग्यवान खरा. तो आपले देहभान हरपून अत्यानांदाच्या बहेोषीत कलेशी एकरूप 
होतो. ह्या कधी न वनवळणाऱ्या अत्यानांदािा कैफ तुम्ही कधी अनुभववला आहे का? ह्या आनांदाच्या सुरतरूत 
स्वतःिे रूप तुम्हाांला वबम्बभावाने वदसले आहे का? आस्त्मक तेजािे अनुचबब देवखले का? 
 
“िरसकतेचा धागा – 
 
— हाती कसा लागावा, ह्या प्रश्नािी आबाळ करू नका. कोणत्याही कलेच्या शास्त्रीय ज्ञानाववषयी सपासप 
वाटेल वततके वलवहले जाते, पण रवसकता चकवा प्रवतभा ह्याांववषयी साांगताना ‘हा ववषय भावनेिा आहे बरां 
का. भावगम्य वस्तूला तकथ शास्त्रािी मोजमापे लावनू कसे िालेल? ती तोटकीि पडणार,’ असे बोलून 
त्याववषयी फारसे वलवहले जात नाही. कोणतीही कला घ्या. वतच्या भोवती कलातत्त्वाांिे लपेटे आवण वादािी 
घोंगडी फार. दोन्ही कलाकारास बजेारगतीस आणतात. अशा दडपून टाकणाऱ्या घटनाांच्या अांगावर धावनू 
गेले पावहजे. नाही तर मन खच्ची होते; मनाला खुजेपणा येतो. वित्ररिनेच्या दरबारात वकत्येक वळेा प्रवतवष्ठत 
वववध-वनषेधाांिा लोंबाळा फार माजतो, त्या वळेी त्याांच्यावर वनकरािा हल्ला करण्यािे धाडस करून 
कलाके्षत्रात वावरणाऱ्या कलाकाराने ह्या ववषयाला वहकमतीने वनराळी वाट फोडली पावहजे. आपल्या मनािी 
खाण खणून त्या खणतीिा उपसा नेटका केला पावहजे. मनािा कोर्ळा िाांगला मोकळा केला, तरि 
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स्वतःच्या स्वभावािे ज्ञान होऊन कलेिी उांिी गाठता येईल.” सायांकाळच्या सामुदावयक वफरण्यािी माटे-
मास्तराांिी एक सांस्र्ाि होती. ह्या सांस्रे्त काही वशकववले जात नसे; पण वशकता मात्र खूप येई. अशाि एका 
प्रसांगी विेलेले हे वविार त्याांच्याि शब्दाांत वर वदले आहेत. माटे-मास्तराांनी ताकीद केली, तीही मागािीि 
आहे. त्यातून तुम्हाांलाही बोध घेता येईल म्हणून ववस्तार. 
 
‘मकन नव्हरत कशाची रचनता 
 
आनांद अखांवडत होता’. माझा बाळपणीिा काळ सुखािा गेला. आमच्या ‘वृन्दावना’िे छप्पर आमच्यावर 
सावली धरण्यास पुरेसे होते. आवण ही सुगांवधत बहुरांगी सावली इतकी वष ेओलाांडून आजही माझ्या अांगावर 
पडल्यासारखीि आहे. मी ज्या काळासांबांधी बोलत आहे, त्या काळी आमच्या घरी कलाकार, रवसक, 
सावहस्त्यक आवण ववद्वान ह्याांिी केवळ ये-जाि नसे. बालगांधवािे ‘सुजन कसा मन िोरी’, मास्तर कृष्णरावाांिे 
‘मानभांग दाही’, गोचवदरावाांिे पेटीवरील ‘उगीि का कान्ता’, सुखलालिे वफड्ल् वरील ‘मानँूगी न हरवगज 
वदल तुमने वलया है’, गांगाधरबुवा काशीकराांनी रांगववलेले द्रौपदीवस्त्रहरणािे आख्यान व ‘गोचवदा धाव’ अशा 
द्रौपदीच्या आक्रोशातून घातलेली करुणरसािी पाणपोई, विन्तामणराव भानूांच्या प्रविनािी पांगत, आपल्या 
माधुयाने अमृतालाही दूर सारील अशी लक्ष्मणराव पाांगारकराांनी सांतवाणी आवण त्याांनी उधळलेला भक्तीिा 
रांग, हवरभाऊां नी साांवगतलेली उदयभान आवण कमलकुमारी ह्याांिी रोमहषथक कर्ा, इवतहासकार दत्तोपांत 
पारसनीस ह्याांनी वणथन करून साांवगतलेली पणु्यािी सुरतहाल, नकलाकार भोंड्ाांनी पराकोटीच्या 
तन्मयतेने उभे केलेले लोकमान्य वटळक व भालाकार भोपटकर, पांवडत लक्ष्मणशास्त्री लेले ह्याांनी ठेक्यात 
गुणगुणलेली त्याांच्या ‘वतलकाांजली’-मधील ‘तयातुवन उभा पुन्हा वतलक लोकभालावरी’ ही ओळ, सूडाच्या 
भावनेने उभा पेटून जळणारा केशवराव दात्याांिा गणोजी वशके, गणपतराव बोडसाांच्या िेहऱ्यावर वनवाणीच्या 
वनराशते क्षणाधात उमटून जाणारे ‘दुदैवािे दशावतार’, बापूांिे परमवमत्र गणपतराव वभडे ह्याांच्या गळ्यातून 
उतरलेली अण्णा वकलोस्कर, मोरोबा वाघोलीकर व बाळकोबा नाटेकर ह्याांिी गायकी व त्यामुळे डोळ्याांपढेु 
उभी रावहलेली अण्णा वकलोस्कराांिी रांगभमूी, आवण कलापे्रमी पांवडत सातवळेकर व श्रीमांत बाळासाहेब 
औांधकर ह्याांिे मांगल आशीवाद— अशा वकत्येक घरगुती स्वरूपाच्या स्मतृींिी वरात माझ्या नजरेपुढून 
घराणेदार डौलात सतत हलत-डोलत असते. 
 
वरील प्रसांग सोडले, तर घरातील वातावरण गांभीरि असे. मन उन्मनस्क होई. ववमुक्त हसणे, मनमोकळे 
बोलणे घरात होति नसे. बापूदेखील कधी मनमोकळे हसल्यािे मला आठवत नाही; अगदी एकदासुद्धा. 
जाईच्या फुलािेही हास्य कधी िेहऱ्यावर वदसले नाही. तरी तो दुधासारखा स्वच्छ वनमथळ असे. आवण एकदा 
त्याांना रडताना पावहले, — एकदाि. पांिकल्याणी अबलख घोडा. –दोन्ही पुट्ठ्याांवर दोन िके्र, दृष्ट लाग ू
नये म्हणून गळ्यात दोरीत आवळलेला एक िामड्ािा वाकडा-वतकडा तुकडा. घोड्ावर मालकािी र्ाप 
पडली, अांग र्रारले, घोड्ािा उसासा मालकाच्या अांगाला घासून गेला, त्याि क्षणी एक शहार मालकाच्या 
अांगावरून धावला; आवण त्याि क्षणी बापू हरीिा तो एक आवडता घोडा उभा ढासळला. पवथतवशखर ढासळाव े
तसा. तेव्हा हा एवढा जबरदस्त असामी ढसाढसा रडला. कधीकधी असा अबलख घोडा स्मृतींच्या 
वजवकरखान्यातून बाहेर पडतो. 
 
ववनोदािा वारा कायमिा पडलेला राही. गडकरी व अते्र हे ववनोदािे बादशहा अद्याप राज्य करू लागले 
नव्हते. त्यामुळे गदारोळी हास्य कधी कानी पडले नाही. जीवनाकडे िैतन्यमय डोळ्याांनी पाहण्यािी दृष्टी 
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मला वमळाली नाही. जीवनाच्या ववराट स्वरूपािे दशथन घडले नाही. ढगाांिी नौबत झडली, तरी ऐकू आली 
नाही. बाह्य वातावरणाबद्दल वविाराल, तर वनसगािी सोबत नव्हती. प्रफुल्ल सौंदयथ भेटले नाही. 
 
भाडंण लावणाऱ्या सोंगट्या – 
 
— घरी नव्हत्या. इस्स्पटाांिा स्पशथ हाताला झाला नाही. दशावतारी गांवजफा, लगोऱ्या आमच्या दृष्टीस पडल्या 
नाहीत. वातावरण कधी कजाग, भाांडकुदळ नव्हते. सांर् व सुखी जीवनािा प्रवाह अगदी प्रशाांत वाहत होता. 
घरात सुखािी रहदारी िालू होती. पण घरात कोणीि कोणाशी बोलत नसे. हा िमत्कावरकपणा त्या वळेीही, 
आवण नांतर फारि जाणवला. हे जाणवण्यािे एक कारण असू शकेल. तुम्ही कलाकाराांिी िवरते्र िाळलीत, 
तर तुम्हाांला कळून येईल की, बहुसांख्य कलाकाराांना लहानपणी एखाद्या कारावगरीिा नाद असतो. स्व्हलाँ 
ह्यास नकाश ेकरण्यािा, शगाल ह्यास प्रकाशवित्राच्या व्यस्तप्रवतमेवर स्पशथ-सांस्काराने सौंदयथ आणण्यािा, 
िाक ह्यास घरे रांगववण्यािा, रोना ह्यास रांगीत कािेवर विते्र काढण्यािा, आवण लेजे ह्यास वास्तुवशल्पािा 
छांद असल्यािे वदसून येईल. ह्यावशवाय कलाकाराच्या घरी सामान्यतः कोणी-ना-कोणी जवावहऱ्या, सोनार 
अर्वा अन्य कसबी कारागीर असल्यािे आढळेल. आमच्या घरी वडीलधाऱ्या मांडळीत कोणीि कलावांत 
नसल्यामुळे हवामान, पीकपाणी ह्याांवशवाय वनराळे काही कानाांवर पडले नाही. उत्कट मनोववकाराांिा अनुभव 
घेतला, तरि जावणविेा वगे आवण तीव्रता वाढते. सावहत्य, सांगीत आवण कला ह्याांच्या सहवासाति हे शक्य 
होते. कलासक्ती, काव्यपे्रम व सौंदयािी ओढ ह्याांतूनि उत्कट जीवनािा जबाब वमळतो, आवण जीवनािा 
अर्थही कळतो. 
 
‘मनोिथानामगरतनभ रवद्यते’ 
 
र्ोर व्यक्तींच्या िवरत्राभोवती अद भतुरम्य गूढतेिे वालीफ घालण्यािी व ववववध छटाांनी माखलेल्या धुक्यात 
त्याांना गुरफटून, गुांडाळून ठेववण्यािी आदत िवरत्रकाराांना जडली होती. हो! पण ती अगदी प्रारांभीच्या काळी. 
काहीसे तसेि – स्व्हक्टोवरया राणीच्या काळातील धुक्यािा रेशमी शलेा पाांघरलेल्या प्रकाशवित्रातील 
वनसगाप्रमाणे मी सभोवतालच्या धूसर वातावरणात, धुक्याच्या लोंगर-गजऱ्यात गदथ होऊन उभा रावहलो 
होतो, –अगदी उबग येईतो, एकटा उभा-वनढाळ! अशा वळेी कोणािी हुकमी सार्सांगत होत असेल, तर ती 
मनात अल्पकाळ तरांगणाऱ्या अपार्मर्व सोनेरी स्वप्नाांिी. तीि साकड्ाला उभी राहतात. अशा तलम 
स्वप्नाांच्या श्रेणी वतथमानकाळाच्या वकनाऱ्यावर लहडल्या, तोि डोंगरमाथ्यावरील धुकटािा तणावा वढला 
होऊन माळरेषेवर वजकडून-वतकडून वनळे आकाश ओणवले. जणू काय त्या डोंगरराांगाांनीि स्वप्नाांिे रूप 
घेतले होते. मनातील स्वप्ने मनाति मावळली. उगवत्या सूयथवकरणाांनी भरुके, धूसर-अांवजरी डोंगर आकार 
घेऊ लागले. वहरण्यकेशी बनलेली त्याांिी शीषथके आता खडकाळ आवण वनदथय वाटू लागली. पण मनोरर् 
शक्याशक्यतेिा वविार न कवरता कोणत्या उच्च ध्येयामागे लागतील ते साांगता येत नाही. वशवाय, स्वप्नाांच्या 
मागिी धावपळ म्हणजेि जीवन नव्हे का? 
भावरनक उत्कटता आरण एकानत 
 
सांकटाांिे दलवाडे आपल्या मागात आडव ेआले, म्हणजे त्याांिा पवरणाम आपले कलापे्रम आवण त्याववषयीच्या 
सुांदर कल्पना ह्याांवर तर होतोि, पण ववपरीत पवरस्स्र्ती आपणाांस आपल्या ध्येयापासून वांवित कवरते. आपण 
स्वप्रयत्नाने अशी पवरस्स्र्ती अनुकूल करून घेतली पावहजे. प्रवतकूल पवरस्स्र्तीला डाग देण्यािे साहस केले 
पावहजे. खरी गोडी ह्या मानवसक झटापटीति असते. त्याकवरता मानवसक बळ िाांगले कणखर असाव े
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लागते. म्हणजे आपल्या भोगाांवर पाषाण घालण्यािी वजद्द मनात वनमाण होते. माणसाांना ग्रह अनुकूल असाव े
लागतात. तसेि माणसाांनीदेखील ग्रहाांना अनुकूल करून घ्याव ेलागते. एखाद्या डाचळबाच्या फुलाप्रमाणे 
सहज उमलून आपल्या अस्स्तत्वािी जाणीव करून देण्यािी कला व सभोवतालच्या पवरस्स्र्तीशी वमळते-
जुळते घेण्यािी दरोबस्त हुशारी जशी लहान मुलाांच्या वठकाणी असते, तशीि ती कलाकाराजवळही असते. 
‘मला काही घवटकाांिी पूणथ शाांतता द्या, र्ोडा अवधी द्या, मी तुम्हाांला नव्या सृष्टीत नेऊन सोडतो,’ हे एका 
प्रवर्तयश प्रकाशवित्रकारािे उद्जगार प्रवसद्ध आहेत. पण जीवनात हेि वमळणे मुस्ष्कल नाही का? एक वळे 
आववष्काराकवरता लागणारी भावनात्मक उत्कटतेिी उांिी गाठता येईल. पण वतच्याकवरता अवश्य असणारी 
शाांतता आवण काळािी र्ोडी माया आपणाांस पवरस्स्र्तीिी मान मुरगाळूनि साध्य करून घ्यावी लागते. गे्रटा 
गाबो नव्हती का पवरस्स्र्तीवर मात करून अशीि एकान्तवप्रय बनली? आपल्या भवूमकेशी वमत्रभाव 
साधण्याकवरताि ती अशी धीरता पाळीत असेल का? 
 
मूक्च्छभत पडलेला एकानत 
पण एकानतातूनही शब्द उमटतात 
 
पशूांनासुद्धा एकटे-एकटे वाटेल, अशा वरांधा घाटातील वशवर्र घळीमधील वनवबड अरण्यात एकान्त 
अनुभववणाऱ्या समर्ांच्या मुखातून दासबोध वनघाला. तेर्ील शाांत, गांभीर आवण उदात्त देखावा तुम्ही 
पावहलात, तेर्ील भयवभन्न स्तब्धता तुम्ही अनुभवलीत, मौन पाळणारा हा एकान्त अनुभवलात, तर अजूनही 
तुम्हाांला म्हणावसेे वाटेल की, ‘एकान्तें वीण प्रावणयातें बवुद्ध कैिी,’ हे मराठी सारस्वताच्या उस्तादािे बोल 
खास अनुभवािे आहेत. नीरवतेतूनही शब्द उमटतात. ह्यािा आशय परमार्ाने घेऊन िालणार नाही. कारण 
कलाकाराला समाजाशी तुसडेपणाने डाफरून वागता येणार नाही. कलाकाराला एकान्त हवा असतो, पण 
तो आपल्या कलेशी. ह्या ववधानातील ममथ तुम्हाांला उकलावयािे असेल, तर पुढील विन ऐका : “साक्षीला 
कोणी नसते, अशा वळेी मला एकटे वाटू लागले, म्हणजे मी वित्र रांगव ूलागतो.” कलाकाराला काळ्या-
गुडुप एकान्तािी बाधा कधीि स्पशथ करीत नाही! ही एकलेपणािी बाधा दूर करण्याकवरताि श्रीकृष्णाने 
वळूेच्या पोकळ नळीत हळूवार फुकर घातली; आपल्या मनातील सूर उमटवनू स्वतःला आवण वव्ाला 
नादमुग्ध केले! 
 
घरच्या कोणािा उपसगथ असो वा नसो, सहानुभवूतशून्य वागणुकीमुळे मनािे आढे मोडून पडते. मनीिा सल 
उणा करणारे कोणी नसले, की मन खस्त होते. स्नेहािे वदव ेवमणवमण करू लागले, की आपल्या ध्येयावरिी 
श्रद्धा बळकट करणे आवश्यक ठरते. आपल्या ध्येयमागात कोणािी सार् नाही, ह्यािी जाणीव नेहमीि 
ववदारक असते. ह्यातून वैफल्यावशवाय दुसरा कोणताि वविार मनात येत नाही. मनास वैफल्य ग्रासून 
टावकते, आवण आपले मनोगत व्यक्त करण्यास कोणी नाही, ह्या भावनेने आशिेे सारे लाग तुटून मन सैरभरै 
होते. खांतावते. आपला मागथ इतराांच्यापेक्षा वभन्न आहे, त्यावर आपली वनताांत श्रद्धा आहे, अशी उत्कट जाणीव 
असेल, तर ह्या मानवसक सांघषातूनि नववनर्ममतीिी वठणगी पडून स्वतांत्र वनर्ममतीिा धुमारा का फुटू नये? 
 
‘पतंग आकलगी दीपकळी’ 
 
कलाकारािी आपल्या ध्येयावर अव्यवभिारी वनष्ठा पावहजे. पतीवर पे्रम करणाऱ्या ‘एकि प्याल्या’तील 
चसधूप्रमाणे आपल्या ध्येयावर पे्रम केले पावहजे. पे्रमाने तरथ झालेला राचत्रिर पतांग दीपकवलकेवर विमण्या 
पांखाांनी झडपा घालून वतला िुांबण्यािा हव्यास धरून जसा अांगे जळतो, त्याप्रमाणे आपल्या ध्येयावर पे्रम 
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असले, तर नाडले जाण्यािी भावना मूळ धरण्यापूवीि नष्ट होईल. ‘काजवा आकाशातील तारकेवर मुजोर 
प्रीती कवरतो, पण एक-ना-एक वदवस ती भेटेल की नाही, ह्यािी त्याच्या ध्येयवादी मनाला सुतराम खांत 
नसते. ‘केवळ पे्रमसाफल्यािी ओढ’, असे आमिे मराठीिे प्राध्यापक लक्ष्मणशास्त्री लेले, आांग्लकवी शलेी 
ह्याच्या शब्दाांत साांगत असत. आपल्या कलाकृतीवर कलाकार वकती उत्कट पे्रम कवरतो, हे शब्दातीत असले, 
तरी वित्रकार टनथर ह्याच्या कृतीवरून त्यातील उत्कटतेिा अनुभव घेता येईल. वित्राांिा वललाव ज्या 
वठकाणी िालू असेल, तेरे् टनथरिा जीव घोटाळत राही. आवण तो स्वतःच्या वित्राांना त्याला पूवी वमळालेल्या 
चकमतीपेक्षा अवधक चकमत देऊन त्याांिी भलावण करी. ह्यािे कारण वविावरले की, त्याच्या डोळ्याांतील 
ज्योती हषाने सजीव होत. त्यािे डोळे साांगत, ‘ती माझी मुलां ि आहेत.’ मायकेलेन्जेलो अवववावहत 
रावहल्याबद्दल खांत वाटलेल्या एका वमत्राला त्याने वदलेले उत्तर असेि सच्च्या कलावांताला शोभनू वदसणारे 
आहे. “माझी पत्नी माझ्या कलाकृतींमधून मला सतत पे्ररणा देत असते; आवण त्यामुळेि मी सतत प्रयत्नशील 
आहे. झगडत आहे. माझ्या कलाकृतींमधूनि मी वजवांत राहीन.” ‘जीववतां मे वद्वतीयम्’. 
 
‘घट भिा रशगोरशग’ 
 
ध्येयाववषयी आपला जो उन्माद असतो, त्या उन्मादामुळेि आपल्या हातून लहान-मोठा पराक्रम घडण्यािा 
सांभव असतो. वरील वविारातून एक नवा उत्साह वमळून जीवनात अपयश आले, तरी त्यािी भीती वाटत 
नाही. आपली ध्येयसाधना अपुरी रावहली, म्हणून काय झाले? अपूणथतेतदेखील सौंदयथ साठववलेले असते. 
एका आनांदाच्या क्षणी कवीला जीवनातील मानवी सुखे कलां वकत वाटली, अपूणथ वाटली, आवण वरील 
उद्जगार अवसात बाहेर पडले. कवी होते भास्कर रामिांद्र ताांबे. 
 
अपूणभतेतही अपूवाई 
 
ह्या अपूवथ अपूणथतेमुळेि कलाकृतींना अवद्वतीयत्व येते. ह्या अपूवाईच्या फलभारानेि त्या लवतात. ह्यािा अर्थ 
जीवनात अपूणथता आहे; आवण कलाकृती ही कलाकाराच्या जीवनािी कहाणी आहे. कलाकृती खऱ्या अर्ाने 
पवरपूणथ झाली आहे, असे कधीि घडत नाही. कारण कलेिा जन्म कलाकाराच्या मानवसक अतृप्ततेति होतो. 
‘कलाकृती पूणथ करण्याच्या बाबतीत मी आजन्म पराभवि पत्कवरला आहे’, हे वित्रकार सेझानिे शब्द आवण 
‘कलाकृती पवरपूणथ झाली, की त्या पवरपूणथतेति कलेिा अांत योवजलेला असतो’, हे एका विनी साधूिे विन 
ही दोन्ही लक्ष्यात ठेवण्यासारखी आहेत. मानवी जीवनात साऱ्याि गोष्टी आपल्याला हव्या आहेत तशाि 
नेहमी घडत नाहीत, हा मानवी जीवनातील एक उच्च वविार कलाकाराने सतत प्रमाण मावनला पावहजे. राम 
गणेश गडकरी ह्याांिी ‘महाराष्रगीत ‘ही कववता, आवण ‘राजसांन्यास’ हे नाटक अशा वकत्येक कलाकृती 
अपूणथि आहेत. हवरभाऊ आपटे ह्याांच्या ‘सूयथग्रहण’, ‘मध्यान्ह’ अशा वकत्येक कादांबऱ्या अपूणथि नाहीत का? 
सुप्रवसद्ध फ्लॉरेन्टाइन वित्रकार वलओनादो दा ववन्िी (१४५२–१५१९) ह्याच्या बहुतेक कलाकृती 
अपूणावस्रे्ति आहेत. कल्पनारम्य वातावरणात तो आपल्या प्रिांड प्रवतभाशक्तीच्या जोरावर अशा भव्य 
प्रवतमा उभ्या करी की, त्या कलाकृती आपल्या प्रवतभेबरहुकूम उभ्या करणे त्याच्या कुशल हातालादेखील 
कधीि शक्य झाले नाही. रोदँ ह्या वशल्पकाराच्या कलाकृतींमधून तर वशल्पाांतील, मूळ अवस्रे्त सोडून 
वदलेल्या अर्वा वशलाखांडाच्या असांस्कावरत पृष्ठभागाांनीि कलाकृतीिी शोभा वद्वगुवणत केली आहे. मानवी 
जीवनातील अपूणथत्व हा तर बालकवींच्या काव्यािा प्रधान ववषय आहे. सूिक अशा अपुऱ्या वाक्याांनीि 
पे्रवमकाांना एकमेकाांिी पूणथ मावहती होते ना? पूणथतेकडे खेिून नेणाऱ्या प्रयत्नाांिी धुांदी अपूणथतेतूनि वनमाण 
होते ना? अण्णा वकलोस्कराांिे शाकुां तल हे अपूणथ नाटकि पे्रक्षकाांनी प्रर्म पावहले, ‘कववतादेवीिा ववलास’ 
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म्हणून गौरववत झालेल्या कावलदासाने आपले ‘कुमारसांभव’ हे काव्य अपूणथि टावकले. जगन्नार्ािा 
‘रसगांगाधर’ अपूणथि आहे ना? मानवी कलाकृतीि केवळ अधुऱ्या असतात, असे नाही. ववधात्यानेदेखील 
वनमाण केलेल्या वकत्येक कृती अपऱु्या वाटतात. वनसगातील सौंदयथही अपूणथि नाही का? हे अपूणथत्व पूणथ 
करण्याकवरताि ववधात्याने मानवािी वनर्ममती करून त्याच्या ठायी सजथक शक्तीिी योजना केली आहे, आवण 
ह्या सजथक शक्तीति मानवािा पुरुषार्थ आहे, की जीमुळेि कलाकारािे अस्स्तत्व खरोखर वत्रवार धन्य होते. 
 
कलेतील ‘ग–म–भ–न’ 
 
मला वशक्षण वमळाले, मजवर उच्च सांस्कार झाले, पण श्रीगणेशाच्या पवहल्या सात-अक्षरी धड्ाबरोबरि 
परीक्षाांिा जांजाळ सुरू झाला. ‘एका कोवळयाने’ उांि जागी बाांधलेल्या जाळ्यातून पाय मोकळे होतात-न-
होतात, तोि तै्ररावशक आवण पांिरावशक ह्याांनी मनात गोंधळ उडवनू वदला. इवतहासाऱ्या सनावळ्या, 
भगूोलातील प्रवसद्ध स्र्ळे करांटलक्षणे आवण सांस्कृतामधील समासिक्र, कावरका, रूपावली ह्याांच्या 
घोकां पट्टीति मन गुांतून रावहले. तोि इवतहास, तोि भगूोल. शके्स् वपअरच्या ‘हॅम्लेट’मधील राजपुत्र िांद्रसेन 
ह्यािे वडे खरे की खोटे, मवल्लकेवर त्यािे खरे पे्रम होते का, अशाांसारख्या प्रश्नाांिे नक्की उत्तर कोणी वदले 
नसल्याने अशा प्रश्नाांच्या िक्रीवादळात सापडून मन त्या राजपुत्रासारखेि कोल्हाळले. शालेय वशक्षणाच्या 
प्रारांभापासून महाववद्यालयीन वशक्षणक्रम सांपेपयिंत कलेतील ‘ग–म–भ–न’िी तोंडओळखदेखील झाली 
नाही. हेही दुःख अद्याप वठय्या देऊनि आहे. 
 
ज्यायोगे मन हेलावता-हेलावता मानससरोवर भावरसाांच्या लाटाांनी वहसळून-वघसळून वादळे उठू लागतील 
व बलशाली व्यस्क्तत्व ववकवसत होईल, असे वशक्षण वमळाले नाही. केवळ पसु्तकी मागाने व पवढकपणाने 
भावनासुलभता कशी सांपादन कवरता येईल? ती भावसुलभतेिी सांपादणी सभोवतालच्या खऱ्याखुऱ्या 
जीवनातूनि प्राप्त करून घेतली पावहजे. हा दोष सवथस्वी वशक्षणपद्धतीिा नसेलही, पण कला आवण ववज्ञान 
ह्याांमध्ये उभी असलेली ही चसधुदुगािी सलाबत अभेद्य तटबांदी एखादी आगरकरी मुलुखमदैान डागल्याववना 
चकवा ववष्णुशास्त्र्याांिा सुरुां ग लागल्यावशवाय कशी ढासळणार? 
 
पण कलेच्या सांदभात हा काळ त्या वळेी वनष्फळ वाटला, तरी ह्या वशक्षणािा उपयोग मी पश्चात केला, तो 
शास्त्रीय ज्ञानािा फायदा उठववण्याकवरताि. ह्या ववषयावरील अनेक ग्रांर् आवण रसग्रहणात्मक टीकालेख 
मला वािता आले. कलातत्त्वाच्या प्रणालींिा मी अभ्यास केला. मन कातर करून टाकतील असे वादातील 
आडाखे आवण शास्त्रविने ह्याांिा पवरिय झाला. ववख्यात आलेख्यकाराांच्या कलाकृती अभ्यावसल्या. 
खडकातील फूल 
 
धमथके्षत्राप्रमाणेि कलेच्या प्राांतातदेखील ‘कलाकृती म्हणजे खडकाांत उमललेले फूल आवण वतिे शरीर 
म्हणजे वतला शून्यातून वमळालेले आकारमान,’ अशा वकत्येक आकषथक आप्तवाक्याांना भलतीि महती प्राप्त 
होते; – त्याांिी ओळख करून घेतली. अवभजात कलाकृती आवण वदग्दशथकाांिी कलात्मक अस्स्मता लाभलेले 
वित्रपट पाहण्यािी ओढ मनात उत्पन्न झाली. आवण त्या वळेी नाही, तरी नांतर पावहलेही. माझ्या 
महाववद्यालयीन वशक्षणािा कलासाधनेत ताांवत्रक ज्ञान वमळववण्याकवरता मला वनवश्चत उपयोग झाला, हे 
मान्य कवरताना आज असा वविार मनात येतो की, माझा ऐस्च्छक ववषय तत्त्वज्ञान असता, तर माझे लेखन 
अवधक सुबोध झाले असते का, रसायनशास्त्रािा पदवीधर झालो असतो, तर शास्त्रािा आधार असलेल्या ह्या 
माध्यमाच्या तांत्रािी उकल अवधक सोपी झाली असती का? ही सांशयरत्नमाला अशीि लाांबवावी वततकी 
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लाांबेल. पण जे घडले ते अगदी अनाहूतपणे सहजी घडले आहे. म्हणून ज्ञानदेवाांनी काव्यात वनरूवपलेल्या 
ह्या ववषयािी तुकाराममहाराजाांच्या मऱ्हाटमोळ्या शब्दाांति पूती कवरतो : 
 

उदका नेलें  रतकडे जावें । केलें  तैसें सहज व्हावें 
मोहिी, कादंा, ऊस । एक वाफा रभन्न िस 
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२. मी का रलरहलं 
 

 
खेळणीववक्याच्या मनोवयापाराांतून उत्स्फूतृपणे वनमाण झालेली हातापायाांची हालचाल आवण 

सभोवतालच्या सृष्टीचे वयापार एका लयीत चालले होते. तीतून पावलोपावली, हातोहाती अनेक अनोख्या 
कलाकृती जन्म घेत होत्या. 

 
एक लहानपणिी आठवण : पुण्यापासून सुमारे िाळीस वकलोमीटर अांतरावर असलेल्या यवत गावच्या 

एका खेळणीववक्यािी. गोष्ट पुण्यातलीि आहे, आवण बऱ्याि वषांपूवीिी आहे. ‘ये वखलौने मैं खुद बनाता हँू’ 
असे तोंडाने म्हणत एक बुड् ढा रोज सायांकाळी वकत्येक वदवस नेमस्तपणे आमच्या दारावरून जाई, आवण 
प्रत्येक वळेी मनाला एक नव ेिैतन्य पुरवी. वातावरण वित्रमय करी. ह्या माजी सैवनकाच्या दुबाही जमलेली 
बालसेना सवथ पवरसर प्रफुवल्लत करी. ‘मैंने खुद बनाये हैं’ हा नववनर्ममतीिा घोष अवकाशात घुमत राही. आवण 
अनांतात भरलेली ही प्रस्फुट घोषणा अद्याप माझ्या कानात घुमत रावहली आहे. ‘बच्चोंके रलए’, मैं खुद बनाता 
हूूँ’,.............. मैंने अपने हाथोंसे बनाये हैं’, ‘मैंने खुद बनाये हैं’.............. ‘बच्चोंके रलए खेल’ ह्या 
शब्दाांबरोबरि त्याच्या व्यस्क्तत्वािे हास्य त्यािा िेहरा उजळून टाकी. त्यात िह्माांडघटी भरलेल्या स्वानांदािी 
पवरपूती असे. तो पनु्हापुन्हा साांगे, ‘ही खेळणी मी बनववली आहेत.’ आवण प्रत्येक वळेी हा कल्पाांतीही न 
सरणारा वनभळे आनांद त्यािा िेहरा नव्याने झळाळून टाकी. जणू काय ह्या दृश्यात नववनर्ममतीच्या कल्पनेला 
मूतथ स्वरूपि वमळाले होते. आववष्काराच्या अांतगथत ओढीतून आपल्या भावना व्यक्त करण्याच्या प्रयत्नात 
आपल्या खास व्यस्क्तगत शलैीतून त्याने आपल्या भावनेला वदलेले दृश्य स्वरूप म्हणजेि ही खेळणी. तीस-
िाळीस वष ेझाली, तरी आनांदाला आनांद व्हावा, असे हे वित्र आवण हा नववनर्ममवतकार माझ्या डोळ्याांसमोर 
कायम आहे. 
 
देखणी िरसकता, मुग्ध आनंद 
 
आणखी एक अशीि आठवण : सवथ काही पुन्हा-पनु्हा आठवते. अगदी जसेच्या तसे! आठवणी मनात घुमत 
राहतात. ‘उवगि का कान्ता’ ह्या पदािे स्वर कानाांवर आले, म्हणून वदवाणखान्यात डोकावलो, तोि 
हामोवनयममधून वनघणाऱ्या गोड स्वराांशी स्पधा करणारे गोडमधुर हास्य व पेटीवर अलगद पडणाऱ्या 
िाांदण्याांच्या बोटाांनी वनमाण केलेले लास्य दृष्टीस पडले. हुरहूर लावणारा स्पशथ. केवळ मनोज्ञ सौंदयथ 
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सभोवतालच्या पवरसरात भरून झांकारत रावहल्यािे मला अद्याप आठवते. स्वराांच्या रोषणाईने सारा 
वदवाणखाना उजळून वनघाला होता; अमृतधाराांिा उत्कषथ झरत होता आवण वादनातून वझरपणारी ती 
अांतःपे्ररणा आवण सांगीतजन्य प्रसन्नता आजही मनात साठून रावहली आहे; आवण जुन्या वस्त्राच्या घडीत 
कोंदाटलेल्या सुगांधाप्रमाणे ती प्रसन्नता अवधक मोहकही झाली आहे. जादूगार होते – गोचवद सदावशव टेंब.े 
त्याांच्या प्रफुल्ल डोळ्याांतून ओसांडणारा हा नववनर्ममतीिा शा्त आनांद शब्दातीत असला, तरी मी तो आनांद 
तन्मयतेने सतत डोळ्याांपढेु वागवीत आहे. त्या देखण्या रवसकतेिे आवण मुग्ध आनांदािे वणथन शब्दाांिा मोठा 
गगथशा माजवनू कवरता आले नाही, तरी अशा ओल्या आठवणींच्या राांगा मनात उभ्या असतात, त्या मोडता 
मोडत नाहीत. 
 
उनमरनयेचे लावण्य 
 
कधीकधी मनाला शाांतता लाभली, की सभोवताली गुग्गुळािा धूप दरवळतो, वाद्यवृांद ऐकू येतो, लयीिा 
वदमाख जाणव ूलागतो, ‘पुष्पपराग सुगांवधत’ अशा गांधवथगीतलहरी पसरू लागतात. भावनाांनी ओल्याचिब 
झालेल्या करुणस्वराांिी बरसात होते, आवण अपार्मर्व स्वर राजहांसािे राजसवाणे रूप घेतात. तेजाच्या वदव्य 
शलाकेने पवरसर भरून प्रशाांततेिी साांगता होते, आवण मनात येऊन जाते की, कुां डवलनी जागृत झाल्यािी 
तर ही अवस्र्ा नसेल? ह्या ववश्रब्ध वातावरणात मन एकवटले, म्हणजे जीवनातील सुखदुःखाांच्या 
धावपळीमधील फोलपणा तीव्रतेने जाणवतो, मनातील वायफळ वविार साांडून जातात, आवण विरांतन अशा 
सत्यावर आपले मन कें वद्रत होते; विरांतन सत्यािा साक्षात्कार घडतो. सत्याला साक्षात्कारािा मवहमा 
विकटववण्यािा माझा मानस नसला, तरी कलात्मक अनुभतूी –भावनात्मक अनुभतूी – हाही एक 
साक्षात्कारि आहे, एक अलौवकक मानवसक अनुभतूी आहे, एक प्रवतमान आहे, ही गोष्ट मनाला िाांगली 
पटवनू वदली पावहजे. सौंदयाच्या अशा आल्हादकारक वातावरणात आपल्या व्यस्क्तगत दृवष्टकोणातून नव्या 
जागेत अव्यक्त स्वरूपात ‘वदव्य आकृती’ कलाकार आपल्या मनासमोर उभी कवरतो, ह्यािी तर ही जाणीव 
नसेल ना, असे आजही वकत्येक वळेा माझ्या मनात येते. हेि आभावसक आकार कलाकृतीमधून आभावसक 
जागेिी रिना उभी कवरतात. इतकेि काय, पण कलाकृती आपल्याबरोबरि आपले वातावरणही घेऊन येत 
असतात. तुळस म्हणजे सन्ताांिी सावली. ती कुश्चळ भमूीवर उगवली, तरी सोज्ज्वळता बरोबर घेऊन येते, 
अवती-भोवती पववत्र वातावरण वनमाण होते, आवण एक आगळी धुांदी िढते. नववनर्ममतीला पोषक असे वदव्य 
वातावरणही कलाकाराच्या मनातील ऊमी जागतृ कवरतात. म्हणूनि कलाकृती म्हणजे एक दृवष्टभ्रम आहे 
असे म्हणतात. जीव-ववज्ञानशास्त्रात वतला असतेपण नसते! 
 
कलेचे अपािपण 
 
आपण मुग्ध, हृदयांगम अशा कलाकृतीशी तल्लीन होतो. वतच्यातून वझणकारणारा आनांद हेि कलावांताच्या 
दृष्टीने वव्ातील वनखळ सत्य नाही का, असा प्रश्न माझ्या मनाने वविावरला, की तोि प्रश्न मी आपल्या 
मनाला वविोवरतो आवण उत्तर आले नाही, की हळुवट स्वरात तोि प्रश्न पनु्हा वविावरतो. 
 
प्रकाशवित्रणकलेत प्रवीण होऊ पाहणाऱ्या प्रत्येक कलाकाराला ह्या प्रश्नािे उत्तर हव ेअसते. म्हणनू सांवदग्ध 
का होईना, उत्तर आलेि पावहजे, म्हणून तो मनाशी हट्ट धवरतो. पण हे गूढ रहस्य स्पष्ट करणे अवधक कठीण 
वाटू लागते. कारण ह्या कलासौंदयाच्या सागराला पार नाही; आवण वस्तुजातामधील सौंदयािा शोध ही तर 
एक न सांपणारी कर्ा आहे. आज जे गवसले, त्याहीपेक्षा अवधक मौल्यवान सौंदयथ अद्याप हाती लागावयािे 
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आहे, अशीि कलाकारािी मनोमय समजूत असते. सौंदयािा कसून शोध करीत असतानादेखील आपण 
यशािा अखेरिा टप्पा गाठला, हरपले श्रये सापडले, असा वदमाख त्याला कधीि वमरववता येत नाही. कलेिा 
अबलख घोडा वकतीही दामटला, तरी साफल्यािे समाधान होऊन कलाकार हुश्श करीत, ‘मी तृप्त आहे, मी 
कृतार्थ आहे’, असे म्हणत बसल्यािा देखावा कधीि वदसणार नाही. एकामागून एक नववनर्ममतीच्या ऊमी येत 
असतात, नवा आनांद प्रतीत होत असतो, आवण हा क्रम अव्याहत िालूि राहतो. कलाकाराच्या मनातील 
विरकालीन आशतूेन वनमाण होणारी वदलखुशी त्याला िह्मानांदाकडे ओढून नेत असते. पण कलाके्षत्रात 
िह्मानांदािे भरतवाक्य कधीि वलवहले जात नाही. कारण कलेच्या सांदभात वतला वनःसांदेह सुवनवश्चतपणा 
प्राप्त होणे दुलथभ असते. म्हणून कलाकारािे श्रम अखांड िालूि राहतात. तो गूढ, सान्त सत्याशी झगडताना 
र्कत नाही, श्रमी होत नाही; गूढ रम्यतेच्या प्रकाशाने त्यािी दृष्टी वदपत नाही. हा अगदी आगळा-वगेळा 
आनांद आज उद्योगप्रगतीने प्रकाशवित्रकाराांच्यापासून सक्तीने वहरावनू घेतला आहे, असे म्हणता येईल. 
 
प्रकाशरचत्रणप्ररक्रयेचा कुलअखत्याि — 
 
— कलाकाराकडे सोपववलेला असे. प्रकाशवित्रणाला प्रारांभ झाला, त्या काळी प्रवाही रसायनाांिे रोगण 
स्वतःि कािेवर िढवनू वतच्यावर सांस्कार करणे, अस्फुट प्रवतमेिा आववष्कार कवरताना रसायनाने बोटे 
काळीवनळी करून घेणे, प्रवक्रयेिा वभजलेला सारा गुांता सोडववणे – हे सवथ वमळून कामािी धूम असे. आवण 
ईर्रिा मोहक-मवदर गांध घेतघेत अर्पासून इवतपयिंत सवथ प्रवक्रया एकटा कशी पूणथ करीत असेल कोण 
जाणे! प्रकाशवित्रकत्री ज्यवूलआ मागारेट कॅमेरॉन ही तर मूर्मतमांत अवणथनीय अशी सस्त्क्रयाि होती. पण हे 
सवथ सव्यापसव्य प्रकाशवित्रकाराला िटािटा, झटून-झोंबून एकयालाि कराव ेलागे. तोही ह्या राबणकुीला 
ताठ उभा असे. त्यामुळे कला व कलाकार ह्याांच्यात ही प्रवक्रयाि सामरस्य भोगवीत असे. ह्या प्रवक्रयेत दुसऱ्या 
कोणािा हात नसे, हे आजच्या प्रकाशवित्रकाराच्या गावीही असणे शक्य नाही. ‘हे सारे मी एकयानेि केले 
आहे. हे उत्तरफल माझ्या एकयाच्याि श्रमािे आहे’, ह्याति भाराक्रान्त झालेला प्रकाशवित्रकार कष्टाने, 
पे्रमाने वमळालेला हा आनांद सतत उपभोगीत असे. 
 
आत्मप्रत्ययाचा उनमाद 
 
प्रकाशवित्रण-माध्यमातून वनमाण झालेल्या छाया-प्रकाशाच्या स्वरमालेत पनुःप्रत्ययािा अववनाशी आनांद 
देण्यािे सामथ्यथ खविति आहे, आवण हाि नववनर्ममतीिा आनांद मी साके्षपे प्राप्त करून घेतला आहे. ह्याि 
विरांतन आनांदातील स्वारस्य इतराांच्या अनुभवाला आणनू देण्याच्या हेतूने मी त्यािा अनुकार शब्दाांनी करीत 
आहे. हा आनांद पारमार्मर्क साक्षात्काराप्रमाणे एकानेि अनुभववण्यािे भाांडवल नाही; तो सवथ 
रवसकाांच्याकवरता आहे. ह्या पुनःप्रत्ययाच्या उन्मादकारी आनांदाला स्वानुभवािे अवधष्ठान आहे. वशवाय, 
आत्मवनरीक्षण करीत असताना कल्पनावव्ातील ज्या प्रत्ययकारी अनुभवाांनी माझ्या अांतःकरणाला स्पशथ 
केला, त्याांिी शक्ती ह्या वनवदेनातील शब्दाांच्या मागे अनन्यभाव ेउभी आहे. ते अनुभव अनुसांगािे एक वठकाण 
बनले आहे. 
 
 
 
प्राप्तारन दुुःखानयरप दण्डकेिु संरचनत्यमानारन सुखानयभूवन् ॥ 
 



 

 

अनुक्रम 

वित्तात खोल रुजलेल्या भावना आवण स्मृतीतून नष्ट होत िाललेले प्रसांग पुन्हा परतवनू आणाव े लागत 
आहेत. काळाच्या सोसायात उडून गेलेल्या त्या आठवणींिी पुनरावतृ्ती होत असताना त्याांतील पूवीिा 
अवनवश्चतपणा नाहीसा झाल्यामुळे बहुतेक स्मृती आता कायमच्या सुखद झाल्या आहेत. दुःखेही देखणी वदसू 
लागली आहेत. गतदुःखाच्या आठवणींपासून आपणाांस जो अनुभव वमळतो, तो ववलक्षण सुखािाि असतो 
ना? रूसो एके वठकाणी म्हणतो की, ‘जुन्या आठवणी म्हातारपणी मनुष्याला नेटाने, मोठ्या ताकदीने उभे 
कवरतात, दुःखािे साांत्वन करून वित्तवृत्ती फुलववतात आवण अवधक म्हणजे त्यापासून कलाकाराला शुद्ध-
सावत्त्वक आनांदािा लाभ होतो.’ दाशरवर्राम व सीतामाई ह्याांना दण्डकारण्यात प्राप्त झालेल्या दुःखाांिी 
आठवणदेखील नांतर त्याांना सुखकारक होऊ लागली. 
 
केवळ जुन्या इवतहासािी उजळणी करणे चकवा तांत्रशास्त्र आवण रसायने ह्याांिी कोष्ठके देणे, व्यवहारोपयोगी 
वहशबेी आडाखे देणे वा तांत्रािी इतर सोंगे साांगणे ह्या ववषयाांना येरे् स्र्ळ वदलेले नाही. तांत्रशास्त्र आवण 
रसायने ह्याांिी कोष्ठके कलावनर्ममतीस आवश्यक नाहीत. त्यािी पारायणे करून कलाकार मात्र रकमेस येतो. 
एखादी गोष्ट अवतशयोक्तीने साांवगतली, की ती श्रदे्धय बनते, म्हणून तो मुद्दा पटवनू देण्याकवरता आपण 
अवतशयोक्तीिी खुशमस्करी कवरतो. तसेि र्ोडे फुगवनू साांगतो की, अवभजात कलाकाराला ही तांत्रािी 
वतस्मारखानी परवडत नाही. 
 
उपयोरजत कला आरण तंत्र 
 
ज्या वळेी व्यावहावरक के्षत्रात उपयोवगत कला म्हणून प्रकाशवित्रण-प्रवक्रया राबववली जाते, त्या वळेी मात्र 
ह्या प्रवक्रयेतील तांत्राच्या ववववधतेिा आवण तांत्र-पाांवडत्यािा फार उपयोग होतो; सबब तांत्रािी काकळूत करावी 
लागते. आवण मावहतगारीने रसायनशास्त्रातील सूत्राांिी गुांतागुांत सहज उलगडते. सवयीने सूते्र पाठ होतात, 
आलेख वािता येऊ लागतात. ह्याला र्ोडी काळािी सवलत लागते. पण तेवढ्याने कलादृष्टीिी नजर वनमथळ 
कशी होणार आवण रवसकतेिा धागा तरी हाती कसा लागणार? जीवनातील सांगीत कसे ऐकणार? 
 
ज्ञानाचा अनवय 
 
प्रकाशवित्रण-कलेिे तांत्र सूत्ररूपाने अनेक ग्रांर्ाांतून ववशद केले आहे. अशा मोठमोठ्या वफरांगी ग्रांर्ाांिा िळर्ा 
मोठा आहे आवण हे सारे ग्रांर् भेवडावण्यास पुरेही पडतात! तांत्र वािले जाते, पण नुसता त्यािा पाढा वािनू 
भागत नाही. आपण ते वाितो, त्या वळेी व्याकरण कळते. त्यातील ऱ्हस्वदीघथ कळते; पण त्या ज्ञानािा 
खुलासा होत नाही; अन्वय लागत नाही. तांत्राला धरून तुम्ही सराव सुरू केला, म्हणजेि त्यातील खराखुरा 
अर्थ कळतो. तुम्ही प्रत्यक्ष कृती करून पावहली, सूत्रािा वापर केला, म्हणजेि ती वािलेली सूत्रविने वजवांत 
होतात; त्याांिा मेळ आपल्या भावनाांशी व त्या क्षणीच्या भावनात्मक अनुभतूीशी बसतो का, ह्यािा अांदाज अर्वा 
ताळा म्हणजेि व्यस्क्तगत तांत्र हा वविार कलाकाराच्या मनात स्स्र्र होणे अत्यावश्यक आहे; मग तो 
कलाकार कोणत्याही कलेिा साधक असो. 
 
 
प्रकाशरचत्रण – 
 
जुने तंत्रज्ञान आरण ग्राक्नथक रवद्या 



 

 

अनुक्रम 

 
बजरांग उस्तादाप्रमाणे एखादा ‘दादुला’ काठावर बसून जुन्या परांपरेतील जुनेपुराणे डाव-पेि व तोडगे-
ताडगे साांगत वाळक्या हाडातील तेज प्रकट करीत रावहला, तर प्रगतीिा टप्पा कधीि गाठता येत नाही. 
आपल्या जुन्या भाांडवलात नव्या तांत्रज्ञानािी भर घालावी लागते. नव्याजुन्यािी घडामोड होताना र्ोडीबहुत 
मोडतोडही होते. पण जुने वविार मुरगळले गेले आवण प्रस्र्ावपत वसद्धाांत डळमळून कोसळू लागले, तर दुःख 
करण्यािे कारण काय, आवण दुःख तरी कशािे? कलेच्या सांदभात तर ग्रास्न्र्क ववदे्यला विकटून राहताि 
येत नाही. कारण आपल्या कलाकृतीिी हवलेी ज्याांवर वनर्मववाद उभी करावी, असे कोणतेि खास वनयम 
मुळाति कलाशास्त्रात घालून वदलेले नाहीत. ह्या के्षत्रात ना कोणास गैरराबता, ना मनाई; नववनर्ममतीकवरता 
उत्सुक असलेल्या कोणाही कलाकारास हे असुदे मदैान सदैव मोकळे असते. 
 
वनसगथ वनमथयाद असला, तरी कलाकृतीत आपण त्यास आखीव मयादा घालतो. तसेि, आपल्या 
आववष्कारातील बांडखोरीला काही वशस्त लावनू काबूत ठेववले पावहजे, हे वित्रकार वपकासो ह्याने 
साांवगतलेले सूत्र नवकलाकाराांना दुलथ वक्षत कवरता येणार नाही. ह्यातील शा्त सौंदयथ रवींद्रनार्ाांनी 
सूत्रभाषेने अवधक वनरुते केले आहे : “झाडाला मुळाांिी बांधने आहेत ना? ती झाडाांना जवमनीशी घट्ट बाांधून 
ठेववतात, म्हणून झाडे उांि जातात. नदीला तीराांिे बांधन असते, आवण सतारीला बांधन असते ताराांिे.” 
 
कला हा भावनेिा ववषय आहे, आवण त्याववषयीि मी वलहीत आहे. मी का वलवहले ह्या प्रश्नािे समाधान, 
दुसरे-वतसरे उत्तर काय असणार? ते अस्स्तपक्षी, म्हणजे मनःप्रवृत्तीिा आवगे आवण आवशे, असेि उत्तर द्याव े
लागेल. प्रकृतीनेि मी ह्या कायाला प्रवृत्त झालो. भगवान श्रीकृष्णाने ‘प्रकृवतस्त्वाां वनयोक्ष्यवत’ ह्या गीतेतील 
विनात हेि साांवगतले आहे. आवण आश्चयथ हे की, मी जो-जो वलहू लागलो, तो-तो ह्या खांगरी ववषयािे खग्रास 
ग्रहण हळूहळू सुटू लागले. 
 
हा रसद्ातंरूप गं्रथ नाही – 
 
– तांत्रशास्त्रािे गूढवनगूढ मवर्त साांगणारा हा वनणथयग्रांर्ही नाही. तांत्रशास्त्र आवण दृक-प्रत्ययशास्त्र ही 
आववष्कारािी साधने आहेत. ह्या दृष्टीनेि त्याांिा वनपट उल्लेख करून ह्या शास्त्राांिी तोंडओळख करून वदली 
आहे. ह्यात स्वानुभवािे सूर आहेत. प्रत्यक्ष कृतीिा चकवा आिारसांवहतेिा प्रस्र्ावपत शास्त्रीय तत्त्वाांशी मेळ 
घालीत असताना आलेल्या अनुभवाांिी, स्वतःच्या कलासाधनेमागील प्रयत्नाांिी आवण त्याांत वमळालेल्या 
यशािी विवकत्सा स्वतः ज्या-त्या कलाकारानेि करावयास हवी. कलाकाराच्या मनोववकासािा आलेख 
कलाकारानेि रेखाटला पावहजे. कलाकाराच्या मनातील कमनीय वाांवछत, की जे प्रत्यक्षात उतरावयास 
पावहजे होते, पण जे प्रवतकूल पवरस्स्र्तीमुळे प्रत्यक्षात उभे ठाकले नाही, त्याच्याशी झोंबणे दुसऱ्या कोणास 
कसे शक्य आहे? आवण दुसऱ्याने झुांज देऊन हे झोंबट कसे सुटणार? त्यािे त्याला ते आपैस उमजू शकेल. 
व्यक्तीच्या मनातील भावनेिा उदे्रक, त्याच्या कृतीमागील पे्ररणा आवण त्याांिे रहस्य सारे-सारे त्यालाि 
उलगडून साांगता येईल. एक तर ज्याच्या भावना त्याच्या तोि जाणतो, हा अनुभव मनुष्यदेही सवथत्रास आहे. 
दुसरे, शास्त्र आवण तांत्र ह्या सांदभात कलाकाराला आलेला प्रत्यक्ष अनुभव वकत्येकदा सुसांवादी नसतो. ह्यामुळे 
एखादे शास्त्रीय तत्त्व डळमळल्यासारखे वाटते, कोलमडते, भईुसपाट होते. आवण प्रत्यक्षात हेि नेमके 
व्हावयास हव ेआहे. 
 
कलातत्त्व – 



 

 

अनुक्रम 

 
कलाकार आपल्या तत्त्वप्रणालीवर वनताांत श्रद्धा ठेववतो, कलातत्त्वाांच्या लक्ष्मणरेषेत कायथ करण्यािे बांधन 
स्वतःवर लादून घेतो, हे खरे असले, तरी नववनर्ममतीच्या क्षणी आपली तत्त्वप्रणाली तो क्षणाधात झटकूनही 
टावकतो. वतिा पत्ता-मुद्दा कलाकृतीत शाबूद राहत नाही. त्यामुळे शास्त्रीय तत्त्वाांबरोबरि त्यािे कलातत्त्वही 
मोडकळीस आल्यासारखे वाटते. इतराांच्या कलातत्त्वज्ञानाशी तर नाहीि, पण स्वतःच्या कलातत्त्वज्ञानाशीही 
त्याच्या कलाकृतीिा मेळ बसत नाही; त्याांिी काडीमोड झाल्यासारखी वदसते. त्यामुळे आपल्या मनात खतरा 
वनमाण होतो. आवण तो एकदा रुजला, की आपले ठाण सोडीत नाही. कलाकाराांच्या मनात वविाराांिी अशी 
हूल पाडणारे अनेक र्ोर कलाकार आहेत. आपल्या कलातत्त्वाांिे वनरूपण करताना गय्ऽटे वनणायकपणे 
साांगत असे की, वस्तुवनष्ठ वित्रण हे कलेिे प्रधान ध्येय आहे. त्याच्या काव्यातून मात्र तो आत्मवनष्ठ तर 
वदसतोि, पण रोमवँटकही बनला आहे. ‘स्वतःिी कलातत्त्व ेनीट जुळवनू साांगणे, स्वतः कलाकाराला जमत 
नाही,’ असाि कबुलीजबाब ह्या र्ोर कवीने वदला आहे. ह्यािा पवरहार करावयािा झाला, तर असे म्हणता 
येईल की, आपल्या प्रवतभेच्या कैफाने कलाकार प्रमत्त झाला, म्हणजे आपण स्वतःि ववणलेल्या 
कलातत्त्वाांच्या जाळ्यातून तो आपली सुटका करून घेत असला पावहजे. त्याच्या कलाकृतीिी उभारणी 
स्वतांत्रपणे केली जाते. आवण ह्यािी जाणीव कलाकाराला झाली, की त्यािे जीवन सार्थकी लागते, आवण 
पे्रक्षक नववनर्ममतीिा िांदनी सौगांध्य अनुभववतात. 
 
– आरण कलाकृती 
 
मला वाटते, कलाकारािे स्वतःच्या कलाकृतीववषयी वितन सुरू होते ते कलाकृतीिी वनर्ममती पूणथ झाल्यावर. 
स्पॅवनश वित्रकार पाबलो वपकासो (१८८१–१९७३) वलवहतो की, ‘कलाकृती पूणथ होण्यापूवी तीववषयी वविार 
केला जात नाही. कशािी वनवश्चतीही झालेली नसते. स्वतःच्या कलातत्त्वािीदेखील.’ ॲन सेल ॲममॅ्् ह्याला 
त्याच्या कलातत्त्वज्ञानाववषयी अनेकाांनी अनेकदा वविावरले असेल, पण त्यािे एकि-एक ठराववक उत्तर 
असे : ‘माझ्या लेखणीपेक्षा हे कायथ माझ्या प्रकाशवित्रण-कलाकृतीि अवधक समपथक रीतीने कवरतात.’ 
ह्याबरोबरि अभ्यासाने आवण अनुभवाने स्वतःिे असे काही आग्रह आपोआप बनतात. तसाि पुढील एक 
आग्रह आहे. आपण स्वतःि स्वतःिे गुरू बनून एखादी कला आत्मसात करण्याच्या प्रयत्नात रावहलो, तर 
तांत्राववषयी अांधभक्ती वनमाण न होता त्यातील कावठन्य ववतळून जाते, कलेववषयीिा आदर वाढतो. आवण 
तांत्र हे भावनेच्या आहारी जाते. 
 
भािेतील मऱ्हाटेपणच अनुभूतीरूप बनले 
 
ज्या प्रकारच्या भाषाशलैीतून मला कलेिा अर्थबोध झाला, त्याि शलैीच्या घाटात माझे अनुभव साांवगतले 
आहेत. लेखन हा माझा व्यवसाय नाही, अर्वा वृतीनेही मी लेखक नाही. हा लेखनािा वहाळ-वोहळ म्हणजे 
प्रकाशवित्रणकलेच्या भमूीवरील कुहरातून स्वचे्छया लां घून जात असताना मी स्वभाव े केलेले गूज आहे. 
लेखनकलेत यश वमळववण्यािी लालसा माझ्या मनात मी सुतराम बाळवगली नाही. यदाकदावित अल्पसे यश 
माझ्या वायास आलेि, तर त्याच्या मुळाशी मनमुराद विकाटी व विकाटीच्या मुळाशी ह्या लेखनातून मुक्त 
होण्यािी मनातील खुमखुम ह्याांखेरीज दुसरे-वतसरे काही नाही. ह्याकवरता वित्त एकाग्र करून वलवहले व 
दीघथकाळपयथन्त मनात ठाण देऊन रावहलेला ववषय मनातून अलग केला असला, तरी सुनेपण मन व्यापून 
रावहले आहे. पण कामातून मुक्त झाल्यािी हवरख-भावना मनात उसळली, तर ती दडववण्यात काय अर्थ 
आहे? भावनाांिे वकसलय कसे तोडावे? 
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माझ्या भाषेत माफीक असले, तरी मऱ्हाटेपण आहे. प्रकाशवित्रणमाध्यमाववषयी माझ्या मनाला ववलक्षण ओढ 
होती; आवण मनाला धुांद करण्यािी शक्तीही ह्या माध्यमात आहे. ह्या ववलक्षण ओढीतूनि मी हे अनुभव 
वलवहले आहेत. पण आपल्या जीवनात पवरवतथन घडत असते; नव ेववषय, नव ेवविार व नव ेअनुभव कलात्मक 
अवभव्यक्तीकवरता मनावर दडपण आणीत असतात. त्याांना वाट करून देण्याकवरता कलाकार तांत्रशलैीिी 
नवी वाहणी शोधीत असतो. तीकवरता धडपड आली. म्हणजे तांत्रववषयक प्रयोग आले. मग जुन्या सांकेताांिी 
व पारांपवरक तांत्रािी बोळवण केली, तरि कलेिा प्रवाह अखांवडतपणे वाहता राहतो. अशा स्वतांत्र शलैीति 
अनुभतूीच्या पाकळ्याांिी खुलावट होते. असाि हा एक प्रयोग आहे. ह्या लेखनािा उगमि मुळी वैवशष्यपूणथ 
भाषाशलैीच्या एका प्रयोगाने झाला आहे. साधनािा वविार प्रर्म करून नांतर त्यातूनि ववज्ञानावर आधावरत 
असलेल्या ह्या कलाववषयािी मी पाखरण केली आहे. 
 
अनपेरित शब्दयोजना 
 
शास्त्रीय ववविेन कवरताना वापरलेले काही शब्द अपवरवित म्हणून नव ेवाटले तरी ते मराठी आहेत, अर्थवाही 
आहेत. अनपेवक्षत शब्दयोजना असली की, का कोणास ठाऊक, ती अवधक स्वाभाववक वाटते. ज्या शब्दाांशी 
मी तादात्म्य पावलो, जे शब्द आपले वाटले त्याांिा वापर सढळपणे केला आहे. कदावित एखाद्या शास्त्रीय 
ववविेनाला अशा भाषेने बाध येत असेल, पण प्रकाशवित्रण ही स्वतांत्र कला आहे. वतच्या ववविेनाला 
काव्यात्मक वा आलांकावरक भाषेिी बाधा काय म्हणून होईल? आवण ववषयभेदाच्या अनुरोधाने भाषापद्धतीही 
बदलणार. आवण भावनेच्या भरदारीबरोबर भाषाही बदलणार. 
 
भाषेिा प्रश्न वनघाला म्हणून साांगतो. १९१८ ते २०-िा सुमार. नायवाङ मयाने तर त्या काळात सवांनाि वडे 
लावले. अवभरुिीिा आगळा चपड तयार झाला. ह्या भाषेतील एक प्रकारिी बेहोषी आवण मादक भरुळ 
प्रत्ययास आली. नवीन भाषेकरता मुलुखवगरी करावी लागते, हा कृष्णाजी प्रभाकराांिा सांदेश १९३३-मध्येि 
आमच्या कानाांवर आला होता. ‘काळा’तील वनबांधाांनी तर रे्ट भावनेला आवाहन केले. मराठी भाषेिे वशवाजी 
ववष्णुशास्त्री विपळोणकर ह्याांच्या भाषाप्रभतु्वािा अांमल करडा होता. त्याांच्या भाषेिी उत्कटता अवतशय तीव्र. 
त्या उत्कटतेच्या अवभवनवशेािी भरुळ माझ्या मनावर आहे. आवण ही भरुळ, तुरळक का होईना, माझ्या 
लेखनातून भरुभरुताना वदसेलही! 
 
थोिाचंी चरिते्र वाचा. 
 
‘मराठी भाषेवर पे्रम जडवनू घ्यावयािे असेल तर बखरी वािून काढा, ऐवतहावसक वनबांध व काव्यसांग्रह वािा, 
सन्तवाङ मय वािा; कलेववषयी आवड, आसक्ती व रवसकता जागृत करावयािी असेल, तर कावलदासािी 
नाटके वािा’, असा गाढा प्रबोध दत्तो वामन, के. नारायण काळे आवण लक्ष्मणशास्त्री ह्याांनी केला. ‘र्ोराांिी 
िवरते्र वािा’, असा आग्रह सवांनीि केला. ए. जी. गार्मडनर ह्याांनी वलवहलेली स्वभावविते्र व एफ्. एच्. िडॅ्ले 
ह्याांनी शके्स् वपअरच्या शोकास्त्मकाांवर केलेली काव्यमय भाष्ये ही दोन्ही महाववद्यालयात असतानाि 
पाठ्यपुस्तकाांसारखी वािली होती. माझे वमत्र माधव देशपाांडे ह्याांनी वलटन स्रेिी ह्याांिे ‘स्व्हक्टोवरआ राणीिे 
िवरत्र’ आवण रें ि िवरत्रकार आन्दे्र मोवा ह्याांनी वलवहलेले ‘शलेी’िे िवरत्र माझ्याकडून अत्यांत आग्रहाने वािनू 
घेतले. स्वतः इांग्रजीिे प्राध्यापक, पण त्याांिा मऱ्हाटीिा नेट भारी. ह्या सवांिे ऋण मी लागतो. ऋणातून 
उत्तीणथ होणे आहे. हे सावकार मला सापडले नसते, तर माझी भाषा लां गडी रावहली असती. ह्या ऋवणयाांच्या 
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उपदेशािे स्मरण ठेवनूि मी हे लेखन केले आहे, आवण त्यामुळेि इांग्रजी ‘वअरे’िा प्रभाव तुम्हाला जाणवणार 
नाही. इांग्रजी वाक्प्रिारािी वन त्या भाषेतील नटवपेणािी ठेि तुम्हाांला लागणार नाही. ह्याववषयी मी वनसूर 
रावहलो – वनधास्त रावहलो. हा उपकाराांिा आलेख मी आभारयुक्त अश्रूांनी वभजलेल्या शब्दाांत साठवनू ठेवीत 
आहे, – अगदी मनोभाव ेकृतज्ञतापूवथक. 
 
रविय नवा : शब्द नव े
 
प्रकाशवित्रणकलेसारख्या नव्या ववषयाच्या आववष्काराला नव्या शब्दाांिी जरुरी होती. जे शब्द मनातील 
वविार माांडण्यास सोवयस्कर वाटले, त्याांिा वापर केला आहे. लेखनाच्या मागात खड् डे-खािा फार, तरी 
कधी काहीशी वाकडी-वतकडी वळणे घेत, तर कधी सरळपणे हा ववषय मी ववस्तृतपणे व हादथ भाषेत माांडला 
आहे. काही फाशी-चहदी शब्दही भेटतील, पण ते मराठी भाषेत िाांगले आळले असून जागच्याजागी िपखल 
बसतात. मात्र अशा शब्दाांनी मराठी भाषेिा रुबाब वाढतो, अशी चकवितदेखील भावना मनात आली नाही. हा 
ववषय मी वकतीही सोपा करून सुढाळपणे माांडण्यािा प्रयत्न केला, तरी तो र्ोडा बांबाळ बनल्यासारखा 
वाटतो. 
 
कलाकाराने आपल्या कलाकृतीमधील रिनाकौशल्य, शलैीिे िातुयथ आवण आववष्कारािे तांत्र ह्याांववषयी चकवा 
त्याला आलेल्या ववववध अनुभवाांववषयी वलहाव,े ही ववहवाट अद्याप वततकी रूढ झालेली वदसत नाही. त्यामुळे 
कलाकारािी अांतगथत साांगी आपणाांस कळत नाही. पण ह्या पद्धतीतही एक अडिण आहे. ‘कोणत्याि 
कलाकाराला आपल्या व्यस्क्तत्वािे सत्यपूणथ िौफेर वित्र रांगववता येणार नाही.’ – वअझाडोरा डांकन ह्या 
प्रख्यात नतथकीने आत्मिवरत्राच्या प्रारांभीि असे ववधान केले आहे, त्यािा पाठपुरावा आपणाांस कवरता येईल 
का? कलाकार व्यस्क्तरूपाने कलाकृतीत अस्स्तत्वात असतो, का आववष्कारात प्रकट होतो? कलाकारािे 
स्वगत ऐकाव,े अशी उत्कां ठा आपणा सवांनाि असते. त्याने माांडलेले कलाववषयक वविार, त्यािे तांत्रववषयक 
वसद्धाांत आवण त्याने केलेली कलेच्या अांगोपाांगाांिी ििा इत्यादी गोष्टी आपणाांस सांतविनाांप्रमाणे लोभस 
वाटतात. इतकेि नव्हे, तर त्या तशाि असाव्यात, अशी आपणा सवांिी अपेक्षा असते. पण कलाकार वलहू-
बोलू लागला, की बव्हांशी आपली वनराशाि होते. 
 
रसपूणथ काव्य वलहून वशवाय रसििा करणारे वड् थज् वर्थ, शलेी, कोलवरज्, कीट्स् ह्याांच्यासारखे कवी र्ोडेि 
सापडतील. गय्ऽटे ह्या जमथन कवीने आत्मिवरत्राला ‘पोएरी अँड ट्रुर्’ असे मोहक नाव वदले आहे. कवी 
वड् थज् वर्थने खऱ्या—अस्सल कववत्वािे स्वरूप व रागरांग खुलवनू साांगताना तर आपल्या स्वतःच्याि कववताांिे 
पूरण उपयोगात आवणले आहे. तसेि, ‘रसगांगाधर’कार पांवडतराय ह्यानेही कववत्वावर अवभप्राय देताना 
स्वतःच्याि काव्यािा डौल घातला आहे. महाकवी श्रीहषथ ह्याने आपल्या काव्यात स्वतःववषयी ववस्तृत वृत्तान्त 
वदला असून त्यात डौलदार आत्मोल्लेखही आहेत. केशवसुत, वटळक, ताांबे वगैरे महाराष्रातील कवी आपल्या 
कववतेिे स्वरूप जगाला समजावनू साांगतात; आपल्या काव्यािी कैवफयत जगापुढे माांडतात. 
वाङ मयके्षत्रातही सावहत्य वलहून वशवाय त्यािी मार्ममक मीमाांसा करणारा ‘रवसकाांिा राजा’ही क्ववित भेटतो; 
नाही असे नाही. पण एकदरीत कलेच्या आवारात असे कमथयोगी आवण ज्ञानयोगी कलाकार अगदीि र्ोडे 
सापडतील. 
 
रनगूढ पे्रिणा : अतंिीची ओढ 
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जोशुआ रेनॉल्ड्ज् व जेम्स् स्व्हस् लर हे र्ोडे कलाकार अपवाद म्हणून सोडले, तर र्ोर कलाकार आपल्या 
स्वतःच्या कलेववषयी फार र्ोडे बोलतात. व्यस्क्तवित्रकार म्हणून ववपलु यश सांपादन केलेला बलुां द कीतीिा 
िक्रवती प्रकाशवित्रकार युसुफ काशथ ह्यालाही आपले आववष्कारािे तांत्र बजैवार साांगता आले नाही. अशा 
नागर कलाकारािे तत्त्वज्ञान कळून घेण्यािा मोह तर अती अनावर असतोि, पण ते गूज–गौप्य कळाव ेह्या 
ईष्येने कलाकाराला ववववध प्रश्न वविावरले जातात. ‘पवरप्रश्नेन सेवया’ हा गुरूपासून ववद्या सांपादण्यािा एक 
मागथ म्हणून भगवांताांनी साांवगतला आहे ना? हा सारा खटाटोप का माांडला, त्यामागील गूढ पे्ररणा कोणत्या, 
कलाकृतींच्या श्रेष्ठपणािे गढू कशात आहे, कोणत्या गुणाांनी प्रकाशवित्रणकलेिी प्रौढी केली, कोणत्या 
अांतःस्र् जावणवनेे भावना उिांबळून वर येतात, कोणत्या आववष्कार-तांत्रामुळे कलाकृती सार्थ ठरतात,– 
पृच्छकाांच्या ह्या शांकाांिी झडपणी दूर करून त्याांच्या मनािी बुझावणी काशथला कवरता आली नाही. शांकाांिा 
गुांता वनववडता न आल्यामुळे मनाच्या हेलकाव्यािा एक घुटका वगळून तो उत्तरी इतकेि बोलला, “ह्याला 
बलवत्तर कारण एकि, आवण ते म्हणजे अांतरीिी ओढ वा वनगूढ पे्ररणा. जगाला जे र्ोर वदसले, त्याांिी 
र्ोरवी व कतृथत्वशावलता इतराांना जशी वदसली, आवण मला जशी पटली, तशा र्ोरवीिे मान मी 
छायाप्रकाशातून विवत्रत केले आहे. वकतीही वष ेव्यस्क्तवित्र घेण्यािा सराव ठेवा, त्यात सूत्रबद्धता आणता 
येणार नाही. कोणतेही तांत्र मुक्रर मावनता येणार नाही. प्रत्येक वळेी नवा अनुभव येईल. वित्रववषयाच्या 
अनुरोधाने तांत्राला मुरड घालावी लागेल. चकबहुना, नव ेतांत्र तयार कराव ेलागेल. तांत्राने स्वरूप एकदाि, 
कायमिे, वनवश्चतपणे पुरस्कृत करणे अशक्य होते.” साराांश, तांत्रािे काही स्वतांत्र आडाखे अर्वा वनयम 
नाहीत. तांत्राववषयी याांवत्रक कल्पना करून िालणारि नाही. कारण तांत्रातून कल्पना आकार घेते. 
 
‘अतंिींचे धावे स्वभावें बाहेिी’ 
 
अवभजात कलाकार आपल्या कलाकृती अांतःस्फूतीने चकवा सहजपे्ररणेने वनमाण कवरतो. कववत्वािे मोठे अांग 
म्हणजे स्फूती. ‘वविारप्रदशथन-साधनाांिी इवतहास–पूवोत्तर उत्क्राांवत’ ह्या लेखात इवतहासािायथ वव. का. 
राजवाडे वलवहतात : “वविाराांिे चकवा ववकाराांिे जेव्हा काहूर उठते आवण सुखदुःखादींिा जेव्हा कल्लोळ 
माजतो, तेव्हा साधी बोलणी आवण सुधी वलवहणी कुिकामािी ठरतात आवण तीव्रतर साधनाांिा आश्रय 
केल्यावािनू वादळािी शाांती होत नाही. वविाराांिा व ववकाराांिा हा तीव्र आवगे दशथववण्यास मनुष्याने अगदी 
अज्ञातपूवथ अशी नवीन साधने शोधून काढली असे नाही. पूवीिा पाया ज्याला वबलकुल नाही, असे नवीन 
काहीि शोधून काढणे शक्य नाही. पाया पूवीिाि, साधने तीि, फक्त भरदारीत फरक. साध्या मुळाबरहुकूम 
वित्ररेखाांना आवगेािे तीव्र रूप भरदार, काल्पवनक व नाजूक रांगाांनी देणे म्हणजेि वित्र काढणे. साध्या 
हावभावाांिा अवतरेक करणे म्हणजेि नािणे. अवतशायनाने तीव्र अनुभवािे प्रदशथन होते.” ह्यािा अर्थ असा 
नव्हे का की, नववनर्ममतीला आांतवरक स्फुरण अवश्य असते? वनर्ममतीिी वक्रया वविारपूवथक होत नाही, वविार 
करण्यास उसांत असते कोठे? कलाकृती अांतमथनातून अपवरहायथपणे फेवकली जाते. 
भिदािीचे रवश्लेिण 
 
आपल्या कलाकृतीमधील भरदारी कलाकार कशी साध्य करतो, ह्यािा ववश्लेषणात्मक पद्धतीने अभ्यास 
करून त्यािी सुसांगत अशी उपपत्ती त्याने लाववलेली नसली, म्हणजे तो आपले यश कसे साध्य झाले, ते 
इतराांना पवरणामकारक रीतीने वाक्यारूढ करून साांगू शकत नाही व त्याला आपले कलातत्त्व व्यवहरून 
दाखववता येत नाही. आपण मात्र असा गुमान धरतो की, तो आपले कलातत्त्वज्ञान बुद्जध्या प्रच्छन्न ठेवीत आहे. 
त्यामुळे अभ्यासू साधक काहीसा मोवहत होतो. आवण सांभ्राांत होत्साता बाह्य अनुकरणाला बळी पडतो. तीत 
उत्कट भावनाांिी गजबज, सुप्त शक्ती व आत्मवनरपेक्ष प्रवृत्ती ह्याांिी िालढाल अणुमात्रदेखील नसते. म्हणनू 
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कलातांत्र कलाकाराने स्वतःि ठरवाव ेव त्याप्रमाणे कलावनर्ममती करावी. तुमच्या कलातत्त्वाांिी वशदोरी अन्य 
कलाकार बाांधून देऊ शकणार नाही. कारण एका कलासूत्रातूनि अनेक आिारमागथ वनघतात, आवण प्रत्येक 
वळेी कलाकृतीिे बाह्य स्वरूप वभन्न राहते. 
 
रनुःशब्द वादळ 
 
ज्या वळेी कलाकाराच्या मनात नववनर्ममतीिा आरव सुरू होतो, त्या वळेी कलाकाराला काय साांगावयािे 
आहे, त्या आशयािा शुद्ध, सोलीव अर्थ त्याच्या मनात पक्का व नीट स्पष्ट झालेला नसतो; सवथ काही सांवदग्ध 
असते, र्ारोळलेले असते. मनात अनेक अनुभवाांिे, भावनाांिे व वविाराांिे रान सैल पसरलेले असते. भावना 
हुांदडत असतात. कल्पना सैरा धावत असतात. साांडलोट िालू असते. धुक्यासारखे अस्पष्ट व तरल अनुभव 
मनात गदी करून बसलेले असतात. त्याांतील अर्ािी खूणगाठ मारली गेलेली नसते. वविाराांिी घाईडाई 
िालू असते. त्याांिी गुांतावळ सुटलेली नसते. ती कशीबशी सोडवनू त्याांिी व्यवस्रे्वार एकत्र आढी 
घालण्याच्या प्रयत्नात कलाकार असतो. 
 
कलाकाराच्या मनातील भावनाांिा डौरदार ववस्तार स्पष्ट रूप घेऊन बाहेर पडण्याकवरता कलाकाराच्या 
मनावर मनस्वी दडपण आणीत असतो, आवण आशयातील अर्ाच्या झपायाने कलाकार पछाडला जातो. 
कलावस्तू अवभव्यक्तीकवरता स्वयांरिना साधीत असते, अर्थ बाांवधला जात असतो, कलाकृतीच्या रूपरेखेिी 
साठवण कलाकाराच्या मनात होत असते व कलावस्तू आपल्या योग्यतेिे रूप अांगास येण्यािी वाट पाहत 
असते. मनािी उिल जागी होते. भावनाांिा समुद्र डहुळतो. भावना बोलू लागतात, मनातील सांकल्पना बाळसे 
धरीत असते. 
 
आत्म्याची वाढ – कुडीचा शोध 
 
ह्या अपूणावस्रे्त कलाकृतीच्या आत्म्यािीही वाढ होत असते व आत्मा त्याला रोिक व सुयोग्य अशी कुडी 
शोधीत असतो. अांगाजोगे तांत्र शोवधले जाऊन कलावस्तूिी घाटदार रिाई उभी राहत असते. माांड सजववली 
जाते. कलाकृतीमधील अर्थ सुबोध आवण रवसक होऊन तो सुघट होण्याच्या मागावर असतो. ही प्रवक्रया िालू 
असताना कलाकारािे अनुभव कलाकृतीत रूपास येण्यापूवी प्रवतभेने आपल्या वनकषावर घासून-पसूुन 
घेतल्यामुळे त्याांिे मूळिे स्वरूप आमलूाग्र पालटून नेमके त्याि वळेी कलाकृतीला बाह्य सौंदयािे नेटके 
लावण्य ठीक प्राप्त होते. ही बाह्य लक्षणे म्हणजेदेखील बाह्य वषेात पसरलेले कलाकारािे मनि असते. 
कलाकृतीिा अर्थ बाांवधला जात असताना त्याच्या अनुभवाांिे स्वरूपही पार पालटून जाते. म्हणनू तीतील 
नेमका मजकूर त्याच्या हाती लागत नाही, आवण म्हणनू त्याला तो नेमका साांगता येत नाही. जे कलाकृतीत 
साांवगतले जाते, ते मुळी अस्स्तत्वाति नसते. मग कलाकार साांगणार तरी काय आवण कोठून? 
 
एकदा प्रवर्मतत झालेले वविारिक्र सुरू झाले, की ते वफरति राहते. ते र्ाांबववता येत नाही. आणखी एक 
प्रश्न वविावरता येईल की, भावना आवण कलाकृतीिे स्वरूप ह्याांिा वनकटिा सांबांध मावनला, तरी प्रत्येक वळेी 
मनािी मुरकुां डी वळली व भावनासवरतेिा सांघाट होऊन महापूर माजला – आवण वाटले तर असे म्हणा की, 
भावना गुळाच्या कावहलीसारख्या खदखदू लागल्या, वगे बढता रावहला, तरि कलाकृती वनमाण होते, हे 
ववधान पूणथ सत्य मावनता येईल का? रामरावणाांच्या युद्धात जसे बाणाांनी सारे आकाश भरले, तसेि 
कलाकाराच्या भावना त्यािा मनावकाश भरून टावकतात. जैं भावनाांिी झगटणी व उसळणी सुरू होते, तैं 
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मानस-सरोवराला हेलकाव ेदेणाऱ्या प्रिांड ऊमी तुफान बनून बाहेर पडण्याकवरता लागेवगेे उन्मुक्तपणे धाव 
घेतात. अशा वळेी कदावित भावनेच्या धुांदारलेल्या सांक्षोभाने मनािे आवारू ढासळून पडत असेल का, ह्यािा 
कोणी मानसशास्त्रज्ञ उलगडा करील काय? 
 
असा भाग्याचा िण येतो, – तो केव्हा? 
 
‘प्रबळ भावनाांिा उत्स्फूतथ उदे्रक’ म्हणजेि कलाकृती हे रम्याद भतुतावादी इांग्रज कवी वड् थज्वर्थ (१७७०–
१८५०) ह्यािे ववधान क्षणभरदेखील वटकले नाही. दुसऱ्याि क्षणी वड्थ ज्वर्थला काव्यािी आणखी एक अगदी 
नवखी ‘कला’ वदसली, आवण वतच्या रूपािे लावण्य त्याने पुढीलप्रमाणे साांवगतले : “मनःकटाहातील 
भावनाांिा उमळता कढ व वित्तािी आकुलता वजरू लागनू त्याांिे वादळी स्वरूप वनखळ-शाांत झाले, 
मनःपृष्ठावर ओठांगून आांदोळणाऱ्या भावना ववश्रामल्या, चहदकळणाऱ्या भावना र्बकल्या, वित्तक्षोभ वनमाला, 
म्हणजे अशा प्रशाांत वळेी मनात त्या भावनाांिे स्मरण जागे होते. वकत्येक वषांनीदेखील. आवण भावना 
एकवटल्या, की भावनाांच्या एकवटण्यापासूनि काव्यवनर्ममती होते.” प्रवतभेिी बोवहरी रणरणत आहे तोपावतेो 
कलावनर्ममती होत नाही, असे हा कवी वनपटून साांगतो. कलाकृती केवळ भावनेवर उभी रावहली तर ती 
कालप्रवाहात कलाकाराच्या माघारी वटकेल, का कोलमडून पडेल? वतला खांबीर तत्त्वज्ञानािा र्ारा 
आवश्यक असती का? पण मुळाति वविावरता येईल की, भावना हे कलाकृतीिे स्फुरण ठरते का, कलाकृती 
म्हणजे भावनेिाि आववष्कार असे म्हणता येईल का? रें ि टीकाकार तें वलवहतो की, ‘कवी वमल्टन हा 
भावनेच्या आहारी जाऊन वलहीत असे.’ ‘माझ्या वित्तािी भावना मी कलाकृतीमधून मोकळी करीत असतो, 
अन्य काही नाही.’ आांरी मातीस पुढे वलवहतो, ‘तुमच्या वित्तात भावनाांिी ऊमी नसेल, तर विते्र रांगववता 
कशाला?’ 
 
काव्यात्मक चचा रवल्हेला कोण लावणाि? 
 
ऋग्वदेकाळापासून आजपयिंत अनेक शावस्त्रपांवडताांनी आवण सावहत्य-कोववदाांनी काव्यािी व्याख्या केली आहे, 
कलाघटकाांिी छाननी केली आहे, काव्यमीमाांसा केली आहे. भरतखांडात आनांदवधथन, ‘सावहत्य-दपथण’कार 
दपथणकार वव्नार्, आवण वामन ह्याांच्यातही काव्यगुणाांववषयी मतवैवित्र्य वदसून येते. काव्यािे कोणतेही 
लक्षण सवथमान्य झालेले वदसत नाही. शके्स् वपअर, आनोल्ड व शलेी ह्याांनी आपापल्या अनुभवाने 
कलाकृतीच्या पोटी काव्यलक्षणे बाांवधली आहेत. शके्स् वपअरने प्रवतभाशावलत्व, आनोल्डने नीवतकल्पना 
आवण शलेीने र्ोर ववभतूींच्या श्रेष्ठ व आनांदमय स्स्र्तीतले उद्जगार, असा एकेक गुण काव्यािा प्राणचबदू 
मावनला आहे, तो तुम्हाांला त्याांच्याि काव्यात सापडतो का? 
 
पण कलेच्या पेठेत कोणतेि ववधान वनखालस शाबीत होऊन वटकणार नाही, आवण कोणते ववधान ववस्मृतीत 
विडीिूप होईल, आवण पनु्हा डोके वर काढील, तेही साांगता येणार नाही. कारण सौंदयथशास्त्र हे काही ववज्ञान 
नव्हे. वशवाय, वनर्ममवतप्रवक्रयेमागील रम्य गूढता अर्वा तीमागील गूढ शक्ती कलाकाराच्या मनाति कायमिी 
वास कवरते. 
 
‘कुमुरदनी काय जाणे तो परिमळ?’ – 
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– अशीि कलाकारािी स्स्र्ती असते. स्वतःच्या प्रवतभेिा मगदूर स्वतः कलाकारालाि समजलेला नसतो, 
आवण आत्मसामथ्यािा हुांकार त्याला ऐकू येत नाही. कलाववषयक तत्त्वज्ञान असूनही कलाकाराला त्यािी 
जाणीव नसते का? वबिारा कावलदास तर आपल्या नावापलीकडे काहीि बोलत नाही. वशवाय, 
कलातत्त्वज्ञान असाव ेलागते, ह्यािी ओळख सवांना असतेि, असेही म्हणता येत नाही. उपजत बदु्धीने म्हणा, 
चकवा मनःप्रवृत्तीच्या आवगेासरशी म्हणा, कलाकार सजथक कलाकृती वनमाण करीत असतो. त्याांच्या 
कलाकृतींिा शोध अवभज्ञ रवसक घेतात आवण कलाकृतींमधून शोधून कावढलेले तत्त्वज्ञान व तांत्रप्रणाली 
परोक्षपणे तेि आपणाांस साांगतात. त्या वळेी गुणज्ञ रवसकाांना त्याांतील कलागुणाांिी जाणीव होते, आवण 
तत्त्वज्ञानािा स्वयांभ ू तांतू हाती लागतो. कलाकाराने स्वतः आपल्या कलाकृतीमधील गुणदोषाांिे ववविेन 
केले, तरी त्यात उणेपणा राहतोि. कारण एका कलामाध्यमातून कलाकाराला आपले वविार वनःसांवदग्धपणे 
वबनिूक साांगता आले, तरी दुसऱ्या कलामाध्यमातून ते वनखालसपणे वबनिूक साांगण्यािा मनसुबा भारी 
पडतो. वलवखत शब्दाांत तर सांवदग्धपणा वनमाण करण्यािी वकमया ववशषेत्वाने वास करीत असते. 
 
हे आत्मचरित्र नाही. 
 
ह्या लेखनािा प्रारांभ ‘मी’पासून झाला आहे. पण हे आत्मिवरत्र नाही. प्रकाशवित्रणकलेच्या यक्षभमूीत 
वशरकाव करून घेतल्यापासून जे कलाववषयक अनुभव मला आले, ज्या प्रत्ययकारी अनुभवाांिे मला पाठबळ 
लाभले, आवण ज्या अनुभवाांनी आपला कलेिा दजा वसद्ध केला, ते अनुभव येरे् स्पष्टपणे साांगण्यािा कटाक्ष 
आहे. ह्यात व्यस्क्तभावना घुमत रावहली आवण माझे लेखन कदावित आत्मलक्षी आवण अवधक वनरांकुश वाटले, 
तर त्या दोषाांिे खापर मला माझ्याि मार्ी घ्याव े लागेल. रवसकाांनी ते पांस्क्तपावन करून घ्यावते. पण 
कलाकाराच्या मनोववकासािे खरेखुरे वास्तव वित्र ज्या-त्या कलाकारालाि िोखांदळपणे सुस्पष्ट रेखाटता 
येते, हे आन्दे्र मोवा ह्या वविक्षण लेखकािे वविार फार पूवीि माझ्या पवरियािे झाले होते. ते वावगे तर 
ठरणार नाहीत ना, अशी कातरता मनाला स्पशूथन जाते. त्याांत मला पावहजे तेवढी सूत्रबद्धता आवणता आली 
नाही; त्यात योजनारवहततेिाही दोष राहून गेला असेल; कदावित कोठे मावहतीही गैरववल्हे लागली असेल. 
ह्या सवथ दोषाांिा ठणका मनाला बहुत ताप देणाराि ठरतो. तरी त्याांना आसुडणे मला जमले नाही. आवण हे 
कलेिे दुजथन अर्वा दैत्य असेि ठाण माांडून बसलेले वदसतील. 
 
हे लेखन माझ्या कलाववषयक अनुभवाांिे प्रतीक आहे. ह्यातून आत्मसमर्थनािा भाग मी अत्यांत काळजीपूवथक 
दूर ठेववला आहे. पण ह्या कलाजीवनािा स्वैरपणे आढावा घेत असताना झालेल्या पुनःप्रत्ययािा आनांद, 
एवढा स्वार्थ ह्यात खवित आहे. अांतरांग ओर्ांबून ओसांडणारा हा स्वानांद म्हणजे कलाकारािे वजव्हारि. तो 
स्वानांद वनकराने वनपटून काढणे कलाकाराला शक्य नसते. माझ्या मनािा दृवष्टकोण कलेच्या सांदभात 
व्यापक ठेवनूि मी हे लेखन केले आहे, आवण लेखन कवरताना कलाकारािी भवूमका कायम ठेवण्यािा 
कसोशीने प्रयत्न केला आहे. ह्यामुळे तटस्र्ािी भवूमका घेऊन माझ्या कलाजीवनािी वनरीक्षा अवलप्ततेने 
करीत असताना त्या जीवनािा खोलवटपणा मला अवधक सखोल आवण फैलावलेला वदसणे अगदी 
अपवरहायथ आहे. 
 
‘मन्’ ‘आरण ‘तन्’ 
 
मांत्राबद्दल मी खूप वलवहले आहे. त्यामुळे मांत्र आधी का तांत्र अशा दुग्ध्यात तुमिे मन पडणार नाही. मांत्र आवण 
तांत्र हे शब्द ढोबळ अर्ाने न घेता त्याांिे प्रार्वमक अवस्रे्तील जुने धातू ‘मन’ आवण ‘तन त्याांच्या अर्ांसह 
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पहा म्हणजे अवधक बोध होईल. वव. का. राजवाडे वलवहतात : ‘मांत्र आवण तांत्र हे शब्द मन आवण तन ह्या 
शब्दाांहून अवािीन आहेत’, ‘मन वविार करणे ह्यापासून दुसऱ्याच्या हृत्पटावर तो वविार काढणे ह्याला मांत्र 
हा शब्द, चकवा तन पसरणां पासून दुसऱ्यावर हुकुमत पसरणे ह्या अर्ी तांत्र हा शब्द’ सराह वापरले जाऊ 
लागले. 
 
िरसकाचंी रुख्सत 
 
कलेच्या सांदभात ज्या गोष्टी वास्तव आहेत, त्याांववषयी लोक खूप बोलतात. म्हणून तांत्राच्या सांदभात काही 
वलवहले नाही, ह्याबद्दल दत्तो वामन ह्याांच्याि शब्दाांत रवसकाांिी रुख्सत मागनू ठेववतो. ‘रवसकाांच्या रमण्यात 
ही गाडी आणनू सोडली आहे. त्याांनी ववसार वदला, तर पुनः बलै जुांपून गाडी पुढे तांत्रवसद्धीच्या रस्त्याने 
हकलण्यािा मनसुबा आहे,’ – म्हणजे मांत्र जवळ आहे, पण तांत्र जवळ नाही, अशी पवरस्स्र्ती राहणार नाही. 
मांत्राला धरूनि तांत्र समूतथ होऊन उभे राहील. 
 
हा सािा प्रपंच कोणाकरिता? – 
 
– असा आणखी एक अव्वल प्रश्न मी स्वतःला हाकारून वविावरतो आवण उत्तर वमळते की, हे सारे मी 
स्वतःकवरताि केले आहे. ज्या कलेने मला सुखािा शजेार घडववला, आवण वजने मला उत्कट आनांदािे लेणे 
प्राप्त करून वदले, त्या कलेच्या सहवासात अखेरपयिंत राहून वतिे ऋण फेडणे हे माझे कतथव्य आहे. 
 
ह्या लेखनाला उपमाि द्यावयािी झाली, तर मी स्पवॅनश वित्रकार वदएगो व्हेलाज् के्वर् (१५९९–१६६०) 
अर्वा फ्लेवमश वित्रकार सर पी. रुबेन्स (१५७७–१६४०) ह्या वित्रकाराांनी केलेल्या आपल्या वित्राांच्या 
कच्च्या आराखड्ाांिी देईन. रेखाांवकत आराखड्ाांच्या रेषा-रेषाांतून कलाकाराच्या व्यस्क्तत्वािा 
आत्माववष्कार झालेला असून ह्या स्रू्ल दशथनातही अवधकारसांपन्नतेिा आवण ववदग्धतेिा भाग आहे. एखादे 
काम आपल्या मनपसांतीिे असले, की आपण त्यात रस घेतो आवण जीवनातल्याप्रमाणेि त्यात वशस्त 
आवणल्यावशवाय त्यािा वनवाहही कवरता येत नाही, म्हणून त्यात वशस्त आवणतो. कलाकाराांनी त्यात 
स्वच्छांदीपणा आवणला, –र्ोडी ‘बायरनवगरी’ ‘केली, –र्ोडी वाकडी-वतकडी वळणे घेतली, र्ोडे पुांडाईिे 
वारे खेळववले, तर वबघडले कोठे? मग त्यात आवशे येतो, वित्त उल्हवसत होते आवण नावीन्य तर येतेि येते, 
असा अनुभव आहे. अशा ओबडधोबड रिनेतून कलाकारािे व्यस्क्तत्व रसरसून वाहत असते. 
 
नेहमीप्रमाणे कलाकृती रांधा मारून ठाकठीक केली, नेहमीप्रमाणे तपवशलाच्या ववस्ताराने ती सढळ केली, 
नेहमीप्रमाणे तीत हस्तकौशल्यािी वदथळ वाढली, की नेहमीप्रमाणेि तीतील मुग्धपणा व टवटवी नष्ट होते. 
उत्स्फूतथपणा नाहीसा होतो, शुद्ध व्यस्क्तत्वािा रस ओसरतो, आवण कलाकृती वोखटी वदसते. 
वित्रकलेमधील सौंदयापेक्षा वाङ मयीन सौंदयथ वगेळ्या जातीिे, धमािे असेल, अशी वदक्कत मनात आली 
नाही. वविार मनात आले, तसे वदलखुलासपणे वलहून कावढले आहेत. ते धुक्यात ववरघळणाऱ्या एखाद्या 
दृक प्रत्ययवादी वित्राप्रमाणे वाटतील; सुवित्र वा सुरेख असतीलि असे नाही. 
 
गुजगोष्टीत नाही का ववषयाांतर होत? तसेि ववषयाांतर ह्यातही झाले असेल. पनुरुक्ती तर ह्यात आहेि. 
त्यामुळे हे आांधळे दळण आहे, असे तर वाटणार नाही? पण आवतथनािी ही खोड आपणाांस वनसगातील 
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ऋतुिक्रामुळे लागली आहे; त्यात लयबद्धता आणली, तर ही खोडि बलवती ठरते. आवण आत्मवनवदेनपर 
वनबांधाच्या र्ाटाने वलहावयािे, म्हणजे त्यात पूवथवनयोजन नसते, हे ओघानेि आले. 
 
प्रािंभ, मध्य आरण शेवट 
 
कलेववषयीिे वविार माांडताना मी त्याांत अनुक्रम लाववलेला आढळणार नाही. हा शब्दवित्राांिा एक सांग्रह 
आहे. म्हणून त्यात प्रारांभ, मध्य आवण शवेट अशी ठराववक सांगती लाववलेली नाही. सांग्रह कोठेही उघडावा 
आवण पाहण्यास सुरुवात करावी. वकत्येक वळेा अनपेवक्षत येणाऱ्या वविाराने मनाला जे आांदोलन वमळते, ते 
अवधक सुखकर असते, असा माझा अनुभव आहे. वविाराांच्या माांडणीत अनुक्रम ठेवण्यािा आग्रह धवरला 
नाही. म्हणनू लेखनािा ओघ असाि मुरडत, वाकत, वळसे घेत, नागमोडी िालीने िालत आहे. त्याला 
लोभनीय आवरण देण्यािा जाणनूबजूुन केलेला प्रयत्न ह्यात नाही; सौंदयािा उपमदथ न कवरता सत्याला 
सुलभ आकार देण्यािा व सत्याच्या वनष्ठुर वदमाखाला मात्र सौंदयातील मुग्ध मादथवािी गवसणी घालण्याच्या 
हा एक अल्पसा प्रयत्न आहे. तो रवसकाांनी पवरपूणथ करून घ्यावा. 
 
सत्याची साधना 
 
सौंदयािी उपासना सोपी आहे, अशा घमेंडीत कलाकार गुांगत रावहला, तर त्याच्या हाती अांवतम सत्य 
लागणारि नाही. सत्यािी साधना खडतर खरी. वतच्या मागे कष्टािी पवरसीमा अपेवक्षत असते. ही उपासना 
म्हणजे कष्ट करण्यािी बाब आहे. ह्या कटुसत्यािी जाणीव ठेवनूि आपले अांग वझजववण्यास कलाकाराला 
सदैव सज्ज रहाव े लागते. सत्य हे जसे वाङ मयािे सावहत्य आहे, तसेि ते प्रकाशवित्रणािेही आहे. पण 
कलेतील सत्यािे स्वरूप तरी काय? काव्य हेि सत्य नाही का? काव्यािा चपड सत्यािाि असतो, व सत्य 
कलाकृतीच्या वषेात अवतरते. 
 
 
 
 
रवश्वातील अरंतम सत्य 
 
कलाकार प्रत्यक्ष अनुभवाला धरूनि कलावनर्ममती करीत असतो. म्हणजे प्रत्यक्ष अनुभव हा केवळ साधनरूप 
असतो. आवण अनुभतूीच्या कक्षा सतत वाढत असल्यामुळे कलेतील सत्यािे स्वरूप स्र्ायी राहत नाही. ते 
प्रगवतशील असते. म्हणून सत्यािी व्याख्याही सतत बदलत असते. कलाकृतीमधून वास्तव सत्य पनु्हा जन्म 
घेते, आवण उघड्ा-बोडक्या वास्तव सत्यािे आगळे वव् पे्रक्षकाांच्या पुढे उभे ठाकते. हा कालवनरपेक्ष असा 
कलाकृतीिा गाभा म्हणजे मात्र कलात्मक सत्य नव्हे. आपल्या मनावर जो कलाकृतीिा पवरणाम होतो, त्यात 
हे कलासत्य साठववलेले असते. आवण हे कलात्मक सत्य कधी अधथसत्य नसते, ते पूणथसत्य असते. देशकाल-
पवरस्स्र्तीिी बांधने ह्या सत्याला आवळू शकत नाहीत. वनव्याज शाांवतरसार चिब वभजून वनघालेला अमयाद 
आनांद वनमाण करण्यािा वकूब सवथ कलाांच्या ठायी आहे, आवण हा वनव्याज शाांवतरसािा झरा म्हणजेि 
वव्ातील अांवतम सत्य आहे. 
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प्रकाशवित्रणकलेकवरता अांग वझजववण्यािी गरज होती, आवण त्याति मनाला सार्थकता वाटली. आपले 
मनोगत स्वतःलाि माहीत असते, आवण त्याववषयी वलवहण्यात पनुःप्रत्ययािा आनांद असतो. झपाटणारा 
आनांद. तो मला वमळाला आहे. आवण असे म्हणता येईल की, ह्या झपाटलेल्या स्स्र्तीति मी हे लेखन केले 
आहे. 
 
मानवी जीवनात सुखदुःख जसे एकजीव झालेले असते, तसेि कलाकृतीत छाया-प्रकाशािे स्वरूप एकजीव 
असते. प्रकाशाला सावलीपासून दूर पळताि येत नाही. एखादे वळेी क्षणभर सावली दूर पळाल्यािा भासही 
होईल. पण नीट डोळे उघडून पावहलेत, तर ती पायाांखालीि सापडेल. देवाांनी प्रकाश वनमाण केला त्याि 
वळेी छायाही वनमाण झाली आवण त्याांिी वस्ती एका ठायीि होती. जीवनातील दुःख हेळून टावकले, तर 
आपणाांस सुखही गमवाव ेलागते. दुःख टाळायिे असेल, तर सुखालाही पारखे व्हाव ेलागते. भावना आवण 
वविार कलाकृतीत जसे एकरूप असतात, तसेि छाया आवण प्रकाश कलाकृतीत एकरूप असतात; छावणी 
घालून एकत्र राहतात. अनुसांग सोडीत नाहीत. 
 
‘केला िरव रचत्रकाि मनुजानें’ 
 
‘कलाकार आवण सूयथ ह्याांच्या सहकायातून वनमाण झालेला एक िमत्कार म्हणजेि प्रकाशवित्रण’ अशा 
प्रकारिे उद गार एका आांग्ला कवीने १८६९-मध्येि कावढले आहेत. मुांबई इलाख्यातील सरकारी ववद्याशाळा-
खात्याांनी मांजूर केलेल्या क्याांडीसाहेबाच्या मराठी िवथ्या पुस्तकातील कृष्णशास्त्री विपळोणकर ह्याांिी, 
भारतात त्या वळेी नुकताि प्रवशे केलेल्या ‘प्रकाशवित्रणप्रवक्रये’िा उल्लेख असलेली ववदे्यच्या सामर्ें केला 
रवव वित्रकार मनुजानें, ‘ही ओळ मला आजही आठवते. इांग्रजी राजवटीत विपळोणकराांच्या काळी 
‘फुताग्रफी’ आवण ‘अयोवनयन हापथ’ ह्या दोन अद भतु व कुतूहल उत्पन्न करणाऱ्या वस्तूांनी एतदे्दशीयाांच्या 
जीवनात प्रवशे केला होता. ह्या शवेटच्या आयेत पुढे वास्तववादी वित्रणाववषयीच्या बरवपेणािी ख्याती 
झालेल्या कलामाध्यमािा उल्लेख कवीने मोठ्या कल्पनारम्य शब्दाांत केला आहे. 
 
 
 
हेरलओगॅ्रफ्स – फोटोजेरनक – फोटोगॅ्रफी 
 
‘फोटोगॅ्रफ्स’ हा शब्द प्रिारात येण्यापूवी सूयथवकरणाांनी रेखाटलेल्या कलाकृतींिा रें ि सांशोधक वनसोफर 
नीएप्स हा ‘हेवलओगॅ्रफ्स’ असा उल्लखे करी. वदनाांक २८ फेिुवारी १८३९-ला प्रख्यात ज्योवतवेता व 
खगोलशास्त्रज्ञ सर जॉन एफ् . डबल्यू. हशले ह्याने आपला वप्रयवमत्र इांग्रज सांशोधक फॉक्स टालबट ह्यास 
वलवहलेल्या पत्रात ‘फोटोगॅ्रफ्ड’ हा शब्द प्रर्म वापरला. आवण त्याि पत्रात कलमी केले आहे की, फॉक्स 
टालबट वापरी तअसलेल्या ‘फोटोजेवनक ‘ह्या शब्दापेक्षा फोटोगॅ्रफ्ड’ हा शब्द अवधक समपथक आहे. सर 
योहान हाइन राइश शूल्टझे ह्या शास्त्रज्ञाने ‘फोटोगॅ्रफी’ आवण ‘वनगेवटव्ह’ ह्या शब्दाांिा प्रर्म वापर केला, त्याांिी 
माधवी अद्याप कायम आहे. 
 
‘फोटोगॅ्रफी’ हा मूळ शब्द पुढील दोन ग्रीक शब्दाांपासून झाला आहे – PHOS, PHOTOS=LIGHT. 
GRAPHOS=WRITING. ‘प्रकाशाच्या मदतीने आलेखन करणे’ असा ह्या शब्दाांिा अर्थ आहे. ‘फोटोगॅ्रफी’ 
म्हणजे प्रकाशवित्रण. प्रकाश आवण रसायन ह्याांच्या समन्वयातून प्रवतमा उमटववण्यािे एक शास्त्र. 
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सूयथवकरणाांिी जादू आवण रासायवनक वकमया ह्याांतून वनमाण झालेले वित्र म्हणजे प्रकाशवित्र. 
प्रकाशवित्रणािी काि प्रकाशसांवदेी असते. तीवर पडलेला प्रकाश ती आपल्या प्रकृतीत सामावनू घेते. 
छायाप्रकाशाच्या घटातून कलाकाराच्या भावना ओसांडू लागतात, कलाकृती वनर्ळू लागते. व्यस्क्तत्व 
हुांदडत असते. 
 
प्रकाशरचत्रण 
 
सूयाच्या प्रवतभेने वनमाण केलेला हा छाया-प्रकाशाांिा मनोहर बांध वनसगात मुग्ध कळीने लपववलेल्या 
अांतरांगाप्रमाणे सुप्त असतो, वनभतृ असतो. ही प्रकाशप्रवतमा परमे्राच्या स्वरूपाप्रमाणे लपलेली असते. 
सूयथवकरणाांच्या िाऱ्यावर पोसलेली ही प्रकाशप्रवतमा तपोवनातील शकुां तलेच्या वल्कलाच्छावदत 
मुग्धलावण्याप्रमाणे अस्फुट स्स्र्तीत असते. दैवाप्रमाणे अदृष्ट असते. रासायवनक वकमयेने ती स्फुवटत होते. 
पण प्रवतमा वनमाण होते, ती सूयाच्या करस्पशाने िालना वमळालेल्या भौवतकी व रासायवनक वववक्रयेने; आवण 
अप्रकट प्रवतमा प्रकट होते, प्रवतमेिी कवलका उमलते, उन्मीवलत होते, ती रासायवनक वक्रयेच्या प्रगतीने. हा 
छाया-प्रकाशाांिा आकृवतबांध म्हणजेि प्रकाशवित्र, छाया-प्रकाशच्छटाांिे सहजरम्य ववलवसत. कलाकाराच्या 
अनुभतूीिे सुस्वरूप. 
 
— एक कलामाध्यम 
 
ज्या माध्यमातून कलाकाराला आपल्या अनुभतूीिे रूप ववशषेत्वाने व्यक्त कवरता येते, त्या साधनाला 
कलामाध्यम म्हणाव े व जो ह्या साधनातून व्यस्क्तगत आववष्कार कवरतो, त्याला कलाकार म्हणाव.े ह्या 
प्रकाशप्रवक्रयेतून जो कलेिा व्यस्क्तवववशष्ट आववष्कार कवरतो, तो प्रकाशवित्रकार. ह्या प्रकाशप्रवतमेला 
‘छायावित्र’ आवण कलाकाराला ‘छायावित्रकार’ असे रूढीने म्हणत आली. रूढी हीदेखील दुष्ट जुलमी राणी 
आहे. अक्षय राज्य करणारी आहे. 
 
हौशी प्रकाशवित्रकाराांच्या मनावर ‘कोडॅक’ ह्या शब्दािी इतकी घट्ट पकड बसली होती की, खास जमथन 
बनावटीिा कॅमेरादेखील खुद्द जमथनीत वकत्येक वष ेकोडॅक म्हणूनि ओळवखला जाई. १८६०-मध्ये इांग्लां ड 
देशात स्र्ापन झालेली व व्यस्क्तवित्रणाकवरता खास बनववलेल्या वबलोरी डोळ्याकवरता सुप्रवसद्ध झालेली 
जे. एच्. डालवमयर ही कां पनी आजतागायत अांगाचपडाने सांपूणथतः विवटशि आहे. पण ‘डालवमयर’ ह्या 
नावाऱ्या उच्चाराबरोबरि ती जमथन असावी असे वाटते, आवण वकत्येक वष ेती तशीि मावनली गेली. हाि 
रूढीिा मवहमा. कॅमेऱ्यािे वजन २५ शरेाला र्ोडे कमी असे. त्याच्या बाांधणीला याांवत्रक उपकरणािा घाट 
नसे,– घाट असे एखाद्या वशल्पाच्या बाांधणीिा. तो वखशात तर मावत नसेि, पण तो मोठ्या वपशवीतही जात 
नसे. तरी त्याला ‘पॉकेट’ कॅमेराि म्हणत. हाही रूढीिाि मवहमा! रूढीिा िाप असाि राहील. कारण 
रूढीच्या विथस्वाखालून बाहेर पडणे मुष्कील होते. 
 
प्रकाशलेखनकला 
 
वशवाय, रूढीप्रमाणे ‘छायावित्र’ ह्या शब्दाला गौरव प्राप्त झाला आहे. पण गौरवपूणथ रीतीने गोंजावरला गेलेला 
हा शब्द िुकीिा असल्यामुळे तो टाळावयासि पावहजे. वशवाय, ‘प्रकाशवित्रण’ हा शब्द भौवतक शास्त्रानेही 
मान्य केला आहे. अदृश्य प्रवतमेिे आलेखन केले जाते, ते सूयथप्रकाशाने, छायेने नव्हे! ह्या दृष्टीने ‘प्रकाशवित्र’ 
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आवण ‘प्रकाशवित्रकार’ हेि शब्द समपथक आहेत. म्हणून मी तेि शब्द वापरले आहेत. वरट्् हान सेन, ह्या 
जमथन कवीने १८३९-मध्येि ह्या प्रवक्रयेिे ‘प्रकाशातून प्रकाशात’, असे प्रासावदक भाषेत सार्थ वणथन करून 
गौरवपर उद्जगार कावढले आहेत. प्रकाशवित्रण हे प्रर्म प्रकाशािे वित्र असते आवण प्रकाशानेि त्यािे 
आलेखन केले जाते. मराठीिे वनरुक्तकार राजवाडे वलवहतात, “वस्तूांिी हाताने विते्र काढण्यापेक्षा 
प्रकाशाच्याद्वारा” ती काढून घेण्यािी ‘प्रकाशलेखनकला’ महशूर आहे.” 
 
गं्रथलेखनाची मूळ कल्पना – 
 
– आवण त्यामागील लेखकािी भवूमका प्रस्तावनेत स्पष्टपणे ववस्तृत माांडावयास हवी, हा कर्न करण्यािा 
नेहमीिा वशरस्ता मी पाळला नाही. त्यात एका जुन्या परांपरागत पीवठकेिा अवमान करण्यािी इच्छा वतळमात्र 
नाही. लेखन कवरताना प्रस्तावनेकवरता खास हातिे म्हणून काही राखून ठेववले नाही, इतकेि. एखाद्या 
अप्रवतरूप कलाकृतीप्रमाणे ह्यातून ज्याला जो अर्थ पवरणामकारक वा कायथसाधक वाटेल, तो त्याने घ्यावा. 
 
हा प्रकाशवित्रण-तांत्र-शास्त्रािा इवतहास नाही. ह्या प्रवक्रयेत शास्त्र आवण कला इतकी एकजीव झाली आहेत 
की, ह्या माध्यमाच्या सांदभात सौंदयथशास्त्रािी ििा कवरताना र्ोडा तांत्र-शास्त्रािा भाग येणे अटळ आहे, म्हणून 
तांत्रािा डौरही वावहला नाही. 
 
प्रकाशवित्रण ही एक याांवत्रक कला आहे. पदार्थववज्ञानशास्त्र, रसायनशास्त्र व दृक ववद्याशास्त्र ह्याांच्या 
मूलभमूीवर उभी असलेली ती कला आहे. जे ह्या कलामाध्यमाच्या रोखात येईल, त्यािे यर्ोवित दशथन 
घडववणे हा ह्या माध्यमािा धमथ आहे. अर्ात ह्या माध्यमाच्या प्रवक्रयेतून वनमाण होणाऱ्या सौंदयथसमस्या इतर 
कलामाध्यमाांतून वनमाण होणाऱ्या समस्याांपेक्षा वगेळ्या असणारि. म्हणनू वित्र, वशल्प, सांगीत व नृत्य ह्या 
कलाांमधील पारांपवरक कलागुण ह्यात शोधणे हा ह्या कलेवर अन्याय झाला. म्हणनूि पवहली ५०–६० वष ेह्या 
कलेिी फरपट झाली. ती मूळ मुक्कामापासून फारशी दूर गेली नाही. प्रकाशवित्रणाला कलामाध्यमािा दजा 
प्राप्त होण्यास आणखी इतकाि काळ लागला. 
 
“मम दृष्ट्या” 
 
ह्यातील ऐवतहावसक भाग चकवा तांत्राच्या प्रगतीिा इवतहास साांगताना कला आवण इवतहास ह्याांिी साांधेजोड 
करून एक सलग वाण ववणण्यािा प्रयत्न केला आहे. हा इवतहास फार जुना नाही. पे्रम वाटावे, आवण 
वजव्हाळा वनमाण व्हावा, इतका तो जवळिा आहे. ज्याांनी प्रकाशवित्रणकलेिा इवतहास घडववला, ज्याांच्या 
िवरत्रातील ऐवतहावसक रस फार मधुर आहे, त्याांच्या व्यस्क्तरेखा ह्यात रेखाटल्या आहेत. तुम्ही त्याांच्याशी 
समरस झाला, तर ह्यातील ऐवतहावसक भागदेखील कलेच्या समभमूीवर वा पातळीवर आवणला गेला आहे, 
असे स्रू्लमानाने म्हणता येईल. ह्या लेखनात उभ्या केलेल्या व्यस्क्तरेखा मी स्वतःच्या दृवष्टकोणातून 
रेखाटल्या आहेत. त्या सवथ वमळून गेल्या १००–१२५ वषांतील प्रकाशवित्रणकलेिे ते एक सामुदावयक 
व्यस्क्तवित्र आहे. पा्थदृश्य आहे, अपाांगदशथन आहे. रूपरेखा आहे. 
 
रवष्णुपुिाण 
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प्रकाशवित्रण-कलेववषयी वलवहताना मी वारांवार र्ोडा दूर जाऊन इतर कलाांच्या सांदभात बोलत आहे. पण 
एखादी कला साध्य करण्यािे कतथव्य मनात असेल, तर तुमच्या कलामाध्यमािा अभ्यास तुम्हाांला इतर 
कलामाध्यमाांच्या सांदभाति करावा लागेल. म्हणजे सवथ कलाके्षत्राांतून सरथहा फेरफटका केला पावहजे, हे 
ओघानेि आले. इतर कलाांच्यामधील सौंदयाच्या सूक्ष्म छटा नीट बारकाईने अभ्यवसल्या पावहजेत. इतर 
माध्यमाांतील कलाकृतींिा कलासांग्रहालयात अभ्यास करण्यापेक्षा त्या-त्या माध्यमाांिा र्ोडा प्रत्यक्ष वापर 
करून पावहला, तर त्याांमधील तांत्रािे रहस्य सुलभपणे उलगडते, असा अनुभव आहे. भारतीय कलाांच्या 
अन्योन्याश्रवयत्वाववषयी ववष्णुपुराणात उल्लखे आहे. ह्या सांदभात कुमार गांधवांिे उदाहरण घेता येईल. कुमार 
गांधवथ ववद्वान सुप्रवतवष्ठत गायक आहेत. त्याांनी हेतुपुरःस्सर अन्य कलाांिी जाण करून घेतली आहे. त्याांिा 
वापर करून पावहला आहे. आवण त्या सवथ गोष्टी त्याांच्या सांगीतसाधनेला शवेटी उपकारकि ठरल्या आहेत. 
 
नवलाख निते्र 
 
वशवाय, पवरस्स्र्तीच्या अनुभवाप्रमाणे ज्यािे-त्यािे वविार वगेळे होतात, आवण अमुक-एक मागथ इतराांच्यापेक्षा 
िाांगला आहे, असा कौल देणे हेदेखील धाडसािे ठरते. अवभजात कलाकृतींमधून वदसून येणारी 
कलातत्त्वाांिी ववववधता आकाशाच्या पटाांगणात पसरलेल्या नवलाख नक्षत्राांप्रमाणे भासते. त्याांकडे नजर 
लाववली, म्हणजे आपल्या मनाला एक प्रकारिी भरुळ पडते. कलाकृतीत कलाकाराच्या अनुभतूीिे ढोबळ 
स्वरूप नाहीसे होऊन वतला स्वतःिे असे खास, ठाशीव, सुप्रमावणत व सुरवित असे स्वरूप प्राप्त झालेले 
असते, आवण वगेळ्या पवरस्स्र्तीत त्याि कलाकृतीत वगेळे गुणधमथ वदसू लागतात. 
 
कोणत्या वविाराला, कोणत्या कलातत्त्वाला ववशषे महत्त्व आहे, हे कळण्यापूवीि आपण रूढीच्या 
दडपणाखाली वावरत राहतो, आवण त्यामुळे परमे्राने वनमाण केलेल्या आवण प्रत्यक्ष वस्तुजातात दडून 
रावहलेल्या मौवलक सौंदयािा धाांडोळा घेण्यािी आपली रवसकता अांधळीि राहते. सौंदयथ वदसलेि, तर ते 
आपल्याला दुलथभ आहे असे वाटून मनाला ववषाद वाटतो. आवण मन ववषण्ण झाले, म्हणजे डोळे असून नजर 
नाहीशी होते, दृष्टी धुक्यात बुडून जाते. सौंदयथ वदसत नाही ह्यािी खाशी प्रिीती येते. कलाकाराने रूढीिे 
पाश र्ोडे सैल करून जुन्या वाटेवरही नव ेसौंदयथ शोवधले पावहजे. तुमच्या अांतःकरणात सौंदयथ असेल, तर 
तुम्हाला जुन्या वाटेवरही सौंदयथ वदसेल. 
 
स्वकक्ल्पत रवचाि 
 
हे वलहीत असताना माझ्या मनात एक वविार अनेक वळेा येत असे. एखादी कला आत्मसात केल्यावर त्या 
ववषयाच्या सांदभात तुम्ही लेखन कवरताना तुम्हाांला कळून िुकेल की, आपण त्या ववषयाशी समरस झालो 
आहोत आवण त्यात आपल्याला ववशषे प्रकारिी गती वमळाली आहे. त्या वळेी आपण मधुमवक्षकावृत्तीने 
केलेल्या ज्ञानसांग्रहािा उपयोग पुढे आपणाांस करून घेता येईल; वशवाय, मूळ स्वकस्ल्पत वविारात सांपन्नता 
येऊन आपली मनोभमूी नववनर्ममतीला खात्रीने पोषक बनेल. 
 
नवी रदशा : नवे रवचाि, नवे मन : नवे अनुभव 
 
ह्या नव्या आखाड्ात उतरण्यापूवी कलाकाराला आपल्या मनािी मशागत करावी लागते, मनािे उांिपण 
नेकीने वाढीस लावनू कलादृष्टीला वरिे वळण द्याव ेलागते. केवळ तांत्रावर झडपा घालून भागत नाही. कारण 
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तांत्रािे वैभव घटणारे असते. हे सवथ गळी उतराव,े ह्याकवरताि हा प्रस्ताव माांडला आहे. हे ध्यानी घेतले, तरि 
माझे अवभलावखत तुमच्या ध्यानी येईल. आवण हे घडाव ेअसा माझ्या वित्तािा नशा आहे. ध्येयावर जर माझ्या 
अवमत वनष्ठा असली, अवभन्नभाव रावहला, व्यांग ना पडे, तर माझ्या ह्या आतीिी धणी का होणार नाही? 
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३. रबकट वाट वरहवाट 
 

 
अवभजात कलाकृतीकडे नेणारा उजू माग ृ अवभजात कलाकृतीच्या राईतूनच जातो, आवण नवोवदत 
कलाकाराला तो अनपेवित रीतीनेच सापडतो, हे खास. 

 
कला म्हणजे एक वाट आहे, –वबकट वाट आहे, न सांपणारी अशी ववलक्षण आहे. वविाराांिी उलाढाल 

व मानवसक सांघषथ ह्याांच्या साहियातून जाणारी– नागीण दृष्टाळून जावी अशी वाट. धोपटमागथ सोडून कोणी 
न ववहवाटलेल्या अज्ञात वाटेवरून िालू लागलो. 
 
नावगणीप्रमाणे वळसा घेत, तर कधी सरळ पळणारी, मधेि गडप होणारी माळरानाला भाांगनू जाणारी 
पाांढुरकी, गूढ, वनरागस पायवाट वक्षवतजावऱे्ही नजर खेिीत होती. पण ही दमछाकीिी वबकट पायवाट 
आवरत नव्हती. ‘वकवतक दूर मागथ हा, कवध न सांपणार हा,’ –म्हणून–स्वतःि वाट होऊन खुशाल िालत 
रावहलो. एकावकन. 
 
ह्या वबकट वाटेवरून माझी बाहुटी धरून िालवील, असा कोणी तात्यापांतोजी मला वदसेना. वाट सादावीत 
जाव,े तो कोणी साद देईना. वाट होऊन सरळ िालत रावहली. एकटा मी सडा. 
 
पाखरे आकाशातून चहडतात, तेव्हा वाटा पडत नाहीत. प्रत्येक पाखराला आपला मागथ अांतःपे्ररणेने शोधून 
काढावा लागतो. तसाि कलाकारालाही तो शोधून वटपावा लागतो. अन ववहवाटीिी वाट नसली, की 
ध्येयाकडे जाण्यािा रस्ता सापडत नाही. 
 
आवण म्हणून वाट होऊन िालत रावहलो. अनोख्या मागावरून एकटा. 
 
कलारशिणाची आबाळ 
 
प्रकाशवित्रण-कला हस्तगत करण्यािा हमरस्ता मला वदसत नव्हता. अवभमानाने बोट दाखववता येईल, व 
प्रकाशवित्रणात कोणत्या वठकाणावर मोिा बाांधून पावले टाकावयािी ह्याववषयी मागथदशथन करील, अशी ना 
शाळा होती, ना वशक्षक. १७९०-च्या सुमारास पवहली वित्रशाळा पुणे येरे् शवनवारवाड्ात सवाई माधवराव 
पेशव्याांनी सुरू केली व वतिी देखभाल वले्् नामक वित्रकार करीत असे. विवटश शासनाने १८५७-मध्ये 
मुांबईत ‘सर जे. जे. स्कूल ऑफ आटथ’ ही वित्रकलेिे वशक्षण देणारी सांस्र्ा स्र्ापन केली. पढेु मद्रास व 
कलकत्ता येरे्ही वित्रकलेिे वशक्षण देणाऱ्या शाळा सुरू झाल्या. रवींद्रनार् ठाकुराांनी आपली वववित्र ही 
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कायथशाळा स्र्ापन करून खास भारतीय कलेला प्रोत्साहन वदले. पण प्रकाशवित्रणािे वशक्षण देण्यािी सोय 
कोठेि अांतभूथत केलेली नव्हती. 
 
१८५७-च्या स्वातांत्र्ययुद्धानांतर चहदुस्र्ानात वव्ववद्यालये स्र्ापन झाली, पण त्याांनी प्रकाशवित्रणाला शास्त्र 
म्हणून स्पशथही केला नाही. वशक्षणके्षत्रातील एक प्रभावी माध्यम म्हणून तोलदारी जोखून वडसेंबर १८५६-मध्ये 
चकग्ज कॉलेज, लां डन येरे् वव्ववद्यालयाच्या अभ्यासक्रमात प्रकाशवित्रण हा ववषय वशकववण्यािी योजना 
केली. केवळ प्रकाशवित्रणाला वाहून घेतलेल्या ‘फोटोगॅ्रवफक सोसायटी ऑफ लां डन’ ह्या सांस्रे्नांतर १८६१-
पयिंत एकया विटनमध्ये जवळजवळ २०–२५ सांस्र्ा स्र्ापन झाल्या होत्या, व १९१६-पयिंत अशा सांस्र्ाांिी 
सांख्या तीनशचे्या वर गेली. हेि कायथ टपालद्वारा करणाऱ्या ३०–४० सांस्र्ा होत्या, त्या वगेळ्याि. १८६२-
मध्ये वकत्येक इांग्रजी शाळाांतून ‘मायादीपा’च्या मदतीने वनस्पती, प्राणी व वशल्प ह्याांिी प्रकाशविते्र 
दाखववण्यात येऊ लागली. चभतीवर लावलेल्या वित्राांिे काम ‘जादूिा वदवा,’ ‘मायादीप’ करू लागला. 
इांग्लां डमधील िॅर्मॅ येरे् १८६६-मध्ये प्रकाशवित्रणकलेिे वशक्षण देणारी पवहली लष्करी शाळा सुरू झाली. 
ह्या दृष्टीने आपल्याकडील वव्ववद्यालये व इतर वशक्षणसांस्र्ा अद्यापही कृपणि रावहल्या आहेत. अवधानािे 
वाणेपण! 
 
माझ्या मनािी बठैक कलेच्या अांगाला झुकलेली. वतकडेि पाय वळावते ही इच्छा. वखलाफ मजी करून 
एखादी आवडणारी गोष्ट करणार नाही, असे म्हटल्याने ती व्हावयािी राहणार नाही. उपजत बदु्धी आवण 
प्रकृतीिा आवगे असा काही दाट प्रभाव टावकतात की, मनािे बोलणे-िालणे होण्यापूवीि आपले पाय त्याि 
वाटेने उगले िालू लागतात, असा अनुभव येतो. जीववतािा नकाशा बदलून जातो. आवण तेि घडले. अज्ञात 
हाताांनी वलहून ठेवलेल्या घटना जशा वलवहलेल्या असतात तशाि घडतात. हा धुलाक्षरातला कारभार नव्हे! 
 
रशिणसंस्था व कलारशिक 
 
पण मुळाति लावलत्यािी उपजत देणगी सृष्टीने वशष्याला बहाल केली नसेल, तर प्रयत्नाांिी पराकाष्ठा 
करूनदेखील कलावशक्षकाच्या पदरी अपयश येते. कलावशक्षक शास्त्र वशकवील, तांत्रववदे्यिे धडे शहाजोगपणे 
देण्यािा अवधकार गाजवील आवण ताांवत्रक कौशल्यािी वमरास वशष्यास प्राप्त करून देईल. पण जुन्या 
कलातत्त्वाांिी ओढ घेणारा वशक्षक जुन्याववषयी भस्क्तभावािा मोठा हुांदका घेऊन वशकव ू लागला, की 
ववद्याथ्याला तांत्रज्ञानािी िट मात्र लागते, आगांतुक अर्वा अभ्यसनीय अशा ताांवत्रक अलां कारािी कलाकार 
मनधरणी करू लागतो. 
 
वशक्षकाच्या दृष्टीने ज्या तत्त्वाांना अर्वा वनयमाांना गौरवािे जीववत लाभले आहे, त्याांच्या पाठीवर पाय देण्यास 
वशक्षक राजी होत नाही. आवण प्रकाशवित्रणातील कला व तांत्र ह्या सांबांधात साधकािी मते गुरूने ठाम करून 
टाकणे हे वशष्याच्या मनािी वाढ होण्याच्या दृष्टीने वाजवी ठरत नाही, तर अगदी गैर ठरते. 
 
जुन्यािा बोज ठेवण्यािी वृत्ती आवण जुन्या पीवठकेतून वशक्षण देण्यािी प्रर्ा, दोन्ही कलाववद्यालयाांतून 
िाांगल्याि अळून बसलेल्या वदसतात. ह्या अनुभवातून ऑस्कर वाइल्ड (१८५४–१९००) ह्याने “अशा 
कलाववद्यालयाांतून ढोपरे न खरिटता, पाय न मोडता व नववनर्ममतीिी तीव्र ऊमी न खुरटता जो ववद्यार्ी 
वशक्षण घेऊन सही-सलामत बाहेर पडतो, तो केवढा भाग्यवान!” असे खासे उद्जगार कावढले आहेत. 
दोन प्रश्न – 
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एक होता, कलेिे वनभळे वशक्षण म्हणजे काय? आवण दुसरा कोणािी पाइकी न कवरता ते वशक्षण वमळाव े
कसे? वशष्याच्या मनातील भावनाांिे सुप्तधन जतन करण्याच्या दृष्टीने त्याच्या वाढीस पोषक असे वातावरण 
वनमाण करून गुरूने भावनाांिे व वविाराांिे सांवधथन करणे, आपल्या अनुभतूीच्या वजव्हाळ्याने आवण अपूवाईने 
त्यातील भावसौंदयथ सांपन्न करणे, भावनेिी सांवदेनाशक्ती सूक्ष्मग्राही करण्यािी दक्षता घेऊन वतिी मूल्ये 
उत्कट करणे व वतिा उत्कषथ प्रौढ करणे हेि कलेिे खरेखुरे वशक्षण होय. कलेच्या वशक्षणात भारी कसूर 
झाली, म्हणजे भावनाववषयक ज्ञानदानात हयगय झाली, असे म्हणण्यािा प्रघात आहे. 
 
ह्याि वळेी स्टीगवलट् ्  ने सांपावदत केलेल्या ‘कॅमेरा वकथ ’ ह्या तै्रमावसकातील एक उतारा सुदैवाने माझ्या 
वािनात आला आवण दुसऱ्या प्रश्नािे उत्तर वमळाले : “प्रकाशवित्रकाराला मागथदशथन करण्यािी शक्ती 
प्रकाशवित्रण-माध्यमाच्या पोटाति आहे. दुसऱ्या कोणत्याही ज्येष्ठ वा प्रस्र्ावपत कलामाध्यमािे नेतृत्व 
पत्करण्यािी अर्वा त्या माध्यमाशी तडजोड करण्यािी आवश्यकता नाही.” अशाि रीतीने फ्लॉरेण्टाइन 
वशल्पकार मायकेलेन्जेलो वित्रकार बनला, आवण छतावरील ती नऊ वदव्य-भव्य विते्र रांगवीत असतानाि 
तो वित्रकलेिे तांत्रही वशकला. 
 
‘उजू का ंअव्हाटंा’ 
 
सांकटाांिी दाट भरती आली, म्हणजे त्याांतून उमेदीने स्वतःिा मागथ काढावा लागतो. आवण तो मागथ वकती 
दुष्कर असतो, ह्यािी कल्पना प्रत्यक्ष वाटिाल कवरतानाि येते. कलेिा बालेवकल्ला वजतका असाध्य, वततकी 
आपली चहमत दुप्पट होते आवण ह्या प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतून आववष्कार कवरताना आपल्याला नकळत 
आपल्या व्यस्क्तत्वाला धार िढते. सुप्रवसद्ध वित्रकत्री ज्यवूलआ मागारेट कॅमेरॉन वहला 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील उणेपणाशी जन्मभर झगडाव ेलागले. ह्या प्रवक्रयेतील हरएक वक्रया सांपूणथ व्यस्क्तगत 
होती, म्हणूनि वतच्या कलाकृतींमधून व्यस्क्तत्वािा रस ओसांडत आहे. 
 
आपला मागथ सरळ आहे, का आडमागथ आहे, ह्यािी वाटाघाट न कवरता आकाश ओलाांडणाऱ्या एकुलत्या-
एक पुष्पमेघाप्रमाणे िुकत-माकत, न हसता, न बोलता मी वाटिाल िालू लागलो; ह्याि मागीिा कापडी 
बनलो व र्ोराांिा मागोवा घेत-घेत येर्पावतेो आलो. एकटा. आवण हा एकाकीपणािा शाप मी खाांद्यावर वाहत 
आहे. एकटा. हे वलहीत असताना मला आठवण येते ती हबथटथ स्पेन्सरिी. ििथच्या घांटेिा नाद ऐकला, की 
त्याला केवळ साहियाने एकलेपणािी हमखास आठवण येई! प्रारांभी कलेिा उपासक पूवी कोणी न 
ववहवाटलेल्या वाटेवरून िुकतमाकत, बेगुमान एकटा जाताना वदसला, तरी तो नववनर्ममती करू लागला, 
की रसज्ञ पे्रक्षक त्या वाटेवर, – बोटभर धारेवर वठकवठकाणी झरे, ओढे व नद्या येऊन वमळाव्यात तसे, येऊन 
वमळतात आवण मग कलाकार व रसज्ञ पे्रक्षक ह्याांिा एक कावफला बनतो; कलाकाराला रवसकाांिी सोबत 
लाभते. त्याांच्या चदडीत वमसळून ववट्ठलपे्रमाने तो नािू लागतो; ववट्ठलमय होतो; हरपलेले वनजसुख त्याला 
अखेरी सापडते! 
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– ‘गाढ वनळे आकाश, ज्यावर वठपका एकच शुभ्र ढगाचा’, –कल्पना सौष्ठच वडृज वथृचे, पण मांगेश 
पाडगावकराांच्या आत्त्मक सौगांघ्याने गडद वढेलेले. 

 
दारिद्र्याचा वणवा 
 
‘दावरद्र्य’ हा एक सवथश्रेष्ठ गुरूि आहे,’ हे तर आपण नेहमीि ऐकतो. पण कलेच्या के्षत्रातील यशािा मागथ 
महावृक्षाांच्या दाटीमधून, दावरद्र्याच्या वणव्यातून गेलेला असतो, असे म्हणण्यािी ही एक साांप्रदावयक प्रर्ाि 
पडली आहे. वास्तवात असलेले प्रबळ कारण साांदीत टावकले जाऊन कलाकाराच्या दारावर दावरद्र्यािे 
तोरण बाांधून त्याच्या कतथबगारीला पृष्ठभमूी तयार केली जाते. पण कलाकाराच्या मनािी कलात्मक घडण 
बनण्यास कशािा हातभार लागेल, हे साांगता येत नाही. ह्या बाबतीत गुणज्ञ पवरच्छेदक मागल्या-मागल्या 
गोष्टींिी मागीलकी शोधण्यािी अर्वा समकालीन घटनाांिे अन्वय लावण्यािी वतऱ्हाईतपणे खटपट करीत 
असतात. कलाकाराच्या आयुष्यात पुढे मोठेपण आले, म्हणजे त्या मोठेपणािा लोट मागे पसरत जातो. 
त्याच्या लहानपणािे काही कळाव,े म्हणून शोध सुरू होतो, आवण टीकाकार ह्यामुळे फलाणे झाले, त्यामुळे 
फलाणे झाले, असे मनसोक्त तकथ  करीत राहतात. पण त्याांिे अांदाज हमखास बरोबरि असतात असे मात्र 
म्हणता येत नाही; आवण ‘प्रत्यक्ष घटना घडल्यावशवाय ज्योवतष्याांनी भववष्य वतथव ूनये,’ ह्या माकथ  ट् वनेच्या 
वाक्यािी सत्यता पटते! 
 
मुलाचे पाय पाळण्यात रदसतात – 
 
– अशीही आपल्याकडे एक म्हण आहे. पण व्हॅन गॉख ह्या डि वित्रकाराने (१८५३–१८९०) ही म्हण सपशले 
ववसकटून टावकली आहे. त्याच्या प्रारांभीच्या कलाकृतींमधून तर कला-गुणाांिी बारीकशीदेखील मांजुळ 
कुजबजू ऐकू येत नाही. पण त्याच्याि अखेरच्या कलाकृतींमधून तुम्हाांला कलावैभवािा नाद खणखणीत ऐकू 
येईल. आरांभापासून अखेरपयिंतच्या त्याच्या कलाकृती डोळ्याांखालून घाला, तुम्हाांला कलाववकासािा 
इवतहास प्रत्यक्ष डोळ्याांपुढे घडल्यासारखा वदसेल. 
 
िेम््ाटं व मायकेलेनजेलो 
 
सभोवतालच्या पवरस्स्र्त्यनुरूप कलाकृतींिी प्रकृती बाांवधली जाते, ह्या शोधात असणाऱ्या टीकाकाराांना डि 
वित्रकार रेम्िाांटच्या (१६०६ – १६६९) यशािे रहस्य सापडले नाही. मायकेलेन्जेलोने (१४७५ – १५६४) 
तर अशा सांशोधकाांिा – ववनोदानेि का होईना – पण र्ोडा उपहासपूवथक उल्लेख केला आहे. “माझी आई 
मला माझ्या जन्माबरोबरि सोडून गेली. मला वतने एका पवरिावरकेच्या स्वाधीन केले. ह्या दाईनेि माझे 



 

 

अनुक्रम 

सांगोपन केले. ह्या उसन्या आईिा नवरा पार्रवट होता. त्यामुळेि माझ्या मनात वशल्पकलेववषयी अतक्यथ 
आवाहन जागृत झाले असाव.े” ह्या उद गाराांतील व्यांजना जाणनू घ्या. 
 
िाम गणेश व कृष्णाजी प्रभाकि 
 
राम गणेश गडकऱ्याांना बाह्य स्वरूपािी कोणतीि देणगी वनसगाने बहाल केलेली नव्हती. ते नाकी-डोळी 
नीटस तर नव्हतेि, पण त्याांच्या िेहऱ्यािी ठेवणही जवळजवळ कुरूपि होती. आवण म्हणूनि असाही तकथ  
केला जातो की, गोवजरेपणािा एक तीळही त्याांच्या वायाला आला नव्हता, म्हणूनि गडकरी कुरूपतेवर 
इतके कडाडून तुटून पडले आवण ठकीच्या कुरूपतेिे वणथन कवरताना त्यात एक तीळही त्याांनी उणा पडू 
वदला नाही. पण त्याांच्या ह्या बाह्य वषेावरून त्याांच्या सुस्वरूप मनािी, त्यात कोंडलेल्या रत्नभाांडारािी आवण 
त्याांच्या प्रमत्त प्रवतभेिी कल्पना केली असती, तर ती िुकीिीि ठरली नसती का? 
 
“कोणीही पसुणार नावह ‘कवव’ तो होता कसा आननी?” – एका महान जबरदस्त कवीिी ही दपोक्ती सार्थि 
ठरली आहे. नायािायथ कृष्णाजी प्रभाकर खावडलकर ह्याांिा रूक्ष िेहरा पाहून त्याांनी वनमाण केलेल्या 
मानसकन्याांच्या व्यस्क्तत्वाववषयी जर एखाद्या ‘वदने्र’ ज्योवतष्याने भववष्य वतथववले, तर ते सपशले िकू 
ठरेल. रुस्क्मणी, भावमनी, देवयानी व द्रौपदी ह्या मानसकन्याांिे स्वरूप मनोहर तर आहेि, पण त्याांच्या 
मनािी तोलदारी र्ोर आहे, व भावनाांिी श्रीमांती अपूवथ आहे. 
 
तकभ शतती अिम ठिते. 
 
आपली तकथ शक्ती कशी अक्षम ठरते, अांदाज कसे ववफल ठरतात पहा. “नाना, ‘तू बोलल्याववना मी नाहीि 
बोलणार,’ ही कववता कोणािी?” असा सहज प्रश्न मी के. नारायण काळ्याांना केला. हा व्युत्पन्न ववद्वान, 
वविक्षण कलाकार, प्रज्ञावांत पांवडत आवण कलेिा गाढा अभ्यासक माझा प्रश्न सांपण्यापूवीि माझ्या पुढून 
अदृश्य झाला. हे त्याांिे नायपूणथ वनष्क्रमण अकस्ल्पतही म्हणता येणार नाही. त्याांच्या पवरियातील सवांनाि 
त्याांिे हे वनष्क्रमण िाांगले ओळखीिे झाले होते. अर्ात मलाही ते नवखे नव्हते. र्ोड्ाि अवधीत ते विरूट 
पेटवनू बाहेर आले व म्हणाले, “हो, त्या वळेी मी कववता करीत असे.” त्याांच्या िेहऱ्यामागील कावठन्य आवण 
पारुष्य पाहून हा ‘गोड रुसवा’ काळ्याांिा असेल, अशी आशांका कोणासही आली नसेल, आवण कधी जन्मात 
येणारही नाही. 
 
कलाकाि व समकालीन बाह्यसंस्काि 
 
कलाकाराच्या मनावर होणाऱ्या समकालीन बाह्यसांस्काराांिा कसून सुराख राखला जातो, पण ह्या गोष्टीिा 
शोध करण्यात यश येत नाही. कलाकारािा झगडा समकालीन सांस्कृती आवण आदशथ ह्याांच्या बरोबर असतो. 
िाक ह्या वित्रकारािी स्फूती तर हाडाांिे ववववध आकार व त्याांिा पृष्ठभाग ह्याांतूनि ओसांडत होती. 
केशवसुताांच्यासारखे महाकवी अमूतथ ववषयाांतूनदेखील स्फूती घेतात, पण त्याांच्या कलाकृती मात्र तत्कालीन 
मोजमापाने जोखल्या जातात. प्रकाशवित्रकत्री कॅमेरॉन वहिा आदशथ होता वित्रकार वॉट्स्, पण वतच्या 
कलाकृती इतक्या वभन्न प्रकृतीच्या आहेत की, वतने घेतलेल्या एका व्यस्क्तवित्राकडे पाहून वॉट्स् उद्जगारला, 
‘मला असे व्यस्क्तवित्र रेखाटता आले असते तर!’ बायरन कवीिा आदशथ होता पोप. त्याच्या कववतेिी शलैी 
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वगेळी आहे, आवण ती वनवश्चत उच्च श्रेणीतील आहे. पुष्कळदा समकालीन कलाकृतींमधील दोषाांिे अनुकरण 
केले जाते, आवण ह्या दोषाांना कलागुणाांिे महत्त्व प्राप्त होते. अन हा तर प्रवतभेिा िमत्कार! 
 
संकल्प नव्हे, योगायोग 
 
साऱ्याि गोष्टी सांकल्पाने होत नाहीत, तर काही दुघथट गोष्टी योगायोगाने घडतात. प्रकाशवित्रण-कलेच्या 
इवतहासातील असाि एक ववलक्षण योगायोग. मौज पहा : वित्रकलेच्या के्षत्रातून आज सांपूणथ तपवशलासह 
केलेल्या वास्तव वित्रणाच्या प्ररे्िा बुांधा मुळासकट खणनू काढण्यािा उपक्रम करणारा पवहला वित्रकार 
पोल सेझान, ज्या वषी प्रकाशवित्रणािी ‘दोगेर’-प्रवक्रया घोवषत झाली, त्याि वषी जन्मास यावा, हा एक 
इवतहासातील महान अद भतु योगायोग नव्हे का? 
 
कलामाध्यम तेच – 
 

 
जेथे झाड झुलत नाही, पान हलत नाही असा त्स्तवमत झालेला वनसगृ, वनजृन रस्ते, अचल वास्तुवशल्प, 
फळाफुलाांच्या समूहातून वयक्त झालेले वनश्चल जीवन आवण टाक्याांनी दगड फोडावा असे वयक्तींचे तटस्थ 
आवण यमपुरीच्या बाहुलीप्रमाणे ताठ, स्तांम प्राय उभे चहरे ह्याांचे वचत्रण हेच कालचे ध्येय,– 

 
–पण ध्येय बदलले. योगायोगािी महती प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेने आणखी वसद्ध केली आहे. वास्तववक हे 
कलामाध्यम ‘स्स्र्र वित्रणा’कवरताि वित्रकारसांशोधकाांनी बुद्जध्या जन्मास घातले व त्याकवरताि वापवरले. 
आवण ‘शास्न्त शवेांती फुलली, पे्रम जाईजुई व्याली’ अशा शाांत समाधानी पे्रमळवृत्ती धारण केलेल्या कलाकृती 
सराह वनमाण केल्या. 
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–आवण रणशादृूल सांताजी पाटलाची उसळणारी चौखूर घोडदौड, सों – सों वाहणारा वशवशराचा वारा, 
धो – धो कोसळणारा प्रपात, वायुवगेाने बेमान धावणारे मनोरथ वबलोरी डोळ्याच्या चपजऱ्यात अियी 
गोठवनू कोंडून ठेवणे. 

 
– आज ते काळाच्या अखांवडत ओघातील एखाद्या धावत्या क्षणािा शांभरावा अर्वा एकहजारावा इतका 
भागदेखील वनणायकपणे स्स्र्र करण्याकवरताि वापरण्यात येत आहे. एका क्षणात आकाश-पाताल एक 
करणारी बीजली, जरबेने कलाकृतीत वखळवनू ठेववणे; खवळल्यामुळे फोफावणारी नागीण कलाकृतीत 
खेळववणे; आकाशात वभरवभरणारी घार कलाकृतीत वखळून बसववणे हेि आधुवनक प्रकाशवित्रकारािे एकमेव 
ध्येय बनू पाहत आहे,–नव्हे आज बनले आहे. 
 
वास्तववादी वित्रणशलैी सांपूणथपणे प्रकाशवित्रकाराांच्या मालकीिी झाली आहे; व्यस्क्तविते्र रांगववण्यािी 
वित्रकाराांिी जुनी ऐट आवण रुबाब ह्या दोन्ही गोष्टी आता नष्ट होत िालल्या आहेत. व्यस्क्तवित्रणातील वस्तू 
आता हुबेहुब रेखाटली जात नाही. त्या ‘वस्तू’िे कलाकाराला वदसलेले स्वरूप रेखावटले जाते. 
 
सुप्रवसद्ध रें ि वित्रकार आँरी मातीस (१८६९–१९५४) यशािे उांि वशखर गाठल्यावर वलवहतो, “माझ्या 
व्यस्क्तवित्राांत रांगववल्याप्रमाणे बेढब, आवण वबन-आकारािी स्त्री जर रस्त्यात माझ्यासमोर उभी रावहली, तर 
मला िक्करि येईल.” वदल आषक होणारे सौंदयथ आपण कलाकृतीत पाहतो, अनुभववतो; तसा साज-वशणगार 
तुम्हाांला जगात कधी-कोठे भेटतो का, असा प्रश्न तुम्ही आपल्या मनाला वविारा आवण उत्तर काय येते, ते 
पहा. 
 
आपल्या आयुष्यात ज्या गोष्टी घडतात, त्या तशा का घडल्या, त्यािी सांगती आपली कर्ा साांगताना लाववता 
येत नाही. भववतव्यता बलीयसी! 
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४. सद गुरू : पे्रमळ, पण काटेकोि 
 

“रवदग्ध कलाकृती – एक पे्रमळ गुरू, – जाि न कवरता काटेकोरपणे वशक्षण देणारा सद्जगुरू, ववद्या 
देण्याच्या बाबतीत उदार, मुक्तहस्त आवण वनसगथदेवतेइतकाि मनाने वदलपाक. रवसक पे्रक्षकाला 
कलासौंदयािा पवरिय करून देण्याकवरता बाह्यसृष्टीतून भावसृष्टीत घेऊन जाणारा एक मातब्बर मशालजी, 
म्हणजेि अवभजात कलाकृती. अस्सल कलाकृतीच्या खानदानीतून आपल्या ध्येयाकडे जाणारा उजू मागथ 
नवोवदत कलाकाराला सापडतो.”– जॉजथ बनाडथ शॉ 
 
“माझे जीवन म्हणजेि माझा गुरू. माझे प्रत्येक प्रकाशवित्र म्हणजे माझा नवा अनुभव, नवी समस्या, सत्यािे 
सांशोधन. अववरत उद्योग, सतत पवरश्रम, हाि माझा ध्यास. ह्याि एका वविाराने माझे मन पछाडून रावहले 
आहे.” – आल्रेड स्टीगवलट्् 
 
“माझे स्वतःिे दपथणचबब म्हणजे माझा आदशथ गुरू,” – व्हॅन रेम्िाांट “अखेर माझा कलावशक्षक मला 
सापडला. मी बनववलेला ‘अांधेर-कमरा’ हाि माझा कलागुरू. वनसगािां वित्र जसां रांगवावां असां मला वाटतां, 
तसांि हुबेहुब वित्र ह्यात प्रवतचबवबत झालां  आहे.” – सर हरकोमर “स्वयत्नि लागतो करू, होय तयािा तोि 
गुरू” – कृष्णाजी केशव 
 
व्यतत आरण अव्यतत 
‘अव्यतताचें होये व्यतत रवश्व’ 
 
अवभजात कलाकृती हा तुमिा सवथश्रेष्ठ सद्जगुरू गुप्तमांजूषेप्रमाणे आहे. तो भेटण्याकवरता आपली रवसक दृष्टी 
आपण डोळस केली पावहजे. “कलाकृतीिे बाह्यसौंदयथ तुम्हाांला वतच्या अांगाखाांद्यावर खेळताना वदसेल.” 
लघुवनबांधािे तांत्र काय असते, ह्या प्रश्नाला प्रा. फडके ह्याांनी वदलेले हे उत्तर आहे. ह्याव्यवतवरक्त असणारे 
कलाकृतीच्या अांतरांगाांिे सौंदयथ ह्या बाह्यसौंदयाशी लपांडाव खेळत असते. आपण पायाळू बनून त्यािा शोध 
घेतला पावहजे. ‘छाया आवण प्रकाश’, ‘अव्यक्त आवण प्रकट ह्याांच्या लपांडावामुळेि कलाकृतीिे रूप मोहक 
होते. पण ही शब्दाांववना लपतीछपती िाल नीट उमगण्यास जड जाते. कलाकृतीिे सारेि उभे-आडव ेधागे 
सरळ स्पष्ट असावते, हे कलाकृतीला मानवत नाही. 
 
तीत अशी एखादी अतृप्त इच्छा कलाकाराने खोिनू ठेववलेली असावी की, जी रवसक पे्रक्षकाला 
कल्पनाशक्तीने सहज पूणथ करून घेता येईल. अशा रीतीने त्यािी कल्पनाशक्ती जागतृ ठेववली, तर तो 
कलाकृतीिा आस्वाद घेण्यात खुद्द कलाकाराइतकाि तन्मय होतो. कलाकृतीिी रांगत मग अवधकि वाढते. 
हे अव्यक्त सौंदयथ म्हणजेि कलेिा प्राण. 
 
डोरळयाचा रदवा 
 
“आजपयिंत कधीही पावहल्या नाहीत अशा कलाकृती पावहल्या, आवण आजपयिंत कलेववषयी मी जे वशकलो, 
आवण मी ज्या कल्पना बाांवधल्या, त्या सवथ डळमळल्या; त्याांववषयीिे माझे सारे मनोराज्य शखे-महांमदी ठरले, 
माझे मन तगबगले, वछन्न झाले. पण एक गोष्ट कबलू केली पावहजे की, कलाकृती पाहून माझ्या मनाला 
ववलक्षण ओढ वाटली, मनात एक प्रकारिी आतथ वनमाण झाली!” पे्रक्षक होता एड् वडथ स्टाइशने आवण प्रदशथन 
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होते व्हॅन गॉख ह्याच्या वित्राांिे. “एका लहानशा दहा फूट लाांबीरुां दीच्या खोलीत िारी चभतींवर खालपासून 
आढ्यापयिंत विते्र टाांगलेली होती. प्रत्येक वित्रािी चकमत १,००० रँक होती. एकही वित्र ववकले गेले नव्हते. 
प्रदशथन पाहण्यास कोणी नव्हते – एकही पे्रक्षक नव्हता. प्रदशथन पुन्हा एकदा पावहले. सूयथफुलाांिे वित्र पाहून 
तर मनाला अतीव आकषथकता वाटली. वास्तवाऱ्या घोसदार नायपूणथ वित्रणाने अांतःकरणािा ठाव घेतला; 
कलेववषयी सौहादथ वनमाण झाले.” म्हणूनि मी म्हणतो की, कलाकृतीच्या अांतरांगात खोल दडून बसलेल्या 
ह्या भावसौंदयािा ठाव घेण्याकवरता, कलाकृतीमधून व्यस्क्तसौंदयािा रेशमी धागा पकडून अव्यक्त 
सौंदयाकडे जाण्याकवरता तुम्हाांला ववशषे प्रकारिे वैदग्ध्य हस्तगत करून घ्याव े लागेल. कारण 
कलाकृतीच्या अांतरांगात प्रवशे करणे हे मानवी अांतःकरणात डोकावण्याइतकेि कठीण आहे. त्याकवरता 
तुम्हाांला डोवळयािा वदवा करून हनुमांतासारखी एकवनष्ठ भक्ती आवण भक्तीि करावी लागेल. भक्तीिा भर 
बुद्धीवर कमीि असतो बरां का, आवण डोवळयािा वदवा करून एखादी कलाकृती न्याहाळण्यािा प्रभावी मागथ 
म्हणजेि अवभव्यक्ती हे ध्यानी असाव.े 
 
आत्म्याला जसे सौंदयभ, तसा कलाकृतीला भावक 
 
प्रारांभी अवभजात कलाकृतीला सुांदर का म्हणाव,े हेि तुम्हाांला कळणार नाही. तुमच्या आत्म्याला सौंदयथ प्राप्त 
झाल्यावशवाय तुम्हाांला हा सौंदयथमहोत्सव वदसणार नाही. कलाकृतीमधील ज्या गुणाांनी तुम्हाांला भलुववले, 
त्यातील चवदान तुम्हाांला आकळणार नाही. कलाकृती तुमच्याशी एकही अक्षर बोलणार नाही. पे्रक्षकसुद्धा 
अनुग्रहशील लागतो, इभ्प्रतीिा लागतो. त्यािेही मन कलाकाराच्या इतकेि उन्नत असाव ेलागते. तो स्वतः 
सूयासारखा होईल त्याि वळेी त्याला सूयथनारायणािे दशथन होईल. कलाकाराच्या दृष्टीने कलाकृती पूणथ 
झालेली असली, तरी पे्रक्षकाच्या मनोरिनेप्रमाणे व स्वभावधमानुसार तीत बदल होत असतो, हे आपण 
मावनले पावहजे. 
 
कलाकृती वजवांत राहते ती रवसक पे्रक्षकाच्या नजरेतून. भास्करबुवा बखल्याांच्या वनधनानांतर एकदा 
अल्लावदयाखाँ वशल्पकार फडक्याांना म्हणाले, “भास्कर गाणे ऐकावयास नाही. आता कोणाकवरता 
गावयािे?” आपल्या कलेिा िाहता जगातून वनघून गेला, म्हणून आपली विते्र आबालाल रवहमान ह्याांनी 
नाही का गांगेच्या प्रवाहात सोडून वदली? 
 
रवसकाांच्या रवसकवृत्तीिा लाभ झाल्यावशवाय कलाकृती पूणथ होत नाही. मधुव्रत वनमाण झाला पावहजे, असे 
म्हणतात. रवसकाने आपली दृष्टी कलाकृतीवर टावकली, की कलाकारािी कतुथकी तीतून अत्तरासारखी 
दरवळते. कोवकळ पानाांच्या झुबक्यात बसून वनरपेक्ष गायन कवरतो. पण कलाकाराला श्रोता हवा असतो. 
व्याख्यानाला रांग येणे हेदेखील श्रोत्याांच्या रवसकतेवर अवलां बून असते. कलाकृती सहृदय पे्रक्षकाांनी 
पावहल्या, म्हणजेि त्या पे्रक्षकाांशी वहतगुज कवरतात, आवण म्हणूनि त्याांच्या ठायी रवसकतेिा पवरपाक 
अपेवक्षत असतो. आवण सहृदय पे्रक्षकाांच्या अभावी सच्च्या कलावांतािा उपमदथ झाला, तर ‘वदगन्ते श्रूयन्ते’ 
असा आभाळािा मांडप खाली ओढणाऱ्या िांड गर्मजतािा कडाड तुमिे कान भेदून आरपार जाईल. 
कलाकृतीला कलेिा आस्वादक भेटला, ‘भावक’ भेटला, तरि कलाकाराला साफल्यदीक्षा लाभते. 
पुांडलीका भेटी परिह्म येते. चसहस्र् पवथणी! 
 
पण हा वविार येरे्ि सांपत नाही. ज्या कलाकृतीमधून एखादी मानवी भावना आवण एखादा वविार ह्या गोष्टी 
यर्ार्थपणे आववष्कृत झाल्या असतील, अशा कलाकृतीिा परामशथ घेण्यास उच्च सांस्कृती, वशक्षण व तांत्रज्ञान 



 

 

अनुक्रम 

ह्या गोष्टींिी अपेक्षा पे्रक्षकाांच्या वठकाणी करण्यािी तशी आवश्यकता नाही, हे ‘फॅवमली ऑफ मनॅ’ ह्या एड् वडथ 
स्टाइशने ने आयोवजत केलेल्या प्रकाशवित्र-प्रदशथनाने स्र्ावपत केले आहे. सवथ मानवजातीिा हक्क असलेल्या 
भावना त्यात व्यक्त झाल्या होत्या. अवखल मानवजातीिा ठेवा त्यात साठववला होता. कोणत्याही देशात 
सारखाि प्रवतसाद वमळालेले आवण लहानमोठ्या आवृत्त्याांमधून जगभर दाखववले गेलेले हे एकमेव प्रदशथन 
आहे. पे्रक्षक आवण कलाकृतींमधील व्यक्ती ह्याांिे मनोमय सहकायथ कसे वदसून आले, ह्यािे गमतीदार वणथन 
एड् वडथ स्टाइशने ह्याने स्वतःि केले आहे : 
 
“येर्ील कडेपठाराांवरून, दऱ्याखोऱ्याांतून, रानावनाांतून वकत्येक हजार लोक अनवाणी आले, खेिराच्या 
पाठीवरून आले, घळई उतरले, दरड िढले आवण प्रदशथन पाहून अवघ्या नरनारी लुब्धल्या. कलाकृतींमधील 
मांडळी पे्रक्षकाांच्याकडे डोळ्याांिे पाते ढाळण्यािे ववसरून पाहत होती; पे्रक्षकाांिी चझबड कलाकृतींकडे 
अवतसौरसे एकाग्र पाहत होती, पे्रक्षक एकमेकाांशी बोलत होते, हुलारून ऐकत होते, त्याांिे सुखसांवाद िालू 
होते. त्याांिा आल्हाद पाहण्यासारखा होता.” एका जपानी कवीिे एक नामी वाक्य आहे – आपण आरशात 
पाहत असतो, त्या वळेी आपण आपले प्रवतचबब पाहत नसून, आपले प्रवतचबब आपणाांस पाहत असते. तसेि 
पे्रक्षक प्रदशथन पाहत नव्हते, तर वित्राांतील व्यक्ती पे्रक्षकाांना पाहत होत्या, असेि स्टाइशने ने सुिववले आहे. 
ह्याि कववकल्पनेिे ममथ प्रभातच्या ‘कुां कू’ वित्रपटात तुम्हाांला बहारीने उकलून दाखववलेले वदसेल. 
काकासाहेबाांिे आरशातील प्रवतचबब त्याांच्याशी सांवाद करीत असते. केशवराव दाते ह्याांच्या नायगुणाांनी ह्या 
प्रसांगािे स्वरूप अवधक उत्कट, अवधक वास्तव झाले आहे. वनसगातही कलाकार आपले स्वतःिे प्रवतचबब 
पहात असतो, म्हणूनि सृष्टीला आरसेमहाल म्हणतात. 
 
अनुकूल अनुभव साांवगतला, तसा प्रवतकूल अनुभवही साांवगतला पावहजे. आणखी एक नमुनेदार वगथ पे्रक्षकाांत 
सापडतो. आधुवनक वित्रकाराांिी कला न्ययूॉकथ च्या पे्रक्षकाांत नेऊन पोहोिववण्याच्या उदे्दशाने एड् वडथ 
स्टाइशने ने ‘२९१’ ह्या नावाने कीतथ पावलेल्या वित्रवीर्ीमध्ये सेझान ह्या वित्रकाराच्या जलरांगाांतील 
अप्रवतरूप कलाकृतींिे एक प्रदशथन भरववले. त्याने प्रदशथनात स्वतःिीही एक कलाकृती माांवडली होती. त्या 
वनसगथवित्राांत स्टाइशने िा प्रयत्न होता सेझान िी अवभनव शलैी वगरववण्यािा. आवण त्यात तो बव्हांशी 
यशस्वीही झाला होता. पण कलाकृती उतरली होती ती काहीशी वास्तववादी शलैीत. प्रदशथन पाहून पे्रक्षक 
वडे्ासारखे हसत सुटले. त्यात कलासमीक्षक होते, रसज्ञ होते, रवसक पे्रक्षकही होते. आजपयिंत ‘२९१’-
मध्ये भरववलेल्या प्रदशथनात अवमावनत आवण सवांनी एकमताने वतरस्कृत केलेले, आवण तरीही खळबळजनक 
ठरलेले हे एकमेव प्रदशथन. नवमतवाद्याांना हे प्रदशथन आवडले का, असा प्रश्न कोणी टाकण्यािे तर कारणि 
नाही. इतराांनी स्टाइशने च्या वास्तव शलैीिे कौतुक केले. प्रदशथन अपयशी ठरले, तरी त्यातून एक बोध 
घेण्यासारखा आहे. आपल्याला वबलकुल न आवडलेली गोष्ट आवडली आहे, असे दाखववण्यािा वमथ्या आव 
आणण्यािी एक लकब पे्रक्षकाांच्यात प्रवतपदी आढळते. आपली मजी वखलाफ करून लाजबाब करण्यािी 
वृत्ती म्हणजे मोठेपणािी तल्लफ भागववण्यािा एक उपाय तर नसेल, असा अांदेशा मनात आल्यावशवाय राहत 
नाही. 
 
 
 
कीतीचा द्रारवडी प्राणायाम 
 



 

 

अनुक्रम 

भारतीय वित्रपट-वदग्दशथक सत्यवजत राय ह्याांच्या कलाकृतींनी प्रर्म इांग्रजी मुलुखािे राऊळ दणाणनू 
सोडले, आवण नांतर त्याांिी अस्मानी फते्त परदेशातून, समुद्र ओलाांडून वाहणाऱ्या वाऱ्याबरोबर घोघावत 
भारतात आली; आवण त्याांच्या वदस्ग्वजयािी गुढी देशभर झेपावली. त्याांच्या कीतीिा घोष कोठवर वणावा? 
विवटश वित्रकार कॉन्स्टेबल् ह्याच्या अस्सल कलाकृतींमधील गुण प्रर्म रें ि रवसकाांना उमगले, मगि 
त्याच्या कीतीिा केवडा इांग्लां डमध्ये दरवळला. शके्स् वपअरच्या काव्यािी र्ोरवी प्रर्म जाणली, ती जमथन 
लोकाांनी आवण त्याच्या काव्याववषयी प्रर्म ऋजुता दाखववली तीही त्याांनीि. वत्रखांडववख्यात रवान्द्रनार् 
ठाकूर ह्याांच्याही कीतीला असाि द्राववडी प्राणायाम करावा लागला आहे. बांगालमधील लोकाांना त्याांिे 
स्वतःिे जीवन प्रर्म त्याांना रवीन्द्रनार्ाांच्या सावहत्यात वदसले, आवण ‘गीताांजली’िे इांग्रजी भाषाांतर झाले, 
म्हणूनि त्याांच्या कववत्वािी ख्याती जगभर झाली. रवसक पे्रक्षक लाभले, त्याि वळेी रवीन्द्रनार्ाांच्या 
कलाकृती पूणथ झाल्या. 
 
स्फूर्ततरकिणाचें रदनकि 
 
रवसक श्रोत्याांिा अर्वा पे्रक्षकाांिा गौरव ज्ञानदेव, रामदास व मुक्ते्र इत्यावदकाांनी आपल्या काव्याांतून केला 
आहे. श्रोत्याांना उदे्दशून ज्ञानदेव म्हणतातः “िांद्रकाांतमणी पाझरणारा खरा, पण त्याला पाझरावयास 
लावण्यािी शक्ती िांद्रामध्ये आहे.” ‘ववष्णधुमोत्तरा’तील वित्रकलेवरील ववविेनात माकथ ण्डेयाने 
कलापे्रक्षकाांिे वणथन मोठ्या बहारीिे करून ठेववले आहे. पे्रक्षक वित्रकलावनपणु असेल, तर कलाकृतीमधील 
आलेखनसौंदयथ आवण ववववध लयबद्ध आकार त्याला आकृष्ट कवरतील, कोणास वित्रातील ‘वतथना’– 
छायाप्रकाशािा लपांडाव – वडे लावील. वस्त्रया सालां कार कलाकृतींनी मोवहत होतील, तर सामान्य जन 
त्याांतील रांगाांच्या झडझडाटे स्स्तवमत होतील. कलाकृतीिा आस्वाद घेताना पे्रक्षकाच्या मनािी अवस्र्ा 
ज्ञानदेवाांनी वणथन केलेल्या कुमुवदनीप्रमाणे असावी. ‘आपलुा ठावो न सांवडताां आचलवगजे िांदु प्रगटताां.’ 
कलेवर पे्रम कसे कराव,े हे कमवलनीि जाणू शकते. हे गुप्त इांवगत तुमिे हाता िढो द्या. 
 
पसायदान 
 
कलाकृतीिा आस्वाद घेण्यािी पद्धती पे्रक्षकाांच्या कलेवरील पे्रमावर आवण बौवद्धक पातळीवर अवलांबून 
राहते. ह्याकवरता पे्रक्षकाांनी आपल्या दृक्सांवदेनेिा ववकास करून आपली दृष्टी प्रासावदक, सज्ञान व सखोल 
केली पावहजे. आपल्या आपवुलकीिे आवण सहृदयत्वािे उड्डाण तुकाराम-ज्ञानदेवाांप्रमाणे वत्रभवुनात झेपावले 
पावहजे. ह्याबरोबरि असेही म्हणू या की, पे्रक्षक जो-जो अवधक हव्यासी आवण रवसक बनत जाईल, तो-तो 
कलाकाराने आपली प्रवतभाशक्तीही प्रगल्भ केली पावहजे. आपले मन मोठे झाले, मनािा दृक्प्रदेश वाढला, 
म्हणजे आपल्या मनापुढे वित्रकल्पनाही व्यापक आवण मोठ्याि उभ्या राहतील. काहीतरी नव े करून 
दाखववण्याच्या स्वातांत्र्यािे पसायदान पे्रक्षकाांनी कलाकाराला वदले पावहजे. अशीि इच्छा वहच् कॉक ह्या 
सुप्रवसद्ध वित्रपट-वदग्दशथकाने व्यक्त केली आहे. ह्या स्वातांत्र्याच्या र्ामन्याति त्यािे यश उभे आहे. 
 
 
 
वादळातील ‘ओली-सुकी’ 
 



 

 

अनुक्रम 

कलकत्त्यािे वित्रकार ठाकुरचसगजी ह्याांच्या ‘ओलेती ‘ह्या वित्रावर माजलेले वादळ आपणाांस सुपवरवित 
आहे. सह्याद्री मावसकाच्या ‘सुखी सांसार’ ह्या खास अांकाच्या मुखपृष्ठावरील वित्राने असाि गोंधळ माजववला 
होता. अते्र-माटे-फडके वाद असाि खूप गाजला व शाांतही झाला. कलाकृतीववषयी अशी उलटसुलट ििा, 
बोलािाली नेहमीि िालू असते. वतकडे लक्ष न देता, कलाकृतीिा आस्वाद घेण्यापूवी तीववषयी काय वलवहले 
आहे ते न वािता प्रत्यक्ष कलाकृतीि पहा. बुद्धीिे डोळे काही काळ बांद ठेवनू कलाकृती पहा. 
कलाकृतीववषयी सहानुभतूी बाळवगली, तर त्यामुळे तुमच्या मनािे कातळ मोकळे होऊन कलाकृतीवर 
लाववलेली रम्य अशी झळाळी तुम्हाांला वदसू लागेल. कलाकृतीमधील वनसगथदृश्ये तुम्ही पाहता, ती नांतर 
प्रत्यक्षात पावहलीत, तर तेर्ील वनसगथ अगदी सामान्य वाटेल व कलाकृतीमधील वनसगथ तुम्हाांला अवधक 
आवडेल, वगेळा वाटेल. दुसऱ्या शब्दाांनी साांगावयािे, तर कलाकृतीिे लागतेपण उत्पन्न झाले, म्हणजे 
कलाकृतीत सांक्राांत झालेले कलाकारािे व्यस्क्तत्वही तुम्हाांला अवधक जाणवले. यारो नदी प्रत्यक्ष पाहून 
वड् थज्वर्थ नाही का मनाने ववषण्ण झाला? 
 
‘खारटतुरट टीका करण्यािी वृत्ती ठेवनू कठोर टीकाखोर बनू नका. वव्ावसूसारखे गुणग्राही बना; 
कृशानूसारखे दोष तेवढे शोधून काढण्यािी प्रवृत्ती टाळा. टीका वनर्मवकार, सूत्रमय व सशास्त्र असू द्या. 
दुगुथणाांकडे प्रर्म काणा-डोळा करण्यािी साळढाळ वृत्ती ठेवा,’ असा उपदेशही केला जातो. क्ववित प्रसांगी 
अशा खयाळ टीकाकाराांिी अन्य रीतीने कलाकाराांकडून योग्य ती सांभावनाही केली जाते. मायकेलेन्जेलोने 
आपले ‘डेस्व्हड’ हे भव्य वशल्प नुकतेि हातावगेळे केले होते. वशल्पकृतीमधील नाक जरा प्रमाणाबाहेर मोठे 
असल्यािा दावा एका टीकाकाराने माांवडला. मायकेलेन्जेलो मनात हसला. वशल्पाला त्याने वशडी लाववली. 
एका हातात वछन्नी घेतली व दुसऱ्यात सांगमरवरी दगडािी भकुटी घेतली. तो वर िढला. नाक नीट 
करण्यािा बहाणा करून हातातील भकुटी उडवनू टीकाकाराच्या डोळ्यात त्याने धूळ फेकली. “आता ठीक 
झाले ना?” ह्या मायकेलेन्जेलोच्या प्रश्नाला क्षणात उत्तर आले, “होय, आता वशल्प वजवांत झाले.” त्याच्या 
उत्तराला मायकेलेन्जेलोने हास्यािी सार् देऊन त्यािी सांभावना केली. अशा प्रयोगािी अांमलबजावणी 
आजही केली जात असली, तरी कलाकृतीमधील भलेबुरे जाणण्यािा दुसरा सोपा मागथ साांवगतला जात नाही. 
कशाला ‘बरां’ म्हणाव,े कशाला ‘वाईट’ म्हणाव,े ह्याववषयी काही उदार सांकेत वसद्ध होऊन बसले आहेत का? 
कलाकृतीिे मोजमाप कसे घ्याव?े कलाकृतींिी पांिाईत करण्यािा सोपा आवण सुटसुटीत उपाय शोधण्यािा 
प्रयत्न केला पावहजे. कोणत्या अांतगथत भावनेिा आववष्कार साधण्यािा प्रयत्न कलाकार करीत आहे? 
स्वतःिा सांदेश पे्रक्षकाांपयिंत हातोहात पोहोिववण्यात कलाकार यशस्वी झाला आहे का? कलाकारािे ‘स्वगत’ 
आपणाांस खडखडीत ऐकू येत आहे का? कलाकृतीमधील आववष्कारशलेी आपल्या मनािा कबजा घेण्यात 
यशस्वी ठरली आहे का?– ह्यािा कसून शोध कवरताना आपली वनरीक्षणशक्ती विवकत्सक बनते, तीक्ष्ण 
बनते. आपल्या समजदारपणाला तरलता येते आवण ह्या आववष्कारातून आपणाांस मनमुराद आनांदही लुटता 
येतो. रसज्ञ टीकाकारालाही व्यस्क्तत्वािी देणगी लागते. एरव्ही, तो कलाकृतीमधील व्यस्क्तत्वािी उकल 
कशी करणार? 
 
 
 
 
व्यक्ततदशभनाचा आस्वाद 
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आपली बदु्धी प्रगल्भ होईल, अवभरुिी सुसांस्कृत होत जाईस, तसे आपले मन अांतमुथख बनेल, व त्यामुळे 
अांतःकरणातील वविार आवण ववकार पाहण्यािा आपल्या मनाला छांद लागेल. डोवळयाांिे डोळे उघडे 
ठेवण्यािी आसक्ती एकदा मनाला जडली, की आपल्या मनािे भ्रमण अवधक उांिावरून होऊ लागेल आवण 
मग आपले मन कलाकृतीमधील ताांवत्रक कसब व बाह्य सौंदयथ ह्याांत गुांतून राहणार नाही. त्याांिा पगडा कमी 
होत जाईल, आवण आपल्या मनाला त्यातील वित्तवधेक व्यस्क्तदशथनािा आस्वाद घेण्यािी ओढ लागेल. 
कारण आपल्या मनािा घडा शुद्ध सौंदयाने भरून घ्यावा, ह्याि दृष्टीने आपण कलाकृतीकडे पाहतो ना? तुमिे 
अवधान वाढवा, मनािी व्यापकता मूतथ होईल. 
 
अद भुताचे भारूड 
 
समाजािी रुिी अशीि सुसांस्कृत झाली होती, म्हणूनि हवरभाऊ आपटे ह्याांच्या ‘पण लक्षात कोण घेतो?’ ह्या 
कादांबरीतील यमूच्या व्यस्क्तदशथनाने वािकाांना कायमिी मोवहनी घातली. ‘उषःकाला’तील सावळ्या, 
‘यशवांतराव खरे’मधील नायक यशवांतराव वािकाांच्या नजरेसमोरून हलत नाहीत. हवरभाऊ आपयाांनी 
कोणा एका सामावजक प्रश्नािा पाठपुरावा केला म्हणून नव्हे, तर त्याांनी घडववलेले समाजािे दशथन 
नावीन्यपूणथ होते, म्हणून त्याांिे लेखन अवभजात ठरले. कलाकृतीिा आद्य वनकष कलाकृतीच्या ववषयात 
नसतो, कलाकाराने केलेल्या त्याववषयीच्या आववष्कारात असतो. कलाकारािे त्या ववषयाशी झालेले 
तादात्म्य आपणाांस कलाकृतीत प्रतीत व्हाव े लागते. टॉमस हाडी व जेन ऑस्टेन ह्याांच्या कादांबऱ्याांिी 
स्तुवतस्तोते्र गाइली गेली, ह्यािे कारण वािकाांिी प्रगत झालेली अवभरुिी. 
 
समाजािी बाह्यसृष्टीमधील अद भतुरम्य प्रसांगाांववषयीिी आसक्ती ओसरली. गूढ रहस्याांनी खिलेल्या 
कर्ानकाांिी अवीट गोडी हळूहळू कमी होत िालली. आवण ‘गुलबकावली’, ‘ठकसेन राजपुत्र’, 
‘मुक्तामाला’, ‘मांजुघोषा’, ‘वववित्रपुरी’, ‘वव्ासराव’ अशाांसारख्या वढगावारी पण वित्ताकषथक 
रहस्यकर्ाांच्या कहाण्याांतील अद भतुाच्या गोडव्याला ओहोटी लागली. अद भतुाच्या गोडव्याला बळी 
पडलेल्या समाजािी अवभरुिी सुसांस्कृत झाल्यािा हा दाखलाि नव्हे का? हेि गमक नव्हे का? 
 
जे अभतूपूवथ यश वरील सावहस्त्यकाांनी शब्दरिनेतून वमळववले, तशाि प्रकारिे अभतूपूवथ यश खालील 
प्रकाशवित्रकाराांनी छायाप्रकाशाच्या रिनेतून प्राप्त करून घेतले आहे. वहलिे ‘रे टॉमस हेनशॉ’, कॅमेरॉन िे 
‘सर हेन्री टेलर’, युसुफ काशथिे ‘ववन्स्टन िर्मिल’ व स्टाइशने िे ‘बनाडथ शॉ’ ह्या व्यस्क्तवित्राांतून त्या-त्या 
व्यक्तींच्या अस्स्मतेिे मनोहर दशथन घडते. त्याांतील माधुरी व कलाकारािी असामान्य अनुभतूी रवसकाांच्या 
प्रत्ययास येते; आवण त्यामुळेि लोभस झालेल्या ह्या व्यस्क्तवित्राांिी पकड मनावर कायमिी दृढ होते; दोन 
व्यस्क्तत्वाांिी वमळणी झाल्यामुळे ती व्यस्क्तवित्राांिी आवळी अवधकि लोभनीय वाटते. 
 
टकास टक लागले. 
 
केवळ काव्य आवण नाय ह्याांवर सुवशवक्षत मनािे पोषण होत नाही. नवीन शोध लागतात, सुधारणा होतात, 
तेव्हा शास्त्रज्ञानािा खुराकही अभ्यासू मनाला पोहोिला पावहजे, ही गोष्ट दृष्टीआड करून िालणार नाही. 
कलाकाराने तांत्रशास्त्रािे ज्ञान वाढववले, सौंदयथग्रहणशक्ती जोपासली, वित्त एकाग्र केले, म्हणजेि 
कलाकाराच्या प्रवतभेिे तेज उजळ होऊन माध्यमातील उत्कट गुणाांिा व त्याांतील प्रकृवतववशषेाांिा अवलां ब 
करणे त्याला सुलभ जाईल. आवण एकाग्रवित्त कसे म्हणून वविाराल, तर अगदी लहान मुले एखाद्या 
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वस्तूकडे एकटक पाहतात, त्या वस्तूिाि ध्यास घेतात आवण त्या क्षणाला त्याांना दुसरे-वतसरे काही वदसत 
नाही, ती वस्तूि त्याांिे वव् बनते, – असे एकाग्रवित्त. 
 
एकवजनसी एकात्मता, ऋजू अांतःकरण आवण सौंदयथशास्त्रािे ज्ञान ही तीन साधने घेऊन कलाकृतीच्या जवळ 
जा, म्हणजे तुमिे मन सहस्र नेत्राांनी पाहू लागेल आवण ते सहस्रपाद बनून आपला व्यापार िौफेर िालवील. 
हळूहळू एक-एक कलागुण तुम्हीि कलाकृतीला बहाल करू लागाल. नाना प्रमेयाांच्यावर आधावरत 
असलेल्या कलाकृतींच्या ह्या नाना परी तुम्ही लक्षपूवथक पावहल्या, तर त्याांतील कुसरी तुम्हाांला वदसू 
लागतील; त्यातील िोखडे सौंदयथ तुमिी दृष्टी िोरतील; आवण कलाकृती पाहत असताना तुमिे अष्टाांग 
आनांदाने रोमाांवित होईल. 
 
सोहं सोहम् 
 
जीवनात आलेल्या ववववध अनुभवाांिी नव्याने ओळख करून घेण्याकवरता कलेिा अिथक अवभजात 
कलाकृतींच्या सांगतीत रावहला, म्हणजे कलाकृतींशी त्यािा सूक्ष्म असा शब्दातीत सांवाद सुरू होतो. असा 
कलाकृतींच्या आत्म्यािा वनः्ास लुक्झेंबगथ वित्रकलागृहात एड् वडथ स्टाइशने ला ऐकु आला. “सूयथप्रकाशािी 
वकमया आवण सूयथप्रकाशातील रांग ह्याांिा प्रवशे अद्याप व्हावा तसा प्रकाशवित्रणके्षत्रात झालेला नाही.” येरे्ि 
मोने, देगा, माने वपसारो व वसस्ले ह्या आधुवनक कलाकाराांनी त्याला गराडा घातला आवण स्वतःच्या नकळत 
एड् वडथ स्टाइशने दृक्प्रत्ययवादी कलाकार बनला. 
 
‘स्वीया गुजा सागंती’ 
 
आमच्या ‘वृन्दावना’च्या मागील दारी उत्तरेस भतुाटकीिा म्हणून ओळवखला जाणारा वाडा होता. वाड्ाच्या 
खालून पाण्यािा एक गुप्त उच्छ् वास वाहत असे. जवमनीला कान लाववला, म्हणजे पाण्यािी झुळझुळ ऐकू 
येई. आम्ही हाि भतुािा आवाज म्हणून ऐकत होतो. कलाकाराच्या हृदयािा वनः्ास कलाकृतींमधून 
तुम्हाांला असाि ऐकू येईल आवण तो ऐकण्यािा वरयाझ ठेववला, म्हणजे हे ‘वनः्ासाांिे सुहृद’ श्रीपाद 
कृष्णाांच्या ‘मूकनायका’प्रमाणे तुमच्याबरोबर वहतगुज करू लागतील. इतकेि काय, पण कलाकृतीवरून 
तुम्ही आपली दृष्टी क्षणभर दूर केली, तरी कलाकृतीिा मधुर गुांजारव तुम्हाांला ऐकु येत राहील. कलावांताला 
वास्तवातून असाि एक ध्वनी ऐकू येतो,– सामान्याच्या मनाला अगदी अगम्य असा. ही अतींवद्रय 
आकलनशक्ती हेि कलावांताच्या प्रवतभेिे अवभजात सामथ्यथ. 
 
मूती रदव्य अशी अहा उतिली धोंड्यामधूनी भली 
माझी दृरि असे अलौरकक, मला जाणीव ही जाहली – 
 
रें ि कादांबरीकार, ऐवतहावसक व अद भतुरम्य नाटकाांिा लेखक अलेक्झाांदेर द्यमूा (१८२४–९५) ह्यास 
अशीि वदव्यदृष्टी प्राप्त झाली. अगदी अिानकपणे. पॅवरस येरे् शके्स् वपअरच्या ‘हॅम्लेट’ नाटकािा प्रयोग 
पाहत असताना त्यािे मन एकाएकी बेभान झाले; मनात प्रक्षोभ झाला. एका अतींवद्रय आकलनशक्तीिी 
जाणीव होऊन एखादा जन्माांध अकस्मात डोळस व्हावा, तशीि अलौवकक दृष्टी त्याला अकस्मात प्राप्त 
झाली. 
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इांग्रज वनबांधकार, लवलतकलाांिा अवभजात आस्वादक व नायसमीक्षक ववल्यम हॅ् वलट् (१७७८–१८३०) 
स्वतःि साांगतो की, ऑर्मलआन्स येर्ील वित्रसांग्रह पाहत असताना त्याला प्रर्म सौंदयथसांवदेनेिी जाणीव 
झाली, आवण लूव्र येर्ील इतावलयन विते्र पाहताना त्याला सौंदयातील रहस्य सांपूणथपणे उकलले. 
प्रदशथनातील स्वतःच्या वित्राांमधूनि एड् वडथ वसे्ट् न ला ह्या सौंदयथसांवदेनेिी जाणीव झाली, असे त्यानेि 
आपल्या दैनांवदनीत वलहून ठेववले आहे. 
 
प्रख्यात प्रकाशवित्रकार सेवसल बीट्न वलवहतो की, लोकवप्रयतेिा पलैतीर गाठलेली रांगभमूीवरील नटी 
श्रीमती वलली एल्झी वहिे पोस्ट काडाच्या आकारािे वित्र पावहले, आवण मला प्रकाशवित्रणािी ‘ववषबाधा’ 
झाली, आवण ती वजव्हारी जाऊन वभडली ती कायमिी. मात्र हे सवथ घडले ते वयाच्या अवघ्या वतसऱ्या वषी! 
 
ह्या वदव्यदृष्टीिा लाभ तुम्हाांलाही असाि होईल, – काही हास-भास नसताना. अकस्ल्पत आवण अगदी 
नकळत. अनाहूतपणे. कोणता स्फुचलग लागून रवसकतेिी दृष्टी फुलेल, हे साांगता येणार नाही. असे म्हणतात 
की, आववष्कारािा आवगे जबरदस्त वाढला, की तुमिी नजर, तुमिी दृष्टी अवधक तीव्र होते, तीक्ष्ण बनते, 
िाणाक्ष बनते व शहाणीही होते. अवभजात सौंदयािे दशथन घडववणाऱ्या वदव्यदृष्टीिा लाभ होण्याकवरता 
अवभजात कलाकृतीशी मतै्री करा, असेही म्हणतात. पण प्रीतीप्रमाणे नुसत्या सहवासाने ती दृष्टी प्राप्त होणार 
नाही. आवण हा रवसकतेिा, सौंदयथदृष्टीिा अर्वा सौंदयथसांवदेनेिा लाभ होणारि असेल, तर तो 
मेघगजथनेतूनही होईल. त्याकवरता तुम्हाांला गुरूिी अर्वा उपदेशकािी वाट पहावी लागणार नाही. कलेिे 
ममथ गुरू देत नाही, हे लवकरि लक्ष्यात घेतलेले बरे. 
 
अिण्वनतुः कणभवनतुः सखायो । मनोजवेष्वसमा बभूवुुः 
 
आपण एखाद्या कलावस्तूकडे अगदी सहज नजर टावकतो, केवळ दृवष्टके्षप टावकतो, त्या वळेी वदसणारे 
कलावस्तूिे स्वरूप आवण अवधक बारकाईने वविारपूवथक खोलवर पाहतो, त्या वळेी वदसणारे वतिे स्वरूप 
अगदी वभन्न असते. ‘पाहणे हीदेखील एक मानवसकि वक्रया असून मानवी डोळा, वबलोरी डोळ्याप्रमाणेि, 
केवळ प्रकाश आत घेण्यािे कायथ कवरतो. हेदेखील एक वसद्ध प्रमेयि मावनले जाते. आपल्या मनाला 
वमळालेली वशकवण व पूवानुभव जमेस घेऊन सवथ इांवद्रयाांच्या मदतीने कलावस्तू पाहू लागलो, की ती 
आणखीि वगेळी वदसते. वशवाय व्यक्तीगवणक इांवद्रयाांिी सांवदेनशीलता, मनािी कुशाग्रता, तरलता आवण 
जाणकारी कमीअवधक प्रभावी असते, ते वगेळेि. व्यावहावरक दृवष्टकोणातून तीवर खास नजर टावकली, तर 
वतिे स्वरूप न्यारेि वदसते. कधीकधी आपली दृष्टी कलावस्तूवर पडताि आपल्या जुन्या स्मतृी जागतृ 
होतात, मनात वविारिक्र सुरू होऊन मूळ वस्तूि डोळ्याांपुढून गडप होते. ववन्स्टन िर्मिल तर म्हणतो की, 
कलाकृतीच्या उत्कषात स्मतृींिा वाटा मोठा असतो. 
 
कलाकाराच्या मनात कलावस्तू कशासारखी वदसते, हा वविार वशरताि कामा नये, तर ती प्रत्यक्ष कशी 
वदसते, हाि वविार कलाकाराने प्रामुख्याने मनात रुजववला पावहजे. एकाग्र वित्ताने कलावस्तू न्याहळण्यािी 
सवय केली पावहजे. कारण आपल्याला ज्याववषयी मावहती आहे, लोभ आहे तीि गोष्ट आपणाांस आवडते ना? 
कलाकृती वनमाण कवरताना दृष्टी ववशुद्धि राखावी लागते, म्हणजेि छायाप्रकाशाच्या सांदभात कलाकाराला 
वस्तूिे आकार वदसू लागतात. ववशुद्ध दृष्टीने पाहणे हादेखील एक अनुभवि आहे. 
 



 

 

अनुक्रम 

अवभजात रवसकता आवण वदव्यदृष्टी ह्याांिी कमाई कलाकाराने केली नाही, तर प्रकाशवकरण वनष्प्रभ होतील, 
आवण कलाकाराजवळील ‘वबलोरी डोळुला’ वनरुपयोगी ठरेल. म्हणूनि म्हणतात की, प्रकाशवित्रण म्हणजे 
वस्तुजाताच्या ‘ध्याना’िी एक ववशषे कला : जाणकार नजरेिी एक खास नजाकत! प्रकाशवित्र म्हणजे 
कलाकाराच्या ‘डोळुल्या’त तरळणारी मनािी िमक बरां. आवण ती नसली, की मनश्चक्षू अधू आहे, असे मावनले 
जाते. डोळे आवण कान ह्याांिी देणगी आपणा सवांनाि असते. पण सारखेपणा नसतो तो मनाच्या ठेवणीत. 
एकदा अवभजात कलादृष्टीिा लाभ तुम्हाांला झाला, म्हणजे तुमच्या मनातील पूवथग्रह आपोआप गळून 
पडतील; आवण तुम्ही बालकाच्या वनष्पाप दृष्टीने वस्तुजाताकडे नजर टावकली, म्हणजे ताजमहालासारख्या 
वास्तुवशल्पात, माळरानावरील शतेकऱ्याच्या उन्हापावसात झुांजत उभ्या असलेल्या खोपटात, त्याच्या 
मोटवाड्ात, त्याला वबलगनू उभ्या असलेल्या एकुलत्या-एक पणथरवहत वृक्षात, चकवा वपऱ्या, इटुबा, गुईांदा 
ह्याांच्या अांतरांगात; लक्षी, सारजी, राही, हरणी ह्याांच्या अांतरांगात हुांकारत रावहलेले सौंदयथधन तुम्हाांला 
लोभावनू टाकील, मांत्रमुग्ध करील. आवण एकदा रवसकतेिी भरती आली, म्हणजे ती ओसरावी म्हटले, तरी 
ओसरणार नाही. रवसकता स्वतः तुमच्या हृदयाच्या धाग्यादोऱ्यात स्वतःला घट्ट ववणून घेते, हृदयाच्या 
तालावर सहजी नािते. 
 
सहनरसद्ी 
 
कलासांग्रहालयात गेल्यावर कलाकृतीकडे नजर टावकताना त्याांिा परामशथ तुमच्या बुद्धीच्या ऐपतीने घेऊ 
नका, –जे नजरेत भरेल, त्यािा नम्रतापूवथक स्वीकार करून ते मनात साठववले पावहजे. वबजलीच्या रेषेतून 
कातून काढलेली रेखीव आकृती तर तुम्ही नेहमी पाहताि, पण त्याबरोबरि बेडौल व बेंगरूळ बाांध्यािी 
कलाकृतीही अवश्य पहा, म्हणजे कलाकृतीमधील डाव-ेउजव ेपाहण्यािा तुमिा मगदूर िाांगला िोखांदळ 
बनेल; तुमिी सहनवसद्धी वाढेल व कलाकृतीिी जानपहिान समदृष्टीने कवरता येईल. तुमच्या स्वतःच्या 
कलाकृतीकडे विवकत्सक नजरेने पहा. तुम्ही वापरलेल्या तांत्रािी ववववध अांगे इतराांनी कशी साांभाळली आहेत 
व त्याांच्या कलाकृती कोणत्या अढळ कलातत्त्वावर आधारल्या आहेत, त्यािे पवरशीलन करा, रमणीय 
कलाकृतीच्या बनावटीिे धागेदोरे अलगद उलगडून पाहण्यािा छांद तुम्ही मनाला लावनू घ्या. कारण 
उसनवारीच्या नकली धाग्याांतून ववणलेल्या कलाकृतीवर लोभ करण्यािी व ताांवत्रकदृष्या समदृ्ध असलेल्या 
कलाकृतीच्या प्रलोभनात पडण्यािी पक्की खोड एकदा का अांगी मुरली, की त्यात उतारािी आशा राहत नाही; 
खैर होईलसे वाटत नाही. 
 
सौंदयभ – आत्मरनष्ठ की वस्तुरनष्ठ? 
 
मग पे्रक्षकाांिी मनोवृत्ती कशी असली पावहजे, हा प्रश्न आपोआप येतो. स्वतःच्या आशाआकाांक्षा व जुन्या मधुर 
स्मृती जागच्या-जागी रोखून ज्या अवलप्ततेने वित्तवृत्तीच्या सांर् सरस्तीरावर उभे राहून आपल्या कलावस्तूिे 
रूप कलाकार न्याहवळतो, तशाि अवलप्ततेने रवसकवृांदाने कलाकृती न्याहवळली पावहजे. प्रापांविक 
जीवनातून बाहेर पडताना त्यातील लोभनीय वैवशष्ये जागच्या-जागी साांडून रवसकाने कलाकृतीच्या 
गुप्तमांजूषेत प्रवशे केला पावहजे. ह्या नव्या वव्ात आपल्या जीवनातील अनुभतूीिा अर्ाअर्ी काही सांबांध 
राहत नाही. येरे् भावना आवण वविार नवी मूल्ये घेऊन सन्मुख येतात. लौवकक जीवनात आढळणारा 
कोणताही मतलब तुम्हाांला येरे् औषधालादेखील भेटणार नाही. कलाकृती आपला टापू असा आखून घेते 
की, आपल्या जीवनातील कोणतीही िीजवस्तू ह्या कलाकृतीच्या रहाळात वशरकाव करून घेऊ शकत नाही. 
कलाकार जडतेला वखळून रावहला, तर त्याला हृदयबांद कसे उकलणार? 



 

 

अनुक्रम 

 
आांतवरक पे्ररणेच्या प्रभावामुळेि केवळ आववष्कारासाठी कलाकारािे मन बाह्य जगात नवीन सांगती, मतै्री 
शोधण्याच्या प्रयत्नात असेत. कलाकाराने आपले भौवतक जीवन, बाह्य जीवन आवण आांतवरक जीवन ह्यातील 
दरज कमी केली पावहजे. वैयस्क्तक सांवदेना वनपटून ज्या वळेी कलाकाराला कलावस्तूमधील सौंदयािा 
आस्वाद घेणे शक्य होते, त्याि वळेी त्या कलावस्तूला अनुबोधाच्या प्राांतातील स्र्ायी आकषथण प्राप्त होते. 
सौंदयािा पाठलाग कवरताना कलाकाराला वनमोहता आवण स्वातांत्र्य ह्या दोन गुणाांिी वनकडीने जरूर असते. 
म्हणजेि सौंदयथप्रतीती पूणथपणे कधीि आत्मवनष्ठ असू शकत नाही, ह्या मताशी आपणाांस सहमत व्हाव ेलागते. 
दोन जीवनाांिे अव्दैत वनमाण होते ना? 
 
जें नेणणें हेंरच सहजें । रूप कीं बाळा 
 
नववशका प्रकाशवित्रकार तांत्रशास्त्राच्या पायाांशीि इमान ठेववतो आवण यर्ादशथनशास्त्राला जरा आदरानेि 
वागवनू त्यािी बडदास्त ठेववतो, हे साहवजकि असते. पण तांत्रशास्त्रात जो मुरलेला आहे, त्याने आपली 
तांत्रािी पारख आवण त्या कलावस्तूववषयीिे ज्ञान जरा दूर सारून, मन र्ोडे ववस्मरणाने बवधर करून 
कलाकृतीकडे नजर टावकली पावहजे. जन्माांधाला दृष्टीिे वरदान वमळाले, तर अशा तऱ्हेने दृष्टीिा लाभ 
झाल्यावर जग झोपेत िालणाऱ्या मनुष्याप्रमाणे वदसेल? 
 
यर्ादशथनशास्त्रािे कोणतेि यमवनयम त्याच्या डोळ्याांखालून गेलेले नसतात. त्यामुळे त्या शास्त्रातील वसद्ध 
प्रमेयाांिा पवरणाम त्याच्या डोळ्याांवर होत नाही. अगदी लहान मापदेखील त्याच्या पदरात पडलेले नसते, 
त्यामुळे वत्रवमतीिी आभावसक उभारीि त्याला शुद्ध स्वरूपात वदसेल. यर्ादशथनशास्त्रािी जाणीव झालेली 
नसल्यामुळे त्याला फक्त छाया-प्रकाशािे ववववध आकारि वदसतील. असेि जग कलाकाराला वदसू लागले 
पावहजे. म्हणजेि कलाकृतीकडे दृष्टी टाकताि सहानुभतूीिा आवगे वनकडीने येईल. ती सहज स्वरूपात 
वदसेल. 
 
मानवधमाचा दसिा 
‘ऐशी कळवळ्याची जारत, करि लाभावीण प्रीरत’ – 
 
इांद्रायणीच्या वाळवांटी, टाळमृदांगाांच्या धुमधुमाटात तुकारामाने साांवगतलेले ममत्व हेि कलाकारािे भाांडवल. 
पण हे ममत्वािे वारे कलाकाराच्या अांगात वभनले पावहजे. हे कळले, तरी हा ममत्वािा धागा कलाकाराच्या 
हाती केव्हा आवण कसा लागेल, ते साांगता येत नाही. पण आयुष्यात असा अपूवथकस्ल्पत क्षण येतो की, 
ममत्वािे बीज पेरले जाते, अांकुर जोपासला जातो. एड् वडथ स्टाइशने च्या आईने हे दुहेरी काम केले. तो अवघा 
दहा वषांिा होता. शाळेतून घरी परतलेल्या एड् वडथ स्टाइशने ने दाराति ज्यू जमातीिा उपहास करून जी 
वशवी वदली ती त्याच्या आईच्या कानाांवर पडली. आईने त्याला समज वदली, आवण उपदेशही केला की, 
“आपण सारे मानवतेच्या धमाने एकत्र जखडले गेले आहोत, आवण हे एकि धार्ममक बांधन आपण कसोशीने 
पावळले पावहजे.” असा ममतेिा बांध वतने एड् वडथ स्टाइशने च्या भोवती गुांडाळला. तुकारामाने साांवगतलेली 
सहानुभतूीिी गांगोत्री आईच्या शब्दाांतून स्टाइशने ला वमळून सहानुभतूीिा झरा आपल्या जीववताभोवती 
खेळवीत ठेवण्यास तो वशकला, आवण कलाकृतीमधून मानवतेिा अपार दया त्याने सतत हेलावत ठेववला. 
म्हणतात ना, ‘कारुण्यामाचझ पाउलें ’ लपवनूि कलाकाराला आपली वाटिाल करावी लागते. 
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रबलोिी जमीन 
 
कलासौंदयाला जावतभेद अमान्य आहे, ह्या वविाराांिे बीज स्टाइशने च्या मनात खोलवर जाऊन रुजले, आवण 
पांिेिाळीस वषांत त्यािा एक प्रिांड वृक्ष बनला. त्यािी छाया साऱ्या जगभर पसरली. हा महान वृक्ष म्हणजेि 
स्टाइशने ने १९५५-मध्ये भरववलेले, एकूणसत्तर देशाांतून दाखववलेले आवण नव्वद लाख लोकाांनी पावहलेले 
‘फेवमली ऑफ मनॅ’ हे प्रकाशवित्रप्रदशथन. मनािे सामथ्यथ वाढणे आवण मानवसक बळ कणखर बनणे ह्या दृष्टीने 
ह्या महत्त्वाच्या प्रसांगािे वणथन करून आपल्या आत्मिवरत्रात एड् वडथ स्टाइशने ने आपल्या आईिा मोठ्या 
कृतज्ञतेने, गौरवाने उल्लखे केला आहे. हे वलहीत असताना माझ्या मनात येते की, ही घटना घडली नसती, 
तर वतच्या अभावी स्टाइशने हा स्टाइशने झाला असता काय? 
 
अवभजात कलाकृतीत वनराांजनािे वनतळ व वनरभ्र माांगल्य आहे, अशी पववत्र भावना मनात ठेववली, तर 
कलाकृतीमधील कल्पना, वविार आवण भावसौंदयथ ह्याांच्या सांस्काराांिे अवधराज्य मनावर सुरू होते, आवण 
ममतेच्या मोहाने वखळलेली दृष्टी कलाकृतीवर लागली, म्हणजे कलाकृतीिे रसग्रहण आपणाांस शुद्ध वनमथळ 
भवूमकेवरून कवरता येऊन कलाकृतीमधील आनांदािा आस्वाद पुरेपूर घेता येईल. आपले मन वबलोरी 
जवमनीप्रमाणे असते. तीति सृष्टीिे खरेखुरे प्रवतचबब पडते. आवण म्हणूनि कलाकृतीच्या आरशात 
कलाकारािे सारे मनोगत आपल्याला स्पष्ट वदसेल. पण रसग्रहणािी वाट आपली आपणि नीट मोकळी 
करून घेतली पावहजे. कलाकाराने कलाकृतीला कोणते अलां कार बहाल केले आहेत? त्याने पसरलेली माया 
कोणती? हे सारे ममत्वाने िािपत मूळ कलाकृतीिे अस्सल शुद्ध स्वरूप न्याहवळले पावहजे. ह्यातूनि वजज्ञासू 
सांशोधकाने आनांद घेतला पावहजे. 
 
ही रदव्यदृिीची कामधेनू – 
 
– अशी आपसुखेि आपल्या घरात वशरणार नाही. आवण सौंदयथदृष्टी उभाउभी भेटणार नाही. त्याकवरता 
आपण मनािी कवाडे सदैव उघडी ठेववली पावहजेत. ही भक्तीिी वमरास आहे, ही भक्तीिी भरारी आहे. 
आवण श्रदे्धनेि ती साध्य होईल. कलाभक्तीिी पूतथता झाली, अर्वा आपण भस्क्तयोगी बनलो, म्हणजे 
कलाकृतीिे अांतरांग सापडेल. तुमच्या मनातील रवसकतेच्या वनझथराने तुमिे अांतःकरण एकदा धवनक झाले, 
म्हणजे कलाकृतीमधील सौंदयथ अवधक सुभग वाटेल, तीतील वशवसुांदरािी भेट होईल. ह्या भक्तीिे डोहळे 
तुम्हाांला लागले, म्हणजे तुमिे मन तुमच्या कलाकृतींमधून हसू-नािू लागेल. अवभजात कर्कनृत्यात 
नदीवरून येताना वृांदावनातील रावधकेला गोकुळीिा सावळा कृष्ण कन्हैया जसा हमखास भेटतो, तसेि 
तुम्हाांलाही कलासौंदयथ भेटेल, आवण राधा म्हणजे श्रीकृष्णािी पे्रमळ पण काटेकोर गुरूि होती ना? 
 
 
व्हॅन िेम््ाटंची प्रकाशयोजना 
 
ऱ्हाइन नदीच्या काठावर उभ्या असलेल्या आपल्या ववडलाांच्या वपठाच्या वगरणीत एका कोपऱ्यात बसून विते्र 
काढण्यािा सराव करीत असतानाि ज्या छायाप्रकाशयोजनेिा आजतागायत रवसकाांनी बहुमान केला, त्या 
प्रकाशयोजनेतील ववदग्धतेिे ममथ रेम्िाांटच्या वित्तात अववितपणे उतरले. प्रकाशािी रूपणीयता, 
प्रकाशातील नाजूकपणा आवण पारदशथकता हे प्रकाशयोजनेतील गुढार रेम्िाांटच्या कलाकृतींमध्ये कळसास 
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पोहोिले आहे. हे लाघव त्याने येरे्ि पैदा केले. छायाप्रकाशाच्या मदतीने व्यक्तीिा िेहरा उठावात 
वितारण्याकवरता लागणारे वववशष्ट प्रकाशयोजनेतील ममथ रेम्िाांटला येरे्ि गवसले. 
 
काळ्याभोर रांगच्छटाांच्या समीप काळसर वा आनील छटाांिा वापर करून वत्रवमतीिा भास उत्पन्न करण्यािे 
तांत्र प्रकाशवित्रकाराांना त्यानेि वशकववले. त्याच्या ‘नाईट वॉि’ ह्या वित्रातील व्यक्तींच्या सभोवताली त्याने 
मोकळ्या जागेिा आभास इतक्या बेमालूमपणे वनमाण केला आहे, की आपण त्याच्या कलाकृतीमध्ये सरळ 
दूरवर िालत जाऊन, वित्रातील व्यक्तींना धक्का न लाववता त्याांच्या सभोवताली चहडून परत आपल्या जागेवर 
येतो. ह्या तांत्रािा बादशहा म्हणून रेम्िाांट ओळवखला जातो. 
 

 
भयाकन ढाळ असलेले काचेचे छप्पर आजही तुम्हाांला वप्रन्सेस स्रीटच्या नाक्यावर वदसेल. 
प्रकाशवचत्रकाराांनी छबी पाडण्याकवरता एक खास कट्टा काळबादेवीच्या पवरसरात थाटला होता. 

 
रेम्िाांटिी प्रकाशयोजना ही जगाला वमळालेली एक देणगी आहे. म्हणूनि प्रकाशवित्रकाराांनी प्रकाशािा जो 
मूळ धमथ तो मनात वागवनू प्रकाशािा वापर कसोशीने केला पावहजे. म्हणजे प्रत्यक्षात वविार आवण भावना 
ह्याांिा आववष्कार मोकळेपणाने एकवटला पावहजे. हा वविार जलदीने िालीस लागला, म्हणजे प्रकाशािी 
अर्थशून्य उधळण करण्यािा वविार नष्ट होईल. हा सारा प्रकाशािा वदेान्त रेम्िाांटने आपल्या कलाकृतींत 
सोपा करून माांवडला असला, तरी त्यािा वापर करणे कठीण आहे. वपठाच्या वगरणीिे ते फकफकणे ऐकून 
लय व ताल ह्याांच्या कल्पनेने त्यािे मन व्यापून रावहले; आवण त्याच्या वृत्तीत उत्पन्न झालेला डोल त्याच्या 
आलेखनात उतरला. लयबद्धतेिी प्रास्ताववक कल्पना आपणाांस सृष्टीच्या व्यापारातूनि प्राप्त झाली, आवण 
आज लय आवण ताल ह्याांच्या कल्पनेने सवथ जीववत काठोकाठ व्यापून रावहले आहे. ह्या रेम्िाांटच्या 
प्रकाशयोजनेकवरता चकग् स्टन येर्ील एस्. राय ह्या कलाकाराने त्याच्या कलागृहात एक लहानशी खोली 
तयार केलेली होती, असा उल्लेख मवॅरऑन अॅण्ड को. ह्याांच्या १८९५-मध्ये प्रवसद्ध झालेल्या एका लहानशा 
पुस्तकात आहे. एका मोठ्या वखडकीतून एका बाजूने घासलेल्या कािेतून प्रकाश आत घेऊन ही रेम्िाांट-
पद्धतीिी प्रकाशयोजना एस्. राय साधीत असे. कलागृहािी उांिी िौदा फुटाांपेक्षा उांि असून, कािेच्या 
छपरािा पांिेिाळीस अांशाांिा कोण करून, छपरािे पाखे बाजूच्या चभतीवर खूप खालपयिंत म्हणजे 
जवमनीपासून िार फुटाांपयिंत आणलेले असे. प्रकाश उत्तरेच्या बाजूने आत घेतला जाई. प्रकाशयोजनेत 
व्यक्तीच्या िेहऱ्यािी स्वाभाववक ठेवण आवण िेहऱ्यावरील मनोभाव स्पष्ट वदसत. मुांबईत ‘गुरुदास’ ह्या नावाने 
ओळवखल्या जाणाऱ्या, आवण पुण्यातही माझ्या स्वतःच्या प्रकाशवित्रणगहृात अशीि प्रकाशयोजना होती. 
जगात कोठेही जा, तुम्हाांला रेम्िाांटच्या प्रकाशयोजनेच्या खुणा पसरलेल्या वदसतील. 
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आपण सांशोवधत दृष्टीिा लाभ मात्र करून घेतला पावहजे. नाही तर आपल्या सभोवतालच्या जीवनातील 
सौंदयथ आपणाांस वदसणार नाही. पण एकदा ही कलादृष्टी वमळाली, की ती िाणाक्ष बनववण्याकवरता 
कलाववषयक ग्रांर्ाांिा अभ्यास वजज्ञासू वृत्तीने करून हे अांतरांगातले वमत्र आपण जोडले, म्हणजे रवसकता व 
कलेिी शा्त मूल्ये आपल्या सावन्नध्यात राहतील. 
 
लाखो इथले गुरू 
 
ग्रांर् म्हणजे प्राांजल आवण वनष्कपट गुरू आहे आवण ग्रांर् हेि खरे ववद्यापीठ आवण कलोपासकाांिे आश्रयस्र्ान 
आहे. वशष्य ह्या नात्याने तुम्ही त्याांिा आदर केला, तर मानवी गुरूप्रमाणे ते तुम्हाांला न रागावता, न वशणववता 
ववद्या देतील. हवरभाऊ आपटे ह्याांच्या मनावर स्कॉट आवण वडकन्स ह्या ग्रांर्काराांिे सांस्कार झाले; त्यातून 
मराठी कादांबरी नव्या स्वरूपात जन्मास आली. प्रकाशवित्रकत्री कमेरॉन वहने आपल्या कलाकृतींकरता 
स्फूती घेतली, ती टेवनसन च्या काव्यातून. वदवाकराांना नायच्छटा वलवहण्यािी स्फूती झाली, ती िाउचनगिी 
स्वगत नायगीते वािून. तीि नायगीते वदवाकराांच्या स्फूतीिे वनधान ठरली. त्याांनी मराठी सारस्वताला 
नायच्छटाांिा एक वटकाऊ पुष्पगुच्छ अपथण केला. महाराष्रात भस्क्तमागाने प्रज्ववलत केलेल्या 
ज्योतींमधूनि सांतकवी मुक्ते्र ह्याांनी स्फूती घेऊन आपली कलात्मक काव्यसृष्टी वनमाण केली. शलेी व 
वड् थज्व थ् ह्याांच्या काव्यातील सौंदयथदशथनाने धुांद होऊनि केशवसुत व वटळक ह्याांनी काव्यवनर्ममती केली. 
सुप्रवसद्ध इांग्रज नट डेस्व्हड गवॅरक ह्याच्या व्यस्क्तवित्राांनी प्रवसद्धी पावलेला वित्रकार गेन्् बरो ह्याने स्फूती 
घेतली, ती सफोक परगण्यातील वनश्रीमधून. राजकवी मेसफील्ड ह्याने िॉसरिी कववता वािली आवण 
त्यािी प्रवतभा प्रज्ववलत झाली. मोवलओर व शके्स् वपअर ह्याांच्या नाटकाांतून स्फूती घेऊनि कृष्णाजी प्रभाकर 
व श्रीपाद कृष्ण ह्याांनी नायकला वश करून घेतली. आवण प्रत्यक्ष मतृ्यूि वसद्धार्ािे स्फूर्मतस्र्ान नव्हते का? 
“ग्रांर् माझ्याकवरता वविार कवरतात. तुम्हाांलाही अनेक र्ोर लोकाांिे वविार कळतील,” असे साांगनू 
नामाांवकत इांग्रज वनबांधकार िाल््थ लॅम (१७७५ – १८३४) पुढे म्हणतो, “वित्रकाराांिी आवण रवसकाांिी सांगत 
तुम्हाांला लाभेल; न भाांडता ते तुमच्याशी गुजगोष्टी कवरतील.” अशाि प्रकारिा आपला अवभप्राय एड् वडथ 
स्टाइशने ह्याने वदला आहे. वमल्वाकी ह्या सावथजवनक वािनालयात रें ि वित्रकार क्लोद मोने ह्या 
वित्रकाराववषयी एक लेख वािीत असताना एड् वडथ स्टाइशने च्या अांतःकरणात स्फूतीिी पौर्मणमा पसरली. 
हा रें ि वित्रकार आपल्या कलागृहात बसून वनसगथविते्र रांगवीत असे. मात्र कलाकृती वनमाण कवरताना वनसगथ 
त्याच्यापुढे साक्षात ठाम उभा असे. आपल्या वनसगथवित्राांतून तो जणू काय प्रकाश आवण हवा खेळती ठेवीत 
असे, आवण त्यामुळे वनमाण झालेल्या रम्य वातावरणातून एक प्रकारिी पोकळी वनमाण झाल्यािा भास उत्पन्न 
होऊन त्याांिे वनसगथवित्र वजवांत वाटे. हे वािीत असताना एड् वडथ स्टाइशने च्या मनात वविार येऊन गेला की, 
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‘प्रकाशवित्रण कवरताना मीही अशाि प्रकारिा प्रयत्न करीत आहे.’ ह्याि वविारवावरयाने त्याच्या कलाकृती 
गांधवती झाल्या. 
 
स्वातंत्र्याची अव्यगं रचते्र 
 
व्यस्क्तत्वाच्या उत्कषािी जी साधने गुरूच्या पदरी असतील, ती गुरूने वशष्याला उपलब्ध करून वदली 
पावहजेत. कलाववद्यालयात नववनर्ममतीिे वातावरण सतत खेळत ठेववले, म्हणजे वशष्याच्या मनातील 
काहीतरी नव ेकरण्यािी उमी जागृत राहील, वनमाणक्षमता वाढेल. ह्याति कलावशक्षकािा जबर वदमाख 
आहे. वशष्याच्या भावना मनातल्या मनात गुदमरणार नाहीत, कल्पनाशक्तीला मुक्तववहार करण्यास अवसर 
वमळेल, असा सुखद आवण वनभथय पवरसर कलावशक्षकाने कुशलतेने वनमाण करून अशी इशारतीिी आज्ञा 
करावी की, “पक्षी जसा व्योमी सुखे सांिार कवरतो तसा तू ह्या कलानगरीत सांिार कर”. 
 
कलाकाराला स्वातांत्र्य वमळाले पावहजे, हाि हट्ट सुप्रवसद्ध नट व वदग्दशथक िाली िपॅवलन िा होता. “जुन्या 
मतािी जुनी-पुराणी शाल लपेटून बसलेल्या वदग्दशथकाच्या हाताांखाली मी काम करणार नाही,” हे मौवलक 
स्वातांत्र्य उपभोगीत असतानाि त्यािी कला सवाई िढती झाली. रूसो ह्या रें ि क्राांवतकारकाने तर हा आनांद 
स्वतःि अनुभववला होता. “भयाने भ्राांत होऊन मी घरातून प्रत्यक्ष पळालो. स्वातांत्र्य वमळाले, म्हणून मला 
आनांद झाला. उशी घेण्यािा अवकाश म्या उड्डाण केलेि, म्हणून समजाव.े” डॉ. जॉन्सनने तर असे ठासून 
साांवगतले आहे की “काव्यलक्षणाांनी काव्यािी मयादा वनवश्चत करण्यािा आटावपटा करणे म्हणजे आपण 
आपल्या मनािा सांकुवितपणा व्यक्त करणे होय.” आणखी एक गोष्ट अशी की, वित्रकार वनसगथदृश्ये घेताना 
समोरील अफाट दृश्यातील अवश्य वततका भाग वनवडण्याकवरता जाड कागदात कापलेल्या ‘दृश्यदर्मशके’िा 
उपयोग करून त्या दृश्यािे रेखावित्र काढून घेत. प्रकाशवित्रणमाध्यम अस्स्तत्वात आल्यावर प्रकाशवित्रकार 
माध्यमाच्या दृश्यदवशकेत देखावा पाहून त्यािे वित्रण करीत. बोलूनिालून ते याांवत्रक माध्यम आवण 
माध्यमाववषयी वित्रकाराांच्या मनात आधीि घृणा वनमाण झालेली. ह्या दोन दृश्यदर्मशकेतील ववलक्षण साम्य 
आढळून आल्यावर वित्रकाराांनी आपले दृश्यदर्मशकेिे साधन झटकून टावकले व याांवत्रकतेववषयीिा आपला 
रोष व्यक्त केला. ह्या लहानग्या कृत्यातून आपले कलास्वातांत्र्य प्रस्र्ावपत केले. 
 
स्वातंत्र्य हा कलाकािाचा जनमरसद् हक्क आहे. 
 
कलाकारावर कोठलेही बांधन घाला, ते राष्रीय असो वा राजकीय असो, त्यािी सांस्कृती मरगळल्यासारखी 
होऊन कलाकृतींना गळफास लागेल. कलाकाराच्या अांगी जालीम एकाांवतकपणा उतरला, तर हे बांधन 
सवांत अवधक ठरते. बाहेरिी इतर बांधने तर असताति, पण सवांत मोठे बांधन कलाकार स्वतःि आपल्यावर 
घालून घेतो ते बांधन. म्हणजे कोणत्याही एका कलातत्त्वाच्या खोड्ात स्वतःला अडकवनू घेण्यािे, –मग 
त्यातून त्यािी सुटका कोठली! जुने वववधवनषेध व वनयमाांिे कमथकाांड कलाकार डावलतो, हे खरे. पण भावना 
ठाकठीक करणारा कायदा वा ज्या वनयमाांनी भावना सुस्वरूप बनते असा एखादा कायदा तो वशरसावांद्य 
मानतोि व स्वतःला व्यस्क्तत्वािी गवसणी घालून त्याि वमजाशीत वावरतो आवण अवभजात कलाकृतींना 
जन्म देतो, हेही वततकेि खरे नाही का? कला म्हणजे कलाकाराच्या व्यस्क्तत्वाला वमळालेले स्वातांत्र्य आहे 
व कलाकृती हा त्याने वमळववलेला स्वातांत्र्यािा ध्वज आहे, त्याच्या स्वतांत्र मनािे प्रतीक आहे; आवण 
व्यस्क्तस्वातांत्र्य हाि कलाकृतीमधील एक अपूवथ अलां कार आहे. हे स्वातांत्र्य तुम्ही गमावले, तर तुमच्या 
कलाकृतीिी गाडी हमखास उताराला लागेल. 
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हे स्वातंत्र्य आरण 
 
व्यस्क्तस्वातांत्र्याला अवसर वमळाला, की कलाकार िालू पठडीतून बाहेर पडतो आवण नव ेप्रघात रूढ होतात. 
फ्लॉरेन्सच्या रस्त्याांतून जाताना पांखाांिी फडफड करून आतथ स्वर काढणारे पांजरस्र् पक्षी वलओनादोला 
वदसले, की त्याला आपल्या बांधनाांिी व मनातील अशाांतीिी दुःखदायक जाणीव होऊन, पडेल ती चकमत 
देऊन ते पक्षी तो ववकत घेई, त्याि क्षणी त्या कोंडलेल्या पक्ष्याांना आकाश मोकळे करी आवण अनांत 
आकाशातून झेपावत जाऊन उजागरीने तरांगणाऱ्या त्या पक्ष्याांवर आपल्या दृष्टीने वधे लावी. आपल्या सुखात 
स्स्र्र झालेले पवक्षयाांिे पाळे पाहून त्यािा मनावकाश हषाने भरून जाई. कारण स्वातांत्र्य म्हणजे तर पक्ष्याांिा 
प्राण. हे स्वातांत्र्यसुखािे कलां करवहत वित्र पाहून जणू काय त्याला सुिवावयािे असे की, वनबथधाांिी लगामी 
वढली करून गुरूने असेि वनभळे स्वातांत्र्य आपल्या वशष्याला वदले पावहजे; आवण कलाववषयक आवण 
नीवतववषयक जाि ह्याांच्याबरोबर वनकरािी झुांज देऊन कलाकाराने आपले मन स्वतांत्र केले पावहजे. 
 
— हेही स्वातंत्र्यच 
 
वव्ावमत्राला राज्य देऊन आपल्या विनातून मुक्त होत्साता राजा हवरश्चांद्र आपल्या नगरीतून बाहेर वनघाला 
त्या वळेी कनकपांजरी असलेल्या सावरका, राव,े हांस, वतवत्तर, मयूर, लाव ेइत्यादी पक्ष्याांना त्याांिे हवरतलेले 
स्वातांत्र्य परत करून तो म्हणाला, “जावें वनजस्र्ाना आपुल्या.” शोकाकुल पक्ष्याांिा मधुर स्वर आला, 
“आम्हाां वनरवुवन कवणा करी । केउता जासी स्नेहाळा ।” साके्षपे साांगावसेे वाटते की, त्याांना हे स्वातांत्र्य नको 
असाव.े कारण हवरश्चांद्रािे ममत्व ह्या पक्ष्याांच्या हृदय-साांबळीत जाऊन ववसावले होते; आवण सोन्यािा 
चपजराि त्याांिे मायेिे घरकुल बनले होते. ह्याि आपवुलकीच्या रेवशमगाठीला ते आांिवले होते. 
कलाकारालाही अशा बांधनाच्या पलीकडे जाता येत नाही. नामदेवाांसारख्या कृपावांतािी माव तर दगडापयिंत 
जाऊन पोहोिली होती; माळरानावरील उघड्ा दगडाांना तो पाांघरूण घाली! 
 
आरण हेदेखील स्वातंत्र्यच – 
 
– प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेमुळे ववनासायास वित्रकाराांच्या पदरी पडलेले स्वातांत्र्य. त्या काळी 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रया ही एक महान पे्ररक प्रवक्रया ठरली. ज्ञानदानाच्या दृष्टीने अज्ञात असलेली अशी मावहती 
वित्रकाराांना सुव्यक्त करून साांगणे, कलावस्तूमधील तपशील सुस्पष्ट दाखववणे, डोळ्याांना गोिर नसलेल्या 
वस्तूच्या गवतमानतेमधील हालिालींिा मागथ वनवश्चत करणे इत्यादी अनेक कामे वबलोरी डोळा न िुकता 
मोठ्या सफाईने करू लागला होता. कलावस्तूच्या बाह्य सौंदयािे अर्वा एखाद्या कर्ाप्रसांगािे सांपूणथ 
तपवशलासह काहीसे कां टाळवाणे वटपण करण्यात गुांतून रावहलेल्या वित्रकारािी ह्या अजब वित्रणप्रवक्रयेने 
मुक्तता केली होती. वित्रकाराांच्या सजथक प्रवक्रयेतही मोठा फरक जाणव ूलागला होता. त्याांिा आववष्कार 
अप्रवतरूप बनला आवण परांपरागत िालत आलेल्या भ्रमरूप आववष्कारपद्धतीला वित्रकाराांनी सोडविट् ठी 
वदली. ही बांडखोरी करण्यािी प्रवृत्ती त्याांच्यात वनमाण केली ती खासि प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेने! ह्या सांदभात 
वित्रकार वपकासो ह्याने आपला प्रकाशवित्रकार वमत्र िास्सी ह्याच्याबरोबर केलेले वहतगुज ऐकण्यासारखे 
आहे. तो म्हणतो, “जे ववषय प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून उत्कृष्टपणे माांडता येतात, त्या कलावस्तूांच्या मागे 
वनरर्थक जाण्यािे वित्रकाराांना प्रयोजन काय? जे ववषय प्रकाशवित्रकाराांच्या कके्षच्या बाहेर आहेत, तेि 
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ववषय वित्रकाराांनी घेतले पावहजेत. प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेने वदलेले हे स्वातांत्र्य वित्रकाराांनी मनसोक्त 
उपभोवगले पावहजे.” 
 
नाभी मृगाचे कस्तुिीं, व्यथभ कहडे वनातंिीं 
 
प्रवतभेिे भाांडार आपल्याजवळ आहे, ह्यािी जाण फार र्ोड्ाांना असते. स्वतःजवळच्या सुगांधािी जाणीव 
कस्तुरीमृगाला नसते. सांवितािे घुांगरू कलाकाराांना ऐकू येत नाही. ज्ञानदेवाांनी साांवगतले, तोपयिंत 
नामदेवाला आपले सामथ्यथ कळले नव्हते. नायच्छटाकार वदवाकराांिे वलखाण काय चकमतीिे आहे, ह्यािे 
मोजमाप करणारा प्रा. वासुदेव बळवांत पटवधथनाांच्यासारखा रवसक वमत्र भेटला, तेव्हाि वदवाकराांच्या 
वाङ मयजीवनाला खरा प्रारांभ झाला. अशा रवसकाच्या गाठीभेटीिा सुयोग आला नाही, तर तुमच्या 
स्वतःवरील वनष्ठेलाि वाळवी लागेल ना? 
 
‘स्टीअिेज’ – 
 
– ह्या प्रकाशवित्राने स्टीगवलट्् च्या कीतीिा झेंडा जगभर नािू लागला. पण ह्या कलाकृतीमधील मौवलक 
गुणाांिी जाणीव त्याला द झाइस ह्या कलाकारानेि करून वदली. मात्र गुरूने आपल्या वशष्यािा मगदूर 
ओळखून त्यास ध्येयािी जाणीव करून वदली की, त्या ध्येयाला घट्ट धरून राहणे हीि गोष्ट कलाकाराच्या 
दृष्टीने महत्त्वािी आहे. 
 
“मी प्रकाशवित्रण-कलेला वाहून घेईन,” असे आपल्या वयाच्या एकववसाव्या वषी स्टीगवलट्् ला वदलेले 
शब्द एड् वडथ स्टाइशने ह्याने आपल्या वयाच्या ८४-व्या वषापयिंत पाळले, असे त्याने आत्मिवरत्रात वलवहलेले 
आहे. एड् वडथ स्टाइशने हा स्टीगवलट् ्  िा पवढयांता वशष्य होता. तो वित्रकार होता, प्रकाशवित्रकारही होता. 
ह्यािे स्टीगवलट्् ला अवतशय कौतुक होते. एड् वडथ स्टाइशने िी प्रकाशविते्र त्याने ववकत घेतली, आवण 
त्याला वनरोप देताना वविावरले, “बेटा स्टाइशने, आता पवॅरसला गेल्यावर प्रकाशवित्रण करण्यािे सोडून तू 
वित्रकलेला वाहून घेणार ना?” स्टीगवलट्् च्या प्रश्नािा रोख त्याच्या ध्यानी आला होता, म्हणूनि त्याच्या 
प्रश्नाला तत्काळ पण ठाम जबाब आला, “नाही. प्रकाशवित्रणकला हीि माझ्या जीवनािी प्रवतष्ठा. मी 
प्रकाशवित्रण-कलेिा बांदा होऊन राहीन. माझी बाांधीलकी ह्या कलेशीि राहील.” 
 
आपल्या वशष्याजवळ असलेल्या सुप्त गुणाांिी जाणीव वकत्येक वळेा कलाकाराच्या गुरूलाही पूवथजन्मीच्या 
सांविताइतकीि अज्ञात असते. कलाकृतींमधून सूयथप्रकाशािे िैतन्य ओतणारा आवण पुढे ‘प्रकाशािा जादुगार’ 
म्हणून प्रवसद्धी पावलेला इांग्रज वित्रकार जे. एम्. डब्ल्यू. टनथर (१७७५–१८५१) ह्याच्या कलागुरूिे हे पुढील 
उद्जगार ऐका : “त्याला जुनी भाांडी नीट करण्यास लावा, वा िाांभारािे काम वशकवा. तो कदावप वित्रकार 
होणे शक्य नाही.” टनथर मात्र वित्रकार झाला. 
 
‘कोवळे कोंभ तौशाचें’ 
 
कलावशक्षकािे जसे आपल्या कलेवर अमयाद पे्रम असते, तसेि अमयाद पे्रम ववद्या देण्याच्या बाबतीत 
आपल्या वशष्यावर असले पावहजे. म्हणजे वशष्याच्या प्रवतभेिे प्रसुप्त बळ बाांधून देण्यािी जबाबदारी त्याने 
घेतली पावहजे; आलेखनाच्या उत्कां ठेिे डोहळे पुरववले पावहजेत. प्रवतभेच्या खऱ्या पे्रमािी िाहूल एकदा 
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लागली, की कलाकाराला वतच्यामागे जाण्यािी ओढ लागते. त्याच्या मनोभमूीवर प्रवतभेच्या तौशाांिे कोवळे 
कोंभ वा नव-वनर्ममतीिे नवनेव ेवकसलय गदी करू लागले, की ते वाळू देणे कलाकाराला परवडत नाही. 
म्हणून ह्या नवपल्लवाांिी वनगराणी करून त्यावर ममत्वािा फुां कर घालील, असा कुशल फुलारी लागतो. नाही 
तर कलाकाराच्या मनातील सळ झाकळेल ना? हे काम कलावदग्दशथकािे आहे. गुरूिा प्रवतसाद िाांगला 
वमळाला, तर वशष्याच्या मनातील नववनर्ममतीिा सुप्त प्रवाह बालकवींच्या वनझथराप्रमाणे स्वच्छांद वाहू लागेल; 
कलाकृतींिा बागमळा पुष्पाांनी फुलून गुरूच्या पे्रमािी बागेश्री कलाकृतीमधून बहरून येईल. अमृतािा आरव 
फुलेल. 
 
कल्पकता व कल्पनाशतती 
 
कलाकृतीच्या वनर्ममतीमागे असणारी पे्ररक शक्ती ही स्वाभाववकतः बीजरूपाने प्रत्येकाजवळ असतेि. प्रायः 
लहान मुलाांच्या वठकाणी ही नववनर्ममतीिी ओढ असते, हे त्याांनी कावढलेल्या वित्राांमधून स्पष्ट वदसते. त्याांत 
कल्पनाशक्तीपेक्षा कल्पकतेिा वाटा अवधक असतो. जे स्रू्ल असते, त्यािे अवतस्रू्ल असे दशथन घडववलेले 
असते. जे असत्य आहे, कस्ल्पत आहे, आवण अवास्तवही आहे, त्यात बालकलाकार सदैव मग्न असतो, 
रमून-रांगून गेलेला वदसतो. त्यात वित्ताकषथक असा वववक्षप्तपणाही आढळतो. लहान मुलाांिे आलेखन 
यर्ादशथनशास्त्राला धरून नसते. ती विते्र कलागुणाांत मानवाने इवतहास-पूवथ काळात कावढलेल्या 
आलेखनाशी जुळणारी असतात. दोघाांच्याही आलेखनात कलाकृतीमधील महत्त्वािा घटक ठळकपणे 
माांवडलेला वदसतो, आवण जे घटक कलेच्या दृष्टीने दुय्यम आहेत, त्याांिा समावशे वित्राांतून कटाक्षाने 
टाळण्यािी हातोटी दोघाांच्याही कलाकृतींत वदसते. ह्याबरोबरि मानवािे जे मलूभतू भाव आहेत, ते आहेत 
त्या स्वरूपात विवत्रत केलेले आढळतील. ह्या कलाकृतींच्या मागे जीवनातील अनुभव नाही, चकवा ताांवत्रक 
कौशल्यािे बळ नाही; तरी त्या कलाकृती कौतुकास्पद आहेत. त्याांत प्रस्र्ावपत श्रषे्ठ कलाकृतींिे गुणही 
आढळतात. अशा कलाकृती केवळ बुवद्धमत्ता आवण ताांवत्रक कौशल्य ह्याांतून वनमाण होत नाहीत, 
अांतःपे्ररणेमधूनि वनमाण होतात, हे वनवश्चत. कारण बुद्धीिी प्रगल्भता ही कल्पनाशक्तीच्या पुढली मनािी 
दशा आहे. ह्यािा अर्थ कलाकाराने सतत बालपण भोवगले पावहजे, वय मागे नेले पावहजे, लहान झाले 
पावहजे. कलाकारािी दृष्टी आईच्या दुधासारखी शुद्ध रावहली पावहजे. ह्याि दृष्टीने केशवसुताांनी साांवगतले 
आहे की, कलाकाराने ‘प्रौढत्वी आपले शशैव लाडेवाडे जपले पावहजे.’ बाळत्व वटकोन ठेववले पावहजे. 
 
 
 
 
कला आरण संस्कृती 
 
अांवतम लाभािी आशा न कवरता सवथ मानवतेववषयी वजव्हाळा वाटणे, हीि सांस्कृती. साक्षरता म्हणजे सांस्कृती 
नव्हे. कोणत्याही कलेिा जन्म साांस्कृवतक परांपरेमधूनि होत असतो, आवण कलेिी उन्नती झाली, की 
साांस्कृवतक प्रगतीिे पाऊल पुढे पडले, असा त्यािा अर्थ केला जातो. अवभजात काव्य ज्या युगात जन्माला 
येते, त्या युगातील उच्च सांस्कृतीिे ते गमक मावनले जाते, व ज्ञानकोशकाराांच्या केतकरी शब्दाांत साांगावयािे, 
म्हणजे सांस्कृतीतील लावलत्य आवण गाांभीयथ ह्याांनी सांस्कृतीला स्स्र्रता येते. सांस्कृतीिा इवतहास म्हणजे 
सौंदयथप्रतीतीसाठी मानवाने केलेल्या प्रयत्नाांिा इवतहास. आपण जमीन नाांगरतो, लावणी-सांिणी कवरतो, 
तशीि आपल्या मनािी मशागत झालेली असते. आपल्या मनािा घडा अांशाअांशाने सांस्कारक्षम बनतो, आवण 
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त्यालाि आपण सांस्कृती म्हणतो. परांपरा म्हणजे इवतहास, आख्यावयका आवण ऐकीव कर्ा ह्याांच्या धाग्याांनी 
ववणलेली, एका वपढीने दुसऱ्या वपढीस वदलेली घरातील सुांदर पैठणीसारखीि एक देणगी असते. ती 
बहुसाल वटकणारी असली, तरी ती शा्त खास नसते. परांपरेला कोठे स्र्ायी स्वरूप असते? सतत अपूणथ 
अवस्रे्ति ती असते; वतिा सतत ववकास होति असतो. कारण राम गणेशाांच्या असामान्य प्रवतभेिा धूमकेतू 
वखनभर केव्हा िमकेल, आवण परांपरेने वनमाण केलेले वनरवनराळ्या आकाराांिे नक्षत्राांप्रमाणे सुांदर तेजस्वी 
बांध, सांकेत आवण रूढी केव्हा अस्ताव्यस्त करून टाकील, हे साांगता येत नाही. 
 
कलाकाि आरण प्रािब्ध 
 
हेि आणखी सोप्या शब्दाांनी साांगता येईल. आपल्या परांपरेिा प्रवाह इवतहासपूवथ काळापासून आपल्याकडे 
अखांड वाहत येत आहे आवण सामान्याला त्यात बुडवनू टाकीत आहे. पण जावतवांत कलाकार ह्या दैवाच्या 
धबक्याला जुमानीत नाही. हेि प्रारब्ध तो आपल्या कलाकृतीमधून बदलून घेतो. आपल्या इच्छेप्रमाणे त्याला 
वगेळे वळण देतो. हे मान्य करूनही ववनोबाजींच्या शब्दाांत साांगता येईल की, परांपरा मोडणाराही परांपरेच्याि 
खाांद्यावर उभा असतो, अर्वा परांपरेिी पावटणी करून तीवर उभा राहतो. 
 
समकालीन रूढ पवरस्स्र्तीववरुद्ध प्रक्षोभ उठववणारे वफसादी बांडखोर कवी केशवसुत ह्याांिे गुरू गोपाळराव 
आगरकर हे तर गद्य लेखक होते. वित्रकार वलओनादोच्या गुरूला अनेक कला अवगत होत्या, पण एक-
नाधड भाराभर चिध्या. ह्याच्या उलट, वलओनादो ह्याने सवथ कलाांत सारखेि प्रावीण्य वमळववले. वित्रकला, 
वशल्प व सांगीत ह्या सवथ कला त्याने जणू मान्यतेला िढववल्या, आवण त्याांवर पूणथ हुकुमत गाजववली! 
 
यद्यत् प्रयोगरविये भारवकमुपरदश्ते मया तस्य ै। 
तत्तरिशेिकिणात्प्रत्युपरदशतीव मे बाला ॥ 
 
सद्जगुरूलाही मनोमय आनांद वाटावा, आश्चयथ वाटाव,े अशी झपाझप पावले प्रवतभावान वशष्य टाकीत असतो. 
पण गुरूने मळलेल्या वाटेवरून नव्हे, वझजलेल्या िाकोरीतून नव्हे, तर पूवी कोणीही न िाललेल्या आवण 
परलोकाच्या न सांपणाऱ्या पावटीप्रमाणेि अज्ञात असलेल्या वाटेवरून वनयतीच्या वनश्चयाने ठाम पावले 
टाकीत. 
 
भाववक लोक असे मानतात की, भीमा आवण िांद्रभागा ह्या नद्या ववठाबाईच्या पावलाांपासून उगम पावतात, 
तद्वत गुरूच्या पावलापासून वशष्यपरांपरा सुरू होते. पण गुरूच्या परांपरेला तेरे्ि खाांडवा पडून नवीन 
सांप्रदायािा प्रवाह सुरू झाला पावहजे. म्हणजेि स्वयांभ ू वशष्य वनमाण होतात. ह्याि अर्ाने म्हणतात की, 
बालगांधवासारख्या अवभजात कलाकाराला गुरूही नसतो आवण वशष्यही नसतात. बालगांधवांनी गांधार वनमाण 
केला आवण ते भीमपलास गाइले तोही वगेळा. कावलदासाने मन्दाक्रान्ता हे अवभनव वृत्त जन्मास घातले; 
आवण वाल्मीकीच्या मुखातून अनुष्टुभ छांदािा पवहला उद्जगार बाहेर पडला. 
 
तो मायकेलेनजेलो पहा – 
 
–‘उांविव ेजैसा प्रिांड ताळ वृक्ष’. त्याच्या कलाकृती कोणत्या ताजव्यात घालाव्यात, ह्यािा उलगडा अद्याप 
कोणाला झालेला नाही, आवण होणारही नाही. त्याला गुरू नाही, घराणे नाही, आवण त्याने घराणे वनमाणही 
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केले नाही; मग वशष्यपरांपरा कोठली? त्याच्या कलातत्त्वज्ञानािी पठडी खाांद्यावर वाहणारा वशष्य तुम्हाांला 
कोठे वमळणार? हा ‘मायकेलेन्जेलोिा काळ’ अशी शब्दसांहती तुम्हाांला इवतहासात आढळणार नाही. कारण 
त्याने युग वनमाण केले नाही. त्यािे असे वणथन कवरतात की, स्वतःच्या उत्तुांग प्रवतभेिी प्रिांड स्मृवत-विन्हे 
स्वतःि वनमाण करणाऱ्या मायकेलेन्जेलोच्या कुडीत िार आत्मे एकाि वळेी वास्तव्य करून होते,–एक 
वशल्पकारािा, दुसरा वित्रकारािा, वतसरा कवीिा आवण िौर्ा स्र्ापत्यववशारदािा. 
 
‘चुके न ठेका, चुके न घंुगुि’ 
 
गुरू असो वा नसो, कलेिे मागथदशथन सारांगीच्या तारा वमळववण्याइतके सहजसुांदर, सफाईदार असाव.े म्हणजे 
एखादी वनपुण नतथकी आपल्या पायाांतील नूपुराांिी रुणझुण न कवरता डोवळयाांिी धणी वफटेल असा लयबद्ध 
पदन्यास करीत शुक्राच्या तोऱ्यात दक्षतया रांगमांिावर यावी, आवण अकस्मात नटराजािी मूती साकार व्हावी, 
इतक्या सहजसुांदर सफाईदारपणे मनाच्या रांगमांिावर सुांदर कलाकृती साकार होते. 
 
वषाकाळीिे मेघवृन्द गजथना न कवरता यावते, तशीि प्रवतभेिी सागरलाट येते,–गजथना न कवरता. 
िाांदण्यावर सावल्याांिी पावले पडावीत तशी. आवण तुम्ही कधीही न अनुभववलेल्या अशा प्रशाांत वातावरणात. 
वृक्षावरून अलगद खाली पडणाऱ्या वायिूा झडाड वा शुकावदकाांिे तोंड न लागलेल्या, रसाळ, गोड व सुवासे 
घमघमीत अशा सुपक्व फळाप्रमाणे. अर्वा अरुणोदयाबरोबर पावरजातकाच्या फुलाांिी रेशमी िैत्रचशपणी 
व्हावी, अशा नक्षत्राांच्या नजाकतीने दजेदार अव्वल कलाकृती जन्म घेते. 
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५. सुदाम्याचे पोहे 
 

गुरू ह्या ‘सांस्रे्’िा डाांगोरा फार वपटला जातो, म्हणून गुरूववषयी अप्रीत वनमाण करण्यािा अर्वा 
गुरूिी अवहेलना करण्यािा माझा उदे्दश नाही, हे साांगण्यािी अर्वा ही ‘सांस्र्ा’ अगदी वनरर्थक आहे, अशी 
कबुली देण्यािीही जरुरी नाही. गुरुदेवाांच्या कृपादृष्टीलाि ज्ञानदेवाांनी आपली आई मावनले आहे. मला 
म्हणावयािे आहे ते इतकेि की, गुरू असला की घराणे आवण परांपरा वनमाण होते. कलाकाराला एकि एक 
धारा बाांधून वदला जातो. तो आपली कलाकृती कानामाते्रिाही फरक न कवरता एका ठराववक साच्यात 
िपखल बसववण्याच्या प्रयत्नात राहतो. असे परांपरेिे भोक्ते वनमाण झाले, की अनुयायाांत पुढे बेवदली वनमाण 
होते. कोणी साांगाव,े कलाकाराच्या मनात कदावित जुगुप्साही वनमाण होत असेल. अवभजात कलाकार 
जुन्यावर गुजारा करीत नाही. दुसऱ्या कोणी कस्ल्पलेला मांत्र जपत नाही. आपले कलातत्त्व त्याला नेहमी 
वजवांत ठेवाव े लागते. ते ठराववक वळणािे अर्वा स्र्ायी स्वरूपािे असून भागत नाही. म्हणून कलेच्या 
पूजकाला गुरूिे बांधन नसाव,े तो पीठवनरपेक्ष असावा, जखडबांद पोर्ीपासून वनमुथक्त असावा. 
 
प्ररतभा गुरुप्राप्य नसते 
 
सांवदेनात्मक अनुभतूीमधूनि नववनर्ममती होते, पण व्यस्क्तत्वािे सौंदयथ वा मनािी श्रीमांती आत्मसात 
करण्याच्या मोवहमेत यशस्वी कसे व्हाव?े ही समस्या कष्ट केल्यावशवाय सुटत नाही. नववनर्ममतीच्या पाठीमागे 
कोणतेही गवणत नसते. अमुक-एक गोष्ट िकू का बरोबर, हे पोर्ीत पाहून ठरववता येत नाही. परीवक्षताने 
वविाराव ेव जनमेजयाने साांगावे, अशी ही गोष्ट नाही. म्हणनूि एखाद्या कलावशक्षण-मांवदरात प्रवशे वमळवावा, 
आवण कलेच्या अांतरांगािे ममथ सापडावे, असे क्वविति घडते. अवभजात कलावांत स्वयांभ ूअसतात, त्याांिी 
वनर्ममती पांवडत वनमाण करणाऱ्या कलामहाववद्यालयाांतून अर्वा प्रकाशवित्रणगहृाांतून होत नाही. 
कुराणातल्या एका मांत्रावर आधावरत, पण र्ोडा बदल करून साांगता येईल की, अवभजात कलाकार स्वतः 
कोणापासून जन्म घेत नाही, तो कुणाला जन्म देत नाही, आवण त्याच्यासारखा दुसरा कोणी असत नाही. 
 
रवद्याहिण 
 
कलेच्या सांजीवनीववदे्यिे दान करणे ही मक्तेदारी गुरूिी नाही, आवण गुरूिी कृपा वशष्याच्या ठायी ‘सहजी 
उजळली’ असेही होत नाही. कलाकार-वशष्यािी आपल्या ध्येयावर भक्ती आवण श्रद्धा असली, म्हणजे त्याला 
किदेवाप्रमाणे ईष्येने गुरूच्या अांतरांगात प्रवशे वमळवनू ह्या अमृतसांजीवनीिे हरण कवरता येते. प्रवसद्ध 
वित्रपट-वदग्दशथक रन्वा आपल्या ‘वरव्हर’-नामक वित्रपटातील दृश्याांिे वित्रण कलकत्ता येरे् करीत 
असताना सत्यवजत राय ह्याांनी त्याच्याजवळ सावलीप्रमाणे राहून वदग्दशथनातील अवघे रहस्य केवळ िाणाक्ष 
अवलोकनाने हस्तगत केले. आपले श्रवण आवण चितन ह्याांिे कलाकृतीत ‘सांकलन’ केले. िोखांदळ वशष्यािी 
हीि वशफारस. 
 
 
 
 
 
‘पीके सािस्वत तूझा ंपाउलीं । या कािणें मी साउली । न संडीं तूझी ॥’ 



 

 

अनुक्रम 

 
हीि बौवद्धक श्रद्धा सत्यवजत राय ह्याांच्या मनात सतत येरझारा घालीत असली पावहजे. कारण ह्या श्रदे्धिे 
बळ जवळ असले, तरि अशा एकाकी श्रमाांिे काही वाटत नाही. आपले वनःश्रेयस नकळत आपणाांस जवळ 
कवरते, लोभात पाडते व कायमिे वबलगनू राहते. 
 
‘कलेिे ममथ वशकववता येत नाही, पण वशकता येते,’ ह्या बोधवाक्यातील मजकूर सत्यवजत राय ह्याांनी खरा 
करून दाखववला आहे. सवथ वशक्षण आपले आपणि करून घेतले पावहजे. आवण माझा असा अनुभव आहे की, 
अशा रीतीने वशकल्यावर ते ववसरणे फार कठीण असते. कलेिे ज्ञान वमळववण्याकवरता वजज्ञासू वृत्तीने 
धडपडणाऱ्या काही ववद्याथ्यांनी जगप्रवसद्ध वशल्पकार वजरो योवशहारा ह्याला ववनांती केली की, त्याांनी आपला 
एक स्वतांत्र गट स्र्ापन करावा, आवण कलावशक्षक म्हणनू त्या गटािे नेतृत्व करावे. ह्या ववनांतीला अनुसरून 
त्याने वदलेले पुढील उत्तर वरीलि अर्ािे आहे. “मी गुरू असली, तरी तुम्हाांला देण्यासारखे मजजवळ काही 
नाही. परांतु तुमच्याभोवती मी असा पवरसर वनमाण करीन, आवण त्यात असे पोषक वातावरण सतत खेळते 
ठेवीन की, त्यामुळे तुमिी सजथकता जोपासली जाऊन नववनर्ममतीिे उन्मेष बळावतील.” डॉ. जॉन सन च्या 
गुरूने बॉस्वलेपाशी कावढलेले उद्जगार तर प्रवसद्धि आहेत : “मी जॉन सन च्या उगीि नावािा मात्र गुरू आहे. 
खरोखर पाहता तो माझ्याहूनही वरिढ होता.” “मीवि मज व्यालों । पोटा आपुवलया आलों’ हा तुकाराम 
महाराजाांिा अनुभव तुम्ही प्राप्त करून घेतला म्हणजे नववनर्ममतीिे उन्मेष कोंभेला येतील. 
 
रमिासदािी, पण प्ररतभेची 
 
मी प्रकाशवित्रण-कलेववषयीि बोलत आहे असे नाही. ज्यात प्रज्ञा आवण प्रवतभा ह्याांच्या वमरासदारीिा 
बवडवार साांवगतला जातो, असे कोणतेही के्षत्र घ्या. त्या के्षत्रातील कते पुरुष कोणत्या शाळेत दाखल झाले 
होते? ‘श्रीमांत योगी’ म्हणून सांत रामदासाांनी गौरववलेल्या श्रीवशवाजी महाराजाांनी सेनावनयोजनािे धडे कोठे 
वगरववले? िौरस वजज्ञासा कोठे पैदा केली? धूतथपणािे राजकारण आवण धाडस ते कोठे वशकले? 
मराठेशाहीिी फडणववशी साांभाळणारे नाना फडणवीस, पांिववसाव्या वषी अटकेस झेंडा लावणारा 
रघुनार्राव, पावनपतिा घोर सांग्राम करून शौयािी ख्याती वमळववणारा सदावशवराव भाऊ आवण उत्तर 
चहदुस्र्ानाच्या स्वारीवर एकोवणसाव्या वषी गेलेले वव्ासराव, हे सवथ िाांगली तरवारबहादुरी, मुत्सदे्दवगरी व 
राजकारण वशकण्यास कोणत्याही शाळेत गेलेले नव्हते. आपापल्या के्षत्रात ते स्वयांभ ूहोते. कतृथत्वािा जसा 
वयाशी सांबांध नाही, तशाि शाळेिाही नाही. कोणत्याही कामािे खरे वशक्षण ते काम प्रत्यक्ष करण्याने जसे 
वमळते, तसे इतर कोठेही वमळणे शक्य नाही, आवण वमळतही नाही. 
 
रजव्हाळ्याचा स्नेह 
 
मनािी घनदाट ओळख आवण व्यक्तीिा गाढ सहवास ह्याांतूनि कलाकारािी प्रवतभा जागतृ होऊन 
व्यस्क्तवित्राांिे उन्मेष फुलतात; आवण अपूवथ व्यस्क्तवित्राांिी वनर्ममती होते. कॅमेरॉन व नादा ह्या दोघाांच्या 
जीववताभोवती र्ोरामोठ्याांिी एक पे्रमगुांफा तयार झाली होती. ह्या वमत्रमांडळींच्या स्नेहािे ऊन ती दोघे सतत 
खात रावहली, आवण ह्या स्स्नग्धपणामुळेि त्याांच्या कलाकृती अवधक मादक बनल्या; त्याांच्या व्यस्क्तवित्राांना 
नाना प्रकारिे नाना रांग प्राप्त झाले व त्याांच्या स्नेहािे पाझर त्याांच्या कलाकृतींमध्ये उतरले. फ्लेहाटी, िालीं 
िॅप लीन, ववन्स्टन िर्मिल ह्याांिे आत्मवनवदेनपर वलखाण तुम्ही वािा, नेमके हेि घडेल. 
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अशी एक पे्रमगंुफा 
 
‘प्रकाशवित्रण-कला तुम्हाांला एखाद्या कलाकारापाशी वशकता येईल,’ अशा अर्ािे एक वाक्य माझ्या 
वािनात आले, आवण ह्या वाक्यातील सत्यािा पडताळा मला वकल्ले मुांबईति वमळाला. 
 
जुन्या वपढीला ज्ञात असलेली १९२३-पूवीिी मुांबईयेर्ील दलाल आवण कां पनी, ‘आगफा वनर्ममतीच्या 
प्रकाशवित्रण-सावहत्यािे ववतरक वा अवधकृत ववके्रते,’ आवण नांतर ‘कॉस्ण्टनेण्टल फोटो स्टोअसथ’ म्हणून 
ख्यातनाम झालेले प्रकाशवित्रण-सावहत्यािे भाांडार. पण येरे्ही कलाकार आवण तांत्रज्ञ, कलासमीक्षक आवण 
रसज्ञ सावहस्त्यक ह्याांिी सतत ये-जा असे. आवण जत्रा जमे ती एका गुणवांत कलाकाराशी वहतगुज 
करण्याकवरता. खऱ्या अर्ाने सहवास घडववणारे हे भाांडार होते. कारण येरे् अवधक उलाढाल िाले ती वविार 
व भावना ह्याांिी. ववपुलता असे ती उच्च सांस्काराांिी. आवण गम्मत अशी की, सारा खवजना लुटला तरी तो 
वरता कधीि होत नसे! भाांडारात पाऊल टावकले की, नेहमी एकि लोभस दृश्य दृवष्टपर्ात येई – “वदसे 
कर्मणका अांबजुामावज जेवी,” तसा भोवताली मांडलाकार पांगती करून उभे असलेल्या साधकाांच्या मध्यभागी 
हा खवजनदार–खजाांिी उभा असे. तो खुल्या वदलाने आपल्या व्यस्क्तगत अनुभवाांिी आवण व्यस्क्तगत तांत्रािी 
दोन्ही हाताांनी खैरात करण्याकवरताि! आपली कावड तुडुांब भरून घेण्याकवरता एक-ना-दोन अनेक साधक 
‘नावगन’ भोवती जमत – 
 
– कालथ  खांडालावाला, प्रा. साम खांबाटा, एफ्. आर. रत्नागर, एफ्. डी. वावडया, होमी दादी बुरजोर, 
खारेघाट, ए. जे. पटेल, होमी खरास, दत्ता खोपकर, एम्. देसाई, के. जी. महे्री, जे. आर. वमस्त्री, एम्. 
पी. पोलसन, पी. सी. पटेल, एन. सेठना, वामन ठाकोर, डॉ. एस्. बी. व एन. बी. कूपर, डॉ. आर. जे. 
विनवाला, नादोर एांवजवनअर, बी. बी. फवनबुांडा, वा. ना. भट, एम्. एच्. लाला, धीरज िावडा, मेजर बच्चा, 
सय्यदबांधू, डी. सी. एांवजवनअर, एन. व्ही. मेहता, सी. आर्. दास, डॉ. के. एन. कोठारी, लक्ष्मी नरसू, 
वीरकर, वशवशांकर नारायण इत्यादी वकती नाव ेसाांगावीत? 
 
मुांबईच्या जे. जे. कलाववद्यालयािे भतूपूवथ सांिालक सेवसल एल्. बन्झिं व कॅप्टन ग्लॅडस्टन सालोमन अशा 
तज्ज्ञ कलाकाराांच्या जवळ वित्रकलेिे वशक्षण घेऊन पुढे ॲनी बेझण्टच्या व्यस्क्तवित्रामुळे प्रकाशवित्रकार 
म्हणून उच्च श्रेणीिी कीती सांपादन केलेले मोरे्र नारायण कीतीकर ह्याांच्या घरी तर ‘छाया आवण प्रकाश’ 
वनत्य पाणी भरीत. येरे्ि त्याांच्या वनकट सहवासात नवगनदास जे. नालावाला ह्याांनी ह्या नव्या माध्यमाच्या 
वबलोरी डोळ्यािी कल्पकता पैदा केली आवण प्रकाशािी वकमया आपलीशी कवरताना तीत स्वतःच्या 
व्यस्क्तत्वािी प्रभा वमसळून पश्चात आपल्या भोवती जमलेल्या ज्या कलाकाराांिे सुवणथ ववशुद्ध होते त्याला तास 
पाडण्यािे कामही मोठ्या कुशलतेने केले. आवण हे सवथ कलाकार, नलराजािे यािक जसे धनी झाले, तसे 
प्रकाशवित्रणके्षत्रात धनवान आवण कीर्मतवान झाले आहेत. 
 
 
 
अशी एक अरभरूप-परििद 
 
अन्य कलामाध्यमाांतून व्यस्क्तगत आववष्कार करणाऱ्या वमत्रमांडळीच्या सहवासात एकवदलाने राहून 
कलाकाराांनी अमाप यश वमळववल्यािा दाखला इवतहासातही सापडतो. प्रकाशवित्रकार नादा तर्ा गास्पार 
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फेवलक्स टूनाशॉन ह्याच्या कलामांवदरात तर गायक, वादक, वित्रकार व ेलेखक ह्याांिा सतत राबता असे. 
माने, कोरा, द्यमूा, मोने, बोदलेअर, जॉजेस सणॅ्ड, द ला रोश, सारा बनेथडेट, दोवमये, दोरे, वाग्नेर ह्या सवथ 
स्नेहीमांडळींच्या वनकट सहवासात नादािी प्रवतभा प्रभाववत होऊन त्याांच्या व्यस्क्तवित्राांतून प्रसन्न हास्य 
करीत असे. ज्यूवलआ मागारेट कॅमेरॉन वहिे घर तर लॉडथ टेवनसन, लाँगफेलो, डार्मवन, रस्स्कन, कालाइल 
आवण िाउचनग् इत्यादी रवसक वमत्राांिी एक अवभरूप-पवरषदि असे. नादा ह्यािा उल्लेख जसा 
प्रकाशवित्रणकलाके्षत्रातील ‘वटवशयन’ म्हणून केला जातो, तसा कॅमेरॉन वहिा वनदेश ‘वॉट्स्’ असा व सेवसल 
बीट्न ह्यािा ‘सेलुलॉइड सेवलनी’ असा केला जातो. हे वित्रकाराांच्या गाढ पे्रमािेि प्रतीक आहे. 
 

 
 
अमयाद मतै्रीत स्वार्थ नसतो. आवण म्हणूनि मी म्हणतो की, अशा गाढ मतै्रीतून कला आत्मसात कवरता येते. 
पण तुमच्यामधील कलाकृतीिा अांदाज घेणारा वजव्हाळ्यािा वमत्र भेटणे हाही योगायोग हजाराांतून 
एखाद्याच्याि आयुष्यात येतो. पण अशा कलाकार-वमत्राच्या सहवासात अवनवथिनीय आनांद असतो, हे कोण 
नाकबूल करील? 
 
कलाकािाचे अतंिंग 
 
कलाकृतीत मग्न झालेला कलाकार पाहणे ही गोष्टि मुळी आल्हादकारक आहे. आवण नव े आकार 
शोधण्याच्या उत्कट प्रयत्नाांत असलेल्या कलाकाराच्या हातातील कलमकुां िल्यािी ती नाजूक हालिाल 
वकती रोमहषथक असते, ते साांगणे तर फार कठीण आहे. वित्रकार आपले वित्र कसे उभारतो, वित्रववषय 
सजीव व भरघोस करून कलाकृतीत तो कसा माांवडतो, ववरोध व सांगती, लय व तोल हे सारे कलागुण तीत 
कसे उतरतात, त्याांिी एकत्र जुळणी तो कशी कवरतो, तांत्रववद्या कशी राबववली जाते, आवण ह्या सवांिा 
समन्वय कलाकृतीत घालताना वित्रकारािे मन त्याांमागे सतत कसे उभे असते, म्हणजे प्रत्यक्ष काय घडते हे 
सवथ जाणून घेण्यािी व कलाकृती कशी तयार होते, ते समक्ष डोळ्याांनी पाहण्यािी सामान्य माणसाला फार 
उत्सुकता असते. 
 
‘छे रदनमें नवरनर्तमतीका प्रयास’ 
 
ह्या दृष्टीने भारताच्या राजधानीत श्रीधराणी वित्रवीर्ीमध्ये एका नामवांत वित्रकाराने प्रात्यवक्षक देण्यािा 
उपक्रम १९६८-मध्ये केला, आवण ह्या प्रयत्नाला यश आले, तेही अभतूपूवथ असेि. वित्रकार होते मक्बलू वफदा 
हुसेन. जवमनीवर सहा लहान-मोठे वित्रफलक वडेेवाकडे पसरले होते. जागवतक कीतीच्या ह्या कलाकाराने 
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एकाि वळेी सहा विते्र रांगववण्यास प्रारांभ केला. रांगशलाकेिी जागवतक भाषा जाणनू घेण्याकवरता लोकाांनी 
वदवाणखाना तुडुांब भरून गेला होता. अशा प्रवतकूल व अनन्यसाधारण पवरसरात वित्रकार आपल्या सवथ 
कलाकृतींिी रिना एकाि वळेी करण्यास सज्ज झाला होता. वित्रकलेिे सवथ जड सावहत इतस्ततः ववखुरले 
होते. बे-वदक्कत पायदळी पडत होते. वित्रकारािी नजर िौफेर वफरत होती. आकार बदलत होते. त्याांना रांग 
िढत होता. वित्रकाराच्या मनातील तुफानी खळबळ आकाराांतून, रांगाांतून कल्लोळत होती. काय होते ह्यािा 
अांदाज घेत लोक अवनवमष नेत्राांनी आपापल्या वठकाणी बसून सवथ कलाकृती एकदम पाहत होते, प्रश्न 
वविारीत होते, व प्रकाशविते्र घेतली जात होती, मेहवफलीस रांग िढत होता. देखतापाहता जीव खुशीरांग 
व्हावा, असे सौंदयथ उभे रावहले होते. 
 
संुदितेचा जलसा 
 
लोकाांना आवार वदवसभर खुले होते. गोरज-मुहूतावर हा सुांदरतेिा जलसा सुरू होई. असा हा वित्रवववित्र, 
रांगीबेरांगी ववराट सोहळा २७ वडसेंबर १९६८ ते १ जानेवारी १९६९, म्हणजे सहा वदवस िालू होता. पे्रक्षकाांना 
हे प्रात्यवक्षक म्हणजे एक नावीन्यपूणथ मेजवानीि होती. विते्र आकार घेऊन सजीव होऊ लागली, तशी 
लोकाांिी उत्सुकता वशगेला पोहोिली. वित्रकलेिे वव्रूप दशथन घडल्यामुळे अवधी राजधानी 
ववस्मयिवकत झाली. 
 
विते्र रांगववणे ही एक वक्रयाशीलता आहे. तीतून कला वनमाण होण्यािी शक्यता असते. नववनर्ममतीिा सांभव 
असतो. हे प्रत्यक्ष दाखववण्यािा आवण जनतेत वित्रकलेववषयी आकषथण वनमाण करण्यािा ह्या प्रात्यवक्षकािा 
मूळ हेतू सांपूणथ सफळ झाला. ह्या सुांदरतेच्या सुमनावरील दव प्राशन करण्यािी वा वित्रकलेत रस घेण्यािी 
लोकाांिी इच्छा प्रकषाने बळावली. 
 
अकक्ल्पत ठेव 
 
कलाकृतीत वकत्येक मौवलक गुण आपल्या डोळ्याांदेखत प्रकट होताना वदसतात. ज्या प्रवक्रयेतून कलागुण 
जन्मास येतात, ती पाहत असताना आपले कलाववषयक ज्ञान वाढते. तरतमभावाांिी जाणीव तीव्र होऊन 
कलाकृतीमधून वमळणारा आनांद आपणाांस वदलखुलास लुटता येतो. अव्वल दज्याच्या कलाकारािा सहवास 
हीि एक शाळा आहे. कलेिे वशक्षण घेण्यािा हा एक मागथ आहे. कलेिे ममथ आत्मसात करण्यािे ते एक साधन 
आहे. आपली आवण कलाकारािी सलगी वाढली पावहजे, म्हणजे ह्या अवलोकनातून व सहभावातून पुष्कळ 
बोध घेण्यासारखा असतो. मात्र त्यात शोधकपणा आवण ममथज्ञता पावहजे. म्हणजे ह्या अनुभवािी कमाई पढेु 
तुम्ही स्वतः प्रत्यक्ष कृती कराल, त्या वळेी तुमिे अांतमथन तुमच्या हवाली करील, आवण तुम्ही धन्य व्हाल! 
 
 
कलाकािाशी वरशला – वग – 
 
– असली, म्हणजे त्याच्या अांतरांगात प्रवशे करण्यािी तुम्हाांला सांधी वमळते; जीवनाकडे पाहण्यािी नवी दृष्टी 
वमळून तुमिी स्वतांत्र अस्स्मता जागृत होते. ह्या सजनपणािा इतका प्रपांि करण्यािे कारण एकि की, ह्या 
गूढस्र् वमत्रत्वािी ओळख मला कलाकृतींमधून पटली आहे. कलाकाराला कलाकार-वमत्रािे वडे लागते 
आवण ते वडे लागावयासि पावहजे. सर जोशुआ रेनॉल्ड्ज् हा इांग्रज वित्रकार (१७२३–१७९२) एक 
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व्यस्क्तवित्र रांगवीत असताना आपला एक डोळा ववझत िालल्यािा त्याला अनुभव येऊ लागला. आता 
काळतोंडी मध्यरात्र येणार, अशी भीती वाटून अकादेमीमधील आपल्या अखेरच्या भाषणात त्याने इच्छा व्यक्त 
केली की, आपल्या ओठाांवर अखेरिे नाव असाव ेते मायकेलेन्जेलोिे. आवण तसेि झाले. कलेवरील पे्रमात 
अखेरपयिंत तूट पडली नाही. वित्रकार गेन्् बरोने आपले मतभेद बाजूस सारून आपला प्रवतस्पधी वित्रकार 
जोशुआ रेनॉल्ड्ज् ह्यािी मरणसमयी भेट घेतली. सत्सांगतीमधून वनमाण होणाऱ्या पे्रमािे हे प्रतीकि आहे. 
पे्रमळ सहवासातून नकळत वमळणारी ही भेट श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकराांच्या ‘सुदाम्याच्या पोह्याां’ सारखीि 
विरांतन वटकणारी असते. 
 
सारित्व : अव्यवधानतेचा गौप्यस्फोट 
 
– आल् रेड स्टीगवलट््. त्याला वित्रकारािे वडे फार. फेडोर एांके ह्या जमथन वित्रकाराला स्टीगवलट्् च्या 
पे्रमािा लाभ वमळून तो त्या कुटुांबािा वजव्हाळ्यािा स्नेही बनला होता. वित्रकार मारीन आवण आर्थर डोफे 
ह्याांिा अमेवरकन जनतेला पवरिय करून देण्याकवरता त्याने त्याांच्या वित्राांिी प्रदशथने भरववली, आवण 
वित्राांच्या ववक्रीमधून त्या वित्रकाराांना आर्मर्क मदत वमळवनू वदली. स्वतःच्या घरातील चभतींवर त्या प्रवसद्ध 
वित्रकाराांच्या श्रेष्ठ कलाकृती त्याने प्रमुख जागी सुप्रकाशात लावनू ठेववल्या होत्या. त्याांत जमथन वित्रकार 
रान्झ स्ट्रुक ह्यािे ‘वसन’ व स्स्वस वित्रकार आनोल्ड ब्योकवलन ह्यािे ‘आयलां ड ऑफ् द डेड’, रुबेन ्  ह्या 
वित्रकारािे ‘न्यूड टोसो’ आवण लेनबाखिे एलेओनोरो दु्यसे वहिे व्यस्क्तवित्र अशा कलाकृती होत्या. साराांश, 
वित्रकार त्याांच्या कलाकृती आवण रवसक पे्रक्षक ह्याांच्याि वनकट सहवासात स्टीगवलट्् वदवसरात्र असे; 
त्याांच्याि मेळाव्यात सदैव गुरफटलेला राही. पे्रक्षकाांच्या समाजात तो वमसळला, की तत्क्षणी तो वित्रकार 
बने व कलाकाराांच्या समाजात तो पे्रक्षक बने. कलाकाराला अत्यावश्यक असणारी सावक्षत्वािी पवरसीमा ती 
हीि. 
 
माझे दोन कलारशिक 
 
पुणे येर्ील ववश्रामबाग वाड्ात भरणाऱ्या सरकारी ‘पूना हायस्कूल’मधील माझे कलावशक्षक रामिांद्र 
नारायण उपाख्य रामभाऊ जोशी हे मोठे नटमोगरे फां दी गृहस्र् होते आवण फां दाति वनमग्न असत. ते 
वित्रकार तर होतेि, पण हरहुन्नरी ढांगही त्याांच्या वठकाणी होते. प्रवतवषी खुन्या मुरलीधराच्या देवळात ते 
राांगोळीिे गावलिे काढीत. वदवाळीनांतर येणाऱ्या पवहल्या एकादशीपासून पौर्मणमेपयिंत पुण्यातील 
देवालयाांतून गावलिे काढण्यािी प्रर्ा रूढ होती. राांगोळीिी सांगमरवरी फरशी, सतरांजी, जाजम, गावलिे 
आवण शालजोडी ह्याांनी मुरलीधराच्या देवळािा सभामांडप काठोकाठ भरून जाई. शालीिा एक पदर 
उलटलेला असे. जणू काय कोणीतरी ती खरी असल्यािा सांशय असल्यामुळे अलगद उलटून पावहली 
असावी. प्रर्म स्रू्ल आरेखन करून मग ते रांगाांिी मूठ उधळीत, त्यातून इांद्रधनुष्यािे सौंदयथ वनमाण होई. 
ह्या वनरवनराळ्या आकाराांच्या आवण रांगाांच्या कलावस्तू सभामांडपािी जागा आकषथक तऱ्हेने कशी व्यापतील, 
त्याांच्या आकारात कलात्मक प्रमाणबद्धता कशी आवणता येईल, बारीक-विरीक तपशील कसा भरावा व त्यात 
रांगसांगती कशी राहील, ह्यािा अांदाज घेण्यािी जाणीव सवथप्रर्म त्याांनीि आमच्या वठकाणी वनमाण केली; 
सारी कामे वजनदारीने पार पाडण्यास आम्हाांस भाग पाडले. असे होते आमिे जोशी मास्तर. 
 
‘गगभमुनी’– 
वामन गोकवद िानडे 
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आणखी असाि एक आमिा बहुगुणी कलावशक्षक. यर्ादशथनशास्त्र म्हणजे काहीसे गढू मावनले गेलेले शास्त्र. 
अशा ह्या शास्त्रािा आमच्या मनावर यर्ाक्रमाने पण भक्कम पाया रविला ते ‘गगथमुनी’ म्हणजे नू. म. वव. 
प्रशालेमधील ज्येष्ठ वित्रकलावशक्षक–वामनराव गोचवद रानडे. मुछीदार, हजरजबाबी, ठसकेदार तल्लख 
िेहरा, डोक्यावर सावरकरी टोपी. िाल काहीशी घाईिी. तीत लगबग असली, तरी वनवश्चतपणा असे. गडबड 
नसे; ठामपणा असे. डोळ्याांत काहीशी लाल झाक होती. स्वरात करारीपणा होता, तरी पाण्यावर सौम्य लाट 
यावी तसे हास्यही त्याांच्या िेहऱ्यावर पसरे. आमिे रानडे मास्तर म्हणजे मूर्मतमांत उत्साह! 
वत्रवमवतदशथनशास्त्रानुसार तुल्य देखावा काढण्यािे धडे त्याांनीि आमच्याकडून वगरवनू घेतले. ह्या गगथमुनींना 
आम्ही कसे वश करून घेतले हे साांगता आले नाही, तरी त्या ववदे्यिे गुडगुड गुपीत क्रमाक्रमाने त्याांनीि 
आम्हाांस प्राप्त करून वदले. कलावशक्षक रवसकही असावा लागतो. प्रसांगी ‘रवशक रशलेे बोल’ही ते ऐकवीत. 
त्याांच्या आमच्या वयातील अांतर तोडून ते केव्हाि वयाने लहान होत आवण मोठ्या वमस्ष्कलपणाने आपला 
एक डोळा बारीक करून साांगत की, अध्या वमटल्या व अध्या उघड्ा अशा एका डोळ्याने कलावस्तूकडे 
पहाव ेलागते. म्हणजे वत्रवमतीिा भास नष्ट होऊन कलावस्तूिी प्रमाणबद्धता अिकू कळते. कलाकाराला 
कलावस्तूकडे काही वगेळ्या नजरेने पहाव ेलागते, प्रकाशच्छटाांिी मूल्ये यर्ायोग्य वटपावी लागतात, ह्यािी 
जाणीव ते आम्हाांला वळेोवळेी अगदी काळजीकायाने करून देत हे ववशषेत्वाने साांगाव े लागेल. अगदी 
जोखले माप! 
 
ह्यावशवाय ते वगेळ्या शब्दाांत साांगत की, अवकाशािी सांवदेना आपल्या डोळ्याांना होते. शरीराच्या 
हालिालींमधून ती आपणाांस कळते. म्हणजे अवकाशाच्या सांवदेनेला आकार असतो, लाांबी, रुां दी व खोली 
ही तीन पवरमाणे असतात. रांग असतो. सांवदेना प्रकावशत झालेली असते व अवकाश भावनाांनी वजवांत असतो. 
 
सोमे्राच्या देवालयात तोंडातोंड भरलेल्या हौदातील पाण्यावर रांगीबेरांगी फुलाांिा गावलिा कावढला जाई. 
तेरे्ही आमिा फेरा िुकला नाही. पा्थभमूीवर उभ्या असलेल्या भल्यामोठ्या आरशातील प्रवतचबब अवघी 
शोभा वद्वगुवणत करी; आवण ही सवथ शोभा पाहण्यास अवधी पुण्यनगरी देवालयात लोटत असे. राांगोळी-
वित्राांिी ओळख तर आपल्याला फार िैत्राांगणे, गोपद्जमे तर जन्मापासूनिी आपल्या पवरियािी आहेत. 
 
ह्याांवशवाय, गौरी-गणपतीकवरता रांगीत कागदाांिे मखर करणे, लग्नमुांजीत पानाांभोवती राांगोळ्याांच्या कमानी 
काढणे, नवरात्रात महालक्ष्मीिा मुखवटा करणे, वदवाळीत वकल्ला करणे, शाळेच्या सांमेलनाकवरता नाटकािे 
पडदे रांगववणे व खडूच्या वढखळातून कोरीव वस्तू तयार करणे ह्या गोष्टींिे मला लहानपणापासूनि लोभनीय 
आकषथण होते. ह्या लहानसहान गोष्टीही पे्ररक होऊ शकतात. कलेिी सांपादणी पसु्तकी मागाने होत नाही, 
तर सभोवतालच्या खऱ्याखुऱ्या जीवनातूनि व्हावी लागते. वित्रकला आवण वित्रकार ह्याांिा व माझा हा 
ऋणानुबांध कधी सांपव ूम्हटले, तरी सांपणारा नाही. आवण स्नेहात ववस्कोटही घडून आला नाही. इतलाखी 
बातल झाली नाही. ह्या भावबांधनातूनि मला कलादृष्टीिा लाभ झाला असे मी समजतो; आवण म्हणून मला 
आजही वाटते की, प्रकाशवित्रकाराांनी काही काळ वित्रकाराांिा मागथ अनुसरून रेखाविते्र काढण्यािा वरयाज 
ठेवावा. हेही कलाके्षत्र प्रकाशवित्रकाराने कसले पावहजे. 
 
ऋणानुबंधाच्या पडल्या गाठी. 
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वित्रकला आवण प्रकाशवित्रण-कला ह्याांिे ऋणानुबांध प्रकाशवित्रणप्रवक्रया अस्स्तत्वात येण्यापूवीपासूनिे 
आहेत आवण ते अगदी स्पष्ट आहेत. रेषाांनी व छायाप्रकाशातील क्रमाने कमी होत जाणाऱ्या स्पष्टपणातून 
वनमाण केलेला वत्रवमतीिा भास, परुोक्षय, ववहांग आवण वपपीवलका ह्याांच्या दृवष्टकोणाांतून केलेले आत्मवित्रण, 
अप्रवतरूप आलेखन, क्षणवित्रण घेण्यािी प्रवृत्ती, पृष्ठभागािी ववणाई स्पष्ट करणारी आववष्कारशलैी व 
सुवणथमध्याच्या वसद्धाांतावर आधावरत वित्ररिना इत्यादी प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतील सवथ प्रधान गुणाांिे भातुके 
वबलोरी डोळ्याच्या कल्पकतेसह वित्रकाराांच्या कलाकृतींतून पवरस्फुट झाले आहे. ह्यािी खात्री करून 
घ्यावयािी असेल, तर पांधराव्या शतकापयिंत उफराटा प्रवास करू, म्हणजे हे ऋणानुबांधाांिे धागे आपल्याला 
वठकवठकाणी प्रकावशत झालेले वदसतील. 
 

 
 
रत्ररमतीचा भास : माया : मरतभ्रम : स्वप्न 
 
पांधराव्या शतकातील इटावलयन वित्रकार आांवद्रआ माांतेन्या ह्याने छतावर कावढलेली विते्र पाहत असताना 
आपली दृष्टी वित्राांतील वस्तूांिी आभासरूप जववनका फाडून हटत-हटत दूर अांतराळात जाते; आवण 
वत्रवमतीिा भास उत्पन्न होतो. 
 
 
 
 
िेिात्मक व हवाई यथादशभनशास्त्र 
 
वनसगात समाांतर असलेल्या, पण दृष्टीला वनमुळत्या होत जाणाऱ्या रेषाांिा मजीप्रमाणे उपयोग करून आवण 
वातावरणातील उत्तरोत्तर कमी होत जाणारा स्पष्टपणा कळाशीने वापरून कलाकृतीत वत्रवमतीिा भास उत्पन्न 
होतो. ही सांवदेनात्मक दृष्टी प्रकाशवित्रकाराांना ‘बारोक’ काळातील वित्रकार कोरेज्यो ह्याने वदली आहे. 
 
यथादशभनशास्त्रातील चलत् सौनदयभ 
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उमाठ्यावरून खाली आवण दऱ्याखोऱ्याांतून वर पाहण्याच्या रोखाने घेतलेली दृश्ये वित्रपटातून सादर 
करण्यािे श्रेय वदग्दशथक सेवसल वमल् आवण डेस्व्हड वग्रवफर् ह्याांिे असले, तरी अशा दृश्याांिी मूळ कल्पना 
तुम्हाांला माांतेन्या तेग्ना येर्ील वभवत्तवित्राांत सापडेल. सोळाव्या शतकातील वित्रकार पीटर िगेूल ह्याच्या 
वनसगथवित्राांतून आकाशात उडणाऱ्या ववहांगाला वदसणारा वनसगथ तुम्हाांला विवत्रत केलेला आढळेल. हा 
आत्मवनष्ठ दृवष्टकोण तुम्हाांला आपल्या सांस्कृत काव्याांतूनही आढळेल. दुष्यांतराजा स्वगातून हेमकूट पवथतावर 
उतरत असताना त्याला पृथ्वी कशी वदसली, ह्यािे फार मनोहारी वणथन शाकुन्तल-नाटकात कावलदासाने 
करून ठेववले आहे : 
 
“पवथत जोराने वर येत असल्यामुळे पृथ्वी त्याच्या वशखराांखाली जात आहे असे वाटते. वृक्षाांच्या शाखा वदसू 
लागल्यामुळे वृक्ष आता पानाांनी झाकून गेलेले वदसत नाहीत. लाांबनू वनजथल वाटणाऱ्या नद्या आता स्पष्ट वदसू 
लागल्या आहेत. कोणीतरी हा भगूोल मजजवळ उांि फेकीत आहे, असेि जणू वाटते.” कववहृदयातून 
वनघालेली आवण काव्यप्रवतभेमधून रांगलेली ही काव्यकल्पना आज छायाप्रकाशातून वास्तवात उतरली आहे. 
 

 
 
पुिोिय व गरतशीलता 
 
वित्रपातळीलगत असलेल्या कलावस्तूला आगांतुक मोठेपणा आल्यामुळे अर्वा पुरोक्षय झाल्यामुळे 
कलाकृतीत लयबद्ध गती वनमाण होते. जोष वनमाण होतो. आजच्या कुशल प्रकाशवित्रकाराच्या पोतडीत 
असलेले आवण तो मोठ्या कौशल्याने वापरीत असलेले हे पवरणामकारक तांत्र वकती पुरातन आहे, पहा. 
वशवाय, भावनात्मक ववकृती कलाकृतीत योजण्यािे तांत्र तर भारतीय कलाकाराांच्या पािवीलाि पूवजलेले 
वदसेल, ही गोष्ट तुम्हाांला त्याांिी विते्रि साांगतील. 
आकाशातून भाितभूदशभन : रवहंगदृरिकोण 
 
वानगीदाखल आणखी दोन-तीन उदाहरणे देतो. चवध्यपवथताच्या पायथ्याशी खडकाळ प्रदेशातून वाहणारी 
नमथदानदी मेघाला कशी वदसली, ह्यािे वणथन कावलदासाने आपल्या ‘मेघदूत’काव्यात पढुीलप्रमाणे केले आहे 
: “गजराजाच्या पाठीवर काढलेल्या वित्रवववित्र आवण रांगीबेरांगी पट्याांप्रमाणे खडकाळ प्रदेशातून वाहणारी 
नमथदानदी ऐ्यथसांपन्न वदसली.” यक्षमुखाने कावलदासाने केलेले आणखी एक वणथन : “िमथण्वती-नदीिे 
जल घेण्यास तो ओणवला असता गगनिारी व्यक्तींना आपण जणू काय मध्ये टपोरा इांद्रनीलमणी घातलेल्या 
पृथ्वीिा मोत्याांिा हार पाहत आहोत, असे वाटले.” पुष्पक-ववमानातून वदसलेल्या प्रयागाजवळील गांगा-
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यमुना-सांगमािे वणथन रघुकाराने पुढीलप्रमाणे केले आहे : “गांगेच्या शुभ्र जलप्रवाहात यमुनेिे कृष्णवणथ उदक 
वमसळल्यामुळे तो कृष्णसपाने ववेष्टत अशा शांकराच्या शुभ्र तनूसारखा वदसत होता.” 
 
अद भुत तेजाचा एक लोळ : रपपीरलका - दृरिकोण 
 
आज कलात्मक वित्रपटाांतून लोकवप्रय झालेला एक दृवष्टकोण स्वप्नसृष्टीत रममाण झालेल्या कवींच्या 
शब्दाांतून विवत्रत झालेला पहा : राजवाड्ात बसलेल्या भगवान श्रीकृष्णाला अांबरातून द्वारकेवर उतरणारे 
नारदमुनी कसे वदसले असतील, ह्यािे वणथन माघकवीच्या ‘वशशुपालवध’ ह्या महाकाव्यात आहे : “प्रर्म 
नुसताि अांतवरक्षातून खाली येणारा अलोट तेजािा एक लोळ म्हणून तो जाणवला; नांतर त्याला शरीरािा 
आकार आल्यािे वदसले; पुढे अवयव स्पष्ट वदसू लागल्याने तो कोणी पुरुष म्हणून ओळखू आला; आवण शवेटी 
ह्या क्रमाने तो ‘महषी नारद’ि अशी त्यािी ओळख पटली”. 
 
आम्रकूट पवथताच्या वशखरावर िढलेल्या मेघाला वपकलेल्या फळाांनी लकलकणाऱ्या रानटी आांब्याांच्या 
झाडाांनी आच्छावदलेला पवथतािा उत्सङ ग कसा वदसला असेल, ह्यािे कावलदास-कवीने मेघदूत-काव्यात 
केलेले वणथन व रांगीत छटाांिा मनोहर व्यवतकर पाहून पवथताला वदलेली स्तनमांडळािी सार्थ उपमा 
ववहांगमावलोकनातूनि हृदयाला जाऊन वभडण्यासारखी आहे. रांगच्छटाांववषयी कलाकार साशांक नसला 
की, उांिावरून वदसणाऱ्या वनसगथश्रीिे वणथन रसरसीत व वित्रमय असणारि. वहमालयाच्या अत्युच्च 
पवरसरातील एका वववरातून मेघ लाांबट आकार धारण करून ऊध्वथगामी झेप टाकीत आहे. त्याला कवीने 
ववराट स्वरूपातील वामनाने बलीच्या मस्तकावर ठेवण्याकरता ऊध्वोन्नत केलेल्या श्यामल िरणािी उपमा 
वदली आहे. हा वपपीवलका-दृवष्टकोण. 
 
आलेख्य–िचनेतील रवकल्प 
 
शुभ्र-श्यामल वणथच्छटाांच्या ववतरणातून प्रकाशवित्राांना वत्रवमतीिे वववशष्ट सौंदयथ प्राप्त करून देणाऱ्या 
प्रकाशयोजना-तांत्रािा जादूगार रेम्िाांट हा सुववख्यात वित्रकार आहे; आवण छाया-प्रकाशातील ही खास 
ववतरणपद्धती, की जीतून प्रकाशवित्राच्या पृष्ठभागावर छायाप्रकाशािे वशल्प उभे राहते, ती त्याच्याि नावाने 
ओळवखली जाते. रेम्िाांटिे ‘सास्स्कया वुइर् हर िाइल्ड’ हे रेखावित्र तर प्रकाशवित्रण-माध्यमातूनि 
घेतल्यासारखे वाटते. व्यक्तीच्या हालिालींतील सवथ बारीक तपशील कलाकाराने कटाक्षाने वटपला आहे. 
वजन्यावरून उतरताना अधथवट उिलले गेलेले पाऊल, आईने लहान मुलाला मारलेली वमठी, तीतून व्यक्त 
होणारी कलाकारािी त्या वित्रववषयाबद्दलिी आत्मीयता आवण तपवशलािा लवदार कवशदा हे प्रकाशवित्रण-
प्रवक्रयेतील सारे प्रधान गुण पे्रक्षकाला मुग्ध करणाऱ्या अजोड आलेखन-कौशल्यातून मुक्तपणे प्रकट झाले 
आहेत. प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतील लयबद्धता आवण उत्स्फूतथपणा हे गुण प्रकाशवित्रणमाध्यम अस्स्तत्वात 
येण्यापूवीि ह्या कलाकृतींत उघडपणे वदसतात. 
 
‘ए हॉसथ अॅण्ड रायडर’ ह्या वलओनादोच्या प्रवसद्ध वित्रात प्रकाशवित्रकारािी क्षणविते्र घेण्यािी प्रवृत्तीही स्पष्ट 
वदसते. आपल्या अखेरच्या वदवसाांत वलओनादोने कावढलेले स्वतःिे व्यस्क्तवित्र तर एकोवणसाव्या शतकात 
घेतलेल्या डार्मवन चकवा टॉलस्टॉय ह्याांच्या व्यस्क्तवित्राांप्रमाणे आहे. जमथन वित्रकार हान्स होलबाईन–
(१४९७–१५४३) ह्याच्या ‘टॉमस मूर’ ह्या व्यस्क्तवित्रात तर प्रकाशवित्रण-सदृश आववष्कारािा इतका 
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मालमसाला भरला आहे की, तुम्हाांला हे व्यस्क्तवित्र प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतूनि घेतलेले आहे, अशी रास्त 
शांका यावी. शलैी एकि, पण माध्यम वगेळे. 
 
रचत्रिचना, सुवणभमध्य – इत्यादी 
 
आजकाल प्रकाशवित्रकार आपल्या कलाकृतींिी मोिेबांदी भवूमतीवर आधावरत असलेल्या वित्ररिनेवर 
करीत आहेत. त्या रिना-सौंदयातील रहस्य साांगणारा बोलका ढलपा म्हणजे ऑलिेख्ट ड्ूरेर ह्याच्या 
कलाकृती. त्याने आपल्या कलाकृतींमधूनि वित्ररिनेतील ह्या गौप्यािी गुढी उभववली आहे. अनेक पेडाांिा 
गुांवफलेला रिनािातुयािा हा गोफ त्याने उलगडून, त्यात पीळ राहू न देता, वपसून-चपजून त्यािे धागे 
सोडवनू ठेववला आहे. त्याने आखून वदलेल्या पट्याांबरहुकूमि कलाकृतींिी ववरिना आज प्रकाशवित्रकार 
करीत आहेत. कलाकृतीत प्रमाणबद्धतेिा सुवणथमध्य काढण्यािा वसद्धाांत तर पायर्गॅोरस ह्याने स्वतःि वसद्ध 
केला आहे. १९२०-च्या सुमारास प्रकाशवित्रकाराांनी व्यस्तप्रवतमा अर्वा प्रकाशवित्रणमाध्यम ह्याांच्या 
मदतीवशवाय बनववलेल्या ‘फोटोगॅ्रम्स्’मधून आढळणारे तांत्र प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेच्या शोधापूवी सुमारे पन्नास 
वष ेअस्स्तत्वात होते. 
 
आजच्या काळात प्रकाशवित्रणातून बहरलेली अवतवास्तववादी रेषाबद्ध वित्रणशलैी ‘ल शवे्हो मोतथ’ ह्या 
वित्रात माांवडलेली स्पष्ट वदसेल. 
 
कल्पनारवलास – 
 
– तुम्हाांला श्रेष्ठ कवींच्या नायातूनही आढळेल. प्रकाशवित्रणातून पढेु प्रववष्ट झालेली वबलोरी डोळ्याच्या 
नजरेिी कलात्मक नजाकत व त्याि प्रवक्रयेतून खास आववष्कृत होणारी नायमय वास्तवता कावलदासाने 
शाकुां तल नाटकाच्या पवहल्या अांकात केलेल्या वणथनातून अगदी स्पष्टपणे प्रकट होते आवण भास होतो की, 
कावलदास हवरणाच्या मागे धावत-पळत जाऊन प्रकाशवित्रणमाध्यमातून अमोल क्षणाांिे रापण आपल्या 
कलात्मक नजरेने करीत आहे; वाङ मयकोशात त्याांना अखेर अक्षर करण्याकवरता. 
 
नवा संदभभ : लयबद् संकलन : संकरलत प्रभाव 
 
“धनुष्यबाण सज्ज करून रर्ात बसलेला दुष्यांतराजा कृष्णमृगािा पाठलाग करीत आहे,” हे दृश्य पाहून 
सूताला आपण प्रत्यक्ष वपनाकीलाि पाहत आहोत, असे वाटते”. 
“बाणाच्या भयाने रर्ावर दृष्टी स्स्र्र करण्याकवरता वारांवार मान मुरडून मागे पाहणाऱ्या कुरांगािा ‘ग्रीवाभांग’ 
दृष्टीला मोहक वाटून मनाला आल्हाद देत आहे; भीतीने आपले मागील अांग आवळून घेताना तो जणू काय 
आपल्या शरीरािा मागील भाग पुढील अांगात घुसवीत आहे; धावण्याच्या श्रमाने तोंड उघडे रावहल्यामुळे अधथ-
िर्मवत दभांिे घास त्याच्या मागावर पडत आहेत; जवमनीवर अल्पकाळि पाय टेकून हा हवरण आकाशातून 
कसा उांिि-उांि धावताना वदसत आहे,”– अशा अनेक लहान-लहान प्रवतमाांमधून एक सलग – अखांड 
दृश्य वनमाण कवरताना कवीने त्यात अनुबांध राखून त्या आपल्या पुढे माांवडल्या आहेत की, त्याांतून त्या िवकत 
हवरणािी गती वनमाण व्हावी आवण कुशल वित्रपट-वदग्दशथकािे मौवलक कौसालही वसद्ध व्हाव.े 
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कुलावतांस मुक्ते्राांनी केलेले सवृष्टवणथन वािा, भीमजरासांधाांिे बाहुयुद्ध वािा, हृदयमांवदरात कळाकुशळे 
वटपून ठेववलेल्या तपवशलाच्या सौभाग्यशोभेवनशी कवी गर्मजन्नला की काय साांगावे? प्रत्यक्ष तो प्रसांगि 
आपल्या डोळ्याांपढेु लकलकत असल्यािा भास होतो. 
 
“सौदारमरनचें गाळुरन पाणी रचत्रें िेरखलीं सूयभकोणीं” 
 
त्या काळातील एका वभत्तीवित्रािे कवी मुक्ते्राांनी केलेले हे वणथन! दोगेर प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेमधून वनमाण 
झालेल्या प्रकाशवित्राशी, नवल करीत रहाव,े इतके जुळते आहे. अगदी वमळते-जुळते भाष्य, बरां का! 
ह्यातील वनखळ तात्पयथ इतकेि की, सवथ लवलतकलाांिे प्राणतत्व एकि आहे, आवण कलाकारािी 
प्रवतभादेखील अनुसांगाने अभाववतपणे सत्यावधवष्ठति असते. 
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६. रनसगभ-सारन्नध्य : खिे रशिण 
 

‘रनसगाच्या सहवासात आपले ववद्वत्त्व आवण कववत्व ह्याांववषयीिा आपला अहांकार समूळ नष्ट 
कवरताना स्वतःववषयी अांगी सानीव धरून आपण केवळ अणुमात्र आहोत, ही भावना प्रबळ केली पावहजे,’ 
असे आवजूथन साांवगतले, तरी ह्या भावनेिा अवतरेक झाला, आवधक्य झाले, म्हणजे कलाकार आपले स्वातांत्र्य 
गमाव ूलागतो, हेही कलाकाराने ववसरता उपयोगी नाही. तेव्हा स्वातांत्र्यािा आश्रय साांडू नका. 
 
‘सूक्ष्मदशी वबलोरी डोळ्यातून वनसगाकडे पहा. पूवी कधी न पावहलेली सृष्टी पाहून तुमिा जीव आनांदाने 
मोहरून येईल. जो-जो आपण वनसगाच्या जवळ जातो, तो-तो वनसगथ अवधकि िमत्कृवतजनक वाटू लागतो. 
त्यातील गढूरम्यता प्रतीत होते. वनसगथ अवधक मोकळेपणाने आपले मनोगत बोलू लागतो.’ मानवी डोळ्याांला 
अपवरवित अशा वनसगातील ह्या मुग्ध लावण्यािे सौंदयथ एड् वडथ स्टाइशने ह्याने फळाफुलाांिा अगदी वनकटिा 
पवरिय घडववणाऱ्या दृश्याांतून खुलवनू दाखववले आहे. ते सृवष्टवैभव पाहून सुप्रवसद्ध नट िाली िॅपवलन ह्याने 
वरीलप्रमाणे उद्जगार कावढले, ते सवथस्वी सार्थि आहेत. 
 
रचक्क मूती – दोड्ड मूती 
 
रवसकतेिी मजी प्राप्त झाली व आपले डोळे रवसक बनले म्हणजे पातेऱ्यात, गळाठ्यात, डोंगराच्या 
साांदीकोंदीतून दबा धरून बसलेली सौंदयािी दुवनया कलाकार शोधू लागतो. सागराच्या पोटात नसतात का 
अनेक वनस्पती आवण वववित्र प्राणी दडलेले? आपली भारतािी राजधानी घ्या. वतच्यामागे नाही का वकत्येक 
हजारो वषांिा इवतहास दडलेला? तसेि सत्याला वनसगात दडणीच्या जागा फार. कनाटकातल्या देवळातून 
असते तशी ‘विक्क मूती’ अर्वा उत्सवमूती पालखीतून वमरवली जाते, पण स्वयांभ ूमूती अर्वा ‘दोडु मूती’ 
गाभाऱ्यात दडून असते; वनसगात दडलेल्या सत्यािे वनके कलाकृतीत वदसते. कलाकाराला सौंदयथदृष्टीिा 
लाभ झाला, म्हणजे त्याला वनसगात ववखरलेल्या अनांत वस्तूांमध्ये वगेवगेळी प्रवतमाने वदसू लागतात. त्या 
वस्तूांच्या आधारे व कल्पनाशक्तीच्या जोरावर कलाकार आपल्या कलाकृतीमधून नवी प्रवतमाने उभी कवरतो. 
आकाशाच्या पोकळीत वनमाण होऊन अलगद तरांगणाऱ्या, क्षणोक्षणी बदलणाऱ्या, एकमेकाांत मुलायमपणे 
वमसळणाऱ्या, ववववधरांगाांतील छोया-मोठ्या आकाराांकडे स्वच्छांदतावादी कवी पसी शलेी ह्याच्या 
अद भतुरम्य मनािी जबरदस्त ओढ होती. हा जलधराांिा मोहक मेळावा, आकाशात मेघाांच्या रूपाने 
पसरलेला वषाकाळ, अर्वा स्वतः हवते उडववलेल्या साबणाच्या फुग्याांत एकाि वळेी वदसणारे स्वगातील 
आवण पृथ्वीवरील रमणीय दृश्याांिे ववववध रांगीबेरांगी आकार म्हणजेि शलेीच्या स्फूतीिी पुष्कवरणी. 
 
रनसगभ हाच दासबोध 
िरसकतेच्या संवधभनाची िम्य शाळा 
 
सूयथवकरणाांनी ढगाांच्या पृष्ठभागावर इांद्रधनुष्यातील रांग भरणारा परमे्र हाि जगािा पवहला रांगारी, तर 
वनसगथ हा कलाकाराांिा आद्य गुरू आहे, आवण कलेतील सनातन तत्त्वाांिा घोष करणारा माांवत्रक आहे. वनसगथ 
हे परमे्रािे हृद्य स्वरूप आहे. वनसगथ हा कलाकाराांिा दासबोध आहे, म्हणून त्याच्या पारायणािी गोडी 
लहानपणीि लागली पावहजे. वनसगथ म्हणजे ई्राने वनमाण केलेली, रवसकतेच्या सांवधथनािी, वबनचभतीिी 
एक रम्य शाळा. वनसगथ म्हणजे ववलासी व गढू सजथनशक्तीिे आवण शृांगारािे मूतथ रूप आहे. वनसगथ म्हणजे 
कलाकारािे स्फूर्मतस्र्ान आहे आवण कला ही वनष्पत्ती आहे. कपूथरगौराने नृत्यािी पे्ररणा कोठून घेतली? – 
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लयबद्ध सौंदयथ वनसगातून घेतले, ताल ऋतुिक्रातून घेतला आवण गवत घेतली ग्रहनक्षत्राांतून. ई्राच्या 
अनांत शक्तीिी तुम्हाांला येरे्ि पूणथ साक्ष पटेल, आवण त्यािी साक्ष पटणे ह्यासारखे खरे वशक्षण दुसरे कोणते? 
ह्यानेि मनािा ववकास होईल व अांतःकरण फुलेल. वनसगाशी सांवाद साधून ‘अांकावर खेळुवन वशकू 
सृवष्टसतीच्या आत्मप्रगतीच्या, त्या गढू कर्ा, ज्या न कुराणी, न पुराणी.’ वनसगथ म्हणजे लावण्यववभ्रमाांिे जग. 
ह्याकवरता वनसगातील ववववध भाववृत्तींिी आपण दाट ओळख करून घेतली, म्हणजे त्याांिे पडसाद आपल्या 
कलाकृतींमधून उमटतील. आपल्या कलाकृतींना नवा कां ठ फुटेल. 
 
वनसगाच्या सहवासात कलाकारािे मन वनभथय होत असेल का? अशी वहरवीगार वनश्री पाहून आपल्या 
अांतःकरणािा रांगही हवरतवणथ होत असेल का?–होय. आवण त्या वनभथयपणािा ववलास वनवशगांधाच्या 
फुललेल्या गुलछडीप्रमाणे कलाकृतीच्या मुखवयावर उभा राहतो. कलाकृतीच्या रूपािा उजेड पडतो. 
कलाकृतीिी अवभख्या ती हीि. 
 
लंडे गंुडे रहिसेतट्ट – 
 
– ह्या प्रारांभीच्या ओळी वगळून शालेय पसु्तकात छावपलेली ‘वबकट वाट ववहवाट’ हा अांनत फां दीिा 
उपदेशपर फटका; ज्यात गोवपकाबाईच्या पुत्रशोकािी हकीकत कलमवारीने तपवशलात साांवगतली आहे असे 
शोककाव्य; ‘कोल्हे तसे िोर वनीं दडाले,’ ‘रडवें माझें वदन बघोनी, भकू लागली हें जाणोनी,’ अशा भावशून्य 
काव्यपांक्ती; ‘नेमेंवि येतो मग पावसाळा । हें सृवष्टिें कौतुक जाण बाळा;’ िेंडूिें गाणें,’ ‘भातािा हांगाम,’ ‘भो 
पांिम जॉजथ भपू’ इत्यादी गीते, ज्यात काव्यािी लज्जत अळुमाळही सापडणार नाही,– असे सवृष्टवणथन वािणे 
आम्हाांला भाग पडे. जुन्या पठडीतील ‘पोटासाठी भटकत जरी–जन्मभमूी सदैव’ अशी कवीिी आतथ 
स्वरातील हाक वगळली तर बाकी सवथ कववता ‘वनःसत्त्व, वनधथन’ असत. अवधक काय साांगाव,े सरकारी 
ववद्याशाळाखात्याने आध्यास्त्मक, अतएव कठीण ववषयावर काव्य वलवहणारा म्हणून बालयोगी ज्ञानदेवाांना 
पाठ्यपुस्तकातून रजा वदली होती. शालेय सृष्टीतील ज्या प्रकारच्या सवृष्टसौंदयािा पवरिय मला झाला, ते 
सौंदयथ पवर्कािा शीण घालववणारे सौंदयथ खवित नसे. 
 
आरण नकळत – 
 
– सृवष्टसौंदयथ हृदयात वशरले. प्रत्यक्ष वनसगथसौंदयात अल्पकाळ डुांबण्यािे भाग्य प्रवतवषी वमळे, ते 
गजाननाच्या कृपेमुळे. त्याच्याि वाहनावर आरूढ होऊन प्लेगिी स्वारी गणपवत-ववसजथनानांतर लगोलग 
पुणे शहरात प्रवशे करी. प्लेगिा प्रादुभाव झाला, की गावाबाहेर झोपडीत चकवा लोणावळ्यास जाण्यािा 
आमिा अस्खवलत पवरपाठ असे. त्या वळेी अपूवथ शोभेने नटलेल्या वनसगथपवरसरात स्वच्छांद ववहार करण्यािा 
योग येई. आपण इवल्याशाशा लहान गावात असलो, की वनसगथ व मानव वगेळे असूि शकत नाहीत ह्यािी 
वनखालस जाणीव होते. पु. वश. रेगे ह्याांच्याही काव्यात तुम्हाांला वनसगथ आवण मानव ह्याांिी सरवमसळ झालेली 
वदसेल. हेन्री मूर ह्या वशल्पकाराला तर मानव आवण वनसगथ ह्याांत एकता आढळून येते, आवण ह्या भावनेच्या 
जबरदस्त झन्नायातून त्याच्या वशल्पकृतींत मानव आवण वनसगथ ह्याांिे साहियथ स्पष्ट वदसते. मोकळ्या 
पवरसरात डौलाने उभ्या असलेल्या त्याच्या कलाकृती वनसगािा एक अववभाज्य असा घटक तर भासताति, 
पण वनसगाच्या रम्य साहियातून त्या वशल्पकृतींना आत्मा असल्यािा आभास होत राहतो. 
रवीन्द्रनार्ाांच्यासारखा रवसकाग्रणी असला, म्हणजे तो वनसगाशी असे अतूट-रहस्यमय नाते जोडतो की, 
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वनसगथ आवण कलाकार दोघेही एकमेकाांना सोडीत नाहीत. रवीन्द्राांनी तर आपल्या कलाकृतींमधून वनसगािा 
पृष्ठभमूी म्हणूनदेखील कधी वापर केला नाही. 
 
रनसगाची रचत्ररलपी 
 
डोळे झाकून आपण वनसगाशी गुजगोष्टी करू लागलो, आवण आपले मन एकदा वनसगाशी सांवादी बनले, 
म्हणजे त्याला कोंझेपणािी बाधा होत नाही. सत्य आवण काल्पवनक ही दोन्ही वव् ेआपल्या सन्मुख खडी 
होतात. सत्यसृष्टीिे दशथन कलाकृतीत घडववण्याच्या कामी त्या प्रत्यक्ष सृष्टीिा परामशथ घेण्यात कलाकाराला 
साांस्कृवतक परांपरा मागथदशथन कवरते. काल्पवनक सत्यािा आववष्कार वसद्ध कवरताना कलाकारािे वनरीक्षण-
सामथ्यथ हे त्याच्या स्फूतीिे वनधान असते आवण तेि वनरीक्षणसामथ्यथ कलाकाराला मागथदशथन कवरते व त्यावर 
लगामही ठेववते. 
 
कावलदासािा दुष्यांत काढीत असलेल्या वित्रात, आश्रमाच्या पवरसरात पसरलेले प्रशान्ततेिे, पे्रमािे व 
वनभथयतेिे साम्राज्य सूवित करण्याकवरता त्याने वनसगातील वनवडक तपवशलािा नेमका उपयोग करून 
आपले वनरीक्षण-सामथ्यथ व स्वाभाववक वणथनात अत्यावश्यक तो सांयम नेटका राखण्यािे कौशल्य वनभ्प्राांत 
प्रकट केले आहे. ह्या स्वाभाववक वणथनाला सावहत्यात कोणता अलां कार म्हणतात ते मला माहीत नाही. पण 
हे वणथन म्हणजे एक खास अलां कार आहे. वित्रात रेखाटलेल्या ववववध दृश्याांिा तपशील असा : मावलनीिा 
सांर् प्रवाह, तीरावर पसरलेल्या वाळूत वनभथयपणे ववहार करणारे हांसदाांपत्य, वहमालयाच्या उांि टेकड्ाांच्या 
आश्रयाला ववश्राांतीकवरता आलेली हवरणशावके, आकाशात उांि झेप घेणारे वृक्ष व त्याांच्या फाांद्याांवरून खाली 
लोंबकळणारी वल्कले, आवण प्राण्याांच्याही जीवनात सातत्याने वाहणारी पे्रमािी मधुर भावना व्यक्त 
करण्याकवरता खास योवजलेले पुढील दृश्य – कृष्णमृगाच्या चशगावर आपल्या डाव्या डोळ्यािी कड 
वनभथयपणे हळुवार वफरववणारी मृगी, दुसरे काय दशथववते?–, वनभथयता, शाांतता आवण पे्रम हेि दशथवीत नाही 
का? एकाहारी नाांदणारी गाढ शाांतता. 
 
ही वनसगािी वित्रवलपी वािण्याकवरता, आपले मन नेहमी उतावीळ असले पावहजे. त्यातील आशय जाणला 
पावहजे. आस्त्मक बळ जोखले पावहजे आवण आशय व आस्त्मक बळ दोन्ही आत्मसात करून त्याांना आपल्या 
कलाकृतीत सन्मानपूवथक दाखल करून घेतले पावहजे. वशवाय, वनसगाकडे जाताना तुमिे मन ‘मुग्ध-मधु-
बाल्यी उतरू दे,’ म्हणजे तुम्ही कलाकृतींमधून रांगवबलेला वनसगथ मेघदूतातील अलकानगरीप्रमाणे स्र्ळहीन 
आवण कालातीत असेल, त्याला इवतहास-भगूोलािा आधार नसेल, तेरे् वास्तवातील गवणत गैर लागू पडेल. 
अनावमक वास्तवता! 
 
अतंुःकिणाची घडण, तशीच बुद्ीची 
 
लहान मुलाांच्या वठकाणी आववष्कारािी ओढ स्वाभाववकि असते. ही नैसर्मगक ओढ उते्तवजत करावी लागते. 
लहानपणािा सांस्कारक्षमतेिा गुण कलावशक्षकाने कामी लाववला पावहजे. कारण ह्या वळेेिे सांस्कार विरांजीव 
असतात. लहान मुले वित्राच्या बाह्य आवरणाववषयी वनष्काळजी वदसतात. म्हणनू अांतगथत पे्ररणेच्या 
जोपासनेबरोबरि तांत्रािी जाणीव त्याांना करून द्यावी लागते. जशी आपल्या अांतरांगािी भवूमका तयार 
करावयािी, त्यािप्रमाणे बाह्यरांगाांच्या वित्रणाकवरता बदु्धीिी घडण वाढली पावहजे. ह्याकवरता आपण ज्या 
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वळेी शालेय सृष्टीत ‘हवर, कवव असे शब्द वशकतो’, त्याि वळेी प्रकाशवित्रणास प्रारांभ केला, म्हणजे 
अांतःकरणािी घडण होण्यास मदत होईल. 
 
पूवीिे आिायथ वशष्याच्या हाती रांगशलाका देऊनि वित्रकलेच्या वशक्षणास प्रारांभ करीत. शलाका वापरीत 
रावहल्यानेि रांगलेपनतांत्रािा वित्रकारास उमज पडतो. म्हणजे वशष्याने हाती लेखणी धवरली, तरी ती तो 
रांगशलाकेप्रमाणेि वापरील. असे साांगतात की, मायकेलेन्जेलो आपली लेखणी पटाशीप्रमाणेि वापरीत असे. 
आवण त्यािी वछन्नी दगडावर पडली, की ती वीणा-मृदांगाच्या तालावर आवण रागरावगण्याांच्या सुरावर नाित 
असे. विनी कलाकाराांनीदेखील आपली शलाका लेखणीप्रमाणे वापरली; आवण सुरांगी छटाांच्या मनोहारी 
शलाका रेखावटल्या. 
 
‘फुलिाणी’, पण बालकवीची 
 
वनसगाशी समरस होण्यािी ववद्या आवण खुलास वनसगाशी तादात्म्य पावनू त्यािी उपासना करण्यािी कला 
अर्वा काव्यातील समाधी हा गुण तुम्हाांला बालकवीिी ‘फुलराणी’ ही कववता वािून आत्मसात कवरता 
येईल. ‘त्या सुांदर मखमालीवरती’ खेळणाऱ्या बालकवीच्या साध्याभोळ्या फुलराणीिी मनोवृती सतत 
जोपासली पावहजे. “वसांत ऋतूत मी नदीिे वित्र रांगव ूलागलो, की माझा आत्मा नदीच्या प्रवाहात प्रवशे 
कवरतो. नदीच्या काठावर असलेल्या फुलाांच्या कळ्या माझ्या इच्छेनुसार उमलतात.” एका विनी 
कलाकारािे हे बोल ध्यानी धरा. 
 
रनसगभपे्रमाची बेहोशी 
 
असे बरीक वाटते की, जो-जो तुम्ही वनसगाच्या पे्रमबांधात सापडाल, तो-तो वनसगथपे्रमािी बेहोशी तुमच्यावर 
अवधक िढेल. “तुम्ही वनसगाने घालून वदलेले दांडक कसोशीने पाळू लागला, म्हणजेि तुम्हाांला आववष्कार-
स्वातांत्र्य वमळून तुमिी शलैी व्यस्क्तगत वैभवाने समृद्ध होईल.” असा एड् वडथ स्टाइशने आपला खास अनुभव 
साांगतो. बतािी रवसकता आवण वनसगाशी सांकुवित सहानुभतूी असली, म्हणजे वास्तववादी वित्रणािा 
पाठलाग केला जातो. त्यात कलाकारािे हृदय नसते. 
 
बोलरवता धनी 
 
कलाकृतीमधील आत्मभावािे वहतगुज हाि कलाकृतीच्या यशािा अखेरिा टप्पा आहे. वनसगाच्या 
सहवासात राहून वनसगािी वनस्सीम भक्ती केली, तरि हे प्रत्यक्षात घडेल. वनसगावरील अशा उत्कट 
भक्तीिा आवण वनखालस पे्रमािा उल्लखे करताना मथॅ्य ू आनोल्डने वलवहले आहे की, आपल्या भक्ताच्या 
पे्रमावर मात करण्याकवरताि की काय, वड् थज्वर्थिे काव्य स्वतः वनसगानेि वलवहले आहे. वड् थज्वर्थ आपल्या 
वप्रय वमत्राला वलवहतो, “बा वमत्रा! वनसगात चबबलेल्या ई्राने सावत्त्वक भस्क्तभावाने मला घट्ट बाांधून घेतले. 
मी वनसगािा अनन्यभक्त बनून वनसगथसौंदयािे गुणगान करू लागली. पण तुला खरे साांगू, माझे काव्य म्हणजे 
माझ्या पदरिी वाणी नाही. ‘बोलववता धनी वगेळावि’ आहे. वनसगथ मला बोलववतो”. वास्तवातील अबोल 
वनसगथ कलाकृतीमधील जीवनात सहभागी होतो आवण पे्रक्षकाांशी बोलूही लागतो. आकाश तर लाख तोंडाांनी 
पे्रक्षकाांशी बोलण्यास तयार असते. – आवण बोलतेही. 
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‘झाडेंसीं साजणें चालाचें गा’ 
 
“हे वसल्व्हर ऑवलव्हिे झाड म्हणजे माझा वजवलग वमत्र. माझ्या जवळ उभे राहून माझे उभे आयुष्य ह्या 
झाडाने पावहले आहे. हा वृक्ष शब्दावािून माझ्याशी बोलू लागतो.” स्वगत आहे पोल सेझान ह्या रें ि 
वित्रकारािे (१८३९ – १९०६). हे झाड सेझानला फार फार वप्रय होते. इतके की, अनेक वळेा तो आपल्या 
कलागृहातून बाहेर येऊन ह्या झाडाशी सांवाद करी आवण त्याला घट्ट वमठी मारी. “झाडेंसीं साजणें िालावें 
गा.” झाडाबरोबर बोलणें हें वमत्राबरोबर बोलण्यासारखेंि आहे. र. बा. वदघ्याांिी जाई नदीशी बोलत बसते 
आवण नदीने वदलेले उत्तरही वतला ऐकू येते. लॉडथ बायरन िी दैनांवदनी उघडून पहा. बायरन बायरन शीि 
बोलताना ऐकू येईल. “जेव्हा आम्ही एकटे स्वार असतो, तेव्हा आम्ही घोड्ाबरोबर बोलतो.” ‘श्रीमान योगी’ 
– रणवजत देसाई ह्याांच्या सुववख्यात कादांबरीत श्रीवशवरायाांच्या तोंडी हे नामी वाक्य आहे. आवण त्यात 
अवभमन्यूिा वदमाखही आहे. 
 
अरभजात कलाकृती 
रनसगाची तालीक नव्हे, मागावा नव्हे 
 
कलाकार वनसगाशी एकरूप होतो. पण त्यािी कलाकृती ही वनसगािी अनुकृती असते का? तुमच्या एखाद्या 
कलाकृतीत जीवनातील एखादा खांड त्यात काडीिा फरक न कवरता कलाकृतीत िपखल बसला आहे, असे 
कधी तरी घडते का? आपल्या जीवनािा प्रवाह वाहत असतो त्यात सांगती कोठे असते? पण कलाकृतीत 
सुसांगती, समतोल, सुप्रमाण, तजेलदारी, रेखीवपणा, लय, मादथव, साम्यववरोध व एकात्मता ह्याांिा आढळ 
असतो. रिनेत कायथकारणभाव कस्ल्पलेला असून त्याला कलाकुसरीिी व लयदार वलेबुट्टीिी मवहरप करून 
नक्षीच्या मोहराने कलाकृती शोवभवांतपणे दाखववली जाते. वास्तवातील गबाळ अमयादपणा कलाकार 
लहानशा बांवदस्त िौकात आवणतो. ह्यावशवाय, छायाप्रकाशातून वित्रववषयाच्या अांगोपाांगाांतून आवण 
वित्ररिनेमधून वरील गुणाांिा प्रत्यय येतो. र्ोडक्यात, कला वनसगातील सौंदयथ पूणथ कवरते. वित्रकार माने 
वविारतो की, “वनसगथसौंदयातील अपूणथत्व कलाकारि पूणथ कवरतो ना?” कलाकृती हा वनसगािा पूरक भाग 
आहे. वनसगात जे सत्य प्रच्छन्न आहे, तेि कला प्रकट कवरते. कलाकृतीमधील वनसगात कलाकाराच्या 
भावनाांिे अनुचबब असते, मग मानवी कलाकृती वनसगािी प्रवतकृती कशी असू शकेल? वनसगथ व कलाकृती 
ह्याांपासून वनमाण होणारी भावना वभन्न असते. मग आपण हे दोन्ही वभन्न समजून त्याांपासून आगळा– वगेळा 
आनांद का घेऊ नये? 
 
वनसगथपे्रमात बुडालेला रास्न्सस वरर् ह्याने आपल्या प्रकाशवित्रणतपस्येमधील आलेल्या अनुभवात्मक 
ज्ञानािी नोंद १८५९-च्या ‘द आटथ जनथल’मधील आपल्या प्रबांधात पढुील शब्दाांनी करून ठेववली आहे : 
“वास्तवाला सिेतन करण्यािी शक्ती प्रकाशात आहे. वास्तवता मोहक होते, ती प्रकाशाच्या आतषबाजीने. 
वास्तवतेवर सांध्यारांग पसरले, वतला प्रकाशािा स्पशथ झाला, म्हणजेि त्यात नाय वसद्ध होते. खरेि 
बोलावयािे, तर टनथरने कलाकृतीत साधलेली छायाप्रकाशािी सांगती अर्वा ववरोध वनसगात कोठे वमळणार 
नाही. ह्यातील स्वारस्य ज्याांनी अनुभववले नसेल, त्याांना नुसते साांगनू काय कळणार?” वित्रकार आँरी 
मावतसच्या ‘२९१ – वलटल के्वरी’ येरे् एवप्रल १९०८-मध्ये भरलेल्या प्रदशथनाबद्दल एका कलासमीक्षकाने 
वलवहले आहे : “जणू काय मावतस आपणाांस साांगत आहे की, आपल्या कलाकृतींमधून तरी आपण 
वनसगापासून शक्य वततके दूर राहण्यािा प्रयत्न केला पावहजे.” ह्यातील अत्युक्तीिा भाग वगळून ते लक्ष्यात 
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ठेवण्यासारखे आहे. कोणत्या वित्रकाराला वहरवळीवर पडलेल्या सूयथप्रकाशािे हुबेहुब अनुकरण कवरता 
येते? – मग तो कलाकार वकतीही हेतुमांत असो. 
 
जीवनाचा अनुकाि नव्हे, पडसाई नव्हे 
 
कलाकृती हे जीवनािे सही अनुकरण नाही. सृष्टीने केलेला बनाव कलाकाराला आवडत नाही. कलाकारािी 
आवड आवण रुिी वभन्न असते. सृष्टीपुढे दपथण धरून त्याच्या वित्तािे समाधान होत नाही. कलाकृतीमधील 
प्रत्येक कलावस्तू सृष्टीतूनि उिललेली असली, तरी कलाकृती आवण वनसगथ ह्याांिे स्वरूप वगेळे असते. 
कलाकृतीमधून आपल्या जीववतािी घडी कलाकार नव्याने घालतो. ‘ववष्णुधमोत्तरा’त माकिं डेयाने कावढलेला 
वनर्ळा असा की, “वनसगथसदृश वदसणारे, प्रवतचबबवत भासणारे वित्र सामान्य वित्र होय.” म्हणूनि म्हणतात 
की, कलाकृती हा जीवनािा पडताळा नाही. हे काम केवळ वस्तुपाठ वगरववण्यािे नाही. अणुरेणूिी िूक न 
होता उठववलेली वनसगािी नक्कल नाही. कलावस्तूिी नक्कल करणे हा कलेिा हेतू नाही; आववष्कार हा हेतू 
आहे. हे गोवडरे सत्य वनडार आहे. वनयामक आहे. काहीशा कस्ल्पत, अद भतु अशा अलौवककाच्या पा्थभमूीवर 
कलाकार आपल्या लौवकक अनुभवाांिे नाय खेळवीत असतो आवण त्यायोगे रवसकाांिे रांजन कवरतो. केवळ 
वास्तवता ही कला नाही; –तीत वनवड नाही,–कलातत्त्व नाही,–रिना नाही,–मग ही कसली कला? 
अस्सल कलाकृतीत एक वळे सृष्टीतील दृश्याशी तुलना केलेली आढळेल. दृश्याला उपमा वदलेली आढळेल. 
त्यािे स्पष्टीकरण केलेले आढळेल. पण त्या दृश्यािी पुनरुक्ती कदावप आढळणार नाही. कारण वनसगातील 
सौंदयथ कलाकाराच्या मनात उगम पावते. कवी आपल्या मनातील सौंदयािा, तत्त्वज्ञानािा साज वनसगावर 
िढववतो. कोलवरज् कवीला ह्यािी पुरेपूर जाणीव होती. म्हणूनि त्याने म्हटले आहे की, वनसगथ हा 
कलाकाराच्या जीवनािा घटक आहे. वनसगािे जीवन कलाकाराच्या जीवनात एकवट होऊन राहते. त्याला 
वगेळे अस्स्तत्व नसते. ‘न ववलसे दु्यवत ती जलधीवरी । नि पुन्हा गवसे भवुनोदरी,’ –कलाकृतीमधील वनसगथ 
अवधक रमणीय वदसतो, तो वनसगावर पडलेल्या कल्पनाशक्तीच्या तेजामुळे. आवण हे कल्पना-धन व 
अनुभव-सृष्टीिा रूपगांध म्हणजे तर कलाकारापासून वहरावनू न घेता येणारे धन! 
 
कलावनर्ममतीिा अभ्यास सुरू करण्यापूवी आपण अनेक वळेा वनसगथदृश्ये पावहली असतील. वव्रूपािा 
मोहरा आपण पाहू लागलो, म्हणजे नाना आकाराांिी आवण नाना रांगाांिी स्वरूपे आपणाांस वदसतात. मेघाांिा 
रांग कधी सावळा, तर कधी स्फवटकासारखा सोज्ज्वल, कधी सोन्याप्रमाणे वपवळा, तर कधी ताांब्याप्रमाणे 
ताांबडा असे ववववध आकाराांत ववववध रांग वदसतात. प्रत्यक्ष सृष्टीत सौंदयथ नाही, असे नाही. पण त्याला 
स्र्लकालाांिे बांधन असते, म्हणूनि वनसगथसौंदयाला कलाकृती म्हणत नाहीत. तेरे् मानव वनर्ममत 
सौंदयालाि र्ारा वमळतो. एखाद्या वनसगथदृश्याकडे पाहताना आपण वस्तुजातामधील वगेळेपणा शोधीत 
असतो. एक वस्तू दुसरीपासून आकार, रांग व रूप ह्याांत कशी वभन्न आहे, हेि आपण पाहत असतो. आकाशािा 
अस्मानी रांग आवण तोि पाण्यात वदसणारा वनळा, जाांभळा, पारवा, काळा रांग हे वेगळे असतात. झाडाांिा 
वहरवा रांग आवण वहरवळीिा वहरवा रांग हे वनराळे. श्रावण मवहन्यात वहरव्यागार शतेाांवर पसरलेल्या एकाि 
वहरव्या रांगाच्या ववववध छटा साांगता पुरवत नाही, अशा खयाळपणे उधळलेल्या त्या अवणथनीय रांगच्छटा. 
आपण त्याांिे साजेपण मनात साठवीत असताना आपली दृष्टी अशीि पृर्क्करणात्मक असते. अनॅ सेल ॲडॅम्् ने 
हाि वविार मोठ्या सरळ व स्पष्ट शब्दाांनी माांवडला आहे; “कलाकृतीमधील वास्तवािी नवी माांडणी, 
कलावस्तूवर पडलेल्या प्रकाशािा व सभोवतालच्या अवकाशािा पवरणाम, कलाकारािा वैयस्क्तक मनोधमथ, 
वबलोरी डोळ्याच्या वैयस्क्तक दृवष्टकोणातून वदसलेले वास्तवातील खास वैवशष्य व कलावस्तूांनी 
कलाकाराच्या मनातील जागृत केलेल्या स्मृती ह्याांमुळे कलाकृतीमधील वनसगथसौंदयथ प्रत्यक्ष वनसगातील 
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सौंदयाशी नवल करण्याइतके फटकून असल्यािे वदसते. ह्या दोन सौंदयातील फरक योग्य रीतीने सूवित 
करणाऱ्या िाांगल्या शब्दाच्या अभावी ‘कला’ हा शब्द वापरतात, इतकेि.” 
 
मनोगत व्यतत किण्याचे साधन 
 
वित्रीकरणािी कला वैवदक काळातही फार जुनी-पुराणी झालेली होती. आपले मनोगत व्यक्त करण्यािे, 
ववकार व वविार ह्याांच्या प्रदशथनाांिे साधन म्हणूनि ती कला मुख्यतः अस्स्तत्वात आली असली पावहजे. अगदी 
प्रार्वमक अवस्रे्त मनुष्य वभत्तीप्रमाणे वदसणाऱ्या खडकावर अर्वा प्राण्याच्या हाडाांवर रेखावित्र काढून 
आपले वविार आपल्या आप्तमांडळींना कळववण्यािा प्रयत्न करी. गुहेत राहणाऱ्या रानटी मानवाने कावढलेली 
विते्र कोणतीही भाषा न जाणणाऱ्या मानवाला अद्यावप वािता येतात. ह्या वित्राांतून ववववधता आहे. 
आलेखनकौशल्य उच्च दज्यािे आहे आवण कोणत्याही मोजमापाने ती कलागुणाांत श्रेष्ठही आहेत. त्याांिी 
पुनरावृत्ती झालेली नाही. कालाांतराने विते्र प्रतीकात्मक झाली आवण अशी प्रतीकात्मक विते्र वववशष्ट सांदभात 
ओळीने माांडून त्याांिा वापर गुांतागुांतीिे वविार व भावना व्यक्त करण्याकवरता होऊ लागला. विनी भाषेत 
आजही वलपी म्हणून शब्दाांनी ध्ववनत केलेल्या वस्तूांिी विते्रि आहेत. वकत्येक भाषाांतून पूवी वित्राांच्या 
ओबडधोबड आकृतींिा उपयोग करण्यात येत असे. वित्रद्वारा आपले वविार व्यक्त करणे अवतप्रभावी 
असल्यामुळे प्रकाशवित्रणमाध्यमािा शोध लागण्यापूवीि वित्रकार ज्योत्तो ह्याने रान्सेजिी कर्ा 
वभवत्तवित्राांतून साांवगतली आहे. डोक्यात प्रसव पाव ू लागलेल्या भावना आवण वविार ह्याांच्या 
अवभव्यक्तीकवरताि वित्रकार डब्ल्यू. होगार्थ, दोवमए व गोया ह्याांनीही आपले कलामाध्यम वापरल्यािे वदसून 
येईल. महारास्ष्रयाांच्या कलाजीवनािी दीड-दोन हजार वषांिी कर्ा अजांठा, वरेूळ, जोगे्री, घारापुरी व 
अांबरनार्मांवदर येर्ील वित्रवशल्प साांगत उभे आहे ना? 
 

 
 
‘रदल्ली की िानी देखो –’ 
 
– ‘काशीका राजा देखो’ असे म्हणत गावोगावी खेड्ापाड्ातून चहडणारा वित्रकर्ी हेि कायथ करीत असे. 
माझ्या आठवणीत असे दोन कर्क आहेत. त्याांच्याजवळ विते्र नसत. पण शब्दाांतूनि ते आमच्या डोळ्याांपढेु 
अखांड वित्रमावलका उभी करीत, इतकी त्याांिी कर्नशलैी पवरणामकारक होती. तीत क्ववितपणा खास 
होता, पण कदावितपणा नक्की नव्हता. ही तीतील आगळी सवाई असे म्हणाव ेलागेल. 
 
आमच्या वाड्ाला खेटून पवश्चमेस द्रववडाांिा वाडा आहे. वाड्ात शांकरािे मांवदर आहे. परसाच्या दाराने 
वाड्ात जाण्यास वाटही होती. जवळजवळ सत्तरीच्या घरात आलेला कवश्चत दमेकरी अधूनमधून ह्या 
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मांवदरात मुलाांना क्राांवतकारकाांच्या रक्ताने माखलेल्या बखरी एखाद्या भाटाप्रमाणे तोंडाने साांगे. पण त्याने त्या 
केवळ ऐकलेल्या नव्हत्या. प्रत्येक घटना त्या परड्ाति घडलेली असावी, अशा ववलक्षण तन्मयतेने तो साांगे. 
त्याच्या डोळ्याांत खून आवण हातावर रांग िढे. क्राांवतकारकाांिी सुांदर विते्र तो भारावलेल्या शब्दाांनी रांगवी. 
मुले रांगून जात. त्याच्या कर्नपद्धतीत ववशषे प्रकारिे रोमहषथक नाय होते. प्रत्येक शब्दावर त्यािी हुकुमत 
होती. तो बोलताना र्ाांबला, की सभोवतालच्या चभती बोलू लागत, आवण मांवदरातील काळोखाने सारा पवरसर 
अवधक भेसूर होई. एकान्त बोलू लागे. मनी भारी औत्सुक्य दाटे. 
 
चादंण्याचंी चंद्रकळा 
 
मला लहानपणी भेटलेला असाि एक दुसरा कर्क. काळ्याशार िांद्रकळेवर िाांदण्या उठववणारा एक कसबी 
खडीवाला–इवतहासाला अज्ञात असलेला कोणी एक हुन्नरबाज. मध्यान्हीनांतर आमच्या दाराशी येई. बरोबर 
लहान मुलाांिा ताफा. हाती गोंद, रांग, अभ्रक ह्याांिे वमश्रण असलेले पांिपाळे. अांधाऱ्या साडीला िाांदण्यािी 
ऐनदार खडी आवण खणखर वलेबटु्टी काढण्यात तो पटाईत होता. पण त्याहीपेक्षा तो तोंडाने 
खडीसाखरेसारखा गोड होता. हाताने आपला व्यवसाय करीत असताना मोठ्या खुमारीदार पद्धतीने बसरा, 
बगदाद, अजमेर हाजीमलां ग येर्ल्या कर्ा साांगून तो आमिे मनोरांजन करी. अनेक तऱ्हेिे लाघव त्याच्या 
अांगात वमसळले होते. म्हणी, उखाणे आवण दाखले ह्यािा सांभार त्याच्याजवळ ववपुल होता. त्यात 
प्रासानुप्रासािी गांमत असे. अधूनमधून तो कलातत्त्वज्ञानही साांगे हे ववशषे. आपण लहानपण तर कधीि 
ववसरत नाही. मधल्या काळािा लोप होऊन आपले मन लहान वयातील घवटताांकडे अवविती पण वनकराने 
वळते. 
 
कलाकृतीचा श्रीगणेशा – 
 
– आलेखनाने झाला. प्रत्यक्ष रेषाबद्ध आकृती ही कलाकारािी स्वतःिी वनर्ममती आहे. आपण कागदावर 
कलाकृतीिे आलेखन करण्यास प्रारांभ कवरतो, कागदावर रेघ मारतो, हाि कलाकृतीिा श्रीगणेशा. 
नववनर्ममतीिा प्रारांभ. वित्ररिनेला येरे्ि सुरुवात होते. रेषाांनी कावढलेले वस्तूिे आलेखन ही मानवी वनर्ममती 
आहे. तो एक सांकेत आहे. कलात्मक सांकेत कलाकाराने आपले आपणि वनमाण करावयािे असतात. 
म्हणूनि ते व्यस्क्तसापेक्ष बदललेले वदसतात. विनी कलाकाराांनी उत्तम हस्ताक्षराांत एखादे पे्रमपत्र वलहावे, 
शृांगारगीत वलहाव,े मदनलेख वलहावा, अशाि पद्धतीने आपली विते्र रेखावटली आहेत. त्याांच्या 
कलाकृतींमधील रेषाांिा लवघमा अवणथनीय आहे. आवण त्यािा उगम त्याांच्या सुांदर हस्ताक्षराांच्या शलैीति 
आहे. येरे् ‘रेखा’ शब्दािा अर्थ लक्षणेने घ्यावयािा आहे. ज्ञानदेवाांनी म्हटले आहे, “जें सावहत्य आवण शाांती । 
हे रेखा वदसे बोलती” तसेि, कावलदासाच्या शाकुां तल नाटकात दुष्यांत राजा म्हणतो, “वित्रातील रेखाांनी ते 
लावण्य चकवित विस्न्हत झाले आहे.” प्रकाशच्छटाांच्या रेषाही सूिक असतात ना? 
 
वनसगात रेषा नाही. वित्रकार स्व्हसलरला वनसगात रेषा वदसली नाही. क्लोद माने ह्यालाही ती वदसली 
नाही. प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेत रेषा नाही. छाया आवण प्रकाश ह्याांच्या अधथच्छटाांमधूनि प्रकाशवित्र बनते. रेषा 
हे वस्तूांिे आकार दाखववणारे एक सुरेख साधन आहे. रेषा असतात, पण त्या अदृश्य असतात. रत्नाांच्या 
हारात रत्ने अनेक असली, तरी दोरी एकि असते, आवण तीही अदृश्य! शुभ्र नक्षते्र आवण िांद्रिाांदण्याांिी ही 
विमुकल्या मण्याांिी दूड जवमनीवर फेका, म्हणजे दोरी जो आकार घेईल त्याि आकारात हे छोटे मणी 
पडतील. वटकल्याांच्या िांद्रहाराप्रमाणे जवमनीवरून घसरत िाललेल्या सापािे शरीर आपला तोल 
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सावरताना वकती ववववध आकार घेत असते! कलाकृतीला स्वरूप आले, की त्याला आकार येतो, घनता येते; 
मनावर पावहजे तो पवरणाम होण्याकवरताि हा खास आकार योवजलेला असतो. कलाकृतीिी आकृती 
म्हणजेि त्यािे स्वरूप आवण त्या वनरवनराळ्या दृश्य भागाांिी रिना. म्हणनूि म्हणतात की, कलाकृतीला 
शरीर वा बाांधावणी आहे. 
 
कलाकृतीचा देहखंड 
 
कलाकृती सावयव आहे, असा वविार क्वविति केला जातो. पण प्रकाशवित्र हे केवळ छायारूप नाही, त्याला 
पूणथता आहे. कलाकृतीिा देहखांड जड आवण माांसल आहे, मूतथ आहे, असे एकदा मावनले, म्हणजे देहरिना 
वैदग्ध्याने केली आहे का, हा प्रश्न ओघानेि येतो, आवण मग कलाकृतीच्या पार्मर्व कुविंडीिी शोभा 
खुलववण्याकवरता कलाकाराला वकतीतरी प्रश्नाांिी उस्तवारी करावी लागते. देहरिनेत प्रमाणबद्धता आली 
आहे का, शरीरािे वनरवनराळे अवयव एकमेकाांच्या सावन्नध्याने कलाकृतीिे सवरसेपण साांभाळून तीत सौष्ठव 
वनमाण करीत आहेत का, शरीरातील नतोन्नत आकार आवण कलावस्तूिा वववशष्ट आकारािा कोर्ळा हे 
छायाप्रकाशाने वनरुते केले आहेत का, अशा प्रश्नाांिा ईषद वषाव कलाकाराच्या मनावर होतो. 
कलाकृतीमधील छायाप्रकाशािी योजना, आखणी, रिनाबांध, ववतरण, प्रमाणबद्धता ह्याांतील सौंदयथ म्हणजे 
कलाकृतीच्या कुडीिे सौंदयथ, कलाकृतीच्या अवयवाांिे सौंदयथ होय, असे काव्यमीमाांसक कुां तक व वामन 
ह्याांनी स्पष्ट केले आहे. 
 
अहो! नेत्रकटाक्षदेखील कवींना भ्रमराच्या दीघथ राांगाांसारखे लाांबिलाांब घनरूप वदसतात. होमर कवीला तर 
भ्रमराांच्या राांगा वृक्षाच्या पसरलेल्या फाांद्याांप्रमाणेि भासल्या. आवाजात जशी जाडी असते, तशी ती 
कलाकृतीतही असावी लागते. कलाकृतीिी काया बकेाया झाली तर कसे िालेल? वशल्पदेखील नुसता 
आकार नाही, त्याला रेषेिा वणथनात्मक बांध असतो म्हणूनि रेषाांिे मादथव आवण त्याांतील लयबद्धता हे 
कलागुण तपासून त्याांिी पेरणी कलाकृतीत करावी लागते, म्हणजे कलाकृतीिी शोभा वद्वगुवणत होते. 
कलाकृती अरुवार वदसते. 
 
शरीररिना अांतबाह्य सुांदर असावी, म्हणून शरीरात रसवावहन्या वाहत ठेववल्या पावहजेत, पोटात खोल अर्थ 
ठेववले पावहजेत, आवण व्यस्क्तत्वािा दीप शरीरात झळाळला पावहजे. कलाकृतीला गोमटे स्वरूप प्राप्त झाले 
नाही, म्हणजे त्यािा अर्थ असा केला जातो की, कलाकृतीच्या शरीरात कलाकारािे मन तरी नाही, अर्वा 
कलाकाराच्या मनाला त्या शरीरात िैन तरी पडले नाही. तांत्रािा प्रगाढ अभ्यास आवण माध्यमािा सतत 
व्यासांग केला, म्हणजे कलाकृतीच्या बाांधणीिी मजबुती होते. आवण तीवर भावनेिा वशडकाव झाला, म्हणजे 
अशा कलाकृती रसपूणथ व पवरपक्व अमृतफळेि आहेत, असा रूपक अलां कार त्याांना शोभनू वदसतो. 
अांगरागाांिा सुगांध येतो. 
िेिाचंा लरघमा 
 
पण रेषा म्हणजे केवळ आकारसादृश्य नाही. आलेखी दशथन घडववणे हा रेषेिा मूळ प्रकृवत-धमथ आहे. वस्तूच्या 
आकारमानाबरोबरि त्या बांधाला गवतमानताही येते. रेषाांिा ढांग चकवा कल बदलला, वदशा बदलली, जाडी 
बदलली, त्याांत तुटकपणा आला, अस्फुटपणा आला, की त्याांिा साांकेवतक अर्थही बदलतो. रेषाांिी एक मुग्ध 
भाषा आहे. त्याांत अस्फुट सांगीत आहे; म्हणजे लयबद्धताही आलीि. त्याांत व्यांजकता येते. वित्रमयादेच्या 
सांदभात रेषाांिी बठैक बदलली की वगेवगेळे अर्थ सूवित होतात. रेषाांतून वभन्न रस वाहू लागतात. त्याांिे 
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देहवनष्ठ गुण पालटतात. आडव्या व उभ्या, वतरप्या व कलत्या, नागमोडी व वक्र रेषा ह्याांिी स्वतांत्र भाषा आहे. 
त्याांिे स्वगत आपण ऐकू या. ह्या स्वगत वविाराांच्या हालिालींतूनि त्याांिे मनोगत वदसेल. 
 
“अशी आहे बिं मी – 
 
– मी आडवी सरळ रेषा पायरीिा विरा आहे, आधार आहे. माझ्याजवळ स्र्ैयथ आहे. मी उदासवाणी वदसते. 
क्लाांत वदसते. श्राांत वदसते. दुबळी होते. हारीस येते. आवण कोमजले, की वशवशरमवर्ता पद वमनीसारखी मी 
अगदी वगेळीि वदसते. कधीकधी माझी हालिाल मलयवगरीवरून वाहणाऱ्या वाऱ्याप्रमाणे मांदमांद असते. 
आकाशािे पानदेखील हलत नाही. मी काहीशी ऐदी आहे. पण जवळ सौम्यताही आहे. मी दभाप्रमाणे सरळ 
उभी रावहले, की माझा नूर पालटतो. मी पोफळीसारखी ताठ होते, िढेल बनते. माझ्या ठायी वहमालयािी 
गांभीरता, वरेूळच्या कैलासलेण्यािी भव्यता, व पवथतवशखराांिी उांिी येते. औदायािी उमी असते. आवण 
गगनाहून मी वाड वदसते. मी वदलदार असून एक प्रकारिा वदमाख आवण कडवपेणाही माझ्या ठायी वनमाण 
होतो. माझा डौल वाढतो. मी कलाकृतीत वतरपी-कलती झाले, की सिेतन बनते. कुां दफुलापरी डोलते. 
भोवती भ्रमरागत वफरते. 
 
– कधीकधी मी तरवारीिी नोक झुकावी तशी झुकते. नोकदार. आवण कधी प्रभा लकाकली, तर सदावशवराव 
भाऊां च्या तरवारीिी. माझ्यात मदानी ताकद येते. मी मदथ बनते. माझे खेळणे-वखदळणेही पुरुषी असते. मला 
आवगे आवण जोष येतो. वकत्येक वळेा ह्या जोषात वितौडच्या जोहारािी छटा वमसळते. मी नागमोडी वक्र 
िालू लागले, की मी कात टाकीत िाललेल्या मांर्र नावगणीप्रमाणे िालते. त्यात पानाांिी हालिाल, चसधूच्या 
ओघािी खळबळ व वबजलीिे िापल्य सवथ काही येते. मी मनमोकळेपणाने स्वैर धाव ूलागले, की कधीकधी 
अांगातून उत्साहािी लहर दवडून जाते. त्यात लहरी र्रकाप असतो. ज्योतीिा कां प असतो, काव्यमय िेतना, 
मृदुता व कसाच्या शावळग्रामावर ओढलेल्या सोन्याच्या रेषेिी स्स्नग्ध-ऋजुताही असते. ज्या वळेी आम्ही 
रेषाजणी एकमेकींिा आश्रय घेतो, साहियाने उभ्या राहतो, त्या वळेी तर आमच्या आडव्या-उभ्या रेषाांच्या 
पांक्ती वगेळीि भाषा बोलू लागतात. एकाि पद्धतीच्या रेषेिी – र्ोडी िाल बदलून – ‘मन्दां मन्दां नुदवत 
पवनः’ अशी वारांवार पुनरावृत्ती झाली, तर रिनेतील नादसौंदयाने तुम्हाांला मेघदूत काव्यािी वारांवार 
आठवण येईल. कलाकाराच्या मजीनुसार आम्ही भरदार, रसदार आवण इभ्प्रतदार बनतो. 
 
– बाल्यातील अवखळपणा सांपला, की मी तरुण बनते आवण शकुां तलेसारख्या मुवनकन्येच्या तारुण्याशी स्पधा 
करणारे ते लाघवी लावण्य माझ्या शरीरात प्रववष्ट झाले, म्हणजे माझे शरीर पूणथतया ओजस्वी बनते; 
चवध्यािलावर शतधार खळखळणाऱ्या नमथदेप्रमाणे! 
 
– माझा प्रताप तुम्हाांला श्रीरामिांद्रात सापडेल; ऐ्यथ कृष्णाच्या वठकाणी, उग्रता रुद्राच्या वठकाणी, 
सहृदयता बदु्धाच्या वठकाणी, खैरात महांमद पैगांबराच्या वठकाणी आवण कारुण्य वदसेल ते विस्ताच्या 
वठकाणी. आमिा फुस्कार सपाच्या वठकाणी, हुांकार चसहाच्या वठकाणी ऐकू येईल; आवण माझ्यातील उफाळा 
तुम्हाांला इसाळ्यात सापडेल. 
 
– काही प्रसांगी तर माझ्या वजवांत वाणीतून गांभीर आवण भेदक बोलाांिा प्रभाव तुमच्या कानी पडेल; 
मेघमांडळािा मांद्र ध्वनी ऐकू येईल; अ्त्र् वृक्षािी सळसळ तुम्ही ऐकाल. माझ्या बोलण्यातील वहसका 
जाणवले. माझ्या मुकेपणात सागरािे वक्तृत्व ऐकाल. कधीतरी पुष्कळसे न साांगताही मी पुष्कळ काही साांगनू 
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जाते. माझ्या अांगात छटेल नखरा, कडाई नजर आवण लटका डौल वदसेल. तर कधी िौक सुटलेल्या बलैािा 
ऐटदार वदमाख वदसेल. त्याबद्दल मला तुमिा प्रवतजबाब वमळतो, तो तुमच्या डोळ्याांत तरळणाऱ्या रेषेिी भाांब 
मला खुलवनू साांगते! 
 
– पाण्याच्या धारेसारखी मी प्रवाही आहे. प्रसांगी मी अवखळ जवानाप्रमाणे धावते, कधी अजगराप्रमाणे वर 
िढते, कधी वपवळ्या धावमणीगत सळसळते. कधी झरथकन खाली उतरते. कधी पोटाखालिी जमीन रेटीत 
सापासारखी, तर कधी चविवागत तरातर िालते. तर दुसऱ्या क्षणी मी नाखुषीने पुढे सटकते. कधीकधी मी 
गोफणीसारखी अर्वा भरधाव िाललेल्या चभगोरीप्रमाणे गरगर वफरते, कधी कात टाकलेल्या नागावाणी 
झपाझप िालते. तर कधी बकाविये परी ध्यानस्र् बसते. वादळातल्या कदलीसारखी र्रकापते. आवण 
पे्रक्षकािी नजर कलाकृतीत घारीसारखी वफरत ठेवते. देवीिा वारा अांगी भरल्यासारखी मी घुमू लागते. मी 
नादलयीत वगरक्या घेते. शांकासुराच्या सोंगासारखी नाित सुटते. खारीगत झाडावर सरसर िढते. भरभर. 
झरझर. 
 
– मी स्वतःला उपमा घेते, त्याही पशुपक्ष्याांच्या. माझे जीवन हवरणीसारखे अवखळ आहे. आवण माझ्या 
जीवनात साऱ्या मुलुखािी कातरता एकवटली आहे. ती तुम्हाांला सशाच्या वठकाणी सापडेल. बुजार 
हवरणीप्रमाणे मी कलाकृती तुडवीत िालते. मी हत्तीसारखी बलदांड, गरुडासारखी झडपदार, अगदी 
हवरणीच्या पाडसासारखी िपळ, रानिे वारे प्यालेल्या खयाळ चशगराप्रमाणे मस्ताड, अवखळ आवण 
उत्साहाने भरलेली; आवण कधी सरळ, तर कधी कलावर पडलेली असते. कधी कोल्ह्याच्या िपळाईने 
सरासर वाकडी-वतकडी जाते, कधी कोकरासारखी उड्ा मारते. मजजवळ कपोवतकेिा ग्रीवाभांग आहे, 
साळुांकीिे पदलावलत्य आहे, कुत्र्याच्या वजभेिी लवलव आहे. आवण कोवकळाच्या स्वरातील सखोलता आहे. 
नागराजािी दहशत आहे, रानटी काळववटािी िपळाई आहे, आवण चसहािा छातीबाजपणाही आहे! 
 
– कलाकृतीच्या वव्ात माझा व्यापार अफाट वदसला, तर चपपळाच्या सनातन वृक्षाला वविारा. वाऱ्यासव े
हुांबरे घेत पाखरे दशवदशाांना भ्रमावीत, तशी कलाकृतीत मी वभरवभरते. आवण पे्रक्षकाांिी नजर माझ्यासांगे 
वळववते. मी पे्रमळ आहे, पण त्या पे्रमळपणात कधी यािकािी आतथता असते, कधी लेकरािा लवडवाळपणा 
असतो, तर कधी िातकपक्ष्यािी अनन्यता असते. पण कधी लाडीगोडी नसते! 
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– कधीकधी मला उमथट वळण वमळते. आवण कधी उजळपणाने, तर कधी मी अांग िोरून लपत-छपत जाते. 
कधी जमून बसलेल्या झाडाांच्या र्व्याांतून गदथ होते, कधी डोक्यावरील भाांगासारखी सरळ-सपाट जाते; 
अर्वा सुपारीच्या रोपासारखी सरळत जाते. कधी खेकड्ासारखी वतरकीवतरकी सरकते. हवरणीप्रमाणे 
वोर्रते. कलाकार कधीकधी मला झाकून ठेवतो, कधी करमािी रेषा उघडी पडते. माझ्या सौंदयािी 
पवरस्फुटता सौम्य लाघवाने होते, तर कधी मीि पदराआडून पाहते, – बुरख्यािा नकाब वा लाजेिा पदर 
मागे न टाकताि पाहते, – आवण 
 
– आवण मग? मी सावजरी-गोवजरी वदसते. – अगदी सुांदर वदसते, वितोडच्या पद्जमगांधा पवद्जमनीसारखी; 
आवण रागेजले, की श्रीकृष्णाच्या पे्रमवडे्ा राधेपेक्षा मी अवधक सुांदर वदसते,– रुस्क्मणीसारखी सुांदर – मला 
आपल्याकडेि अपलक नेत्राांनी पाहत उभे रहावसेे वाटते. 
 
– आवण मग? त्यात लाजऱ्या-बुजऱ्या नववधूिे मुग्ध ववभ्रम असतात. भावनाांच्या वदव्य तरांगाांिे तुषार 
वदसतात. सांकोि असतो. रांगेल नखरा असतो, ववनय असतो. आवण त्यातील अर्थ समजण्याकवरता माझी 
र्ोडी मनधरणीही करावी लागते. ही अशी आहे तर मी, आवण माझ्या बहुढांगी, शतरांगी, मवणमय व्यस्क्तत्वािी 
छवी! 
 
– आवण मग? –‘तन्वी शामा वशखवरदशना’, अशा वणथनाशी साम्य साधणाऱ्या आवण ववधात्याने वनमाण 
केलेल्या आद्य स्त्रीरत्नाशी सुरम्य वबम्बभाव धरणाऱ्या मरू्मतमांत कलेच्या रूपात मी अक्षय उभी राहते, आवण 
तुम्हीि माझ्याकडे िवकत हवरणीसारखे पाहत उभे राहता!” अवभजात कलाकाराच्या हातून रेषाांिी रिना 
इतकी मोहक झाली पावहजे की, आपली नजर प्याद्याांवरून वफरत जाऊन सहजपणे ववजरावर कें वद्रत व्हावी. 
तुमिी अवखळती नजर अखेर प्रधान ववषयावर वखळवनू ठेवणे हेि रेषाांिे कायथ. कलाकाराने हस्ताक्षराांतील 
लयबद्धतेिा जीवनातील लयबद्धतेशी मेळ घातला पावहजे. कलाके्षत्रातील हस्ताक्षरािे महत्त्व विनी लोकाांनी 
सवांत अवधक ओळवखले होते. रेखाांवकत लयबद्धतेमुळेि विनी कलाकार हस्ताक्षर ही लवलतकला मानीत. 
विनी आवण जपानी वित्राांमधून आवण लाकडावरील खोदीव वित्राांतील आलेखाांमधून तुम्हाांला रेषाांनी लय 
वनमाण केलेली अनुभवास येईल; आवण वपकासोसारख्या वित्रकाराच्या कलाकृतींमधून रेषा वत्रवमतीिा 
भासही सूवित करतील. रेषासुद्धा अधथस्पष्ट बोलतात, मनाला मोह घावलतात, आवण रहस्य स्पष्ट 
करण्याकवरता स्वतःि रवसकाांच्या कणथपर्ी मुशावफरी करतात. रेषाांिे लावलत्य हा पौरस्त्य वित्रकलेमधील 
एक ववशषे म्हणनू साांगता येईल. कलाकृतीत उत्तम लय साधलेली असली, तर तीमधून मधुर नादही ऐकू 
येतो. आवण तीत वनमाण झालेली गवतमानता स्वैर पण तालबद्ध गतीने वळसे घेत अवविती वाहू लागते. 
 
जरडताची लावणी 
वाटीव कलावस्तंूची अळपणी 
 
वनसगात वदसणाऱ्या वकत्येक वस्तू आपण कलाकृतीमधून हेतुपुरस्सर वगळीत असतो. वनसगातील ववसांवादी 
वस्तूांिी सांगती लाववतो; आवण त्याांिी गट्टी जमली की, कलाकृतीमधील वाढप मनाला पोहोिते. प्रख्यात 
िवरत्रकार वलटन स्रॅिी ह्याच्या भाषेने साांगायिे, तर ‘मीठ, वमरिी, आांब्याच्या फोडी ह्या वस्तू नुसत्या एकत्र 
ठेवनू लोणिे तयार होत नाही, त्यािे मधुर मेलन व्हाव ेलागते.’ कलाकृती एकवजनसी व्हावी लागते. वतला 
जवडतािी लावणी, वहऱ्या-मोत्याांिी वारासारी वा शोवभवांत रिना म्हटले, तर त्यात वावगे काय होणार? 
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कारण ‘लावणी’ ह्या शब्दािा अर्थि मुळी ‘व्यवस्स्र्त बैजवार माांडणी अर्वा कलावस्तूांिी सुभग रिना’ असाि 
आपण करतो ना? 
 
कलाकृती ही मानवाने तयार केलेली सौंदयाकृती असते. वतिा व्यावहावरक उपयोग शून्य असतो. आग्रा 
येर्ील ताजमहाल, वदल्लीिा कुतुबवमनार, वरेूळिे कैलास लेणे, घारापुरी येर्ील वशल्प ह्याांत सांगीत आहे, 
लय आहे, तोल आहे, प्रमाणसौष्ठव आहे, आवण व्यस्क्तत्वािे सौंदयथही आहे. ह्या सवथ मूळ कलातत्त्वाांिा ह्या 
कलाकृतींमधून एक कां द बनला आहे. सृष्टीत सापडणारे वकतीतरी सौंदयथ ह्याांत साठववले आहे. अगदी 
अप्रवतरूप कलाकृतीमध्येदेखील तुम्हाांला वनसगािा काहीतरी अांश सापडेल, आवण कलाकारािे 
वनसगावरील वनस्सीम पे्रम कलाकृतीत प्रवतचबवबत झालेले वदसेल. कलाकार आपल्या कामवगरीतील 
कौशल्याने वनसगातील सौंदयावर मानवी जीवनािे कलम बाांवधतो; आवण त्याला जी गोड सुमधुर फळे येतात, 
सुप्रभ पोवळी िोखळपणे झळकतात, त्याांनाि आपण अवभजात कलाकृती म्हणतो ना? 
 
मांगळवढे्यािे गावकुसू कोसळले, त्या वळेी शकेडो लोकाांबरोबर िोखोबाही कुसवाच्या भाराखाली विरडून 
गेला. िोखोबाच्या अांगावर दगडमातीिा वढगारा आला. पण िोखोबािे पे्रत ओळखून काढण्यािी पांिाईत 
पडली नाही. मृत्यू आल्यानांतरसुद्धा त्याच्या अस्र्ींतून ववट् ठलनामािा गजर ऐकू येत होता. वनसगाच्या 
वदलखुलास पे्रमात तुम्ही असे सापडलात, की तुमच्याही कलाकृतींमधून तुमच्या व्यस्क्तत्वािा गजर 
रवसकाांना असाि ऐकू येईल. रवसकाांिी खुली दादही वमळेल. 
 
रिरतजापलीकडें रनसगभ 
रनसगभ–शंृगािाचा नवा थाटमाट 
 
जॉन कॉन्स्टेबल ् (१७७६ – १८३७) हा एक वव्ववख्यात इांग्रज वनसगथवित्रकार मावनला जातो. त्याच्या 
कलाकृतींमधून मूळ वित्रववषयािी रूपरेषाही स्पष्ट वदसत नाही. त्यािा समकालीन वित्रकार टनथर ह्याच्या 
कलाकृतींमधून तर वित्रववषय धुक्यात चकवा सूयथप्रकाशाच्या सूविभेद्य झगझगाटात गदथ झालेला वदसतो. 
‘रांगीत वाफेने रांगववलेली हवतेील स्वप्नाांिी सुांदर दृश्ये,’ असे त्याच्या वित्राांिे वणथन वित्रकार कॉन्स्टेबलने 
केले आहे. टनथरला प्रकाशािे मनस्वी वडे. त्यािे वणथन जॉन रस्स्कन ने (१८१९ – १९००) मोठ्या मार्ममकपणे 
केले आहे. टनथरच्या मृत्यूनांतर अकादेमीच्या चभतीवर हमखास वदसणाऱ्या त्याच्या कलाकृती आढळल्या 
नाहीत; ते पाहून ह्या रसज्ञ कलासमीक्षकाने आपल्या ‘मॉडनथ पेंटसथ’ ह्या पुस्तकात असे उद्जगार कावढले आहेत 
: “लक्षावधी कोवहनूरही देणार नाहीत, असा लक्ख प्रकाशगोल अकादेमीच्या चभतींवरून कायमिा अस्तमानी 
गेला आहे.” धुरांधर नजरेिा, प्रकाशवित्रणकलेिा वबरुदाइत अनॅ सेल ॲडॅम्् ह्याच्या कलाकृतीमधील 
वनसगथशृांगारािी धाटणी आवण शृांगारािा र्ाटमाट दोन्ही आत्मलक्षी आहेत. म्हणून दोन्ही खास अॅन सेल 
ॲडॅम्् िी आहेत. आज तो मशहूर आहे, तो आपल्या प्रकाशवित्राांतून त्याने घडववलेल्या वा वनमाण केलेल्या 
नव्या वनसगथसौंदयाकवरताि, हे ववसरून िालणार नाही. वास्तववादी वित्रण आवण भावनात्म वित्रण ह्याांतील 
फरक ववदारकपणे दाखववण्यात तो सांपूणथपणे यशस्वी झाला असून हे महत्त्वपूणथ कायथ इतक्या हुशारीने अन्य 
कोणाही कलाकाराने केलेले नाही. मदानी ऐटीिा व ववशाल तोलदारीिा योशमाईट येर्ील रानटी वनसगथ, 
सैराट ववहार करणारा मोकाट वनसगथ, –त्यातील बेतालपणा काबूत आणून त्याने कायमिा लयबद्ध करून 
ठेववला आहे. त्याच्या झकाकणाऱ्या वनसगथनगरीतील वाढत्या रोशनीमधील बढती झगमग तुम्हाांला प्रत्यक्षि 
अनुभवावी लागेल; आवण तो अनुभव जगावगेळा असेल. त्याच्या वनसगथवित्रणातून इवतहास गोवलेला नसेल. 
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वित्रणात सामावजक इवतवृत्त नसेल. साच्या कलाकृती वनमथनुष्य असतील. प्रापांविक जीवनातील काळािी 
टकटक येरे् कायम बांद पडलेली असेल. 
 
जगावेगळा अनुभव 
 
तेर्ील जीववत तुम्हाांला जगाव ेलागेल, तेर्ील हवा खावी लागेल, वारा प्यावा लागेल; तेर्ील सूयथप्रकाशाने 
शरीर रापून घ्याव ेलागेल. ह्या िमकदार सृष्टीत एकदा तुमिा प्रवशे झाला, की तेर्ील सारा अपूवथ वनसगथ 
िोहोकडून, खालून-वरून, अष्टवदशाांनी तुमच्या भोवताली फेर धरील. सभोवतालिी जमीन व तीवरील 
आकाश ह्याांिी ववशालता तुम्हाांला व्यापून टाकील. त्यात गोवलेला तपशील िपखल बसलेला व देखणेपणात 
ववरष्ठ दज्यािा असेल. तेरे् अगदी सूक्ष्मात सूक्ष्म व नजरेला न वदसण्याइतके बारीक तुमच्या डोळाभर वदसेल. 
सवथत्र पुरेपूर सुांदरता असेल. गूढतेमधील रमणीयता असेल. सारी दुवनया मयासुराच्या जादुवगरीने खास-
खास भारलेली असून नायच्छटाकार वदवाकराांच्या भाषेत तीतील ‘वमस्स्टक’पणा ओतप्रोत भरून ओसांडत 
असेल. योशमाईटच्या ह्या रानटी वनसगाकवरता ह्या कलाकाराने तेरे् येणाऱ्या लाखो यावत्रकाांकवरता 
वव्ास, वनष्ठा व पे्रम हे सवथ आपल्या कलाकृतींमधून अमाप पैदा करून ठेववले आहे,– पाांवर्क वनवभन्न होतो. 
 
दुबळा रनसगभ – 
 
कलाकृती म्हणजे वनसगातून वनमाण झालेली सौंदयािी नवी दुवनया वनसगथ कलाकृतीत अवतरतो तो पुरा 
नवखा होऊन! वनसगथसौंदयथ आवण लवलतकलाकृतीमधील सौंदयथ ह्याांपकैी लवलतकलाकृतीमधील सौंदयथ 
श्रेष्ठ दज्यािे असते, असे मावनले जाते ते ह्याि अर्ाने की, वनसगथसौंदयातील ितैन्य आवण नववनर्ममती ह्याांिी 
व्याप्ती लहान असते. मानवी कलाकृती नविैतन्य सव े घेऊनि जन्मास येते. ते ितैन्य वकत्येक पटींनी 
धगधगीत असते आवण वनर्ममती सांपूणथपणे नवाळलेली असते. कलाकारािे मनही नव्याने जन्म घेते आवण 
कलाकृतीमधील दृश्य घटनाही नव्याि असतात. त्याांपैकी पूवी काहीि अस्स्तत्वात नसते. म्हणनूि 
सृवष्टसौंदयािा भावनात्मक दजा खालच्या पातळीवर असतो. नाही तरी वनसगातील सौंदयथ काय, अर्वा 
कलाकृतीमधील सौंदयथ काय, ते कसे आहे, ह्यापेक्षा ते कसे वदसते, हेि महत्त्वािे नाही का? मानवी 
कलाकृतीत तर कलाकाराच्या मनािी वनशाणी असते. ते सौंदयथ आपल्या मनाच्या अवधक जवळ जाते. तेरे् 
वबलगून झोंबनू राहते. ते सौंदयथ भावरूप बनते व भाव सौंदयथरूप बनतात, म्हणूनि असे सौंदयथ वरच्या 
पायरीवरिे असते, सौंदयथववतान नभाहून भव्य असते. 
 
– ऋतु – चक्राच्या फेऱ्यात 
 
आणखी एका दृष्टीने वनसगथसौंदयथ दुबळे ठरते. वनसगातील सौंदयथ वळेीअवळेी अर्वा हुकमी वनमाण होत 
नाही; ते ऋतुिक्राच्या फेऱ्यात सापडलेले असते. हे सृष्टीिे कववतक वनयमाांनी जखडलेले राहते, हे ध्यानी 
धवरले पावहजे. ह्याउलट कलाकृतीमधील सौंदयथ कलामाध्यमातून कलाकृतीला कायमिे जखडून ठेववलेले 
वदसेल. हे कलाकृतीिे खास वैवशष्य म्हणून आवजूथन साांगता येईल. वित्रकार टनथरच्या कलाकृतीमधील 
सूयास्त पहा : सांवध-प्रकाशािे लासेपण कायम वटकते. मावळण्याकवरता वदवस खाली सरकत असल्यािे 
वाटते, पण रात्रीिा प्रारांभ कधीि होत नाही. सूयथ मावळति राहतो. त्यािे डोळे कधी पूणथपणे वमटत नाहीत! 
कलाकृतींना ऋतुवनयम माहीत नसतात. 
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कलाकार केवळ आपल्या कलाकृतीमधूनि नवा वनसगथ उभा कवरतो असे नव्हे, तर प्रत्यक्ष 
वनसगथसृष्टीतदेखील कलाकृती उभी करतो. क्लोद माने ह्या वित्रकाराच्या घराबाहेर एक बाग होती, आवण 
तेि त्यािे कलागृह होते. ह्या वठकाणी वविारपूवथक केलेल्या वृक्षाांच्या रिनेतून वहरव्या, वपवळ्या, काळ्या 
झाडाांच्या मनोऱ्याांतून अांतरािा भास होई, आवण यर्ातथ्य वित्रणािी पुरेपूर कल्पना येई. दूरवर पसरलेल्या 
अांतरामधूनि जागेिा भास वनमाण होऊन वनसगथि कलाकृतीप्रमाणे भासे! 
 
रनसगाची चाचेरगिी! 
 
कलाकृतीमधील ही मानववनर्ममत वनसगािी दुवनया पाहून, वनसगथ स्वतःि मतलबी बनून आपल्या भक्ताशी 
गैरवव्ास साधीत असावा, असा कधीकधी पक्का दाट सांशय येतो. काळकते पराांजपे ह्याांिे वक्तृत्व ज्याांनी 
ऐवकले असेल, त्याांच्या मनात येऊन गेले असेल, की गदथ वनश्रीच्या गाभाऱ्यातून वाहणाऱ्या पाण्यािी 
खळखळ, िढ-उतार, प्रवाहािा जोष आवण प्रवाहाने घेतलेले िमत्कृवतजन्य वळसे हे सारे सौंदयथ वनसगाने 
वशवरामपांताांच्या अमोघ वक्तृत्वातून िोरूनि आपला सांसार र्ाटलेला असावा! दुसराही एक वविार मनात 
येऊन जातो की, वनसगातील लतापल्लवाांनी त्याांच्या अांगातील लयबद्ध हेलकाव ेआवण नाजूक, खुबसुरत, 
हळुवार हरकती, खटके, मुरक्या हे सवथ काही लता मांगेशकर ह्याांच्या सुराांतून अगदी हेरून-िोरून वटपले 
असले पावहजे. कण्व ऋषींच्या आश्रमातील हवरणशावकाांनी आपल्या मुग्ध कटाक्षलीला शकुां तलेच्या सांगतीत 
राहून वतच्या डोळ्याांतून तर िोरल्या नसतील? ऑस्कर वाइल्ड एकदा म्हणाला, “वित्रकार स्व्हसलरने प्रर्म 
आपल्या वित्राांतून धुकां  वनमाण केलां . त्यापूवी लां डन शहरात धुकां  होतांि कुठां?” 
 
रनसगभ हेच नवरनर्तमतीचे स्फुिण 
 
वनसगातील सौंदयथ वस्तुवनष्ठ मावनले, तरी ह्या वस्तुवनष्ठ सौंदयािा उन्मेषशाली आववष्कार कलाकृतीमधून 
अनांत रूपाांनी होत असतो. तुमिे वप्रय प्रवतमान तुम्हाांला वनसगाति भेटेल. तुम्हाांला हवीशी वाटणारी 
रुबाबदार शलैी येरे्ि सापडेल. रिनािातुयाच्या वनयमाांिी वनर्ममती वनसगाति होते. त्याांिेही वशक्षण येरे्ि 
घेऊन त्याांच्या पायावर तुम्हाांला आपल्या कलाकृतीिे सफाईदार बाांधकाम उभे कवरता येईल. 
मात्र प्रत्येक ववदग्ध कलाकृती स्वतःच्याि वनयमाांनी बाांवधली जाते, हे सत्य अबावधत राहते. रें ि वशल्पकार 
ओग्यसू्त रोदँ (१८४०–१९१७) तुम्हाांला आवजूथन साांगत आहे की, एकदा तुम्ही वनसगाच्या सख्यात गेलात, 
की त्यािे मनोगत तुम्हाांला कळू लागेल, आवण नववनर्ममतीच्या मागावरील तुमिी ही प्रगती अव्याहत िालूि 
राहील. ‘अनांतहस्तें कमलावरानें’ उधळलेली ही दौलत झेलण्याकवरता तुम्हीि म्हणाल की, ववधीने का नाही 
कर मज बरे शांभर वदले’? वशल्पकार, वित्रकार, प्रकाशवित्रकार अर्वा कोणत्याही कलामाध्यमातून 
नववनर्ममती करणारा कलाकार असो, त्याला नववनर्ममतीिे स्फुरण वमळते, ते वनसगातूनियेरे्ि त्याला सत्य, 
वशव आवण सुांदर असे परमे्रािे हृद्य दशथन घडते. 
 
रत्रगुणाचंी करुनी मूस । आतं ओरतला ्ह्मिस 
 
कलाकार हा कसबी सोनार आहे. सत्, वित् व आनांद ह्या वत्रगुणाांिी मसू तयार करून, तीत व्यस्क्तत्वािा 
रस ओतून तो अवभजात कलेिी मूती वनमाण करतो. ह्या कलाकृतीिा चपड सत्यावर आधावरत असतो. मनावर 
होणारा त्यािा पवरणाम मांगलकारक असतो. आवण कलाकृती मरू्मतरूपाने आपादमस्तक मनोहर असते. सत्य 
हेि सौंदयथ आहे, आवण त्यािीि पूजा कलेच्या गाभाऱ्यात केली जाते. आवण आपले अांतःकरण, 
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आजानवकृ्षावर मोहर बहरावा, त्याप्रमाणे मोहरून जाते. अांतःकरणात आनांदाच्या लहरी पसरून 
पुनःप्रत्ययािा आनांद वोल्हावतो. वसाांडतो. 
 
कलेचे बाह्य स्वरूप शाश्वत नसते – 
 
सवथ कलाके्षत्रात आवण आता प्रकाशवित्रणकलेच्याही के्षत्रात नव्याजुन्यािे सडकून वाद झाले, वाद िालूही 
आहेत; फड्ा वनवडुांगासारखे माजत आहेत. कलाकाराने नव्याजुन्यािे नाते काय स्वरूपािे आहे, हे ध्यानी 
घेतले पावहजे. नव्याजुन्यािी खणाखणी झाली, तरी ती कलेच्या हेतूववषयी आवण कलेच्या बाह्य वषेाबाबत 
होते. भौवतक शासे्त्र, ताांवत्रक प्रगती, समकालीन पवरस्स्र्ती व वविारसरणी, बौवद्धक गरज, कलाकारािे 
सामावजक आवण कलाववषयक तत्त्वज्ञान, व्यस्क्तगत अपेक्षा व आवडी-वनवडी ह्याांत तफावत पडली, की 
कलाकृतीिी रूपसांपदा आपादमस्तक बदलते, कलेच्या बाह्य स्वरूपात ववके्षप आढळतो. 
 
कलाकारािे मनोभाव पवरवतथनशील नसले, तरी मनोवृत्ती पवरवतथनशील असते. मनोवृत्ती बदलली की, 
कलाकृतीिे बाह्यस्वरूप बदलते. ह्यािे उत्तम उदाहरण म्हणजे तुकोबारायािे कववत्व. सुरुवातीस कववत्व 
म्हणजे देवािा िमत्कार असे तो मानी. नांतर वनमथळ भाव हे कववत्वािे साधन बनले, आवण अखेरीस व्यस्क्तगत 
अनुभतूी हाि कववत्वािा दावगना ठरला. आवण अखेरपयिंत हा कवी व्यस्क्तवनष्ठि रावहला. परतत्त्वािा स्पशथ 
झालेले तुकोबािे जीवन त्याच्या काव्यात प्रवतचबवबत झाले आहे. प्रकाशवित्रकार अनॅ सेल अॅडॅम्् ह्यािी 
प्रकाशविते्र पहा, तुम्हीही ह्याि वनष्कषाला याल. सांगीत, वशल्प, वित्र, नाय व नृत्य ह्या कलाांच्या 
घराघराांतून असे आठिारािे प्रसांग िारी ठाव िाललेलेि असतात. ही झुांज बदलत्या काळाबरोबर असते; 
आवण ती अशीि िालू राहणार. 
 
 
 
 
– कलातत्त्वे शाश्वत असतात. 
 
मानवाच्या स्वभाववैवित्र्याशी झगडत असताना, कलेिे अांवतम ध्येय वारांवार बदलत असताना कला आपल्या 
मूळ तत्त्वाांपासून तसूभरही ढळलेली नाही. साांस्कृवतक सुधारणेच्या प्रभातकाळी, मध्यान्ही वा सायांकाळी ती 
होती, तशीि ती आजही आहेत; त्याांतील वत्रगुणत्व अक्षय आहे, अढळ आहे. खोडसाळपणाने त्यावर कोणी 
विखलफेक केली, तर त्यात विखलफेक करणाऱ्यािीि नामुष्की आहे. ह्या सनातन तत्त्वाांिी जपणूक करून 
कलाकाराला ती वतनदारी इमाने इतबारे िालवावी लागते. ह्याबरोबरि कलावस्तूिे बाह्याांग न आवडणे 
हीि ‘सत्य रसज्ञवृत्ती आहे’ हे बोल मनी अगदी खोलवर रूजवनू ठेवाव ेलागतात. 
 
भावनात्मक घटक 
 
आपले श्रेष्ठत्व ज्याांनी दीघथकाल वटकवनू धवरले आहे, असे कलाकृतीमधील विरांतन स्वरूपािे घटक तरी 
कोणते? औवित्याच्या कोंदणात बसववलेले आकारसौंदयथ, प्रमाणसौष्ठव, लय, तोल, मादथव, 
छायाप्रकाशातील उत्कट वैधम्यथ, तेजस्स्वता, त्याांच्या ववतरणातील मधुर सांगती, अनांतत्व आवण कलाकारािी 
अस्स्मता हे सवथ कलागुण आपली ऊजथस्वल एकात्मता राखून अांगाांवगभावाने परस्पराांमधून वनतळ अशा 
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कलाकृतीत ववकवसत होतात. आवण ह्या कलाकृतीला प्रवतभा, व्युत्पन्नता पवरश्रम व उत्कट भावनात्मकता वा 
अांतःकरणािे उभड हे कारणीभतू असतात. पण छायाप्रकाशाच्या उत्कट वैधम्यातून एकात्मता कशी सांभवते, 
असा प्रश्न वविारण्यासारखा आहे. छायाप्रकाशाच्या वणथभेदातील तीव्रतेमुळे कलाकृतीत सांगती येते का? 
अवतशुभ्रच्छटाांच्या वनकट सावन्नध्यात गदथ कृष्णच्छटाांिी जाणीवपूवथक योजना केली, की शुभ्रच्छटाांना उठाव 
वमळतो, दृष्टी एकटक लागण्यास मदत होते, आवण मनावर होणारा पवरणाम सुसांवादी असतो. प्रकाशच्छटाांिी 
अतीव शुभ्रता आवण गदथ नीलता एकमेकाांच्या समीप आली, की त्या वठकाणी पे्रक्षकाांिे अवधान वखळून राहते 
आवण वित्त आकृष्ट होते, एकाग्र होते. शुभ्रच्छटाांना उठाव वमळाला, की त्याांिी जोरदार खुलावट होते, आवण 
उज्ज्वल नैसर्मगक प्रवतभेतून काय वनमाण होत नाही? कावलदासाच्या कववमनाला शकुां तलेिे मुग्ध तारुण्य 
जरठ ऋषींच्या पा्थभमूीवर अवधक आकषथक, अवधक शोभायमान वदसले असेल, कुजबुजत्या पानाांनी 
वढेल्यामुळे मेहरपलेल्या िाफेकळीिी शोभा अपूवथ वाटली असली, तर नवल ते काय? मथॅ्यू आनोल्डने 
वलवहले आहे की, सोहराबिे पे्रत रेताडावर पडले होते, तरीही ते मनोहरि वदसत होते! 
 
कलाकाराच्या लावलत्यवृत्तीमधून कलाकृतीत सादर होणारी ही अपवरहायथ कलामूल्ये अर्वा हे भावनात्मक 
घटक सहज-सफाईने कलाकृतीिी गढी हस्तगत करून आपल्या भावदशथनाने तीवर स्वावमत्व गाजव ू
लागतात. ह्या वतनदारीशी प्रामावणक राहून नवीनाला गैरसांभाववत न मावनता िाांगली नाांदणूक वदली पावहजे. 
नवीन कलामाध्यमािा हा सांभतृ स्नेह अत्यादरपूवथक, अती सांभ्रमे स्वीकारण्यास अवभजात कलाकाराने बाहू 
उांि उभारून सदैव सज्ज असले पावहजे. 
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७. कलेतील अरभजातता 
 

अरभजात कलाकृतीिे वणथन करण्यास वदेालाही अडिण पडावी, असे वत्रगुणात्म िह्माांड कलाकृतीत 
साठववलेले आहे. वनरुपम आभा लाभलेल्या अशा अवभजात कलाकृतीमधील विरांतन स्वरूपािी जाणीव 
कलाकाराला झाली नाही, म्हणजे तो फक्त कलाकृतीच्या सुघट शरीरािे वळण तेवढे कलाकृतीत 
साधण्यािा प्रयत्न कवरतो. तीतील मौवलक गुण मायावी काांिनमृगाप्रमाणे हाती लागत नाही. वित्रकार िाक 
ह्याने ह्याि अर्ािे एक वाक्य वलवहले आहे, “अवभजात कलाकृतीत आढळणारा विरांतन स्वरूपािा गुण 
कोणता, हे ववशद करून साांगता येत नाही. तरी तो श्लाघ्य असा गुण कलाकृतीत बे-पत्ता असला, म्हणजे 
मात्र हमखास कळतो.” ही कश्मलता तत्काळ ध्यानी येते. 
 
“आमिे बाबा घरी नसले, की घर उजाड वदसते. वित्तात उदासीनता भरते. शोकास्त्मका गळी उतरते. 
इतराांना ह्यािी कल्पना कशी यावी? ते अनुभववलेि पावहजे.” िाली िॅपवलनच्या गैरहजेरीिा उल्लखे 
कवरताना वरील उद्जगार िालीच्या विरांवजवाांनी कावढलेले आहेत. त्याांच्या सहवासात वमळणारा मनसोक्त 
आनांद आवण त्याांच्या वदलखुलास व्यस्क्तत्वािी साक्ष ह्याांहून दुसरे कोणते शब्द देतील? लोकमान्य मांडालेस 
गेले आवण राजकीय जीवनात शुकशुकाट झाल्यािे लोकाांच्या ध्यानी आले. हवरभाऊ आपटे म्हणजे त्याांच्या 
वमत्रमांडळींिी रांगदेवता. ते गावावशवाला गेले, की त्याांच्या पे्रमळ सुहृदाांिे जीवन हमखास केववलवाणे होई, 
जीवन सुनाट वाटे! 
 
गौडबंगाली स्वरूप – 
अरभजात कलाकृतीमधील मोरहनी 
 
देखण्या सौंदयातील हा मुग्धपणा एकदम मनात भरतो, तो नक्की कशामुळे, हे साांगता येत नाही. घटकाभर 
हा विरांतन स्वरूपािा गुण कलाकृतींमधून काढून घ्या, कलाकृतींच्या माना तत्क्षणी लटक्या पडतील. आवण 
कोणता गुण तुमच्या मनाला भरुळ पाडतो, कलाकृतीिी कूस उजववणारे असे त्यात काय असते, कोणत्या 
गुणाच्या वजवावर कलाकार वबनघोर असतो? – हेही साांगता येत नाही. 
 
– ग्यानबाची मेख 
 
कलाकृतीमध्ये ‘ते’ सावळे सामथ्यथ नसले, ती ‘अवनवथिनीय जादुवगरी’ नसली, ती ‘हुांकार देणारी’ रत्नखवित 
‘लावण्यमयी छाया’ कलाकृतीमधून वजा घातली, की कलाकृती वठलेल्या वृक्षाप्रमाणे उजाड वदसते. 
म्हणूनि म्हणतात की, कलाकृतीिे हे गौडबांगाली स्वरूप म्हणजे मुदलाति एक ‘ग्यानबािी मेख’ आहे. 
“अवभजात कलाकृतीमधील ह्या मोवहनीिे वणथन करणारी एखादी व्याख्या करणे हे वाऱ्यािी मोट 
बाांधण्याइतकेि दुस्तर आहे,” असे साांगनू इमसथनने तर आपणाांस वनरुत्तरि केले आहे. मग ही अवखळा कोण 
कशी दूर करणार? 
 
 
 
 
‘िमणीयाथभप्ररतपादकुः शब्दुः काव्यम्’ 
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कलाकृतीमधील गुणदोषाांिी जांत्री ‘ववष्णधुमोत्तरा’त वदली आहे. रेखामाधुयथ, प्रमाण, सादृश्य, पा्थभमूीिी 
सजावट, सजीवपणा इत्यादी गुण आवण बोजड रेखा, प्रमाणभांग, अयोग्य वणथसांकर, भावनाशनू्यत्व व 
अवयवाांिे िुकीिे आलेखन इत्यादी दोष ह्याांिे वणथन त्यात आले आहे. पण कलासौंदयािे स्वरूप काय असे 
वविाराल, तर त्यािा जबाब त्यात वमळणार नाही. काव्य आवण नाय ह्याांतील गुणावगुणाांिे वणथन त्यात 
आढळेल, पण त्याांतील कलासौंदयाववषयी िौफेर वविार अर्वा त्या सांदभात केलेली खास खुलावट त्यात 
आढळणार नाही. कलाकृतीमधील जो कलागुण एखाद्या क्षणी ववशषेत्वाने प्रकट होतो, चकवा जे सौंदयािे 
अांग त्या-त्या वळेी डोळ्याांपढूुन लखलखत जाते, चकवा सौंदयातील जे आकषथण मनािी ओढ घेते, त्याच्या 
शब्दरूप वणथनाला आपण कलेिी व्याख्या समजतो. माणसातील देवपणािी साांगी म्हणजेि कववत्व, असेही 
साांवगतले जाते. अशी ववधाने नेहमीि शब्दरत्नाांनी शानदार सजववलेली असतात. पण अशा सालां कार 
वणथनाला अधथसत्यािे स्वरूप असते. मग कलासौंदयािी व्याख्या कशी करावी? त्या वकती म्हणून वलहाव्या? 
 
क्रारंतदेवतेचे स्वरूप, दुहेिी का दुटप्पी? 
 
कवववयथ भास्कर रामिांद्र ताांब ेआवण कृष्णाजी केशव दामले ऊफथ  केशवसुत ह्याांनी केलेली क्राांवतदेवतेिी वणथने 
वािा. दोघेही सौंदयाच्या वववशष्ट रूपाति मग्न होऊन सौंदयाच्या इतर कलाांसांबांधी ते अांध बनलेले वदसतात. 
भास्करराव क्राांवतदेवतेच्या प्रमाणबद्ध, नाजूक आवण शाांत स्वरूपाशी तादात्म्य पावलेले वदसतात, तर 
केशवसुत हे क्राांवतदेवतेच्या आवशेात, स्वैरपणात आवण बेभानपणात सौंदयथ शोधताना आढळतात. 
कलासौंदयािे स्वरूप वणथन करणाऱ्या व्याख्याांिा सुकाळ माांवडला जातो. त्याांतील तथ्यातथ्यतेिा वनणथय 
वकतीही सावधपणे करण्यािा वनणथय केला, तरी कोणतेही विन प्रमाण म्हणनू गृहीत कवरता येत नाही. मानवी 
ज्ञानाच्या मयादा वाढल्या, की भगूोलािी आवण इवतहासािी व्याख्यादेखील बदलते. आपल्या बुद्धीिा ओघ 
दुसऱ्या वदशलेा वळतो. कलेिे स्वरूपि जेरे् लाघवी आहे, तेरे् कलासौंदयािी व्याख्या कशी करावी? जड 
वस्तुजातामधील सौंदयथ पांिेंवद्रयाांना ओळवखता येते, पण कलावस्तू प्रत्येक वळेी सौंदयािी नवी दालने 
उघडीत असते, सौंदयाला नवनेव ेकोंब फुटतात. अांतरी त्या सौंदयािा भाव समजतो. ते नेमके हृदयाच्या 
गाभाऱ्यात जाऊन पोहोिते. पण त्या सांदभात कोणतेही ववधान करा, त्यावर होय-नव्हे होऊन कोणतेि 
ववधान वनणायक म्हणून वनष्पन्न होत नाही. स्त्रीिे सौंदयथ नाही का असेि अनेक तऱ्हाांनी आववष्कृत होत? – 
म्हणून दुहेरी का दुटप्पी? 
 
मग जे सौंदयथ केवळ मनोज्ञ आहे, त्यािी तर स्पष्टपणे कल्पनाही देता येणार नाही. आवण कलाकृतीमधील 
व्यस्क्तत्वािे सौंदयथ अर्वा भावदशथन जर पाहण्यापेक्षा अनुभववण्यािे असेल, तर सौंदयािी व्याख्या 
करण्याकवरता आरांवभलेली ििा व्यर्थि ठरेल. सौंदयथ ही एक अनुभतूी आहे. त्याकवरता तुमिे मन आत्यांवतक 
सांस्कारक्षम केले, तरि तुम मनाला सौंदयािे आवाहन झटकन पोहोिेल. शून्यात सौंदयथ वदसेल. 
 
असंुदि संुदि बनले – 
रश्रयेचे िाऊळ उघडले 
 
एका वित्रकारािी गोष्ट. व्यस्क्तवित्राकवरता वतलोत्तमेिे सांपूणथ लावण्य त्याच्या सन्मुख असतानाही ते सारे 
सौंदयथ त्याला असुांदर वाटत होते. पण क्षणाधात तो मयूरािा अांगभर वदसणारा हषथ पाहून त्यािा िेहरा 
प्रसन्नतेने डवरला. कारण जे बे-मोल जवावहर डोळ्याांनी झाकून ठेववले होते, ते दाताांनी प्रकट केले, त्याि 
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वळेी कलाकाराला ती सुांदर वदसली. सौंदयािी रेषा उमटली. मोहक मुदे्रवर रमणीयता िढली. म्हणनूि मी 
पुन्हा म्हणतो की, कलाकाराला रवसकतेिी जाणीव होते, ती अशीि अिानकपणे होते. आवण रवसकता 
त्याच्या कलाकृतीत उतरते, तीही पाय न वाजववता पडणाऱ्या िांद्रकोरीच्या िाांदण्याप्रमाणे! अलगद! 
 
कलागुणाचं्या तोलदािीत तफावत 
 
वनरवनराळ्या काळाांतील कवींनी, वित्रकाराांनी आवण प्रकाशवित्रकाराांनी आपल्या कलाकृतींत माांवडलेल्या 
कलागुणाांच्या तोलदारीत तफावत पडलेली वदसते. १९०४-मध्ये सेझानच्या कलाकृतींत कोणतेही कलागुण 
आढळले नाहीत. पण तीस वषांनांतर म्हणजे १९३४-च्या सुमारास तो जगातील सवोत्कृष्ट वित्रकार ठरला. 
सेझानच्या कलाकृती तर बदलल्या नाहीत. मग बदलले काय? फार वषांपूवी कन्फ्यवूशअस् नावािा एक 
विनी तत्त्वज्ञ होऊन गेला. त्याने काव्यािी एक व्याख्या वसद्ध केली होती. तीत आपण पाहतो, की ज्या 
काव्यगुणाांिी इशारत तींत केली होती, ते सारे वडूथज्वर्थच्या काव्यातील श्रेष्ठ गुण होते, मात्र कीट् स् च्या 
काव्यातील गुण तीत वज्यथ मावनले होते. कवी वमल्ट्न ह्याने काव्यािी व्याख्या केली. पण तीतून स्वतःच्याि 
काव्यातील गुण वगळले होते! मायकेलेन्जेलोला ज्या व्हेवनवशयन लोकाांच्या कलावैभवािी ववशषेशी आस्र्ा 
नव्हती, त्याांिेि कलावैभव सेझान ह्या वित्रकाराने आपल्या कलाकृतींत वाढवून समदृ्ध केले. आवण 
मायकेलेन्जेलोच्या ज्या कलागुणाांिी आज आपण प्रशांसा कवरतो, त्याांववषयी त्यािे त्यालाि पे्रम नव्हते. आज 
सामान्य गणल्या जाणाऱ्या पोपच्या काव्यातील रिनासौंदयाववषयी बायरन सारख्या स्वच्छांदी कवीला फार 
आसक्ती होती. कालाईलला बायरन च्या काव्यािा मोठा शोक. पण पुढे तोि म्हणू लागला की, बायरन 
म्हणजे एक वनरुपयोगी ज्वालामुखी आहे! 
 
बायरन कवीच्या लोकवप्रयतेिी वावडी अशीि हवते हेलावत होती. कधी त्याच्या काव्यािा दजा कीट्स्, शलेी 
व स्स्वन्बनथ ह्याांच्यापेक्षा कमी मावनला जाई, तर कधी त्याला वड् थज्वर्थच्या ओळीत बसववले जाई. आवण 
मरणसमयी तर त्याच्या महायशाला वतन्ही लोक धुांडाळूनदेखील कोणी समान भेटला नाही. फ्लोरेन्टाइन 
वित्रकार राफाएल (१४८३–१५२०) ह्याच्या कलाकृतींमधील ज्या गुणाांिी रवसकाांनी तारीफ केली, त्याि 
गुणाांबद्दल स्वतः राफाएलला आदर नव्हता. अगँ्र ह्या रें ि वित्रकाराने रुबने्सच्या कलेबद्दल बोलताना आस्र्ा 
तर दाखववली नाहीि, उलट वतच्याववषयी तो फार वनष्ठुरतेने बोलत असे. एकाला अनुकरणीय वाटलेले गुण 
दुसऱ्यास असे अवगुणासारखे वाटतात. विनी वित्रकाराांिी विते्र इतर देशाांतील वित्रकाराांच्यापेक्षा अवधक 
िाांगली असोत वा नसोत, कलागुणाांत ती वनदान बरोबरीिी आहेत, हे कळण्यास आपणाांस वकत्येक शतके 
लागली. 
 
आर्मर्क पवरस्स्र्तीिे पवरवतथन झाले, नवीन वैिावरक िालना वमळाली, की समाजािे अांतरांग बदलते. 
आपल्या पूवथजाांच्यापेक्षा जीवनाकडे पाहण्यािी आपली दृष्टी त्या वळेी बदललेली असते. जुनी दुवनया शाबदू 
राहत नाही. बाह्य जग बदलेल, तशी त्याला अनुसरून होणारी मनािी प्रवक्रया बदलते. जीवनािे स्वरूप 
वजतके ववववध असेल, त्या प्रमाणात भावना ववववध बनतात आवण वैवित्र्यपूणथ होतात. त्याांनाि कलाकार 
वित्ररूप देतो आवण रवसक पे्रक्षक कलाकृतीमध्ये व्यक्त झालेल्या भावनाांशी आपले सांबांध जोडू लागला, 
म्हणजे कलाकृतीच्या यशािे नव े वनकष तयार होतात. जीवनववषयक तत्त्वज्ञानाबरोबरि आपल्या 
कलाववषयक दृष्टीला वगेळे वळण लागते. कलेिा आस्वाद घेण्याच्या पद्धतीत बदल होतो, कलाकृतींच्या 
मूल्यमापनािी पद्धती बदलते, ती आमलूाग्र. 
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कला व सामारजक उपयुततता 
 
कलाकृतींमधून आसमांतातील जीवनािा साकल्याने आववष्कार करणे हा कलाकारािा एकमेव हेतू असतो हे 
एकदा मान्य केले, म्हणजे कलाकृतीिे मोजमाप कवरताना तीतील सामावजक उपयुक्ततेिा वविार मनात 
येणे अटळ ठरते. ह्याबरोबरि कलाकृतींच्या मूल्यमापनात नैवतक, धार्ममक आवण राजकीय मूल्याांिा वविार 
डोकावल्यावशवाय राहत नाही. लौवकक व्यवहारात कलाकृतींिे मूल्यमापन आर्मर्क वनयमानुसार केल्यािेही 
आपण पाहतो. जीवनाकवरता उत्पन्न झालेली कला सहेतुकि असणार; व ती सामावजक सांदभाति जोखली 
जाणार. 
 
दारिद्र्य, दैनय, कि – 
 
अवभजात कलाकृतींना कसवटी लाववताना कलाकाराच्या तांत्रािे वा माध्यमािे दावरद्र्य चकवा कलाकारािे 
दैन्य आवण त्याने केलेल्या कष्टाांिा शीण वविारात घेतला जाऊ नये. डी. ओ. वहल् च्या सुकुमार प्रकाशवित्राांिे 
अवधष्ठान त्याच्या राांगड्ा अशा प्रकाशवित्रण-माध्यमात नाही. जे. एम्. कॅमेरॉनच्या कलाकृतींिे आकषथण 
वतच्या तांत्राच्या तरबेजीत नाही. मायकेलेन्जेलोिा िवरत्रकार वलवहतो, कृतान्तकटकािी अमलपताका 
फडकू लागली होती. अांगावर सूज आलेली आवण वदठी गांजत िाललेली असताना “वयाच्या ८८-व्या वषी, 
प्रकाशाकवरता स्वतःच्या डोक्यावर जळती मेणबत्ती ठेवनू, एका हातात वछन्नी आवण दुसऱ्या हातात हातोडा 
घेऊन मायकेलेन्जेलोने दगडातून अमर काव्य वनमाण केले!” ‘मया’िा अवतार! त्याच्या अजोड कलाकृतींिे 
ऐ्यथ त्याने केलेल्या कष्टाांत नाही, आवण त्याच्या दावरद्र्यात तर नाहीि नाही. 
 
– आरण नीरतबोध 
 
काव्याला नीवतबोधािी फार आवश्यकता आहे, सावहत्यातून गांगाजळ घरोघरी पोहोिले पावहजे, असेही 
साांवगतले जाते. पण कावलदासािे मेघदूत काव्य नीवतबोधावशवायि अवभजात ठरले आहे. तसेि, कलाकार 
वतथनाने वढला असला, म्हणून काय झाले? जीन पॉल ह्या ववख्यात जमथन लेखकाने मेरी फॉस्टर वहला 
वलवहलेल्या एका पत्रात वलवहले आहे की, “पुरावणकािे प्रविन वजतके पववत्र असते वततके त्यािे आिरणही 
पववत्र असते, चकवा एखाद्या ग्रांर्ात जेवढे नीवतमत्त्व भरलेले असते, तेवढे लेखकाच्या वतथनातही असते, असे 
तू वबलकुल समजू नकोस.” कलाकृतीमधील कडू-गोड पाहताना कलाकाराांिे खाजगी जीवन आवण त्याांिा 
वछनाल वतथनक्रम वविारात घेऊन कलाकृतीिा दजा ठरववला असता, नीतीिे माप वबवलकरी कायाने 
जोखले असते, तर कलाकाराांच्या ज्या कलाकृती आज अजर ठरल्या आहेत, त्या कलाकाराांच्या 
मरणाबरोबरि खरोखर मेल्या असत्या. शलेी, बायरन, कीट्स् ह्या नावाांिी भर नुसत्या बदफैली लोकाांच्या 
यादीति पडली असती आवण व्हेलास्के्व्, रुबेन्स व गोया ह्याांिी विते्र, कैलास-लेण्यातील वशव-पावथतीिे 
वशल्प, ‘गार्ा सप्तशती’ व लावणी-वाङ मय सारे-सारे काही जप्त कराव ेलागले असते. आवण िमत्कार पहा. 
ज्या क्षणी काउन्ट टॉलस्टॉय आपल्या कलाकृतीमधून बोधामृत पाजू लागला त्याि क्षणी कलासौंदयाने 
त्याच्या लेखनातून ‘मानापमान’ नाटकातील िोराांप्रमाणे पोबारा केला; सौंदयथ ही िीज त्याच्या कलाकृतीला 
पारखी झाली. सवथ मोठी माणसे सदासवथकाळ मोठी कोठे राहतात? कलाकारािे तसेि आहे. वववधवनषेधाांिी 
बांधने कलेच्या पवरसरात मावनली जात नाहीत. सौंदयथ हे नीती-अनीतीच्या पलीकडिे आहे. हे सत्य 
विरस्र्ायी मावनले पावहजे. 
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प्रकाशाचे तलम वस्त्र अनीतीला पोिक असल्याची कोल्हेकुई 
 
नीती-अनीतीच्या कल्पनादेखील स्स्र्र आवण वनत्य-वनरपेक्ष नाहीत. मग कलाके्षत्रात तरी नीतीिा असा 
करडा अांमल प्रस्र्ावपत करण्यािा हट्ट आपण का धरावा? पण गोयासारखा धुरांधर स्पॅवनश वित्रकारही 
(१७४६–१८२८) नीतीच्या दुष्ट बांधनाांतून सुटला नव्हता. धार्ममक भावनाांिा फास त्याच्या गळ्याभोवती घट्ट 
आवळला गेला होता. जगात वनभथयपणे वावरता याव,े म्हणनू डिेस ऑफ अल्बा वहिे वववस्त्र दशतेील–‘माया 
अन क्लोद्जड्’–व्यस्क्तवित्र त्याने वस्त्रात गुांडाळून दडवनू ठेववले, आवण तलम वस्त्रावनशी रेखाटलेले अल्बािे 
दुसरे व्यस्क्तवित्र– ‘माया क्लोद्जड्’– प्रदर्मशत केले. कलाकाराला समाजािी अशी वांिना करावी लागली. 
आज प्रकाशािे तलम वस्त्र पेहरलेल्या ह्या अल्बाच्या वित्रावरील बुरखा समाजानेि दूर करून सवांना ते 
उपलब्ध करून वदले आहे. वटवशयन (१४८७–१५७६) ह्या जगप्रवसद्ध व्हेनीवशयन वित्रकाराच्या ‘व्हीनस’ ह्या 
कलाकृतीच्या, प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून केलेल्या नकला १८८१-मध्ये हाम्बुगथ येरे् अश्लील म्हणून जप्त केल्या 
होत्या, अशी अखबारामधील नोंद आहे. 
 
लारलत्याची लालसता 
 
कलाकृतींिा जन्म कलाकाराच्या लावलत्याच्या लालुिाईने होतो, म्हणून अशा अवभजात कलाकृतींिे 
मूल्यमापन कवरताना वरील अनेक क्षदु्र मूल्याांिी उपेक्षा केली पावहजे. जी मूल्ये कलाकृतीच्या वनर्ममतीशी 
वनगवडत नाहीत, ती वविारबाह्य ठरवनू सांबांवधत असलेलीि मूल्ये ग्राह्य मावनली पावहजेत. कलेिा इमला 
मजबूत होतो, तो तीतील नीवतबोधामुळे नव्हे, ववद्वतेमुळे नव्हे, पाांवडत्यामुळे नव्हे; तर तीत व्यस्क्तत्त्वािा जो 
दीप प्रज्ववलत होतो, त्यामुळेि होय. व्यस्क्त्वािी आभा. 
 
कलेची श्रेष्ठता – 
 
– स्र्लकालवनरपेक्ष असते, स्वयांवसद्ध असते. आवण तीतून वमळणाऱ्या आनांदाच्या मोजमापािे खासे रहस्य 
व्यस्क्तगत अनुभतूीवर अवलां बून असते. अवभजात कलाकृतीिे ध्यान भावनात्मक असते, आवण मोहरा 
भावनेकडे वफरलेला असतो. कलाकृतीला जे अवधष्ठान लाभलेले असते, ते सवथ मनोधमािे आवण सुखदुःखाांिे 
असते. कलाकाराला प्राप्त झालेल्या भावनात्मक अनुभवावर कलाकृतीिी गोठवण होते. बाह्य सौंदयाला न 
भलुता भ्रमर जसा कमवलनीमधील मकरांदािा आस्वाद हळुवारपणे घेतो, तसा रवसक पे्रक्षक कलाकृतीच्या 
केवळ बाह्याकारातील लय, तोल, प्रमाणसौष्ठव इत्यादी गुणाांवर लुब्ध न होता कलाकाराने घडववलेल्या 
भावदशथनानेि वडेा होतो. प्रत्यक्ष वास्तवातील अर्ािी कलाकाराला नीट ओळख पटली, तरि वास्तवातील 
खरे सत्य कलाकाराला वदसते. तसेि, कलेिा खरा आस्वाद घेणारा कलाकाराच्या पवरियािा असला, 
त्याने वापरलेल्या कलामाध्यमािी भाषा आवण त्यािे व्याकरण त्याला िाांगले अवगत असले, तरि कलाकृती 
त्याला सुबोध होऊन तो कलाकृतीमधील वविाराशी आवण तीतून व्यक्त झालेल्या भावनेशी समरस होऊ 
शकतो. एकवजवािी जडण! 
 
दोन रनश्चय 
 
पण ज्या भावनेशी आपण समरस होतो, ती कलाकारािी प्रत्यक्ष भावना असतेि, असे नाही. त्या भावनात्मक 
अनुभवाच्या सांदभात त्याला पडलेला उमज तीत स्पष्ट केलेला असतो, अर्वा त्या भावनेिी कलाकाराला 



 

 

अनुक्रम 

झालेली जाणीव तीत प्रतीत झालेली असते. तीत लाक्षवणकरीत्या प्रकट झालेल्या अवभप्रायावर आपण वविार 
करू लागतो. म्हणूनि कलाकृतीमधून वमळणारा आनांद व्यस्क्तगत असतो. प्रत्यक्ष अनुभवाशी कलाकार 
आपले इमान राखतोि, असे नाही. त्याच्या प्रकृतीच्या गरजेनुसार अनुभवाांिे पवरवतथन होते. प्रकृतीिा घाट 
कायम राहतो. प्रत्येक कलाकारािी अनुभव घेण्यािी पद्धती वगेळी असते, स्वतांत्र असते; आवण 
अनुभवदेखील कस्ल्पताने मवहरपला जातो. 
 
हा एक वनश्चय कायम झाला, की कलाकृतीमधून वदसणारी कलाकारािी स्वप्ने, त्यािे वविार, त्याच्या भावना 
आवण सहजप्रवृत्ती ह्या सवांिे स्फुरण एकि नसते, त्याांिा उगम अनेक वठकाणी असतो, अनेक वठकाणाांहून 
त्याांिे प्रवाह वनघतात, हा दुसराही वनश्चय कायम करावा लागतो. वशवाय, कलाकृतीिा आशय 
कलाकारापयिंत येऊन पोहोितो, तो काहीशा दूर अांतरावरूनि. कलाकृतीमधून तो पे्रक्षकाांच्यापयिंत सुपूदथ 
होईपयिंत त्यावर नानाववध सांस्कार होतात. त्यािी जडण-घडण होईतो कालावधीही लागतो. आवण वकत्येक 
वळेा कलाकाराच्या मजीववरुद्ध त्यािे स्वरूप बदलते, उलट-सुलट होते व रागरांगही पालटतो. 
 
कलाकाराला मात्र ह्यािा मागमूस नसतो. कलाकाराच्या मनािा गुलमोहर कलाकृतीतील छायेच्या डहाळी-
डहाळीतून डौरतो. त्याच्या कुां डवलनीिी जागृती िमकून लखलखत जातो. त्यािी यर्ार्थ कल्पना 
कलाकाराला येतेि, असे नाही. त्यातील व्यस्क्तगत वदमाख मात्र पे्रक्षकाला जाणवतो. तो व्यस्क्तगत असतो. 
पे्रक्षक कलाकृतीच्या यशोरसी पूणथ रांगून जातो. 
 
तंत्र आरण भावना ह्याचें बंधुपे्रम 
 
व्यस्क्तत्वािा भावनात्मक सौंदयथपूणथ आववष्कार म्हणजे अवभजात कलाकृती. कलाकाराने आपल्या 
व्यस्क्तत्वािे घडववलेले मनोज्ञ भावदशथन! हे भावदशथन कलाकृतीिे सवथ वव् व्यापून राहते; िाांदण्यासारखे 
बहरते. अवभजात कलाकृतीमधील तांत्र आवण भावना ह्याांच्यामधील पे्रम हे राम आवण भरत ह्याांच्या बांधुपे्रमाला 
लाजवील, असेि असते. हे प्रीतीिे शुभ्र िाांदणे अवभजात कलाकृतीवर सदैव पसरलेले राहते. केवड्ािा 
सुगांध घेऊन उमललेल्या आवण आम्ररसाहून मधुर वाटणाऱ्या अस्सल कलाकृती कलाकाराला ज्याांिी जाणीव 
झालेली आहे, अशा भावनाांनी उमाळलेल्या आवण अर्ाांग वजव्हाळ्याने ओर्ांबलेल्या असतात. 
 
मानवाच्या संदभात प्ररतमानसृिी 
 
कलाकाराच्या स्वतःच्या लौवकक भावना आवण त्यािे दैनांवदन जीवन ह्याांवर कला पोसली जाते, हे खरे नाही. 
ज्या वळेी कलाकार आपल्या व्यस्क्तववषयक भावना दूर ठेवनू सभोवतालच्या अफाट जीवसृष्टीत रस घेऊ 
लागतो, व जीवमात्राशी समरस होऊन आपल्या भावना व्यक्त कवरतो, त्याि वळेी अवभजात कलाकृती 
वनमाण होते. कलाकाराच्या मनािी खोल-खोल बारव, ववदु्यल्लतेप्रमाणे झळकून टाकणारी सहजपे्ररणेिी 
‘झलक’ ही कलाकृतीत अवकाश, काळ, स्मरण, प्रकाश, रस, गांध, करुणरस व पे्रम हे सारे घटक एकवत्रत 
आणते व त्याांना तेरे्ि ‘कण्ठलग्ना’ स्स्र्तीत सोडून देते. मानवाच्या सांदभात एक नव ेअपूवथ वव् उदयास 
येते. आवण ह्या अनोख्या जगात हे सारे घटक एकगट् ठा-एकजीव होऊन, दूर-दूर असलेल्या कवच्चत वा 
अनावमक अशा कोण्या एका काळाच्या वटेोळ्यात उत्पन्न झालेल्या कलात्मक पवरसरात, स्वातांत्र्याच्या 
बेहोशीत स्वतःि वनमाण केलेल्या वव्ात, स्वतःि नववनर्ममतीिा उन्माद अनांत काळ, वयािी बाधा न होता 
उपभोवगतात. 



 

 

अनुक्रम 

 
कलाकृवतला प्राप्त झालेली वणथच्छटा पूणथपणे, आश्चयथ करण्याइतकी अप्रवतरूप असते. ही वनस्तुल अशी 
वणथच्छटा कधी खोटे बोलत नाही. सत्य साांगते. आवण कलाकारािे सामथ्यथही प्रकट कवरते. मानवी जीवन 
आवण कलावव् ह्याांिे नाते अतूट असून ते वबम्बभावाने कलाकृतीत स्फवटकासारखे स्पष्ट वदसते. म्हणूनि 
अशी एकही कला नाही, की जीत मानवी जीवन व कलावव् ह्याांिे सांबांध वनगवडत झालेले नसतात. 
कलाकाराच्या आत्माववष्कारातील अनुभतूी मलूतः आस्त्मक स्वरूपािी असून वतिा सांबांध मनाशी व भावनाांशी 
असतो. कलाकृतीला स्वतःिे जीवन असते. आवण असे जीवन, की ज्याला पारसेपण नसते. म्हणजे असेि 
नव्हे का की, भावनेिे दुर्मभक्ष असले, तर कलाकृतीच्या िेहऱ्यावरील वहरवळ सुकून जाते; भावना खुरटल्या, 
आवण भावनेिा ओलावा आटला, म्हणजे वहरवळ वनमाल्यवत होते. मात्र सत्, वित् आवण आनांद ह्या 
वत्रवणेीसांगमात सुस्नात झालेल्या कलाकृती केवळ अमृतोपम. ॐकारात जसे सवथ वदे, तसे कलाकृतीत सत्, 
वित् आवण आनन्द सामावलेले असतात. अवभजात कलाकृतीत ही वत्रपुटी, नाद जसा नभाच्या पोटी ववरून 
जातो, तशीि ववरघळते. आवण केवळ सौंदयथिह्म कलाकृतीच्या फुली फुलारते. कलाकृतीमधून अवभपे्रत 
असणाऱ्या अर्ाशी कलाकृतीिा उगम वनगवडत असतो. साराांशरूपाने साांगावयािे म्हणजे अनुभवाच्या 
गाभ्यापयिंत घेऊन जाणारी शक्ती म्हणजेि कलाकृती. कलाकृती म्हणजे कैवल्यरसािी मेजवानी. 
ऐ्यात्मक सौंदयािी सारणी अर्वा सौंदयािा रसि! सौंदयथशृांगाराला अमृतािा अवभषेकि! 
 
एक उपयुतत शास्त्रीय उपकिण 
 
प्रकाशवित्रण-कलेला काळािा आशीवाद नव्हता. पण प्रकाशवित्रणािा पूवथरांग वकती बहारीिा आहे पहा ना. 
रें ि अकादेमीिा शास्त्र आवण लवलतकला ह्या दोन ववभागाांच्या सांयुक्त सभेत ह्या प्रवक्रयेिी खबरबखर रान्स्वा 
आरागो ह्या शास्त्रज्ञाने वदनाांक १९ ऑगस्ट १८३९ ह्या वदवशी जाहीर केली. सवथत्र आनांदी-आनांद झाला. एक 
नवा व्यवसाय, एक उपयुक्त शास्त्रीय उपकरण, नव े याांवत्रक माध्यम व एक नवा कलाववशषे सवथ काही 
आपल्या हाती आल्यासारखे कलाकाराांना वाटले. कलाकाराांच्या टोळक्यात एक वडेािी लहर पसरली, 
आवण त्याि वडेात ते हसू-नािू लागले. वडेी ओढ! परांतु आपल्या हाती नक्की काय आले, ह्यािा अांदाज कोणी 
घेतला नाही. जनमानसाच्या गभात नवी आशा आकारत होती, पण मनाला कोणी असा सवाल केला नाही 
की, ह्या नव्या आकषथणािा जीववतहेतू काय, त्यािे वैवशष्य कोणते? 
 
आश्चयािी गोष्ट अशी की, माध्यमाच्या जन्मानांतर र्ोड्ाि मवहन्याांत खगोलशास्त्रज्ञाांच्या छावणीत एफ्. 
आरागोच्या सहाध्यायाांनी वायुपुत्रािी झेप घेऊन गगनफळािी इच्छा करणाऱ्या बालकाच्या हातात ग्रहमांडळ 
खेळण्यास वदले, अांबरात समावशे न होय असा आनांद झाला. 
भ्रमणचक्राचे िापण – 
 
सूयथलोकािी आवण वाटेत भेटणाऱ्या भ्रमणिक्रािी नीट ओळख करून घेण्यािा कलाकाराांनी लगेहात सपाटा 
िालववला. वदनाांक २३ मािथ १८४०-ला जे. डब्ल्य.ू डे्रपर ह्याने न्यूयॉकथ  येरे् ‘दोगेर’-पद्धतीने नक्षत्राांिे वित्रण 
केले, िांद्रािे प्रकाशवित्र घेतले व रें ि वास्तवशास्त्रज्ञ एफ्. जाँ बना लीआँ ह्याने सूयािे –प्रकाशािे प्रकाशाने 
वित्र आरेवखले. 
– चटुल ईजेची अथात िणप्रभेच्या चमकािाची पािध 
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वशकागो येर्ील प्रकाशवित्रकाराने मेघाांत झमकणाऱ्या सौदावमनीिे क्षणवित्र – आभाळत पाांढरी िटुल 
नागीण उभी खेळून जाते वतिे सौंदयथ–१८६६-मध्ये वटपले. अलेक्झाांडर स्व्हसलरच्या स्वागतभवनात ही 
नभातील लवलव करणाऱ्या ईजेिी नािरी रुपेरी रेषा त्याने प्रदर्मशत केली, अशी मावहती वमळते. 
प्रकाशवित्रणमाध्यमाला ‘एक उपयुक्त शास्त्रीय उपकरण’ असा महनीय दजा सुखेन प्राप्त झाला. 
 
लंडनच्या जकात-नातयातून सुटका 
 
इांग्लां ड देशात “हे सूयथवकरणाांनी विते्र काढण्यािे यांत्र” केव्हा व कसे येऊन दाखल झाले, दोगेर-प्रवक्रयेिा 
प्रवशे केव्हा व कसा झाला, ह्याववषयी काही मनोरांजक दाखला श्रीमती व्हायोलेट डगलस ह्यानी एका 
पत्राद्वारे उपलब्ध करून वदला आहे. त्या वलवहतात, “माझ्या ववडलाांनी हे प्रकाशवित्रणािे यांत्र १८३९-मध्ये 
लां डनच्या जकातनाक्यातून सोडवनू घेतले. हे काम फार कष्टािे ठरले. अशा प्रकारच्या यांत्रािी 
जकातअवधकाऱ्याांना काहीि खबर नव्हती. सबब तज्ज्ञाांच्या कसून केलेल्या तपासणीनांतरि हे यांत्र 
ववडलाांच्या हाती सुखरूप येऊन पडले. 
 
साहवजकि ह्या यांत्रािा वापर माझ्या ववडलाांनी आपल्या वमत्रपवरवारात करून पावहला. दोगेरपद्धतीने 
घेतलेले कें विज येर्ील वरवनटी महाववद्यालयातील ववद्यार्ी राम-प्रहरािी न्याहरी घेत असलेले एक दृश्य 
अद्यावप माझ्या सांग्रही आहे. त्याि दृश्यात माझे वडील एका हातात घड्ाळ व दुसऱ्या हातात वबलोरी डोळा 
बांद करण्यािे ढापण घेऊन जरा बाजूला उभे असलेले वदसत आहेत. प्रकाशसांपकथ काळ सांपला, की वबलोरी 
डोळ्याला ढापण घालण्याच्या तयारीत ते उभे असल्यािे वदसतात.” ही हकीकत आजच्या वित्रकारािे 
कुतूहल खासि जागृत करील. कलाकाराांनी माध्यमावरील पे्रमातून, आपल्या अमाप उत्साहातून अवध्या 
वातावरणात ही प्रकाशवित्राांिी गोड कहाणी वलवहली. पण ह्या पूवथरांगाला अपशकुन झाला. तो याांवत्रक 
माध्यमािा काळ होता. 
 
‘प्रकाशरचत्रण ही कला आहे का? – 
 
– ह्या वादािे घोंगडे वभजत पडले, ते वकत्येक वष ेनीट वाळलेि नाही. ह्याला अनेक कारणे आहेत. ह्या 
माध्यमािे अवधष्ठान याांवत्रक आहे, माध्यमािा डोळा राक्षसी आहे, हालिाली भावशून्य आहेत, अशी भावना 
दुदैवाने कलाकाराांच्या मनात दृढ होऊन बसल्यामुळे ह्या माध्यमातील उपजत गुणाांिी ववपुलता आवण 
त्यातील अपूवाई कोणी ध्यानात घेतली नाही. प्रकाशवित्रणािे माध्यम वस्तुवनष्ठ आहे. वशवाय, 
प्रकाशवित्रणकलेकडे पाहण्यािी कलाकारािी भवूमका आवण आववष्कारपद्धती परृ्क्करणात्मक आहे. 
म्हणूनि शुद्ध कलावादी अशा सांश्लेषणात्मक कलाकृतीला श्रेष्ठ कलेिा दजा तर देत नाहीति, पण अशा 
कलाकृतींना ते वतरस्काराने याांवत्रक कारावगरी असे सांबोवधतात. ‘कलेिी गलफ न िढलेली कला’ असेही 
वतिे वणथन चनदकाांनी केले आहे. 
 
प्रकाशवित्रणकलेिे बाह्य स्वरूप अवनवश्चत आवण िांिल आहे, असाही एक ग्रह मजबूत होऊन बसलेला 
वदसतो. वित्रकलेसारख्या जुन्या वटवृक्षािा िेहरा-मोहरा सारखा बदलत असलेला पाहून वतच्या 
कलास्वरूपाकडेदेखील आपण वहीमी दृष्टीने पाहतो. अशा प्रौढ आवण पुराण्या कलेच्या स्वरूपाववषयी जर 
इतकी अवनवश्चतता आहे, तर प्रकाशवित्रणासारख्या वयाने लहान असलेल्या कलामाध्यमाच्या स्वरूपाववषयी 
मनात वकलकारी माजली, तर ववस्मय करण्यािे कारण काय? वित्रकलेतील शलैी, कलाववषयक दृवष्टकोण, 
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वित्रववषयाांिी आवड आवण वित्राांिे बाह्य स्वरूप ह्याांत कलासमीक्षकाांना वजतका फरक झालेला आढळेल, 
वततकाि आवण तशाि प्रकारिा फरक त्याांना प्रकाशवित्रणातही आढळेल. असे आहे, तर कलारवसकाांनी 
प्रकाशवित्रणाला कला म्हणून मान्यता देण्यास कुरकूर का करावी? लाखाांनी प्रकाशविते्र घेतली, पण 
नववनर्ममतीिी आस्र्ा दाखववणाऱ्या कलाकृती त्याांत शकेडा एकदेखील सापडणार नाहीत. हीि गत इतर 
सवथ कलामाध्यमाांिीही आहे ना? 
 
रचत्रकािाचाही हात यारंत्रक, – 
 
वित्रकाराच्या हातािादेखील उल्लेख शॉ एक ‘याांवत्रक माध्यम’ असाि कवरतो. कॅमेऱ्याला डोळा आहे, पण 
हात नाही, ही एकि गोष्ट ह्या माध्यमावरील याांवत्रकपणािा कलां क साफ धुऊन टाकण्यास समर्थ आहे, हे 
शॉने स्पष्ट वलवहले आहे. 
 

 
जाजृ बनाडृ शॉ. बदु्धीचा तीक्ष्ण, ववख्यात नाटककार. ववलिण वमष्कील टीकाकार. कीर्तत-लौवककाचा 
ववस्तार वकती वलहावा? वचत्रकार होण्याची तीव्र मनीषा. पण हौशी प्रकाशवचत्रकार बनला. ह्या ववषयावर 
जरबदार वलखाण केले. 

 
 
 
– आरण कवीचादेखील 
 
आस्ल्वन लँगडॉन कोबनथ ह्याच्या प्रकाशवित्राांच्या सांदभात जॉजथ बनाडथ शॉने १९०६-च्या सुमारास वलवहले आहे 
की, “प्रकाशवित्रण-माध्यमािा वनणायक गुण कोणता असेल, तर त्याला काही खास वववशष्ट कलावस्तूांिे 
आकषथण असते; व त्याांच्याि भलुावणीत प्रकाशवित्रकार गुांतून पडतो. तो काही झाले तरी वित्रकाराच्या 
एकमागी व एककल्ली याांवत्रक हाताच्या जािातून मुक्त असतो.” शॉ पुढे म्हणतो, “रांगकुां िल्याने चकवा रांगीत 
खडूने रेखाटलेल्या कलाकृतींमधूनदेखील याांवत्रकपणा आवण राकट हातािा सािेबांदपणा येतोि ना? 
पारांपवरक वृत्तीने माध्यमािे गुलाम न होता आपल्या माध्यमावर अवधराज्य िालवून कोबनथ ह्याने परांपरेच्या 
खोड्ातून स्वतःिी मुक्तता करून घेतली आहे.” वित्रकाराला आपल्या कलाकृती हाताने काढाव्या 
लागतात, म्हणून वित्रकला ही याांवत्रक आहे, असा दावा वलओनादोच्या समकालीन कलासमीक्षकाांनीही 
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माांवडला होता. अशा टीकेला वलओनादोला हात उगारून तोंड द्याव ेलागले, हे आपण वाितो. तुकारामबुवा 
आपल्या कववताांववषयी वलवहताना हातािा उल्लखे मोठ्या खुबीने करतात, ‘नव्हती हाततुके बोल, मूळ ओल 
अांतचरिी.’ प्रख्यात वित्रकार मायकेलान्जेलो वलवहतो की, ‘कलाकार वित्र काढतो ते हाताने नव्हेि, तर 
डोक्याने.’ 
 
शापाची गाढ–गूढ छाया 
 
आपल्याकडील सावहस्त्यक आवण कलासमीक्षकही ह्या प्रकाशवित्रणमाध्यमािी याांवत्रक म्हणूनि सांभावना 
कवरताना आढळतात. व वास्तववादी हुबेहुब वित्रणािे माध्यम मानतात. ममथज्ञ रवसक वशवरामपांत पराांजपे 
ह्याांनी असा सवाल टावकला आहे की, “मुरब्बी वित्रकार आपल्या कलाकृतींिी उभारणी कल्पना आवण प्रवतभा 
ह्याांच्या अनुरोधाने कवरतो. ‘प्रकाशवित्रणा’त कल्पना व प्रवतभा ह्याांिा वापर करण्यास अवकाश फारि र्ोडा 
असतो. सबब त्यावर काव्यात्मक रसग्रहण वलवहण्यािे काय प्रयोजन?” काव्यालोिनकार प्रा. द. के. 
केळकर ह्याांनी तर म्हटले आहे, “काटेकोर तपवशलासह वास्तववादी वित्रणातील दोष राहू नयेत, म्हणनू 
मूळ प्रतीवर सफाईिा हात वफरवनू आपली कारावगरी कलाकाराला दाखवावी लागते.” प्रा. ना. सी. फडके 
वलवहतात, “कादांबरी काही िवरत्र नव्हे. ते एक कलापूणथ कर्ानक आहे. त्यात कोणत्याही प्रत्यक्ष व्यक्तीिे 
‘फोटोग्राफ् स्’ िालत नाहीत.” ववद्वान कलासमीक्षक श्री. के. क्षी. वलवहतात, “वास्तववाद म्हणजे वनव्वळ 
अर्थशून्य तारतम्यववरवहत ‘फोटोग्राफी’ नव्हे.” वव. का. राजवाडे असे स्पष्टपणे साांगतात की, “हवरभाऊ 
आपयाांच्या कादांबऱ्या कां टाळवाण्या होण्यािे कारण त्याांिी वास्तववादाववषयीिी ‘फोटोसदृश’ चकवा 
‘वातासदृश’ कल्पना होय.” ज्याांच्या कीतीिी आख्या आजकाल बहुत श्रवणारूढ आहे त्या श्री. ना. पेंडसे 
ह्याांच्या लेखी आहे की, ‘माझी प्रारांभीिी वकत्येक व्यस्क्तविते्र छायालेखनापलीकडे नव्हती!’ अमेवरकन 
वित्रकार जेम्स स्व्हसलर (१८३४–१९०३) ह्याने आपल्या ‘टेन ओक्लॉक’ ह्या सुरस व्याख्यानमालेत स्पष्टपणे 
साांवगतले आहे, “वास्तववादी वित्रण करणाऱ्यास जर कलावांत म्हटले, तर प्रकाशवित्रकाराला कलाकाराांिा 
बादशहाि म्हणाव ेलागेल.” “सबब फुताग्रफीला कोणी कला म्हनू नहीं,” ते केवळ वास्तववादी वित्रणािे 
एक याांवत्रक माध्यम आहे, हाि वनष्कषथ वनघतो ना? प्रकाशवित्रणावशवाय इतर माध्यमाांतील नववनर्ममतीच्या 
सामथ्याववषयी गैरवव्ास व्यक्त केला जात नाही, मग केवळ प्रकाशवित्रणकला-माध्यमि ह्याला अपवाद 
का ठराव?े पण अपवादािा तोडर वपटला गेला खरा! 
 
ह्या माध्यमाला हा एक शापि आहे. कलासमीक्षकाांच्या मनात ह्या माध्यमाववषयी ते याांवत्रक आहे, असा 
पूवथग्रहािा वतढा पडलेला वदसतो. प्रकाशवित्रणमाध्यमािे वैभव काय आहे, हे ओळखण्यािी इच्छा 
कलाकाराांनी धवरलीि नाही. त्याांच्या ध्यानी-मनी हेही आले नाही की, कलामाध्यमािी पारख करण्यािे 
वनकष त्या माध्यमातून वनमाण झालेल्या कलाकृतीति वनवहत असतात. वसवद्धमन्ताच्या उत्कषािा उद भव 
जसा त्याच्या स्वतःच्या शक्तीमधून असतो, त्याप्रमाणे अवभजात गुणाांिी पदैास कलाकृतीत त्या 
कलामाध्यमाच्या नैसर्मगक ठेवणीतूनि होते; कलामाध्यमाच्या प्राकृवतक बाांधणीतूनि होते. प्रकृतीसुभग ते 
हेि! 
 
पुनहा तोच प्रश्न 
 
“प्रकाशवित्रण ही कला आहे का, ही समस्या जगाच्या दृष्टीने आज सुटली असली, तरी माझ्या दृष्टीने ती २० 
वषांपूवीि सुटली आहे,” अशी ग्वाही इमोजेन कचनगहॅम ह्याने ‘कॅमेरा कॅ्रफ्ट’च्या मािथ १९३६-च्या अांकात 
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वदली आहे. ह्याि अांकात लेवबस मम् फोडथ ह्याने एक गमतीदार दावा माांवडला आहे. तो म्हणतो, “प्रवर्तयश 
वित्रकाराांच्या सांख्येपेक्षा उत्कृष्ट प्रकाशवित्रकार सांख्येने अत्यांत अल्प आहेत. ह्यािा अर्थ कलासौंदयथ याांवत्रक 
साधनाने वश होत नाही, हेि खरे!” “प्रकाशवित्रण ही एक कला आहे,’ असा वनणथय रें ि न्यायालयाने 
१८६२-मध्येि जाहीर केला होता. मात्र कलेच्या सांदभातील वनणथय न्यायालयाच्या कके्षत असावते, ह्याववषयी 
आजच्या कलाकाराला र्ोडा ववस्मयि वाटेल. खासा न्याय! ह्यात काय सांशय? 
 
नूतन प्ररक्रयेमधील अगंभूत लावण्य 
 
“दोगेर-प्रकाशवित्रणपद्धती म्हणजे वनसगथसौंदयािे वळणदार, कोरीव व तपवशलातील बारकाव्याांिी दाटणी 
असलेले आलेखन करण्यािे केवळ एक याांवत्रक साधन नव्हे, तर प्रत्यक्ष वनसगथदेवतेला नववनर्ममती करण्यािी 
आवण आपल्या नैसर्मगक सौंदयािे सूयथप्रकाशाने आलेखन करण्यािी सांधी देणारी ती एक नैसर्मगक व 
रासायवनक प्रवक्रया आहे.” अशा प्रकारे ह्या प्रवक्रयेमधील गुणसांपदेिे उद्जगान करून दोगेर ह्या सांशोधकाने 
आपले वाांवछत ह्या माध्यमाच्या जन्मवदवशी कावढलेल्या जाहीर पत्रकात स्पष्ट साांवगतले आहे. हे जाहीर पत्रक 
इसवी सन १८३९-मध्ये प्रवसद्ध झाले. ह्या श्रेष्ठ कलाकार-सांशोधकाच्या मनातील धुके छायाप्रकाशाने अांवकत 
केल्यामुळे आज सत्यसृष्टीत तांतोतांत उतरले आहे. आवण एका शतकाच्या अवधीनांतर ही साठा-उत्तरािी 
कहाणी पािा-उत्तरी सुफळ सांपूणथ झाली. पण काय झाले म्हणोन वलहावे? माध्यमाला मातब्बरी नक्षा प्राप्त 
झाला म्हणून वलहू? एक ववधान सावधपणे कवरता येईल की, ही कला जी समाजाच्या पायर्णीपावतेो जाऊन 
पोहोिली, त्यािे श्रेय दोगेर ह्यािेि आहे. दैवागळा दोगेर! 
 

 
चाांदीच्या पत्र्यावरील रुपेरी आलेखन करण्याच्या प्रवकयेशी दोगेर ह्याचे नाव वनगवडत असले, तरी हा शोध 
त्याचा नवहे. त्याने ही प्रवक्रया चालीस लावली, लोकवप्रय केली, स्वतःची केली आवण अखर शवेटी त्याचीच 
झाली. 

 
कलेची प्रतािणा 
 
प्रकाशवित्रण ही कला आहे का? असा प्रश्न वविारण्याति कलेिी प्रतारणा आहे. कला ही शब्दसांहतीि 
अस्स्तत्वात नाही, असे घटकाभर मानून असे म्हणू या की, कलाकार असतात; आवण त्याांच्या कलाकृती 
असतात. अप्रवतरूप भावनेला वदव्य आकार देणारा तो कलाकार, आवण व्यस्क्तत्वािा सुसांवादी आववष्कार 
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जीत आहे ती कलाकृती. पण कलाकाराच्या जवळ रांग, शब्द, दगड चकवा प्रकाश ही कलामाध्यमे असावीि 
लागतात असे नाही. हातात कलम घेतल्यावशवाय चकवा काव्यरिना केल्यावशवाय रवसक कलाकार होता 
येते. सौंदयाच्या अमरत्वावर पे्रम करण्यास वशका, आवण नववनर्ममतीवर अखांड श्रद्धा ठेवा, तुम्हीही तपस्वी 
कलाकार बनाल. स्वतःि कलेिा अलांकार व्हाल. 
 
खिा प्रश्न असा आहे. 
 
प्रकाशवित्रण ही कला आहे का, असा प्रश्न न कवरता प्रकाशवित्रणमाध्यम हे व्यस्क्तगत आववष्कारािे माध्यम 
होऊ शकते का, असा प्रश्न करा. तोि खरा प्रश्न आहे. कलेच्या वहशबेी प्रकाशवित्रण हे व्यस्क्तगत 
आववष्कारािे माध्यम आहे, साधन नव्हे. कलाकारािे अनुभव साधनभतू असतात. दृक, स्पशथ, श्रवण ह्या 
मानवी सांवदेनाि कलेिी साधने आहेत. आवण गांमत अशी की, ज्या वळेी कलेिी साधनेि कलेिे साध्य 
बनतात, साधनािे स्वरूप पालटून त्याला साध्यािे स्वरूप प्राप्त होते, त्या वळेी कलेिा दजा अस्मानउांि 
जातो. माध्यमाला महत्त्व आहे ते ह्यामुळेि की, कलाकाराच्या मनातील अपेवक्षत अर्थ त्या माध्यमातून 
अवभव्यक्त होतो, अनाहत शब्दाांिी सुडावणी होते. 
 
 
 
 
व्यस्तप्ररतमा, – आरवष्कािाचे माध्यम 
 
माझा व्यस्क्तगत अनुभव असा आहे की, व्यस्तप्रवतमासुद्धा आववष्कारािे माध्यम होऊ शकते, अस्सल 
कलाकाराच्या हाती नववनर्ममतीिे माध्यम बनते. एकाि व्यस्तप्रवतमेवरून दीन वास्तव प्रवतमा अगदी वगेळ्या 
दोन भाववृत्ती प्रकट करू शकतात. कलाकाराने स्वतः घेतलेल्या व्यस्तप्रवतमेवरून कावढलेली 
वास्तवप्रवतमा, आवण त्याि व्यस्तप्रवतमेवरून अन्य कलाकाराने कावढलेली वास्तवप्रवतमा जाणकार 
खरीददार सहजी ओळवखतात. एडवडथ वसे्टनिी ‘शले १९२७’ ही कलाकृती महनीय म्हणून प्रवसद्ध आहे. 
त्याने घेतलेल्या व्यस्तप्रवतमेवरून त्याने स्वतः कावढलेली वास्तवप्रवतमा आवण कालान्तराने वसे्टनच्या 
विरांवजवाांनी त्याि व्यस्तप्रवतमेवरून कावढलेली वास्तवप्रवतमा अगदी वभन्न स्वरूपािी आढळेल. विरांवजवाांनी 
काढलेली वास्तव प्रवतमा ताांवत्रकदृष्या अवधक उजवी असली, तरी एडवडथ वसे्टनने कावढलेली वास्तव 
प्रवतमा भावनात्मकदृष्या वकतीतरी श्रेष्ठ दज्यािी आहे. ती मूळ कलाकाराच्या आांतवरक भावनेने झळाळत 
आहे; व्यस्क्तत्वाच्या जादुवगरीने झपाटलेली आहे. व्यस्क्तत्वािे हादथ हातातळी सुढाळपणे व्यक्त होत आहे. 
 
केवळ भावनेचा प्रभाव 
 
एकाि कलाकाराच्याही बाबतीत हा आववष्कारातील भावनेिा प्रभाव – वयपरत्व ेम्हणा, ताांवत्रक ज्ञानामुळे 
म्हणा, कलाकारािे व्यस्क्तत्व िाणाक्ष झाल्यामुळे म्हणा, कलातत्त्वात बदल झाल्यामुळे म्हणा, कलाकारािी 
नजर अवधक तीक्ष्ण झाल्यामुळे म्हणा, –कलाकार एकाि व्यस्तप्रवतमेवरून स्वतःि वनमाण केलेल्या 
वास्तवप्रवतमेिे स्वरूप स्वतःि आमलूाग्र बदलून टावकतो. हा केवळ भावनेिा प्रभाव! 
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ह्या सांदभात अॅन सेल ॲडॅम्् ने एकाि व्यस्तप्रवतमेवरून कावढलेल्या दोन वास्तवप्रवतमा, पण एक त्याने 
पूवथवयात कावढलेली व दुसरी उतारवयात कावढलेली, – दोन्ही एकाि वळेी पावहल्यात, तर तुम्हाला पवहली 
कलाकृती काहीशी भावगीताच्या िालीवर आढळेल. तीतील आववष्कारपद्धती मुलायम आवण तपशील मन 
आकर्मषत करणारा असेल. तपवशलातील सूक्ष्म बारकाव े मुलायमपणेि अलग केल्यामुळे कलाकृतीिा 
पृष्ठभाग म्हणजे एकि सलग वाण वाटेल. दुसऱ्या कलाकृतीला महाकाव्यािा घाट असेल. वणथच्छटा ववस्तृत 
व त्याांतील भांगता अखेरच्या मयादेपयिंत अस्पष्ट केल्यामुळे तपवशलािा भाग कमी होऊन कलाकृतीत वववशष्ट 
भाववृत्ती प्रकट होईल. ववववध आकाराांतून आवण छायाप्रकाशाच्या क्रमाने बदलत जाणाऱ्या सौम्य 
िढउताराांतून लयबद्धता वनमाण होऊन कलाकृतीला ध्ववनकाव्यािी गोडी प्राप्त होईल. दोन्ही कलाकृतींिा 
मनावर होणारा पवरणाम सांपूणथपणे वभन्न राहील. व्यस्तप्रवतमा एकि, पण दोन वववभन्न कलाकृती! 
वास्तवप्रवतमेवर रासायवनक वक्रया िालू असताना कलाकाराच्या भावना रसायनात वमसळल्यामुळे हा 
पवरणाम घडून येत असला पावहजे. भावनेतून नव ेतांत्र वनमाण होते ते असे. 
 
अॅन सेल ॲडॅम्् व्यस्त प्रवतमेिी तुलना सांगीतशास्त्रातील ‘सांकेतवलपी’शी करून म्हणतो की, व्यस्तप्रवतमा 
म्हणजे पदािी ‘सरगम.’ ह्या गवणताच्या आधारावर छायाप्रकाशािी स्वरमाला कलाकार नािववतो. 
व्यस्तप्रवतमेवरून वास्तवप्रवतमा तयार होत असताना कलाकारािी भावनात्मक अनुभतूी,–छायाप्रकाशाच्या 
ववतरणात त्याांच्यामधील ववरोधात, त्याांच्या वणथमूल्यात वमसळल्यामुळे अनुकूल असा फरक रासायवनक 
प्रवक्रयेत पडून ती ईस्प्सत असा पवरणाम घडवनू आवणते. कलाकृतीमधून काव्यािी नदी वाहू लागते. कधी 
सांर्, सरळ, तर कधी भरधाव, वतरकस. 
‘लाघवी सूत्रधािी दोिी नाचवी कुसिी’ 
 
कळसूत्रािी कला महाराष्रात फार प्रािीन काळापासून उमद्या स्स्र्तीत होती. तुम्ही काष्ठपुतळीिा खेवळया 
कधी पावहला आहे का? सूत्रधार कळसूत्री बाहुलीिे वनयांत्रण कवरतो. बेवदल बाहुली सजीव होते. दवचबदूांच्या 
रूपाने जशी सृष्टीच्या हृदयातून मानवता पाझरते, तद्वति कलामाध्यमाच्या नेत्रातून प्रकाशवित्रकाराच्या 
मानवतेिे सौंदयथ उतरले, म्हणजे हे याांवत्रक माध्यम व्यस्क्तगत आववष्कारािे माध्यम बनते. ज्ञानदेवाांनी 
नकळत मुक्ताबाईिे डोळे झाकले. मुक्ताबाईिे नयन सजल झाले. “दादा!” हे शब्द ओठावरून ओघळले 
आवण ज्ञानदेवाांिे हात ओले झाले. भावनाांिा गवहवर मुक्ताबाईच्या डोळ्याांतून वाहू लागला. दगडाच्या 
देवाांनाही पाझर फुटेल, असे दृश्य. तद्वत ह्या माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्याच्या वनराांजनात भावनेिी साांजवात 
तरळू लागली पावहजे. डोळ्याच्या पात्यािी उघडझाप करण्यापूवी तो द्रवला पावहजे. तो स्स्नग्ध झाला, 
म्हणजे प्रकाशवित्राांिी जीवनवले केळीच्या कोंबाप्रमाणे टवटवीत होईल. प्रातःकाळच्या दांवचबदूांहूनही ववमल 
वदसेल. 
 
मानवतेची सुगी 
 
कलाकृतीमधून बुवद्धबळािी बढाई नसली, ओढाळपणा नसला, तरी रवसक मनाला रुखरूख लागत नाही. 
तीत माणसुकी मात्र लागते. ज्या वळेी कलाकृतीत माणसूपणा आला, मानवतेिी ऊब आली, त्याि वळेी 
मानवी जीवनाला शोभा आली. “मानवतेिा मरू्मतमांत साक्षात्कार घडववण्यासाठीि मी कलम-कुिला 
वापरणार आहे. माझ्या कलाकृतींमधून फक्त मानवतेिी मोगरी मी खुलववणार आहे, मानव्यािी तरफदारी 
करणार आहे, केवळ मानवता.” हे उद्जगार आहेत वित्रकार व्हॅन गॉख ह्यािे. त्याच्या कलाकृती म्हणजे 
मानवतेिी माांडवी आहे. कलाकृती हा मानुषी दस्तऐवज आहे. म्हणनूि त्यात प्रौढता आहे. आवण प्रौढत्व 
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आहे, तसे उच्चत्वही आहे. ह्या मानवतेच्या प्रवतचबबािे आकषथण कायम स्वरूपािे असते. कलाकार आपल्या 
कलाकृतीमधून आवाहन कवरतो, ते डोळ्याांना नव्हे. त्यािे आवाहन आपल्या मनाला असते. म्हणूनि 
कलाकाराने आपल्या भावनेशी प्रामावणक रावहले पावहजे. ज्या कलाकृतीत भावदशथन नाही, ती सौंदयथववहीन 
म्हणून वनवषद्धि मावनली जाईल. अव्वल दज्यािी असलाई कला वनमथळ मानवतेच्या पोटीि जन्म घेते. ज्या 
कलाकृतीमधून ‘मानवी जीवनािे आवाहन’ तुमच्या मनाला पोहोिते, अशाि साांग-सायुध कलाकृती 
अजरामर होतात. 
 
कलाकृतीचे व्यक्ततत्व 
 
कलाकारािे व्यस्क्तत्व म्हणजे कलाकृतीच्या लावण्यािा गाभा. कस्तुरीिे रूप काळे असते, पण वतच्या पोटात 
सुगांध असतो. त्यािेि खरे मोल आहे. वनसगथवित्रणाच्या मागावरील आपला प्रवास सुरू करण्यापूवी बरोबर 
घ्यावयाच्या आवश्यक वस्तूांच्या तपवशलािी याद वित्रकार टनथर ह्याने कलमवार करून ठेववली होती, ‘आपले 
व्यस्क्तत्व न ववसरता बरोबर घ्या,’ ही शवेटिी पण अधोरेवखत नोंद आहे. कलेिे रहस्य एका वाक्यात पण 
लखलखीतपणे त्याने वलवहले आहे. कलेच्या ममथबांधातील ही ठेव कलाकाराने सतत आपल्याजवळ 
बाळवगली पावहजे. 
 
 
आरवष्कािसौंदयभ आरण आरवष्कािसामर्थयभ 
 
कलाकृतीत प्रर्म आववष्कारसामथ्यथ पावहजे, मग जीवनशक्ती पावहजे, िेतना पावहजे. वित्रववषयाच्या 
सामथ्याव्यवतवरक्त कलाकृतीत स्वयांभ ू असे सामथ्यथ असले पावहजे. म्हणजे वित्रववषयािे सामथ्यथ नव्हे, 
जीवनातून प्रवतचबवबत झालेले सामथ्यथ नव्हे, वा दैनांवदन जीवनातील हालिाल नव्हे. इांवद्रयाांना आकर्मषत 
करणाऱ्या सामथ्यावशवाय कलाकृतीिे स्वतःिे असे खास व्यस्क्तगत जीवन तीत प्रतीत व्हाव े लागते. 
आववष्कारसौंदयथ आवण आववष्कारसामथ्यथ ह्याांत मोठी दरज आहे. आववष्कारसौंदयाने इांवद्रये सुखावतात, 
आववष्कारसामथ्यात आस्त्मक बल सामावलेले असते आवण त्यापासून वमळणारा आनांद इांवद्रयातीत असतो. 
ववशषेत्वाने साांगावयािे म्हणजे कलाकृतीत ‘असले’ सावळे आस्त्मक बळ असले, म्हणजे त्याला सौंदयथ ह्या 
शब्दािी जोड वदली जात नाही, त्यािी जरूर लागत नाही. सौंदयाला स्वतःिे अस्स्तत्व नसते. 
 
सामर्थयभ-सौंदयाची रबदागी 
 
श्रीकृष्ण वनजधामाला गेल्यावर अजुथनािे पराक्रमी गाांडीव धनुष्य दुबथल ठरले, तद्वत सावळ्या सामथ्यािी 
उणीव असली, म्हणजे तांत्रािा वदमाख शापकाळात लोपलेल्या वसद्धीप्रमाणे केवळ दुबथल ठरतो. मग ह्या 
सावळ्या सामथ्यािे स्वरूप तरी काय? ह्या सावळ्या सामथ्यात शुक्रािे िाांदणे आहे, त्याच्या भोवताली 
मध्यरात्रीच्या आकाशातील गढूरम्यतेिी प्रभा आहे, ते अध्यात्मदृष्या रहस्यात्मक आहे, गूढपदार्थगर्मभत आहे 
आवण सांकेतार्थक आहे. ह्या ‘अम्रीताां’च्या पुष्कवरणीतून सहस्रधाराांिे कारांजे उडू लागले, की त्यात 
कलाकाराच्या मनोवृत्तीिे सहस्र रांग वदसू लागतात आवण त्याला खुमारीही येते. कलाकारािे अांतःकरण 
दाटून रावहलेल्या गूढावभप्रायक भावना मोहरून हा बकुलफुलाांिा पवरमल उमललेल्या कलाकृतीच्या 
परागापरागामधून दरवळत असतो. कलाकृतीच्या सामथ्यथ-सौंदयािी नवी पाकळी दर वळेी उमलते, आवण 
प्रत्येक वळेी कलाकृतीच्या वैभवात नवी भर पडते. शृांगारी सुरेखता येते माधुयी मधुरता येते. ज्ञानदेवी 
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उघडावी आवण आस्त्मक सुगांधाच्या उन्मादाने अांतःकरण धुांद व्हावे, अगदी तसाि अनुभव येतो. कलाकृतीला 
वमळालेली ही सामथ्यथ-सौंदयािी वबदागी म्हणजे एक अक्षय सांपत्ती आहे. 
 
“का भूमीचें मादभव । सागें कोंभाची लवलव” 
 
सवथ कलाकृती भारून टाकण्यािी जादू व्यस्क्तत्वाच्या सौंदयात आहे. तुम्ही कधी भस्क्तभावाने पांढरीला 
गेलात, तर िांद्रभागेच्या प्रवाहातील कोणताही धोंडा उिलून घ्या, त्यावर बाळगोपाळाांच्या विमुकल्या 
पावलाांच्या मुद्रा उमटलेल्या वदसतील. अवभजात कलाकारािी पावले त्याच्या प्रत्येक कलाकृतीवर तशीि 
उमटलेली वदसतील. व्यस्क्तत्वासवरसा कलाकृतीिा ठसा ओतला जातो. कलाकारािे व्यस्क्तत्व आवण 
त्याच्या चित्तािा आवण चितनािा आलेख अगदी स्फवटकासारखा उभा राहतो, तो कलाकार आपले वदल 
कलाकृतीत ओततो म्हणून! आवण व्यस्क्तत्वािे हे सौंदयथ कलाकृतीत आपवुलया परी असते. एक गोष्ट 
वनवश्चतपणे साांगता येते की, ज्या वळेी वनसगथ आवण मानवता ह्याांतील कलामूल्याांना कस लावनू स्वतः 
कलाकार जोहरी करू लागला, त्याि वळेी कलाकार स्वतः कलाकृतीमधून वदसू लागला. कोंभािी लवलव 
त्या मातीिा गुणि साांगते. ना? भमूीच्या मादथवािे ते विन्हि आहे ना? आवण कलाकृती म्हणजे तरी काय? 
–कलाकाराने आपल्या शरीराबाहेर काढून ठेववलेला त्याच्या काळजािा घड. म्हणनूि म्हणतात की, सांपूणथ 
कलाकृतीभर हा कलाकृतीिा गाभा पहुडलेला असतो. 
मनोमनीचा िंगीत सणंग – 
 
– कलाकार कलाकृतीत फेकून देतो. वास्तववित्रणात आपल्या मनाच्या कदथळीवरील रांग-गांध देता-घेता 
तो वमसळून देतो. ह्यािा अर्थ साकल्याने असा कवरता येईल की, व्यक्तीिी मनोवृत्ती, मनोवस्र्ा म्हणजेि 
कलाकारािे समग्र व्यस्क्तत्व. आवण कलाकार अशा व्यस्क्तत्वािा उपयोग आपल्या मानवसक आकाांक्षा पूणथ 
करण्यािे एक साधन म्हणून करीत असतो. कलाकार आपल्या व्यस्क्तत्वाने कलाकृतीिा पवरसर कसा भारून 
टावकतो, ह्यािा अनुभव घ्यावयािा असेल, तर वित्रकार स्व्हसलर ह्यािी सांवधप्रकाशातील वनसगथविते्र पहा. 
नदीच्या प्रवाहात, िांद्राच्या शाांत प्रकाशात आवण लाांबलाांब पसरलेल्या कृष्णसावल्याांमधून त्यािे जीवन 
तुम्हाांला प्रवतचबवबत झालेले वदसेल. वित्रकार कॉन्स्टेबल् च्या वनसगथ वित्राांतून तर त्यािे व्यस्क्तत्व आपणाांस 
प्रकषाने प्रतीत होतेि, पण ज्या प्रदेशातील वनसगथ त्याने आपल्या कलाकृतींमधून नव्याने वजवांत करून त्या 
प्रदेशािी जीवनकहाणी साांवगतली, त्या ‘व्हेल ऑफ डेडम्’ ह्या प्रदेशातही लोकाांना ‘कॉन्स्टेबल’् वदसू 
लागला, म्हणूनि हा प्रदेश ‘कॉन्स्टेबल् िा प्रदेश’ म्हणूनि ओळवखला जातो. व्यस्क्तत्वािा घरटा! 
 
अमेरिकेतील ‘योशमाइट’ येथील रनसगभ – 
 
– ववशषेतः कॅवलफोर्मनयाच्या ‘नॅशनल पाकथ ’मधील वनसगथ हा अॅन सेल ॲडॅम्् िा वनसगथप्रदेश म्हणनूि 
ओळवखला जातो. तेर्ील वनसगथश्री लुटण्यािी त्यािी मक्तेदारी मावनली जाते. त्याने आपल्या कलाकृतीि 
काय, पण तेर्ील उभी वनसगथसृष्टी आपल्या व्यस्क्तत्वाने मांतू्रन झपाटून टावकली आहे. म्हणूनि जॉन म्यूर 
म्हणतो की, ‘योशमाइटिा वनसगथ’ि भतू होऊन त्याच्या माध्यमाच्या दृश्यदर्मशकेत प्रकट होतो, आवण 
तेणेकरून त्यािा नववनर्ममतीिा महोदधी उांिबळून वर येतो!’ 
 
आवण त्याच्या कलाकृतींमधून ॲडॅम्् ने आववष्कृत केलेल्या वनसगथश्रीने पे्रक्षक कसे झपाटले जातात, पहा. 
१९७८-मध्ये दशलक्ष प्रवाशाांनी तेर्ील वनसगथ पावहला. लक्षावधी व्यस्तप्रवतमा घेतल्या. पण प्रत्येक प्रवाशािा 
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प्रयत्न असा वदसतो की, आपल्या कलाकृतीमधील वनसगथ अॅडॅम्् च्या कलाकृतीमधील वनसगथसौंदयाशी 
अवधक वमळता-जुळता असावा. िह्मदेवाने वनमाण केलेला वनसगथ पे्रक्षकाांना वदसति नाही. वनसगथ वदसतो, 
पण तो अनॅ सेल अॅडॅम्् िा! व्यस्क्तत्वािा प्रभाव कसा दूरगामी असतो, हे न्याहवळता तुम्हाांला केतुके कौतुक 
वाटेल! 
 
रेम्िाांटने आपली व्यस्क्तविते्र रांगववताना आपल्या पत्नीिा, कन्येिा, विरांवजवाांिा आवण स्वतःिासुद्धा प्रवतमान 
म्हणून उपयोग केला आहे. ह्या सवथ कलाकृती त्याच्या व्यस्क्तत्वाच्या बहालीने वनर्ळत असल्यामुळे 
कलाकृतींिी अांगकाांती झळकून गेली आहे. त्याांतील उतू जाणारे व्यस्क्तत्व आपणाांस झपाटून टावकते. 
त्याच्या कलाकृतींमधून नुसता प्रकाशि रांगासारखा वाहताना वदसत नाही, तर नग्न वस्त्रयाांच्या कमनीय 
आलेखनातून, त्विेखालील नसानसाांतून रक्त वाहताना वदसते, व रुवधरावभसरणाने त्विेला आलेला 
ताांबसूपणाही स्पष्ट वदसतो. आवण त्यात मानवतेिा द्रव वमसळल्यामुळे आतड्ािी साक्ष पटते. व्यस्क्तत्व 
साउमा येते. कलाकृतीिी वबशादी–वबशादी म्हणतात ना, ती हीि. 
 
 
 
साकेंरतक स्वरूप 
 
आजच्या कलाकृती आवण ईवजस्प्शयन काळातील कलाकृती ह्याांत मोठ्या झापाांिे अांतर पडले आहे. आजच्या 
कलाकृतींवरून व्यस्क्तत्वाच्या वसांतािे वारे कायम वाहत आहे. कलाकृती मानवी मनाच्या आववष्कारािे एक 
सुलभ साधन मावनले जाऊन त्यात मानवतेिे बळ शोवधले जाते, आवण कलाकृतीला कलाकाराच्या 
व्यस्क्तत्वािा स्पशथ झाला, म्हणजे तर कलाकृतीच्या जीवनहेतूिी पूतथता होते. मायकेलेन्जेलो चकवा रोदँ ह्या 
वशल्पकाराांच्या कलाकृती पहा. त्याांवर मानवतेच्या पावलाांच्या फडा स्पष्ट रेखाटलेल्या वदसतात. रागदे्वष, 
हषामषथ, आशा-वनराशा, वासना-आकाांक्षा, ह्या व्यस्क्तगत भावना कलाकृती आता गळा मोकळा करून 
साांगताना वदसतील. कलाकृतीमधील व्यक्तीच्या मनातील रागलोभ आवण प्रीती त्याच्या वजव्हणीच्या 
हालिालींमधून व्यक्त होते, आवण डोळ्याांत व्यक्तीच्या मनािे व्यापार घवघवीतपणे स्पष्ट वदसतात. 
 
सामारजक इरतवृत्त : जीवनाची जडणघडण 
 
इवजस्प्शयन काळातील वशल्पकृतींमधून अवभजात सौंदयथ आवण प्रमाणबद्धता व्यक्त झालेली वदसली, तरी 
त्या ओतीव पद्धतीच्या एका मुशीतून काढल्यासारख्या वाटतात. राजािे वशल्प हे एखाद्या व्यक्तीिे नसे. राजा 
ही एक सांस्र्ा मावनली, तर त्या सांस्रे्िे वनदशथक अर्वा प्रावतवनवधक वा साांकेवतक स्वरूपािे ते वशल्प असे. 
वशल्पकृतीमधील डोळ्याांिी नजर कोठेतरी दूर अवकाशात लागलेली असे. तीत सूक्ष्म तपशील असे, पण 
त्यािा वापर व्यक्तीच्या िेहऱ्यािी ढोबळ कल्पना देण्याकवरताि केला जाई. कलाकृतींत समाजाच्या 
जीवनािे सार उतरलेले असे. सामावजक इवतवृत्त त्याांतून व्यक्त होई, व सामावजक जीवनािी घडण त्याांत 
वदसे. लौवकक जीवनािी पडसाई! 
 
लारलत्याची नव्हाळी 
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पाश्चात्त्य कलाकाराांच्या कलाकृतींमधून व्यस्क्तत्व प्रभावी बनून रावहले आहे. त्याांतून व्यस्क्तत्वाच्या 
लावलत्यािी आगळी नव्हाळी प्रकट होत असते. आवण कलाकृती म्हणजे एक गवाक्षि नाही का, की जीतून 
कलाकाराच्या व्यस्क्तत्वािे दशथन घडाव?े मृगमदािा आवशस लाभलेले वकसलय व्यस्क्तत्वाने ववकवसत 
होतात. कलाकृतीिे सारे प्रभावशावलत्व ज्या व्यस्क्तत्वाने उभे केले जाते, त्या व्यस्क्तत्वानेि आपल्या मनािे 
पात्र दुर्डी भरून जाते. भारतीय कलाकाराांना ह्या तत्त्वािे वावडे आहे. प्रािीन ऋवषमुनींनी घालून वदलेल्या 
वनयमाबरहुकूम त्याांनी आपल्या कलाकृती वनमाण केल्या, आवण व्यस्क्तत्वापेक्षा कला र्ोर मानून कलेच्या 
पाववत्र्यरक्षणार्थ आपल्या व्यस्क्तत्वािी त्याांनी आहुती वदली. भारतीय वशल्पकाराांनी वषानुवष ेकोरकाम केले. 
त्याांना पे्ररणा कोठून वमळाली, हे कोणास माहीत आहे? उत्खनकाांिी नाव ेतरी कोठे उपलब्ध आहेत? 
 
भाितीय कलेतील अपूवभ मौरलकता 
 
भारतीय कलाकृतींमधून व्यक्त झालेली सांवदेनशीलता ही एका वववशष्ट भारतीय कलाकारािी खास देणगी 
नाही, तर सवथ भारतीयाांच्या सांवदेनशीलतेिा तो पवरपाक आहे. कालमानाने आवण पवरस्स्र्तीमुळे त्याांत 
पवरवतथन झालेले आढळले, तरी कलेतील अपूवथ कस्ल्पत मौवलकता हा गुण त्याांत प्रामुख्याने वनवश्चत वदसतो. 
इतर देशाांिी आवण भारतीयाांिी सांवदेनशीलता ह्याांत मुळाति जमीन-अस्मानािा फरक आहे. म्हणूनि 
भारतीयाांिी सौंदयथभावना अजमावणे आवण तीवर अवभप्राय देणे र्ोडे अवघड जाते. सांघवटत आवण उच्च 
सांस्कृती असलेल्या वमश्र समाजाच्या प्रकृतीमधून वनमाण झालेली ही कला शुद्ध बालबोध स्वरूपात आहे, सवथ 
कलाांमध्ये अवद्वतीय आहे, वनणायक, आहे; स्वयांवसद्ध आवण भारतीय आहे. 
 
पिमेश्विी रनुःश्वरसते – 
 
– प्राजक्ताच्या कळ्याांिे वनः्ास. सवथ काही घडते, ते परमे्राच्या इच्छेशी नेऊन वभडववले जाते. अगदी 
साध्या गोष्टींिे अर्थदेखील दैवी उदे्दशास अनुसरून लाववले जातात. परांपरागत अलां कार धारण करून जुन्या 
र्ाटाच्या खानदानी घराण्यात वावरलेल्या आवण कालाने प्रवतष्ठा पावलेल्या अवभजात कलाकृतीच्या 
अांतःस्वरूपाववषयी काही वनवश्चत असे साांगणे मुस्ष्कल झाले, की त्या कलाकृतीवर अलौवककतेिे वशक्कामोतथब 
करून ती ववभवूषत केली जाते. कलाकृतीभोवती अलौवककतेिे आवार वनमाण केले जाते. इतकेि काय, पण 
प्रवतभा, रवसकता, कलेिी आसक्ती आवण शरीरसौष्ठव ह्याांवरदेखील दैवी शक्ती, आनुवांवशकता असेि 
वशक्कामोतथब केले जाते. ‘ही परमे्री वनः्वसते आहेत, त्याांनीि कलाकृती प्रभावी होते,’ असाि 
कलाकारािा वनणथय असतो. कलाकृती म्हणजे वदव्य शक्तीिा, अनांतातून एकत्वािा भावयुक्त दैवी उद्जगार. 
परतत्त्वािा स्पशथ! तुम्ही त्याला अफूिी गुांगी म्हणा, वारुणीिी नशा म्हणा, भाांगेिी तल्लीनता म्हणा, बेवड्ािी 
बेहोशी म्हणा, भावनेिा हुांकार घुमू लागतो म्हणा, अर्वा भावना माजावर आली म्हणा, तदू्रपता म्हणा, 
भावनात्मक उत्कटता म्हणा, गूढगुांजन म्हणा, आध्यास्त्मक एकलेपणा वा आध्यास्त्मक आणीबाणी म्हणा, 
बेहोषीिे वातिक्र म्हणा, प्रवतभेिा जहर म्हणा, प्रवतभेिे प्रागल्भ्य म्हणा, ओजस् म्हणा, काही-काहीही म्हणा. 
अशा शब्दाांिी शोभा अवभजात कलाकृतींच्या भोवताली उभावरली गेली, म्हणजे सामान्य प्रकाशवित्रकार 
मनात धास्ती खातो, अर्ाांग बुिकळ्यात पडतो, हे मात्र वनवश्चत. शब्दाांिा तोडर! 
 
भावनेची सारिका 
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ही परतत्त्वािी प्रिीती सामान्याांस अगम्य वाटली, तरी ‘जी दृष्टीला प्रर्म आवाहन कवरते आवण नांतर 
अांतःकरणातील सौंदयथ जागतृ कवरते, ती कलाकृती,’ असे म्हणता येईल. कलाकाराच्या आत्म्यािे आवण 
अांतरांगािे प्रवतचबब, मानवी मनाच्या जावणविेी एक रूपकात्मक अर्थवाही प्रवतमा आवण कलाकाराच्या 
स्वभाववैवित्र्यामधून वनमाण झालेले एक जीवनािे स्वप्न म्हणजेि कलाकृती. तीत स्वानुभतूी आवण सूक्ष्म 
वववकेबदु्धी ह्याांिी नोंद खानदानी स्वरूपात असते. मन व बुद्धी, माणुसकीिे ममत्व आवण उत्कृष्ट 
आववष्कारतांत्र ह्याांिा कलाकृतीत समन्वय होतो. सुसांस्कृत उदात्त वविाराांिा घोष तीत असतो. उत्कट 
भावनेिी सावरका तर उत्कषाने आपले पांख पसरून कलाकृती व्यापून रावहलेली असते. प्रत्येक वळेी 
पे्रक्षकाला कलाकृतीत झळझळीत उन्मेष आढळतो; नवीन भावशलाका वित्ताला स्पशूथन जाते. तीत नवीन 
आनांदािी वदवाळी असते. अवभव्यस्क्तक्षमता हाि कलाकृतीिा प्रधान गुण मावनला जातो. कलाकृतीत 
व्यांजकता नसेल, अर्थवाहकता नसेल, तर ती कलाकृती कसली? स्वतःला वदसलेल्या वास्तव सत्यािा 
मनोभाव जो आववष्कृत कवरतो, तो कलाकार. ज्यात हे मनोज्ञ दशथन घडते, ती अपूवथ कलाकृती, आवण अशी 
अपूवथ कलाकृतीि अांतःकरणािी तृषा शाांत करण्याला उपयोगी पडते, मनाला शाांतीिी गवसणी घालते. 
 
सुख आवण दुःख ह्या दोन अनुभतूींिा भावनात्मक समन्वय कलाकृतीत साधलेला असतो. कलाकृतीिे गुणधमथ 
स्वभावतःि अांतःकरणाला पटतात. म्हणून म्हणतात की, कला हा बुद्धीिा ववषय नाही; ती भावनेिी भावनेला 
हाक असते. भावनेच्या रम्य सरोवरात कलाकृती ववलीन झाली, तरि ती आकषथक बनते. वजवांत बनते. सुरांगी 
बनते. 
 
हे सारे कववत्व मान्य करूनही आपण आपल्या रवसकतेला शास्त्रीय ज्ञानािी जोड वदली पावहजे, आवण 
त्याकवरता कलाकृतीच्या भोवताली उभावरलेले हे वदव्यत्वािे, अजे्ञयत्वािे वा ई्री तेजािे वलय काही काळ 
बाजूस सारून हा अलौवककतेिा आरोप तकथ शुद्ध वविाराला धरून आहे का, त्यात काही विरांतन स्वरूपािी 
मूल्ये सामावलेली आहेत का, ह्यािा अभ्यासकाने नीट वनवळपणे शोध घेतला पावहजे. 
 
रदव्यत्वाचा अशं नव्हे – 
 
वतथमानकाळातील जीवनमूल्ये बदललेली असतात, आवण ती पुरातन अवभजात कलाकृतीशी साहवजकि 
सांवादी नसतात. म्हणनू हा वदव्यत्वािा अलौवकक आभास वनमाण होतो. ज्या काळात त्या कलाकृतीिे 
मूल्यमापन होत आहे, त्या काळातील पवरस्स्र्ती कलाकृती वनमाण झाली त्या काळापेक्षा वभन्न असते. 
कलाकारािे व्यस्क्तत्व हे गवतशील असते. कलाकारािी मनःप्रकृवत आवण मनःप्रवृवत्त ह्याांप्रमाणेि भोवतालिा 
पवरसर ह्यािाही त्याच्या व्यस्क्तत्वावर असर पडतो. आपल्या जीवनाशी आपले नाते लवकर जडते. पण 
कलाकृतीिी ओळख होण्यास वळे लागतो. त्यामुळेि ती कलाकृती काहीशी दुबोध वाटू लागते. अशा 
कलाकृतीववषयी नवोवदत कलाकाराला आांतवरक ओढ वा वजव्हाळा न वाटणे, आवण हे उघडपणे बोलून 
दाखववण्यािे मनोधैयथ त्याच्याजवळ नसणे हेही शक्य आहे. असा अनुभव तुमच्याही गाठी असेल. 
 
– सािे वैभव स्वकिार्तजत आहे 
 
कलावनर्ममतीिी स्वाभाववक ओढ आपल्या जीवनप्रवाहात राहटणारी अशी एक मलूभतू पे्ररणा आहे, आवण 
मानवजातीच्या ह्या नैसर्मगक प्रवृत्तीिे कलाकृती हे प्रकट स्वरूप आहे. वैयस्क्तक अनुभतूीमधून ह्या प्रवृत्तीिा 
आववष्कार झाला, म्हणजे त्याला ‘कलाकृती’ असे नाव देतात. मग ह्यात अलौवककतेिा चकवा वदव्यत्वािा 
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अांश कोठे सापडणार? भजूथपत्रासारख्या मुलायम पृष्ठभागावर रांगाांनी कावढलेल्या आकृती व खडकासारख्या 
कठीण, टणक पृष्ठभागावर खोदून काढलेल्या आकृती ह्या मूळ व्यावहावरक कला मानवाने कष्टाने, सतत 
पवरश्रमाने, वनढळािा घाम गाळून प्राप्त करून घेतल्या आहेत. ही भाकड कर्ा नाही अर्वा आकाशातून 
पडलेला दैवी प्रसादही नाही. सवथ मानववनर्ममत आहे. सवथ स्वकष्टावजत आहे. स्वतःिे आहे. 
 
कलाकृतीला चकवा कलाकाराच्या प्रवतभेला दैवीपणा विकटववणे हे त्या वनमात्यािे खरोखर दुदैव आहे. 
कारण कलाकृतीमधील सौंदयथववलास हे कलाकारािे स्वकष्टार्मजत वैभव आहे आवण ते ‘दैवी’ म्हणून आपण 
त्यािे श्रये त्यास नाकारीत असतो. भावनेिा उबाळा, हृदयािी सावत्त्वकता, कल्पनेिा स्वैर ववलास आवण 
बेलगाम व्यस्क्तस्वातांत्र्य ह्याांच्याशी कलाकारािी खेळकर वृत्ती जुळली, की कलाकृतीत अवभजाततेिी कड 
लागते. कलाकृतीमधील कलाकाराच्या हृदयािी साक्ष हेि अवभजात कलाकृतीिे सामथ्यथ. कलाकृती अक्षय 
घर करून राहते, ती मानवतेच्या मांवदरात. कारण तीतील अवभजात सौंदयथ रे्ट हृदयािा तळ गाठून 
कलाकाराला वनकरे घट्ट कवटाळून ठेववते. 
 
 
‘साधािणो भूिणभूष्यभावुः’ 
 
कलाकाराच्या अांतःकरणाऱ्या लाघवाला तांत्रज्ञानािे पाणी िढले, म्हणजे कलाकृती समृद्ध होते. ह्यािे एक 
कारण साांगता येईल की, बाह्यसौंदयावर कलाकारािी बदु्धी गुांतून रावहली, म्हणजे त्यािे मन मूळ 
वसद्धाांताकडे आपोआप वळते व तेरे्ि वखळून राहते. तांत्र आवण मांत्र ह्याांच्या मागे मनािी ओळख लागते. 
कलाकाराच्या सहजप्रवृत्तीिी अवभव्यक्ती माध्यमाच्या सहजप्रवृत्तीमधून झाली, म्हणजे माध्यमाच्या प्राकृवतक 
शक्तीिी जाण त्यात वदसेल. अवभजात कलाकृतीिा हा कमालखानी हार बनववण्यास व्यस्क्तत्वािी फुले 
आवण ताांवत्रक गुणाांिी पत्रीही अवश्य लागते. हा हार खुलवून-सजवनू दाखववण्यािे तांत्र हे एक भषूण आहे. 
भषू्यत्व व भषूणत्व ह्याांिा यर्ास्स्र्त योग झाला, म्हणजे कलाकृतीला अलां काराने शोभा आली आहे, का 
कलाकृतीने अलां काराला शोभा आली आहे ह्या प्रश्नािा वनणथय आपणाांस कवरता येत नाही. कलाकृतीला 
उत्कृष्ट तांत्रािी खोबणी वमळाली, की वतला सुगुणमांवजऱ्याांसारखी शोभा येते. सोनेयावस जोडलें  । सौरभ्य जैंसें. 
असे शृांगारपण प्राप्त होते. तीत वसद्ध रसािी समदृ्धी होते; कस्तुरीला िांदनािा सुवास येतो; सोनेरी कणसाांत 
मोती वपकतात; मधुवमचलद-योगािी गोठवण होते. ज्ञानदेवाांच्या शब्दाांत साांगावयािे तर सालां कार 
कलाकृतीच्या लावण्यश्रीला वनरांतरिी राणीव आवण कलाकाराला धालेपण प्राप्त होते. 
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८. ईश्विाची वाणी 
 

‘बाह्य उपचाराांनी स्वतः अनुभववलेल्या भावना दुसऱ्याांच्या अांतःकरणावर चबबववणारी, व त्या भावनाांशी 
तादात्म्यकरून त्या प्रत्यि अनुभवावयाला लावणारी जी हेतुयुक्त मानवी कृती, ती अवभजात कला... काउन्ट 
टॉल  स्टॉय. ‘पूवृवासनागुणानुबत्न्ध प्रवतभानम् ।– दण्डी................... ‘अपूवृवस्तुवनमाणिमा प्रज्ञा 
प्रवतभा’ – अवभनवगुप्त. ‘प्रवतभा म्हणजे बुवद्धचा अवतरेक’ – ऑस्कर वाइल्ड................ ‘प्रवतभा म्हणजे 
एक मनोवृिी’ – मकॅ्स नॉडी. 
 
हे देवाघिचे लेणे 
 
“म्हणौनी अांबे श्रीमांते । वनजजनकल्पलते । आज्ञा दे पाां मातें । वनरूपणीं ॥” ‘अवभनववास्ग्वलावसनी’, 
‘िातुयथकलाकावमनी’, ‘शारदा वव्मोवहनी’, ज्ञानदेवाांना अवभपे्रत असलेले ह्या प्रवतभेिे अर्वा 
कल्पनाववलासािे स्वरूप त्याांनी वरील शब्दाांनी व्यक्त केले आहे. भारतीयाांच्या श्रदे्धनेही कवी हा दैवी 
प्रवतभेिा पुरुष मावनला आहे. प्रवतभेला अमृतसांजीवनीिी उपमा देऊन सांस्कृत सुभावषतकार प्रवतभेिा गौरव 
कवरतात. 
 
‘पूवथसांविताच्या गुणें लाभलेलें  आवदशक्तीिे ठेवणें’ असा समर्थ रामदास वतिा जयजयकार कवरतात. “पवर 
तो वव्ांभर बोलववतो,” असा तुकारामािा अवभप्राय आहे. “वजव्हेरी वलवहलें  देवें, नामा म्हणे हवर बोवललों 
तुझीया बळे,” आवण “प्रकाशाला प्रकाश दाखववणारी प्रवतभा,” –अशा प्रकारिे स्तुवतस्तोत्रही सांत नामदेव 
मुक्तकां ठाने गातात. 
 
प्रज्ञाशतती 
 
‘काव्यानुशासन’कार साांगतात की, प्रवतभा म्हणजे कलाकारािी नवनवोन्मेषशाली प्रज्ञा, प्रवतभा ही एक 
नवनवीन उन्मेष धारण करणारी प्रज्ञाशक्ती आहे. ती एकदा का तुमच्यावर प्रसन्न झाली, की ती कलाकृतीिी 
सारी अांगे, ज्याला दुवनयेत तोड नाही अशा केवड्ाच्या सुगांधाने भरून सोवडते. कलाकृती नाना अर्ांनी 
रसाळ होते. आवण जी कलाकाराच्या अनुभतूीिा र्रार घेऊन उठते, अशीि कलाकृती अवभलावषली जाते. 
कल्पतरूिा आरव, आवण भावनामृतािा अणथव! 
 
“तुका म्हणे झिा ॥ आहे मुळींचारच खिा” 
 
प्रवतभेच्या देणगीिी मुळाति नादारी असेल, प्रवतभेिी वीण अत्यल्प असेल, तर उपायि खुांटला. ववष्णुशास्त्री 
विपळोणकर आपल्या ‘वनबांधमाले’त म्हणतात, “हे कोणा-कोणा मनुष्यामध्ये ई्रदत्त जे गुण, कधीकधी 
ववरळ सापडणारे, ते उत्पन्न करण्यािी आशा धरणे ह्यासारखा वडेेपणा दुसरा नाही!” 
 
मात्र प्रवतभेिा अांकुर मुळात असेल, तर तो जोपासला पावहजे. नाही तर ह्या वर्मधष्णुशक्तीिी वाढ कुिांबले 
ना. आइतेपणे कववत्व लाभत नाही. परळीच्या डोंगरातील त्या बैराग्याने हेि साांवगतले आहे : ‘यत्न तो देव 
जाणावा’; आवण ह्या यत्नदेवािी भक्ती म्हणजे सदोवदत बेहद्द कष्ट. खडतर तपश्चया ह्या परमे्रािी कास 
धवरली, तर तो प्रसन्न होतो. अव्यक्त िह्माच्या वठकाणी एकदा कलाकारािी आसक्ती जडली, की त्या 
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अव्यक्तािी प्राप्ती कष्टमागानेि साध्य होणारी असते. खडतर तपश्चयेिा प्रभाव बलाढ्य असतो. कीती, यश, 
पराक्रम ह्याांिे तपश्चया हे बलस्र्ान मावनले जाते. ह्याि देवाच्या अद भतु प्रभावाने तुमच्या प्रच्छन्न प्रवतभेिे 
आवर्लेपण सबळ होईल. राफाएलच्या कलाकृतींिी तारीफ कवरताना मायकेलेन्जेलोने त्याच्या 
प्रवतभाशक्तीपेक्षा त्याच्या महान कष्टाांिी आवण कष्टाांिीि तारीफ केली आहे. वलओनादो दा ववस्न्ि, 
मायकेलेन्जेलो आवण व्हेला् के्वत ह्या वित्रकाराांना तर अववश्राांत श्रम करण्यािे वडेि होते. ढीग-ढीग प्रयत्न 
त्याांनी केले. श्रमाने ते कधी र्कले नाहीत. त्याांिे मन आवण शरीर अशा कष्टाला कधीदेखील ववटले नाही. 
 
‘अरवश्रातं श्रम किण्याची ताकद’ – 
 
– म्हणजेि प्रवतभा’ कालाइलच्या ह्या म्हणण्यािा अवभप्राय असा नाही की, केवळ श्रमाांिी वाढीवदढी करून 
अमृतालाही पजेैने चजकणाऱ्या ज्ञानदेवाांच्या प्रवतभेिे उड्डाण तुम्हाांला गाठता येईल, चकवा तुमच्या भावनेिे 
उत्र्ान वततके तीव्र होईल. प्रवतभेच्या ह्या वनसगथदत्त देणगीला जेव्हा खडतर पवरश्रमाांिी जोड वमळते, त्याि 
वळेी भव्य, दीघायू आवण ओजोयुक्त कलाकृती वनमाण होतात. प्रवतभा ही ववकसनशील आवण सांस्कारक्षम 
असते. स्वानुभवाने आवण ज्ञानाजथनाने प्रवतभा पवरणत होत जाते. कोणताही कलाकार कष्ट केल्याववना 
आपल्या कलेत वनष्णात होत नाही. वनरवनराळ्या काळी वठकवठकाणी होऊन गेलेल्या व्यक्तींच्या अनुभवाांिे 
सार ग्रहण करून प्रवतभा मजबूत केली पावहजे. परमे्राने कलाकाराच्या ओटीत वनरववलेली प्रवतभा 
जोपासली पावहजे. हे कळले, की पोटात काळजी पडते ती प्रवतभेिी वदलपाकीने मशागत करण्यािी. कारण 
त्याला अभ्यासािे जबरदस्त बळही लागते. 
 
सावता माळी व भावनाचंा मळा 
 
कलाकाराच्या मनावर झालेले काही सांस्कार जन्मवसद्ध असतात, तर काही सांस्कार पवरस्स्र्वतजन्य 
असतात. ह्या बीजरूप शक्तीिा ववकास होण्यास सांधी वमळावी लागते. ह्या शक्तीिी उमज वाढीला पडावी 
लागते. ह्या शक्तीिी जोपासना आवण ववकास घडवनू आणणे ह्याला फार मोठे मूल्य आहे. आवण जोपासना 
मोठ्या पडदपोशीने करावी लागते. केवळ जन्मजात गुणाांवर मोठा वदस्ग्वजय वमळववता येत नाही. उपजत 
अांगस्वभावािे यर्ायोग्य सांस्करण झाले पावहजे, हे खरे आहे; मग ते गुरुगृही का होईना. अशी गुरुदीक्षा घेऊन 
आलेल्या उपासकािे पूजन स्वीकारण्यास सरस्वती राजी असते. ह्यािे िाांगले उदाहरण म्हणजे रें ि 
लघुकर्ालेखक मोपासाँ आवण फ्लोबेर हा त्यािा उच्च दजािा गुरू, हे होय. बुद्धीिी वित्कला प्रखर झाली 
पावहजे. वदव्यिक्षू प्रकटला, तरी ज्ञानदृष्टीिे ग्रहणसामथ्यथ वाढववले पावहजे. कलाकारािी मनािी सौंदयथदृष्टी 
केवळ िाणाक्ष असून भागत नाही. कलाकारािे देखणेपण वाढीस लागाव ेलागते, ज्ञानदृष्टी िाांगली देखणी 
व्हावी लागते. 
 
मनाचे वैभव : िरसकतेची साजलेणी 
 
वजज्ञासावृत्ती हा मनािा स्र्ावयभाव बनला, सृष्टीच्या वनरीक्षणाने मन ववदग्ध झाले, अवधक सौंदयथसांपन्न झाले, 
सौंदयथशास्त्रात पारांगत झाले, रसज्ञान वाढले, म्हणजे इतर इांवद्रयाांच्याद्वारा व्यक्त होणाऱ्या सांवदेनाांतील 
सौंदयथ छायाप्रकाशाांच्या वणथच्छटाांतून सहजी व्यक्त होते. वनरीक्षणाने आवण पवरस्स्र्तीच्या खतपाण्यानेि 
आपली प्रवतभा सरारत जाते. ॲन्टन पलॅोववच् िेकोव्ह वलवहतो की, वैद्यकाच्या अभ्यासाने आपल्या मनावर 
अपूवथ सांस्कार घडून आले. आपल्या सहानुभतूीिे आवण वनरीक्षणशक्तीिे के्षत्र इतके व्यापक आवण 
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सवथसांग्राहक होण्यािे कारण हा वैद्यकािा अभ्यासि होय! सांसारातील सुखदुःखाांत दांग होऊन 
जीवनाववषयीिा आपला वजव्हाळा वाढववला, म्हणजे त्यातूनि रवसकतेिा उगम होतो. म्हणनूि अशा 
रवसकतेिी साजलेणी िढवनू आपल्या मनाच्या माळावर मोत्याांिे पाणीदार पीक उभववले पावहजे. 
 
मनोभूमीची मशागत 
 
“आपले खडकाळ मन ममत्वाच्या रसायनाने प्रर्म मुरमाड बनले, म्हणजे त्याला विकणाई येईल, आवण मग 
त्यातून व्यस्क्तत्वािे वझरपे झुळझुळ वाहत राहतील. अगदी नाजूक झरणीनेदेखील कलाकृतीला 
व्यस्क्तत्वािा कां गोरा पडेल. त्यात माधुरी आवण प्रसन्नता येईल. पण मनोभमूी खडकाळि रावहली, तर तीतून 
रसवनझथर आवण भावनाांिे पाझर कसे वाहणार? तीत माधुरी आवण प्रसन्नता कशी येणार? साजेपण कसे 
येणार? नाकाडोळ्याांिी दशथनी माणसुकी सवांजवळ असते. ही काही खरी माणसुकी नव्हे; खरी माणसुकी 
माणसाच्या मनाच्या कमाईत आहे.” – महामहोपाध्याय दतो वामन पोतद्दार आपल्या पल्ल्यात येणारे सारे 
प्रयत्न जारी राखून आपले मन ववववध रांगाांच्या अनुभवाांनी इांद्रधनुष्याप्रमाणे नटववले पावहजे. खरे लावण्य, 
खरे रूप हे अांतःकरण शृांगारण्याति आहे. कारण अनुभवाांनी घनदाट भरलेल्या मनावकाशाच्या गाभाऱ्यातूनि 
कल्पनेिी बरसात सांभवते. कल्पनाशक्तीिी उभारी अनुभवातून उपजते; आवण कल्पनाप्रधान वास्तवता 
कलाकृतीमधून उभी राहते. आपल्याजवळ जे प्रवतभेिे भाांडवल असेल, त्याला कल्पनाशक्तीिा आधार 
वमळाला, की प्रवतभा कुसुवमत होऊन सांसार र्ाटते. प्रवतभेिा िांडवात एकदा सुरू झाला, म्हणजे 
कलाववलासािी वकमया प्रकट होते, आवण कलाकार आपल्या कल्पनाशक्तीने परमाणूिा परमे्र करू 
लागतो. वनगुथणाला सगुण रूप देणे हेि प्रवतभेिे वनयत कायथ आहे. आवण ते अगदी अपवरहायथपणे होत असते. 
 
नानािंगी गजबजे । जैसे इदं्रधनुष्य देरखजे 
 
अवभजात प्रकाशवित्रकाराला आपण सावता माळी म्हटले, तर अवभजात कलाकृती म्हणजे भावनाांिा मळा 
अर्वा भावनाांिी बागशाही असे म्हणता येईल. तो मळा चशपण्याकवरता सुबत्ता पावहजे ती प्रवतभेिी. वतिी 
बरसात गदावली, म्हणजे जीवनातील आवण सृष्टीतील मुग्ध लावण्य कलाकृतीच्या डहाळी-डहाळीतून, 
डाळुकातून कलाकार फुलवनू दाखववतो; कलाकृतीत रांगदार फुलाांिी वसांतपांिमी बहरते. ही भावनाांिी 
‘िष्मशाही’ अशीि बहरावी. कारण आपणाांस अांवतम अनांतािा प्रत्यय घडववण्यास भावना सदैव सन्नद्ध 
असतात. ही अनांताला भेटण्यािी हुरहूर जीवनातील व सृष्टीतील सौंदयथ पाहूनि मूतथ होते. 
 
श्रवणी तंुबळे िस 
 
व्यस्क्तत्वािी ‘रसगांगा’, ‘व्यस्क्तत्वाच्या रसात ओल्याचिब झालेल्या कलाकृती’ असे उल्लेख आपण अनेकदा 
अनेक वठकाणी वाितो. सावहत्यशास्त्रकाराांनी वर्मणलेला अर्वा ‘रसववमशा’तून वाहणारा हा ‘रस’ नाही. तेव्हा 
ह्यातील भावार्थ नीट ध्यानी घेतला पावहजे. कलाकृतीत केवळ रस नसतो; भावनात्मक अनुभव असतो. 
त्याला प्रवतभेिी आि लागली, की तो अनुभव कलाकाराच्या व्यस्क्तत्वात वमसळून वव्व्यापी बनतो. तो 
तकाच्या व शास्त्राच्या पलीकडिा असतो. मात्र त्यासाठी कलाकृती आशयपूणथ असावी लागते. 
कलाकारािे मन जे द्रवनू उतू जाते, त्यालाि रस म्हणतात. आवण रसज्ञता म्हणजेि सहृदयता. रसवृत्ती ही 
शब्दाांनी उत्पन्न होते आवण ती सहृदयत्वावर अवलांबून असते. रसािे अवधष्ठान रवसक पे्रक्षकाांिे हृदय हे आहे, 
आवण ती रसवनष्पत्ती अलां कृत अर्वा वनरलां कृतही शब्दाांतून होत असते. सांगीतातून, नायदशथनातून 
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रसवनष्पत्ती होते. ‘शाकुां तल’ नाटकाच्या सहाव्या अांकात वित्रापासून साक्षात रसोत्पत्ती कशी सांभवते, ह्यािे 
वणथन कावलदासाने केले आहे. ‘उत्तररामिवरता’च्या पवहल्या अांकात प्रभरुामिांद्र वित्रपट पाहत असताना त्या 
वित्रपटातील दृश्याांनी त्याांच्या मनात रसािा प्रादुभाव कसा करून वदला, ह्यािे उत्कृष्ट शब्दवित्र भवभतूीने 
रेखाटले आहे. पुनरुक्ती हेदेखील रसवनष्पत्तीिे एक साधनि आहे, हा अनुभव रांगभमूीवरील इतर गायकाांना 
बालगांधवांनीि आणून वदला. पुनरुक्ती ही बालगांधवांच्या सांगातािी एक अमोघ शक्तीि होती! वतिे बे-गुमान 
बळ पे्रक्षकानाांही पुरेपूर जाणवले. पण वित्रकलेतील रांग चकवा प्रकाशवित्रणातील छायाप्रकाशाांच्या छटाांिे 
मूक नृत्य ही भाषाि नव्हे का? मग ह्या कलाांनी रसोत्पत्तीच्या सांदभात आपणही बवलष्ठ आहोत असे साांवगतले, 
तर ते वाजवी ठरणार नाही का? कलाकारािे अांतरांग जर नवरसाांनी गजबजून गेलेले असेल, आवण नानाववध 
अलां कार घडववण्यािे कसब जर त्याच्यापाशी असेल, तर रसवत्ता व अलां कार ह्याांिे कसब 
प्रकाशवित्रकाराांिीही मक्तेदारी का होणार नाही? ह्याकवरता कलाकाराने स्वतःला धारकी धवरले पावहजे. 
 
औरचत्य आरण संयम 
 
कलाकाराांिी अस्स्मता श्रेष्ठ दज्याला पोहोिली, म्हणजे कलाकाराच्या कल्पकतेिा फैलाव दूरवर पोहोितो, 
आवाका मोठा राहतो. मग कल्पनारम्य सौंदयाने तो आपली प्रवतमानसृष्टी वैववध्याने आपादमस्तक शृांगावरतो 
व आपल्या अव्वल दज्याच्या कलाकृतींमधून मौवलकतेच्या बाजारपेठा वसववतो. ह्या सांदभात कलाकाराने 
एक गोष्ट ध्यानात ठेवावी अशी आहे. कलाकृतीमधील अवभजात गुणाांिी श्रीमांती ही ववनयाने शोभनू वदसते. 
कलाकाराने कल्पनाशक्तीला लगाम लावनू सांयम पाळला, म्हणजे कलावभज्ञता व्यक्त होते, आवण 
सूिकतेमुळे कलाकृतीत हृद्यता येते. प्रवतमानसृष्टीच्या इनामदारािी प्रवतभा सांयम हे दोन कलागुण जडाव 
कराव ेलागतात. त्याांववना प्रवतभा कमजोर ठरते. कल्पनावव्ािा ववस्तार फार लाांबलिक असला, तरी 
कल्पनाववलासािे नेटके बळ वशल्लक राहते. कल्पनेिी वावटळ बनू देण्यात नव्हे, तर सांयमाति गोडी आहे, 
हे त्याने जावणले पावहजे. आवण हे कळून घ्यावयािे असेल, तर कलाकाराने आपली रुिी उच्च श्रेणीिी 
ठेवण्यािा आटावपटा केला पावहजे. अवलोकन, सांशोधन, ज्ञानसांपादन, सखोल चितन, कल्पनाशक्ती, आवण 
प्रत्यक्षानुभतूी ह्याांिा आश्रय करून कलाकाराने आपली सवथ ज्ञानेंवद्रये सूक्ष्मग्राही केली पावहजेत. शोधक नेत्र 
आवण तीक्ष्ण कणथ कलाकाराने हासील केले पावहजेत. रांग व रूप, स्पशथ व सुगांध, गती व भाव वनमाण करणारी 
अनुभतूी कलाकारास प्राप्त झाली पावहजे. मात्र कलाकारािी बहुश्रुतता, अर्ात व्युत्पत्ती आवण अभ्यास ह्याांत 
साम्यगती राखली गेली, समतोल राखला गेला, तरि कलाकृती प्रभावी ठरते. ती उदात्त बनते, उन्नत होते 
आवण प्रवतभेला तेज िढते. आभा गुवणत होते. 
 
गद्य रांगभमूीिे सम्राट्पद अबावधत भोगणारे गणपतराव जोशी ह्याांिे रांगभमूीवरील जीवन ववशाल होते, 
रवसकता समदृ्ध होती, व्यस्क्तत्व बहुरांगी होते. म्हणूनि त्याांिा अवभनय सवथस्पशी होता. सुप्रवसद्ध नट डेस्व्हड 
गवॅरक केवळ नटश्रेष्ठ नव्हता, त्याच्या वठकाणी कववत्व होते; भाषणिातुयातील आवण ववनोदववदे्यतील त्यािे 
पाटव सवथववश्रुत होते. 
 
 
शाश्वत सत्य म्हणजेच सौंदयभ 
 
कलाकाराने खुद्द इतके बुलां द बनले पावहजे की, सांकट पाठववण्यापूवी खास परमे्राने त्याला वविाराव ेकी, 
‘तुझ्यावर कोणते सांकट घालू?’ इतके मोठे तुम्ही झाला पावहजे. तुमिा चपड औदायाच्या कणाांिा बनला 
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पावहजे. व्यस्क्तत्व एकदा असे िौफेर, िौरस झाले, मनािी वाढ िोहो अांगाांनी झाली, म्हणजे तुमिे मन 
कुतुबवमनाराप्रमाणे उांि होईल. सदाफुलीप्रमाणे टवटवीत राहील. तुमच्या वविाराांिा पन्हा रुां द होईल. 
दृष्टीिी झेप जीवनाच्या मयादा ओलाांडून आरपार जाईल. आवण प्रत्यक्षाच्या पलीकडे जे शा्त सत्य असते, 
त्यािा तुमच्या मनाला साक्षात्कार होईल. आपल्या दृवष्टके्षपात आलेल्या प्रत्यक्ष वस्तूांच्या गुणधमांवरून 
वसद्धाांतरूपाने जे सत्य आपल्यापढेु उभे राहते, त्यािा आववष्कार आपण कलाकृतीत प्रतीकाांच्या रूपाने 
घडववतो. हे वनगुथण-वनराकार सत्य व वस्तुजातामध्ये दडलेले सत्य म्हणजेि सौंदयथ. आवण सौंदयथ म्हणजेि 
सत्य. हे श्रुवतप्राय विन, तर कीट्स् हा महान कवीि बोलून गेला आहे. हे सत्य त्यातील सौंदयासह अबावधत 
राहील. 
 
हा हनत! 
 
‘अवभज्ञानशाकुां तल’ नाटकातील प्रसांग. दुष्यन्तराजाच्या लोभस नजरेला शकुां तलेिे उन्मादक लावण्य 
वदसले, पण ‘सत्य’ मात्र गवसले नाही. त्याि क्षणी भ्रमराला सत्य आवण सौंदयथ शकुां तलेच्या ठायीि सापडले. 
ह्यािा हेवा वाटून तो मत्सरग्रस्त राजा उद्जगारला, ‘आम्ही शोवधत सत्य पूणथ फसलों, तूां धन्य भुांगा खरा’. सत्य 
आवण सौंदयथ ह्याांिा साक्षात्कार भ्रमराला एकाि वळेी झाला ना? भ्रमराला आशय आवण अवभव्यक्ती येरे् 
पूणथत्वाने जाणवली. असे असेल, तर त्याला झालेला आनांद वनभळेि असला पावहजे. अभागी राजा व 
भाग्यशाली भ्रमर! 
 
वास्तव सत्यातही रवरवधता 
 
सौंदयथ हे केवळ दृवष्टसुख नाही, ते अनुभववण्यािे आहे; आवण अनुभववले म्हणजेि सत्य हाती लागते. सत्याला 
सौंदयािी गवसणी असते. ‘सत्य म्हणजेि सौंदयथ’. हेि तत्त्वज्ञान कावलदासाने स्वगातील ‘मोहक’  मवदरेहून 
मादक अशा काव्याच्या अवगुांठनात साठवनू ठेववले असेल का, अशी रास्त शांका मनात येते. पण तत्त्वज्ञान 
म्हणजे तरी जीवनािी कलाि ना? असे म्हणतात की, हे स्वाभाववक वास्तव सत्य, देखणेपणािे वरदान घेऊन 
आलेल्या कवी शलेीच्या वनळ्याशार डोळ्याांत प्रतीत होत असे, आवण त्या सौंदयात मधुर सांगती हा गुण 
प्रामुख्याने आढळे. अशाि जातीिे सौंदयथ अपूणथत्वाने म्हणा, वा कणाकणाांनी म्हणा, प्रदोषकाळी रम्य 
सरोवरात, पक्ष्याांच्या नजरेत, आकाशातील िाांदण्याांत अर्वा स्त्रीच्या डोळ्याांत स्फुरत असते. तुमिा अनुभव 
ह्याच्याशी जुळतो का पहा. मौज अशी की, वास्तव सत्य एक प्रकारिे नाही. ते अनुभवात दडलेले असते. 
िमथिक्षूांना जाणवते व इांवद्रयसांवदेनाांनाही जाणवते. ही वास्तवातील ववववधता व त्या नानापरीच्या कुसरी, ही 
मौज नव्हे का? ह्या सौंदयथसत्यािे आकलन व्हाव,े म्हणनू आपण आपल्या सवथ ज्ञानेंवद्रयाांना डोळ्याांिे काम 
करण्यास वशकववले पावहजे. छायाप्रकाशाच्या रिनेतून रस, रांग, नाद, रूप आवण गांध हे सवथ कलाकाराच्या 
नजरेला गोिर झाले पावहजे. मायकेलेन्जेलो स्वतःच्या डोळ्याांना अांधत्व आल्यावर दुसऱ्याांच्या मदतीने 
आपला हात अपोलोच्या मूतीवर वफरवनू तीतील रूपसौंदयथ न्याहळीत असे. आपल्या दृष्टीला स्पशथज्ञानाने तो 
अवधक िाणाक्ष करीत असे. आपण दोन डोळ्याांनी पाहतो, त्या वळेी आपणाांस वस्तुजाताने व्यावपलेल्या 
जागेिी कल्पना येते, अांतरािा वले्हाळपणा भासतो, त्याच्या पृष्ठभागािी कल्पना येते. परांतु त्यािी जडण-
घडण आवण आकारमान ह्याांिी जाणीव होत नाही. कलाकृती सवथ इांवद्रयाांनी बघावी लागते. म्हणून म्हणतो, 
इन्द्रासारखे सहस्राक्ष बना. 
 
रशल्पाची घनता, सुवृत्तता 
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एखाद्या वशल्पकृतीमधून वमळणारा आनांद सांपूणथपणे आपल्या वायास यावा, असे वाटत असेल, तर त्या 
आनांदािा आस्वाद त्या वशल्पाभोवती िौफेर वफरल्यावशवाय घेता येत नाही. तसेि कलाकृती, मग ती 
कोणत्याही माध्यमातून आववष्कृत झालेली असो, वतच्यातील सौंदयाकडे पे्रक्षकाांनी सवथ ज्ञानेंवद्रयाांनी 
टवकारून पहाव,े असाि मालमसाला कलाकाराने कलाकृतीत ठेववला पावहजे. हीि कलेिी कडसणी 
मानावी. 
 
अधंळ्या डोळ्यास लावण्य कसे रदसणाि? 
 
हे वलहीत असताना मूक-वित्रपटाांच्या जमान्यातील पुढील दृश्य माझ्या डोळ्याांपुढे आहे – ताजमहालिा एक 
प्रमुख वशल्पकार वशराझ ह्याच्या डोळ्याांवर बादशहाने सळई वफरववली. डोळ्याांपढेु अांधारािी चभत रिली 
गेली, तरीदेखील त्याने स्वतः वनमाण केलेल्या ह्या अलौवकक वास्तुसौंदयािे दशथन पडत-झडत अांधारात तो 
आपल्या हाताांनी घेतो आहे. जणू काय त्याच्या हाताला आता वदव्य दृष्टीिा लाभ झालेला होता. आवण 
म्हणूनि की काय, ह्या सांगीन पाषाणाच्या चभतीवरील कोरीव नकसकाम तो आपला ‘डोळस’ हात हळुवारपणे 
वफरवनू न्याहळीत आहे. कुरवाळा करून, गोंजारून पाहत आहे. पाषाणातून रोकडा पाझर काढणारा हा 
देखावा, स्वगाला कां टाळलेल्या देवाांनीि बघावयास हवा! वित्रपट-दुवनयेतील कर्ा नेहमीि खोयानाया 
व लबाड वाटतात, अवतशयोक्तीच्या वाटतात. म्हणून हा भ्रम वनपटून टाकण्याकवरता एक सत्यकर्ा साांगतो. 
कर्ा आहे हॉल्मन हण्ट (१८२७ – १९१०) ह्या प्री-राफाएलाइट इांग्रज वित्रकारािी. आयुष्याच्या अखेरीस 
अशीि वशराझप्रमाणे त्याच्या डोळ्याांपढेु अांधळ्या अांधारािी काळी चभत उभी रावहली होती. त्याच्या दृष्टीला 
पूणथ अांधत्व आले, तरी त्यािी सौंदयथदृष्टी त्याला वखळून रावहली होती. आपल्या कलाकृतींच्या पृष्ठभागावर 
हात वफरवनू त्याला पावहजे ती कलाकृती तो नेमकी हुडकून काढी व तीतील सुप्त कलागुणाांिी जाणीव 
आपल्या वमत्रमांडळींना करून देण्याकवरता सुरस भाष्यही करी! सहस्रवदनािे वाक्पटुत्व! 
 
‘द ब्लाइांडनेस ऑफ टोववट’ हे रेम्िान्टिे अम्लरेखन पद्धतीने कावढलेले वित्र पावहलेत, तर आपल्या 
डोळ्याांपढुील अांधार हटववण्याच्या प्रयत्नात असलेल्या अांधळ्याच्या आववष्कारातील हालिालि मुळी तुमिे 
हृदय वपळवटून काढील. धावत्या रेषाांच्या हालिालींतून पळणारा हा करुणरस तुम्हाांला अन्य कलाकृतींमधून 
भेटणे खवित ववरळा, हे मान्य कराव े लागेल. कारण इतक्या पवरणामकारक रीतीने वास्तव सत्याला 
फोडलेली वािा तुम्हाांला अन्यत्र ऐकू येणार नाही. कलावांतािी दृष्टी म्हणजे जीवनािा अर्थ. आवण त्यातील 
भावसौंदयथ म्हणजे अांतःकरणाने जाणनू घेण्यािी वृत्ती. हे भावसौंदयथ अांतःकरणालाि कळणार. म्हणूनि 
तुमच्या अांतःकरणाला दृष्टी द्या. ही वदव्यदृष्टी वमळाली, की प्रत्यक्षात अव्यक्त सौंदयािा भला-मोठा ठेवा 
सापडतो. आध्यास्त्मक भाषेत ह्याला कृपादृष्टीिा अनुग्रह झाला, असे मावनतात. 
 
 
कलाकृतीचे ध्येय आरण आशय 
 
आपल्या मनात आववष्कारािी आांतवरक ओढ उपजति असते. अनुभवाांिी प्रतीती वाढववणे, त्याांिी जाणीव 
प्रगल्भ करणे ही मानवािी मूलभतू पे्ररणा आहे. ती स्वप्रयत्नाने उत्कट केली, म्हणजे प्रवतभेला पाठबळ 
वमळते. जीवन जगताना जो वदव्य सोहळा आपल्या दृष्टीस पडतो, त्या अनुभवाच्या भावगभातून सौंदयथ मनात 
उतरते. त्याच्या आववष्काराने आपल्या मनातील उत्कटता इतराांच्या अनुभवास आणनू देताना परमावधीिा 
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आनांद होतो. आत्माववष्कारातून वमळणारा आनांद हेि कलावनर्ममतीिे अांवतम ध्येय आहे, आवण कलाकृतीला 
आत्माववष्कारावशवाय अन्य आशयही नसतो; असता कामा नये. आपल्या कलाकृतीत आपल्या व्यस्क्तत्वािा 
खुशबू दरवळला, म्हणजे कलाकृती पाहणाऱ्याांना हाि िांदनी आनांद अनुभववता येतो. 
 
ज्ञानशक्तीमुळे जीवनात सुधारणा होईल, तांत्रात सुधारणा होईल, पण सांस्कृतीिी वनर्ममती व जोपासना 
केव्हाही होणार नाही. हे कायथ सांवदेनात्मक अनुभतूीिे आहे. इांवद्रयाांच्याद्वारा प्राप्त झालेल्या सांवदेनात्मक 
अनुभतूीमुळेि सांस्कृतीिी वनर्ममती आवण जोपासना होते. ज्ञानाच्या जावणवनेे होणारा हा आनांद अमूतथ असला, 
तरी कलेपासून होणाऱ्या मूतथ स्वरूपाच्या भावनात्मक आनांदापेक्षा हा वगेळ्या स्वरूपािा आनांद कलाकाराला 
व्यस्क्तगत आववष्कारातून वमळतो. 
 
‘अििाचंी आटाटी’ केली 
पण वेदाचें गाढे बंड जवळ नव्हते. 
 
ववज्ञानाच्या गाढ अभ्यासामुळे कववत्वािी परागती होते. प्रवतभेला शास्त्रािी चकवा ज्ञानािी बैसका लाभली, 
म्हणजे प्रवतभेिी वदवलेागण मांद होते, असा एक प्रवाद आहे. ज्ञानवृवद्ध वा जाणीव-शहाणीव ही काव्याला 
हावनकारक ठरते आवण भस्क्तभावािी सरलता पाांवडत्याने वबघडते, अशाि प्रकारिा आशय नामयाच्या 
अभांगवाणीतून प्रकट होतो. मेकॉली आवण ववष्णुशास्त्री ह्याांिा असाि दावा आहे. पण तुकाराममहाराज 
स्वतःिा अनुभव साांगतात, — पुराण आवण कर्ा वािनू र्ोडांबहुत ज्ञान झालां , सत्सांग घडला, ‘काांही पाठ 
केलीं सांताांिी उत्तरें’, ‘मीं अक्षराांिी आटाटी केली, पुराणें पावहलीं व दशथनें धाांडोळलीं’, आवण नांतरि ‘अभांग’ 
रिण्यािी स्फूती मला झाली. ‘वदेाांिें गाढें बांड’ जवळ नसेल, पण नामदेव, ज्ञानदेव, जनाबाई ह्याांच्या 
मुखाांतून वनघालेल्या भस्क्तवदेाांिे पठन तुकारामाने वव्ासे, आदरे केले. ह्या अवभजात वाङ मयाच्या 
श्रवणानेि त्यािे मन सुसांस्कृत झाले. तुकारामाने ग्रांर्रिनेिी अद भतु शक्ती पुराणाांिी पारायणेच्या पारायणे 
करून वमळववली. मुक्ते्राांिे शास्त्राध्ययन दाांडगे होते, मोरोपांत ववद्वान होते, वमल्ट् न ही ववद्वान होता; – 
त्याांच्या प्रकाण्डपास्ण्डत्याच्या दडपणाने त्याांिी काव्यकुसुमे िुरगळली गेली नाहीत. कवी बायरन लोकाांिे 
डोळे वदपववण्याकवरता, आवण शलेी ज्ञान वमळववण्याकवरता,– दोघेही वािन करीत; तरी दोघे उत्तम कवी 
होते. ‘महाराष्रभाषेत एक ववद्वान कवी आवण तत्त्वज्ञानी ग्रांर्कार होऊन गेला’, असाि वामनपांवडतािा उल्लखे 
कवरतात. ज्ञानप्राप्ती झाल्यावरि ज्ञानदेवाांनी पीयूषािे अणथव वनमाण केले, िेतनाचितामणीिे गाव वसववले, 
आवण आपली ज्ञानदेवी वलवहली, की जीमुळे त्याांच्या नामघोष-गौरवाने सारे वव् ढवळले. वव्पे्रमाने 
स्वतःला पाांघुरववले आवण ज्ञानाला माधुरीिी खोवणी, अमृतािी गोडी, व मलयवगरीिा सुगांध प्राप्त करून 
वदला. 
 
 
‘अरशरित,’ तिी प्ररतभावतं 
 
कलाकृतीिे मूल्य तीतील रसवते्तवरि ठरते ना? कलाकारािे पास्ण्डत्य आवण वैदग्ध्य तीतील रसवते्तवरि 
ठरते ना? कलाकारािे पास्ण्डत्य आवण वैदग्ध्य ही कलाकारािी गुणसांपदा काव्यगुणाांतूनि प्रतीत झाली 
पावहजे. ‘मालतीमाधवा’च्या प्रस्तावात भवभतूीने ‘कलाकाराने वदेाध्ययन केले आहे, तो उपवनषदे, साांख्य, 
योग इत्यादी शास्त्राांत पारांगत आहे, असा वारांवार हाकारा करण्यात मतलब काय? केवळ अध्ययनािी चकमत 
शून्य आहे’, असा आपला वनणथय जाहीर केला आहे. 



 

 

अनुक्रम 

 
ज्ञानावशवाय मनािे सुखसमाधान वाढत नाही, ववद्वते्तच्या गाढेपणावशवाय नववनर्ममतीिा मुहूतथ लाभत नाही, 
असेही समजण्यािे कारण नाही. िाली िपॅवलन रूढ अर्ाने अवशवक्षति होता. ग्रांर् वािून त्याने अांगी 
सुसांस्कृतपणा आवणला. मराठी रांगभमूीिे वैभवपवथ वलवहणारे बालगांधवथही रूढ अर्ाने वशवक्षत नव्हते. तरी 
प्रवतभा ‘बेमजी जाहाली’ नाही. लक्ष्मीबाई वटळक आवण बवहणाबाई िौधरी ह्याांिी प्रवतभा वशक्षणाच्या अभावी 
काही मावळली नाही. उलट, वनरक्षर लक्ष्मीबाईिी ‘स्मृवतविते्र’ अक्षर झाली आहेत. बवहणाबाईांना वलवहता 
येत नव्हते, आवण वािताही येत नव्हते. ववठोबाच्या मांवदरातून स्फूती घेऊन आपल्या काव्यातून त्याांनी 
व्यस्क्तत्वािी रसगांगा दुर्डी वाहत ठेववली. हा िमत्कार तर खराि, – पण प्रवतभेिा! कलेला शास्त्रािे, 
पाांवडत्यािे वावडे आहे, कला प्रिारािी दासी होऊ शकत नाही, नीवतशास्त्रािी हुकुमत तर ती वबलकुल 
मानीत नाही, कोणाच्याही जुलमास कला बळी पडत नाही; तांत्रशास्त्रािा लोखांडी लांगर ती साफ झुगारून 
देते. 
 
प्ररतभेचा विदहस्त 
 
एकदा प्रवतभेने मस्तकी वरदहस्त ठेववला, की कलाकाराला अवसान पुरत नाही. प्रवतभेिा पणु्यप्रभाव असा 
र्ोर आहे. प्रवतभेिी नशा एकदा िढली, प्रवतभेिी लाट उधाण झाली, गती उसळत रावहली, म्हणजे 
कलाकार ‘राजसांन्यासा’तील सांभाजीप्रमाणे बेहोश होतो. कल्पनाशक्ती वादळी वाऱ्यासारखी स्वतःच्या 
साम्राज्यात स्वैर ववहार करू लागते. वविारात नावीन्य येते, भव्यता येते व प्रवतभा स्वयांभ ूबनते. “कल्पना 
सैराट धाव ूलागली, म्हणजे ‘महाभारता’तील समुद्रमांर्नासारखी अव्याजमनोहर कर्ा वनमाण होते.” हा 
समुद्रमांर्नािा प्रसांग साऱ्या रसवैभवासह आपल्या प्रासावदक वाणीतून आमच्यापुढे साक्षात उभा करून 
लक्ष्मणराव पाांगारकर पुढे म्हणाले, “मनाला इतकां  मोहून टाकणारां मनोहर वणथन तुम्हाांला अवखल 
वाङ मयवव्ात दुसरां सापडणार नाही.” हाही व्यासाांच्या अलौवकक प्रवतभेिा प्रभाव. 
 
‘उनमेिसागिीं भरितें’ – 
 
– आले म्हणजे त्या घवटकेला कलाकार आपली जीवनसृष्टी दृष्टीआड कवरतो. प्रवतभेच्या धुांदीने 
कलाकाराच्या सभोवतालिे जीवन अांधुक होऊन त्यावर नवी सृष्टी वदसू लागते. असीम आनांदाने प्रशाांत 
पौर्मणमा हृदयात उमलली, की कलाकाराच्या भावना सागरािा वदमाख घेऊन बाहेर पडतात. व्यस्क्तत्वािी 
धार असलेली ही नवरसाांिी मांदावकनी कलाकृतीमधून वाहण्याआधी कलाकाराने ह्या प्रवाहाला वळण बाांवधले 
पावहजे. ह्या दृष्टीने तांत्र आत्मसात केले पावहजे, आवण तांत्रावर हुकुमत िालववण्यािी ताकद जवळ केली 
पावहजे. उद्दाम झालेल्या भावनाांिा डोलारा साांभाळणे आवण कलाकारािी मनोवृत्ती यर्ायोग्य व्यक्त करणे 
एवढ्यािपुरती तांत्रशास्त्रािी दबकावणी कलाकाराने मावनली पावहजे. आवण भावनेच्या प्रकृतीिे पथ्य तांत्राने 
पावळले पावहजे. 
 
व्यक्ततरचत्रानंादेखील कल्पनेचा घिटा 
 
कलेच्या उपपत्तीववषयी ज्या सुरस आख्यावयका साांवगतल्या जातात त्याांवरून कलाकार व्यस्क्तविते्रदेखील 
कल्पनािातुयाने काढीत असावते, असे वदसते. भासकवीच्या ‘स्वप्नवासवदत्त’ ह्या नाटकात वासवदत्ता ही 
परागांदा झाल्यावर उदयन आवण वासवदत्ता ह्या दोघाांिी ‘व्यस्क्तविते्र’ काढून ‘त्याांिा’ वववाह लावण्यात 
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आला. आणखी एक अशीि कर्ा आहे. नारायणनामक ऋषींने अप्सराांिा नक्षा उतरववण्याकवरता लावण्य 
ओसांडत असलेले उवथशीिे एक व्यस्क्तवित्र कल्पनेतून आांब्याच्या रसाने रेखाटले, अशी कर्ा आहे. अशा 
आख्यावयकाांिा व कर्ाांिा ववनोदु पवरसावा, भावार्थ ध्यानी असो द्यावा. 
 
बुद्ी, भावना आरण स्मृती ह्याचंी श्यामल चाहूल 
 
प्रत्यक्ष सृष्टीशी सुसांवादी अशी काव्यसृष्टी कलाकार वनमाण कवरतो, त्यात बुद्धी, भावना आवण स्मृती ह्याांिी 
एकवट होते. गॉल्झवदीच्या कादांबऱ्या घ्या. त्याांत बदु्धी, भावना आवण स्मरण ह्याांिा एक नाजूक गोफ ववणला 
आहे. वलओनादोिा िवरत्रकार वलवहतो की, त्याच्या कलाकृतींमधून त्यािे मन, बुद्धी आवण स्मृती ह्याांिा 
मनोहर समन्वय घडून आला होता. मी म्हणतो की, वतलाि सुवववहत कलाकृती म्हणावे, की जीत प्रज्ञा आवण 
प्रवतभा ह्याांिा शजेार असतो, भावनाांिा वनढाळ उभड नसतो, वा तकथ शुद्ध वविाराांिा वनढाळ अनुबांधही नसतो. 
प्रज्ञा आवण प्रवतभा ह्याांच्यामधील अांतर ज्ञान आवण भक्ती ह्याांच्याइतकेि इटुकले असते; प्रज्ञा आवण प्रवतभा 
ह्याांिी दाट मतै्री असते. 
 
स्मृतींचा अबंिखाना 
 
भावसौंदयथ आवण तांत्रसौंदयथ ह्याांच्या जोडीला नववनर्ममतीच्या क्षणी आणखी एका सौंदयािी भर पडते. ते सौंदयथ 
म्हणजे स्मृतींच्या अांबरखान्यात खोल दडून रावहलेले स्मृवतधन. आपल्या सावहत्यात तर ‘स्मरण’ म्हणून एक 
अलां कारि साांवगतला आहे. आपले अांतगथत मन म्हणजे एक खवजन्यािी ववहीरि. तीत सौंदयथ खोल दडून 
बसलेले असते. जुन्या स्मतृी वकती मौल्यवान आहेत, हे साांगताना प्रा. फडके म्हणतात, “ह्या जुन्या वस्तूांनी 
माझ्या दृष्टीपुढे वकती प्रसांग उभे केले, ते वकती साांगाव?े जणू काय माझ्या िवरत्रािे एक पुस्तक माझ्या हाती 
आले होते, व त्यातील प्रकरणाांमागनू प्रकरणे मी वािीत रावहलो होतो.” आठवणींिा मोहक साज घेऊन 
कलाकृती अशा अवतरतात. 
 
पुण्यातील पुष्करिणी व पुणेिी टागेंवाला 
 
डोळ्याांनी पावहलेले वा प्रत्यक्ष अनुभववलेले वकत्येक अनघ्यथ क्षण आवण स्नेहािे वजवांत झरे पुण्यातील 
इवतहासप्रवसद्ध ‘पुष्कवरणीं’प्रमाणे बुजल्यासारखे असतात; त्यािी आपणाांस खबर नसते. अर्वा पुणेरी 
टाांगेवाल्याप्रमाणे नष्ट होत िाललेले वदसतात. नववनर्ममतीच्या क्षणी वित्रववषयाशी वनगवडत असलेल्या जुन्या 
स्मृती जागृत होतात, त्याांिी जुळणी-उजळणी आपण मनात करू लागतो, आवण आपल्या नकळत त्या 
कलाकृतीच्या गळी उतरतात. कलाकृती प्रत्यक्षापेक्षा वभन्न वदसते, कलाकृतीिे शृांगारपण जाणवते. 
श्रीकृष्णाला राधा ही रुस्क्मणीपेक्षा अवधक सुांदर वदसली, तशीि कलाकृती अवधक सुांदर वदसते, ती ह्यामुळेि. 
सौंदयथ प्रकट होते ते मनाच्या स्नेहातूनि प्रकट होते. आपणाांला ते जाणवते ते वजव्हाळ्यानेि जाणवते. आवण 
मग आपल्यापुढे जे रूप उभे राहते ते वनस्तुल असेि असते. कलाकृतीमधील लीला-लाघव ‘वर्मणलासी जैसा 
जाणताां नेणताां, तैसा तूां अनांता साि होसी’, असेि वनमाण होते. तीतील रूपसांपदा कलाकाराच्या मनात त्याने 
कस्ल्पलेल्या कलाकृतीच्या स्वरूपाशी अगदी तांतोतांत जुळणारी असते. आवण हे सारे घडते तेही त्याच्या 
अगदी नकळत, वनवमषाधात! 
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पुणेरी टाांगेवाला! पणेुरी जोडा व पुणेरी पगडीइतकाच प्रवसद्ध, पण पुणेरी मामटा नवहे! हा सुमवहन - 
वशरोमणी वनढाळ वनरुपन आहे. सांकटाांच्या झुांडीप्रमाणे नवख्या प्रकाशाच्या अांगावर घोड्यावनशी धबाबा 
धाड घालणारे टाांगेवाले आज बादल-वबजलीच्या गतीने भतूकाळात प्रवशे करीत आहेत. 

 
शवनवारवाड्याचे पडके बुरूज आपणाांस वप्रय वाटतात, ते श्रीमांत पेशवयाांची दुवनयादोलत त्याांवरून 
आपल्या घ्यानी येते, म्हणून शवनवारवाड्याच्या ह्या चभतींना बरबादीही पावहली आहे, आवण झुांजात गमावले 
त्याांच्या मरणाचे आक्रोशही ऐवकले आहे. पण आपल्या मनाला समजते, ती ह्या राखेतील धुांद— 

 
स्मृतींच्या आसवाचंा पािदशभक झूला 
 
ही धुांदि श्रीमांताांच्या रोमहषथक कर्ा साांगत उभी आहे. त्या ऐकून आपले मन भारावनू जाते. पेशव्याांच्या 
स्मृतीने ह्या स्र्ळाला एक भीषण गाांभीयथ आवण वनष्ठेिे स्र्ैयथ आले आहे. मनातील वजप्सी जागा होतो, 
आठवणींच्या जुन्या पलुावर वैभवािी लुकलुकणारी चटबे वदसतात, वक्षवतजरेषेवर गुलमोहोर वदसतो, मनािी 
तगमग होते. आपली स्मरणशक्ती जागृत राहते, ती भावनेमुळे. आवण डोळ्याांसमोरील स्मृतींच्या 
िाांदण्यातील दृश्याांना मोहक माधुरी येते, तीही भावनेमुळेि. 
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आपल्या स्मृती नेहमीि समावशेक असतात. पे्रमाच्या स्मतृी तर वजवाला आजन्म जडून राहतात.ववस्मृतीच्या 
गवसणीतून त्या बाहेर पडल्या, म्हणजे आनांद तर होतोि, पण अशा सुखद स्मृतींच्या सहवासात जो सुगांध 
उधसून वर येतो, तो मनात रेंगाळत राहतो;शब्दाांनी साांगता येत नाही. म्हणून मनात येते की, हे वलहीत 
असताना माझ्या मनात आनांदाला आनांदािी दाटणी झाली आहे. त्यािी कल्पना तुम्हाांला कशी यावी? 
 
भावनाचंी ‘शारलमाि’ शंृगािा : भावकोश पुि किा. 
 
पण तुम्ही आपल्या मनािी लावणी, कुळपणी केलीत, तर तुमिा भावकोश पुष्ट होऊन तेर्ील शतेी वपकती 
होईल. केवळ बुवद्धगम्य ववषयािे अध्ययन करून र्ाांबू नका. कारण त्याांनी तुमिे मन खुजे होईल. आपण 
मनािी शक्ती कमावली पावहजे, स्मृती कमावली पावहजे, म्हणजे वरील प्रकारिा व्यस्क्तगत स्मृवत-सुगांध 
तुम्हाांलाही अनुभववता येईल. समर्ांच्या उपदेशाप्रमाणे आपण अवभजात कलाकृतीवर उमटणारे तरांग 
अभ्यासू लागलो, म्हणजे’साळुांकी मांजूळ बोलतसे वाणी’ह्या लहानपणी पाठकेलेल्या तुकारामबुवाांच्या 
उक्तीिा साक्षात्कार आपणाांस झाल्यावशवाय खविति राहणार नाही. 
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९. पुनहा एकदा मी 
 

कला म्हणजे आत्मवनष्ठ वित्रण. कलावस्तू प्रर्म कलाकाराच्या मनात साकार होते, आवण तीि 
कलाकृतीिे रूप घेते. कलाकाराच्या मनात उद्ज भवलेले भाव, वविार व कल्पना ह्याांिे सुस्वरूप त्याच्या 
मनावकाशात भरून गेले पावहजे. ह्यावरि कलाकृतीिी वजनगानी अवलां बनू असते. कलाकाराने हे सुस्वरूप 
साळसूदपणे कलाकृतीच्या मालकीिे करून वदले पावहजे. अगदी क्षदु्र, सामान्य वदसणाऱ्या वस्तूच्या ठायी 
मुग्ध लावण्य साठववलेले असते, ह्यािी जाणीव कलाकाराला व्हावी लागते इत्यादी वारांवार बोलले जाते. 
 
मने्नत्र गंुतले, लुब्ध झाले ज्याविी 
 
आत्मवनष्ठ वित्रण म्हणजे कला, हे खरे आहे, का ................... – का िढ टाकणारा एक वाद आहे? 
‘मने्नत्र गुांतले, लुब्ध झाले ज्यावरी’ – हे पद आद्य ............... सांगीत नाटककार बळवांत पाांडुरांग तर्ा 
आण्णासाहेब वकलोस्कराांनी सुभदे्रच्या तोंडी घातलेले पद एकदा ............. पुन्हा वािा. त्यातील 
शब्दसौष्ठवाबरोबरि त्यातील वविारसौष्ठवही वततकेि स्मरणीय आहे. ............... सांपूणथ अर्थ त्यात 
डौरला आहे. तुमच्या प्रश्नािे उत्तर त्यात सापडेल. .............. मन तृप्त होते ‘जे पाहण्यात माझे नेत्र गुांतले 
आहेत, ज्यावर माझे मन लुब्ध झाले आहे, आवण .................. जे वित्तात साठले आहे, तेि स्वरूप 
माझ्यापढेु साकार झाले आहे.’ 
 
रूपेवीण का छाया? 
 
‘ही नवी रवसक दृष्टी तुम्हाांला वमळून त्या वदव्य दृष्टीिा,– ............ – ह्या चसहस्र् पवथणीिा प्रत्यय तुम्हाांला 
आला तो केव्हा? ‘छायेत आकार वदसले, पण रूप वदसले नाही, तेव्हा ............. वनजीव क्षामच्छायेत रांग 
वदसू लागले, सावली रांगीत भासली, व असुांदर वस्तू सुांदर वदसू लागल्या, त्याि वळेी.’ 
 
प्ररतमा तुझ्या हृदयात आहे. 
 
“महाराज, मी मूर्मतकला वशकेन; पण प्रवतमेिा नमुना कुठेही नाही. ............... मग हे राजा, मी प्रवतमा 
कशी करू?” “प्रवतमा तुझ्या हदयात आहे. वतिा तू अभ्यास कर, ................. आवण वशष्योत्तमा, 
स्मरणशक्तीनां वतिा पतुळा बनव.” 
 
काय म्हणतोस? –काय, िक्स्कन् ची ढाल, –पुढे करंू?.......... 
 
स्सुक! – काय म्हणतोस? – कला म्हणजे एक वववित्र त्राांगडां आहे! अहो येतो तो हेि वविारतो! साांवगतलां  
ना, असा उतावीळ होऊ नको, – समजलां , “भाषेतून व्यक्त करण्याला जे कठीण जातां, ते आववष्कृत 
करणारी ती कला”. मी म्हणतो, कलादेखील एक साधनि आहे ना... हीं! – “ती अजांठा येर्ील लेणी, – 
लेण्याांतून सवथ दृश्यकला साठववल्या आहेत.–हो, बरोबर वैभवही आहे”. आ...हे! आता म्हणाल आहे म्हणून, 
नाही तर तो फलाणा म्हणतो, हा फलाणा साांगतो – छे! आमिी डायरेक्ट मेर्ड! कशाला उगीि दुखवा! 
ऑस्कर वाइल्ड, – क्रोिे, – वॉल्टर पेटर, क्लेटन हॅवमल्ट्न, – अच्छा! – आवण तो कॉचलगवुड, तो 
गाडथनर, तो काांट, काय म्हणतो, ते खरां. उां । सवथ हात धरून पाठीस लागले आहेत! याांिी उप्पर वमशी – 
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रॉट्न म्हणजे त्याांिी जानपवहछान झाली आहे, – का हा, नेहमीिा खुराक, – हा र्ाांबा... काय गम्मत आहे 
बोवा! वकती शानदार – िार नाही, छपन्न! असतील! – देवा! कलेच्या व्याख्याांनी हैदोस घातला आहे, 
बापरे! – पण तो मम्मट, कुां तक, वव्नार्, जगन्नार्, – आनांदवधथन डुबले का? – त्याांिां नाव कशाला? – 
नव ेबुडबुडे वनघत आहेत, जुने फुटत आहेत, – उगीिि वाटतां – आता गूढ उकलणार, –पण छे! मी 
म्हणतो, इतर दृश्यकलाांिाही ‘मीवडयम’ म्हणूनि वापर केला आहे... साध्य म्हणून नव्हे. कलाकृतीत साधन 
साध्य बनणे हेि अस्सल कलाकृतीिे गमक, – बरां — तसां असलां , — तर फारि छान!... आवण कलाकार 
— भारतीयि ते, – ववमुक्त अशा आांतवरक शलैीिा अस्सा वबनघोरी अवलां ब केला असेल, – हां हां... अगदी 
बे-मालूमपणे,— भले! समजलां , हां हां हां हां .... 
 
काय? – पौिस्त्य कलापद्ती? आरण – अन्तःस्वरूपािे ववश्लेषण? अरचवदबाबू आवण — भरीला घालतो 
टागोर – त्याांच्याि शब्दाांत एकदा साांगतो, – म्हणजेि लागला तर आमिा वटकाव लागेल, काय? वा! हे 
काय बोलणां! वा, वा! – हो शर्मवलकवगरी, स्वतःिे वविार स्वतःि बोलून दाखवायिा सांकोि वाटतो, म्हणून. 
“कलाकारािा जीवनववषयक दृवष्टकोण, भावनाववषयक जीवनातील प्रतीती, अांतमथनातील सत्य ह्याांिी 
अर्थवाहक अवभव्यक्ती जीत आहे, तीि — कला”. कलाकार म्हणजे तरी कोण? साांवगतलां  ना? “जी वस्तू 
सामान्य दृष्टीला अगदी उपेक्षणीय वाटत असेल, वतच्यातील सौंदयथ जो कलाकृतीच्या लावलत्यपूणथ रिनेतून 
पटवनू देतो, तोि कलाकार”. समजलां? — हुश्श. तेि वविारणार होतो – कलेिा उगम? हो. अशी लटपट 
नको – म्हणे पुष्कळाांिां मत आहे. – ह्यमू, वगबन, – वमल् वािा, — स्पेन्सर वािा; अहो! तेि सांस्कृतीिां 
लक्षण आहे, – हेट्! फवजती झाली. रस्स्कन िी ढालि पुढे करतो — असां केल्यावशवाय भा..ग..त नाही! — 
का? आधुवनक हबथटथ रीड, –नको? अहो त्यालाि द्या धडक्या. ओळख ना देख. —आपलां  वविारतो, 
टॉलस्टॉय झालाि असेल वािून? – अन तो वमस्स्टक कवी? – ती सुझान लँगर? —ती कॅर्रीन 
मनॅ्सफील्ड? हुश्श ह्यः! ह्यः! क्या!! .... म..ग काय? 
 
दोनच शब्द, – एक तदू्रपता ...आरण– दुसिा कचतन– काय म्हटलां त? –हे साांगायला रस्स्कन कशाला हो 
पावहजे? कलाकृतीमधील “त्या” सौंदयािा जन्म वनसगाति असतो. अन कलाकृती म्हणजे? –वा! पण, — 
पण .... ते सोडा. तुमिा क..लेवरील सांवाद अगदी त्या ि.ॅ.ड..मनसारखा सेट झालेला वदसतो! बस्स! –
“अनुभवावािवुन सोंग सांपादणे!” शवेटी तो देहूिा वाणीि उपयोगी पडतो ना? “शब्दें वीण सांवावदजे”.. 
 
वा! ब्यू....वटफुल! —स्प्लें वडड! —झकास! — हात् तेच्या, –पटलां  म्हणजे काय? – ह्या महान तत्त्वािा 
उच्च घोष करणारी एक भावगम्य अनुभतूी, –हेि का शवेटी सार काढलां त? िला. ‘टाइम्स ऑफ इांवडया’ 
वािला का कालिा? त्या कलेच्या व्याख्या, ते वाद-सांवाद! अगदी हस्स्तनापूर माजलां ! तरी बेटा, —
रवसकता जागृत होणार नाही! क्य! ... समजलां  हः हः हः हः – का? 
 
घिाण्याचा आवाज 
 
प्रवतभेिा आवाज ऐकू आला नाही, तरी घराण्यािा आवाज ऐकू येतो. गवई, वित्रकार आवण शास्त्री-मांडळी 
ह्याांना घराणी असतात, गुरूही असतो. आवण म्हणनू बवडवारही असतो. इवजस्प्शयन कलाकाराांिे यश हे 
परांपरा आवण रूढी ह्याांवरि अवलां बून होते. ह्या प्रवतवष्ठत कलाांच्या सांदभात गुरूिी सेवािाकरी करणे हा 
वशक्षणाच्या साधनातील एक मान्य सांस्कार मावनला जाई. 
 



 

 

अनुक्रम 

पण गुरूिी मनोभाव ेसेवािाकरी करून आपली भाग्यरेषा केव्हा उमटेल, त्यािी वाट पाहण्यािा वशरस्ता 
प्रकाशवित्रणकलेच्या वशक्षणके्षत्रात अद्यावप रूढ झालेला नव्हता. त्यामुळे प्रकाशवित्रणकलेिी दीक्षा 
कोणाकडून घेण्याच्या वविारसांकटी सापडणे नव्हते, आवण एखाद्या घराण्याच्या वैिावरक पठडीिी वमरास 
माझ्याकडे येण्यािा सांभव नव्हता. बाकी एवढे खरे की, तुम्ही जर एखाद्या जुन्या घराण्यािे औरस वारसदार 
असाल, तर त्या घराण्यािा आब राखण्याकवरता त्या घराण्याच्या पडीक चभतींिा आश्रय तुम्ही सोडणार 
नाही. जुन्या परांपरेच्या भरजरी, पण वाळवी लागलेल्या ‘सेलारी’िा मोह तुम्हाांला सुटणार नाही. तुमच्या 
रवसकतेला घराण्यािी बाधा विकटून राहील. 
 
उदांड आयुष्य आवण कलेिी र्ोर पदवी लाभलेल्या कलाकृतीमधील कलागुण आपल्या कलाकृतीमधून सादर 
करण्यापलीकडे आपल्या आववष्कारािी ओढ पोहोित नाही; आवण हीि गोष्ट अडसर ठरून प्रगतीिे दरवाजे 
कायमिे बांद राहतात. 
 
रूढी ही शास्त्रापेक्षा श्रेष्ठ मावनली गेल्यामुळे रूढीिी पाऊलवाट सारखी रुां द आवण खोल होत जाते. रूढी 
म्हणजे कालगत्या पडलेली िाल. बनी बनाई सहजी बदलत नाही. कलाकारालादेखील जुन्या िालीिा व 
पारांपवरक सांकेताांिा ववसर पडत नाही. जुने आपण ओांजळीत घेऊन बसतो, हा नेहमीिा अनुभव आहे. 
आपल्या पणजोबाांनी सजववलेल्या देव्हाऱ्यातील नारळाप्रमाणे आपल्या पुष्कळशा िालीरीती वरून गोंडस 
वदसतात. रोमरोमी वभनलेल्या वविाराांिे तेज नष्ट झाले, त्याांतील मौवलकता मालवली, तरी कुां भाराने आपला 
हात काढून घेतल्यावरदेखील त्याच्या िाकािा गरगराट िालू रहावा, तजथनी दूर झाली तरी वीणेवर स्वर 
रेंगाळत रहावा, तसेि हे वविार वशळोप्यािी बाब म्हणून वशल्लक राहताति. ‘कुलालािे राहे भ्रमक तवर िक्र 
भ्रमतसे!’ 
 
वित्रकार कॉन्स्टेबल् वनसगथवित्र रांगवीत असताना प्रत्येक झाडात त्याला ववख्यात इांग्रज वित्रकार गेन्् बरो 
(१७२७–८८) वदसत असे; आवण गेन्् बरोला डि वित्रकाराांिी आठवण येत असे. वनसगाने वहरव्या रांगाच्या 
सहस्र छटाांिी पैठणी वित्रकाराच्या नजरेसमोर पसरली असताना कलाकाराच्या मनाला जुन्या सांकेताांिी 
बाधा कशी होते पहा : सर जॉजथ बोमाँ हा काही काळ वित्रकार कॉन्स्टेबल् िा मागथदशथक होता. तो म्हणत 
असे, “िाांगल्या वित्रातील रांग, व्हायोवलन च्या रांगाप्रमाणे मांद तपवकरी असावा,” कलाकृतीमधील 
रांगाववषयीिा हा त्यािा सांकेत वववित्र होता. परांपरागत लकबींिी ही दास्यकृती म्हणावी का? 
 
साखिेचे हत्तीघोडे 
 
एकदा का रूढीच्या पायवाटेवर तुमिे पाय खोल रुतून रावहले, की तुमच्या दृष्टीवर झापड येते, आवण 
कलाकृतीमधून कां टाळवाणा एकसारखेपणा येतो. पूवी दगडू हलवाई िौकातून जाताना हत्ती, घोडे, मोर 
ह्याांिे साखरेिे ठसे भरताना हलवाई नेहमी वदसे. तशाि तुमच्या कलाकृती ठराववक साच्यातून बाहेर 
पडतील. ग्रीक कलाकाराांनी घडववलेली ताांबड्ा मातीिी भाांडी पहा. त्याांवर काळ्या रांगाच्या आकृती 
वदसतील. म्हणजे एकाि तऱ्हेिी वणथच्छटा आढळेल. 
सृिीचे भाट 
 
सांस्कृत नाटकाांतून कवींनी केलेली सृष्टीिी वणथने ध्या, ‘मृच्छकवटक’ नाटकातील वषाकाळ चकवा 
‘कुमारसांभवा’तील वसांतकाळ घ्या. वषावणथनात तुम्हाांला चककारे गजथणाऱ्या मयूरािे नृत्य वदसेल, 



 

 

अनुक्रम 

वसांतवणथनात पांिमस्वरे आलापणाऱ्या कोवकळािे कूजन ऐकू येईल. सूयथ मावळला, की आकाश बुडाले असे 
वाटून पक्ष्याांिी विवविव सुरू होते. जुन्या मराठी कादांबरीतील सुरुवातीिी पाने िाळा, तुम्हाांला पाखराांिी 
जागल आवण पक्ष्याांिा वकलवबलाट खास ऐकू येईल. त्याांच्याि कूजनाने आवाजािी दुवनया जागी झाली, 
कादांबरीतून भरास आली. आवण आज तीतून कोंबडे बाांग देऊ लागले आहेत! 
 
प्रतीकवप्रयता म्हणजे तर भारतीय अवभरुिीिे एक खास वैवशष्यि आहे. रामायणकालापासून िक्रवाकाांच्या 
ववरहािा सांकेत तुम्हाांला काव्याांतून भेटेल. ज्ञानदेव, एकनार्, तुकाराम, मोरोपांत, होनाजी बाळा ह्याांच्या 
काव्यातून षट्पदाांिे झुांकार तुमच्या कानाांवर सतत येतील. केशवसुताांनी काव्याांत ‘फुलपाखरू’ आणून 
सोवडले, तोपयिंत वाङ मयकोशातून भ्रमराांिी सुटका झाली नाही. वबिारा वनरपराधी भ्रमर! 
 
सुग्रण-पक्ष्याचा वाडा 
 
अनांत वष ेझाली. युगे उजाडली आवण मावळली. मयूरपक्षी वपसारा उभारून तेि नृत्य करीत आहेत. कोण 
जाणे वकती वष ेझाली, कोवकळ तेि गाणे गात आहे. कोण साांगेल वकती वदवस उगवतीला िढले असतील 
आवण वकती वदवस मावळतीला बुडाले असतील, काठावर झुकलेल्या झाडाच्या फाांदीवरून वाघुळासारखा 
वोळकां बणारा सुग्रणपक्ष्यािा वाडा आपण काऊविऊिी ओळख झाली तेव्हा जसा पावहला, तसाि आजही 
पाहतो. ‘एका कोवळयाने एकदा आपुले, जाळे बाांवधयेले उांि जागी’, तसेि तो उद्याही बाांधील. त्यािा नक्शा 
तसाि कायम राहील. उगवणारे वदवस मावळत आहेत, मावळणारे उगवत आहेत. देशकालपवरस्स्र्तीनुसार 
ह्याांत बदल झालेला नाही. ह्याांत ववववधता नाही, नावीन्य नाही, आवण कल्पकता तर मुळी नाहीि नाही. 
 
मयूरािे नृत्य, कोवकळािे कूजन, भ्रमरावदकाांिा गुांजारव चकवा सुग्रणपक्ष्यािे घरटे ह्याांना आपण कलाकृती 
म्हणतो, तरीही त्या खऱ्या अर्ाने कलाकृती नाहीत. त्या कलाकृतींिे स्वरूप मानवी कलाकृतींपेक्षा अगदी 
वभन्न आहे. ह्या कलाकृतींिा जन्म गरज आवण उपयुक्तता ह्याांच्या पोटी झाला आहे. ज्या िळवळीच्या मागे 
जीवनववषयक, व्यावहावरक, सामावजक, अर्वा शारीवरक ओढ नाही, अशी कला ही एक वनरर्थक िळवळ 
आहे, एक वनरर्थक आिार आहे, असे म्हणता येईल. मानवी कलाकृतींच्या मागे कल्पकता असते. त्या 
वनर्ममतीमागे जाणीव असते. सांवदेना, भावना व अनुभतूी सवथ काही असते. काहीतरी वववशष्ट हेतू मनात ठेवनू 
कलाकृती जन्मास घातली, की कलाकृतीत आत्म्यािा अभाव जाणवतो, आवण यशाच्या उतरत्या मापािे 
खापर तीतील सहेतुकपणावर फोवडले जाते. हेतुशनू्य असली, तरि कला सुांदर वदसते, तीतील सौंदयथ 
जाणवते. 
 
सहेतुक कलावनर्ममतीच्या मागे कलाकार लागला, म्हणजे तीतील कला िटसारी नाहीशी होते. वहल्, 
कॅमेरॉन ह्याांसारखे र्ोर कलाकारही वबघडतात. ‘वपक्िर-मेचकग बाय फोटॉग्रफी’ ह्या रॉवबन्सन ने वलवहलेल्या 
पुस्तकाच्या शीषथकािा पवरणाम ह्या दोन्ही कलाकाराांच्या मनावर झाला, आवण दोघेही प्रकाशवित्रण 
करण्यापेक्षा कृवत्रम पद्धतीने प्रकाशविते्र तयार करण्याच्या मागे लागले. मेयोल, रॉवबन्सन, रायलें डर ह्याांिे 
कृवत्रम कलासौंदयाने कलाकृतीिी सजावट करून प्रकाशवित्रणकलेला लवलतकलेिा दजा वमळवनू 
देण्यािे ध्येय, काही काळ दोघाांनीही आपल्यापढेु ठेववले होते. वहल् ने तर एचडबरा येर्ील वित्रकार ए. 
मकॅग्लॅशन ह्यािी मदत घेतली. पण मौजेिी गोष्ट अशी की, त्या कलाकृती अखेरीस गौण दज्याच्या ठरल्या. 
कारण त्याांतील सारे कलागुण राजापूरच्या गांगेप्रमाणे लुप्त झाले होते. 
 



 

 

अनुक्रम 

‘कोरट रदवाळ्या दसिे’ 
 
आपण सूयास्त पाहतो, सांध्येिी गवहरी शराब प्राशन कवरतो, पाणरेषेवरिी सोन्यािी ताटली घरांगळताना 
पाहतो, पूवथवदशचे्या राउळी सूयोदयािी वदवाळी पाहतो, ‘वा! वा, सुांदर!’ असे उद गार कावढतो. सुांदर 
वदसणारे हे देखाव ेम्हणजे कलाकृती नव्हेत. वनसगथ म्हणजे कला नव्हे. “वनसगथ आवण कला ह्याांिी गल्लत 
करू नका,” हा वित्रकार स्व्हसलरने आपल्या ‘टेन ओक्लॉक’ ह्या व्याख्यानात साांवगतलेला सुवविार 
कलाकाराांनी आपल्या नजरेसमोर मोठ्या अक्षराांत सदैव वलहून ठेववला पावहजे. वनसगथ आवण कला ह्या दोन 
वभन्न गोष्टी आहेत. त्या एक कशा होतील? लहानपणीिे मोकळे प्रसन्न हास्य म्हणजे एक अवनवथिनीय जादू 
आहे. हे रम्यतम दृश्य पाहून आपणाांस वनरवतशय आनांद होतो. पण तो कलात्मक अनुभव नाही, चकवा ते दृश्य 
म्हणजे कलाकृती नाही. मात्र हे सौंदयथ कलाकृतीत हसू लागले, की त्या मोहकतेला जबाब नसतो. 
“आलक्ष्यदन्तमुकुलानवनवमत्तहासैः” इत्यादी शास्ब्दक वणथनात कववत्व आहे. त्यातून वनमाण झालेल्या 
सौंदयािी जाणीव म्हणजे सांस्कृत काव्यशास्त्रामधील िारुता, अर्वा अवभनवगुप्ताच्या भाषेत िमत्कार! 
अनांतहस्ताांनी चसदूर उधळून रांगाांिी वदवाळी साजरी करणाऱ्या सूयथनारायणािे कलाकाराने रेखाटलेले 
व्यस्क्तवित्र, चकवा प्रिांड वाऱ्यावर वृक्षाांिे वशवताांडव सुरू आहे, अशा भयानक वादळाच्या देखाव्यािा 
कलाकाराने केलेला व्यस्क्तगत आववष्कार म्हणजेि कलाकृती. मानवाच्या मनातून पवरश्रमाने व कष्टाने 
वनमाण होते ती कला. सौंदयािी मलूभतू आवड हेि कलेिे उगमस्र्ान आहे, कलेच्या मागिी पे्ररणा आहे. 
आवण ही वनमाणशक्ती आववष्करणाच्या ओढीतूनि प्रवृत्त होते. पवरस्स्र्तीशी आवण वनसगाशी झगडून 
मानवाने कलेिी प्राप्ती करून घेतली आहे. वनसगािा वकत्ता वगरववताना कलाकाराला पे्ररणा वमळते. 
वनसगातील वणथच्छटाांिी काांती जशीच्या-तशी बेमालूमपणे वापरण्याच्या प्रयत्नाांत कलाकार असतो. तसाि 
तो कागदािी मूळ शुभ्रच्छटा कलाकृतीत कायम राखण्याच्या प्रयत्नात असतोि ना? 
 
पण वनसगावर मात करण्यािी इच्छा प्रबळ झाली, म्हणजे तीतूनि नववनर्ममती होते. उत्तम कला 
वनसगासारखी असते असे आपण मावनतो, आवण अनुकरण हा कलेिा स्वभावधमथ आहे असेही मावनतो. पण 
वनसगाच्या अनुकरणावर ज्या वळेी कलाकार स्वत्वािा वशक्कामोतथब कवरतो, त्याि वळेी कलाकृती वनमाण 
होते, नववनर्ममती होते. मानवी हस्तस्पशथ चकवा पार्मर्व उपाधीिा स्पशथ झाल्यावशवाय कलाकृती वनमाण होत 
नाही. कला ही मानवी वक्रया आहे. कलाकृती ही मानवाकडून मानवाला वमळालेली देणगी आहे. 
 
‘कणेंवीण सोपटें’ 
 
वनसगथ ही कच्च्या मालािी उतारपेठ आहे. सृष्टीतील सारे सौंदयथ ववस्कवळत असते, इतस्ततः ववखुरलेले 
असते. आकाशाच्या ताटातून वहरेमोती उधळून द्यावते, तसे वनसगाने सौंदयथ उधळून वदलेले असते. रत्नाांच्या, 
वहरेमाणकाांच्या पाांती कलाकाराच्या पढु्यात पडलेल्या असतात. अर्वा अवघे सौंदयथ जागोजागी, जमावाने 
एकगट् ठा होऊन हारीने उभे रावहलेले असते. सामान्य कलाकार सवृष्टसौंदयाकडे पाहताना अवधकात अवधक 
सौंदयथ पाहण्यािा प्रयत्न करून अवतरुां द दृवष्टकोणाच्या वबलोरी डोळ्यातून एकाि वळेी अवधकात अवधक 
सौंदयथ वटपण्यािा यत्न कवरतो. पण त्याच्या हाती सौंदयािा एकदेखील बुांद लागत नाही. वनसगाकडे अशा 
दृवष्टकोणाने पाहणाऱ्या कलाकाराला तर अॅन सेल अॅडॅम्् खुळ्याति कावढतो. कारण वनसगथवित्र 
मनोव्यरे्मधून वनमाण होते ना? 
 
“रूपोच्चयेन मनसा रवरधना कृता नु” 
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कलावस्तूिी वनवड करणे, वनखळ सौंदयथ नेमके उिलून घेणे, नको त्या वस्तूांिा त्याग करणे, कलावस्तू 
वनवडून-वनसून जवळ ओढणे, कलावस्तूांिी ठेवा-ठेवी करणे, वस्तू अलग करणे, कलाकृतीला मयादा 
घालणे ही कामवगरी कलाकार करीत असतो. कसबी कलाकार प्रिांड वशलाखांडातून अभांग मूती वनमाण 
कवरतो. खडप्यातील वनरुपयोगी आवण अर्थशून्य भाकड वछन्नीने तो तोडून टावकतो, राहते ते मूतथ सौंदयथ. 
साराांश असा की, कलाकार वनसगातील विेक सौंदयथकण न्याहळून-वनरखून कलाकुशले विेून आपल्या 
प्रवतभेने व कल्पनाशक्तीने कलाकृतीत त्याांिे कौशल्याने सांकलन कवरतो. ह्यातूनि नव्या सौंदयाने नटलेला 
एक सगुण आवण सांघवटत असा नवा आकृवतबांध तयार होतो. मात्र ही कल्पना सत्यावधवष्ठत असते. सत्यािे 
सूत्र न सोडता कलाकाराच्या कल्पनेिा पतांग स्वैर ववहार करीत असतो. अटकेपार ह्या कादांबरीतील मीनाक्षी 
वहिे वणथन वािा. अनेक वस्त्रयाांमध्ये जे-जे ववलोभनीय वदसले, ते-ते एकवटून प्रा. फडके ह्याांनी मीनाक्षी 
वनमाण केली आहे. कलाकाराला प्रवतसौंदयािा प्रजापती म्हणतातना, ते ह्यािमुळे! 
 
म्हणजे वस्तुमात्रावर प्रभतु्व िालववणारा व तांत्रावर जरब ठेवणारा प्रकाशवित्रकार एक ववधाता आहे. जगात 
इतस्ततः ववखरून रावहलेले सारे उच्च दज्यािे सौंदयथ एकवत्रत करून ववधात्याने शकुां तलेिी सवांगसुांदर अशी 
मूती घडववली व सौंदयािा वगेळा आदशथ वनमाण केला. िह्मदेव तर वव्ािा ववधाता, तरी त्याला पावथतीिे 
सौंदयथ वनमाण कराव,े असे का वाटले? 
 
वव् वनमाण झाले. िह्मदेवाच्या डोळ्याांिी तृप्ती झाली. पण त्याच्या रवसक मनािे समाधान झाले नाही. 
वनसगथसौंदयथ त्याला अपूणथ वाटले. िह्मदेवाच्या मनातील नववनर्ममतीिा ई्र जागा झाला, आवण त्याने 
वनसगात इतस्ततः ववखुरलेले सौंदयथकण सांघवटत करून पावथतीिी, नखवशखान्त मनोहर मूती वनमाण केली. 
डोळ्याांच्या वठकाणी कमळाांिी, भवुयाांच्या वठकाणी धनुष्यािी, ओठाांच्या वठकाणी पोवळ्याांच्या लाल रांगािी 
योजना केली, आवण ती मूती पाहून तीतील सौंदयाच्या मोवहनीने आपण स्वतःि मुग्ध झाला. ‘त्यालाि 
अन्वर्थकतेने सौंदयथ म्हणाव,े की ज्यात एखाद्या वस्तूत वदसणारे अनेक अधथवट भाग एकत्र येतात, साांधले 
जातात आवण त्या वस्तूत अपूणथ वदसणारे अनेक भाग पवरपूणथ होतात, सांघवटत होतात, पूणथ पूणथत्वाने नाांदते,’ 
–अशी आहे कोलवरज् कवीिी सौंदयथववषयक भावना. ह्यािा अर्थ असा नाही का, की कलाकृतीमधील सौंदयथ 
रहस्यात्मक असते, सांकेतार्थक असते व गूढार्थगर्मभतही असते. 
 
आम्ही दोघी मैतिणी जोडीच्या 
 
कला आवण सौंदयथ ह्या शब्दाांिा अर्थ बरोबर समजून न घेता आपण ते समानार्ी वापरतो. हा भ्रमवनरास दूर 
केला, म्हणजे कलेिे रसग्रहण करण्यात येणारा एक मोठा अडसर दूर होईल. ह्याबरोबरि कला आवण 
कारावगरी ह्याांतीलही फरक ध्यानी घेतला पावहजे. प्रािीन भारतीय सारस्वतात कोणत्याही कुशल 
कारावगरीिा कलेच्याि सांदभात उल्लखे केलेला आढळतो. अ्ारोहणववद्या अर्वा पाकशास्त्र ह्याांिा कला 
म्हणूनि वनदेश असे, आवण त्या ववदे्यत अर्वा शास्त्रात जो वनष्णात अर्वा पारांगत असेल, तो कलाकार 
मावनला जाई. महाराष्रात तर कला आवण कारावगरी ह्या दोन्ही गोष्टी कौटुांवबक जीवनाशी वनगवडत 
असलेल्या वदसतात. त्यात दरज रावहली नव्हती. देवळातील मखरकाम, शाडूच्या मूती, मातीच्या 
भाांड्ाांवरील रांगकाम, नावशक येर्ील ताांब्यावपतळेच्या भाांड्ाांवरील नक्षीकाम, कोकणातील लाकडी खेळ, 
पूवी तुळशीबागेत वमळणारी खेळण्यािी बुरकुली, वजनगरी बाहुला-बाहुलीिा खेळ आवण दावगन्याांिा साज 
ह्या स्वरूपात कलाि वावरत होती. वस्तुतः ही सवथ कारावगरी आहे; हे उत्पादन आहे; नववनर्ममती नव्हे. 
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कारूनारंूची कसबे 
 
कारुक कमथ करणारे म्हणजे कारागीर. ह्यािा उल्लखे अगदी प्रािीन वैवदक सारस्वतात सापडतो. ऋग्वदेात 
सापडतो. आपण ‘कला’ आवण ‘कारावगरी’ हे शब्द ज्या अर्ाने वापरतो त्याि अर्ाने ‘कारु’ हा शब्द 
वापरलेला आहे. प्रािीन काळी कला, कारावगरी आवण कवी ह्या शब्दातील आशय ‘कारु’ ह्या शब्दाने व्यक्त 
केला जाई. मय नावािा कारागीर आपला स्वतःिा उल्लखे महाकवी असाि करतो. कलावांत ह्याही अर्ाने तो 
वापरलेला आढळेल. ‘वशल्प’ हा शब्द आश्चयथकारक अर्वा अद भतु कमथ चकवा कौशल्य, िातुयथ ह्या अर्ाने व 
वशवाय ‘कला’ ह्या शब्दािा पयाय म्हणूनही वापरला जाई. कालाांतराने कारुक कमथ आवण वशल्प ह्या गोष्टी 
वभन्न मानण्यात येऊ लागल्या. साधारण कौशल्य पदरी असून केवळ शारीवरक श्रमाने साध्य होण्यासारखी 
कामे कारुक कमथ ह्या सदरात मोडली जात. 
 
हा झाला इवतहास. पण ज्या वळेी कलेिी साांगड जीवनाशी घातली गेली होती, त्या वळेी कला आवण कसब 
चकवा कलाकार आवण कारागीर ह्याांत एकीिा तहनामा झाला होता. ते परस्पराांिे मनोधारण रक्षून रावहले 
होते. सनईवादनकार अर्वा वाजांत्रीकार नावपतािा व्यवसाय कवरताना तुम्ही आजही पाहता. पूवी सोनार हा 
दांतवैद्यािे काम करी. पेशवकेालीन विटवणशी दप्तरात मावहती वमळते की, त्या काळी कारकुनी व वशपाईपेशा 
हा जोडधांदा मावनला जाई. ‘आऊत वन राऊत’, ‘वैवदक वन सैवनक’ ही पवरभाषा त्या काळी सवथत्र रूढ झाली 
होती. लष्करातील घोड्ाांिी खोवगरे बनववणे हा वजनगरी लोकाांिा अर्ात जुन्या जमान्यातील वित्रकाराांिा 
जोडधांदा होता. अशा रीतीने कलाकार जीवनाशी वनगवडत झाला होता. कलाकार आवण कारागीर ह्याांच्यात 
सोईर-सुतक असे. पण आज मात्र कलाकार एका काठावर, तर कारागीर दुसऱ्या काठावर, अशी फारकत 
होऊन एकदा एकमेकाांिे वभडू असलेले कारागीर आवण कलाकार पनु्हा जवळ आले नाहीत. 
 
कला आरण कािारगिीची सफाई 
 
न्यायालयात ववकलाने वविावरलेल्या प्रश्नास उत्तर देताना ‘कला आवण कारावगरी’ ह्याांतील फरक सर जेकब 
एपस्टाइन (१८८०–१९५९) ह्या वशल्पकाराने असा स्पष्ट केला आहे : “कारागीर मुलाम्यािी नाणी बनवील, 
कलाकृतीला मुलामा िढवील; पण कलाकृतीिा इमला जीवर उभा आहे, त्या मूळ कल्पनेिा जनक हाि 
कलाकार”. अप्रवतरूप अशा मौवलक कल्पनेच्या धाग्यातून कलाकृतीिा डेरेदार रांगीत शावमयाना 
व्यस्क्तत्वाच्या तणावाांनी आवळला गेल्यामुळे भावनात्मक भमूीवर तो घट्ट उभा असतो. ह्यािा अर्थ स्पष्ट आहे 
की, कलाकृतीिा इमला म्हणा, राजवाडा म्हणा, जो उभववला जातो तो कोणत्याही सौंदयथववषयक तत्त्वावर 
नव्हे, त्याला सौंदयथववज्ञानशास्त्रािा आधारही नसतो; कलाकृती पवरणामी सुांदर वदसते, इतकेि. अशा 
कलाकृतीला कलात्मक म्हणण्याऐवजी भावनात्मक कलाकृती का म्हणू नये? 
लटकी वास्तवता 
 
एके काळी वास्तवतावादी वित्रणािा जमाना होता. वास्तवतावादािे साम्राज्य सवथत्र मातले. वस्तुवनष्ठता हाि 
कलेच्या हेतूिा मध्यचबदू मावनला जाई. पण त्या काळातील कोणत्याही कलाकृतीकडे जरा लक्षपूवथक नजर 
वदलीत, तर तुमच्या लक्षात येईल की, त्या वित्रातील वास्तवता लटकी आहे. पण मला साांगा, एखादा 
कलाकार ह्या वास्तवाच्या तुफानातून सलामत बाहेर पडल्यािे तुमच्या ऐवकवात आहे का? हा वास्तवािा 
वनगड कोणी तोडल्यािे तुम्ही देवखले आहे का ‘आजपयिंत नैसर्मगक आवण वास्तववादी वित्र कोणी पावहली 



 

 

अनुक्रम 

आहे का?’ अशी पाब्लो वपकासो उच्च स्वरात पृच्छा करीत आहे. अनातोल रान्स वनवश्चतपणे साांगत आहे की, 
‘कोणतीही कला वस्तुवनष्ठ असत नाही.’ माकथ  शगॉल आपला अनुभव साांगतो की, ‘आपले अांतमथन हीि 
वास्तव गोष्ट आहे. बाह्य जगातील वास्तवापेक्षा ती अवधक वास्तव आहे.’ 
 
ह्या शब्दकुां डाांतून ध्ववनत-होणारा अर्थ जाणून घेण्यािा प्रयत्न करा. तुमच्या मनातील वास्तवतेववषयीच्या 
आग्रही वविाराांिी जुनी हांडी उतरवनू ह्या नववविाराांिी हांडी तुमच्या डोईवर िढववण्यास हे सोवनयािे बोल 
मदत कवरतील. ‘द ववग् व्हाइट् क्लाउड्’ ह्या एडवडथ स्टाइशने च्या कलाकृतीत सरळ, उभ्या चकवा आडव्या 
रेषा तुम्हाांला वदसणार नाहीत. भवूमतीवर आधावरत आकृवतबांध आढळणार नाहीत. वस्तुमात्रािे वास्तव 
आकार वविारात न घेता छाया-प्रकाशाच्या सावन्नध्यातून तीत वित्ररिना साकार केली आहे. स्त्रीपुरुषाांच्या 
आकृतींनी वनमाण झालेले रेषासौंदयथ अजांठा येर्ील कलाकृतींमधून वनसगािी वषेभषूा सजववण्यासाठी 
अलां कार म्हणून वापवरले आहे. पाउल स्रॅडच्या ‘वॉल स्रीट’ ह्या कलाकृतीत मानववनर्ममत रेषाांिा उपयोग 
करून त्याांतून वनमाण झालेल्या छायाप्रकाशातून मनोहर आकृवतबांध बनववला आहे. मात्र या दोन्ही 
कलाकृतींत रिनाकौशल्यािी मातब्बरी वदसून येते. आवण ह्याि ह्या काळातील कलाकृतींमधून आढळून 
येणारा प्रकृवतवशेषे आहे. भावनात्मक अनुभवाांच्या लयबद्ध रिनेतून कलाकृतीिी घडण बाांवधली जाते. 
कलाकृतीिे सौंदयथ वतच्या रिनेत अर्वा वतच्या घाटात सामावलेले असते, आवण हे सौंदयथ हाि कलाकृतीिा 
एकमेव आशय असतो. ह्या काळात म्हणजे ववसाव्या शतकाच्या पवहल्या दशकात स्टाइशने, पाउल स्रॅड 
ह्याांनी वित्ररिनेच्या उभारीवर जो एकदा भर टावकला, तो आजपयिंत कायम रावहला आहे. 
 
‘वसक्नत रह पे्रक्म्ण गुणा न वस्तुरन’ 
 
कलावांताला देखाव्यात नसलेले सौंदयथ वदसू लागेल, एखाद्या रानटी फुलात स्वगथ वदसेल आवण वाळूच्या 
सूक्ष्म कणात अवघे वव्रूपदशथन होईल. स्काटलां डमधील रॉबटथ बन््थ ह्या कवीला ‘डेझी’च्या पानाफुलाांतून 
रत्ने आढळली; दया आवण पे्रम हे सद गुणही आढळले. वित्रकार कॉन्स्टेबल् ला आपल्या आयुष्यात कधी 
कुरूपता म्हणून वदसलीि नाही, असुांदरता कधी भेटलीि नाही, कधीही आवण केव्हाही. मूळ वस्तू कशीही 
असो; प्रकाश, छाया, यर्ादशथन आवण कलाकारािे मन त्या वस्तूला देखणेपण बहाल कवरतात. ऋवषमुनींच्या 
वल्कलाांतून वळलेले सौंदयथवैभव जसे कलाकाराच्या रवसक दृष्टीला वदसते, तसेि ते तलम गभथरेशमी 
पाटावाच्या ववणकरीतूनही तरळताना वदसते. अठरा वठकाणी वक्र असलेल्या कां सदासी कुब्जेमध्ये 
श्रीकृष्णाला सौंदयथदशथन घडले ना? आपल्या मनात जो भाव असेल, तोि भाव जळी, स्र्ळी, काष्ठी, पाषाणी 
वदसणे ही भावबळािी सवांत उांि पायरी आहे. ह्याि भावबळाच्या आग्रहाखातर प्रत्यक्ष पाांडुरांगाला आपले 
पाषाणत्व सोडून नामदेवाच्या हातिे दोन घास प्रमाने खाव ेलागले. प्रत्यक्षात हे वैभव फार दूरवर खोल 
दडलेले असते. आत्मीयतेने व भस्क्तभावाने वस्तुजाताशी आपण एकरूप झाले पावहजे. तटस्र्पणे पाहत 
राहणे हा जावतवांत कलाकारािा प्रकृवतधमथि नाही. 
 
वनसगथसौंदयथ कलाकाराच्या अांतःकरणात वरघाव कवरते, आवण तेि सौंदयथ त्याच्या कलाकृतीिे वैभव ठरते. 
वनसगातील सौंदयािा ‘आकायथ’ ओघ कलाकृतीच्या नसानसाांतून वाहू लागतो. पण एवढे वलहून भागणार 
नाही. सवृष्टदेवतेिी मजी ज्ञानदेवाांच्यावर इतकी बेहद्द खूष झाली होती की, वतने आपल्या सौंदयथवैभवािा 
कोशागारि ज्ञानदेवाांच्या स्वाधीन केला. आवण वनसगािे वव् ज्ञानदेवाांच्या काव्यात साक्षात उभे रावहलेले 
आपण पाहतो. वनसगथसौंदयािी नुसतीि लयलूट त्याांच्या काव्यात नाही, तर त्यात ज्ञानदेव आवण वनसगथ मतै्र 
दाटून, एकमेकाांत वमसळून गेले आहेत. दोन जीवाांिे अदै्वत वनमाण झाले आहे. 



 

 

अनुक्रम 

 
कलाकािाच्या मनाचे रबलोिी कबब 
 
वित्रववषयािी िाांगली जानपछान असली, म्हणजे कलाकाराच्या मनावर वित्रववषयाने केलेले सांस्कार जसे 
कलाकृतीत प्रवतचबवबत होतात, तशीि कलाकाराच्या मनोवृत्तीिी छायाही कलाकृतीत नीट प्रवतचबवबत होते. 
आपल्या मनोवृत्तीच्या स्वरूपािा अध्यारोप कलाकार भोवतालच्या वस्तुजातावर करीत असतो. बालकवी 
त्र्यांबक बापूजी ठोंबरे ह्याांिे काव्य वािले, म्हणजे वनसगावर भावनाांिा अध्यारोप करणे म्हणजे काय, ह्यािी 
तुम्हाांला िाांगली कल्पना येईल. 
 
व्यांकटेश माडगूळकर ह्याांच्या ‘उतारावर’ ह्या करे्मधील वामनरावाांना प्रभात रस्त्यावरील घरे र्कलेली, 
म्हातारी वदसली. झाडे अवघडून उभी होती, वदव्याांिे खाांब कां टाळले होते. खाली तोंड करून रस्ता विप 
पडला होता. लतावृक्ष ह्या वनदेवताि आहेत, असे मानून कावलदासाने केलेले सवृष्टवणथन वािा. शकुां तला 
सासरी वनघाली, त्या वळेी वृक्षाांतून वनदेवींनी आपले हात लाांबवनू शकुां तलेला अलांकार बहाल केले, असे 
शाकुां तल नाटकात, आवण लताांनी आपल्या शाखाांिे पल्लव त्या बाजूला वळवनू, रावणाने ज्या मागाने सीतेला 
नेले तो मागथ श्रीरामाला दाखववला, असे वणथन ‘रघुवांशा’त करून कववकुलगुरूने वनसगातील 
सुखदुःखसांववेदत्व प्रकट केले आहे. 
 
वदलीप आवण सुदवक्षणा ह्या राजदांपतीच्या नजरेला नजर लावनू वनभथयपणे उभ्या असलेल्या िवकत 
हवरणींच्या टपोऱ्या डोळ्याांत त्याांना आपल्या वप्रयजनाांिेि लोिन वदसले असतील.– हे भाष्य कववशखेर 
कावलदासािे आहे, इतके साांवगतले, की अवधक साांगण्यािी जरूर नाही. 
 
रनळे आकाश, त्यावि रनमभळ चादंणे 
 
तीर्थराज म्हणून प्रवतष्ठा पावलेल्या सांगमतीर्ावर उभे रावहले, की वनरवनराळ्या ऋतूांमध्ये तर गांगायमुनाांिी 
रूपे वभन्न वदसताति, पण आपल्या वित्तवृत्तीिे रांग त्या प्रवाहात उतरतात आवण त्याांना ‘रामदासीं जैसा भाव, 
तैसा होई पांढवरराव’ असा वगेळाि रांग िढतो. कोलां बस वस्तुतः अमेवरकेत आला. पण त्याला वाटले, आपण 
चहदुस्र्ानाति आलो, आवण ह्या कल्पनेनेि त्यािा जीव वराडी होऊन तो सवथ गोष्टींिा अर्थ लाव ूलागला. 
चहदुस्र्ानात मसाल्यािी रानेच्या-राने आहेत, असे त्याने ऐवकले होते. तेर्ील हवलेाही मसाल्यािा वास येत 
आहे, असे त्याला वाटू लागले. हा दाखला पांधराव्या शतकातला आहे. कलाकाराच्या भावना ह्याि त्याच्या 
दृष्टीिा ववषय बनतात. जग हे पहाव ेत्या भावनेिे भेटते. 
 
आध्याक्त्मक अक्स्तत्वात रनसगातील सत्य 
 
कीट्स् ह्या कवीच्या मनातील स्वप्न त्याच्या जीवनातील अखेरच्या क्षणाला सभोवतालच्या सृष्टीत कसे सांक्राांत 
झाले होते, हे त्यािे अखेरिे उद गार तुम्हाांला साांगतील : “माझ्या सभोवतालच्या परड्ात सवथत्र फुलाांिे गेंद 
फुलत आहेत, पहा.” वकती अर्थपूणथ, वकती हृदयस्पशी आवण भावरम्य! हा त्याच्या वित्तातील खुलास वा 
ह्यातील आतथता कदावित तुम्हाांला अस्वस्र्ही करील, पण ह्यािा अर्थ मी इतकाि कवरतो की, ज्या वविाराांिे 
वळण एकदा कलाकाराच्या मनाला लागते, ते सहसा तुटत नाही. आवण जे कलातत्त्व एकदा त्याच्या मनाला 
झटून राहते, ते सहसा वनबर होत नाही. ते कलाकृतींत माहेरा येते. 



 

 

अनुक्रम 

 
सहानुभूतीचा प्ररतजबाब 
 
कलाकाराच्या वित्तातील भावनाकुां डात खळबळून उठणारे हषथखेदाांिे कल्लोळ वित्रववषयावर आपला अांमल 
िालव ूलागतात, आवण कलाकाराच्या मनािी उदास अर्वा प्रसन्न छाया कलाकृतीवर पसरते. िाउचनगला 
आपल्या कलासृष्टीत सदैव वसांतऋतूमधील सूयोदय वदसतो, तर हाडीला वहवाळ्यातील काळरात्र 
पसरलेली वदसते. 
 
सृष्टीच्या अांतःकरणातदेखील सवथ भावना गडगांज भरल्या आहेत. हे तर खरेि, पण कधीकधी तर भावी 
घटनाांिी जाणीवही वनसगात लपलेली असते. आपण जशा सुखदुःखादी भावना व्यक्त कवरतो, त्यािप्रमाणे 
सृष्टीही आपल्या भावना बाह्य खुणाांनी व्यक्त कवरते. आपण दुःखी झालो, की सृष्टीसुद्धा कष्टी होते, शोकाने 
आहाळल्यासारखी वदसते. आपल्या मनातील आकुलतेिी छाया सृष्टीच्या पाठीवर उमटते. आपल्याला 
दाखववलेल्या सहानुभतूीिा हा प्रवतजवाबि म्हणावा लागेल. दुष्यांतराजाने वसांतोत्सवाला मनाई केली आवण 
वनसगानेसुद्धा त्याच्या आदेशाला कसा प्रवतसाद वदला पहा – आम्रवृक्षाला मोहोर आला, पण फळ येईना. 
िाफेकळी देठातून सुटली, तरी फुलेना. शीतऋतू सांपला, तरी कोवकळािा स्वर ऐकू येईना! राजािे सामथ्यथ 
वनसगालाही जाणवले तर! आवण “मावरती आसुड म्हैवशयािे पाठीं । तोवि वळ उठी ज्ञानदेवा ॥” हाही 
ज्ञानदेवाांच्या सहानुभतूीिा प्रवतजबाब नव्हे का? 
 
“धन रदसे डोळा ंदगडाचे परि” 
 
कडवटलेल्या मनःस्स्र्तीत एखाद्या सुांदर वस्तूकडे पहा. त्या वठकाणी तुम्हाांला त्या वस्तूिे भयानक स्वरूप 
वदसू लागेल. अगदी लहान आकारािी वस्तू आपल्या कल्पनेच्या वव्ात मोठी होऊ लागते, चकवा 
वस्तुमात्रािे रूप त्याशीच्या झालेल्या पवरियप्रगल्भतेमुळे वगेळे वाटते. कलाकार आपल्या वविाराांिी आवण 
भावनाांिी अशी छाप कलाकृतीवर बसववतो की, त्यािे वविार कलाकृतीमधून बोलू लागतात, आवण तीतील 
भावना आपल्या हृदयातील तारा नेमक्या छेडतात. गडकऱ्याांच्या ‘पुण्यप्रभावा’तील वृांदावनाच्या नजरेतील 
अांगार बाहेर पडून वसुांधरेच्या हातातील पुष्पहार त्याला वनळ्या-काळ्या सपाप्रमाणे भयानक वदसला. तुमिा 
मनःवपड श्रीसमर्ांच्याप्रमाणे राममय झाला, तर तुम्हाांलाही ववटेवरिे सावळे परिह्म म्हणजे प्रभ ुरामिांद्रि 
वदसेल. 
 
आत्मवनष्ठ वित्रणािी आवण मानवी दृष्टीला अद्यावप न वदसलेले सत्य प्रकाशात आणण्यािी मानवािी ओढ 
वकती जबरदस्त असते, ते पहा. लेनाटथ नील्सन ह्या स्वीडनमधील कतथबगार प्रकाशवित्रकाराने 
गाांधीलमाशीला जग कसे वदसत असेल, हे पाहण्याकवरता प्रकाशवित्रणमाध्यमाला प्रत्यक्ष माशीिा डोळा 
लावनू वित्रण केले. 
 
कोणतीही वस्तू स्वतांत्रपणे कलावस्तू असू शकत नाही. कलावस्तू बनते ती कलाकाराच्या सांबांधात, कलाकार 
त्या वस्तूकडे स्वतःच्या दृष्टीतून पाहतो तेव्हा. दुसऱ्या शब्दाांनी असेही म्हणता येईल की, कलाकारािी दृष्टी 
त्याच्या मनािे रूप भोगीत असते. वास्तवातील कोणतीही वस्तू कलेिा ववषय बनते. पण ज्या वळेी तीवर 
प्रवतभेिा सांस्कार होतो, त्याि वळेी ती अवधक सरस व सुांदर बनते, असे सांस्कृत सावहत्यशास्त्र आग्रहाने 
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साांगते. ह्याि अर्ाने कवी मांगेश पाडगावकर वलवहतात, ‘दगडा-दगडामधुनी जळ जळ जेव्हा झुळझुळते, 
आईिे हृदय मला सहजपणे उलगडते’. 
 
बेपवाईचे कटाि : सळसळणाऱ्या मासळ्याचं्या सुळकाडं्या 
 
वास्तवातील सौंदयािी अपूवथता कलाकाराच्या मनी उमळली पावहजे. कलेिा पाया मानवी मनाच्या 
पटाांगणात धवरला जातो. कला तेरे्ि उदय पावते. शांकराने पावथतीिे पावणग्रहण केल्यानांतर उभयता वशव-
शक्ती होमास प्रदवक्षणा कवरताना िह्मदेवाच्या दृष्टीस पावथतीिे पदनख पडले, आवण तत्क्षणी पावथतीिी 
नखवशखान्त भावमूती पुण्याहवनवश्चती करणाऱ्या िह्मदेवाच्या मनात साक्षात उभी रावहली. कलावस्तू आवण 
कलाकारािी दृष्टी ह्याांमध्ये कलाकारािे मन डोकावले, प्रववष्ट झाले म्हणजे कलावस्तूिे स्वरूप वगेळे वदसते, 
वतिा रागरांग पालटतो. कलाकाराच्या मनािा हस्तके्षप आपणाांस जाणवतो. कोणतीही कला घ्या, तीतले 
कलाकारािे अांतःकरण जे मन त्यािी कतथबगारी प्रधान असते. दशरर्राजाच्या मगृयेिे वणथन कवरताना 
कावलदास वलवहतो, ‘भात्यातून बाण ओढलेल्या राजाला पाहून हवरणाांिा कळप ववसकटला व सारा वनप्रदेश 
हरणाांच्या भयिांिल दृवष्टपाताांनी काळासावळा करून टावकला’. ह्याि महाकवीच्या ‘ववक्रमोवथशीया’मधील 
एक उतारा द्यावासा वाटतो. उवथशीला प्रर्मि पावहल्यावर पुरूरवाराजा वतला वनमाण करणाऱ्या प्रजापतीस 
उदे्दशून म्हणतो, “वदेाभ्यासजड व ववषयाांिी प्रीती नष्ट झालेल्या अशा नारायणऋषीला असे मनोहर रूप 
वनमाण करणे कसे शक्य आहे? ह्या सौंदयथवनर्ममतीच्या वळेी प्रत्यक्ष िांद्र, प्रत्यक्ष वसांत वा प्रत्यक्ष मदन हाि 
िह्मदेव झाला असला पावहजे.” 
 
नटिंगी कानहा 
 
तुम्ही खुन्या मुरलीधराच्या राजस मूतीिे ध्यान डोळ्याांपढेु आणा, आवण कल्पना करा की, एकाएकी आभाळािे 
ऊर भरून येऊन िोहीकडे अांधार पसरून मेघाांच्या िौघड्ासवरसे मयूरािे आकाशात ओवांडणे सुरू होऊन 
लगोलग उन्मत्त जलधराांिे ताांडव सुरू होत आहे, ववजा िमकत आहेत, वादळ-झडपा सुरू होऊन वादळी 
रागािे सूर कानाांवर पडत आहेत, – आवण मग िमत्कार पहा. त्या श्रीकृष्णाच्या मतूीिे शुभ्र-सोज्ज्वल रूप 
पालटून तीवर काजळी रांग िढेल, आवण नृत्यािा पवहला र्ाट बदलून त्या गोवजरवाण्या मूतीच्या वठकाणी 
वशवािे ताांडवनृत्य सुरू होईल; रुस्क्मणीच्या मोहक मादथवािे रूपाांतर प्रक्षुब्ध वभवल्लणीत होईल; देवालयािा 
गभागार हलकल्लोळून जाईल. बाह्य जग बदलले, की त्याला अनुसरून मनािी प्रवतवक्रया बदलेल. 
कलावांताच्या भावनाांनी सारा पवरसर रांगून वनघेल; आवण तुमच्या भावनेिी रवसकता हमखास तुमच्या 
कलाकृतीत उतरेल. 
 
ते मनाच्या प्ररतकबबाचे गूढ इशािे असतात. 
 
आपण म्हणतो की, आपण आरशात पावहले, की आपले हुबहुेब प्रवतचबब आपणाांस वदसते. हे शब्दशः खरे आहे 
का? नेपोवलयन आरशात पाही त्या वळेी त्यािे डोळे, नाक, कान, कपाळ आवण वजव्हणीिा भाग त्याला 
आईच्या िेहऱ्याबरहुकूम वाटे. प्रत्येक वळेी हे साम्य त्याला अवधक प्रमाणात जाणवे, आवण त्याच्या मनात येई 
की, ह्यामुळेि त्याच्या आईववषयीच्या स्वाभाववक पे्रमािा धागा अवधक घट्ट वपळला गेला असावा. भाऊबांदकी 
नाटकात पेशवाईिा पोषाख गुपिूप आपल्या महालात िढवनू राघोबा आरशात पाहतो, तो त्याला काय 
वदसते?– पाि पेशव्याांिे खून आनांदीबाई करीत आहे. मदनपीवडत दुष्यांतराजाला मदनािे कुसुमबाण 
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वज्राप्रमाणे कठोर वाटले, आवण गभामध्ये वहमकण असलेल्या िांद्रािे वकरण स्फुचलग ववखरीत असल्यािे 
भासले. 
 
‘आरग चारंदणें सरिसेंरच मारनलें ’ 
 
सीतेच्या ववयोगाने दुःखीकष्टी झालेला प्रभरुामिांद्र रात्रीच्या वळेी कोऱ्या करकरीत िाांदण्यात एका 
वशलाखांडावर टेकला होता. िांद्रािा आवण नवलाख ताऱ्याांिा सौम्यशीतल प्रकाश सूयाप्रमाणे त्याला 
तापदायक वाटू लागल्यावर तो लक्ष्मणाला म्हणतो, “बा लक्ष्मणा! वडे्ा, असा उन्हात काय वनजला आहेस? 
वृक्षाच्या सावलीत ये!” हा भावरम्य प्रसांग डोळ्याांपुढे आणा, म्हणजे तुमच्या मनावरील वास्तवतेिी धुांदी 
वपकल्या पानागत गळून पडेल. 
 
सूयथ उमाठ्यावरून कलां डला, म्हणजे वृक्षाांच्या पडलेल्या लाबलाांब सावल्या पाहून भास्करराव ताांब्याांच्या 
मनात आभाळ दाटून येते, साांजवळे पसरल्यासारखी वाटते. तर केशवसुताांच्या मनात प्रसन्नता उदयास येते. 
आत्मवनष्ठ सौंदयथवादी कवी केशवसुत स्वतः आपल्या लावलत्यपूणथ शलैीने साांगतात की, “पे्रमाने अवभवषक्त 
वित्त मग त्या लावण्यवव्ी वदसे, वित्तािी रमणीयता उतरुनी सांगीत होते तसे!” आवण –“माझ्या 
डोळ्याांबरोबरि जर तुझे डोळे ऱ्हाइन नदीच्या वकनाऱ्यावरील हे सौंदयथ पाहत असते, तर तेि सौंदयथ 
वाढीवदढीने वदसले असते,” हे कवी बायरन वलवहतो. रासोत्सव-वणथनात वामन पांवडताने रेखाटलेले 
मनोववलासािे शब्दवित्र असेि बढत्या बहारीिे आहे : “गोपींिे मन त्याांच्या नेत्राांच्या वाटेत रुजल्यामुळे 
प्रत्यक्षात अनेक रूपाांनी वदसणारा मेघश्याम प्रत्येक गोपीला वतच्या मनाने साकार केलेल्या 
नांदवकशोराप्रमाणेि भासला.” ह्यािाि अर्थ कलाकाराला आपले मन बाह्य देखाव्यात प्रवतचबवबत झालेले 
वदसते. आवण म्हणून बवहणाबाई िौधरी म्हणतात, ‘तुझ्या रूपापुढे येतां सावकरािां सोंग’. 
 
साचही नोहे कही । 
लरटकेपणाची नवाई । परडभासे गा ॥ 
 
प्रकाशवित्रण-माध्यमाच्या सांदभात असे म्हणता येईल की, वबलोरी डोळ्याच्या दृवष्टके्षपात कलाकारािे 
आत्मवनष्ठ वनरीक्षण वमसळून जाईल, त्याि वळेी कलाकाराच्या नकळत त्यािी काव्यसृष्टी कलाकृतीमधून 
त्याच्या सन्मुख उभी राहील. मात्र काव्यसृष्टी वास्तवाशी जशी सलग असते, तशी त्यापासून ववलगही असते; 
सलगपणा आवण ववलगपणा काव्यसृष्टीत एकमेकाांला वबलगून असतात. ज्या क्षणी कलाकाराला वास्तवतेिा 
ववसर पडतो, त्याि क्षणी कलाकार वगेळ्या सृष्टीत प्रववष्ट होतो. आवण त्याच्या स्वभाववैवित्र्यातून नववनर्ममती 
होते. अशा नववनर्ममतीच्या मांवदरात तुम्हाांला काय आढळेल, पहा. सत्य ही अवधष्ठात्री देवता असून वतिी 
सौंदयथपुष्पाांनी पूजा बाांवधली आहे, मांवदराच्या गभागारात न्यायािा नांदादीप मांद प्रकाशत आहे आवण 
सहृदयतेच्या प्रसन्न सुगांधाने अवघे वातावरण पववत्र झालेले आहे. 
 
कलाकाराला वास्तवतेिा ववसर पडतो, हे सत्य एकदा मावनले, तरी वास्तवतेच्या भमूीतूनि कला जीवनरस 
शोषनू घेते, हेही सत्य मावनले पावहजे. कलाकाराला आपले जीवन कल्पनेने जगता येत नाही. ते अनुभवाविे 
लागते. मनुष्यमात्राच्या भावना काय आहेत त्या ओळखून आपण त्या ‘वाटवनू घेण्यािी सवय’ केली पावहजे. 
आवण कस्ल्पत म्हणजे सदैव साफ खोटे असते, असेही मानणे खरे नाही. कल्पनाशक्तीिा सांसार म्हणजे 
कलाकाराच्या अांतमथनािी वनर्ममती. कल्पनािक्षूांना वदसणारे हे वव् म्हणजेि कलाकारािी सत्यसृष्टी. 
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अरूप रूपा येते 
 
लौवकक सृष्टीला अलौवककािी जोड वमळते. कलाकारािी अमूतथ स्वप्ने कलाकृतीत मतूथ होतात. अरूप रूपा 
येते. कस्ल्पत हे असत्य नसते. शोभादायक कस्ल्पतालाही सावथवत्रक सत्यािी बैठक असते. आवण उघडे-
बोडके सत्यदेखील स्वप्नाहून भयांकर असते, नाही का? जीवनािा तळ शोधीत असताना कलाकाराला 
वास्तवािी व सत्यािी अडिण भासली, तर ती जावतवांत कलाकार कसला? जीवनसत्याला सामोरे जाणे व 
आपल्या अनुभवाांिी कलेच्या पातळीवर नोंद करणे हेि कलाकारािे जीवनसवथस्व होय. 
 
कलाकाराला आपल्या मनािे खरेखुरे ज्ञान झाले, म्हणजेि तो ठराववकाच्या पलीकडे जातो. मनाच्या प्रगल्भ 
रांगभमूीवर उभ्या केलेल्या मतूीिे लयबद्ध भावदशथन तो कलाकृतीत घडववतो, आवण पूवी न वदसलेल्या छाया-
प्रकाशािे वैभव रसज्ञ पे्रक्षकाला तीत वदसते. हाि प्रकाशवित्रणातील उन्मेष. नववनर्ममतीिा कोंबारा. 
 
इांवद्रय-गोिर वस्तूच्या पलीकडे असलेल्या, सूक्ष्मतम कोशात वावरत असलेल्या गढू सत्यातील उदात्त अर्थ 
आवण सत्यातील सूक्ष्म आस्त्मक बल आपल्या कलाकृतीत नव्याने जन्माला घालून कलाकार कलासृष्टीिे 
जीवन समृद्ध करीत असतो. म्हणजेि नववनर्ममती करीत असतो. मात्र जे सत्य कलाकृतीमधून माांवडले जाते, 
ते सत्य म्हणजे अमूतथ भावना अर्वा कल्पना नव्हे; तो प्रत्यक्ष अनुभवही नसतो. कलाकाराच्या भावना कल्पना 
आवण अनुभव केवळ साधनभतू असतात. कलाकृतीच्या आकारातून, रांगाांतून, छायाप्रकाशातून तो 
कलाकृतीिी प्रकृती बाांवधतो व तीतूनि कलाकार आपला अनुभव साांगतो, भाव प्रकट कवरतो. सत्याच्या 
सांवदेनेिी ठीक जाणीव आपणाांस करून देतो. 
 
 
 
 
व्यक्ततरचत्राकंरिता श्रेष्ठ माध्यम 
 
वित्रकाराला आपल्या मनातील वविार आवण भावना कुां िल्याच्या एकाि फटकाऱ्यात साकार कवरता येत 
नाहीत. कोऱ्या कागदावर तो रेखाटण्यास सुरुवात कवरतो, आवण ती कलाकृती पूणथ होण्यास वकत्येक वदवस, 
मवहने चकवा वषहेी लागतात. त्या अवधीत वविार, भावना आवण कल्पना बदलतात, तसा कलाकृतीिा 
मोहराही बदलतो. वलओनादो दा ववन्िी आपले ‘मोना वलसा’ हे सुप्रवसद्ध वित्र दोन वषे रांगवीत होता. 
मायकेलेन्जेलोला ‘वसस्स्तन मादोना’ रांगववण्यास सात वष ेलागली. व्हावतकानमधील ‘लेओकून’ हे जागवतक 
कीतीिे वशल्प आवण प्रमाणसौष्ठव व सौंदयथ जीत पराकोटीला पोहोिल्यािा दावा आहे अशी लूव्र 
कलासांग्रहालयातील ‘व्हीनस द मेलो’ घडववण्यास पाि-सात वष े लागली असतील. ‘स्मशानात बसून 
वलवहलेली ववलावपका’ गे्र कवी आठ वष ेवलहीत होता. वास्तववादी रें ि कादांबरीकार गुस्ताव्ह फ्लोबेर ह्याला 
‘मादाम बोव्हारी’ वलवहण्यास तब्बल सहा वष ेलागली. वमल्ट्न आवण कोलवरज् ह्याांिा आशय असा आहे की, 
महाकाव्याच्या रिनेस वनदान वीस वषे तरी लागतात. हवर नारायण आपटे ह्याांनी एकेक व्यस्क्तवित्र 
रांगववण्यात वकत्येक पाने खिी घातली आहेत. 
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प्रकाशवित्रकार ते एका क्षणाधात साध्य कवरतो. सौंदयाच्या िांिल, वनसटत्या क्षणाांना तो गोठवनू स्स्र्र 
कवरतो, आवण तेही एका क्षणात. मग तो क्षण कोणताही असो व वकतीही अवखळ आवण दुर्ममळ असो. 
प्रकाशवित्रण त्याला झपाटून स्मृवतविन्ह म्हणून जपून ठेववते. वर्जल्याप्रमाणे आळून एका जागी वतष्ठत 
रावहलेले हे क्षण जणू काय मानवी जीवनातील क्षणभांगुरतेिी जाणीव आपणाांस करून देण्याकवरताि आपल्या 
मागात अमर होऊन उभे राहतात. जीवनािी क्षणभांगुरता मनावर ठसते हे खरे, पण व्यस्क्तवित्राांच्या सांदभात 
बोलावयािे तर अशा व्यस्क्तवित्रात त्या व्यक्तीिी एखादीि भावशलाका, त्या क्षणािी वित्तवृत्ती चकवा 
एखादीि सौंदयथकला प्रतीत होईल. त्यात त्या व्यक्तीिे समग्र दशथन व्हाव,े अशी अपेक्षा करणे हे सयुस्क्तक 
नाही. कारण कोणतीही व्यक्ती जीवनात एकि-एक भावना जगत नाही. 
 
िणपुष्पाचं्या सिी 
 
प्रकाशवित्रण-के्षत्रातील महषी आल् रेड स्टीग् लट्् हा आपली पत्नी जॉर्मजआ ओकीफ वहिी व्यस्क्तविते्र 
सतत २७ वष ेघेत होता. आवण कोणत्याही वषथद्वयात त्याने वतिी शकेडो व्यस्क्तविते्र घेतलेली आहेत. त्याांत 
अनांत भावलहरी आवण सांस्मरणीय क्षण क्रमाने वटपले आहेत. ही व्यस्क्तविते्र अांतरांगािा ठाव घेणारी आहेत. 
त्याांत हात, पाय व डोके नसलेल्या शरीराच्या वित्रणातून चकवा केवळ हात, पाय, डोळे ह्याांच्या वनकटच्या 
दशथनानेही व्यक्तीच्या वित्तामधील भाव-शबलता व्यक्त केली आहे. एफ्. जे. मॉर्मटमर ह्या प्रकाशवित्रकाराने 
सागरािे सांपूणथ स्वरूप आपल्या डोळ्याांपुढे उभे करण्याकवरता सागरािी अनेक व्यस्क्तविते्र घेतली आहेत, 
आवण अशा अनेक व्यस्क्तवित्राांतून सचमदराच्या नानाववध मनोव्यर्ा साकार केल्या आहेत. म्हणनूि असे 
कबूल कराव ेलागेल की, इतर कोणत्याही दृश्यकलामाध्यमापेक्षा व्यस्क्तवित्र घेण्याकवरता हे माध्यम सवथश्रेष्ठ 
आहे, ते ह्या दृष्टीने. 
 
 
 
 
असे अमोल िण अन् अशी गहनता 
 
माध्यमाच्या कके्षत येण्यापूवीि कलाकाराला िाहूल लागली, तरि त्याला असा तो क्षण सावधवगरीने पकडता 
येतो. येरे् कल्पनाांिी मुरवणी पाहण्यास वबलकुल वळे नसतो. आलेला मोका कलाकाराला क्षणात हस्तगत 
करावा लागतो. ह्याकवरता मानवी स्वभाव आवण त्यामुळे व्यक्तीच्या िेहऱ्यावर वनमाण होणाऱ्या भावनाववलास 
ह्याांिा सूक्ष्म अभ्यास करणे अटळ ठरते. व्यक्तीच्या मुदे्रवरील साांजळलेला दुःखािा खडा पहारा व मनातील 
सुखदुःखाांच्या शलाका, डोळ्याांत साठलेली घननीळ गहनता व त्याांत साठून रावहलेल्या भावना ह्या गोष्टी 
बेमालूमपणे विवत्रत करावयाच्या असतील, तर कलाकाराला व्यक्तीच्या मनातील हालिालींिी जाणीव 
ठेवावी लागते. म्हणजे मानसशास्त्रािा अभ्यास आला. कारण कलाकाराच्या मागात ज्या अडिणी असतात, 
त्या मानसशास्त्रववषयकि असतात; ताांवत्रक स्वरूपाच्या बव्हांशी नसतात. ज्या ताांवत्रक अडिणी असतील, 
त्या ज्ञानाने सुटण्यासारख्या असतात. पण तांत्रकौशल्यािी वशकस्त करूनही यश आले नाही, की अपयशािे 
शल्य मनाशी टोित राहते; मनािा बेरांग होतो. 
 
होळकिी दंगा 
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त्र्यांबकजी डेंगळे ह्याने पेशवाईत घातला नसेल, इतका दांगा तांत्रशास्त्राने प्रकाशवित्रणके्षत्रात घातला होता. 
तांत्रािी फेक म्हणजे कलाकाराच्या पराक्रमािी सीमा समजली जाई. ह्या ताांवत्रकतेत गुप्ततेिा वाटा फार 
मोठा समजला गेल्यामुळे तर प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतील तांत्रािे बळ अवधकि वाढले होते. 
स्टीग् वलट्् सारख्या श्रेष्ठ कलावांताच्या यशािे रहस्य त्याच्याजवळ असलेल्या तर्ाकवर्त मोवहनी ववदे्यच्या 
सामथ्यात शोधले जाई. रावहलेला यशािा वाटा त्यािे जबरदस्त व्यस्क्तत्व आवण वित्रववषयािी र्ोरवी ह्याांत 
ववभागला जाई. स्टीग् वलट्् ओळवखला जातो, तोही अमेवरकेच्या इवतहासातील एक अद भतुरम्य 
‘आख्यावयका’, एक ‘रोमहषथक गार्ा’ म्हणूनि. वशवाजीिा वबरुद झालेला शब्द जसा ‘छत्रपती’, तसा 
स्टीग् वलट्् िा वबरुद झालेला शब्द ‘आख्यावयका’. 
 
गगनातले वऱ्हाडी 
ढगाचं्या दुरनयेतील बहुिंगी मेघमाला 
 
स्टीग् वलट्् ला लाभलेली ही गौरवािी वबरुदावली वा त्याला वमळालेले अभतूपूवथ यश ह्या गोष्टी कोणत्याही 
गूढववदे्यवर चकवा वित्रववषयातील र्ोरपणावर अवलां बनू नव्हत्या, हे जणू काय वसद्ध करण्याकवरताि त्याने 
आपल्या प्रकाशवित्रणाकवरता ववषय शोवधला, तो ढगाांच्या दुवनयेतील बहुरांगी मेघमाला हा. सूयािी अखेरिी 
रक्तप्रभा आपल्या सांपुटात पकडून ठेवणारे वक्षवतजावर टेकलेले ढग. खाली झेप घालणारे हांसाकृती ढग. 
बेभान वाऱ्याने आपल्या हाताने अस्ताव्यस्त केलेले आवण घोटलेल्या काजळाप्रमाणे काळेशार झालेले ढग. 
काळोखािे काळीज फुटाव ेअसे ढग. अस्मानाच्या झावळात मोहोरलेले पाांढरे-शुभ्र वबलोरी ढग. ववजेच्या 
लाांबि-लाांब आसुडाने फाटलेले ढग. जलाने सांपन्न होऊन आपली सांपत्ती वरती करून मोकळे होण्याच्या 
मागाला लागलेले ढग. वनरांजन नयनाांिे कृष्णत्व उणे करून टाकतील असे ढग. अशी ढगाांिी नाना अवगणी 
व त्याांिे बदलते आकार आवण सरड्ाांप्रमाणे देखोवखेी बदलणारे रांग. गडद काळोखात िांद्रप्रकाशामध्ये 
उजळून वनघाल्यामुळे अवधक पाांढरे वाटणारे ढगाांिे कळप अर्वा आकाशाच्या वनळ्याशार धूळपाटीवर 
भरकटलेली पाखराांिी वित्रवववित्र पण लयबद्ध रेषा हेत्याच्या प्रकाशवित्राांिे ववषय बनले. 
‘अगें रभजली जलधािानंी’ 
 
अशा ह्या ढगाांच्या समूहािी प्रकाशविते्र ‘इवक्वव्हॅलण्ट्स्’ ह्या शीषथकाने प्रवसद्ध आहेत. ढगाांच्या नानाववध 
रांगाांच्या आकाराांतील सौंदयाव्यवतवरक्त सूयाच्या लालवट प्रकाशात फडफडणारे कोवळ्या गवतािे रेशमी 
पांखे, िाांदीच्या प्रकाशात डोलणाऱ्या गुलाबी पानाांच्या पताका, सूयाच्या प्रखर तेजात उघड्ा-वाघड्ा 
वृक्षाांवर डुलक्या घेणारी पालवी, झाडाांच्या फाांदोऱ्याांतून सप्तरांगाांिा भडकलेला वणवा, शतेाांतून बाहेर 
पडलेली रोपे-टोपे, वहरवी-वरड राने, वृक्षाच्या तळाशी लगोऱ्या खेळणाऱ्या सावल्या, वलेींच्या वलयात 
गाणारे पक्षी, उगवत्या अरुणाला सामोरा वनघालेला पाखराांिा र्वा आवण िांद्राच्या मांद प्रकाशात र्रारणारी 
व आपल्यातील ई्री तेजाववषयी अवभमान वमरववणारी गवतािी पाती, त्याांमधून वठबकणारे ओले िाांदणे, 
वसांतसेनेप्रमाणे प्रदोषसमयी जळात वभजून उभे रावहलेले वृक्ष व त्याांना वबलगलेल्या लता, गवताच्या 
पात्यातून भरत जाणारे आनांदािे वशरवशरे ह्या सवांिे वित्रण त्याने सहृदयतेने केले आहे. त्याच्या 
कलाकृतींमधून सामान्याांतील असामान्य सौंदयथ मोठ्या वहवररीने उफाळून वर आलेले वदसते. हेि त्याच्या 
कलाकृतीिे वैवशष्य. ह्यािे वाजते-गाजते अवघे श्रेय कलाकाराच्या असामान्य व्यस्क्तत्वाला आहे. त्याच्या 
असामान्य प्रवतभा-ववलासाने ह्या सामान्य ववषयाांना अलौवकक गुणाांिी आांदणी लाहणे सहज शक्य झाले. 
असे अर्थपूणथ सौंदयथ प्राप्त करून वदलेल्या ह्या विरपवरवित आवण सामान्य वस्तूांकडे आपण अगदी नव्या 
नजरेने पाहतो, आवण स्टीग्वलट्् च्या जीवनववषयक तत्त्वज्ञानाशी तादात्म्य पावतो. 
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सावल्याचं्या िाई, काळोखाचे रटपके, सूयभरकिणाचें घंुगट 
 
वित्रववषयाच्या जाडीजुडीिे महत्त्व आता लयास गेले आहे. कोणतीही कलावस्तू दुसऱ्या कलावस्तूपेक्षा श्रषे्ठ 
अगर कवनष्ठ असूि शकत नाही. सामान्य दृष्टीला क्षुद्र वाटेल, असा माफक महत्त्वािा ववषय 
प्रकाशवित्रणाकवरता वनववडता येईल. ववकृत वस्तूदेखील कलाकृतीिा ववषय होऊ शकते. कलाकाराने 
आपले वित्त एकां कार करून आपल्या वित्रववषयाभोवती घोटाळत ठेववले पावहजे. स्वतःिे मन 
वित्रववषयाभोवती गुांतवनू ठेववले पावहजे. मुख्य वित्रववषयाला आपल्या सभोवताली फापटपसारा आवडत 
नाही, म्हणून गौण गोष्टींिी झटाझट वगळ करा, तुमिे अवधान वाढवा; व्यापकता सांकोि पावले, मूतथ होईल. 
 
तंत्रसाधना आधी, का कलासाधना? 
 
प्रत्यक्ष वित्रणाच्या क्षणी तांत्रािा वनश्चय करून त्यािी योजना वसद्ध करण्याकवरता तांत्रववद्या िाांगली 
ववहवाटली जावी लागते. सारे तांत्र त्या एकाि क्षणाला आवळून घ्याव ेलागते. त्या वनणायक घवटकेला तांत्रािे 
गवणत करण्यास ऐन वळेी फुरसत वमळत नाही. ववज्ञानावर अवधवष्ठत असलेल्या कलामाध्यमाच्या 
तांत्रज्ञानाववषयी बेवफकीर राहून कसे भागणार? त्यािा प्रवतपाळ करण्याववषयीिी तरतूद अगाऊि करावी 
लागते, असेही साांवगतले जाते. ‘तांत्रववदे्यववना दुबळ्या झालेल्या खाांद्याला हा कलेिा गोवधथनपवथत पेलवत 
नाही’, ‘कलाके्षत्रातील प्रवासात अडिणी यायलाि हव्यात. तांत्रववषयक अडिणींवर मात कवरता आली, 
तरि नववनर्ममतीिी शक्यता असते’, ‘कलाकृती हा स्फूतीिा प्रसाद आहे’, अशा तऱ्हेिे एक गूढ वातावरणािे 
वलय कलाकृतीभोवती वनमाण केले जाते. ‘माध्यमाच्या वपच्छावर कोण आहे’, ‘माध्यमाच्या दुमदारीिी 
रखवाली करणारा कलावांत प्रवतभासांपन्न असावा लागतो’, ‘बांदूक लढत नाही, बांदुकीच्या मागिा हात लढत 
असतो; नव्हे, त्याच्या मागिे मन लढत असते’,– अशा र्ाटाच्या वाक्याांिी जरब तर सुरुवातीस अतोनात 
वाटते. असे वनवाणीिे बोल ऐकून तांत्र आवण कला ह्याांच्या साधनेच्या बाबतीत कलाके्षत्रात नव्याने भरती 
झालेला कलाकार तांत्रसाधना आधी, का कलासाधना आधी, ह्या कैिीच्या सामटीत सापडतो. 
 
तंत्राची बदनामी हाच दस्तुि – 
 
प्रत्येक प्रकाशवित्रकाराच्या पुढे अनेक ताांवत्रक समस्या उभ्या होत्या. त्या कोण सोडववणार? ना शाळा ना 
गुरू. पोर्ीपुराणाांत पाहून त्या कशा सुटणार? त्याांतील वनयमाांत सोयीप्रमाणे वफरवावफरव करावीि लागते, 
हा शा्त न्याय तुमच्या मनाला कळून िुकला पावहजे. सारेि वनयम वशरसावांद्य मावनले पावहजेत, असे न 
समजता आपले प्रश्न स्वतःि सोडवनू कैवल्याकडे झेप टावकली पावहजे. ह्याबरोबरि असेही म्हणता येईल 
की, सदोष तांत्रािे वनवारण करण्याकवरता कायथकारण शोधण्याच्या छांदाने तांत्रज्ञान उकरून काढू नका. 
तांत्रज्ञानािा उपयोग पूवी झालेल्या िुका पुढे टाळण्याकवरताि केवळ करावयािा नसून, आपल्या मनातील 
प्रवतभा कलाकृतीत मनाजोगती कशी उतरेल ह्यासाठी करावयािा असतो, हे कलाकाराने जावणले पावहजे. 
‘तांत्राकवरता तांत्र’ ही वनष्ठा नव्हे. प्रत्येक वळेी मनात असे आले पावहजे की, ह्या शक्तीिा उपयोग मी 
मनाजोगती प्रवतमा रेखाटण्याकवरताि करणार आहे ना? तांत्रज्ञानाने बदु्धी जडावली तर नाही ना? मी 
तांत्रवनष्ठा राबववणार आहे, ती कलावनर्ममतीकवरताि ना? इत्यादी-इत्यादी. 
 
– तंत्र अनोळख झाले पारहजे. 
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अनांत वव्मांडळे ज्याने रविली, तो जसा कोणाच्या सांपुटात राहत नाही, तसाि अवभजात कलाकार तांत्राच्या 
चकवा कलातत्त्वाच्या फेऱ्यात सापडत नाही. ताांवत्रक बांधनािा प्रभाव मनावर िालू न देता तांत्राला कदरेत 
धरून त्यािा उपयोग मुक्तपणाने करावा. साांवगतल्यापेक्षा वगेळी रीत करून पहावी. कलाकाराच्या 
सभोवताली उभावरलेली ‘यमवनयमाांिी काांटी’ त्याने जातीने तोवडली पावहजे. प्रवक्रयेतील ममथस्र्ान ओळखून 
त्यािाही उपयोग कलावनर्ममतीकडे केला पावहजे. तांत्राशी कटाक्ष वाढववणेि न्यायािे ठरते; तांत्रािी र्ोडी 
‘बदनामी’ केली, म्हणजेि दस्तुर पाळण्यासारखे होईल. कारण कलाकारािे कलातत्त्व आवण तांत्र ह्याांिा 
त्याच्या कलाकृतीत मेळ बसतोि असे नाही; गैरमेळि असतो, हे खरे. ह्याबरोबरि रिना-तांत्रशास्त्र 
मेघासारखा गांभीर घोष करून, ‘कलाकृतीला अकस्ल्पत माधुयथ जर प्राप्त होत असेल, तर ते माझ्यामुळेि. 
माझा मवहमा ववसरू नका’ असे जे साांगत आहे, वतकडेही लक्ष द्या. वित्रकलेतील आपल्या यशािा आढावा 
घेताना कॉन्स्टेबल् साांगतो की, “छायाप्रकाशाच्या मदतीने कलाकृतीत एकात्मता साधण्यािी माझी ववलक्षण 
हातोटी वा रिनाशास्त्रािे माझे उत्कृष्ट ज्ञान ह्याांिा माझ्या यशात फार अल्प वाटा आहे.” त्याच्या 
कलाकृतीमधून व्यस्क्तत्वािी मुरली घुमत होती, तांत्र भावनेतूनि वनमाण झाले होते, आवण म्हणूनि त्या 
महनीय ठरल्या. 
 
कला आरण तंत्र ह्याचं्या स्नेहसंबंधाची घडी – 
 
ज्या कलाकृतींवर अपूवथतेिा वशक्कामोतथब होऊन त्या अव्वल दज्याच्या ठरल्या आहेत, अशा कलाकृतींमधील 
तांत्र पुष्कळदा वहणकस सापडेल, त्यात तांत्रािी तांगीही असेल. पण आपली कल्पना अशी असते की, कला 
आवण वतिी आिारसांवहता ही पदराला पदर लागून असतात. पण अनुभव मात्र असा येतो की, कला आवण 
तांत्र ह्याांच्या स्नेहसांबांधािी घडी बहुतेक ववसकटलेलीि असते. मग असे म्हटले तर योग्य ठरेल का, की 
कलाकृतीमधील कलागुणाांच्या कस्तुरीिा सुगांध तीतील दोषाांिी मृवत्तकाही सुगांवधत करीत असला पावहजे. 
एखादा वविार अर्वा भावना ह्याांिी मानस प्रवतमा आपल्या नजरेसमोर असते, आवण ती कोणत्या तांत्रावर 
अवधवष्ठत करावयािी, ह्यािे सूत्रही मनात घट्ट वळले जाते. पण कलाकार आिाराला प्रवृत्त झाला, म्हणजे 
त्याच्या आववष्कारशक्तीिा गुांजारव त्याला आवरता येत नाही, चकवा आववष्कारसामथ्यथ अपुरे पडते. 
कलातत्त्वज्ञानािी रेषा कलाकाराच्या भाषणात अर्वा लेखनात ठळकपणे उमटेल, पण ती रेषा त्याच्या 
कलाकृतीत उमटेलि, असे नाही. कलाकारािे प्रवतपाद्य कायम वटकते असे नव्हे. स्वतःच्या कलातत्त्वालाि 
तो कानडा होतो, हे खरे. 
 
आपल्या रांगीत वित्रणातून धमोपदेश करणारा इांग्रज वित्रकार एफ्. जी. वॉट्स् आपले कलातत्त्व साांगतो की, 
“मी विते्र रांगववतो, ती केवळ डोळ्याांना आनांद देण्याकवरता नव्हे. माझ्या कलाकृती असे वविार व भावना 
सूवित करतील की, त्यामुळे तुमच्या कल्पनाशक्तीिे आकषथण वाढेल. ते हृदयाला जाऊन वभडतील व 
मानवाजवळ जे उच्च आहे, उदात्त आहे, त्याला ते प्रज्ववलत कवरतील.” हे सवथ कलातत्त्वज्ञान त्याच्या 
कलाकृती पूणथत्वाने जागृत कवरतात का, तेही पावहले पावहजे ना? 
 
– आरण कलासूत्र व कलाकृती ह्याचंा गैिमेळ 
 
रें ि वित्रकार गुस्ताव कूबे (१८१९–७७) ह्यािी विते्र पावहली, की त्याने साांवगतलेले कलासूत्र केवळ 
हास्यास्पद वाटेल. कलाकार दुसऱ्याच्या तत्त्वज्ञानािे पारे्य खाांद्यावर घेऊन वावरू शकत नाही, तो 
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स्वतःच्या प्रकृतीिी घडण मुरगाळून कलाकृती वनमाण करू शकत नाही. ज्या कलावशक्षकाला प्रत्यक्ष कृती 
करण्यािा सराव आहे, तो तुम्हाांला हेि साांगेल की, कलासूत्र आवण कृती ह्याांिे सख्य नेहमी असतेि, असे 
नाही. आवण त्याांिा गैरमेळ पावहला, की मन डळमळते. आपल्या कलाकृतीत कलाकार स्वतःच्या 
कलातत्त्वाांशी एकरूप होण्याच्या प्रयत्नात असतो, इतकेि. त्यािे कलातत्त्व त्याच्या कलाकृतीति शोवधले 
पावहजे. त्यािी मूक कलाकृती बोलेल, बोलके शब्द साांगणार नाहीत. प्रवतभेच्या र्ोरपणात क्ववित वगेळी 
झाक असते, ती अशीि. 
 
कला आवण तांत्रशास्त्र ह्याांच्या मयादेत अांतर असो वा नसो, त्याांनी एकमेकाांशी तुसडेपणाने वागनू मात्र िालत 
नाही. अनुभवािी कक्षा जशी कलाकाराला हटकून पाळावी लागते, तशीि माध्यमािी कक्षाही कलाकाराला 
ओलाांवडता येत नाही. तांत्रज्ञानाच्या तयारीने माध्यम वापरले पावहजे. पण हे कबलू करूनही असे साांगता 
येईल की, मावहतगारीने तांत्रािी सरबराई कवरता येते. कलेिी बाब अवघड असली, तरी तांत्रािी कर्ा फक्त 
कष्ट करण्यािी ठरते. र्ोडेसे तांत्रज्ञान अवगत झाले, तर अांगासरसाि का होईना, प्रकाशवित्रणािा प्रपांि 
िालववता येणे अगदी सहज शक्य होते. पण त्यायोगे कलावनर्ममती मात्र होत नाही; आवण ताांवत्रक ज्ञान चकवा 
ताांवत्रक प्रगती ह्याांनी कलाकाराच्या मनातील शल्यही वनघत नाही. कारण कलाकृतीिी ताांवत्रक श्रेष्ठता ही 
अांवतम अनांतािा प्रत्यय घडवीत नाही. 
 
कलारवियक समस्या — 
 
– मग ती समस्या कोणतीही असो, ताांवत्रक प्रगतीने सुटत नाही, हे वनखालस वसद्ध करणारी घटना पवहल्या 
महायुद्धाच्या काळात हॉवलवुड येर्ील वित्रपटनगरीत घडली. १८७९-च्या सुमारास एडवडथ मायविज् ह्याने 
एक शीघ्रगती कॅमेरा बनववला. त्याच्या वबलोरी डोळ्यािी उघडझाप इतक्या झपायाने होत असे की, धावत्या 
घोड्ािे वित्रण करणेही त्यामुळे शक्य झाले. काठीच्या मदतीने उांि उडी मारणाऱ्यािे अर्वा दाांडपट्टा 
खेळणाऱ्यािे अर्वा तारेवर नािणाऱ्या डोंबाऱ्यािे वित्रण आता ह्या कॅमेऱ्याच्या आवाक्यात येऊन बसले. 
मायविज् ने केलेल्या प्रयोगाांतूनि पढेु िलवच्चत्रपटािी कल्पना वनघाली. तोपयिंत वित्रपटातील साऱ्या 
हालिाली वनश्चेष्ट आवण पाांगुळलेल्या वाटत. एक तर हे साध्य होणे केवळ यांत्राच्या शक्तीबाहेरिे होते; आवण 
दुसरे, हे याांवत्रक माध्यम रांगभमूीवरील प्रासांवगक वित्रण करण्यात जखडून रावहल्यामुळे माध्यमािे कायथ 
कुिांबल्यासारखे झाले होते. दृश्याांिे वित्रण सरळ शुद्ध बाळबोध वलपीत कुरवाळा करून गोंजारून केले जाई. 
मग त्यात डोहवडेी ओढ कोठून येणार? 
 
कैचीची रकमया : कुशल कतभिी 
 
नायसृष्टीतून वित्रसृष्टीत पदापथण केलेला डेस्व्हड वॉकथ  वग्रवफ् (१८७५–१९४८) ह्या प्रवतभासांपन्न 
वदग्दशथकाने एक वदव्य अलांकार बहाल करून ह्या माध्यमािे बळ वाढववले. त्याच्या प्रवतभेतून ‘कैिीिी 
वकमया’ जन्मास आली. वित्रपट हे स्वतांत्र कलामाध्यम म्हणून ओळवखले जाऊ लागले. ह्या माध्यमािा 
िेहरामोहरा बदलून गेला. अांतरांग बदलले. आवण हे माध्यम एक कलाववष्कारािे साधन बनले. 
कस्ल्पतकर्ाांिे वित्रण करण्यास माध्यम समर्थ ठरले. वित्रपटसृष्टीला हे सामथ्यथ प्राप्त करून देणारा 
वव्ावमत्र म्हणजेि डेस्व्हड वॉकथ  वग्रवफ्. 
 
लपेटवाि धावती रलपी 
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अशी एक हकीकत साांगतात की, डेस्व्हड वग्रवफ् एका हृदयस्पशी प्रसांगािे वित्रण करीत असताना त्याने 
दोन गोष्टी केल्या. एकाि प्रसांगािी लहान-लहान दृश्ये कमी-जास्त अांतरावरून त्याने घेतली. आवण प्रत्येक 
वळेी माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्याांिा रोखही कधी रुां द, तर कधी अरुां द ठेववला होता. ह्या समभवूमस्र् 
नसलेल्या दृश्याांिी कात्रीने तोड करून त्याांतील वनवडक भागाांिी नव्या सांदभात साांधेजोड करून त्याने एक 
अखांड वाण वनमाण केला. वित्रपटातील वित्रण आता लपेटवार मोडी-वलपीत होऊ लागले. हीि बरां ती 
‘कैिीिी वकमया’! 
 
तो पहा, मनोवेगे चालला व्योमी 
 
डेस्व्हड वग्रवफ् िा ह्या वकमयेने एका वठकाणी, एका जागी जखडबांद होऊन रावहलेला हा ‘काळा कमरा’ 
आपले ठाण सोडून सांकेत-स्र्ळी वनघालेल्या अवभसावरकेप्रमाणे वळणे घेत हांसगतीने िालू लागला. आवण 
नजीकच्या काळात पांख फुटलेल्या पक्ष्याप्रमाणे, वदग्दशथकाच्या मजीनुसार अांतवरक्षातही ववहार करू लागला. 
अांग टाकून वनश्चेष्ट पडलेली िलवच्चत्रपटातील हालिाल प्रवाही झाली; वतच्या अांगातून वादळ वाहू लागले. 
कोणत्याही गुलहौशी करे्िा आटोप आता माध्यमाला झेपण्यासारखा झाला. कस्ल्पतकर्ा महानदीच्या 
ओघाप्रमाणे वित्रपटातून वाहू लागली. आवण स्वप्नसृष्टीिे इांद्रजाल वनमाण करण्यािी शक्ती 
वित्रपटमाध्यमाला प्राप्त झाली, म्हणोनी कर्ा र्ोर या ‘राघवािी’. 
 
 
यारंत्रक प्रगतीला प्ररतभेची जोड 
 
हे वाांवछत वसद्ध झाले, ते याांवत्रक सुधारणेमुळे नाही. कलात्मक प्रगतीिा याांवत्रक प्रगतीशी काडीमात्र सांबांध 
नसतो. कलात्मक प्रगतीिा प्रवाह वजवांत राहण्यासाठी त्याला याांवत्रक प्रगतीच्या सखल जवमनीिे लोण सतत 
लाभाव ेलागते, हे प्रकाशवित्रणाववषयी खरे असले, तरी आवश्यक खास नाही. याांवत्रक प्रगतीच्या वदमतीला 
वग्रवफ् च्या प्रवतभेिी जोड वमळाली, तेव्हाि कलाकाराच्या मनातील मजले वित्रपटात उभे रावहले. 
व्यक्तीच्या मनातील वविार व भावना ह्याांना दृश्य स्वरूप देणे, भतूकालातील सांबांवधत घटना वित्रमावलकेतून 
वतथमानकाळात गुांफणे, धुक्यातील दृश्ये वटपणे, एखादे दृश्य अांधारात ववरघळत जात असल्यािे अर्वा 
अांधारातून प्रकाशात येत असल्यािे दाखववणे, दोन अर्वा अवधक दृश्ये एकाि पृष्ठभागावर अर्वा एकामागनू 
एक, दोन, िार दृश्ये जलदगतीने दाखवनू त्याांिा मनावर जोरदार असा एक सांघवटत पवरणाम घडवनू 
आणणे इत्यादी नव्या कलात्मक अर्वा भावनात्मक आववष्कारािे नव ेप्रकार वित्रपटतांत्रात दाखल झाले. 
त्यािे सवथ श्रेय वग्रवफ् च्या प्रवतभेला आहे. हे र्ोडे ववस्ताराने माांडण्यािे कारण इतकेि की, एखाद्या व्यक्तीिे 
वनकटदृश्य घडववणाऱ्या, पवरवित कलावस्तूच्या अनोळखी स्वरूपािे दशथन घडववणाऱ्या अशा कलाकृती 
प्रकाशवित्रकाराांच्या वित्रणगृहाांतून सरास घेतल्या जाऊ लागल्या. वित्रकारही वित्रपटातील अशा 
वनकटदृश्याांिे अनुकरण करू लागले. एफ्. बेकनने अशी तयार केलेली विते्र प्रवसद्ध आहेत. त्याांववषयी पढेु 
स्वतांत्रपणे वलवहले आहे. ही दोन्ही कलमे छोटेखानी माध्यमाच्या आगमनामुळे आवाक्यात आली असली, 
तरी आत्मवनष्ठ वित्रण करण्यािा हा नवा दृवष्टकोण कलाकाराांना वित्रपटकलेने वदला आहे; आवण त्यामुळेि 
हे ‘विमखडे माध्यम’ व्यस्क्तगत आववष्कारािे माध्यम म्हणून नावाजले गेले. ह्याकवरताि आपण 
वित्रपटकलेिे ऋणी आहोत. 
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अनय कलाचें ऋण – 
 
तुम्ही एका कलामाध्यमातून आववष्कार करीत असताना जर दुसऱ्या कलामाध्यमात राबत रावहलात, तर ह्या 
अन्य माध्यमातील तांत्र तर तुमच्या अांगवळणी पडेलि, पण तुमच्या आवडत्या माध्यमाकडे पाहण्यािा तुमिा 
दृवष्टकोणही वनर्मववादपणे व्यापक होईल, तांत्रसांपन्न होईल. आवण इतर कलाांच्या व्यासांगाने ितुरस्रपणाही 
वाढेल. तसेि, दुसऱ्या एखाद्या कलेतही कलाकाराने आपली गती करून घेतली पावहजे. त्या-त्या कलेच्या 
परगण्यात प्रवशे करून वजज्ञासेच्या अनांत डोळ्याांनी अवलोकन केले पावहजे. मनाला अशी सवय लावनू 
घेतली, म्हणजे तुमच्या वविाराांना प्रौढपणा येईल. मनािी धारणा पूणथ तीव्र झाली, की स्मरणशक्तीही तीव्र 
होईल. वित्रकार एम्. एफ्. हुसेन ह्याांनी अशी स्पष्ट कबलुी वदली आहे की, “वित्रपटाांतून पावहलेली आवण 
दृष्टीसमोरून नाहीतशी झालेली आकषथक दृश्ये रेखाटण्यािा सराव मी करीत असे. कालाांतराने माझ्या 
स्मरणशक्तीिी ज्योत अवधकावधक पाजळत िालल्यािा मला एक हृद्य अनुभव येऊ लागला; माझ्या 
रेखाटनात िैतन्य आले व सहजता तर आलीि.” आवण तुम्हाांलाही असा अनुभव येईल की, आपण एखादी 
कला वतच्या व्याकरणासह वशकण्याकवरता धडपड केली, तर दुसरीही एखादी कला आवण वतिी वलपी 
आपणाांस लवकर अवगत होते. ह्या दुसऱ्याही कलेतील ममथ सत्वर उमगते. वात्सायनाच्या अवभप्रायाप्रमाणेि 
तुमिी अस्स्मता बहुश्रुत आवण बवलष्ठ झाल्यािा तुमिा अनुभव दृढ होईल. आवण अशा सांपन्न व्यस्क्तत्वाला 
जीवनातील सनातन तत्त्वाांच्या ज्ञानािी व ते कौशल्याने व्यक्त करण्यािी जोड वमळावी की, हे गुणाांिे वैभव 
कलाकृतीमध्ये मनोभाव ेउतरेल आवण कलाकृतीिे वजयालेपण खरोखर सार्थ ठरेल. 
 
नृत्यकला – 
 
नृत्य, नाय, काव्य आवण लय-ताल ह्याांच्या सम्यग् ज्ञानाने आपल्या मनोभमूीिी मशागत कलाकाराने केली 
पावहजे. रांगमांिावरील नृत्यनाय पाहण्यािा उपक्रम राखला, तर वित्रकाराच्या हातून वनघणाऱ्या रेषाांना 
सहजि आलां कावरक वळण लागेल, रेषाांच्या लपेटीत रेखीवपणा येईल, त्या सिेतन होतील. समुद्रवकनारी 
नृत्य करण्यास ज्याांनी प्रारांभ केला, त्याांच्या नृत्यात लाटाांिे ताांडव वशरले; आवण त्यातूनि वनमाण झालेले 
ववववध आकार मादक सौंदयािे कुबेर झाले. वास्तुवशल्प, वित्र व इतर कला ह्याांना नृत्यकलेिे तांत्र आधारभतू 
असून त्याि तांत्रावर इतर कोणत्याही कलेिी इमारत वदमाखाने उभी राहील, अशी ग्वाही फार पुरातन 
काळीि ‘ववष्णधुमोत्तरा’त कलाकाराांना वमळाली आहे. 
 
– संगीत कला 
 
अॅन सेल ॲडॅम्् हा प्रकाशवित्रकार होण्यापूवी वशक्षक व वपआनोवादक होता. प्रकाशवित्रण-कलेिा साधक 
बनण्यापूवी वकत्येक असाधारण कलागुण त्याच्या अांगात घर करून बसले होते. सांगीताच्या व्यासांगाने त्यािी 
नववनर्ममतीिी वदशा उजळली होती. त्याला सौंदयथदृष्टी लाभली होती. प्रावीण्य आवण पूणथत्व ह्याांिी कड 
गाठण्यािे वशक्षणही सांगीतकलेने त्याला वदले होते. हा खुलासा त्याने स्वतःि केला आहे. दत्तात्रय कोंडो 
घाटे तर्ा दत्तकवी ह्याांनी वाद्यकलाांच्या अभ्यासाने आपली अवभरुिी वाढववली, सांस्कृत वाङ्मयाच्या 
पवरशीलनाने रवसकता हावसल केली. आवण मनािा वबलोरी दृक प्रदेश आभाळाहून ववस्तृत केला. एकि 
व्यक्ती ववववध कलाके्षत्राांत वकती प्रिांड कायथ करू शकते, ह्यािे धुांवडराज गोचवद तर्ा दादासाहेब फाळके 
(१८७०–१९४४) हे उत्कृष्ट उदाहरण आहे. त्याांनी ववववध कलाांिा सखोल अभ्यास केला. ह्या त्याांच्यामधील 
अनेकववध पलूैां िा पुढे वित्रपटकलेत मोठ्या खुबीने त्याांनी एकवत्रत आववष्कार केला. ववववध कलाांिी हौस 
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हावभरीपणाने एकाि व्यक्तीच्या वठकाणी वनमाण होणे हादेखील योगायोगि! वित्रकार वपकासो ह्या 
िैतन्यमय कलाकाराने जड मातीशी आपले नाते जोडले, तो मृण्मयी बनला. त्याने मातीत मन वमसळले. 
हाताने माती मळली, रांग कालववले व मातीच्या भाांड्ाांवर उठावदार नक्षीकाम केले. तो सव्यसािी कलाकार 
बनला खरा, पण हे सवथ वित्रकलेत प्रावीण्य वमळववण्याकवरता नव्हे. एका माध्यमातून व्यक्त करण्यास सुलभ 
अशी कल्पना दुसऱ्या माध्यमातून कशी वठववता येईल, ह्याच्याि वविारात तो गकथ  असताना त्यािी तांत्रशलैी 
समृद्ध झाली. जीवन समृद्ध झाले. 
 
कें द्रशासनाने तयार केलेल्या ‘राधाकृष्ण’ वित्रपटािे वदग्दशथक जीन भावनगरी हे वित्रपटािी कर्ा 
साांगण्याच्या ओघात आपला अनुभव मला साांगत होते, “मला वळे वमळाला की, मी मातीत हात घालतो, माती 
वभजववतो-कालववतो, वतला ववववध आकार देतो, मातीशी खेळतो. आवण मग परदेशात असली, तरी काही 
काळ मातृभमूीशी एकजीव होऊन वावरतो.” 
 
प्रख्यात नतथक उदय शांकर सतार, तबला, बासरी अशी अनेक वादे्यही वाजवीत असे, आवण त्यामुळे त्याच्या 
शरीरासि एक लयवसद्धी प्राप्त झाली होती. ज्ञानदेव म्हणतात : “कळसूत्री बाहुल्याांिा सूत्रधार बाहुल्या 
नािववतो, ते त्या नािववण्यासाठी नव्हे, तर आपल्या हातवटीने तो आपली िातुरीि दाखववतो.” अशा 
अनुभवाांिी प्रतीती येणे ही मानवािी मूलभतू पे्ररणा असून त्यािी मनोमय जाणीव आपणाांस कलाकृतीच्या 
कलशातून आववष्कृत झालेल्या व्यस्क्तगत अनुभवाांनी होते. 
वगेवगेळ्या कलामाध्यमाांतील तांत्रकौशल्य सांपावदले, म्हणजे आपल्या माध्यमातील कलागुण िाांगले 
फेसाळले जातात. एखाद्या जाड काडीने भरड सुतड्ासारख्या कागदावर आलेखन करा, चकवा तुकतुकीत 
व वबजलीसारख्या िमकदार कागदावर िाांगल्या धारदार लेखणीने वित्र काढून पहा, म्हणजे ह्या दोन 
तांत्राांतील फरक तुम्हाांला िटकन जाणवले, आवण माझ्या वरील ववधानािा अर्थही स्पष्ट होईल. 
 
मानसी सृिी 
 
सवथ कलाकाराांिी कलेकडे पाहण्यािी आवण आववष्कारािी भूवमका परृ्क्करणात्मक असते. 
ह्यावशवाय,कलावस्तूांच्या वणािा दजा आवण त्यािी उज्ज्वलता चकवा ओज प्रस्र्ावपत करणे हे सवथस्वी 
कलाकाराच्या हाती असते. तो अवधकार खास वित्रकारािा असतो. वस्तुजाताच्या पृष्ठभागािे पोत 
वित्रकाराला रांग-कुां िल्याांिा वववशष्ट पद्धतीने वापर करून वनमाण कवरता येते. वित्रकारािे माध्यम मुळाति 
एखादा प्रसांग वदलखुलासपणे वणथन करून साांगण्यास लायक आहे. कलाकार आपल्या आववष्कारतांत्रावर 
इतका करडा अांमल ठेव ूशकतो, ह्यािाि अर्थ त्याला सांपूणथ रिनास्वातांत्र्य आहे. ह्या सांदभात प्रकाशवित्रकार 
परावलां बी आहे. कारण त्यािी आववष्कारपद्धती सांश्लेषणात्मक असते. 
 
व्यक्ततत्वाशी इमान िाखा, 
अपरिहायभ पे्रिणेचा मागोवा घेत आकृती उपजेल. 
 
आपल्या व्यस्क्तत्वाशी नेकीने राहण्यािा एक दस्तुर सोडला, तर बाकीिे सवथ दस्तुर कलाकाराला साफ 
अमान्य असतात. बवहणाबाई िौधरी ह्याांच्या शब्दाांनी साांगता येईल की, “जो ह्या इमानाला ववसरेल त्या ‘नेक’ 
म्हणू नये”. आपले व्यस्क्तत्व समृद्ध झाले, म्हणजे आपल्या मनातील वविार आवण बांड करण्याच्या लागात 
असलेल्या भावना कलामाध्यमातून सोज्ज्वल स्वरूप घेतात. कलाकाराच्या अनुभवाशी सांलग्न असलेल्या 
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भाववृत्तींमधून कलाकृतीिे स्वरूप बाांवधले जाऊन एक आकृवतबांध तयार होतो. कलाकृतीिे स्वरूप 
मनःप्रवृत्तीने ठरते; अमुक करावयािे, असा बौवद्धक कौल घेऊन ते ठरत नाही. शास्त्रज्ञान वा तांत्रज्ञान प्राप्त 
करून घेण्याच्या वळेी आपले जावणविेे डोळे झाकलेले असतात. भावनेच्या बळावर कलाकृती उभ्या 
राहतात, उांि होतात. ‘मन-बुद्धी एकत्र येणे हा एक योगाभ्यास आहे,’ असे ज्ञानदेव साांगतात. 
ह्यायोगसाधनेतूनि नववनर्ममती होते. कलाकार आपले अांतयामीिे ज्ञान आवण आस्त्मक दृष्टी कलाकृतीमधून 
पेश कवरतो. आपणाांस आलेल्या अनुभवाांिी ती प्रवतकृती असते. वित्रववषयाच्या वठकाणी केलेला 
आत्मस्वरूपािा तो आववष्कार असतो. 
 
मनाला अत्यानांदात गुरफटून टाकील, असे अजब सौंदयथ वनमाण करण्यािी इच्छा कलाकाराला झाली, तर 
ते वनमाण करण्यािी शक्तीही त्याच्याजवळ असते. सुख, दुःख, हास्य, कारुण्य, कोणतीही भावशलाका 
असो, ती मारुतीप्रमाणे त्याच्यापढेु हात जोडून उभी असते. कल्पनेत अर्वा प्रत्यक्षात जे वावरताना वदसते, 
ते प्रर्म त्याच्या मनात वास्तव्य कवरते, आवण हे मनःकस्ल्पत नांतर हाताांतून कलाकृतीत उतरते. 
 
 
 
 
अबोल दृश्यकलाचंी मुग्ध बोली 
 
घोडा कान टवकारतो वा खुराने जमीन उकरतो, हत्ती सोंड वफरववतो, नाग फणा हपटतो, कुत्रा शपेटी 
हलववतो, पक्षी पांख फडफडववतो, िातकपक्षी िोि उघडतो, – ह्या सांकेताांिे अर्थ आपणाांस कळतात. त्याांिी 
भाषा आपणाांस कळू शकते. हषथभराने आपले सहस्रनेत्र उघडून नािणारा नीलकां ठ आपणाांस काय साांगतो? 
भ्रमर गुांजारव कवरतो, ह्यािा अर्थ काय? ‘नाइट वॉच्’ हे रेम्िाँटिे वित्र आपण पाहण्यास वशकलो. वित्रातील 
छायासुद्धा प्रकाशािेि एक रूप आहे व छाया ही प्रकाशािी एक ‘कला’ म्हणजे अांग आहे, हेही त्याि वित्रातून 
आपण वशकलो. कलाकृतीमधील छायाप्रकाश रेम्िाँटच्या आस्त्मक तेजाने झळाळून वनघाला आहे. हा प्रवाही 
प्रकाश त्या वळेच्या लोकाांना वदसला नाही. त्यािी कला लोकाांच्या मनातून उतरली. भर दुपारच्या उन्हात 
रेखाटलेल्या ह्या वित्राला त्याांनी ‘छवबना’, ‘रात्रीिा पहारा’ असे उपहासात्मक शीषथकही वदले. पण ही 
कल्पदु्रमािी फुले त्या वळेीही मुग्ध भाषेत सवांना साांगत होती की, ‘तेजािी आम्ही बाळे, रूप जरी अमुिे 
काळे’. तुम्ही लहानपणी पावहलेला एखादा मूक-वित्रपट आज पनु्हा पहा. तुमच्या दृक्प्रत्यय-सांवदेनेिा 
ववकास झाल्यामुळे आज तुम्हाांला तो अवधक सुबोध वाटेल. त्या वळेी वसनेमा अर्वा वित्रपट हे शब्द नव्हते, 
गावात ‘रूसो-जपान’ आले, असे लोक म्हणत. त्या वळेिे ‘वशवणमा’च्या भाषेिे ज्ञान फार अल्प होते. हा 
वळेपावतेो वित्रपटाच्या व्याकरणात आपण िोखांदळ झालेले आहोत. वित्रकार रुबेन्् िी विते्र प्रभातकाळच्या 
प्रकाशाने अवधक भारलेली वदसतात, तर रेम्िाँटच्या कलाकृतींवर काळरात्रीिा वनगूढ काळोख 
पसरल्यासारखा वाटतो, प्रकाश काजळल्यासारखा वाटतो. अशा कलाकृती विनी कलाकाराांच्या वित्राांप्रमाणे 
प्रर्म दुबोध वाटतात. पण पांताांिे काव्य वािण्यािी र्ोडी सवय केली, म्हणजे जसे ते समजू लागते, तसेि 
अनेकदा पावहल्याने कलाकृतींच्यामधील दुबोधपणाही कमी होतो. 
 
इवतहासाच्या बाडात इतके दूरवर जाण्यािी जरूर नाही. िाकुसी ह्या वशल्पकारािी ‘बडथ इन स्पेस’ ही 
आधुवनक कलाकृती घेऊन एडवडथ स्टाइशने अमेवरकेत परत आला, त्या वळेिी हकीकत : जकात-
अवधकाऱ्याांनी ही कलाकृती म्हणजे सांसारोपयोगी वस्तू चकवा रुग्णालयातील एखादे उपिारसाधन आहे, असे 
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समजून तीवर भरपूर जकात आकारली. पढेु स्टाइशने ला न्यायालयात जाऊन ती अस्सल कलाकृती आहे, 
असे शाबीत करून घ्याव े लागले. मायकेलेन्जेलोच्या वसस्स्टन िपेॅलमधील वित्राांिा सांग्रह न्यूयॉकथ मध्ये 
आयात करण्यास जकात-अवधकाऱ्याांनी १९३३-मध्ये वनवषद्ध सावहत्य म्हणनू मज्जाव केला होता. ह्यावशवाय 
अपरांपार अरवसकतेिे प्रदशथन दुसरे कोणते? 
 
िरसक टीकाकाि 
 
दृश्यकलाांिी भाषा कळून घ्यावी लागते. तुमच्या दृक्प्रत्यय-सांवदेनेिा जसजसा ववकास होईल, तसतशी ही 
भाषा पवरियािी होते. त्याांतील अर्थ जाणण्यािा लळा आपण लागटपणे लावनू घेतला पावहजे. प्रकाशवित्राांत 
जीवनप्रवाहातील एखादा मौवलक क्षण विवत्रत केलेला असला, तरी त्याांत अनेक वविार आवण भावना 
सांघवटत केलेल्या असण्यािा सांभव असतो. भावनाांच्या रसरांगात बुद्धीिे तेज वमसळले जाते. कलाकृतीमधील 
भाषा सुसांस्कृत आवण सहृदय टीकाकारालाि गम्य होणारी असते. सूिकता हा तर कलाकृतीिा आत्माि 
आहे. कलाकार आपल्या कलाकृतीत एखादाि वविार अर्वा भावना व्यक्त करून जातो, पण त्यािे धागेदोरे 
दूरवर गेलेले असतात. ते एकवत्रत करून त्याांिा अर्थ ववशद करून साांगण्यािे काम रवसक टीकाकारािे 
आहे. 
कलाकृतीिा मूळ हेतू आवण वतिा पवरणाम ही एकरूप न रावहल्यामुळे कलासमीक्षकाांकडून अनेक आगांतुक 
मूल्ये कलाकृतीला विकटववलेली आपण पाहतो. वित्रकार ठाकुरचसग ह्याांच्या ‘प्रणवयनीिा मनोभांग’ ह्या 
वित्रावरील ‘काळ’कते वशवरामपांत पराांजपे ह्याांनी केलेले काव्यमय रसग्रहण वािा. ह्या साऱ्या टीकेिा उगम 
सौंदयथप्रतीतीमधून झाला आहे हे मान्य झाले नाही, तरी शवेटिा पवरच्छेद खासि काव्यात्म आहे. काव्यात्मक 
टीका करावयास टीकाकारािी प्रवतवक्रयाही काव्यात्म लागते, आवण टीकेला ववषयही काव्यमय लागतो. 
म्हणजे, टीकेिे स्वरूप दृक्प्रत्ययवादी वित्राप्रमाणे काव्यमय राहते. गऽय् टे, वॉल्टर पेटर, रवींद्रनार् ठाकुर 
ह्याांच्या तोलािे व सहृदय वृत्तीिे रवसक टीकाकार कलाकृतीमधील सौंदयथसांस्कार तीव्रतेने अनुभववतात, 
टीकेच्या वनवमत्ताने काव्य वनमाण होते, शब्दाशब्दाांतून प्रवतभा वझरपते. 
 
मोहक गोरजऱ्या आकािातून – 
 
छायाप्रकाशातील ववववधच्छटाांच्या योजनापूवथक ववतरणामुळे परस्पर कलात्मक तोल साधणारे नावीन्यपूणथ 
मोहक आकार वनमाण होतात. ह्या गांगाजमनी अर्वा शुभ्रसावळ्या अधथच्छटाांिी जुळणी अशी होते की, तीतून 
आकषथणािी फेक वनमाण व्हावी. सवथ घटकाांिा बेमालूम मेळ घालताना जर एकाि वणाच्या प्रकाशच्छटा 
काही ठराववक अांतरावर पण लहान-मोठ्या आकाराांत पुनःपुन्हा आल्या, तर कलाकृतीत एक प्रकारिी 
एकतानता आवण लय वनमाण होते. तीत मधुर सांगती व ववशुद्ध प्रमाणसौष्ठव हेही कलागुण जोडीला असतात. 
छायाप्रकाशातील छटा िैतन्य धारण कवरतात, त्याांना कैफ िढतो, आवशेािी जाणीव त्याांत वनमाण होते. 
त्याांच्या हेलकाव्याांतून पृष्ठभागावर उांिसखलपणा वनमाण होतो. पृष्ठभागािी ववणाई स्पष्ट होते. 
 
ह्या सवथ कलागुणाांिा ताळमेळ कलाकाराला घालावा लागतो. त्याांिी एकजीव वमळणी करावी लागते, आवण 
ह्याति कलाकाराच्या प्रवतभेिा कस लागतो. कसबी कलाकार ह्या अधथच्छटाांच्या कलामाध्यमातून द्रवणाऱ्या 
स्वराांना पवरवमत कवरतो, अपार्मर्व स्वराांना सुरस आवण सुगम रूप देतो, आवण त्याांतूनि कलासौंदयथ उफाळून 
वर येते. कलाकृतीमधील छायाप्रकाशािी रिना ही वनःशब्द स्वराप्रमाणे असते. भावना अनावर झाल्या की, 
त्या नेहमीि वनःशब्द असतात. ह्या दृष्टीने गॉल्् वदीच्या नाटकातील वनःशब्द प्रवशे अत्यांत प्रभावी ठरले 
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आहेत. हजारो शब्दाांच्यापेक्षा पवरणामात ते भारी ठरले आहेत. कलाकार अशा वनःशब्द रिनेलाि शब्दाांिे 
वैभव प्राप्त करून देतो. छायाप्रकाशािी वववशष्ट प्रकारे गुांफण करून तो कलाकृतीत सांगीत वनमाण कवरतो. 
मात्र हे वैभव प्राप्त होण्यास ‘शब्दरत्ने’ ही समर्ोक्तींप्रमाणे प्रत्ययकारी असावी लागतात. 
 
वित्रकार जसा रांगरेषाांतून वविार कवरतो व बोलतो, तसाि प्रकाशवित्रकार छायाप्रकाशातून वविार कवरतो 
व बोलतो. आपल्या मनातील भावनाांिा कढ कलाकृतीत मोकळा कवरतो. आवण छायाप्रकाशदेखील अर्थघन 
होतो. पण कलाकृतीत प्रकट झालेली ही भावनाांिी आांदोलने नेमकी अमुक अर्ािी आहेत, हे कळण्यास 
र्ोडे कठीण जाते, इतकेि. रवींद्रनार् ठाकुर ह्याांनी आपल्या ‘जीवनस्मतृी’त स्पष्टपणे वलवहले आहे की, 
प्रवतभा ही ई्री पे्ररणा नाही. प्रवतभेिा व्यापार गूढ, तकातीत व इतर मनोव्यापाराांहून वभन्न आहे. त्यातून 
सुसांगत अर्थ वनघेलि, असे नाही. रूपरेखा नसलेल्या वविाराच्या प्रवतमा छायाप्रकाशाच्या वाहत्या प्रवाहातून 
आकार घेतात. गढू ववषयातले गूढपण आवण साध्या ववषयातील साधेपण हे प्रकाशवित्रणमाध्यमातून स्पष्ट 
होईल; रूपािी खाणी उघवडली जाईल, व सवथ इांवद्रये तृप्त होतील. 
 
 
गोरजिी भािा, पण – 
 
कलाकार ज्या वळेी वास्तवातील सत्यािा शोध करू लागतो, त्याि वळेी त्याच्या कलाकृतींमधून कलाकारािे 
मनोगत ऐकू येऊन कलाकृतींना शब्दाइतकेि महत्त्व प्राप्त होते. साऱ्या भावना अनुच्चावरत स्स्र्तीत त्यात 
भरून रावहलेल्या असतात. म्हणूनि उत्कृष्ट प्रकाशवित्र हेदेखील एक ध्ववनकाव्यि नाही का? 
प्रकाशवित्रकार हा एक सामावजक जीवनािा वव्ासू साक्षीदार आहे, आवण प्रकाशवित्रण ही एक प्रभावी 
भाषा आहे. ती वव्व्यापी आहे, तशीि सवथसामान्यही आहे. 
 
प्रकाशवित्रकार डेस्व्हड ऑक्टोस्व्हअस वहल ् आवण ज्युवलआ मागारेट कॅमेरॉन ह्याांच्याही काळात 
प्रकाशवित्राांिी ही सांगीतािी भाषा व्यस्क्तवित्राांपुरतीि मयावदत होती. आपल्या डोळ्याांपढेु प्रा. अलेॅक्झाांडर 
मनरो, सर जॉन हशले आवण आिाहम चलकन ह्या व्यक्ती उभ्या राहतात, त्या त्याांच्या शास्ब्दक वणथनामुळे 
नव्हे, तर वहल,् कॅमेरॉन व िेडी ह्याांनी घेतलेल्या त्याांच्या व्यस्क्तवित्राांमुळे, की जी प्रकाशवित्राांच्या मूल्यवान 
रत्नहारातील तरल गुवटकाि म्हणावी लागेल. मध्यमणी अशीि त्याांिी सांभावना होते. 
 
– इरंद्रयगोचि नव्हे 
 
ही सांगीतािी भाषा कानाांला ऐकू येत नाही. ववववध आकाराांच्या कुशल बाांधणीमधून डोळ्याांना जाणवते, 
हृदयाला कळते. म्हणनू लाक्षवणक अर्ाने अस्सल कलाकृतीला ध्ववनकाव्य म्हणतात. ह्या मोहक स्वराांच्या 
गोवजऱ्या भाषेिा अर्थ दुसऱ्या कलेच्या भाषेने साांगता येत नाही. ही छायाप्रकाशाच्या घडणीमधून ऐकू येणारी 
भाषा सांगीताच्या बोलीसारखी आहे. कलाकृतीिी वनः्वसते फक्त कलाकाराला आवण रवसक हृदयालाि 
ऐकू येतात. त्याांिा तजुथमा करून साांगता येत नाही. म्हणूनि स्वतःच्या कलाकृती तत्त्वतः समजावनू 
साांगण्यािी गरज कलाकाराला उरत नाही. कारण त्याला जे साांगावयािे आहे, ते सवथ त्याने कलाकृतीति 
साांवगतलेले असते. अक्षराांत गोवता न येणारा अर्थि कलाकार कलाकृतीमधून साांगत असतो. कलाकृतीत 
मौवलकता दाटली, म्हणजे वतला सुांदर शब्दाांिे कोंदण मुळीि लागत नाही. आपण वनववडलेले कलामाध्यम 
कोणतेही असो, ते माध्यमही स्वतःिीि आवड असते ना? मग त्यातून कलाकाराला आपले कौशल्य आवण 
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कलेववषयीिे सववकल्प ज्ञान स्वतःच्या कलादृष्टीतून असांवदग्धपणे प्रववष्ट कवरता येण्यास भाषेिी अडिण 
येण्यािे कारण नाही. 
 
रनिंजनी गाणािा वेडा बुलबुल 
 
कलाकार आपली कलाकृती वनमाण करीत असताना तो फक्त स्वतःशीि ववश्रब्धपणे बोलत असतो. कोणी 
ऐकत असेल, अशी त्यािी अपेक्षाि नसते. तमाने शवथरी दाटली की बलुबलु पक्षी वनरांजनी कोंदाटलेली भीषण 
उदासीनता हटववण्याकरता मुक्त कां ठाने पे्रमगीत गातो. वव्ात आनांद भरतो. उल्हासाने एकान्त न्हाऊन 
वनघतो. तद्वत वनवबड एकान्तािे मन रमववण्याकवरता कलाकार एकान्ताशी हसतमुखाने वमत्रभाव जडाव 
कवरतो व आपल्या लोभस स्वराांनी दोघाांिी एकलेपणािी खोिणी सुसह्य कवरतो; केवळ स्वतःच्या मधुर 
कूवजताने. हे कूवजत, ही गुणगुण म्हणजेि कववत्व वा नववनर्ममती. असे साांगतात की, परमे्राच्या 
अस्स्तत्वाशी ज्यािे मन सांवादी बनते, त्याला एकलेपणािी बाधा स्पशथही करीत नाही. कलावनर्ममती ही 
अहेतुक असते, वनरपेक्ष असते, आवण पे्रक्षकाांच्या मनावर होणारा वतिा पवरणाम हाही हेतुपुरस्सर नसतो. 
पवरणाम पे्रक्षकाांच्या मनावर होतो. पण त्या पवरणामािी कल्पना कलाकाराला नसते. कलाकृती वनमाण 
झाल्यावर वतिा आस्वाद घेणाऱ्या रवसकावर काय पवरणाम होईल, हे ठरववण्यािे सामथ्यथ कलाकाराच्या 
हाती रावहलेले नसते. कलावनर्ममतीच्या परमोच्च क्षणी आपणाांस जो आनांद होतो, त्याि आनांदािा उन्मेष 
आपली कलाकृती पाहून आपणाांस पनु्हा अनुभववता येतो. रवसकाांिी तारीफ कानी आली, की तोि 
नववनर्ममतीिा आनांद शतगुवणत होतो. इतकेि काय, पण रवसकाांच्याद्वारा आपल्या कलाकृतीत असलेले 
कलागुण नव्याने पवरवित होतात; तोपयिंत त्याांिी दाद खुद्द कलाकारालासुद्धा नसते. स्मृतींच्या 
अांबरखान्यातून ह्या बेहोष क्षणी कलाकृतीत काय-काय दाखल होईल, ह्यािी दादवफयाद कलाकाराला 
नसतेि, आवण त्यामुळेि की काय कलाकृती सहजसुांदर होते. 
 
व्यक्ततगत शैलीची शेिबाजी 
 
वित्रकला व प्रकाशवित्रणकला ह्या एका दृष्टीने अगदी जवळजवळच्या कला आहेत. म्हणजे 
छायाप्रकाशातील साम्यववरोधी छटाांिी माांडणी दोन्ही कलाप्रकाराांत कलाकाराला सारख्याि कुशलतेने 
करावी लागते. ह्या ववववध अधथच्छटाांच्या मोहक आकाराांतूनि व्यस्क्तगत शलैीिा आववष्कार होतो. तुमिे 
अांतःकरण वविार करावयास लागले, म्हणजे शलैीिी गुरुवकल्ली तुमच्या हाती येते, आवण छायाप्रकाशािी 
भाषा ज्या वळेी बोलू लागते, त्या वळेी व्यस्क्तगत शलैी वनमाण होते. आवण व्यस्क्तगत शलैी हेि आजच्या 
प्रकाशवित्रकलेतील व्यवच्छेदक लक्षण समजले जाते. हाि कलाकृतीिा कस अद्यावप कायम आहे. 
कलाकारािी खास शलैी हीि कलाकृतीिी मक्तेदारी असून ह्या असीम सौंदयाने अवभजात कलाकृती 
काठोकाठ भरलेली असते. आज कलाकृतीत शलैीिी शरेबाजी मावनली जाते; कारण शलैीिा हा गुण आवण 
आववष्कारातील हा पदन्यास भावनेलाि कळणारा आहे; आवण म्हणनू हे शलैीिे सौंदयथ अांतःकरणालाि 
लुटता येते. शलैी आवण वित्ररिनेिा नोकझोक म्हणजे कलाकृतीिे विलखत आहे हे मान्य केले, तरी शलैीिा 
उगम कलाकाराच्या अांतयामी खळखळणाऱ्या झऱ्यानि आहे. म्हणनूि कलाकारािी शलैी व्यस्क्तगत असते. 
ती व्यस्क्तत्वापासून वगेळी नसते. 
 
कलाकृतीचे तंत्र, हे आकिभण नव्हे. 
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कलाकाराच्या अांतमथनािी वकमया कलाकृतीत अवभव्यक्त झालेली असते, आवण म्हणूनि कलाकृतीला ह्या 
अपूवथ सौंदयािे दशथन घडववणारे गवाक्ष असे सांबोवधतात. “तुमच्या कलाकृतीत ताांवत्रक सौंदयािे वकतीही 
उधाण आले, तरी कलाकाराच्या व्यस्क्तत्वाववना कलाकृती वैराण वाटेल”, अशा अर्ािे एक बोधविन आहे. 
कलाकृतीववषयी वाटणाऱ्या आकषथणािे उगमस्र्ान तांत्रात शोधण्यािी प्रर्ा आहे. तांत्रकौशल्य हे तलवारीच्या 
टोकावर तोलले जाते, त्यामुळे तांत्र आवण कला ह्याांच्यामधील सांघषथ कलाकाराला हैराण कवरतो. 
कलाकृतीला शरीर आहे, आवण व्यस्क्तत्वाच्या जीवनशक्तीने त्यािी हालिाल होते. कलाकृतीिी हालिाल 
तीतील कलाकारािी मतूीि करीत असते. कलाकारािे मनोव्यापार यर्ोवित व्यक्त करून त्याांतील भावनेिा 
वदव्य प्रासाद पेलणारे तांत्र असाव ेलागते, हे ध्यानी येत नाही. त्यामुळे हा सांघषथ वाढता राहतो. अनांताच्या 
आनांदािा प्रकाश हेि आकषथण असते. 
 
 
 
रनवाणीचे सूत्र 
 
“आम्हाां घरीं धन शब्दाांिींि रत्नें । शब्दाांिींि शस्त्रें यत्ने करूां ”,– माध्यमावरिी आपली वनष्ठा तुकारामाने 
वरीलप्रमाणे व्यक्त केली आहे. कलामाध्यमाच्या आववष्कारसामथ्यािी पुरेपूर जाणीव बाळगनू, आवण 
माध्यमाच्या मयादेवर असीम वनष्ठा ठेवनू कलावनर्ममती करणे हीि कोणत्याही काळातील प्रकाशवित्रकारािी 
समस्या होती. आवण आजही त्याच्यापुढे तीि समस्या उभी आहे. माध्यमावरील श्रदे्धनेि कलाकारािा चपड 
बाांवधला गेला पावहजे. ह्या दोन कलमाांिे आकलन होणे ही अत्यावश्यक बाब आहे. ह्या बाबतीत स्वतःिी 
प्रतारणा करून न घेता आपली वदव्यदृष्टी माध्यमाला वदली पावहजे; आवण कलाकाराने माध्यमाच्या याांवत्रक 
दृष्टीिी उसनवारी केली पावहजे. त्याांच्या वमलाफीतून कलाकृतीत आवश्यक ते आस्त्मक बळ वनमाण होईल, 
कलाकृती वजवांत होईल. कलाकाराने हे वनवाणीिे सूत्र वजव्हारी बाांवधले पावहजे. त्यावशवाय वनभळे यश 
त्याच्या पदरी पडणार नाही. माध्यमाच्या जातीिा पीळ कलाकृतीत स्पष्ट वदसला पावहजे. कलामाध्यमािे 
नैसर्मगक गुण कलाकृतीत उतरले पावहजेत, म्हणजे प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेिा पराक्रम वसद्ध होईल. 
कलाकाराने माध्यमाशी नेकबाज रावहले पावहजे, लोण हरामी नको –गाढ वनष्ठा पावहजे; छेलबाजी नको, 
फसवणूक नको; – माध्यमािी आदब बजाववली पावहजे, म्हणजे कलाकृतीत त्या प्रवक्रयेतील दुजाई वा 
वगेेळेपणा स्पष्ट वदसेल. आवण अांतरीिा रांग तीत उमटून ‘कृतभषूणववरवहत’ कलाकृतीही मजीमाफक 
मरातबी वनपजतील. ह्याकवरता कलाकाराने तांत्राशी अलोभता वनमाण केली पावहजे; – त्याने मनाने, नीतीने, 
सभ्यतेने, श्रीमांतीने, शरीराने िाांगले मगरूर झाले पावहजे, अवधकारमदाच्या िालींने िालले पावहजे, म्हणजे 
कलाकृतीमधून वनताांत सौंदयथ अनोख्या पद्धतीने व्यक्त होईल. कलाकाराने घातलेले कृवत्रम अलांकार-
प्रवक्रयेिे प्रभतु्व कसे वसद्ध करणार? ज्यािी जशी वनष्ठा, तशी त्यात बरकत. वाढलेले पान गळून नव े
तजेलदार पान आले, तरी पळसािे मूळ रूप कायम राहते, तसेि प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेिे रूप जातीच्या 
अलां काराांनीि सुशोवभत केले पावहजे. मवहरपले पावहजे. 
 
पुनहा एकदा मी – 
 
– एका महत्त्वाच्या कलमािा उल्लेख कवरतो. ज्या वळेी कलाकार प्रकाशवित्र घेतो, त्याि क्षणी कलाकृतीिी 
सांपूणथ मानसप्रवतमा त्याला माध्यमाच्या दृश्य-दर्मशकेतून पवरपूणथ झालेली वदसली पावहजे. मागाहून तीत 
डागडुजी करावी लागली, तर कलाकारािी प्रवतभा कमजोर आहे, असे मानाव.े मागाहून कलाकृती घोटीव 
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आवण घाटदार करण्यािा प्रसांग आला, तर कलाकारािी सजथनशक्ती अद्यावप ववकवसत न झाल्यािी ती 
वनशाणी आहे, असे हमखास समजाव.े ह्याकवरता तुमिे मन नेत्राांच्या वाटेत रुतून बसले पावहजे. कलाकृतीिे 
कातरे कापून काढणे हा वित्ररिना टीपटाप करण्यािा एक सोज्ज्वल उपाय म्हणून सुिववला जातो. 
ववस्तावरकेतून व्यस्तप्रवतमेतील जरूर तेवढा वनवडक भाग मोठा करणे हा दुसरा उपाय. पण ह्या 
उपाययोजनेने वित्ररिनेच्या मूळ तत्त्वािे कुसे मोडले जाते. कारण ज्या क्षणी तुम्ही वित्र घेता, त्याि क्षणी 
वित्ररिना पूणथ झाली पावहजे. एक तर वरील कोणत्याही उपायाांनी यर्ादशथनशास्त्राच्या दृष्टीने मुख्य 
वित्रववषयापासून नजीकच्या अांतरावर असलेल्या वस्तूांच्या प्रमाणबद्धतेत बदल कवरता येत नाही. दुसरे, 
गवतमानतेिे वित्रण कवरताना माध्यमाच्या दृश्यदर्मशकेत िाांगली रिना तयार होण्यािी वाट पहावी लागते. 
मागाहून वित्ररिनेत सुधारणा घडवनू आवणता येते, ह्यावर ववसांबून न राहणे हेि श्रयेस्कर ठरते. 
 
 
मोठ्या आकािाच्या माध्यमाची शेखी 
 
ह्या दृष्टीने वित्ररिना करावयािी झाली, तर मध्यम आकारािे माध्यम उपकारक ठरते. एडवडथ वसे्ट्न ह्याने 
ह्या वतथनसूत्रािे रोकडे आवाहन केले आहे, ते आपण वनभ्राांतपणे स्वीकावरले पावहजे. त्याच्या कलाकृतींमधून 
स्पष्ट झालेल्या कलातत्त्वज्ञानािा ठसा आजतागायत माझ्या मनावर कायमिा उमटलेला आहे. कारण 
त्याच्या ह्या तत्त्वज्ञानािा पीळ त्याच्या कलाकृतींमधून फार घट्ट ववणकरीिा वदसत आहे. आवण त्याववषयी 
कोणीही अवभमानी बनाव,े असेि त्यातील आकषथण आहे. 
 
मानवी डोळ्यािी व वबलोरी डोळ्यािी तुलना करून त्याांमधील साम्य दाखववण्यािी ववहवाट नेहमीिीि आहे. 
‘वबलोरी डोळा’ ह्या प्रकरणात मीही ह्या वाटेवरून िालत जाऊन ती प्रर्ा पावळली आहे. पण त्याांच्यामधील 
गुणदोषाांिी ििा अपेवक्षत असते ती नेमकी अनावश्यक वाटूनि की काय, ताांवत्रक पुस्तकाांतून टाळलेली 
वदसते. वबलोरी डोळ्याच्या नजरेतील खास गुण हे कलात्मक वा भावनात्मक वित्रणाच्या मागातील भली-
मोठी धोंड ठरतात, असा अनुभव येतो. कलात्मक वित्रणाला वबलोरी डोळ्यािे कोणते गुण अपकषथक 
ठरतात, ते र्ोडक्यात साांगून ‘मी’पणाच्या आवती गुांतलो आहे त्यातून कटाक्षाने सुटण्यािा मी प्रयत्न करणार 
आहे. पण प्रकाशवित्रणाच्या ह्या रम्य वीवर्केमधून मी जीवाभ्य बाहेर पडेन असे वाटत नाही. कारण त्यात 
राहूनि माझे नेत्र तृप्तीला पावते जाहले. आवण ‘हेही नसे र्ोडके’. 
 
कलात्मक रचत्रण – 
 
अांतवरक्षातील अांतरािा भास घडवनू कलाकृतीत यर्ातथ्य वित्रणािा लाभ करून देण्यात वातावरणाने 
वनमाण केलेल्या वणथच्छटाांिा आवण ढगाांच्या रेषाांिाही फार मोठा वाटा असतो. आकाशालाही रूपरेषा असते, 
आकाशातही आलेखन असते, त्याला नकाशा असतो, ह्यािी कलाकाराला कल्पना वदली जात नाही. त्यामुळे 
अधथच्छटाांिा व रेषाांिा हा मवहमा अांतवरक्षही व्यापून राहतो, ही गोष्ट वविारातही घेतली जात नाही. म्हणनू ती 
र्ोडी आळवनू साांगावी लागते. वबलोरी डोळ्यािी स्पष्ट आलेखन करण्यािी पात्रता मानवी डोळ्यापेक्षा अवधक 
धारदार व पल्लेदार असते. असे रेखीव व घनगदथ तपवशलासह केलेले वित्रण वातावरणातून वनमाण होणारा 
अांतरािा भास नष्ट कवरते. मानवी डोळ्यािी स्पष्ट पाहण्यािी कक्षा वबलोरी डोळ्यापेक्षा लहान असते. त्यामुळे 
वबलोरी डोळ्यािी खोलवर पसरलेली स्पष्टता कलाकाराच्या मनाला रुित नाही व रवसकतेला मानवत 
नाही. 
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– आरण बे-रदल रबलोिी डोळ्याची कुिेबाजी 
 
प्रकाशवित्रण-माध्यमातून आपण केवळ नेमक्या व अिूक क्षणािे वित्रण कवरतो खरे, पण कलाकार ज्या वळेी 
त्या दृश्याकडे पाहतो, त्या वळेी तो आपल्या मनाशी सहकायथ करून पाहत असतो. वशवाय, कलाकाराच्या 
डोळ्याांसमोर त्या क्षणाच्या पूवीिा काही काळ व त्यानांतरिा काही काळ एकवत्रत येऊन त्याच्या मनावर 
पवरणाम कवरतात, व अशा सांकवलत पवरणामािी अपेक्षा तो कलाकृतीमधून करीत असतो. वबलोरी डोळ्यावर 
मात्र कलाकाराच्या ह्या अनुभवािा व कल्पकतेिा पवरणाम वबलकुल होत नसतो. हा महान फरक कलाकृती 
पावहल्यावर कलाकाराच्या ध्यानी येऊन िुकतो. पण हा फरक येरे्ि सांपत नाही, आणखीि दुणावत जातो. 
आपण कोणत्याही दृश्याकडे पाहतो, ते दोन डोळ्याांनी पाहतो. त्यामुळे आपला दृवष्टकोण माध्यमाच्या एका 
डोळ्यापेक्षा अवधक व्यापक व ववशाल असतो, त्यावशवाय कलाकृतीत,— ववशषेतः घोडदौडीच्या अर्वा 
जोरदार हालिालीच्या दृश्याांतून,— यर्ादशथनशास्त्राच्या दृष्टीने ववकृती आढळते. म्हणून कलाकृतीमधील 
दृश्ये आपल्या डोळ्याांना वदसलेल्या दृश्याांशी वमळती-जुळती असावीत. म्हणनूि वबलोरी डोळ्याला 
कलाकाराने मानवी दृष्टीिा लाभ करून देणे त्यािे आद्य कतथव्य ठरते. प्रकाशवित्रकाराांनी नजरबाज बनाव े
आवण मानवी डोळ्याांिी नजाकत वबलोरी डोळ्याला द्यावी. त्याांच्या जान-दार कलाकृतींिी शुभ्र कीती 
वदगांतरीही जाऊन विरकाल वटकेल. 
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१०. कला आरण कलाकाि 
 

इदं्रायणीच्या वाळवांटी जा, की जेरे् ‘पुांडलीक-वरदा’िा गवहवर सवथत्र दाटलेला आहे व वारकऱ्याांिी 
चदडी मागे-पुढे सरकत आहे. ‘तरुवर बीजा पोटीं बीज तरुवरा शवेटीं, तैसें तुम्हाां झालें  । एकीं एक सामावलें ’, 
हा तुकाराम-महाराजाांिा अभांग टावळयाांच्या धुांद गजरात आवण विपळ्याांच्या छळकीवर तुमच्या कानी पडला, 
की त्याि क्षणी कलेच्या गूढ सत्यािे वव्रूपदशथन तुम्हाांला घडेल. तुकाराम-महाराजाांच्या वाणीिा घोष 
इांद्रायणीच्या घोषात वमसळत असतो. तद्वत कला आवण कलाकार एकमेकाांत सामावलेले असतात, 
समव्याप्ति असतात. दोघे रक्ताच्या नात्याने एकमेकाांला घट्ट बाांवधलेले असतात. पाय रोवनू वहरव्यागार 
कळकीप्रमाणे सरळ उभे राहतात. आम्हा दोघाांिी, ‘कला’ आवण ‘कलाकार’ अशी वरकरणी वनराळी नाव े
असली, तरी केवळ आतील वस्तूिाि वविार केला, तर कला म्हणजेि कलाकार, आवण कलाकार म्हणजेि 
कला, असेि आमिे सामरस्य आहे. ‘मी तेवि ते.’ ऐक्य व पे्रम ह्याांच्या अांजुळीति आम्ही अक्षय वस्ती करून 
राहतो. अनांत काणेकराांच्या शब्दाांत कलाकार म्हणत असेल, ‘तू माझी अन तुझा मीि.’ 
 
कलाकाि आरण कलावस्तू 
 
प्रत्येक कलाकाराला एखाद्या कलावस्तूमधील सौंदयथ पछाडते व त्यािा मनावकाश व्यापून टावकते. हे 
आकषथण एकतफी असते असे नाही, तर त्या वस्तूमधील सौंदयालाही कलाकाराच्या मनािे मनस्वी आकषथण 
असते व त्याच्या मनाला ते अक्षरशः झपाटून टावकते. ह्या मध्यवती अनुभवाच्या भोवताली कलाकाराच्या 
गभथरेशमी व्यस्क्तत्वािे लुकलुकणारे नाजूक धागे कलाकृतीिे गोडव ेभक्कम घर बाांवधतात. 
 
वित्रकार रेम्िाँटला िेहऱ्यािे अतीव आकषथण असे; व्हॅन गाँख ला सूयाच्या तेजाने वपसाटले होते; टनथरिे मन 
सागरलाटाांच्या बरोबर आांदोळत असे; कॉन्स्टेबलच्या मनािा ताबा आकाशातील सौंदयाने घेतला होता; 
शलेीिे मन ढगाांनी व्यावपले होते. अहो! तो वबिारा वाल्मीवकमुनी, तर अरण्यातील वृक्षाांच्या आवण त्याांना वढूेन 
रावहलेल्या काळोखाच्या लयीत वमसळून राहतो. आवण तो भवभतूी तर दुःखाशी समरस होऊनि आपल्याशी 
बोलतो. दुःख साफ विरून-चपजून कावढतो व दुःखाशी रममाण होऊन त्यातील मुलायम रुपेरी धागे प्रकाशात 
आणनू आपणाांस ‘दुःखािी शोभा’ दाखववतो. आवण आपण असे म्हणू या की, साक्षात वित्रकलेला कवी 
कावलदासाच्या मनािे वडे होते. आवण राम गणेशाांना तर िढेल प्रवतभेनेि अक्षरशः इसाटले होते. सारी 
वडे्ाांिी दुवनया आवण ‘वडे्ाांच्या बाजारा’तील वडे्ा वपसाटाांच्या पे्रमकर्ा! 
 
“ज्ञानी आत्मदशभन” 
 
कलावस्तूववषयी कलाकाराला वशगोशीग मावहती पावहजे. वण्यथ ववषयात तपवशलािी भरदारी असावी, 
तपवशलािी योग्य सजावट असली, तर वर्मणलेली घटना वािकाांच्या समोर वजवांत होऊन साक्षात उभी 
ठाकेल. केवळ धुमाकूळ घातला, उल्कापात झाला, आकाश खिले, पृथ्वी पाताळात गेली, अस्ग्नवषाव 
झाला, असे कोरडे वणथन ववफल ठरते. तपवशलािे दाटवण त्यािा मनावकाश व्यापून रावहले पावहजे. तात्पयथ, 
कलाकाराने कलावस्तूच्या शरीरात कलीसारखा प्रवशे करून त्याच्या रांगात, सुगांधात, आवशेात, सवथकाहीत 
वमसळून रावहले पावहजे. कलावस्तूला अजगरासारखा ववळखा घातला पावहजे. एखादी व्यक्तीि जर 
कलावस्तू असेल, तर त्या व्यक्तीच्या प्रवृवत-प्रवाहािा नूर जावणला पावहजे. वित्रकार रीएबनथ प्रत्यक्ष वित्र 
रांगववण्यापूवी आपले प्रवतमान घटका-घटका टक लावनू बारकाईने पाहत बसे. असे साांगतात की, हा त्यािा 
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अध्ययनकाळ प्रत्यक्षवित्र रांगववण्यास लागणाऱ्या अवधीपेक्षा पटीने अवधक असे. तुमच्या अवधानािा ववस्तार 
म्हणजेि मनािा ववस्तार! कलाकाराने स्वतःि कलावस्तू बनले पावहजे. कावलदासाने तर आपले मन ववस्तृत 
करून आकाशात नुसता जानोसा वदला नाही, तर तो आकाश लपेटून-वढूेन रावहला, व अखेर स्वतःि 
आकाश बनला. आवण मग स्वतःिे वणथन अगदी मन लावनू सवथ बारकाव्यावनशी कुशलतेने करू लागला. 
वतऱ्हाइताला हे जमणे कसे शक्य आहे? जे रवसकतेला वदसले व जे अस्सल नांबरी होते ते विमटीने उिलून, 
त्याला व्यस्क्तत्वािा मुलामा िढवनू कवीने ते रवसकाांच्या सेवलेा सादर केले आहे. 
 
अहो! तो मुक्ते्र कुस्त्याांिे वणथन कवरताना आखाड्ात उतरल्यासारखा वाटतो, – आपल्यालाही घेऊन 
उतरतो. मुक्ते्राने भीमािा िपाटा आवण त्याने ताडलेला िटकणा अनुभववला असेल का? केशकवळी वा 
झोंवबये वमसळला असेल का? हृदयी र्डका व ममथस्र्ळी सहस्र मुवष्टघात सहन केले असतील का? पृथ्वीवर 
भोवांडोन टावकलेला व कठनाळी कववळलेला कीिक मुक्ते्राने देवखला असेल का? – 
 
पण अशा सांभ्रमात वटकून राहण्यािे कारणि नाही. दुःशासनाने द्रौपदीला भर सभेत दरदरा ओढली,– “हात 
घालुवनयाां कुरळीं । आसांडुनी पावडली पायाां तळीं । उलरे् जैसी कपूथरकदळी । मत करीनें तावटताां ॥” – 
“आषाढ घनाांिी एकि मत्त गजथना झाली,” – हा वधटाईने स्पष्ट झालेला तपशील तुम्हाला हेि साांगेल. 
 
शब्दकळा वकती सुांदर! उपमा-रूपकाांिे सौंदयथ तर पहा, – तुम्ही लोभप्रवाहात सापडाल. शब्द अर्थघन 
आहेत, त्याांत प्रासाांिी योग्य जरब आहे. कल्पनावैभवािे प्रत्यांतर आहे. तुम्ही मोहसागरात पडाल. 
वित्रववषयािा आक्रम कलाकाराने अवतत्वरेने केला असून शब्दमहोदधी इतका तुफान बनला आहे, की काय 
वणव?े हा प्रसांग आपल्या डोळ्याांपुढून अगदी वित्रपटासारखा सरकतो. ह्या वणथनातील ववशषे हा की, कवी 
आपले लक्ष्य फक्त समोरील प्रसांगावरि वखळून ठेवीत नाही; आजूबाजूला, दूरवर घडणाऱ्या प्रवतवक्रयादशथक 
दृश्याांच्या छोयाछोया छानछबेल्या – ‘आांदोळला वगवर कैलास’, – ‘ढळला वैकुां ठींिा कळस’,– िपलेच्या 
गतीने दाखवनू, मोठा जबरा पवरणाम ठोस घडवनू आवणतो. 
 
कलावस्तूरवियी आती आरण प्रीतीदेखील 
 
कलाकाराांनी वटटवीबरोबर वटववटव केली असेल का? नीलकां ठाबरोबर ते उत्कट पे्रमबळाने ताांडव नािले 
असतील का? शुकपक्ष्याबरोबर त्याांनी सांवाद केला असेल का? वनवबडातून, अांधाराला छाया धरणाऱ्या उभ्या 
डाांगाांतून, कदलीच्या माडाांतून, पवरमळाने डवरलेल्या सरोवराांतून कलाकाराांनी मुक्त ववहार केला असेल 
का? त्याांिे मन सृष्टीच्या हृदयकमळी मीनले असेल का? अशा अनेक वविारकुसरी मनात येतात. पण खात्री 
पटते की, मुक्ते्राने गांगेच्या जलौघात उन्मनपणे कालके्षप केला असेल, समुद्रमांर्नाच्या त्या अपूवथ 
सोहळ्यात तो वनवश्चत सहभागी झाला असेल, व त्यामुळेि की काय, त्यािी प्रासावदक काव्यगांगा खळखळत 
वाहत आहे. आवण त्याच्या कलाकृतीिी ‘मुक्ताफळे’ ह्या रसाळ पीयूषगांगेत आळून रावहली आहेत. म्हणूनि 
कलावस्तूच्या सांदभात कलाकाराच्या मनात आती वनमाण झाली पावहजे, प्रीतीने ती आकवळली पावहजे; 
कलाकारािी प्रीती वनमाली, तर रवसकता उणावले ना! 
 
कलाकार कलेशी एकरूप झाला, कलावस्तूशी एकजीव झाला, तरि कलाकृतीत प्रवतभेिे वदव्यत्व वदसेल. 
ह्यािा अनुभव तुम्हाांला येईल आवण मग कोणी ध्यानािी महती साांगू लागला, तर ध्यानािा पल्ला मनात 
योजण्यािा वविार तुम्ही लगोलग कराल, हे वनवश्चत ठरल्यासारखे आहे. 
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‘ध्यात्वा यजेत् ।’ 
 
‘मालववकास्ग्नवमत्र’ ह्या नाटकात कवी कावलदासाने अशाि शब्दाांत ध्यानािी महती साांवगतलेली आहे. 
‘शुक्रनीतीसारा’त ‘ध्यात्वा यजेत्’ हेि प्रमुख सूत्र अनुस्यतू आहे. आपले ध्येय हाि ध्यानािा ववषय असतो. 
आवण ते ध्येय अर्वा वनःश्रेयस ध्यानाच्या योगाने आपल्यात सामावनू घेणे हा एक राजमागथ मावनला जातो. 
ध्यान, ध्येय आवण ध्याता ही एकरूप व्हावी लागतात. भारतीय कलाशास्त्रात ह्याि तत्त्वाला गुरुत्व प्राप्त झाले 
आहे, असे वनभ्राांतपणे मानून व ह्या तादात्म्याच्या कलासूत्रािे स्मरणपूवथक वितन करून कलाकाराने 
कलावनर्ममतीस प्रारांभ करावा. भारतीय तत्त्वज्ञाांनी व कलापांवडताांनी असे साांवगतले आहे की, हृदयािा गाभारा 
ज्या कलावस्तूच्या चबबाने व्यापून टावकला आहे, ते दपथणचबबि कलाकारािे भाांडवल आहे. हृदयदपथणात 
साठववलेले चबब हीि कलाकारािी श्रीमांती, तेि त्यािे वैभव आवण कलाकृतीिी वैजयांती म्हणजेदेखील हे 
चबबि. अशा ध्यानातून, वनरवभलाष तादात्म्यातून वनमाण झाल्या, तरि कलाकृती देवपणाला िढतात. जसे 
ध्यान आणाव,े तसे रूप कलाकृती धवरतात. “रूपीं जडले लोिन । पायीं स्र्ीरावलें  मन । देहभाव हरपला । 
तुज पाहताां ववट्ठला ॥” ज्या कलाकाराांिी स्वरूपस्स्र्ती सदासवथकाळ वरीलप्रमाणे आहे, त्याांिे सहजोद्जगार 
म्हणजेही प्रासावदक कलाकृती असे म्हणता येईल. 
 
आपण ‘ध्यान’ कवरतो, त्या वळेी आपले मन एकाग्र होते. आपल्या स्वतःच्या बाहेर अवखल वव्ात जे अव्यक्त 
िैतन्य भरून रावहलेले आहे, त्यात आपले मन बुडून जाते. तद्वत वव्ात्मक सौंदयािा ध्यास कलाकारास 
लागतो. नवयुगाच्या स्वातांत्र्यािी तुतारी फुकणाऱ्या केशवसुताांना मूतीपलीकडच्या अमूतािा, 
सान्तापलीकडच्या अनांतािा, सतत्त्वािा, ई्री तत्त्वािा ध्यास लागला होता. ‘कलाकार हा सकलवसद्धींिा 
वनधार आहे,’ अशा शब्दाांिी गोफण फडकावनू श्रीसमर्थ रामदासस्वामींनी कवींिे ऐ्यथ वर्मणले आहे. मराठी 
रसवांतीिी अक्षरे मेळववणारे सांत ज्ञानदेव साांगतात : “तैसें सांकल्पोवन कावढलें  । जयािें मनवि िैतन्य जाहलें  
। तेणें एकदेवशये परी व्यावपलें  । लोकत्रय ॥” 
 
अनंताशी तादात्म्य : कलाकािाचे जीरवतकायभ 
 
आपली बदु्धी मयावदत आहे, सान्त आहे. तर्ावप अनांतापासून वतिी उत्पत्ती असल्यामुळे अनांतािा साक्षात्कार 
करून घेण्याकडे वतिी प्रवृत्ती असते. अनांताशी तादात्म्य पावणे हे कलाकारािे जीववतकायथ आहे, असे मावनले 
पावहजे. हे तादात्म्य प्राप्त करून देण्यािे सामथ्यथ कलेच्या पवरशीलनात आहे. स्वतः बाहेरील वव्ात मग्न 
होण्याच्या प्रयत्नात असताना कलाकारािे मन स्वतःच्या हृदयाशी एकरूप होते. ‘तुज तुझाि नाही र्ाांग’, ह्या 
अवस्रे्त त्याला होणारे अवनवथिनीय सुख म्हणजेि नववनर्ममतीिा वनभळे आनांद. ह्याि आनांदाला िह्मानांदािी 
उपमा देतात. पण हा िह्मानांद लुटण्यासाठी कलाकार काव्य वनमाण करीत नाही. एकतर तो ह्या 
िह्मास्वादाच्या पोटात वजरून जातो, आवण दुसरे ह्या अलौवकक आनांदाने हरखून गेल्यामुळे आत्माववष्कार 
कवरतो; वैकुां ठ घरी आल्यािा त्याला आनांद होतो, आनांदी-आनांद गडे! 
 
रवश्वात्मक सौंदयाचा तलाश हेच कलाकािाचे आद्य कतभव्य 
 
अमूतथ अशा वव्ात्मक सौंदयािा कसून शोध िालू ठेवण्यािा शा्त ध्यास मनास लावनू घेणे हे कलाकारािे 
आद्य कतथव्य आहे. सौंदयाच्या ह्या अनुभतूीमध्ये–अर्ात वविार, सांवदेना आवण भावना ह्याांच्या अनुभतूीमध्ये–
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अपार कल्पनाशक्तीने ववरविलेल्या प्रतीकाांमधून एकसूत्रता आणणे हे कलेिे उवद्दष्ट आहे. हा वविार अवधक 
स्पष्ट करण्याकवरता साांगतो की, वविार भावनेत ग्रवर्त झाले, भावनेने वविार सूवित केले, तरि त्या 
वविाराांना महत्त्व प्राप्त होते, त्याांिी मौवलकता मातब्बर ठरते. वविार, सांवदेना व भावना वमळून अनुभव 
एकसांध बनतो; अवघ्याांिी धडपड असते ती अांतगथत बनाव तातडीने नेटका साधण्यािी 
 
दोन मौरलक गुण 
कलाकािाच्या चारित्र्याचा कणा 
 
स्वतःच्या व्यस्क्तत्वाशी आवण कलामाध्यमाशी अनुरक्ती हाि कलाकाराच्या िावरत्र्यािा कणा मावनला जातो. 
ह्याि दोन मौवलक गुणाांनी कलाकारािे िावरत्र्य वैभवसांपन्न होते व उदात्त बनते; कलाकृतींना खानदानी 
वळण लागते व त्या खुबसूरत बनतात. श्रमािी उत्तीणथता होते. कलाकृतीच्या शरीरातील हाडामासाांत, 
रोमरोमाांत, ्ासोच्छ् वासाांत, कां पनाांत, अांतःकरणातून उमटलेल्या आतथ स्पांदनाांत आवण रक्ताच्या प्रत्येक 
लहरीत कलाकार भरून रावहलेला असतो. म्हणनूि कला आवण कलाकार ह्याांिा वविार अलगपणे कवरता 
येत नाही. कलेिे जीवन व कलाकारािे जीवन ह्याांिा समन्वय कलाकृतीत घातला जातो. हा मजकूर जसा 
कलाकाराांनी वजद्दीिा मावनला पावहजे, तसा कला जीवनाकवरता नसते आवण तशीि ती कलेकवरताही नसते, 
हाही वविार त्याने वजद्दीिा समजला पावहजे. एकि वविार पण सहस्रनामािे वाटगे! 
 
थेंबाचे तळे झाले, वाढता वाढता कोंभाचा वृि झाला. 
 
प्रकाशवित्रणकलेिा कल्पदु्रम िाांगला र्ोरावला असून ह्या प्रिांड वनस्पतीिे अजस्र ध्यान आता वव्ातील 
घडामोडी वटपीत आहे. हा ‘महातरु’ आता ‘जगडांबरु’ झाला असून त्यािे ‘पाल्हेजणें’ िालूि आहे. 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रया अ्त्र्वृक्षाप्रमाणे बवलष्ठ झाली असून प्रकाशवित्रणकलेच्या याांवत्रक आवण तांत्रववषयक 
प्रगतीने आपले बाहू आहे. त्यामुळे प्रकाशवित्रकाराला आपल्या सभोवतालच्या जीवनाशी समरस होऊन 
आपला व्यस्क्तगत आववष्कार पूणथत्वाला नेण्यास अवसर वमळत आहे. म्हणनू मला वाटते की, आजही 
तुकाराम-महाराजाांच्या ‘तरुवर बीजा पोटीं बीज तरुवरा शवेटीं, तैसें तुम्हाां झालें  । एकीं एक सामावलें ’; ह्या 
अभांगातील स्वारस्य तुम्हाांला समजले, तर कलेिे सारे रहस्य हस्तगत झाल्यासारखे होईल; ह्या प्रवक्रयेिा 
पवाड वसद्ध होईल. नववनर्ममतीच्या क्षणी माध्यमातील नैसर्मगक प्रवृत्तींिा मनोभाव े आदर करून आपले 
वहतगुज व्यक्त करण्याकवरताि तांत्रववद्या राबववली, तर प्रकाशवित्रणाला स्वतांत्र कला म्हणून वमळालेली 
भाग्यश्री आकल्प वटकेल; ‘प्रकाशवित्रणकला प्रािांड्ाने आवण वैभवाने शोभत राहील’. आवण ‘प्रकाशवित्रण 
ही कला आहे का?’ असा खोडसाळ प्रश्न वारांवार तर नाहीि,–पण पनु्हा केव्हाही कधीही वविारला जाणार 
नाही. 
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११. कला आरण तंत्र 
 

एकदा काय झाले, – वारा बोलत नव्हता, पान डोलत नव्हते. अशा गूढ अांधुक पवरसरात एक 
अबोलीिी कर्ा गुांवफली गेली. वतिे हे वनरूपण आहे. दोन देव : एक नामा आवण दुसरा ज्ञाना. वभवरेच्या 
तीरावर एकान्त अनुभवीत आपली मने एकाग्र करून एकमेकाांकडे नेटकी नजर लावनू बसले होते. एक 
भस्क्तमागी, तर दुसरा अदै्वतमागी. नामयािा िेहरा सगुण भस्क्तभावाने स्स्नग्ध झाला होता आवण ज्ञानदेवािी 
मुखश्री म्हणजे िैतन्यािा दीप, बुवद्धमत्त्वाने सूयापेक्षाही सतेज वदसत होती. ह्या दोन मनाांिा वमलाफ झाला 
तेव्हा,– ज्ञानाला पे्रमरसािी गोडी यावी, ज्ञानाला भस्क्तवैराग्यािी जोड लाभावी, म्हणून नामदेवाांनी आपले 
दगडी टाळ िन्द्रभागेच्या काठावर ठेवलेल्या ज्ञानदेवीवर ठेववले; मुके इमान जागृत होऊन ही अबोली 
वननादली, शब्दाांनी मोहोरली आवण मातीच्या सुगांधाने वझगू लागली. नामदेवाांनी मानवतेला शास्त्रज्ञानािा 
कोवसा वदला. नामदेवाांच्या आतथ भक्तीला ज्ञानदेवाांनी ज्ञानािा डोळा वदला. मृदांगावर हातािीि र्ाप पडावी 
लागते. प्रत्यक्षातील सत्यावर कलाकार आपल्या मानवतेच्या सौंदयािा साज िढवीत असतो. त्याला 
तांत्रशास्त्राच्या वशलाखांडािा पाया लागतो. तत्रज्ञानािी पाउटी लागते. कलात्मक प्रकाशवित्रणािी सोनेरी 
द्वारका दृक्शास्त्र आवण रसायनशास्त्र ह्याांच्या भक्कम पायावरि आधारावी लागते, त्याांिाि वजव्हाळा लागतो. 
आवण ववज्ञान हे तर प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिे मखमली माहेरघर आहे. 
 
कला व तांत्र ह्यािा वगेळा वविार होऊन तांत्रािी बळजोरी प्रधानतः मान्य झाली, ती मात्र ह्या प्रकाशवित्रण-
प्रवक्रयेच्या याांवत्रक आवण रासायवनक स्वरूपामुळेि. माध्यमातील वस्तुवनष्ठतेच्या गुणाला गभथश्रीमांताच्या 
मुलाप्रमाणे उपजति महत्त्व प्राप्त झाले होते; आवण ही वस्तुवनष्ठताि माध्यमाच्या दुदैवािे एक प्रमुख कारण 
ठरले. प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेत पूणथ सुधारणा होण्यापूवीि, म्हणजे १८५९-मध्ये, न्यायमतूीनी प्रकाशवित्र 
प्रामाण्य म्हणनू न्यायालयात दाखल करून घेण्यास हरकत नसल्यािा वनवाडा वदला होता. 
प्रकाशवित्रणमाध्यमाच्या वस्तुवनष्ठतेववषयी ह्यापेक्षा आणखी सबळ पुरावा तो कोणता? 
 
यारंत्रकतेचा बोभाट 
 
आजही माध्यमािी वस्तुवनष्ठता, त्यािे शास्त्रीय आवण याांवत्रक स्वरूप ह्याववषयी ढोल बडववला जातो. 
प्रकाशवित्रण-प्रवक्रया हे एक शास्त्र आहे. शास्त्रािा पदर धरून मागोमाग कला येते. अशा घसघसून 
साांवगतलेल्या तत्त्वज्ञानािी धुांदी कलाकाराला अांगाबाहेर टाकता येत नाही. ‘तांत्रशास्त्र आवण कला ह्याांत 
महासागरािे अांतर आहे’, ‘शास्त्र आवण कला ह्याांिे जीवन एकमेकाांला चकवित स्पशथ करणाऱ्या दोन 
वतुथळाांप्रमाणे आहे’, ‘ववज्ञानािा परगणा सांपतो, तेरू्नि कलेिा प्राांत सुरू होतो’, – अशी सुभावषतवजा सूते्र 
कलाकाराच्या गळ्याभोवती वढेा टावकतात. तो घाणीच्या बैलासारखा वफरत मूळ पदावर येतो. त्यािे सारे 
वविार सुरकतात. हा कलमबहाद्दर जुन्या वविाराति घोळसून वनघतो, अधपून जातो. आज ज्यामध्ये 
काडीिाही वकूब रावहला नाही, अशा प्रवतज्ञापूवथक साांवगतलेल्या अनेक बोधविनाांशी कलाकाराला झुांज 
द्यावी लागते. हा सुभावषताांिा ‘वणेा’ खोल खाांडून तळापासून काढूनशान टावकला पावहजे. ह्या माध्यमाच्या 
डोळ्यािे सामथ्यथ बळावले असले, तरी त्यािी दहशत आज अांशतः कमी झाली आहे. मात्र ह्या माध्यमाच्या 
याांवत्रक रूपाववषयीिा लोकभ्रम अद्याप वटकून आहे. ठकारून आहे. 
 
 
भीमरूपी महारुद्रा देखता ंकापंती भयें! 
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प्रकाशवित्रण-माध्यमािा राक्षसी डोळा पाहून वस्त्रया भयभीत होत व पळता पाय काढीत. उलट लहान मुले 
ह्या १२ × १० इांि आकाराच्या भव्य माध्यमाभोवती जमावाने गदी करीत आवण प्रकाशवित्रकाराला काम करणे 
अशक्य करून सोडीत. म्हणूनि जनरल गॉडथन व लॉरेन्स ऑफ अरेवबया मुलाांिा त्रास िुकववण्याकवरता 
हातात छडी बाळगीत असत. मुलाांच्या कुतूहलाला आड घालण्यािा तो एकमेव मागथ होता. 
 
ईस्टमन कोडॅकने आपल्या हातात धरण्याजोग्या लहानग्या अपत्यािे नावदेखील “डेमन” असे ठेववले होते! 
प्रकाशवित्रणयांत्रािे भयानक रौद्र स्वरूप पाहून ह्या यांत्राला नरकािीही उपमा वदलेली आढळते. मग ह्या रौद्र 
स्वरूपी राक्षसाला आपण वकनई नरकासुरि का म्हणू नये? 
 

 
ह्या भीमदशनृाने चचता वनमाण केली. विया थवित होत. जलाशयात स्नान करण्यास उतरलेल्या ह्या तीन 
वियाांचा सांवाद ऐका, “अग, त्या भल्यामोठ्या स्तांभप्राय उभ्या यांत्राकडे पहा. पावहलांस का?– तो मेला 
इरसाल इत्ललस आपल्याकडे टक लावनू वतष्ठत उभा आहे – बघ, काळां  घुांगट घेऊन मधूनच 
शहामृगासारखी मान उांचावनू, पनु्हा लक्ष्य लावनू, हा धचटगण कसा पाहत आहे बघ.” एके काळी 
मेरुमांदापवृताऐसा ठकारलेला हा रािस आज नेटका सडपातळ झाला असला, त्याची हालचाल 
ववदु्यल्लतेपरी झाली असली, त्याच्या गतीने मनासी मागे टावकले असले, ह्या भीमदेही दोगेर-पुत्राने 
अांजनीसूताप्रमाणे, ‘सूयृमांडळा वगळीलें ’ असले, त्याच्या डोळ्याचे ओज शतपटीने गुवणत झाले असले, तरी 
ह्या माध्यमाच्या याांवत्रक रूपाववषयीच्या लोकभ्रमाने अस्मान भरकटलेले रावहले आहे. पण ही प्रवक्रया 
आपली वैगुण्ये आांचवीत चालली त्यामुळे आज ते माध्यम आत्मवनष्ठ आववष्काराच्या गुणी चागले मातलें  
असून त्याला कलेंची जरतारी लाभली आहे. 

 
प्रथम श्रेणीचा कलाकाि, पण प्रथम तंत्रमोहे झळंबला. 
 
काही काळ अॅन्सेल ॲडॅम््सारख्या प्रर्म श्रणेीच्या कलाकारालाही तांत्रववदे्यिा मोह पडला होता. तांत्रववदे्यिी 
तरफदारी कवरताना तो वलवहतो की, “उत्कृष्ट तांत्र हे प्रर्म बुद्धीला आवाहन कवरते, आवण कलाकारािी बदु्धी 
तांत्रािे चितन करण्यात गुरफटली, म्हणजे कलाकारािे वित्त आपले कायथ अगदी मनमोकळेपणाने करू 
लागते. तांत्र हा नववनर्ममतीिा गाभा आहे. तांत्रववदे्यने नाांगरून, खत-खुरपणी वमळून सुपीक केलेल्या 
जवमनीतूनि नववनर्ममतीिे धुमारे फुटतात. म्हणून तांत्रािी आबाळ न करता कलाकाराने ते याांवत्रक व ताांवत्रक 
कसब प्रर्म हस्तगत केले पावहजे.” दुसऱ्या क्षणी तांत्रशुद्ध पण कलात्मकदृष्या कां गाल कलाकृतींच्या 
पािोळ्यािा वढगारा त्याच्यासमोर येऊन पडला, की त्याच्या मनािी खुशाली मोडणारा वखलाफ वनमाण 
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होऊन ह्या सच्च्या कलाकारािे मन त्याच्या कानात कुजबजुते, ‘कलाकृतीिा भाववनक आशय प्रर्म, तांत्रािा 
वविार नांतर’. पण, ‘नावरे आवरीता’. असे घडले नाही. 
 
त्यानंी तंत्राशी गट्टी फू केली. 
 
ताांवत्रक ज्ञानािी उणीव, याांवत्रकदृष्या उपेवक्षत रावहलेले माध्यम वा जुने-पुराणे तांत्र ह्याांमुळे कलेिी हानी 
होते, असा अनाडीपणा मनात बाळगण्यािे कारण नाही. प्रकाशवित्रणाला माहात्म्य प्राप्त करून देण्यािा 
पराक्रम ज्याांच्या कलाकृतींनी केला, अशा वकत्येक कलाकाराांनी आपल्या कलाकृतींिी दावण वढलावत 
िाललेल्या जुन्या तांत्राशी बाांवधलेली वदसेल. कालवनरपेक्षा झालेल्या काही वैवशष्यपूणथ ताांवत्रक लकबा 
भतूकालातील कलाकृतीमधून विेून कलाकाराांनी आपल्या कलाकृती नटववल्या तर काय झाले? यूजेन 
आतजे ह्याने आपली सारी नामाांवकत प्रकाशविते्र ववसाव्या शतकात घेतली असली, तरी तांत्र एकोवणसाव्या 
शतकातीलि होते. ह्या सांदभात एडवडथ वसे्ट्न िा वशष्य आवण वजवलग वमत्र अॅन सेल अॅडॅम्् ह्या अमेवरकन 
प्रकाशवित्रकारािाही उल्लखे करावा लागेल. वनसगथवित्रकार म्हणून ह्यािे नाव ववख्यात आहे. त्याने 
प्रकाशवित्रणातील पाऊणश ेवषांपूवीच्या तांत्रािे जुनेर आड करूनि आपल्या कलाकृती सजववल्या आहेत. 
डी. ओ. वहल ्ह्यािे कलामाध्यम भराडी जातीप्रमाणे उपेवक्षत रावहलेले होते. एक लाकडी खोका हे वहल् िे 
कलामाध्यम. याांवत्रक तर खरेि, पण खडबडीत, ओांगळ आवण आडमुठेही. ह्या माध्यमातूनि अवभजात 
व्यस्क्तवित्राांिी मुक्तामाला आपणाांस गवसली आहे. डॉ. एवरच् सॉलोमन ह्याांनी घेतलेले ‘हेग कॉन्फरन्स’िे 
वातावित्र आजच्या ताांवत्रक कालमानात लुळे-पाांगळे ठरणार आहे. तांत्रािे गहाळपण त्यात वबढार करून 
आहे. ज्युवलआ मागारेट कॅमेरॉन वहने घेतलेले ‘टॉमस कालाइल’ –स्कॉवटश इवतहासकार व समीक्षक,–
ह्याच्या व्यस्क्तवित्रािी व्यस्त प्रवतमा पावहलीत, तर तीत तांत्राच्या हेळसाांडीिी कमाल मयादा गाठलेली 
आढळेल. ह्या सुांदर व्यस्क्तवित्राच्या व्यस्त प्रवतमेला अक्षरशः तडे गेले आहेत. पण वतने घेतलेल्या त्याच्या 
व्यस्क्तवित्राववषयी स्वतः टॉमस कालाइल (१७९५–१८८१) वलवहतो, “िेहऱ्यावरील भयानक कुरूपपणा व 
त्यावरील सांकटाांिी दाटणी आपसया दूर होऊन व्यस्क्तवित्र बोलू लागले. मला वाटते, हे व्यस्क्तवित्र माझ्या 
व्यस्क्तत्वाशी अवधकात अवधक वमळते-जुळते आहे. जवळिे आहे. माझ्या आत्म्यािा ढाळ त्यात, मयादेबाहेर 
आहे. म्हणून त्याला जवळिे बांधन आहे.” 
 
चैतनयाचे मानस-सिोवि 
 
अशा ह्या कलाकृती ताांवत्रकदृष्या िोखांदळपणे झळकणाऱ्या नसल्या, तरी ह्यािा अर्थ कलाकाराांिी प्रवतभा 
कळांजली होती, असा मुळीि नव्हे. वहल,् कॅमेरॉन व डॉ. सॉलोमन ह्याांच्या कलाकृती तांत्रशुद्ध नसल्या, तरी 
कलादृष्या िोख आहेत. कलाकृतीत बाह्यतः आकषथणे नव्हती, तरी गाभा ितैन्यमय होता. तांत्रज्ञान इवलेसे 
होते, कलामाध्यम अवजड होते, त्याि वळेी कलाकृतीिे आश्चयथकारक नमुने वनमाण झाले आहेत. रुख्या-
सुख्या तांत्रातदेखील भावनाांिा मधुकोश असला, की कलाकृतींना अवभजातता प्राप्त होते. म्हणूनि असे 
वबनवदक्कत म्हणता येईल की, अनाडी माध्यमाने आवण साधनसामग्रीच्या अल्प साहाय्याने अत्यांत वित्ताकषथक 
साध्य साधणे हेि प्रत्येक कुशल कलाकारािे ध्येय नाही का? वनष्ठावांत कलाकार कलावनर्ममतीकवरता 
वापरण्यात येणाऱ्या पारांपवरक आयुधाांिी अर्वा पारांपवरक जुन्या तांत्रािी कधीि वफकीर करीत नाही. द्य ूब्यफेू 
ह्या वित्रकाराने जुन्यापुराण्या आयुधाांिा त्याग करून गवांड्ािी र्ापी, िाकू, सुरी, चिध्या चकवा हातािी बोटे 
वापरून आपली विते्र रांगववली, आवण उत्कृष्ट कलाकृती वनमाण केल्या. वित्रकार गेन्झबरो तेवलया रांग, त्यात 
टरपेन्टाइन घालून, पाण्यासारखा पातळ करून, भलीलाांब दाांड्ािी शलाका घेऊन त्याांिा वापर करी. 
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त्याच्या कलाकृती तुम्ही जवळून पावहल्यात, तर त्याांवर वाकडे-वतकडे ओरखडे, वडे्ावाकड्ा खुणा ह्याांिा 
सावळा गोंधळ आवण त्यातून वनमाण होणारे वववित्र हेंगाडे आकार तज्ज्ञ कलाकारालाि काय, पण तुम्हाांलाही 
उघड वदसतील. हे आकार हेतुपुरस्सर वनमाण केलेले वाटत नाहीत, तर दैवी वा अपघाती घटना वाटतात. 
मात्र िार पावले मागे सरून नजर टाका, काय जादू होत असेल कोणास माहीत, पण त्या आकाराांना 
अकस्मात मोहक स्वरूप प्राप्त होऊन ते व्यस्क्तगत सौंदयावनशी आपल्या नजरेला वभडतात. मायकेलें जेलोने 
लाकडातून वशल्प वनमाण केले, आवण पोपने त्याला वसस्स्टन िॅपेलमध्ये ठेववल्यावर वभवत्तविते्र रांगववली. 
लक्ष्मीबाई वटळक आगकाडीच्या टोकाने वलहीत. त्यातूनि त्याांिे हृदय ‘स्मृवतवित्राां’तून झरले आहे. 
कलाकाराांनी आपल्या माध्यमावर पे्रम केले, म्हणजे तुमिे माध्यमही तुमच्या पे्रमािी परतफेड करील; 
तुमच्याशी सहानुभवूतपूवथक वागणूक ठेवनू तुमच्या कलावनर्ममतीला हातभार लावील. मानवतेच्या वटेाळ्यात 
सहानुभतूीिे वृांदावन उभे राहील, आवण तुमिी कलाकृती शोभायमान करील, शृांगारमांवडत करील. 
 
बे-कैदी तत्र 
 
याांवत्रकदृष्या रानवटी काळ सांपुष्टात आला, की त्याबरोबरि रानवटी पवरस्स्र्तीमधून वनमाण होणारा 
आवशेही नष्ट होतो. ह्याि दृष्टीने वहलू, कॅमेरॉन व डॉ. सॉलोमन ह्याांच्या कलाकृतींमधून तांत्राच्या बाबतीत 
र्ोडी धाडसी, बेवफकीर वढलाई वदसते. तांत्र बेकदी वदसते. याांवत्रक सुधारणाांिी बसुेमार बरसात झाली, 
म्हणजे आपण अवधक कलावान आहोत, असा आपणाांस गवथ िढतो, र्ोड्ाशा ज्ञानावर मोठे अकाांडताांडव 
कवरतो, इतकेि. एक गोष्ट सातत्याने पनु्हा-पुन्हा साांगावीशी वाटते की, कलाकार तांत्राववना सहसा पाांगळा 
होत नाही. भावनेिा गांगासागर बांडाळला, की कलाकृती तांत्राववनादेखील असांभाव्य उांिी गाठते. 
 
असा एक यिप्रश्न – 
 
— वविारला जातो की, वरील प्रकाशवित्रकाराांना अवधक याांवत्रक साहाय्य उपलब्ध झाले असते, तर त्याांच्या 
कलाकृती कलेच्या दृष्टीने अवधक श्रेष्ठ दज्याच्या वनपजल्या नसत्या का? कदावित वगेळ्या वनपजल्या 
असत्या, आवण ताांवत्रकदृष्या अवधक मातब्बरही ठरल्या असत्या. पण हेही शक्य आहे की, याांवत्रक सुधारणेिा 
नफा उठवीत असताना यांत्राने अगदी मोक्याच्या प्रसांगी दगाही वदला असता. अर्वा दैवाने हात वदला नसता, 
चकवा ताांवत्रक कौशल्य दाखववण्यात कलाकारािे मन व्यग्र रावहले असते, व मग कलात्मकदृष्या ह्या 
कलाकृती वनस्तेज वाटल्या असत्या. खरा कलाकार तोि की, जो तांत्रशास्त्र, भौवतकीशास्त्र ह्याांिे उत्कृष्ट ज्ञान 
आवण रसायनशास्त्रािा ओलावा असूनही तांत्राच्या अस्मानी सुलतानीतून बाहेर पडतो. एका प्रवर्तयश 
सावहस्त्यकाने मुळी साफ कबुलीि वदली आहे की, “लघुकर्ा वलवहण्यापूवी मी ह्या लघुकरे्च्या तांत्रािी 
स्रू्लमानाने मावहती करून घेतली होती. पण प्रत्यक्ष वलखाणात ह्या मावहतीिा उपयोग मी केव्हाि केला 
नाही”. कोवकळािा स्वर ऐकला की, आपण त्यािे असतेपण गृहीत कवरतो ना? तसेि, राजा िालला, म्हणजे 
त्याच्याबरोबर नृपोवित वैभव आहे, हे वनराळे साांगाव ेलागत नाही. मात्र अवभजात कलाकृतीच्या सवन्नध तांत्रािे 
वैभव असतेि, असे नाही. साफ नसतेही. 
 
मखमलीचे जुगदान : कलाकािाची कचतवणी 
 
कलाके्षत्रात पवहले पाऊल ठेवणाऱ्या कलाकाराला तांत्रािी आसक्ती फार. आवण मग तांत्रािा केतुला केवा? 
पण ह्यातून दुसरे काय वनमाण व्हाव?े– रोकडा अनर्थ. तांत्रज्ञानािी आगळीक झाली, तांत्रािी राहाटी वाढली, 
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की कलेिी बरकत होते, असा बागुल मनात बाळगण्यािे कारण नाही. म्हणून पनु्हा एकदा साांगावसेे वाटते 
की, तांत्राच्या केवळ तलमसुती ववणकामाने कलाकृती एक मखमलीिे जुगदान ठरते. केवळ तांत्रशुद्ध 
कलाकृती माळजवमनीसारख्या कोरडवाहू भासतात. हीि कलाकाराांिी पोटवतडीक व अांतःकरणातील 
खटकणी आहे. जो-जो तांत्रािी मोहब्बत करावी, तो-तो भावनाांिी स्मतृी साांडली जाते. सूत्र तुटल्यामुळे 
काष्ठपुतळीच्या िेष्टाांिी गती खुांटावी, तद्वत कलाकृती भासतात. कलाकाराने कलाकृतीत तांत्रकौशल्यािी 
वदलजान केली, व ती शास्त्रकायाच्या कसोटीवर घासली, तरी त्यामुळेि काही कलाकृती तेजस्वी होत 
नाही. तुमच्या मनातील भावनाकुां ड प्रज्ववलत झाले, की प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेत असणाऱ्या प्रकृवत-
वैगुण्यातूनही छायाप्रकाशाांिे उन्मेष सांभवतात, असा अनुभव तुम्हाांलाही येईल. प्रवक्रयेतील अवगुणाांिाही 
फायदा कलाकाराने योग्य वळेी उठववला पावहजे. अप्रत्यक्षपणे तुमिी प्रवतभा शस्क्तमान होईल, वतच्या 
कां दातून नव ेपांदे फुटतील, हे पवरस्च्छन्नपणे कळले पावहजे. 
 
हुजुिाती फौजेचा नेट 
म्हणजे घवघवीत यशाची शुभ्रता 
 
प्रत्येक कलामाध्यमात काहीतरी ताांवत्रक वैगुण्य असते, आवण म्हणूनि त्या-त्या माध्यमाच्या आववष्कारमयादा 
वभन्न असतात. कलामाध्यमातील अशी बोटिेपी जागा कलाकाराने हुडकून काढून कलामाध्यमाच्या 
तांत्रमयादेिी रेषा ध्यानी घेतली पावहजे. वशवाय, तांत्रज्ञान हे हुजुराती फौजेसारखे आहे. वतिा नेट पाठीशी 
असला, म्हणजे यशािी अवधक खात्री वाटते. तांत्रािी गुांफण वित्रववषयाला अनुसरून, पण समरसतेने करावी 
लागते. तांत्र आवण वित्रववषय ह्याांिी सुरम्य साांगड वा मेळमेळणी घालावी लागते. त्यामुळे सुरुवातीलाि तुमिे 
तांत्र पवरपाकाला उतरणार नाही. पण प्रत्यक्ष प्रयत्न िालू ठेववला, म्हणजे तांत्र तुमच्या प्रकृतीत वशरेल, 
हातातळी वदले जाईल आवण तांत्राच्या गुांफणीला वगेळे वळण लागनू अपेवक्षत सौंदयथ कालाांतराने आपसेै प्रकट 
होऊ लागेल. मनाच्या तातडीववना वक्रयारवहत तत्त्व-वसद्धाांत म्हणजे कलेिे अपुरे ज्ञान. 
 
माध्यमाची आगंवण : सामारजक व सासं्कृरतक मयादा, 
कलाचंा अगंभूत धमभ 
 
कलाकारािी कल्पनाशक्ती पल्लेदार नसेल, वनरवनराळ्या ववषयाांिे अवलोकन व चितन करून 
कल्पनाशक्तीला गाढता, सखोलता व सूक्ष्मता आणली नसेल, तर त्याच्या कलादृष्टीला, तशीि त्याच्या 
मनालाही मयादा पडते. वतन्ही जगाांिा स्वामी जसा भक्ताांच्या सांपुटात सामावतो, तसेि तुमिे कलावव् 
कलाकृतीच्या िौकटीत सामावले पावहजे. बाळकृष्णाच्या इवल्याशा तोंडात ये्देला िह्माांड वदसले ना? 
कलाकाराच्या व्यस्क्तगत कतथबगारीला जशा मयादा असतात, तशाि सामावजक व साांस्कृवतक मयादा 
कलाकारावर बांधनकारक असतात. आवण काही वववशष्ट बांधने हा तर सवथ लवलतकलाांिा मुळी अांगभतू धमथि 
आहे. कलामाध्यमालाही बांधने असतात, जावतस्वभाव असतो, हे प्रकाशवित्रण-माध्यमाववषयीि खरे आहे, 
असे नाही. प्रत्येक कलामाध्यमाच्या मयादा वनवश्चत झालेल्या असतात. कोणतेही कलामाध्यम 
सांस्कृवतप्रकषािे साधन असले, तरी कलाकाराच्या भावना खुलासेवार प्रकट करण्यािी त्या माध्यमािी शक्ती 
कमी-अवधक प्रभावी असते. त्यािी कायथव्याप्ती मयावदत असते. वित्र, नाय, नृत्य, सांगीत चकवा 
प्रकाशवित्रण ह्याांपकैी कोणतेही कलामाध्यम सावहत्याइतके पल्लेदार नाही. म्हणनू एका माध्यमािी सरी 
दुसऱ्यास देऊन िालणार नाही. माध्यमािी जाण अजमावली पावहजे. आांगवण जावणली पावहजे. गडकऱ्याांनी 
असांभाव्य पाते्र वनमाण केली, पण त्याबरोबर अशी वववशष्ट घाटािी भाषाही बनववली, की जी भावचबबाांिी 
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घनावळी अलगद झेलू शकली. कल्पनेिी मोहर वफरवावी वतकडे वफरली, व ह्या ‘कवे् रा’िा एक अवभनव 
शलैीिा वशल्पकार असाि गौरव करून गेली. 
 
तारंत्रक व भौरतक मयादा 
 
कलामाध्यमाच्या मयादा ताांवत्रक असतात, तशा भौवतकही असतात. नृत्यकारािी गोष्ट घ्या. नृत्यामधील 
नृत्यकारािी हालिाल आवण भावदशथन ह्या गोष्टी नृत्यकारािी शारीवरक रिना, तीतील स्नायूांिी शक्ती आवण 
गुरुत्वाकषथण ह्याांनी मयावदत होतात. वित्रववषयक एकि असला, तरी वभवत्तवित्र रांगववणाऱ्या वित्रकाराने 
मनात आखलेली त्या ववषयािी वित्ररिना आवण तेवलया रांगाांत, जलरांगाांत, चकवा दगडात आपल्या 
कल्पनेिा आववष्कार करणाऱ्या कलाकाराने तयार केलेली ह्या ववषयािी वित्ररिना सांपूणथतया वभन्नि 
असणार, वगेळीि वदसणार. 
 
पुष्पामंाजी नवमरल्लका, परिमलामंाजी कस्तुरिका – 
 
– तद्वत प्रत्येक कलामाध्यमािा एखादा खास गुण असतो आवण त्या माध्यमातून आववष्कृत झालेल्या अस्सल 
कलाकृतीमधून सदरिा प्रकृवतधमथ ववशषेत्वाने जाणवतो. कलाकारािाही प्रयत्न त्या दृष्टीने त्या गुणाला 
प्राधान्य देण्यािा असला पावहजे. कलाकाराने जलरांगाांतील वित्राांना स्फवटकािी शुद्धता, तेवलया रांगाांतील 
वित्राांना श्रीमांती वैभवािी ऐट हे सारे गुण प्राप्त करून वदले पावहजेत. अम्लरेखन-पद्धतीने काढलेल्या 
वित्राांतून उल्हवसत आनांद, असांवदग्ध स्पष्टपणा, पोलादी तारेिा तीक्ष्ण रेखीवपणा हे गुण एकवत्रत झाले 
पावहजेत. म्हणूनि वारांवार असे साांवगतले जाते की, कलाकाराने माध्यमािे पाणी जोखूनि त्यािा उपयोग 
वनष्ठेने केला पावहजे. तरफेच्या सतारीवर जी रागदारी वाजेल, ती एकतारीवर कशी वाजेल? 
प्रकाशवित्रणमाध्यमाच्या सांदभात असे साांगता येईल की, मूलतः आपण ज्या कलावस्तूिे आलेखन 
करण्याकवरता प्रकाशवित्रणप्रवक्रया वापरतो, त्या कलावस्तूने त्या प्रवक्रयेिा मूळधमथ नष्ट न कवरता उलट त्या 
प्रवक्रयेिा र्ाट वाढववला पावहजे; मृवत्तकेच्या नाना व्यक्ती बनववल्या, तरी त्या अांती मृवत्तकेच्याि वाटल्या 
पावहजेत. 
 
रविय एक : माध्यम रभन्न : तंत्रात तफावत 
 
अचजठ्याला ‘बुद्ध व मार’ ह्याांिा सांघषथ दशथववणाऱ्या दोन कलाकृती आहेत. एक वित्र वशल्पातले आहे. दुसरे 
वभवत्तवित्र आहे. ह्या वित्राांतून कलावसद्धीमधील फरक तुम्हाांला जाणवेल. माध्यम वभन्न आहे. ववषय एकि 
आहे. पण वित्राांत पवरणामाच्या दृष्टीनेही िाांगलीि तफावत आहे, हे शहावणयाने लवलाही जावणले पावहजे. 
एक सुप्रवसद्ध कवी आपल्या पत्रात वमत्राला वलवहतो, “मी गद्य वलहीत असे, तेव्हा माझे वविार वगेळे होते. 
आता पद्य वलहू लागल्यावर वविारसरणीत बदल घडून आला आहे. पूवी जे ववषय आल्हादकारक वाटले, 
त्या ववषयाांतील मनोहावरत्व आता नष्ट झाल्यासारखे वाटून, नव ेवविार सुितात. जुने ववषय नीरस वाटून नव े
सुरस वाटतात.” ह्यािा अर्थ माध्यम बदलले, की त्याबरोबरि ववषय बदलतात आवण तांत्रशलैीही बदलते. 
रांगीत-प्रकाशवित्रण घ्या. रांगावशवाय दुसरा कोणताही कलागुण ज्याांत आढळत नाही, अशी प्रकाशविते्र आज 
प्रदशथनाांतून वदसतात. ह्यािे कारण एकाि वणांच्या छायाप्रकाशाच्या छटाांतून प्रकाशविते्र वनमाण करणाऱ्या 
एकोवणसाव्या शतकातील कलाकाराांनी जी कलादृष्टी वापरली, ती बदलून नव्या नजरेतून ह्या रांगीत-
प्रकाशवित्रणाकडे पावहले जात नाही हे. नवी धूळपाटी घेऊनि ह्या रांगीत प्रकाशवित्रणािा अभ्यास केला 
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पावहजे. त्याच्या खास ताांवत्रक मयादा आहेत. त्या पाळल्या, म्हणजेि ह्या रांगीत प्रकाशवित्रणसरणीवर 
अन्याय होणार नाही, रांगीत प्रकाशवित्रणाला इांद्रधनुष्यािी कमानदार ऐट, श्रीमांती व स्वतांत्र कलेिी र्ोर 
प्रवतष्ठा लाभेल. हे भले पसै मदैान खुले आहे, तुम्ही व्यावपले पावहजे. 
 
कलामाध्यमाचा आटोप पै जारणला पारहजे. 
 
“तुमच्या ऐवतहावसक कादांबऱ्याांनी प्रत्येक वािकाच्या मनात खरे वशवतेज जागृत झाले. आम्ही पार्मर्व जड 
पुतळे उभारून कृतकृत्य होणार होतो, परांतु तुम्ही महारास्ष्रयाांिे आत्मे जागतृ ठेवले.” हे उद्जगार 
लोकमान्याांनी मराठी कादांबरी साम्राज्यािे छत्रपती हवरभाऊ आपटे ह्याांना उदे्दशून काढले आहेत. प्रत्येक 
कला-माध्यमािे कतृथत्व वगेळे असते. त्याच्या कायथमयादा वगेळ्या असतात, वरील शब्दाांतून स्पष्ट झाले आहे. 
पल्लेदार कल्पनाशक्तीला माध्यमाच्या ताांवत्रक मयादा कशा पडतात पहा. िष्म्यािे चभग बसववलेला, १२ इांि 
× १४½ इांि × २० इांि आकारािा विरुटािा लहान खोका हे दोगेरिे कलामाध्यम. 
दोगेरप्रकाशवित्रणपद्धतीिा हा सांशोधक जात्याि वित्रकार. त्याच्या स्वैर वृत्तीला, आवण बफेाम व पल्लेदार 
कल्पनाशक्तीला ह्या माध्यमाच्या पवरवमत मयादेने लगाम लाववला असला पावहजे. कारण त्याने हे माध्यम 
लई वांगाळ म्हणून वभरकावनू वदले; पुन्हा रांगकुिला हाती घेतला. दोगेर वापरीत असलेला हा ‘काळा-कमरा’ 
अद्याप पॅवरस येर्ील ‘कॅमेरा आट्थस् अॅण्ड कॅ्रफ्ट्स्’ ह्या कलासांग्रहालयात सुरवक्षत आहे. 
 
ववल्यम हेन्री जॅक्सन ह्या अमेवरकन प्रकाशवित्रकाराला अगदी बालपणापासून वित्रकलेिी आत्यांवतक ओढ 
होती. पण पवरस्स्र्तीने त्याला प्रकाशवित्रकार बनववले. हेडेन ह्या प्रकाशवित्रकारािा सहकारी बनून, त्याने 
पवश्चम अमेवरकेतील भीषण अरण्यात मुलुखवगरी करून तेर्ील रोमाांिकारी दृश्याांिे वित्रण केले. ह्या पवश्चम 
जांगलातील ज्या कर्ा आजपयिंत अदु्भत आवण कपोलकस्ल्पत वाटल्या होत्या, – ववशषेतः ‘यलो स्टोन’ववषयी 
– त्या सवथ सत्यकर्ा असल्यािा वनवाळा जॅक सन ने घेतलेल्या ह्या मनोहारी प्रकाशवित्राांनी वदला. पण 
जॅक सन च्या अमयाद आववष्कारशक्तीला प्रकाशवित्रणाच्या ताांवत्रक मयादा अडसर ठरून वयाच्या ८१-व्या 
वषी त्याने पुन्हा वित्रकारािी आयुधे हाती घेतली, आवण वयाच्या ९३-व्या वषी त्याने अमेवरकेच्या पवश्चम 
वकनाऱ्यािी तैलविते्र रांगववली. तो वित्रसांग्रह अद्याप कलासांग्रहालयात सुरवक्षत आहे. वित्रकारािी शलैी 
त्याच्या नकळत िोरटेपणाने त्याच्या प्रकाशवित्रणातून स्वैरपणे वावरताना वदसली, तरी प्रकाशवित्रणाच्या 
ताांवत्रक सीमारेषेच्या पोटात त्याच्या प्रवतभेच्या ववकासाला वाव न वमळाल्यामुळे त्यािी प्रवतमा 
रांगकुां िल्यातूनि प्रवावहत झाली असली पावहजे. ह्यातून एक वनष्कषथ वनघतो तो असा की, ह्या दोन्ही 
कलामाध्यमाांिे प्रकृवतस्वरूप व त्यातून होणाऱ्या आववष्कार-बळािी इयत्ता ह्याांत अवतशवयत वभन्नभाव असला 
पावहजे. हा वविार मनात प्रबळला पावहजे. 
 
 
भावनेच्या देवटातयातून कलाकृतीचे गोकुळ ‘पगभटते’. 
 
कलामाध्यमाच्या ताांवत्रक मयादाांिा पवरणाम कलाकृतीच्या बाह्य स्वरूपावर वनवश्चतपणे होतो. ह्यावरून काही 
आडाखे व वनयम बाांवधले जातात; आवण सारे आडाखे पाढ्याांसारखे बांवदस्त होतात. म्हणजेि त्याांिे एक सूत्र 
वसद्ध होऊन हे सूत्र आपला अांमल नकळत वित्ररिनेवर अवनबथधपणे िालव ूलागले, की वित्ररिनेिी एक 
वववशष्ट घडण बनणे अटळ होते. ह्यातूनि मग वित्ररिनेिी नक्कल करण्यािी सार् पसरते. म्हणूनि प्रवसद्ध 
कवी कोलवरज् (१७७२ – १८३४) ह्याने कलाकाराांना इशारा केला आहे की, “कलाकाराने वित्ररिनेच्या ह्या 
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मोठमोठाल्या वसद्धाांताांिी मळू बीजेि पारवखली पावहजेत.” भावना हे कलाकृतीिे बीज आहे. ह्या बीजातून 
कलाकृती जन्म घेते. म्हणूनि म्हणतात की, भावनेिी टवाळी कवरता येत नाही आवण भावना कलाकृतीत 
वमसळताही येत नाही. ज्या क्षणी आपल्या मनातील गूढ भावना उसासतात, त्याि क्षणी ह्या मलूभतू तत्त्वाांवर 
आधावरत अशी कलाकृती सुमूतथ होते. ह्या मूळ तत्त्वाांिीि नक्कल करावी, म्हणजे कलाकाराच्या स्वतःच्या 
खास वैवशष्यावर आघात न होता ते वैवशष्य शाबूत राहील. ह्या वविाराने पे्रवरत होऊन जे लौवकक यशाच्या 
कोषात न गुरफटता अशा वैभवाला ‘तुछ’ मानून पुढे गेले, ते वनवश्चत ‘वनधाई’ झाले. त्याांनी आपल्या कीतीिा 
झांडा साता समुद्रापलीकडेही फडकववला. 
 
सौंदयाच्या मूलभूत तत्त्वाचंा आसंग घडवा. 
 
कलाकाराांनी सौंदयाकृतीवर वनर्मववाद पे्रम कराव;े पण त्या सौंदयाकृती स्वतःि वनमाण केलेल्या असाव्यात. 
सौंदयाच्या मूलभतू तत्त्वाांिा तुम्हाला आसांग घडला, तरि तुम्ही वनमाण केलेली वनसगथसृष्टी तुमिी स्वतःिी 
आवण अगदी वैवशष्यपूणथ असेल. ज्या ववषयािा अभ्यास करावयािा, त्यािे नेहमी मळू शोधीत जा, म्हणजे 
तुमच्या कलाकृतीत एक वववशष्ट प्रकारिा अवभजातपणा येईल. अनुकृतीने तुमच्या कलाकृतींना िारुता 
कदावप येणार नाही. कारण ज्याांिी नक्कल तुम्ही केली, त्या कलाकाराांनी दुसऱ्या कोणािी नक्कल केलेली 
नव्हती. नववनर्ममतीच्या दृष्टीने हा वविार अती महत्त्वािा आहे. 
 
आणखी एक असाि व्यस्क्तगत अनुभव साांगतो : समकालीन कलाकाराांच्या अवभरुिीमध्ये पालट घडवनू 
आणण्यािा प्रयत्न कलाकार जाणनू-बुजून करू लागला, म्हणजे त्याला यश येते हे खरे असले, तरी ह्या 
आततायीपणाच्या धडपडीत तो आपल्या प्रवतभेिे स्वातांत्र्य हातोहात तरी गमावनू बसतो, चकवा क्रमाने हरवनू 
बसतो. कलाकृती मौवलकतेिे देवपणही गमावनू बसतात. ववववध भाववृत्तींिे दशथन तीतून दुलथभ होते. हा 
प्रवतभेिा एक खास मौवलक धमथ आहे, असेि आपण मावनले पावहजे. 
 
वाद्याबिोबि स्विमाधुयभ येत नाही. 
 
कलाकृतीच्या वनर्ममतीिे स्वरूप कलाकाराच्या स्वाधीन असलेल्या त्या वळेच्या सावहत्यसामग्रीवर अवलां बनू 
असते, असे प्रकाशवित्रण-कलेच्या सांदभात खात्रीने साांगता येईल. कलाकारािी पे्ररणा व्यस्क्तगत असली, 
तरी त्याच्या कलाकृतीमधील आववष्कारािे बाह्यस्वरूप माध्यमाच्या पवरस्स्र्तीनुरूपि ठरत असते. 
कोणताही कलाववशषे घ्या, तो वनमाण होतो, तो माध्यमाच्या मयादा पाळूनि. कलात्मक अनुभवािी 
अवभव्यक्ती करणारे माध्यम म्हणजे त्या अनुभवािी अांगभतू वस्तूि असते. त्याांिा वगेळा वविार कवरताि 
येणार नाही. माध्यमाशी इमान राखूनि वहल् ने आपली कलावनर्ममती केली. वहलच््या प्रवतभेिा आवगे ह्या 
कलामाध्यमातून जसा अवतरेल, तसा सरळ अवतरला आहे. तांत्रशलैी वित्रववषयाच्या अनुषांगाने योग्य तो 
ताल धरून अांगासरशीि िाललेली वदसते. ह्या साध्या वाहनातूनही कलेिे स्वरूप मोहक वदसते; माध्यमािी 
स्वयांभ ूगोडी प्रत्ययास येते, आवण त्यातील सौंदयथ मनािा तडक ठाव घेते. र्ोराांिी कायथवसद्धी ही त्याांच्या 
अांगच्या पराक्रमावरून होत असते, त्याांना उपलब्ध असलेल्या साधनसावहत्याने नाही. एका इांग्रज 
वित्रकाराला वनसगाइतकेि सांगीतािे प्रलोभन होते. वगआर्मदनीच्या व्हायोवलनमधून वनघणाऱ्या मोहक 
स्वरमाधुयाने तो वडेा होई. इतका की, त्याच्या मनात ते वाद्य अवधगत करण्यािी लालसा वनमाण झाली. 
त्यािी कल्पना की, त्या वाद्याबरोबरि सुस्वरताही आपल्या आश्रयाला येईल. व्हायोवलन हस्तगत झाले, पण 
स्वरमाधुयथ मात्र व्हायोवलनवादक वगआर्मदनीजवळि रावहले. वित्रकार होता सुववख्यात टॉमस गेन्् बरो. 
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लक्ष्मणिेिा 
 
प्रकाशवित्रण-माध्यमाच्या ताांवत्रक मयादेिी लक्ष्मणरेषा न ओलाांडता प्रकाशवित्रण-शास्त्रािे विलखत अांगात 
घालून कलाकाराने आपली घोडदौड िालू ठेवावी. जरा राबता वाढला, म्हणजे आसन जमू लागेल; घोडा 
िार पायी फेकला जाईल, तांत्रािा जोश अांगी बाणू लागेल. प्रकाशवित्रण तुमच्या चपडात आपोआप रुजेल, व 
सरावाने तांत्रािा फास सैल पडून तांत्रिातुयथ आपैसे शहाणे होईल, त्यात सराईतपणा येईल. िढत्या िालीच्या 
घोड्ावर स्वार होऊन लगाम हातात खेळववण्याति सारा र्ाटमाट आहे. ह्याति तांत्रशलैीिा नटनाि आहे. 
 
कलामाध्यमािे वैवशष्य हाही कलाकृतीिा एक अववभाज्य घटक समजला जातो. माध्यम बदलले, की 
कलेिे स्वरूप बदलते. त्यािे शास्त्र बदलते. अनुभव आवण जाणीव ह्याांच्या सांयोजनाने कलाकृतीिे स्वरूप 
तर वनवश्चतपणे बाांधले जातेि, पण ह्या प्रवक्रयेत तांत्रयोजनासुद्धा व्यस्क्तगत बनते. कारण कलाकार आपल्या 
कलादृष्टीला पोषक आवण कलामाध्यमाला झेपेल, असेि तांत्र शोधून काढतो. प्रकाशवित्रकार हॉलां ड डे हा 
मुद्दाम सदोष वबलोरी डोळ्यािा वापर करून आपल्या कलाकृतीत जाणनूबजूुन अशी ववकृती वनमाण करी 
की, तीतूनि मनोहर आकृवतबांध वनमाण व्हावा. एडवडथ स्टाइशने ह्याने घेतलेल्या ‘सॉवलयूड’ ह्या 
व्यस्क्तवित्रात अशीि ववकृती उत्पन्न केली आहे. वबलोरी डोळ्यावर ्ासोच्छ् वास करून, त्यावर 
ओलसरपणा आणनू प्रकाशप्रवतमा घेण्यािे तांत्र हॉलां ड डे आवण एडवडथ स्टाइशने हे दोघेही मोठ्या कुशलतेने 
वापरीत. स्टाइशनेे्न वापरलेल्या अशाि दुसऱ्या एका खास तांत्रािा उल्लेख त्याच्या मृत्युलेखात आहे. 
“आववष्करणकाळात माध्यमाला पायाने धक्का देणाऱ्या एडवडथ स्टाइशेन ने आपल्या कलामाध्यमाला आज 
शवेटिा धक्का वदला आहे! ‘जरा वगेळ्या शब्दाांनी पनु्हा साांगावयािे, तर असे म्हणता येईल की, शलैी आवण 
तांत्र ही एकमेकाांवर अवलां बून असतात. कलाकृती माध्यमाच्या कके्षत वावरणारी असून माध्यमाच्या बांधनाांनी 
हळुवारपणे जखडलेली असते. 
 
आत्म्याचा ॐकाि : व्यक्ततत्वाच्या तेजाचे रबलोिी कबब 
 
कोणत्याही माध्यमातून झालेला कलेिा आववष्कार घ्या, त्यातील शलैीला चकवा तांत्राला स्वतांत्रपणे 
कोणतीही मौवलक गुणवत्ता नसते. इांग्रज ग्रांर्कार िेस्टरफील्ड म्हणतो त्याप्रमाणे आववष्कारशलैी वा तांत्र हे 
वविार व भावना ह्याांिे बाह्य आवरण असते. प्रत्येक कलाकृतीिी घाटाई कलाकाराने वतच्या माध्यमातून आवण 
आशयातून कस्ल्पलेली पवहली आवण अखेरिी घाटाई असते. कलाकृतीमधून जो शलैीिा धमथ, घाटदार 
पके्कपणा अर्वा नेटावा भासमान होतो, तो त्या कलाकृतीपुरताि वनमाण झालेला असतो, असेही म्हणता 
येईल. तांत्रात व शलैीत जो भेद असतो, तोदेखील अर्ात अनुभववसद्ध असाि असतो; मग कलाकाराला 
तांत्रािी सलाबत बाळगण्यािे प्रयोजन ते काय? ह्या पाल्हाळकारक मजकुरािे धोरण आमच्या सुववद्य 
वािकाांच्या ध्यानी येईल ना? मागे एकदा वलवहलेि आहे, – येरे् पुन्हा एकदा साफ वलहून ठेववता येईल की, 
भावनाांिा जोरदार आवगे व उत्कट जोश प्रदवशत करण्याकवरता कलाकाराला आपल्या कलाकृतीच्या 
भरदारीत फरक करावा लागतो व भरदारीत असा बदल केला की, व्यस्क्तगत तांत्र आपोआप, नकळत वनमाण 
होते. वववशष्ट पवरस्स्र्तीत शलैीमुळे चकवा तांत्रामुळे कलाकृतीला वववशष्ट आकार वमळाला, की ती कलाकृती 
आपली व्यस्क्तगत भाषा बोलू लागते, आवण शलैीिा व तांत्रािा खास व्यस्क्तगत बस्ता तयार होतो. शलैी ही 
कलाकारािी स्वतःिी वजगर असते, आवण म्हणूनि शलैीिा पाक व्यस्क्तगत असतो. शलैी म्हणजे सांपूणथ 
कलाकार. कलाकार व्यस्क्तगत तांत्रािे भोवरे कलाकृतीमधून पेरून ठेववतो; त्याांलाि मौवलक श्रेष्ठता लाभते. 
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शलैी म्हणजे कलाकाराच्या अांतरांगािा अवभनय, आत्म्यािा ॐकार. काव्यात्म अवभव्यक्तीिे तांत्र वनपजते ते 
वतच्या वनर्ममतीच्या प्रगवतशील अशा प्रवक्रयेतूनि वनपजते,– त्याि वळेी, त्याि ठायी, आवण अगदी 
सहजपणेदेखील, हाां हाां म्हणता. 
 
असून ओळख अनोळखी 
तंत्र असाव,े पण असोनी नसावे. 
 
प्रकाशवित्रणाला प्रारांभ करण्यापूवीि तुम्ही आपल्या कलामाध्यमाच्या प्रकृतीिी शा्त लकब आवण त्या 
माध्यमाच्या स्वभावािी मजी ह्याांिी शहावनशा करून घ्या. तांत्रज्ञानातील बारकाव ेजमवनू ते कडवनकडीने 
मनाच्या माजघरात जपून ठेवण्यािे काम उभारीने करा. तांत्राच्या बळकट बाहूांिा आधार अवश्य घ्या, पण 
तांत्राच्या मगरवमठीत मात्र सापडू नका. जे नवीन येते, ते जुन्याला हुसकून त्यािी जागा बळकाववण्याकवरता 
येत नाही, तर त्याला समदृ्ध करण्याकवरता येते; म्हणून ज्ञानािी नवीनवी टावकी धुांडाळा, नवीन शोधाांकडे 
लक्ष असू द्या. त्याांना तुमच्या मनात प्रवशे देण्याकवरता तुमच्या मनािी कवाडे साफ उघडी ठेवा. म्हणजे 
तांत्राच्या दावरद्र्यािी करकर तुम्हाांला ऐकू येणार नाही. ‘नव्याला प्रवशे द्या’, असे वर म्हटले आहे, पण जुन्या 
बुांध्यावर ह्या नवीन वलेी िढून मूळ वृक्षािा ववस्तार शायद त्या गुरफटून टाकणार नाहीत ना, अशी सांशयािी 
गदथ मनात येते. असे होणार नाही, ह्यािी खबरदारी बाळगून नव ेतांत्र आत्मसात केले पावहजे. कलाकाराच्या 
मनात तांत्रचितनािा लाहो वनमाण व्हावा लागतो. कारण तांत्राच्या शुद्धतेिे वजन कलाकृतीला आवश्य असते. 
त्याकवरता तांत्र सांपूणथपणे हाती आले पावहजे. म्हणजे तांत्रशुद्ध कलावस्तू सहजासहजी वनमाण होईल. 
त्याकवरता त्याने आपल्या स्वतःच्या खास तांत्रािे ‘कोतवाली घोडे’ जवळ बाळवगले पावहजे. कारण 
प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतील ताांवत्रक अडिणी त्या हातभर दूर असतानाि टाळाव्या लागतात; गहाळ बसून 
िालत नाही. तांत्रज्ञानािा सारा वपसारा सदैव उभा रहावा लागतो, तांत्र आपल्या भाववृत्तीच्या सुवावसक 
सावलीत ऊहापोहपूवथक सामील करून घ्याव ेलागते. 
 
नेमका खडा मािायचा झालाच, ति – 
 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या के्षत्रात अशी वकतीतरी दालने आहेत की, ज्याांत तांत्रज्ञानािी पाठी बळकट साांभाळावी 
लागते. व्यावहावरक दज्याच्या प्रकाशवित्राांिा गाडा आपण ओढू लागलो, म्हणजे कळून िुकते की, त्याच्या 
ताांवत्रक कौशल्यािे िाक जर ठेंगणे असेल, तर कलाकृतीिा गाडा वर-खाली होणे अगदी स्वाभाववक ठरते. 
अशा वळेी तांत्रशास्त्रािी तोलदारी कोण डावलणार? तांत्रािी तळी उिलावी लागते, अलेजाही मानावी लागते; 
तांत्राच्या उदरात वशराव ेलागते. तांत्रािी तैनाततरकीब राखणे अवश्य असते. म्हणजे तांत्राववषयी मनी लोभ 
वनपजावा लागतो. त्या कलाकृतीमधील आरास आवण बाह्य शृांगार अस्सा ऐट वमरवीत डोळ्याांला आनांद 
देतात. तांत्रकौशल्यािी गवहरी वहरवळ मनाला आल्हाद देते. तीत सांयत आलांकावरकता भेटली, तर डोळ्याांना 
सुखािी ओल वमळते व तीवर आपले मन अल्पकाळ जोगावते, हे खरे आहे. कलाकाराच्या मनात कलेच्या 
प्रास्ताववक बनावािी रटमट सुरू होते, आवण कलेिा चपड आळून घट्ट होण्याच्या मागावर असतो, सर्ममदरी 
होडी शाांत होण्याच्या बेतात असते, अशा वळेी उरी-वशरी वावहलेले तांत्रािे घोंगडे र्ोडे दूर करून ठेवावे, 
असा वरील वलवहण्यािा मतलब आहे. कारण तांत्रािी कडसणी रसवतेतून होते, आवण रससामथ्र्यािा 
वववनयोग करणे हे कलाकारािे आद्य कतथव्य आहे, असे मोजक्या शब्दाांत नेटके साांगता येईल. तांत्राच्या 
मीपणाने कलाकृती हुांबरल्या, की सांपले! 
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वावडी दुिीच्या दुिी उडतसे अबंिी । 
हातीं असे दोिी पिी लि तेथे ॥ 
 
कलाकाराने तांत्रववद्या साांभाळून ठासून ठाकेठीक रावहले पावहजे, ही समजूत अनावदवसद्ध िालत आलेली 
आहे. पण काही झाले, तरी अस्सल कलाकृती ही मूळ प्रवक्रयेवरि बाांवधली जाते,– मग तांत्र जुने असो, वा 
नव ेअसो. स्वभाव वभन्न असला, तरी कला व तांत्र ही आवळी-जावळी भावांडे आहेत, असे समजा. आषाढ-
श्रावणािी जोडी म्हणा, बालगांधवथ-वतरखवा, रवव शांकर–अल्लारक्खा ह्याांिी जोडी म्हणा. मात्र ह्या ताांवत्रक 
गुणाच्या लोहािे कनक करण्यािे सामथ्यथ एकया व्यस्क्तत्वाच्या सौंदयाति आहे, कलामाध्यमातील वकडाळ 
आवण कलाकृतीमधील ताांवत्रक वैगुण्य ही जोडी वनवटणारा असा तेजस्वी शुक्र म्हणजे कलाकारािे व्यस्क्तत्व. 
कलाके्षत्रात हाि गुण प्राणभतू मावनला जातो. ह्या पाणीदार गुणमौस्क्तकािा परमाणू जरी कलाकृतीला 
जोडता आला, तरी कलाकार धन्य होतो. आवण कलाकृतीमधील गाडाभर तांत्रािी मग मातब्बरी उरत नाही. 
कलाकारािे अवधान तेरे् पावहजे. कारण कलाकृतीिे अभ्यांतर िैतन्यमय असले, कैवल्यस्वरूप असले, तर 
ते बाहेरील जडस्वरूपाला भेदून बाहेर येईल व मग, तांत्रसौंदयािा बोज राहत नाही, ते बाद झाल्यािे ‘दुख 
‘दुखत नाही. तांत्राने वफतुरी केली की तीतील मौवलकता कवपत होते. 
 
आक्त्मक सौंदयभ आरण उत्कट रनभभिता – 
 
– ह्याांिा मधुर सांगम, म्हणजेि अवभजात कलाकृती. ज्या क्षणी भावना उफाळून वर येतात, त्याि क्षणी तांत्र 
वनमाण होते. तांत्राच्या वविारात भावनाांिी पेरणी केली, तर तांत्र हस्तगत होण्यास सुलभ जाते, असा अनुभव 
आहे. पण ज्या क्षणी कलाकृतीिी उपज होती, तो क्षण ववश्लेषणाच्या पलीकडिा असतो. भावना आवण 
कल्पना ही कलाकृतीच्या रर्ािी दोन िके्र महान वगेाने वफरू लागतात. त्याांना तांत्रािे ओोंगण लागते. 
कोंडलेल्या भावनाांच्या खळखळाटात ‘दोप उजळला घटीं’ ह्या तुकोबाांच्या उक्तीप्रमाणे कलाकाराच्या 
हृदयात व्यस्क्तत्वािा दीप प्रज्ववलत होतो. प्रवतभेने झपाटल्यावर कलाकाराच्या मनोभमूीवर उठणाऱ्या 
भावनाांच्या वादळी झुांजाटािे स्वरूप अर्वा ही तन्मयतेिी अवस्र्ा तुमच्या भावनेला कळू शकेल. मात्र ही 
तन्मयता कलाकाराला दैनांवदन जीवनात लाभणे अशक्य होते. ती कलाकाराला लाभनू समाधीसी समाधी 
‘लागली, की तो व्यावहावरक सुखाच्या पलीकडे जातो; हरघडीच्या सुखदुःखाांकडे त्यािे दुलथक्ष होते. सुख 
आवण दुःख ह्याांच्या मयादा ओलाांडून कलाकृतीमधील वनणथय केले जातात. भावनेच्या कवतूेन सुटून, दूर 
अांतरावर जाऊन जेव्हा कलाकार ती वनहाळतो, तेव्हाि त्यािी प्रवतभा नव्या वातावरणात डोलते, नव्या सृष्टीत 
झांकारते; नव ेवविार लहरतात, नव ेशोध बहरतात. ही उत्कट वनभथरताि नववनर्ममतीिे, भावनेने हँुदडणाऱ्या 
कलाकृतीिे एक अमोघ साधन बनते. 
 
जीवन हे कलाकृतीचे केवळ साधन आहे. 
जीवनाचे रचत्रण हा मूळ हेतू नव्हे. 
 
कलावस्तूच्या अांतःकरणािा ठाव घेऊन भावसौंदयातील ममथ हस्तगत करणे ह्याकवरता कलाकाराला 
वास्तवापासून स्वतःिी जारीने फारकत करून घ्यावी लागते. ही अलभ्य पवथणी लाभली, म्हणजे प्रतीकाांिे 
बीजारोपण सहज-सुलभ होते, आवण मग सुझान लँगरने म्हटल्याप्रमाणे प्रतीकाांमधून अांतमथनातील सत्य 
कलाकाराला अवधक वास्तव करून माांडता येते. कलावनर्ममतीच्या काळी कलाकाराला स्वतःच्या अस्स्तत्वािा 
ववसर पडून तांत्र हा कलाकाराच्या इच्छेिा अर्वा अवनच्छेिा भाग राहत नाही. ह्या उन्मनी अवस्रे्त 
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कलाकाराला कशािीि जाणीव नसते. तो अनांताच्या आवण अज्ञाताच्या हातात हात घालून सांिार करीत 
असतो. ज्या वळेी कलाकृती वनमाण होते, त्या वळेी कलाकाराला भतूकाळािा ववसर पडत असला पावहजे. 
जावणवचे्या वळेी नेवणविेे डोळे झाकले जात असतील का? म्हणूनि कलाकाराने केलेला तांत्रािा वरयाज 
त्याच्या कारणी लागत असेलि, असे वाटत नाही. अशा वळेी कलाकाराला तांत्रशास्त्रािा ववसर पडला, तरी 
कलाकृती तांत्रािे अलांकार घालूनि वनमाण होते. कलाकृतीिे अांतरांग केवळ भावनात्मक नाही; ते भावना, 
वविार, आवण कल्पना ह्याांिे वमळून झालेले आहे. भावनाांिा मूळ स्वभावि असा असतो की, वविाराला त्या 
आपल्याबरोबर ओढून नेतात; भावनाांिे उन्मेष व वविाराांच्या कुसरी कलाकृतीत झोंवबये वमसळून पे्रक्षकाांच्या 
मनात सांक्राांत होतात. आवण ह्या झोंबी कलाकृतीति मोकळ्या होतात. जीवनािी धग, वविाराांच्या वठणग्या, 
शब्दाांिा अर्थ, स्वराांच्या ऊमी, अबोलीिा रांग व बकुळीिा गांध स्वये घेऊनि कलाकाराच्या धुांद व बेहोष भावना 
छायाप्रकाशातील अधथच्छटाांच्या रूपाने कलाकृतीच्या आवारात वस्तीला उतारा कवरतात. लौवकक 
जीवनातील कोंझेपण येरे् औषधालाही वमळणार नाही. कारण कलाकार जीवनाच्या द्वारा, लौवकक 
जीवनािी नव्हे, तर आत्म्यािी अवभव्यक्ती कवरतो. 
 
आध्याक्त्मक अनुभूती – 
 
– हेि मुळी भारतीय कलेिे वैवशष्य आहे. भारतीय कलावनर्ममतीिा उगमि मुळी आध्यास्त्मक अनुभतूीमध्ये 
आहे. भारतीय कला म्हणजे भारतीयाांच्या आध्यास्त्मक ध्यानगत व धार्ममक अनुभवाांिी अशी सौंदयथप्रधान 
मोहक वलपी आहे. तीत आत्म्यािी, वव्ात्म्यािी आवण अनांतािी एकता एकवत्रत करून वित्रीन केलेली 
आढळेल. अांतरांगािी िाड पूणथ करणारे सौंदयथ कलाकृतीच्या मेरेपयिंत पसरलेले, पाल्हाळलेले असते. 
 
एक वेगवान महानदी 
 
कलाकार एकदा प्रवतभेच्या धारेला लागला, की तो स्वतःिा नसतो, आवण प्रवतभा तर वडेीवाकडी धावणारी, 
आपल्याि रांगात बेभानपणे अनपेवक्षत वाकणे घेणारी, मागातील बांधने झुगारीत कोणािी भीडमुरवत न ठेवता 
आपल्याि डौलात खळाळत ईस्प्सत स्र्ळी झपायाने झेपावणारी एक वगेवान मातबर महानदी आहे. 
म्हणूनि की काय, प्रमत्त प्रवतभेिे सामथ्यथ पेलण्यास राम गणेशाांच्या शरीरािा लाग लटका पडला. प्रवतभेनी 
झडपल्यामुळे त्याांना अकाली मृत्यू आला असावा, असा एका सावहस्त्यकाने सरळ दावा माांडला आहे. 
मानसशास्रज्ञाांना ह्यािा उलगडा कधीतरी केव्हातरी होईल का? 
 
भावना आरण कलाकृतींचा आकािबंध 
 
कलाकृतीिे बाह्याांग म्हणजे कलाकृतीमधील सत्यािी सजावट. हे बाह्याांग म्हणजे कलाकृतीच्या शरीरािी 
त्विा आहे; शरीरावर िढववलेला वकनखापी पोशाख नव्हे. कलाकृतीमधील सौंदयािी प्रतीती कलाकृतीिे 
अांतरांग आवण बाह्याांग ह्याांच्या समन्वयातूनि होते. कलेच्या आत्म्यापेक्षा कलाकृतीच्या शरीरािी काळजी 
घेतली, की कलाकृतीत उणेपणा येतो. आवण अशा कलाकृती तुकोबारायाांच्या पुढील ओळींिे प्रयोजन सार्थ 
कवरतात : ‘वित्रींिे ते लेप शृांगावरले वनकें , जीवेंवीण वफकें  रूप त्यािे. खऱ्या अर्थपूणथ सच्च्या अनुभवाला 
बनावटीिी जरूर नसते. स्वतःच्या रूपाति अनुभव प्रकट झाला, तर त्याति सार्थकता असते. 
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आपले व्यस्क्तत्व आवण कलाकृतीिा स्र्लकालातीत आशय एकाि वळेी व्यक्त करण्यास कलाकारािी 
आववष्कारपद्धती समर्थ असली पावहजे, अशीि अपेक्षा प्रकाशवित्रण-वनर्ममतीववषयी ठेववली पावहजे. 
सौंदयथववषयक भावना उत्पन्न करण्यािे सामथ्यथ कलाकृतींमधील आकारबांधाति असते, मग ती कला 
कोणतीही असो. हा समान धमथ तुम्हाांला त्याांत सापडणारि. कलेपासून आध्यास्त्मक वा उच्च स्फूतीच्या 
दशथनािी अपेक्षा असते. म्हणनू कलाकार भौवतक आकार आवण भौवतक जीवन ह्याांना कलाकृतीत र्ारा देत 
नाही. कलाकृतीला केवळ तांत्रािी सांगती लाभनू भागत नाही, मानवतेिी प्रीती लाभावी लागते. कलाकृतीच्या 
देहात केवळ देहपण असून भागत नाही. कलाकृतीिे शरीर पवरसासारखे सुांदर असून भागत नाही, तर वतच्या 
वजवात जीवपण वा कलाकृतीच्या साांगाड्ात वजवािे सावज असाव ेलागते. 
 
भावना आरण तंत्रज्ञान मानवतेच्या पोटी जनम घेतात. 
 
मानवतेच्या पोटीि कलाकाराच्या उदात्त भावना आवण तांत्रािे वदव्य ज्ञान ह्याांिा उगम आहे. अनुभवाशी 
सांलग्न असलेल्या भाववृत्तीमधूनि कलाकृतीच्या शरीरािा डौल उभा राहतो. कलाकाराला एकदा 
सौंदयथभावनेिे वडे लागले, म्हणजे तांत्रािी तमा तो काय म्हणून बाळगील ? तांत्राच्या अांगािी ओढ भावनेला 
झटून राहण्यािीि असते. तांत्रािी दृष्टी उपयुक्ततेवर वखळलेली असते. कलेिी नजर सौंदयावर वखळून 
राहते. तांत्रज्ञानािी वकरीटकुां डले घेऊनि कलाकृती जन्म घेते. 
 
अनुरूप असे मोहक रूप देऊन कलाकाराच्या भावनेिा उद्जगार साकार करण्यापुरतीि तांत्रािी मजी 
कलाकाराला धरावी लागते. कोणी लक्ष गोष्टी साांगो, भावनेिी प्रवतष्ठा वाढववणे, भावनेच्या उद्जगारािा 
आववष्कार सिोटीने करणे आवण स्वतःच्या उत्कषाने कलाकृतीमधील आस्त्मक सौंदयािी खुलावट करणे 
इतकेि तांत्रािे कायथ आहे. व्यस्क्तत्वाबरोबरि तांत्रािा आगम झाला, म्हणजे सोन्याहून वपवळे होते. ‘पुढाां स्नेह 
पाझरे । मागाां िालतीं अक्षरें’ हे श्रीज्ञानदेवाांनी केलेले वणथन प्रकाशवित्रकाराच्या बाबतीतही सत्य नाही का? 
कला आवण तांत्र हे एकाि अर्ािे शब्द मानून तांत्रािे स्वतांत्र अस्स्तत्वि आपण साफ नाकबलू करू या. 
व्यस्क्तत्व, वविार, भावना आवण तांत्रशलैी ही पृर्क मावनताि येत नाहीत. त्याांिे कलाकृतीत अमृतमीलन 
होते. 
 
सौंदयभसमुद्र 
 
तांत्रदेखील वित्रववषयाला धरून मोहोरले पावहजे. आववष्कार आवण त्यातील आशय एकमेकाांत सामावले, 
म्हणजे पांिम स्वराला सुगांध येतो, व आस्त्मक तेजाच्या प्रकाशात तांत्रािी सौंदयथभषूणे िमकू लागतात. असाि 
अमृतवसवद्धयोग वहलू आवण अॅडॅम्सन ह्याांच्या कलाकृतींमधून आढळतो. त्याांत कला आवण तांत्र ह्याांिी वनरगाठ 
बसली होती. कलाकृतींत ते दोघे एकरूप झाले आहेत. फुलाांच्या रांगीबेरांगी ताटव्याांवर पसरलेले फुलपाखरू 
त्याांतील रांगसादृश्यामुळे आपणाांस वगेळे कवरता येत नाही; तसेि हे आहे. वहल् व अॅडॅम्सन ह्याांच्या अवभजात 
कलाकृतींमधील भावनासौंदयािी मोवहनी आवण तांत्रसौंदयािी खुलावट कोणती, ह्याांववषयी असाि भ्रम 
पडतो. भावनासौंदयाला अनुकूल तांत्रािी सार् वमळाली, की ह्या दृश्य भावगीतािे मूळ सौंदयथ दसपटीने सुांदर 
वाटू लागते. ह्या भावनासौंदयाला सागरािी उपमा वदली, की त्यात सुववशालत्व, प्रािांड् आवण अनुपमेयत्व 
हे आपोआप येणारि. 
 
उदकीं कल्लोळु । कापुिीं परिमळु 



 

 

अनुक्रम 

ित्नीं उजाळू । अननयु जैसा ॥ 
 
“होय, मीि ती राधा.” सांवधप्रकाशात नदीकाठी उभी असलेली कृष्णाजी प्रभाकराांिी ववदभथराजकन्या 
रुस्क्मणी ज्या उदात्त तन्मयतेने व मोठ्या डौलाने म्हणते, “ होय, मीि ती राधा,” त्याि तन्मयतेने कला आवण 
तांत्र कलाकृतीत एकजीव होऊन राहतात. कलेच्या रूपात तांत्राला आवण तांत्राच्या रूपात कलेला आपले 
स्वतःिेि रूप वदसते. 
 
नामदेवाांिे स्मरण करून साांगता येईल की, तांत्र आवण कला ही धनुष्य आवण भातडी ह्याांसारखी आहेत, 
तुळसीमांवजरीसारखी आहेत, नदी आवण र्डी ह्याांसारखी आहेत. पुष्प आवण पवरमल ह्याांसारखी आहेत. 
दै्वतािा पदर टाकून ती कलाकृतीत एकत्र असतात; त्याांना स्वतांत्र अस्स्तत्व नसते. ‘माझे मार्ाां तुझा हात, 
तुझे पायीं माझें वित्त, ऐसी पवडयेली गाठी.’ कला आवण तांत्र ह्याांिी अशीि शा्त सांगती अपेवक्षत असते. सूर 
जसे आलापात एकरूप होतात व नाद जसा तालात वमसळतो, तशी कला आवण तांत्र एकरूप होतात, 
एकमेकाांत वमसळतात. तांत्र आवण कला ‘जावळ फळापरी’ मीनली आहेत. मात्र प्रर्म कलाकृती वनमाण होते, 
आवण नांतरि तीतील तांत्रािा शोध घेतला जातो, सांकेत बनतात, वनयम व आडाखे बाांवधले जातात, शास्त्र 
तयार होते. प्रर्म वाङ मय वनमाण झाले, नांतरि सारस्वताला मराठी व्याकरणािे पावणनी दादोबा पाांडुरांग 
वमळाले. प्रकाशवित्रणकलेच्या शोधानांतर सुमारे एक शतकानांतर प्रकाशवित्रणकलेिे तांत्रशास्त्र तयार झाले. 
पण ज्या वळेी कलेिा इवतहास घडतो, त्याि वळेी तांत्रािाही इवतहास घडववला जातो. कोणत्याही 
कलाके्षत्रात तुम्हाांला ह्याि तत्त्वािी खुशामत करावी लागेल. 
 
तंत्रही सजभनशील 
 
कावलदासासारख्या अवभजात कवीिी गोष्ट घ्या. त्याला वववशष्ट ववषयािी अनुभतूी झाली, की त्याबरोबरि 
शब्दाांिी आवण वृत्ताांिीही वनवड होत असे. अर्ालां काराांपेक्षा शब्दालांकार अवधक कृवत्रम, त्यामुळे रवसकाांना ते 
कमी हृद्य वाटतात; अांतःकरणाला वभडत नाहीत. कलावभज्ञ कावलदासाने त्याांिा फारकरून वापर केला 
नाही. भावनेच्या व रिनेच्या ओघात जेरे् ते सहज स्फूतीने आले, तेरे्ि ते योवजले आहेत. भावनेिी रसाळ 
आवण हृदयांगम अवभव्यक्ती होण्याच्या वळेीि, म्हणजे कलाकारािे ईस्प्सत कलाकृतीत वसद्ध होण्याच्या 
वळेीि कलाकृतीिा आकृवतववशषे बनतो. कलाकृती आपोआप रूप घेते, आवण तीतून ओजस्वी अर्थ वाहू 
लागतो. तांत्राला नववनर्ममतीिी पालवी फुटते. कलाकार जसा सजथनशील असतो, तसेि तांत्रही सजथनशील 
असते. ज्ञानदेवाांिी प्रवतभा उपमा-रूपकाांच्याद्वारे प्रकट होते. पण ही मनोज्ञ रूपके म्हणजे कलाकृतीवर 
िढववलेले बाह्य अलांकार नाहीत. ही रूपके कलाकृतीत एकरूप झालेली आढळतात. तेरे् कल्पनाववलास, 
वविार व भावना ही एकजीव होतात; विरेबांदी-घोसदार िमत्कृती वनपजतात, त्याांच्या रूपािी खाणी उघडून 
त्याांिी एकि एक प्रवतमा जाणवते, हेि कलाकृतीिे साफल्य. 
 
एकरूरपणी ओतली 
 
वशवरामपांताांच्या अमोघ वक्तृत्वात अर्ाच्या स्वरूपाप्रमाणे भाषा बदलत असे. भारवीच्या वकराताजुथनीय 
युद्धात भीम तेजस्वीपणािे विन बोलतो. कारण त्यािा अवभप्राय मुळात तेजस्वी होता. मुक्ते्राांनी प्रबळ 
मनोवृत्तीच्या प्रिांड प्रवाहाबरोबर भारती आख्यानािी महानदी खळखळवीत वाहववली आहे. त्याांिी भाषा 
जोमदार, ममथभेदक, तीक्ष्ण, मृदू, गांभीर, कधी लविीक तर कधी मार्ममक, कधी समपथक तर कधी बोजेदार, 
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जसा वळेप्रसांग त्याप्रमाणे, अर्ािे जे स्वरूप असेल तदाकार ती बनते. आशय बदलला, की तांत्रशलैीिा 
अवभवनवशेही बदले. तसाि प्रकाशवित्रणात व्यक्त झालेला आशय तांत्रशलैीच्या प्रवाहात एकजीव होऊन 
कलाकृतीत प्रवशे कवरतो, आवण त्याति वनपटोवन जातो. कलाकृतीत प्रववष्ट झालेल्या वित्रववषयाला, 
भावनेला, आवण वविाराला न मानवले अशी चकवा तांत्राच्या पोहोिेपलीकडिी अशी कोणतीि तरकीब 
कलाकार स्वीकारीत नाही. वित्रववषयाशी कलाकार एकजीव होतो, आवण भक्तािी सवथश्रेष्ठ सायुज्यता 
त्याला प्राप्त होते. तुकाराममहाराज नव्हते का स्वतःि सावळा पाांडुरांग झाले! सांत नामदेव तर म्हणतात, 
‘डोळ्याांतील बाहुलीं माझी ववठाई जाहली.’ 
 
कलाकारािे व्यस्क्तत्व कसे पवरणत होत असेल ते होवो, पण कलाकारािे व्यस्क्तत्व हेि आत्मावभव्यक्तीिे 
स्फुरण असते. कलाकृतीिा गाभा कलाकाराच्या व्यस्क्तत्वानेि अांकुरतो. कला आवण कलाकार, कलेिा 
आववष्कार आवण आशय, हे सवथ ‘मन केलें  मोगरा, वित्त केले शवेांती, भक्तीिी तुळशी अर्मपयेली,’ असे ववलक्षण 
एकरूप होतात. हीि भक्तीिी पवरसीमा नव्हे का? भक्ती आवण योग ह्याांिाही असाि मधुर समन्वय असतो  
आवण तो शा्ततेने स्स्र्र होतो. 
 
तेवीं आम्हा ंतया ंपिस्पिें । बाहेि नामाचींरच अतंिें । 
वाचूंरन आंतुवट वस्तु रवचिें ॥ 
 
कला आवण तांत्र ह्याांच्यात बांधुभाव अपेवक्षत असतोि, असे नाही. ह्या दोन जीवाांिी एकात्मता होण्याकवरता 
त्याांिी कायथवनष्ठा आवण वनश्चय मात्र एक असावाि लागतो. हा वविारतांतू येरे्ि सांपणारा नाही. ह्या वाटेने 
आणखी पढेु जाता येईल. आजिी प्रकाशवित्रणकला तर आपल्या जीवनाशी एकरूप झालेली आहे. आवण 
स्टाइशने व अनॅ सेल ॲडॅम्् ह्याांसारखे जागवतक कीतीिे कलाकार आपले जीवन प्रकाशवित्रणातूनि जगले, 
व जगत आहेत. आपले जीवन त्या कलेशी एकमेकाांसजोडलेल्या दातेरी िक्राांप्रमाणे वनगवडत झालेले आहे. 
जीवनािे सारे पडसाद तुम्हाांला त्यात पडलेले वदसतील. प्रत्यक्ष जीवनापेक्षा प्रकाशवित्रणातून वमळणारे 
अनुभव तुम्हाांला अवधक प्रत्ययकारी बाटतील. प्रकाशवित्रणातून अवधक वशकता येईल; अमृतािा मेघ वषाव 
करील. नौबद झडेल; जीवनसांगीत ऐकू येईल. ह्यािे महत्त्व तुम्ही ओळवखले पावहजे. 
 
मी झाले कशी? –अन् आले कोठून–? 
 
‘कला’ हेि कलाकारािे स्फूर्मतस्र्ान असते. नववनर्ममतीिा उगम कलेमधूनि होत असतो. नव्या कल्पनाांिी 
स्फूती कलाकार कलेमधूनि घेत असतो. आपल्या कलाकृतीिी मूती बनववताना वतला आवश्यक लागणारी 
उांिी व भव्यता ह्याांिी उसनवारी तो कलेमधूनि करीत असतो. कलेमधूनि तो आपली कलाकृती तेजस्वी 
आवण प्रभावी कवरतो,– मग ती कला कोणत्या का स्वरूपात असेना. ती कलाकृती कशी तयार झाली, अन 
कोठून आली, ह्या गोष्टींिा पाठपुरावा करण्यािे कलाकाराला प्रयोजन नसते. कलेला पवरस्स्र्तीिा प्रवतबांध 
असतो, आवण नसतोही! 
 
 

 



 

 

अनुक्रम 

१२. यारंत्रक माध्यमाचा शंृगाि 
 

८ माचभ १८३९-ला दोगेरच्या ‘डायोरमा’िी भव्य मांडपी आगीने खाऊन टावकल्यामुळे दोगेर अचकिन 
बनला. भागीदारीत भाांडवल उभे करून प्रकाशवित्रणािा व्यवसाय करण्यािा त्याने वविार केला. 
 
‘होय, तो मीि दोगेर. दोगेर-प्रवक्रयेिा सांशोधक म्हणतात ना, तो मीि,’ अशा प्रकारे मोठ्या वदमाखदार 
डौलात पॅवरसमधील जनतेला स्वतःिा पवरिय करून देण्याकवरता आपले प्रकाशवित्रण-माध्यम एका जड 
सामानािी वाहतूक करणाऱ्या गाडीवर घालून हा आकषथक व्यस्क्तमत्त्वािा कलावांत पॅवरस शहरात उभा-
आडवा वफरला. जनमानसमांवदरात वफरू लागला. होय, – आवण देवाच्या मनात होते म्हणनू – दोगेरने 
अवघड गडाला िांदेरी रसािे तोरण लाववले. 
 
दोगेरने दोन गोष्टी केल्या. आपल्या प्रकाशवित्रण-पद्धतीिी जावहरात अशा अवभनव पद्धतीने करीत 
असतानाि पवॅरसमधील वास्तुवशल्पाांिे, भव्य इमारतींिे व ऐवतहावसक स्मृवत-विन्हाांिे वित्रण केले व आपल्या 
व्यवसायाकवरता भाांडवल जमववण्यािा यत्न केला. पण यश हाती आले नाही. म्हणून शासनािी मदत 
घेण्याच्या उद्योगात तो रावहला. सुदैवाने त्याला रान्स्वा आरोगासारखा वमत्र भेटला, की ज्याने रें ि 
शासनाला जवळ-जवळ धमकीवजा पत्र वलहून ह्या त्याच्या शोधािे कौतुक करण्यास भाग तर पाडलेि, पण 
सवथ प्रकारिी आर्मर्क मदतही त्याला वमळवनू वदली. आरोगा ह्याने जोरदार भाषण केले. १९ ऑगस्ट १८३९-
ला दोन्ही सभागृहाांत तसा ठराव एकमताने सांमत झाला. इतकेि काय, पण हा शोध म्हणजे राष्रािा एक 
मानचबदू ठरला. लोकसभेच्या बाहेर लोक पडले ते युद्धात जय वमळाल्याच्या उन्मादानेि. ‘भव्य यशािी 
पताका’, ‘एक युगप्रवतथक शोध’, ‘अपूवथ िमत्कार’, – अशा घोषणा देति. बाहेर िौकात गच्च गदी होती, 
नदीकाठ गदीने फुलून गेला होता. लोकाांनीही आपला आवाज त्यात वमसळून वदला. मोठा उत्सव सांपावदला. 
जयजयकाराने आकाश कोंदाटले. जनतेिे कान बवधर झाले. पुढील शब्दाांत स्तुवतसुमनाांिा वषाव झाला : 
 
“गटेन्बगथने मुद्रणकलेिा शोध लाववला, तेव्हा जशी क्रान्ती झाली, तशाि प्रकारिी क्रान्ती दोगेरच्या शोधाने 
झाली. एक युगप्रवतथक शोध”. 
 
फॅिडे–“आज वदनाांक १८ ऑगस्ट १८३९. दोगेर प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या उद्जघाटनप्रसांगी मी अशी ग्वाही 
देतो की, हा नवा शोध उत्कृष्ट आलेखनािे एक साधन ठरेल. वनसगथदेवता आता कलाकाराच्या मुठीतील 
बटीक, आवण बटीक म्हणून राहील. कलाकार वनसगथसृष्टीवर अवनबिंध हुकुमत िालवनू वनसगाच्या 
शृांगारश्रीिा सांपूणथ ठेवा आपल्या मालकीिा करील ह्यात सांदेह कसला?” फॅरडेिा उन्मत्त िौघडा. 
 
जॉन स्टीगमन–“एक याांवत्रक कलाववशषे अशीि ह्या नूतन माध्यमाकडे पाहण्यािी कलाकाराांिी दृष्टी आहे. 
अगदी अिूक बोलावयािे, तर आलेखनािे याांवत्रक साधन’ असाि ह्या माध्यमािा यर्ोवित उल्लखे करावा 
लागेल. १८४६-च्या ‘क्वॉटथली वरव्ह्य’ूमध्ये प्रकाशवित्रण हा एक उत्तम आलेखनािाि भाग आहे, असा अवभप्राय 
असून उत्कृष्ट आलेखन असलेल्या अशा नमुनेदार प्रकाशवित्राांिी तुलना त्यात डी. ओ. वहल् च्या अजोड 
प्रकाशवित्राांशी केली आहे. ह्यावरूनि मी असा ठाम वनष्कषथ काढला आहे की, प्रकाशवित्रण हे क्राांवतकारक 
आववष्कारमाध्यम असल्यािी जाण अद्यावप कोणास आलेली वदसत नाही, तर हुबेहूब नक्कल करण्यािे एक 
वबनिूक याांवत्रक साधन म्हणूनि ते ओळखले जाते. हाि वविार आजपावतेो कलाकाराांच्या मनात अढळ 
झालेला वदसतो.” वृत्तपत्रातील वदग्गज र्रर्रतील अशा दुांदुभी. 



 

 

अनुक्रम 

 
इमसभन–“खरी वास्तवता कशी वदसते, हे वनणायकपणे साांगणारे एक उत्कृष्ट साधन म्हणजे प्रकाशवित्रण-
प्रवक्रया”. इमसथनिी प्रलयगजथना. 
 
एक फ्रें च मंडळ, १८४० – “राष्रीय कारखानदारीला प्रोत्साहन वमळाव,े प्रकाशवित्रणमाध्यमात आवण 
प्रवक्रयेत सुधारणा घडून ते अवधक बलवान व्हाव,े ह्या उदे्दशाने आम्ही दोन पावरतोवषके, प्रत्येकी ४,००० रँक्स, 
आज सहषथ जाहीर करीत आहोत.” सभासदाांनी योग्य दखल घ्यावी. 
 
‘स्पेतटेटि’, २ फेिुवारी १८३९– ‘कलावनर्ममतीिे अवभनव साधन.’ 
 
‘तो गगनातुन झाली वाणी’– ‘तर्ास्तु' म्हणून िोहोकडून घोष झाला, आवण माध्यमािी याांवत्रकता आवण 
वस्तुवनष्ठता ह्याववषयी सतत बोलणे सुरू रावहले. िाांदीिे वावर जगभर पसरले. दोगेरप्रवक्रयेिी जबर सद्दी! 
 

. 
कटकटी तांत्र दूर झाले. ‘वजलेवटनो बोमाइड’ काचेचा शोध. त्यावर फुलणारे रुपे्ररी स्वप्न प्रथम पाहणारा 
हा सांशोधक. हौशी इांग्रज प्रकाशवचत्रकार. डॉ. आर. एल . मडॅॉक्स. मात्र दोगेर वचत्रणप्रवक्रयेची चाांदी 
उडववणाऱ्या ह्या शोधाला वयावसावयक दजा वदल्याचे श्रेय अमेवरकन सांशोधक जॉजृ इस्टमनचे. 
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आरृ्द् कलोवदन प्रवक्रया ह्या क्राांवतकारक प्रवक्रयेचा सांशोधक. इांग्रज वशल्पकार व प्रकाशवचत्रकार. उदार 
मनाचा फेविक स्कॉट आचृर. ह्या लोकवप्रय प्रवक्रयेचे साम्राज्य तीस वषे अबावधत रावहले – प्रवक्रया बहुजन 
समाजाच्या तळी जाऊन पोहोचली. सवृ जुन्या प्रवक्रया यमाच्या आांदण बनल्या. यिाचे वैभव लाथाडून ही 
प्रवक्रया त्याने अवघ्याांना ववनामूल्य उपललध केली. हा ४४ वषांचा ववश्वातील आद्य प्रकाशवचत्रकार 
ववपन्नावस्थेतच मृत्युसुखी पडला! 

 
फेरिक स्कॉट आचभि, १८१३–१८५७ 
 
आद्रथ स्स्र्तीत असलेले कलोवडन लाववलेली काि जीत वापरलेली आहे, अशी स्कॉट आिथरिी प्रवक्रया ‘द 
केवमस्ट’, लां डन, १८५१-च्या अांकात जाहीर झाली. चितेिे कारण तुटले. १८६१-मध्ये मेजर सी. रसेल ह्या 
शास्त्रज्ञाने व्यस्त-प्रवतमा घेण्याकवरता कोरडे वजलेवटन असलेली काि तयार करण्यािे प्रार्वमक प्रयोग केले. 
ह्या त्याच्या प्रयोगाांमागील वविाराांिा मागोवा घेऊन १८७१-मध्ये केनेट व डॉ. वरिडथ एल्. मडॅॉक्स ह्या दोघाांनी 
कोरड्ा स्स्र्तीत असलेली प्रकाशसांवदेी वजलेवटन काि वापरल्यािा वृत्ताांत वदनाांक ८ सप्टेंबर १८७१-च्या 
विवटश जनथल ऑफ फोटोगॅ्रफीमध्ये वदला आहे. एवप्रल १८७८-च्या सुमारास अशी विवटश बनावटीिी बहुत 
काळ िाांगल्या स्स्र्तीत वटकून राहील, अशी सांस्कावरत केलेली कोरडी प्रकाशसांवदेी वजलेवटन काि 
बाजारात आली. पण अशा प्रकारिी वजलेवटन काि तयार करण्याच्या प्रवक्रयेतील यशािा मोठा वाटा डॉ. 
मडॅॉक्स ह्यािा असला, तरी ह्या प्रवक्रयेतील अवधक सांस्कारक्षम अशी काि बनववण्यािे ममथ िाल् थस् बनेेट 
ह्यास १८७८-पूवीि गवसले होते. १८७९-मध्ये इांग्लां ड, जमथनी, बेल्जम व अमेवरका ह्या देशाांत कारखान्याांतून 
अशा कािा बनू लागल्या. पूवीपेक्षा वकतीतरी पटींनी अवधक सांस्कारक्षमता असलेल्या ह्या कािेबरोबर वतिा 
योग्य प्रकारे वापर होण्याकवरता कलाकाराांना पाि-सहा वष ेझगडाव ेलागले. १८८४-मध्ये ‘ईस्टमन ड्राय 
प्लेट’ कां पनी स्र्ापन झाली असली, तरी हावनबाल गुडववन हाि आजच्या अत्याधुवनक वफल्मिा आद्य 
सांशोधक मावनला जाती. 
 
प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेला लागणाऱ्या सवथ सावहत्यसामग्रीिे उत्पादन प्रकाशवित्रकाराला स्वतःि कराव ेलागे. 
प्रकाशवित्रकार कारखानदारही होता, आवण कलाकारही होता. सांस्कावरत केलेल्या ओल्या प्रकाशसांवदेी 
कािेच्या जमान्यातील ही गोष्ट आहे. प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेला लागणारा सवथ दाणागोटा कधी अांगाखाांद्यावर, 
तर कधी गाडा भरून वाहताना वदसणारा हा प्रकाशवित्रकार देशोदेशी भटकणाऱ्या एखाद्या अज्ञात 
भपू्रदेशाच्या सांशोधकाप्रमाणे वदसे. केवढा हा खटाटोप! 
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आरृ्द् कलोवदन प्रवक्रयेच्या जमान्यातील वनसगदेृखाव े वटपण्याकवरता चहडणारा प्रकाशवचत्रकार. 
कलासौंदयाचा उगम वनसग-ृचचतनातच आहे ना? कलाकार वनसगासवन्नध गेला. दूरतेस जवळीक आली. 
अमाप सौंदयृ घरीदारी आवणले. कष्ट केले. श्रमोत्पन्न आनांद मनसोक्त उपभोवगला. 

 
आद्रथ कलोवडन पायस जोपयिंत वापरात होते, तोपयिंत प्रकाशवित्रणािे माध्यम असेि अप्रगल्भ स्स्र्तीत 
रावहले. माध्यमािे वजन आवण प्रवक्रयेतील गैरसोयी ह्या दोन्ही गभीच्या व्यर्ाांनी कलाकाराांिे हातपाय 
जखडले गेले. हा वनगड त्याांना तोडता आला नाही. व ते शक्यही नव्हते. 
 

 
प्रकाशवचत्रणगृहातून वयत्क्तवचत्राांकवरता पाश्वभृमूी 

म्हणून पवहल्या वगाचा आगगाडीचा डबा, 
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– प्रत्येक प्रकाशवचत्रणगृहात असा उभा असे! 
 
१८८५-िा सुमार. इांग्लांड व स्स्वत्झलिंड ह्याांमधील आवलशान उपाहारगृहाांतून अभ्यागत 
प्रकाशवित्रकाराांच्याकवरता ‘अांधेरा कमरा’ सज्ज असे. १८८६–नांतर अमेवरकेत ‘अांधेरा कमरा’ असलेला खास 
डबा आगगाडीलाही जोडण्यात येई. वशवाय, प्रवासी प्रकाशवित्रकाराांना लागणारे इतर सावहत्यही उपलब्ध 
करून वदले जाई. ह्यावशवाय मालवाहू डब्यात, होडीत, नावते, हातगाडीत, आवण डहाळ्याांच्या 
टोपलीतदेखील आद्रथ कलोवडनवरील रसायनप्रवक्रयेकवरता सोय असे. तपवशलातील नवलाई! 
 

 
वासुदेव बळवांताचे हे वपस्तुल खास नवहे, हे आहे छुपे प्रकाशवचत्रणमाध्यम! 

 
िाणीवि रपस्तुल– १८५८ साली ‘वपस्टलोग्राफ’ वापरून खुद्द स्व्हक्टोवरया राणीवर वपस्तुल रोखले गेले! 
लोक खुळे होऊन बघति रावहले! ह्या अघोर कृत्यािा तपास झाला! गुन्हेगार होता स्कायफी नावािा 
प्रकाशवित्रकार. तपासा अांती राणीिा जीव घेण्याच्या आरोपातून तो वनदोष सुटला, पण वपस्तुलािी तपासणी 
करताना वपस्तुल उजेडात उघडून पावहल्यामुळे राणीिे प्रकाशवित्र मात्र वमळू शकले नाही! 
 

 
 
ह्या वपस्तुलािा वबलोरी डोळा ताांवत्रक भाषेत एफ्/१०१ –अांश/ १०१ –म्हणजे वबलोरी डोळ्यािा व्यास व 
वबलोरी डोळ्यािे कें द्राांतर ह्या दोन राशींिा भागाकार दशथववणारा हा अांशात्मक आकडा – इतका तेजस्वी 
होता. ह्या ‘वपस्टलोग्राफ’मधून १·५ इांि व्यास असलेले प्रकाशवित्र घेतले जाई. स्व्हक्टोवरया राणीच्या 
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काळातील पढुील घटना वािा. त्या वजतक्या िमत्कृवतपूणथ आहेत, वततक्याि ताांवत्रक प्रगती व कलाकारािा 
माध्यमाववषयीिा दृवष्टकोण अवधक स्पष्ट व सुलभ करणाऱ्या आहेत. 
 
माध्यमाचा देहदुगभ – लंकारधपतीप्रमाणे दाडंगेश्वि 
 
कल्पनातीत ववतांड आकारािे माध्यम बाांधण्यािा बटू वनघाला. वकत्येक काळ ही राांगडेपणािी नौबत झडत 
रावहली. त्याांत १८६५-मध्ये नकाशािे वित्रण करण्याकवरता ३४×४० इांि आकारािी व्यस्त-प्रवतमा घेता 
येईल, इतक्या मोठ्या आकारािा एक कॅमेरा होता. दुसरा वशकॅगो येर्ील कारखान्यात प्रकाशवित्रकार जॉजथ 
लॉरेन्स ह्याच्याकवरता जगातील सवांत मोठ्या आकारािा कॅमेरा बाांधण्यात आला. ह्यात ८ फूट × ४·५ फूट 
आकारािी व्यस्तप्रवतमा घेण्यािी सोय होती. खास लोहमागावरून िालणारा हा कॅमेरा लोहमागावरून 
जलद धावणाऱ्या आरामगाडीिी प्रकाशविते्र घेण्याकवरताि मुद्दाम बाांधण्यात आला होता. माध्यमािे शरीर 
तरी वहचडब राक्षसि. १८८५-मध्ये बॉस्टन येरे् कोरड्ा सांस्कावरत केलेल्या ३४ × ६० इांि आकाराच्या 
कािेवर एका स्त्रीिे व्यस्क्तवित्र घेतल्यािी नोंद आहे. कॅमेरािे वजन होते ८० पौंड. ६ फूट × ५ फूट ह्या 
आकारात घेतलेले वतसऱ्या नेपोवलयनिे व्यस्क्तवित्र आवण त्याच्या लहानखुऱ्या घोड्ािे वास्तव 
आकारातील व्यस्क्तवित्र पाहून लोकाांनी आपली डोळ्याांिी बुबुळे स्स्र्र करून आपला ् ास रोखून धरल्यािा 
उल्लेख सापडतो. वकती ववस्मयकारक उल्लखे! 
 
तादंळाच्या दाण्यावि हत्तीचे रचत्र! 
 
सूक्ष्मदशी चभगातूनि ज्यािे सौंदयथ वदसेल, अशी िालथस् वडकन्ससारख्या सुप्रवसद्ध व्यक्तींिी प्रकाशविते्र फार 
लोकवप्रय झाली. स्व्हक्टोवरया राणी एक अांगठी वापरीत असे, तीत वतच्या कुटुांबातील पाि व्यक्तींिी 
प्रकाशविते्र होती. ⅛ इांि इतक्या लहान आकारािी ती विते्र अांगठीत बसववलेल्या रत्नाांतून मोठी वदसावीत, 
अशी तीत सोय केलेली होती. पूवी कबुतराांकरवी हाताने वलवहलेला मजकूर पाठवनू बातमीिी ने-आण 
करीत. आता प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून सांदेश पाठववण्यात येऊ लागले. प्रकाशविते्र मानवी त्विेवरदेखील 
कावढली जात. शरीराच्या त्विेवर अर्वा हाताच्या नखावर आपल्या पे्रयसीिी छबी प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून 
उमटवनू घेण्यािी िाल तर पॅवरसमध्ये १८८३-च्या सुमारास भरास आली होती. आपल्याकडील गोंदण्यािी 
िाल आवण प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून त्विेवर व्यस्क्तवित्र काढून घेण्यािी िाल ह्याांमागील भावना एकि आहे. 
प्राध्यापक जॉन डब्ल्यू. डे्रपर ह्याने १८४०-मध्ये आवण नांतर फॉक्स टालबट आवण अलेॅक्झँडर वॉलकॉट ह्याांनी 
ववस्तावरकेिा शोध लाववला होता, पण ह्या शोधाच्या प्रसाराला प्रकाशवित्रकाराांिे साहाय्य वमळाले नाही. 
कारण ववस्तावरकेतून प्रकाशवित्रण मोठे करणे ही गोष्ट कलेला ववघातक आहे, असे त्याांना खास वाटले 
असाव.े म्हणनू व्यस्क्तवित्र मोठ्या आकारात काढून घेण्यािी िाल त्यावळेी रुजली नाही. 
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आमच्या शजेारी पूवेस सरदार रास्त्याांच्या बखळीत कबुतराांची खुराडे होती. कबुतराांचा मला मोठा मार, 
भल्या पहाटे आभाळात जाई. वलओनादोची आठवण करून देणारे मनोहारी दृश्य! सायांकाळी मोठा हाकारा 
करून त्याांना माघारी बोलावीत. पायाांल बाांधलेल्या सांदेशाचा जबाब त्याच्या पायाांतच गुरफटलेला असे! 
त्या पाखराांची झडप तर डोळे मरून राहील अशी असे. 

 
‘दोगेि’-पद्तीच्या उत्किाची कमान–१८५१ ते १८७८ 
 
‘दोगेर’ प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेला राजाश्रय होता. वतिा वापर करण्यास परवाना लागत नव्हता. त्यामुळे ही 
पद्धती लोकवप्रय होती. १८५१ ते १८७८ हा ‘दोगेर’-पद्धतीिा उत्कषथकाळ होता. पण कलेच्या दृष्टीने तीतून 
वनघालेल्या कलाकृती वहणकस होत्या. ह्याउलट फॉक्स टालबटच्या ‘कॅलो’ पद्धतीला दैव पाठमोरे होते. 
शासनाने वतिा आदर केला नाही. वतिा वापर करण्यास परवाना लागे. युरोपमध्ये तर ही पद्धती अस्स्तत्वात 
असल्यािेही माहीत नव्हते. पण ह्याि काळात उच्च प्रवतभेिे मालक असलेल्या कलाकाराांनी ‘कॅलो’ पद्धतीतून 
अवभजात कलाकृती वनमाण केल्या. वशवाय, पुढील नवलपरी ऐका : ग्रहणािे प्रकाशवित्र अकादमी ऑफ 
सायन्सेसमध्ये दाखल करणारा वॉरन र्ॉमसन, पवहल्या अव्वल दज्याच्या कलात्मक व्यस्क्तवित्रािी बोहणी 
करणारा डी. ओ. वहल,् रेशमी फुग्यात बसून पवहले हवाई प्रकाशवित्र घेणारा डे्रपर हे ह्याि काळात होऊन 
गेले. पवहले युद्धवित्र, पवहले ववमुक्त वातावित्र आवण पवहले वनकट-दृश्य प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेने ह्याि 
काळात घेतले. अवतशय उच्च दज्याच्या स्पृहणीय आवण सुढाळ कलाकृती जशा ह्या काळात वनमाण झाल्या, 
तशाि वहणकस कलाकृतीदेखील ह्याि काळात वनमाण झाल्या. इतकेि काय, पण ह्या दोन्ही दज्यांच्या 
कलाकृतींिे बाजीकार एकि होते. भाग्य-अभाग्यािी आभाळे कालपरत्व ेयेतात-जातात तसे जाहले! दुभाग्ये 
सपथसेनेप्रमाणे जमली होती. 
 
 
 
 
यारंत्रकदृष्ट्या हे माध्यम ‘मोहिे’ लावले गेले नाही. 
 
सांशोधनािे मादक पेय प्यालेले दोगेर, फॉक्स टालबट व इप्पोवलत बाया हे सवथ कलाकारि होते, पण त्याांनी 
प्रकाशवित्रकाराांच्या जीवनाशी तांतू जुळववला नाही. प्रकाशवित्रकाराांिी गाऱ्हाणी स्वतः जाणून घेऊन 
प्रकाशवित्रकाराांना राजी राखण्यािा प्रयत्न सांशोधकाांनी कधीि केला नाही. कारखानदाराांनी कलाकाराांिी 
न्याहाल केली नाही. ‘एकदेशी मूढ’, ऐसे रावहले. ‘हे बरळ न व्हाव े म्हणौवन’ कोणी द्वांद्व केले नाही. हे 
माध्यमािे, प्रकाशवित्रकाराांिे आवण सांशोधकाांिेही दुदैव ठरले. ही केवळ एक लटकी आवई नाही. ती एका 
सांशोधकािी सत्यकर्ा आहे. साांगणी-वाांगणीिी कर्ा नाही. त्यानी स्वतःि लेखी करून ठेववली आहे. 
 
“हा अधभनग्न देह – 
 
– इप्पोवलत बाया ह्यािा आहे. राजापासून अकादेमीपयिंत सवांना माझ्या कलाकृती आवडल्या, 
स्तुवतसुमनाांिा वषाव झाला, माझी इभ्रत उांिावली. मी हषथसांभ्राांत झालो. पण दोगेरला रें ि शासनाने 
सवथतोपरी साहाय्य केले. ६,००० रँक्स पेन्शन वदले. मला मात्र एक कवडी-दमडीही वमळाली नाही. मी 
वनकवडा रावहलो. वनयतीनेि कपाळाला हात लावला. सबब मी स्वतःला डुबवनू घेतले आहे.” 



 

 

अनुक्रम 

 
वरील अवतरणातील मनोगत इप्पोवलत बाया ह्यािे आहे. ह्या शब्दाांत काय नाही? – त्याांत सांशोधकाच्या 
मनातील स्वप्नाांच्या उतरांडी कोसळलेल्या वदसतील. आशाआकाांक्षाांच्या राखेतून तडफणाऱ्या वजवािी आतथ 
कानी येईल. स्वतःच्या व्यस्क्तवित्राच्या पाठीवर त्याने वलहून ठेववलेली ही कैवफयत तुमच्याही कलासक्त 
मनाला घरे पाडील, ओरबाडील, होरपळून टाकील, मनािा वणवा करील, अशीि आहे. 
 
इप्पोवलत बाया स्वतः प्रकाशवित्रकार होता. वदनाांक २४ जून १८३९-ला पॅवरस येरे् आपल्या तीस 
प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन त्याने भरववले. व्यस्तप्रवतमेवशवाय वास्तवप्रवतमा घेण्यािी एक अवभनव पद्धती 
इप्पोवलत बाया ह्याने शोधून काढली. पण ह्या प्रवक्रयेिा अांत वतच्या नाांदीति ठरला होता. तसेि घडले. 
दैवािी सार् न वमळाल्यामुळे ह्या सांशोधकाच्या नावाने स्मशानभमूीत ना कोठे विरा ना कोठे पणती! 
 
ह्या माध्यमाचा दुलौरकक झाला, 
तोही दुदैवानेच झाला– 
 
– तो अद्यावप कायमिा हारतला नाही. दृक्शास्त्र आवण रासायवनक वक्रया ह्याांसांबांधीच्या समस्या सोडववण्यात 
सांशोधक दांग रावहल्यामुळे प्रकाशवित्रण-माध्यम बहुत काळ मक्ख, अवजड आवण याांवत्रकदृष्या आडमुठेि 
रावहले. पवॅरस येर्ील वधेशाळेिा प्रमुख देप्युती राँस्वा आरोगा त्याने दोगेर-पद्धती जाहीर कवरताना केलेल्या 
भाषणानांतर जवळजवळ ६० वषांनी, म्हणजे स्व्हक्टोवरया राणीच्या कारकीदीच्या अखेरीस, वशळामुद्रण व 
अम्लरेखन ह्या पद्धतींमुळे हजारो-हजार प्रकाशविते्र घरोघरी जाऊन पोहोिली. तोपावतेो ‘एक अद भतु 
शोध’, ‘एक अभतूपूवथ शास्त्रीय िमत्कार’, ‘एक अपूवथ याांवत्रक उपकरण’ असाि त्या माध्यमािा लौवकक 
म्हणोन वलहाव?े –का दुलौवकक म्हणोन वलहाव?े – तो कायम होता त्यामुळे प्रकाशवित्रणकलेिा काहीसा 
घात झाला, असेि म्हणाव ेलागेल. उद्योगप्रगती झाली, पण प्रकाशवित्रणमाध्यम स्वतःि एक शोभेिी वस्तू 
बनून अजबखान्यात ठेवण्यािी िीज बनले. सांशोधकाांिे अवघे प्रयत्न माध्यम आकषथक करण्याकडेि झुकले 
होते, आवण ह्यािे कारण ह्याच्या तळाशी रूढ झालेला लोकभ्रम होता म्हणा; होता हे सवथस्वी खरे आहे. 
 
वस्तुरनष्ठरचत्रण, त्याला अमृताची पुिवणी 
 
भर उन्हात प्रवतमेिा आववष्करणकाळ वीस वमवनटे इतका दीघथ होता. आववष्करणकाळ दीघथ मुदतीिा 
असला, की कलाकृतीत अवधक वित्रगुण उतरतात, अशी एक समजूत दृढ असावी. ह्या माध्यमाववषयी पढेु 
रूढ झालेली त्याच्या याांवत्रकतेववषयीिी हाकाटी माध्यमाच्या पािवीलाि पुजलेली होती, तरी वित्रकाराच्या 
वस्तुवनष्ठ ध्येयाला पुरेपूर साहाय्य देणारे हे एक वव्ासू याांवत्रक माध्यम आहे, असाही वव्ास वठय्या देऊन 
रावहला होता. आज माध्यमानेि वित्रकाराांशी वफतुरी केली आहे. 
 
‘कामा’ची माडंवी 
 
रायलेण्डरिी ‘द टू वजे ऑफ लाइफ’ ही कलाकृती म्हणजे छायाप्रकाशातून वलवहलेले अश्लील वाङ मयि 
होते; चकबहुना, रायलेण्डरिी बाहुटी धरून कामदेवानेि ते वित्रण केले असाव.े स्कॉटलां डमधील एका 
कलासांस्रे्ने त्यावर अश्लील म्हणून प्रर्म हात उगारून कडवा वनषेध जाहीर केला. पण वविारान्ती त्या 
कलाकृतीमधील ताांवत्रक कौशल्य आवण कलाकारािा कल्पनाववलास ह्याांिे दशथन रसज्ञ व ज्ञानी पे्रक्षकाांना 



 

 

अनुक्रम 

घडाव,े ह्या इष्ट हेतूने तीतील दुष्ट भाग बुरख्यात ठेवनू बाकीिी कलाकृती प्रदर्मशत करण्यास खास परवानगी 
वदली. कारण अश्लीलत्वािे बीज मनुष्याच्या मनःस्स्र्तीत असते, हे साांगणे नलगे! 
 
ह्या प्रवक्रयेमधील रासायवनक वक्रयेबद्दलही एक िमत्कावरक ग्रह प्रसूत झाला होता. वभवत्तवित्राांच्या नकला 
ह्या नव्या प्रवक्रयेतून करणारा लेक प्राइस हा पवहला वाकीफ प्रकाशवित्रकार. ह्या वित्रणप्रकारातील कौसाल 
जाणणारा माांडवलक. राफाएलच्या ‘रॉन्सवफगरेशन’ ह्या ववख्यात वभवत्तवित्रािी एक व्यस्त-प्रवतमा करून 
देण्याकवरता वित्रववके्रत्याने त्याला १,००० वगनींिा प्रिांड मोबदला देऊ केला होता. पण कार्मडनल अटँोनेली 
ह्या अवभरक्षकाने प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतील रासायवनक वक्रयेमुळे कदावित मळू कलाकृतीला धोका 
पोहोिण्यािा सांभव आहे, ह्या समजुतीने नक्कल करण्यास परवानगी वदली नाही, असा तकथ  बाांधता येईल. 
 
प्रकाशप्ररतमेची उटी 
 
हा माध्यमािा मद्दड घोडा मागां म्होरां झोल देत िालला होता. मधूनमधून तो कान टवकारी. पण याांवत्रक 
सुधारणेच्या बाबतीत सांशोधकाांनी घालघसट केली. त्याांिे प्रयत्न फक्त एकाि दृष्टीने िालू होते. माध्यमािा 
आकार मोठा करूनि प्रकाशप्रवतमा तेजस्वी करण्यािे आपले वाांवछत पूणथ करण्याच्या दृष्टीने त्याांनी 
सांशोधनािी झोड र्ोर मजलीने उठववली. रासायवनक वक्रया अवधक प्रभावी करणे, सांस्कावरत केलेल्या कािा 
अवधक कायथक्षम करणे ह्याि दृष्टीने प्रगती करण्याकडेि सांशोधकाांिे मन झुकलेले रावहले. ह्या नव्या 
माध्यमािा जन्महेतू शोधण्याववषयी ते सोळा आणे बवेफकीर रावहले. तरी ह्या माध्यमािी मदत व्यस्क्तगत 
आववष्काराकवरता व्हावी, म्हणूनि ते ह्या माध्यमाच्या मागे लागले होते, हे खास. इवतहासाला उमगते ना, ते 
असेि उमगते. 
 
ऐसा गाढा आरण ऐसा अंफाटु गंुड– 
 
– होता एक लहानशा खेड्ातील जमीनदारािा लहानसा मुलगा. माध्यमािा आकार लहान करून 
प्रकाशप्रवतमेच्या तेजस्स्वतेला बाळसे िढववण्यािा एक कुसरीिा मागथ त्याने शोधून कावढला. त्यािे नाव 
फॉक्स टालबट. तो केवळ हुशार गवणती नव्हता, तर गवणत-ववषयामधील रगँ्लर होता व कुलगुरूां च्या दोन 
सुवणथपदकाांपैकी एकािा मानकरीही होता. पुराणवस्तुशास्त्रज्ञ होता. वनस्पवतशास्त्रज्ञ होता. सांस्कृवतसांपन्न 
होता. भाषाप्रभ ूहोता. रें ि, इटॅवलयन, ग्रीक, लॅवटन व वहि ूइत्यादी भाषाांवर त्यािे प्रभतु्व होते. त्याच्या 
सांशोधकीय कतथबगारीत बहुडांगीपणा होता. तो शतरांगी होता – मातीच्या उन्मत्त सुगांधाने तो सुगांवधत होता. 
वबलोरी डोळ्याच्या प्रवतभेिा कें द्रचबदू जवळ आणनू म्हणजे ववशाल दृवष्टकोण असलेले चभग वापरून त्याने 
माध्यमािा आकार ३ इांि × ३ इांि इतका लहान केला. त्यामधून १ इांि × १ इांि इतक्या बारकुल्या आकारािे 
पण उजळ काांती असलेले प्रकाशवित्र घेतले जाई. फॉक्स टालबटिी पत्नी ह्या माध्यमािा उल्लखे ‘उांदरािा 
सापळा’ असा करी. 
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फॉक्स टालबटने ववहवाटलेले प्रारांवभक कॅमेरे. दोन ‘पीप होल’ पद्धतीच्या वचत्राणाचे व एक कॅलो–
पद्धतीच्या वचत्रणाचा,– की ज्याांचा अवभकल्पक तोच होता! आकारबांध त्यानेच बाांवधला, कसदार 
कलाकृती वनमाण केल्या. 

 
ह्यावशवाय अवतसूक्ष्मदशथक चभगािा वापर, व्यस्त आवण वास्तव प्रवतमेवरून प्रकाशवित्र तयार करण्यािी दुहेरी 
पद्धती व अदृश्य प्रवतमा दृश्य स्वरूपात आणण्याकवरता ‘वास्तवीय’ ववकासािा उपयोग हे सांशोधनामागे 
असलेले त्यािे वविार आजच्या अत्याधुवनक माध्यमात अांतभूथत झालेले तुम्हाांला आढळतील. त्याच्या 
सांशोधनािे हे गोडव ेअांग आहे. त्याच्या कल्पनाांिी कूस मोठी होती. एकोवणसाव्या शतकात लागलेल्या शोधात 
असा एकही शोध नाही की, ज्यािा सुगावा फॉक्स टालबट ह्याला लागला नव्हता. प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिे र्ोर 
सुभग. 

 
वयस्तप्रवतमेवरून वास्तव-प्रवतमा तयार करण्याचा दुहेरी वचत्रण पद्धतीचा दृषीकेशी-फॉक्स टालबट. 
त्याच्या रेखावचत्राच्या वयस्तप्रवतभेवरून... 
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काढलेली वास्तवप्रवतमा. त्याच्या भवय मुगुटात झळकणारे एक तजेलदार काांतीचे मोरपीस. 

 
१८०० ते १८७७ िा काळ शास्त्र व कला ह्या दृष्टींनी इवतहासातील प्रगत काल मावनला जातो. ह्या काळातील 
प्रगतीत व प्रवक्रयेच्या भावी वैभवाच्या बाांधणीत फॉक्स टालबटिा वाटा फार मोठा आहे. कॅलोपद्धतीने तयार 
केलेल्या लहान आकाराच्या वास्तवप्रवतमेवरून कॅमेऱ्याच्या मदतीने मोठ्या आकारािी व्यस्त-प्रवतमा करून 
पुन्हा त्याि आकारािी वास्तवप्रवतमा तयार करण्यािे प्रयोग त्याने १८४३- मध्येि केले. २०–२१ सप्टेंबर 
१८४०-मध्ये त्याला वसल्व्हर आयोडाईड कागदावरील अदृश्य स्स्र्तीत असलेल्या प्रकाशप्रवतमेिे गवॅलक 
अॅवसडने जलद सांवधथन करणारी आद्रथप्रवक्रया सापडली. ह्याववषयी त्याने आपल्या वमत्राला वलवहले आहे की, 
“ह्या शोधाने पूवीिी ववकसनपद्धवत आमलूाग्र पालटून गेली आहे. जुन्या प्रवक्रयेने प्रकाशप्रवतमेिे पूणथ ववकसन 
होण्यास तब्बल एक घांटा वळे लागे. आता तीि प्रवक्रया केवळ अध्या वमवनटाच्या अल्पावधीत पूणथ होते. ” 
त्याने प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेला वदलेल्या अनेक देणग्याांपकैी ही त्यािी देणगी सवोच्च मावनली जाते. आवण 
ह्याववषयी ‘वाडेकोडे’ अखांड बोलले जाते. कारण कल्पनेपलीकडील वकत्येक गोष्टी त्याने लाग करून लेखा 
आवणल्या होत्या. 
 
शोधाचे मूळ बीज 
 
ववख्यात फॉक्स टालबट ह्या महात्म्यािे अगाधपण आणखी वगेळ्याि वठकाणी आहे. दोगेर हा 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा सांशोधक मावनला जातो खरा, पण त्यािे सांशोधनातील सारे प्रयत्न वनसोफर वनएप्सिी 
‘हेवलओगॅ्रफ्’ ही प्रवक्रया सुधारण्याकडे वळलेले होते; तर फॉक्स टालबटच्या शोधािा मूळ पायाि त्याने स्वतः 
घातला होता; शोधािे मूळ बीज त्यािे होते. अर्ात स्वतःच्या ‘शोधा’ति तो मग्न असे. एकोवणसावे शतक 
म्हणजे मानवी प्रगतीच्या इवतहासातील एक मोठा जागतृ काळ – प्रबोधनकाळ – मावनला जातो आवण ह्या 
प्रगतीच्या यशात फॉक्स टालबटिे यश दाांडगे आहे, हेही मावनले जाते. 
 
एकाि म्यानात अनेक तलवारी नाांदववण्यािी सोय फॉक्स टालबट ह्याने केली. वणथपटातील अदृश्य रांगाच्या 
वकरणाांिा उपयोग करून काळ्याकुट्ट अांधारातदेखील वित्रण करणािी त्यािी कल्पना ववस्तावरकेच्या 
कल्पनेप्रमाणेि मनातल्या मनात गारठून गेली. आज वकत्येक वषांनी हे दोन्ही वविार सत्य सृष्टीत उतरलेले 
पाहून फॉक्स टालबटच्या आत्म्याला खास शान्ती लाभली असेल. शासनाच्या मदतीिा अभाव आवण 
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ववस्तावरकेववषयीिा कलाकाराांच्या मनातील गैरसमज ह्या दोन कारणाांमुळे त्या काळात त्याच्या वविाराांना 
िालना वमळाली नाही. ह्यावशवाय ही प्रवक्रया वापरण्याकवरता हेन्री फॉक्स टालबटने घातलेली 
परवानापद्धती ह्याांमुळे ह्या कॅलो-वित्रणपद्धतीिे अपेवक्षत यश दुदैवाने सफै कापले गेले. 
 
नविदेवाचा सािसाज : माध्यमाची जितािी 
 
सुरुवातीपासूनि ह्या प्रकाशवित्रण-माध्यमाच्या चनदकाांनी नाके मुरडली आवण भववष्य वतथववले की, ‘एक 
नावीन्यपूणथ शास्त्रीय िमत्कार, कुतूहलािी आवण अद भतु शोभेिी वस्तू म्हणनूि हे कलामाध्यम अजबखान्यात 
राहील.’ झालेही तसेि. प्रगतीला रांग िढत िालला होता. पण सांशोधकाांिे अवघे श्रम कलामाध्यमाला 
जरीिा पोशाख िढवनू शोवभवांत करण्यात खिी पडले. आवण प्रकाशवित्रण माध्यम याांवत्रक शृांगाराच्या 
तरांवगणीत डुांबत रावहले. त्याांच्या स्फूतीने माध्यमाला शोवभवांत करण्यािी हाव बाांवधली होती. एखाद्या 
फुलपाखरासारखे बदलत गेलेले माध्यमािे ववववधरांगी स्वरूप आवण त्याने घेतलेले ववववध आकार पावहले, 
म्हणजे ह्याबद्दल तुमिी खात्री पटेल. त्यािे हे लक्ष्मीिे शृांगारपण वर्मणता श्रुती र्ोटावतील. 
 
हाइड पाकथ  येरे् भरलेल्या ‘गे्रट एस्क्झवबश’मध्ये स्व्हक्टोवरया राणीने एक ‘वत्रवमवतदशथक’ खरेदी केला. 
शृांगाराने नटलेला हा सोनेरी रांगािा ढांगदार वत्रवमवतदशथक राजवाड्ातील एक शोभेिी िीज तर होतीि, पण 
राणीच्या कुटुांबातील मांडळीही वत्रवमवतदशथक आजच्या दूरवित्रवाणीप्रमाणे वापरीत. कलाकुसरीिा कवशदा 
काढलेल्या इतर ववलोभनीय वस्तूप्रमाणेि वत्रवमवतदशथक म्हणजे वदवाणखान्यास शोभा देणारी एक 
अलोलकीिी वस्तू ठरली. सौंदयथ वविाराल, तर मोराच्या वपसाऱ्यालाही हातोहात लाजवील असे जादुवगरीने 
भारलेले गोवजरे कसबी लावण्य. 
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अरबी भाषेतील कोरीव लेख असलेला रत्नमांवडत व वहऱ्याांनी वकनारलेला वत्रवमवतदशृक. त्वहक्टोवरया 
राणीने वक्रस्टल पॅलेस, लांडन येथे ववकत घेतल्यामुळे वत्रवमतीय प्रकाशवचते्र घेण्याची लाट जगभर 
परसली. राणीच्या आश्रयाची प्रभा! 

 
अगंी अक्ग्नरशखा, नेत्राग्नी चारलल्या ज्वाळा 
 
वरील वविाराांच्या धारेला लागलेले सांशोधक १८४१-पयिंत असेि हूां-हूांि म्हणत गेले. त्यातून त्याांिी आवण 
एका अर्ाने प्रकाशवित्रणकलेिी सुटका योसेफ माक्स पेट्् वाल ह्या गवणताच्या एका प्राध्यापकाने केली. 
त्याने ‘फॉइटलाण्डर’ कां पनीकवरता खास व्यस्क्तवित्र घेण्यािे एक चभग बनववले. वास्तववक ते एक जोडचभग 
होते, आवण ह्या जोड-चभगामुळे सारे दोष बाद झाले होते. चभगािा पवरवषे वा पवरघ मोठा आवण दृवष्टकोण 
ववशाल असल्यामुळे पूवीच्या ‘शवे्हावलये’ ह्या चभगापेक्षा ह्या नव्या वबल्वरी डोळ्यातील आब तीस पट अवधक 
होता. ह्या चभगाच्या बनावटीने वबलोरी डोळ्याच्या तेजािी वशदोरी अवधकि िैतन्यमय झाली व त्यािी 
ववभेदनक्षमता तर अनांतपटींनी वाढली. जमथन चभगाांिी ख्याती सवथत्र पसरली, ती आजतागायत तशीि आहे. 
खरा मोठा फायदा झाला तो हा की, प्रकाशवित्रणप्रवक्रया व्यावहावरक पातळीवर येऊन ठेपली. माध्यमाच्या 
स्वयांभ ू गुणाांकडे कलाकाराांिे आवण सांशोधकाांिे लक्ष्य जाऊन त्या दृष्टीने याांवत्रक सुधारणा वसद्ध झाल्या. 
याांवत्रक शृांगाराच्या श्रीिी सोज्जल लज्जत वदढीने वाढली खरी. 
 
कलाकािाचें सवभ आळ कािखानदािानंी पुिरवले. 
 
रसायनशास्त्र आवण दृक्प्रत्ययशास्त्र ह्या दोन महत्त्वपूणथ घटकाांच्या बरोबरीने प्रकाशवित्रणािे यश आणखी एका 
महत्त्वाच्या घटकावर ववसांबनू असते. माध्यमािे याांवत्रक कसब व कलाकारािे यांत्र िालववण्यािे कौशल्य, हा 
तो घटक. प्रत्येक याांवत्रक प्रगतीिा नवा टप्पा दशथववतो की, त्या माध्यमातून होणारा आववष्कार आता अवधक 
बोलका, अवधक अर्थपूणथ आवण अवधक वजवांत होणार; आववष्कारतांत्रािा कायाकल्प घडणार व वित्रणाच्या 
नसानसाांतून नवसांजीवनी वाहू लागणार! अन असे झाले, म्हणजे केवळ वास्तवतेिे वित्रण हाि मूळ हेतू 
ज्यात वशल्लक रावहलेला नाही, अशा कलाकृतींिी गणना त्या सहेतुक असोत वा वनहेतुक असोत, इतर 
कलात्मक आववष्काराबरोबरि केली जाते, अन तसे झालेही. त्याांिा डौर वा उपहास झाला नाही. 
 
यारंत्रक प्रगती म्हणजे 
तारंत्रक शैलीला वेगळी ‘देरख’ 
 
याांवत्रक प्रगती आवण आववष्कारतांत्र ह्याांिा अन्योन्यसांबांध काय आहे, तो प्रकाशवित्रणाच्या इवतहासकाराला 
नीट तपासून घ्यावा लागेल. स्रू्लदृष्या बोलावयािे झाले, तर असे म्हणता येईल की, कोणत्याही 
कलाके्षत्रािा ताांवत्रक इवतहास घ्या, त्यात दर वीस वषांनी याांवत्रक प्रगतीच्या पायाांना गती येऊन त्याबरोबरि 
तांत्रशलैीिे मूळ वळणही वनवश्चतपणे बदललेले वदसते. नव्या छोकदार शलैीिी पहाट होते. 
 
याांवत्रक प्रगती आवण आववष्कारतांत्र ह्याांिा सांबांध कसा आहे, हे प्रकाशवित्रणातील याांवत्रक प्रगतीिे 
चसहावलोकन केले, तर कळून येईल की, ज्या क्रमाने याांवत्रक सुधारणेत बदल घडून आले, त्याला 
अनुसरूनि प्रकाशवित्रणािी ताांवत्रक बाजू बदलत गेली. ज्या वळेी आववष्करण दीघथ मुदतीिे होते त्या वळेी 
स्स्र्रवस्तु-जीवनािे वित्रण ‘दोगेर’ अर्वा ‘कॅलो’ पद्धतीने झाले. वबलोरी डोळ्यािे वनमुटणे जलदगतीने 
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होऊ लागले, त्या वळेी बुडबुड्ासारख्या क्षणभांगुर देखाव्याांिे वित्रण सुरू झाले. ववस्तावरकेच्या 
शोधाबरोबरि वित्रववषयातील काही महत्त्वािा वनवडक तपशील मोठा करून त्याला नवी मयादा घालणे 
आवाक्यात आले. प्रतीकात्मक आकारावर व कर्ाांवर आधावरत रूपकात्मक कलाकृती ह्याांिे वृत्तपत्रीय 
वास्तववित्रणात सांक्रमण होऊन त्याांच्या मागोमाग ‘सौंदयथ, ववशुद्ध का वदखावट’, असा खोडा उत्पन्न झाला. 
‘ववशुद्धवित्रण का वित्रात्म प्रवृत्ती’ ह्या वादािे वांदाट वाढले. माध्यमावशवाय प्रकाशीय कागदावर प्रवतमा 
घेण्याच्या प्रयोगातून अप्रवतरूप कलाकृती वनमाण झाल्या, रासायवनक प्रवक्रयेतून नववनर्ममती होऊ लागली, 
व रांगीत वित्रणाच्या शोधाबरोबर एकरांगी वित्रणाच्या दुवनयेिा रागरांग पार बदलून गेला. दैववशात 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेला कामधेनूिे दुभते प्राप्त झाले. प्रकाशवित्रणातून वव्ािी रांगभमूी अवतरली. 
 
माध्यमाची बाळलेणी 
 
हाताने तसवबरी रेखाटणाऱ्या वित्रकाराांच्या सरांजामात एक याांवत्रक साधन दाखल झाले आहे, ह्याि 
वविाराांिी रखवाली करीत व्यावसावयक प्रकाशवित्रकार बेवफकीर रावहले होते. हौशी प्रकाशवित्रकाराांना 
आववष्कारािी ओढ भारी. केवळ मजालसेखातर वित्रण करणाांराांिी सोय प्रर्म लागली. ओढाळ कल्पनाांना 
वािा फुटण्याला िाांगली सांधी वमळाली. एका महत्त्वाच्या कलमािी येरे् याद करणे आवश्यक आहे. 
प्रकाशवित्रणािे सवथ प्रकारिे सावहत्य वनमाण करणाऱ्या व आज बहुत नावारूपास आलेल्या ‘आग्फा अॅन्स्को’ 
कां पनीिे बीज न्ययूॉकथ  शहरात ३०८ िॉडव ेयेरे् १८४२- च्या सुमारासि रोववले गेले. ह्या कां पनीिा मूळ पुरुष 
होता हेन्री अनॅ्र्नी. दोगेर प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेबरोबर ह्या कां पनीिा उगम आहे व वतिा जन्मशताब्दीसोहळाही 
पार पडला आहे. लहान आकाराच्या व्यस्त-प्रवतमेवरून ववस्तावरकेच्या मदतीने मोठ्या आकारािी 
वास्तवप्रवतमा करण्यािे वविार १८६३-मध्येि सर जॉन हशथल ह्याने बोलून दाखववले होते. हाि वविार फॉस्क 
टालबटच्याही मनात येऊन गेला होता. पण वकत्येक वषांच्या हेलाांडीने म्हणजे १८६०-नांतरि ववस्तावरकेिा 
खरा उपयोग मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला. तसेि, १८७३-मध्ये प्रकाशसांवदेी कोरडी वजलेवटन काि व 
प्रकाशवित्रीय िोमाइड कागद हे सावहत्य अस्स्तत्वात आले असले, तरी १८८०-च्या सुमारास अशा प्रकारिे 
सावहत्य कारखान्यात तयार होऊ लागले. 
 
रवदु्यद्गतीने रफिणािा सिकपडदा 
 
प्रकाशवित्राांच्या वास्तवप्रवतमा छापण्याकवरता लागणारा “िोमाइड कागद” ववपुलतेने वनमाण होऊ लागला 
आवण ववस्तावरकेिा खराखुरा उपयोग नववनर्ममतीकवरता झाला. प्रकाशवित्रकारािा आनांद दुणावला, त्याला 
आणखी एक कारण घडले. ज्याच्यावर आज तुमिा वव्ास बसणार नाही अशी गोष्ट साांगतो. १८९१-मध्ये 
हेर आन्शुट्् ह्याने व्यस्तप्रवतमेला अर्वा वित्रपातळीला घसटून जाणारा गुांडाळी पद्धतीिा एक सरकपडदा 
तयार केला. तो ववदु्यत्गतीने वफरत असल्यामुळे बांदुकीतून सुटलेली गोळीही प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून पकडता 
येऊ लागली. गवतमान वस्तूांिे वित्रण करण्यािी मनािी ओढही शाांत झाली. 
 
रबलोिी नेत्राची उघडझाप, झाकापाक, 
येि-झाि जलद, भिाभि, झिझि होऊ लागली. 
 
ह्यापूवीि म्हणजे १८७४-मध्ये नाभीय पातळीवर बसववलेल्या सरकपडद्यामुळे प्रकाशसांपकथ  जलदगतीने होऊ 
लागला. १८८४-मध्ये वबलोरी डोळ्याच्या बाहुलीिी क्रमाने कमीअवधक उघडझाप कवरता येण्यासारखे 
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वतुथळाकार याांवत्रक ढापण वा ‘अनुयोज्य पटल’ बसववण्यात आले. १८८७-मध्ये ‘क्षपणदीप’ आला. 
कापडाच्या सरकपडद्यात िपलेिा िांिलपणा आला,–लवलेश आवाज न करता तो सरकू लागला. 
 

 
पवहला कोडॅक कॅमेरा. 

 
एक रात्रीत मोठी जागवतक खळबळ उडवनू देणारा छोटा कॅमेरा. बरोबर गुांडाळी वफल्म घेऊन आला. 
ईस्टसन कोडॅक कां पनीने सवथ ताांवत्रक जबाबदारी अांगावर घेतली. माध्यमािा खटका दाबणे केवळ 
कलाकाराांच्या हाती रावहले. त्याांिे हात स्वगाला लागले. कां पनीिा मालक एका रात्रीति धनाढ्य बनला. 
 

 
पवहला प्रवतमा–पवरवतृक कॅमेरा. 

प्रवतमेचे कें र्द्ीकरण व सरकपडद्याची िवणक उघडझाप करून प्रवतमाववष्कार – एकाच वळेी करून 
पवृकाळ साधणे शक्य झाल्यानुळेच सरळ व स्पष्ट प्रवतमा दशवृवणारे हे माध्यम स्वैर पद्धतीच्या 
वचत्रणाकवरता फारच उपकारक ठरले. 

 
१८८९-मध्ये प्रवतमा-पवरवतथक कॅमेरा व लगोलग इांद्रधनुष्यातील सवथ रांगाांिे यर्ाप्रमाण वटपण करणारी 
सवथवणथसांवदेी काि अर्वा वफल्म, दीस्प्तमापक यांत्र इत्यादी सुधारणा वाऱ्यािे घोडदळ याव ेतशा आल्या 
आवण हौशी प्रकाशवित्रणकाराांिा लोंढा प्रकाशवित्रण-के्षत्रात घुसला. ह्याबरोबर ‘वफल्म’ हा शब्दही 
प्रकाशवित्रकाराांच्या रहाळात वगेाने वफरू लागला. प्रकाशवित्रणके्षत्रात आवण वित्रपटके्षत्रात वगेवगेळ्या 
अर्ांनी मान्यता पावलेल्या ‘वफल्म’ ह्या शब्दािा अर्थ तरी काय? वफल्म म्हणजे पातळ पापदु्रा अर्वा तवांग. 
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‘फेल्म’ ह्या मूळ अँग्लो-सकॅ्सन शब्दापासून त्यािी उत्पत्ती असून ह्या शब्दािा अर्थ आहे ‘तापलेल्या दुधावरिी 
साजूक मुलायम साय’. मादथवात ववरुन गेलेली मादथवता! 
 

 
‘लायका’चे मवहमान – जादुवगरीने मारलेल्या िणावर वटवाघुळाच्या पांखाची झडप मारून, अमरत्वाचा 
अवळता लागलेल्या कलाकृतींना जन्म देणे हे आहे. 

 
 
 
 
रबलोिी डोळ्याची बढती हाव 
 
१९१४-च्या सुमारास याांवत्रक सुधारणेिे तोंड मोकळे झाले. ऑस्कर बारनॅक ह्याने प्रकाशवित्रकाराांना एक 
छोटासा आहेर केला. तो म्हणजे ‘लायका’नामक कॅमेरा, अर्ात विमखडे प्रकाशवित्रणमाध्यम. लायका 
कॅमेऱ्यािे पवथ १९२५-पासून सुरू झाले. १९४८-च्या सुमारास जमथनीमध्ये मनगटावर बाांधण्याच्या 
घड्ाळाइतका लहान, ५ × ५ वमवलमीटर आकारािी व्यस्तप्रवतमा घेणारा एक लघुरूप कॅमेरा, अगदी 
फुलपाखरासारखा, की ज्याकडे पाहून गांमत वाटावी असा एका जमथन कपनीने बनववला. तो अल्पायुषी 
ठरला, तरी १९४९-अखेर ४७०,००० लायका कॅमेरे ववकले गेले. लहान मुलाच्या बाळमुठीत राहील असे 
माध्यम, पण वव्रूप दाखववणारे व सहस्राजुथनासारखे पराक्रमी! मुदलात इवल्याशा वदवलीप्रमाणे 
लुकलुकणाऱ्या वबलोरी डोळ्याला आता महातेजािा वजव्हाळा प्राप्त झाल्यामुळे त्याने वनमाण केलेल्या 
प्रकाशप्रवतमेिा झळाळ वकत्येक पटींनी वाढला होता. माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्यािी हाव बढती झाली आवण 
त्या डोळ्यािे सामथ्यथ आकाशाला पालाण घालण्याइतके बलवान झाले. तसेि, वकडे वटपणाऱ्या 
कोंबड्ाप्रमाणे बारकाव ेवटपण्यािा मगदूरही वबलोरी डोळ्याला प्राप्त झाला. अजुथनाने जसा वफरता मत्स्य 
वामनेत्री चववधला, तसा कालगांगेच्या प्रवाहात भ्रमणारा मौवलक क्षण वबलोरी डोळा अिूक वधूे लागला, 
जीवघेण्या क्षणाांिी पारध बेशरम वधटाईने करू लागला. कोसळत्या वबजलीिी पारध! 
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तुरा उडवीत ठुमकणाऱ्या कोंबड्याची तपशील वटपण्याची कतृुकी व वण्यृववषय प्रत्यि डोळ्यापुढे उभे 
करण्याचे सामर्थयृ आता वबलोरी डोळ्याजवळ आहे. 

 
उलीशाक पोि– ‘लायका’, म्हणजे रवख्यात लघुरूप माध्यम 
 
हा ‘लायका’ दुष्यांताच्या रर्ािा वगे घेऊन आल्यामुळे त्याला कोणतीही वस्तू क्षणाधात दूर चकवा जवळ 
वदसते; जे अवतसूक्ष्म असते, ते एका क्षणात ववपुल वदसते; जे वाकडे असते, ते एका पळात सरळ वदसते; 
ववस्च्छन्न वस्तूही जुळल्यासारख्या वदसतात. माध्यमाच्या अांगी राघोबािी भरारी आहे. ‘ध’िा ‘मा’ करण्यािे 
अजब गारूड त्याला वश आहे. ‘देखणें जैसें डुडुलािें’ अशी घुबडािी अांधारात पाहण्यािी दृष्टीही वबलोरी 
डोळ्याला सहजी प्राप्त झाली. आवण ‘क्षण एक दृश्य धाांडोळावें । नाना दृष्टाांतीं सांपादावें ।’ ही ववद्याही 
कलाकाराला अवगत झाली. कलाकारािा वहरमोड न कवरता ‘लायका’ आपले पांख ऐसपसै पसरून 
जीवनाच्या कोणत्याही के्षत्रात आज मनस्वी प्रभाव गाजवीत असून हे विमखडे माध्यम उभ्या-आडव्या अांगाने 
अलम दुवनया आपल्या नजरेच्या टापूत घेत आहे. कलाकार आता विमण्या जगात वावरत नाही. 
 
थेकुले माध्यम व आत्मरनष्ठ रचत्रण 
 
पोरीबाळींच्या भातुकलीतील पदार्ासारखा वाटणारा हा ‘लायका’ आजच्याइतका उजगारीस कधी पोहोिेल 
का, ह्यािा सुमार त्या वळेी कोणास कवरता आला नाही. विमुरड्ा आकारािे विमखडे माध्यम व 
ववस्तावरकेिा शोध ह्याांमुळे प्रकाशवित्रणकलेला फार मोठी कलाटणी वमळाली; एका नव्या दृष्टीिा लाभ 
झाला. प्रकाशवित्रकाराांनी आत्मवनष्ठ दृवष्टकोणाने केलेल्या वित्रणामुळे त्यात कलात्मकता तर आलीि, पण 
लहान-मोठ्या दृवष्टकोणाच्या वबलोरी डोळ्यामुळे व ववस्तावरकेच्या मदतीने कलाकाराांिी वित्रववषयािी 
नेमकी वनवड करण्यािी शक्तीही वाढली. प्रकाशवित्रकाराांनी दोन वगेळ्या तांत्राांिा उपयोग केल्याने 
कलाकृतींच्या बाह्य पवरवषेात बदल घडून आला; आवण आववष्कारपद्धतीत एक महान मन्वांतर झाले. वबल्वरी 
शुभ्र मांझील उभे रावहले. 
 
हा एक पंथ— 
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माध्यमाांच्या ताांवत्रक मयादाांिा पवरणाम कलाकाराच्या आववष्कारशलैीवर झाल्याखेरीज राहत नाही, हे ह्या 
काळातील प्रकाशवित्रकाराांनी उपयोगात आवणलेल्या लहान आवण अस्ताव्यस्त आकाराच्या कलामाध्यमाांनी 
वसद्ध केले आहे. मोठ्या म्हणजे १० इांि × ८ इांि आकाराच्या र्ोराड माध्यमािा वापर करणाऱ्या 
प्रकाशवित्रकाराांिा एक पांर् होता. तो पांर् जुन्या वारकरी वळणािा वाटला, तरी ह्या अबूथज माध्यमाने 
अवघडलेले प्रकाशवित्रकार बहुताांशी अमेवरकन होते. त्याांनी कलाके्षत्रात माध्यमावरील वनष्ठेिे एक सुके्षत्र 
वनमाण केले. आल्रेड स्टीगवलट््, पाउल स्रेड आवण एडवडथ वसे्ट्न ह्याांनी ह्या तांत्रािा उपयोग केला. 
त्याांनी घेतलेली व्यस्तप्रवतमा मुळाति मोठ्या आकारािी असे. त्यावरून त्याि आकारािी वास्तवप्रत ते 
काढीत. तों खाटोळभर तपवशलाच्या बाहुल्याने कोंदलेली पण स्पष्ट आवण ठसठशीत असे. छायाप्रकाशातील 
सवथ पूणथच्छटा आवण अधथच्छटा योग्य प्रमाणात मुवद्रत झाल्याने कलाकृतीमधील हालिाल जागती होऊन 
प्रकाशवित्रण सतेज व लखलखीत वदसे. वित्रातील गवतमानता उन्मादक वाटे. 
 
एडवडथ वसे्ट् न िे आववष्कारतांत्र काहीसे जुन्या पठडीतूनि वनमाण झाल्यासारखे वदसते. १० इांि × ८ इांि 
आकारािी व्यस्तप्रवतमा घेणारे माध्यम, एडवडथ वसे्ट्न माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्यािे मांडल बारीक ठेवनू 
अर्वा त्यािा पवरवषे लहान करून वापरीत असे. त्यामुळे त्याच्या प्रकाशवित्रणातून एकाि वळेी सववस्तर 
तपवशलािी व स्पष्टपणाच्या ववस्तीणथतेिी कक्षा वाढलेली असे. छायाप्रकाशातील सूक्ष्म भेद अिूकपणे वटपले 
जात, असे र्ोडे सांकोि न पाळता, टाफरून साांगता येईल. 
 
वनसगथसौंदयथ ही देवाघरिी उधळलेली दौलत आहे. त्यातून वनमाण झालेल्या स्वाभाववक आकारसौंदयात 
एडवडथ वसे्ट्न िे मन रमत असे. समुद्रवकनाऱ्यालगत अर्वा रेताड वालुकामय प्रदेशात वनमाण झालेल्या 
वाळूच्या टेकड्ाांतून अर्वा भेगाळलेल्या खडकाांच्या वनरवनराळ्या र्राांतील बाांधणीमधून, चकवा खडकाांिी 
आस्तरणे एकावर एक िढल्यामुळे वनमाण झालेल्या आकाराांतून त्याने अप्रवतरूप कलाकृतींिी उभारणी केली 
आहे. शांख, चशपले व भाजीपाला ह्याांच्या पृष्ठभागािा पोत प्रकाशाच्या रोशनीतून हुबेहुब व्यक्त करणे ह्याति 
त्याच्या प्रकाशवित्राांिे वैवशष्य सामावले आहे. प्रकाशवित्रकाराांना वमळालेली ही एक अमोल अमानत आहे. 
आवण त्याांच्या जन्मािी साठीही आहे. 
 
– आरण हा दुसिा पंथ 
 
व्यस्क्तगत आववष्काराकवरता ३५ वमवलमीटर आकारािे प्रकाशवित्र घेणारे टुमदारसे लहान विमखडे माध्यम 
सवथ आधुवनक साधनसामग्रीसह उपयोगात आणणे हा दुसरा पांर्. ह्या नव्या नवलाईच्या देणगीिा वापर नव्या 
दृवष्टकोणातून आत्मवनष्ठ वित्रणाकवरता करणारा प्रमुख प्रकाशवित्रकार म्हणनू आँरी कार्मतए िेस्साँ ह्यािा 
उल्लेख करावा लागेल. ह्या रें ि प्रकाशवित्रकाराने सभोवतालच्या गवतमान जीवनातील क्षणजीवी परांतु 
मनोहर अशा दृश्याांिे वित्रण केले आहे. ज्या अनुकूल आवण प्रवतकूल घटना प्रपांिात क्षणोक्षणी वदसतात, त्या 
व जीवनात आसावलेले पण ववजेच्या लखलखाटाप्रमाणे देदीप्यमान भासणारे मौवलक क्षण त्याने आपल्या 
मुठीत ठेवण्याकवरता प्रकाशवित्रणमाध्यम यशस्वी रीतीने राबववले, आवण ‘क्षणवित्राां’िा वदवाणखाना 
सुशोवभत केला. त्याांमधून सामावजक जीवनािे आवण समाजात वावरणाऱ्या व्यक्तींिे दशथन आपल्याला अगदी 
जवळून घडते; त्याांतील व्यक्तीिा वनकटिा सहवास घडतो व त्या व्यक्ती आपल्याशी बोलत आहेत, असा 
भास होतो. वित्रववषयाबद्दलिा तटस्र्पणा दूर होऊन वित्राांतील व्यक्तींशी आपली वदलजमाई होते. 
‘इन््यूडर ऑन वटप टॉप’ हे आँरी कार्मतए िेस्साँ ह्यािे प्रकाशवित्र पावहलेत, तर मी काय म्हणतो, ह्यािी स्पष्ट 
कल्पना तुम्हाांला येईल. ह्या कलाकृती अवश्य पहा. 



 

 

अनुक्रम 

 
दोन धु्रव : दोन आरवष्कािपद्ती 
एक अशी, ति दुसिी तशी. एक वास्तववादी, दुसिी भाविम्य 
 
ह्या काळातील प्रदशथनाांच्या माांडवाखालून जरा फेरफटका केलात, तर कलाकृतीमधील आववष्कारपद्धतीत 
दोन ध् रुवाांइतके अांतर पडलेले वदसेल. एका टोकाला स्पष्टपणा आवण रेखीवपणा ह्याांच्या ववस्तारािी कक्षा 
कलाकृतीत पघळ झालेली वदसेल, तर दुसऱ्या टोकाला कलाकृतीत उत्तरोत्तर जलद गतीने उणावत 
जाणाऱ्या स्पष्टपणािा अगदी कळस झालेला आढळून येईल. आवण ही बाब फार स्पष्ट आहे. हा मोठा हेलकावा 
त्या काळी बसला, म्हणून ह्या दोन टोकाांत ताजवा कसा गुांगत-आांदोळत होता, ते पाहणे ताांवत्रकदृष्या 
मनोरांजक आहे. 
 
एका आववष्कारपद्धतीच्या स्वरूपािे वणथन असे कवरता येईल : श्रेष्ठ प्रतीिे ताांवत्रक कौशल्य, सवथ बारीक 
तपवशलाने भारलेले, स्पष्ट रेखीव आवण ठसठशीत वित्रणािी परांपरा व पृष्ठभागािी बुनाई प्रकट करणारी 
प्रकाशयोजना इत्यादी कलागुणाांनी समृद्ध असलेली ती वास्तववादी आववष्कारपद्धती. दुसऱ्या 
आववष्कारपद्धतीच्या कलाकृतीिे स्वरूप एखाद्या ‘रोमवँटक’ – भावरम्य – वित्रकृतीप्रमाणे भासत असे. ह्यात 
अद भतुरम्यता, स्वैर कल्पनाववलास, झावळे अर्ात अस्पष्ट काव्यमय वित्रण व मोजका वनवडक तपशील 
आवण त्यामुळे कलाकृती ववस्तृतपणाने व्यापलेली इत्यादी कलागुणाांिा अांतभाव प्रामुख्याने केलेला असे. 
व्यस्क्तवित्र असो, वा वनसगथवित्र असो, त्यािी श्रेष्ठता ते वकती झावळे आहे, ह्यावर अवलां बून असे. ‘अखांवडत 
परी झावळें ’ असे कलाकृतीच्या स्वरूपािे वणथन कवरता येईल. वनराशामय वातावरण वनमाण करणारी, 
काळ्या कोवकळेसारखी कृष्णच्छटाांिी अर्वा साांजळलेल्या प्रकाशच्छटाांिी योजना आवण लोकरीसारखा 
भासणारा मुलायम, लवलवीत पृष्ठभाग, वित्रण ताांवत्रकदृष्या काहीसे कमी प्रतीिे व वित्रातील कलावस्तू 
एकाि पातळीवर असल्यािा आभास हे ह्या दुसऱ्या आववष्कारपद्धतीच्या प्रकाशवित्रणातील कलागुण 
वशरोभतू मावनले जात. लाांबरुद पन्ह्यािी पैसावलेली भव्य वनसगथविते्र आता ववहवाटीतून अतएव बाद झाली 
होती. त्याांिी सद्दी सांपून वनसगािे वनरीक्षण आता अगदी जवळून होऊ लागले. कलाकृतीत वृक्षािी एकुलती-
एक डौलदार फाांदी लयबद्ध आकार घेते चकवा केवळ दोन-तीन पाने व त्याांवरील दांवचबदूांिे तेजस्वी डोळे 
नव्या दृवष्टकोणातून, नव्या प्रकाशयोजनेतून आपल्या डोळ्याांला येऊन वभडतात. व्यस्क्तवित्रदेखील 
व्यक्तीला कातरते घेतले जाऊ लागले. वित्रण फक्त डोळ्याांिे केलेले असले, तरी डोळ्याांत तरळणाऱ्या 
भावनाांनी त्या कलाकृतीमधील व्यक्तीिी सांपूणथ कल्पना येई, आवण वित्रववषय पा्थभमीपासून अलग 
झाल्याने त्याला नवीन सौंदयथ प्राप्त होई. आवण ती सौंदयानुभती स्पशथसांवदेनाांनी व्याप्त असे. 
 
गगन गजभवून टाकणाऱ्या जागरतक शैलीची घोियात्रा 
 
माध्यमाच्या ताांवत्रक वैवशष्यामुळे आववष्कारपद्धतीत तर फरक पडतोि, पण तसाि फरक देशपरत्वहेी 
पडतो. वरील अमेवरकन प्रकाशवित्रकाराांवशवाय विटन, रान्स, जमथनी, स्कँवडनेस्व्हया आवण स्स्वत्झलिंड ह्या 
देशाांतील प्रकाशवित्रकाराांनी आपल्या कलाकृतींमधून असे दाखवनू वदले की, कलाकृतींिी तोलदारी 
करण्यािी जुनी वजनेमापे व जुने काष्ठदांड ही दोन्ही आता सवथस्वी कुिकामािी ठरली आहेत. प्रकाशवित्रकार 
सभोवतालच्या वास्तवतेमधील सत्य, वशव आवण सुांदर ह्याांिा पाठलाग करून ते नवीन स्वरूपात आपल्या 
कलाकृतींमधून सादर करीत आहेत; प्रत्यक्षातील सत्यावर सौंदयािा शृांगारसाज िढववला जात आहे. 
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प्रकाशवित्रणकलेत जागवतक शलैी वनमाण झाली पावहजे, असा एक घोष उठववला जातो. प्रकाशवित्रण 
टोवकयोत घेतलेले असो, रान्स, इटली, इांग्लां ड, अमेवरका अशा कोणत्याही देशात घेतलेले असो, त्यात 
आववष्कारदृष्या तफावत नसावी. पण एकाि शलैीिा अांमल जगातील कोणत्याही देशातील कलाकृतीवर 
िालावा, ही कल्पना भ्रममूलक आहे. कारण कलाकार हा सभोवतालच्या पवरस्स्र्तीशी जखडबांद झालेला 
असतो. त्या पवरस्स्र्तीबरोबरि कलाकारािे रवसक मन खेळत राहते. प्रत्येक देशातील लोकाांिी वविार-
पद्धती आवण मनःवपण्डािी प्रकृती स्वतांत्र असते, त्याांच्या पीवठका आवण परांपरा स्वतांत्र असतात. प्रत्येक 
देशािी हवा वनराळी, राहणी वनराळी, सांस्कृती वगेळी व आिारसांवहता वगेळी; म्हणून आववष्कारशलैीही 
वगेळीि असली पावहजे. 
 
माझी जमीन, माझी स्वप्ने, माझी सृिी 
 
ज्या काळात आवण ज्या भमूीत कलाकृती जन्म घेते, तेर्ील हवापाण्यािा गुण कलाकृतीला लागनू 
सभोवतालच्या पवरस्स्र्तीिे लेणे बेमालूमपणे कलाकृतीवर िढते. राष्राच्या मनािी, बुद्धीिी आवण कतृथत्वािी 
लाांबीरुां दी, उांिीजाडी कलाकृतीच्या मापाने वबनिकू मापता येते. समाजािी स्स्र्तीगती तत्कालीन 
कलाकृतींवरून अजमाववता येते. इतकेि काय, पण कलाकृतीमध्ये असलेल्या कलावस्तूदेखील त्या 
काळच्या सांस्कृतीिी ओळख करून देण्यास मदत कवरतात. ज्या देशात कलाकृती जन्म घेते, तेरे्ि 
आसपासिी दौलत कलाकाराला विेावी लागते. तेरे्ि कलाकार आपले गुप्त कलासांकेत वनवडतो व 
प्रतीकाांिी वनवड कवरतो. रक्तामासातून, मातीधोंड्ाांतूनि कलाकृती वनमाण होतात. कलाकृतीिा दजा 
भला असो, की बुरा असो, तीत राष्रीय प्रकृती वदसलीि पावहजे. आज ताांवत्रक सुधारणा आवण तांत्रािा 
बवडवार जगभर वाढल्यामुळे प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या तोंडवळ्यात साम्य आले आहे. बाह्याांगातील कृवत्रम 
सौंदयामुळे चकवा वृत्तपत्राांत छापण्याच्या एकाि हेतूमुळे तयार केलेल्या कलाकृती वनरवनराळ्या देशाांतील 
असल्या, तरी एकसारख्या वाटतात; आवण त्यामुळे असे वाटू लागते की, सवथ देशाांतील प्रकाशविते्र एकाि 
शलैीत वदसावीत. पण प्रत्येक देशातील कलाकाराच्या मनािी मशागत वगेळ्या तऱ्हेने झालेली असते, 
रुविसांक्रमण वनराळ्या पद्धतीने होते, आवण कलाकाराच्या अांतरांगािा ठसा कलाकृतींत उमटल्यामुळे 
कलाकृती वभन्न वदसतात. सभोवतालिी पवरस्स्र्ती कलाकाराच्या व्यस्क्तत्वाबरोबर कलाकृतीच्या सांगतीत 
हट्टाने राहते, आवण कलाकृतीत राष्रीय प्रकृती हटकून व्यक्त होते. 
 
स्व्हक्टोवरया राणीच्या काळात अप्रवतवष्ठत मावनल्या गेलेल्या कलाकृतींच्या भोवतीिा कोंड्ािा गुांडाळा त्या 
कलाकृतींच्या प्रदशथनाने आज झाडून दूर झाला आहे. म्हणूनि म्हणतात की, कलेच्या बाबतीत काळािी 
मोजदाद करावयािी नसते. कलावनर्ममतीच्या मागे अन्य हेतू नसल्याने, एकाि उदे्दशाने, म्हणजे केवळ 
आववष्कारािी भकू भागववण्याकवरताि कलाकार त्यात गुांग झाले होते. त्या काळािी काव्यमय व अद भतुरम्य 
दृष्टी, गोष्टी साांगण्यािी लालसा, सावहत्यािी आवड व वनसगथपे्रम त्याांत स्पष्ट वदसते. फेण्टनच्या 
प्रकाशवित्राांतूनि वास्तव गोष्टी नटवनू, सजवनू, खुलवनू साांगण्यािी वृत्ती तर इतकी प्रभावी वदसते, की 
त्याच्या स्वरूपसुांदर कलाकृती ह्या दृष्टीने आदशथ मावनल्या जातात. 
 
माध्यमातील गुणाचें संकीतभन 
 
वद्वरुक्ती केल्यािा दोष पत्करूनही पुन्हा एकदा साांगावसेे वाटते की, कलामाध्यमािे वैवशष्यपूणथ गुण हाही 
कलाकृतीिा एक अववभाज्य घटक समजला जातो. तसूतसूने बदलत जाणाऱ्या कोवळ्या व लुसलुशीत 



 

 

अनुक्रम 

शुभ्रश्यामल अधथच्छटाांिे तपशीलवार मुलायम मुद्रण हे तर प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिे प्रवतष्ठान आहे. 
छायाप्रकाशाच्या अधथच्छटाांिी सुकुमारता वा शाहळ्यातील मलयीिे गौल्य आवण तपवशलातील लावण्यािे 
वैभव ह्या दोन महान गुणाांिी प्रशांसा प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून केली जाते. म्हणौवन प्रवक्रयेला आदरणीय अशा 
गुणाांिा साटोवा कलाकृतीत करणे कलाकाराच्या दृष्टीने वनश्चये करणीय ठरते. अनुभव आवण जाणीव ह्याांच्या 
सांयोजनेने, एकवमळणीने कलाकृतीिे स्वरूप तर वनवश्चतपणे बाांवधले जातेि, पण प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेत तांत्र-
योजनासुद्धा त्यात भागीदार असते. सवथ एकाहारी एकत्र नाांदतात. 
 
‘जीवनाच्या प्रगतीबरोबर जर आपल्या कलाकृतीत आधुवनकता येणार नसेल, तर प्रकाशवित्रकाराांनी आपला 
अांधेरकमरा अांधारकोठडीत गाडून टाकावा हे उत्तम!’ १९२३-मध्ये लां डन येरे् भरलेल्या प्रदशथनातील न्यूयॉकथ  
शहरािी ववहांगमदृश्ये पाहून लोक धास्ती खातील, अशी भीती वाटल्यामुळे आस्ल्वन लँग्डन कोबनथ ह्याने 
प्रदशथनाच्या वित्रसूिीला जोडलेल्या प्रस्तावनेत वरील उद्जगार काढले आहेत. परांपरेच्या शृांखलाांना जखडून 
गेलेले व लक्तरे झालेल्या जुन्या िालीरीती रफू करण्याति गकथ  झालेले कलाकार पाहून त्याला ववषाद 
वाटला असावा. परांपरागत लकबींिी दास्यवृत्ती केव्हा नष्ट होणार, ही एकि चिता त्याच्या कलासक्त मनावर 
भारी दडपण टाकीत होती. 
 
म्हैसमोळ आकािाच्या माध्यमातून महनीय कलाकृती 
 
कलाकाराच्या मनोवृत्तींना झेपेल व त्याच्या भावनाववष्काराला सोयीस्करपणे वाट करून देईल, अशाि 
कलामाध्यमाच्या शोधात कलाकार असतो, व कलाकार आपले माध्यम वनववडतो, ते आपल्या मनोवृत्तीिा 
आवगे आवण वतिे स्वरूप ध्यानी घेऊनि. वगेवगेळ्या माध्यमाांतून वनमाण झालेल्या कलाकृतींमधील 
आववष्काराच्या प्रवाहािे वळण वगेळे असते, आववष्कारािा उत्कषथ अनोख्या पद्धतीने होतो. पण अस्सल 
कलाकृतीमधून आववष्काराच्या ऊमीने तीतील प्रवक्रयेिे गुण झाकोळत नाहीत, असे अनुपरोध साांगता येईल. 
नववनर्ममतािा गुलाम बनलेला मायकेलेन्जेलो एकदा म्हणाला, ‘राफाएलला खुशाल विते्र रांगव ूद्या. माझा 
व्यस्क्तगत आववष्कार वशल्पाकृतींमधूनि होईल.’ 
 
जन्मापासून ‘पायगुणी ठरलेला वपटुकला लायका’ दृवष्टपर्ात आला, तरी आकाराने वाड असलेल्या 
माध्यमािा वापर करणारे प्रकाशवित्रकार अनेक होते. त्याांबद्दल र्ोडेसे वजद्दीने वलहाव ेलागेल. वशवधनुष्य 
पेलणारे हे ‘राम’ बहुताांशी अमेवरकन होते. आल् रेड स्टीग् वलट््, पाउल स्रॅड, एडवडथ वसे्ट्न, एडवडथ 
स्टाइशने, हाइनऽ आवण आतजे हे आधुवनक प्रकाशवित्रणके्षत्रातील मुजऱ्यािे मानकरी आहेत. ह्या सवांच्या 
वशकां दर ठरलेल्या कलाकृती बव्हांशी हाडापेराांनी िाांगल्या र्ोराड आकाराच्या माध्यमातूनि वनमाण झाल्या 
असून त्याांनी कल्पनातीत उांिी गाठली आहे. 
 
एका संभाव्य अनुबोधपटाचे बीज 
 
र्ोडे ववषयाांतर करून वलवहतो : ज्याांच्या पराक्रमी कतथबगारीने प्रकाशवित्रणके्षत्रािा ववस्तार ववशाल होत 
गेला, ह्या नव्या प्रवक्रयेशी वनकराने झुांज देऊन ज्याांनी आपल्या कलाकृतींनी प्रकाशवित्रणवीर्ी रम्यतर करून 
वतला आजिे वैभव प्राप्त करून वदले, आवण ज्याांच्या कतथबगारीिी झेप आजच्या ववस्ताराला कारण झाली, 
त्या पुरुषचसहाांिे दशथन घडावे, असे वाटणे उघड आहे. वास्तवािे नायपूणथ दशथन ज्यात सहजरीत्या अगदी 
बालबोध पद्धतीने घडववले आहे, ज्यात वास्तव सत्यािा काव्यगौरव आहे, असा प्रकाशवित्रकाराांच्या 
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जीवनावरील एखादा अनुबोधपट पहावा, मनात त्याांिे स्मरण कराव ेआवण ते कलाकार आपल्या दृष्टीला 
पडावते असे का वाटू नये? कतथबगारीने मोठे असले, तरी ते आपले समव्यवसायी आहेत. प्रकाशवित्रण-
के्षत्रात अलौवकक कायथ केल्यामुळे त्याांना देवपण प्राप्त झालेले आहे. ह्या एकाि भावनेमुळे म्हणा, अर्वा 
लागतेपणामुळे म्हणा, आपली ऐवतहावसक रवसकता जागृत होऊन आपले मन मागे खेिले गेले, तर नवल 
नाही. ह्या घटनाांच्या मागील सौरस्य कोणीतरी रवसकाने रुपेरी पडद्यावर उलगडून दाखवावयास हव ेआहे. 
कें द्रशासनाने हे कराव.े 
 
हा आल  फे्रड स्टीगरलट्झ्– कलात्मक वित्रणास अयोग्य ठरलेल्या मोठ्या आकाराच्या माध्यमासह ‘वफफ्र् 
अॅव्हेन्य’ू रस्त्यावर बफािी जोरदार बरसात िालू असताना वादळी हवते, र्ांडीवाऱ्यात प्रवतकूल पवरस्स्र्तीशी 
दोन हात करून यशस्वी वित्रण करण्यािे आव्हान स्वीकारून तीन-िार तास उभा ठाकलेला हा आल् रेड 
स्टीगवलट््. 
 
आल् रेड स्टीगवलट्् च्या घरी वदवाणखान्यात लावलेल्या आवण युरोप-अमेवरकेत ज्याांिी भलाई गाजली, 
अशा कलाकृती ‘लेटर बॉक्स’, ‘द हॅण्ड ऑफ मिॅ’, ‘चवटर ऑन द वफफ्र् ॲव्हेन्य’ू आवण त्यािे सवांत आवडते 
प्रकाशवित्र ‘द नेट मेंडर’ ह्या सवथ कलाकृती ववस्तावरकेतून मोठ्या आकारात करूनि त्याने आपल्या 
वदवाणखान्यात लाववल्या आहेत. पण ववस्तावरकेच्या मदतीने प्रकाशवित्र मोठे करणे त्याला मुळीि पसांत 
नव्हते. ‘कॅमेरा-नोटस्’ ह्या मावसकातील विते्रसुद्धा मूळ आकारापेक्षा मोठ्या आकारात त्याने कधी छावपली 
नाहीत. हाि त्याच्या स्वभावातील वववक्षप्तपणािा अांश! 
हा एल . डब्ल्य.ू हाईनऽ– अस्मानात मस्तक उांि िढववलेली ही ‘एम्पायर स्टेट वबस्ल्डांग’. एखाद्या अवजड 
तोफेप्रमाणे जड आवण याांवत्रक दृष्टीने रासवट वदसणारे माध्यम, माऱ्याच्या कठीण जागेवर िढताना वदसणारा 
हा एल् . डब्ल्यू. हाईनऽ. आजच्या कलाकाराला वाटेल की, त्याच्या कराांगुलीत गोवधथनपवथत उिलण्यािे 
सामथ्यथ असले पावहजे. कॅमेऱ्याच्या दृष्टीतून तळवटी पाहताना त्यािे काळीज लकलकले असेल, वदठी 
एकटक वनरखून र्कली असेल! तो इतका उांि जाई की, खालून वर पाहताना पे्रक्षकाच्या मनािे आढेि 
मोडून जाई! 
 
हा यजेून आतजे– अांगावर रात्र पसरू लागल्यापासून तोंडास तोंड वदसत नाही अशा काळोखात, वदवस 
तोंड केव्हा दाखववतो त्यािी वाट पाहत एका गल्लीत, लोकाांिी रहदारी सुरू होण्यापूवी, आपल्या माध्यमाच्या 
आडमाप स्वारीजवळ चहमत धरून उभा असलेला हा यूजेन आतजे. 
 
हा पाउल स्रॅड– कारखान्यातील यांत्रसमूहातील िके्र, स्वतः वापरीत असलेल्या अॅकले वित्रपट-
कमेऱ्यातील यांते्र, कातरकामािे िरक-यांत्र, पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहत आलेले लाकडािे ओांडके व 
कोळ्याांिी जाळी ह्याांच्या वनकटच्या दशथनातून सौंदयािा शोध घेत वफरणारा हा पाउल स्ड्रेड ८× १० इांि 
आकारािेि याांवत्रक माध्यम वापरताना वदसेल. 
 
हा एडवडभ वेस्ट्झन्– समुद्रवकनाऱ्याच्या पृष्ठभागातून, वालुकामय प्रदेशाांतील वाळूच्या टेकड्ाांच्या अर्वा 
खडकाांच्या बाांधणीतून सौंदयािे कडपे गोळा करणारा हा जोहरी. हाही मोठ्या माध्यमािाि भार वाहत आहे. 
तरी कलाकृतीत जगावगेळे ‘काहीतरी’ घडते. 
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हा िॉबटभ मॅकफसभन्– अगडबांब माध्यम वापरणारा. ह्याने व्हॅवटकन येर्ील कलासांग्रहालयातील जवळजवळ 
३००–४०० महत्त्वाच्या वशल्पाकृतींिी प्रकाशविते्र घेतली. १८६३-मध्ये त्याने वलवहलेल्या मागथदर्मशकेतला 
पुढील मजकूर वािा : “मी मोठ्या आकाराच्या व्यस्तप्रवतमा घेत असे. त्याांिा आकार १२ इांि × १६ इांि चकवा 
१८ इांि × २२ इांि इतका मोठा असे. िाांगल्या प्रकाशात लाांबदूर असलेल्या वनसगथवित्रणाकवरता 
आववष्करणकाळ अल्पकावलक, म्हणजे पाि वमवनटाांिा असे! वित्रववषय नजीक असेल तर तो १० ते २० 
वमवनटाांइतका आवण कलासांग्रहालयात जेरे् प्रकाश मांद असेल, अशा वठकाणी तर आववष्करणकाळ दीघथ 
मुदतीिा म्हणजे र्ोडे नाही, र्ोडके नाही, दोन तास ते दोन वदवस इतका प्रदीघथ असे.” हे वािले म्हणजे 
मन र्वक्कत होते. िवकत होते. िक्राबते. पण प्रवक्रयेतील हे वास्तव सत्य आपण औदायथवशात मावनले पावहजे. 
 
आरण हा – बोजड आकारािे वित्रण माध्यम वापरणारा कनेवडयन प्रकाशवित्रकार युसुफ काशथ. ह्याने 
घेतलेली सारी व्यस्क्तविते्र फार उांिी तोलािी आहेत. प्रकाशवित्राांतील व्यक्ती आपल्या डोळ्याांपुढे साक्षात 
उभी राहते; आपल्याशी वहतगुज कवरताना मधेि र्ाांबल्यासारखी वदसते. मानवसक िलवबिल िेहऱ्यावर 
स्पष्ट वदसते. कोणतेही व्यस्क्तवित्र घ्या, त्यातून त्या व्यक्तीिी समग्र कहाणी आपणाांस ऐकू येते. त्याच्या 
व्यस्क्तदशथनातून अमूतथ मनोववकार सगुणरूप घेतात. म्हणूनि असे म्हणण्यािा प्रघात रूढ झाला आहे की, 
त्याने घेतलेले व्यस्क्तवित्र म्हणजे त्या व्यक्तीिी सांपूणथ आख्यावयकाि असते. ज्या कुतूहलाने आपण जीवन 
जगतो, त्याि कुतूहलाने आपण ह्या कलाकृतींकडे वळतो. काशथने घेतलेले िर्मिलिे व्यस्क्तवित्र पाहून 
एवलनोर रूझवले्टने उद्जगार काढले की, “आयुष्यात िर्मिलच्या वायाला कधी पराभव आला नाही; काशथने 
केलेला िर्मिलिा हा एकि महान पराभव.” ह्या उद्जगाराांतील रहस्य आकळण्याकवरता त्यामागील पा्थभमूी 
अवश्य कळावयास हवी. 
 
डाव अंगावि आला, डाव कजकला. 
 
िर्मिलिी व्यस्क्तविते्र हजारोंनी आहेत. ह्या सवथ व्यस्क्तवित्राांतून िर्मिल आवण त्यािा वसगार हे दोन 
अववभाज्य असे घटक आहेत. वसगार म्हणजे िर्मिलिा वजव्हाळ्यािा वमत्र. त्या दोघाांिी ताटातूट झालेली 
तुम्हाांला दुसऱ्या कोणत्याही व्यस्क्तवित्रात आढळणार नाही. ह्या महानुभाव युसुफ काशथने मोठ्या वहकमतीने 
ऐन वळेी महानुभाववता क्षणभर बाजूला ठेवनू िर्मिलने ओठाच्या पकडीत घट्ट आवळून धरलेला वसगार हळूि 
काढून घेतला. डाव अांगावर आला. आवण तत्क्षणीि वबलोरी डोळ्यािी उघडझाप केली गेली. डाव चजकला. 
ह्या अकस्ल्पत घटनेिी प्रवतवक्रया तुम्हाांला व्यस्क्तवित्राति पहावी लागेल; ती शब्दाांनी साांगणे मुस्ष्कल आहे. 
‘वसगारववना िर्मिल’ असे काशथने घेतलेले हे व्यस्क्तवित्र एकमेव तर आहेि, वशवाय कलावांत ही पदवी नव्याने 
शोभववणाऱ्या युसुफ काशथला एका रात्रीत कीर्मतवशखरावर नेणारे हे व्यस्क्तवित्र त्यािे ताांवत्रक कसब आवण 
अजब कल्पनािातुयथ ह्याांिीही साक्ष देणारे आहे. येरे् कलेला खरे र्ोरपण येते. 
 
‘हृदयींचें स्वरूप कबबलें  साकाि’ 
 
युसुफ काशथिे नागरपण कशात आहे? तो इतराांच्याहून कसा शांकेरवहत आगळा आहे? युसुफ काशथिे स्पृहणीय 
यश वित्रातील व्यक्तीिी आपल्या मनावर वकती पकड बसते, ह्यावरि अवलां बून राहते. कस्ल्पताशी सांवाद 
साधीत असतानादेखील काशथ सत्यािी कास सोडीत नाही. आदशथ कल्पनावित्र डोळ्याांपुढे उभे कवरताना 
समोरील व्यक्तीच्या अांतरीिा रांग व स्वतःिे सांपन्न व्यस्क्तत्व तो कलाकृतीत ढाळतो, व ह्या वमश्र प्रयोगातून 
एक सुांदर रूपडे साकार करतो. ‘हृदयींिें स्वरूप चबबलें  साकार’ अशी शब्दसांहती बेमालूम लागू पडेल, 



 

 

अनुक्रम 

अशीि त्यािी व्यस्क्तविते्र आहेत. लॉडथ बीव्हरबुक स्वतःि कबुली देतो की, ‘बीव्हरिुकला अमर करून 
स्वतःिेही नाव काशथने अमर केले आहे.’ आपल्या स्वतःच्या व्यस्क्तत्वािी दौलत आपल्या प्रत्येक 
व्यस्क्तवित्रात दो हाताांनी िौफेर उधळणारा आवण व्यक्तींच्यासाठी जीवन जगणारा दुसरा वविक्षण कलाकार 
तुम्हाांला अन्यत्र कोठे सापडणार नाही. 
 
१०० पौंड वजनािा खटारा वाहून वफनलां ड येरे् घेतलेल्या, सांगीतरिनाकार वसबवेलअस ह्याच्या 
व्यस्क्तवित्रात त्यािे डोळे वमटलेले आहेत, आवण तरीही ते व्यस्क्तवित्र असामान्य आहे. व्यस्क्तवित्र व 
‘वमटलेले डोळे’ ही कल्पनाि नवलाईिी नाही का? हे व्यस्क्तवित्र पावहल्यानांतर काशथच्या सांदभात असाही 
वविार मनात येतो की, वित्रातील व्यक्तींच्या मोठेपणातून तर काशथच्या प्रवतमेने स्फूती घेतली नसेल? 
 
आांतरराष्रीय कीतीिे पुढारी, जगातील श्रेष्ठ व्यक्ती, देशभक्त, सरसेनापती, वित्रकार, शास्त्रज्ञ, राजदूत, 
हॉवलवुडमधील वित्रपटनायक आवण नावयका ह्याांच्या कलात्मक व्यस्क्तवित्राांमुळे काशथने वमळववलेले यश 
अमूप आहे. त्याांत त्याने घेतलेल्या व्यस्क्तवित्राांबद्दल ववशषे साांगावयािे झाले, तर असे म्हणता येईल की, 
त्याच्या व्यस्क्तवित्राांतील आववष्कार सरळ, स्पष्ट आवण रेखीव असून त्याांतील वित्ररिना अवभजात पारांपवरक 
वित्राांप्रमाणे शान्त खानदानी आहे; त्याांतील झोकदार प्रासावदक शलैी खास काशथिी आहे. त्यािी व्यस्क्तविते्र 
म्हणजे अवभजात कलागुणाांिे माहेरघर आहे. ऐ्यािे शाकुां तल आहे. वव्कम्यािी आढ्यता जाणवावी, 
अशाि त्याच्या कलाकृती आहेत. मोठ्या आकारािे माध्यम, जरुरीप्रमाणे सहज हलववता येण्यासारखे 
ववजेच्या वदव्यािे सावहत्य, व्यक्तीच्या स्वभावदशथनाला पोषक अशी त्या व्यक्तीिी नेहमीिी स्वाभाववक 
पा्थभमूी, अनुकूल छायाप्रकाश, व्यक्तीच्या अांतःकरणातील भाव व्यक्त करणारी त्याच्या हाताांिी योजना 
आवण शरीरािा डौल योग्य क्षणाला वटपण्यािी ती आढ्यता शब्दातीत आहे. एडवडथ स्टाइशने, व्यांग्यवित्रकार 
लो, बनाडथ शॉ आवण ववन्स्टन िर्मिल ही काशथच्या व्यस्क्तत्वािा स्पष्ट ठसा उमटलेला आवण त्याला अक्षय 
कीती वमळवनू वदलेली व्यस्क्तविते्र आहेत. कोणतेही कलामाध्यम असो, त्यातून कलाकारािे व्यस्क्तत्व प्रकट 
झाले पावहजे, हा त्याच्या कलातत्त्वािा वनकोप सांदेश घरोघर पोहोिला पावहजे. 
 
हा सुवासाचा वणवा, की पेटरवलेल्या ित्नाचंी झंुबिे? 
 
मराठी सारस्वतात विरांतन स्वरूपात वटकून रावहलेली पढुील स्वभावविते्र वािा. कोरीव शब्दाांत काढलेली 
ही रेखीव, बहुरांगी, बहुसाळ व्यस्क्तविते्र वजवांत होऊन तुमच्या मनािी सप्पवदशी पकड घेतील. ‘सुशीलेिा 
देव’मधील वामनरावाांिी सुशीला, ‘दौलत’मधील अप्पाांिी अकस्ल्पता, ‘वहरव्या िाफ्याां’तील भाऊां िी सुलभा, 
‘ िांदनवाडी’तील भाऊसाहेब माडखोलकराांिी िांदन, ‘मृण्मयी’मधील गोनींिी मनू, र. वा. वदघे ह्याांच्या 
‘पाणकळेतील लाडी व ‘वादळा’तील ‘जैता’, महादेवशास्त्र्याांिी यशोदा व वैशाख-वणव्यातील सांजा, 
व्यांकटेश माडगूळकराांिी ‘वांिा’, श्री. ना. पेंडसे ह्याांिा ‘गारांबीिा बापू’, ‘स्वयांवर’मधील खावडलकराांिी 
‘रुस्क्मणी’ – ही सवथ स्वभावविते्र रेखीव वणथनामुळे आपल्यापुढे ठायीि उभी राहतात, डोळ्याांपढूुन हलत 
नाहीत, मग ववसरालि कसे? ज्या वळेी व्यस्क्तत्वािा सुगांधी दया दरवळतो, व्यस्क्तत्वाच्या तेजािा वणवा 
पेट घेतो, त्याि वळेी कलाकृती कठोर सत्त्वपरीके्षतून उत्तीणथ होतात. सतीच्या तेजाने कलाकृती झळाळतात. 
सुगीिी प्रसन्नता आसावते. त्याि वळेी त्याांना श्रेष्ठत्वािा दजा वमळतो. कलाकृतीत व्यस्क्तत्वाच्या झुांजाटािी 
रागदारी अखांड िालू राहते. हा मनोज्ञ अनुभव शब्दाांवकत कसा करावा, ह्याववषयी कलाकारािे धाांडोळणे 
िालूि असते. न कळे, हा अमूतथ अनुभव मूर्मतमांत पढेु उभा कवरता येत नाही. ही नामाांवकतपणास िढलेली 
स्वभावविते्र मात्र प्रदीघथ काळ मनात घोटाळत राहतात, वािकाांिे मन चजकतात. 



 

 

अनुक्रम 

 
आल्रेड स्टीगवलट््, लुईस हाइनऽ, युजेन आतजे, पाउल स्रॅड, एटवडथ वसे्ट्न व युसुफ काशथ ह्या 
प्रकाशवित्रकाराांनी मोठ्या आकारािे माध्यम वापरून स्वतःच्या र्ोरवीस साजण्याजोगी कामवगरी केली. पण 
ह्या मोठ्या आकाराच्या माध्यमाच्या तांत्रािी पठडी ह्या प्रकाशवित्रकाराांना मान्य होती, ह्यािे कारण अर्वा 
तीतील उणे-दुणे पाहण्यापूवी कला व कलाकृतीिा आकार ह्याांिा सांबांध काय आहे, ते पाहू. 
 
कलाकृतींचा ठाणमाडं 
 
इ. स. १८५२-मध्ये भरलेल्या सोसायटी ऑफ आटथच्या प्रदशथनात ८ फूट लाांबीिा कायरो येर्ील देखावा 
पाहून पे्रक्षक ववस्मयािे डोही बुडाले. त्यानांतर बादशहा पािव े जॉजथ ह्याांच्या ५०-व्या वाढवदवसाच्या 
उत्सवावनवमत्त १९३५-मध्ये कोडॅक कां पनीने बादशहा व त्याांच्या पत्नी ह्या दोघाांिी भली मोठी व्यस्क्तविते्र, 
मानवाच्या वास्तव आकारापेक्षा सातपट मोठ्या आकारािी, म्हणजे १६ʺx ३६ʺ आकारािी तयार केली होती. 
१९६०-मध्ये व्हाइट िॅपेल आटथ गलॅरीत इडा कार ह्याच्या व्यस्क्तवित्राांिे प्रदशथन भरले. ‘वभवत्त-वित्राांिा’ भव्य 
आकार घेतलेल्या कलाकृतींनी नवल वतथववले; व आकारातील अद भतु वनरखोन पे्रक्षकाांच्या मुखी आनांद 
मावनेा झाला. ते वित्तात िमत्कार मानून उद्जगारले, ‘हीि खरी कला’. मानसशास्त्राच्या दृष्टीने अशा 
आकारातील कलाकृतींिा पवरणाम अनुकूल होत असला, तरी इमसथनने साफ साांवगतले आहे की, “अवभजात 
कलाकृतींमधून अपेवक्षत असलेल्या कलागुणाांिा आवण कलाकृतींच्या मोठ्या आकारािा रवतमात्र सांबांध 
नाही!” 
 
इवल्याशा कलाकृतीत इवलीशी भाववृत्ती असली, तरीदेखील वकतीतरी कस्तुरीिा सुगांध तीत कोंडून 
रावहलेला असतो. कलाकृतीिा इवलासा इतमाम पावहलात, तरी त्यािा डौल आकषथक असतो, आवण 
शलैीिा तरीका तारीफदार. कलाकृतीिा आकार हा मानववनर्ममत आहे आवण वतच्या लाांबीरुां दीिे प्रमाण 
बव्हांशी आडमापि असते. िौरस नसते. 
 
माध्यमाचंी भागंािवाडी : बंदिी माल 
 
लढाई सांपली आवण एक ववशषे ठळकपणे ध्यानी आला. तो म्हणजे प्रकाशवित्रकाराांिा मोठ्या आकाराच्या 
माध्यमाववषयीिा लाहो उतारास लागला, असे आढळून आले. कलाकाराच्या मनािा हा झुकता कल पाहून 
पूवीप्रमाणेि लाकडी व वपतळी िमकदार पट्याांिा बनववलेला, ५ इांि × ४ इांि आकारािी व्यस्तप्रवतमा 
घेणारा कॅमेरा कारखानदाराांनी तयार केला. हा मायक्रो-वप्रवसजन प्रॉडक्ट, औद्योवगक व 
इमारतबाांधकामाच्या के्षत्रात वित्रण करणाऱ्या कलाकाराांना फार यीिा वाटला. ह्याच्या पाठोपाठ अशाि 
बाांधणीिा पण िटकन लक्ष्यात भरणारा व एका रुळावर सरकणारा ‘वसनाट’ बाजारात आला. 
 



 

 

अनुक्रम 

 
ऊन रक्ताने अनुभववलेल्या व जीवघेण्या िणाांची नेमकी, मुहूतृ साधून पारध करता येऊ लागली, ती 
रोलीफ्लेक्समुळेच. 

 
याांवत्रक प्रगती नदीलोटासारखी आली. आभाळातील चाांदण्या हाताने तोडता येतील इतक्या त्या 
कलाकाराला नजीक वाटल्या. 

१९२५-च्या सुमारास ३५ वमवलमीटर आकारािी सूक्ष्माकारी व्यस्तप्रवतमा घेणारा लायका आला, कॉण्टक्स 
आला व मागोमाग जुळे वबलोरी डोळे बसववलेला आवण प्रकाशप्रवतमा पवरवर्मतत करणारा रोलीफ्लेक्स १९२७-
च्या सुमारास आला. हरहमेशा सुधारणा होत गेल्या. पॉल रुडॉल्फ ह्याने त्साइस इकॉन कां पनीकवरता तयार 
केलेला जगप्रवसद्ध ‘टेसर’ छापािा वबलोरी डोळा आला. वबलोरी म्हणजे उच्च दज्यािी सांगीन काि, तीपासून 
बनववलेला तो वबलोरी डोळा. अशा उच्च दज्यािा कािेपासून बनववलेला एक बाांगडीिा ववशषे प्रकार पूवी 
पुण्याच्या तुळसीबागेत वमळत असे. तो वबल्वरी बाांगडी म्हणूनि अवगत होता. अांतरीिा नेमका वधे घेण्यािी 
सोय असलेला सुपर आयकोण्टा १९४०-च्या सुमारास आला. ववसाव्या शतकाच्या पािव्या-सहाव्या दशकात, 
यावशका इलेक्रा ३५, प्रॅस्क्टका सुपर टी. एल. वनकोरमटॅ वलनॉफ, लायका फ्लेक्स, कॅनन फ्लेक्स, 
ऑवलम्पस, हॅझल ब्लाड, असाही पेण्टॅक्स, मावमया, वनकन, कॅनन एफ-वन, टेवल-रोलीफ्लेक्स, 
कॉण्टरेक्स, वमनोल्टा एस. आर.-१ ह्याांसारख्या अत्याधुवनक आवण स्वयांिवलत ‘बदरी’ मालािी भव्य आरास 
प्रकाशवित्रकाराांच्या सामने माांडली गेली. घोडेस्वाराांनी पायदळास तुच्छ लेखाव ेह्या खाक्याति विमण्या 
माध्यमािी ववहवाट करणारे कलाकार मोठ्या आकाराच्या माध्यमास, ‘कोण वजन्नस?’ असे म्हणून तुच्छ लेखू 
लागले. 
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प्रकाशवचत्रकाराांच्या कायृविवतजाचे वतृुळ उघडले, ते अवमतपटींनी उघडले. 

 
वचमण्या माध्यमातून वदसेवदस ववशाल व उदाि असे जीवन दशनं घडू लागले. 

 

 
कलाकाराच्या मनातील वादळी हवा कलाकृतीत खेळू लागली. 
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कलाकृती लहान आकारातून वनमाण झाल्या तरी वयत्क्तत्वाने प्रौढ बनल्या. 

 
सौंदयाची चटक मानवी मनाला असते, ती जागतृ केली ह्या छोट्या माध्यमाने. 

 
कलाकाराांच्या वदमतीला अनेक याांवत्रक व प्रकाशीय सुववधा सज्ज झाल्या. 
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वस्तुवनष्ठ कलाकृती वनमाण होतात, ही रवसकाांची मुांक कायमची बांद पडली. 

 
अकत्ल्पतपणे प्रस्फुवरत झालेल्या प्रवतभेचा उन्माद आता प्रकाशवचत्रणाच्या वाटेवर राबववता येऊ 

लागला, ‘बेधडक’ मनाचे वचत्रण होऊ लागले. 

 
भावनाांच्या उांच लाटाांना पडलेली बांवदस्त लक्ष्मणरेषा कायमची दूर झाली. 
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गवहऱ्या-गवहऱ्या रांगच्छटा गुलालबुक्क्याप्रमाणे उधळीत कलाकृती नजरा वदपव ू लागल्या. भईुनळे 
पेटल्यागत डोळ्याांपढेु अवकाशात रांग तरांगू लागले. 

 

 
माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्याची सांगीन आता वयक्तीच्या अांतःकरणात घुसते. 

 
कालाच्या ताटाप्रमाणे रनस्तेज दृिी तेजोमय झाली. 
 
प्रकाशवित्रण ताांवत्रकदृष्या उत्कृष्ट होण्याकवरता लागणाऱ्या सवथ सोयी उपलब्ध झाल्या. वबलोरी डोळ्यािी 
दृष्टी तेजोमय झाली. आवण आजच्या वबलोरी डोळ्यािी प्रखरता तर इतकी वाढली आहे की, ती कशी भासावी 
तर केवळ कल्पाांतीिा आवदत्य! प्रकाशवित्रीय कािाांिे सुग्रावहत्व ४-५ पटींनी वाढले. सुग्रावहत्वािे १०० हे 
पवरमाण अर्वा एकक मानले, तर प्रकाशवित्रीय कािेिे सुग्रावहत्व आता ५०० एकके म्हणजे पािपट इतके 
वाढले. ह्याबरोबरि कलाकाराच्या वदमतीला अनेक आधुवनक साधने आली. मगॅ्नेवशयमिी तार चकवा 
अल्युवमवनयमिा पत्रा जाळून त्याच्या प्रकाशात पूवी विते्र घेतली जात. ववदु्यत्-स्फुचलगकणीच्या कणाच्या 
मदतीने फॉक्स टालबट ह्याने घेतलेले लां डन टाइम्सच्या फडफडत्या पानाांिे प्रकाशवित्र प्रवसद्ध आहे. ती 
पद्धत मागे पडून १९३०-च्या सुमारास प्रकाशवित्रकार क्षणदीपाच्या प्रकाशात माध्यमािा डोळा उघडा ठेवनू 
विते्र घेऊ लागले. १९३६-च्या सुमारास कॅमेऱ्यािे क्षणदीपाशी सांकलन करण्यािी सोय झाली त्यामुळे वबलोरी 
डोळ्यािी उघडझाप होण्याच्या क्षणीि वित्रववषयावर क्षणदीपािा झोत पडून वित्र घेतले जाण्यािी सोय 
झाली. छोटुले माध्यम आवण इलेक्रॉनी प्रके्षपी ह्यामुळे नववनर्ममतीिे एक नव ेसाधन प्रकाशवित्रकाराच्या हाती 
आले. वनस्तेज प्रकाशातही वित्रण करणे आता शक्य झाले. याांवत्रक सुववधाांनी कलाकाराांना वदलासा वदला. 
कलाकृतीमध्ये खेळकरपणा आला, घरगुतीपणा आला; बाल्यातला लवडवाळपणा आला. प्रकाशवित्रणातून 
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वातावित्र घेणाऱ्याांच्या मागातील सवथ नडी दूर झाल्या. राांगोळ्या नाहीत, वाळ्यािे पाणी नाही, अशा 
वववहणीवजा तक्रारी करण्यास जागा रावहली नाही, ह्याववषयी सफाई देता येईल. 
 
छोट्या-मोठ्या माध्यमातील डावे-उजव े
 
छोटेखानी लायका, पण आकारात झोकदारपणा घेऊन आला. ह्यािा अर्थ असा नव्हे की, त्याने जुने 
अस्ताव्यस्त आकारािे माध्यम हुसकून लाववले. ते एकमेकाांना पूरकि ठरले. एक माध्यम दुसऱ्यािे द्रोही 
ठरले नाही. हरएक लहानमोठ्या माध्यमािी कायथकक्षा स्वतांत्र असते. त्यातून वनमाण होणाऱ्या वित्रणािे 
गुणधमथ अलग-अलग असतात. म्हणूनि एक माध्यम दुसऱ्यािी जागा घेऊ शकत नाही. रॉबटथ वॉल्पोलच्या 
शब्दाांत र्ोडा फरक करून म्हणता येईल की, “प्रत्येक माध्यमाला स्वतःिी अशी खास चकमत असते!” 
 
छोटुकल्या लायकात काही वैगुण्ये आहेत. त्याच्या सवथ प्रवक्रया अत्यांत काळजीपूवथक कराव्या लागतात. 
ववस्तावरकेतून वित्र मोठे केले की, बारीकवनरीक तपवशलािा ग्रास होतो आवण व्यस्तप्रवतमेच्या छोया 
आकारात नजरेत न आलेले दोष स्पष्ट वदसतात. छोया दृश्यदर्मशकेतून वदसणारा प्रवतमेिा आकार लहान 
प्रमाणात वदसतो. वित्ररिनेतील अतीसूक्ष्म बारकाव े नीट न्याहवळता येत नाहीत. ह्या छोया आकारािी 
व्यस्तप्रवतमा ववस्तावरकेतून वित्र मोठे करण्याकवरता वापरली, की तीतील मूळिे िाांदीिे कण अवधक रवाळ 
होतात. काही वठकाणी एक गट्टा झाल्यामुळे आकाराने लहानमोठे व वडेेवाकडे होतात; व मूळिा पोत अवधक 
जाडा-भरडा झाल्यामुळे वित्रातील रेखीवपणा बाद होतो. हे दृष्टीला रुित नाही, म्हणून ववकासनसूत्रािी 
खास योजना करावी लागते. ह्याउलट, मोठ्या आकाराच्या व्यस्तप्रवतमेत सववस्तर तपवशलािा दाटवा तर 
असतोि; पण ह्या मोठ्या आकारािे माध्यम वापरताना वित्ररिना करणे सुलभ जाते, व प्रकाशयोजनेिा 
पवरणाम स्पष्ट वदसतो. त्यामुळे नवोवदत कलाकाराला वशक्षण घेण्याच्या दृष्टीने हे मोठे माध्यम वकतीतरी 
पटींनी सोयीिे ठरते. व्यस्तप्रवतमेिा आकार मोठा असल्यामुळे तीतील सदोषता पुनःस्पशथसांस्काराने 
कलाकाराला दूर कवरता येते. आणखी एक फायदा म्हणजे मावसकात छापण्याकवरता लागणाऱ्या मोठ्या 
आकाराच्या रांगीत पारदर्मशका घेता येतात. मला जर कोणी वविावरले की, प्रकाशवित्रण-जीवनाला पुन्हा 
नव्याने सुरुवात केलीत, तर कोणते माध्यम प्रर्म घ्याल? तर प्रश्न पुरा होण्यापूवीि मी उत्तर देईन की, 
“मोठ्या आकाराच्या माध्यमापासूनि सुरुवात करीन. ह्यामुळे वित्ररिनेकडे लक्ष्य अवधक राहते, आवण पढेु 
सूक्ष्माकारी माध्यम वापरू लागल्यावर आपण तांत्राच्या मुठीत सापडत नाही.” प्रकाशवित्रण माध्यमािी 
खरोखुरी खाशी ओळख तुम्हाांला पटवनू घ्यावयािी असेल, तर प्रकाशसांवदेी पायस लावलेल्या कागदावर 
माध्यमाच्या मदतीवशवाय अप्रवतरूप विते्र काढून पहा. प्रकाशवित्रणातील मूळ घटक जो प्रकाश, त्यािी व 
तुमिी घट्ट ओळख होईल. 
 
तरी पण मोठ्या माध्यमाच्या बाबतीत एक मोठी कमतरता असते. ती म्हणजे छोया कॅमेऱ्याप्रमाणे त्यािा 
वबलोरी डोळा प्रकाशप्रवतमा लक्ख दाखववणारा चकवा तेजस्वी नसतो. त्यािी उघडझापही जलद गतीने होत 
नाही. आकाराने माध्यम अवजड आवण डगळ असतेि. त्यामुळे त्यातून गवतमानतेिे वित्रण करणे अर्वा 
आत्मवनष्ठ दृवष्टकोणातून वित्रण करणे गैरसोयीिेि नव्हे, तर अशक्य ठरते. हा झाला ताांवत्रक अडिणींिा 
भाग. ह्या ताांवत्रक वनवबडातून कलाकारािी सुटका कोठली? कलेच्या दृष्टीने वविार करावयािा झाला तर 
प्रवतभाशाली कलाकाराच्या हातात हा ठुमक-ठेंगणा सानुला जीव पडला, तर त्यातून नववनर्ममतीिी शक्यता 
अवधक असते. कारण त्यािे कायथके्षत्र वकतीतरी पटींनी वाढलेले आढळते. कलाकाराला ह्या इतुलाशा 
माध्यमातून सौंदयथपूणथ आकार वनमाण कवरता आले, तर त्याने घेतलेल्या कलाकृतीमधील सांदेश पे्रक्षकाांच्या 
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मनािा ठाव घेईल. वित्रमयादेत कलावस्तूिा आकार मोठा असेल, अर्वा त्या वस्तूिे अगदी हाताच्या 
अांतरावरून वित्रण केलेले असेल, तर शलेका तपशील वविारात घेतला जात असल्यामुळे त्यात तपवशलािी 
धन-दौलत नसली, तरी कलेिी हानी होण्यािा सांभव नसतो. सुरुवातीस ह्या लहान आकाराच्या माध्यमािा 
मवहमा फार होता. पण लवकरि र्ोड्ा मोठ्या आकाराच्या जुळी चभगे असलेल्या रोलीफ्लेक्सने, लायकाने 
गजबजून टावकलेली अनेक दालने काबीज करून कलाकाराांिी नववनर्ममतीिी आस पूणथ केली. मोठेपणही 
वसद्ध केले. 
 
सुगीचे मोती : मोत्याचंी दोन कणसे 
 
माध्यम छोटे असो, वा मोठे असो; कलाकृतीिा आकार लहान असो, वा मोठा असो; कलामाध्यमाांच्या 
टुमदारीिा साांभाळ करण्यािा आवण त्यावर एकतांत्री राज्य करण्यािा अवधकार हा शवेटी कलाकारािाि 
असतो. आँरी कार्मतए िेस्साँ आवण एलन लेव्हीत ह्याांच्या हातात पडल्यावर ह्या छोया माध्यमाने कलाके्षत्रात 
फार भली कामवगरी केली, ह्यािे कारण ह्या माध्यमािा मगदूर त्या कलाकाराांनी पूणथ ओळखला होता हे. 
‘विल्ड्रन प्लेइांग इन रुइन््’ हे आँरी कार्मतए िेस्साँ ह्यािे व दुसरे न्यूयाकथ मधील रस्त्यािे एक लेव्हीत वहने 
घेतलेले, ही दोन प्रकाशविते्र अवश्य पहा. माध्यमाच्या दृश्यदर्मशकेतून वदसणाऱ्या आवण क्षणाक्षणाला बदलत 
जाणाऱ्या आकाराांतून अिूकपणे अलग केलेले दोन ‘सुगीिे मोती’ अर्वा ‘मोत्याांिी दोन कणसे’, असेि वरील 
दोन कलाकृतींिे गुणगान होऊन त्याांवर रवसकाांिी मांजुरी पडते. येरे् रिनेिा तोल साांभाळण्याकवरता आधार 
चकवा वटकण लावण्यास वळे नसतो. सवथ घडते ते वनवमषाधात. कोणताही प्रसांग असो, हे धुरांधर कलाकार 
तो आपल्या पढेु मुण्डा उभा करीत नाहीत; त्याांनी िढववलेल्या कलात्मक वषेात उभा कवरतात आवण त्या 
प्रसांगािे भावदशथन आपणाांस घडते. बरवांट व तैसेवि िोखट! 
 
‘फुताग्रफि’– 
कालचा व आजचा : जुना व नवा 
 
सांवादी व ववसांवादी अशा प्रकारिे ववववध गुण असलेल्या वभन्न प्रकृतींच्या प्रकाशसांवदेी केलेल्या कािाांिी आवण 
प्रकाशवित्र-छपाईच्या कागदाांिी सैवनकाांच्या सांिलनासारखी भलीमोठी फैर आज तुमच्या डोळ्याांपढूुन 
‘वबनबादल’ वबजलीसारखी लखलखत जाईल. 
 
श्रीकृष्णाने गुरुपत्नीिा मेलेला मुलगा वजवांत करून दाखववला, तसा काही िमत्कार होऊन जर बाबा 
पदमनजीच्या काळातील, म्हणजे १८३१–१९०६ ह्या काळातील, एखादा ‘फुताग्रफर’ आज जागा झाला, तर 
त्यािी वदठी वदपून जाईल. प्रकाशवित्रणातील हे स्स्र्त्यांतर म्हणा, मन्वांतर म्हणा, त्याला खरेि वाटणार 
नाही. आवण इवतहासजमा झालेला पढुील तपशील जर आजच्या अत्याधुवनक प्रकाशवित्रकाराच्या 
अवलोकनात आला, तर तोही त्याच्या परी असाि वदङ मूढ होईल ह्यात काय शांका? आवण िमत्काराांिी ही 
मोटली तर कधी सुटणारी नसते! प्रकाशवित्रण-माध्यम हातात धरण्याइतक्या लहान आकारािे झाले व 
त्याला कागदािा भाता बसववण्यात आला, ह्या लहानसहान गोष्टी म्हणजेदेखील सुधारणेिे एक महान 
प्रसादविन्ह मावनले गेले. लाकडािे माध्यम, त्याला कागदािा भाता व प्रकाशवित्रणािी सांस्कावरत काि 
बसववण्याकवरता पुट्ठ्यासारख्या जाड कागदािी िापट आकारािी पेटी. सारे हलके-फुलके. पक्ष्याांिे 
वित्रण करणारा सुग्रण प्रकाशवित्रकार ह्यािे माध्यमही वरील वणथनाशी वकती पूणथ जुळणारे होते. 
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प्रारांभी जलद गतीच्या वस्तूिे वित्रण करण्याकवरता सूक्ष्म आकारािे वछद्र असलेली लाकडी पट्टी वबलोरी 
डोळ्यावरून खेिली जाई. वबलोरी डोळ्यावरून ओघळणाऱ्या ह्या लाकडी पट्टीच्या झडपेिे रूपाांतर गुांडाळत 
जाणाऱ्या सरकपडद्यात झाले. नावभपातळीवरून सरकणारा हा पडदा ओढला जाण्याकवरता त्याला आठश े
पौंड वजनािे ओझे बाांधले जाई! छातीठोक असे साांवगतले जाते की, अशा वरतीने बांदूकीतून सुटणारी 
गोळीदेखील विवत्रत करणे शक्य झाले. सारेि महान आश्चयथ! 
 
प्रकाशवित्रकाराला कोंबड्ा पाळणे अत्यावश्यक असे, हे आज कोणी खरेही मानणार नाही. पण ते खरे आहे. 
वास्तवप्रवतमा छापण्याकवरता लागणारा सांस्कावरत कागद तयार करण्याकवरता ताज्या अांड्ातील अल्बुमेन 
अर्वा पाांढरा बलक अवश्य असे. म्हणनू कोंबड्ा पाळणे आले व म्हणनू प्रकाशवित्रकार व कुकु्कटपालन 
ह्याांिा घवनष्ठ सांबांध आला! “मागारेट कॅमेरॉन वहिे वित्रणगृह म्हणजे कोंबड्ाांिे खुराडेि होते. आवण 
योगायोग पहा की, जगातील पवहला ‘फुताग्रफर’ नीऐप्स ह्याने आपल्या कायालयातून प्रकाशवित्र घेतले, 
तेही पक्षी ठेवण्याच्या खुराड्ािेि!” आवण असे आठवणींिे वारूळ फुटू लागले की त्याला अांत नसतो! 
आठवणींिे पक्षी कधी र्कतात का? 
 
कानात फंुकून सारंगतला जाणािा गुप्त मागभ 
 
“मेरे पीछे आइये” ह्या न्यायाने केवळ अांधपरांपरेने ही प्रकाशवित्रणप्रवक्रया एकाि घाटात ढकलत-ढकलत, 
रेंगाळत, पाय ओढीत पुढे िालत होती. बृहस्पतींनी तांत्रज्ञाांच्या कानात साांवगतलेले कौसाल एकि होते. आवण 
त्याववषयी गुप्तताही राखली जाई. त्यात गारुडपणािा दांश असे. त्यातही बदल घडून आला नाही. कारण 
त्यात काही बदल घडू शकतो, अशी भावना जागतृि झाली नव्हती. एखादे सुखािे कोष्ठक पाहून कलाकार 
नेमके त्यात जाऊन बसत. आता हा जमाना पालटला आहे. जुन्या मसलतीिी घडी पार ववसकटली आहे, 
गौप्यािी गुढी प्रकट झाली आहे. तांत्र बहुकणी फुटले आहे. तांत्रशास्त्राकडे प्रकाशवित्रकार कलाकाराच्या 
दृष्टीने पाहू शकतो. शास्त्रीयदृष्या शुद्ध नसले, तरी जे तांत्र नववनर्ममतीला उपकारक ठरेल, तेि तांत्रसूत्र 
त्याच्या दृष्टीने उत्कृष्ट तांत्र ठरते. म्हणूनि तांत्रशास्त्राकडे शास्त्रज्ञाच्या दृष्टीने पाहू नका, कलाकाराच्या 
नजरेतून पाहण्यास वशका; आवण सवथ इांवद्रयाांना दृष्टीिा कुां वासा द्या, त्याांना आश्रय घेण्यास वशकवा. 
नववनर्ममतीिी वठणगी जोसात फुटेल. 
 
कलेकरिता तंत्रातील पीळपेच सोडवा. 
 
तांत्रपास्ण्डत्यािा गाढा आश्रय कलाकाराने अवश्य घेतला पावहजे; पण तो कलाकृतीत उतरलेला ताांवत्रक 
अभाव, न्यनूता पढुील खेपेस दूर करण्याकवरताि केवळ नव्हे, तर आपल्या मनातील भावप्रवतमा अवधक 
मनोज्ञ करण्याकवरता, चकवा कल्पनाववलासाने वनवमलेली मौवलक स्वप्नसृष्टी आपल्या मनाप्रमाणे 
कलाकृतीत तांतोतांत साकार व्हावी म्हणनू. जीत तांत्रज्ञानािा अर्वा तांत्रपास्ण्डत्यािा बाजार भरला असेल, 
पण कववत्व नसेल, ती कलाकृती नव्हे. तांत्रकुसरीिा खेळ जीत आहे, चकवा फक्त नाडेभोरप्याच्या कसरती 
आहेत, वतला अस्सल कलाकृती कसे म्हणाव?े अस्सल कलाकृतीत तांत्र जैसे आांगा घडते आवण तेरे् तांत्र 
भावनेिे धायेपण करते व तीत कववत्वािा पुरावा असतो. म्हणूनि तर ती मनाला जाऊन वभडते. हृदय-
आकाशपल्लकी डुलत-डोलत राहते. 
 
िसायनशास्त्राच्या ज्ञानाचे चेटके खेळता येतात. 
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कलेिी गांगोत्री प्रकाशवित्रकाराच्या यक्षसृष्टीतील प्रयोगशाळेतून वाहू लागली असून कलाकाराांिी 
नववनर्ममतीिी स्वप्ने साकार होत आहेत. भौवतकशास्त्राांत आवण रसायनशास्त्रात झालेल्या नव्या शोधाांनी 
नववनर्ममतीिी शक्यता बगळ्याच्या पायाने लाांबलिक ढाांगा टाकीत आली. 
 

 
कलावांताच्या सजृनशक्तीची स्वप्नभमूी. ववश्वकम्याची प्रयोगभमूी. प्रवतसृष्टी! वनसगाची जी अांवतमसीमा 
तेथेच मनुजकायाचा प्रारांभ. मानवतेचा ववकास. जादुगाराच्या कोयीतून आांलयाचे शोवभवांत झाड वनवाव ेतसे 
कलाकृतीमधून नव ेकार फुगडीचे फेर धरू लागले. बागडू लागले. अडथळू लागले. वधटकारून पाहू 
लागले. त्यात भगूोलाच्या मानीव रेषा नाहीत. सौंदयाची इांच-कोष्टके नाहीत. वजन-उांचीची वचवकत्सा 
नाही. आखीव-रेखीवपणाचा वहशोब नाही. प्रवतकृती तर खास नाही. 

 
बकपात्रातून नारगणीची मोड असलेल्या सावल्या – 
 
बकपात्रातून नववनर्ममतीिे उन्मेष दृवष्टपर्ात येऊ लागले. नवीन प्रयोग करण्यािी ईडी वनमाण झाली. 
गमतीदार छाया-पडछायाांतून खांडोगणती आकाराांिा अजबखाना प्रकट होत हे. अप्रवतरूप वित्रणातून 
प्रकाशवित्रकाराांनी इतर कलावांताांप्रमाणे ववज्ञानाकडून सूक्ष्मीदशी, स्रू्लदशी, दूरदशी व स्स्र्रभासदशी 
आशा ववववध शास्त्रीय उपकरणाांतून भासमान होणारी एक नवी सांभ्रमी सृष्टी उसनी घेतली आहे; व त्यामुळेि 
की काय ह्या कसामाध्यमािे भौवतक, मूल्य केवळ बाकी रावहले आहे. कलाकार यक्षसृष्टीला शरण जाऊन 
प्रवकरयेिा पवाडा वनमुथक्त गात आहे. 
 
अप्ररतरूप सौंदयभ – चारुता, चारुत्व, चमत्कृती 
 
कलाकृतीमधून वनमाण होणाऱ्या ह्या आकारसौंदयावरि प्रकाशवित्रकार लुब्ध झाले आहेत. त्याांिी विजे्ञ 
पावहली, म्हणजे पुन्हा वाटू नलागते की, प्रकाशवित्रणप्रवक्रया ही मयववद्या आहे, व प्रकाशवित्रकार हा 
इांद्रजाल करणारा आहे. रासायवनक प्रवक्रयेतून वनमाण झालेले हे वनस्तुळ आकारसौंदयथ पाहून मनात सांशयात 
कोंभ उपजतो की, ह्या कलावनर्ममतीिे अवधष्ठान कोणते? – भावना की बुद्धी? – का बदु्धीवर भावािा फुलोरा 
होतो? पण अनुभवाच्या गाभ्याला होत घालून, जे अस्स्तत्वात नसेल ते वनमाण करण्याति नवकलाकारािी 
शहामत आहे. अशा अशा अद भतुरम्य आवण ववलक्षण आकारसौंदयािे वित्रण करून रवसकाांना मांत्रमुग्ध 
करण्यािे सामथ्यथ ह्या माध्यमाला ताांवत्रक प्रगतीने, शास्त्रीय शोधाांनी प्राप्त झाले आहे. ह्यािा पुरेपूर फायदा 
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प्रकाशवित्रकाराांनी घेतला. कलाकृती मोठ्या र्ाटास आणल्या. आपल्या शास्त्रीय व ताांवत्रक ज्ञानाला 
गरगरून भरती आली, तरि हे शक्य होते. पवहल्या महायुद्धाच्या अखेरी म्हणजे १९१८-च्या सुमारास 
कलाके्षत्रावर एक वनराशिेे सावट आले. जुन्याववषयी एक प्रकारिा रोष आवण अश्रद्धा वनमाण झाली, ए. ए. 
कोबनथ ह्याने तर कलाके्षत्रातील दैवताला, प्रस्र्ावपत कलातत्त्वाांना आवण जुन्या वनयमाांना बत्ती लावण्यािी 
घोषणा करून आपल्या डोक्यावरील पटल हालवनू सोडले होते. नव्या मूती बसववताना जुन्यािे भांजन अटळ 
आवण अवश्य ठरते. 
 
‘व्होटोग्राफस्’ 
 
इ. स. १९१३-च्या सुमारास ए. ए. कोबनथ ह्याने आपल्या स्वतःच्या प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन लां डन येर्ील 
‘गोवपल गलॅरी’त भरववले होते. त्यात भयानक उांिीवरून घेतलेली न्ययूाकथ  शहरािी प्रकाशविते्र होती. 
उांिीवर उभे राहून माध्यमािी नजर भवूमगत वळवनू घेतलेल्या ह्या दृश्याांमधून प्रमाणबद्धतेत ववपयास 
होऊनसुद्धा रिनेतून नव ेअमूतथ सौंदयथ, प्रयोगशीलता व जोष हे गुण कलाकृतींत प्रत्ययास येत होते. धनवादी 
वित्रकाराांनी रेखाटलेल्या अद भतु स्वप्नाांच्यापेक्षाही अद भतु अशा वित्राांिी आठवण ह्या प्रकाशवित्रकाराांनी 
करून वदली. आश्चयाच्या लोंढ्यातून पे्रक्षक कधी बाहेर पडलेि नाहीत; वडे्ा पाडसासारखे उभे रावहले. 
कोबनथच्या मनावर घनवादी वित्रकार माक्स वबेर ह्याच्या कलाकृतींिा जबरदस्त पगडा बसला होता. 
ह्यानांतर िारपाि वषांच्या अवधीति, म्हणजे १९१७-च्या सुमारास त्याने अप्रवतरूप प्रकाशविते्र तयार केली. 
‘प्रकाशवित्रण–माध्यम अप्रवतरूप वित्रण करू शकणार नाही,’ ह्या कल्पनेला त्याने धक्का वदला. ही 
प्रकाशविते्र अप्रवतरूप ‘व्होटोग्राफस्’ म्हणून ओळवखली जातात; आवण कलात्मक आलेखी दशथनािा आदशथ 
म्हणून त्याांिी ख्याती आहे. आवण तशी ती आहेतही. प्रस्तुत ववषयाला उपोद धाताच्या रूपाने कलेच्या सांदभात 
मावहती साांगणे अवश्य आहे, ती आता साांगतो. ही अमूतथविते्र कशी तयार केली? तीन आरसे वत्रकोण करून, 
एका काि बसववलेल्या टेबलावर ठेववले, आवण त्यावर प्रकाशवित्रणमाध्यम बसवनू टेबलावर ठेववलेले 
लाकडािे ढलपे आवण वबलोरी कािेिे तुकडे ह्याांिे वित्रण केले. कोबनथ वलवहतो की, ‘ह्या व्होटोग्राफ् स् मधून 
वनमाण झालेले िमत्कृवतजन्य आकार पाहून मी वडेा झाली.’ ह्यापूवी म्हणजे १९१८-च्या सुमारास वक्रस्स्तअन 
स्काड ह्या आधुवनक वित्रकाराने माध्यमािा उपयोग केल्यावशवाय सांस्कावरत केलेल्या कागदावर िापट वस्तू 
आवण कागदािे कपटे माांडून त्याांतून आकृवतबांध वनमाण केला. तो हुबेहुब घनवादी वित्रकाराांनी तयार 
केलेल्या विकटवित्राप्रमाणे भासत होता. ही अप्रवतरूपविते्र त्याच्याि नावाने ‘शडॅोग्राफ् स्’ म्हणून ओळवखली 
जातात. दगडािे लहान कळपे, कािेिे तुकडे, लाकडािे ढलपे, पुट्ठ्यािे चकवा पत्र्यािे तुकडे अशा 
किऱ्याच्या पेटीत फेकून वदलेल्या वनरुपयोगी वस्तू एकत्र गोळा करून त्याांच्या वडे्ावाकड्ा माांडणीतून 
एक मनोहर रिना कवरतात, त्याला ‘कोलाज’ हा रें ि शब्द आहे. 
 
 
 
‘िेओग्राम् स् व फोटोग्राम् स्’ 
 
१९२१-च्या सुमारास पवॅरसमध्ये स्र्ावयक झालेल्या मनॅ रे (१८९०) ह्या अमेवरकन वित्रकाराने आवण लाझलो 
मोहोली नाज ह्या बर्मलनमधील हांगेवरयन वित्रकाराने स्वतांत्रपणे अशाि धतीवर आपले रेओग्राफ् स् आवण 
फोटोग्राम् स् तयार केले. रेओग्राफ् स् म्हणजे नुसतीि छायाविते्र नव्हती, तर भरीव वस्तूांच्या प्रवतमा प्रकाशीय 
सांस्कावरत कागदावर उमटववलेल्या होत्या. मनॅ रे ह्याच्या रेओग्राफ् स् मधून मूळ वस्तूच्या आकारात ववपयास 
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केलेला असला, तरी मूळ वस्तूिी ओळख बुजलेली नसते. मोहोली नाज मात्र अप्रवतरूप कलाकृतींमधील 
आकारसौंदयावर बेहद्द खूष असतो. त्याांत वनराकारपण आकाराला येते. मूळ कलावस्तूिा ठावही हरपून 
जातो. पे्रक्षकाांिे वित्त िाकाटून जाते. प्रकाशवित्राांिी व्यस्तप्रवतमा म्हणजेदेखील त्याला एक आश्चयािी बाब 
वाटे. पवहल्या रेओग्राफ् स् िा एक सांग्रह १९२२-मध्ये प्रवसद्ध झाला. प्रकाशक आहे शाँ देवलवसयो, आवण त्याला 
वत्रस्सान त्सारा ह्याने पुरस्कार वलवहला आहे. १८३४–३६-च्या सुमारास फॉक्स टालबटने अशाि प्रकारच्या 
काहीशा स्रू्ल स्वरूपातील अप्रवतरूप प्रकाशप्रवतमा घेतल्या होत्या. त्याि तांत्रािी पनुरावृत्ती झाल्यासारखी 
वाटली, तरी दोघाांच्या ध्येयाांत फरक आहे. फॉक्स टालबटिा उदे्दश फक्त वास्तवािे दशथन घडववणे हा होता. 
पण मनॅ रे आवण मोहोली नाज ह्याांनी केलेल्या वनर्ममतीमागील हेतू त्याांतून वनमाण झालेल्या सुांदर मनोहारी 
आकाराांतून वनभळे आनांद घेणे हा एकि होता. फॉक्स टालबट ह्याने माध्यमाववना घेतलेल्या प्रकाशप्रवतमाांच्या 
मागील इष्ट हेतू पूणथपणे वसद्धीस गेल्याबद्दल तो स्वतःि साांगतो की, त्यािी ‘लेस’ ही कलाकृती र्ोड्ाशा 
अांतरावरून आपल्या वमत्रमांडळींना दाखवनू त्याने वविावरले, “हे वित्रण यर्ास्स्र्त झाले आहे का?” ह्या 
प्रश्नाला लगोलग उत्तर आले, “आम्ही असे सहजासहजी फुकट फसणार नाही. हे वित्र नाही, प्रत्यक्ष लेसिा 
तुकडाि आहे!” 
 
हांगेवरअन कलाकार मोहोली नाज (१८९५–१९४६) ह्याला तांत्रािा कां टाळा होता हे मान्य केले, तरी त्यािा 
कलाववषयक दृवष्टकोण आपण समजावनू घेतला पावहजे. कॅमेरा हे एक पाहण्यािे साधन आहे. वव्ातील 
मानव आवण वनसगथ ह्याांिे व्यस्क्तगत दशथन घडववताना प्रकाशवित्रकारािी तांत्र वापरण्यािी कलादृष्टी आवण 
अप्रवतरूप प्रकाशप्रवतमा घेताना प्रकाशवित्रणप्रवक्रया उपयोगात आणताना ठेववली जाणारी कलादृष्टी ह्या 
दोन मूलतः अगदी वभन्न आहेत. हा वगेळेपणा अधोरेवखत करणे अत्याश्यक आहे. मोहोली नाज आवण मनॅ रे 
ह्याांच्या कलाकृती पाहताना प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिी आठवण होत नाही; वित्रकाराांच्या कलाकृतींिीि होते. 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या मातब्बरीिी सवथत्र महागाई भासते. वित्रकाराांच्या अप्रवतरूप कलाकृतींिे आवण 
अप्रवतरूप प्रकाशप्रवतमाांिे फार वनकटिे साम्य आहे. 
 
मोहोली नाज हा १९१९-मध्ये जमथनीत स्र्ापन झालेल्या बाऊ हाऊस ह्या प्रायोवगक कलासांस्रे्त वशक्षक 
होता. व्यवसायाने वित्रकार, वशल्पकार आवण अवभकल्पयोजक होता. ववसाव्या शतकात अस्स्तत्वात 
असलेल्या सवथ साधनसामग्रीिा आवण आधुवनक तांत्रािा नववनर्ममतीकवरता उपयोग करून घेण्यावर त्याने 
आपली दृष्टी सदैव वखळवनू ठेववली होती. वित्रकलेच्या तांत्रातूनि ह्या नव्या तांत्रािा शोध त्याने लाववला. ह्या 
सांस्रे्त त्याने प्रकाशवित्रणकलेिा उपयोवजत कला म्हणून कसा उपयोग कवरता येईल, आवण जावहरातीच्या 
तांत्रात प्रकाशवित्राांिा शब्दाबरोबर कसा उपयोग कवरता येईल, ह्या वविाराांिे ओझे त्याने आपल्या मनावर 
सतत बाळवगले होते. जावहरातदाराांनी वदलेल्या शास्ब्दक सांदेशाबरोबर जर प्रकाशवित्र टाकले, तर 
जावहरातीिा प्रभाव वकत्येक पटींनी वाढतो. ह्या पद्धतीच्या जावहराततांत्रािी देणगी मनॅ रे, बाऊ हाऊस 
कलाववद्यालय आवण दादावादी कलाकार ह्याांिी आहे. मनॅ रे आवण मोहोली नाज ह्याांनी प्रकाशवित्रणकला 
व्यापारी के्षत्रात राबवनू प्रकाशवित्रकार आवण वित्रकार ह्याांच्यामधील मतै्रीिा वनखळलेला दुवा पुन्हा घट्ट 
केला. नांतर सुप्रवसद्ध दरबारी रें ि वित्रकार-बूश े आवण फेवनगर ह्या कलाकाराांनी वसल्कस्क्रीन प्रवक्रयेत 
अनेक व्यस्तप्रवतमा वापरल्यामुळे ह्या दोन वभन्न माध्यमाांतील कलाकाराांच्यामधील ववरामविन्हे आपोआप 
गळून पडली. 
 
मोहोली नाज आवण मनॅ रे ह्या दोघाांनी माध्यमावर हाां हाां म्हणता पगडा बसववला. प्रकाशवित्राांिी एक नवी 
भाषासरणी वनमाण केली. प्रकाशवित्राांना नवी प्रौढता प्राप्त करून वदली. त्याबरोबरि भाषेिे व्याकरणही 
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तयार केले. त्याांच्या अप्रवतरूप कलाकृती पावहल्या, म्हणजे ही नवी भाषा अवगत होईल. ह्या कलाकृतींच्या 
मागे उभे असलेले कलातत्त्वज्ञान मोहोली नाज ह्याने आपल्या ‘स्व्हजन इन मोशन’ ह्या पुस्तकात (१९४७) 
आवण त्यािा वमत्र आवण वशष्य वसयोजों केपेस ह्याने आपल्या ‘द न्यू लँडस्केप’ (१९५६) ह्या पुस्तकात ववशद 
करून साांवगतले आहे. वनरुपण वािनीय आहे. 
 
ज्या ताांवत्रक िकुा न करण्याववषयी कलाकाराला ताकीद केली जाई, वतिा जाणनूबजूुन उपमदथ करून आवण 
रासायवनक प्रवक्रया कवरताना मुद्दाम आडमागात वशरून मोहोली नाज आवण मनॅ रे ह्याांनी कलाकृती वनमाण 
केल्या असल्या, गारुड्ाला वडे लावणारे िमत्कार वनमाण केलेले असले, तरी ह्या मशारवनल्हे 
कलाकाराांच्या कृतींनी प्रकाशवित्रणकलेिा दजा फारसा उांिावला नाही. रॉवबन्सन आवण रायलें डर ह्या 
सौंदयथवादी प्रकाशवित्रकाराांिा चकवा दृक्प्रत्ययवाद्याांनी घेतलेल्या प्रकाशवित्राांिा वजतका 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेशी सांबांध आहे, वततकाि ह्या अप्रवतरूप प्रकाशप्रवतमाांिा आहे. एक गोष्ट येरे् 
कलाकाराांच्या वनसबतीने अवश्य नमूवदता येईल. मनॅ रे, मोहोली नाज, विश्चन स्कँड ह्याांच्या प्रायोवगक 
कलाकृती आवण वित्रकाराांिी अवतवास्तववादी विते्र ह्याांत साम्य वदसले, तरी प्रस्तुत आके्षप दुबथळ आहे. 
कारण त्याांत अनुकरणािा मतलब नाही. टवाळी करण्यािा लागटपणा त्यात नाही. त्या वळेिी पवरस्स्र्ती 
त्याांत पुरेपूर प्रवतचबवबत झालेली आहे. 
 
जगाकडे पाहण्यािा आपल्या दृष्टीवर शास्त्रीय शोधाांिा होणारा पवरणाम अवनवायथ ठरतो. भौवतकशास्त्र आवण 
दृक्शास्त्र ह्याांतील वास्तवतेवर आपली स्वैर कल्पनादृष्टी अवधवष्ठत असते. म्हणजे, आशयपूणथ 
अवभव्यक्तीकवरता इांद्रयगोिर कल्पनाि कलाकाराला मागथदशथन करीत असतात. कलाकारािी अमयाद 
कल्पनाशक्ती वास्तवािाि आधार घेते. दुसच्या महायुद्धानांतर, म्हणजे १९४५-नांतर मोहोली नाज आवण मनॅ 
रे ह्याांच्यात तांत्रािा वापर करून, माध्यमाच्या मयादा न ओलाांडता, सांपूणथपणे प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा मुखडा 
असलेली अवभनव प्रकाशविते्र ज्याांनी घेतली, अशा काही प्रवर्तयश प्रकाशवित्रकाराांिी मावहती देतो : 
‘िेझल्ज फेअर हे आरशातील ववकृत प्रवतचबबातून रोबर वमशले ह्याने घेतलेले प्रकाशवित्र, एका 
प्रकाशवित्रावर दुसरे प्रकाशवित्र छापून तयार झालेले एवरि कॉनथर ह्यािे ‘फॅण्टम’ हे प्रकाशवित्र, ‘ऑस्स्रअन 
फामथ वकथ र’ हे मारसल मायर वलअर ह्याने वववशष्ट प्रकारिा पोत असलेला जाळीदार पडदा वित्रछपाईच्या 
वळेी टाकून तयार केलेले वित्र, ‘सोलरायझेशनिा’ उपयोग करून म्हणजे ववकासनप्रवक्रया िालू असताना 
योग्य काळ सौरपवरणाम साधून वनमाण केलेले ववलवकन्सन ह्यािे ‘स्स्पन्झ’ हे प्रकाशवित्रण, व्यस्तप्रवतमेिे 
‘सोलरायझेशन’ करून तयार झालेले जॉन रुचडगर ह्यािे ‘वफगर स्टडी’, ‘व्हास्टनेस ऑफ डेझटथ’ हे डॉ. 
अहांमद फेगरी ह्यािे मत्स्यदृवष्टकोणाच्या वबलोरी चभगातून घेतलेले वित्र, दोन वभन्न प्रवतमाांतून तयार केलेले 
वर्प विऑग फन ह्यािे ‘डान्स व्हाइल द सन इज िाइट’ हे वित्र, एका सांस्कावरत कािेवर दोन वळेा 
प्रवतमाववष्करण साधून केलेले सुित राय ह्यािे ‘वसम्फनी’ हे वित्र आवण प्रमाणबद्धतेत ववपयास करून 
घेतलेले डॉ. झोहर ह्यािे ‘लायबेशन’ हे वित्र – ही सवथ प्रकाशविते्र अवभनव आहेत; माझ्या वरील ववधानािी 
सत्यता पटववणारी आहेत. ह्या कलाकृतींिा पवरपोष प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतूनि झाला असून त्याांना ह्याि 
प्रवक्रयेिे लेणे लाभणे आहे. कलाकाराजवळ तांत्रववदे्यच्या वैभवाच्या साठोवा लागतो, कलाकार त्या प्रवक्रयेत 
रूढ असावा लागतो. ही बांधनािी बेडी कलाकाराने कारणपरत्वे, आवडीने व स्वखुशीने पायी घातली पावहजे. 
 
महायुद् आरण रचत्ररविय 
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कोणतीही कला घ्या. वित्र, वशल्प, काव्य, नाय वा सावहत्य ह्याांिे कलाववषय आज वकती झपायाने बदलत 
आहेत हे पाहणे मनोरांजक आहे. इांग्रजीत एक म्हण आहे की, आपले उपासनेिे दैवत बदलते, त्यािप्रमाणेि 
आपली आदरािी जुनीं धु्रवस्र्ाने बदलतात. जुने वविार रोडावत जातात, आवण नवीन ववषय कलाकाराच्या 
कवते येतात. कारण जुन्यािे आकषथण कमी होते. आपल्या सहानुभतूीिे, ममत्वािे आवण वजज्ञासेिे कें द्रचबदू 
बदलतात. 
 
याांवत्रक प्रगतीिा आवण महायुद्धािा पवरणाम वित्रववषय बदलण्यात झाला, व ह्यािबरोबर भावनेिा 
आववष्कार करण्यािी रीत व माांडणीिी लकबही बदलली. कलाकृतीिा ववषय बदलला, की आववष्कारशलैी 
बदलते, ह्यािे उत्कृष्ट उदाहरण म्हणजे गडकऱ्याांिी ‘पे्रमसांन्यास’ आवण ‘एकि प्याला’ ही दोन नाटके. 
पवहल्यात अलांकाराांिा हव्यास आहे, तर ‘एकि प्याल्या’तील शलैींिे स्वरूप अगदी सोज्ज्वळ आहे. अकृवत्रम 
व बालबोध आहे. मनमोकळेपणािा गुण त्यात आहे. 
 
गय टऽच्या कला-तत्त्वज्ञानाचा गळफास – 
 
र्ोडे मागे जाऊन पुन्हा साांगता येईल की, प्रकाशवित्रणाच्या प्रस्र्ानकाळी प्रकाशवित्रकार आवण वित्रकार 
ह्या उभयताांिे कुलदैवत एकि होते. त्याांच्या कलाकृतींमधील रागरांग एकि होता. वित्रववषय मयावदत होते. 
वनसगथसौंदयथ हाि ववषय प्रकाशवित्रकाराांना प्राणाहून परता रावहला होता. कलाकृतींिी जीवनसवरता 
स्स्मतहास्य करीत, गजभाराने डौलदार वळणे घेत अधथशतकाहून अवधक काळ हांसगतीच्या झरक्या-
झरक्याने मांद-मांद वाहत होती. आवण कलात्मक प्रगतीिी िाल कशी होती म्हणून वविाराल, तर ती 
मागथशीषाच्या श्रीमांती िालीने झुलत-झुलत िालली होती, असे साांगता येईल. 
 
आनांदाच्या अवभवृद्धीसाठी कलाववलास आहे, आवण आनांद हा कलासृष्टीिा मुख्य वनकष आहे, असे गृहीत 
करूनि प्रकाशवित्रकाराांनी कलावनर्ममती केली. ह्यामुळेि प्रकाशवित्रणािे वव् शपर् घातल्यासारखे वनश्चल 
रावहले. जीवनािा वजहाद त्यातून टाळलेला असे. कदावित जीवनाच्या परड्ातील पवतत भागािे दशथन 
घडववणे प्रकाशवित्रकाराांना लावजरवाणे वाटत असाव.े वास्तवतेिे वबकट हास्य! 
 
कलाकृतीिी प्रवतज्ञाि मुळी मोहक सौंदयथ वटपण्यािी असे. जे घवघवीत आहे, भरघोस आहे, रुबाबदार आहे, 
सुस्वरूप आहे, गोडव े आहे, गोंडस आहे, सुबक आहे, सुढाळ आहे, जे रमणीय आहे, त्यािेि वणथन 
करण्याकडे आपल्या मनािी प्रवृत्ती असते. कुरूप िेहऱ्यामागील जाईच्या फुलािे हृदय आपण पार ववसरून 
जातो. ह्या मोहक सौंदयािा मवहमा पाांघरूनि ही कला प्रर्म धडौती झाली. बाह्य पवरवषेाच्या पलीकडे 
आपण वफरकत नाही. मळकट पेरणीच्या आड वदलपाक अांतःकरण असते, आपल्या मनातल्याप्रमाणेि तेरे्ही 
हषथखेद व रागलोभ नाांदत असतात, असे आपण मानीत नाही. ते मावनले पावहजे. सृष्टी वत्रगुणात्मक असताना 
कलाकृती सत्त्वगुणप्रधानि असाव्यात, असा अट्टहास का? कलाकाराांनी दुःखाच्या भावनेला पराङ मुख 
असाव,े हे खवित योग्य नाही. ‘माणसुकीने गवहवरणारे’ मन, ‘हवरणकाळजी’ करणारे मन, ‘बावरलेले मन’, 
‘बांधारे फुटलेले मन’, ‘दुःखाने होलपटलेले’, अबूिी बावडी झाल्यामुळे जीवनाच्या घड्ाळातील सवथ वाळू 
गळून गेलेले ‘मन’ ह्या सवांनी व्यस्क्तवित्राांतून स्वतःिी घरे बाांवधली पावहजेत. आवण सूडािे फूत्कार, 
कोंदटलेल्या वासना, पांख तुटल्यामुळे मुडपून पडलेल्या आकाांक्षा, गुदमरलेल्या भावना हे सवथ स्र्ायी व 
व्यवभिारी मनोव्यापार वित्रववषय होण्याकरता हट्टी बनले पावहजेत. ‘हाऱ्या हुऱ्या’ करणारा जीव, दुःखाने 
मोडावलेला िेहरा, ओरबाडलेले मन, ‘धपापणारे ऊर’, ‘उडणारे काळीज’, दुःखाच्या झटक्याांनी ‘खालीवर 
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होणारे छातीिे तकट’, हुांदक्याांनी गच्च झालेले नरडे हे सवथ व्यस्क्तवित्राांच्या उभारणीत श्रमी झाले, म्हणजे 
कलाकृतींिे जीवन सांपूणथ सफल होऊन, ‘वकवमव वह मधुराणाां मण्डनां नाकृतीनाम्' ही कावलदासािी उक्ती 
सार्थकी लागेल. जमथन कववसम्राट गय् टऽने (१७४९–१८३२) कलाकृतीत जोष, नावीन्य व वनरामयता 
असावी, ह्या आपल्या कलासूत्रािा आकषथक वळसा कलाकाराांच्या भोवती िाांगला गुांडाळला होता. त्याने 
आपल्या जीवनािी कल्पना मोठी सुांदर केली होती. त्यामुळे सांसारात दुःखाच्या भावनेपेक्षा आनांद, सहानुभतूी 
आवण सौंदयथ ह्या हेतूांवर त्याच्या जीवननौकेिे सुकाणू वफरत रावहले. कलाकाराांनी गय् टऽिे कलातत्त्वज्ञान 
आपल्या कलाकृतींमधून सुरवक्षत ठेवण्यािा आटावपटा वारकरी वनषे्ठने व भक्तीने केला. 
 
–परहल्या महायुद्ाअखेि रढला पडला. 
 
पवहले महायुद्ध शाांत झाले आवण प्रकाशवित्रणातील अिेत िेतले. ताांवत्रक प्रगतीिा मुसळधार वषाव 
कलाकृतींच्या यमुनेला येऊन वमळाला, आवण यमुनेला दुःखी काचलदीिे स्वरूप आले. ‘वक्रस्ना’ नदीप्रमाणे 
‘र्ीर’ वाहणाच्या कलाकृती कोयना नदीप्रमाणे अवखळ झाल्या. केवळ सवृष्टसौंदयािा आस्वाद घेणारा 
रासेलस-आवरका खांडातील हबशी देशाच्या बादशहािा िौर्ा मुलगा-त्याच्या वजवािी िैन उडाली म्हणनू 
जीवनातील सुखदुःखात सामील होण्याकवरता आनांदगुहेतून बाहेर पडला, तसा सषृ्टीच्या आनांदात तल्लीन 
झालेला प्रकाशवित्रकार जीवनाच्या प्राांगणात आपला प्रपांि र्ाटून उभा रावहला. वित्रववषयाच्या मयादेिी 
दबकावणी दूर झाली. प्रकाशवित्रकाराांिे मन दावरद्र्याच्या खाईत फुलणारे सौंदयथ शोधू लागले. पेंगूळ-पाांगळू 
झालेले जग त्याांना वदसू लागले. 
 
वनसगातील स्फुट आवण ढोबळ सौंदयथ हेि ववषय प्रकाशवित्रकाराांिे पांिीप्यार होते. आता मानवी 
अांतःकरणातील हषथखेदाांनी कलाकृती गच्च झाल्या. वित्रातील कलावस्तूिी गती एका जागी वखळून-वर्जून 
गप्प झाल्यासारखी होती, तीत अवखळ प्रामावणकपणा आला. आजपयिंत पाांगुळलेल्या स्स्र्तीत रावहलेल्या 
कलाकृतींिे शाांत जनानी स्वरूप वाहून गेले. त्याांत मदानी ऐट आली; डोल वनमाण झाला. धरणीकां पािा िळ 
त्याांत भरला. वनवाांत, वनष्कप आवण कुां दावलेल्या कलाकृतीत वाऱ्यािी िांिलता आवण नृत्यामधील 
गवतशीलता आली. वनपवित घोरत पडलेल्या कलाकृतींमधून अवभवनवशेािी िडफड आली. 
कलाकृतींमधील मांर्रता जाऊन त्याांत झांझावातािे ताांडव सुरू झाले. ‘कौवशक’ पक्ष्यािे धुांघाट कानी येऊ 
लागले. हाहाकार उवठला. कलाकार सोमदत्ताप्रमाणे वादळात सापडला. पण वीणेिा मधुर झांकार आवण 
उत्कट ितैन्य हा सुखािा कायमिा ठेवा रुजू पावला व अस्सल कलाकृतींिा तो िाांगलेपणा मावनला जाऊ 
लागला. जीवनातील कारुण्यािा मोह कलाकृतींना पडू लागला व कारुण्यािी भावव्यर्ा परतत्त्वापयिंत 
झेपावली. आत्म्यािी व्यर्ा व जीवनािी वनभथरता प्रकट करणारा स्वर कलाकृतींमधून वाहू लागला. 
मा रनिाद प्ररतष्ठा ंत्वमगमुः शाश्ववतीुः समाुः । 
यत्क्रौञ्चरमथुनादेकमवधीुः काममोरहतम् ॥ िामायण 

 
पुष्पवृष्टी व्हावी तसे वाल्मीकीच्या मुखातून क्रौंिपक्ष्याच्या रक्ताने वभजलेले शब्द वनघाले. आवण काव्य वनमाण 
झाले. आवदकवी वाल्मीकीच्या दुःखातूनि आवण दुःखातून वनमाण झालेल्या काव्यातून अमृतरसािा पाझर 
अखांड स्रवत असतो. अशा काव्यातील प्रसाद सुधातुल्य मधुर असतो. गोल्डस्स्मर् व वमल्ट्न ह्याांिे काव्य घ्या. 
काव्यात मानवसक असमाधान आहे, मनािी मरगळ आहे. काव्यािे ववषय रडव ेआहेत. गे्र कवी तर वबिारा 
सदानकदा मसणवटीति बसलेला असतो. 
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कोटी दुुःखाचें दळवाडे : काजळते काहूि 
 
जन्ममरणाच्या व्याधी वनखालस वजा घातल्या आहेत, असेि ववषय जर आपण कलाकृतींकवरता वनववडले, 
तर शके्स् वपअरिे ‘हॅम्लेट’, गडकऱ्याांिा ‘एकि प्याला,’ औांधकराांिी ‘बेबांदशाही’ ह्या शोकाने आहाळलेल्या 
नायकृतींिे व वितामणराव वैद्याांिी ‘दुदेवी रांगू’ व हरी नारायणािी ‘वज्राघात’ व ‘पण लक्षात कोण घेतो’ ह्या 
कादांबऱ्याांिे मूल्यमापन नव्यानेि कराव े लागेल. रेंम्िाँट व व्हॅन गॉख ह्याांच्या वित्राांववषयी तर वविारि 
करावयास नको. ह्या कलाकाराांच्या जीवनािे रहस्य, की ज्यामुळे प्रत्यक्ष रवसकताि गोडावली, तेि 
आपणाांस आसुडणे भाग पडेल. 
 
सनातन आसवाचंा अहेि 
 
केवळ सौंदयथवनर्ममती हेि उच्च कलेिे सवोच्च ध्येय आहे. हे गय् टऽिे विन न पाळता “व्यस्क्तत्वािा सुसांवादी 
आववष्कार” अशी कलेिी सुटसुटीत सोपी व्याख्या केली, तर पांवडत जवाहरलाल म्हणतात त्याप्रमाणे 
“भारतातील हजारो लोकाांच्या आशा-आकाांक्षा अनुक्त राहणार नाहीत. त्याांिी मने सुकणार नाहीत. अशा 
हताश हृदयाांच्या हालअपेष्टा साांगणारा कलाकारावशवाय दुसरा आपांवगता कोण?” आपल्या जीववताला 
ववववध अांगे आहेत आवण त्याांत ववववध रसाांिी सुबत्ता आहे. सवथ रसाांिी प्रिीती कलाकृतींमधून होत नाही. ती 
झाली पावहजे. आपल्याला अशा व्यापक रवसकतेिी जरूर आहे हे वगेळे साांवगतले पावहजे, असे नाही. आवण 
ह्यापुढे झाले ते असे : प्रकाशवित्रणाच्या शलैीतून जे रांजले-गाांजले त्याांिे करुण स्वर आवण दुःखािे टाहो 
ऐकू येऊ लागले. कलाकृतींच्या माळावर आसवाांिे कोंब फुटले, काटे व फुले डवरू लागली. कलारवसकाांना 
आनांदी आसवाांिा मौवलक आहेर लाभला. 
 
कारुण्यरबब : कारुण्याचा ॐकाि 
 
‘माता हारी’, ‘द वकस’, ‘आना कावरवनना’, ‘कॅवमल’, ‘क्वीन स्ख्ग्रस्स्तना,’ ‘वननोच्का’ इत्यादी वित्रपटाांना 
अमरत्व बहाल करणारे हे गाबोंच्या “डोळ्याांतले आस”. पापण्याांच्या विमुकल्या चशपल्यात बनलेले आसवाांिे 
मोती, पापण्याांना ओझे उिलवत नाही असे सुरती मोती. तपोवनातील शुभ्र फुलावरील हे दवचबदू. ह्याांत दुःख 
आहे. नेत्राांत आषाढीिे काजळ उतरले आहे. िक्रवाक पक्ष्याच्या सुरातील आतथता आहे व नेत्राांतून कारुण्यािी 
पजथन्यवृष्टी होत आहे. पण वतच्या िेहऱ्यावरील दुःख वतच्या सौंदयापेक्षा अवधक सुांदर आहे. हे सवथ तुम्हाांला 
एकवत्रत पाहवयािे असेल, तर वतिी ‘फ्लेश अॅण्ड डेस्व्हल’ ह्या वित्रपटातील भवूमका पहा. दुःखाने होरपळून 
वनघालेले व्यस्क्तत्व अर्वा वतच्या व्यस्क्तत्वातून उसासणाऱ्या शोकास्त्मतेिा ओला आववष्कार ह्या वित्रपटात 
तुम्हाांला तडीला पोहोिलेला आढळेल. सौंदयथशास्त्रातील कोणत्याही मोजमापाांनी गे्रटा गाबो (१९०६) सुांदर 
नसली, तरीही ती बेमाप सुांदर होती. रूढ अर्ाने गाबो सुांदर नव्हती. वतिे सौंदयथ षोडश कलाांनी युक्त नव्हते. 
कवी लोक साांगतात अशा सौंदयाच्या कोणत्या लक्षणाांमुळे वतच्या िेहऱ्याकडे पहावे, हे साांगता आले नाही, 
तरीदेखील रवसक मनावर वतिी पकड मजबूत बसली आहे; र्ोडीदेखील वढली पडलेली नाही. खोल 
अांतःकरणात उगम पावनू दवचबदूांप्रमाणे डोळ्याांत जमा झालेले मरू्मतमांत कारुण्य एखाद्या 
वित्रपटतारकेप्रमाणेि उजळ असून, ही अनघ्नथ रत्नाांिी गोमटी माळ वतच्या आस्त्मक सौंदयािे मरू्मतमांत गोडव े
प्रतीकि आहे. 
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बाष्पवषणे नीतां ते जगन्मग्ङलमाननम् ।..... 

अवश्यायाववसक्तस्य पुण्डरीकस्य चारुताम् ॥ 
 
केशवराव दाते कोणत्याही भवूमकेत असोत, ‘बेबांदशाही’तील गणोजी वशके, ‘वशवसांभव’मधील शहाजी चकवा 
‘आग्र्याहून सुटके’मधील औरांगजेब–त्याांच्या प्रत्येक हालिालीत असेि कारुण्य वदसे. सुप्रवसद्ध नट िाली 
िॅपवलन ह्याच्या डोळ्याांत तरळणारी वोल करुणरसाने वनडारलेली होती, तुम्ही पावहली आहे का? 
बालगांधवांिी कोणतीही भवूमका घ्या, त्या बोलक्या ‘राजहांसा’च्या डोळ्याांतील ते वदव्य कारुण्य त्याांच्या 
प्रत्येक भवूमकेच्या मागे सातत्याने सतत उभे असे,– मग ती गोचवद बल्लाळाांिी रेवती असो, यादवकन्या सुभद्रा 
असो, राम गणेशाांिी चसधू असो, कृष्णाजी प्रभाकराांिी रुस्क्मणी असो, द्रौपदी असो, वा दैत्यराजकन्या 
देवयानी असो. लताच्या स्वराांतून असेि आतथ कारुण्य गवहवरत असते. सारे भाव प्रकट करणारे ते कारुण्य 
तुम्ही रोज रोज ऐकता. व्यांकटेश माडगूळकराांच्या कर्ाांतून असेि कारुण्य आपले मन व्याकूळ कवरते. ते 
आनांदी क्षणाांववषयी वलहीत असले, तरी त्याांमागील कारुण्यािा पीळ आपले हृदय भेदून टावकतो. 
आत्मतत्त्वािा कसून पाठलाग करणारे वदव्य कारुण्य, रोमाांवित झालेले कारुण्य तुम्ही कधी पावहले आहे 
का? 
 
 
 
 
पाठमोिी पौरणमा : कोजारगिीचे मुलायम स्वप्न 
 
नखरेबाज व इष्की म्हणून नावाजलेल्या लॉडथ बायरनच्या िेहऱ्यािी तशी मूळिी ठेवण देखणीि होती, तरी 
त्यािा िेहरा कायमिा वनस्तेज आवण वनवटल्यासारखा रांगहीन वदसे. त्याच्या िेहऱ्याला गूढ सौंदयािी भरती 
येई. त्यािा उगम मात्र त्याच्या मनात दाटलेल्या दुःखाच्या गदाव्याति होता. ह्या कवीच्या मनाला जडाव 
झालेली मरगळ आवण त्याच्या रूपाला शोभा देणारी ही मखमली सौंदयािी झालर ह्याांिा फार वनकटिा सांबांध 
होता, हे ववशषेत्वाने साांगावयास पावहजे. तो वस्त्रयाांच्या सहवासात असला, की त्या सौंदयािी पाठमोरी 
पौर्मणमा त्याच्या िेहऱ्यावर सतत पसरलेली असे. आवण ह्या दुःखात लपेटलेल्या सौंदयानेि, त्याच्या 
नयनाांतील वनळाईने त्याांना वडे लाववलेले होते. 
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ज्याांिी रवसकतेिी नजर तीक्ष्ण आहे, ज्याांिे सुराांिे आख खुले आहेत असे श्रोते स्वरमाधुयाने वडेे तर 
होताति, पण सहृदय श्रोते साांगतात की, अवभजात गायकाच्या डोळ्याांत त्याांना स्वराांिे मोहक रूप उभे 
ठाकलेले वदसते. नयनाांतील अदाकारी त्याांना जाणवते. आवण म्हणूनि, वदक्कालाांतुवन आरपार पाहणाऱ्या 
पाकसुरत मनाला, “गाइ पाण्यावर काय म्हणवुन आल्या? का ग गांगायमुनावह या वमळाल्या?” अशा प्रश्नाांिी 
झड स्पशूथनही जात नाही. स्पशथ करते ते मधुर कारुण्य. सवथ रवसक जगाला मोवहनी घालून मुग्ध करण्यािे 
सामथ्यथ व्यस्क्तत्वाच्या सौंदयाति आहे. कलाकाराने मात्र आपला व्यस्क्तत्वािा विराग सतत प्रज्ववलत 
ठेवला पावहजे. तो स्वतःच्या व्यस्क्तस्वरूपात गूढ असला पावहजे. तरि असे करुण सौंदयथ कलाकृतीत 
काठोकाठ भरून राहील, तुमच्या नजरेतही तीि कारुण्यािी काळी-वनळी गवहरी धुांद खोल उतरेल. 
 
प्राजतताच्या आसवातं मौक्ततके 
 
पण कलाकाराच्या मनात मानवी प्रकृतीच्या परस्परववरोधी भावनाांिा समावशे होऊन त्या साऱ्याि प्रबळ राहू 
शकतात. सुख आवण दुःख ह्या दोन्ही प्रवृत्तींिे साहियथ एकाि मनात वदसून येते, सद्जगुण व दुगुथण ह्याांिेही 
वास्तव्य एकाि वठकाणी असते आवण ह्याांवर कलाकारािे मन सारखेि जोगावते, ही गोष्ट मौजेिी नाही का? 
अवभजात मनोवृत्ती आवण स्वच्छांद वृत्ती ही दोन्ही एकाि कलाकाराच्या वठकाणी वस्ती करून असतात ना? 
भक्क उजेड आवण कुट्ट काळोख, एक पे्रमािे आवण दुसरे ववरहािे अशी दोन परस्परववरोधी प्रतीके यमुना-
नदीति एकवटली आहेत ना? पाांडुरांगाच्या वठकाणी नाही का ववठ्ठल आवण ववठाई एकत्र आलेली? 
ज्ञानदेवाांिे ओसांडणारे वव्पे्रम ‘ज्ञाने्र माउली’ ह्या दोन शब्दाांति रवसकाांनी मेळववले आहे ना? कोठे 
भतृथहरीिे शृांगारशतक व कोठे वैराग्यशतक! कोठे जगन्नार्पांवडताांिा भावमनीववलास व कोठे अ्धाटी? ही 
जोडी िह्मयानेि वनमाण केली आहे ना? भलू पाडणाऱ्या सौंदयािी आवण जहरी ववषमतेिी नागसपाच्या 
वठकाणी वनसगानेि साांगड घातली आहे ना? 
 
ह्या सांदभात गडकऱ्याांच्या ‘पुण्यप्रभाव’ नाटकातील वृांदावनािे स्वगत ऐकण्यासारखे आहे. “या वळेी वहच्या 
मूतीत ववरोधी गुणाांिे अगदी एकजीव वमश्रण झालेले आहे. फुलाांच्या नाजूकपणाभोवती वहमालयािी गांभीरता 
पहावयािी असेल, तर त्याने ह्या वळेी वहच्या देहाकडे पहाव.े वहच्या वाणीतून सतारीच्या सुरेल गोडीवर 
रणवाद्याांिी भीषणता ऐकू येत आहे.” ज्वालाांतून फुललेले नाजूक सौंदयथ, पेटलेल्या डोळ्याांिी वरात! पण 
ह्यात आश्चयथ नाही. अस्सल कलाकृतीमधून तर तीतील अत्यांत शुभ्रच्छटा आवण अत्यांत कृष्णवणािी छटा 
ह्याांिेही सामीप्यि अपेवक्षत असते. नव्हे, तेि अटळ ठरते. वदव्याांिे मोहोळ अांधाराति िमकते ना? सापािी 
कात अांधाराति लक्ख रुप्यावाणी वदसते ना? 
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१३. रबलोिी डोळा 
 

१८५६–५७-च्या सुमारास डॉक्टर पोलॅक ह्याने अमेवरकेतील एका वृत्तपत्रात प्रवसद्ध केले आहे की, 
मृत मनुष्याने मृत्यूपूवी डोळ्याच्या दृक्पटलावर पावहलेले अखेरिे दृश्य त्याच्या मृत्यूनांतरही बराि काळ 
सूक्ष्मदर्मशकेमधून आपणाांस पाहता येते. 
 
डोळ्याांला वदसण्यापूवीि देवीिा रोग १८६४-मध्ये वबलोरी डोळ्याला वदसला होता. ह्याउलट ‘प्रकाशवित्रीय’ 
कठोर सत्यप्रीती आवण वनष्ठरु यर्ातथ्य आलेखन हे गुण मानवी डोळ्याांत अवधक प्रभावी आहेत, असेही 
आढळून आले आहे. 
 
एका प्राध्यापकाने १८७६-मध्ये आपले वनरीक्षण पुढीलप्रमाणे जाहीर केले आहे : “प्रकाशवित्रीय कािेपेक्षा 
डोळ्याांतील दृक्पटल अवधक सांवदेनाशील आहे असे वसद्ध झाले, तर प्रकाशवित्रणशास्त्रात अवधक प्रगती 
होण्यािी वनवश्चत आशा आहे, असे म्हणता येईल.” 
 
एडवडथ वसे्ट् न च्या १९२५-च्या रोजवनशीतील एक बांद– 
 
“मानवाच्या वित्ताला जाणवतात, त्याांपेक्षा वकतीतरी अवधक गोष्टींिा र्ाांगपत्ता मानवी डोळ्याांना लागतो. 
त्यािी गणती कशी करावी?” 
 
वित्रकार ववल्यम ब्लेक (१७५७–१८२७) “पण त्याहीपेक्षा अनांत पटींनी अवधक गोष्टी वबलोरी डोळ्याच्या 
कके्षत येतात, हे जर वसद्ध आहे, तर वबलोऱ्यािा वापर करण्यास मज्जाव का असावा?” 
 
आवण वबलोरी डोळ्याांनी असा डौल मावरला तर तो वृर्ा नाही, हे पाहण्यास वाढवळे उभे राहण्यािी आपणाांस 
गरज नाही. वबलोरी डोळ्यािा हा आटोप लेन्नाटथ नीलस्सन ह्या स्वीवडश प्रकाशवित्रकाराने वबनतोड वसद्ध 
करून वबलोरी डोळ्यािी ही भकू भागववली आहे. रीडसथ डायजेस्टच्या सप्टेंबर १९८० -च्या अांकातील, 
‘लेन्नाटथ नीलस्सन–वैद्यकीय प्रकाशवित्रण के्षत्रातील रेम्िाांट’, ह्या मर्ळ्यािा पुढील मजकूर आहे : ‘मानवी 
प्राण्याच्या अांतगथत भागातील पोकळीत वा रक्तवावहनीच्या पोकळीत सुवषरीच्या मदतीने छोटा वबलोरी डोळा 
घुसवनू मानवी वदठी सांभ्रमात टाकील अशी ववलक्षण नायमय दृश्ये घेऊन ह्या प्रकाशवित्रकाराने आपणाांस 
वदङ मूढ केले आहे.’ 
 
वबलोरी डोवळयािा नटनािवकती साांगावा? कीर्मतववस्तार वकती वलहावा? 
 
इनसानी आूँखें : शीशाई आूँख 
 
मानवी डोळा आवण प्रकाशवित्रणमाध्यमािा ‘वबलोरी डोळा’ ह्याांिी तुलना करण्यािा एक स्वाभाववक वरवाजि 
पडून गेला आहे. जीवनाला अर्थ प्राप्त करून देणारा अर्वा मानवी जीवन अर्थपूणथ करणारा असा कोणताही 
क्षण क्षणाधात खेिनू त्याला कायम जेरबांद करून ठेवणारी एक ‘मायावी मांजूषा’ अर्वा ‘काळा कॅमेरा’ 
म्हणजेि कॅमेरा. प्रकाशवित्रणमाध्यमाच्या डोळ्याला वबलोरी डोळा म्हटले, तर ह्या वित्रणमाध्यमाला 
‘वबलोरा’ का म्हणू नये? ‘वबलोऱ्याला’ बसववलेले वबलोरी चभग म्हणजे त्यािा डोळा. प्रकाशसांवदेी केलेली 
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अर्वा प्रकाशवित्रीय सांस्कावरत काि म्हणजे डोळ्यातील ‘दृक्पटल’ अर्वा त्यािी स्मतृी; आवण प्रकाशवित्र 
म्हणजे ‘स्मृतींिे दपथणचबब’ अर्वा ‘आठवणींिा आरसा’; आवण ह्या याांवत्रक माध्यमाच्या सामथ्यावर वनयांत्रण 
ठेवनू त्याला वविार व भावना ह्याांिी जोड देऊन सौंदयथवनर्ममती करणारा तो कलाकार. येरे् वविार व भावना 
त्याच्या व्यस्क्तत्वाशी एकरूप होतात. 
 
प्राकृरतक बाधंणीत साम्य, पण रभन्न अरभव्यतती 
 
मानवी डोळा आवण वबलोरी डोळा ह्याांच्या बाांधणीत अर्वा आांवगक रिनेत साम्य आढळले, तरीदेखील दोन्ही 
डोळ्याांच्या पाहण्याऱ्या वा वनहाळण्याच्या पद्धतीत फारफार फरक आहे, वभन्नता आहे, हे मुद्दाम वनदशथनास 
आणनू देतो. कारण हा फरक सहसा ध्यानी घेतला जात नाही. वित्रात भौवतक दशथन घडतेि, असे नाही. 
प्रत्यक्ष कलावस्तू व वतिा आववष्कार वा अवभव्यक्ती ह्याांत वगेळेपणा आढळतो. प्रत्यक्ष दृष्टीला वदसणारा 
देखावा आवण प्रकाशवित्रणप्रवक्रया, की जी रसायनप्रवक्रयेच्या अांकी कौतुकाने वाढली, व याांवत्रक साधनाांतून 
वसद्ध झाली, व वजला भौवतकीय आवण प्रकाशीय पुण्याईिा आश्रय लाभला,– वतच्यातून विवत्रत झालेल्या 
वस्तूिे स्वरूप दशथववणाऱ्या सीमारेषा कां वपत अर्वा विरल्यासारख्या वदसतात, वविवलत होतात. मूळ आकार 
भस्म लावल्यासारखे फरपटलेले, वफसकटलेले वदसतात. प्रसांगी वस्तूला आकार देणाऱ्या रेषाांिा अांगरखा 
हलल्यासारखा वदसतो. रेषाांिे स्वरूप व लाघव लुप्त होते, प्रत्यक्षात असे स्वरूप मानवी डोळ्याांला वदसत 
नाही. वबलोरी डोळ्यािी नजर आपणाांस नेहमीि झकवीत असते. आवण भलुववतेही. 
 
रबलोिी डोळ्यात भावनेचा उबािा – 
 
– खेळू लागला, डोळ्यात उमाळा दाटला व त्यातून मानवता पाझरू लागली, म्हणजे कलाकृती वनमाण 
होते. पानाांच्या पाळण्यात चहदोळणाऱ्या दांवचबदूांवर सूयथवकरण पडतात, त्याच्या पोटात वशरतात, आवण 
दांवचबदूांला रत्नाांिी अमोवलक शोभा येते. तसेि वबलोरी डोळ्यातून सूयथवकरणाांबरोबर कलाकारािे मन आवण 
ममत्व पाझरत आत वशरते, आवण वास्तवतेमधील त्याला प्रतीत झालेले सत्य नायरूप घेऊनि कलाकृतीत 
उभे राहते. आवण ही वबनवहशबेी उलाढाल भावनेच्या जोरावर होत असते. पण अनुभवाच्या व्यस्क्तत्वावर ही 
उलाढाल वनहरावी लागते. 
 
डोरळयाचे दैव, ऐका कवींच्या शब्दातं 
 
‘सूयथमांडल भेवदलें ’, ‘गगन वदसे टाांिे’, ‘वदक्कालाांतुवन आरपार अमुिी दृष्टी पहाया शके!’, ‘उडालें  गरुडा ऐसें, 
पवनवगेाहुवन ववशषेें, मनोगती वनघालें ,’–असे ह्या वबलोरी डोळ्यािे वणथन कवींच्या शब्दाांत कवरता येईल. 
ह्या वबलोरी डोळ्याच्या नजरेत तांत्रज्ञाांनी अशी काही जादू भरली आहे की, मानवी दृष्टीला हेवा वाटावा. कारण 
ह्या वबलोरी डोळ्यािे उड्डाण मानवी डोळ्याांला झेपण्यासारखे नाही. त्याने सूयथमांडल भेवदले आहे. वबलोरी 
डोळ्याांला उडत्या पाखरािे पांख आहेत व त्याच्याजवळ सुटलेल्या बाणािी तडफ आहे. मेघाच्या माला भेदून 
जाणाऱ्या गरुडाप्रमाणे त्यािी दृष्टी आहे. वबलोरी डोळ्यात प्रत्यक्ष सूयथ आला आहे! माध्यमाच्या नयनी हुताश 
ठाकला आहे! दृष्टी पाखाडी बनली आहे. शषेाच्या लाांबणीने आपले हात कोठेही पोहोिववण्यािे सामथ्यथही 
ह्या एका डोळ्याच्या सैतानाजवळ आहे. वबजलीच्या वगेाने प्रकाशप्रवतमा ग्रहण करण्यािी शक्ती प्राप्त 
झालेला त्यािा वबलोरी डोळा वबजलीप्रमाणेि तडकणारा, तरळ व तेजस्वी आहे; वबलोरी डोळ्याच्या दृष्टीला 
सूयथमांडळ उांि नसते. तो हनुमांतावाणी गगनमांडळी झेप घेतो. त्याला समुद्रािा तळ खोल नसतो. आवण 
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त्याच्या दृष्टीला अष्टवदशाांिी धूसरता नष्ट झालेली असते. वबलोरी डोळा आपली ववदु्यद्दषृ्टी कोठेही फेकतो. 
समुद्रापलीकडेही पाहतो. मुांगीिेही मनोगत ओळखतो. नािऱ्या डोळ्याांतील माधुरी आवण डोळ्याांतील 
डावळबाांिा पाराही सहजी वटपतो. वावरयासव े धावण्यािी आळी घेतो. साक्षात भतूकाळ डोळ्याांपुढे उभा 
करणारा व आपल्या डोळ्याांना मूच्छा येईल, असे वित्रण करणाऱ्या ह्या वबलोरी डोळ्याने साक्षात 
कवळकाळालादेखील ठेंगणे केले आहे. त्याला सवथ वव् आकळणे अगदी सहज शक्य झाले आहे! 
 
सवाई प्ररतष्ठा – 
 
– की जी वबलोरी डोळ्याला लाभली आहे, ती मानवी डोळ्याांना नाही. जुन्या अपसमजुतींच्या दलदलीतून 
आपला पाय काढून ह्या देणगीिा कलाकाराांनी स्वीकार केला पावहजे. वतिा उपयोग कलात्मक सौंदयथ 
वद्वगुवणत करण्याकडे कसा कवरता येईल, ह्या वविाराने कलाकाराच्या मनात वांदाट घातले पावहजे. 
 
जवमनीला अस्मान वभडववणाऱ्या अर्वा वत्रभवुनािाही धाांडोळा घेणाऱ्या ह्या वबलोरी डोळ्याच्या रहस्यािी 
मनात िाांगली खुलावट करून घेतली पावहजे, आवण आपल्या भावनेच्या उदे्रकाला कसे वळण देता येईल, 
ह्याववषयी कलाकाराच्या मनात सारखे वविारिक्र वफरत रावहले पावहजे. ज्या ‘डोवळयािे दैव’ कलाकाराांच्या 
पुढे उभे रावहले, त्या वबलोरी डोळ्यािी कयारी नजर वनष्ठुर न्यायाधीशािी असून त्यािे सामथ्यथ वास्तवािे 
वनष्ठुर वित्रण करण्याति साठववलेले आहे, हे ववधान आता पूणथ सत्य मावनले जात नाही. न्यायालयात पुरावा 
म्हणून दाखल केलेले प्रकाशवित्र, ताांवत्रक तपवशलािा आधार देऊन कलाकाराला त्यातील िक्षुव ैवास्तव 
सत्य न्यायासनापढेु वसद्ध कराव ेलागते. 
 
यथादशभनशास्त्र, पण दृतप्रत्ययावि आधारित 
एक नवा अध्याय 
 
यर्ादशथनशास्त्रािी यर्ोवित जाणीव होण्याकवरता कलाकाराला दृक-प्रत्यय-शास्त्रािी पूवथजन्मीिी हकीकत 
ऐवकली पावहजे. फ्लॉरेण्टाइन वित्रकार ज्योत्तो (१२६६ – १३३७) ह्याला तर दृक-प्रत्ययशास्त्रातील 
वनयमाांिी काहीि जाणीव नव्हती. पण त्याने कलाकाराांच्या जुन्या परांपरा, जुने आदशथ आवण तांत्रातील 
औपिावरकपणा साफ झुगारून देऊन नैसर्मगक वित्रण केले. ज्योत्तोने यर्ादशथनशास्त्रािे उद्जघाटन िौदाव्या 
शतकात केले आवण कलेतील एक नवा अध्याय सुरू झाला. यर्ादशथन व प्रकाश ह्याांतील िमत्कृती, 
सहृदयता आवण कौशल्य ह्याांिे सुांदर साहियथ म्हणजेि ज्योत्तोच्या कलाकृती, अशा शब्दाांत त्याच्या 
कलाकृतीिे वणथन कवरतात. वास्तवता जशी दृष्टीला वदसली, तशी विवत्रत करणारा हा पवहला कलाकार. 
त्याने केलेले वित्रण वनसगाला धरून वाटेल, तरी ते वास्तव नाही. हा एका इटावलयन मेंढपाळािा मुलगा. 
मेंढ्याांच्या कळपाति वाढलेला. पण त्याने कावढलेल्या मेंढ्याांच्या आकृती आजच्या दृष्टीला सदोष वाटतील, 
अशाि आहेत. इवजस्प्शयन वित्रकाराांनी मानवािे खाांदे व डोळे यर्ास्स्र्वतदशथनशास्त्राला धरून कधीि 
कावढले नाहीत. नजरेसमोरील वस्तू वदसतील त्या आकारमानात कधीि कावढल्या जात नसत. वित्रकाराला 
पूवी माहीत असलेल्या मोजमापाति त्या वस्तूांिे आलेखन केले जाई. सारख्या आकाराांच्या वस्तू नजरेपासून 
दूर गेल्या, तरी त्याांिे मूळ आकार बदलत नसत. अलीकडच्या व पलीकडच्या वस्तूांिे वदसणारे सापेक्ष आकार 
त्याांनी कलाकृतींमध्ये कधी कावढले नाहीत, कटकटीच्या तांत्राांनी बेजार करून घेतले नाही. 
 
यथादशभनशास्त्र, पण गरणतावि आधारित 



 

 

अनुक्रम 

 
यर्ादशथनशास्त्रािा बोभाटा फार. त्यामुळे ह्या गवणतावर आधावरत असलेल्या शास्त्राच्या दबावाने वित्रकार 
इतका भारला जाई की, ह्याच्या वकमयेवशवाय त्याला पाऊलही टाकता येत नसे. वित्रकार ह्या शास्त्रातील 
बहुसाळ नीती बोलतात. ह्या शास्त्रािे यर्ार्थ ज्ञान वित्रकाराला असणे अवश्य मावनतात. यर्ादशथनशास्त्र 
म्हटले म्हणजे त्यािे यमवनयम आलेि. ह्या शास्त्रािी स्रू्लमानाने कल्पना येण्याकवरता यर्ादशथनशास्त्र 
म्हणजे काय, हे पाहू. कारण त्याच्या अभावाने कलेतील वहरवळ वहरमुसते ना? यर्ादशथन म्हणजे 
कलाकृतीमधील लाांबी, रुां दी, खोली वा गहनता दशथववणारा ‘पैसा’िा पारदशथक पसारा. लाांबीरुां दीने मयावदत 
असलेल्या कलाकृतीच्या वद्वपवरणामात्मक पृष्ठभागावर लाांबी, रुां दी व सखोलता ह्या वत्रवमतीिा भास उत्पन्न 
करण्यािा कलाकार प्रयत्न कवरतो. म्हणजेि वत्र-पवरमाणात्मक वस्तुजातािे वद्वपवरमाणात्मक पृष्ठभागावर 
आलेखन ज्या शास्त्राच्या आधारावर कवरतो, ते यर्ादशथनशास्त्र. हाताच्या पसरट पांजासारख्या पृष्ठभागावर 
चकवा पाण्याच्या पृष्ठभागासारख्या एका पातळीवर कलाकार आपल्या आसनावरून वदसणाऱ्या दृश्यािे वित्रण 
कवरताना आपल्या आलेखनात समोरील वस्तुजातािा घेरदारपणा, त्या वस्तूने व्यावपलेले अांतवरक्ष आवण 
सभीतालिे अांतराल, त्या वस्तूिे वजन, आसमांताती वस्तूांशील त्या वस्तूच्या आकारािे प्रमाण व अांतरामुळे 
वस्तूच्या आकारमानात होणारा सांके्षप ह्याांिे कलाकार वदग्दशथन कवरतो. ह्याबरोबरि कलाकृतीत अांतरािा 
पल्लेदारपणा जाणवले, नजरेपुढील गवहरी-वहरवी वबछायत दूरवर पसरल्यासारखी वाटेल, मनािी पायपीट 
सुरू होईल, अशी छायाप्रकाशािी वा रेषाांिी कौशल्यपूणथ रिना करून कलाकार वत्रवमतीय आभास वनमाण 
कवरतो व वस्तुजाताभोवतालिी पोकळी वातावरणातून आवण रेषात्मक रिनेतून वा रेषाांिे यर्ोवित वववकरण 
साधून हुबेहुब वनमाण कवरतो, हे यर्ास्स्र्वतदशथन-शास्त्र. 
 
रचनी रचत्रकाि व इटारलयन रचत्रकाि 
ध्येय एक, पण मागभ रभन्न 
 
२,००० वष ेझाली, विनी लोक विते्र काढीत आहेत. वस्तूांिे आकार, रूप व घनता ते केवळ रेषाांच्या जाडीत 
बदल करून तरलतेने सूवित कवरतात. रेषाांिी पेरणी ववरलतेने पण मोठ्या कळाशीने करून कलाकृतीच्या 
वशवारात वत्रवमतीिी मादक भ्राांती व लय उत्पन्न कवरतात. प्रत्येक गोष्ट तळसून केली जाई. रेषाांच्या 
आलेखनात त्याांिी कुशल कारावगरी, परांपरेबद्दलिा गाढ आदर आवण ववलक्षण विकाटी हे विनी कलाकाराांिे 
गुण स्पष्ट वदसतात. ढोबळपणे साांगावयािे झाले, तर विनी कलाकाराांच्या कलाकृती प्रकृतीने उर्ांगळी व 
एकेरी वाटतात. 
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कलावस्तूच्या स्वरुपाचे ‘नानात्व’ कलावस्तूची जाडी व आकार, घनता व घेरदारपणा – वचनी 
कलाकाराांनी स्वतःच्या तांत्रमांत्रानी उभे केले. परांपरेचे ऋण सतत वागववले. इमान चळले नाही. 
आववष्कारात स्वतःची चाल आहे. स्वतःचा ताल आहे. जीवनातील अनुभवाच्या सांदभात आपल्या 
वयत्क्तत्त्वाचा कौल घेण्याची धडपड हीच अखेर महत्त्वाची असते ना? 

 
उसाच्या विपाडाप्रमाणे कृश वदसतात. कलाकृतीिे शरीर तर कधीकधी अगदीि वछडवछडीत, अरुवार व 
कोवळे वदसते. इटावलयन कलाकार मोजपट्टी व इतर याांवत्रक उपकरणाांिा उपयोग करून आपले आलेखन 
यर्ादशथनशास्त्राच्या वनयमाांनुसार वसद्ध करीत. विनी वित्रकाराांना सतराव्या शतकातही ह्याववषयी मावहती 
होती. पूवेकडील देशातील कलाकाराांनाही ह्या शास्त्रािी ओळख होती. पण त्यािा उपयोग ह्या दोघाांनीही 
आपल्या आलेखनात केला नाही. वनमुळत्या होत जाणाऱ्या समाांतर रेषाांिा उपयोग त्याांनी मोकळ्या जागेिा 
आभास वनमाण करण्याकवरता केला नाही. समाांतर रेषा वित्रकृतीत कणथरेषेप्रमाणे ते वतरप्या काढीत, पण 
त्या समाांतरि असत. कलाकृतीत दूरवर गेलेल्या वस्तूांिे पृष्ठभाग एकमेकाांला व्यापून वा कवटाळून रावहलेले 
काढीत. त्यामुळे जागेिी कल्पना सूवित होई. मात्र एकाि आकाराच्या पण दूर व जवळ असलेल्या वस्तू 
एकाि आकारात काढीत. त्यामुळे त्या एकाि पातळीवर वदसत. ह्यातून मनोहर आकाराांिे नमुने ते वनमाण 
करीत. 
 
जी समस्या पुढे इटावलयन वित्रकाराांनी छायाप्रकाशाच्या मदतीने सोडववली, ती समस्या विनी आवण जपानी 
वित्रकाराांनी रेषाांच्या मदतीने सोडववली होती. सतत बदलणाऱ्या प्रकाशावर ववसांबनू न राहता त्याांनी रेषाांिा 
उपयोग केला. वित्रात अांतरािा आभास वनमाण करण्यािा मागथ वभन्न होता, इतकेि. लाांबी आवण रुां दी ह्या 
दोनि पवरमाणाांनी मयावदत असलेल्या कलाकृतीच्या समपातळीवर अांतरािा भ्रमरूप आभास वनमाण 
झालेला वदसतो. मात्र विनी कलाकार वनसगथवित्रण काहीशा उांिावर करीत. त्यामुळे कलाकृतीत भ्रमरूप 
आभास नकळत वनमाण होई. सहज स्वाभाववक आववष्कारातून तो उतरला आहेसे वाटे. 
 
रलओनादो, अधेंि–कमिा, व व्यामोहाचे कवाड 
 
वस्तूांिे आकार, रूप, घनता आवण अवकाशािी ववस्तीणथता छायाप्रकाशाने वनमाण करण्यािे खास तांत्र 
वित्रकार वलओनादो दा ववन्िी ह्यािे आहे. त्याच्या कलाकृतींमधून कलाकृतीिे शरीर वजनदार वाटते. 
कलावस्तूिा गोंडाळ' अर्वा गोलदारपणा भासतो. वस्तुजातािे आकारमान तर कळतेि, पण नदीच्या 
ओघाप्रमाणे अांतर दूरवर पसरत जात असल्यािा भास होतो. कलाकृतीिे पात्र पाताळाप्रमाणे खोल 
गेल्यासारखे वाटते. कलाकृती एकपदरी असून भागत नाही. वतला लाांबी, रुां दी आवण बाळसे याव ेलागते. 
छडीदार अांग असून भागत नाही. वलओनादो दा ववन्िी ह्याने वातावरणातील घनता आवण ववरलता 
ह्याांच्यातील तफावतीमुळे अांतवरक्षात उत्पन्न होणारा अांतरािा भास, अांतरामुळे वस्तूांच्या रांगावर आवण 
छायाप्रकाशातील ववरोधावर होणारा पवरणाम हा एक भ्रम आहे, माया आहे, स्वप्न आहे, ह्या गोष्टींिा िाांगला 
अभ्यास केला होता; आवण तोही अांधेर-कॅमेऱ्यािा उपयोग करून! वलओनादोच्या पश्चात आलेल्या 
वित्रकाराांकडून तर हे शास्त्र िाांगले आळववले गेले. ज्ञानेंवद्रयाांस जाणनूबजूुन भ्रम उत्पन्न करून त्याांिी 
फसवणूक करणे हे एक प्रकारिे बुवद्धववषयक परम सुख आहे. 
 
हा कलात्मक आभास – 
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– म्हणजे यर्ादशथन. कलाकृतीत माांडलेला हा वास्तवािा वेल्हाळपणा कलाकाराने वित्राच्या पृष्ठभागावर 
वनमाण केलेल्या अांतवरक्षात – आकाशात साठववलेला असतो, आवण कलावस्तू ह्या कलात्मक अांतवरक्षात 
वावरत असतात. कलाकृतीमधून बेमालूम आभास वनमाण करणे ह्याति कलाकारािी खरी कसोटी आहे. 
कलाकृतीच्या ऐ्यािी मदार ह्यावरि उभी असते. दोन वमतींनी व्याप्त अशा वित्रपातळीवर वत्रवमतीिे दशथन 
म्हणजे कलाकृतीवर सत्याभासािा िढववलेला मुलामा. मात्र हा सत्याभास सांपूणथ आभास कधीि नसतो. 
कारण कला सांपूणथ आभासािे स्वरूप कधीि धारण करीत नाही. आवण हे वािून आश्चयथ न वाटाव ेकाय? 
 
ही आभासाची रकमया – 
 
– हाि कलेिा प्रधान हेतू. व्यापकता, खोली व उांिी आवण कलास्तूांच्या आकाराांतील सापेक्षता ह्यािे दशथन 
कलाकृतीमधून घडले, तरि मोकळी जागा कलाकृतीच्या शरीराने व्यापून जाईल. वस्तुजातावर धूसरता 
पसरली, धुके पडले, वदशा झाकळल्या, ढग जमा झाले व हवतेील आद्रथता वाढली, म्हणजेि आपणाांस 
वातावरणािे अस्स्तत्व जाणवते. नुसते कोरडे आभाळ पसरले, की ही जाणीव होत नाही. आभाळ उांि 
गेल्यासारखे वाटते. पण ढग आले, की ते आभाळाला खाली ओढतात. पृथ्वीवरील साऱ्या गोष्टी दृष्टीआड 
करून केवळ िांद्राकडे टक लावनू पहा, स्वगथ व पृथ्वी ह्याांच्यामधील अवकाशािा, अभ्यांतरािा भास कमी 
होईल. धुक्यािा तरांगता समुद्र सकाळच्या प्रकाशाने उजळून वनघाला, की अांतरािा भास वनमाण होतो. 
मायारूप अवकाशातील हा मगृाब्धीिा हेलावा म्हणावा का माधवीिा बहर ? ही लटकी सखोलता हाती लागत 
नाही, पदरी पडत नाही; पण डोळ्याांला वदसते. जसे ‘दपथणींिे धन हातीं ना पदरी’, तसाि हा अांतरािा 
वले्हाळपणा हाती लागत नाही. हा भास आहे, पण प्रत्ययकारी आहे. भ्रम आहे, पण खरा वाटण्याइतका 
वास्तव आहे. हीि मृगमरीविका. भ्राांत अनांत अांतर! 
 
कलबोणीच्या पालवीआड 
लहान मुलाप्रमाणे भागलेला अमृताचा गंुडगोळा 
 
सखोलता अर्वा वत्रवमतीिा आभास वनमाण करण्यािा प्रयत्न नकळतही केला जातो. आई लहान मुलाांना 
आभाळातील भागलेला िाांदोबा दाखववताना ती प्रर्म चलबोणीच्या झाडाच्या फाांदीिी अग्रभमूी तयार कवरते. 
म्हणजे पानाांच्या नाजूक नक्षीतून िाांदोबा बाहेर डोकावला, की त्याला उठाव वमळतो व अभ्यांतरािा भासही 
वनमाण होतो, अांतवरक्षातील अभ्यांतर जाणवते. आकाशािा रांग अवधक वफकट व धूसर झाला, म्हणजे ते 
आकाश िांद्राच्या मागे दूर सरकल्यासारखे वाटते. नुसते कोरडे आकाश पसरले, तर अांतरािा भास कसा 
होणार? दूरिी वस्तू जवळच्या वस्तूच्या सांदभात दाखववली, म्हणजे ती उठावदार तर वदसतेि; पण ती वकती 
दूर आहे, ह्यािीही कल्पना येऊन ते दृश्य पवरणामी आकषथक वदसते. ज्ञानदेवाांनीही आकाशातील िांद्रम्याकडे 
श्रोत्याांिे लक्ष्य मनोहर झाडाच्या डहाळीिाि आश्रय घेऊन ते दृश्य अवधक ‘वनरुते’ केले आहे. 
 
यथादशभनशास्त्राचे उपाख्यान 
 
यर्ादशथनशास्त्राशी वलओनादो (१४५२–१५१९) ह्या फ्लॉरेण्टाइन वित्रकारािे नाव वनगवडत असले, तरी ह्या 
शास्त्रािा शोध ह्यापूवीि काही शतके लागला होता. यर्ादशथनशास्त्रातील यमवनयमाांिी वसद्धता उचे्चलो 
(१३९६–१४७५) ह्या फ्लॉरेण्टाइन वित्रकाराने केली आहे. एफ्. िुनेलास्की (१३७७–१४४६) ह्या 
फ्लॉरेण्टाइन वशल्पकाराने आपल्या वित्रकृतींमधून ह्या शास्त्रािे प्रात्यवक्षक वदले आहे. त्याांमधून हे 
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गवणतववषयक शास्त्र आपल्या दृष्टीपढेु साक्षात उभे राहते. त्यानांतर आल् बेती ह्या वित्रकाराने आपल्या 
वित्रकलेवरील दोन ग्रांर्ाांत यर्ादशथनशास्त्राच्या वनयमाांिे धागेदोरे नीट उकलून हे शास्त्र समययुक्त करून 
ठेववले आहे. वलओनादो, मायकेलेन्जेलो व राफाएल इत्यादी कलाकार आपल्या कलाकृतींमधून कलावस्तूने 
व्यावपलेल्या जागेिा आभास अर्वा कलावस्तूच्या भोवताली आभासमय अवकाश वनमाण करू लागले. 
त्यानांतर वववस्त्र स्त्रीदेहािे आलेखन कवरताना कलाकाराांना नवी दृष्टी प्राप्त झाली. वत्रवमतीिे दशथन सवांगीण 
होऊ लागले. कलावस्तूमधील वभन्न आकाराांच्या प्रमाणबद्धतेवर कलाकार वनयांत्रणे घालू लागला. त्यामुळे 
मूळ रूप ववकृत झाले, तरी त्यात एक प्रकारिी लयबद्धता व वास्तुरिनायुक्त एकता येऊ लागली. कलाकार 
स्वतांत्र सृष्टी वनमाण करू लागला. यर्ादशथनशास्त्र कलाकाराच्या काबूत रावहले, वित्ररिना काबूत आली, 
म्हणजे कलावनर्ममती होते. त्यात सावथकालीन ‘काहीतरी’ असते. 
 
दृतप्रत्ययशास्त्र : एक डौलदाि लरलतकला 
 
पूवथग्रहाने दूवषत न झालेल्या मानवाच्या वनष्पाप नजरेला केवळ दृक प्रत्ययाच्या जावणवतूेन दृष्टीसमोरील 
वस्तुजातािा आकार कसा वदसेल, ह्याववषयीिा अभ्यास अश्मयुगाच्या अखेरीस सुरू झाला. पण त्यािी नीट 
कल्पना कवरता आली नाही. अकराव्या शतकापासून पांधराव्या शतकापयिंत, जवळजवळ पाि शतके 
वद्वपवरमाणात्मक आववष्कारातून आपली सुटका करून घेण्यािा वविार युरोपीय वित्रकाराांच्या मनाला गाांजून 
रावहला होता. त्याांच्या कलाकृतींमधून त्याांतील पृष्ठभमूी एखाद्या पुवष्टपत्रासारखी वदसे. आवण हीि त्याांच्या 
मनातील खांत होती. पण अनेक आशांकाांिी आहाळ लागल्यामुळेि ह्यातून त्याांिी सुटका झाली नाही, हे खरे 
आहे. सतराव्या शतकात हे दृक प्रत्ययशास्त्र एक डौलदार लवलतकला म्हणून मावनले गेले. मात्र दृक्प्रत्ययावर 
आधावरत असलेल्या ह्या यर्ादशथन-आलेखाववषयी काही ठोकताळे बाांधून त्यािे छानदार शास्त्र उभे करण्यात 
त्याांना हात टेकाव ेलागले. ह्याववषयी र्ोडा वविार करू. आपण केवळ आपल्या डोळ्याांनीि पाहतो, असे 
नव्हे. आपल्या दृष्टीवर इतरही इांवद्रयाांिा पवरणाम होतो. आपण सवथ इांवद्रयाांनी वस्तुजात न्याहळीत असतो. 
वशवाय, आपणाांस जसे पाहण्यास वशकववले जाते, तसेि आपण पाहण्यास वशकतो. आवण मनावर झालेल्या 
ह्या सांस्काराांिा पवरणाम कलाकाराांच्या आलेखनावरही होतो. 
 
 
दृतप्रत्ययाचा इरतहास : कलेचा इरतहास 
 
सांस्कारवादी रें ि वित्रकाराांनी वनसगथवित्राांतून डोंगर वनळ्या रांगाांनी आवण त्याांच्या छाया जाांभळ्या रांगाांनी 
रांगववलेल्या पाहून टीकाकाराांना धक्का बसला. त्याांनी वनषेधािा कढ उठवनू जाहीर केले की, वित्रकला आता 
वछन्न-वभन्न होण्याच्या मागावर आहे. आकाशािा वनळा रांग वनसगावर पडतो आवण त्यामुळे डोंगर वनळेजाांभळे 
वदसतात, हे कळण्यास आपणाांस वकत्येक हजार वष ेलागली. म्हणूनि दृक्प्रत्ययाच्या जावणविेा इवतहास 
म्हणजेि कलेिा इवतहास, ही जाणीव जशी प्रगल्भ होत जाते, तसा आलेखनात बदल होतो, आवण कलेच्या 
बाह्य स्वरूपाला आगळा रांग िढत जातो. त्याला इांद्रधनूिे गोडव ेस्वरूप प्राप्त होते,– 
 
– म्हणून प्रकाशरचत्रण ही कला आहे. 
 
जो वशल्पी वनपुण असेल, तो कलाकार आपल्या कल्पनािातुयाने, दृक्प्रत्ययातून येणाऱ्या अनुभतूीिे रूपाांतर 
वद्ववमतीय पृष्ठभागावर कवरतो. म्हणजे कलाकृतीमध्ये सामावलेल्या छायाप्रकाशाांच्या लहानमोठ्या आकाराांनी 
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व्यावपलेल्या आवण त्याांच्या सभोवताली मोकळ्या रावहलेल्या अवकाशािी कल्पना यर्ार्थपणे देण्यािे कतथव्य 
कलाकार दृक्प्रत्ययशास्त्राच्या आधारे करीत असतो. कलाकृतीत वदसणारा हा अांतरािा आवण अवकाशािा 
कलात्मक भास हे शरीराच्या सावलीप्रमाणे आभावसक आहेत. ह्या रोवहणीच्या लाटाांवरून, ह्या आभावसक 
अांतरावरून आपली दृष्टी सरकत पुढे रे्ट वदङ मांडलावर जाऊन वबसाटते, म्हणून प्रकाशवित्रणकला म्हणजे 
कलाकृतीच्या मनोमांडलात, अांतवरक्षात वववभन्नता वा घनता वनमाण करून अभ्यांतरािा काांिनमृग वनमाण 
करण्यािी एक कला, असे म्हणतात. कारण ह्या लटक्यालाही सुसांगती लागते, मनोज्ञता लागते. आवण 
ज्याांना ही मयासुरािी करणी लाभली, ‘तेवि पुरुष दैवािे,’ की ज्याांच्या हाती सोन्याच्या लगडीिा िांद्रहार 
बनतो. 
 
नव्या दृक प्रत्ययाची रबजली कोसळली 
– यथादशभनशास्त्राची सावध हवेली ढासळली. 
 
ववववध दृवष्टकोणाांच्या वबलोरी डोळ्यामुळे प्रकाशवित्रणात नवा दृक प्रत्यय अस्स्त्वात आला असून नवीन रिना 
व नवीन आकार ह्याांिी उपलब्धी होत आहे. यर्ादशथनशास्त्राच्या सांदभात वलओनादो दा ववन्िी ह्याने पांधराव्या 
शतकात घालून वदलेले वनयम रद्दबातल होऊन कायमिे वबछावले आहेत. ‘माध्यमाच्या वित्रपातळीला 
समाांतर असलेल्या उभ्या रेषा समाांतरि राहतात’, ह्या समाांतर रेषादेखील आता बागबुग करू लागल्या 
आहेत. ह्या वनयमाच्या बसैकेिा र्ाट ह्या छोटेखानी माध्यमाने मोडला आहे, हे जाणून अशा वायफळ दांडकाांना 
नवकलाकाराांनी आता ‘पेणशील’ द्यावी, हे लाजीम आहे. वबलोरी डोळ्याने यर्ादशथनशास्त्रािा नवा इमला 
उभारला आहे. ह्या जुन्या घरावर नव्या र्राांिा मजला बाांधला गेला हे खरे, पण ह्या नव्या बाांधणीत काही 
स्वभाववसद्ध अशा सीमा मावनल्या गेल्या, हेही खरे. 
 
रबलोिी डोळ्याची यथाथभता 
 
वबलोरी डोळिाला ज्ञात होणारे सत्य वस्तुतः वास्तव सत्य नसते. परमार्थदृष्या असे म्हणता येईल की, 
वास्तववकतेमधील सत्याच्या आकारात पवरवतथन होते, व्यांगता येते, वक्रता वनमाण होते, प्रमाणबद्धता व्यस्त 
होते व साऱ्या सुव्यवस्रे्िा सांकर झाल्यासारखे वदसते. परांतु ह्या नवघवटत आकृतीिा समग्र पवरणाम अवभनव 
असतो, सुखावह असतो. गोड असतो. सत्य म्हणजे डोळ्याांलाि वदसते तेवढेि नव्हे. मानवी नजरेच्या 
टापूबाहेर असलेले दृश्य आता माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्याला वदसू शकते आवण ही ससाण्यािी नजर आता 
कलाकार आपल्या इच्छेप्रमाणे बाांधू शकतो. पाखरावशवाय कोणालाही असाध्य अशा वठकाणी माध्यमािी झेप 
पोहोिू शकते. वबलोरी डोळ्यािी दृष्टी अरुां द असल्यामुळे इतक्या दूर अांतरावरूनही कलाकाराला तो लहान 
पक्षी डोळाभर वदसतो. पवक्षराजािी ही र्ोरवी वबलोरी डोळ्याला प्राप्त झाली आहे. वबलोरी डोळ्याच्या 
ववशाल दृष्टीलाही आता कोणी आड घालू शकत नाही. माध्यमािी दृष्टी मत्स्यवधेी तर आहेि, पण त्या 
डोळ्याला मत्स्यदृष्टीिाही अपूवथ लाभ झालेला आहे. नदीच्या पृष्ठभागावर कोठेही शत्रू असला, तरी माशाच्या 
दृष्टीतून तो सुटत नाही. कारण त्यािा दृवष्टकोण १८० अांश वअतका ववशाल असतो. ह्या वबलोरी डोळ्यािी 
दृष्टी पल्लेदार आहे. गगनािा गाभा पुरत नाही इतकी पल्लेदार. ती वतखट आहे, धुांद आहे व क्ष-वकरणासारखी 
अांतभदेी आहे. दृष्टीत अस्मानािी वबजली उतरली आहे. आवण त्यािा दृवष्टकोण तर अघळ-पघळ, रुां द-वनरुां द 
असा पुरेपूर ऐस्च्छक बनला आहे. 
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कलावस्तूमधील छोटेमोठे ‘ववशषे’ कौशल्याने रचण्याकवरता व त्या वस्तूला महत्त्वपूणृ आकार 
देण्याकवरता वबलोरी डोळ्याचा अवतअरुां द दृवष्टकोण, – मुांगीला केवळ सूयृनारायणाचे दशनृ घडवील 
इतका अरुां द दृवष्टकोण आवण– 

 
स्वतःचे मनोगत व कलावस्तूचा बाह्याकार कलाकृतीत एकजीव वहावा म्हणून वबलोरी डोळ्याचा अवतरुां द 
दृवष्टकोण, साधन म्हणनूच कलाकार वापरतात. 

 
वैकंुठाची रशडी 
 
वबलोरी डोळा अलम देश, दुवनया आपल्या दृष्टीच्या टप्प्यात घेतो. ह्या वक्षवतजापासून त्या वक्षवतजावऱे्ही 
वाकलेला वव्ािा वधे घेणारा इांद्रिाप ह्या वबलोरी डोळ्यातून एकाि वळेी कवटाळून कलाकार नव ेसौंदयथ 
पाहू शकतो. लहान आकारािे कलामाध्यम व त्याच्या वबलोरी डोळ्याला ववववध दृवष्टकोणाांतून पाहण्यािी 
लाभलेली वदव्य दृष्टी ह्याांमुळेि कलाकाराला व्यस्क्तगत आववष्कार करणे सुलभ झाले आहे. अगदी 
वनः्ासाइतके सुलभ आवण सहज. हे वबलोरी डोळ्यािी सांगीन. 
 
‘रुळानंी रमळावे अनंतात अतंी!’ 
कलावस्तंूचे को भैजणे, ऱ्हस्व बाहू – ऱ्हस्व पाद 
 
प्रकाशवित्रकार ज्या वळेी कलावस्तूच्या अगदी जवळ जाऊन नजर लावतो, त्या वळेी त्या वस्तूिा पसारा 
वाढलेला वदसतो. त्याच्या मागील वस्तूांिे आकार मुरिडून बसल्यासारखे वाटतात. गोगलगायीसारखे 
वतर्ल्या वतरे् अांग गुांडाळून घेतात. आकार सांकोि पावतात. लाांब पडलेली सावली नाही का सांकोिून 
पायाखाली येत? वित्रपातळीला काटकोण करणाऱ्या व्यक्तीच्या शरीरािी भईु बसकी वदसते, आवण 
आजानुबाहू हा शब्द लोप पावनू काटकोण करणारा बाहू ऱ्हस्व वदसतो. वबलोरी डोळ्याच्या अगदी नजीकच्या 
आकारािे आवण वित्रपातळीला काटकोण करणाऱ्या रेषाांिे ओहटणे वा आक्रसणे वकत्येक वळेा फार छान 
वदसते. अशा रेषाांिा अग्रभाग आखूड झाला, म्हणजे त्याांिा ‘पुरःक्षय’ झाला असे म्हणतात. त्या वामन-रूप 
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घेतात, पण ह्या रेषाांच्या सांके्षपात एक प्रकारिा आवगे असतो, जोष असतो, दृष्टीला भलू पाडणारा महावगे 
त्यात असतो, मोहकपणाही असतो! 
 
‘पश्चाधेन प्रववष्टः शरपतनभयाद भयूसा पूवथकायम्’ ह्या शाकुां तलातील एकाि ओळीत कवीने 
यर्ादशथनशास्त्रातील “क्षया’िा प्रभाव आपल्या नजरेपुढे साक्षात उभा केला आहे. हवरण आपले पाठीमागील 
अांग शरीराच्या पुढील भागात घुसवनू धावत आहे, आकार बदलला आहे आवण मनावर होणारा पवरणाम 
झांझावती वगे असलेल्या आवगेािा आहे. रुां द दृष्टीच्या वबलोरी डोळ्याने ह्याहीपढेु मजल मावरली आहे. 
कलावस्तूच्या आकारातील क्षय आवण वृद्धी एकाि वळेी कलाकृतीच्या आवाक्यात आणण्यािी खास देणगी 
वबलोरी डोळ्यािी आहे; आवण कलाकार हा हक्क बजावनू नववनर्ममती करीत आहे. वबलोरी डोळ्याच्या वववशष्ट 
दृवष्टकोणातून नजर टावकली, म्हणजे डगळ बेडौल देह तर डौलदार वदसतोि, पण प्रमाणबद्धतेत र्ोडी 
अननुरूपता वमसळूनही डौलदारपणा सावधता येतो. कलाकृतीच्या सौंदयात अशी ववरूपता गडप होते हे खरे 
असले, तरी तीतील मोहरून-भारून जाण्यािे कारण त्या ववकृतीति असते, हे कलाकाराांनी ध्यानी बाळवगले 
पावहजे. 
 
स्वभावसंुदि वस्तूमध्ये रवकृती 
ियवृद्ीमुळे रवसंगतीतून संगती! सौंदयाचा नवलावो! 
 
‘वकराताजुथनीया’मध्ये महाकवी भारवी म्हणतो की, स्वभावसुांदर वस्तूांमध्ये ववकृती जरी झाली, तरी वतच्यामुळे 
त्याांिे सौंदयथ खुलूनि वदसते. वबलोरी डोळ्याने वनमाण केलेली आकारातील ही वृद्धी आवण क्षय ह्या सहेतुक 
ववकृतींमधूनि नवीन आकारसौंदयथ वनमाण होते. दृक्शास्त्रववशारदाांनी मोठ्या अक्कलहुशारीने, राजीखुषीने 
माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्यात एक अजब गुण ठेववला आहे. त्यािा वापर मात्र योग्य तऱ्हेने होण्यापेक्षा 
अवतवरक्तपणे केला जातो. दोन वस्तूांच्यामधील जागेिा सांके्षप आवण ववस्तार अनुक्रमे रुां द आवण अरुां द 
दृवष्टकोणाच्या वबलोरी डोळ्यािा उपयोग करून कलाकृतीत उत्पन्न केला जातो. तीतून असांगती वनमाण 
होते. ह्या तांत्राच्या मागे भावनेिा नेट असला, तर कलाकृतीमधून वकत्येक असांबद्ध आकार अनुपम सौंदयथ 
घेऊन साकारतात. ह्यातील सांकुवितपणािा आवण वित्रपातळीला काटकोण करणाऱ्या समाांतर रेषाांत येणारा 
खुजटपणा आवण मत्स्यदृष्टीच्या वबलोरी डोळ्याने वास्तव वस्तूला प्राप्त करून वदलेला अवास्तवपणा ह्याांिा 
अवतवरक्त वापर करण्याने कलाकृतींना व्यांगता येते, ववरूपता प्राप्त होते. अशा तऱ्हेने वबलोरी डोळ्यामुळे 
वित्ररिनेला वमळालेले ववकृत वळण डोळ्यास खुपत नाही, सलत नाही, तोपयिंत अशी कृवत्रम ववकृती 
कलाकृतीच्या आकारात नव्या सौंदयािी भरतीि कवरते, असे म्हणू या. 
 
रबलोिी डोळ्याची समथभ कृताथभता 
 
तुम्ही कोणतेही जुने-नव ेशास्त्र घ्या, त्या शास्त्रातील पायाभतू प्रमेयाांिी िाळवािाळव होत राहते. ती ववल्हेला 
लागते. वकत्येकदा आपण पहाव,े तो ह्या बुवद्धप्रामाण्यावर आधावरत शास्त्राच्या पायािे वशलाखांड पूणथपणे 
वनखळलेले आढळतात. असेि काहीसे यर्ादशथनशास्त्रात घडून आले आहे. माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्याने 
यर्ादशथनशास्त्रािा बुांधाि दो हाताांनी गदगदून हलववल्यामुळे ही सांगीन पाषाणािी भक्कम रिना ढासळते की 
काय, ह्या भीतीने त्या शास्त्रातील वैयाकरणी मांडळी कायमिी बुिकळ्यात पडली आहेत. हीि वबलोरी 
डोवळयािी कृतार्थता. 
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रवरशि दृरिकोणातून जोि, 
मनोहि प्रिोभ व लयबद् गरतमानता 
 
कधी वपपीवलकेच्या दृवष्टकोणाने अर्वा ववहांगाच्या दृवष्टकोणाने कलाकार पवक्षराज होऊन वतरप्या-कलत्या 
नजरेने वित्रववषयावर झटवशरीकरून झेप टाकतो. ववजेच्या गतीने येणारा व वायुगतीने जाणारा अवखळ क्षण 
घट्ट धरून ठेववतो. त्या वळेी तर कलाकृतीमध्ये एक प्रकारिा जोष वनमाण होऊन तीत लयबद्ध गवतमानता 
वनमाण होते. सहज सपाटलेल्या वित्रववषयामध्ये स्फुरण येते. रेषाांिे िलनवलन झाल्यािा भास वनमाण 
होऊन त्या हलू-सरू लागतात, छायाप्रकाशाच्या आकाराांत वजवांतपणा येतो, त्याांत मनोहर प्रक्षोभही वनमाण 
होतो. लघुरूप माध्यमाने ही देणगी प्रकाशवित्रणकलेला वदली. प्रकाशवित्रकार आत्मवनष्ठ वित्रण करू 
लागले. वबलोरी डोळ्याच्या अरुां द दृवष्टकोणामुळे समोरील अफाट दृश्यातून कलावस्तूिी वनवड करण्यास ते 
वशकले. कलाकाराांिी वनवडशक्ती जोपासली गेली. वास्तव प्रवतमेत काटछाट न कवरता मानवी डोळ्याांला 
जशी प्रकाशप्रवतमा वभडली, तशी ती कलाकृतीत उभी राहते. वववशष्ट दृवष्टकोणाने कलावस्तूकडे पहा, ती 
अमृताने पेटल्यासारखी वदसेल. कलाकृतीवर ववदु्यल्लतेिी फुले वदसतील! 
 
एकाि – सायतलोप्सच्या एका डोळ्याचे िहस्य 
 
प्रकाशवित्रणमाध्यमाला सायक्लोप्स नावाच्या अर्वा रौद्रस्वरूपी कबांध नावाच्या राक्षसाप्रमाणे एकि डोळा 
आहे. एकािा होता वनढळी, दुसऱ्यािा होता त्याच्या वक्षःस्र्ळावर. पण एकि! अर्ात माध्यमाच्या दृष्टीिे 
स्वरूप आपल्या मानवी दृष्टीच्या स्वरूपाहून वभन्न आहे. एका डोळ्याने अांध असलेल्या के्षत्ररक्षकाला अगदी 
साधा झेलही पकडता येत नाही. तो पकडण्याच्या प्रयत्नाांत त्याने केलेले हातवारे पाहून आपण ववस्मय 
कवरतो. ह्याति डोळ्याांना होणारा अांतरािा भास म्हणजे काय, हा प्रश्न तुमच्यापढेु आपोआप मोकळा होईल. 
मानवी दृष्टीला होणारा अांतरािा भास एका डोळ्याला होत नाही. दैत्याांिे गुरू शुक्रािायथ ह्याांच्याही एका 
डोळ्यािी पूणथ सरकी झाली होती. म्हणून शुक्रािायाच्या दृष्टीप्रमाणेि प्रकाशवित्रणमाध्यमाच्या वबलोरी 
डोळ्याला मानवी डोळ्याांना होणारा वत्रवमतीिा भास होत नाही. 
 
वातावरणात मूतथ स्वरूपात वदसणारी ववलगता व घन स्वरूपात तरांगणारे इतर घटक ह्याांमुळे वनमाण होणारी 
सखोलता मानवी डोळ्याांना वदसते, तशी वबलोरी डोळ्याला वदसत नाही. वनसगथदेखावा वबलोरी डोळ्याला 
वद्ववमति वदसतो. डोळ्याांना येणारा सखोलतेिा अनुभव वबलोरी डोळ्याला येत नाही. त्यातील अांतरािा 
वले्हाळपणा कोठे जाणवतो ?– जाणवत नाही. पण हे वनवथिन मावनता येईल का ? 
 
वाहनाविील माडं 
 
प्रकाशवित्रणकलेिे रहस्य ह्या वबलोरी डोळ्याच्या पोटाशीि सापडेल. यर्ादशथनशास्त्राच्या दृष्टीने ह्या 
माध्यमाच्या डोळ्यािे जे मनू आहेत, त्याांववषयीिी कल्पना कलाकाराने त्या वाहनावरिी आपली माांड कायम 
करण्यापूवीि करून घेतली, म्हणजे त्याला आपली दृष्टी ह्या वबलोरी डोळ्याच्या दृष्टीत वमसळता येईल, 
कलाकृतीवर दोन्ही दृष्टींिी छाप पडेल. दृष्टींिी ज्योत्स्ना एकत्र पसरली, की दृक्प्रत्ययािा भास होईल. 
 
रबलोिी डोळ्याच्या तेजाची वोज म्हणजे 
रबलोिी डोळ्याची अतंगभत तीव्रता वा आत्मप्रभा 
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ह्या वबलोरी डोळ्यािी दृष्टी आपल्या अटकळीपलीकडे प्रस्फुवरत झाली आहे, आवण त्याने आपल्या इांवद्रयाांच्या 
वकत्येक शक्ती सूक्ष्माग्र व पल्लेदार केल्या आहेत. इतक्या की, त्याांच्यापुढे आपल्या डोळ्याांिी शक्ती अगदी 
अल्प वाटावी. शास्त्रज्ञाांनी ह्या वबल्वरी डोळ्यात एक नवी कतथबगारी उभी केली आहे. खूप दूरिी वस्तू अगदी 
अलीकडे ओढीतओढीत अगदी आपल्या डोळ्याला वभडववता येते. दूरवर असलेले रूपडे अगदी स्पष्ट आवण 
मोठे होते. उलट, एखादी कणरूप वस्तू ठळक व ढोबळ करून पाहता येते. तपवशलातील बारीक-सारीक 
कण वटपता येतात. ह्या वबलोरी डोळ्यािा कबजा घेऊन कलाकाराने ही प्रिांड सामथ्ये आपल्या वदमतीस 
लावनू आपली भावनात्मक दृष्टी त्यात वमसळली, म्हणजे हे याांवत्रक माध्यमसुद्धा आत्मवनष्ठ बनेल. ही काहीशी 
भावनात्मक बेहोशी कलाकृतीिा कबजा घेईल, आवण भावनापूजक अशा मानवाच्या प्रकृतीिा व अांतरांगािा 
तुम्हाांला मनोमय अनुभव येईल. 
 
चाणाि नटी आरण स्वरूपानुसंधान 
 
‘रेन’, ‘पझेस्ड्’ ह्या वित्रपटाांना अमूप यश वमळवनू देणारी ववख्यात वित्रपटतारका जोन क्रॉफडथ (१९०८) 
आपली भवूमका करीत असताना ह्या शुक्रािायाच्या खयाळ डोळ्याला – ह्या धामणीच्या डोळ्याला एखाद्या 
साम्राज्ञीच्या वदमाखाने आपल्या वकनखाबी डोळ्यािी राजस नजर वभडवीत असे. माध्यमाच्या वबलोरी 
डोळ्याच्या दृवष्टकोणातून आपण कसे वदसत असू, ह्यािी ह्या िाणाक्ष नटीला पुरेपूर कल्पना होती. जोन 
क्रॉफडथच्या दृष्टीतील रहस्य तुम्हाांला उकलले, म्हणजे वित्रववषयाांच्या अांतरांगातील भावनासौंदयथ ह्या वबलोरी 
नेत्रातून कलाकृतीत उतरेल, आवण तुम्हाांला अांवतम अनांतािा प्रत्यय येईल. भावनेतून अनांतािा प्रत्यय 
घडववणे हेि कलाकारािे अांवतम मांवझल आहे हे मावनले, तरी व्यस्क्तवनरपेक्ष वित्रणात अांतरांग अवधक 
सापडते, का व्यस्क्तवनष्ठ वित्रणात, हा कदावित वादािादेखील प्रश्न होऊ शकेल. 
“डोळे रतचे चोिटे” 
 
वबअवॅरस वलली ह्या नटीबद्दलिा अनुभव तर वजतका अपवरवित आहे, वततकाि ववलक्षणही आहे. त्यात 
आगळीक आहे, म्हणजे अपूवाई आहे. वबलोरी डोळ्याच्या रोखात येऊन दाखल झाली, म्हणजे ही 
वित्तिकोरी एखाद्या वदव्याांगनेसारखी वावरत असे; आवण आपल्या व्यस्क्तत्वािा प्रभाव असा घनदाट टाकीत 
असे की, कलाकाराला आपल्या माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्यािी उघडझाप कलाकुसरीने करण्याखेरीज 
काहीि काम करण्यािे बाकी उरत नसे. कलाकाराच्या मनात काय आहे ते ह्या “वित्त-िोरटीला” केव्हाि 
कळून िुकलेले असे, पण कसे ते कोण जाणे. 
 
हे बंुद मुखोटे, पण 
“कोमाइलीं वदनें सकरळकांचीं कवण्या गुणें?” 
 
एकदा असे झाले. प्रवसद्ध इांग्रज व्यांगवित्रकार सर डेस्व्हड लो (१८८१–१९६३) हा हॉवलवुडमध्ये मेजवानीस 
बसला होता. पांगतीिा र्ाट नेहमीिाि होता. गजबजलेल्या पांगतीत िारुवषेी वित्रपटतारकाही होत्या. पण 
त्याांच्या मुखावरील होश हरपलेला होता, डोळ्याांमधील मोवतयािे पाणी ओसरले होते. आपला 
व्यांगवित्रकारािा कटाक्ष िौफेर टाकून त्याने पावहले, तो त्याांच्या मुखावर वजेी उतरवलयािी गत वदसोन 
आली. त्याने अकस्मात वविावरले, “िांदेरी पडद्यावर आपल्या सौंदयाने स्वावमत्व गाजववणाऱ्या तारका येरे् 
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वदसत नाहीत?” क्षणमात्र र्ाांबून आपला प्रश्न भ्राांत आहे, असे वाटून त्याने स्वतःि उत्तर वदले, “अलम 
दुवनयेला मोहात टाकणारे अजब सौंदयथ कलाकाराच्या दृष्टीत असते, हेि खरे!” 
 
ही पुनवेची रकमया : पुनवेच्या िात्रीचे रहसळणािे लावण्य 
 
ह्या वबलोरी डोळ्याच्या दृष्टीला िाणाक्ष बनववणारा मायाकार असतो कलाकार. आवण वबलोरी नेत्रातील ही 
पुनविेी वकमया हीदेखील त्यािीि असते. व्यस्क्तवित्रणाच्या के्षत्रात कलाकाराला दुःशासनाच्या 
जबरदस्तीने खेिनू नेणारे दोन घटक आहेत : कलाकारािी कलादृष्टी आवण वित्रववषयाांिे व्यस्क्तत्व. म्हणजे 
कलाकृतीवर दोन व्यस्क्तत्वाांिा छाप असतो. कलाकृतीमधील व्यक्तीच्या व्यस्क्तत्वाला कलाकाराच्या 
व्यस्क्तत्वािी गवसणी बाांवधली जाते. र्ोर व्यक्तीला आपली प्रवतमा कशी वदसेल, चकवा ती कशी वदसावी, 
ह्यािी पुरेपूर कल्पना असते. वित्रकार वपकासोच्या इस्व्हथग पेन ह्याने घेतलेल्या व्यस्क्तवित्रात वित्रकाराच्या 
ह्या िाणाक्षपणािी साक्ष देणारे त्यािे काळेशार वाटोळे डोळे प्रकाशवित्रकाराने आपल्या व्यस्क्तगत शलैीने 
अधोरेवखत केलेले आहेत. हे कलाकारािे व्यस्क्तवैवशष्य लक्ष्यात घेण्यािी पूवथपरांपरा मात्र आपल्याकडे 
नाही. 
 
रबलोिी डोळ्यातील मोरहनी अस्त्र 
 
सवथ मुखश्री नुसती मोहक असून भागत नाही. वित्रववषय खुबसुरत बनतो तो वबलोरी डोळ्याला कलाकारािी 
भावनात्मक दृष्टी लाभते म्हणून. व्यक्तींिे मोहरे प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून घेतल्यामुळेि मोहक वदसतात, 
आकषथक वाटतात; आवण ह्या प्रवक्रयेिा गौरव प्राप्त झाल्यामुळेि त्याांिी छानदारी वाढते. अशा िेहेऱ्याांना 
‘फोटोजेवनक फेस’ हा शब्द वित्रपटसृष्टीतील एक कलासमीक्षक लुई देल्यू ह्याने रूढ केला आहे. ह्यािा स्पष्ट 
अर्थ इतकाि की, कलात्मक व्यस्क्तवित्राांकवरता िाांगल्या िेहेऱ्यािा आधार चकवा स्वरूपसांपत्ती लागतेि, 
असे नाही. छायाप्रकाशातून रूप घेते, ती सारी नजरबांदी म्हणजे वबलोरी डोळ्यािी नजाकत. त्याने अगदी 
नवीन तऱ्हेिे सौंदयथ वित्रपटतारकाांना प्राप्त करून वदले आहे. म्हणनूि म्हणतात की, त्याांना रुपेरी 
पडद्याव्यवतवरक्त कोठे पाहू नये. एरव्ही त्याांच्या मुखावरील पाणी साफ उतरलेले असते. 
 
छानदाि, छबीदाि साजिी सुित, पण 
माध्यमाच्या गुणोत्किातून– 
 
जोन क्रॉफडथ, गे्रस केली, कॅर्राइन हेपबनथ व आपल्याकडील ‘प्रभात’िी शाांता आपटे व शाांता हुबळीकर, न्य ू
वर्एटसथिी कानन बाला, ‘गुरुदत्त’िी वहीदा रेहमान ह्या प्रववख्यात नावयकाांिे िेहरे ‘फोटोजेवनक’ आहेत. 
प्रकाशवित्रणाला प्रलोभन वाटण्यासारखे आहेत. प्रकाशवित्रणसरणीच्या गुणोत्कषातून मोहक वदसेल, असा 
त्याांच्या िेहऱ्यािा घाट आहे. िाल् थस् लॉटनिे ओठ, ववल्मा बँकीिे भ् रू-पल्लव, िांद्रमोहनिे आांख रूपवान 
वदसत. प्रकाशवित्रणकलेप्रमाणेि आपणाांसही ते आकृष्ट कवरतात. अनॅा मगॅनानी ही नटी शारीवरक दोष 
असतानाही रजतपटावर सुांदर वदसते. सौंदयथकोशातील मोजमापाप्रमाणे असलेले पारांपवरक सौंदयथ – 
कमळासारखे डोळे, धरधरीत व रेखीव हनुवटी, धनुष्याकृती भवुया, िाफेकळीसारखे नाक, सुांदर चििोळी 
वजवणी,– हे सवथ माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्यात भरेलि, असे नाही. हे मोजमाप त्याला वर्टेही वाटेल. 
िौकोनी आकारािा िेहरा, गारेसारखे िमकणारे बटबटीत डोळे, मोठी वजव्हणी, रुां द दाढवण, 
कां वदलासारखा लाांबोडा फाकलेला जबडा, क्वविति झाकले जाणारे मोठे दात, बुांध्यात िपटे, आवण खाली 
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बसलेले सपाट नाक, बोकडासारख्या फें दारलेल्या नाकपुड्ा व िेहऱ्यािा दवक्षण भाग पुरुषी घाटािा तर 
वाम भाग बायकी घाटािा – अशा वणथनाच्या मुखड्ाांना कस्ल्पतािी जोड देऊन, छायाप्रकाशाच्या ववशषे 
रोशनीत व वववशष्ट दृवष्टकोणाने त्या व्यक्तीिे दशथन घडवनू कलाकार “िांदेरी सौंदयथ” वनमाण कवरतो. 
सूयथप्रकाशाने झळाळून वनघालेली िांद्रमौळी घराांिी खपरेलेदेखील कलाकाराच्या दृष्टीला मनोहर वदसतात. 
तसेि हे खापरी िेहरे तुम्हाांला मनोहर वदसतील! छबीदार नाजूक वदसतील! 
 
– रमळणािी माध्यमाची व्यक्ततगत मालीयात 
 
कलाकारािी माध्यमाला वमळणारी ही मावलयात खास व्यस्क्तगत स्वरूपािी असते. ती एकदा कलाकाराने 
माध्यमाला बहाल केली, म्हणजे त्या ममथज्ञ दृष्टीतून साध्याही आशयात सौंदयथ आढळेल. सामान्य वस्तूला 
सौंदयथ समपथण करणारा सहस्रकर असला, तरी ह्या सायक्लोप्सच्या वबलोरी डोळ्यातील मोवहनी अस्त्रािी 
जादू मात्र कलाकारािीि असते. कारण कलाकारािे व्यस्क्तत्व वबलोरी डोळ्याच्या बाहुलीति नाांदत असते. 
ह्याववषयी त्याच्या कलाकृतीि सफाई देतील. 
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१४. अमि व्यक्ततरचते्र 
 

सवांत अवधक महत्त्व आवण कशािे आकषथण मानवाला वाटत असेल, तर ते व्यस्क्तवित्राांिे. 
व्यस्क्तवित्रावशवाय दुसरी कोणतीही प्रवतमा पे्रक्षकाांशी अवधक गुजगोष्टी करीत नाही. कलाकृतीमधील व्यक्ती 
स्वतःच्या जीवनगारे्िी सवथ पाने सुटी करून आपल्या पढेु पसरून ठेववते. त्याांमधून आपण आपलेि, पण 
वगेळे स्वरूप पाहत असतो. अवभजात व्यस्क्तवित्राांिा मवहमाि र्ोर आहे. तो असा र्ोर की, त्याांच्या गुणाांवर 
लुब्ध होऊन प्रत्यक्ष कीतीनेि आपली स्वयांवरािी माळ स्वचे्छेने त्याांच्या गळ्यात घालावी. 
 
१८३९-पासून १८४६-पयिंत प्रकाशवित्रण हा कुतूहलािा व वजज्ञासेिा ववषय होता. आद्रथ कलोवडन-पद्धती 
प्रिारात येईपयथन्तिा काळ हौशी प्रकाशवित्रकाराांना प्रवतकूलि रावहला. मात्र १८५८-नांतर हे माध्यम 
सामान्य जनतेच्या आवाांक्यात आले, जते्रतील वभरवभऱ्याप्रमाणे सामान्य वस्तू बनलें . घराघरातून, घरया-
घरयातून, झोपडीतून, खोपटीतून, घरातील कुटुांवबयाांिी प्रकाशविते्र चभतींवर लटकलेली वदसू लागली. 
वहल, कॅमेरॉन व नादा ह्याांिा इवलासा कालखांड सोडला, तर पवहली ५०–६० वष,े म्हणजे ऐन उमेदीच्या 
पवहल्या पराईत, प्रकाशवित्रणकला प्रभ ू रामिांद्राप्रमाणे वनवासातूनि िालली होती. ह्या तीन प्रवतवष्ठत 
नावाांबरोबर आणखीन दोनतीन नाव ेघ्यावी लागतील. वहलिा समकालीन, ॲबरडीन येर्ील डॉ. व्हाइट 
ह्यािी वनसगथविते्र वडसेंबर १९२२-मध्ये रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटीमध्ये प्रदर्मशत झाली होती. नादािा 
समकालीन कारजा ह्यािी काही व्यस्क्तविते्र तर नादाच्या व्यस्क्तवित्राांशी होड घेणारी आहेत; मनोरम आहेत. 
आवण डब्ल्यू. मॉवरस ग्रण्डी ह्यािा ‘रूरल इांग्लां ड’ ह्या नावाने प्रवसद्ध असलेला प्रकाशवित्राांिा सांग्रह तर 
प्रकाशवित्राांिी ‘रत्नमाला’ म्हणूनि ओळवखला जातो. व्यस्क्तवित्राांिा मवहमा हा असा अगाध आहे. 
 
चढाओढ – त्याचे पाय ठिले नाहीत, 
मॅर्थय ू्ेडीची आघाडी 
 
व्यस्क्तविते्र घेण्याच्या बाबतीत ‘पळा पळा कोण पुढे पळे तो,’ अशी प्रकाशवित्रकाराांत िढाओढ लागलेली 
वदसते. िामड्ाच्या वपशव्या बनववणारा कारागीर मथॅ्य ू िेडी हा व्यस्क्तविते्र घेण्याच्या कामी आघाडीवर 
होता. त्याने हे काम ववलक्षण तडफेने केले. १८५०-मधील कोणत्याही मावसकाच्या मुखपृष्ठावर चकवा 
िवरत्रग्रांर्ावर ‘व्यस्क्तविते्र िेडीच्या सौजन्याने’ असे ठळक अक्षराांत तुम्हाांला छापलेले सापडेल. ही 
व्यस्क्तविते्र छावपली गेल्यामुळे व्यस्क्तवित्रकार म्हणून िेडीच्या कीतीिा भांडारा साऱ्या देशभर पसरला. 
त्यािी बांद बग्गी रणाांगणावर वफरू लागली, की जवान त्या गाडीला जोडल्या हाती उभे राहून गवताने 
सापाला भाांग करून द्यावी, अशा कौतुकाने वाट करून देत. आवण ह्या स्वागतािा आदबशीर परामशथ िेडी 
प्रत्येक जवानािे व्यस्क्तवित्र घेऊन करीत असे. तो र्कला नाही. ह्या िढाओढीत ववक्रमी वीर ठरला. ह्या 
काळातील एक लक्षणीय गोष्ट साांगतो. उत्सूत्र पद्धतीने व्यस्क्तवित्र घेण्यािी पद्धती छोया कॅमेऱ्यामुळे 
बळावली हे खरे, पण व्यस्क्तवित्र घेण्यािी ही मनािी ठेवण फार पुरातन आहे. त्यािे कारण असे की, उत्सूत्र 
अशा पद्धतीिे वित्रण उदु्यक्त करणारी अांतःपे्ररणा हीि मलूभतू पे्ररणा आहे, म्हणून वित्रण वनयमवनष्ठ असत 
नाही. जे. जे. हॉज ह्याने घेतलेल्या लेम्युएल शॉ ह्या सवोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशािे दुर्ममळ व्यस्क्तवित्र 
चकवा शकेोटीजवळ बसलेल्या जॉन वक्वन्सी अँडॅम्् ह्या अमेवरकेच्या अध्यक्षािे ए. एस्. साउर्वर्थ ह्याने 
घेतलेले व्यस्क्तवित्र ही अगदी वगेळ्या धतीिी व्यस्क्तविते्र आहेत. समकालीन प्रकाशवित्रकाराांना वप्रय 
असलेली ‘छापील’ ठोकळेबाज पद्धतीिी ही व्यस्क्तविते्र नाहीत. तीव्र पारांपवरक अवभमान सोडून आपण 
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इतराांच्यापेक्षा वनराळे आहोत, अशी शखेी ह्या भाद दूर कलाकाराांनी वमरववली, तर त्याांत गैर काय आहे? ते 
रास्ति ठरेल, असे वनकरे साांगता येईल. 
 
प्रकाशरचत्रण – एक महान लोककला 
 
ह्या व्यस्क्तवित्राांच्या जमान्यात सुरुवातीस व्यस्क्तवित्र काढून घेणे ही मूठभर उच्चवणीयाांिी वमरास होती. पण 
देवसदेरीच्या लोकशाही वित्रणपद्धतीने हे व्यस्क्तवित्राांिे लोण बहुजनसमाजापयिंत जाऊन पोहोिले. १८९७-
मध्ये प्रवसद्ध झालेल्या आवण टी. सी. हेपवर्थ ह्याांनी वलवहलेल्या ‘द कॅमेरा अॅण्ड द पेन’ ह्या छोयाशा 
पुस्तकातील ही जावहरात पहा. आपल्या सहज लक्ष्यात येईल की, शास्त्र आवण मनोरांजन सख्यात आल्यािी 
ही वनशाणी आहे, आवण प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेमधून एक लोककला वनमाण झाल्यािी साक्षही त्यात आहे. 
सामान्य जनतेच्या दृवष्टपर्ात एक शास्त्रीय माध्यम आले, आववष्कारातून मनोरांजन करण्यािे एक साधन 
सुखेन हाती आले, अशीि जनतेिी प्रवतवक्रया होती. 
 

 
प्रकाशवचत्रणप्रवक्रयेतून मुक्त आववष्कार म्हणजे ववज्ञान आवण मनोरांजन ही दोन्ही सतत हातात हात 

घालून चालत असल्याचा हा एक अववल पुरावा. 
 
एक क्रारंतकािक प्ररक्रया, 
पण कलेच्या अस्सलपणाला नख लागले. 
 
‘१८६१ हे वषथ सांस्मरणीय आहे. व्यस्क्तवित्र काढून घेण्याबद्दल जनतेत अवतवरक्त पे्रम वदसून आले. 
देवसदेरीच्या ‘कातथ द वववजत’ ह्या पद्धतीने प्रकाशवित्रणके्षत्रात क्राांती घडवनू आणली. जे बावनकशी होते, 
त्यािा धुव्वा उडाला. अस्सल कलाकार ही टोळधाड परतव ूशकला नाही. हे सारे सहन करून ह्या पद्धतीिे 
स्वागत करण्यावशवाय दुसरा मागथि नव्हता.’ – अमेवरकन जनथल ऑफ फोटोगॅ्रफी. 
 
‘कातथ द वववजत’ ह्या पद्धतीने ववषमतेिा वनमूथळ वनिरा केला खरा, पण कलेिी उघड नागवण झाली. 
प्रकाशवित्रणकलेला लोकशाही झोक प्राप्त झाला हेही खरे, पण त्याकवरता प्रकाशवित्रकाराांनी कलेिी उघड 
तुडवणी करून वतिा इतबार इतका अधोगतीच्या वाटेला नेण्यािे काय कारण? लोकाांिी अवभरुिी सांपन्न 
करण्यािा प्रयत्न करण्यास त्याांना काय अडिण होती? महाराष्रात नाही का शास्त्रोक्त सांगीतािा रतीब 
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घरोघर घालून अवभजात सांगीतािा रसास्वाद घेण्यास बालगांधवांनीि वशकववले? पे्रक्षकाांच्या मनात रवसकता 
रुजववली तीही बालगांधवांनीि. ज्ञानदेवाांनी पे्रक्षकाांिी पातळी उांिावण्यािा असाि यशस्वी प्रयत्न केला. 
त्याांच्या विनाांनी मनाला अमृतािी पालवी फुटली. 
 
‘रबलोऱ्यात’ िौप्यप्ररतमा, पण ताबं्याच्या पत्र्यावि 
 
१८४६ ते १८५६ हा प्रकाशवित्रणमाध्यमाच्या इवतहासातील अवधक उत्साहवधथक व आतील उत्कषाच्या 
बेहोशीिा काळ. 
 
यॉकथ शायरहून आपले व्यस्क्तवित्र काढून घेण्याकवरता आलेल्या एका तरुण स्त्रीिी गमतीदार कर्ा जॉन व्हजथ 
ह्या लेखकाने आपल्या ‘इव्होल्यूशन ऑफ फोटोगॅ्रवफक’ ह्या पुस्तकात वदली आहे. ‘प्रवतमाववष्करण’ युगापेक्षा 
वडील वाटणारे, कां टाळवाणे व त्रासदायक. ‘दोगेर टाइवपस्ट’ने सदर स्त्रीला कॅमेऱ्यापढेु खुिीत घट्ट बसववले 
व आपले काम करण्यास तो आत वनघून गेला. र्ोड्ा वळेाने परत आल्यावर ती तरुण स्त्री जागच्या-जागी 
पूवथवत वखळून बसलेली पाहून तो मनात आनांदला. खुिीवरून वतिी सुटका झाली. प्रकाशप्रवतमेिे पाऱ्याच्या 
वाफेने ववकसन झाले. परांतु स्त्रीिी प्रवतमा रजतपटावर उमटली नव्हती, कारण प्रवतमाववष्करणाांच्या काळात 
ती खुिीवर बसून भागल्यामुळे उठून दूर गेली होती, व दोगेर टाइवपस्टिे पाय वाजताि ती पनु्हा खुिीवर 
येऊन बसली होती. ‘ह्यापुढे व्यस्क्तवित्र काढून घेणारी व्यक्ती खुिीवरून हलल्यास दुप्पट आकार पडेल,’ 
असा फलक लावला गेला! आज अवतवनकडीच्या व्यस्क्तवित्राला दुप्पट आकार पडतो. प्रकाशसांपकथ काळ 
मोजण्यािी साधने तेव्हा ववपुल होती. दोऱ्याला वजन बाांधून ते लोंबकळत सोडण्यात येई व त्याच्या 
हेलकाव्यावरून काल गणना केली जाई. ह्या दीघथ सांपकथ काळामुळे हातात धरण्यािा छोटा ‘वबलोरा’ ही 
काहीसा नापसांत ठरला होता. हा दीघथमुदतीिा प्रकाशसांपकथ काळ श्रीपाद कृष्णानी अनुभववला असता तर, ते 
म्हणाले असते की, “ह्या काळात वबलोरी डोळ्याभोवती कोळ्याने आपले जाळे टाकले असते का, ते साांगता 
आले नाही, तरी आमिा बालगांधवथ रेवतीच्या वषेात आपली तसबीर उतरववण्याकरता गेला असता, तर 
रेवतीिी दाढीसह जीणथ िेहऱ्यािी तसबीर पाहून नारायण म्हणाला असता, ‘देवा! काय हे आमिे वहडीस 
स्वरूप!’ आवण नायच्छटाकार वदवाकर म्हणाले असते, “ही पद्धती अगदी ‘रॉटन’ आहे, रॉटन बरां का!” 
पण ह्याबरोबरि व्यस्क्तवित्र काढून घेणाऱ्यािे बदलते मनोववकार एका तसवबरीत उमटले असते! हा फायदा 
नव्हे का? आवण तो काय र्ोडा आहे? 
 

 
वयत्क्तवचत्रावर कोळ्याचे जाळे टाकणे ही क्लृप्ती आज नेपर्थय म्हणून वापरतात. 

“वतच्या िेहऱ्याच्या आराखड्ात सृष्टीने नाजूकपणाने कातलेल्या भवुयाांच्या कृष्ण रेषा आवण नाक, डोळे 
इत्यादी सवथ अवयव यर्ास्स्र्त, समपथक पडले आहेत. वर्जलेले हास्य त्यावर छाया करून आहे. एखाद्या 
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स्वगीय देवतेच्या कागदी मुखवयाशी त्यािा िाांगला मेळ बसत आहे. पण मला कळत नाही की, ‘हे डोळसे! 
हे मृगनयने!’ तुझ्या िेहऱ्यामागे साक्षात सौंदयाच्या चहदोळ्यावरील ‘मोवहनी’ बसलेली असताना, जलभरल्या 
डोहाप्रमाणे काळ्याशार डोळ्याांत तलवारीच्या पात्यािी लखलख असताना ह्या प्रवक्रयेतील बेगडी सौंदयािा 
आश्रय घेण्यािी, हे रूपगर्मवते! हे रवसके! तुला जरूर काय?” 
 
१८४४-मध्ये दोगेर पद्धतीने घेतलेले एका स्त्रीिे व्यस्क्तवित्र पाहून टॉमस हाडीला सुिलेले वविार वरील 
वाक्यात सामावले आहेत. 
 
व्यक्ततरचत्राचें आकिभण पुिाणकालीन आहे. 
मत्सादृश्य ंरविहतनु वा भावगम्य ंरलखनती — मेघदूत 
 
यक्ष मेघाला म्हणतो, “माझी वप्रय पत्नी, ववरहाने कृश असे माझे भावगम्य वित्र काढीत असलेली तुझ्या दृष्टीस 
पडेल.” उलट, यक्षाने आपले ववरहदुःख सहन करण्याकवरता पे्रमावतशयाने रागावलेल्या वप्रयेिे गेरूने 
वशळेवर व्यस्क्तवित्र कावढले, असाही उल्लखे मेघदूत ह्या खांडकाव्यात आहे. स्वप्नात पावहलेला अवनरुद्ध 
वित्रलेखेने कावढलेल्या वित्रावरूनि उषेने ओळखून कावढला, ही कर्ा आपल्या पवरियािी आहे. तेचव 
नळािे हृदयचभती, वित्ररूपा वैदभी,’ ह्या मुक्ते्राांच्या नलोपाख्यानातील उल्लखेाने दोन गोष्टी वसद्ध 
होतात,– एक व्यस्क्तवित्र रेखाटणे फार पुरातन होते आवण दुसरी चहदुस्र्ानात वभत्तीवर वित्र काढण्यािी 
प्रर्ा प्रािीन काळापासून प्रिारात होती. इतकेि कशाला, मानवाने आलेखनािा श्रीगणेशा केला, तोही 
व्यस्क्तवित्रापासूनि केला असावा. उन्हात पडलेली सावली, आरसपानी पाण्यावर चकवा आरशात पडलेले 
स्वतःिे प्रवतचबब पाहून कलाकाराने ते रेखाटण्यािा प्रयत्न केला असला पावहजे, हे खवित. ही मानवािी 
पे्ररणा म्हणावी का? का स्वाभाववक ऊमी ? स्वतःिे वित्र रेखाटणे अर्वा अांतःसृष्टीतील एखाद्या क्षणािे वित्रण 
करणे, वा स्वतःिी मन:स्स्र्ती अर्वा क्षवणक सांवदेना रेखाटणे हा तर उदे्दश नसेल? कोणी साांगाव,े बाह्य 
सृष्टीतील एखादी पोषाखी घटना रेखाटण्यापेक्षा व्यस्क्तरेखाटन अवधक कल्पनारम्य वाटले असेल; अवधक 
रोिक वाटले असेल. 
 
वाङ्मयिेत्रात 
अिि व्यक्ततरचत्राचंा प्रािंभ – 
 
– िौदाव्या शतकात कादांबरीच्या प्रारांभाबरोबरि झाला, आवण इटावलयन कादांबरीतील 
व्यस्क्तदशथनाप्रमाणेि त्या वळेिी व्यस्क्तविते्र वद्ववमत वस्तूप्रमाणेि वदसतात. वस्तूच्या आकारमानािी कल्पना 
येत नाही. डब्ल्यू. पी. वरर् ह्या इांस्ग्लश वित्रकाराने काढलेले ‘डाबी डे’ ह्या वित्रातील व्यस्क्तदशथन आवण 
‘वपकववक पेपसथ’ ह्यातील व्यस्क्तदशथन ह्याांत तुम्हाांला ववलक्षण साम्य आढळेल. जशी प्रर्म अमीर-उमरावाांिी 
िवरते्र वलवहली गेली, तशीि व्यस्क्तविते्रही अमीरउमरावाांिीि घेतली गेली. 
 
हवरभाऊ आपटे ह्याांनी भोवतालच्या जीवनातील, वभन्न पवरसरातील अनेक लहानर्ोर व्यक्ती आपल्या 
कादांबऱ्याांमधून रांगववल्या आहेत. त्याांमधून विपळोणकर, वटळक, आगरकर, गोखले वािकाांना प्रच्छन्नपणे 
वावरताना वदसतील. गणपतरावाांच्या रूपाने हवरभाऊ आपटे जातीने प्रकट झाले आहेत. इांदु काळे व सरला 
भोळे’ ह्या कादांबरीत तर वामनराव जोशी ववनायकाच्या भवूमकेत स्वतःि वावरतात; त्याांच्या ‘स्मृवत-
लहरी’मध्येही ते वदसतात. ‘उल्का’ कादांबरीत वशक्षकी करणारे भाऊ म्हणजे खाांडेकराांच्याि र्ोर मनािे 
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प्रवतचबब नाही का? ‘दुहेरी जीवना’त माडखोलकराांनी आत्मिवरत्रािाि आभास वनमाण केला आहे. प्रािायथ 
गोचवद विमणाजी भाटे ह्याांिी पे्रम की लौवकक’ ही कादांबरी आत्मिवरत्रात्मक आहे. ‘डेस्व्हड 
कॉपरफील्ड’देखील वडकन्सच्या स्वत:च्या जीवनािे वित्र आहे. स्वतःिे व्यस्क्तवित्र रेखाटण्यािी स्वाभाववक 
ऊमी त्याांनाही लगामी ठेवता आली नाही. प्रा. श्रीपाद महादेव माटे ह्याांनी ‘इांद्रायणीच्या वाळवांटात’ तर साक्षात 
आपल्या मनािेि व्यस्क्तवित्र रेखाटले आहे! आवण ते वकती हृदयांगम आहे! 
 
धमाची ओढणी 
 
व्यस्क्तवित्राांिी बाराखडी वगरववली गेली, त्या वळेेपासून व्यस्क्तवित्राांना धार्ममक वळण लागले आहे. धमाच्या 
आश्रयाने कलाकाराांना आपली प्रवतभा राबवावी लागली. रामकृष्णाांच्या कर्ा साांगणे हाि कलेिा हेतू मावनला 
गेल्यामुळे वैभवशाली धार्ममक कर्ाांना वित्राांतून बहर आला. धमािी ओढणी घेऊनि कलाकृती अवतरल्या. 
राफाएलच्या वित्राांमधून परमे्र आपले रूप प्रकट कवरतो, असेि मावनले जाई. 
 
इटलीमध्ये ज्योत्तो ह्या वित्रकाराने चभतीवर रेखाटलेल्या सुांदर वित्रपांक्तींमधून जी पे्रक्षकमांडळी उभी 
वदसतात, त्या व्यक्तींिे िेहेरे वित्रकाराने आपल्या वमत्रमांडळींच्या िेहऱ्याांवरून रांगववले आहेत. त्याांवर 
धार्ममक भावनेिी छाया स्पष्टि वदसते. पण तैलरांगाांतील वित्रणाच्या शोधाबरोबर व्यस्क्तवित्राांिा धमथभावनेशी 
वनगवडत असलेला सांबांध तुटून व्यस्क्तवित्रण स्वतांत्रपणे होऊ लागले. पारांपवरक प्ररे्ववरुद्ध नाराजी वनमाण 
होति होती. तीत तैलरांगाांतील वित्रणामुळे वित्रकाराांना व्यवसायािे एक नवीन दालन प्राप्त झाले. स्वतांत्र 
व्यस्क्तवित्राांिा हांगाम सुरू झाला. व्यस्क्तवित्राांिी धार्ममक झलू कायमिी दूर झाली. 
 
‘अपागंदशभन’, ‘पाश्वभदशभन’ 
 
वभवत्तवित्राांत आढळणारी व्यस्क्तविते्रही व्यक्तीच्या डाव्या चकवा उजव्या बाजूने घेतलेली ‘पा्थ’पद्धतीिी 
असून त्याांतील प्रकाशयोजनाही भारतीयि आहे. त्याांत छायाप्रकाशातील ववरोध नाही, अर्वा 
छायाप्रकाशाच्या मदतीने वित्राांत वत्रवमतीिा भासही वनमाण केलेला नाही. १७८६-पासून जमथनीमध्ये काळ्या 
कागदातून व्यक्तीिे ‘पाश्र्ववित्र’ कापून व्यस्क्तवित्राांिी इच्छा पूणथ केली जाई. अशी ‘छायाविते्र’ उपलब्धही 
आहेत. कलाकार आरशात पाहून स्वतःिे व्यस्क्तवित्र काढीत. आल्िेख्ट डयूरेर तेरा वषांिा असताना त्याने 
सन १४८४-मध्ये कावढलेले आपले व्यक्तवित्र अगदी जुन्याांपकैी म्हणून दाखववता येईल. रोमवँटक वित्रकार 
स्व्हक्तोर यजेून दलाकुवा ह्याने हॅम्लेटच्या भवूमकेत कावढलेले स्वत:िे व्यस्क्तवित्र तर प्रवसद्ध आहे. 
 
रेम्िाांट ह्या वित्रकाराने व्यस्क्तविते्र रांगववण्यास प्रारांभ केला तो स्वतःच्या व्यस्क्तवित्रापासून. आपले दपथणचबब 
म्हणजे आपला आदशथ गुरू, असे तो मानीत असे. स्वतःिी एकां दर ६४ व्यस्क्तविते्र त्याने रांगववली. प्रत्येक 
व्यस्क्तवित्राांतील भावसौंदयथ आवण रिनाकौशल्य वभन्न आहे; तांत्र आवण आववष्कारशलैी वगेळी आहे. आपली 
‘जीवनगार्ा’ सवित्र करण्याकवरता सवथ कलाांिा बादशहा म्हणून नावाजलेला ‘रेम्िाांट’ ह्या कलेला लाभावा, 
हा एक दुर्ममळ योगि नव्हे का? 
१९६०-च्या सुमारास पवॅरसमध्ये खास प्रकाशवित्राांिे एक आांतरराष्रीय प्रदशथन भरले होते. एकाि व्यक्तीिी 
तीस व्यस्क्तविते्र, पण वनरवनराळ्या तीस प्रकाशवित्रकाराांनी घेतलेली त्यात प्रदर्मशत केली होती. पण प्रत्येक 
व्यस्क्तवित्रािी शलैी वगेळी होती. शलैीिे वळण व्यस्क्तगत होते. प्रत्येक व्यस्क्तवित्रात व्यस्क्तत्वािा ववशषे 
ठसा होता. जागवतक शलैीिा आग्रह धरणाऱ्या कलाकाराांनी ही गोष्ट नीट ध्यानी घेण्यासारखी आहे. 
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औत्सुतयाची दाटी – 
 
दोगेवरअन प्रकाशवित्रणपद्धती ही प्रकाशवित्रकाराने ववहवाटलेली पवहली प्रवक्रया. दोगेर-प्रवक्रया जाहीर 
झाली, आवण पवॅरसिी शान-शौकत वाढली. घरोघर पणत्या, आरास करून दीपावली ऐसा समारोह केला. 
दारूिे बाण आकाशात उडाले. वदवसा िांद्रज्योती उजळल्या. काही क्षणाांच्या अवधीति हौशी प्रकाशवित्रकार 
िष्म्याांच्या दुकानाांवर वबलोरी चभगाकवरता आवण औषधाांच्या दुकानाांवर रासायवनक औषधाांच्या खरेदीकवरता 
‘हष े धाववन्नले आवडी.’ दुसऱ्याि क्षणाला हमरस्त्यावरून, गल्लीबोळातून हे उल्हासाने बहकून गेलेले 
उमेदवार हौशी गडी दवडादवडी धाव टाकून माध्यमाच्या छांदे नािू लागले. एका हातात कॅमेरा आवण दुसऱ्या 
हातात घड्ाळ घेऊन लगबगे सोत्साह रांगण घालताना वदसू लागले. घरात, दारात, सज्ज्यात, गच्चीवर, 
वखडकीत, परसात व रस्त्यात उभे राहून जे डोळ्याांपुढे वदसेल, त्यािे वित्रण करण्यािा त्याांनी धूम सपाटा 
िालववला. त्याांच्या उत्साहास वदवस-रात्र रावहली नव्हती. व्यस्क्तवित्र काढून घेणाऱ्याांिा गोंगाट ऐकू येऊ 
लागला. कल्लोळ उठला तो असा की, अस्मान आवण पृथ्वी एक व्हावी. १८४०-मध्येि पॅवरसमधील घराच्या 
छपरावर २० वमवनटाांिा आववष्करणकाळ असलेली व्यस्क्तविते्र मानवाच्या वास्तव आकारात घेतली गेली. 
दोगेर-पद्धतीने काढलेली प्रकाशविते्र वमळवनू ती िष्म्याांच्या आवण कलावस्तूांच्या दुकानातून प्रदर्मशत 
करण्यात येऊ लागली. सांशोधक फॉक्स टालबट ह्याने आपल्या मनोर येर्ील घराच्या वखडकीिे प्रकाशवित्र 
घेतले. असेि वकत्येक उमदे राऊत वाखावणले गेले. हे माध्यम वस्तुजातािे वास्तव वित्रण करण्यासि 
जन्माला आले आहे, अशीि ह्या माध्यमािी ओळख त्याच्या जन्मापासूनि सवांना पटली, प्रकाशवित्रकार हषथ 
पावते झाले. हेि माध्यमाच्या दुदैवािे मूळ. 
 
– नव्हे, अथागं सागिीचे तुफान 
 
एकोवणसाव्या शतकाअखेरपावतेो ह्या औत्सुक्यास ओहोटी लागली नव्हती. इतकेि काय, पण इांग्लां डिे 
बादशहा सातव े एडवडथ हेही ह्या औत्सुक्याच्या दाटीत सामील झाले होते,–अगदी लहान मुलाप्रमाणे! 
बादशहाांिे औत्सुक्य भरून ओसांडून वाहत आहे असा एक नायमय प्रसांग : काळ १९०३, स्र्ळ रें ि 
ववकलात. पात्रपवरिय – बादशहा सातव े एडवडथ, अध्यक्ष लूबेत, व प्रकाशवित्रकार िाल्स्थ डांकन. 
राजदूतकायालयाच्या आतील बाजूस मेजवानीिा र्ाट िालू होता. पुढील बाजूस प्रकाशवित्रकार िाल्स्थ 
डांकन हा एडवडथ बादशहा व अध्यक्ष लुबेत ह्याांिे एकत्र प्रकाशवित्र घेण्यािी तयारी करीत असल्यािे दृश्य. 
१२ × १० इांि आकारािी भव्य व्यस्तप्रवतमा घेणारा ‘वबलोरा’ व वबलोरी डोळ्याच्या रोखात माांडलेल्या दोन 
सोन्याच्या मुलामा वदलेल्या खुच्या. वबलोरा सज्ज ठेवण्याच्या तयारीत असलेला िाल्स्थ डांकन काळ्या 
कापडात डोके खुपसून मान उांिावल्यामुळे शहामृगाच्या आकारािा वदसू लागतो. इतक्यात बादशहा एडवडथ 
एकटेि प्रवशे कवरतात. त्याांिे कुतूहल वशगेला पोहोिते व लहान मुलाप्रमाणे प्रकाशवित्रकारािेि व्यस्क्तवित्र 
घेण्यािी आपली इच्छा ते प्रकट कवरतात. एडवडथ बादशहा आपले व्यस्क्तवित्र घेणार ह्या कल्पनेनेि िाल्स्थ 
डांकन आनांदसागरात बुडून गेला. बाांका वख्त गुजरला. तरी सारे नाटक मुकाट िालू ठेववले. गोंधळलेल्या 
मनःस्स्र्तीति तो खुिीवर बसला व वबलोरी डोळ्याला त्याने नजर लाववली. इकडे बादशहाांनी वबलोरी 
डोळ्यावरील ढापण काढून हात गुडघ्यापयिंत खाली नेला – तो झाली काय मजा, राजाच्या हातातून ढापण 
सुटले, ते रे्ट गडगडत सज्ज्याच्या कठड्ातून घरांगळत खाली जाऊन ‘हाईड पाकथ ’मध्ये खोळांबले! 
धाांदल-गडबडीत राजािा पाय ‘वबलोरा’ साांभाळणाऱ्या – वतव्हारीत–तीन पायाांत गुांतला व साराि खेळ 
खलास झाला. अशी आहे ही औत्सुक्यपूणथ कर्ा, की जी ह्या प्रवक्रयेववषयी तुमिे कुतूहल जागृत करील. 



 

 

अनुक्रम 

 
प्रकाशरचत्रणिेत्रातील कलाकािानंादेखील 
व्यक्ततरचत्राचंा ओढा 
 
प्रकाशवित्रणके्षत्रात उतरलेला प्रत्येक कलाकार वित्रणाला प्रारांभ कवरतो. तो व्यस्क्तवित्रापासूनि. दोगेर 
प्रकाशवित्रणपद्धतीने प्रर्म ओढा घेतला तो व्यस्क्तवित्राांिाि! स्व्हक्टोवरया राणीच्या काळातील (१८३९ ते 
१९०१) प्रकाशवित्रकार ओळखला जातो, तो व्यस्क्तवित्रकार म्हणनूि. वित्रकाराांिी सांपूणथ मक्तेदारी 
असलेल्या व्यस्क्तवित्रणाच्या के्षत्राति प्रकाशवित्रकाराांनी प्रर्म जोरदार हल्ला िढववला, आवण आधीि 
मोडकळीस आलेला वित्रकाराांिा बालेवकल्ला सर केला. 
 
“चहदुस्र्ानातदेखील १८६३-च्या सुमारास वकत्येक तरुण लोकाांनी सूयथवकरणाांच्या योगाने तसवबरी 
काढण्यािी ही ववद्या साध्य करून आपल्या वमत्रमांडळींिी व्यस्क्तविते्र घेण्यािा उपक्रम सुरू केला. मुांबई 
शहरातील प्रत्येक जातीच्या वस्त्रयाांिी आवण पुरुषाांिी व्यस्क्तविते्र ‘क्यावमरा’च्या मदतीने काढून महाराणीस 
नजर करण्याकवरता नेली,” असाही एक उल्लखे माडगावकराांच्या ‘मुांबईवणथना’त सापडतो. मद्रास येर्ील 
दांडपाणी सांग्रहालयात १८९६-पयिंत हस्स्तदांतावरील व्यस्क्तविते्र, पालघाट येरू्न आणलेल्या हस्स्तदांताच्या 
६″ लाांबीच्या तुकड्ावर प्रकाशवित्राांवरून वगरवनू काढलेली असत, असा मजकूरही सापडतो. 
 
प्ररतकूल माध्यमातूनच प्ररतभाशाली प्रकाशरचते्र रनपजली. 
 
मराठ्याांच्या अल्पायुषी साम्राज्याप्रमाणे जगाला अल्पकाळ आकर्मषत करून गेलेल्या आवण त्या काळातील 
कोणत्याही शोधापेक्षा वित्ताकषथक ठरून यशालाभास येऊन ठेपलेल्या ह्या िमकदार वित्रणपद्धतीमधील 
गुणदोष आपण हेरले, म्हणजे कळून येते की, ही प्रकाशवित्रणपद्धती व्यस्क्तवित्राांकवरता फारशी अनुकूल 
नव्हती. तरीही ह्या माध्यमाववषयी कलाकाराांच्या मनात अप्रीती वनमाण झाली नव्हती. दोगेर-पद्धतीने प्रवसद्ध 
लोकाांिी व्यस्क्तविते्र घेण्याकवरता प्रकाशवित्रकाराांमध्ये िुरस लागलेली असे. िेडीने अशा र्ोर व्यक्तींच्या 
वित्राांिा फार मोठा सांग्रह केला होता. अशा प्रकारिा त्याच्या वित्राांिा मौल्यवान सांग्रह वदनाांक १६ एवप्रल 
१८७५-ला युद्धखात्याने एक लक्ष पन्नास हजार डॉलसथला ववकत घेतल्यािा उल्लखे आहे. दोगेवरअन वित्रकार 
वरिडथ वबअडथ हा तर शास्त्रज्ञही नव्हता व कलाकारही नव्हता; तो होता कोळशािा व्यापारी. पण त्याने दोगेर-
पद्धतीिी व्यस्क्तविते्र काढून अमाप सांपत्ती गोळा केली; ४०,००० पौंड वमळववले. तो लक्ष्मीधर बनला. 
 
अमेरिकन प्रकाशरचत्रणाचा जनक 
 
दोगेर-प्रकाशवित्रणपद्धती अमेवरकेत प्रर्म समॅ्युअल एफ्.बी. मोसथ ह्याने आवणली. म्हणून त्यािा उल्लखे 
‘अमेवरकन प्रकाशवित्रणािा जनक’ असा सार्थपणे केला जातो. त्याने आणखी एक गोष्ट केली. अमेवरकेत 
वव्ववद्यालयाच्या इमारतीत पवहले प्रकाशवित्रणगृह त्यानेि उभे केले व दोगेर-पद्धतीने वित्रण करण्यािे 
वशक्षण देण्यािी सोय उपलब्ध केली. 
 
व्यक्ततरचत्राची बोहणी 
 



 

 

अनुक्रम 

जगातील पवहले व्यस्क्तवित्रही येरे्ि घेतले, असाही दावा आहे. न्यूयॉकथ  वव्ववद्यालयातील 
रसायनशास्त्रािा प्राध्यापक आवण एफ्. बी. मोसथ ह्यािा सहाध्यायी जे. डब्ल्यू. डे्रपर ह्याने १८४०-मध्ये आपल्या 
बवहणीिे व्यस्क्तवित्र येरे्ि घेतले. प्रकाशवित्रािा आकार ३⅓ इांि ×२¾ इांि व आववष्करण-काळ ६५ सेकां द 
होता. हेि जगातील पवहले व्यस्क्तवित्र असाव,े अशी सवथसाधारण समजूत आहे. वदनाांक १६ फेिुवारीला 
वफलाडेस्ल्फया येरे् रॉबटथ कॉनेवलअस ह्याने पावहले प्रकाशवित्रणगृह सुरू केले, अशीही मावहती वमळते. 
ह्यापूवी, म्हणजे १८३९-मध्ये बचकगहॅमशायर येर्ील रेव्ह रांड जे. बी. रीड ह्याने घेतलेले आपल्या माळ्यािे 
व्यस्क्तवित्र अद्याप ‘बारे्लेमी’ ह्या सांग्रहालयात आहे. हेही व्यस्क्तवित्र ‘आवदलु’ असाव,े असे मावनले जाते. 
अशाि एका व्यस्क्तवित्रणप्रसांगािे वणथन एफ्. बी. मोसथ ह्याने वलहून ठेववले आहे, आजच्या प्रकाशवित्रकाराांनी 
ते वािण्यासारखे आहे : “टळटळीत ऊन. दुपारिी १२ वाजण्यािी वळे. िढत्या उन्हात शरीर आहाळून 
कोरडे पडे. घराच्या छपरावर माझी पत्नी आवण कन्या आपले व्यस्क्तवित्र काढून घेण्याकवरता डोळे वमटून 
बसल्या होत्या. गाजराच्या बुडख्यागत गाल लाल झाले होते. उन्हािी खाई तोंडावर उसळत होती. जीव 
व्याकळून गेला होता. प्रकाशसांपकथ काळािा वायदा जवळजवळ ३० वमवनटाांिा होता. पन्हाळीगत दोन्ही 
डोळ्याांतून अश्रूच्या धारा गळत होत्या. प्रत्येक ५ सेकां दाला प्रकाशवित्रकार वळे साांगत भोवताली वफरत होता. 
हा वायदा सांपण्यापूवीि डोळ्याांतून वरांगळणारे अश्रू कोरडे पडले”. सूयथ गगनातुवन ओतु द्या वनखारा, मूक 
सारे हे साहतो वबिारा' ह्या ओळी वािल्या की वाटते कवी कुसुमाग्रजाांनी हा प्रसांग प्रत्यक्ष पावहला असावा! 
 
प्रचंड व्यक्ततमत्त्व धाडकन कोसळले. 
प्रकाशाची तीव्र चंडता – रकती दुुःखावह! रकती तलेशदायक! 
 
अगदी नजीक घडलेली एक हकीकत साांगतो. आपल्या मृत्यूपूवी पांधराि वदवस मालाकार विपळोणकर हे 
आपल्या जरबदार व्यस्क्तमत्त्वािा ‘फोटोग्राफ’ काढून घेण्यासाठी मांिकावर उभे रावहले, तो एकाएक अांग 
भेलकाांडून अवघ्या बत्तीस वषांिे शास्त्रीबुवा धाडकन खाली कोसळले. प्रदीघथकालीन ‘प्रवतमाववष्करणा’तून 
असहज प्रवृत्त झालेली वित्तािी व्यग्रता आवण वित्रणाकवरता प्रयोवजलेली वनदाघसमयाप्रमाणे भासणारी 
प्रकाशािी तीव्र िांडता विपळोणकराांच्या वपत्तप्रकृतीला मानवली नसावी, असा तकथ  कवरता येण्यासारखा 
आहे. पेवात कोंडलेल्या धान्यागत व्यस्क्तवित्र काढून घेणारािी स्स्र्ती होत असली पावहजे! सुमारे शांभर 
वषांपूवी म्हणजे १८८२-च्या सुमारास हा वृत्ताांत पुण्यातील लष्कर ववभागात, १४/४ सोलापूर मागावर, एस्. 
वदनशा ह्याांच्या प्रकाशवित्रणगृहात घडला असावा. ही वित्रणपद्धती व्यस्क्तवित्राांना केवळ उपयुक्त होती असे 
नव्हे, तर ती पवरणामी वकती दुःखावह होती, वकती क्लेशदायक होती, हे साांगणारे वरील दोन टळटळीत 
प्रसांग आहेत. 
 
 
 
 
दीघभ मुदतीची, िेंगाळणािी, 
ताणलेली, िखडणािी रबलोिी डोळ्याची सुस्त उघडझाप 
 
दीघथ मुदतीिा प्रवतमाववष्कार-काळ व्यस्क्तवित्राांना नेहमीि ववघातक ठरतो. कलाकृतीमधील व्यक्ती 
तोंडपडक्या कळसूत्री बाहुलीप्रमाणे सुरकुतलेल्या िेहऱ्यािी वदसते. डोळे वबनबोल व वनस्तेज भासतात. ह्या 
ताांब्याच्या व िाांदीच्या जोडपत्र्यावरील वित्रणपद्धतीमध्ये व्यस्क्तवित्रािी एकि प्रत वमळणे शक्य असे. त्यावर 
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डोळ्याांत भरणारी वझलई असे. िाांदीच्या पत्र्याला िुण्या पडल्यािा भास होई. त्यामुळे हे दोगेरप्रवक्रयेतील 
प्रकाशवित्र वभतीवर टाांगण्यािी सोयि नव्हती. एक तर ते एका बाजूने पावहले, तर व्यस्तप्रवतमेसारखे वदसे, 
दुसऱ्या बाजूने अधी प्रवतमा व्यस्त वदसली, तर अधी वास्तव वदसे; असा काही वववित्र प्रकार घडे. आपण 
रामायणात वाितो, बालरामिांद्राने िांद्राकवरता हट्ट धरला, आवण अमात्याने तो पूणथही केला. रामिांद्राच्या 
हातात आरसा देताना तो एका वववशष्ट वदशलेा कलता धरून वदल्यामुळे त्यात िांद्रचबब वदसले. दोगेर-पद्धतीिे 
प्रकाशवित्र पृष्ठभागावर वबजलीिी िमक असल्यामुळे असेि हातात धरून प्रकाशाच्या वदशलेा कलते करून 
पहाव ेलागे, तरि एकाि वळेी सांपूणथ कलाकृती स्पष्ट वदसे. १८४०-च्या सुमारास तर दोगेर-प्रकाशवित्राांना 
‘क्लोराइड ऑफ गोल्ड’िे ववलयन वापरून सोनेरी रांगच्छटा िढववली जाई. त्यामुळे छायाप्रकाशातील 
दुणावा मात्र वाढे. 
 

 
दोगेर-प्रवक्रयेतील प्रकाशवचत्राप्रमाणे सूयंप्रकाशात चमकणारे आपल्या वप्रय वमत्राचे खल्वाट मस्तक पाहून, 
ह्या प्रवक्रयेने त्राही भगवान करून सोडलेला वचत्रकार त्याला म्हणतो “वप्रय वमत्रा! अरे, तू वकती भाग्यवान! 
तुला कसे साांग?ू– तुझे वयत्क्तवचत्र तर तुला स्वस्तात काढून वमळेल, कारण चाांदीचा पत्रा तुझ्या डोक्यावर 
आहेच!” 

 
िजतिसाचे ‘प्रखि’ चादंणे 
 
दोगेर-प्रवक्रयेच्या रासायवनक पवरपाकातून िाांदीच्या पत्र्यावर उतरलेले प्रकाशवित्र कसे वदसत असेल ? 
सूयाच्या सोनेरी उन्हात कालव्याच्या धारेवर मासे वदसावते, िाांदण्यात भरतीच्या वळेी सागराच्या लाटा 
वदसाव्यात, भर उन्हात नांगी समशरे वभरवभरावी, अर्वा पािूमळ्याच्या वावरावर रजतरसािे ‘प्रखर’ िाांदणे 
पडाव ेत्याप्रमाणे वदसे. जणू काय ताांब्याच्या पत्र्यावरील उकळत्या िाांदीच्या ्ेत समुद्रािे उधाण. 
 
 
प्रकाशरचत्रणाला दुय्यम दज्याच्या रचत्रकािाचें रवलोभन 
 
दोगेर-पद्धतीिे रासायवनक व ताांवत्रक स्वरूप आवण कलाकाराला उपसावा लागणारा काबाडकष्टाांिा डोंगर 
ह्या कारणाांमुळे फार र्ोडे नांबरी वित्रकार ह्या वित्रण-प्रवक्रयेकडे आकर्मषत झाले; आवण जे र्ोडे वित्रकार 
इकडे वळले, ते मूळिे दुय्यम दज्यािे वित्रकार होते. ह्याांत हौशी जवान तर फारि र्ोडे; म्हणजे मोजके 
तीनि होते. वतघेही रें ि होते. सवथ कलावनपुण. पवहला उत्कृष्ट दोगेवरयन वित्रकार ए. क्लाद्यू, स्व्हक्टोवरया 
राणीिा अवधकृत प्रकाशवित्रकार. हा तर प्रख्यात शास्त्रज्ञि होता. पण ह्या एकाि प्रकाशवित्रकारािी 
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कतथबगारी डोळ्याांत भरण्यासारखी आहे. त्याच्या कलाकृतींमधून वनसगथ आवण कला बेमालूम वमसळली 
आहेत. तरी पण सवथसाधारणपणे असे ववधान कवरता येईल की, अमेवरकन लोकाांनी ह्या पद्धतीिे फार कौतुक 
केले. त्याि देशात ही पद्धती अवधक काळ तग धरून रावहली. १८५०-मध्ये अमेवरकेत ७१ वित्रवीर्ी होत्या. 
प्रकाशविते्र घेण्याकवरता १२७ कारागीर होते. युरोपमध्ये दोगेर-पद्धतीने लहानलहान व्यस्क्तविते्र घेतली 
गेली, तर अमेवरकेत कलाकाराांनी वनसगथवित्रण अवधक केले; मोठ्या आकारािी व्यस्क्तविते्र घेतली. 
भलामोठा आकार हेि मोठे प्रधान आकषथण ठरले. 
 
तंत्राचे िाज्य-जोिदाि : छबी पाडून घेण्याऱ्यावि अरधक ताण 
दोगेि-प्ररक्रयेचे प्राततन 
 
दोगेर-प्रवक्रयेमधील तांत्रािा फास तोडणे कलाकाराला फार जड जाई. पण त्यािी झळ व्यस्क्तवित्र काढून 
घेणाऱ्यास अवधक लागे. व्यस्क्तवित्र घेण्यापूवी त्या व्यक्तीच्या िेहऱ्यात कृवत्रम प्रसाधनाांनी योग्य तो बदल 
केला जाई. िेहऱ्यावरील भावववभ्रम स्पष्ट वदसावते, ह्या हेतूने त्यावर आरशाच्या मदतीने सूयथप्रकाश परावर्मतत 
केला जाई; आवण त्या प्रकाशािी दाहकता कमी करण्याकवरता मधे वनळ्या रांगाच्या बाटल्या ठेवीत. ह्या साऱ्या 
अडिणींना उभयता मोठ्या धैयाने तोंड देत. दोगेर-पद्धतीिे प्राक्तन वववित्र खरे! पण काही झाले तरी 
दोगेरिे वैभव सांशोधनाच्या इवतहासात वनर्मववाद वलहून-नोंदून ठेववले जाईल. प्रवतमाववष्करण-काळ फार 
दीघथ म्हणजे २० वमवनटाांपेक्षा वदरांगाईिा असल्यामुळे व्यक्तीच्या मानेला मागील बाजूस आवण दांडाला खालून 
आधार द्यावा लागे. लोखांडी पक्कडीत डोक्यािी कवटी घट्ट पकडली जाई. मग डोके हलण्यास जागा नसे! 
नाजूक रूपडे मतृवत होई. वरिडथ वबअडथ ह्याने आपल्या प्रकाशवित्रणगहृात येणारा प्रकाश वनळ्या रांगाच्या 
कािाांमधून आत घेतला होता. त्यामुळे सूयथप्रकाशािा वनखरपणा कमी होऊन व्यस्क्तवित्रात मुलायमपणा 
येई. वशवाय, वित्रणगृहात वफरता रांगमांि तयार केला होता. आवण ववशषे साांगण्यासारखी गोष्ट म्हणजे 
त्याच्या वित्रणगृहािी कोणी नक्कल करू नये, म्हणून १८४०-मधील नां. ८५-४६-ने राखीव हक्क त्याने ववकत 
घेतल्यािी नोंद आहे. आपण आज रांगभूमीवरील सरकत्या रांगमांिाबद्दल वाितो, आवण तो पाहतोही. पण 
१८७०-च्या सुमारास म्हणजे, जवळजवळ १०० वषांपूवी इांग्लां डमध्ये गेन्सबरो येर्ील टी. डब्ल्यू. डॉज ह्या 
कलाकाराने प्रकाशाच्या वगेवगेळ्या ‘कला’ उपयोगात आणल्या जाव्यात, म्हणून एक वफरते वित्रणगृह 
बाांवधले होते. ह्यािा उल्लखे टी. बोल् ्  ह्याने आपल्या पसु्तकात केला आहे. अशा प्रकारिी वित्रणगृहािी 
बाांधणी सोयीस्कर वाटली, तरी ही गोष्ट काहीशी गुांतागुांतीिी आवण खर्मिक बाब ठरल्यामुळे वफरत्या 
वित्रणगृहाला बुडता काळ आला. ते त्ववरत डगमगले. स्व्हक्टोवरया राणीच्या काळातील सौंदयथकोशात जो 
आदशथ घालून वदला होता, त्याबरहुकूम हरएक व्यस्क्तवित्र घेतले जाई. झगझगीत ऐवतहावसक वषेभषूा आवण 
वित्रातील व्यक्तीिी बसण्यािी ऐट ह्याांमुळे वित्रातील व्यक्तीिी मुखछबी वित्रकाराांनी आपल्या वित्रात 
रांगववलेल्या रुबाबदार नबाबाप्रमाणे वदसे. कालथ  माक्सथिे व्यस्क्तवित्र पावहलेत, तर तो फादर वक्रस्मसच्या 
पोषाखात एखाद्या उद्योगपतीप्रमाणे असलेला वदसेल. 
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वचत्रणगहृाची तबा अशी न्यारी होती. प्रहा ना–शोवमकासारखा वववचत्र वदसणारा दोगेर टाइवपस्ट, 
काजळलेला पवरसर, छबी पाडून घेणाऱ्याची कैचीत घट्ट पकडलेली मान,–सग त्याच्या छलबीवर त्स्मताची 
ज्योत्स्ना वदसणार कशी? 

 
वेलपत्तींने रकनािलेले वा मरहिपलेले व्यक्ततरचत्र 
 
ही सभोवतालिी वलेपत्ती म्हणजे पशुपक्ष्याांच्या हालिालींिा एक कोषि. व्यस्क्तवित्र मुद्दाम मुक्त पल्लवीने 
सुशोवभत केलेल्या पा्थभमूीवर घेतले जाई. नांतर ते व्यस्क्तवित्र आतील बाजूस मखमलीच्या आवरणावर 
सोनेरी बटुीदार वलेपत्ती करून कातडी मुरक्क्यामध्ये व सुांदर कापलेल्या वलेबुट्टीच्या मवहरपीमागे अशी 
नानापरीिी ठकडी करून सकौशल बसववले जाई. हा जामावनमाही कलात्मकतेिा एक भागि समजला जात 
असे. त्यामुळे कलाकाराांिे लक्ष बाहेरील िट्टीपट्टीकडे अवधक वधेले जाई. 
 

 
 
 
‘नाना आभिणीं भिलें , येथें लावण्य साकािे’ 
 
असे कोणते स्वाभाववक गुण ह्या प्रवक्रयेत होते की, ज्याांमुळे ह्या व्यस्क्तवित्राांिी प्रवतष्ठा वाढली? –वित्रवस्तूिा 
स्पष्ट रेखीव आकार, पृष्ठभागािी स्वच्छ ववणाई, छायाप्रकाशातील सवथ सूक्ष्म व सुकुमार अधथच्छटा आवण 
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व्यक्तीच्या मुदे्रवरील तरल भाव मुलायमपणे आवण तुलनात्मकदृष्या अल्पकाळात वटपणे हे गुण ववशषे 
मावनले जात. ह्याि कलागुणाांच्या माांदीिा वा अजोड समुदायािा रस्स्कनने पुढील शब्दाांत गौरव केला आहे. 
“दोगेर-प्रवक्रया म्हणजे कलाकाराच्या सवथ मागण्या पुरववणारी कामधेनू आहे, चितामणी आहे, कल्पतरू 
आहे. ह्या प्रवक्रयेिा जन्मि मुळी नाजूकपणा आवण मुलायमपणा ह्याांकवरता आहे. तीतून होणारा कलागुणाांिा 
प्रकषथ इतका पराकोटीला पोहोिला आहे की, वित्रकाराांनी त्याांिा कसून अभ्यास केला पावहजे, हे उवित 
होय.” 
 
स्मृतींची स्मिणी : रनसगाचे दपभणकबब : 
दोगेरियन प्रकाशरचत्र 
 
ह्या पद्धतीने घेतलेल्या कलाकृतींमधून साक्षात वनसगथ पुढे उभा राही. म्हणूनि दोगेवरयन कलाकृतींना 
‘वनसगािे दपथणचबब’ असे म्हणतात. ऑवलव्हर वेंडेल होम्स म्हणत असे की, ‘हे ताांब्याच्या पत्र्यावरील रौप्य 
व्यस्क्तवित्र म्हणजे एक स्मृतींिा आांदणा लाभलेला आरसा आहे.’ वरील गुणाांनी सांपन्न अशी सुांदर दोगेवरयन 
प्रकाशविते्र पाहून अँग्र हा वित्रकार स्वतःशीि बोलला, “प्रत्यक्ष आवण प्रवतमा ह्याांत तसूिा फरक नाही. हा 
प्रवक्रयेतील गुण हेवा करण्यासारखा आहे. माझी मुदे्दनजर वतकडे आहे. िूप ! .... काय म्हणालो मी ! पण च् 
..... मी असां बोलू नये. अहो ! मी मूळिा वित्रकार आहे बरां, ..... वित्रकार आहे !” 
 
पुनहा एकदा स्कॉट आचभि 
 
१८५१-मधील स्कॉट आिथरच्या ‘आद्रथ कलोवडन’ ह्या प्रवक्रयेच्या शोधाबरोबर प्रकाशवित्रण दाही वदशा खेळू 
लागले. ओले सांस्कावरत पायस असलेल्या कािेवरील ही प्रकाशवित्रणपद्धती १८८०-पयिंत वबनववरोध 
प्रिारात होती. ‘दोगेर’, ‘कॅलो’ आवण ‘अल्ब्यमेन’ ह्या सवथ जुन्या वित्रणपद्धतींना मागे टाकणारी ही 
वित्रणप्रवक्रया व्यवहारात आणण्यास कलाकाराला फार हमामा माजवावा लागे. तरी अवधक वटकाऊ आवण 
सोयीस्कर असल्यामुळे ती कलाकाराांच्या गोटात वप्रय होती. ह्या प्रवक्रयेिा सांशोधक स्कॉट आिथर 
ह्याच्याजवळ दोगेरिा वदखाऊपणा नव्हता. फॉक्स टालबटप्रमाणे तो परवानापद्धतीिा पुरस्कताही नव्हता. 
पण दुःखािी गोष्ट अशी की, हा कौतुक करण्यासारखा र्ोर सांशोधक अखेर दावरद्र्यात मरण पावला. वशवाय, 
१८५९-मध्ये देवसदेरी ह्यािी ‘कातथ द वववजत’ नावािी प्रकाशवित्रणपद्धती प्रिारात आली. ह्या प्रवक्रयेिा 
वशरस्ताि आगळा होता. एकाि कािेवर एकाि व्यक्तीिी, नाना परीिी ८ ते १० व्यस्क्तविते्र, पण वततक्याि 
वगेळ्या परीने घेण्यािी सोय होती. प्रत्येक व्यस्क्तवित्रािा तरीका वभन्न आवण शलैीिा वरवाजही वभन्नि. जुळ्या 
वभगाांिा ‘प्रवतके्षपी’ कॅमेरा बनवनू देवसदेरी ह्याने व्यस्क्तवित्र घेणे सुलभ केले होते. सोतािी अडिण त्याने 
सोताि मोठ्या लई हुश्यारीने मोकळी केली. 
 
 
 
“नव्हे हे करवत्व टाकंसाळी नाणे” 
 
ह्याि सुमारास ‘क्यॅवबनेट्’, ‘अॅम्िो’, ‘फेरो’ व ‘वटन’ अशा वकतीतरी बणुग्या प्रवक्रयाांिे मोठे खूळ बाजारात उभे 
रावहले; आवण ह्या प्रवक्रयाांच्या वावटळीत प्रकाशवित्रणातील कलेिा साफ आवारा झाला. ह्यात ‘ओल्या 
कलोवडन’ पद्धतीिाि वापर, पण र्ोड्ा फरकाने केला होता. व्यस्तप्रवतमा काळ्या पा्थभमूीसमोर धवरली, 
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तर ती वास्तव प्रवतमेप्रमाणे वदसते, ह्या अनुभवािा उपयोग ह्यात करून घेतला होता. व्यस्तप्रवतमेच्या मागील 
बाजूस काळ्या रांगािे रोगण लावलेली काि –लावनू व्यस्तप्रवतमाि व्यस्क्तवित्रासारखी स्वस्त दरात 
ववकली जाई. अशीि एक दुसरी पद्धती –‘वटन’-पद्धती म्हणून ओळवखली जाणारी केन्यन येर्ील 
महाववद्यालयातील रसायनशास्त्रािा प्राध्यापक हॅवनबॉल एल्. स्स्मर् ह्याने शोधून कावढली होती. सवथ प्रवक्रया 
जलद पूणथ होईल, असे रसायनसूत्र वापरून, व्यस्तप्रवतमेच्या मागे कािेच्याऐवजी पत्र्यािा तुकडा लावनू, 
त्याला काळ्या अर्वा तपवकरी रांगािे रोगण लावले जाई. ही पद्धती सवांत सुलभ होती, अल्पमोली होती. 
अर्ात लोकवप्रय होऊन ती अमेवरकेत तर १९३०-पयिंत िालू होती. सावथजवनक उद्याने येरे् मुलाांिी, आवण 
सहलीकवरता आलेल्या मांडळींिी व धमथमांवदराबाहेर पटाांगणात नववववावहताांिी छबी काढून घेण्याकवरता 
मुांगीगत रीघ लागली. आटोपली नाही. ‘कतार लगाइये’ अशी ताकीद केली जाई. 
 
लोकरप्रय ‘कातभ द रवरजत’ची रशरशिावस्था 
 
हा तमासवगरासारखा पोशाख केलेला खरा, पण हा तमासगीर नाही. आवण हांगेरीच्या लष्करातील 
घोडेस्वारासारखी तुमान घातलेला हा लष्करी घोडेस्वारही नाही. वाघाच्या तोऱ्यात उभा असलेला हा आहे 
देवसदेरी,–वतसऱ्या नेपोवलयन बादशहािा दरबारी प्रकाशवित्रकार. भडक रांगािा रेशमी डगला आवण 
त्यावर रुळणारी लाांबरुां द दाढी, अशा स्वरूपात अवधकि रुबाबदार वदसणारे त्यािे सप्तरांगी व्यस्क्तमत्त्व 
अगदी कोणालाही मोहात पाडीत असे. वाणीिा रसाळ, मनािा मोकळा, आवण अांगी नाना कळा असलेला 
प्रवसवद्धशूर असा देवसदेरी दाांडग्या आत्मवव्ासाने सवांिे स्वागत करण्यास आपल्या कलागृहाच्या 
दरवाज्यात हात जोडून उभा असे. भाग्यसांपन्न, डौलदार देवसदेरी! 
 
हा रसल्व्ही कॅरमल– राजघराण्यातील व्यक्तींिी व समाजातील प्रवतवष्ठत अशा लोकाांिी कातथ द वववजत् 
पद्धतीने व्यस्क्तविते्र घेऊन १८५९-च्या सुमारास आांतरराष्रीय कीती सांपादन केलेला लां डन शहरातील एक 
बडा व्यावसावयक प्रकाशवित्रकार. 
 
हा ओ. एफ्. एतस् सिॅोनी– कनेवडअन प्रकाशवित्रकार. कातथ द वववजतच्या काळातील एक सांपन्न 
प्रकाशवित्रकार. लां डन शहरातील एक िौक अद्याप त्याच्या नावाने सँरोनी िौक म्हणनू ओळवखला जातो. 
 
‘पीक रपकले घुमिी’ 
मोजमाप किणािे काही बोलके आकडे 
 
‘कातथ द वववजत’ ह्या पद्धतीने व्यस्क्तवित्र काढून घेण्याकवरता कबुतराांच्या ढाबळ्याप्रमाणे गदी जमू लागली. 
त्यािी मोजदाद लाखाांनी करावी लागेल. १८५१-मध्ये प्रकाशवित्रकाराांिी सांख्या अवधी ५१ होती. पढुील १० 
वषांत ती २,८७९ इतकी वाढली. एकया पॅवरसमध्ये १८३९ ते १८४९ ह्या १० वषांत केवळ व्यस्क्तवित्रकाराांिी 
सांख्या १,००,००० झाली. १८४९-मध्ये खुद्द पॅवरस शहरात वैयस्क्तक प्रकाशवित्रकार दोनतीन हजार 
प्रकाशविते्र घेत. पवॅरसपेक्षा व्यस्क्तवित्र काढून घेण्यािी प्रिांड लाट उसळली, ती लां डनमध्ये. १८५१ ते 
१८५७-च्या काळात प्रकाशवित्रणगृहाांिी सांख्या १२-वरून १५०-पयिंत गेली. १८५३-मध्ये दोगेर-पद्धतीने 
३०,००,००० व्यस्क्तविते्र घेतली गेली. पीवर पेवटट हया दोगेर टाइवपस्टने १८६०-च्या सुमारास पॅवरस येरे् 
प्रकाशवित्रणगहृ सुरू केले, आवण २० वषांत २,२९,००० इतक्या व्यस्तप्रवतमा त्याने घेतल्या. ह्या कातथ द 
वववजत वित्रणपद्धतीिी लोकवप्रयता दशथववणारे आणखी काही आकडे देतो. द वप्रन्सेस ऑफ वले्स आवण 
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वप्रन्सेस लुइस ह्याांच्या व्यस्क्तवित्राांच्या तीन लाख प्रती खपल्या. देवसदेरी आपल्या कलागृहात रोजच्या रोज 
२०० व्यस्क्तविते्र घेत असे. 
 
लहानथोिाचंी, श्रीमंताची, गरिबाचंी एकच ईष्या 
 
प्रकाशप्रवतमेच्या कागदावर लावण्याकवरता अांड्ाांच्या बलकािा उपयोग केला जाई. १८६२-साली ह्या 
कामाकवरता ६०,००० अांड्ाांिा रोजिा खप असे. १८६४ ते १८६८-च्या दरम्यान ह्या पद्धतीने घेतलेली 
५०,००,००० व्यस्क्तविते्र दर वषी ववकली जात. अवॅबवसनीया येर्ील युद्धािा खिथ भरून काढण्याकवरता 
ग्लॅडस्टन आवण वडझरायली ह्याांनी प्रत्येक वित्रावर एक पेनीिा कर बसववला होता. 
 
इांग्लां डमध्ये वप्रन्स कॉन्सॉटथिी ७०,००० व्यस्क्तविते्र ववकली गेली. अमेवरकेत मेजर रॉबटथ अँडरसन ह्याच्या 
व्यस्क्तवित्राच्या वदवसाला १,००० प्रती खपल्या. मेयोल हा इांग्लां डमधील सवांत गबरगांड झालेला 
प्रकाशवित्रकार. त्यािे वार्मषक उत्पन्न हत्तीच्या अांगासारखे म्हणजे १२,००० पौंड इतके जाडजूड होते. 
 
आता प्रकाशवित्रकारास ् ास घ्यावयास अवकाश सापडेना. वतसरा नेपोवलयन इटलीच्या मागावर असताना 
पॅवरस येरे् आपल्या घोडेस्वाराांिी तुकडी देवसदेरीच्या कलागृहापढेु उभी करून त्याने आपले व्यस्क्तवित्र 
काढून घेतले. पवॅरसमधील लोकाांिी व्यस्क्तविते्र काढून घेण्यािी ईष्या वशगेला पोहोिली. प्रवक्रयेने ईष्येिा 
बोज रावखला. 
 
अलेक्झाांडर द्यमूा ह्याने आपल्या स्त्रीिाहत्याांना भेट म्हणनू देण्याकवरता स्वतःच्या व्यस्क्तवित्राच्या एक ते दोन 
हजार प्रती दोगेर-पद्धतीने काढून घेतल्या होत्या,– आवण दोगेर-पद्धतीने तर एका वळेी प्रकाशवित्रािी 
एकि प्रत उपलब्ध होत असे. १८७०-च्या सुमारास न्यूयॉकथ  शहरात प्रकाशवित्रकाराांनी उभारलेल्या 
जवळजवळ ३००-च्या वर वीवर्का होत्या. त्याांपैकी नेपोवलअन सरॅोनी, ववल्यम कुट् थ्थ व जोसे मावरआ ह्याांच्या 
वीवर्का प्रामुख्याने झळकणाऱ्या, रुबाबशीर व ववशषे देखण्या होत्या. पवहलीिा गाजावाजा अवधक होता, 
दुसरी कलात्मवित्रणाकवरता प्रवसद्ध होती, तर वतसरी व्यावहावरकदृष्या खास पवहल्या नांबरिी होती. 
 
– असे पुरुिोत्तम जनम घेतात, 
म्हणूनच आिाढी–कार्ततकीला मोल चढते. 
 
प्रकाशवित्रणकलागृहाला पांढरीच्या ववट्ठलमांवदरािी अपूवथ शोभा आली, बाजारपेठ िांद्रभागेच्या 
वाळवांटाप्रमाणे गाढ गजबजून गेली. आषाढीकार्मतकीिी जत्रा रोज भरू लागली. प्रकाशवित्रकार अरबी 
गोष्टीतील अबू हसनप्रमाणे श्रीमांत झाले. प्रकाशवित्रणप्रवक्रया समाजाच्या तळवटीपयिंत जाऊन तेरे् ती 
खेळती रावहली. मात्र कलेिी गांगा उलटी वाहू लागली, हे खरे. पण अशा वोसाळ कलाकृती जन्मास येतात, 
म्हणूनि वहल,् ज्यूवलआ कॅमेरॉन व नादा ह्याांच्या कलाकृतींस आगळे मोल िढते. 
 
गंधवभ िंगभूमी उभािण्यात गढलेला 
िंगमंचाविील व्यवस्थापक 
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कातथ द वववजत व कॅवबनेट ह्या दोन वित्रणपद्धतींनी १८५९-पासून ५०–६० वष ेलोकवप्रयतेिी कड गाठली 
होती. कॅवबनेट वित्रणपद्धतीमधील वित्रािा आकार ४ʺ × ५½ʺ असे. १८६२-मध्ये जी. डब्ल्यू. ववल्सन ह्याने 
ह्या पद्धतीिा वापर वनसगथदृश्ये घेण्याकवरता बहुत केला व पश्चात ही पद्धती व्यस्क्तवित्राांकवरता उपयोगात 
आवणली गेली. देवसदेरीच्या वित्रणपद्धतीत व्यक्तीिा िेहरा अगदी लहान प्रमाणात येई. त्यामुळे पा्थभमूीला 
अवधक महत्त्व येऊन वतकडे लक्ष पुरववणे भाग पडू लागले. नाटकातील प्रवशेाला अनुसरून वाड्ािा 
अांतभाग, पुष्पवावटका, प्रासाद, जांगल, अरण्य, महाल, रस्ता अशी रांगी-बेरांगी पा्थभमूी रांगमांिावर उभी 
करावी लागते. हाि कायदा प्रकाशवित्रणगहृातून सरसकट रूढ झाला. येरे् रांगभमूीिा अवघा र्ाट रूढला. 
 
रनष्पटल कलागृह 
 
डी. ओ. वहल् िे प्रकाशवित्रणगृह कॅल्टन टेकडीवर होते. जरूर पडेल त्याप्रमाणे ‘बारोक’ स्मारकाच्या 
पवरसरात अर्वा स्मशानभमूीतही तो वित्रण करी. प्रकाशवित्र ऊध्वथवदशकेडून व्यक्तीच्या डोक्यावर 
पडणाऱ्या सूयथप्रकाशात घेतले जाई, म्हणून वित्रणगृहाला छप्पर नसे. अशा छप्पर ववरवहत वित्रणगृहात 
घरातील अांतःस्र् दृश्य उभे केले जाई, आवण एखाद्या वित्रपटातील देखाव्याप्रमाणे पडदे, कपाटे, खुच्या, 
टेबले इत्यादी आनुषांवगक साधनाांनी पा्थभमूी सजववण्यात येई. लहानपणी आम्ही पवथतीला जात होतो, तेव्हा 
– हल्लीच्या पेशव ेउद्यानाजवळ असलेल्या आदमबागेत – आयथन वफल्म कां पनीिे असेि एक छप्परववरवहत 
वित्रणगृह होते. तेरे्ही अशीि दृश्ये माांडलेली असत. १८४३-पासून वहल् िे वित्रणगहृ काही काळ रीचडग 
येरे् होते. व्यावसावयक धोरण ठेवनू ह्या देशात उभारले गेलेले हे पवहले प्रकाशवित्रणगृह. ‘द पेस्न्सल ऑफ 
नेिर’ ह्या त्याच्या वित्रसांग्रहाला बसुेमार मागणी आल्यामुळे वहल् ला त्यािी आवश्यकता भासली. नांतर असेि 
वित्रणगृह त्याने हेवनमनच्या नावाने रीजांट रस्त्यावर िालववले. ज्यूवलआ मागथरेट कॅमेरॉन वहिे कलामांवदर 
म्हणजे कािेिे छप्पर असलेले एक कोंबड्ािे खुराडे होते. आवण आपल्याकडील एक शौकीन कलाकार व 
पुढे प्रकाशवित्रकार म्हणून आांतरराष्रीय कीती सांपादन केलेले शांकरराव कोपरकर ह्याांिे वित्रणगृह होते 
पुण्यातील ‘फगथसन’च्या टेकडीवर. येरे्ि त्याांच्या सुप्रवसद्ध कलाकृतीमधील वारा फोफावला व 
आकारलादेखील. आवण वावरयाच्या वगेाने त्याांिी कीती रे्ट वव्ाच्या कोनाकोपऱ्यात जाऊन ववसावली. 
 
प्रकाशरचत्रणगृहातील नटवा थाटमाट 
 
वरीलप्रमाणे कृवत्रम पा्थभमूी सजववण्यात वहल् मोठा मुरब्बी व वहकमती कलावदग्दशथक होता. त्याच्या 
कलाकृतींमधून ह्या कृवत्रमपणािा मागमूसही लागत नाही. ही नेकजात कलाकारािी गोष्ट सोडली, तर 
अशाि पद्धतीने सामान्य वित्रणगृहातून ज्यास जशी अनुकूल पडेल, तशी पा्थभमूी बदलण्यािी तयारी 
ठेववली जाई. ह्यावशवाय पारदर्मशकेच्या मदतीने प्रकाशवित्रकार ‘प्रके्षवपत पा्थभमूी’ वनमाण करीत. कॅलो-
पद्धतीने प्रकाशविते्र घेणारे कलाकार जरूरीप्रमाणे वनसगथदेखावा, वित्रातील व्यक्तीिे घर, शाळेिी अर्वा 
वव्ववद्यालयािी इमारत, रस्त्यािा देखावा प्रत्यक्ष वास्तव प्रवतमेवरि हाताने काढीत असत. व्यस्क्तवित्र 
काढून घेणाऱ्या स्वारीिी लहर असेल, त्याप्रमाणे प्रकाशवित्रकाराला ‘तमाशा’ उभा करावा लागे. पवश्मनी 
वसे्त्र चकवा लोकरीिा कोट घातलेल्या स्त्रीकवरता बफाच्छावदत देखावा, कोणी वशकाऱ्याच्या वशेात असला 
तर जांगलािा देखावा, वदवाणखान्यािा आतील भाग, शोवभवांत कठड्ास लहानसा वजना, खानदानी 
वळणािा खाांब व मखमली पडदा, छोटे पामिे झाड, गोणपाटािा झोका, पोपट, पेंढा भरलेले वाघािे तोंड, 
तसेि पोहण्यािा तलाव, आगगाडीिा पवहल्या वगािा डबा, तांबू, राहुटी, वकताबखाना, ग्रांर्ालय, लाकडािी 
व कागदािी बनववलेली बायवसकल, मोटार व मोटार-सायकल वगैरे सरांजाम सदैव वसद्ध ठेवावा लागे. हा 



 

 

अनुक्रम 

झाला प्रकाशवित्रणगृहातील सरांजाम. पण बाह्य वित्रणाकवरता शतेािे कुां पण व लहानशी वशडी, छोटासा 
पूल, त्याला हात टेकण्याकवरता कठडा, लहानशी कृवत्रम ववहीर व वशडाांिे जहाज, डोलकाठी, तोफ वगैरे 
सावहत्यही तयार ठेवले जाई. र्ोडक्यात, प्रकाशवित्रकार हा रांगमांिावरील व्यवस्र्ापक बनला. हौशी नट 
प्रवसद्धीकवरता व्यस्क्तविते्र काढून घेऊ लागले. तसबीर उतरववणे ही एक वदलखुशीिी बात होऊन बसली. 
बाजारबुणग्या प्रवक्रयाांच्या वखिडीने लोकाांिी गोड खुशमस्करी केली. अशा मध्यम वाणाच्या प्रकाशवित्राांिे 
माांदोडे पडले, पण प्रकाशवित्रणािी आवण सुदैवािी दृष्टादृष्ट होण्यास अखेर दुसरे महायुद्ध उजाडाव ेलागले. 
 
रनमभळ सुवणभप्ररतमा 
सोनेिी उनहातील व्यक्ततरचते्र 
 
कागदावरील व्यस्त-प्रवक्रयेिे अर्ात कॅलो-पद्धतीिे तांत्र एचडबरा ववद्यापीठातील प्राध्यापक वगथ व तेर्ील 
हौशी प्रकाशवित्रकार ह्याांनी िाांगले अभ्यासून विवकत्सापूवथक प्रयोगास्न्वत केले होते. ववद्यापीठातील 
रसायनशास्त्रािा प्राध्यापक डॉ. जे. अॅडॅम्सन ह्याने १८४०-मध्ये ह्या कॅलोपद्धतीने पवहले व्यस्क्तवित्र घेतले. 
ह्या प्रवक्रयेने घेतलेले हे जगातील पवहले-ववहले व्यस्क्तवित्र असाव.े हाि व्यस्क्तवित्राांच्या उत्कषािा प्रारांभ 
ह्याि सुमारास फॉक्स टालबट ह्याने अत्यांत सहानुभवूतपूवथक घेतलेली आपल्या वप्रय कन्येिी व्यस्क्तविते्र 
म्हणजे त्याच्या कतृथत्वाच्या वपकािा भर! ती खास लक्षणीय तर आहेति, पण त्यानांतर ५०–६० वषांनी 
घेतलेल्या व्यस्क्तवित्राांच्या तुलनेत ती वबलकुल उणी ठरणारी नाहीत. 
 
कलाकृतीवि फुललेला वासंरतक मोहोि 
मुतत कलाकृती 
 
असाही एक वविार मनात येऊन जातो की, अस्सल कलाकृतींना वासांवतक बहर येतो, तोदेखील काळािा 
मवहमाि असावा. एकदा बहर येऊन गेला, की आम्रवृक्षाला पनु्हा बहर येण्यास ऋतुिक्रािा फेरा पूणथ व्हावा 
लागतो. अगदी तसेि ह्या अल्पशा तालेवारीच्या कालखांडाला–१८४० ते १८६५ – वहल,् कॅमेरॉन, नादा 
ह्याांिे युग असे म्हणू या. ह्याांच्या कलाकृतींमधून वनव्याज साधेपणा आहे. पण वनष्काळजीपणा नाही; वववशष्ट 
प्रकारिी सूक्ष्मता आहे, पण सव्याजता तसूभरदेखील नाही. कलाकृतींमधील खानदानीपणात 
वदखाऊपणािा लवलेशही नाही, आवण भावनेिा अवतरेक तर नाहीि नाही. प्रसाद हा सवथव्यापी गुण त्याांत 
आहे. मादथवािी कोर असलेले आकार त्याांत आहेत, त्याांच्या आववष्कारशलैीत स्वच्छपणा आहे. वनवळपणा 
आहे. कलाकृती न चवधलेल्या मुक्ताफळाांप्रमाणे सुरम्य आहेत. त्याांनी ‘साधेपण सोडले नाही, सानेपण मोडले 
नाही,’– म्हणूनि अशा मुक्त कलाकृतींिी सुभगता रवसकाांना अद्यापही लोभस वाटत आहे. त्याांिी खरी 
योग्यता कालप्रवाहात वशल्लक रावहली आहे. ह्या कलाकाराांिी रिना ववपुल नसली, तरी उपकार बहुमोल 
झाले; – कारण केवळ ववपलु वित्ररिनेनेि कलाकार मोठा होत नाही. वहल् च्या कलात्मक व्यस्क्तवित्राांिा 
सांभार इवलासाि होता, पण त्यामुळेि कलात्मक प्रकाशवित्राांिे मोठेपण ववस्तार पावले; कलाकृतींना 
परमता लाभली. 
 
सच्चा कलाकाि – 
डेक्व्हड ऑतटेक्व्हअस रहल  (१८०२–१८७०) 
 



 

 

अनुक्रम 

माध्यमाच्या तांत्रािी अटक झुगारून, पण प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या कह्यात राहूनि वहल् ने आपले वित्रण केले. 
ज्या वळेी कलाकाराच्या भावना अनावर होतात, त्या वळेी त्या भावना स्वतःिी पाऊलवाट वनमाण करून 
ह्याि नव्या मागावरून आपला पदन्यास करीत कलाकृतीिे के्षत्र व्यापून भलेपण वमळवीत जातात. 
 
वहल् िी व्यस्क्तविते्र म्हणजे त्याच्या माध्यमाववषयीच्या शुवित्वािी परीक्षाि आहे. त्यािे तांत्र माध्यमाच्या 
अल्लडपणाला साजून वदसणारे आहे. त्यािी शलैी आबालसुबोध आहे, अमृताच्या धारेसारखी सरळ आहे. 
शरत्कालातील उदकाप्रमाणे प्रासावदक आहे. त्याच्या कलाकृतींमधील रस अगदी लखलखीत वदसतो. 
आवण माध्यमाववषयीिा गाढा अवभलाष सूवित करण्यास त्या सदैव दक्ष आहेत. माध्यमाशी वनष्ठावांत आवण 
इमानी रावहलेल्या प्रकाशवित्रकाराांच्या माांवदयाळीत शोभणारा डेस्व्हड ऑक्टेस्व्हअस वहल् हा िोखाळ 
म्होरप्या होता. ह्या इभ्रतीच्या झुांजीत इभ्रतीनेि पार पडले पावहजे आवण तसा तो वनणायक पडलाही. पर्थ ही 
डी. ओ. वहल् िी मातृभमूी. तेरे्ि त्यािे वडील लेखनसावहत्य व पुस्तके ह्याांिे दुकान िालवीत. ज्या 
वनसगथसावन्नध्यात ववख्यात कवी रॉबटथ बन्सथ लहानािा मोठा झाला, तोि स्कॉटलांडिा वनसगथ वहल् ने ६१ 
प्रकाशवित्राांतून वटपला आहे. जगािा अखेरिा वनरोप घेणाऱ्या सोनेरी वकरणाांनी स्पशथ केल्यामुळे उजळून 
वनघालेल्या डोंगराांच्या मालाांनी फुललेली व वनसगथसौंदयाने नटलेली ही प्रकाशवित्राांिी ‘केसर-मावलका’ 
वित्रकाराांनी रांगववलेल्या वनसगथवित्राांपेक्षा अवधक हृदयस्पशी असून, काकणभर उजवी असली, तरी ती 
लाांबीला फार आखूड आहे. दृष्टीसमोर पूवोदाहरण नसताना वहल् ने व्यस्क्तविते्रि अवधक घेतली, आवण ती 
अक्षरशः मोलवान आहेत. मवणभषूणे ठरली आहेत. 
 
कागदाच्या धडुत्यावि पे्रम किणािा कलाकाि – 
डेक्व्हड ऑतटेक्व्हअस रहल  
 
कलेिे मूल्यमापन समकालीन टीकाकाराांच्याकडून वस्तुवनष्ठ दृवष्टकोणाने होणे दुरापास्त असते. म्हणनूि 
डी. ओ. वहल् च्या शब्दाांति त्याच्या कलाकृतींमधील रहस्य सापडते का पाहू. “प्रकाशवित्रणमाध्यम हे 
वित्रकाराला आववष्काराकवरता प्राप्त झालेले एक नवीन हत्यार आहे. कमीअवधक जाडीच्या उभ्या-आडव्या 
धाग्याांनी बनलेल्या ववणाईमुळे कागदाला आलेला उांि-सखलपणा, त्यावरील बारीक खड् डे आवण टेंगळे 
ह्यामुळे कागदाला आलेला भरड सुतड्ासारखा पृष्ठभाग ह्या माध्यमाच्या देहवनष्ठ गुणाांवर मी वनहायत पे्रम 
केले. होय. कागदाच्या धडुत्यावर पे्रम केले. मी सौदा केला तो जाड्ा-भरड्ा चकतानाच्या हटाबरोबर. 
त्याति माझ्या कलाकृतीिे जीवनसवथस्व आहे. माझ्या कलाकृतींना उबारा वमळतो, तो ह्यामुळेि. व्यस्त आवण 
वास्तवप्रवतमेच्या कागदािा भरडपणा हा अवगुण असला, तरी प्रकाशवित्रणातील बाह्यरेषा नाजूक बनली, 
तपवशलािे भरताड कमी झाले, छायाप्रकाशातील ववरोध बोर्ट झाला, पृष्ठभागाने नरमाई धवरली. आवण 
व्यस्क्तवित्राांना लुसलशीत मलईिी, लोकरीच्या अांगावर येणाऱ्या फुलापरी पृष्ठभागािी अर्वा इांद्रधनुष्यातून 
काढलेले रेशमी धागे हातमागावर घातल्यागत वदसणाऱ्या पृष्ठभागािी मोहक मादथवता प्राप्त झाली.” पुढे हा 
र्ोर कलाकार मोठ्या िह्मवते्त्याप्रमाणे बोलला आहे की, “ ह्या कॅलो-पद्धतीच्या कलाकृती सदोष असल्या, 
तरी त्या मानववनर्ममत आहेत, वनसगाने वनमाण केलेल्या वनदोष परांतु वामनरूप कलाकृती नव्हेत.” 
माध्यमाच्या आकारात राकटपणा असला तरी वहल् ने वित्रातून ओलावा आवणला आवण ह्या कवनष्ठ प्रतीच्या 
आवण दुय्यम दज्याच्या हत्यारानेि वहल् ने अजर कलाकृती वनमाण केल्या आवण त्या बोजड हत्यारानेि 
वहल् ला कीर्मतवशखरावर उांि नेऊन बसववले! 
 
कलादृिीचा इगंा – 
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– तीख मवाळ झाले. डेस्व्हड ऑक्टेस्व्हअस वहल् ह्याच्या नामोच्चाराबरोबरि त्याला रवसकाांिा मुजरा 
एकवदलाने वमळतो. आपल्या असांस्कृत स्स्र्तीत रावहलेल्या आवण पाठीशी र्ोर परांपरा नसलेल्या 
कलामाध्यमािी नेमकी नस हेरणारा हा एक मातब्बर धन्वांतरी. त्याने माध्यमािे बळ उत्तम प्रकारे जोखले 
होते. माध्यमाच्या दुबळेपणाति जणू काय वहल् ला माध्यमातील सारे बळ वदसले. छायाप्रकाशातील तफावत 
आवण तपवशलातील गबाळ, कॅलो-प्रवक्रयेमधील कागदाच्या खरबरीतपणामुळे कमी होई. ववस्तृतपणा 
कलाकृती व्यापून टाकी. सांस्कावरत केलेल्या कागदािा जाडाभरडा पोत कलात्मक वित्रणाकवरता गुणकारी 
ठरला. जणू काय त्या आडमुठ्या आवण खडबडीत कागदावर वहल् च्या कलादृष्टीिा इांगा वफरल्यामुळेि तो 
कागद नरम पडला. तीख मवाळ झाले. कागद विवट व ‘जुन्नरी’ कागदाप्रमाणे जाड असे. त्यावरील 
व्यस्क्तवित्रण मात्र सोनेरी होते. प्रकाशप्रवतमेिा रांग तपवकरी असल्यामुळे व्यस्क्तवित्राला स्वाभाववक 
वजवांतपणा येई. मोठ्या आकारािी, म्हणजे १६ इांि × २० इांि आकारािी प्रवतमा कागदावर घेता येत असे. 
वशवाय, प्रवतमा-आववष्करणकाळ दोगेर-पद्धतीपेक्षा अल्पकावलक म्हणजे १ ते ३ वमवनटाांिा असे. ह्या सवथ 
गोष्टींिा पुरेपूर फायदा वहल् ने करून घेतला. माध्यमािा अवजडपणा आवण प्रवक्रयेतील वकिकटपणा ह्याांमुळे 
जखडबांद असतानादेखील, वहल् आवण अॅडॅम्सन ह्याांनी व्यस्क्तविते्र घेताना वित्रववषयाबद्दल सहृदयता 
दाखववली, ही गोष्ट खरोखर प्रशांसनीय आहे. साध्या पार्रवटािा पुढे भगूभथ-शास्त्रज्ञ झालेला ह्य वमलर ह्यािे 
व्यस्क्तवित्र वजवांत आहे. उत्स्फूतथ आहे. ह्य ूवमलरच्या स्वभावामधील ताठरपणा आवण स्कॉवटश प्रकृतीमधील 
दुदथम्य इच्छाशक्ती ही दोन्ही कलाकृतीमधून एकसार् ओसांडत आहेत. ‘द गलथ  इन ए फ्लॉवडथ गाऊन’ हे 
त्याच्या उत्कृष्ट प्रकाशवित्राांपैकी एक वित्र आहे. वहल् च्या कलाकृती अमर आहेत. वहल् अमर झाला आहे. 
त्याच्या प्रवतभेिा नांदादीप असाि युगायुगातून पाजळत राहील. 
 
शुद्, सिल, अरलप्त, 
अनलंकृत, साधी शैली, साधे सोपे स्वरूप 
 
वहल् च्या प्रवतभेिा अांमल इतका करडा होता की, माध्यमातील याांवत्रक कमजोरीने त्याच्या प्रवतमेला नाडले 
नाही. उलट, माध्यमातील खरे ममथ ओळखून त्यािा उपयोग केल्यामुळे त्याच्या कलाकृतींमधून उपजत 
सहजता आहे. सरलता आहे. श्रावणातल्या उन्हािे लाघव आहे, जावतपुष्पािे वनमथळ मादथव आहे. वहल् च्या 
आववष्कारतांत्रात अगम्य असे काही नाही. जेम्स नॅसवमर्’, ‘रॉबटथ ॲडॅम्सन’, ‘लॉडथ पॅवरक रॉबटथसन’, ‘जॉन 
हेचनग व अलेक्झाांडर एच्. वरिी’, ‘रे. टॉमस हेन शॉ जोन्स’, ‘रॉबटथ स्पेन्सर वरन्टॉल’, ‘अलेक्झाांडर मनरो’, 
– वहलने् घेतलेली ही व्यस्क्तविते्र साध्या-भोळ्या वनराणीला शोभेसे वास्तववकतेिे मोहक सौंदयथ सव े
घेऊनि अवतरली आहेत. जे स्वाभाववक असते, वास्तव असते ते सजीव असते; आवण सजीवतेति सौंदयथ 
असते. 
 
वहल् च्या कलाकृतींिे सौंदयथ खावडलकराांच्या ‘मानापमान’ नाटकातील वनमालेसारखे अश्राप आहे. आपल्या 
कलाकृतींवर लक्ष्मीधराप्रमाणे तो दावगन्याांिे ओझे लादीत नाही. रागरांगाांिी रेलिेल आवण अलां काराांिा 
भरणा असा फुकािा डौल त्यात नाही. वनरागसपणा आहे. सहजता तर त्याच्या कलाकृतींमधून वनहायत खूष 
झालेली वदसते. कलाकृतीच्या कसलेल्या आखीव-आटीव शरीराला ववनीत वषेानेि सुरूपता येते. 
 
शैलीतील ऐन सच्चाई : आत्मप्रत्ययाची ज्योत्स्ना 
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अलां काराववना वित्रणशलैीत वैदग्ध्य आणणे ह्याति कलाकारािी खरी कसोटी आहे. अलां काराांिा आश्रय न 
घेता वित्रण वास्तव कराव,े ते यर्ातथ्य असाव,े साांकेवतक नसाव,े ह्या कलातत्त्वािे पालन वहल् ने कसोशीने 
केलेले वदसते. कादांबरीकाराला रूपरेखेच्या साांगाड्ात बेछूट कल्पनाांिा पेंढा यरे्च्छ भरता येतो. तो उपमा-
अलां काराांिी वावटळ उठववतो. वित्रकार वनसगथवित्रातून ते करीत नाही आवण प्रकाशवित्रकाराला ते करता 
येत नाही. व्यस्क्तत्वाच्या सौंदयाने कलाकृती नटववण्यािे कसब अांगी नसले, की कलाकार तांत्रकौशल्यािी 
लाि देण्याच्या मागास उदु्यक्त होतो. वहल् िा िवरत्रकार हाइनवरश ्ाट् थ् ह्यािे एक मार्ममक वाक्य आहे : 
“प्रकाशवित्रकार जर आपल्या कलामाध्यमाशी प्रतारणा करून कलावनर्ममती करील, तरि प्रकाशवित्रण ही 
कला नाही हा आरोप खरा आहे, असे म्हणता येईल.” वहल् च्या आववष्कारशलैीतील सचे्चपण िोख आहे. 
असाधारण साधा आववष्कार. 
 
सौंदयभमागाविील सत्याच्या तीथभिेत्राचा कापडी – 
डेक्व्हड ऑतटेक्व्हअस रहल  
 
वहल् िा चपड जावतवांत कलाकारािा होता. आपल्या कलाकाराच्या वृत्तीशी तो कधी नादान झाला नाही. त्यािे 
मन वनसगथवित्रणात रमले नाही. वहल्-अॅडॅम्सन ह्या जोडीने रॉबटथ बन्सथच्या कववताांिी आवण स्कॉटच्या 
कादांबऱ्याांिी दाट छाया ज्याांवर ढळढळीत पडली आहे, अशी पाि-पन्नास वनसगथविते्र घेतली. त्याांतील 
शलैीिी िाल अर्ाति ‘रोमवँटक’ आहे. पण वित्राांखाली दस्तुर आहे एकया ॲडॅम्सनिा! आपल्याला 
तांत्रववद्या वश नाही, ह्याबद्दल त्याला कमीपणा वाटला नाही. दौलतराव चशद्याांच्या तोफखान्यािी ववहवाट 
जशी रें ि-इांग्रज लोक करीत, तशीि वहल् च्या तांत्रािी ववहवाट ॲडॅम्सन करी. त्यािा भाऊ रसायनशास्त्रािा 
प्राध्यापक जॉन ॲडॅम्सन ह्याच्याजवळ कॅलो-पद्धतीिे वित्रण करण्यास तो वशकला व एचडबरा येरे् कॅलो-
पद्धतीिे वित्रणगृह िालव ू लागला. सुदैवाने फॉक्स टालबटिा वमत्र वित्रकार डेस्व्हड िसू्टर ह्याने 
ॲडॅम्सनिी व वहलिी गाठ घालून वदली. ॲडॅम्सन वहल् िा तांत्रज्ञ भागीदार बनला. पण नवल करण्यािी गोष्ट 
ही की, सुतािी नरम काडी आवण सणांगािी वनहार ववणकर ह्याांिी एकरूपता जशी भांगत नाही, तशी त्याच्या 
कलाकृतींमधून कला आवण तांत्र ह्याांिे वबरडे सुटत नाही. वनसगथवित्रािे सारे श्रेय उदारधी वहल् ने ॲडॅम्सनच्या 
हवाली केले आहे. स्वतांत्र स्कॉटलां ड ििथच्या मांत्र्याांनी पवहल्या कायदेमांडळाच्या सभासदत्वािे रावजनामे 
वदले, त्याच्या स्मरणार्थ काढलेल्या कायदेमांडळाच्या बठैकीच्या ११ फूट × ५ फूट आकाराच्या, १८६६-मध्ये 
बावीस वषांनी पूणथ झालेल्या ह्या भल्या मोठ्या वित्रात ४७४ मांत्र्याांिी व्यस्क्तविते्र आहेत. त्याांत वहल् च्या हाती 
वित्राांिा कच्चा आराखडा उतरण्यािी वही आवण अॅडॅम्सनच्या हाती कॅमेरा वदसेल. मला वाटते, आपण 
स्वतःच्या कलाकृतीत कोठे तरी हळूि दडून लपून बसाव ेही एक अांतगथत पे्ररणाि असावी. अरे्न्स येर्ील 
देवालयाच्या चभतीवरील मवहरपीवर तेर्ील देवदेवताांिी विते्र खोदली आहेत. त्याांति कलाकार वफवडयस 
ह्याने आपला वजवलग वमत्र पेवरक्लीज ह्यािी व स्वत:िी प्रवतमा िटकन कोणाला न वदसेल अशी बसवनू 
वदली आहे. कीतीिी खोटी पैदास करण्यािा हव्यास धरण्यािी वहल् ला जरूर नव्हती. माध्यमाववषयी पत 
एकवनष्ठेिी रावहली पावहजे. ही गोष्ट लगामी लावनू तो आमरणाांत वागला. कलाकारािे माध्यमाशी साजणे 
शखेी उपेगा येते. ह्या वाक्यातील झांकार तुम्ही मनोमन जाणून घ्या. 
 
कोमल भावनाचंा नाजूक करशदा रवणणािा – 
डेक्व्हड ऑतटेक्व्हअस रहल  
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ज्याने प्रकाशवित्रणकलेिा इवतहास घडववला, आवण ज्या कलाकृतींनी रवसकवशरोमणींिे समाधान झाले, 
त्या वहल् च्या प्रकाशवित्राांतील र्ोरवीिे ववशषेत्व कशात असेल? नोकझोकात तर त्याच्या कलाकृती अडाणी 
होत्या. मग त्याांतील बरवपेण कोठे शोधावे? त्याांतील उत्तमता कोठे शोधावी? र्ोरवीिी वववशष्टता कशात 
असेल? कलाकृतींमधील असलाई कशी ओळखावी? कसवटी कशी लावावी? 
 
प्रकाशवित्राांतील व्यक्तीच्या मनोवृत्तीिी पारख करण्यािी िाणाक्ष नजर आवण छायाप्रकाशािी अांतगथत उमज 
ह्याांमुळे वित्रववषयाच्या वित्तातील भावशलाका वहल् च्या व्यस्क्तवित्राांत तांतोतांत उतरत असत. हेि त्याच्या 
कलाकृतींिे सामथ्यथ. त्याच्या व्यस्क्तवित्राांिे वववशष्टत्व म्हणून असे साांगता येईल की, कलाकृतींमधील व्यक्ती 
वहल् च्या पूणथ ओळखीिी वदसते, आवण म्हणनू ती आपल्याही ओळखीिी होते. त्याच्या प्रत्येक कलाकृतीत 
भावनासौंदयथ प्रतीत झाले आहे. तेि त्याच्या कलाकृतींिे सत्त्व आहे. असे व्यस्क्तत्वािे खानदानी वैभव हीि 
त्याच्या कलाकृतींिी र्ोरवी. वहल् च्या र्ोरवीिा कैवार घेऊन साांगता येईल की, वहल्िी व्यस्क्तवित्रणे म्हणजे 
अशी मूळाक्षरे आहेत, की कच्च्या नववशक्याला यशःप्राप्तीकवरता ती वगरववणे प्राप्ति ठरते. 
 
ह्या नूतन माध्यमाच्या प्रवक्रयेतून वमळणाऱ्या खास आनांदाकवरता ते राबवीत असताना वहल्ने आणखी एक 
ववक्रम केला. ॲडॅम्सनच्या पाि वषांच्या भागीदारीत कॅलो-पद्धतीने आपल्या व्यस्क्तत्वािा पीळ असलेली 
१,५००-हून अवधक प्रकाशविते्र त्याने वनमाण केली,– प्रत्येक कलाकृती स्वतःच्या खास ढांगात आवण 
ढाळातदेखील. 
 
ह्या अवभजात कलाकृतींना त्या वळेी प्रदशथनाांतून मानमरातब वमळाला नाही. त्याांिा नुसता नावाला उल्लखे 
झाला. दृक्प्रत्ययवादी प्रकाशवित्रकार जेम्स के्रग अॅनन ह्याने अववश्राांत श्रम करून युरोप व अमेवरका ह्या 
खांडाांतून वहल् च्या कलाकृती लोकाांच्या नजरेसमोर आवणल्या. त्याांच्या नकला करून त्या वजवांत ठेववल्या. 
वहल् िे नाव पनु्हा ऐकू येऊ लागले. आवण योगायोग असा की, नेमक्या ह्याि वळेी दृक प्रत्ययवादी 
प्रकाशवित्रकार आपली यशािी ध्वजा उांि नेत होते. वहल् मूळिा वित्रकार, आवण वशळामुद्रक. पण तो 
वित्रकार म्हणून ओळवखला जात नाही. वहल् एक नेकजात प्रकाशवित्रकार म्हणूनि ओळवखला जातो. ही 
एकि गोष्ट प्रकाशवित्रण-माध्यमाच्या वतीने कौल देईल की, ‘हे माध्यम व्यस्क्तगत आववष्कारािे स्वतांत्र 
कलामाध्यम आहे!’ िवरत्रवाङ मय ही कला आहे, हे जसे वलटन स्रॅिीने रूढ केले, तसेि प्रकाशवित्रण ही 
कला आहे, हे वहल्ने प्रर्म रूढ केले, नांतर रूढावले. १७ मे १८७०-ला ह्या महान कलाकारािे दुःखद वनधन 
झाले. पण त्याहीपेक्षा दुःखािी गोष्ट ही की, कोणत्याही वृत्तपत्रात अर्वा प्रकाशवित्रणाला वावहलेल्या 
वतथमानपत्रात ह्या स्कॉवटश प्रकाशवित्रकाराच्या कलेववषयी अवाक्षरही वलहून आले नाही. इतकेि काय, पण 
कोणी त्याच्या वनधनािी वाताही वदली नाही! अतक्यथ वनयती! कू्ररदेखील. कलाकार, मग तो वकतीही श्रेष्ठ 
असो, अधूनमधून त्याच्या वायाला उपेक्षामरण येते, आवण त्याच्या अक्षरत्वाला तडाही जातो. 
 
जबिदस्त व्यक्ततत्वाची 
ज्यरूलआ मागािेट कॅमेिॉन (१८१७–१८७९) 
 
केवळ व्यस्क्तत्वाच्या बळावर व्यस्क्तवित्रणाला अनुरूप असा पवरसर आवण भावनात्मक अवस्र्ा वनमाण 
करणारी ज्यवूलआ! ज्यवूलआिे व्यस्क्तत्व म्हणजे नटवा साजशृांगार नव्हता, श्रद्धाळू भाववकता होती. वतिे 
व्यस्क्तत्व असे जबरदस्त होते की, वित्रकार जी. एफ्. वॉट्स् हा वतच्या घरी ‘दोन’ वदवसाांिा पाहुणा म्हणून 
जो आला, तो कायमिा ‘वीस’ वष ेरावहला. 
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व्यस्क्तवित्र काढून घेण्याकवरता ज्यवूलआ लालूि दाखवी, पण मोठ्या वशताफीने. खास भारतीय वाणािी 
शाल, हस्स्तदांतावर कोरलेली मोहक मूती, मौल्यवान जवाहीर अशा खास भारतीय विजाांिे लोभस आकषथण 
दाखवनू व्यक्तीला गोंजारण्यािी वतिी ववहवाट होती. 
 
िमत्कावरक ओतीव बाांध्यािी व कोणालाही सांभ्रमात टाकील अशा अस्वच्छ िेहऱ्यािी, प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेत 
वनत्य वापरण्यात येणाऱ्या रसायनाांच्या ऊग्र दपांनी सतत वढूेन रावहलेली, पाटल रांगाच्या कपड्ातील 
कॅमेरान आपल्या वास्तूच्या वरांड्ावर उभी राहून येणाऱ्या-जाणाऱ्याांना आवजूथन म्हणत असे, “याऱ्या, 
प्रकाशवित्र काढून घ्या ना. प्रकाशवित्रणातून अमर व्हा. या, पहा तर खरे.” आवण हे वतिे आ्ासन वतने 
शांभर टके्क खरे केल्यािे आपण आज पाहत आहोत. 
 
मोत्याचंी गळसिी 
 
वतला सहा मुले होती. टेवनसनच्या (१८०९–९२) कववताांच्या सांदभात जी प्रकाशविते्र वतने घेतली, त्याांकवरता 
ह्या सवथ मुलाांिा उपयोग वतने प्रवतमान म्हणनू केला आहे. ते सायीिे ओठ, ते दुधािे दात, ते शुभ्र भावनाांिे 
दव, ती नजरेतील ितुराई व डोळ्याांतील वनळाईिी भलुावण, तो बालकािा हसवा-रुसवा, ती मोहक आजथव 
हे सवथ, सवथ काही वतने सहृदय वटपले आहे. हे वतच्या ‘अनुसांगािे ठावो’ वतने अमर केले आहेत. कॅमेरॉन 
िारुभावषणी होती, मध्यम वाणािी होती. वतच्या वाणीत रसवांती होती. पण कठोर होऊनदेखील व्यक्तीिे 
मन तत्काळ आकर्मषत करण्यािे कसबही वतच्या पदरी होते. गभथरेशमी व्यस्क्तत्वािी जादू! 
 
इांग्रज वित्रकार जी. एफ्. वॉट्स् (१८१७–१९०४) ह्याने रांगववलेल्या रूपकात्मक वित्राांच्या तुलनेत 
कॅमेरॉनिी रूपकात्मक प्रकाशविते्र अगदी केववलवाणी वदसतात. पण नवलािी गोष्ट ही की, वॉट् स् ला 
वतिीि प्रकाशविते्र अवधक आवडत. ववल्यम गॉण्ट एकदा म्हणाल्यािे साांगतात की, दोघाांच्यापैकी अवधक 
र्ोर व्यक्ती कोण असे वविाराल, तर कॅमेरॉनि असे ठोक उत्तर द्याव ेलागेल. 
 
यशस्वी कलावनर्ममती करून १८७५-च्या सुमारास ज्यूवलया आपल्या पतीबरोबर वसलॉनला जाण्यास 
वनघाली, त्या वळेिा एक हृदयस्पशी प्रसांग : जवळ देण्यास रोकड नाही, म्हणून स्र्ानकावरील कमथिाऱ्याांना 
वतने कालाईल, टेवनसन इत्यावदकाांिी व्यस्क्तविते्र भेट म्हणून वदली, –आवण आजही ती स्र्ानकाच्या 
चभतींवर वदसतात! कवी टेवनसनने मोठ्या मार्ममकपणे वलवहले आहे की, ‘मी अनावमक कसा राहू? कोणत्याही 
उपहारगृहात अर्वा ववश्राांतीगृहात, कोठेही जा,–माझे व्यस्क्तवित्र तेरे् टाांगलेले असते. मग मी अनावमक 
कसा राहणार?’ 
 
अक्स्मतेचा आत्मा हाच कलाकृतीचा गाभा, – 
तंत्राचा लोळ नव्हे. 
 
अभ्यासजड ताांवत्रक ववद्वते्तपेक्षा कलाकाराांनी आपले कौशल्य कलेिे सौंदयथ खुलववण्यात वनपुणपणे खिथ केले 
पावहजे. कलाववलासाने रसज्ञ व ज्ञानी मोवहत व्हावा, अशीि अपेक्षा असते. भावनाप्रवतथक कलाकृतींिा हा 
एक ववशषे मावनला जातो. वकत्येक कलाववषय असे असतात की, त्या कलाकृतींमधील कल्पना आवण वविार 
ह्याांच्या ववलासाला गौरवािे स्र्ान द्याव ेलागते. सवथ कलाकृती भावनेच्या कुां डात ओल्याचिब कशा होतील?  
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ज्याांत केवळ कल्पनाववलास चकवा वविारववलास आहे, अर्वा ज्याांतून कळकळीिा कढ परता आटून गेला 
आहे, भावनेिे अांग लुळे पडले आहे, पण ज्याांत तांत्रसामथ्यथ आहे, अशा कलाकृतींनीही मन मोहरूनभारून 
प्रफुवल्लत होतेि ना?  मग तरतमभाव ठरवनू द्यावयािा असेल, तर भावपूणथ कलाकृतीला उच्चतम स्र्ान द्याव े
लागेल, हे आपण मान्य करू या. ज्या कलाकृतींत केवळ भावनाववलास पराकोटीला पोहोिलेला असतो, 
तेरे् दुसऱ्या कोणत्याही बाह्य अलां काराांच्या लपेयाांिी वा नेपथ्यािी मुळीि जरुरी उरत नाही. अस्स्मतेिा 
आत्मा हा कलाकृतीिा गाभा असतो, आांवगक भाव असतो. बाह्य सजावट नसते. कलात्मकता ही मूळ प्रकृती 
असावी लागते, बाह्य अलां करण नव्हे. 
 
ज्यूवलआ मागारेट कॅमेरॉन वहच्या कलाकृतींमधील तांत्र कमजोर वदसले, तरी वतच्या आस्त्मक बळािी बेहोशी 
तांत्राला लाभली आहे. त्याांत भावनाांच्या सकसपणािे अनुकषथण इतके जबरदस्त आहे की, त्याांत तांत्रािी 
कलाकुसर साधलेली नाही, ह्यािे भानही पे्रक्षकाला राहत नाही. कलाकार मांत्रतांत्रात गुरफटला, की 
कलाकृती ढसाळ बनतात, हेि खरे. 
 
आत्मा आरण सौंदयभ 
 
मोत्याांना ढाळ फार नसतो, त्याांना पाणी िढते ते शरीराच्या काांतीने. वित्रवस्तूला प्रकाशाच्या मदतीने मनाला 
पावहजे तसा सुबक आकार देण्यािी वतिी हातोटी खरोखर अवणथनीयि म्हटली पावहजे. कारण प्रकाशािा 
खेळ खेळण्यात वतिा हात धरणारा कोणी अद्याप जन्मला नाही. वतच्या कलाकृती पहा, –अांगावर 
श्रावणातील सर आल्यासारखा आनांद होईल. वशवाय, आपल्या भावबळािा वढेा माध्यमाला घालून कॅमेरॉन 
आत्मस्वरूप कलाकृतीत पाहण्यािा नेटािा बांदोबस्त करी. कॅमेरॉनच्या आत्म्यािी ओढ गाभाऱ्यातील सौंदयथ 
शोधण्याकडे असे. वतिा आत्माि सगुण बनून कलाकृतीिे तेज झळाळून टाकी. आवण अशा वळेी तांत्रािा 
तवक्षमा सांकोि पावला, तर ती बवेफकीर असे. आपल्याकडे अदै्वत-वसद्धाांतात तर साऱ्या सौंदयािा समावशे 
आत्म्याति केला जातो; म्हणूनि कलाकृतीला आत्मभोग असे सांबोवधतात. 
 
 
 
मृरत्तकाघटात गंगोदक 
 
माध्यमातील उणे-दुणे कॅमेरॉनने माउलीप्रमाणे सहन केले. माध्यमातील दोषाांिे वगवरवर ववनासायास 
डोक्यावर झेलले. वतिी वभस्त बाह्य सौंदयावर चकवा तांत्रावर सुतराम नव्हती. वतिे कलातत्त्वज्ञान वतलाि 
वविावरले असते, तर ती म्हणाली असती, ‘पात्र सोन्यािे असो मृवत्तकेिे, वडे मजला आतील अमृतािे!’ 
वित्रातील व्यक्तीच्या आत्म्याशी ती इतकी तल्लीन होत असे की, पाहणाराही त्यामुळे नादावनू जाईल, अशीि 
वतिी दृढ श्रद्धा असली पावहजे. वतच्या कलाकृतीिे शरीर डोंगापरी वदसले, तरी कलाकृतीच्या अांतरांगातून 
मधुररसाांिे पाझर वाहत असतात; आपल्या लोिनाांिी असोशी पूणथ होते. 
 
बाह्य सौंदयाच्या दृष्टीने वविाराल, तर वतच्या कलाकृती लां केच्या पावथतीसमान होत्या. जे अलां कार आहेत, ते 
प्रवतभावनर्ममत आहेत. अवभजात कलाकृतीमधील सौंदयथ तांत्राच्या उपेके्षनेि अवधक खुलून वदसत असाव.े 
कारण कॅमेरॉनच्या सवथ कलाकृतींमध्ये तांत्रवसद्धाांताांिा अवमानि झाला आहे, असे वदसेल; त्यात तांत्र नाही, 
पण मांत्र आहे. ताांवत्रक अडिणींिी ताल फोडून वतच्या व्यस्क्तत्वािी धवलगांगा प्रकाशवित्राांतून प्रसन्नपणे वाहू 
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लागली, म्हणजे आपले श्रम सार्थकी लागले, असे ती मानीत असे. ही व्यस्क्तत्वािी मेहवफल म्हणजे 
वसांतालाही हेवा वाटावा असे वैभव. 
 
मारजिे आत्मतेज, बेगुमान बळ 
 
राजकवी टेवनसन हा तर कॅमेरॉनच्या आस्त्मक तेजािा वनत्यािा बळी होता. तोही आपली आहुती पे्रमानेि 
देत असे. आपल्या आत्मबळाच्या जोरावर िाउचनगसारख्या भाग्यशाली कवीला त्याच्या व्यस्क्तवित्राांकवरता 
अनेक प्रहर एका जागी वखळवनू ठेवण्यािे साहस कॅमेरॉन करीत असे. वप्रन्स रेडवरक ऑफ प्रवशयाच्या 
राज्यात तर त्याच्याकडे कोणी नुसती नजरदेखील वर लावली नाही, असा वप्रन्स रेडवरकिा दरारा होता. 
त्यालाही वतने अपवरहायथपणे धारकी धरले. त्यािे व्यस्क्तवित्र काढीत असताना त्यािी नजर जरा खाली 
लागली, इतक्यात कमेरॉनने आपले डोळे वाडग्याएवढे करून, ‘डोळे मोठे करा, डोळे मोठे करा, ‘म्हणून 
त्याला दरडावले! एकदा लॉडथ टेवनसन आपला कवववमत्र लाँगफेलो ह्याला त्यािे व्यस्क्तवित्र काढून 
घेण्याकवरता कॅमेरॉनकडे घेऊन गेला. मात्र त्यािा वनरोप घेताना त्याने त्याला बजाववले की, “वमत्रा, आता 
ती साांगेल ते तुला वनमूट ऐकाव ेलागेल. मी र्ोड्ा वळेात परत येतो. तू बहुधा अधथमेला झालेला असशील. 
पाहतो वकती वशल्लक रावहला आहेस ते.” असा होता वतिा पे्रमळ दरारा, की ज्यातून कोणी वशरसलामत 
सुटले नाही. 
 
वतच्या आजथवाला बळी न पडलेली व नाव घेण्याजोगी अशी एकुलतीएक व्यक्ती होती. ती व्यक्ती म्हणजे 
सुप्रवसद्ध देशभक्त गावरबाल्डी. प्रकाशवित्रणाकवरता असा उत्कृष्ट नमुना कोण वाया घालववणार? उद्यानात 
काम कवरताना गावरबाल्डीला वतने पावहले मात्र, धावत-पळत जवळ जाऊन वतने त्याच्या पायाांवर अक्षरशः 
लोटाांगण घातले आवण आपल्या वजवािी आटी करून त्यािे प्रकाशवित्र घेऊ देण्याववषयी त्याला ववनांती 
केली. पण वतच्या मनािी अवस्र्ा न जाणता गावरबाल्डीने वतिी वनराशा केली. गावरबाल्डीला ती अमरत्व 
बहाल करू शकली नाही. 
 
 
प्ररतभेची तरुणता, उनमेखाचा पाणीदािपणा 
 
‘हर हजबण्ड’, ‘एलन टेरी’, ‘सर जॉन हशले’, ‘कालाईल’, ‘टेवनसन’, ‘लाँगफेलो’, ‘वडथज्वर्थ’, ‘िाउचनग’, 
‘िाल् थस डावविंन’ ह्या कॅमेरॉनच्या कमनीय ‘कन्यका’ तऱ्हेवाईक स्वभावातून वनमाण झाल्या असल्या, तरी त्या 
एकजात सालस आहेत, मनवमळाऊ आहेत आवण अगदी खयाळ पे्रक्षकाच्याही मनात आत्मीयता वनमाण 
करण्याइतक्या सबळ आहेत. वतच्या सावन्नध्यात सदैव वावरणाऱ्या लॉडथ टेवनसनने सामान्याांना अनाकलनीय 
अशा वतच्या वववित्र स्वभावािे वनदान कवरताना वतिी काहीशी तरफदारीि केली आहे. हा कवी वलवहतो, 
‘वतच्या प्रकृतीत लोकवहत साधणारी सूयथप्रकाशािी परोपकारी वृत्ती आहे. आवण वतिा आववष्कार राांगडा 
असला, तरी त्यात उन्मेखािा पाणीदारपणा आहे, प्रवतभेिी तरुणता आहे, वकनारा नसलेला उन्मत्त 
बेहोषपणाही आहे.’ 
 
व्यततीच्या रनकट दशभनामुळे दूितेस जवळीक येते, 
‘मन-ओळख’ होते, मनाची धाप-काप रदसते. 
 



 

 

अनुक्रम 

अनांत अधथच्छटाांिा मनोहर वमलाफ करणे वित्रकाराला केवळ अशक्य असते. तो अधथच्छटाांिा वमलाफ 
तुम्हाांला कॅमेरॉनच्या प्रकाशवित्रणाांतून हमखास आढळेल. व्यक्तीिे अगदी ‘वनकटवित्र’ घेण्यािी सुांदर 
कल्पना प्रकाशवित्रणाांतून प्रर्म कॅमेरॉन वहने जन्मास घातली. प्रकाशवित्रणातील ह्या खास लोकवप्रय 
प्रकारािे मातृपद आपण वतला अपथण केले पावहजे. त्यामुळे व्यक्तीच्या वदलपाक अांतःकरणािी भलाई 
तुम्हाांला त्या व्यक्तीच्या डोळ्याांत उतरलेली वदसेल; व्यक्तीच्या वठकाणी अनावमक व उत्कट नाते वनमाण 
होईल. ती मनात म्हणत असेल “स्सुक, हळूि नजीक येऊन जरा जवळून इकडे पहा तर खरे, काय बहार 
आहे!” वतने घेतलेल्या वकत्येक व्यस्क्तवित्राांतून व्यक्तीिा िेहरा प्रकाशवित्राच्या गावठाणापयिंत पसरलेला 
वदसतो. तर कधी गावठाण पार कवरतो. आपण व्यक्तीच्या इतके नजीक जाऊन पोहोितो की, वतच्या 
काळजािी ठकठक आवण मनािी धाप आपल्याला ऐकू यावी, आवण मुदे्रवरील हलती नसही वदसावी. वतच्या 
डोळ्याांच्या सज्जात नेत्राांतील धुळाक्षरे वािता यावीत. कलाकृतीच्या सरहद्दीवर टेकलेला व्यक्तीिा ववस्तृत 
मोहरा मनातील भावववभ्रम स्पष्ट कवरतो; तीव्र वदेनाांिे मोहोळ िेहऱ्यावर स्पष्ट दाखववतो; अांतरांगाशी 
सोइरेपण साधतो आवण मनोववकार उत्कृष्टपणे व्यांवजत करतो. आपण कलाकृतीमधील व्यक्तीच्या इतके 
जवळ जातो की, आपल्यामधील अांतर झाकले जाऊन आपण ्ासापुरतेि दूर असतो. वीणेच्या ताराांमधील 
अांतरही अवधक वाटते, आवण मग जवळपणािे बांधन वनमाण होते. 
 
आपल्या व्यस्क्तवित्राांतून छायाप्रकाशािा असा मनोहर रांग कॅमेरॉन भरीत असे की, कलाकृतींमधील 
व्यक्तींच्या िेहऱ्याांिी घडण आवण त्याांवरील भावशलाका ह्याांिी रम्य खुलावट होई. वतच्या यशािे सारे रहस्य 
ह्याति सामावलेले आहे. ह्या आस्त्मक तेजाच्या एकाि गुणाने वतच्या व्यस्क्तवित्राांतील तांत्रािा लां गडेपणा 
सौरस्यसाधक ठरे. 
 
प्रकाशवित्रणकलेिी कीती अस्मानी उांिीवर नेणारी ही प्रकाशवित्रकत्री भारतात जन्मली होती. वित्रकाराांनी, 
वित्ररवसकाांनी व वृत्तपत्रकाराांनी कॅमेरॉनिा वजतका बहुमान केला, वततका बहुमान एकोवणसाव्या शतकात 
दुसऱ्या कोणत्याही प्रकाशवित्रकारािा झाल्यािी इवतहासाला मावहती नाही. तसेि, सामान्य जनाांच्या 
कुिेष्टेिा, वादािा आवण र्टे्टिा ववषय बनलेल्या कॅमेरॉनवशवाय दुसऱ्या समकालीन अन्य व्यक्तीच्या नावािी 
नोंदही सापडणार नाही. कॅमेरॉन सोडून ज्याांिी कीती रवसकाांच्या मनावर राज्य करीत आहे, अशा तोलाच्या 
कलाकाराांिी गणती हाताच्या बोटाांवर करू लागलो, तर अनावमकेवरि र्ाांबाव ेलागेल. “वहल,् ॲडॅम्सन 
आवण नादा ह्याांच्या कलाकृती पावहल्या, की त्याांच्या समकालीन वित्रकाराांच्या कलाकृती आपण ववसरून 
जातो,” अशी सववस्तर नोंद रोजर राय ह्या कलासमीक्षकाने करून ठेववली आहे. कॅमेरॉनच्या व्यस्क्तवित्राांना 
माकिं डेयािे आयुमान आहे. 
 
प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेच्या आिारकाांडातील सवथ सोपस्कार ती एकटी करी. हे सवथ मावहतगारीने साांवगतले 
गेले, म्हणजे वतच्या कलाकृतींिा मवहमा केवढा अघवटत आहे हे मोकळेपणाने गावयास आपले मन अवतशय 
उत्सुक होते, आवण मनात येऊन जाते की, ताांवत्रक दोषाांकडे दुलथक्ष केल्यामुळेि वतच्या कलाकृतीत सौंदयथ 
उत्पन्न होण्याला अवकाश वमळाला असेल, तीत वबल्वरी लावण्य साकारले असेल! 
 
ज्यरूलयाचा हशेल-संग्रह : 
आत्मप्रत्ययाच्या ऐिणीवरून उठलेले स्फुकलग 
 



 

 

अनुक्रम 

ह्याववषयी काही ववशषे साांगावयािे झाले, तर साांगता येईल की, नववनर्ममतीच्या कां दातून वनघालेले हे 
जोरकस पांदे आहेत. ज्यवूलयािा हा सवांत नामाांवकत वित्रसांग्रह एका अमेवरकन कलारवसकाने १९७४–मध्ये 
आठ लाख रुपये चकमतीला ववकत घेतला. पण राष्रीय सांपत्ती म्हणून विवटश शासनाने हा सांग्रह विटनबाहेर 
जाऊ देण्यास नकार वदला. गतकालाने कधी न पावहलेला इवतहास घडला. आज हा सांग्रह ‘नॅशनल पोरटे 
गलँरी’त असून तो सबांध देशभर दाखववला गेला आहे. हा सवोत्कृष्ट प्रकाशवित्रसांग्रह पे्रक्षकाांिे वित्त 
िाकाटणारा आहे. दोन-अडीि लाख पे्रक्षकाांना आकर्मषत करून गेलेला हा िांदनी सांग्रह आहे. स्वतांत्र 
बुद्धीच्या हौशी कलाकारानी लाकडी खोक्यातून वनमाण केलेली ‘ही भाांगारवाडी’ आहे, ‘हे वश्रयेिे भाांडार’ 
आहे, केवळ ‘आरसपानी’ काांती आहे, असे ह्या सांग्रहािे सार्थ वणथन केले जाते. 
 
हलाली–हिामी 
 
हेकट व तऱ्हेवाईक स्वभावािी पण अलौवकक प्रवतभेिी कॅमेरॉन एक हौशी प्रकाशवित्रकत्री होती. आपल्या 
मुलीकडून सहजगत्या पे्रमाने वमळालेल्या कॅमेऱ्यावर वयाच्या पन्नासाव्या वषी प्रकाशवित्रणास प्रारांभ करून 
‘द गार्मडयन एांजल’सारखी मोहक विते्र वतने वनमाण केली. पण प्रकाशवित्रकाराांच्या गोटाांत चकवा 
कलाप्रदशथनाांतून वतिे नाव कधीि झाले नाही. कॅमेरॉनच्या वमत्रपे्रमातून जशा लोभस कलाकृती वनमाण 
झाल्या आहेत, तशा काही कलाकृती खालच्या दज्याच्याही झाल्या आहेत, ही गोष्ट मात्र टीकाकाराांनी मान्य 
केली असून हलाली-हरामीिी गाठ एकत्र पडावी, ह्यािे सखेद आश्चयथ व्यक्त केले आहे. राजकवी टेवनसनिे 
काव्य सवित्र करण्याकवरता कवीच्या इच्छेनुसार वतने काही प्रकाशविते्र घेतली. पण उच्च कसोटीच्या चदडी-
दरवाज्यातून ती अांग खरिटूनि बाहेर पडली. योगायोग पहा! ‘प्री-राफाएलाइट’ वित्रकाराांनी जशा आपल्या 
उत्कृष्ट कलाकृती लॉडथ टेवनसनला अपथण केल्या आहेत, तशाि आपल्या वनकृष्ट कलाकृती कॅमेरॉनने ह्या 
राजकवीलाि सादर अपथण केल्या आहेत, ही योगायोगािी परांपरा! 
 
 
 
संशय का मरन आला? कािण काय तयाला? 
 
कॅमेरॉनला प्रकाशवित्रणकलेतील ‘वॉट्स्’ अशी पदवीही वमळाली होती. पण आपल्या व्यस्क्तवित्राांतून वतने 
कधी वित्रकाराांिी लपेट वगरववल्यािा अर्वा परांपरेिी कदर केल्यािा आपल्याला सांशयदेखील येत नाही. 
पण वतच्या मनात मात्र असा वकलाफ वनमाण होई की, आपण वित्रकाराांिा अनुकार करीत आहो. १८६४ ते 
६५-च्या दरम्यान कॅमेरॉन वहने घेतलेली मोठ्या आकारािी विते्र प्रदर्मशत झाली. ही आकषथक व्यस्क्तविते्र 
ववस्तावरकेतून मोठी केली आहेत, अशी कोणािी गैरसमजूत होऊ नये, म्हणून ती मुद्दाम व्यस्क्तवित्राखाली 
वलहीत असे, ‘प्रत्यक्ष घेतलेले, – ववस्तावरकेतून मोठे केलेले नव्हे.’ व्यस्क्तवित्र ववस्तावरकेतून मोठे केले, 
तर त्यातील मौवलक गुण गहाळ होतील, अशी तर वतिी समजूत नसेल? आपल्या कलाकृतींववषयी जशा 
वतच्या स्वतःच्या गैरसमजुती होत्या, तशाि इतराांच्याही होत्या. वतच्या कलाकृतींनी अस्पष्ट वित्रणतांत्राला 
दुजोरा वदला, अशी एक भ्रामक समजूत होती. १८९०-च्या काळात दृक्प्रत्ययवादी कलाकाराांनी तर वतला 
‘नैसवगक वित्रण-सांप्रदायािी आद्य सांस्र्ावपका’ अशी पदवीही बहाल केली होती. प्री-राफाएलाइट 
वित्रकाराांच्या ढांगाने प्रकाशवित्रण करणारी म्हणून ‘प्री-राफाएलाइट प्रकाशवित्रकत्री’ असाही वतच्या 
नावािा उल्लखे आढळतो. 
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चकग आर्थरिे (१८६७) व्यस्क्तवित्र सोडले, तर लॉडथ टेवनसनिे काव्य सवित्र करण्याकवरता वतने केलेल्या 
कलाकृती कलेच्या दृष्टीने अगदी सामान्य ठरल्या आहेत. ज्या माध्यमाकडून कलेला वास्तव वित्रणािी महान 
देणगी लाभली आहे, त्या माध्यमाकरवी जे वास्तव नाही, ते विवत्रत करण्यािा प्रयत्न केल्यास कलाकाराच्या 
हाती वनवश्चत अपयश येऊन कलेिा दजा खालावतो; कलेिी उांि कमान शलेक्या वठकाणी भेगाळते. असे 
कस्ल्पत आवण रम्यकरे्िी डूब वदलेले काव्यमय ववषय वित्रकलामाध्यमातून रांगववणे सोयीिे ठरते, आवण 
दोरे गुस्ताव ल गे्र ह्या वित्रकाराने ते सोयीस्करपणे फार यशस्वी केलेही आहे. 
 
प्ररतभेचा िय : प्ररतभेची गोंधळूक 
 
कॅमेरॉनिी प्रवतभा र्कल्यासारखी वाटून ती वदङ मढू झाल्यािा सांशय कोणास येईल, तर तो र्ोडा बरोबर 
आहे! कारण प्रवतभेच्या क्षयािे बीज केव्हातरी कलाकाराला वखळू पाहतेि. प्रवतभा क्षीण होते, ववकलाांग होते, 
गोंधळून जाते, प्रवतभेिी अांगे वफकी पडत जातात. ही वतिी मूळिीि प्रवृत्ती तर नसेल?  का मनोधमथ मावळत 
असतील?  कुरूपतेच्या सतत व वनकट साहियातून सौंदयथदृष्टी लोप पावनू प्रवतभा वनजीव तर होत नसेल 
ना?  वयोमानाप्रमाणे प्रवतभेिी ऐन अमदानी सांपुष्टात येऊन सहृदयता कमी होत असली पावहजे, हेही शक्य 
आहे. ज्या कलाकाराांच्या प्रवतभेला ओहोटी लागलेली असते, अशा कलाकाराांच्या कलाकृतींमधील 
व्यस्क्तत्व, वित्रववषय, वविार, भावना आवण शलैी ह्याांत एकात्मता राहत नाही. त्यामुळे कलाकृती 
कमअस्सल ठरते. असेही होण्यािी शक्यता असते की, म्हातारपणाच्या पायऱ्या िढू लागलेल्या कलाकारािी 
प्रवतभा एकमागी बनून त्याच्या कलाकृतींमधील नावीन्य वशवर्ल होत जाते. त्यामुळे त्या नीरस होऊन 
त्याांतील लज्जत कमी होत असावी. वमल्ट् न िी प्रवतभा तर ऋतुिक्राच्या फेऱ्यात भोवांडत असावी. तो आपला 
अनुभव साांगतो की, आपली प्रवतभाां वषाच्या काही मवहन्याांत अवधक प्रफुल्ल असे. स्टीगवलट्् च्या आरांभीच्या 
कलाकृती अवधक प्रवतभाशाली होत्या, त्या नीरस नव्हत्या, त्याांत लज्जत होती, त्यािे हेि कारण असेल. 
ह्याववषयी अवतवरक्त बोलणे सहज शक्य असले, तरी एक गोष्ट इवतहास अखेरिी बोलला आहे की, 
प्रकाशवित्रणके्षत्रात ‘वनकट-व्यस्क्तवित्राांिी’ गुढी प्रर्म उभारण्यािा मान ज्यवूलआिा आहे. आवण तो मान 
वनबाध िालू राहणारा आहे. शांभर वष ेझाली, वतच्या कलाकृती वदव्य आलोकाने झळाळत आहेत. 
 
नादा तथा गास्पाि फेरलतस तूनाशॉन (१८२०–१९१०) 
 
इतःपर प्रकाशवित्रण बाह्य जगातून वित्रणमांवदरात आले. अांतःस्र् वित्रण वनवेध होऊ लागले, त्याला स्र्ैयथ 
व बळकटी लाभली. ह्यातील यशािा मोठा वाटा ह्या शादूथलािा आहे. यर्ापूवथ दोगेर टाइवपस्टिी पवरस्स्र्ती 
मात्र पुढे वणथन केल्याप्रमाणे होती : “पॅवरसमधील िष्म्याच्या व्यापाऱ्याांनी, औषधववके्रत्याांनी आवण प्रकाशकाांनी 
दोगेर टाइवपस्ट प्रकाशवित्रकार रोजगारीवर नोकरीस ठेववले, आवण दूरदूरच्या देशाांतील देखाव े वटपून 
आणण्यािा त्याांना आदेश वदला. ह्याबरोबरि वित्रकारही आपली वणी लावीत. बूट पॉवलशच्या खोक्याप्रमाणे 
वदसणारे दोगेरपद्धतीिे कॅमेरे भाड्ाने ववकत घेऊन तेही असेि वनसगथदृश्य घेत. दरी-डोंगरी सैरभरै 
रानोमाळ चहडत”. 
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स्वतःच्या पवरवषेाने व सभोवतालच्या अवजड सावहत्याने वढूेन घेतल्यामुळेच प्रकाशवचत्रकार बहुत रूवषत 
केला जाई. मग माकडाची जरूर काय?– लहानग्या खोक्यात प्राभावसक वचत्रपटगृह उभारून त्यावर 
आरूढ झालेल्या ‘भागाबाई’चा नाच दाखववणारा कसबी, जते्रतून, शहरातून, ‘वदल्लीका कुतुब देखो,’ 
‘आऽगरेका ताज देखो’, असे म्हणत चहडताना आपण पाहतोच ना? 

 
दोगेर-टाइवपस्टिी पवरस्स्र्ती अशी होती. –“प्रकाशवित्रण-सावहत्याच्या ओझ्याने आपादमस्तक 
भारावलेला हा मुशावफर प्रकाशवित्रकार रस्त्यावर लहानर्ोराांिी करमणूक करीत वफरणाऱ्या एखाद्या 
‘ऑगथन ग्राइांडर’सारखा वदसे; त्याच्याजवळ फक्त माकड नसे,” असे त्यािे सार्थ वणथन अमेवरकन प्राध्यापक 
टॉवलर ह्याने करून ठेववले आहे. प्रकाशवित्रणािा इमला पळत्या पायावर उभा असे. नादाच्या वळेेपासून 
ह्यात बदल घडून आला. प्रकाशवित्रणाला स्र्यैथ लाभले. 
 
उणी येथे मयसभा 
 
पॅवरस शहरात नादाने आपल्या वित्रमांवदरािी प्रवतष्ठापना करून ते सतत उन्नत ठेववले. आवण ते पॅवरस शहरािे 
एक खास कवतीक ठरले. त्याच्या कलामांवदरािा ढाळि मोठा नखरेबाज होता. कोणीही प्रवासी हे ववसरू 
शकला नाही. कारण ते प्रकाशवित्रणगृह अशा र्ाटात उभे केले होते की, लोकाांना ते गांधवथनगर आहे असे 
वाटाव.े ‘शृांगावरली रांगभवूमका’ वाटावी. पे्रक्षकवगथ इहलोकातून गांधवथनगरात हेलकाव ूलागे. पे्रक्षकाांच्या मनात 
न मावणारे वैभव–वित्रवववित्र रांगाांिे रुजामे पसरलेले. त्याांवर छोटे-छोटे मांिक आवण मखमलीिे तवकये, 
लोड. सभोवार अस्मानी धुक्यािे पडदे सोडलेले. सवथत्र भरजरी अस्मानवगरी, जवडतािा िाांदवा. अगदी 
पेशवाई वदमाख. कोवळ्या कोंबाांनी सजववलेले रांगीत मातीिे कुां भ. छोटी-छोटी वबलोरी झाडे. रांगीत कारांजी, 
पुष्कवरणी, दवण्यािे कुां ड, वावळयाच्या झाांजी, वशल्पाकृती, गांधवांिे मेळे, अप्सराांिे ताफे, गाणारे रत्नरांगी 
पक्षी, ववशाल कािेच्या राांझणी, सुवववित्र फळे आवण सुगांधी पवरसर. व्यस्क्तवित्र काढून घेण्याकवरता येणाऱ्या 
ग्राहकास सौंदयाच्या आरसे-महालात प्रवशे केल्यासारखे वाटून अशा पवरसरात, अशा आल्हाददायक 
पवरसरात त्यािे मन रमून, रांगून, चझगून जाई. 
 
बायकाचें बंड 
 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेकडे पाहण्यािी नादािी कलादृष्टी व्यांगवित्रकारािी होती, हे त्याच्या पुढील उद्जगाराांतून 
स्पष्ट वदसते. तो वारांवार म्हणे, “मी वस्त्रयाांिी व्यस्क्तविते्र काढण्यािे काम साफ नाकारतो. ज्या, जातीच्या 
सुांदर आहेत, त्याांना तर ही प्रवक्रया अत्यांत प्रवतकूल आहे.” ह्या प्रवक्रयेतून घेतलेले सुांदर िेहरे ववदू्रप येतात, 
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असे तर त्याला सुिवावयािे नसेल?  त्याने घेतलेल्या वस्त्रयाांच्या व्यस्क्तवित्राांपैकी एकि-एक व्यस्क्तवित्र 
नाव घेण्यासारखे आहे आवण ते म्हणजे जॉजी सणॅ्ड वहिे एकमेव देखणे व्यस्क्तवित्र होय. 
 

 
‘कातृ द वववजत’च्या काळातील वचत्रणगृह म्हणजे वयत्क्तवचत्र काढून घेणाराांची पांढरी. तुकारास लोकाांना 
वजतके आपले वाटत, वततकीच ही प्रवक्रया आपली वाटे. अडगळीची खोली खरी, पण तीत अनेक कॅमेरे 
आहेत आवण प्रत्येकाला मोरवपसासारखे अनेक डोळे आहेत, पण प्रत्येकाला स्वतांत्र दृष्टी आहे. वजतके 
डोळे, वततकी छोटी-छोटी वयत्क्तवचते्र, पण एकाच अखांड काचेवर! 

 
मवहलावगाने दोगेर-पद्धतीववरुद्ध बांड उभारले होते, त्यािे कारण हेि असाव.े िाांगले हुमुथजी मोत्यासारखे 
रूप दुःखातथ व जरठ होऊन बाहेर पडे. मग मुळाति कुरूप आवण फायासारख्या सुकलेल्या िेहऱ्यािे काय 
होत असेल, ह्यािी कल्पनाि करावी! नादासारख्याच्या वित्रणगृहािी गोष्ट सोडली, तर सवथसाधारण 
वित्रणगृहातील पवरसर दाताांच्या दवाखान्यासारखा चकवा अडगळीच्या खोलीसारखा भीवतदायकि असे. 
 

 
आवण भरीत भर म्हणजे हे आसन. आपल्याकडील वशदबा न्हावयाच्या केस कापण्याच्या सलाँमधील 
खुचीची याद देईल. प्रारांभी काळ. दीघृ मुदतीचा प्रवतमाववष्कार. वयत्क्तवचत्रण घेतना वयक्तीला अशा 
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खुचीवर बसवनू त्याची हालचाल आवळून घट्ट बाांधावी लागे. त्याचा चेहरा पाहण्यासारखा होई. आवण 
वयत्क्तवचत्र म्हणजे आरसाच ना? 

 

 
पुन्हा तेच वचत्र, पण वगेळ्या सांदभात. से १८६५- मध्ये रेखाटलेली व वशळामुर्द्ण पद्धतीने छापलेली, 
उत्कृष्ट वयांगवचत्र म्हणून प्रख्याती लाभलेली दोवमयेची कलाकृती. १८७०-चा सुमार. वरील वयांगवचत्रात 
नादा, तुम्हाांला ‘प्रकाशवचत्रणाला उच्च कल्लेचा दजा’ प्राप्त करून देताना वदसेल. त्याच्या वचत्रणपद्धतीत 
अवतशय मोकळेपणा असे. कॅमेरा साांभाळण्याकवरता त्याने वतवहारीचा उपयोग–वयांगवचत्रात 
दाखववल्याप्रमाणे, कधीच केला नाही. वचत्रातील त्याच्या हालचाली पहा, –हवते स्वैरपणे उडणाऱ्या 
पक्ष्याची तुम्हाांला आठवण येईल. ह्या कलाकृतीवर नजर रोखा, तुम्ही तत्िणी नादाच्या अनुभवात डूब 
घ्याल. 

 
स्वगाला कंटाळलेले देव, नादाचे कौतुक पाहून 
भूतळी पुष्पहाि सोरडते झाले. 
 
‘नादा’ हे नाव गास्पार फेवलक्स तूनाशॉन याला वातयान-पलटणीत प्राप्त झाले. नादा ह्या नामोच्चाराबरोबर 
आठवतात, ती त्याने घेतलेली र्ोरामोठ्याांिी व्यस्क्तविते्र. त्याने मानसशास्त्रीय दृवष्टकोणातून वित्रण 
कवरताना त्याांच्या ‘आकायथ’ भावना सुस्वरूप केल्या. िेहऱ्याांिा आराखडा शाबूत राखून त्यामागे व्यस्क्तत्वािे 
सौंदयथ उभे केले. स्वच्छांदतावादी अद भतुरम्य शलैीतील कलाकृतींत स्वतःच्या मनािी उांिी वमसळून त्याांना 
भव्यता प्राप्त करून वदली. नादािी उांिी सपायासरशी अस्मानात गेली. नादाने जे काम केले, ते हे केले. 
रवसकाांनी मोवतयाांिे तुरे नादाच्या वशरपेिात खोिले. त्याने घेतलेली अलेक्झाांडर द्यमूा आवण दुसरा 
वलओपोल्ड ह्याांिी व्यस्क्तविते्र प्रवसद्ध असून १८६४-मध्ये िझल्झ येरे् नादाने केलेल्या हवाई उड्डाणाच्या वळेी 
हे दोघेही साक्ष भरण्यास हजर होते. हवाई गोळ्यातून अर्वा वातयानातून नादा एखाद्या ववहांगाप्रमाणे मुक्त 
ववहार करीत असे. हे मनोहारी दृश्य पॅवरसमधील जनतेने अवनमेष नयनाांनी अनेक वळेा पावहले. ववमानयानी 
बैसलेल्या सुराांनी हे िोज पावहले आवण टाळी वपटोनी भतूळी पुष्पभार सोवडला. प्रकाशवित्रणाकवरता जसा 
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तो अस्मान-उांि गेला, तसा भमूीच्या पोटात जाऊन त्याने कधी गसॅबत्तीच्या प्रकाशात, तर कधी जस्तापासून 
रासायवनक वक्रयेने वीज वनमाण करून ओसाड काळोखात, स्मशानभमूीत, –हाडाांच्या मोळ्या, सापळे व 
कवया ह्याांिे मनोभाव,े भक्तीने वित्रण केले. 
 
ह्यापूवी, म्हणजे १८६३-मध्ये नादाने नव्वद फूट व्यास असलेले जगातील सवांत मोठे वातयान बाांधले, आवण 
त्यािे नाव ठेवले ‘राक्षस.’ वातयानािी सतत लोंबकळणारी टोपली हाि त्यािा अांधेर-कमरा. ह्या 
टोपलीमधील वछद्रातून माध्यमािा वबलोरी डोळा बाहेर काढून त्याने रोखला तो प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या 
अवतवरक्त पे्रमाने हषोन्मत्त झालेल्या पॅवरसमधील जनतेवर, ह्या बेहद्द पे्रमाने वडेी होऊन नादािा अांतवरक्षातील 
नौकाववहार ती अवनवमष नेत्राांनी पाहत असे, आवण स्वतः वनमाण केलेल्या राक्षसातून जनसागरावरील 
हषोन्मादािा कल्लोळ नादा दक्षतेने वटपीत असे. मात्र ह्या उभयताांमधील अवनबिंध पे्रम दोवमये ह्या 
कलाकाराच्या व्यांगवित्रातून एकत्र होऊन तुम्हाांला ओसांडताना वदसेल. ताांबडे केस आवण खुतनीच्या 
कापडािा ताांबूस हुमुथजी कोट घातलेला, पॅवरस शहरातील लहान-मोठ्याांिा लाडका, र्ोराांिा वमत्र, 
रवसकाांिा राजा आवण ‘कलोवडन-प्रवक्रये’िा बादशहा नादा बुद्धीिा खास तल्लख होता. तो वावघणीच्या 
तोलात उभा असे. पण िालू लागला की त्या िालीत मोत्याांच्या कणसािी उलव वदसे. त्यािे नरम वाक्पाटव, 
सावरकेला वहणवनू टाकणारी वाणी, वाणीतील गोड रसवांती ही सवथ खडीसाखरेच्या खड्ागत गोड. वाणीत 
सांगीतािी तारीफ, भाषणात बहुरूप्यािा ववनोद. झोकात वागणे. सवांिे डोळे हातोहात भारून टाकणारे. 
त्याला भोगावसेे वाटणारे त्यािे लाघवी व्यस्क्तत्व ह्याला जबाबदार होते. तो सवांिा पवढयांता होता. वनकटिा 
सोयरा होता. 
 
प्रकाशरचत्रणिेत्रात भटकणािे 
दोन अतृप्त आत्मे 
 
देवसदेरीिी ‘कातथ द वववजत’ आवण तत्सम वित्रणपद्धती ह्या अस्स्तत्वात आल्या, आवण सामान्य जनतेच्या 
अपेक्षा पूणथ झाल्या. पण ह्या वित्रणपद्धतीने प्रकाशवित्रण अक्षरशः घराबाहेर पडले, आवण त्याबरोबरि कलेिी 
अिहूी रस्त्यावर आली. नादासारख्या कलावांतािे अांतःकरण ववदीणथ झाले. आपल्या आत्मिवरत्रात त्याने 
आपल्या दुःखाला पुढील शब्दाांत वाट करून वदली आहे : 
 
“कलाकाराला दोन पयाय होते. ह्या कलेच्या मवलन प्रवाहात वाहत जाव ेहा, नाही तर ह्या प्राांतातून वनवतृ्त 
व्हाव ेहा. कलावनर्ममतीत रांगनू गेलेला माझा वमत्र दोरे गुस्ताव ल गे्र ह्याने दुसरा मागथ स्वीकावरला.” आपल्या 
वित्रणगृहािा कारखाना करण्याऐवजी नादाने ना-इलाज होऊन आपला कॅमेरा ह्या प्रवाहात सोडून वदला, 
आवण रे्ट ईवजप्तमध्ये जाऊन ह्या महाभागाने कलाप्राध्यापकािा पेशा पत्कवरला. तरी त्यािा अतृप्त आत्मा 
प्रकाशवित्रणमांडलाति अखेरपयिंत भटकत रावहला. वनसगाच्या गाढ चितनातूनि त्याने कलात्मक 
सौंदयािा शोध अखेरीपयिंत घेतला. डी. ओ. वहल् ज्या कारणाकवरता प्रकाशवित्रणकलेकडे वळला, त्याि 
हेतूने नादा ह्याने प्रकाशवित्रणके्षत्रात प्रवशे केला. वहल् िी कर्ा अशी : वशल्पशास्त्रज्ञाला लागणारे नकाश े
तयार करण्यािे कसब आपल्या अांगी कमी आहे, ह्यािी जाणीव होऊन वहल ्वित्रकार बनला. व्यस्क्तवित्र 
रांगववण्याला मदत होईल, म्हणून प्रकाशवित्रणकला वशकला; पण वहल् असामान्य यश वमळवनू गेला, ते 
प्रकाशवित्रकार म्हणूनि. नादािी कर्ा अशीि आहे : त्याने प्रर्म वैद्यकीिा अभ्यास केला आवण नांतर 
व्यांगविते्र काढण्यास मदत व्हावी, म्हणून तो प्रकाशवित्रणकलेकडे वळला तो कायमिा. नादा हा 
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एकोवणसाव्या शतकातील असा शवेटिा कलाकार म्हणून ओळखला जातो, की ज्याच्या व्यस्क्तवित्राांनी 
प्रकाशवित्रणकलेिी पाउटी भरपूर उांिावली. अस्मानात उांिि-उांि नेली. 
 
सामारजक बखि : मानवी मनाची बेिीज 
समाजाच्या मनाचे रचत्र 
 
प्रसन्न व्यस्क्तत्व आवण सुगरणी भाषा ही कलाकाराला आवश्यक असणारी कविकुां डले नादा जन्मतःि बरोबर 
घेऊन आला होता. त्यािी लोकवप्रयता फार मोठी होती. इतकी मोठी की, तशी लोकवप्रयता त्यािा 
समकालीन प्रज्ञावांत कलाकार एवतओन कारजा ह्याच्या वायास आली नाही. त्याने घेतलेली रोझेनी, 
बोदलेअर ह्याांिी व्यस्क्तविते्र नादाने घेतलेल्या त्याांच्या व्यस्क्तवित्राांपेक्षा तुलनेत अवधक सरस आहेत, 
गुणवते्तत अवधक श्रेष्ठ आहेत. नादािा कीर्मतनगारा वाजला खरा, पण कलात्मक कमाई एवतऐन कारजािी 
वनवश्चत अवधक होती. पण त्याच्या कलाकृती स्मृवतशषे झाल्या. नादाने घेतलेल्या व्यस्क्तवित्राांमधून व्यक्तींच्या 
स्वभावातील सूक्ष्म लकेरी ऐकू येतात. त्याांिे प्रारब्ध जण ूकाय आपल्याशी बोलत राहते. कलाकृतींमधील 
व्यस्क्तत्वदशथन हलते-बोलते आहे आवण आववष्कारात सहजता आहे. वपढीजाद श्रीमांती, नागर जीवनािी 
अवभजात ऐट, सामावजक राहणीिी कल्पना आवण अांतःकरणात दडून बसलेली मानवता अशा अनेक 
सामावजक साक्षी त्याांत स्पष्ट उमटल्या आहेत. त्यािी व्यस्क्तविते्र म्हणजे एक सामावजक बखर आहे. 
समाजाच्या सामुदावयक मनािे ते वित्र आहे. त्या काळातील मानवी मनािी बेरीज आहे. आवण हेि सत्य 
त्यािी व्यस्क्तविते्र साांगतील. दोवमये आपल्या महाकाव्यावर चितन करताना वदसेल. कोरोिे वित्रातील मांद 
हास्य जणू काय ‘तू आपले वनसगथवित्र केव्हा पुरे करणार?’ ह्या प्रश्नाला उत्तर देत आहे. एम्. वशझो हा 
जावकटाच्या वखशात हात घालून प्रवतपक्ष्यावर आपल्या दणकेबाज भाषणाने कडाडून तुटून पडण्यापूवी 
न्यायालयातील वातावरण प्रशाांत होण्यािी प्रतीक्षा करीत आहे. ह्यावशवाय, स्व्हक्टोवरया राणीच्या काळातील 
सामावजक जीवनािी कल्पना ‘लां डन स्टीवरओस्कोवपक कां पनी’ने तयार केलेल्या वत्रवमतीय प्रकाशवित्राांतून 
आपणाांस येते. त्या वळेच्या जीवनसांगीताच्या वादी-सांवादी स्वराांिी मोवहनी व मधुरता त्याांत खास आहे. पण 
दुदैवाने आजवमतीस अशी वत्रवमतीय प्रकाशविते्र फारि र्ोडी वशल्लक आहेत. काव्य, वाङ मय आवण इतर 
लवलतकला ह्याांतून समाजािी भावना प्रतीत व्हावयािी असेल, तर तुमच्या कलाकृतीही तुमच्या अांतरांगािा 
नमुना बनल्या पावहजेत, हे सातेजणे योग्य होईल. 
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– दोवनयेच्या अनेक उत्कृष्ट वयांगवचत्रापकैी एक – 
अांतराळात नादा फार मोकळ्या मनाने वचत्रण करी. कॅमेरा टोपलीच्या बाजूस बाांधी, चकवा वबलोरी डोळा 
टोपलीच्या तळातून बाहेर काढी. ह्या माध्यमाला चैतन्यशनू्य, चेतनारवहत म्हणून मध्यमवगीयाांनी 
वहणववले, त्याांच्या ह्या दृवष्टकोणाला दोवमयेने आपल्या वयाजोक्तीवजा मार्तमक वयांगवचत्राांतून वहणववले 
आहे. 

 
हा िाजा कलाकाि,–सकलकलाचंा गोसावी होता. 
 
स्व्हक्टोवरया राणीच्या काळात ज्याांनी नववनर्ममतीकवरता प्रकाशवित्रणमाध्यम वापरले, अशा फार र्ोड्ा 
राजयोगी वित्रकाराांपकैी नादा हा एक होता. व्यस्क्तवित्राांकवरता कृवत्रम प्रकाशािी रोषणाई करणारा आवण 
१८५८-मध्ये यक्षगांधवांप्रमाणे आकाशाच्या अमयाद ववस्तारात प्रवशे करून प्रकाशवित्रण करणारा हा पवहला 
वीर. भर उन्हाळ्यात-२६२ फूट अांतराळात जाऊन त्याने कलोवडन कािेवर पवॅरसनजीकच्या एका खेड्ािे 
ववहांग-वित्रण केले. मूळिा तो नाटककार आवण वृत्तपत्रकार. स्वतः व्यांगवित्राांिा ववषय बनलेला. पण स्वतः 
हाडािा व्यांगवित्रकार – वित्रकाराच्या परांपरेला न जुमानणारा. व्यस्क्तवित्राांिी शलैी वास्तववादी ठेवणारा. 
वहल् व कॅमेरॉन ह्याांच्या युगप्रवतथक काळातील नादा हा एक स्वतांत्र वृत्तीिा पटाईत प्रकाशवित्रकार होता. 
त्याने शुद्ध वळणािे प्रकाशवित्रण केले. आपल्या आववष्कारशलैीिा ओज राखून व डौल उच्च ठेवनू 
प्रकाशवित्रणकलेिे मदैान त्याने खूब शर्ीने गाजववले. द ला रोश, दोवमये, बॅरन टेलर व ववक्तोर यूगो ही 
नादािी नामाांवकत व्यस्क्तविते्र असून ज्या-ज्या वळेी व्यस्क्तवित्राांच्या वैभवािे बोलणे वनघेल, त्या-त्या वळेी 
ह्या अवभज्ञ कलाकारािे स्मरण झाल्यावशवाय केव्हाही-कधीही राहणार नाही. सुखािा सुगांवधत आठव. 
 
 
कलाकािानंी मळरवलेल्या पायवाटेविील मातीचा सुगंध 
असाच अिय दिवळत िाहतो. 
 
सांके्षपतः असे म्हणता येईल की, स्व्हक्टोवरया राणीच्या काळातील सुरुवातीिी प्रकाशविते्र काही 
बोलीभाषेतूनि आपल्याशी सांवाद कवरतात. मात्र एकोवणसाव्या शतकाच्या अव्वल अखेरीस प्रकाशविते्र 
अवधक ताांवत्रक आवण व्यस्क्तगत भाषा बोलू लागतात. वित्रणगृहाच्या कोंदट वातावरणातून कलाकार 
मोकळ्या जागेत वावरू लागल्यामुळे त्याच्या कल्पनाशक्तीला वाव वमळून माध्यमािा वबलोरी डोळा भाववववश 
नजरेतून पौरावणक आवण स्वप्नमय पवरसरात गुरफटलेली अद भतु व रमणीय सृष्टी पाहू लागला. म्हणूनि 
म्हणतात की, ह्या काळातील प्रकाशविते्र म्हणजे परम शोभेिे एक वदमाखदार दालन! मात्र “येरे् ववसाव्या 
शतकातील शीघ्रगती वाहनाांना अर्वा लघुरूप-वित्रणमाध्यमाांना प्रवशे मना आहे,” अशा तऱ्हेिा फलक 
लावण्यािी सूिना एका रसज्ञ कलासमीक्षकाने केली आहे. आणखी एका ववधानािी येरे् आठवण येते. ते 
आहे १८६२-च्या ‘फोटोगॅ्रवफक जनथल’मधील. आवण ववषय आहे व्यस्क्तवित्राांिा. “व्यक्तींिे सार्थ दशथन 
घडेल, अशी व्यस्क्तविते्र भेटतात, पण क्ववित! वित्रणगृहािा पा्थभाग व पवरस्स्र्ती भडभुांजा लाह्या भाजतो 
ना, तसा. सूयथप्रकाशाने कोळपलेला िेहरा. सवथ काही त्यात ठामपणे रेखाटलेले वदसते; याांवत्रक सुधारणा 
होऊन ‘आववष्करण-काळ’ कमी मुदतीिा होईल त्याि वळेी हे शक्य होईल. नाही तर कोरडी आस अशीि 
वाढत राहील.” 
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१८३९ ते १९०१ ह्या साठ-एक वषांच्या कालावधीत सांशोधकाांनी घडवनू आवणलेल्या याांवत्रक व रासायवनक 
सुधारणा मूलभतू स्वरूपाच्या असल्यामुळे त्या आजही प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेत खोल रुजून रावहल्या आहेत. 
प्रकाशवित्रकाराांच्या पुढे अनेक याांवत्रक अडिणी तोंड वासून उभ्या होत्या. त्या अडिणींना त्याांनी कसेही 
तोंड वदलेले असो, त्याांवर मात करण्याकवरता कोणतेही धाडस वा ताांवत्रक उपाय योवजले असोत, त्याांकवरता 
कोणत्याही मागािा बेवफकीर अवलां ब केलेला असो, एक गोष्ट कलाकाराांच्या वनसबतीने वनर्मववाद साांगता 
येते की, ढग गळून गेल्यावर तापलेल्या मातीिा सुगांध जसा दरवळत राहतो, तसा त्याांनी मळववलेल्या 
पायवाटेवरील मातीिा सुगांध कलाकाराांच्या माघारी वटकून रावहला आहे. वहल्, कॅमेरॉन व नादा ह्याांच्या 
कलाकृती काल वजवांत वाटल्या, वततक्याि त्या आजही वाटत आहेत, आवण उद्याही वाटतील. कोणतीही 
नेकजात कलाकृती जरामरणरवहत असते. सतत वतथमानकाळाति वावरत असते, व येरे्ि सहस्र नक्षत्राांिे 
वहरे माळले जातात. 
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१५. आिसपानी तोिण 
 

“फोटोग्राव्ह्यूि – १८७९– आवण प्लॅवटनो टाइप – १८९७ – ह्या दोन प्रवक्रया गांधािता घालून पुजून 
ठेवण्याची वळे आली, तर प्रकाशवचत्रण-प्रवक्रयेत कला वशल्लक राहणार नाही. ह्या दोन पद्धतींची जोवर 
बहाल मजी राहील, तोपयंत प्रकाशवचत्रणातील कला वजवांत राहील” .......... – इमसृन 
 
“प्लॅवटनो टाइप-पद्धतीचा अवलांब मजीमाफक केल्याववना प्रकाशवचते्र गांजलेली राहतील. त्यावशवाय त्याांत 
उज्ज्वलपणा कोठून येणार? प्रकाशवचत्रकाराांचा प्राांत कसा लागणार?” .......... कॅमेरा वकृ, दोबेर दमाखी 
– 
 
“ज्या पद्धतीमधून हस्तिेपाने कलाकाराला हवा असलेला पवरणाम कृवत्रम पद्धतीने कलाकृतीत घडवनू 
आणता येईल, वतचा वापर करण्यास कलाकाराला मज्जाव नसावा.” .......... – आल्रेड स्टीगवलट झ् 
 
प्रवतभावन्त कलाकार जेव्हा अन्य प्रवक्रयाांच्या लोभप्रवाहात सापडतो, नववधूप्रमाणे बावरतो, तेव्हा असे नेमके 
व वनके उद गार ऐकू येतात. 
 
प्ररतभावनत, पण अनय प्ररक्रयाचें आकिभण 
 
वित्रकाराच्या शलैीतील नखऱ्यािी ज्याांनी नक्कल केली, ज्याांच्या प्रकाशवित्राांतून जलरांगाांतील वित्राांिा 
वमजाज आढळला, चकवा ती ‘मेंझोचटट’सारखी भासली, अशा प्रकाशवित्रकाराांच्या कतथबगारीला वाव 
देण्याकवरता त्याांिी पाठ र्ोपटून स्टीगवलट्् ने त्याांना १९०२-मध्ये ‘फोटो सेशन’च्या प्रदशथनाच्या 
उद घाटनप्रसांगी प्रोत्साहन वदले. स्वतः गम्-पद्धतीने विते्र तयार केली. ह्या प्रवक्रयेतील कृवत्रमपणाच्या 
खयाळ डोळ्यात स्टीगवलट्् िी नजर काही काळ ठरली असावी. हे बोलणे प्रर्म ववषम वाटले, तरी 
जोपयिंत स्वतःच्या िालीने नीट िालता येत नाही, तोपयिंत प्रवतभावांत कलाकारदेखील अन्य प्रवक्रयाांिा 
पाांगुळगाडा करून काही काळ तरी िालतो; इतर प्रवक्रयाांिा ऐटबाज लवाजमा आपल्या कलाकृतींत 
लागटपणे आयात कवरतो; औटघटकेिी उसनवारी, पण तो ती करतोि ना? लां गेलुां गे कलाकार भेदरून 
जात असतील, तर नवल ते काय? हे मूल्य ‘यावच्चांद्र-वदवाकरौ’ वटकणारे नाही, पण वविक्षण कलारवसक 
त्यािी गय कवरताना म्हणतात – 
 
– हा अततयभ काळाचा धंुद झपूझा 
 
दृक्प्रत्ययवाद हा त्या काळािा मवहमा. त्यािी पाखर स्टीगवलट्् च्या प्रारांभीच्या कलाकृतींवर स्पष्ट वदसते. 
ज्या काळात कलाकृती वनमाण होते, त्या काळािा स्र्ावयभाव प्रवतभासांपन्न कलाकारालाही पछाडल्यावशवाय 
राहत नाही. त्याि काळाच्या छायेत स्टीगवलट्् काही काळ बावरत रावहला. हा फासा बे-भरवशी ठरला. 
पुढे मात्र इमसथनने ज्या ध्येयाप्रीत्यर्थ आपला आवाज अस्मानाला वभडववला, त्याि आवाजात आपला आवाज 
वमसळून ववशुद्ध वळणाच्या प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून वनमाण झालेल्या कलाकृतींिा त्याने पाठपुरावा केला. 
त्याच्या स्वतःच्याही कलाकृतींच्या हाडामासाांतून हा एकि आवाज घुमू लागला. त्याच्या नावािी नोंद 
‘अमेवरकेतील एक अद भतुरम्य आख्यावयका’ अशी जागवतक इवतहासाऱ्या दप्तरखान्यात ठळकपणे केलेली 
तुम्हाांला सापडेल. 
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काळाचे विदान लाभलेले स्थळकाळरनिपेि सौदयभ 
 
प्रकाशवित्रणकलेिा फरार उांि भमूीवर नेऊन ठेवण्यािे वव्प्रयत्न झाले, ते ह्याि काळात. म्हणजे ववसाव्या 
शतकाच्या पवहल्या दशकात पाउल स्रँड व एडवडथ स्टाइशने ह्या प्रकाशवित्रकाराांनी सभोवतालच्या 
वव्ातील सौंदयावर मोिा बाांधून ते वटपून ठेवण्यािी मोहीम िालू ठेवताना कलाकृतीमधील रूपसौंदयाला 
अवधक महत्त्व अपथण केले; आवण रिनाकौशल्यावर जास्त भर वदला. त्याांच्या वनसगथवित्राांतून पाणी, आकाश 
व जमीन ह्याांिे वित्रण वदसेल, पण वववशष्ट स्र्ळकाळवनदेशक अशी एखादी खूण मात्र त्याांत आढळणार नाही. 
ना माणूस ना काणूस! शुक्लवणाच्या आवण कृष्णवणाच्या ववरोधी प्रकाशच्छटाांनी वनमाण केलेले मनोहर 
आकार एकमेकाांच्या सलोख्यात लय-तोल साधून बसलेले वदसतील. मानववनर्ममत उभ्या-आडव्या व सरळ 
रेषाांिा अभाव हा त्याांच्या वकत्येक कलाकृतींमधील ववशषे आवजूथन म्हणनू साांगता येईल. वास्तवतेमधील 
तपवशलािा सराजमा त्यात माांडलेला नाही. कलाकृतीमधील अवभजात सौंदयाला ह्या तपवशलाच्या 
कमजोरीने वबलकुल धक्का लागलेला नाही. ह्याि काळात जुन्या परांपरेतील कलाकृतींच्या शरीरातील 
फासोळ्या वढल्या झाल्या. ‘वपक्टोवरअवॅलझम्’ अर्ात ‘वित्रात्मता’ हा शब्द त्याला रूढीने विकटलेला 
पारांपवरक अर्थ गमावनू बसला. त्यािप्रमाणे केवळ जन्मतःि सुांदर वस्तू अर्वा केवळ वण्यथ ववषयािे वैभव 
कलाकृतीिा ववषय बनू शकते, हाही वविार कलाकाराांच्या मनातून गळून पडला. 
 
आधुरनक दृरिकोणाचे अरधष्ठान 
 
आज आधुवनक प्रकाशवित्रकाराच्या मनािा दृवष्टकोण नुसताि व्यापक आवण ववस्तृत झालेला नसून त्याच्या 
दृष्टीिा पल्ला फैलावत दूरवर वक्षवतजापयिंत गेला आहे. सांशोधकाच्या बारीक डोळ्याने, िाणाक्ष नजरेने आवण 
मोकाट मनाने कलाकार जीवनातील खडकाच्या साांदीफटींतून दृवष्टके्षप टाकून नव ेसौंदयथ शोधीत आहे. हा 
वविार आज प्रमाण झालेला वदसतो, तरी ह्या सूत्रािे मूळ तुम्हाांला फॉक्स टालबट ह्याने १८४४-मध्ये 
वलवहलेल्या ‘द पेस्न्सल ऑफ नेिर’ ह्या पसु्तकात सापडेल. “जेरे् सामान्य मनुष्याच्या दृष्टीला काही ववशषे 
वदसणार नाही, त्या वठकाणी कलाकारािी दृष्टी हटकून वखळून राहील. तुरळक कवडासे आत घेणारी वृक्षािी 
सावली, वरच्या पाखाडातून उतरलेला उन्हािा पट्टा, वनराईतून आत डोकावणारी प्रकाश-शलाका, 
पाऊलवाटेवर िाललेली छायाप्रकाशाांिी क्रीडा, वकरणपुष्पाांच्या सावल्याांमधून वदसणारे उन्हािे वदव,े 
पीळदार वृक्षािी वनष्पणथ फाांदी, सािलेल्या पाण्यावर नािणारे र्ेंब, हटवाद्याप्रमाणे उभा रावहलेला मेघ अर्वा 
त्याांिे आकडे-वाकडे आकार, श्यामल मेघाांिे सांर्पणे वफरणारे ऐरावत, घायाळ झालेल्या हत्तींसारखे 
सुस्तावनू पडलेले ढग, ढगाांिी हालणारी झूांबरे, चकवा मेघातून सुटलेला जलधाराांिा केशकलाप, सागरात 
पडलेली जरतारी कां गोरी, चकवा शवेाळ्यात गुरफटलेला दगडधोंडा अर्वा सामान्यातील ववषय वा 
ओबडधोबड वस्तू ह्यादेखील तुमच्या मनात रम्योदात्त भावना आवण सुांदर वविार ह्याांिी गुांफण सुरू कवरतील. 
ही वविाराांिी शृांखला कलाकाराला फरफटवीत एका मनोहर कल्पनावव्ात नेऊन सोडील.” फॉक्स 
टालबटिा वविार येरे् सुस्पष्ट आहे. 
 
 
‘२९१’ आरण ‘आल ’ 
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आधुवनक प्रकाशवित्रणकलेिा जनक स्टीगवलट्झ (१८६४–१९४६) ह्याने घालून वदलेले कोणते धडे त्याच्या 
वप्रयवशष्याांनी वगरववले, ते पाहणे उद बोधक ठरेल. यांत्राववषयी आदरभाव ठेवणे, हस्तकौशल्यािा वापर करून 
कलाकृतीला अवतगोडव ेस्वरूप देण्यािा प्रयत्न कटाक्षाने टाळणे, प्रकाशाच्या आतषबाजीतील ववववध रूपे 
ध्यानी घेणे व वास्तवातील वनग्रही अढळपणा कलाकृतींमधून व्यक्त करणे ह्या गोष्टी स्टीगवलट्् िी आज्ञा 
समजून त्याच्या वशष्याांनी सतत आपल्या नजरेसमोर ठेववल्या, आवण आपल्या कलाकृतींमधून मोठ्या 
उस्तवारीने ह्याि तत्त्वाांिा सांदेश ते देत रावहले. ह्याबरोबरि प्रतीकात्मक भाषेमुळे अवधक प्रभावी अशा ह्या 
कलामाध्यमािी शकै्षवणक उपयुक्तता, वृत्तपत्राांत व लेखनात प्रकाशवित्राांिी स्पष्टीकरणार्थ गरज ह्यािी जाण 
बाळगून, त्याांनी आपल्या कलाकृती सज्ज केल्या. मवणभषूणे केल्या. स्टीगवलट्् हा बर्मलन येर्ील 
पॉवलटेस्क्नकमध्ये स्र्ापत्यशास्त्रािा ववद्यार्ी होता. हा अभ्यासक्रम अधथवट सोडून प्रकाशवित्रणकलेिा 
वशक्षणक्रम त्याने सुरू केला, आवण स्र्ापत्यकलेच्या दृवष्टकोणानेि प्रकाशवित्रणकला न्याहवळली. 
स्स्र्रप्रकाशवित्रण ही कला आहे का, ह्या सवालाने त्यािे वित्त कधीि बावरले नाही. वविवलत झाले नाही. 
कारण प्रकाशवित्रणकला ही जीवनाकडे पाहण्यािी एक दृष्टी आहे, हा वविार त्याच्या मनात वनश्चल होता. 
ध् रुवासारखा अढळ होता. 
 
‘िंगभूरमवि नट जैसा’ 
 
र्ोडा वळे त्या खालच्या आळीतील ‘२९१’-मधील खुल्या वित्रवीर्ीकडे वळू. हाि ‘आल ्स्स्टगवलट््’िा 
वनवास. येरे्ि त्याने आपला प्राकृवतक सांसार र्ाटला आवण प्रकाशवित्रणजीवन तो जगला, तेही येरे्ि. 
‘दुहेरी वा दुटप्पी’ जीवन त्याला जगताि आले नाही. ‘२९१’-मधील फोटो सेशनच्या प्रदशथनािी वीवर्का 
म्हणजे ‘आल’्िी रांगभमूी होती. स्टीगवलट्् च्या भोवती पािपांिवीस पे्रक्षकाांिी वमठी नेहमीि पडलेली असे. 
वशक्षक, उपदेशक, तत्त्वज्ञानी आवण समाजसेवक ह्या सवथ भवूमका स्टीगवलट्् एखाद्या सव्यसािी नटाप्रमाणे 
सारख्याि तन्मयतेने करी. वळेप्रसांगी तो पश्चात्तापदग्ध बापािी भवूमकाही मोठ्या जबाबदारीने पार पाडीत 
असे. ह्या ववववध भवूमका एकि व्यक्ती वठवीत असली, तरी अवभवनवशेािा ‘ढाळु’ मात्र हरएक वळेी आशय 
बदलला, की वगेळा असे. 
 
रनष्ठेची अखंडता व सच्चाई 
 
कोणी कधीि वव्ास ठेवणार नाही, इतके श्रम तो करी. जेवणापुरता वळे सोडला, तर वळेी-अवळेी सकाळी 
दहापासून रात्री आठपयिंत तो त्याि जागी–म्हणजे ‘२९१’-मध्येि –वावरत असे; आवण वावरताना अखांड 
बोलत असे. त्यात कधी खळ पडला नाही. सवथ ववषयाांवर तो भाष्य करी. त्यात उपदेशही असे. सुभावषताांिी 
व नवलकर्ाांिी पेरणीही असे. वादवववाद कवरताना िटकदार गोष्टी आवण आख्यावयका ह्याांिी गुांफण करून 
तो आपला सुखसांवाद खुसखुशीत करी. हास्यववनोदाने त्यात रांग भरी. ह्या प्रदशथनाच्या वदवाणखान्यातील 
दाटी कधी हटली नाही, आवण त्याच्या तोंडाला खीळ कधी पडली नाही. ह्या कलेववषयीिी त्याच्या धगधगीत 
वनष्ठेिी अखांडताि जणू काय त्याच्या वजव्हाग्री अखांड बाांवधलेली होती. वनष्ठेिी ही अखांडता नुसत्या 
अभ्यासाने लाभत नाही. स्टीगवलट्् िे सवांत अवधक वशक्षण झाले, ते येरे्ि. येरे्ि त्यािे मन सुसांस्कृत 
झाले, रसज्ञ बनले. नजरेिी वफरत कुरांगी बनली, व िोखांदळही झाली. दृष्टीिी रुां दी फैलावली, दृष्टी सखोल 
झाली, सूक्ष्म बनली आवण पे्रक्षकही कलारवसक बनले. स्टीगवलट्् ने सवांना शहाणे करून सोडले. पण 
स्टीगवलट्् मोठा खबरदार होता. ज्याांनी त्याला ववरोध दशथववला त्याांिी फोटो सेशन ह्या सांस्रे्मधून 
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हकालपट्टी झाली आवण काझेवबअर, क्लॅरेन्स व्हाइट आवण माक्स वबेर ह्या तीन कलाकाराांिी आहुती त्याच्या 
स्वभावाच्या भडकलेल्या अस्ग्नकुां डात पडली! भस्म झाली! 
 
परिणतप्रज्ञाचे वादग्रस्त व्यक्ततत्व 
 
ते काहीही असले, तरी त्यािे व्यस्क्तत्व वादग्रस्त होते. मोठमोठ्याांिे तकथ  हत झाले हे खरे, पण ते व्यस्क्तत्व 
इतके प्रभावशाली होते की, कोणाला ते सहजी झटकून टाकता आले नाही. ‘२९१’-मधील वीवर्केत 
भरलेल्या प्रदशथनाांना जसे अभतूपूवथ यश लाभले, तसे अन्य वठकाणी भरलेल्या प्रदशथनाांच्या वायाला आले 
नाही. ह्याला कारण एकि –स्टीगवलट्् िे व्यस्क्तत्व. अस्सल कलाकृतींिा वारसा त्याने पुढील 
वपढ्याांकवरता ठेववला आहे. त्यात व्यस्क्तत्वािा अपूवथ नक्षा आहे. व्यस्क्तगत शलैीिा डौल आहे, आवण 
आववष्कारशलैी प्रकाशवित्रणमाध्यमािे वैभव वाढववणारी आहे. प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतील जीवनरस शोषनू 
तो स्टीगवलट्् ने आपल्या व्यस्क्तमत्त्वात वमसळून टावकला होता. प्रकाशवित्रणप्रवक्रया हेि त्यािे जीवन 
झाले होते आवण अहोरात्र तेि जीवन तो जगला,–आवण म्हणूनि त्याच्या प्रकाशवित्राांतून अपूवाई उतरली 
आहे. त्याने ‘२९१’-मधून आपला पाय हलववला मात्र, आवण त्यानांतरच्या त्याच्या कलाकृतींना पवहली उांिी 
रावहली नाही. कलाकृतींच्या आववष्कारात सफाई असली, सवथ घटकाांिा बेमालूम मेळ घातलेला असला व 
वित्रणशलैीतील ववशुद्धपणा रवतमात्र ढळला नसला, तरी स्टीगवलट्् िी प्रवतभा जुन्या घड्ाळाच्या 
कमानीप्रमाणे क्षीण होऊन कला एकेरी बनली; तीतील अनेकपदरी भरदारपणा कमी झाला. 
 
गौिीशंकि : आधुरनक प्रकाशरचत्रणकलेचे हििाि 
 
आल्रेड स्टीगवलट्् हा आधुवनक प्रकाशवित्रणकलेिा जनक, प्रकाशवित्रणाच्या नव्या उत्र्ानािा प्रणेता. 
प्रकाशवित्रणके्षत्रातील गौरीशांकर. जुन्या तत्त्वज्ञानािी कोवळष्टके झाडून स्वतः जुन्या कोशातून तो बाहेर 
पडला. नवयुगािा नवा रांग घेतलेल्या कलाकृतींिा झेंडा आपल्या खाांद्यावर टाकून त्याने प्रकाशवित्रकाराांना 
नवा मागथ दाखवनू वदला. ‘आधुवनक प्रकाशवित्रणकलेिा जनक’ ही एकदा वमळालेली पदवी त्याने 
अखेरपयिंत सोवडली नाही. आपल्या प्रकाशवित्राांतून नवी शलैी सादर करून आधुवनक प्रकाशवित्रणािा 
जरीपटका त्याने उभा केला, जरीपटक्याखाली प्रिांड सेना जमववली व मृत्यिूा पाश लागेपयिंत तो हातातून 
ढळू वदला नाही! अशी आहे ही एका सांस्कावरत जीवनािी एक अजब कहाणी, की ज्या जीवनात साधन म्हणनू 
भावना हेि धन मावनले गेले. 
 
दौलतीचे बाडंगूळ : नकली दौलत 
 
एकोवणसाव्या शतकातील प्रकाशवित्रकाराांनी आपल्यापढेु जो कलेिा आदशथ ठेववला होता, त्या आग्रहाशी 
स्टीगवलट्् िी कडोववकडीिी झुांज होती. अनुकरण, उसनवारी आवण वित्रकाराांच्या कलाकृतींवर पुष्ट 
झाल्यामुळे आलेली कृवत्रमता ह्या त्रयीिा प्रकाशवित्रणकलेत प्रवशे झाल्यापासून कलेिा मोहरा वबघडला 
होता. प्रकाशवित्रणकलेच्या वृक्षावरील ह्या उसन्या दौलतीिे बाांडगूळ छाटल्यावशवाय कलेिा वृक्ष 
फोफावणार नव्हता. ह्या कायािा शुभारांभ इमसथनने केला होता; स्टीगवलट् ्  ने ते काम तडीस नेले. कृवत्रमािी 
गढी सफा उद्जध्वस्त केली. 
 
स्वतुःचे कलातत्त्व 
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स्टीगवलट् ्  ने कृवत्रमाला समूळ नाांगर लाववला; वित्रकला आवण प्रकाशवित्रणकला ह्याांिी कायमिी 
फारकत केली. कृवत्रम शोभेला सोडविट् ठी देऊन कलेच्या ववलासावर दृष्टी कें वद्रत करावयािी, असा जण ू
काय त्याने आपल्या मनाशी करारि केला होता. कलाकृतीत बनावट सौंदयािी बगेमी केल्याने कलेिी 
बदनामी होते, असे तो मानीत असे. स्वतःच्या कलातत्त्वािा आग्रह त्याला उत्पन्न झाला होता. आपले शागीदथ 
कृवत्रमाच्या जाळ्यात सापडणार नाहीत, अटकेपारिे सुभे अमलाखाली आणण्याकवरता आपल्या माध्यमावर 
सक्ती करणार नाहीत, इकडे डोळ्याांत तेल घालून त्यािे अवधान असे. त्यािी जरब भारी. 
प्रकाशवित्रकाराांनी अशाि वित्रववषयावर आपली नजर ठेवावी की, ज्याांिी ह्या माध्यमातूनि अवधक खुलावट 
होईल; ह्यातूनि तो डौल घेईल, घाटदार वदसेल. हे सवथ आदेश वाया जाऊ न देण्यािा तो आपल्या शागीदांना 
आदेश नव्हे, कडक ताकीद करी. 
 
स्टीगवलट्् तांत्रािा बडेजाव करीत असे, असा ह्यािा अर्थ कोणी करील, तर त्यात ह्या र्ोर कलाकाराला 
अन्याय केल्यासारखे होईल. आपल्या मनातील हा वकलाफ काढून तोवडला पावहजे. “आपल्या व्यस्क्तगत 
आववष्काराकवरता तांत्रात जरूर तर तोडजोड करावी; आपल्या सोयीप्रमाणे तांत्रािा वापर करण्यास 
कलाकार पूणथ मुखत्यार आहे,” असेि आपल्या अनुयायाांना तो साांगत असे. ‘मात्र वित्रणतांत्र सरळ व 
सफाईदार असाव,े’ असा आग्रह धरी. आवण त्याच्या मानसीिे वाांवछत पुरैल, ‘असेि घडले’. त्यािे वशष्य 
ववशुद्ध वित्रणािे मानकरी बनले. 
 
एक महान द्रिा : नव अरुणाचा प्ररतभाशाली भाट 
 
“जवळजवळ अधथशतकापयिंत वास्तवािे अक्षरशः अपरूपक वित्रण करणे हेि वित्रकाराांिे अांवतम ध्येय होते. 
‘सादृश्यकरण’ हे प्रधान तत्त्व होते. बाह्य जगातील पदार्ािे सादृश्य ज्यात असेल, ते सत्यवित्र. ह्या काळात 
प्रकाशवित्रकाराांनी तेि ध्येय पुढे ठेवनू वित्रकाराांशी स्पधा केली असली, तर नवल नाही. पण आता 
प्रकाशवित्रणातून कलावांताांिे जीवन भावनाांनी रांगून जात आहे, मनाच्या आवण माध्यमाच्या मयादाांनी ते 
बाांवधले जात आहे; व कलाकाराांच्या भावनाि त्याांच्या दृष्टीिा ववषय बनून त्याांतूनि कलाकृती वनमाण होत 
आहेत. वस्तूिे वित्रण ती कल्पनेला वदसेल त्याप्रमाणे कलाकार करीत आहे; डोळ्याांना वदसेल तसे नव्हे. 
वित्रकाराांिे अनुकरण करून आपले बस्तान बसववण्यािे वदवस जसे गेले आहेत, तसेि वित्रकाराांिीही 
साडेसाती सांपुष्टात आली आहे. येरू्न पुढे आता वित्रकलेशी वैर सांपले आहे”. हा मौवलक सुवविार साांगणाऱ्या 
स्टीगवलट्् ला एक महान द्रष्टाि म्हणाव ेलागेल. 
 
त्याच्या कलाकृती म्हणजे ‘बोलका ढलपा’ 
 
वरील शास्ब्दक उपदेशापेक्षा त्याच्या पढुील कलाकृतीि तुम्हाांला त्याच्या कलातत्त्वाांिी अवधक िाांगली 
ओळख करून देतील, मागथदशथन कवरतील. कारण कलाकृतींमधून कलाकारािे तत्त्व अवधक बोलके होते, 
तुमच्याशी सहृदयतेने बोलते. ‘ववण्टर ऑन द वफफ्र् अॅव्हेन्यू’, ‘द टर्ममनल’, ‘स्टीअरेज’ ह्या त्याच्या 
कलाकृती तर सुप्रवसद्धि आहेत. त्याबरोबरि ‘न्यू यॉकथ  वसटी’, ‘स्स्प्रांग’, ‘व्हेवनस कनॅल’, ‘नोव्हेंबर डेज’, 
‘वसटी ऑफ ॲस्म्बशन’, ‘वरफ्लेक्शन ॲट नाइट’, ‘पॅवरस’, ‘स्स्प्रांग शॉवर लेक’ ह्या रत्नवदव्याांच्या माला पहा, 
म्हणजे ह्या कलाकारािे जीवन ववववध भावनाांनी कसे रांगून गेले होते ते ध्यानी येईल व माध्यमावरील त्यािी 
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कडवी वनष्ठाही ठळक होईल. ज्या प्रवक्रयेिा प्रकृवतभेद त्याला िाांगला उमगला होता, अशाि माध्यमातून 
त्याने आपले व्यस्क्तमत्त्व व्यक्त केले आहे. आवण तोि त्याच्या कलाकृतींिा गाभा आहे. 
 
‘सवथश्रेष्ठ कला म्हणजे कलाकाराने अमर केलेली सुवणथघवटका,’ ही जेम्स हुनेकर ह्याने केलेली कलेिी 
व्याख्या प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून वनमाण झालेल्या कलाकृतीला वकती तांतोतांत लागू पडते, ते पहा. एखाद्या 
घटनेिी अखेरी, परमोच्च सार्थकता व ती सजीव करणारी सुवनवश्चत पण औपिावरक रिना ह्याांिी क्षणाधात 
ठामपणे वनरगाठ मारणारे एक बलवान माध्यम म्हणजे प्रकाशवित्रणप्रवक्रया. वव्ाच्या गवतमानतेमुळे 
सौंदयाच्या िांिल वनसटत्या क्षणाांना जो गोठवनू स्स्र्र व अमर करतो, तो कलाकार, आवण हे सौंदयथक्षण 
म्हणजे सत्यािी उन्मेषशावलनी अवभव्यक्ती होय. हे कलाकाराला करणे शक्य होते, ते 
प्रकाशवित्रणमाध्यमातून. म्हणूनि म्हणतात की, कलात्मक माध्यमािे अांवतम ध्येय ठरते, ते माध्यमाच्या 
स्वाभाववक व आांवगक गुणाांवरूनि. 
 
‘रवण्टि ऑन द रफफ्थ अॅव्हेनय’ू (१८९३) 
 
रात्रीिी कृष्णच्छाया, हुांकार देणारा काळोख, िक्री वादळ आवण बफथ  पाांघरून रावहलेले मागथ अशा प्रवतकूल 
पवरस्स्र्तीवर मात करून स्टीगवलट्् ने वदलखुलास वित्रण केले, तेही ४ इांि × ५ इांि आकाराच्या ‘हातात’ 
धरण्याच्या कॅमेऱ्यािे दुवाडपण न मानता. जणू काय त्याच्या हाताला विन्तामणीि लागला होता! कारण 
नजरबांदी करणाऱ्या बफाच्या वादळात तीन तास खोळांबनू वदनाांक २२ फेिुवारी १८९३- ला त्याने ‘ववण्टर 
ऑन द वफफ्र् अॅव्हेन्य’ू हे प्रकाशवित्र घेतले. अवतीभोवती असलेल्या खुल्या-डोलत्या वातावरणािा सांस्कार 
त्यात आहे. सभोवतालच्या वातावरणाने वत्रवमतीिा काांिनमृग वनमाण केल्यामुळे पे्रक्षक आभासात्मक 
स्वप्नसृष्टीत वावरत राहतो. सटरफटर तपवशलाकडे दुलथक्ष केले, तरी कलाकृतीस कमीपणा येत नाही, 
कल्पनेपलीकडिी ववशालता येते, भव्यता येते, अशी स्टीगवलट्् िी श्रद्धा होती. आवण भव्यतादेखील 
अवभजात कलाकृतीिी श्रेष्ठ कसोटीि मावनली जाते ना? 
 
‘द टर्तमनल’ (१८९३) 
 
स्टीगवलट्् िे ‘द टर्ममनल’ हे प्रकाशवित्र पावहले की, तो प्रारांभी दृक प्रत्ययवादाला वबलगून रावहल्यािे स्पष्ट 
वदसते. पुढे २०–२५ वषांनी त्यािा कलाववषयक दृवष्टकोण बदलून तो वास्तववादी झाल्यािे वदसते. पुन्हा 
त्याने दृक प्रत्ययवादाकडे तोंड वळववले नाही. मात्र ह्या आववष्कारात सहृदयता उतरल्यामुळे प्रकाशविते्र 
अर्थपूणथ झाली आहेत, स्टीगवलट्् च्या व्यस्क्तत्वाने सतेज झाली आहेत. त्याांना दुसरी तोड नाही. त्याने 
घेतलेली आपल्या पत्नीिी – जॉर्मजया ओ’कीफिी – व्यस्क्तविते्र ह्या दृष्टीने लक्षणीय आहेत. आत्मप्रत्ययािे 
िाांदणे त्यात ववखुरलेले आहे. 
 
 
‘स्टीअिेज’ (१९०७) 
 
स्टीगवलट्् आवण वपकासो ह्याांनी आपापल्या कलाके्षत्राांतील जुन्या परांपरेच्या पीवठका साफ उद्जध्वस्त करून 
टावकल्या. ‘स्टीअरेज’ हे स्टीगवलट्् िे आवडते वित्र. ते ज्या वळेी प्रकावशत झाले, त्याि सुमारास वपकासो 
आपले त्या शतकािी वित्रशलैी बदलून टाकणारे युगप्रवतथक वित्र ‘दम्वाझेल द आस्व्हआ’ँ हे रांगवीत होता. 
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आपले ‘स्टीअरेज’ हे प्रकाशवित्र वपकासोलाही फार आवडले, हे सवांना साांगण्यात स्टीगवलट्् ला आनांद 
आवण अवभमान वाटत असावा. हेि वित्र त्याच्या पढुील भाग्योदयािे प्रसादविन्ह ठरले. ह्या वित्रानेि त्यािी 
शोहरत मोठी केली. स्वतःला वप्रय असलेल्या आवण प्रकाशवित्रणाला ललामभतू ठरलेल्या ह्या 
कलाकृतीववषयीिे त्यािे वविार कोणालाही उद बोधक वाटण्यासारखेि आहेत. तो वलवहतो, “युरोपच्या 
दौऱ्यावर असताना आगबोटीच्या वरच्या मजल्यावरून मजेने सहल कवरताना मी खाली पावहले, तो देशत्याग 
केलेले लोक घोळक्याने जमलेले वदसले. तेरे् ववववध आकाराांतील सौंदयथ तर वदसलेि, पण त्या आकाराांच्या 
खालून जीवनाववषयीिी माझी कल्पना वकलवकल्या नजरेने माझ्याकडे पाहत होती. मला ज्ञात झालेला 
जीवनािा अर्थ त्यातून ऐकू येत होता”. स्टीगवलट्् ने आपल्या जीवनािा आवण कलेिा वदेान्त आपल्या 
कलाकृतींमधून सोपा करून साांवगतला आहे. उभे आयुष्य प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या प्रवाहात डुांबत राहून, त्यात 
आपले मन ववसर्मजत करून, वबलोरी डोळ्याच्या नजरेत आपली नजर वमळवनू तो जीवनािा आस्वाद घेत 
रावहला; नायमय जीवनािा आववष्कार त्याने नायपूणथ कलाकृतींमधून केला. असा कावबल कलाकर कोणी 
जाहला नाही. प्रकाशवित्रणकलेच्या के्षत्रात स्टीगवलट्् हा कायमिा अवभमानचबदू म्हणून स्स्र्र रावहला 
आहे. 
 
उत्तर आयुष्यात स्टीगवलट्् म्हणत असे, “विरपवरवित वस्तूांमध्ये कलासौंदयािे सुवणथकण शोधणे हा माझ्या 
मनािा ध्यास झाला आहे. हा वशवसुांदरािा आढळ गोळा करण्याकवरता घरािा दारवांटा ओलाांडून फार दूर 
जाव े लागत नाही. बारकाईने छडा लावला, तर १००–२०० फुटाांच्या हाकभराच्या आवारातही अव्यक्त 
सौंदयािी खाण सापडते”. 
 
स्टीगरलट्झ् च्या पालवी गेलेल्या प्रकाशरचत्रकािाचंा 
हा अपूवभ मदानी फड 
 
आपल्या कतथबगारीने अिूक मागथदशथन करून स्टीगवलट्् ने प्रकाशवित्रकाराांिा एक फड तयार केला. 
पाउल स्रँड, एडवडथ स्टाइशने, एडवडथ वसे्ट्न हे आपल्या मायेतील खास सुवशष्य त्याने नावारूपास आवणले. 
त्यािी सलाबत सामान्य नव्हती. गुरूच्या तत्त्वज्ञानावर ह्या सवांिा फार वव्ास. त्याांच्यात स्टीगवलट्् च्या 
कतृथत्वाववषयी एकवाक्यता होती. त्याांनी स्टीगवलट्् च्या कलातत्त्वाांिी सांर्ा घेऊन त्याच्याि तांत्रािा 
मनोभाव ेआदर केला. पूवथग्रहाांना धक्का देणारे प्रकाशवित्रण केले, आवण आधुवनक प्रकाशवित्राांिे तजेलदार 
काांती असलेले आरसपानी तोरण उभावरले; पण जरीपटक्यािा मान स्टीगवलट्् िा होता. 
 
कनभल एडवडभ स्टाइशेन (१८७९–१९७३) 
 
प्रकाशवित्रणकलेला आपले जीवन अपथण करून प्रकाशवित्रकारािे जीवन हौसेने जगत असताना 
कलाकृतींमधून हृदयािा वजव्हाळा उत्पन्न केला, आवण रात्रांवदवस झगडून प्रकाशवित्रणाला कलेच्या मांवदरात 
योग्य ती मरातबी आवण सुप्रवतष्ठा प्राप्त करून देण्यािे ववसांबनू रावहलेले कायथ स्टाइशनेने पूणथ केले. 
प्रकाशवित्रणकलेिा लौवकक अपार ववस्तृत केला. एडवडथ स्टाइशनेने ह्या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी केल्या. 
 
वित्रकला आवण प्रकाशवित्रण ह्या दोन कलामाध्यमाांच्या प्रकृवतधमात अांतर आहे. त्याांिे हेतू अगदी वभन्न 
आहेत. त्याांच्या रूपगांधाांत सुतराम साम्य नाही. हे माध्यमािे वैवशष्य वहलने वसद्ध करून दाखववले होते. 
आवण त्या वसद्धाांताववषयी बकवा न कवरता स्टाइशनेने प्रकाशवित्रणातील कलागुणाांिी खरी बेरीज करूनि 
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आजन्म हसत-खेळत वित्रण केले. त्याववषयी तो वलवहतो, “वित्रववषयाने अर्वा कलावस्तूने वनमाण 
केलेल्या भावना जशा कलाकाराच्या मनात मोहरतात, तशाि त्या कलाकृतीत मोहरल्या पावहजेत,– मग तो 
वसांतािा बहार असो, वा वषाऋतूच्या अश्रूांिी बरसात असो. पाखराांच्या दुवनयेत अर्वा कलाकाराांच्या 
दुवनयेत ना खेद, ना खांत! ह्याांिे दशथन कलाकृतीत घडते, ते मात्र कलाकाराच्या दृवष्टकोणातून, कलावस्तूांच्या 
ववरिनेतून. वस्तुजाताच्या अस्स्तत्वािा साक्षात्कार घडतो, तो वणथच्छटाांच्या अन्योन्यसांबांधाांतून, आवण 
त्याच्या पृष्ठभागाच्या ववणाईतून. ह्या भावना खुलवनू आववष्कारातून सुढाळ करण्याकवरता तांत्रववद्या 
कनवटीला लावली पावहजे. माध्यम राबववताना तीतील वैवशष्यपूणथ गुणाांिी कदर कलाकाराला करावी 
लागते”. हे सारेि स्टाइशनेने मनोभाव ेवजव्हाळ्याने केले. 
 
अशी ही भाग्यशाली घटना 
 
पुांडरीकवप्रयेच्या प्रणयस्मरणीप्रमाणे लोभस वाटणारी प्रकाशवित्राांिी मुक्तामाला स्टाइशनेने 
वित्रकलाप्रदशथनात दाखल केली. पण वित्रकाराांच्या मनातील कैकेयी जागृत झाली. वित्रकाराांनी वळेोवळेी 
प्रकाशवित्राांना कलाप्रदशथनाांत प्रवशे देऊन मनािी तालेवारी प्रदर्मशत करण्यािा प्रयत्न केला हे खरे; तरी ह्या 
सत्प्रवृत्तीने फार काळ तग धवरला नाही. ती अल्पकाळात गारद झाली, हेही खरे आहे. दृष्ट लागावी अशा 
स्टाइशनेच्या कलाकृतींवर वित्रकाराांिी अशुभ नजर अखेर पडलीि; आवण स्टाइशनेच्या ह्या कलाकृती 
प्रदशथनाच्या कुां पणाबाहेर ठेवण्यात आल्या. कलेच्या दृष्टीने त्या कमी दज्याच्या होत्या म्हणून नव्हे, तर इतक्या 
उच्च प्रतीिी भारदस्त प्रकाशविते्र मोठ्या सांख्येने पुढे प्रदशथनाांत दाखल होऊ नयेत, म्हणून वहय्या करून 
त्याांना प्रवशे नाकारण्यात आला! अशी बरीवाईट प्रकरणे घडत गेली. पण ही घटना मात्र 
प्रकाशवित्रणकलेच्या दृष्टीने केवढी भाग्यािी ठरली! जगाला एक भाग्यशाली प्रकाशवित्रकार लाभला. नवा 
तारा प्रकाशवित्रणाच्या वक्षवतजावर आला– 
 
– पण त्याला तेज शुक्राचे होते. 
 
१८८८-मधील गोष्ट. एडवडथ स्टाइशनेिे महाववद्यालयीन वशक्षण िालू असताना ववद्यालयातील 
कलावशक्षकाने त्याच्या आलेखन-िातुयािी वाहवा केली. ती कानाांवर आल्यामुळे आपला मुलगा आता 
कलावांत होईल, असा आशातांतू त्याच्या आईच्या मनात वनमाण झाला. १८९८-मध्ये तो दगडावरील कोरीव 
काम करीत असताना त्याला एका अवभकल्पाबद्दल बक्षीसही वमळाले. आईिी आशा दुणावली. १८९९-मध्ये 
वफलाडेस्ल्फया येर्ील प्रदशथनातील स्टाइशनेच्या कलाकृतींमधून एक नवीन तारा उदयास येत असल्यािी 
वदी रवसक पे्रक्षकाांना प्रर्मि लागली. मुलािे पाय पाळण्यात वदसू लागतात, ह्याि अर्ाने स्टाइशनेच्या 
कलाकृतींमधून ह्या नव्या माध्यमािी हालिाल नव्या दृवष्टकोणातून होत असल्यािे ददी पे्रक्षकाांच्या नजरेस 
आले. पुढील वषाति त्याला प्रकाशवित्रकार क्लॅरेन्स व्हाइट ह्यािे प्रोत्साहक पत्र आले, आवण आल्रेड 
स्टीगवलट्् िा व त्यािा पवरिय झाला. त्यािे रूपाांतर स्नेहात झाले. १९०२-मध्ये एकया स्टाइशनेच्या 
वित्राांिे आवण प्रकाशवित्राांिे एक खास प्रदशथन ‘मेझाँ देझार्मतस्त’ येरे् भरले होते. त्यातील कलाकृतींिे मोवरस 
मेटवलिंक ह्याने केलेले पुनर्मनरीक्षण ‘कॅमेरा वकथ ’मध्ये खास पुरवणी म्हणून स्टीगवलट्् ने छावपले आहे. 
स्टाइशनेच्या कलाकृतींिी आवण ह्या नव्या माध्यमाच्या कतृथत्वािी मीमाांसा त्याने मोठ्या आस्रे्ने आवण 
तारखी-पारखीने केली आहे. माध्यमािे बळ त्याने वबवलकरी कायाने जोखले होते, आवण म्हणूनि तो 
प्रकाशवित्रणाला न्याय करू शकला. माध्यमाच्या वा कलाकाराच्या व्यस्क्तवैवित्र्यामुळे म्हणा, आशयात व 
आववष्कारात वगेळेपणा येतो, ही कल्पना आपण आत्मसात केली पावहजे. 
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प्रशक्स्त–बखि 
नवी रदशा : नवा दृरिकोण 
 
“आज अधथशतकाच्या वर काळ लोटला आहे. ‘मीं वाांिूवन काांहीं, आणीक गोमटें नाहीं,’ असा हा 
आत्मस्तुवतवप्रय प्रकाशवित्रकाराांिा वगथ ह्या नव्या माध्यमातील सुप्त प्रवृत्तींिा वापर न कवरता काहीशा स्वार्ी 
अडाणीपणामुळे अद्यावप दूर उभा आहे. हे सत्य. खडका-खबदाडाांतून दूरवर खोल प्रवशे करून, अज्ञात 
सामथ्यावर मात करण्यािा एक नवा मागथ प्रकाशवकरणाांनी आपल्या वविाराला आता उपलब्ध करून वदला 
आहे. आपल्या आवाांक्यािी आवण मानवी डोळ्याच्या सामथ्यािी तबाि पार बदलून टावकली आहे. 
वडीलकीिे नाते असलेल्या कोणत्याही अन्य कलामाध्यमातून सत्य, वशव आवण सुांदर ह्याांच्या आववष्कारातून 
जे साांगता आले नाही, ते सवथ ह्या नव्या माध्यमातून प्रकट करणे ही गोष्ट आता कलाकाराच्या आवाांक्यात 
आली आहे. ही मीपणािी आग आता ववझेल ना?” मीपणा वनमूथळ केला पावहजे. पण ही गवोक्ती जर 
आत्मप्रत्ययातून जन्मास आली असेल, तर ती सार्थि मानावी लागेल. मोवरस मेटवलिं क ह्यािे वरील वविार 
म्हणजे एक ‘प्रशस्स्त-बखर’ आहे, आवण तीतील वाणी वनःशषे खरी ठरली आहे. म्हणून पुन्हा एकदा तेि 
वविार वगेळ्या शब्दाांत आवृत्त कवरतो. आजपयिंत वववकेािा अवतरेक आवण काहीशी आत्मघातकी प्रवृत्ती 
ह्याांमुळे कलाकारािी दृष्टी आकुां वित रावहली होती. आज बेधडकपणे नाही, पण भीतभीत का होईना, नवा 
दृवष्टकोण िौफेर फैलावत असून कलाकारािी पावले नव्या वदशनेे पडत आहेत. त्याांना वगेळे वळण लागनू 
अर्थपूणथ हालिाल होण्यािी आशा स्पष्ट वदसत आहे. मानवािे आवण वस्तुजातािे अिकू आवण जलद वित्रण 
करण्यािे सामथ्यथ सूयथनारायणाने प्रकट केले आहे. त्यामुळे आपले वविार आवण भावना ह्याांना साांदीफटींतून 
खोल प्रवशे वमळणे अगदी सुलभ होऊन कलाकार त्यािा पुरेपूर फायदा उठवीत आहे. 
 
‘फोटो सेशन’ने आयोवजत केलेल्या ‘अमेवरकन वपक्टोवरअल फोटोगॅ्रफी’ ह्या प्रदशथनात स्टाइशनेिी िौदा 
प्रकाशविते्र होती. त्या सांदभात वदनाांक १२ मािथ १९०२-च्या ‘सन’च्या अांकात पुढील मजकूर आहे. 
“स्टाइशनेिी व्यस्क्तविते्र म्हणजे ह्या प्रदशथनातील सवोत्कृष्ट कलाकृती”, असे वणथन करून जेम्स हुनेकर 
ह्याने पुढे वलवहले आहे, “स्टाइशनेच्या व्यस्क्तवित्राांिी उांिी विनारवृक्षाांसारखी अस्मानात गेली आहे. इतकी 
उांिी आजपयिंत कोणत्याही व्यस्क्तवित्राने गाठली नाही.” 
 
विनारवृक्षाांिी उांिी गाठलेली स्टाइशनेिी पढुील व्यस्क्तविते्र अवश्य पहा : ‘पॉल रॉवबसन ॲज एम्परर 
जोन्स’, ‘स्टीगवलट््’, ‘क्लेरेन्स व्हाइट’, ‘सेल्फ पोरटे’, ‘िाली िॅपवलन’ इत्यादी कलाकृतींमधील व्यक्ती 
तर तुमच्याशी वहतगुज कवरतीलि, पण स्टाइशनेच्या कलातांत्राववषयी मनमोकळी बातिीतही कवरतील व 
तुमच्या मनािा सांपूणथ कब्जा घेतील. 
‘पूल’ वा ‘पाँड’ वा पल्वल 
 
वशकॅगो येरे् भरलेल्या ‘फोटोगॅ्रवफक सलाँ’च्या प्रदशथनािा परीक्षक असताना स्टीगवलट्् िे लक्ष्य 
स्टाइशनेच्या एका वित्राने वधूेन घेतले. स्टीगगवलट्् ने स्टाइशनेिी अनेक विते्र ववकत घेतली. त्याांतील 
‘पूल’ ह्या वित्रािा पुढे स्टीगवलट्् ने अवतशय गौरव केला. १९०१-मध्ये ‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ने 
स्टाइशनेच्या वित्राांिे प्रदशथन भरववले. स्टाइशने हा आांतरराष्रीय कीतीिा प्रकाशवित्रकार, म्हणून आता 
त्यािी कीती गजूथ लागली. त्याच्या नावािी ज्योत्स्ना सवथत्र पसरली. 
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म्यरूझयम ऑफ मॉडनभ आटभ (१९३९) 
 
प्रकाशवित्रणाला कलेिा दजा प्राप्त करून देण्याकवरता झगडणारी ‘म्यूवझयम ऑफ मॉडनथ आटथ’ ही पवहली 
सांस्र्ा. ह्या सांस्रे्च्या प्रकाशवित्रणवीवर्केिा एडवडथ स्टाइशने हा पांधरा वष ेअवभरक्षक होता. प्रकाशवित्राांच्या 
प्रदशथनाांिी एक भव्य परांपरा उभी करून त्याने एक महान कामवगरी केली. सांस्रे्च्या कायमच्या सांग्रहातून 
जुन्या ऐवतहावसक कलाकृतींिे प्रदशथन भरववले. वहल, ॲडॅम्सन व कॅमेरॉन ह्याांच्या कलाकृती, की ज्याांत 
अवभजाततेिा नूर होता, त्या त्याने प्रकाशात आवणल्या. 
 
वशल्पकार ओग्यसू्त रोदँ ह्यािी व्यस्क्तविते्र आवण त्याच्या वशल्पाकृती ह्याांिे वित्रण स्टाइशनेने अद भतुरम्य 
शलैीने केले. पण त्याने घेतलेल्या व्यस्क्तवित्राांच्या सांदभात आणखी एक गोष्ट मुद्दाम साांगण्यासारखी आहे. 
कालो बाकाफ लोर ह्या वित्रकाराकवरता १९०३-मध्ये स्टाइशनेने घेतलेले जे. वपएर पाँ मोगने ह्यािे 
प्रकाशवित्र हे एक सवोत्कृष्ट व्यस्क्तवित्र आहे. ही खाशी कलाकृती कलासांग्रहालयात आपल्या स्वतःच्या 
तेजाने झळकत आहे, आवण त्याच्या ह्या व्यस्क्तवित्रावरून वित्रकाराने तयार केलेले रांगीत व्यस्क्तवित्र 
अडगळीत जाऊन पडले आहे! आपण स्टाइशनेला ओळखतो, ते नेकजात प्रकाशवित्रकार म्हणून. हेि वबरुद 
तो आयुष्यभर अवभमानाने वमरवीत रावहला. 
 
अनुभवाची बलवत्ता 
 
प्रत्यक्ष प्रवक्रया करीत असताना आलेला अनुभव हेि प्रकाशवित्रकारािे खरे बळ आहे. जे. पी. मोगेनिे 
व्यस्क्तवित्र घेताना स्टाइशनेला हाि अनुभव आला. त्याच्या कॅमेऱ्यापढेु मोगेन व्यस्क्तवित्रणाकवरता अगदी 
वनर्मवकार िेहेरा करून बसला. तोंडावरील सुरकुती मोडत नव्हती. जणू काय तो फेडोर एन्के ह्या 
वित्रकारापढेु आपले तैलवित्र काढून घेण्याकवरता बसला होता. ह्याि वळेी स्टाइशनेला एका नव्या तांत्रािा 
उलगडा झाला. व्यस्क्तवित्रणशास्त्रातील एक महत्त्वािा धडा त्याने वगरववला. प्रकाशवित्र काढून घेणाऱ्या 
व्यक्तीने वबलोरी डोळ्यािी नजर िुकवनू नकळत आपली नजर वबलोरी डोळ्याला वभडववली पावहजे. 
साऱ्याांनाि हे जमत नाही. त्याांिे डोळे ववस्फारले जाऊन त्याांत वबलोरी डोळ्याच्या अस्स्तत्वािी साक्ष 
सातत्याने स्पष्ट पटते. िेहरा भावववरवहत होऊन त्यावर वफकटपणा पसरतो, आवण व्यस्क्तत्वािा सारा 
झोकनोक लयास जातो. पण व्यस्क्तवित्र तर भावपूणथ असाव ेलागते. िेहऱ्याच्या आराखड्ाशी कलाकाराला 
कतथव्य नसते. त्याला कलाकृतीत इमान राखावयािे असते, ते व्यस्क्तत्वाशी. व्यस्क्तवित्र म्हणजे ओळखपत्र 
नव्हे, ही गोष्ट प्रकाशवित्रकाराने जावणली, म्हणजे व्यस्क्तत्व जागृत कराव ेलागते. त्याकवरता व्यक्तीला 
वडविाव ेलागते. वतला र्ोडासा राग आणावा लागतो. त्याच्या आवडत्या ववषयाला वािा फोडली, म्हणजे 
त्या व्यक्तीिा योग्य तो प्रवतसाद कलाकाराला वमळतो, आवण व्यस्क्तत्वािे सारे वैभव, कौशल्यािी नवलाई 
कलाकृतीत खुलून वदसते. 
 
प्रकाशरचत्रकाि व मानसशास्त्र 
 
एडवडथ स्टाइशनेने नेमके हेि केले. िाली िपॅवलनिे व्यस्क्तवित्र घेताना स्टाइशने र्ोडा अडखळल्यासारखा 
वदसताि िालोने त्याला साांवगतले की, ‘मी कामात गुांतलेला असतो, त्याि वळेी मी माझ्यासारखा वदसतो.’ 
नेपोवलयन बादशहा आपल्या भावाबरोबर, आईबरोबर, आपल्या पत्नीबरोबर सांभाषणात गुांतला, की त्यािे 
व्यस्क्तत्व वजवांत होई. त्याच्या व्यस्क्तत्वािे खरे मनोहावरत्व प्रकट होई, ते त्याि वळेी. म्हणूनि असे म्हटले 
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जाते की, कलाकाराच्या मनोववकासािे सजथक वित्र रेखाटणे कलाकाराला प्रत्यक्ष जीवन जगण्यापेक्षा 
अवघड वाटत असाव.े 
 
यशस्वी धांदा करणाऱ्यास जसे जमाखिथ ठेवण्यािे शास्त्र अवगत असाव ेलागते, तद्वत प्रकाशवित्रकाराला 
मानसशास्त्रािा अभ्यास आवश्यक ठरतो. अांतःकरणाऱ्या सूक्ष्म तारा छेडल्या, तरि भावनात्मक आनांद 
िेहऱ्यावर िढतो. मोगेनच्या व्यस्क्तवित्रानांतर अवघ्या एक तासाऱ्या आति त्याने घेतलेले एवलनोर डुसे वहिे 
व्यस्क्तवित्र पावहलेत, तर परस्परवभन्न प्रवृत्ती असलेल्या व्यक्तींच्या ह्या दोन कलाकृतींमधील आववष्कारतांत्र 
कसे वभन्न आहे. हे सहज ध्यानात येईल. 
 
लष्किी इतमाम : काचंनवृिी 
 
पवहल्या महायुद्धात स्टाइशनेला लष्करातील कनथल हा वकताब वमळाला. दुसऱ्या महायुद्धात तो नौदलािा 
कप्तान बनला. दुसऱ्या ‘बटॅल ऑफ द मानथ’च्या वळेी ववहांगदृश्ये घेणाऱ्या सैन्यातील पर्कािा ताांवत्रक 
सल्लागार म्हणनू त्यािी नेमणूक झाली होती. आवण अखेरीस ‘म्यूवझयम ऑफ आटथ’मधील 
प्रकाशवित्रणवीवर्केिा तो प्रमुख बनला. वरील लष्करी इतमाम सोडला, तरी त्याच्या यशाच्या भरजरी 
मांवदलात अनेक मानािे तुरे खोिले गेले. १९५७-मध्ये ववस्कॉस्न्सन नामक वव्ववद्यालयाने त्याच्या 
लवलतकलेमधील नैपुण्याबद्दल त्याला ‘डॉक्टरेट’ हा बहुमान वदला. १९६३-मध्ये जॉन केनेडी ह्याांनी त्याच्या 
कायािा सन्मान करून त्याला अमेवरकेच्या अध्यक्षािे ‘स्वातांत्र्य-पदक’ वदले. मोत्याांिा पाऊस पडावा, तशी 
मानमरातबािी अखांड बरसात होत रावहली. भाग्यही वडेे असते. असे हेवा करण्यासारखे श्रीमांती वैभव 
स्वतःच्या हयातीत वकती र्ोड्ा कलाकाराांच्या वायास येत असेल! 
 
काळाचा हात–दैवाचा वाटा 
 
कलाकृतींच्या वनर्ममतीमागे काळािा हात असतो आवण घटनेत दैवािा वाटा असतो, हे आणखी एक सत्य 
उलगडले. पवहल्या महायुद्धाने त्याच्या कलाकृतींिी रूपरेषा सांपूणथपणे पालटली. सैन्यात असतानाि त्याला 
प्रकाशवित्रणातील नवी दृष्टी प्राप्त झाली. जुनी कलातत्त्व े आवण जुने तांत्र दूर सारून त्याने नवा मागथ 
िोखाळला. तो ववशुद्ध वित्रणशलैीिा परमभक्त बनला. डोंगरावरून घळीत उडी घेणारे शुभ्र शले्यािे झोत 
फडफडत खाली येतात आवण दरवषी वगेळे वळण घेतात, तशीि वित्रणशलैी वगेळे वळण घेते. 
प्रकाशवित्रणकला ही कला नाही, असा दावा उपस्स्र्त करून ‘लां डन सलाँ’िा समीक्षक काटथर ह्याने १९०५-
मध्ये स्वतःि वनकाल जाहीर केला की, ‘ते प्रकाशवित्र एडवडथ स्टाइशनेिे असेल, तर हा दावा वटकणार 
नाही!’ एडवडथ स्टाइशनेिी दृक्प्रत्ययवादी प्रकाशविते्र ‘गम’ आवण ‘प्लॅवटनम’ कागदावर तयार केलेली 
पावहली, की त्याला श्रेष्ठ प्रकाशवित्रकार म्हणाव ेकी वित्रकार म्हणाव,े ह्यािा तकथ ि कवरता येणार नाही. पण 
त्यािी ही कलादृष्टी पुढे आमूलाग्र बदलली. ह्याववषयी अनुमान बाांधताि येणार नाही. चििेच्या पानाांिी 
पत्रावळ लावण्याइतके ते कठीण आहे. 
 
सौंदयाचा अखबािनवीस 
 
आयुष्यचसधूिे जल आटून जाईपयिंत स्टाइशनेने वबलोरी डोळ्यातून जग पावहले. जे प्रकाशवित्रकार त्यािे 
परमार्ाने वशष्य होते, व ज्याांना कलेववषयी केवळ तोंडदेखला अवभमान नव्हता, त्याांिा तो आजन्म वमत्र 
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रावहला. जीवनात जे खरोखर आहे असे ऐनवजनशी कडव ेसत्य,–की जे कलाववलासातून प्रतीत होण्यास 
राजी झाले, त्यािीि िाड बाळगून एडवडथ स्टाइशने सौंदयािा अखबारनवीस बनला. त्याला प्रतीत झालेल्या 
अर्थपूणथ जीवनािा तपशील त्याने आत्मिवरत्रात वटपून ठेववला आहे. त्यातील कोणतेही पान उघडा, तुमच्या 
मनाला स्फूती वमळेल, असे काहीतरी त्यात हमखास सापडेल. 
 
स्टाइशनेने अनेक प्रयोग केले, आवण त्याांत यशस्वी झाल्यामुळे त्याच्या महत्त्वाकाांके्षला एै्यथ प्राप्त झाले. 
नवीन-नवीन उपक्रम करण्यािा त्याला छांद लागून रावहला होता. अशा प्रयोगाांतून आपले व्यस्क्तगत 
आववष्कारतांत्र व्यापक आवण ववस्तृत करण्याच्या बाबतीत स्टाइशनेिी तोड करणारे प्रकाशवित्रकार र्ोडेि 
सापडतील. त्याच्या प्रयोगाांतून नुसती कल्पनेिी वावटळ नाही. त्याांतील वविार नुसते नवीन पाखांड वनमाण 
करणारे नाहीत, तर ते मनोज्ञही आहेत. त्यािी कोणतीही कलाकृती पहा. ती तुमच्या मनाला आल्हाद देईल. 
मूळ कल्पनेतील खेळकरपणा न गमावता कलाकृतीत मनोज्ञ वविार अवधक मनोहर करून योग्य स्वरूपाति 
माांवडलेले वदसतील. 
 
‘रवततोि यगूो’ व ‘द कथकि’ (१९०२) 
 
एकाि व्यस्तप्रवतमेवर ताांवत्रक अडिणींमुळे घेता येणे शक्य नव्हते, म्हणून स्टाइशनेने स्वतः वशल्पकार रोदँ 
ह्यािे ‘ववक्तोर यूगो’ व ‘द वर्कर’ ह्या त्याच्या दोन वशल्पाकृतींसह साांधेजोड करून एक अजोड प्रकाशवित्र 
तयार केले. ओग्यूस्त रोदँ हा वप्रय झालेल्या ह्या कलाकृतीिी मुक्तकां ठाने स्तुती करी, आवण मोठ्या 
अवभमानाने सवांना ते दाखवी. कलाकृती पाहून त्यािी िवरत्रकत्री ज्युवडर् क्लॅडेल उद गारली, “परमे्र 
आवण राक्षस ह्या दोघाांच्यामध्ये प्रत्यक्ष रोदँ!” ह्यावर “होय, बरोबर.” इतकेि रोदँ ह्यािे उत्तर आले, आवण 
त्यािा अत्यानांद त्याच्या हास्यात उतरला. 
 
एडवडथ स्डाइशने आवण ओग्युस्त रोदँ हे दोघे कलापे्रमी एकमेकाांच्या स्नेहात आले, वमत्र बनले. स्टाइशनेिा 
ववशषे हा की, त्याने ओग्यूस्त रोदँच्या वकत्येक कववकल्पना प्रकाशवित्रणमाध्यमातून उतरववण्यािा प्रयत्न 
केला. िांद्रप्रकाशातील मृदू आवण मोहक सौंदयािा कलाकाराला नेहमीि मोह पडतो. ह्या गूढरम्य 
िांद्रप्रकाशात छायाप्रकाशािा लपांडाव सुरू झाला, म्हणजे ह्या गूढ नीरवतेमधील सौंदयात अवधकि भर 
पडते. ह्याि प्रकाशािी आसक्ती स्टाइशनेच्या मनात ओग्यूस्त रोदँच्या सहवासाने वनमाण झाली असली 
पावहजे. सूयथप्रकाशातील झगमगाटाने कलाकृती चकवित गढूळल्यासारखी होते, व छायाप्रकाशातील वैषम्य 
अवधक जाणवते. म्हणनू िांद्राच्या मुलायम प्रकाशात स्टाइशनेने प्रकाशवित्रण केले. पांधरा वमवनटे ते एक तास 
ह्या दरम्यान आववष्करण असलेल्या अनेक व्यस्तप्रवतमा घेतल्या, आवण वशल्पकाराच्या मनातील 
बालझाकववषयीिी कल्पना त्यात साकार केल्याबद्दल वशल्पकारािी वशफारसही वमळववली. स्टीगवलट्् ला 
तर ही प्रकाशविते्र इतकी आवडली की, त्याने त्याच्या प्रती ववकत घेऊन ‘मेरोपॉवलट्न’ कलासांग्रहालयाला 
त्या नजर केल्या. ह्यापेक्षा अवधक सन्मान तो कोणता? फुले, फळे, वनस्पती व कृवमकीटक ह्याांिी प्रकाशविते्र 
घेण्यािा त्याने स्वतःला एक छांद लावनू घेतला. एखादे सफरिांद चकवा एखादे काटेरी फळ ह्याच्या 
सभोवताली सूयथप्रकाश मांद करण्याकवरता घट्ट ववणकरीच्या घोंगडीिा तांबू उभारून त्यािे प्रकाशवित्र तो 
घेई. वबलोरी डोळ्याच्या पवरवषेािा व्यास अर्वा डोळ्यािे मांडल अवतशय लहान–म्हणजे ताांवत्रक भाषेत 
‘एफ् १२८’–ठेवनू स्टाइशने आववष्करण साधीत असे. हा आववष्करणकाळ फार दीघथ मुदतीिा असे. दोन 
तासाांपासून छत्तीस तासाांिा, – म्हणजे दोन वदवस आवण एक रात्र! 
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फळाफुलाांच्या प्रवतमा प्रमाणाबाहेर मोठ्या करून स्टाइशनेने त्याांतून अप्रवतरूप कलाकृती वनमाण केल्या. 
त्याि वळेी कलावस्तूिे आकारमान आवण घडण, बाांधा आवण तोल, वीण आवण ओवण ह्याांिी प्रत्यक्ष कल्पना 
कलाकृतीत त्याला एकाि वळेी प्रर्म आली. फुलाांच्या पोटातील नाजूक परमाणू लाांबनू एक वदसतात. परांतु 
वबलोरी डोळ्यािा सूक्ष्मदशथक चभगाप्रमाणे उपयोग करून त्याांतील एखाद्याि कणीदार परमाणतूील छपलेले 
सौंदयथ स्टाइशने आपल्या पुढे माांडतो. ह्यात त्या पुांजातील नाजूक सौंदयथ त्याच्याि अांगी राहत नाही, ते उठून 
स्वतांत्रपणे वदसते. हेि त्याच्या कलाकृतींिे वैवशष्य आहे, आवण ते अपूवथ आहे. त्याच्या ह्या कलाकृती पाहून 
एक वनस्पवतशास्त्रज्ञ उद गारला की, “वनसगाच्या पोटात काय दडलेले असेल, ते परमे्रालादेखील 
साांगता येणार नाही, पण प्रकाशवित्रणातून ते स्पष्ट करून दाखववणे मानवास शक्य झाले आहे.” वव्ातील 
अपूणथत्व मानवानेि पूणथ केले आहे. 
 
सुवणभमध्य 
 
वनरवनराळ्या लाांबी-रुां दीच्या आकाराांतील प्रमाणसौष्ठव शोधून काढण्यािा त्याने कसून प्रयत्न केला. 
शांखाच्या कविावरील नागमोडी वळसे आवण शांखािा आकार ह्याांिी वाढ ह्याांत असलेल्या प्रमाणसौंदयािे 
त्याला गय् टऽप्रमाणेि वडे होते. वलओनादोप्रमाणे स्टाइशनेने भवूमतीच्या ववववध आकाराांतील 
प्रमाणबद्धतेवरून सुवणथमध्यािा दस्तुर शोधण्यािा जारीने प्रयत्न केला. ह्या सवथ शोधाांिा पडताळा आवण 
त्याांतील सत्यािे पृर्क्करण ‘टू कव्हथज् ऑफ लाइफ्’ ह्या ग्रांर्ात स्टाइशनेला वमळाले. सारे ठोकताळे त्याने 
शोवधत करून घेतले. 
 
वेडेपणाचा दस्तिोखा 
 
वलवलयन वगश वहच्या वडे्ा ऑवफवलयाच्या वषेातील वित्रात वतच्या डोळ्याांतील सारे भाव नष्ट व्हावते, आवण 
डोळे ववरामविन्हाांप्रमाणे अर्वा मेंढराच्या डोळ्याांप्रमाणे वनस्तेज वदसावते, म्हणून आपल्या डोळ्याांला गोिर 
नसलेल्या व वणथपटाच्या पलीकडे असलेल्या अवतलाल रांगािाि (इन्रा-रेड) केवळ सांस्कार होईल, अशी 
काि वापरून स्टाइशनेने घेतलेले प्रकाशवित्र म्हणजे ‘मूर्मतमांत वडेेपणािा साक्षात दस्तरोखा’ि आहे. 
स्टाइशनेला आपल्या श्रमाांिी चकमत कळली होती. स्वतःिा देह वनष्प्राण होईपयिंत तो असाि प्रयोग करीत 
नव्या सौंदयािा वधे घेत रावहला. स्टाइशनेच्या कलाकृतींमधील सौंदयथ शोधण्यािी जबाबदारी आपली आहे. 
स्टाइशनेला वशष्यपरांपरा असेलही, त्याला तुल्यबळ असे कलाकारही असतील, पण मेयोल, रॉवबन्सन आवण 
रायलेण्डर ह्याांनी प्रकाशवित्रणाला कलेिी प्रवतष्ठा वमळवनू देण्याकवरता सुरू केलेली मोहीम स्टाइशनेने 
यशस्वी केली, व प्रकाशवित्रणाला वजवांत अर्थ प्राप्त करून वदला. प्रकाशवित्रण ही कला आहे, ही गोष्ट 
वज्रलेप केली. 
 
एडवडभ वेस्ट्झन् (१८८६–१९५८) 
 
एकोवणसाव्या शतकातील कलाकृतींमधून कामुकतेच्या ववषयलालसेने रै्मान घालून सवथ कलाके्षत्राांत 
आपला अवधकार गाजववला असला, तरी स्टाइशनेने छायाप्रकाशातून अश्लील वाङ मय वलवहले नाही. 
वित्रकाराांनी घेतलेल्या सवथ के्षत्राांत वशरण्यािी सुपारी घेतलेल्या प्रकाशवित्रकाराांनी वनसगथवित्रणके्षत्रावर 
प्रर्म जोरदार हल्ला केला, आवण सृष्टीिा ग्रांर् त्याांनी छायाप्रकाशाच्या भाषेत लावनू ही वलपी सुबोध केली. 
पण वववस्त्र स्त्रीपुरुषाांच्या शरीरािे वित्रण करून ही ववषयलालसा त्याांनी आववष्कृत केली नाही. ह्या के्षत्रात 
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कलाकाराांनी र्ोडा िािपडत हल्ला करून ववजय वमळववण्यािा प्रयत्न केला खरा, पण ववजय वहशबेीि 
वमळाला. ह्या वास्तववनष्ठ माध्यमातून, बनाडथ शॉने म्हटल्याप्रमाणे, कलाकाराांनी वनमाण केलेल्या कलाकृती 
चनद्य वाटल्या, ववरूप वदसल्या आवण हास्यास्पद ठरल्या. घुसमटून, गुदमरून गेल्या. 
 
प्रकाशवित्रणातून ही कामवासनेिी गहन-गडद छाया आजच्या युगात झुळझुळीत झालेली वदसेल. वित्रकार 
इमोजेन ह्याच्या प्रकाशवित्राांतून ही ववषयभावना रुग्ण होत िालल्यािे वदसून कलाकार शारीवरक ठेवणीतून 
वनमाण झालेल्या आकारसौंदयावर पे्रम कवरताना आढळेल. एडवडथ वसे्ट् न च्या ‘काळ्या वमरी’च्या 
प्रकाशवित्रणातून चकवा ‘भाजीपाल्याच्या वित्रणा’तून ह्याि रसािा आववष्कार वदसेल. 
 
एडवडथ वसे्ट्न हा झाडे आवण कां दमुळे ह्याांवर पे्रम करणारा कलाकार. त्याांतील सारे सौंदयथ त्याच्या 
कलाकृतींमधून आपणाांस उक्तेि लुटावयास वमळते. तुम्हाांला वजवांत आवण िालते-बोलते काव्य जर कोठे 
प्रत्यक्ष पहावयािे असेल, तर एडवडथ वसे्ट्न िी प्रकाशविते्र पहा. ‘हाव्हड कॅबजे’, ‘न्यूड ऑन द बीि’, ‘स्वीट 
पेपर’, ‘डन््’, ‘गल्फ ऑइल’, ‘रॉक इरोजन’, ‘ििथ डोअर’, ‘फील्ड ऑफ लेयूस’ ह्या त्याच्या 
कलाकृतींमधून कलावस्तूांिी वीण स्पष्ट वदसते. काष्ठरेखा उमटतात. पृष्ठभागािे भौवतक गुणववशषे मोठ्या 
कौशल्याने प्रकट होतात. जे खडबडीत आहे, ते खडबडीत वदसते. जे पीळदार वळणािे असेल, ते पीळदार 
वदसेल. जे मुलायम असेल, ते मुलायम वदसेल. दगड दगडासारखा कठीण वाटेल, हाडामासात जीव असेल, 
तर त्यात वजवांतपणा वाटेल, व वित्रण रेखीव आवण ठाकवठकीिे वदसेल. कलाकृतीिे शरीर मोठे डौलदार 
वदसेल. तीत शरीरािे अवयवसौष्ठव असेल, त्याला वजन असेल, घनता असेल व प्रत्येक कलावस्तू 
एकमेकींपासून अांतरावर असल्यािा भास होऊन कलाकृतीिे रूप मोठे घवघवीत वदसेल. एडवडथ वसे्ट्न िी 
कोणतीही कलाकृती पहा, ती तराफ्यासारखी रुां द व डोलकाठीसारखी उांि वदसेल. 
 
अवभज्ञ वित्रवस्तूकडे नव्या अनवभज्ञ दृवष्टकोणातून पावहल्यामुळे त्यात नवीन आकारसौंदयथ आवण नवी 
प्रमाणबद्धता वनमाण होई. कलाकृतीत ओझ्यावारी तपशील नसला, तरी तो तपशील पूणथ असे. हे अवघे 
सौंदयथ प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेमधूनि प्रकट झालेले असे. ज्याांतील हीण भस्म करून टावकले आहे अशा ह्या शुद्ध 
बावनकशी कलाकृतींमधील विजाांच्या वकमयेने साऱ्या रवसकवृांदाला त्याने वदपवनू सोवडले; 
प्रकाशवित्रणातील कलात्मतेिा िाांद-वसतारा अक्षय झळकत ठेववला. 
पृथगात्मरूप, तापीपूणेच्या संगमाप्रमाणे अलग 
 
“कृवत्रमतेच्या डोहात पडून मी एकाि ढांगात कलाकृती वनमाण करीत जीव धरून रावहलो असतो; पण ह्यातून 
वनयतीने मला पार केले.” हे स्वगत एडवडथ वसे्ट्न िे आहे. तो पुढे म्हणतो, “१९१५-च्या सनॅरॅस्न्सस्को येरे् 
भरलेल्या जते्रच्या वळेी माझा आधुवनक कलेशी पवरिय झाला. त्याि वळेी नव्या दृष्टीिा मी धनी झाली. 
प्रत्यक्षाच्या पलीकडे लपलेल्या सौंदयाशी माझे मन जपून लगट करू लागले. वास्तवतेमधील, म्हणजे 
वस्तूांमधील, जे प्रत्यक्ष बनववलेले आहे त्यामधील नावीन्यपूणथ आकार शोधण्यात मी वनमग्न होऊन रावहलो.” 
नवी दृष्टी एडवडथ वसे्ट्न वर प्रसन्न झाली. कृवत्रमता, अस्पष्टपणा आवण तांत्रािी जुनी बांधने ह्याांच्या कैिीतून 
वसे्ट्न िी सुटका झाली. वित्रववषयाांच्या मयादा रुां दावल्या, आकारसौंदयाला पृर्गात्मरूप प्राप्त झाले. 
वसे्ट्न च्या कलाकृती सहृदय झाल्या. प्रवतक्षणी नव-ेनव े वाटणारे सौंदयथ वनमाण झाले. आधुवनक 
प्रकाशवित्रणकलेिी उभारणी ठीक भक्कम पायावर झाली. 
 
पाउल स्रूँड : (१८९०) 



 

 

अनुक्रम 

 
वित्रवस्तूच्या अगदी नजीक जाऊन वित्रण करण्यािा नवा आक्रामक लोभ प्रकाशवित्रकाराच्या वित्तात 
उत्पन्न झालेला वदसतो, आवण त्यािे श्रये पाउल स्रँडला वनवश्चत देता येईल. 
 
व्यस्क्तगत दृवष्टकोणातून पावहल्यामुळे कलाकृतीत नावीन्यपूणथ आकार वनमाण होतात. जो आकार एकदा 
सुखप्रद वाटतो, त्यािी पनुरावृत्ती आकारातील सूक्ष्म फरकाने पण ठराववक वळेेला झाली, की त्या सुखात 
पटींनी भर पडते. ह्यालाि सौंदयथकोशात लयबद्ध रिना म्हणतात. वपपीवलकेच्या भमूीवरून अर्वा ववहांगाच्या 
दृष्टीतून वित्रववषयावर झेप टावकली, म्हणजे अनांत आकार नजरेला वभडतात. अशा व्यस्क्तगत दृवष्टकोणातून 
कलत्या नजरेने चकवा दृष्टी खाली करून प्रकाशवित्रकार जेव्हा पाहू लागला, अर्वा त्याला पाहणे शक्य 
झाले, त्याि वळेी आत्मवनष्ठ वित्रणाला प्रारांभ झाला. 
 
व्यस्क्तगत कलाववष्काराच्या दृष्टीने जर प्रकाशवित्रण-कलेला कोणािी महान देणगी वमळाली असेल, तर 
ती पाउल स्रँड ह्यािीि आहे. 
 
व्यक्ततत्वाच्या कजदगीमुळे बाह्य जगाचे रूप पालटते. 
 
“पाउल स्रँडच्या कलाकृतींिी शलैी देवटाक्याच्या पाण्याप्रमाणे वनमथळ होती. तीत आववष्कार आवण 
कलामाध्यम एकमेकाांना प्रवतबांध करणारे नव्हते; परस्पराांस पूरक होते. त्याने कृवत्रमाच्या ववरुद्ध कडक 
बांदोबस्त घातला होता. कलाकृतींवर मखमली पोषाख िढववलेला नव्हता. अवभजात कलासौंदयािी 
जपणूक करण्यास पुरेशा असलेला व्यस्क्तत्वाच्या चजदगीिा वाटा पाउल स्रडँच्या कलाकृतींमधून 
वदवसेंवदवस िांद्रकलेप्रमाणे वाढति आहे. 
 
“पाउल स्रँडच्या सन्मानार्थ काढलेल्या ‘कॅमरा वकथ ’ ह्या वनयतकावलकाच्या खास अांकात खुद्द स्टीगवलट्् ने 
वलवहलेला वरील मजकूर त्याच्याि शब्दाांत वदला आहे. स्वतः गुरूने केलेल्या सन्मानापेक्षा वशष्याला मानािा 
वकताब दुसरा कोणता! गुरूच्या दास्यातून मुक्ती हेि श्रेष्ठ वरदान. 
पाउल स्रूँडचे कलातत्त्व 
 
पाउल स्रँड ह्याने आपल्या स्वतःच्या लेखनातून आपले कलातत्त्वज्ञान ववशद केले आहे. त्यािे लेखन त्याच्या 
कलाकृतींइतकेि सुबोध आहे. ज्याांना मनापासून ह्या कलेिी आराधना करण्यािी इच्छा असेल, 
त्याांच्याकवरता त्यािे लेखन म्हणजे ज्ञानदेवीि आहे, आवण ती मुळात वािण्याति खरे स्वारस्य आहे. 
 
वदनाांक १५ वडसेंबर १९६०-ला हेलमुट् गेनथशाईम ह्याला वलवहलेल्या पत्रात पाउल स्रँड वलवहतो, 
“वित्रकाराांच्या अप्रवतरूप वित्रणातील कलातत्त्वािा मूळ कायदा काय आहे, ह्यािा समज करून 
घेण्याकवरता त्यािा वापर प्रकाशवित्रणातून करून पावहला. पण त्याच्या आहारी जाऊन केवळ त्यािाि 
वापर करण्यािे माझ्या मनातदेखील आले नाही. त्या आववष्कारातील खोि एकदा ध्यानी आल्यावर त्यािा 
उपयोग वस्तुवनष्ठ वित्रणाकडेि केला.” ह्याि पत्रात तो पुढे वलवहतो, “अवती-भोवती वित्रववषय आहेत, ते 
अक्षय बेगमीिे आहेत. मात्र माध्यमािा रोख मी वित्रववषयािे अवतवनकटवती दशथन घडववण्याकडे वळववला. 
ह्या दृष्टीनेि नव ेप्रयोग केले.” 
 



 

 

अनुक्रम 

कॅमेरा वकथ च्या जून १९१७-च्या अांकात त्यािी एक कबलुी आहे. वतिा झोक पहा : “प्रकाशवित्रकाराने 
आपल्या कलामाध्यमाच्या तोलदारीत राहून त्याच्या सामथ्यािी तड जाणली पावहजे. माध्यमाच्या वस्तुवनष्ठ 
दृष्टीच्या पल्ल्यािी झेप हेरण्यािे कसब त्याने आत्मसात केले पावहजे, म्हणजे प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेत 
हस्तकौशल्यािी खैरात करून कलाकृतीत खोटे सौंदयथ वमसळण्यािे प्रयोजन उरत नाही.” आधुवनक 
प्रकाशवित्रकाराांना हा पाउल स्रँडिा लेख म्हणजे एक ववसावा आहे. १९१७-मधील ‘कॅमेरा वकथ ’ ह्या 
वनयतकावलकाच्या शवेटच्या दोन अांकाांत प्रवसद्ध झालेल्या पाउल स्रँड ह्याच्या ‘शडेो ऑफ फेन्स’ (१९१५) 
व ‘द व्हाइट फेन्स’ (१९१५) ह्या दोन प्रकाशवित्राांतून हा नवा दृवष्टकोण अगदी स्पष्टपणे वदसून येण्यासारखा 
आहे. आपल्या वित्रववषयाकडे कधी वपपीवलकेच्या दृष्टीने वर, तर कधी ववहांग-दृष्टीने खाली पाउल स्रडँ 
न्याहळीत असल्यािे आपल्या दृष्टीला सहज कळून येईल. नेहमीच्या अवभज्ञ वस्तूांिे अगदी अनवभज्ञ अशा 
दृवष्टकोणाने वित्रण करून त्या वित्रववषयाला िमत्कृवतजन्य आकारात नावीन्यपूणथ डौल प्राप्त करून देणे, 
खुल्या वातावरणात ववमुक्त पद्धतीने व्यस्क्तवित्र घेणे ह्या तत्त्वावर पाउल स्रँडिे वित्रण आधावरत होते. 
प्रकाशवित्रण ज्या पवरसरात घेतले जाई, त्या सभोवतालच्या वातावरणािा सांस्कार त्या कलाकृतींवर 
झालेला वदसावा, अशी चिता ह्या कलाकाराला सदैव पडलेली वदसते. ह्या चितेिा ‘ध्वनी’ तुम्हाांला ऐकू येतो 
का, पहा. 
 
‘गु्रप ऑफ स्यअूि पाइप्स्’ : ‘फाइव्ह पॉइण्ट्झस्’ 
 
‘गु्रप ऑफ स्यूअर पाइप्स’ ह्या प्रकाशवित्रात पाउल स्रँडने आपली दृष्टी पुलावरून खाली वळवनू ‘गटाराांच्या 
नळाांिा समूह विवत्रत केला आहे. मूळ वित्रववषय नीरस व वनरर्थक आहे. त्यात स्वभावतः काही प्रलोभक 
नसताना त्या ववववक्षत दृवष्टकोणाने पावहल्यामुळे कलाकृतीत एक नावीन्यपूणथ लयबद्ध रिना अस्स्तत्वात 
आली असून त्यामुळे मूळ वित्रववषय काय आहे, हे पे्रक्षकाांच्या लक्ष्यातही येत नाही. ‘फाइव्ह पॉइण्ट्स्’ हा 
स्टीगवलट्् ह्याने घेतलेला न्यूयॉकथ मधील वित्राांिा सांग्रह हेि दशथववतो. आकाशात वभडणाऱ्या उांि इमारती 
मानवावर प्रभतु्व गाजवीत आहेत, असे वाटते. अशाि पद्धतीने प्रकाशवित्रण ए. एल्. कोबनथ ह्याने केले आहे. 
वित्रववषयाच्या अगदी जवळ जाऊन रुां द दृष्टी असलेल्या वबलोरी डोळ्यातून तो वित्रण करी. जणू काय 
वबलोरी डोळा नजीकच्या वस्तूला रेटा देऊन उभा रावहल्यामुळे ती वस्तू र्ोटी वा ऱ्हस्व वाटावी चकवा 
नजीकिी वस्तू अांगािा पसारा वाढल्यासारखी वाटावी. अशा वळेी वित्रपातळीला लांब रेषेत असलेल्या वस्तू 
तोकड्ा वाटतात. अशा वस्तूला लटका ‘गैरबाक’ आकार वमळतो. ह्या जवळच्या वस्तूांच्या यर्ाप्रमाणात 
असांगती वनमाण होऊन कलाकृतीला नव्या सौंदयािी देणगी प्राप्त होते. वित्रातील मोहऱ्यािा हा 
प्रमाणाबाहेरिा मोठा आकार कलाकृतीला अपकारक तर ठरत नाहीि, उलट त्यात नवीन िैतन्यािी भर 
पडून कलाकृतीत नवीन िलनवलन सुरू होते; लयबद्ध रिना वनमाण होते. मेघमांडळाला भेदून जाणाऱ्या 
इमारतींवरून त्याने घेतलेली न्ययूॉकथ  शहरािी प्रकाशविते्र एखाद्या ढगावर बसून कावलदासाऱ्या मेघदूताने 
घेतल्यासारखी वदसतात. त्याांतील छायाप्रकाशािे योग्य ववतरण आवण रेषाांनी साधलेली मनोहर रिना 
ह्याांतून वनमाण झालेल्या अवभकल्पामुळे कायमिी लक्ष्यात राहणारी आहेत. न्यूयॉकथ  शहराच्या 
प्रकाशवित्राांनीि त्याच्या कीतीिे राजवाडे उभववले आहेत. ‘शडॅो ऑफ ए फेन्स’, ‘द व्हाइट फेन्स’ ह्या पाउल 
स्रँडच्या कलाकृतींमधून तुम्हाांला सामान्य ववषयातून सौंदयथ शोधलेले वदसेल. ह्या कलाकृतीतून यर्ादशी 
वित्रणािा आटावपटा वबलकुल आढळणार नाही. त्यािा दृवष्टकोण सदैव नववास्तववादी कलाकारािा आहे. 
त्याच्या ‘अली एक्स-रे’ फोटोगॅ्रफ’मध्ये त्याने केवळ शास्त्रीय वित्रणाकवरता वापरण्यात येणारी प्रवक्रया व 
पद्धती वापरून कलात्मक वित्र वनमाण केले ही बाब वविार करण्यासारखी नाही का? 
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रदलखुलास रचत्रण : 
अमूतावि अमृताच्या फुलाचें बहिण 
 
आल्रेड स्टीगवलट््, एडवडथ वसे्ट्न, एडवडथ स्टाइशने आवण पाउल स्रँड ह्याांनी घेतलेली व्यस्क्तविते्र 
वदलखुलास आहेत. त्याांत र्ोडा देखील औपिावरकपणा नाही. तोितोि सािेबांदपणाही नाही. एडवडथ 
वसे्ट् न च्या अप्रवतरूप वित्राांतून आकारसौंदयथ आहे, लयबद्धता आहे; कळस्पाकी शोभा आहे. ह्या सवथ 
कलाकाराांना पृर्गात्मता आहे. त्याांिे जावणविेे के्षत्र महामूर आहे. व्यस्क्तत्व स्वतांत्र आहे. अनुभववव् व 
कल्पनावव् ही स्वतांत्र आहेत. र्ोडक्यात त्याांच्या वनर्ममतीिे स्वरूप वगेळे आहे, स्वतांत्र आहे. हे सवथ 
कलाकार वस्तुमात्राच्या अर्वा व्यक्तींच्या अगदी नजीक जाऊन, त्याांच्या वित्तािी कवाडे उघडून, अांतरांगािे 
पडदे खोलून धस लागलेले काळीज दाखवीत आहेत. पहा, कळशीतल्या पाण्याप्रमाणे डिमळणारे जीवन 
तुम्हाांला कलाकृतींमधून वदसेल. त्या कलाकाराांप्रमाणेि वित्राांतील त्या व्यक्तींशी आपण एकरूप होतो. ह्या 
दृष्टीने त्याांच्या कलाकृती जोखल्या, तर आल्रेड स्टीगवलट््, एडवडथ स्टाइशने आवण पाउल स्रँड हे सवथ 
कलाकार ताडमाड उांि आहेत; काळाच्या रगाड्ात दडपून जाण्यासारखे नाहीत. 
 
रतघाचं्या तंत्राची रुजवात – 
येथे तंत्र आंगा घडते. 
 
एडवडथ स्टाइशने, एडवडथ वेस्ट्न व पाउल स्रँड ह्या वतघाांच्या तांत्रािी रुजुवात करून घेण्याकवरता त्याांिे 
तांत्रकौशल्य र्ोडक्यात लक्ष्यात घेण्यािा प्रयत्न करतो. कारण येरे् तांत्र भावनेिे धायेपण कवरते. 
 
दोगेवरअन प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील ज्या गुणाांनी वित्रकार-कलावांताांना त्या वळेी मोहात टावकले होते, 
नेमक्या त्याि गुणाांिी लालिी वरील तीन प्रकाशवित्रकाराांना होती. वनखालस वस्तुवनष्ठता हा 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा गाभा आहे, आवण त्यामुळेि प्रकाशवित्रणाला मयादा पडते. पण ह्याकवरता 
कलाकाराच्या आववष्कारशलैीिा ढाळ, त्यािे कतृथत्व आवण माध्यमाच्या मयादा ह्याांत परस्पर अनुकूलता 
राखण्याति वित्रणािी खास कृतकृत्यता आहे, हा अर्थ सानुकूलपणाने पत्कवरला पावहजे, असाि नेक सल्ला 
ह्या वतघाांनी वदला आहे. माध्यमाशी इमान आवण कलाकाराच्या दृष्टीिी देदीप्यमानता ह्या गुणाांवरि 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील आववष्कारािा वजवांतपणा अवधवष्ठत आहे. ह्या दोन वाक्याांति ह्या वतघाांच्या 
कलाववषयक तत्त्वज्ञानािा सांके्षप आहे. एकाि आढ्याखाली वाढलेल्या पाउल स्रडँ, एडवडथ स्टाइशने व 
एडवडथ वसे्ट्न ह्या वतघाांच्या कलाकृती प्रदशथनाांत येऊन पावल्या. कलाके्षत्रािे उभे-आडव ेमदैान वाहवाांनी 
दुमदुमून गेले. कलारवसकाांना पाउल स्रँडच्या कीतीिी आक्रामकता अवधक आवशेी वाटली, अवधक 
जाणवली. सवांना ह्या प्रदशथनाांतून पावरतोवषके देऊन त्याांिा गौरव केला. त्याांच्या तांत्रािा सांकवलत उल्लखे 
करावयािा, तर प्रदशथनाांिे दप्तरि िाळले पावहजे. त्यात त्याांच्या कला-तत्त्वज्ञानातील अपवरवित 
दृवष्टकोणातून पवरवित वित्रववषयाकडे पाहण्याच्या दृवष्टकोणािे प्राबल्य वदसेल. कृवत्रमािा कणा मोडून 
काढू, अशी जणू काय ह्या वतघाांिी प्रवतज्ञाि होती. आपल्या कलाकृतींमधून बेगडी सौंदयाला त्याांनी वबलकुल 
र्ारा वदलेला नाही; तकलादी ववलोभनीयत्वाला ते बळी पडलेले नाहीत. त्याांच्या प्रकाशवित्रणकलेतील 
यशािे रहस्य आहे तरी कशात? कोणत्या वैभवाने त्याांच्या कलाकृती ववनटल्या आहेत? वित्रकाराांिे 
कलामाध्यम आवण प्रकाशवित्रकाराांिे कलामाध्यम ह्या दोन माध्यमाांतून होणाऱ्या आववष्कारप्रवक्रयेत मुळीि 
साम्य नाही, ही गोष्ट त्याांनी जावणली होती. वित्रकाराांच्या शलैीतील कलम-कुां िल्याच्या कुसरी त्याांनी 
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आपल्या प्रकाशवित्रणातून शोवधल्या नाहीत, व वित्रकाराांना वप्रय असलेल्या वित्रशलैीतील कलागुणाांिा 
आग्रहही बाळवगला नाही. कारण ज्ञानदेवाांच्या शब्दाांत हे गुण प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेला ‘मानेया’िे नाहीत. 
 
वित्रकारािी कलेकडे पाहण्यािी भवूमका पृर्गात्म असली, तरी त्यािी आववष्कारपद्धती सांश्लेषणात्मक – 
सांयोगात्म असते. उलट, प्रकाशवित्रकारािी कलेकडे पाहण्यािी भवूमका आवण आववष्कारपद्धती ही दोन्ही 
पृर्गात्म असतात. ह्याांतील सत्य त्याांच्या वित्तात खोल उतरले होते, तेरे् िाांगले रूढले होते. 
 
प्रकाशवित्रणमाध्यम वस्तुवनष्ठ आहे. पण ते आत्मवनष्ठ आववष्काराकवरता राबवनू सवथ तांत्र वरील कलाकाराांनी 
नेटक्या बांदोबस्तात व मोठ्या नेटाने आपल्या लगामी ठेववलेले वदसेल. कोणत्याही जुन्या तांत्रािे हे कलाकार 
गुलाम झालेले वदसणार नाहीत. माध्यमाशी वव्ास्यता वा दृढभक्ती राखूनही मजीमाफक केलेला व्यस्क्तगत 
आववष्कार हा वटकणारा असतो. असे बेबदल बांडखोर कलाकार प्रत्येक कलेच्या के्षत्रात वनमाण होतात. 
तुफान कवरतात. ज्ञानदेवाांनी परांपरेववरुद्ध अशीि बांडखोरी घोवषत केली, हे घनगर्मजत आपण ऐकतो. 
 
काळ्या मंजूिेचा स्वामी–प्रकाशरचत्रणिेत्रातील रबक्स्मल्ला खाँ 
रनसगभवेडा अॅनसेल अॅडॅम्् (१९०२) 
 
वित्रकार, गायक, सावहस्त्यक व वास्तुवशल्पी ह्याांना समाजात वजतका मानमरातब वदला जातो, वततकाि 
मानमरातब प्रकाशवित्रप्रकारालाही वमळाला पावहजे, असे उच्च स्वरात साांगणारा अॅनसेल अॅडॅम्् हा 
खराखुरा वनसगथवडेा प्रकाशवित्रकार आहे. वनसगाला त्याने आपल्या अांतःकरणाऱ्या कके्षत कवटाळून ठेववले. 
म्हणूनि त्याच्या कलाकृतींमधून पूवी न वदसलेले असांख्य नववनर्ममतीिे झरे वदसतात. आपल्या भस्क्तपे्रमािा 
वपसारा वनसगथसृष्टीवर पसरून त्याने तीतील सौंदयथ हळुवार मनाने आपल्या कलाकृतींच्या लहानग्या वव्ात 
गोठवनू ठेवले आहे. त्यािी वनसगथविते्र म्हणजे वनसगापढेु धरलेला आरसा नव्हे, दपथणचबब नव्हे. ते आहे 
छायाप्रकाशाच्या अधथच्छटाांमधून वनसगथसौंदयावर केलेले ितुर व्यस्क्तगत भाष्य. सृवष्टसौंदयापेक्षा अवधक 
प्रासावदक, अवधक काव्यमयः सौंदयथ आवण आनांद हे मुळी वस्तूांिे गुणधमथ नाहीति. ते आहेत अांतःकरणािे 
गुणधमथ. म्हणनूि त्याच्या कलाकृतींमधील वनसगथ आगळा-वगेळा वदसतो. त्याच्या जोडीला वनश्चयेकरून 
आढळेल, ती त्याच्या मनािी तीव्र सांवदेनशक्ती, की जी तुमच्या मनाला क्षणाधात भारून टाकील. त्याला 
प्रकाशवित्रणातील वडथज्वर्थि म्हणाव ेलागेल. त्याच्या कलाकृती म्हणजे जगातील व्यावसावयक व हौशी 
प्रकाशवित्रकाराांच्या सुप्त आशा-आकाांक्षाांिा एक वजवांत बोलका ढलपाि आहे. ववववध पातळींवर असलेल्या 
सृष्टीतील नाना प्रकाशच्छटाांिे कलाकृतींमधून अलग-वगेळे ववभाग वदसतील, अशा रीतीने त्या आववष्कृत 
करण्याच्या नव्या तांत्रािा तो अध्वयूथ मावनला जातो. आववष्कारातील हा नवा र्ाट वदमाखदार ऐटीत डुलत-
खुलत, झुलत-झुलत, वळसे-वळणे घेत श्रीमांती घाटाने िालत असतो. ही त्यािी कामवगरी खास महनीय 
आहे. आवण आववष्कारशलैी व व्यस्क्तत्व एकि असतात ना? 
 
छायाप्रकाशाच्या कणाकणातून तरुवेलींचे गायन ऐकू येईल. 
 
छायाप्रकाशाांच्या प्रबांधातील वित्ररिनेत त्याने उभ्या केलेल्या भवूमतीच्या आकाराांना तो गानकलेतील 
गवणतावर आधावरत अशा रिनाांिी जोड देतो. त्यामुळे त्याच्या कलाकृती वैभवसांपन्न तर होताति; वशवाय, 
आपण त्या कलाकृती पाहू लागलो की आपणाांस काव्यगायन ऐकल्यािा लाभ होतो. “सणॅ्ड डन्स्”, “पाइन 
कोन अॅण्ड यकॅूवलप्टस लीव्हज”, “मून राईज”, “द फेस ऑफ हाफ डोम”, “ऑटम”, “रूट्स्”, “रॉम 
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हवरकेन वरज”, “ििथ अॅट बोदेगा”, “माऊां ट वुइल्यम् सन” ह्या त्याच्या कलाकृतींमधून अशा प्रकारिी 
काव्यगायनािी बरसात मनसोक्त होईल. दृष्टीकरवी सवेंवद्रये पोसवील अशाि आहेत त्याच्या ह्या कलाकृती. 
त्याच्या कलातत्त्वाच्या सांगीतािी रागदारी तुम्हाांला कलाकृतींत मुवद्रत केलेली वदसेल. त्याच्या कलाकृती 
म्हणजे सजीव सनई. अर्वा क्षीरीने भरलेले सोवनयािे ताट. 
 
व्यक्ततत्व आरण रवशुद् रचत्रण 
 
ववशुद्ध वित्रणािा कडवा अवभमानी अॅनसेल अॅडॅम्् ह्याने आपल्या कलाकृतींमधून, लेखनातून आवण 
वशक्षणद्वारा मोठ्या वहवररीने वसद्ध करून वदले की, वित्रणाच्या ववशुद्ध प्रवाहातूनि व्यस्क्तत्वािा अवखळ झरा 
खेळत राहतो व कलाकारािा व्यस्क्तगत आववष्कार त्यामुळे खुलून वदसतो. ह्या अमोघ शस्त्रािाि त्याने 
नववनर्ममतीकवरता उपयोग केला. लां डन स्टूवडओने प्रवसद्ध केलेले त्यािे “मेचकग अ फोटोगॅ्रफ” हे पुस्तक 
त्यातील प्रकाशवित्राांकवरता मशहूर आहे. त्याांिी छपाई इतकी उच्च दज्यािी आहे की, ती मूळ प्रकाशविते्रि 
आहेत, असे वाटाव.े त्याच्या पुस्तकाांच्या दशलक्ष प्रती खपल्या आहेत. ४५००-वर ववद्याथ्यांना त्याांनी 
वशकववले आहे. त्याच्या प्रकाशवित्राांच्या जीवनाप्रमाणेि ॲडॅम्् हा त्याच्या जीवनापेक्षा ववस्तृत व ववशाल 
जीवन जगत आहे. खास वबलोरी डोळ्याने साध्य होणारे पार्म्क प्रसरण व अवकाशातील अांतराांिा सांकोि 
ह्या गुणाांिा योग्य वापर केल्यामुळे आपण त्याच्या कलाकृतींमधील घटनेत सामील होतो, त्या पवरसरात 
वावरू लागतो. ह्या सानुल्या अप्रौढ कलेला अगदी लहान वयाति मोठेपण वमळवनू देणारा हा धुरांधर आजोबा 
आपल्या लाडक्या नातीला –“काळ्यासावळ्या मांजूषेला”–खाांद्यावर टाकून योशमाइटच्या दऱ्याखोऱ्याांतून 
वनसगाने वदलेला आनांदकद मनसोक्त उपभोगीत सदासवथदा, वळेी-अवळेी वनभथर होत्साता, स्वैर चहडत-
वफरत असताना तुम्हाांला आजही वदसेल. 
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१६. वातारचत्राचंा कलात्मक आरवभाव 
 

एकोरणसाव्या शतकाच्या वाकणावर येईपयिंत प्रशाांत वनसगथ, वशल्पकला, वास्तुकला, धमथमांवदरे, 
उद्याने व स्स्र्रवस्तूांिे समूह ह्याांिे वित्रण करण्याति कलाकार रममाण झालेले वदसतात. ह्या ववषयाांिी 
आकुां वित कोंडी फोडून कलाकार बाहेर पडलेि नाहीत. ज्या र्ोड्ा ताांवत्रक आवण रासायवनक वक्रयेत 
सुधारणा झाल्या, त्याांमुळे व्यस्क्तवित्राांच्या सांदभात पाऊल पढेु पडले, इतकेि. कलाकृतींमधील हालिाल 
आवशेी नव्हती, कलाकृती जडमूढ होऊन पडल्या होत्या, गुमान बसून रावहल्या होत्या. त्याांत गावरानपणा 
नव्हता; अवविती तर नावालादेखील नव्हती, मग त्याांत वनव्याज खुलेपणािी माधुरी कोठून असणार? 
माध्यमािे याांवत्रक सहकायथ नव्हते, मग त्यात रानटी काळववटािी िपळाई, वावधुळीिी मोहक वक्रता, 
चविवािी तरतर, वा सशािी वा एकतारीिी कातरता कशी येणार? हालिालीिे नृत्य म्हणा, हास्य म्हणा, 
कायम वर्जलेले असे. वित्रकाराप्रमाणे वनसगथवित्राांतून, स्स्र्रवस्तु-समूहाच्या वित्रणातून अर्वा साांधेजोड 
पद्धतीने अन्योस्क्तवजा सांश्लेषणात्मक पद्धतीने रविलेल्या वित्राांतून कला वनमाण करणे हाि 
प्रकाशवित्रकाराांनी ह्या कलामाध्यमािा अांवतम हेतू मावनला; म्हणून वातावित्रणािे दालन भले ऐसपैस 
रावहले. 
 
यारंत्रक पेच सुटले नाहीत. 
परिणामी वातारचत्राचें वाडगे भिले नाही. 
 
कलाकृतींच्या पा थ्भमूीमधून प्रकाशवित्राांतील व्यक्तींच्या व्यावसावयक स्वरूपािी कल्पना, त्याांतील 
व्यावसावयक अडिणी आवण त्या व्यक्तींच्या मनातील त्याांववषयीच्या चिता मुदे्रवर स्पष्ट करणारी 
व्यस्क्तविते्रही त्या वळेी घेतली गेली. आय. के. िुनेल ह्या व्यक्तीिे रॉबटथ हाउलेट ह्याने १८५७-मध्ये घेतलेले 
व्यस्क्तवित्र आवण सेरा बनथहाटथ वहिे वतच्या अधथपुतळ्यासह मेलाांवद्र ह्या प्रकाशवित्रकाराने घेतलेले 
प्रकाशवित्र दाखला म्हणून साांगता येईल. मात्र असे दाखले अल्प आहेत. 
 
वित्रकार, वशल्पकार आवण शास्त्रज्ञ ह्याांिी व्यस्क्तविते्र सभोवतालच्या वस्तुजातामुळे अवधक प्रभावी आवण 
बोलकी बनतात. त्या-त्या ववषयाला पूरक अशा गोष्टी प्रकाशवित्रात योजून वातावरणवनर्ममती कवरता येते. 
ह्या दृष्टीने अववस्मरणीय आवण वशवाय वातावित्रािे गुण असलेली प्रकाशविते्रही दाखववता येतील. ‘सर 
जोसेफ ववल्सन स्वान’ हे इवलयट राय ह्याने १९०४-मध्ये घेतलेले वित्र अशाि दुसऱ्या प्रकारिे आहे. प्रवसद्ध 
व्यस्क्तवित्रकार नादा, ही शवे्हरल ह्या शतायुषी शास्त्रज्ञािी मुलाखत घेत असल्यािे पवहले वातावित्र 
(१८८६) स्मरणात ठेवण्यासारखे आहे. वित्र पाहत असताना आपण मुलाखतीत भाग घेत आहोत असे वाटते. 
म्हणून तर ते सजीव होते. 
 
वर उल्लेख केलेली काही प्रकाशविते्र वगळली, तर वातावित्राांिे के्षत्र गुन्हेगारीिे वित्रण, अांग रोमाांवित होईल 
असे प्रसांग, कोसळणारी घरे, अांतराळात झेप घेणारे वातयान, आग आवण धरणीकां प अशा दुलथभ ववषयाांपुरतेि 
मयावदत रावहले. यांत्रववशारदाांिी सार् वमळवनू कलाकाराांनी माध्यमातील याांवत्रक पेि सोडववले नाहीत. 
वातावित्रणाच्या दृष्टीने हे कलामाध्यमािे तारू हाकरण्यास दुबळे रावहले. 
 
 
लौरककातून अलौरकक लावण्य 
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सामानयातून असामानय सौंदयाची रनमाणिमता 
 
आरांभीच्या काळातील प्रकाशवित्रकाराने छायाप्रकाशाच्या भाषेत वटपून आणलेला सांदेश लोकाांना उपलब्ध 
करून देण्यािे दोन मागथ होते. प्रत्यक्ष प्रकाशवित्राांच्या प्रती ववकणे हा एक मागथ. आवण पुस्तकात वलवहलेल्या 
मजकुरािे ववशदीकरण करणाऱ्या प्रकाशवित्राांच्या प्रती विकटवनू ते सवित्र करणे हा दुसरा मागथ. १८४४-
च्या सुमारास फॉक्स टालबट ह्या सांशोधकाने ‘पेस्न्सल ऑफ नेिर’ हे पुस्तक प्रवसद्ध केले, ते वरील पद्धतीनेि 
त्याच्या स्वतःच्या प्रकाशवित्राांनी सुशोवभत केलेले होते. लाँगमन, िाऊन, ग्रीन अणॅ्ड लाँगमन्् ह्याांनी 
प्रकावशत केलेल्या ह्या पुस्तकािी प्रत स्व्हक्टोवरया अॅण्ड आलबटथ म्यूवझयम, लां डन, येर्ील ग्रांर्ालयात 
अद्यावप आहे. फॉक्स टालबट हा प्रवधेक शास्त्रीय दृष्टी असलेला कलावांत. पण त्याने आपल्या 
कलातत्त्वज्ञानािा उल्लेख त्याच्या ‘द ओपन डोअर’ ह्या प्रकाशवित्राच्या सांदभात पुढीलप्रमाणे केला आहे– 
‘वित्रकारािी सहृदय दृष्टी जर तुमच्याजवळ असेल, तर व्यावहावरक आयुष्यातील अगदी नीरस व ढोबळ 
वाटणाऱ्या सामान्य आशयातून तुम्ही सौंदयथवनर्ममती करू शकाल.’ तुमच्या अांतःकरणात सौंदयथ असेल, तरि 
तुम्हाांला वस्तू सुांदर वदसतील, सभोवतालच्या वस्तूांवर तुमच्या अांतःकरणािे प्रवतचबब पडेल. म्हणूनि 
प्राध्यापक नारायण सीताराम फडके जगाला ‘आरसे-महाल’ म्हणतात. 
 
मजकुिाबिोबि प्रकाशरचत्राचंा वापि 
 
सन १८९०-च्या पूवी प्रकाशवित्राांवरून त्याांच्या वृत्तपत्राांतील छपाईकवरता जो ठसा तयार करीत, त्यात 
प्रकाशवित्राांिे रूपाांतर फक्त रेषाबद्ध आकृतीमध्ये होत असे. त्याांतील सवथ अधथच्छटाांिे सौंदयथ नाहीसे 
झाल्यामुळे कोणतेि आकषथण त्यात बाकी राहत नसे. फक्त रेषाकृती. सन १८९०-च्या नांतर मात्र 
प्रकाशवित्राांवरून अधथच्छटाांिे ठसे बनववण्यात प्रगती झाली. मावसकाांतून प्रकाशविते्र छापण्यािी प्रर्ा सुरू 
झाली, आवण ववसाव्या शतकाच्या सुरुवातीस वृत्तपत्राांतील बातम्याांबरोबर प्रकाशविते्रही छापली जाऊ 
लागली. सन १९०४-मध्ये ‘डेली वमरर’ ह्या वृत्तपत्राने केवळ प्रकाशवित्राांनीि आपले दैवनक सुशोवभत 
करण्यास प्रारांभ केला. अशा रीतीने प्रकाशवित्राांिा वापर मजकुराबरोबर करणारे हे पवहले वृत्तपत्र म्हणून 
मुद्दाम उल्लखे केला आहे. सन १९१०-च्या सुमारास पॅरे् कां पनीिे वातावित्रपटही सवथ जगभर प्रसृत होऊ 
लागले. 
 
मनाच्या प्रवृत्तीची धाव 
 
प्रकाशवित्रणमाध्यम हे उत्सूत्र वित्रणाकवरता अर्वा वातावित्रणाकवरता त्या वळेी सवथस्वी अयुक्त असताना 
प्रकाशवित्रकाराांनी आपल्या अांतःस्र् जावणवनेे आपल्या माध्यमािी दृष्टी वातावित्राांच्या रोखाने नकळत 
ढाळलेली वदसते. प्रत्यक्षातील आपाततः रमणीय वा ऐवतहावसक अशा क्षणाांिे वित्रण करण्यािी वजज्ञासा 
त्याांच्या मनात उत्स्फूतथपणे उद भवली असली पावहजे. म्हणूनि नकळत त्याांनी हे माध्यम वातावित्रणाकवरता 
वापरले. ह्या कलामाध्यमातून स्रवणारा मेघदूतािा शुभ सांदेश कलाकाराांच्या कानी खवित आला असेल का? 
भारद्वाज, मयूर, िाष हे दवक्षणमागी जाते जाहले असतील का? कारण येरू्न पढेु उन्मुक्त आववष्काराति 
कलाकार सुरवाडले. गुरफटून रावहले. 
 
असफल वातारचत्रातून – 
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वातावित्र घेण्यािे एकदोन अयशस्वी प्रयत्नही झाले. त्याांिा मुद्दाम उल्लखे कवरतो. १ मे १८५१-मध्ये 
स्व्हक्टोवरया राणीने हाइड पाकथ  येरे् भरलेल्या ‘गे्रट एस्क्झवबशन’िे उद्जघाटन केले. त्या प्रसांगी वातावित्रण 
करण्यािा प्रयत्न झाला. दुसरा प्रसांग म्हणजे १८ नोव्हेंबर १८५२-ला ड्कू ऑफ वचेलग्टनिा अांत्यववधी. ह्या 
दोन्ही प्रसांगाांिे वित्रण प्रयत्न करूनही साध्य झाले नाही. मात्र असे श्रेष्ठ धावरष्ट जीवी धरून केलेली धडपड 
ह्यात उघड-उघड वदसते. 
 
– मनुःप्रवृत्तीची धावपळ स्पि रदसते. 
 
प्राध्यापक मोसथ ह्याने येल वव्ववद्यालयात ऑगस्ट १८४०-मध्ये घेतलेले एका शाळेतील वगािे प्रकाशवित्र, 
वहल आवण अॅडम्सन ह्याांिे ‘हायलां डसथ’ ‘अॅट एचडबरा कासल’ (१८४३–४७), रायलेण्डरिे ‘द वमल्कमेड’ 
(१८५७), ‘द वफेेअरर’, ‘होमलेस’, ‘हाडथ टाइम्स’ (१८६०), ‘स्रीट अर्मिन्स’, शालथ  नेग्र ह्याच्या ‘विम्नी-
स्वीप बॉइज’ ह्या कलाकृती चकवा आनोल्ड गेन्रे् ह्याने घेतलेली सानरॅस्न्सस्को येर्ील धरणीकां पािी दृश्ये 
(१९०६). ह्या सवथ प्रकाशवित्राांतून कलाकाराांिी मजी क्षणविते्र घेण्याकडे उघड ढळलेली वदसते. अवास्तव 
शरीरािे माध्यम, याांवत्रक कमकुवतपणा आवण प्रकाशवित्रीय कािेिा द्रवभाव अशा अडिणींिी गदी असताना 
कलाकाराांनी वातावित्र घेण्याच्या आपल्या हट्टािे पाणी होऊ वदले नाही, कलेला कुशलता प्राप्त करून 
वदली. ही गोष्ट कौतुकािी नाही का? हाि वातावित्राांिा ‘मुळारांभ-आरांभ’. नीटनेटके, ठसठशीत, बाह्यरूप 
त्याांत आढळले नाही, तरी वातावित्रणामधील गुणाांिे ओझरते दशथन त्याांत घडेल. वातावित्राांिा आत्मा त्याांत 
प्रकट झालेला वदसेल. कलाकाराच्या वववशष्ट दृवष्टकोणािे उन्मीलन होईल. प्रकाशवित्रकाराांच्या मनािा हा 
सोहळा सांशोधकाांनी पुरववला, तो १९२४–२५-च्या सुमारास. ह्यािा अर्थही स्पष्ट आहे की, कलाकृतीमधील 
कलात्मकतेिा उभारा याांवत्रक प्रगतीवर सुतराम अवलां बनू नसतो, हे पुन्हा दुबार वसद्ध झाले. 
 
करवत्वाला िरसकत्वाची धाि, 
त्याला पितत्त्वाचा, अकक्ल्पत, अकािण स्पशभ 
 
सामान्याांनी अनाकषथक म्हणनू दूर लोटलेल्या ववषयाांकडे कलाकाराने सहृदयतेने पावहले, की तो ववषय 
त्याच्या हृदयाशी जाऊन वभडतो. नेहमीिे हरघडीिे सामान्य अनुभव कलाकार भावनेच्या कोषात गुांतववतो. 
त्याला प्रवतभेिा स्पशथ झाला, म्हणजे तोि यःकवश्चत ववषय अवधक आशयपूणथ, सवथस्वी वजवांत आवण अतीव 
आकषथक वाटतो. प्रवतभा ही सामान्य ववषयाला कसे वदव्यत्व देते, हे तुम्हाला कवी वगरीशाांिी ‘सारांगीवाला’ 
ही कववता साांगेल आवण लगोलग प्रवतभेला जादूगार अर्वा गारोडी का म्हणतात, तेही कळेल. 
सवथसाधारणपणे लवलतलेखकाने अगदी अनाकषथक म्हणून दूर लोटलेले ववषय प्रा. श्री. म. माटे ह्याांनी 
आपल्या लेखनाकवरता वनववडले व आपल्या प्रवतभेने त्याांतून अक्षर-वाङ मय वनमाण केले. वजव्हाळ्यािी 
तळमळ, कतृथत्वािा उमाळा व अनुभतूीिे पाठबळ हे कलाकारािे गुण तर कलाकृती बोलकी आवण अर्थपूणथ 
कवरताति, पण ज्ञानदेव साांगतात की, कववत्वात रवसकत्वािी धार असली, तरी त्याला परतत्त्वािा स्पशथ 
व्हावा लागतो. तो लाभला म्हणजे इतर सारे कलागुण कलाकृतीत पवरवार होऊन राहतात आवण 
कलाकाराच्या मानसकन्येला अववनाशी असे आरस्पानी तजेलदार सौंदयथ लाभते. 
 
कलाकािाची एक रवरशि मनोभूरमका 
– म्हणजेच उत्सूत्र रचत्रणाची एक अरभनव पद्ती 
 



 

 

अनुक्रम 

प्रकाशवित्रणातून डॉ. एवरि सॉलोमन ह्या प्रकाशवित्रकाराने तुकारामाच्या अभांगाांतील वनभीडपणा व 
फुलपाखरािा अव्याजपणा, प्रफुल्ल खेळकरपणा आवणला. त्यात प्रसन्नता आली, आवण वनरागस घरगुती 
मोकळेपणाही आला. त्यात बालकवीच्या ‘आनांदीआनांद गडे! इकडे, वतकडे िोवहकडे’ ह्या काव्यातील 
उत्स्फूतथपणा आवण लवडवाळ स्पशथही आला. छायाप्रकाशाच्या सौम्य व कोमल वणथच्छटाांमधून विवत्रत केलेली 
सुांदर ववषयाांिी विते्र आता बाजूला पडून ववरोधी छायाप्रकाशातील क्षणविते्र घेतली जाऊ लागली. 
प्रकाशवित्रणाच्या आववष्कारात जर व्यस्क्तत्व अबावधत राखावयािे असेल, तर जागवतक शलैी वनमाण 
करण्यािा अट्टहास कमी केला पावहजे. साांधेजोड करून विते्र तयार करण्यािी कल्पना त्याज्य समजली 
पावहजे; नाही तर कलाकृतीमधील उत्स्फूतथपणा आवण खावसयत हे गुण लयास जातील. मनहारी िांदेरी शशैव 
मावळेल, वातावित्राांिा प्राण हरपून जाईल. 
 
उत्सूत्र शब्दाने महान खूळ उठरवले,– तसे अन्य शब्दाांनी उठववले नाही. कोणत्या प्रकारच्या वित्रणाला 
‘उत्सूत्र’ ही अवभधा प्राप्त होते? कलाकृतीला उत्सूत्रपणामुळे प्राप्त झालेले मनोहावरत्व चकवा 
कलाकृतीमधील खेळकरपणा हे गुण केवळ कलाकारािे नाहीत. तर त्याला कलाकारािी अांतःस्र् ओढही 
जबाबदार असते. ज्या वळेी ‘उत्सूत्रवित्र’ असा उल्लखे केला जातो, त्या वळेी आपण ह्या कलाप्रकारातील 
मनोभाव व्यक्त करण्याच्या रहाटीववषयी बोलत असतो. ही गोष्ट मुद्दाम खुलासेवार साांवगतली आहे. 
 
प्रकाशवित्रणके्षत्रात ‘उत्सूत्र वातावित्र’ ह्या शब्दाइतका दुरुपयोग दुसऱ्या कोणत्याही शब्दािा झालेला 
तुम्हाांला आढळणार नाही. कोणतेि वातावित्र तसे उत्सूत्र नसते, चकवा प्रकाशवित्रकारही उत्सूत्र नसतो. 
उत्सूत्रपणा असतो, तो वित्रणपद्धतीत. वनष्कपट, उत्सूत्र आवण वनमुथक्त वित्रणपद्धतीमागे असलेली ती एक 
कलाकारािी मनोभवूमका आहे. माध्यम वापरण्यािी ती एक पद्धती आहे. माध्यमािी आांवगक गुणवत्ता त्याने 
जावणल्यािी दशथक अशी एक वववशष्ट खूण आहे. 
 
दैवं चैवात्र पञ्चमम्– र्ोडीशी तावत्त्वक अर्वा शास्त्रीय ििा करावयािी झाली तर साांगता येईल की, 
वक्रयावसद्धीच्या पाि कारणाांपैकी दैव हे पािव ेकारण आहे. पवरस्स्र्ती, कता, साधने आवण कत्यािी प्रत्यक्ष 
कायथक्षमता अर्वा त्यािे सामथ्यथ ही पवहली िार कारणे. आहेत. पण प्रकाशवित्रकाराच्या कतथबगारीला दैवािे 
पाठबळ अपेवक्षत असते. आवण दैवाने खैर केली की, त्यािी कलाकृती भव्य रूप पावते. एक गोष्ट येरे् स्पष्ट 
करावयास पावहजे. वरील िाराांपैकी सवथि कारणाांिी उपस्स्र्ती अवश्य आहे असे मानण्यािे वबलकुल कारण 
नाही. मात्र दैव गैरहजर असून भागणार नाही. पतांग जसा दोरीला बाांधलेला असतो, तसेि वातावित्रकारािे 
यश प्रािीनाच्या दोरीला बाांवधलेले असते. वित्रकाराच्या अपयशािे श्रये पुष्कळदा सृष्टीच्या लहरीला म्हणजे 
दुदैवाला द्याव ेलागते. प्रकाशवित्रकाराच्या यशात दैव खिी पडते; वैभवाच्या बाांधणीत दैवाला मोठा वाटा 
अपथण करावा लागतो. कलाकाराला अनुकूलता लाभणार नाही असे वाटले, तर आपण म्हणतो की, त्यािे 
प्राक्तन वववित्र! प्रकाशवित्रकाराला आकाशाच्या मुदे्रवर अवलां बून रहाव ेलागते, हेि खरे. समुद्रातील चशपले 
नाही का आपली विमुकली तोंडे उघडून स्वातीच्या नक्षत्रािा वषाव होण्यािी वाट पाहत? प्रकाशवित्रकारािे 
यश हुबेहुब असेि परावलां बी आहे. 
 
कायाला शुभािंभ पण झाला, 
पेटलेल्या सागिाच्या रचत्रणाने 
 



 

 

अनुक्रम 

वदनाांक ५ मे १८४२-ला वातावित्राांिा शुभारांभ झाला व प्रकाशवित्रणाच्या प्रवक्रयेतून घेतलेले वातावित्र 
१८७१-मध्ये ‘डेली गॅ्रवफक’ ह्या दैवनक वृत्तपत्रात प्रर्म मुवद्रत केले. जगाच्या इवतहासातील पवहले वातावित्र 
एल्ब नदीच्या काठावरील घराच्या छपरावरून घेतले. प्रकाशवित्रकार होता कालथ  एफ्. स्टेल्झनर. योगायोग 
असा की, ह्याि वदवशी ‘इलस्रेटेड लां डन न्यूज’िा पवहला अांक वनघाला. प्रकाशवित्रकार कालथ  एफ्. 
स्टेल्झनर आवण हेमवन वबओ ह्याांनी हाम्बुगथ येर्ील प्रिांड आगीिी दृश्ये घेतली. आकाशावऱे्ही पोहोिलेली 
कृताांतवजव्हाि ती! शपेटीवर उभा रावहलेला लाल-वपवळा जाळ! आगीनेि आग खावी, अशा वपसाटलेल्या 
आगीिी दृश्ये! सगळ्या अांगानी भांबाळ ज्वाला भडकल्या होत्या. ४,००० घरे जळून भस्म झाली. जाळाांिा 
दणका बसला. अनेक माणसे पळाली. तरी शांभरच्या वर लोक दगावले. लोकसांख्येच्या एकपांिमाांश लोक 
घरादाराांस मुकले. अस्ग्ननारायण शाांत होण्यापूवीि, ज्वाळाांिा धडधडाट, तडतडाट व भडभडाट िालू 
असतानाि ह्या दोन प्रकाशवित्रकाराांनी दोगेर-पद्धतीने िाळीस-एक प्रकाशविते्र घेतली. वृत्तपत्र-
बातमीदारािी भवूमका त्याांनी योग्य तऱ्हेने बजावली, आवण प्रकाशवित्राांतून महत्त्वािी बातमी तातडीने जरूर 
त्या तपवशलासह सादर केली. डॉ. ऑवलव्हर वणे्डेल होम्ज ह्या बोस्टन येर्ील ददी प्रकाशवित्रकाराने 
बनववलेल्या वत्रवमवतदशथकातून हजारो लोकाांनी ती पावहली. प्रत्यक्ष दृश्य पहावे, अशीि ती त्याांना वदसली. 
कालथ  एफ्. स्टेल्झनर आवण हेमान वबओ हे दोघेही मूळिे वित्रकार होते. स्टेल्झनरने दोगेर-पद्धतीने घेतलेले 
आगीिे पवहले दृश्य अद्यावप अस्स्तत्वात असून सूक्ष्माकारी ‘लघुरूप’ वित्रशलैीिा मुलायमपणा व तपवशलािा 
वदलदारपणा त्यात मुबलक वदसून येतो. 
 
प्रासंरगक वातारचत्राचंी पातंी 
 
म्यूवनक येर्ील प्रकाशवित्रकार आलोईस ल्यॉशरर ह्याने साठ फूट उांिीच्या म्यूवनक येर्ील बव्हेवरयाांच्या 
प्रिांड वशल्पािी वाहतूक आवण त्यािी उभारणी करीत असताना घेतलेली १८५०-मधील प्रासांवगक विते्र 
म्हणजे वृत्तवित्राांिी एक पुराणी गार्ा म्हणून दाखववता येईल. प्रकाशवित्रकार पी. एच्. देलमोत ह्याने वदनाांक 
१० जून १८५४-ला घेतलेले ‘ओपचनग ऑफ द रीवबल्ट वक्रस्ट्ल् पलेॅस अँट वसन हॅम बाय क्वीन स्व्हक्टोवरया’ 
हे ऐवतहावसकदृष्या कदावित सवांत जुने व महत्त्वािे वृत्तवित्र मावनले जाते. त्याच्या गौरवगारे्मधील एक 
सोनेरी पान. रबलोिी िाजवाड्याची सरचत्र गाथा, पण मेण लावलेल्या कागदावर – वास्तुवशल्पाांिे मनोहारी 
वित्रण करणारा कल्पक कलाकार पी. एच्. देलमोत ह्यािे वरील उद्जघाटनािे प्रकाशवित्र हा त्यािा एकि 
हुकमी एक्का नव्हता. १८५५-मध्ये स्व्हक्टोवरया राणीच्या राजवाड्ािी एकशसेाठ प्रकाशविते्र असलेला व 
दोन खांडाांत ववभागलेला एक ग्रांर् त्याने प्रकावशत केला आवण ही त्यािी कामवगरी अवधक मौवलक आहे. हे 
सलग सांगतवार वित्रण करण्याकवरता १८५३-५४-च्या दरम्यान सतत दोन वष ेतो राबत होता. कलात्मक 
गुणाांनी युक्त असलेली प्रकाशवित्राांिी ही सुबोध गार्ा ताांवत्रक गुणाांतही कमी श्रेष्ठ नाही. हे वित्रण करून तो 
ववराम पावला नाही. ह्यापुढेही राजवाड्ाच्या आतील भागाांिे दशथन घडववणारी व राजवाड्ात भरलेल्या 
प्रदशथनाांिी सुांदर प्रासांवगक विते्र तो वळेीवळेी यशस्वी रीतीने सतत घेति रावहला. 
 
डॉ. अनोल्ड गेनथे 
मोहक व्यक्ततत्वाचे कठोि प्रदशभन 
येना वव्ववद्यालयातून तत्त्वज्ञानािी पदवी वमळववलेला अती मोहक व्यस्क्तत्वािा डॉ. अनोल्ड गेन्रे् 
(१८६९–१९४२) ह्याने पवहली तीस वष ेरूझवले्ट, वुड्रो वुइल्सन, रॉकेफेलर, पावलोव्हा, इझाडोरा डांकन 
(१९२०) व गे्रटा गाबो (१९२५) इत्यादी र्ोर ववभतूींच्या व्यस्क्तत्वािे वित्रण केले. मधल्या काळात 
धरणीकां पािी दृश्ये घेतली, आवण सान रॅस्न्सस्को येर्ील ‘िायना टाऊन’मधील (१८९६) अनावमकाांच्या 
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जमावािे वित्रण केले. िायना टाऊनच्या रस्त्यावरील ह्या साऱ्या भडीत तुम्हाांला कोणी बडी असामी अर्वा 
कोणी भले नावाजलेले वदसणार नाहीत. डॉ. आनोल्ड गेन्रे् हा प्रकाशवित्रकार म्हणून जो प्रवसद्ध आहे, तो 
त्याने केलेल्या सान रॅस्न्सस्को येर्ील (१८ एवप्रल १९०६) धरणीकां पाच्या वास्तववादी वित्रणाबद्दल. ह्या 
भयानक दुधथर प्रसांगािे वित्रण कवरताना त्याने वनखालस कठोर सत्यावर आपल्या व्यस्क्तत्वािी डूब िढववली 
आहे. आवण ही सारी दृश्ये त्याने ‘बॉक्स ३ ए कोडॅक स्पेशल’वर वटपली आहेत; आवण तरीही ती दजेदार 
आहेत. व्यस्क्तत्वाने प्रौढ बनली आहेत. 
 
नव्या मनूचा उिुःकाल : रनमुभतत रचत्रणाची रमजाज 
 
१९२४–२५-िा सुमार असावा. हलक्या वजनािे पण मोठ्या शक्तीिे, बेसुमार वगे असलेल्या ‘अरमनॅॉक्स’ 
नावािे, वबलोरी डोळा असलेले प्रकाशवित्रणमाध्यम बाजारात आले. क्षणवित्र घेणाऱ्याांिी खाशी सोय 
लागली. वबलोरी डोळ्यािा पवरघ मोठा आवण प्रवतमा कें द्र नजीक असल्यामुळे ह्या डोळ्याला तत्क्षणदृष्टीिा 
लाभ झाला, आवण आववष्करणकाळ अवघा काही क्षणाांिाि रावहला. नवयुगािे पाय जवळ वाजू लागले. 
ह्याि वळेी बेिाळीस वषांिा जमथन कायदापांवडत एवरि सॉलोमन ह्यािी आववष्कारपे्ररणा जागतृ होऊन 
नवयुगािे नव ेपवथही सुरू झाले. प्रवतभेिी पाखरे नव्या आकाशात वफरू लागली. कलाकार जेरे् सूर लागेल 
त्या प्राांतात मोहीम करू लागला. साप्तावहकाांतून अर्वा दैवनकाांतून प्रासांवगक वृत्तविते्र वगळली गेली, तरी 
मावसकाांतून त्याांना प्रवसद्धी वमळू लागली हे कोण डावलणार? आवण हे काय र्ोडे झाले? 
 

 
राजदूत वापरतात तशाच आयताकृती पेटीत ‘अरमनॅनॉक्स’ दडवनू, शीघ्रगतीच्या सांवदेी काचेवर, खऱ्या 

अथाने आधुवनक वातावचत्राांच्या पाया घातला गेला. 
 
“ज्या वठकाणी जो काही प्रकाश लभ्य असेल, उपलब्ध असेल, त्या वनसटत्या उजेडात, गुदमरलेल्या 
प्रकाशात क्षणविते्र घ्या. डोळे वदपवनू टाकणाऱ्या कृवत्रम वबजलीच्या प्रकाशािी जरूर नाही. आांतरराष्रीय 
पवरषद, सांसदीय बैठक, स्वागतसमारांभ, सांगीवतका व रांगभमूीवरील प्रसांग आता सव्वा इांि × दीड इांि 
कािेिा आकार असलेल्या व्यस्त प्रवतमेवर घ्या. ती क्षणविते्र ३५ वमवलवमटर–सव्वा इांि–आकाराच्या 
व्यस्तप्रवतमेवरून मोठ्या केलेल्या प्रकाशवित्राच्या प्रतीपेक्षा ताांवत्रकदृष्या श्रेष्ठ ठरतात!” अशा प्रकारिा 
दावा अरमनॅॉक्स प्रकाशवित्रणमाध्यम बनववणाऱ्या कारखानदाराने १९२५-मध्येि वहवररीने माांडला होता. 
 
प्राप्य प्रकाशात खूनखटल्याचे दृश्य! 
एकच आरण अखेिचेच! 
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फेिुवारी १९२८-मध्ये सॉलोमन ह्याने प्राप्य प्रकाशािा वनसटता आधार धरून घेतलेले, सवोच्च न्यायालयात 
िालू असलेल्या खळबळजनक, खूनखटल्यािे दृश्य, कदावित अशा प्रकारिे आजपयिंतिे एकमेव दृश्य, 
‘बेर्मलनर इलुस्स्रएटे’ ह्या वृत्तपत्राने प्रवसद्ध केले. त्यानांतर इतर प्रकाशवित्रकाराांना कळून िुकले की, ह्या 
नवीन माध्यमात प्रासांवगक प्रकाशविते्र घेण्यािे भरपूर गुण आहेत. ह्या प्रकाशवित्राांत सहजता होती, 
क्षणवित्राांिा उत्स्फूतथपणा होता. प्रकाशवित्राांिी आववष्कारािी घडण बदलत होती, आवण वित्रणशलैीला नव े
पैलू पडत होते. वनमुथक्त वित्रणपद्धतीला कलाकृतीमधून वमरास वमळाली, ती ह्या नव्या पद्धतीमुळे. कलाकृती 
रानभेकरीप्रमाणे नािू लागल्या, त्या ह्या नव्या पद्धतीमुळे. 
 
इ. स. १९३०-पासून प्रकाशवित्रण उत्सूत्र पद्धतीने होऊ लागले, असे दप्तरात दाखल असले, तरी अशा 
प्रकारिा उत्सूत्रपणा तुम्हाांला १८७९-पूवी घेतलेल्या प्रकाशवित्राांतूनही आढळेल. १८६२–७०-च्या सुमारास 
हेन्री अँर्नी ह्याने पवहले क्षण-वित्र घेतले असाव,े असे मावनले जाते. लवलतवनबांधाच्या र्ाटािे, मनमुराद 
मोकाटपणा असलेले वित्रण प्रकाशवित्रणात प्रर्म केव्हा रूजू झाले, उत्सूत्र पद्धतीने क्षणवित्रण करण्यािी 
ही दृष्टी कलाकारावर केव्हा प्रसन्न झाली, केवळ वषेभषेूमुळे नव्हे, तर पवरणामाच्या स्वरूपािा फरक केव्हा 
घडून आला, उत्सूत्रपणािा वा अव्याजपणािा बहर असलेल्या ह्या मनोहर शलैीतून वित्रण करणारा पवहला 
कलाकार कोण, ह्या लावण्यमयी शलैीतून आववष्कारािी बोहणी केव्हा झाली, ह्या सवथ प्रश्नाांिी झडती कोण 
कुठवर देईल बरे? मात्र छोया आकाराच्या माध्यमाने अशा पद्धतीिे वित्रण केले जाई. ह्याववषयीिा र्ोडा-
फार वृताांत १८८८-मधील ‘हापथसथ’ नावाच्या मावसकात उपलब्ध आहे. एफ्. सी. बीि हा आहे त्यािा लेखक. 
 
१८७०-च्या सुमारास अमेवरकेत सुमारे ५,००० प्रकाशवित्रकार होते. स्वतःच्या अस्स्तत्वािी जाणीव तर त्याांना 
पुरेपूर होतीि, वशवाय आपले अस्स्तत्व दुसऱ्यास कळू नये, अशी त्याांना अांतरीिी इच्छा असे. परांतु जोपयिंत 
आद्रथ-कलोवडन काि वापरली जात असे, तोपयिंत हे अशक्य होते. कारण प्रवतमाववष्कारािा काळ ३० 
सेकां दाांिा असे. १८७८-नांतर कलाकारािी ही मनीषा सफल झाली. प्राप्य प्रकाशात उत्सूत्र वित्रण कलाकार 
मनसोक्त करू लागला. एरव्ही वतष्ठत रावहलेले क्षण विेले. 
 

 
अकत्ल्पत प्रस्फुवरत झालेल्या प्रवतमेचा आवगे वततक्याच उत्स्फूतृपणे वयक्त करण्याकवरता आववष्कार-
रीतीत बदल होणे आवश्यक होते. ते गुस कॅमेऱ्याने साध्य झाले. मात्र ह्या पद्धतीतून आववष्कृत झालेले नव े
सौंदय,ृ कलाकाराची अनुभवग्रहणाची तऱ्हा कोणती, तीवर अवलांबून असते, हे ध्यानी असाव.े 

 
गुप्त कॅमेऱ्याचा जमाना (१८८०–९०) 
 
स्कोस्व्हल व अँर्नी ह्या कां पनीने गुप्त कॅमेरे बनववले. कोटाच्या गुांडीत, वतेाच्या छडीत, घड्ाळात, 
वपस्तुलात अर्वा दुर्मबणीत, तर कधी गळपट्यात, तर कधी नाणी ठेवण्याच्या पेटीत, अर्वा पोस्ट पासथल 
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वा ‘डाबी हॅट’ ह्याांमध्ये दडववलेल्या छुप्या कॅमेऱ्याने कलाकार हा नवा वित्रणप्रकार मोठ्या आसक्तीने वापरू 
लागले. जो छुपा कॅमेरा होता त्यािाि पुढे हातात धरण्याजोगा छोटा कॅमेरा बनला. आवण पुढील सवथ याांवत्रक 
सुधारणा ह्या छोया माध्यमाकवरता झाल्या. उत्सूत्र वा वनमुथक्त वित्रणा सुरू झाली, तीि पवनवगेाने प्रत्यक्षात 
उतरली. 
 
यारंत्रकतेचे विदान– 
 
माध्यमाच्या वैवशष्यपूणथ गुणाांतूनि ही देणगी प्रकाशवित्राांना वमळाली आहे. वित्रपटािे वित्रण करण्यास 
अपात्र ठरलेल्या एका खास रें ि बनावटीच्या वित्रपटमाध्यमातून अशा प्रकारिी उत्सूत्र स्वरूपािी 
प्रकाशविते्र घेतली गेली. कारण डोळ्याांच्या पापण्या जशा जलदीने उघडझाप करतात, तशी उघडझाप ह्या 
माध्यमाच्या डोळ्यािी होऊन त्यातून लागोपाठ क्रमाने दोनतीन प्रकाशविते्र घेता येऊ लागली. क्षणाक्षणाला 
पालटणारे िेहऱ्यावरील भावववभ्रम, भावनेिे तरखणे वा र्रकाप त्यात उमटू लागले, व मनात झालेली 
भावनाांिी दाटणी प्रकाशवित्राांतून दाटीने जमा होऊ लागली. कलाकृती टवटवीत झाल्या, त्याांना साजेपण 
लाभले. लाख वठकाणी नव-ेनव ेलाख अांकुर फुटले. 
 
एडवडभ मायर्ज (१८३०–१९०४) 
 
१८७२-च्या सुमारास रें ि वित्रकार एडवडथ मायविज ह्याने गवतमानतेिे वित्रण करण्यािे यशस्वी प्रयोग केले. 
त्यामुळे वित्रकाराांना गवतमानतेिे आलेखन करताना अनुमानािी मदत घेण्यािे प्रयोजन उरले नाही. जे 
दृष्टीला वदसत नव्हते, ते आता प्रकाशवित्रणातून तळहातासारखे स्पष्ट वदसू लागले होते. मायविज हा 
वनसगथवित्रकारही होता. त्याने घेतलेल्या घोडदौडीच्या प्रकाशवित्रणातून िलवच्चत्रपटािी कल्पना वनघाली, 
आवण हा शोध बव्हांशी मायविज ह्याच्याि नावाशी वनगवडत आहे. असे साांगतात की, एडवडथ मायविज ह्याने 
बेदरकारपणे बेफाम दौड करणाऱ्या घोड्ािे एक प्रकाशवित्र घेतले. अवकाशाच्या मदैानातून अांतराळ 
ओलाांडणाऱ्या ह्या घोड्ाने इतर वित्रकाराांच्या वास्तववादी कल्पनेस, वास्तवातून प्रकट झालेल्या सत्याने 
एक फार जोरािा हादरा वदला. 
 
हा हादरा का बसला, ती हकीकत मोठी मनोरांजक आहे. दौडीवर घातलेल्या घोड्ािे िौखूर जवमनीपासून 
सुटून एकाि वळेी काही काळ हवते असतात, ही कल्पना वास्तववादी कलाकाराांच्या मनाला भावणारी 
नव्हती. मेसोवनये नामक वित्रकाराने पळणाऱ्या घोड्ािे एक वित्र रेखाटले होते. त्यात त्या घोड्ािे िारही 
पाय हवतेि दाखववले होते. अर्ात मेसोवनयेिी मोजदाद खुळ्याांत होण्यास मुळीि ववलां ब लागला नाही. मात्र 
मायविजच्या प्रकाशवित्रातील पळणाऱ्या घोड्ािे िारी पाय अधाांतरी पाहून वित्रकार मांडळींिी मने िाकाटून 
गेली, ववस्स्मत झाली; त्याांिी वािाही पाांगुळली असली पावहजे! पण प्रकाशवित्रणमाध्यमाच्या वस्तुवनष्ठ 
गुणाांिी वित्रकाराांच्या मनावर फार जरब होती. ती इतकी की, मेसोवनये खुळ्यािा एकदम शहाणा झाला 
आवण मायविजच्या ह्या प्रकाशवित्रातील घोडदौडीच्या दणदणाटावर कॅवलफोर्मनयािा राज्यपाल तर २५००० 
डॉलसथ वमळवनू गेला. 
 
ह्या गवतमानतेच्या वित्राांिा पवरणाम वित्रकाराांच्या कलादृष्टीवर झाला. त्याांच्या दृष्टीला वगेळे वळण लागले, 
आवण कलाकृतींच्या आववष्कारात बदल झाला. कालगांगेच्या प्रवाहातील मौवलक क्षणावर, जुन्या-पुराण्या 
वित्रणतांत्रािी गुमान न कवरता तुरांत झडप घालून अिकू वटपण साधणे, पळते पीक पदरी पाडणे आवण जुन्या 
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पारांपवरक कलातत्त्वाांिा महामांत्र जपत न बसणे हीि श्रद्धा वृत्तवित्रणपद्धतीमागे उभी रावहली. वातावित्राांतून 
आलेली लवडवाळपणािी खेळीमेळी काही न्यारीि आहे. ही नवी दृष्टी वातावित्राांतून प्रर्म डॉ. एवरि 
सॉलोमन ह्याने आणली, आवण ‘सॉलोमनिी उत्सूत्र प्रकाशविते्र’ असा शब्दप्रयोग साप्तावहक ‘गॅ्रवफक’च्या 
कलासांपादकाने माहे ११ जानेवारी १९३०-च्या अांकात प्रर्म उपयोगात आवणला, आवण तो रूढही झाला. 
डॉ. एवरि सॉलोमन म्हणजेि मोकळा-झाकळा आववष्कार असे समीकरण माांवडले जाते. आज उत्सूत्र 
प्रकाशवित्र हे केवळ तांत्र रावहले नाही; तो एक मनोरांजनािा भाग आहे, राष्रीय करमणुकीिे ते एक ववशषे 
वनमथल साधन बनले आहे. 
 
अिमॅनॉतस : एरिच सालोमन : गुपीत घाला 
 
कारखानदारािा हा गवथ रास्त असल्यािे सॉलोमनच्या वातावित्राांनी वसद्ध करून वदले आहे. डॉ. सॉलोमनिी 
सवथ प्रवसद्ध विते्र ‘अरमनॅॉक्स’मधून वनमाण झाली आहेत. १९२८-मध्ये ह्याि माध्यमातून त्याने बर्मलनमधील 
र्ोर व्यक्तींिे वित्रण करण्यास सुरुवात केली. १९२०-पयिंत वृत्तपत्राांतील राजकीय पढुाऱ्याांिी विते्र ठराववक 
साऱ्यािी असत, प्रतीकात्मक असत. डॉ. सॉलोमनने वातावित्राांना वगेळे वळण वदले. त्याांिे स्वरूप आमलूाग्र 
बदलून टावकले. अवघ्या बारा वषांच्या काळात. सॉलोमनिे ‘लां डन गॅ्रवफक’ने प्रवसद्ध केलेले दुसऱ्या ‘हेग 
कॉन्फरन्सिे वातावित्र’ (१९३०), ‘वरसेप्शन इन बर्मलन’ (१९३१), ‘रॅम्से मकॅ डोनाल्ड व आलबटथ 
आइनस्टाइन’ ही वाताविते्र ह्या बदललेल्या दृवष्टकोणािी साक्ष देतील. अत्यांत महत्त्वाच्या स्र्ळी तो गुप्तरूपे 
हजर राही. राजकीय गोटात त्याच्या वातावित्राांनी डॉ. सॉलोमनिा असा दरारा वनमाण केला होता की, 
एखाद्या प्रसांगी डॉ. सॉलोमनिा गुपीत घाला पडला नाही, तर त्यािा अर्थ तो प्रसांग कमी महत्त्वािा असला 
पावहजे, असे समजले जाई. आवरस्तीद विआँ हा मोठ्या वमस्ष्कलपणे म्हणाल्यािे साांगतात की, 
“राष्रसांघाच्या बठैकीला तीन गोष्टी अवश्य असतात. दोन परराष्रमांत्री, एक टेबल आवण डॉ. एवरि 
सॉलोमन!” सवोच्च न्यायालयािे कामकाज िालू असताना घेतलेले प्रकाशवित्र आजपयिंत एकि छावपले 
गेले. ते एकमेव प्रकाशवित्र डॉ. सॉलोमन ह्यािे आहे. 
 
राजकीय के्षत्रात आपल्या वातावित्राांनी मदुथमकी गाजववणारा आघाडीिा काबील प्रकाशवित्रकार म्हणून डॉ. 
सॉलोमन ओळखला जातो; तर फेवलक्स एि. मान हा एखादा प्रसांग अनेक वित्राांतून सादर करणारा पवहला 
प्रकाशवित्रकार म्हणून आजतागायत ओळखला जातो. 
 
 
रबटुकला ‘लायका’ आरण रबटुकला ‘कॉनटॅतस’ 
वातारचत्राचें पेंढाि फुटले 
 
इ. स. १९३३-नांतर मात्र ३५ वमवलवमटरिा वबटुकला ‘लायका’ आवण वबटुकला ‘कॉन्टॅक्स’ ह्याांिा जमाना 
सुरू झाला. प्रकाशवित्रकाराांनी आपले मोिे वातावित्रणाकडे वळववले. वृत्तपत्राांत प्रकाशवित्रद्वारा सांदेश 
देण्याकवरता ह्या लवडवाळ ‘लायका’िा उपयोग करणारे रॉबटथ कापा, बारबारा मॉगथन, डेस्व्हड सीमूर, वनेर 
वबशॉफ, वॉकर इव्हॅन्स, जीन हेरमान, डब्ल्यू. यजूीन, आल्रेड आयसन स्टाट, मागारेट बुकथ  व्हाइट, 
डोरोवर्आ लाांज, बर्मनस अॅबट, बेन शॉन आवण आँरी कार्मतए िेस्साँ हे आघाडीिे प्रकाशवित्रीय बखरकार 
मावनले जातात. 
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आर्थर रोदेस्टाइन ह्यािे ‘फामथर अॅण्ड सन्झ इन डस्ट स्टॉमथ’, (१९३६), वबल िॉटिे ‘कोल सिथर’ (१९३७), 
रॉबटथ कापा ह्यािे ‘डेर् ऑफ अ स्पॅवनश सोल्जर’ (१९३६), वनेर वबशॉफ ह्यािे ‘फेवमन इन इांवडया’, (१९५२), 
ऑरी कार्मतए िेस्साँ ह्यािे ‘सांडे ऑन द बँक्स ऑफ द मानथ’ (१९३८), बटथ हाडी ह्यािे ‘साउर् कोवरअन 
पोवलवटकल वप्रझनर’ (१९५०), सेवसल बीटन ह्यािे ‘आफ्टर द रेड’ (१९४०) ही वाताविते्र ववशषे उल्लेखनीय 
आहेत. महत्त्वाच्या ऐवतहावसक घटनाांिी नोंद आवण कर्ाकर्नािे महत्त्वािे कायथ ही कामे हा एके काळिा 
इतर कलाांिा वारसाहक्क होता. आता प्रकाशवित्रणालाही हा गौरव लाभला आहे. आवण प्रकाशवित्रणकला 
ह्या गौरवािा मान राखीत आहे. 
 
आूँिी कार्ततए ्ेस्सौं (१९०८) 
 
र्ोडक्यात इवतवृत्त–रें ि प्रकाशवित्रकार; ववसाव्या शतकािा बखरकार; ‘स्पॅवनश वसस्व्हल वॉर’ व सहाव्या 
जॉजथिा राज्यावभषेक ह्याांिे वित्रण; तीन वष ेजमथनीमध्ये युद्धकैदी (१९४४); भवूमगत राहून वित्रण (१९४६); 
अमेवरकेतील जीवनाच्या ववववध पलूैां िे वित्रण (१९५२); ‘वडसाइवसव्ह मोमेंट’ (१९५५); ‘मास्कोमधील 
जनता’ (१९५६); ‘सांवधकालातील िीन,’ इत्यादी ग्रांर्रिना. 
 
त्याची कवचकंुडले व माध्यमाची वरजिात 
 
उत्साही हातािा तो मखमली स्पशथ आवण ती बवहरी ससाण्यािी नजर ही प्रकाशवित्रकारािी कविकुां डले 
आहेत. वव्ाच्या मुबलक अवास्तव पसाऱ्यातून वास्तव सत्यािी टेहळणी करून त्यावर आपली नजर कें वद्रत 
करणे हे कलाकाराच्या डोळ्याांिे प्रधान कायथ आहे. कलावांताच्या िाणाक्ष नजरेने शोधून कावढलेल्या मौवलक 
सत्याला केवळ डोळ्याांनी नव्हे, तर सवांगाांनी, त्या कलावस्तूला, ववजेच्या िपळाईने मुहूतथ साधून मुजरा 
करणे व कलावांताने घेतलेल्या वनणथयािी प्रकाशसांवदेी कािेवर अिूक नोंद करणे ही प्रकाशवित्रणमाध्यमािी 
ववजरात समजली जाते. कलाकाराच्या वनवशतधार नजरेने पछाडलेल्या कलाघटकाांिी आवण त्याांच्यामधील 
सांवमश्र स्नेहभावािी वित्ररिनेत एकात्मता होऊन त्याांिी त्याि क्षणी हेळामाते्र घट्ट वनरगाठ बसावी लागते. 
मात्र एकदा वित्र-रिाई घट्ट बाांवधली गेली, की मागाहून तीत कोणताही कलात्मक मालमसाला भरण्यास 
वाव नसतो, वा कलाकाराला तीत हस्तकौशल्यािी मदुथमकी वा कलाकुसर दाखववण्यास वतळमात्र सांधी 
वमळत नाही. अशा प्रकारिी अपवरहायथता हा अवभजात वित्ररिनेतील आांवगक भाग जाणावा, आवण हीि 
कलाकृतीच्या वित्ररिनेतील सायुज्यता मानावी, अशी आवजूथन इशारत करून ज्याने जुन्या परांपरेिी 
मातब्बरी न मानता, सनातन कल्पनाांना धक्का देऊन वातावित्राांना हृदयांगम स्वरूप प्राप्त करून वदले, जुन्या-
नव्यािी कुस्ती वबनतोड वजकून वातावित्राांना प्रकाशवित्रणके्षत्रात मानािे स्र्ान वमळवनू वदले, आवण स्वतः 
जो मोठ्या प्रख्यातीस िढला, ज्यािे जालें पणािे सार्थक झाले, त्या कलावांतािे नाव साांगतो–आँरी कार्मतए 
िेस्साँ. तुम्ही त्याच्या कलाकृती पहा, काय वबशाद नाव ववसरेल! त्याच्या कलाकृतींमधील वैशद्य 
वाखाणण्यासावरखे आहे. 
 
तंत्रातील खुबी, प्राजंलपणा आरण भावरनक अटकाव 
 
मानवी जीवनातील सुखास्त्मकतेिे हृदयस्पशी वित्रण करणारा आवण वातावित्राांिी गोफण फडकववणारा एक 
महानुभाव प्रकाशवित्रकार म्हणजे िेस्साँ. कलात्मक वातावित्राांिा पावरजातक प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या 
दारात आणून लावण्यािे श्रये आँरी कार्मतए िेस्साँ ह्यालाि आहे. दऱ्याखोऱ्याांतून घोघावत वफरणारा वारा, 
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कडेकपारीतून फुटणारे दुधािे घट, वगरकी घेऊन र्बकणारे पाणी, अांगावर येणारे पावसािे ओसाडे, 
फुसाांडणारा पाण्यािा प्रवाह, भरधाव िाललेली चभगोरी, डोंगराच्या वचशडावरून धावणारे पाणी अर्वा 
काठाांशी लाटाांिा जल्लोष करणारा समुद्र ह्याांपैकीि आपण एक आहो, असे तो समजतो. त्यािी भवूमका 
तटस्र्तेने पाहणाऱ्या पे्रक्षकािी नसते. सभोवतालच्या वातावरणाशी तो एकरूप झालेला असतो. अशा 
‘वहरवहऱ्या’ करून तो आपले मनोगत बडरपणे साांगतो. पण भावनेिा व वविारािा झोत दरदरा व्यक्त 
कवरताना त्यात भाववनक अटकाव साधलेला असतो. 
 
आवण कलाकृतीमधील घटनेत पे्रक्षकही कसा सहभागी होतो पहा : प्रर्म त्याच्या डोळ्यापढेु काहीतरी घटना 
घडत असल्यािा भास होतो. घटना वदसते आवण तो घटनेतील गुणार्ावर वविार करण्यात मग्न होतो. 
वविारसागरी वनमग्न असतानाि तो एखाद्या मनोव्यरे्मधून झपाटला जाऊन पे्रक्षक त्या घटनेत सामील 
होतो. सभोवतालच्या पवरस्स्र्तीशी व जेरे् घटना घडते त्या मातीत वजवावनशी वमसळून जातो. 
 
वातावित्रकार एखाद्या अधथक्षणातील चकवा एखाद्या कणातील रस सारख्याि तन्मयतेने आवण सांशोधकी 
बारीक नजरेने शोधून कलाकृतीत साठवीत असतो. ह्याकवरता वातावित्रािे माध्यम नेहेमी फडा काढून उवदत 
असले पावहजे, आवण त्याच्या जवळील तांत्रािा भाता सदैव भरलेला असला पावहजे. म्हणजे अमृतवळे साधता 
येते. तांत्रातील खुबी, त्यातील प्राांजलपणा आवण भाववनक अटकाव ह्याांिे वमश्रण करण्यािी हातोटी 
साधण्याति वातावित्रकारािे खरे कसब सामावलेले असते. 
 
त्याने साबिीचे बन छाटले. 
 
िेस्साँ ह्याने जुन्या कलातत्त्वज्ञानािा आश्रय वखळवखळा करून टावकला. कलाकृतीच्या कुशीतून कृवत्रमािा 
कां टक उपटून काढला. प्रकाशवित्रकाराांना नव ेस्फुरण वमळाले. नवकलाकाराांच्याकवरता एक नव ेके्षत्र बनले. 
रामदासाांनी जीवनग्रस्त लोकाांना प्रपांिववज्ञानािे धडे वदले, नवी जागृती वदली;–िेस्साँ ह्याने वित्रकाराांच्या 
तत्त्वज्ञानाने ग्रस्त झालेल्या प्रकाशवित्रकाराांना नवी दृष्टी वदली, प्रकाशवित्रणमाध्यमािे खास वैभव दाखवनू 
लाडेकोडे साांभाळलेल्या प्रवतवष्ठत यमवनयमाांिा सपाटा केला. 
 
 
एकें  नेत्रें रप्रया । एकें  नेत्रें काळा ॥ 
 
मयूरकवीच्या साववत्रीगीतातील ह्या ओळी. साववत्री आपल्या पतीबरोबर वनात चहडत असताना वतच्या 
मनःस्स्र्तीिे वणथन कवीने कल्पनेने केले आहे. कवी म्हणतो, ‘साववत्री एका डोळ्याने सत्यवानाला पाहत 
होती, तर दुसऱ्या डोळ्याने ती यमराज पाहत होती’. हे वािल्यावर िेस्साँ अनेकवार पुन्हा-पुन्हा साांगत असतो 
ते नक्की खरे वाटते. तो म्हणतो की, “माझा उजवा डोळा बाह्य जगावर दृष्टी रोखून असला, तरी डावा डोळा 
अांतःस्र् जग न्याहळीत असतो. मात्र लौवकक वव् आवण व्यस्क्तगत वव् ही दोन्ही वबलोरी डोळ्यातून 
तत्क्षणी कलाकृतीत एकजीव होऊन राहतात.” 
 
दुसऱ्याांच्या तांत्रसांभारात न वशरता त्याांच्या वशफारशी डावलून आपले स्वतांत्र सामथ्यथ प्रकट करणारा, 
वास्तवतेत आढळणाऱ्या ववववध आकाराांतील लयबद्धतेने आकृष्ट झालेला िेस्साँ हा एक नामाांवकत ‘छुपा’ 
प्रकाशवित्रकार. त्यािा मनोदय वित्रकार होण्यािा होता. व्यस्क्तवित्र रेखाटण्यािी त्याला ओढ होती. पण 
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मनॅ रे आवण आतजे ह्या प्रकाशवित्रकाराांपासून स्फूती घेऊन त्याने वातावित्रकार होण्यािे ठरववले. त्यािा 
लय वातावित्राांतून लागला. वातावित्राांिे मदैान त्याने नाांदतेगाजते केले. वातावित्राांिे नाव वनघाले, की िेस्साँ 
ह्यािे नाव वनघाल्यावशवाय राहत नाही. आज ह्या के्षत्रात त्यािी कीती सूयथिांद्राांप्रमाणे कालगतीत अबावधत 
आहे. िेस्साँिे वमराशीिे म्हणनूि हे के्षत्र ओळवखले जाते. आवण त्याि के्षत्रात त्याच्या कलाकृती सुखािे डोल 
घेत आहेत. न्यूयॉकथ  येर्ील ‘ज्यूवलअन लेव्ही गलॅरी’मध्ये िेस्साँिी प्रकाशविते्र प्रकावशत झाली. त्याांवर खूप 
तुफान माजले. नाना तरांग उठले. त्याच्या कलाकृतींमधील आकषथण होते तरी कशात? काहींच्या मनात आले 
की, ह्या कलाकृतींमधील सौंदयथ केवळ नवशबाने कलाकृतींत उतरले आहे. तसे असेल, तर त्यात कलावांतािे 
कसब ते कोठले? एकाहून अनेक अर्थही त्याांतून प्रतीत होतात. वशवाय, दोन परस्परववरोधी गुणाांिा उद भव 
पे्रक्षकाच्या मनात एकाि वळेी होतो, मग आकषथण कोठले? 
 
‘गरुड जसा गगनातुरन वेगें उतिोरन पन्नगा झडपी’,– 
तशींच अनर्घयभ िणावि तो झापड माितो. 
 
आँरी कार्मतए िेस्साँ ह्याने तर दैवावर कधीि हवाला टावकला नाही, आपल्या अधीनतेच्या पलीकडे असलेल्या 
सामथ्यावर तो कधी ववसांबला नाही. सहजासहजी दृवष्टपर्ात आले, आवण कलाकृतीच्या पोतडीत टाकून 
उठकळ सौंदयाने आपली कलाकृती त्याने नटववली, असे कधीि झाले नाही. वव्ातील हालिालींमधील 
लयबद्धतेशी तो एकरूप झालेला वदसतो. समुद्रात पसरलेले जाळे जसे कोळी ओढून घेतो, तसेि िमथिक्षूांना 
न वदसणारे सौंदयथ तो भोवतालच्या सामान्याांमधून आपल्याकडे खेिून घेतो. वस्तुजातामधील आकारात 
अपेवक्षत सुरसता आली, रिना बेमालूम जमली, की त्यावर हतुतूिी झापड मारून त्या अनध्यथ क्षणािे, 
त्यातील मौवलकतेिी वाफ न दवडता, शर्ीिी हातोफळी करून कुशल हाताने वनवमषात वित्रण केले जाते. 
नव्हाळीिी वाफदेखील बांवदस्त होते. 
 
‘अनमोल घडीचे अचूक–नेटके रचत्रण’ – ही त्यािी शब्दसांहती आता वनत्यपाठातली झाली आहे. 
वस्तुजातामधील लयबद्धतेवर पाळती ठेवनू तो जणू आवधपत्य गाजवीत असतो. त्यािी दृष्टी, कल्पना आवण 
भावना ह्या एकरूप होऊन टप साधतात. त्याच्या वठकाणी त्याांिा एक मनोधमथ होऊन रावहला आहे. तरल 
आवण तेजस्वी कल्पनाशक्तीने त्याच्या तीक्ष्ण नजरेत वमसळून र्रर्रत्या आकारसौंदयाने त्याला अपेवक्षत 
असलेले लयबद्ध वळण घेतले, की प्रलयकाळाच्या ववदु्यल्लतेप्रमाणे ते कलाकृतीत िमकते. म्हणूनि वकत्येक 
वळेा त्याच्या कलाकृतींिे स्वरूप व्यांगवित्राांप्रमाणे भासते. इतर कलामाध्यमाांतील शलैीिा अनुकार करून 
प्रकाशवित्रणकलेिी प्रवतष्ठा वाढेल, हे त्याच्या मनाला भावत नाही. अधथच्छटाांिे मुद्रण हे तर ह्या 
प्रकाशवित्रणमाध्यमािे खास लाघवी वैवशष्य आहे. हा माध्यमािा स्वाभाववक धमथ बजुवनू टाकला, आवण 
कलाकृती वनमाण केल्या, तर कलाकाराच्या हाती केवळ वणथनात्मक बांधािी धनमाल राहील. केवळ 
तपवशलािा पोवाडा ऐकू येईल. 
 
प्रकाशरचत्रणातील – 
प्रकृरतसुभग अशा गुणाचंी प्रामारणक तिफदािी 
 
माध्यमातील जोमदार आवण पवरणामकारक अशा जन्मजात गुणाांिी त्याने तरफदारी केली व 
प्रकाशवित्रणशलैीला आपल्या इच्छेप्रमाणे वळण लाववले. माध्यमावरील वव्ासाऱ्या जोरावर आवण 
प्रामावणक प्रयत्नाांच्या सामथ्यावर आपल्या कलाकृतींच्या हाती प्रकाशवित्रणातील आांवगक गुणाांिी काकणे 
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त्याने िढववली. कलाकृतींना प्रागल्भ्य लाभले. कॅमेरा हा िेस्साँच्या डोळ्याांिा एक अववभाज्य घटक आहे. 
प्रकाशवित्रणतांत्र त्याच्या अांगात मुरलेले आहे. त्याच्या साऱ्या ताांवत्रक वक्रया त्याला नकळत आपोआप 
घडतात. कॅमेऱ्यािी दृष्टी खाली चकवा वर वळवनू, ववहांगदृवष्टकोणातून अर्वा वपपीवलकेच्या दृवष्टकोणातून 
तो सहसा कलावस्तूकडे झेपावत नाही. बहुतेक सारे वित्रण तो आपल्या दृवष्टपातळीवरून कवरतो. आवण 
स्वतःि बजावतो की, “माझ्या तांत्रज्ञानातील दस्तुर माझ्या स्वतःकवरताि आहेत; ते अन्य कलाकाराांनी 
मेहमानीस आपल्या घरी आणू नयेत.” हे त्यािे िह्मसूत्र प्रमाण मावनले, तरी ते त्याच्या प्रवतभेतून त्याच्या 
कलाकृतीत दाखल होते; आपल्या अांगावर पडणारी प्रमेये कस्तुरीच्या पवरमलाने सुगांवधत असतात. 
 
रनश्चये लक्ष्यभेदन 
 
मात्र आँरी कार्मतए िेस्साँ आपल्या कलाकृतीिी घडी अशी काही बसववतो, आपल्या कलाकृतीत अशी एखादी 
राखडी तो वनटाईने खोिनू देतो की, वस्त्रयाांिे वणथसौंदयथ लुबाडणाऱ्या केवड्ासारखा वतिा घमघमाट 
सुटावा! त्याच्या कलाकृती म्हणजे एक दृश्यकाव्य आहे. तारकाांच्या नक्षत्रमाळाांप्रमाणे त्या पुन्हा-पुन्हा 
पहाव्यात, असे वाटते. आवण वकतीही वळेा पावहल्या, तरी त्याांिे आकषथण कमी होत नाही, वाढति जाते. 
त्यािी कलाकृती पावहली, की त्याच्या मनातील भावना आपल्याला कळतात, आवण आपण कलाकृतीवर पे्रम 
करू लागतो. कलाकृतीच्या अांतरांगात खेिनू नेण्यािी ववलक्षण जादू त्याच्या प्रत्येक कलाकृतीत असते. 
खुसखुसणारे मुसमुसणारे सौंदयथ! 
 
‘संडे ऑन द बूँतस ऑफ द मानभ’ – हे िेस्साँ ह्यािे वित्र वातावरण सूवित करणारे आहे. रान्स देशात भ्रमांती 
करणाऱ्या कोणत्याही मुशावफराने हजार वळेा पावहलेले दृश्य! प्रकाशवित्रकार पवरस्स्र्तीवर वनयांत्रण करू 
शकत नाही, तरीही तीतील वित्ररिना वित्रकाराने वविारपूवथकि केलेली आहे असे वाटावे, इतकी ती उत्कृष्ट 
आहे. त्यािी कोणतीही कलाकृती पाहून मन झपाटले जाते. त्याांनी घडववलेले दशथन वव्सनीय वाटते. 
अशाांपैकीि ही एक कलाकृती आहे. ह्या वित्रात ताांबडी दारू बाटलीतून पेल्यात ओतण्यािा सोनेरी क्षण 
येईपयिंत त्याच्या दृष्टीने त्या कलाकृतीमधील मवदर हालिाल मोहोरली नव्हती; तीत सौंदयथ वनमाण झालेले 
नव्हते. अशा िांिल जीवनातील वनसटता पण अनमोल क्षण येताि वकरण साधून त्या सावजावर 
इसाटासारखी झडप घालून, िेस्साँ त्या अिूक क्षणाला पुन्हा वजवांत करून आपल्या कलाकृतीत सोडून देतो. 
महात्माजींच्या महावनयाणसमयी त्याने घेतलेली वकत्येक हृदयस्पशी विते्र अशाि अिूक क्षणी वधे वनवश्चत 
करून तातडीने वटपलेली आहेत. ह्या कलाकृती वकत्येक अकवर्त कर्ा तुम्हाांला साांगतील. जाती घडी पुन्हा 
न ये! म्हणनू तर असे ववलग क्षण प्रकाशवित्रणातून अलग झाले, म्हणजे त्याांना मौवलकता येते, व ते अवधक 
लोभस वाटतात. ‘सार्थक झाले’ ह्या भावनेिी मनोमय जाणीव करून देणारा अपूवथ क्षण भेटणे दुर्ममळ दुरापास्त 
तर खरे, पण असा ववरळा क्षण भेटणे ही अपूवाई मानून अशा घवटकेला वा क्षणाला तो ‘अिूक नेटका क्षण’ 
‘वनणायक मुहूतथ’, ‘असांवदग्धक्षण’, ‘वनश्चायक क्षण’ असे सांबोवधतो, वारांवार उद घोवषत करतो. अशाि मवदर 
क्षणाांना प्रकाशवित्रणात युगािे मोल येते. ‘कलामाध्यम वभन्न का असेना, जीववतात जे मनोहर पण क्षणभांगुर 
आहे, गवतशील आहे, अशा सौंदयातील ववववधरांगी ववववधच्छटाांिी पारध करून त्याांना कलाकृतीत बांवदस्त 
करून ठेवणे’ हेि आपल्या जीवीिे इवतकतथव्य आहे, असेि कवी शलेीने मानले होते. 
 
वातारचत्र आरण तंत्राची तिफ 
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िेस्साँच्या दृष्टीने प्रकाशवकरण वस्तुजाताच्या पोटात वशरले, म्हणजे त्यातील जीवनशक्ती त्याला प्रवतजबाब 
देत असली पावहजे. मग त्याच्या ममत्वािा प्रभाव कलाकृतीवर होतो. ममत्व हळुवार बनून सूक्ष्मात पोहोिले, 
म्हणजे त्यातील सौंदयािे पडसाद कलाकृतीमधून आपल्या कानाांवर येतात. तांत्रज्ञानावर तर तो कधीि 
ववसांबून राहत नाही. क्षण काबूत आला की, त्या क्षणी तांत्रज्ञान त्याच्या पुढे हात जोडून उभे राहते. एखाद्या 
तांत्रािे स्वतांत्र भान राखून तो तांत्रािी योजना करीत नाही. तांत्रािा अवतार स्वाभाववक असतो. साधन म्हणनू 
उपयोवजलेले तांत्र अखेर शवेटी अनुभतूी बनते. 
 
इतकेि काय, पण अस्सल कलाकाराला कळून िुकते की, तांत्रशास्त्राला शरणागतीिे वरवाज िाांगले पाळता 
येतात. गडकऱ्याांच्या ककणाप्रमाणे गुडघे टेकून, हात जोडून, त्यावर शलेा गुांडाळून तुमिी सलाह घेण्यास 
तांत्र हरवक्त खडे असते. कलावनर्ममतीच्या वळेी कलाकाराने यर्ादशथनशास्त्रािा आपल्या मनावरील शह 
उठववला पावहजे. रिनाकौशल्यािे तर्ाकवर्त वनयम गुांडाळून तांत्रशास्त्रािा सांभार शमीच्या वृक्षावर ठेववला 
पावहजे. तांत्रशास्त्राच्या फावड्ाखाली तुमिी मस्तके नमव ू नका, तांत्रशास्त्रािी नस भावनेला हेरू द्या. 
कोणत्याही शास्त्रािी तरफ त्याला अनावश्यक असते. नव ेतांत्र सापडले, नव ेशोध लागले, तरी मनािी ओढ 
कायम राहते. आवण मनािी तगमग झाली, भावनाांिे कढ उमाळून वित्तािे बांधारे फुटले, की नववनर्ममती अिकू 
सांभवते. 
 
कलाकृती भावनाांच्या धाग्याांनी ववणली जाते, तांत्रज्ञानाच्या धाग्याांनी नाही. भावनाववष्कार करून तांत्र जण ू
काय अांतधान पावते. असे झाले, तरि सरस कलाकृती वनमाण होतात. वस्तुजाताकडे पाहून वित्र घेण्याच्या 
क्षणी आपली कलाकृती कोणत्या फलभाराने वाकणार आहे, त्यािे वातावित्रकाराला कधीि अनुमान कवरता 
येत नसेल. म्हणनूि असे म्हटले जाते की, वातावित्राांच्या बाबतीत दैव लुळे पडले, की अपयश हमखास 
पदरी पडते; आवण दैवाने माळ घातली, तर कलाकार यशाच्या राशीवर बसतो. ‘टेट’ येर्ील गलॅरीत 
फडकणाऱ्या सरा ह्या वित्रकाराच्या ‘बैन्याद’ ह्या शीषथकाच्या कलाकृतीिी याद करून देणारे अती आकषथक 
असे प्रकाशवित्र एक आँरी कार्मतए िेस्साँि घेऊ जाणे. 
 
 
‘संुदि खाशी सुबक ठेंगणी’, छडीदाि ठेवणीची, 
मंजुळ आवाजाची, काति स्वभावाची आरण 
 
– देवलाांच्या शारदेिी आठवण करून देणारी एक लहानशी अटकर बाांध्यािी बाहुली, –म्हणजे मागारेट बकूथ  
व्हाइट, जाईच्या फुलाप्रमाणे वदसणारा मृदू हांसवणी िेहरा, –म्हणजे मागारेट बूकथ  व्हाइट, सौंदयािे 
मावहयेर, –म्हणजेि मागारेट बूकथ  व्हाइट. सांकटे आली, तरी त्याांतूनि स्फूती घेणारी, पराभवाला 
वखजववणारी आवण पराभव सोसण्यातही पराक्रम मानणारी, –मागारेट बकूथ  व्हाइट. शल्यववशारदाच्या 
हातािा कप जसा लहानसा िाकू हाती घेतला तरी दूर होतो, तद्वत कॅमेरा हाती घेतला, की वतिा लव्ह्याच्या 
पात्याप्रमाणे र्रर्रणारा हात स्स्र्र होई. दोरे गुस्ताव ल गे्र ह्या वित्रकाराने जे कायथ आपल्या नायपूणथ प्रभावी 
आलेखनाने केले आहे, वततकेि पवरणामकारक आवण प्रभावी कायथ मागारेट बकूथ  व्हाइट वहच्या वातावित्राांनी 
केले आहे. 
 
उत्तम कलाकृती म्हणजे,– 
‘चोखंदळ रनवड आरण काटछाट’ 
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जी कर्ा-कहाणी वतला वित्राांतून साांगावयािी आहे, तीतील वास्तव सत्य ती उिलून अलग करते, आवण 
त्यातूनि वतिा वित्रप्रबांध तयार होतो. ‘िोखांदळ वनवड आवण काटछाट करण्यािी प्रवक्रया’, अशीि उत्तम 
वित्रािी ती व्याख्या करते. आपल्या कलाकृतीत आपल्या मनात उवदत झालेल्या वविाराांिी सांगती लागली 
पावहजे. आपल्याला जे साांगावयािे आहे, त्याला पोषक असाि वित्रकरे्च्या आववष्कारािा डौल असला 
पावहजे, –म्हणजे ववरिना सुघट असली पावहजे, असे वतिे आग्रही मत बनले होते. आवण पोवळ्याप्रमाणे 
सुप्रभ असे आपले कलाववषयक वविार वतने आपल्या कलाकृतींमधून पे्रक्षकाांच्या हातातळी वदले आहेत हे 
ववशषेः मॉगारेत बूकथ  व्हाइट वहिी कोणतीही कलाकृती घ्या, –आपण तीत प्रत्यक्ष भाग घेत आहोत, त्या 
वातावरणात वावरत आहोत, असेि पाहणाऱ्यास वाटते; वित्रववषयापासून आपण अवलप्त राहूि शकत नाही. 
 
२३ नोव्हेंबर १९३६–‘लाइफ’ मावसकाच्या मुखपृष्ठावरील प्रकाशवित्र पावहलेत, तर ते तुमच्या डोळ्याांिी 
पकड घेईल. त्यावर दृष्टी वखळून राहील, इतके ते प्रभावी आहे. आजपयिंत मोहक िेहऱ्याांनी व्यापलेली जागा 
आता मोठ-मोठ्या प्रकल्पाच्या प्रकाशवित्राांनी व्यावपलेली आहे. ‘फॉरच्यनू’ आवण ‘लाइफ’ ह्या दोन 
मावसकाांकवरता वतने दशलक्ष मलैाांिा प्रवास केला, आवण जवळजवळ अडीि लक्ष प्रकाशविते्र घेतली. 
 
वस्तुजातारवियीची आत्मकें रद्रत अनुभूती 
कलारनर्तमतीसाठी सािेप 
 
ज्या ववषयािे वित्रण कलाकाराला करावयािे असेल, त्या ववषयािी त्याने उत्तम जाण करून घेण्यािी दक्षता 
घेतली पावहजे. ववषयाशी समरस झाले पावहजे. कलावस्तूशी त्यािे मतै्र दाटून आले पावहजे. वण्यथ ववषयािे 
वैभव जावणले पावहजे. “प्रकाशवित्रकाराला आपल्या कलामाध्यमािी ओळख जशी अवश्य असली पावहजे, 
तशीि वित्रववषयािीही ओळख करून घेणे अटळ ठरते.” महात्माजींिे वित्र १९४६-घेतल्यानांतर वतने हा 
आपला अनुभव वलहून ठेववला आहे. हे वित्र घेण्यापूवी वतने स्वतः िरखा िालवनू सूत काढण्यािा अनुभव 
घेतल्यामुळेि ते वित्र इतके भावपूणथ उतरले आहे. “लक्षावधी लोकाांच्याकवरता िरखा म्हणजे स्वातांत्र्ययुद्धािे 
एक प्रतीकि होते. वित्रातील िरख्यामुळेि महात्माजींच्या वदव्य व्यस्क्तत्वाला उठाव आला आहे. कारण ह्या 
िक्रात ववशाल आवण समुद्राहूनही खोल असा अर्थ भरलेला आहे.” वतने व्यक्त केलेल्या ह्या वविारातील 
बारकावा वातावित्रकाराांनी मनन करण्यासारखा आहे. आवण वस्तुजाताववषयीिी ही आत्मकें वद्रत अनुभतूीि 
कलाकृतींिी माता आहे. त्यामुळेि ह्या कलाके्षत्रात वनमाण होणाऱ्या कलाकृती पावहल्या म्हणजे वववित्र 
वीणेिी याद येते, इतक्या त्या वववित्र ढांगाच्या भासतात. 
 
‘कलेस रुचते वास्तव भीिण,’ हे खिे असले, तिी 
त्याला आत्मरनष्ठुिता आरण वैिाग्य हे कलामूल्य आहे. 
 
कलकत्ता शहरातील रस्त्यावर पडलेला पे्रताांिा खि, मुडदे, घायाळाांिे ढीग, रक्तामाांसािा विखल, त्याांवर 
ताव मारणारी वगधाडे आवण कलाकृतीवर पडलेल्या त्या अतृप्त वगधाडाांच्या छाया, हे भेसूर हृदयववदारक 
वित्र (१९४७) पावहलेत, तर तुमच्या नेत्राांत भोवांडी दाटेल व प्रत्यक्ष दुःखि कण्हत असल्यािे तुम्हाांला ऐकू 
येईल. तांत्रशास्त्राच्या जांजाळात ती कधीि सापडत नाही. प्रकाशवित्रणाच्या वळेी एक अर्वा अनेक क्षणदीप 
–‘फ्लॅशसे’– एकाि वळेी वापरण्यािे तांत्र उपयोगात आणणारी ही पवहली प्रकाश-वित्रकत्री! “उत्सूत्र 
पद्धतीने वित्रण करण्यािी तर ह्यात सोय आहेि, पण ह्यातून येणारा प्रकाश मुलायम असतो, त्यात 
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लोकरीसारखा लुसलुशीतपणा असतो, लाघव वा हळुवारपणा असतो. प्रकाशात मोहकता असते, आवण 
व्यक्तीच्या मुखावरील जाईच्या फुलािे प्रसन्न हास्य, एखादी भावशलाका चकवा शरीरािी मोहक हालिाल 
त्याि क्षणी वटपता येते.” असा अवभप्राय मागारेट बूकथ  व्हाइट वहने स्वतःि वलहून ठेववला आहे. अशी वतिी 
ववज्ञापना आहे. 
 
‘कृरत्रम प्रकाश हेच नवरनर्तमतीचे एक साधन,’ 
– बाबभिा मॉगभन 
 
ह्याि तांत्रािा उपयोग एडवडथ स्टाइशने ह्याने व्यस्क्तवित्रणाकवरता केला. बाबथरा मॉगथन वहने नृत्यकलेतील 
गवतमानतेिे दशथन घडववण्याकवरता ‘इलेक्रॉवनकी’ दीपािा उपयोग केला. सुप्रवसद्ध नतथकी मार्ा गॅ्रहॅम वहिी 
‘लॅमेंटेशन’ आवण ‘वसलेिेशन’ ही नृत्याववष्कारातील दोन प्रकाशविते्र रवसकाांच्या पवरियािी आहेत. 
प्रकाशािा उपयोग ती नृत्यातील हालिालींिे वित्रण करण्याकवरता करीत नाही, तर ह्या कृवत्रम प्रकाशािा 
वापर बाबथरा मॉगथन एक नववनर्ममतीिे साधन म्हणून कवरते. ह्या नव्या रोशनीत स्वतःच्या व्यस्क्तगत 
दृवष्टकोणाने प्रकाश घेतल्यामुळे ह्या कलाकृतींमधून नवा अर्थ प्रतीत होतो, आवण एका कलाकृतीमधून दुसरी 
कलाकृती वनमाण होते. पूवी न वदसलेले सौंदयथ तीत वदसू लागते. हांगामात झाडाला नवीन मोहोर लटकावा, 
तशी पवरवित वस्तूला नव्या सौंदयािी झुांबरे लोंबू लागतात. ह्या नूतन सौंदयािी प्रभा कलाकृतीभर पसरते. 
ह्या कृवत्रम प्रकाशयोजनेमुळे कलाकाराला नववनर्ममतीिे स्वातांत्र्य वमळते. हा लेखी वा दैवी गुण म्हणा, 
मानेयािा गुण म्हणा, त्यात वनवश्चत आहे. म्हणनू हा शोध लावणाऱ्या सांशोधकाला वतने आदराने वांदन करून 
शतशः धन्यवाद वदले आहेत. त्यात अनुभवािी श्लाघ्यता आहे. 
 
कुटभ हटन (१८९३) सवित्र साप्तावहकाांच्याकवरता वातावित्र घेणाऱ्याांनी आणखी एक वविार मनात दृढ केला 
पावहजे. पवरवित वस्तूांिे अपवरवित दृवष्टकोणाने दशथन घडववले, म्हणजे नव ेसौंदयथ सामोरे येते. पवरवित 
वस्तूच्या वठकाणी नावीन्यािे माधुयथ वनमाण होते. आवण त्या माधुयाला नववनर्ममतीिे अांकुर फुटतात, 
ववरूढतात. नव्या सौंदयािी लकेर वदसू लागते. व्यक्तीच्या व स्वतः कलाकाराच्या भावनाांिे भाांडार 
कलाकृतीत वरते झाले आवण भावनाांिा कल्लोळ आपणाांस कलाकृतीच्या सांगतीत आढळला, म्हणजे 
कलाकृतीला व्यस्क्तगत वैभव प्राप्त होते, आवण कलाकृती प्रफुवल्लत होते. कुटथ हटन ह्याच्या प्रकाशवित्राांतून 
वर उल्लेवखलेले लाघवी गुण आपल्याला न साांगता कळतात. ही लावण्यािी टेव पाहाताि मनात हषथलताांिी 
लावणी घनदाट होते. 
 
्ास्सी (१८९९) कृवत्रम प्रकाश आवण ‘लायका’ ह्याांमुळे प्रकाशवित्रण कलेिे के्षत्र अपार रुां दावले आहे. िास्सी 
ह्या कलावांताला रान्समधील राजधानीच्या शहरातील गवणकाांच्या जीवनरहस्यािी प्राांजलपणे नोंद, करणे 
सहज शक्य झाले आहे. काळोखाच्या पाांघरुणाखाली दडलेले हे दुःखी जीवन ह्या ‘फकड’ म्हणण्यासारख्या 
प्रकाशवित्रकाराने प्रकाशात आवणले आहे, आवण हे त्याच्या आवाांक्यात आले, ते ह्या छोयामाध्यमामुळे. 
आवण त्यामुळेि त्यात मानवतेने उच्चाांक गाठला आहे. सहानुभतूीिे सौगांध्य उतरले आहे. सहानुभतूी हीि 
माणुसकीिी कसोटी. 
 
रबल ्ूँट (१९०५) भाकरीच्या शोधात असलेल्या एका बेकार मजुरािे वबल िटँ ह्याने घेतलेले प्रकाशवित्र 
म्हणजे पोटासाठी परागांदा झालेल्या वजवावर होत असलेल्या अन्यायािे दशथन घडववणारी एक अवभजात 
कलाकृती आहे. खुरटलेल्या जीवनािा कुबटपणा त्यात आहे. जणू काय खालावलेल्या आर्मर्क 
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पवरस्स्र्तीिेि ते एक व्यस्क्तवित्र आहे सभोवतालच्या जीवनाकडे प्रकाशवित्रकार एखाद्या अश्राप 
बालकाप्रमाणे पाहत असतो. पाहून आश्चयथही कवरतो. ह्या वृत्तीति त्यािे यश साठववलेले आहे. त्याववषयी 
त्याने स्वतःि खुलासा केला आहे की, “आपल्याला वनभळे सत्य पाहण्यािी इच्छा असेल, तर जगाकडे केवळ 
पाहण्यात जे सुख आहे, त्या सुखािा आस्वाद घेण्याकवरताि पावहले पावहजे. त्यापूवी आपल्या मनातील 
वविार, भावना आवण पूवथग्रह मनातून वनपटून दूर केले पावहजेत. म्हणजेि सप्तपाताळाांच्या खाली दडलेले 
सूक्ष्म आवण शा्त सत्य आपल्यापुढे दत्त म्हणून उभे राहील.” 
 
जॉजभ ऑडनि (१९२३) हा तर गवरबाांिा कैवारीि आहे. गवरबाांिी सांकटे दूर करण्यािा एक इलाज म्हणनू 
त्याने वित्रण केले. त्याांिी व्यस्क्तविते्र घेऊन त्या काळिी सामावजक व आर्मर्क पवरस्स्र्ती त्याने आपल्या 
दारात उभी केली आहे. त्याच्या वित्राांतील सहजता हा गुण तर वाखाणण्यासारखा आहे. ‘िाइल्ड सेचलग 
व्हेवजटेबल््’ हे त्यािे वित्र वातावित्रणातील पृर्कत्व दाखवनू, त्यामागील पे्ररणा ही एक मानवी प्रकृती आहे 
हे स्पष्ट करून, वरील ववधानािी साक्ष देईल. वातावित्राच्या गाभ्यापयिंत तुम्हाांला जावयािे असेल, तर 
सहानुभतूीिा, सहृदयतेिा उपयोग होईल. बदु्धीिा उपयोग सुतराम होणार नाही. 
 
घडीभि हुतुतूची घाई 
झंुकाडी देणाऱ्या िणावि जागती-पळती कुिंगी नजि 
 
वातावित्राांिा मागथ आज िाांगलाि नादावला असून प्रकाशवित्रण आवण वातावित्र हे दोन शब्द आज समानार्ी 
वापरले जातात. दृष्टीसमोर घडत असलेल्या अदृष्टपूवथ प्रसांगािा मवर्तार्थ वनःसांवदग्धपणे साांगणारा मौवलक 
क्षण जागत्या-पळत्या नजरेने वटपून तो ज्या कलाकृतीत वित्ररिनेतून वजवांत केला जातो, ती कलाकृती 
म्हणजे ‘आदशथ वातावित्र’ असे ठोकळपणे म्हणण्यास हरकत नाही. ज्या कलाकाराच्या मनात नववनर्ममतीिी 
ऊमी वा वित्तातील आववष्कारािी भकू जागृत असेल, त्याला वातावित्राच्या आखाड्ात उतरून तेरे्ि 
झटापट केली पावहजे. पण कलाकार तांत्रशास्त्रात वाकबगार रावहला, तरि वातावित्राांच्या के्षत्रातील 
धावपळीिा डाव त्याला वशताफीने माांडता येईल. ऊठपळ भारी. वाताप्रकाशवित्रकाराांिा जीवनक्रम कायम 
मोवहमशीर असतो. सतत दाती बाांधून तयार असाव ेलागते. त्याच्या कतथबगारीला सारे रान येरे् मोकळे आहे. 
इतर कोणत्याही के्षत्रात त्याला इतके अमोल कायथ करण्यािी सांधी वमळणार नाही. 
 
आरवष्काि-पद्ती– 
मुततहस्तिेिेप्रमाणे मुळातच लयदाि 
 
वातावित्राांच्या कायथ-वक्षवतजािे वतुथळ अवधकि उघडत आहे. ववस्तृत होत आहे. वातावित्रणप्रवक्रया ही 
अवभनव व रमणीय अशी प्रवक्रया आहे. तीतील आववष्कारपद्धती मुक्त हस्तरेषेप्रमाणे मुळाति लयदार आहे. 
माधुयथ, प्रसाद व ओज तीत आहे. पार्रवटी ठाकवठकी नाही. येरे् मुक्त हस्तरेषेप्रमाणे ठाकवठकीिा वहशोब 
नसतो. आखीव-रेखीवपणािी दगदग हात धुऊन मागे लागत नाही. ओच्या-पदराच्या ठाकवठकीखाली 
कलाकार बजेार होत नाही. प्रवतभेिा आवगे येईल तसा घोसदार उमटतो. 
 
पदार्थववज्ञानशास्त्र व शास्त्रीय सत्य ह्याांवर पाय घट्ट रोवनू उभी असलेली जीवनािी पोलादी काांब व 
जीवनातील कावठन्यािा तोरा मजीप्रमाणे लीलया वाकववण्यािी प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिी राणा भीमदेवी ताकद 
ह्याांच्या सांयोगातूनि ह्या कलामाध्यमािे अभतूपूवथ वैवशष्य वनमाण झालेले आहे. प्रकाशवित्र म्हणजे सवथ 
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जगाला कळणारी भाषा. वव्बांधुत्वािे नाते जोडण्यािे, राजकारणापासून अवलप्त असलेले, जगातील सवथ 
देश व सांस्कृती ह्याांना एकत्र आणणारे एक अमोघ साधन. माध्यमाच्या ह्या सवोच्च देणगीिा उपयोग 
कलाकाराने भावनात्मक वित्रण करण्याकडे वनधारे केला पावहजे. 
 
दोन धु्रव जवळ आले 
 
प्रकाशवित्रणकलेच्या कायथके्षत्रािा पसारा आता फार मोठा झाला आहे. वित्रववषयाांिा वले्हाळपणाही खूप 
वाढला आहे. माध्यमािी कुवत इतकी वाढली आहे की, त्याच्या पाशात त्याने सवथ वव् कववळले आहे. ह्या 
कलेने मानवजातीिे वकती कल्याण झालेले आहे, हे आजच्या वमतीला कोणालाही साांगण्यािी जरूर उरली 
नाही. माध्यमाच्या कतृथत्वािा आवगे सुरवाडला आहे. जीवनातील क्षण गमावला, की त्यािी पुनरावृत्ती होत 
नाही, हा वनसगािा कायदा ह्या माध्यमाने बाद केला आहे. कलात्मक वातावित्रकाराांिा भला-मोठा फड आज 
पडलेला आहे, व डोळ्याांनी प्राशन करीत रहाव,े असे सौंदयथही त्याांच्या कृतींत आहे. 
 
उत्स्फूतभ रचत्रण म्हणजे 
वस्तुरनष्ठ वृत्ती, का वास्तववादी दृिी? 
 
– का वित्रणातील वास्तववाद, का आशयािा आवण दृवष्टकोणािा वास्तववाद? ह्या तावत्त्वक प्रश्नाांिा प्रपांि 
करण्यािा अट्टहास न कवरता साांगता येईल की, साध्य हे बीजरूपाने नेहमीि साधनात सामावलेले असते. 
ह्या न्यायाने उत्स्फूतथतेच्या सार्ीवर ह्या कलामाध्यमािा व्यापार होत असतानाि वृत्तवित्राांना नव ेसौंदयथ प्राप्त 
होते. वातावित्राांना वा वृत्तवित्राांना सौंदयथ, माधुरी आवण आवाहन केव्हा प्राप्त होते? – मनमोकळेपणािा हा 
गुण त्याांत वमसळतो तेव्हा. कलाकार मानवसक सुस्तपणाच्या आवतात सापडला, तर सारेि सांपते. आवण 
कोणत्याही कलेच्या जगतात केवळ तांत्रािी तरफ घेऊन उलर्ापालर् कवरता येत नाही, हे वातावित्रकाराने 
पके्क ध्यानी असू द्याव.े वातावित्राांिे स्वरूप भव्य, खुले, मोकळे असते. ह्या प्रवक्रयेच्या भाळीिे वरदान व वतच्या 
वदमतीला वागणारे गुण कलाकाराच्या चितनािी बाब बनले पावहजेत. 
 
रनष्ठावंत सािीदाि वास्तव घटनातून नाट्य साकाि करितात. 
 
जीवनातील सुखास्त्मका असो, वा शोकास्त्मका असो; मानवता कमाल मयादेला पोहोिल्यामुळे चिब झालेला 
प्रसांग असो, वा अमानुषतेने गच्च भरलेला आवण उन्हािे िटके देणारा प्रसांग असो; वातावित्रकार एखाद्या 
वनष्ठावांत साक्षीदाराप्रमाणे कलाकृतीच्या कठातून आपल्या सुखदुःखाांना वािा फोडीत आहे. समाजािा 
कोणता र्र कसा बनला आहे, ह्यािे वव्रूपदशथन वातावित्रकार घडवीत आहे. त्यामुळे 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील आववष्कारािी पोलादी कमान आता भरपूर उांि झाली आहे. दृक्शास्त्र, भौवतकशास्त्र 
व रसायनशास्त्र ह्याांच्या प्रगतीबरोबर उद्योगप्रगती झपायाने होत आहे, आवण ह्या शास्त्राांच्या वकमयेने वनमाण 
झालेले वैभव आपण आज पाहत आहोत. हे सारे वैभव आपल्याला’ह्यावि देहीं ह्यावि डोळाां’ पाहता आले, हे 
आपले मोठे भाग्यि! 
 
कलेच्या आरांभस्र्ानी असांस्कृत असलेल्या माध्यमानेदेखील आपले हात िाांगले लाांब करून बरेि मोठे के्षत्र 
आपल्या आवाांक्यात आणले होते. कायथके्षत्राच्या पवरघािा बयाण मोठा व्यापक झाला होता. १८५१ ते १८८० 
ह्या काळात माध्यमािा आकार ज्या कामाकवरता तो वापरला जाई, त्याला अनुसरून १०ʺ × १२ʺ, १२ʺ × 
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१६ʺ, २०ʺ × ४०ʺ असा लहानमोठा झालेला आढळेल. वगेवगेळ्या परगण्याांत कलाकाराांनी काल्पवनक व 
ववलक्षण, वास्तव तसेि वित्ताकषथक, दुलथभ व अपूवथ असे जे-जे काही हाती लागले, ते-ते सवथ 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या धाग्याांतून ववणले आहे. वगेवगेळ्या के्षत्राांत अमाप यश वमळववलेल्या कलाकाराांिी 
अशी वगथवारी कवरता येईल : दोगेर, स्टीगवलट्झ व िासाय ह्या कलाकाराांनी रस्त्यावरील जीवन विवत्रत 
केले; वहलू, ज्यूवलया, नादा, स्टाइशने, काशथ ह्या कलाकाराांनी व्यस्क्तवित्राांिे के्षत्र व्यापून टावकले; फें टन 
(क्रायवमयन युद्ध), िेडी (स्पवॅनश यादवी युद्ध), डांकन (कोवरयन युद्ध) ह्या कलाकाराांनी ऐवतहावसक काळािे 
वित्रण केले; सुवलव्हन, जॅक्सन, वसे्ट्न व अॅडॅम्् ह्याांनी वनसगथविते्र घेतली; आतजे, रीस, हाइनऽ व गेन्रे् 
ह्या कलाकाराांनी वास्तववादी नायमय वित्रण केले; आवण एवरच् सालोमन, मागारेट बूकथ  व्हाइट, आयशने 
स्टेट व आँरी कावतए िेस्साँ ह्याांनी वातावित्राांिा हा नवा आखाडा धैयाने दणाणनू सोवडला, आवण शोवभवांतही 
केला. प्रकाशवित्रणके्षत्रात त्याांनी उलर्ापालर् केली. 
 
प्रकाशरचत्रणकलेला रहमालयाचे भव्यपण लाभले ति खिे, 
 
– पण र्ोर वित्रकाराांिा आश्रय वमळाला, म्हणून ह्या कलामाध्यमाला हे ‘वहमालयािे भव्यपण’ लाभले, असे 
खवित नाही. ह्या माध्यमाने आपल्या अांगच्या गुणाांनीि ही यशश्री वमळववली आहे. प्रकाशवित्रकाराांिे कायथके्षत्र 
आहे अमयाद आवण अनांत! वनरवधी आवण ववपलु! ह्याि अर्ािा अवभप्राय व्यक्त करणारी, आवण सहजसुांदर 
शब्दाांत एका नव्या मनूतील नव्या दमाच्या शूर वशपायाने वदलेली वजव्हाळ्यािी हाक प्रकाशवित्रकाराांनी सदैव 
ध्यानी धवरली पावहजे. ही वनशाणभेरी ऐका- ‘प्राप्तकाळ हा ववशाल भधूर....................... सुांदर लेणी 
तयात खोदा ।................... वनजनामे त्याांवरती नोंदा.’ 
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१७. प्रकाशरचत्रण-कलेतील भाितीयत्व 
 

पाश्चात्त्यानंा अवभपे्रत असलेला वास्तववाद भारतीयाांना परका आहे. वास्तवातून छायाप्रकाशाच्या 
मदतीने शोवभवांत आवण आलां कावरक आकार वनमाण करून त्याांिी रिना कलाकृतीत करण्याकडे भारतीय 
कलाकाराच्या मनािी प्रवृत्ती वदसते. त्याांिी ‘पार्मर्व’ दृष्टी िाांगली जोपासली होती, तरी त्याांच्या 
कलाकृतींमधून वत्रवमतीय सूत्रािी जाणीव प्रकट होत नाही. भारतीय कलाकृतींमधील तपशील वास्तवपूणथ 
असला, तरी कलाकृतींमधून वास्तुरिनाकौशल्यातील वास्तुवशल्पाच्या बाांधणीमधील सुसांबद्धता व 
एकसूत्रीपणा ह्या वनयमाांिा अभाव प्रामुख्याने वदसतो. तांत्रात कालानुरूप बदल झालेला आढळला, तरी 
भारतीय कला अलांकरणप्रधान आहे. कलाकारािा आत्मा गोवजरवाणे रूप घेऊन कलाकृतीत प्रकट होतो. 
कलाकृतीच्या आत्म्यािे स्वरूप विरांतन पण प्रत्यही नवीन असेि भासते. भारतीय कलेमध्ये काल्पवनक 
वस्तूि वास्तव रूप धारण कवरते, आवण तीत वस्तुजातामधील ववववध आकाराांतील आवण कलाकाराच्या 
जीवनातील लयबद्धता सांपूणथपणे एकजीव होते. 
 
अनुभूती हा– 
भाितीय कलारनर्तमतीचा उगम 
 
भारतीय कला आध्यास्त्मक आहे. पण ती धार्ममकही नाही, आवण वनधमीही नाही. ती ध्येयप्रधान आहे, गूढ 
आहे, प्रतीकात्मक आहे. तीतून धमथश्रद्धा अवभव्यक्त झालेली वदसते. तीत मानवतेिे आवाहन आहे. भारतीय 
कलाकाराला अांतःसौंदयािे वडे आहे. भारतीयाांिा ओढा दुःखान्त कलाकृतीपेक्षा सुखान्त कलाकृतीकडे 
अवधक आहे. वस्तुस्स्र्तीच्या वित्रणाकडे ओढा फार कमी आहे. त्याांच्यात परांपरारक्षणािी प्रवृत्ती ववलक्षण 
वदसते. भारतीय कलाकाराांनी आपली कला शासनाच्या प्रिारार्थ राबववली नाही, अर्वा प्रिारािे साधन 
म्हणूनही अन्य कारणाांकवरता वापरली नाही. राजकीय वा साांस्कृवतक आक्रमणाने कलाके्षत्रातील आपल्या 
परांपरेिी साांडणी केली नाही. सारे आघात वतने पिवनू टावकले. भारतीय कलेिी वास्तू सांगीन पाषाणावर 
अशी ठाम उभी ठाकली आहे. आनांद-वनर्ममतीसाठी कला, हेि भारतीयाांिे मांझील. 
 
बीजाचे गुणधमभच वृिाच्या ठायी रवकासतात 
जरमनीच्या सहवासानेच ते पोसतात. 
 
भारतीय कलेतील आस्त्मक सौंदयािे स्वरूप व भारतीय शलैी ह्याांववषयी फारसे वलवहले-बोलले जात नाही 
म्हणून पुन्हा साांगतो की, भारतीय कलेिा उगम आध्यास्त्मक अनुभतूीत आहे. आवण भारतीय कलाकार 
कलाकृतीमधून आध्यास्त्मक व उच्च स्फूतीच्या दशथनािी अपेक्षा कवरतो. भौवतक आकाराांना तीत दुय्यम स्र्ान 
असते. कलाकार जीवनाच्या द्वारा आत्म्यािी अवभव्यक्ती कवरतो. जीवन हे केवळ साधन आहे; जीवनािे 
वित्रण हा मूळ हेतू नव्हे. आत्म्यािी, वव्ात्म्यािी, आवण अनांतािी एकता एकवत्रत करून कलाकृती विवत्रत 
केल्या जात. आलां कावरक, वणथनात्मक व वास्तवपूणथ तपवशलाने पवरपूणथ, पण भाववनक ववकृतीसह अवास्तव 
आववष्कार असलेली, पार्मर्व भावनेिा अर्वा वत्रवमतीय सूत्रािा व वास्तुवशल्पाच्या जावणविेा अभाव 
दशथववणारी, आवण धार्ममक भावनेवर अवधवष्ठत व पारांपवरक सांस्कृतीिा बहुमोल वारसा अक्षय वटकवनू 
धवरलेली– अशी आहे आपल्या भारतीय कलेिी अस्स्मता. छायाप्रकाशात्मक ववलवसताांिे पोत भारतीयाांच्या 
आत्मस्वरूपािे दशथन घडवीत नाहीत, हा दैवदुर्मवलास म्हणावा लागेल. भौगोवलक आवण साांस्कृवतक अशा 
ववशाल आवण ववववध गुणाांिी पखरण भारतीय आकाशाखाली आवण भारतीय जवमनीत पोसली गेल्यामुळे त्या 



 

 

अनुक्रम 

बीजगुणाांिा एक कां द बनला, त्याला धुमारे फुटले आवण भारतीय अस्स्मता मोहरली. आवण कोंभाांच्या 
पल्लवीतून सुगांध वाहू लागला तोही खास भारतीयि. भारतीय अस्स्मता म्हणजे दुसरे काय? ववववध गुणाांच्या 
अनेकत्वातून वनमाण झालेली एकता. आवण हे एकवत्रत सामावलेले गुण. म्हणजेि ज्ञानेशाांनी साांवगतलेले 
‘साम्य’. आवण हेि भारतीय अस्स्मतेिे खास ववशवेषत म्हणून वनर्मदष्ट कवरता येईल. 
 
अरलप्तता, रवशालता, ‘रनवृभतता,’ — 
 
– सांयम आवण श्रद्धा ह्या पाि वववशष्ट गुणाांनी कला सुमांवडत आहे. भारतीय कलेतील अवभजाततेिे सांयम 
राखून स्तवन करावयािे झाल्यास असे साांगता येईल की, सांस्कावरतता, सावत्त्वकता, सांयम आवण सभ्यता 
ह्या अलांकाराांनी सुशोवभत झालेली आवण ‘सहजतेने’ डवरलेली ती एक भाांगारवाडी आहे. आवण तेर्ील झाडे 
आपल्या भारतीय सौंदयािा अवभमान बाळगून सरळ ताठ आकाशाच्या पडळीत घुसली आहेत. भारतीय 
कलेतील वववशष्ट लाघवी गुणाांिी ििा कवरताना मला आठवण येते, ती सासुरवावसनीिी. दोन्ही घराण्याांिी 
सांस्कृती जेरे् एकवटली आहे, असा सांस्कृतीिा एक वनहार सोनसळी सणांग वनमाण करून स्वतः 
गृवहणीपदाला िढणाऱ्या सुकन्येिी. वगेवगेळ्या सांस्कृतींिी अशीि वज्रवमठी बसून त्याांिी एक वैवशष्यपूणथ 
भारतीय शलैी वनमाण झाली. 
 
गंगे रमळोनी गंगा झाल्या 
 
भारतीय कलेला गांगेिी उपमा देता येईल. गांगेला वमळणारे सवथ प्रकारिे जल तीर्थरूप होते. हा गांगामाईिा 
गुण भारतीय कलेच्या नदीने आत्मसात केलेला वदसतो. वतला वळेोवळेी आवण वठकवठकाणी अनेक ओढे, 
नाळव ेवमळाले. नद्या आवाज टाकीत, नाना वमसाांनी येऊन वमळाल्या, तरी भारतीय कलेिा प्रवाह अप्रवतहत 
वाहत रावहला. हे ववववध प्रवाह वतने मूळ प्रकृतीशी झटवनू घेतले. एकजीव करून त्याांिी जुळणी एकसांध, 
अखांड राखली. प्रकाशवित्रणके्षत्रात असे घडले नाही. 
 
भारतीयाांच्या सौंदयथस्वरूपशास्त्रािा मागोवा घेतला, तर ह्या सांदभात सावहत्यकाराांनी काही प्रवतष्ठा पावलेल्या 
कलासांकेताांिा आवण कलातत्त्वाांिा उल्लखे केला आहे. कलावनर्ममतीच्या वळेी कलाकाराने आपले लक्ष्य 
कलाकृतीवर कें वद्रत केले पावहजे, अशी अपेक्षा असते. कलाकाराच्या प्रवतभेला धार यावी, व प्रज्ञा अवधक 
तेजस्वी व्हावी, ह्यासाठीि हे कलावनयम असतात. सौंदयथवनर्ममती हा त्याांच्यामागील एकि हेतू आहे. ह्या 
वनयमाांिा, अर्वा वामनाच्या भाषेत कलासमयाांिा, रसभावाशी रवतमात्र सांबांध नाही. त्याांिा उपयोग केल्यास 
रसहानी होणार असेल, व रसवनष्पत्तीला बाध येणार असेल, तर ते डावलण्यािी कलाकाराला सांपूणथ मुभा 
असे. कलाकाराच्या स्वातांत्र्याला अर्वा प्रवतभेला अडसर घालण्यािा उदे्दश ह्यात वतळमात्र नसतो. कदावित 
ज्या कलाकाराांच्या प्रवतभेिे पौरुष क्षीण झाले, ज्याांच्या प्रवतभेिी गोंधळूक जाहली असेल, त्याांिीि ओरड 
असते की, कलाके्षत्रात असे पारांपवरक सांकेत प्रवतभेला पायबांद घालतात, अन उन्मत्त कल्पनाशक्तीला 
लगाम लाववतात! भारतीय कलाकृतींमधील गुणदोषाांिे मूल्यमापन कवरताना पाश्चात्त्य 
सौंदयथस्वरूपशास्त्रातील दांडकाांिा आश्रय घेतला गेला. सवथ कलाांच्या अांतयामी असलेल्या सौंदयथतत्त्वाांिी 
मीमाांसा करणारा एखादा मौवलक ग्रांर् उपलब्ध नसला, तरी कलेतील मूलतत्त्वाांिे वहमालय पूवी होते तसेि 
अद्यावप खडे आहेत. आवण कलाकृतींमधून रसप्रवाहाच्या गांगा तशाि खळखळत अखांड वाहत आहेत. 
नकलनरवसाचंा सहस्र डोळे उघडलेला मोिरपसािा 
पिकीय शैलीची आक्रामक मोहीम 



 

 

अनुक्रम 

 
भारतीय प्रकाशवित्रकाराांनी सौंदयािी धनदौलत लुटली ती सृष्टीच्या अांगणातून नव्हे, तर परकीय 
कलाकृतींच्या लहानग्या पांिक्रोशीतून. आवण ह्या लहानग्या पांिक्रोशीत वनसगथसौंदयािा ‘मागोवा’ ते बाांधीत 
रावहले. रे्ट स्फूतीच्या उगमाशी जाऊन मूळ अस्सल वजवांत झऱ्यािी लज्जत लुटून घेऊन ती आत्मसात 
केलेले मत्तांभगृ तुम्हाांस फारसे आढळणार नाहीत. िुकून-माकून असे बहाद्दर आढळलेि तर फार र्ोडे. आवण 
असे भलेबहाद्दर आढळतील, तरि नववनर्ममतीच्या उन्मेषािी ववरूढी फुटेल ना? कला ज्याांच्या हाडीमासी 
वभनली आहे, अशा भारतीय कलावांताांच्या हाताांत जर हे माध्यम पडले असते, तर प्रकाशवित्रणकलेिा दजा 
खास उांिावला असता. वनसगथसौंदयािा ववशाल जामदारखाना हाताशी असताना भारतीय 
प्रकाशवित्रकाराांनी परकीयाांच्या कलाकृतींमधील सौंदयािी लां का लुटून, ह्या लूटमारीतूनि आपल्या 
कलाकृती सधन केल्या. त्याांच्या वनसगथवित्रणात अांतराळातून धुक्यािा पदर तरी उतरलेला वदसेल, अर्वा 
ढगाांिे गदळ तरी जमलेले वदसेल, वा सावळ्या राखावळीतून वर जाणारा कापरा धूर तरी वदसेल. 
प्रकाशवित्रकार अनुकरणात सरावनू गेले होते, ही गोष्ट भारतीय प्रकाशवित्रकाराांना अपकषथक असल्यािी 
आठवण मन आकळून ठेवणारी आहे. 
 
भारतीय प्रकाशवित्रकाराांच्या मूळ प्रकृतीने जर भारतीय कलेच्या बाजूने कौल वदला असता, तर भारतीय 
वित्रकाराांच्या कलातत्त्वाांिे वैभव आवण वद्वपवरमाणात्मक शलैीच्या खास ढांगािी झलक भारतीय 
प्रकाशवित्रकाराांच्या आववष्कारात उतरून भारतीय प्रकाशवित्रणशलैी समृद्ध झाली असती. प्रदशथनाांतील 
परकीयाांच्या कलाकृतींमधून भारतीयाांनी घेतलेली स्फूती म्हणजे तर त्याांच्या मनावर सारखा पडत असलेला 
वजरवणीिा भीजपाऊसि. परकीय वित्रकाराांच्या शलैीिी मोहीम मोठी आक्रामक ठरली. प्रदशथनाांतील 
कलाकृतींच्या मापावरि भारतीयाांनी आपली प्रकाशविते्र बेतली. त्याांिीि कलातत्त्व ेराबवनू कलाकार सांतुष्ट 
रावहले. त्यामुळे स्वतांत्र शलैीिी अवभव्यक्ती गुदमरून गारद झाली. भारतीय सांस्कृवतवनषे्ठिा झळाळ तीत 
नाही, ही मोठी अवकळा राहून गेली! 
 
भारतीय वित्रकलेिी हीि गत होती. भारतीय शलैी आवण प्रवृत्ती वित्रकलेत वदसू लागली ती १९३७-च्या 
सुमारास जेव्हा भारतीय सूक्ष्माकारी विते्र आवण वभवत्तविते्र ह्याांतून स्फूती घेऊन अमृता शरे वगल वहने 
वित्रकलेला भारतीयत्व प्राप्त करून वदले तेव्हा. 
 
भाितीय मुततमुदी 
 
भारतीय प्रकाशवित्रणकलेत ताांवत्रक कसब आहे. अलांकाराांनी सजववलेले पारांपवरक रिनािातुयथ आहे. 
कृवत्रम पद्धतीने नटववलेल्या िमत्कृवतजनक सौंदयािी छाप आहे. र्ोडा बारकाईने शोध केला, तर तीत 
उमाळाही भेटेल, उभड आढळेल, गवहवर भेटेल. मग वतच्यात नेमके न्यनू कोणते? नेमका कशािा अभाव 
आहे? –वरील सवथ गुण वतच्यात स्स्र्र आहेत, पण खास भारतीय असे वैवशष्य अल्पाांशानेही 
प्रकाशवित्रणाच्या वायास आलेले नाही. भारतीयािे मन अर्वा त्याच्या अांतरांगािे गुण ताांवत्रक 
आववष्कारातून भारतीयाांच्या कलाकृतींमधून उतरलेले आढळत नाहीत. तांत्र अनुभवूतरूप बनले नाही. खास 
भारतीय कलातत्त्वज्ञानािा आसरा कलाकृतीला लाभला नाही. भारतीय जीवनवनष्ठेच्या आपलेपणाने त्याांच्या 
कलाकृती ओर्ांबल्या नाहीत, हे मुकाट मान्य कराव े लागेल. कलाकृतीच्या रांगभमूीवर खास भारतीय 
वातावरण वनमाण करून, त्यात भारतीय मन खेळते ठेवनू, कलाकृतीवर भारतीय मुक्तमुदी लाववली गेली 
नाही. ज्या वळेी कलाकार आपल्या देशािी परांपरा पुढे िालू ठेवण्यािी जबाबदारी अांगावर घेतो, त्याि वळेी 
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नववनर्ममतीिी वहरवी नवती कलाकृतीत सवथत्र हलू लागते. कलाकाराने आपली जुनी परांपरा पुन्हा नव्याने 
पाहण्यास वशकले पावहजे, म्हणजेि प्रवतभेिी पाणकळा उन्मत्त होईल आवण कलाकृती नवलाईने 
वहरवळतील. कलाकृतीच्या स्वरूपी कलाकाराच्या व्यस्क्तत्वािी माधुरी नटल्यािा भास होईल. 
 
‘छायारचत्र’ म्हणजे – 
आळलेले रूढपण प्राप्त झालेला शब्द 
 
‘छायावित्रण’ ह्या रूढलेल्या शब्दाऐवजी मी ‘प्रकाशवित्रण’ हा नवा शब्द वापरला आहे. त्याला वजन येईल, 
ह्या न्यायाला धरून पुढील मावहती देत आहे. ‘छायावित्र’ हा शब्द ववसाव्या शतकात आला असावा. मुांबई 
ग्रांर्सांग्रहालयाच्या पािव्या वार्मषक समारांभाच्या प्रसांगी अध्यक्षाांनी महाराष्र-वाङ मयािे पयालोिन कवरताना 
१८८४ ते १९०८-च्या दरम्यान फोटोगॅ्रफीवर तीन पसु्तके प्रवसद्ध झाल्यािा उल्लखे केला आहे. ववसाव्या 
शतकाच्या पवहल्या दशकाअखेर प्रकावशत झालेल्या पुस्तकाांिी यादी खालीलप्रमाणे आहे, आवण ती 
कल्पनेपेक्षा प्रदीघथ आहे. 
 
(१) प्रकाशलेखन–१८६०, लेखक हवरश्चांद्र चितामण. फोटोगॅ्रफी म्हणजे सूयथवकरणाांच्या योगाने तसबीर 
काढण्यािी ववद्या, (२) प्रकाशलेखन–१८८७, चत्रबक सखाराम वशरवळकर, (सवित्र) (३) जे. एल्. दुबजेी 
फोटोग्राफीसांबांधाने प्रार्वमक वशक्षण (४) राजाध्यक्ष–१९०६, िेहेरे काढण्यास वशकण्यािे पुस्तक (५) मराठी 
मनॅ्युअल ऑफ फोटोगॅ्रफी अर्वा फोटो काढण्यािी मावहती (सवित्र)–१९०६, छोटालाल मगनलाल 
महाजन (६) फोटो कसा काढावा– नववशक्याकवरता पवहली बाराखडी–१९०८, धनांजय, खानापूर (७) 
एक्स्पोजर बरोबर देणे–१९०९, सांपत एन. पी., खानापूर (८) फोटोग्राफी अर्वा प्रकाशलेखन–१९१०, 
माधव रामिांद्र गोरे, पारोळे (९) सुलभ फोटोग्राफी–१९१०, कृष्णाजी नारो आठल्ये. हा लेखक बहुताांशी 
पुण्यािा रवहवासी असावा. 
 
पिवलीचा शब्द 
‘सावली पाहून तसबीि’ : ‘सावलीचे रचत्र’ 
 
ह्या यादीतील ववशषे हा की, पुष्कळ लेखकाांनी ‘फोटोगॅ्रफी’ ह्या शब्दाला पयाय म्हणनू ‘प्रकाशलेखन’ हाि 
शब्द वापरला आहे. आपल्याकडे फोटोगॅ्रफीकवरता ‘छायावित्र’ हा शब्द केव्हापासून रूढ झाला, हे साांगता 
येत नाही. प्रकाशविते्र वृत्तपत्राांतून अर्वा मावसकाांतून वित्र-ठशाांच्या रूपाने काळ्या शाईत छापली जाऊ 
लागली, त्या वळेेपासून ‘छायावित्र’ हा शब्द प्रर्म वापरात आला असावा, व तोि पुढे फोटोगॅ्रफकवरता 
उपयोगात आवणला गेला. फोटोला ‘छायावित्र’ व फोटोगे्रफरला ‘छायावित्रकार’ म्हणू लागले. आवण हीि 
शब्दसांहती लोटत-लोटत येर्पयिंत येऊन रूढ झाली असावी, असा अांदेशा येतो. परांतु ‘छायावित्र’ ही सांज्ञा 
सदोष आहे. ‘वसल्वते’ चकवा ‘शडॅोगॅ्रफ’ असा वतिा अर्थ होऊ शकेल. वदव्याच्या ज्योतीपुढे िामड्ािी विते्र 
धरून पडद्यावर त्याांच्या छाया पाडणे हा प्रकार दवक्षणेत आांध्रात व इतर प्राांताांत अद्यावप अस्स्तत्वात आहे. 
ज्ञानदेवीच्या अठराव्या अध्यायात ‘सावलीिे वित्र’, ह्याि अर्ाने ज्ञानदेवाांनी ‘छायावित्र’ हा शब्द वापरला 
आहे : 
 
स्वमायेिें आडवस्त्र । लावनूी एकला खेळवी सूत्र । 
बाहेरी नटी छायावित्र । िौऱ्याशी लक्ष ॥ 
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पेशवाईतही वित्रकाराांच्याजवळ तसबीर काढण्यािी ‘काळी मांजूषा’ असे. ह्या साधनाच्या मदतीने काढलेल्या 
वित्रािा ‘सावली पाहून तसबीर’ अर्वा ‘सावलीिे वित्र’ असाि वनदेश वारांवार केलेला आढळेल. 
 
एक महान आश्चयभ : एक नवलकथा 
 
जीवनातील सुखदुःखाांिी कुजबूज आवण सामावजक उत्पाताांिा वविार प्रभावीपणाने माांडणारे हे अवभनव 
माध्यम चहदुस्र्ानात शके १७६२, सन १८४०-मध्येि येऊन ठेपले होते. भारतीय प्रकाशवित्रकाराांनी ह्या नव्या 
माध्यमािी रहस्ये ध्यानी घेतली नाहीत. माध्यमाच्या अव्यक्त कतथबगारीिी पारख त्याांना झाली नाही. 
लहानाांिी कशाला, र्ोरामोठ्याांिी प्रवतवक्रया काय होती पहा : 
 
‘आज आगगाडी आली, उद्या तारायांत्र झाले, परवा सूयथवकरणाांनी क्षणाधात तसबीर काढण्यािी अलौवकक 
कला ह्या देशात आली. अहो, काय आमिे भाग्य! पेशवाईत कोणाच्या स्वप्नी तरी ह्या गोष्टी होत्या काय?’.... 
‘आगगाडी, तारायांत्र, फोटोग्राफ वगैरे आश्चयथमय कलाांनी विस्ती धमाला अपूवथ शोभा येऊन तो इकडे जेव्हा 
िमकू लागला, तेव्हा आमच्या नव्या वशकलेल्या लोकाांिे डोळे वदपून गेले.’ 
 

वनबांधमाला, अांक २ व २२ 
 
जांवजरे, मुांबई, येरे् १८२२-च्या सुमारास महाराष्रभाषेत ‘पांिोपाख्यान’ बालबोध वलपीत यांते्रकरून छापले 
गेले, त्या वळेीही तो एक महान िमत्कार मावनला गेला, असा उल्लखे पेशव ेदप्तर, भाग ४२-मध्ये वमळतो. 
वरील दोन्ही उतारे भारतीयाांिे अांतरांग उघड करून साांगणारे आहेत. 
 
तसरबिींचा कािखाना 
 
मुांबईच्या वकल्ल्यात प्रकाशवित्रणािा जो प्रवशे झाला, त्याववषयी १८६३-च्या माडगाांवकर ह्याांच्या 
‘मुांबईवणथना’त पुढील मजकूर आहे : “सूयथवकरणाांच्या योगाने तसवबरी काढण्यािे कारखाने हल्ली येरे् 
वजकडेवतकडे आहेत. असे िेहरे काढणारे हल्ली सुमारे ३०–४० कारखाने सापडतील. डॉ. नारायण दाजी व 
हवरश्चांद्र चितामण हे चहदू लोकाांत ह्या कामात हुशार आहेत. हवरश्चांद्र चितामण ह्याने वकल्ल्यात मोठा कारखाना 
घातला आहे व ह्या प्रकाशलेखनशास्त्रावर एक लहानसा मराठी ग्रांर् छावपला आहे.” 
 
 
 
 
यारंत्रक माध्यमाचे यश : चढी-पडीचा लारंछत चंद्रमा 
 
जगाला वदपवनू टाकणाऱ्या ह्या दोगेरवित्रणपद्धतीिा भारतीयाांना प्रर्म पवरिय झाला, तो तसवबरी 
खेिण्यािे एक यांत्र म्हणून. आवण त्या प्रवक्रयेिा वापर करणाऱ्याांिा वृत्तपत्राांतून उल्लखे आहे, तो कारखानदार 
म्हणून. चहदुस्र्ानात आल्यावर प्रकाशवित्रणाच्या दुदैवी कहाणीिी सुरुवात अशी झाली असली, तरी १८७०-
पयिंत, म्हणजे अवध्या २५–३० वषांत ह्या माध्यमाने आपले पाय चहदुस्र्ानात र्ोडे-फार रोवले. कोणत्याही 
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नव्या नवलाईिे वा नावीन्यपूणथ गोष्टीिे भईुला हात लावनू स्वागत करण्याच्या चहदू समाजाच्या स्वभावािे हे 
प्रतीकि म्हणता येईल. पटना शहरात प्रर्म ओल्या कलोवडन प्रकाशवित्रणपद्धतीने प्रवशे केल्याबरोबर एक 
प्रवतवष्ठत नागवरक राय सुलतान बहादुर ह्याने स्वतःिे व्यस्क्तवित्र काढून घेतले. बनारस शहरी पार्मकन्सन-
नामक प्रकाशवित्रकार ह्या पद्धतीने प्रकाशवित्रण करण्यात अवतवाकबगार असल्यामुळे लोकवप्रय ठरला. 
त्याच्या असांख्य ग्राहकाांपकैी प्रख्यात वित्रकार िुनीलाल हा एक होता. बाळकृष्ण बापू आिायथ ह्याांनी 
वलवहलेला ‘मुांबईिा वृतान्त’ १८८९-मध्ये प्रवसद्ध झाला. त्यात प्रकाशवित्रणािे सावहत्य ववकणाऱ्या पुढील 
िार सुप्रवसद्ध कपन्याांिी नाव ेआहेत. (१) बॉम्बे फोटोगॅ्रवफक कां पनी (२) बनूथ अॅण्ड शपेडथ (३) व्ह्यासीनो (पी) 
आवण कां पनी (४) एफ्. आशले आवण कां पनी. 
 
र्रटश ‘सकािची’ नेक नजि 
 
२ फेिुवारी १८५६-रीजी लॉडथ व लेडी कॅचनग ह्याांनी चहदुस्र्ानातील पवहल्या प्रकाशवित्रकलाप्रदशथनािे 
उद्जघाटन केल्यािी नोंद टाइम्स ऑफ इांवडयाच्या दप्तरी सापडते. १८५७-च्या स्वातांत्र्ययुद्धानांतर गव्हनथर 
जनरलच्या सहानुभतूीमुळे व शासनािे सहकायथ लाभल्यामुळे अनेक सनदी नोकराांनी चहदुस्र्ानभर प्रवास 
करून चहदी जीवनािी यर्ार्थ कल्पना आणून देणारी प्रकाशविते्र घेतली. अवधक तपवशलात जाऊन साांगता 
येईल की, सर एल.् वग्रवफर् ह्याांिी स्नेहदृष्टी लाभल्यामुळेि लाला दीनदयाळ ह्याांनी घेतलेल्या 
मध्यभारतातील प्रािीन स्मारकाांिा एक उत्कृष्ट वित्रसांग्रह लां डन येर्ील एका प्रकाशनसांस्रे्ने प्रवसद्ध केला. 
हा वित्रसांग्रह अद्यावप चवडसर राजवाड्ात सुरवक्षत आहे. असेि आणखी दोन प्रकाशवित्रसांग्रह मशहूर 
आहेत. एक, ‘लखनौ वित्रसांग्रह’ (१८७४) आवण दुसरा, ‘इलस्रेटेड वहस्टॉवरकल आल्बम ऑफ द राजाज 
अँड तालुखदासथ ऑफ औांध’ (अलाहाबाद), १८८०. ह्या सांग्रहािा प्रकाशवित्रकार आहे डी. एच्. आब्बास – 
नगरपावलकेतील एक वनवृत्त, पण प्रवर्तयश– वास्तुववद्याववशारद. 
 
दोन कलामाध्यमाचंी डावी-उजवी, पण – 
 
–प्रकाशवित्रणािा पवरणाम वित्रकलेवर झाला. वित्रकार प्रकाशवित्राांच्या नकला करू लागले, अर्वा 
प्रकाशविते्र रांगवनू आपल्या कलाकृती प्रकाशवित्रकाराांनी अवधक आकषथक स्वरूपात तयार केल्या. १८६५ ते 
८० –मध्ये वदल्ली शहरात अशा ‘सांकवरत’ कलेिे भले-मोठे पीक आले. डावी-उजवी झाली. 
प्रकाशवित्रणकला उजवी ठरली. प्रकाशवित्राांनी सवित्र केलेले ग्रांर् प्रकावशत होऊ लागले. पूवीच्या वित्राांिी 
जागा आता प्रकाशवित्राांनी काबीज केली, आवण ग्रांर् सवित्र करावयािा झाला, तर तो प्रकाशवित्राांनीि, असे 
समीकरण होऊन बसले. प्रकाशवित्रकाराांिा हा राखीव हक्क झाला, आवण तो त्याांनी योग्य तऱ्हेने 
बजाववलाही. असे अनेक ग्रांर् व प्रकाशवित्रसांग्रह प्रवसद्ध झाल्यािे इवतहास साांगत आहे, आवण हे सत्य सृष्टीत 
उतरले, ते शासनाच्या खास कृपेमुळे, हेही सत्य आहे. 
बूनभ आरण शेपडभ 
कहदुस्थानातील परहले प्रकाशरचत्रणगृह! 
 
इांग्रज प्रकाशवित्रकार जॉन्सन ह्याने ह्या पद्धतीने घारापुरी, कान्हेरी आवण इतर स्र्ळे ह्याांिी, वास्तुवशल्पाांिी, 
इमारतींिी व देवालयाांिी विते्र घेतली. समॅ्युअल बूनथ ह्या इांग्रज वनसगथवित्रकाराने १८४३-मध्ये प्रर्म वशमला 
येरे् प्रकाशवित्रणगृह सुरू केले. पुढे र्ोड्ाि काळात बनूथ आवण शपेडथ ह्या नावाने आपली शाखा कलकत्ता 
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येरे् सुरू केली. ती अद्यावपही ह्याि नावाने १४१ एस्. एन. बॅनजी रोड, कलकत्ता–१३ येरे् िालू आहे, आवण 
भारतातील व कदावित जगातीलही हेि सवांत जुने प्रकाशवित्रणगहृ असाव.े 
 
लाला दीनदयाळ १८४४–१९१० 
 
वबआटो, रॉबट् थसन, मेजर आर. सी. टायट्लर, कॅप्टन विग्ज, एफ बेकर, कॉनव ेहाटथ, जी. बजथर, बूनथ आवण 
शपेडथ ह्या ववदेशीय प्रकाशवित्रकाराांिी नाव ेआपणाांस वारांवार ऐकू येतात. पण ह्या ‘मायामयी मांजूषे’ने मादक 
मोह घातलेले भारतीय कलाकार फार अल्प होते. १८५३- मध्ये स्र्ापन झालेल्या बेंगाल फोटॉग्रवफक 
सोसायटीिे खवजनदार व सांिालक दोघेही भारतीय असल्यािा वव्ासाहथ पुरावा वमळतो. ह्या सांदभात लाला 
दीनदयाळ मसवीर जांग ह्याांिे नाव मोठ्या अवभमानाने साांगाव ेलागेल. एक हौशी प्रकाशवित्रकार म्हणून तो 
ह्या नव्या के्षत्रात उतरला खरा, पण ह्या कलेतील वववशष्ट प्रावीण्याने त्याला गव्हनथर जनरलच्या दरबारी 
प्रकाशवित्रकारािा ववशषे अवधकार प्राप्त करून वदला. पुढे लॉडथ डफवरनिा प्रशांसालेख घेऊन तो हैदराबाद 
येरे् आला. हैदराबादच्या वनजामाने – मीर महबूब अलीखानाने – बहुत खुशी होऊन आपला अवधकृत 
प्रकाशवित्रकार म्हणून त्यािी वनयुक्ती केली व त्याच्या कलेिा मान राखला. हैदराबाद येरे् राहणे त्याला 
भाग पडले व तेरे्ि त्याने १८८५-मध्ये ‘लाला दीनदयाळ अँड सन्स्’ नावािे प्रकाशवित्रणकलागृह प्रवतवष्ठत 
केले. १८८७-मध्ये स्व्हक्टोवरया राणीने त्याला आपला खास प्रकाशवित्रकार म्हणून लेखी अवधकार वदला. 
असा राजकीय सन्मान वमळववणारा हा पवहला भारतीय प्रकाशवित्रकार होय. 
 
छबीदाि मंुबापुिीची शान प्रकाशरचत्रणातून अमि झाली. 
 
लालाजी हा स्र्ापत्यके्षत्रातील ददी कारागीर. पण हा वकफायतशीर व्यवसाय सोडून १८७४-मध्ये तो 
प्रकाशवित्रणकलाके्षत्रात उतरला आवण त्याच्या आयुष्यातील हे वषथ महत्त्वपूणथ ठरले. पुढील अल्पकाळाति 
त्याला दृष्ट लागेल असे यश लाभले; त्याच्या कीतीने अस्मान ठेंगणे केले. लाला दीनदयाळ ह्याांच्या 
प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन १९७४- च्या वडसेंबर मवहन्यात जहाांगीर आटथ गलॅरी, मुांबई येरे् भरले होते. 
प्रकाशवित्रणातून अवधकि खुलून वदसणारी, शांभर वषांमागीलिी मुम्बापुरी पाहून पे्रक्षकाांिी मने हरखून 
गेली. लोंबीझोंबी करणाऱ्या आवदम माध्यमाशी लालाजींिी बुझावणी जमली, आवण साध्यासुध्या तांत्रावनशी 
िाांदीच्या पत्र्यावर वटपलेल्या सोनेरी दवचबदूांच्या क्षणाांनी साऱ्या लहानर्ोर मांडळींना वडेे केले. प्रदशथन पाहून 
ज्याांना स्मतृीिी श्यामल िाहूल ऐकू आली, ते हषथसांभ्रान्त झाले. वदग्मढू झाले. वडेे झाले! 
 
डॉ. भाऊ दाजी लाड– १८६५-मध्ये सर बाटथल रेअर हे मुांबईिे राज्यपाल असताना डॉ. भाऊ दाजी लाड 
ह्याांच्या देखरेखीने, पवश्चम चहदुस्र्ानात वजतक्या जुन्या सुांदर इमारती चकवा अववशष्ट भाग होते, त्याांिी 
प्रकाशविते्र घेऊन त्यािे मोठमोठे असे तीन खांड प्रवसद्ध करण्यात आले. पवहला गुजरातेतील इमारतींिा, 
दुसरा धारवाड व म्हैसूर ह्या प्राांताांतील इमारतींिा व वतसरा ववजापूर येर्ील लहान-मोठ्या इमारतींिा. 
१८६८-सप्टेंबरच्या ‘ववववधज्ञानववस्तारा’च्या अांकात पढुील मजकूर आहे – “ववष्णपुांत करमरकराांनी तर 
रोग्याांिे रोग अांगात असल्यावळेिे फोटो व ते बरे झाल्यानांतरिे फोटो देऊन त्याांच्या प्रकृतीत कसा फरक 
पडला ते दाखववले आहे.” 
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डॉ. नािायण दाजी मोडक– ह्याांनी वलवहलेल्या ‘रसायनशास्त्र’ ह्या पुस्तकात सूयथवकरणाांच्या योगाने हुबेहुब 
तसबीर कशी उठते, तो प्रकार समजावनू साांवगतला आहे. असेि आणखी काही महत्त्वािे उल्लेख मावसकाांतून, 
रोजवनशाांतूनही सापडतात. 
 
‘शब्द-ित्नाकि’कते माधव चंद्रोबा डुकले– ह्याांनी १८६०-च्या पूवी औषध, फोटोगॅ्रफी, वशलालेख असे धांदे 
केल्यािी मावहती ‘मनोरांजन’ मावसकाच्या १९१०-च्या वदवाळी अांकात सापडते. १८६७-मध्ये नारो सदावशव 
वरसबुड ह्याांिी ‘मांजुघोषा’ ही कादांबरी प्रकावशत झाली. वतच्यात पढुील वणथन आहे. “लोक वतथमानपते्र 
वाितात व ‘फोटोगॅ्रवफक स्टुवडओ’ नगराला शोभा आणतात.” 
 
नाना शंकिशेट– “आपणाांकडून जो फोटोग्राफर येईल, त्याच्याशी मी सहकायथ करीन,” असा नाना 
शांकरशटे ह्याांच्या भाषणात उल्लेख आहे. त्यावरून मुांबईत १८६५-पूवीि प्रकाशवित्रणािा व्यवसाय सुरू 
असावा, एखादे प्रकाशवित्रणगृह असाव,े असे वदसते. 
 
हरिशं्चद्र फोटोगॅ्रफि– रावसाहेब मांडलीक ह्याांच्या रोजवनशीत ह्याच्या अगदी उलट अशी प्रवतवक्रया आढळते. 
श्रीमांत होळकर सरकार ह्याांिे नोकर हे हवरश्चांद्र फोटोगॅ्रफर ह्यास घेऊन बांगल्यावर रावसाहेबाांिा फोटो काढून 
घेण्यास साडेदहा वाजता यावयािे ते उवशरा आले. “फोटो काढावयास बसण्यास मला वळे उरला नाही, 
कामास वनघून गेलो,” असे स्वतःि रावसाहेबाांनी वलहून ठेववले आहे. 
 
दोन महत्त्वाचे ऐरतहारसक उले्लख– ऐवतहावसकदृष्या सवांत जुने असे दोन महत्त्वािे उल्लखे – एक 
पेशवदेप्तरात व दुसरा इवतहाससांग्रहात – सापडतात. त्याांवरून पवहल्या माधवराव पेशव्याांनी हे तसवबरी 
काढण्यािे सावहत्य इांग्रजाांकडून मागवनू १७६५-च्या सुमारास वित्रकाराांच्या तैनातीस वदल्यािे कळते. 
राजाश्रय असला, की अशा घटना घडतात. 
 
‘ववनांती मीर अनवर याांस – सावली पाहून तसबीर काढावयािी पेटी इांग्रजाकडील आवणली होती. ती आपण 
सरकाराांत मावगतली. त्याप्रमाणे शोध करून आपणाांकडे नवलोजी िव्हाण याांजसमागमें पाठववली आहे. 
घ्यावी आवण पावती द्यावी. जमा सरकाराांत धरली आहे. इांग्रजाांिे नाांवें खिथ वलवहली आहे.” – पेशवदेप्तर 
 
पवहल्या माधवराव पेशव्याांच्या कारकीदीत इांग्रज व मराठे ह्याांिी धसणी वाढती होती. त्यामुळे युरोपमध्ये 
लागलेल्या ह्या नव्या पण प्रार्वमक अवस्रे्त असलेल्या शोधािा प्रवतध्वनी पुण्यात पेशव्याांच्या दरबारी 
ताबडतोब उमटला असला पावहजे. आवण राजाश्रय असला, की काळही अनुकूल होतो, असे म्हणतात. आवण 
झालेही तसेि. वित्रकलेला उते्तजन वमळावे, खास महाराष्रीय ढांगाच्या कलाकृती वनमाण व्हाव्यात, त्याांत 
महाराष्रीय कलमशलैीिा डौल असावा, हा एक वविार श्रीमांताांच्या मनीमानसी घोटाळत होता. हुबेहुब रेखीव 
आलेखन करण्याच्या दृष्टीने वित्रकाराांना उपयोग व्हावा, त्याांिे श्रम कमी व्हावते, आवण यर्ारूप वित्रणाला 
मदत व्हावी, म्हणून तसबीर काढावयािी काळी मांजूषा वतच्या सावहत्य-सरांजामावनशी इांग्रजाांकडून इतर 
फमाइशी वजनसाांत पुण्यात १७६५-च्या सुमारास दाखल झाली. 
 
“इांग्रजाांिा वकील सर िाल् थस् मलेॅट ३ मािथ १७८६ रोजी पुण्यास रहावयास आला. त्याने मुांबईहून वनघताना 
एक दीड गज उांिीिा पक्षी बरोबर घेतला होता. पण तो वाटेत खांडाळ्यास मेला. परांतु मलेॅट ह्याने त्याला 
तसेि चपजऱ्यात घालून पुण्यास बागेत आणले. हे वतथमान सवाई माधवराव ह्याांस कळताि त्याांनी वितारी 
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ह्यास पाठवनू त्या पक्ष्यािी तसबीर काढून आवणली. पक्ष्यािे नाव शहामृग.” –इवतहाससांग्रह पेशव्याांच्यापाशी 
तसबीर काढावयािी काळी पेटी होती त्याि पद्धतीने ही तसबीर काढली असेल का? कोणी साांगाव,े कदावित 
काढलीही असेल, अस्ग्नवषावात खाक झाली असेल! अर्वा पेशवाई पटई डगमगली तेव्हा तीखाली 
गाडलीही गेली असेल, कोणी साांगाव?े पण एक साांगता येईल की, ह्या दोन वभन्न माध्यमाांतील कलाकाराांिा 
गुांतवा झाला. 
 
डॉ. नािायण दाजी लाड आरण कादंबिीकाि हरि नािायण आपटे– ह्या नूतन कलामाध्यमाच्या मोवहनीिे 
प्राबल्य इतके उत्कट होते की, इतर ववववध के्षत्राांतील ववद्वानाांना वतने सहज अनुकर्मषत केले. त्याांत वैद्यकीय 
शाळेिे प्रमुख होते, शल्यववशारद होते, वास्तुशास्त्र-महाववद्यालयािे प्रािायथ होते, याांवत्रक सल्लागार होते. 
त्याांनी केवळ आपल्या लहरीनुसार हे कलामाध्यम प्रर्म मनोरांजनार्थ वापरले व नांतर माध्यमातील समर्थ 
गुणाांिा आपापल्या ववज्ञानके्षत्राांत उपयोग करून घेतला. 
 
डॉ. नारायण दाजी लाड ह्याांना फोटोगॅ्रफीिा नाद होता. इतकेि नव्हे, तर १८५२-मध्ये परीक्षा पास झाल्यावर 
आपले बांधू डॉ. भाऊ दाजी ह्याांना जुन्या देवळाांिे फोटो घेण्यास त्याांनी फार मदत केली. ‘वशलालेखाांिे फोटो 
स्पष्ट नसल्यामुळे अर्थ लावण्याच्या कामी त्याांिा फारसा उपयोग होत नाही,’ असा सामान्य अर्ािा शरेा डॉ. 
भाऊां नी मारलेला आढळतो. आपल्याकडील हौशी प्रकाशवित्रकाराांच्या लहानशा टाक्क्यात ववख्यात 
कादांबरीकार हवर नारायण आपटे ह्याांिे नाव आहे, हे ऐकून वािकाांना आश्चयथ वाटेल. १८९१-च्या सुमारास 
आनांदाश्रमात भाटेनामक फोटोगॅ्रफर भाड्ाने राहत असे. त्याांच्या जवळ हवरभाऊ ही कला वशकले. त्याांनी 
ह्या माध्यमाला सावहस्त्यकाच्या सौंदयथदृष्टीिी देणगी देऊन त्यािे कौतुक केले. काही काळ आनांदाश्रमाला 
कलागृहािे स्वरूप प्राप्त करून वदले. आपल्या लाडक्या लेकीिे, वतच्या बाहुलीसह प्रकाशवित्र घेऊन सदर 
कलाकृती ‘करमणुकी’त छापून ‘वतिी करमणूक व आमिी करमणकू’ अशा बहारीच्या समपथक शीषथकाने ती 
अवधकि गोवजरवाणी केली. कवी िांद्रशखेर हेदेखील १८९५-च्या सुमारास अहमदाबाद येरे् प्रकाशवित्रकार 
अनांत रामिांद्र कवडे ह्याांच्याकडे धांदेवशक्षण घेण्याकवरता रावहले होते, असाही एक उल्लेख सापडतो. 
 
दादा फाळके (१८७०–१९४४)– महनीय कतुिंकीिा एक वविक्षण, नवोवदत प्रकाशवित्रकार व पढेु 
वित्रपटसृष्टीिे महषी म्हणून अवखल वव्ात नाव वमळववलेले धुांवडराज गोचवद ऊफथ  दादासाहेब फाळके ह्याांनी 
१८९०-मध्येि त्याांना वमळालेल्या वशष्यवृत्तीमधून एक छोटा कॅमेरा ववकत घेतला. प्रकाशविते्र घेऊन 
प्रकाशप्रवतमेिे ववकासन ते स्वतःि करू लागले. नांतर १९०३-मध्ये चहदुस्र्ान सरकारच्या 
प्रािीनवस्तुसांशोधनखात्यात आरेखक म्हणून त्याांनी नोकरी केली. 
 
समॅ्युअल बूनभ (१८३४–१९१२) 
खंबीि धैयाचा मेरू : प्ररथतयश रनसगभरचत्रकाि 
वनसगािे वबनवहशबेी वडे असलेले प्रकाशवित्रकार जगाच्या पाठीवर इतस्ततः भ्रमांती करीत होते. त्याांति 
प्रवसद्ध वनसगथवित्रकार समॅ्युअल बूनथ ह्यािी गणना केली जाते. आपल्या वित्तािी कलात्मक भकू 
भागववण्याकवरताि तो नॉचटगहॅम येरू्न चहदुस्र्ानात आला. एफ्. बेडफडथ, डब्ल्यू. इांग्लां ड, रोजर रें टन व 
रॅस्न्सस वरर् ह्याांच्या तोडीिा तो कलाकार आहे, असाि त्यािा गौरव होता. वनभळे सूयथप्रकाश आवण अपार 
वनसगथसौंदयथ ह्याांनी आपदमस्तक नटलेला आवण अजगरासारखा लाांबरुद पसरलेला हा आपला देश 
सौंदयािी जन्मभमूीि असल्यामुळे तो बनूथच्या नववनर्ममतीला एक आव्हानि ठरला. वहमालयाच्या ह्या पववत्र 
पवरसरात त्याांिे मन स्फूती घेऊन उठल्यामुळेि कलाकाराच्या हातून पढुील रोमाांिकारी साहस घडले 
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असाव.े रें ि आल्प्स् पवथतावर १६,००० फूट उांि गेलेल्या वबसाँ बांधूांच्या कतथबगारीबरोबरि समॅ्युअल बनूथच्या 
खांबेरीिा व वहय्येबाजपणािा उल्लखे केला पावहजे. सृवष्टसौंदयाच्या चितनात तो गूढ असे. म्हणनूि त्याच्या 
कलाकृतींत वनसगथ प्रसन्न वदसतो. 
 
संकटाचंा उनमाद 
 
चहमत गारद होण्यािे अनेक प्रसांग आले, पण बूनथ मोठा बळकट. अांगावर िह्माांड कोसळले, तरी त्याच्या 
मनािी खांबेरी सुटली नाही. ७,००० मलै समुद्रापलीकडिा बूनथसाहेब वकत्येक हजार फूट उांिीिा पहाड िढून 
गेला व तेरू्न आद्रथ कलोवडन पद्धतीने स्वतःिा जीव झोकून त्याने वित्रण केले. सतत बफािी झड िालू 
असलेल्या पवथत-पाखाडीवर िढून प्रकाशवित्रण करणारे कलाकार फार तर दोनतीन वदवस आपल्या मूळ 
मुक्कामापासून दूर राहत. पण समॅ्युअल बूनथिी वजद्द दाांडगी होती. आपल्या वठकाणापासून शकेडो मलै दूर 
आवण वकत्येक मवहने बफाच्छावदत घळीत राहण्यािे एक खास तांत्र त्याने शोधून कावढले होते. त्याच्या मागे 
आववष्कारािी जबरदस्त ऊमी होती. वहमतीला उभारा लाभला. 
 
१८६३-मध्ये त्याने वहमालयाच्या राांगाांतून पवहली सफर केली. त्या वळेी दहा आठवड्ाांत त्याने जवळजवळ 
१००–१५० व्यस्तप्रवतमा घेतल्या. त्याकवरता तो ‘तारी चखड’ िढून गेला. म्हणजे १५,२८२ फूट उांि गेला. 
नांतर त्याने नऊ मवहने कश्मीरिी सफर केली. त्यािा वृत्ताांत ‘विवटश जनथल ऑफ फोटोगॅ्रफी’च्या १८६६ व 
१८६७-च्या अांकाांतून क्रमशः आला आहे. १८६८-मध्ये ‘फाांकडा’ ही पदवी शोभववणारा बूनथसाहेब वहमालयात 
दुसरी सफर करून ‘मवणरांग’ चखडीपयिंत १८,६०० फूट उांि गेला. 
 
अिागं पुलरकत किील अशी िोमाचंकािी सुिस-कथा 
 
अांगावर रोमाांिाांिे रान रवरवीत दाटववणारा ह्या साहसािा वृत्ताांत, त्यात लहान-लहान प्रसांगाांिी गुांफण 
करून बूनथने अवधकि अद भतुरम्य केला आहे. तो वािताना र्ांडी हटत नाही, मनाला मुांग्या येतात, अांग बवधर 
होते, दात वाजू लागतात. आवण अांगावर काटा वर्रकून जातो. अशी आहे ही कर्ा! कािाांिे खोके खाली 
१,००० फूट गडगडत जाणे, वसल्व्हर नायरेटिी बाटली फुटणे, अन्नधान्यािी बगेमी अपुरी पडणे, नोकर-
िाकराांनी मदत करण्यािे नाकारणे अशा वकत्येक अडिणींिा पाढा त्याने वािला आहे. त्या साऱ्या प्रसांगाांना 
त्याने इवलासाही धूप न घालता कल्पकतेने तोंड वदले. ही सवथि हकीकत आजच्या प्रकाशवित्रकाराला 
नवीन आहे. अडिणी तर वळवाच्या पावसासारख्या येति होत्या. त्याांिा उल्लखे करून बूनथने शवेटी वलवहले 
आहे की, “ही श्रमाांिी पराकाष्ठा होती. याहून अवधक श्रम करणे मानवाला अशक्य आहे.” बूनथबरोबरिा 
सावहत्यसरांजाम मोठा असे. तो वाहून नेणे म्हणजे ढोरमेहनतीिे काम. वाहतूक करणारे बैलासारखे फेसाळून 
जात. एक दहा फूट लाांबीरुां दीिा आवण वततकाि उांिीिा तांब,ू दोन मोठ्या आकारािे कॅमेरे, ७००–८०० 
कािा भरलेला एक लाकडी खोका आवण ह्या सवांिी वाहतूक करण्याकवरता वीस हुमण–दाांडगे हमाल, 
स्वतःिे सामान डुईवर वाहण्याकवरता आणखी वीस हमाल आवण बनूथसाहेब दमले-भागले, की त्याांना दाांडी 
बाांधलेल्या खुिीतून नेण्याकवरता पािसहा दाांडगे लोक! इतका मोठा लवाजमा व डोंगरासारखे जड ओझे 
घेऊन असा वबकट प्रवास त्याने केला असला, तरी त्यािी वनसगाशी असलेली घनदाट ओळख आवण उच्च 
रवसकता ह्या गुणाांिी मातब्बरी आवण नैसर्मगक वातावरणातून वनमाण झालेला वत्रवमतीय भास ह्या गोष्टी 
त्याच्या कलाकृतींमधून स्पष्ट वदसतात. रॅस्न्सस वरर् ह्या कलाकाराने घालून वदलेला आदशथ पढेु ठेवनू बूनथने 
भावना आवण रवसकता ह्याांच्या बळावर आपली कलासृष्टी उभी करून हृदयांगम केली आहे. 



 

 

अनुक्रम 

 
यशापयशाचा छेद-भेद : भाितीयाचंा खुजेपणा 
 
प्रकाशवित्रणकलेिा प्रसार चहदुस्र्ानात १९२५-पावतेो फारसा झाला नाही. भारतीय कलाकाराने ह्या 
प्रवक्रयेच्या शोधात भाग घेतला नाही; त्यात याांवत्रक सुधारणा घडवनू आणल्या नाहीत; वनरपेक्ष ववद्याव्यासांग 
हे भारतीय सांस्कृतीिे वैवशष्य वटकववण्यािा प्रयत्नही केला नाही. भरीत भर म्हणून दुसराही एक वविार 
मनात येतो. कारखानदारीतही भारतीय मागासलेलाि रावहला. मुद्रणकलेसारखा उघड-उघड डोळ्याांत 
भरणारा गुण लोकाांना वदसला नाही. मराठ्याांनी मुद्रणकला हस्तगत केली नाही. प्रकाशवित्रणाला 
वित्रकलेिा दजा प्राप्त करून देण्याच्या व्यसनात गुरफटल्यामुळे त्याांिे लक्ष कारखानदारीकडे झुकले नाही. 
भारतीयाांच्या या खुजेपाणािी खांत जहाांगीर उनवाला ह्याांनी १९३९-च्या सुमारास अगदी स्पष्टपणे वलहून, 
बोलून साांवगतली होती. 
 
१९२८-पयिंत तरी प्रकाशवित्रकाराांनी फारशी कलात्मक उांिी गाठली नाही. ह्या सांदभात अलीगड येर्ील 
मेजर ई. डब्ल्यू. डॅन वलवहतो, “कोडॅक हाि हौशी प्रकाशवित्रकाराांिा वाटाड्ा होता. ‘तुम्ही फक्त वबलोरी 
डोळ्यािी उघडझाप करा. तुम्ही घेतलेली प्रकाशविते्र िकिकीत झगझगीत कागदावर तुम्हाांस ववनासायास 
सादर करू.’ कोडॅकने दाखववलेला हा मागथ सोडण्यािा आग्रह कोणी धवरला नाही; प्रकाशवित्रणकला ह्याि 
पातळीवर बहुत काळ रेंगाळत रावहली.” 
 
भाितीयाचं्या अपकीतीचे 
देशारभमानाचा अभाव हेच प्रमुख कािण 
 
नैसर्मगक सौंदयािी अमयाद कृपा असलेल्या देशात वावरत असताना परकीयाांनी दाखवनू वदलेल्या सौंदयािी 
रापण पाठीवर घेऊन भारतीय एक प्रमुख कारण असू शकेल. साांवघक स्वरूपाने कायथ करण्यािे आपणाांस 
माहीत नाही; देशी कारावगरीस उते्तजन देण्यािे आपण पसांत करीत नाही; दुसऱ्याच्या ओांजळीने पाणी 
वपण्यािी सवय आपण लावनू घेतली आहे. ह्या सांदभात आणखी एक वविार मनात आल्यावशवाय राहत नाही. 
सत्यवजत राय याांच्या कलाकृतींमधील िाांगलेपणा त्याांतील सद्जगुण आपल्याकडील रवसकाांच्या ध्यानी प्रर्म 
का न यावा? त्याांतील मौवलक गुण आपल्या दृष्टीस प्रर्म का पडू नयेत? कावलदासाऱ्या काव्यािा मवहमा 
गाताना आमिे सांस्कृतािे प्राध्यापक प्रर्म कावलदासािे शाकुां तल वािनू हषथवनभथर झालेल्या गय् टऽिी कर्ा 
साांगत. तसेि, भारतीय कलाकृतींिे मूल्यमापन कवरताना आपण परकीय कलाकृतींिा आधार घेतो. 
प्रकाशवित्रणािे माध्यम वद्ववमत असताना वत्रवमतीिा भास वनमाण करण्यािा अट्टहास का धवरला जातो? 
वनसगथवित्रणातील प्रकाशयोजनेत ववरोधाभास फार कमी आढळतो, छायाप्रकाशातील वणथभेद आढळत 
नाही, सूयािी रणरण भासत नाही. ह्या गोष्टींिा वविार भारतीय प्रकाशवित्रणशलैीच्या सांदभात झाला नाही. 
म्हणून भारतीय प्रकाशवित्रकार कलाके्षत्रात पुरेशी उांिी गाठू शकले नाहीत. ज्याांच्या वठकाणी कलातत्त्व े
िाांगली खारलेली आहेत, अशा श्रेष्ठ, अनुभवसांपन्न कलाकाराांच्या हाती जर हे माध्यम पडले असते, तर 
प्रकाशवित्रणातील कलेिा दजा उांि रावहला असता. पण वित्रकाराांनी ह्या कलामाध्यमाशी जणू काही आकस 
धरला. ते द्रोहबदु्धीने वागले. माध्यमािी हेटाळणीि केली. ह्या सांदभात मुांबई प्राांतािे राज्यपाल सर रेवड्रक 
साइक्स टाऊन हॉल मुांबई येरे् भरलेल्या अवखल भारतीय प्रकाशवित्रप्रदशथनाच्या उद्जघाटनप्रसांगी म्हणाले, 
“प्रकाशवित्रण हे याांवत्रक माध्यम नव्हे. व्यस्क्तगत आववष्कारािे साधन आहे. पण ह्या देशात प्रकाशवित्रणाला 
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कला म्हणून मान्यता नाही. वित्रकार प्रकाशवित्रणकलेला सावत्र बवहणीप्रमाणे वागणकू देत आहेत. ह्यािा 
मनाला आत्यांवतक ववषाद वाटतो!” 
 
रचिफळ्या होऊन पडलेला मोठा देश, 
अठिापगड जाती, दळणवळणाची साधने अल्प 
 
प्रकाशवित्रणकलेिे तांत्र समजावनू त्या ववषयािी मावहती देणारी सवित्र मावसके अर्वा वनयतकावलके 
मराठीत वनघत नव्हती. वशवाय, वशल्प, नृत्य, सांगीत आवण वित्र ह्या कलाांच्याप्रमाणे प्रकाशवित्रणकलेला 
अवभजात भारतीय परांपरा, रूढी अर्वा साांस्कृवतक वारसा असणेही शक्य नव्हते. आमिे भारतीय कलाकार 
नाांगर टाकलेल्या जहाजासारखे वागले असते, तर ठीक झाले असते. पण प्रत्यक्षात असे वदसून येईल की, 
ते ‘सडा तुटलेल्या वावडीसारखे’ वागत रावहले. ह्या एकाि सूत्रवाक्याने भारतीयाांच्या अपयशािा ग्रांर् लावला 
जातो. पण माझ्या म्हणण्यािा अर्थ र्ोडा वगेळा आहे. त्यािी उठावणी पुढीलप्रमाणे कवरता येईल : आपला 
देश फार मोठा. त्यात शकेडो राज्ये, अठरापगड जाती. दळणवळणािी साधने अल्प, आवण प्रवास िेंगट. तो 
पायवपटीने करावा लागे. मागात डोंगरदऱ्या फार, भांडोळी व खळ्या भारी. नुकत्याि व्यालेल्या नावगणीच्या 
वपल्लाांप्रमाणे पावलोपावली नदी-नाले आडव े येत. आवण कश्मीरपासून कन्याकुमारीपयिंत आपला देश तर 
विरफळ्या होऊन पडलेला होता. त्यामुळे जे र्ोडे प्रकाशवित्रकार होते, त्याांिा एकमेकाांशी सांपकथ  राहू 
शकला नाही. प्रकाशवित्रकाराांना गटाांिे स्वरूप आले होते, आवण ते आपापल्या मेळ्याति आपला मोठेपणा 
वमरवीत रावहले. प्रत्येकाने आपली स्फूती वगेळ्या सांप्रदायामधून घेतली. कलाप्रमेयाांिी सांर्ा देणारे प्रत्येकािे 
गुरू वनराळे होते. सबब प्रत्येकािा मोहल्ला अलग रावहला. त्यामुळे प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृतींमधून 
फुटकळपणा आला व भारतीय शलैीिे एकच्छत्री साम्राज्य कधीि स्स्र्र झाले नाही. 
 
कला एक – पंथ अनेक 
 
ज्या प्रकाशवित्रकाराांना ‘हाँग-काँग’ प्रकाशवित्रणशलैीिे आकषथण वाटले, त्याांनी सांवधकालातील धुक्याच्या 
मुलायम पडद्यावर पडलेले सूयािे जरतारी वकरण आवण वझरवझरीत वातावरणातून डोकावणारा वनसगथ ह्याांिे 
वित्रण केले. त्यातून अष्टवदशाांच्या धूसरपणा एकवटलेला वदसतो. काही प्रकाशवित्रकाराांनी ‘फोटोगॅ्रवफक 
सोसायटी ऑफ अमेवरका’ ह्या सांस्रे्ने घालून वदलेल्या आदशांबरहुकूम आपल्या कलाकृतींिी घडण आवण 
कलावस्तूांच्या रिनेिी बैठक कायम केली. अस्मानाला वभडलेल्या इमारतीवर उभे राहून खाली वदसणाऱ्या 
इमारती, रस्ते व त्याांवर उभी असलेली वशल्प-स्मारके ह्याांिे उत्तम तांत्रावनशी वास्तववादी वित्रण करून 
त्यातून नावीन्यपूणथ आकृवतबांध उभे केले. त्याांच्या कलाकृतींनी वर उल्लखे केलेल्या सांस्र्ाांच्या कलाकृतींमधून 
वदसणाऱ्या प्रौढ आवण झोकदार शलैीिे वळण घेऊन त्याांिेि तत्त्वज्ञान त्याांतून वगरववले आहे. 
 
काही प्रकाशवित्रकार कलकत्ता येर्ील ‘लावनीर’ समूहात आवण काही ‘पाँवडिेरी’ सांप्रदायात सामील झाले. 
त्याांनी कलात्मक प्रकाशवित्रणात वास्तवता आणनू एक नायपूणथ शलैी वनमाण केली. कलात्मकदृष्या 
केलेल्या शुद्ध वास्तव वित्रणातून वनमाण झालेल्या कलाकृतींना अधथनारीनटे्रािी उपमा िाांगली शोभनू 
वदसेल. ह्या पांर्ािा प्रमुख उपाध्याय म्हणून बी. के. सांन्याल ह्यािा उल्लेख करावा लागेल. ही वित्रणशलैी 
अवतरेकी अस्पष्टपणा आवण अतीव रेखीवपणा ह्या दोन टोकाांत वफरताना वदसेल. ‘एफ् -टू’ वित्रणशलैीतील 
मुद्रण मुलायम असे; आवण ‘एफ् वसक्स्टी-फोर’ म्हणजे वबलोरी डोळ्यािे पवरणामी ‘द्वारक’ अगदी सूक्ष्म ठेवनू 
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केलेल्या ह्या शलैीतील मुद्रणपद्धती रेखीव असे. कलाकृतीिा रांगमांि तपवशलाने दाटलेला असे, आवण 
तीतील छायाप्रकाशाने वनमाण केलेला उांिसखलपणा अगदी–अगदी स्पष्ट असे. 
 
बी. के. सांन्याल ह्याच्या नावािा उल्लखे वर आला आहे. तो एक व्यावसावयक प्रकाशवित्रकार होता. आवण 
प्रारांभी त्याने अवतवास्तववादी वित्रणशलैीिा वकत्ता वगरववला. नांतर वास्तववादी नायमय क्षणवित्राांिा तो 
कैवारी बनला. उत्सूत्र वास्तववादी शलैीिे नेतृत्व पत्करून आपल्या सहकाऱ्याांच्या मदतीने 
प्रकाशवित्रणके्षत्रातील एक नवी िळवळ त्याने वाहती केली. एक योगायोग म्हणनू साांगता येईल की, 
वित्रपटके्षत्रातील नववनर्ममतीिे उन्मेष बांगालच्या ज्या सुफला भमूीत प्रर्म प्रकट झाले, त्याि भमूीत 
स्स्र्रप्रकाशवित्रणातील नवोन्मेषही प्रकट झाले. 
 
पाितंत्र्याचे, गुलामरगिीचे 
‘जू मानेविी’ 
 
ह्या सांदभात पुढील उद्जगार वािून पहा, म्हणजे खरे वाटू लागेल की, भारतीयाांच्या प्रकाशवित्रणातील 
अपयशािे बीज बव्हांशी त्याांच्यावर झालेल्या गुलामवगरीच्या सांस्काराांति आहे. 
 
“इांग्रजी राज्य येरे् होण्याच्या आधी दोन-अडीिश ेवष ेमागे जाऊन पावहले, तर हीि िूक झाल्यािे वदसून 
येईल. वशवाजी-महाराजाांनी पोतुथगीज चकवा इांग्रज लोकाांकडून तोफा चकवा दारूगोळा ववकत घेतल्यािे 
वािले, म्हणजे राहून राहून नवल वाटते. 
 
“आपल्या वाङ मयात आज स्स्र्र झालेल्या, आवण इांग्रजीतून ज्या अनेक कल्पना आपण उिलल्या आहेत, 
त्याांपैकीि ‘सत्यम्, वशवम्, सुांदरम्’ ही एक आहे.” –प्राध्यापक श्रीपाद महादेव माटे. 
 
“एकदा स्वातांत्र्य जाऊन परतांत्रता आली, म्हणजे चजकलेल्याांना आपले सवथ कमी दज्यािे वाटून जेत्याांिे सवथ 
उच्च दज्यािे व िाांगले असे वाटू लागाव,े हा केवळ मनुष्यस्वभावािा धमथ आहे. लग्नकायात चकवा 
मजलसीति काय, पण आपल्या देवताांच्या वमरवणुकीत चकवा इतर धार्ममक प्रसांगी देशी वाद्याांनी मनािे 
समाधान न होता आपल्या आजच्या व पूवीच्यावह जेत्याांिी वादे्य ....... ‘ताऊस’, ..... ‘ढोल’, ‘ताश’े, व 
‘मफे’ .... जणू आपल्या पारतांत्र्यािा इवतहास मोठ्या हौशीने वाजवीत सुटतात.” –महाराष्र-सारस्वत. 
 
“आमच्या लोकाांत ज्ञानाजथनािी हौस नाही. नवीन कल्पना बसवावी, नवीन शोध लावाव,े हा हव्यास आम्हाांला 
नाही. कोणी कल्पक अगर शोधक मनुष्य वनघालाि, तर पडेल तो पैसा खिथ करून, त्या मनुष्यास उते्तजन 
देऊन त्यािी कल्पना अगर शोध व्यवहारात आणावा, ह्यािी जरूरीि आम्हाांला भासत नाही. दुसऱ्यािे नुसते 
अनुकरण करण्यािी बदु्धी आम्हाांस आहे, एवढे खरे”. –वासुदेव वामनशास्त्री खरे. 
 
“आपले व्यस्क्तजीववत्व व राष्रजीववत्व ठशात ओतलेल्या पोलादासारखे अर्वा शृांखलाबद्ध बांवदवानासारखे 
होऊन रावहले आहे. भारतीय आयथत्व न साांडता आपण पावश्चमात्य वशक्षणािा अांवगकार केला पावहजे.” 
सुधारक–१८८८, ववजयादशमी. 
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विटनमधील ‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ आवण त्या देशातील प्रकाशवित्रकार, भारतातील वर 
उल्लेवखलेल्या प्रकाशवित्रणसांस्र्ा आवण कलाप्रदशथनाांतील विते्र ह्याांिा आदशथ भारतीय प्रकाशवित्रकाराांनी 
पुढे ठेववला. आवण त्याांच्याकडून कलावनर्ममतीिी पे्ररणा घेतली. ज्याप्रमाणे दोगेवरयन प्रकाशवित्रकाराांनी 
वित्रकाराांच्या कलाकृतींिा आदशथ पढेु ठेववला, आवण त्याबरहुकूम वित्ररिना केली, त्याप्रमाणेि भारतीयाांनी 
प्रदशथनाांतील प्रकाशवित्राांिे अनुकरण केले. 
 
भाितीय प्रकाशरचत्रकािानंी 
माध्यमाचा वस्तुभाव वा आंरगक भेद जारणला नाही. 
 
माध्यमािी शा्त प्रकृती भारतीय प्रकाशवित्रकाराांना ओळखता आली नाही. वित्रकला आवण 
प्रकाशवित्रणमाध्यम ह्याांच्या प्रकृवतधमांतील अांतरािी जाण त्याांना आली नाही. वित्रकारािे कलामाध्यम 
पृर्क्करणात्मक आहे. पण कलाकृतीिी रिना वित्रकार वविारपूवथक आवण सांश्लेषणात्मक पद्धतीने कवरतो. 
ह्याउलट प्रकाशवित्रकारािे कलामाध्यम पृर्क्करणात्मक असले, तरी त्याला सांश्लेषणात्मक पद्धतीने 
वित्ररिना करण्यास अवसर नसतो. कलावस्तूिे एकाग्रदशथन आवण कलाकारािे मनःकस्ल्पत ह्याांिा मेळ 
एकाि मुहूतावर त्याला घालावा लागतो, ह्यात कलाकाराला क्षणािाही अवधी वमळत नाही. इतर 
कलाप्रकाराांत तो वमळू शकतो. वित्रकला आवण प्रकाशवित्रणकला ह्या दोन कलामाध्यमाांतील अस्मान-
जवमनीिी तफावत साांगावयािी झाली, तर पॉल स्रँडने म्हटल्याप्रमाणे ह्या दोन कलामाध्यमाांिे कलाकाराला 
जीवनाच्या रोखाने नेणारे दोन स्वतांत्र मागथ आहेत. अगदी वभन्न आहेत. ह्या नव्या माध्यमािे वित्रकाराच्या 
माध्यमाशी साम्य कल्पून त्यािेि तांत्र ह्या माध्यमातील आववष्काराकवरता वापरल्यामुळे व प्रकाशवित्रणातील 
कलागुणाांिा इनसाफ करण्यास वित्रकारमांडळातले पांि नेमल्यामुळे प्रकाशवित्रकाराच्या पदरी रोकडे 
अपयश आले, हे इवतहास जाणतो. 
 

 
वास्तवाचे शीड फाटले नवहते. दाांडग्या माध्यमामुळे कलाकार घरकुबडा बनला. डफघाईला आलेल्या 
क्लृप्त्याांच्या बहालाला ठेपे वदले. वरवर वखाची काांती असलेल्या कलाकृती जन्मल्या. अनुकरण-वप्रयता, 
मग काय वनष्पन्न होणार? 
 

भारतीयाांच्या अपयशािे आणखी एक सबळ कारण साांगता येईल. ते त्याांिी प्रलोभक अनुकरणशीलता. हे 
कलाकाराांनी केलेले स्स्र्रवस्तुसमूहािे वित्रण चकवा टेबलावर माांडलेल्या कृवत्रम वनसगथदृश्यािे वित्रण 
ह्याांतही अनुकारािी अवनवार आसक्ती अगदी स्पष्ट वदसते. वित्ररिनेच्या अनुकरणामुळे ह्या कलाकृती 
सािेबांद स्वरूपाच्या वदसतात. वित्रकाराांनी वापरलेल्या कलावस्तूांिेदेखील अनुकरण अगदी सहीसही होत 
रावहले. 
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कलाकृतीमधून अचेतन वस्तूांची आरास असे. वनसगवृचत्राांतून धुक्याची धम्माऽल असे. ती वबलोरी 
आरशावर दवहवर पडल्यागत भासत. साचीव पाण्याची वदसत. जलाशयावर वनवारा शोधून शाांतता थकून 
बसलेली वदसे. 

 
एखादी कलाप्रदशथनािी वित्रसूिी पहा. तीत नक्षीदार वलेबुट्टी असलेले रांगीबेरांगी तबक चकवा जेवणािी 
र्ाळी, नक्षीने मढववलेला उांि मानेिा खुजा अर्वा असेि अत्तरदाणीच्या आकारािे मोगली कलाकुसरीिे 
भाांडे, गुलाबदाणी, शामदान, मुरादाबादी वपकदाणी, नकसकाम केलेला बुऱ्हाणपुरी हुक्का, जडावािे 
पानदान, फुलाांिे गुच्छ आवण फळाांिे घोस अशा अिेतन वस्तूांच्या समूहािे प्रकाशवित्र एखादी मानािी ढाल 
पटकावनू बसलेले तुम्हाांला हमखास भेटेल. वत्रवमतीिा भास कलाकृतीत वनमाण करण्याकवरता झाडाांच्या 
झावळ्याांिा उपयोग करणे ही एक अवतवरक्तपणे पे्रमात घेतलेली व पनु्हा-पुन्हा वापरण्यात झालेली क्लृप्ती 
होय! वित्रकाराांनी वापरून जुन्या झालेल्या ताांवत्रक क्लृप्त्या वकत्येक प्रकाशवित्रकाराांनी मनसोक्त 
वापरल्यामुळे कलाकृतींमधील प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिे वैवशष्य पूणथत्वाने नष्ट झाले आहे. हे दुगुथण 
अवभजाततेला मारक आहेत, अवभजाततेिे भजुांग आहेत, मातांग आहेत. अशा क्लृप्त्या एकदा प्रवतभेला 
मानवल्या, म्हणजे तो एक पोरखेळ बनतो. वठून गेलेल्या कल्पनाांतून नववनर्ममतीिे पोषण होत नाही, ही गोष्ट 
मात्र त्यामुळे वनर्मववाद वसद्ध होते. जे पाश्चात्त्य देशातून आले, ते सवथ जसेच्या-तसे वबनवदक्कत धर-बांध न 
ठेवता स्वीकाराव,े हीि कल्पना भारतीय वित्रकाराच्या मनात बद्धमलू झालेली वदसते. हे एकदा मान्य केले 
म्हणजे पुढील गोष्टी सवथर्ा उपपन्नि आहेत. 
 
 
भाितीयानंी पाश्चात्त्य साहुकािाचें देणे रदले, 
पण कलाकृती सटि रनपजल्या. 
 
एखाद्या वजवाणूसारखी हातपाय गोळा करून वत्रकोणात कोंबनू बसववलेली कलावस्तू आवण वत्रवमतीिा भास 
उत्पन्न करण्याकवरता कलाकृतीच्या परड्ात एका कोपऱ्यातून नक्षत्रमाळेप्रमाणे लोंबत सोडलेला रसरशीत 
पानाांच्या आटोपशीर झुपक्याने, चकवा वहरव्या पल्लवाांच्या घोसाने, हवते वटवाघळाप्रमाणे लोंबकाळणाऱ्या 
डहाळीने वनमाण केलेल्या मवहरापीने शोवभवांत अशी प्रकाशविते्र कलाप्रदशथने गजबजून टाकीत. तात्पयथ, 
भारतीय प्रकाशवित्रकाराांनी परकीय कलाकाराांच्या तांत्रातील वैवशष्ये वशस्त म्हणून पाळली, आवण 
प्रदशथनाांतून वाहणाऱ्या वाऱ्यावर भारतीयाांच्या कलाकृती डोलत रावहल्या. त्याांच्या कलाकृती दुसऱ्याांच्या 
कलाकृतींवर पोसल्या गेल्यामुळे त्याांत स्वतांत्र प्रजे्ञिा अर्वा प्रवतभेिा ववलास वदसला नाही. म्हणून 
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वनरवनराळ्या पांर्ाांच्या धाग्यादोऱ्याांतून ववणलेली एक वित्रवववित्र गोधडी म्हणजे भारतीय प्रकाशवित्रण, 
असेि त्यािे वणथन जाणकार ममथज्ञ कवरतात. 
 
‘रूपाहुनी आगळेच असते जयास मन मोहे’ 
 
भारतीय सांस्कृतीिे कौटुांवबक सद्जगुण वाढीस लाववले हे खरे, पण राष्रीय सद्जगुणाांिा ववकास करण्यास ती 
सवथस्वी असमर्थ ठरली ह्या वनष्कषाप्रत येणे आपणाांस भाग पडते. अनुकरण हा कलेिा पाया नव्हे. 
अनुकरणामुळे कलाकृतीिी वववित्र वाकळ बनते. ‘ज्यात माझे काही नाही चकवा ज्यात मी नाही, ते माझे काय 
होय? कलाके्षत्रात, कलेच्या पवरसरात हे सत्य मानाव े लागते. कलाकारािी वववशष्ट मनोवृत्ती म्हणजेि 
व्यस्क्तत्व ना? आवण व्यस्क्त-महत्त्वामुळेि कलाकृती वजवांत होतात ना? कलाकार मूळ वस्तूच्या मूळ 
स्वरूपािे वणथन कवरतो, ते केवळ त्या वस्तूच्या वणथनाकवरता नसते. आपल्या भावना व्यक्त करण्यासाठी 
आपण योग्य त्या बाह्य साधनाांिा उपयोग कवरतो इतकेि. एका वववशष्ट भावनेिा स्वानुभव हेि कलेिे 
आरांभस्र्ान आहे. ववववध भावना मनात प्रबळ झाल्या, की त्या कलारूपाने अवतीणथ होतात. 
 
रचत्रिचनेची रफदागी 
 
वित्ररिनेच्या के्षत्रातील भारतीयाांिी वफदागी वा अनुरक्ती खवित वाखाणण्याजोगी आहे. ह्या बाबतीत 
भारतीय प्रकाशवित्रकाराांनी वित्रकाराांिेि वनयम सही करून तांतोतांत पाळले. प्रकाशवित्राांच्या रिनेत 
गफलत होऊ वदली नाही. वित्ररिनेिी माांडणी पारांपवरक वित्ररिनेवर आधावरत असे. वत्रकोण, वतुथळ, 
अधथवतुथळ आवण लां बवतुथळ इत्यादी भवूमतींच्या आकृतींवर चकवा कणथरेषेवर अर्वा रेषाांच्या वववकरणावर – 
एका चबदूतून प्रसरण पावणाऱ्या रेषाांवर ती केलेली आढळते. काही कलाकृतींमधून ती L, Z, चकवा S अशा 
रोमन अक्षराांच्या चकवा अरबी तीन ह्या आकड्ाच्या वळणावर आधावरत वदसते. तसेि, वित्रातील प्रधान 
कलावस्तूांिी जागा वित्रमयादेत सुवणथमध्यावर चकवा दोनतृतीयाांशाच्या वनयमावर वनवश्चत केली जाई, अशा 
भवूमतीवर आधावरतां असलेल्या वित्ररिनेत कल्पकतेिा अांश नसतो. ती स्वयांपूणथ असते. म्हणूनि आपण ती 
पुनः वनमाण करू शकतो. 
 
प्रकाशवित्रणमाध्यमात याांवत्रक सुधारणा घोडदौडीने उधळत आल्या, तरी प्रकाशवित्रकाराांनी वित्ररिनेिी 
मूलतत्त्व े व पारांपवरक अवभजात सांकेत ह्याांिा वविार आपल्या माध्यमािे स्वयांभ ू बळ जोखून केला नाही. 
र्ोडक्यात, पाश्चात्त्य वित्रकाराांनी जुन्या-पुराण्या जीणथशीणथ म्हणून अडगळीत टाकून वदलेल्या घोटीव 
क्लृप्त्याांच्या िक्रव्यूहात भारतीय प्रकाशवित्रकार अडकून पडला. वत्रवमतीिा भास वनमाण करण्यािा लोभ 
त्यास अांगाबाहेर झटकून टावकता आला नाही. 
 
जुने म्हातािे संकेत, रशळ्या पिपुि कल्पना 
 
भारतीयाांच्या कलाकृतींमधून वित्ररिनाववषयक सांकेत तर आढळताति, पण कल्पना, वित्रवस्तू आवण 
शीषथक ह्याांहीववषयीिे सांकेत सवथमान्य होत्साते आजपावतेो िालत आले आहेत. वठय्या देऊन बसले आहेत. 
हे सारे सांकेत एखादा कायदा पाळावा, इतक्या कसोशीने प्रकाशवित्रकार पाळीत आहेत. आवण ते अिूक कसे 
पाळले गेले, कोण जाणे! पण आपण वहणकस आवण ताांबेरा िढलेल्या त्याि-त्याि सांकेताांिा त्याग करून 
कसदार असतील अशा सांकेताांिा तारतम्याने स्वीकार करावयास पावहजे. जुने म्हातारे सांकेत व कल्पना मनी 
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ठेवनू नवी िढण िढता येत नाही. ह्या सांदभात कलाकाराने एका गोष्टीत मन घालून त्यािा ववशषेत्वाने खोिनू 
वविार केला पावहजे. ती ही की, कलाकृतीत सांकेताांिी अर्वा प्रतीकाांिी योजना केली जाते, ती तीतील 
कलावस्तूांिा आशय साांगण्याकवरता अर्वा कलावस्तूांिे यर्ारूप दशथन घडववण्याकवरता नव्हे. कलावस्तूांिे 
ते यर्ार्थदशथन नसते, तर त्या वस्तूववषयीिी कलाकारािी सांकेताांतून व प्रतीकाांतून बाांधलेली सांकल्पना 
असते. प्रतीकाांतून अर्थ प्रतीत होतो, पण वस्तुवनदेश होत नाही. म्हणनूि अवभजात कलाकार स्वतःिे 
व्यस्क्तगत असे खास सांकेत अर्वा प्रतीके वनमाण कवरतो. 
 
ह्याला जबाबदाि कोण?– 
कलाप्रदशभने जबाबदाि 
 
हे सरसहा अनुकरणािे लोण पावहले, की गुस्ताव कूबेत ह्याच्या शब्दाांत असे आग्रहाने म्हणावसेे वाटते की, 
“कलाप्रदशथने वा कलासांग्रह २०-२५ वष ेकायद्याने बांद ठेववली पावहजेत. म्हणजे कलाकार नव्या दृष्टीने जग 
न्याहळू लागेल. नाही तर ह्या शतकात तरी अनुकरणाच्या रोगातून कलाकारािी सुटका होण्यािी आशा 
नाही.” विवटश राज्यकत्या साहेबाांिा दबदबाट फार. त्याांिी छाप भारतीयाांच्यावर इतकी जबरदस्त पडली 
होती की, काही काळ वववकेानांद व ववष्णुशास्त्री ह्याांिी प्रवतमादेखील गुदमरून गेली होती. भारतीय 
कलाकाराांिी दृष्टी सतत बाहेर वखळून रावहली होती. पाश्चात्त्य टीकाकार व कलासमीक्षक ह्याांिी नाववनशी 
आपण नेहमी वाितो, ऐकतो. पण नीलकण्ठ, हेमिन्द्र, के्षमेन्द्र, दण्डी, अवभनवगुप्त, राजशखेर, शांकुक, 
भरत इत्यादी भारतीय कलासमीक्षकाांिी, कलाशास्त्रज्ञाांिी व रवसकाांिी नाव े तुम्ही ऐकली आहेत का? 
मम्मटािा ‘काव्यप्रकाश’, वव्नार्ािे ‘सावहत्यदपथण’, जगन्नार्ािा ‘रसगांगाधर’, कुां तकािे 
‘वक्रोस्क्तजीववत’, आनांदवधथनािा ‘ध्वन्यालोक’ हे काव्यशास्त्रातील ववववध ववषयाांिी साांगोपाांग मावहती देणारे 
सांस्कृत ग्रांर् तुम्ही पावहले आहेत का? 
 
ह्या सांबांधात प्रा. श्री. म. माटे आपले मनोगत साांगतात, “परकीय देशाांत जे-जे झाले, त्यािी कलमे इकडे 
बाांधावयािे काम वनश्चयानेि बांद झाले पावहजे. ह्या कलमाांशी आमिी मूळ प्रकृती समरस होत नाही. आवण 
जर कदावित कोठे झाली, तर बाटेपणा आल्यािे दुःख आम्हाांला होते. तेरू्न केलेली उसनवारी ही आमिीि 
आहे असे भासववणे ह्यातील मानहानीसुद्धा नाहीशी झालेली आहे; आवण तोही एक कलेिाि भाग आहे, अशी 
बतावणी सुरू होते.” 
प्रकाशवित्रणातील सारभतू कलातत्त्वाांिी वनवश्चती न झाल्यामुळे ह्या बावनकशी कलामाध्यमािी भारतीय 
कलाकाराांनी अक्षरशः कुतरओढ केली. अजांठ्याप्रमाणे साांवघक पद्धतीने विते्र रांगववण्यािी भारतीय 
वित्रकाराांच्या पारांपवरक प्ररे्िी आज वावटळ झालेली वदसली, तरी प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृती अद्याप 
व्यस्क्तगत शलैीतून आववष्कृत झालेल्या वदसत नाहीत. मोजक्या शब्दाांनी साांगावयािे, तर म्हणता येईल की, 
भारतीयाांनी प्रकाशवित्राांतून वित्रकलेिे तत्त्वज्ञान शोधले व प्रकाशवित्रणमाध्यमातून वित्र तयार करण्यािा 
वविार केला. कलाकृतींच्या शरीरावर वित्रगुणाांिा आगम वदसू लागला आवण वित्रगुणाांिाि पुकार 
प्रकाशवित्राांतून प्रवसद्धही केला गेला. ही सत्य कर्ा आहे, आवण असू नये इतकी खरी आहे. ऐवतहावसक 
भाषेत वविावरता येईल की, महाराष्राच्या इभ्रतीिा पाठीराखा भारतीयाांच्या कलाकृतींमधून कोठे वदसतो? 
कोणी बाका भालाईत दवडताना वदसतो का पहा. मराठ्याांिा जरीपटका झगमग करीत कोठेही फडफडत 
नाही. मग हा अमृतािा मेघ वषाव तरी केव्हा करणार? माधवीिे आगमन तरी केव्हा होणार? 
 
पिकीयाचं्या कलाकृती : स्फूतीचे पिममंगल रनधान 
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भारतीय प्रकाशवित्रणकलेवर ज्या नामवांत प्रकाशवित्रकाराांच्या हातािा ठसा उमटला, आवण ज्याांच्या 
कलाकृतींवर भारतीय प्रकाशवित्रणकला िाांगली जोगावली, त्याांच्या कलाकृतींसह त्याांच्या नावाांिा उल्लखे 
करणे येरे् अवश्य आहे. अलेॅक्स् कीवल ह्यािे ‘वरव्हर बेड’, ‘द व्हाइट सेल’, ‘द मॉवनिंग फ्लॉक’, ‘अ स्स्प्रांग 
आइवडल’; वलओनार वमस्सोन ह्यािे ‘पाश्चर’, ‘एन. पेझन्ट’; जॉन द मेयर ह्यािे ‘ववल्मा’; जे. एम्. व्हाइटहेड 
ह्यािे ‘रुइन्स् ओल्ड इन स्टोरी’, ‘द क्लाउडेड मून’; वपवर मकॅ्डोनाल्ड ह्यािे ‘पोरेट’; जे. डोवरन ह्यािे 
‘ओपल’; बी. मोस्व्हन ह्यािे ‘अँवटवसपेशन’; डॉ. ज्यूवलअन ह्यािे ‘वपक्िर हांटर’, ‘फॉल्स्टाफ’; रँक रँप्री ह्यािे 
‘वॉम् थर् ऑफ चवटर’; एफ्. जे. मॉर्मटमर ह्यािे ‘इटनथल सी’, ‘पीस’; हॅना फोरेमन ह्यािे ‘स्टॅप्स’; एच्. जी. 
पॉनचटग ह्यािे ‘मायटी माऊां ट्न’; मकॅ्स र्ोरेक ह्यािे ‘कण्टेण्ट’; जे. डी. जॉन्स्टन ह्यािे ‘स्नो रूफ् स्’, 
‘ऑनवडथ’; फाशबेंडर ह्यािे ‘वॉटर डायमांड्ज्’, ‘मॉवनिंग पोस्ट्स्’; जेम्स वमकी सकॅ ह्यािे ‘डाइांग सेल््’; अनो 
व्हेडास ह्यािे ‘गीज’; ए. आयझेन स्टेड ह्यािे ‘शडॅो प्ले ऑन द आइस’; एम्. आरबर्नॉट ह्यािे ‘आफ्टर रेन’, 
'लाँचिग बोट’; हॉस्ली चहटन ह्यािे ‘मेल्टन मेडोज’; के्रग अॅनन ह्यािे ‘द वफश माकेट’; एडववन िमूर ह्यािे 
‘विअडेड बालीं’; – ह्या प्रकाशवित्रकाराांच्या बरोबरि ह्याांच्याही वित्रणशलैीिा पवरणाम भारतीयाांच्या 
कलाकृतींवर अगदी स्पष्ट झालेला वदसतो. ह्या कलाकृतींिे ववषय बव्हांशी सौंदयथप्रधान होते. 
 
वैभवाची प्रसन्नता 
 
भारतीयाांच्या कलाकृतींमधून हीि प्रवृत्ती व्यक्त झालेली आहे. वैभवाच्या प्रसन्नतेत र्ोडे तरी वशराव,े 
सौंदयाच्या सावन्नध्यात काही काळ रमाव,े ही मानवािी स्वाभाववक प्रवृत्तीि आहे. वित्राच्या आशयातील 
सौंदयथ आवण त्या ववषयाबद्दलच्या स्वतःच्या भावना व्यक्त करण्याकवरता प्रत्येक भारतीय कलाकाराने आपले 
स्वतःिे असे खास व्यस्क्तगत तांत्र शोधून कावढले होते, असे म्हणता आले नाही, तरी आपल्या 
आववष्कारामधून वित्र पाहणाऱ्यास शुद्ध आनांद कसा वमळेल, ह्या एकाि गोष्टीवर ह्या कलाकाराांिे लक्ष वनश्चळ 
होऊन रावहले. परांतु त्याांत खास भारतीय प्रकाशवित्रणािी राष्रीय शलैी प्रकट झाली नाही, हे मनाला 
खटकते. 
 
 
जपानी कलाकािाचं्या प्रकाशरचत्रातून बहिलेली, 
फुललेली िाष्रीय शैलीची बागशाही 
 
राष्रीय आववष्कारशलैीिी आठवण झाली, की डोळ्याांसमोर जपानी कलावांत उभा राहतो. एडवडथ स्टाइशने 
हा ‘म्यूवझअम ऑफ मॉडनथ आटथ’ ह्यामधील प्रकाशवित्रणववभागािा प्रमुख असताना त्याने आधुवनक जपानी 
प्रकाशवित्रकाराांिे एक प्रदशथन भरववले होते. त्याांच्या कलाकृतींमधून खास राष्रीय शलैी तर स्पष्ट वदसत 
होतीि, पण त्याांत प्रतीत झालेल्या सौंदयथभावाच्या प्रवृत्तीत अन्य देशाांतील कलाकाराांच्या प्रकाशवित्राांतून 
अभावाने वदसून येणारी एकात्मता अगदी उघडपणे वदसत होती. साऱ्या कलाकृती एकाि 
सौंदयथभावप्रवृत्तीच्या जरतारी धाग्याने ववणल्या गेलेल्या वदसत होत्या. वसमला येरे् १६ सप्टेंबर १९३३-मध्ये 
भरलेल्या लवलतकलाांच्या प्रदशथनाने असेि एक खास वैवशष्य आवजूथन साांगता येईल. तीस वगेवगेळ्या 
जपानी वित्रकाराांनी काढलेल्या वनसगथदृश्याांिी एक राांगि राांग त्यात वदसत होती. गगनिुांबी झाडाांिे वमनार 
होते, वशमल्याहून वदसणारा वनसगथ त्याांत होता, पवथतराजींिी शोभा त्याांत होती. सवथ कलाकृतींमधून मूळिे 
सौंदयथ काहीसे वद्वगुवणत झाल्यासारखे वाटत होते. ही अपूवथ शोभा भारतीय वित्रकाराांच्या कलाकृतींमधून पूवी 
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वदसलेल्या शोभेपेक्षा अपूवथ नसली तरी वगेळी होती. आगळी खास होती. कलाकृतींमध्ये अवघे सौंदयथ खास 
जपानी पेहराव घालूनि अवतरले होते. त्यामागे जपानी मन होते. म्हणूनि ढांग व ढाळ आगळा-वगेळा होता. 
आपल्या मलू कलातत्त्वाांिा खग्रास वित्रकाराांनी होऊ वदला नव्हता. 
 
एखाद्या झोकदार मोहक आकृतीच्या साहियात एखादी बेडौल बाांध्यािी, वतरप्या नजरेिी अर्वा जाांभई 
देणारी व्यक्ती रेखाटणे, टेबल, पांखा चकवा अशाि प्रकारच्या सावहत्याच्या आधारे पे्रक्षकािी नजर 
कलावस्तूकडे ओढून घेण्यािी क्लृप्ती योजणे अर्वा वित्रमयादेच्या रेषेने अधथवट कापलेली, कलाकृतीिी 
िौकट झुगारून अधथवट बाहेर पडलेली एखादी आकृती विवत्रत करणे अशी काही खास जपानी शलैीतील 
वैवशष्ये साांगता येतील. आज त्याांच्या कलाकृती पावहल्यावर मनावर जी गोष्ट चबबते, ती ही की, त्याांच्या 
आववष्कारशलैीिे वळण खास जपानी आहे. प्रकाशवित्रकाराांच्या वास्तववादी वनसगथवित्राांतून वित्रकाराांिे 
ववषय आवण शलैी ह्या दोहोंिे अनुकरण केलेले वदसले, तरी विवटश वनसगथवित्रकार आवण रें ि 
वनसगथवित्रकार ह्याांच्या वनसगथवित्राांतून त्याांिी खास अशी देशीय आववष्कारशलैी वदसून येते. विवटश 
कलाकृतींमधून तुम्हाांला हुबहुेब आलेखन, रूपरेषा अगदी रेखीव व स्पष्ट सांपूणथ तपवशलासह आढळेल. 
कातळािा खडबडीतपणा, असोल्या नारळािा कठीणपणा, व झाडाच्या सालीिा पृष्ठभाग त्यातील वछद्रासह 
व्यक्त केलेला वदसेल; तर रें ि कलाकृतींमधून तपवशलािा अभाव असल्यामुळे वतिी रुां दी वाढलेली वदसेल. 
बाह्य रूपरेषा अस्पष्ट असते. कारण वस्तूच्या प्रत्यक्ष आकाराला ते कलाकार फार कमी महत्त्व देत. प्रकाशाला 
महत्त्व वदले जाई ते प्रकाशाने आवण छायेने वनमाण केलेल्या आकाराांनी. प्रकाशाच्या रोषणाईतून वनमाण 
होणाऱ्या आकाराांतून कलाकृतीिा आकृवतबांध साकार केला जाई. कलाकृतींना र्ोरीव प्राप्त होई. 
स्व्हक्टोवरया राणीच्या काळातील प्रकाशविते्र त्याांतील ताांवत्रक मयादेमुळे सहज ओळखता येतात. त्याांना 
ताांवत्रक आववष्कारात फार नाजूक व वमनतवारीच्या तालमीतील कलाकुसर दाखववणे शक्य नव्हते. भारतीय 
प्रकाशवित्रकाराांिी विते्र त्याांतील कलावस्तूमुळे ओळखता येतात. पण कॉन्स्टेबलिी वनसगथविते्र ज्या अर्ाने 
विवटश म्हणून आपण ओळखतो, त्या अर्ाने भारतीय कलाकाराने प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतून वनमाण केलेला 
वनसगथ भारतीय म्हणून ओळखता येत नाही. ह्यािा वहशोब कसा लावावा? ह्यािा झाडा कोण आवण कसा 
देईल? 
 
जागवतक आववष्कारशलैी वनमाण करण्यािा जािक यवनी वविार वबदा करून कलाकाराने केवळ वनसगािा 
नव्हे, तर सभोवतालच्या वस्तुजातािा आवण वातावरणािा अभ्यास सहानुभतूीने, डोळसपणाने आवण 
रवसकतेने केला पावहजे. मनोभाव े वनसगािी पाहणी करून सारे डोळ्याांत साठवनू जतन केले पावहजे. 
म्हणजेि नकळत आववष्कारातूनि राष्रीय गुण प्रकट होऊन उभे राहण्यािा सांभव असतो. 
 
भावशे्चटुः, चेटो भावुः 
 
स्वातांत्र्यपूवथ काळात विवटश लोकाांिा आवण भारतीयाांिा वनकटिा सांबांध आला. त्यामुळे त्याांच्या 
प्रकाशवित्रणतांत्रािा, आववष्कारपद्धतीिा आवण वित्रववषयाांिा भारतीयवित्रण-पद्धतीवर वनवश्चत पवरणाम 
होणार, हे मान्य करूनदेखील असे म्हणाव ेलागेल की, सुरुवातीपासूनि भारतीय प्रकाशवित्रकार काही 
अपवाद सोडता आपल्या कलाववषयक ध्येयाबद्दल साशांक वदसतो. प्रत्येक कलाकाराच्या बाबतीत 
‘भावश्चेश्टः, िेटो भावः’ हा प्रकार घडत रावहला. मृच्छकवटक नाटकात शकार, िेट आवण ववट हे वसांतसेनेला 
शोधीत असतात, पण ती कोणालाि सापडत नाही. तसेि कलेिे सांपूणथ ध्येय कोणाच्याि दृवष्टपर्ात आले 
नाही. सवथ कलाकार िािपडत कलावनर्ममती करीत रावहले. कलाकृतीत व्यस्क्तगत भावनाांिा आववष्कार 
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असावा, आवण मौवलकता हा श्रेष्ठ कलागुण असावा, ववशाल, उदार व उदात्त जीवनदशथन घडववणारा आशय 
असावा, ह्या मूलभतू अपेक्षाही भारतीय कलाकार पूणथ करू शकला नाही. 
 
गय टऽचे कलातत्त्वज्ञान : केवळ रनभेळ सौंदयाचा आरवष्काि 
 
सौंदयथसाधना हेि उच्च कलेिे अांवतम ध्येय, ह्या गय् टऽच्या वसद्धाांताला धरूनि भारतीय प्रकाशवित्रकाराांनी 
आपली वाटिाल केली. जहाांवगरजी नवरोजी उनवाला हे भारतीय कलात्मक प्रकाशवित्रकाराांिे बापु व 
त्याांच्या स्फूतीिे वनधान. त्याांच्या मनावर गय् टऽने प्रवतपादन केलेल्या कलातत्त्वाांिी मोठी नशा िढली होती. 
त्याांनी उांिावलेल्या पातकेखाली जमलेल्या भक्ताांना त्याांनी वदलेला मांत्र र्ोडक्यात असा होता : “वलेींिे 
उल्हवसत नृत्य, त्याांिे गमतीदार आश्लेष, कळ्याांिे उन्मेष व ज्याांमुळे मन ताजेतवाने होईल, उल्हवसत 
होईल, असेि ववषय विवत्रत केले पावहजेत.” 
 
ह्याि मांत्रािी घाट अनुयायाांच्या मनात वननादत रावहली. वनखळ सौंदयथ हाि कलाकाराांच्या विरप्रवतष्ठिेा 
ववषय बनला. आपल्या माहेराला ते ववसरले नाहीत. आवण ह्या ध्येयाला अनुसरूनि त्याांनी आपली प्रगती 
केली. त्याांच्या कलाकृतींमधून वनखळ सौंदयथ जागोजाग आववष्कृत झाले आहे. मादक सौंदयाच्या 
हुलकावणीति कलाकार गुांजारव करीत रावहला. वनसगातील आतथ त्याच्या कानाांवर आली नाही. लक्ष्मण 
मोरे्रशास्त्री हळबे ह्याांच्या ‘मुक्तामाला’ कादांबरीतील सृवष्टसौंदयािी सौम्य रूपे पाहूनि त्याांिी मती गुांग 
झालेली वदसून येईल. भारतीयाांच्या प्रकाशवित्राांतून वाऱ्यािी हालिाल अगदी बांद झाल्यामुळे वनश्चल 
झालेल्या सागरािा भव्य ववस्तार, नुकतासाि सूयोदय झाला असल्यामुळे रुप्याने मढववलेली वक्षवतजािी 
कड, सूयथ अस्तास जाऊ लागल्यामुळे त्याच्या सोनेरी वकरणाांनी देदीप्यमान झालेले सायांकाळिे आकाश, 
आरशाप्रमाणे स्स्र्र अशा पृष्ठभागावर शाबूद उतरलेली आकाशािी कमान अशा सौम्य रूपाांिा मवहमाि 
विवत्रत केलेला आढळेल. सदान कदा शुक्लपक्ष. 
 
 
चढती सद्दी : बढता वेल 
 
भारतातील कलाकाराांिी कलाके्षत्रात वपछेहाट झाली असली, तरी ह्यािा प्रकाशवित्रणके्षत्रातील आघाडीच्या 
उस्तादाांनी आपल्या कीतीिी ध्वजा परदेशात कशी रोवली, आवण त्याांच्या कीर्मतयशािे कल्लोळ गगनरांगणी 
कसे रांगले, ती कर्ा पवरसू या : 
 
शापुिजी एन्. भेदवाि – हा चहदुस्र्ानातील पवहला तालेवार प्रकाशवित्रकार. व्यावसावयक प्रकाशवित्रकार 
असून त्याने आपल्या कलाकृती इांग्लां डमध्ये कलाप्रदशथनाांत माांडल्या, आवण ‘लां डन फोटोगॅ्रवफक सलाँ’िा 
पवहला भारतीय सभासद होण्यािा मान वमळववला. १८९८-च्या ‘फोटोगॅ्रम्स ऑफ द इयर’ मध्ये शापुरजी 
भेदवार ह्यािा सन्मानपूवथक उल्लेख आहे. इतकेि काय, पण ‘फोटोगॅ्रवफक सलाँ ’च्या मांडळावर सदस्य हणनू 
चहटन, के्रग, स्टीगवलट््, डेस्व्हसन आवण पीच्. रॉवबन्सन ह्या कलाकाराांच्या बरोबर काम करण्यािा 
बहुमानही त्यास वमळाला होता. ही गोष्ट १८९९-मधील आहे. 
 
जे. एस्. तािापोि – हा शापरुजी भेदवार ह्याांिा व्यावसावयक सहकारी व प्रकाशवित्रणकलेत आांतरराष्रीय 
कीती सांपादन करणारा दुसरा तालेवार भारतीय कलाकार. ह्या दोन वबनीच्या कलाकाराांनी तलवार मारावी 
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आवण पालखी मेळवावी, असे जाहले. पुढील यशािी भक्कम पायाभरणी झाली. त्याांनी परदेशातील रसज्ञ 
पे्रक्षकाांना मोवहत करून अशी इशारत केली की, ‘कलावनर्ममतीकवरता ही भमूी सौंदयािे नांदनवन आहे. 
इांद्रालाही लाजवील इतकी वैभवसांपन्न आहे!’ प्रा. वसांत बापट ह्या श्रीमांती वैभवसांपन्नतेिे वणथन कवरतात,– 
‘आपला भारतदेश म्हणजे अवघ्या ऐ्यािा ई्र, कैक कवींिा कववतावनझथर, सामथ्यािा सागर, आवण 
सत्यािे एकि घर आहे.’ ह्याबरोबरि एका कलाकारािी ही कुजबूज, ‘रांगवीतो रम्य विते्र त्या परी सृष्टी 
कुठे?’– कान भरून ऐका. 
 
जे. एन्. उनवाला, एन्. जे. नालावाला – ह्याांनी ही भव्य परांपरा अशीि िालू ठेववली. वकत्येक उमदे राऊत 
वाखावणले गेले. कलगीतुऱ्यािे मानकरी झाले. ह्या परांपरेत खाांडवा पडला असेल. ती अखांवडत नसेलही. 
पण जेव्हा यश लाभले, तेव्हा ते उच्च दज्यािे अस्सलि होते. गुरुवार वदनाांक १८ ऑक्टोबर १९५१-च्या ‘री 
पे्रस बुलेवटन’मधील वृत्ताांत वािा, म्हणजे अांगावर मूठभर माांस िढण्यास हरकत नाही. विटनमधील रॉयल 
फोटोगॅ्रवफक सोसायटीच्या ९६-व्या वार्मषक प्रदशथनािा तपशील त्यात आहे. अशा प्रकारे प्रदशथन भरववणारी 
ही जगातील सवथश्रेष्ठ सांस्र्ा मावनली जाते. वनरवनराळ्या बावीस देशाांतून ९०८ प्रकाशविते्र रुजू होती. त्याांपकैी 
९ प्रकाशविते्र भारतीय होती. जहाांगीर उनवाला ह्याांिी ‘सणॅ्ड क्रीपसथ’ एक सागरी दृश्य; ‘टॉप्स फॉर 
क्वॉवलटी’,– छायाप्रकाशातील एक प्रबांध अशी दोन प्रकाशविते्र; नालावाला ह्याांिे भारतातील ‘ग्रामीण दृश्य’, 
ए. एम्. हुसेन, मद्रास, ह्याांिे ‘सीझन्स ग्रीटींग्ज’ व बेंगलोरिे जी. र्ॉमस ह्याांिे ‘डस्क’ ह्या कलाकृतींनी 
भारतािे नाव उजळ केले. ह्यापूवीि म्हणजे १९२९-मध्ये लां डन सलाँ व १९३१-मध्ये ववख्यात कार्मडफ सलाँ 
येर्ील प्रदशथनाांच्या चभती नालावाला ह्याांच्या खास भारतीय वशक्क्याच्या कलाकृतींनी सुशोवभत केल्यािी नोंद 
कालथ  खांडालावाला ह्याांच्या वदनाांक २६-१-३२-च्या ‘टाइम्स ऑफ इांवडया’मधील एका स्फुट लेखात सापडते. 
ह्याि कलावांताने १९३८-मध्ये परदेशातून खास सोने लुटून आवणले. लां डन येरे् भरलेल्या पवहल्या सूक्ष्माकारी 
प्रकाशवित्राांच्या जागवतक िढाओढीत नवगनदास ह्याांच्या ‘वडफरन्स ऑफ ओवपवनयन’ ह्या कलाकृतीस 
सुवणथपदक व वीस वगनींिे पावरतोवषक वमळाले. कीतीिी वले परदेशात रोवली. िढती सद्दी, बढता वले. 
ववशषेत्वाने साांगावयािे ते हे की, ह्या िढाओढीत पोल वरप व डॉ. जोन हर ह्याांच्यासारख्या कसलेल्या 
वव्कीतीच्या वीराांनी भाग घेतला होता. 
 
भाितात प्रकाशरचत्रीय संस्थाचंी कुळवाडी 
 
नववनर्ममतीिी इच्छा करणाऱ्या कलाकाराांच्या ध्येयवसद्धीसाठी त्याांच्या मागावर त्याांना साहाय्य करून स्फूती 
देण्याकवरता आपल्या देशात अनेक प्रकाशवित्रीय सांस्र्ा स्र्ावपत झाल्यािे वदसून येईल. प्रकाशवित्रकाराांनी 
प्रकाशवित्रीय सांस्र्ा आवण प्रदशथने ह्याांच्या रूपाने वठकवठकाणी आपली कदे्र वनमाण करून कलेिा गोवधथन 
पवथत उिलण्याकवरता आपल्या लहान-लहान काठ्या धीरत्व धरून उभ्या केल्या. 
 
२ जानेवारी १८५६-मध्ये कलकत्ता येरे् ‘बेंगाल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ व त्याि वषी मद्रास येरे् ‘मद्रास 
फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ स्र्ापन झाली. १८७२-मध्ये ‘वशमला फाइन आटथ सोसायटी’ आवण १८८८-मध्ये 
‘बाँबे आटथ सोसायटी’ ह्या कलाके्षत्रात आज गाजलेल्या दोन महत्त्वाच्या सांस्र्ा स्र्ावपत झाल्या. त्याांनी 
आयोवजत केलेल्या वार्मषक कलाप्रदशथनाांतून प्रकाशवित्राांिाही समावशे करण्यािा वनणथय करून श्रषे्ठ 
ठरलेल्या प्रकाशवित्राांना पावरतोवषके आवण मानविन्हे देऊन गौरव करण्यािा आपला मनोदय प्रकट केला. 
१९२०-मध्ये कलकत्ता येरे् ‘फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ स्र्ापन झाली. 
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१९३२-मध्ये काही यशस्वी प्रकाशवित्रकाराांनी ‘कॅमेरा वपक्टोवरअॅवलस्ट्स् ऑफ बाँबे’ ही नवी सांस्र्ा स्र्ापन 
केली. ह्या सांस्रे्च्या कायािी फेक वकती पल्ल्यािी ठरली, हे प्रकाशवित्रकाराांना वमळालेल्या यशावरून 
अजमाववता येईल. प्रकाशवित्रणकलेिे नभोववतान शोवभवांत करणाऱ्या काही स्वयांप्रकावशत ताऱ्यािा ह्यात 
समावशे होता. जहाांवगरजी उनवाला हे ह्या वनष्ठावांत साधकािे तर मायबापि होते. कलात्मक प्रकाशवित्रण 
हा त्याांच्या वजवािा केवळ हव्यासि होता. त्याांनी प्रकाशवित्रणकलेवर जीव लाववला, आवण कलेिे ऊर्मजत 
साधले. त्याांिी २,७५० प्रकाशविते्र प्रदर्मशत झाली आहेत. आपल्या ४० वषांच्या भरगच्च कारकीदीत त्याांनी 
८००-च्या वर जागवतक प्रदशथनाांतून भाग घेतला आवण जवळजवळ २,७५० कलाकृती प्रदर्मशत केल्या. 
ववशषेत्वाने साांगावयािे म्हणजे त्याांिी ६००-च्या वर प्रकाशविते्र श्रेष्ठ दज्यािी असल्यािा वनवाळा 
कलाश्रेष्ठींनी वदला. हा बहुमान प्राप्त करून घेतलेला हा एकमेव भारतीय कलाकार होय. अशी श्रेष्ठ दजािी 
नववनर्ममती करणाऱ्या कलाकाराांत जहाांवगरजींिा अनुक्रम िौर्ा लागतो, असा वनणथय १९३५-मध्ये ‘अमेवरकन 
अॅन्युअल ऑफ फोटोगॅ्रफी’ ह्या प्रकाशनाने जाहीर केला. हे जहाांवगरजींिे यश केवळ प्रकषाने ठळकपणे 
छलकणारे नाही, तर अतुलनीय असून आश्चयथ वनमाण करणारे आहे. स्टीगवलट्् प्रमाणेि जहाांवगरजी म्हणजे 
एक आख्यावयका आहे. प्रदशथनाांतून प्रववष्ट झालेल्या प्रकाशवित्राांिी न्यायाधीशी करणाऱ्याांनी त्याांिी तुलना 
युसुफ काशथबरोबर केली आहे. व्यस्क्तवित्राांच्या के्षत्राांतील जहाांवगरजींच्या र्ोरवीने काशथच्या यशािी उांिी 
नक्की गाठली असली, तरी त्याांच्या कलाकृतींिी घडण वनवश्चत वगेळ्या घाटािी आहे, स्वरूप न्यारे आहे आवण 
आववष्कारशलैी ‘जहाांवगरी’ि आहे. जहाांवगर नवरोजी उनवाला ह्याांिीि आहे. 
 
जहारंगिजी व भाितातील ‘रचत्रात्मता’ 
 
भारतात वित्रात्मतेिी िळवळ १८९६-मध्ये जहाांवगरजी उनवाला ह्याांच्या जन्माबरोबरि िालीस लागली. 
त्याांच्या स्फूतीिा नेट घेऊन ह्या सांप्रदायाने वगे घेतला. सांप्रदाय प्रवसद्धी पावला व १९६३-मध्ये त्याांच्या 
मृत्यूबरोबरि हा वपक्टोवरअवॅलझमिा सांप्रदाय मृतवत झाला, र्ांडावला, वर्जून गेला व समाप्त झाला. 
प्रवतभावांत मावळला की पांर् खलास होतो. खाली राहतात ते गुण. प्रकाशवित्रणातील ‘वित्रात्मता’ खांवडत 
झाली, ह्यािा अर्थ इतकाि की, जेरे् त्या सांप्रदायाला वित्रात्मतेच्या युगाला खाांडवा पडला, तेरू्नि 
प्रकाशवित्रणातील नव ेप्रवाह सुरू झाले. प्रकाशवित्रणातील नव्या दृवष्टकोणािी, नव्या पराक्रमािी रवसक 
पे्रक्षक वाट पाहत होते. नव्या मनूतील नव्या दमािे वशलेदार जहावगरजींनी वदलेली मशाल घेऊन झुांजार 
यशािे नव ेमागथ शोधू लागले. नवयुगाच्या गवतमान फटकाऱ्यात ते सापडले. जीवनाकडे पाहण्यािी त्याांिी 
दृष्टी बदलली. तांत्र बदलले. कलाकार नव्या वदशनेे आपले मागथ आक्रमू लागले. नव ेगोल, नव ेिौकोन, नव े
पांिकोन, षट् कोण वदसू लागले. यशािे नवीन पायांडे पडू लागले. माध्यम खास स्वतःच्या भाषेतून बोलू 
लागले. कलाकृतींिे मूल्यमापन करण्यािी पद्धती आमलूाग्र बदलली. 
 
जहारंगिजी म्हणजे – 
रवचाि, भावना, उत्कट संस्काि ह्याचंा आरवष्काि– 
 
जुन्या वविाराांिी पठडी व पुराण्या कलातत्त्वाांिी काांबळ खाांद्यावर टाकून जहाांवगरजी ह्या नव्या कलाके्षत्रातून 
वावरताना वदसले, तरी आपल्या वरील हा आरोप स्वतः मान्य करूनही ते आपल्या अनुयायाांना साांगत की, 
कोणत्याही एका पांर्ािी कास तुम्ही धरू नका. तुमच्या मनाला झेपेल, परवडेल, त्याि पद्धतीने तुमिे वविार, 
भावना आवण उत्कट सांस्कार ह्याांिा आववष्कार करा. कोणत्याही वादाच्या वादळात सापडू नका. 
कलाकृतीमधून जे साांगाल ते सवथस्वी तुमिे असू द्या. वकत्येक कलाकार दुसऱ्याच्या घरी मेजवानीस जाऊन 
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अशा काही र्ाटात पांगतीमधून वफरतात की तेि कोणी यजमान आहेत असे भासाव.े कलाके्षत्रात बळावलेली 
ही वृत्ती ह्या भीष्मािायाला साफ अमान्य होती. ‘माझ्या कलाकृतींिी केवळ पुनरावृत्ती करून मला गुरुदवक्षणा 
देऊ नका,’ असाि त्याांच्या सांदेशातील अवभप्राय होता. त्याांना गुरुस्र्ानी मानणारा एक खास वगथ होता व 
अशा वनष्ठावांत साधकाांकवरता त्याांनी प्रकाशवित्रणािे वशक्षण देण्याकवरता एक वगथही िालववला होता. 
“कलाकार व्याकरणी िोखडा, तकी अवतगाढा असून भागत नाही. प्रवतभावांत व्हा, आत्मज्ञानी व्हा, साधी 
कृती कलाप्राधान्ये उरका,” –असा ज्ञानदेवी र्ाटािा ते उपदेश करीत. त्याांिे ‘जहाांवगरजी’ हे नाव अशा 
वनष्ठावांत साधकाांच्या भक्तीिे एक द्योतकि आहे. 
 
– भाितीयाच्या कलावैभवाचा इरतहास व 
नवोरदताचंी रवश्रामशारलका 
 
१९५५-मध्ये मुांबईत त्यानी आपले प्रकाशवित्रणगृह सुरू केले. त्याांिी फारा वदवसाांिी मनीषा पूणथ झाली. 
नाजूक प्रकृती, डोळ्याांत तेज, मस्तकावर कीतीिी अमल पताका व ओठाांवर कायमिे धवल हास्य, अशी 
जहावगरजींिी मूती आपल्या वित्रणगृहाच्या वदवाणखान्यात अभ्यागताांिे स्वागत करण्यास अहोरात्र सज्ज 
असे,– आपल्या आयुष्याच्या घड्ाळातील वाळू सांपेपयिंत. नवी वदल्ली येरे् वडसेंबर १९५६-मध्ये ‘इांवडयन 
अॅकॅडेमी ऑफ फोटोगॅ्रफी’ ही सांस्र्ा त्यानी स्र्ापन केली. अध्यक्ष होते राष्रपती राधाकृष्णन व सभासदाांिी 
सांख्या होती दोनशचे्या आसपास. ही त्याांच्या मनीिी दुसरी आसही पूणथ झाली. व्यवसायाने जवळजवळ 
पस्तीस वष े“शअेर िोकर” असले, तरी जहाांवगरजी वदलािा सच्चा कलाकार होता. व्यस्क्तवित्रणके्षत्रातील 
त्याांच्या कायािा उल्लखे कवरताना ते महनीय आहे, असाि करावा लागेल. त्याांिी वजवांत िालतीबोलती 
व्यस्क्तविते्र पाहून मला आठवण येते ती त्या महानुभाव स्टीगवलट्् च्या व्यस्क्तवित्राांिी. जहाांवगरजींिे ‘माय 
मदर’ हे व्यस्क्तवित्र त्याांच्या उत्कृष्ट कलाकृतींपकैी एक आहे आवण ते स्टीगवलट्् च्या कोणत्याही 
व्यस्क्तवित्राच्या तुलनेस कमी पडणारे नाही. ‘माय मदर’- ह्या व्यस्क्तवित्रात समग्र स्त्रीजातीिे व्यस्क्तत्व, 
स्त्रीत्व व ववशषेत्व प्रखरपणे व्यक्त झाले आहे. अवखल स्त्रीजीवनािी ती एक वास्तव कर्ाि आहे म्हणा ना. 
आवण सवथ कलाकृती कलाकाराने आपल्या व्यस्क्तत्वाच्या धाग्यातून ववणली आहे, हा तीतील आणखी ववशषे! 
म्हणतात ना की, व्यक्ती वयाने मोठी होते, त्याच्या कातडीिी काांती वयाबरोबर ववरून जाते, मावळते, पण 
व्यस्क्तत्वािा सौंदयथसुगांध आयुष्यभर वटकून राहतो, मृत्यूनांतरही दरवळतो, अववनाशी असतो. 
स्टीगवलट्् च्या कलाकृतींिी नक्कल मात्र ह्यात सुतराम नाही. कारण नक्कल करून अस्सल कलाकृती 
कदावप वनमाण होत नाही. उलट अस्सल भारतीय कलावांताप्रमाणे जहाांवगरजी आांतवरक शलैीिा अवलां ब 
कवरतात. तीत लयबद्धता आहे आवण स्वारस्यािी एकात्मता आहे. 
 
प्ररतभावनत कुशल दजी, म्हणजे – जहारंगिजीच. आरण– 
 
‘द एज ऑफ वरकलेक्शन’ ह्या कलाकृतीमधील त्या वृद्धािी करड्ा रांगािी हलणारी दाढी, व त्यािा 
दुःखीकष्टी िेहरा कोण ववसरणार? त्याच्या जीवनातील सारे िढ-उतार तो ओठदेखील न हलववता तुम्हाांला 
साांगेल आवण ओठाबाहेर न पडलेले त्यािे शब्द तुम्हाांला बोलके कवरतील. सर वदनशा पेवटट ह्याांिे 
पावरतोवषक वमळववणारी ‘सनवलट् बाउअर’ हीसारखी कलाकृती बेतणे हे ताांवत्रकदृष्या मोठ्या कष्टािे काम. 
पण जहाांवगरजी पडले कुशल दजी. ते काम त्याांनी मोठ्या सफाईदार कौशल्याने केले आहे. उनवाला हे 
सव्यसािी धुरांधर कलाकार होते, ह्यािी ही कलाकृती साक्ष आहे. अशा प्रकारच्या वित्रणप्रकारात तांत्रािी 
बळजोरीही मान्यि करावी लागते. छायाप्रकाशाांच्या ववववध तुकड्ाांिी वशलाई त्याांनी अशा काही ितुराईने 
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केली आहे की, त्याांिा एक सलग वाण बतूेन रावहला आहे. ववरोधी छटाांिी साांधेजोड अशी बेमालूम केली 
आहे की, बोलाव े काय? अांधाराच्या वषे्टनात लपलेल्या मुलीच्या केशरी केशसांभारावर रुळणाऱ्या त्या 
प्रकाशाच्या मोहक शलाका कोण कसा ववसरणार? कारण ते अस्ग्नशुद्ध सुवणथ होते ना! 
 
जहाांवगरजी उनवाला ह्याांनी प्रकाशविते्र अभ्यावसल्यानांतरही जर कोणास प्रकाशवित्रणमाध्यमािी याांवत्रक 
माध्यम म्हणनू बदनामी करावयािी असेल, तर वहल,् कॅमेरॉन, स्टीगवलट््, स्टाइशने व काशथ ह्याांच्याही 
कलाकृती बद-अस्सल ठरतील, बदनाम होतील. 
 
१९२९-मध्येि जे. एन. उनवाला व एफ्. आर. रत्नाकर ह्याांनी प्रकाशवित्रणकलेतील आपल्या यशािा झेंडा 
अटकेपार फडकाववला. उनवाला ह्याांिे ‘गलथ  गाइड’ व रत्नाकर ह्याांिे ‘सन-वलट् बानथ’ ही दोन प्रकाशविते्र 
त्याि वषी ‘फोटोगॅ्रम्स ऑफ द इयर’मध्ये सन्मानपूवथक प्रवसद्ध झाली. माझ्या आठवणीप्रमाणे उनवाला ह्याांिे 
‘माय मदर’ हे प्रकाशवित्र लां डन सलाँमध्ये प्रदर्मशत होऊन ‘फोटोगॅ्रम्स् ऑफ द इअर’मध्येही प्रवसद्ध झाले 
आहे. लगोलग पुण्यािे शांकर कोपरकर व तांजावरूिे ए. जे. पाांड्ान ह्याांिी ‘डस्टी रोड’ व ‘कॉण्टम् प्लेशन’ 
ही प्रकाशविते्र अनुक्रमे १९३३-मध्ये व ३४-मध्ये प्रदर्मशत झाली. 
 
१९३१-मधील उत्कृष्ट म्हणनू नावाजलेली नालावाला ह्याांिी ‘डॉन’ ही कलाकृती अनेक वठकाणी मुवद्रत झाली 
आहे. तसेि ‘वल्डथज् बेस्ट फोटोगॅ्रफस्’ मध्ये भारतीय कलाकारािी एकमेव कलाकृती प्रवसद्ध झाली आहे. 
आवण ती म्हणजे ह्याि कलाकारािी ‘रूरल इांवडया’ ही कलाकृती होय की, वजिे वणथन ‘एक काव्यमय वित्र’ 
असे सार्थपणे कवरतात. स्कॉवटश सलाँ, रोिेस्टर सलाँ व वमडलण्ड सलाँ ह्या सवथ प्रदशथनाांतून उनवाला व 
नालावाला ह्याांच्या कलाकृतींिा गौरवपूणथ उल्लखे होऊन रावहला आहे. एच्. जे. नालावाला ह्याांच्या सांदभात 
अवभमानाने साांगण्यासारखी गोष्ट अशी की, ‘अमेवरकन अनॅ्युअल ऑफ फोटोगॅ्रफी’ ह्या प्रकाशनाने जास्तीत 
जास्त प्रकाशविते्र प्रदशथनाांतून प्रवसद्ध झालेल्या प्रकाशवित्रकाराांिी तीन वळेा नोंद केली. त्याांत प्रत्येक वळेी 
नालावाला ह्याांिे नाव होते! 
 
‘कॅमेरा वपक्टोवरअॅवलस्ट्स् ऑफ बॉम्बे’ ह्या मांडळािे विटणीस एफ्. आर्. रत्नाकर ह्याांच्या प्रयत्नाला यश 
येऊन १९३३-मध्ये चहदुस्र्ानात पवहले आांतरदेशीय कलाप्रदशथन भरले. बॉम्बे आटथ सोसायटीने १९४७-मध्ये 
मुांबई राज्यपालाांिे वफरते पावरतोवषक उत्कृष्ट प्रकाशवित्रालाही देण्यास आपली मांजुरी देऊन 
प्रकाशवित्रणाला कलेिी प्रवतष्ठा असल्यािी असांवदग्ध कबुली वदली. त्याि वषी मुांबई राज्यपालाांिे 
पावरतोवषक प्रशांसापात्र प्रकाशवित्राला देऊन सोसायटीने त्यावर आपला वशक्कामोतथब केला. 
 
– त्याचं्या आक्त्मक तेजाची आगळीक म्हणजे 
जहारगिजींच्या रशष्याचंी नित्रमाला 
 
जहाांवगरजी उनवाला ह्याांनी आपल्या अिूक मागथदशथनाने प्रकाशवित्रकाराांिी भली-मोठी परांपरा वनमाण 
केली. प्रकाशवित्रणकलेिा ध्वज इतर कलाांच्या बरोबरीने मोठ्या डौलाने फडकू लागला. १९३८-मध्ये 
जहावगरजींना ‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’िे आवण ‘रॉयल सोसायटी ऑफ आट् थस्’, लां डन ह्या सांस्रे्िे 
सन्माननीय सदस्य म्हणून मान्यता वमळाली. ह्या प्रारांभीच्या काळात प्रकाशवित्रणकलेच्या आखाड्ात 
उतरून ज्याांनी ह्या कलेत जागवतक कीती वमळववली, त्या पटात एम्. देसाई, ए. एल.् सय्यद, आर्. आर्. 
भारद्वाज इत्यादींिी नाव ेघालावी लागतील. ह्याि पटात आणखी काही रवसकवांद्य हौशी जवानाांिी नाव े
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घातलेली आढळतात. डॉ. कूपर, जी. र्ॉमस, दादी बरुजोर, एस्. जे. खारेघाट, ए. एम्. हुसेन, बी. के. 
वदलवाली, ए. जे. पटेल, डी. सी. इांवजवनअर, शांकर लाल, वमस् दलाल, शांकर कोपरकर, नवगन 
नालावाला, रस्तुमजी, डॉ. एम्. कावनटकर, वामन ठाकरे, ओ. पी. शमा, डॉ. विनवाला, आर. आर. प्रभ,ु 
के. वाय्. महे्री, उमाकान्त व अवधक वशरोडकर इ. कलाकाराांिा जागवतक यशात वनवश्चत वाटा आहे. 
‘कॅमेरा वपक्टोवरअॅवलस्ट्स् ऑफ बाँबे’ ही सांस्र्ा स्र्ापन झाली, आवण लगोलग महाराष्रातील काही वनष्ठावांत 
कलाकाराांनी ‘कॅमेरा आटथ सकथ ल’ नावािी सांस्र्ा पणु्यात सुरू केली. श्री. प्रभाकर फणसे, वा. ना. भट, एम्. 
देसाई, शांकर कोपकर, एस्. पी. वभडे, ए. एन, राव आवण घोगारी इत्यादी कलाकार ह्या सांस्रे्िे आधारस्तांभ 
होते. ह्या द्रोणािायांच्या केवळ सवन्नध राहून सांस्रे्च्या अनेक सदस्याांनी एकलव्याप्रमाणे प्रकाशवित्रणकला 
आत्मसात केली. हा छांद आपल्या वजवाभावािा वमत्र करून घेऊन आपल्या कलाकृतींनी जगाच्या पाठीवरील 
अनेक कलाप्रदशथने गाजववली; भारतािा कीर्मतकोश वैभवसांपन्न केला. 
 
‘फोटोगॅ्ररफक सोसायटी ऑफ् इरंडया’ म्हणजे अबंालाल पटेल 
 
२९ ऑगस्ट १९३७ ह्या वदवशी मुांबई येरे् ‘फोटोगॅ्रवफक सोसायटी ऑफ इांवडया’ ही सांस्र्ा स्र्ापन झाली. ही 
सांस्र्ा म्हणजे अांबालाल पटेल (१९०७) ह्याांिा प्रकाशवित्रणकलेवरील वनस्सीम प्रीतीिे व अववश्राांत श्रमािे 
एक प्रतीक आहे. कॅमेरा खाांद्यावर टाकून अांबालालने वव्व्यापी दौरा केला. आपल्या कलाकृतींनी ववदेशीय 
तांत्रज्ञाांना ववस्स्मत केले. ह्या अपूवथ यशाबरोबरि त्याने वित्रपटसृष्टीत लागणाऱ्या सावहत्य-साधनाांिे उत्पादन 
सुरू करून कलावनर्ममतीबरोबरि अांबालाल सावहत्यवनर्ममतीच्या के्षत्रात अगे्रसर बनला. मुांबईच्या सर जे. जे. 
कलाववद्यालयािे त्या वळेिे प्रमुख सी. आर. जीराडथ हे ह्या सांस्रे्िे पवहले अध्यक्ष होते. त्या वळेी सभासदाांिा 
आकडा केवळ पन्नासच्या आसपास होता. आज ती सांख्या ६००-च्या वर गेली आहे. १९४२-मध्ये स्वामी आनांद 
ह्याांनी ‘रॉयल’च्या धतीवर ‘कॅमेरा आटथ फॅकल्टीज ऑफ इांवडया’ ही सांस्र्ा िालू केली, आवण स्वतः सांन्यास 
घेईपयिंत अनांत अडिणींना तोंड देत आांतरदेशीय कलाप्रदशथने भरववली; आपले ईस्प्सत तडीस नेले. त्याांच्या 
मनाला धालेपण प्राप्त झाले, कारण ह्या वळेपावतेो कलेिा दजा खूपि उांिावला होता. 
 
प्रकाशरचत्रणकलेचे रशिण देणािी परहली शाळा 
 
ववसाव्या शतकाच्या िौथ्या दशकात आणखी एक महत्त्वािी गोष्ट घडली. १९३८-च्या सुमारास विवटश 
राजवटीत शासनािी मान्यता वमळालेली, प्रकाशवित्रणकलेिे वशक्षण देणारी, प्रस्तुत-ग्रांर्-लेखकािी 
‘फोटोगॅ्रवफक्स्’ ही पवहली शाळा पुण्यात सुरू झाली. प्रकाशवित्रणपरीके्षत यशस्वी झालेल्या ववद्याथ्यांना 
तांत्रववद्या–परीक्षामांडळामाफथ त प्रमाणपत्र देण्यात येऊ लागले. आांध्र प्रदेश शासनाने हैद्राबाद येरे् १९७३-मध्ये 
‘अॅकॅडेमी ऑफ फोटोगॅ्रफी’ सुरू केल्यािी मावहती वमळते. येरे् दोन वषांच्या पदववका अभ्यासक्रमािी योजना 
आहे. पण एखाद्या फोटोगॅ्रवफक सांस्रे्च्या सभासदालाि ह्या वशक्षणक्रमािा लाभ घेता येतो. उस्मावनया 
ववद्यापीठाने पदवीपरीके्षकवरता प्रकाशवित्रण हा एक ऐस्च्छक ववषय ठेववला आहे. जवाहरलाल नेहरू 
औद्योवगक तांत्रववद्यापीठ व आांध्र ववद्यापीठ ह्याांिाही प्रकाशवित्रण हा ववषय पदवीपरीके्षकवरता ठेवण्यािा 
वविार िालू आहे. ‘वफल्म अॅण्ड टेवलस्व्हजन’ ह्या नावाने प्रवसद्ध असलेली वित्रपट व दूरवित्रवाणी ह्याांच्या 
वनर्ममवत-तांत्रािे वशक्षण देणारी एक अवभनव सांस्र्ा भारत शासनाने पुण्यात स्र्ापन केली आहे, आवण 
नजीकच्या भववष्यकाळात एखादी राष्रीय अॅकॅडमी प्रस्र्ावपत करण्यािा मध्यवती शासनािा वविार िालू 
आहे. ही गोष्ट प्रकाशवित्रणाच्या प्रगतीला वनवश्चत पोषक ठरणारी आहे. प्राध्यापक नाना नारळकराांच्यासारखा 
वशक्षणतज्ञ साांगेल की, ‘ह्या शास्त्रािा अभ्यास प्रशाळेति सुरू झाला पावहजे.’ 
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इरतहासाला आठवत नाही, पण– 
 
गेल्या १००–१२५ वषांत प्रकाशवित्रणशास्त्रात झालेली प्रगती इतक्या अल्पकाळात झाली आहे की, त्याला 
तोड नाही. प्रगती झाली ती अक्षरशः क्राांवतकारक. मात्र कला म्हणून प्रकाशवित्रणािा गौरव होण्यास फार 
काळ लागला हे दुदैव. िालू काळापेक्षा त्या प्रारांभीच्या काळात प्रकाशवित्रणकलेिा सांसार अगदी आटोपशीर 
असला, तरी भारतीय कलाकाराांिे आांतरराष्रीय के्षत्रातील यश उज्ज्वल होते. भारतातील कला लखलखीत 
होती. गुलामवगरीतही अांगात गुमी नव्हती, असे नाही, र्ोडी रगही होती. अशी आवशेाने तरफदारी कवरता 
येईल. 
 
– पारितोरिकाचंा खुिाक मानवला नसेल का? 
 
पुढील काळात प्रकाशवित्रणकलेच्या के्षत्रात भारतीयाांिी वपछेहाट का झाली, ह्यािा मागोवा घेण्याकवरता 
इवतहासकाराांना वाट पुसावी, तर उरस्फोड करूनही पराकाष्ठिेी तुटक मावहती वमळते. खरी हकीकत 
कळली पावहजे. हे सांशोधनािे पवरश्रम कोणी करील का? प्रदशथनाांतून प्राप्त झालेली शालजोडी, शलेापागोटे, 
नैपुण्यािी ढाल आवण दवक्षणेिी प्रवतष्ठा ह्याांतून कलाकाराला तात्पुरती स्फूती वमळते हे खरे, पण त्याबरोबरि 
कलेने वरदहस्त आपल्या मस्तकी ठेववला, की त्या यशाच्या फुां दात कोंभेला आलेले नववनर्ममतीिे उन्मेष 
खुरटून जात असावते. म्हणूनि अशी शांका येते की, हा पावरतोवषकाांिा खराक भारतीय कलाकाराांच्या 
प्रगतीच्या मागातील अडसर ठरला असेल. “उते्तजक मांडळ्याांच्या बवक्षसाांनी चकवा प्रोत्साहक सांस्र्ाांच्या 
देणग्याांनी तेजस्वी कलाकृती कदावप वनमाण होणार नाही. ती वनमाण व्हायला जाज्वल्य अशा प्रकारच्या 
प्रखर मनोवृत्तीिा कोंभ जोपासला जावा लागतो.” विवटश साम्राज्यातील १९३२-मधील, आपल्या 
प्रकाशवित्रणातील गुणवते्तमुळे अचजक्यपद प्राप्त करून घेतलेला एक श्रेष्ठ कलाकार, भारतीय वित्र व वशल्प 
ह्याांच्या इवतहासािा जाडा अभ्यासक व ववद्वान कलासमीक्षक कालथ  खांडालावाला आपल्या 
आकाशवाणीवरील भाषणात साांगतो, “जागवतक प्रदशथनाांतून आपली प्रकाशविते्र प्रदर्मशत करणाऱ्याांपकैी 
केवळ अवघे २० टके्क अव्वल दज्यािे कलाकार असतात. पवश्चमेकडील वित्रकाराांिे ववषय माांडणे, त्याांच्याि 
वविाराांिा अनुकार करणे म्हणजे भारतीय कलाकार आपल्या कल्पनाशक्तीिी नादारी जाहीर करीत असतो, 
का कल्पनािांडोलािे पांख दुमडलेले असतात? 
 
प्राथरमक यश म्हणजे कािारगिीचा उच्चाकं 
 
पण सुरुवातीच्या काळात भारतीय प्रकाशवित्रकार ह्या कलाके्षत्रातील आपल्या जागवतक वमत्राांिी बरोबरी 
करू शकला, आवण ह्या शयथतीत त्याला वमळालेले यश सोपे खविति नव्हते. पण ह्याला एक कारण सांभवते. 
प्रकाशवित्रणसावहत्य बनववणाऱ्या कारखानदाराांिी ह्या माध्यमावर अवकृपाि होती. त्यामुळे ते अववकवसति 
रावहले. वकतीतरी काळ कलाकार माध्यमाच्या कािातून मुक्त झाला नव्हता. ह्या कारणामुळे कलाकाराच्या 
व्यस्क्तगत आववष्कारसामथ्याला पुरेसा वाव वमळाला नव्हता. प्रकाशवित्रकारािे कायथके्षत्र फार सांकुवित 
रावहले होते. त्यामुळे भारतीय कलाकाराांना परकीयाांच्या ववख्यात कलाकृतींिी नक्कल करणे सुलभ होऊन 
पावरतोवषकाांिी प्रवतष्ठा ते वमळव ूशकले. पण ह्यातून कलाकाराांना नववनर्ममतीिी स्फूती वमळाली असली, तर 
ती र्ोड्ाांना. कलाकाराांच्या तृष्णेिा धावाि खुटला होता! 
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ह्या काळात कलेिी समदृ्धी झाल्यासारखी वाटते; पण तो कारावगरीिा उच्चाांक असतो. ज्या कलाकृतीिा 
जन्म अनुकरणाच्या प्रवृत्तीमधून होतो, ती वनजीव असते. त्याववषयी वनमाण झालेली प्रीती अकारण असते. 
तीत आांतवरक पे्ररणा सापडत नाही. तीत वववशष्ट सांकेताांिे पालन केलेले आढळून येईल, पण वजवांत 
अनुभतूीिा साक्षात्कार घडणार नाही. आत्म्यापेक्षा शरीरािी वनगा राखण्यािी खटपट केली, तर त्यात 
कलातत्त्वािा अांश तरी कोठून सापडणार? एकसािी पोशाखीपणा! 
 
वृत्तपत्रानंी उणेपणाची जाण रदली, टीकाप्रहाि केले, 
पण कलाकाि कानडे िारहले. 
 
याांवत्रक प्रगती झापाांनी आली. माध्यमात िौफेर प्रगती झाली. युरोपीय आवण अमेवरकी प्रकाशवित्रकाराांनी 
नव ेके्षत्र शोधून कावढले. वित्रकाराांिे आश्रयस्र्ान सोडून प्रकाशवित्रकाराांनी कल्पनेच्या पांखावर बसून भरारी 
मारण्यास आरांभ केला. पण भारतीय प्रकाशवित्रकार पढेु पुढे न सरकता मागेि रावहला. ‘द टाइम्स ऑफ 
इांवडया’, ‘इलस्रटेेड वुइक्ली’िा ‘कॅमेरा सेक्शन’, ‘द केझर-इ-चहद’, ‘भारत ज्योती’, ‘द री पे्रस बुलेवटन’, 
‘द इव्हचनग न्यजू ऑफ इांवडया’, ‘द चहदू’ व ‘बॉम्बे क्रॉवनकल’ इत्यादी वृत्तपत्राांच्या कलासमीक्षकाांनी 
कलाकाराांना त्याांच्यामधील ह्या उणेपणािी जाण वदली होती. प्रकाशवित्रकार वारांवार उपयोगात आणीत 
असणाऱ्या वहकमती, खटके आवण युक्त्या ह्याांबद्दल टीकाकाराांनी आपली तीव्र नापसांती व्यक्त केली होती. 
कलाकृतींमधून ह्या गोष्टीिा बवडवार माजला, अशीही तक्रार झाली. वषानुवष े त्याांिा टीकाप्रहार िालूि 
होता. 
 
वृत्तपत्रातील टीकेचा वृत्तातं– 
 
–एकवत्रत स्वरूपात साराांशरूपाने देतो, म्हणजे टीकाकाराांिा ह्या नव्या माध्यमाकडे पाहण्यािा दृवष्टकोण 
काय व कसा होता ते तुमच्या ध्यानी येण्यास मदत होईल; आवण त्या काळाच्या सांदभात त्या टीकेिा अर्थ 
तुम्हाांस बरोबर लाववता येईल. 
 
“र्ोड्ा मवहन्याांच्या अवधीत एकि कलाकृती १२५ वगेवगेळ्या कलाप्रदशथनाांतून आढळते व एकि कलाकृती 
एकाि वळेी वीस वगेवगेळ्या प्रदशथनाांतून आढळते. ह्यामुळे नवीन कलाकाराांना प्रोत्साहन देण्यािा मूळ हेतू 
सफल होत नाही. त्याांिी कुिांबणा होते. १९३४-मध्ये पुण्याच्या वशवाजी लष्करी शाळेच्या सभागृहात ‘पूना 
ऑल-इांवडया फोटो सलाँ’ भरले होते. प्रदशथनातील अध्याच्या वर प्रकाशविते्र अन्य प्रदशथनाांतून पूवी 
दाखववली गेली होती. अर्वा पूवी प्रदर्मशत झालेल्या कलाकृतींच्या त्या नकलाही असतील! 
 
“प्रकाशवित्रणातील तांत्राववषयी भली जागरूकता वदसते. पण कलाकृतीमधून माध्यमाच्या मागील 
कलाकारािे मन चकवितही वदसत नाही.” “प्रकाशवित्राांना प्रदशथनात प्रवशे देऊन त्याांिी न्यायाधीशी 
करण्याकवरता नेमलेल्या पांिायतीत त्या कलाके्षत्रातील तज्ज्ञाांिा अभाव असतो. त्यामुळे कलाकाराांना योग्य 
न्याय वमळत नाही. परदेशात बहुत कीती व मोठा मानमरातब वमळालेल्या कलाकृतींना अडगळीिी कोठडी 
दाखववली जाते.” “समुद्राच्या देखाव्यातून वदसणारी कललेली पाणरेषा, वास्तुवशल्पातील उभ्या समाांतर 
रेषा वनमुळत्या झाल्यामुळे कलाकृतीत आलेला ओांगळपणा, गदथ रांगािी नावरगी वा ताांबडी “वझरपणी” 
वापरून काळेशार केलेले आकाश, अशा प्रकारिे अगदी अनैसर्मगक वदसणारे वित्रण र्ाांबणार तरी कधी?” 
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“प्रदशथनाांतून मानवाकृतीिे वित्रण वबलकुल आढळत नाही; पशुपक्ष्याांच्या तर वाटेलाही कोणी जात नाही. 
एन. बी. कूपर ह्याांिे ‘डॉग अँड रुर्’, डॉ. पाांवडयान ह्याांिे ‘डॉग अॅण्ड द कट’ अशी अपवादात्मक प्रकाशविते्र 
आढळतात.” 
 
“प्रदशथनाच्या वनर्ममत्ताने कलाके्षत्रात उभा केलेला हा कलेिा ‘वार्मषक’, ‘तमाशा’ वा ‘सावळा गोंधळ’ असाि 
पुढे िालणार काय? प्रकाशवित्रणातून मानवाकृतीिे अध्ययन होत नाही, ते िालू झाले पावहजे.” 
“जीवनाकडे दृष्टी वळवा, नव ेवविार आत्मसात करा, सारे लक्ष तांत्रात गुांतून रावहले, तर कलाकृतीत मानवता 
कशी सामील होणार? कलाकृतीमधील वातावरण स्वच्छ, वनमथळ व प्रासावदक कधी होणार? भल्या पहाटी 
दवात वभजलेल्या वा धुक्यात गुरफटलेल्या कलाकृतींिी प्रदशथनाांतील जोरदार आवक सक्तीने र्ोपववली 
पावहजे.” 
 
“माध्यमाच्या उलट वदशनेे येणाऱ्या सूयथप्रकाशात कलावस्तूिे ‘छायावित्र’ घेण्यािी एक टूम प्रदशथनाांतून 
लोकवप्रय होत आहे. अशा प्रकारिा छायाप्रकाशातील प्रखर ववरोध प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेला मानवणारा नाही. 
वशवाय, अशा कलाकृती काहीशा अनैसर्मगकही वाटतात. मग अशा कलाकृतींिी बतेणी कलाकार केव्हा 
सांपववणार?” कलेच्या अभ्युदयार्थ वनरवनराळ्या प्रकाशवित्रीय सांस्र्ा झाल्या. परांतु सभासदाांनी कधी 
कलातत्त्वाांिी ििा केली नाही. वा कलामाध्यमाच्या खास गुणाांिी ओळख करून घेण्यािी तसदी घेतली 
नाही. डॉ. जे. एल्. हॅन्की हा लेखक म्हणतो की, सभासदाांनी कलात्मक वातावरण वनमाण करण्यािा प्रयत्न 
केला नाही. ििा होई, पण ताांवत्रक ववषयाांवर. रसायनसूत्र, प्रकाशसांपकथ काळ अशा कलेच्या दृष्टीने शुष्क 
ववषयाांवर. वषानुवष ेअसा टीकाप्रहार िालूि होता. पण भारतीय कलाकाराने ह्या टीकेकडे वबलकुल लक्ष 
वदले नाही. ह्यािा तात्कावलक पवरणाम असा झाला की, वृत्तपत्राांतून प्रदशथनाांिा अर्वा अशा 
प्रकाशवित्रणववषयक सांस्र्ाांिा उल्लेखही टाळण्यात येऊ लागला. भारतीयाांिी कलेच्या दृष्टीने होणारी प्रगती 
अडपणी सापडली. पुरेशा प्रवसद्धीिा अभाव हेही त्यािे एक कारण असू शकेल. 
 
ह्या कडाकडीच्या शयथतीत वभडावयाला भारतीय प्रकाशवित्रकाराांच्या जवळ स्वतःिा घोडा नव्हता. 
वित्रकाराांच्या काठीिा घोडा करून त्याच्याि मागाने ते वाटिाल करीत रावहले. भारतीय प्रकाशवित्रकाराांनी 
आपल्या ह्या माध्यमाला नवी दृष्टी वदली नाही. नव्या माध्यमािे तांत्र भारतीयाांना कळले नाही. नव ेमाध्यम ते 
समृद्ध करू शकले नाहीत. मग नववनर्ममतीिे हास्य कलाकृतीवर कोठून वदसणार? 
 
‘अहं हा धूप जाळू’, अहंकाि रनमूभळ किा. 
 
असा सवथसाधारण अनुभव आहे की, भारतीय प्रकाशवित्रकार स्वतःच्या ‘मी’पणात गुांग असतो. मीपणाने 
हुांबरतो. तो आत्मश्लाघी आहे, असाि अनुभव ‘इमेवजस ऑफ इांवडया’ ह्या प्रदशथनाच्या वळेी आला. 
अहांकाराच्या वाऱ्यावर झुलत रावहल्यामुळे वकत्येक प्रवर्तयश प्रकाशवित्रकाराांनी त्यात भाग घेण्यािे 
नाकारले. आपले जीववतववषयक तत्त्वज्ञान भारतीय प्रकाशवित्रकार स्वतःपुरतेि आखून घेतो. बाहेरील 
जगाववषयी अनासक्त राहतो. स्वतःच्या पलीकडे त्यािा दृवष्टके्षप पोहोित नाही. अहांकारािा कुरुठा मोडा. 
अहांकाराला उद्धट बनू देऊ नका. ‘अहां हा धूप जाळू,’ ही वृत्ती कलाकाराच्या मनात बवलष्ठ झाली पावहजे. 
स्वतःबाहेरील आपल्या जीववताववषयी कलाकाराला उतावीळ, उत्कां ठा वा सहानुभतूी वाटू लागली, म्हणजेि 
अवभजात कलागुण त्याच्या कलाकृतींिा पाठपुरावा कवरतील. आववष्कार उत्स्फूतथ होईल, व कलाकृती 
मानवतेने ओल्या-चिब होतील. हृदयाला जाऊन वभडतील. दृश्य आववष्कार ही भारतािी फार मोठी सांपत्ती 
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आहे. आपल्या प्रािीन वशल्पकलेतून ह्या वैभवािी भली-मोठी रास वारसा म्हणून आपणाांस वमळाली आहे. 
आपल्याकडील व्यावसावयक प्रकाशवित्रकाराने ताांवत्रक कौशल्यािी सीमा गाठली असली, तरी त्या प्रमाणात 
त्याांच्या व्यस्क्तगत दृष्टीिी फेक दूरवर गेली नाही. आवण दृष्टीिी फेक वक्षवतजापयिंत वभडली, आरपार गेली, 
तरि हा प्रकाशवित्राांिा ढलपा बोलका होईल. तो बोलका करण्यािी जबाबदारी कलाकारािी आहे. 
प्रकाशवित्रणातील कलेिी उन्नती केवळ ताांवत्रक प्रगतीवर अवलां बनू नाही. त्याकवरता 
प्रकाशवित्रणमाध्यमातून व्यस्क्तवनष्ठ अनुभतूी, भाववविार, अांतमथनातील सत्य आवण जीवनववषयक दृवष्टकोण 
आववष्कृत करण्यािे भारतीयाांिे प्रयत्न असले पावहजेत. तशी धमक वाळवगली पावहजे. 
 
‘कॅमेरा वपक्टोवरअवॅलस्ट्स् ऑफ बाँबे’ ह्याांच्या उपक्रमामधून आपल्या देशात प्रकाशवित्रणववषयक अनेक 
सांस्र्ा वनमाण झाल्या. १९५३-मध्ये काही लहानलहान सांघ एकत्र येऊन त्याांनी ‘द फेडरेशन ऑफ इांवडयन 
फोटोगॅ्रफी’ नावािी सांस्र्ा बांगलोर येरे् स्र्ापना केली. डॉ. जी. र्ॉमस हे ह्या सांस्रे्िे विटणीस आहेत. 
‘इांटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ फोटोगॅ्रवफक आटथ’ ह्या सांस्रे्ने जगातील इतर सत्तर राष्राांच्या बरोबरीने ह्या 
सांस्रे्िे सभासदत्व मान्य केले आहे; आवण अशी मान्यता वमळालेली भारतातील ही एकमेव मध्यवती 
प्रकाशवित्रणसांस्र्ा आहे. ह्या सांस्रे्च्या प्रकाशनववभागाने ‘समकालीन भारतीय प्रकाशवित्रण’, ‘एवशयन 
फोटोगॅ्रफी, १९६७’ इत्यादी िार ग्रांर् आकषथक बाांधणीत प्रकावशत केलेले आहेत. १९५५-मध्ये पुणे येरे् 
‘फोटोगॅ्रवफक सोसायटी ऑफ महाराष्र’ ही सांस्र्ा स्र्ापन झाली. 
 
अनेक छोटे सांघ एकवत्रत येऊन बनलेली सांस्र्ा म्हणजे वदल्ली येरे् स्र्ापन झालेली ‘द इांवडयन अॅकॅडेमी ऑफ 
फोटोगॅ्रफी’ ही होय. दोन्ही सांस्र्ाांिे उदे्दश आवण कायथके्षत्र एकि होते. ह्या सांस्र्ा राष्रीय, आांतरराष्रीय आवण 
सांस्रे्िे सदस्य ह्याांिी खास प्रदशथने भरवीत. त्याांच्या धतीवर अनेक ‘फोटोगॅ्रवफक’ सांघ वदल्ली, कलकत्ता, 
लखनौ, वशमला, जयपूर, मद्रास, पाँवडिेरी, ग्वाल्हेर, कानपूर, अहमदाबाद, 
 
कटक व तांजावरू इत्यादी लहान-मोठ्या शहरी हेि कायथ करीत आहेत. अनेक हौशी प्रकाशवित्रकार ह्या 
सांस्र्ाांच्या मागथदशथनाने आपली कलावनर्ममती करीत आहेत. 
 
संस्कृरत-प्रकिाकरिता हा भागभविामाचा पिशू 
 
वविाराांिी देवघेव करण्यास व सांवाद साधण्यास सहजसुलभ असे हे प्रकाशवित्रणमाध्यम, सांस्कृवतप्रकषािे 
आवण ज्ञानप्रसारािे एक साधन म्हणून प्रवतष्ठा पावले असून एखाद्या भसू्तरशास्त्रज्ञाप्रमाणे प्रकाशवित्रकार 
समाजािे र्र कसे बनले आहेत, त्यािे दशथन आज घडवीत आहे. समाजातील कोणत्याही र्रातील 
सुखदुःखाांशी सहभागी होण्यािे सामथ्यथ आवण भावनाांिे बळ ह्या माध्यमाजवळ आहे. हे समाजािे दृश्य एका 
क्षणात नायपूणथ पद्धतीने इतराांना दाखववण्यािा पराक्रम प्रकाशवित्रकार मनोभाव ेकरीत आहेत. भावनेला 
सवाईने आवाहन करणाऱ्या ह्या अस्त्राला भागथवरामाच्या परशूिी धार आहे. ह्या धारदार माध्यमािे सारे बळ 
प्रकाशवित्रकार ह्या कामी लावनू सूयथवकरणाांिा उपयोग परोक्षपणे मेघदूतासारखा करीत आहेत. 
 
समाजकायात कलाप्रदशभनाचंा वाटा 
 
ह्या प्रभावी अस्त्रािा उपयोग आज कलाप्रदशथने सामावजक कायाकवरता मोठ्या वहकमतीने करीत असल्यािा 
दाखला प्राध्यापक के. डी. बी. कॉडचरग्टन ह्याने वदला आहे. सप्टेंबर १९४७-मध्ये ‘प्रकाशवित्रणातून 
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भारतदशथन’ घडववणारे एक कलाप्रदशथन ‘इांवडया हाऊस’, लां डन, येरे् भरले होते. प्राध्यापक म्हणतात, 
“पवश्चमेकडील लोकाांना पूवेकडील लोकाांच्या अांतरांगािा व त्याांच्या साांस्कृवतक जीवनािा दाट पवरिय करून 
देण्याच्या दृष्टीने वाङ मयापेक्षा प्रकाशवित्रण शतपटींनी अवधक प्रभावशाली आहे. ह्या कलाकृतींमधून 
पूवेकडील लोकाांिे जीवन अगदी स्पष्टपणे प्रवतचबवबत झालेले वदसेल. आवण त्यामुळे त्याांिे वविार आवण 
भावना ह्याांिे धागेदोरे हाती येणे सुलभ होते.” ‘कमेरा आटथ सकथ ल’च्या वतीने पुणे शहरात वदनाांक १५ ऑगस्ट 
१९३९ ह्या वदवशी खास प्रकाशवित्राांिे पवहले अवखल भारतीय प्रदशथन भरववण्यात आले ३१२ कलाकृतींपैकी 
९१ वित्राांिी वनवड झाली. उनवाला ह्याांच्या ‘वशवपावथती’ला रौप्यपदक वमळाले. कलाकाराांनी आपली 
कलात्मकता िालवनू स्वतःच्या कलाकृतींमधून आपले व्यस्क्तदशथन घडववले. सवथ कलाकृतींमधून 
कलाकाराांिे कल्पनावैभव व औवित्य वसद्ध झाले, मौवलकता प्रत्ययास आली. 
 
देशादेशाांतून भावनात्मक देवघेव व्हावी, ह्या दृष्टीिे भारत सरकारने दोन कलाप्रदशथने भरववली. ‘पॅजट ऑफ 
इांवडया’ हे एकाि ववषयािे प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन औद्योवगक प्रदशथनाला जोडून, आवण दुसरे प्रदशथन ‘इांवडया, 
वफस्फ्टएट’ ह्या प्रदशथनाच्या वळेी भारतात भरववण्यात आले. एडवडथ स्टाइशने ह्यान आयोवजत केलेले 
‘फॅवमली ऑफ मनॅ’ हे प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन भारतातील प्रमुख शहराांतून वफरववण्यात आले. ह्यानांतर भारतीय 
प्रकाशवित्रकाराांनी ह्याि पद्धतीवर ‘इमेवजस ऑफ इांवडया’ हे कलाप्रदशथन भरवनू भारतीय कलेिी दीप्ती 
अगदी डोळे वदपवनू टाकणारी व उन्मत्त अवभमान वाटावा अशीि आहे, हे सवांना ज्ञात करून वदले. कीतीिे 
झेंडे गडागडावर रोवले. 
 
वृत्तपत्रानंी हे यश ढवळले. 
 
ज्या वृत्तपत्राांनी प्रकाशवित्रणकलेच्या ववकासाकवरता प्रयत्न केले, आवण हौशी प्रकाशवित्रकाराांत 
कलाववषयक दृष्टी आवण पे्रम उत्पन्न केले, त्याांत ‘टाइम्स ऑफ इांवडया’च्या ‘इलस्रटेैड वुइकली’िा प्रामुख्याने 
उल्लेख केला पावहजे. 
 
मेरो वित्रपटगृहात उत्कृष्ट वित्राांना प्रवसद्धी देण्याकवरता एक कोपरा राखून ठेववला होता. ह्यावशवाय ‘कैसर-
इ-चहद’ ह्या साप्तावहकानेही अशीि मोलािी भर टावकली आहे. ह्या साप्तावहकाच्या वतीने प्रकाशवित्राांिी 
िढाओढ आयोवजत केली जाई. तज्ज्ञाांनी पसांत केलेली कलाकृती तज्ज्ञाांच्या लेखासह छावपली जाई. तेवढेि 
छापून आले की, नवोवदताांना गौरव झाल्यासारखा वाटे. आगफा व कोडॅक ह्याांनी अशाि प्रकारच्या िढाओढी 
लावनू हौशी प्रकाशवित्रकाराांना उते्तवजत केले. ‘रीडज्थ फोरम’ व ‘बाँबे मनॅ्् डायरी’ ह्या सदरात उते्तजनपर 
लेख येत. वशमला आटथ प्रदशथकाांनी हौशी जवानाांना अनेक प्रकारच्या सवलती देऊन असेि उपकृत करून 
ठेववले आहे. 
 
टी. एस्. दांडापाणी ह्याांनी तांजावरू येरे् ववकलीिा व्यवसाय करीत असताना प्रकाशवित्रणकला हस्तगत केली 
व नांतर ‘चहदू मद्रास’ साप्तावहकािा कलासांपादक झाल्यावर, प्रकाशवित्राांनी साप्तावहक सुशोवभत करण्यािा 
प्रघात सुरू केला. ‘कोडॅक मगॅवॅझन’, ‘कॅमेरा इन द रॉवपक्स’, ‘इांवडयन फोटोगॅ्रफी अँड वसनेमटॅोगॅ्रफी’, 
‘स्क्लक’ अशी काही प्रकाशने केवळ प्रकाशवित्रण ह्याि ववषयाला वावहलेली होती. त्याांिाही यशािा वाटा 
मोठा आहे. त्याांिी कामवगरी भरीव आहे. 
 
कलाकािाचं्या मदुभमकीची सरचत्र लेखमाला 



 

 

अनुक्रम 

वाचकाचं्या प्रकाशरचत्राचंी तीथभयात्रा 
 
‘टाइम्स ऑफ इांवडया’च्या ‘इलस्रेटेड वुइकली’ने दोन महत्त्वािे उपक्रम केले. त्याांिा मुद्दाम स्वतांत्ररीत्या 
उल्लेख कवरतो. एक–अव्वल दज्यािी भारतीय प्रकाशवित्रकाराांच्या कलावैभवािी व त्या के्षत्रातील त्याांच्या 
मदुथमकीिी रांजक कर्ा साांगणारी एक सवित्र लेखमाला क्रमशः प्रवसद्ध केली. दुसरा–वािकाांकडून सादर 
झालेले एक प्रकाशवित्र दर आठवड्ास छावपले जाई. त्यापूवी त्या प्रकाशवित्राला यात्रा करावी लागे. 
आपल्या प्रवासात ‘कॅमेरा वपक्टोवरअॅवलस्ट्स् ऑफ बॉम्बे’, ‘फोटोगॅ्रवफक सोसायटी ऑफ इांवडया’, ‘बेंगलोर’, 
‘मद्रास’ इत्यादी सांस्र्ाांना भेट देऊन परत आल्यावर ते वित्र त्या-त्या सांस्र्ाांच्या अवभप्रायाांसह छावपले जाई. 
वािकाांच्या कलासक्त मनाला हा उपक्रम फार पोषक ठरला. वकत्येक वळेा पोल वरप यासारख्या ववख्यात 
कलाकारािाही अवभप्राय छावपला जाई. तो वािून खूप वशकल्यासारखे वाटे. 
 
 
रवरवध प्रकाशनातूंन तंत्र व मंत्र 
 
‘आमातर फोटोगॅ्रफर’, ‘द बी. जे. अलमनॅॅक’ ह्या प्रकाशवित्रणासांबांधीच्या इांग्रजी मावसकाांतून, पुस्तकाांतून, 
लेखाांतून आवण प्रदशथनाांतून ह्या आघाडीच्या प्रकाशवित्रकाराांनी ह्या माध्यमाववषयीिे ताांवत्रक आवण 
कलाववषयक ज्ञान प्राप्त करून घेतले. बी. जे. अलमनॅॅक तर प्रकाशवित्रकाराांिे बायबलि मावनले जाई. 
आपण त्याला भारतीय प्रकाशवित्रकाराांिे पांिाांग म्हणू. प्रकाशवित्रणािा प्रवाह नव्या-नव्या के्षत्राांतून कसा 
प्रवास करीत होता, हे उभारीने साांगण्यािे कायथ हे पांिाांग करीत असे. ज्याांना ह्या प्रवाहातून जाण्यािी इच्छा 
असे, त्याांिे काम सुकर होई. प्रकाशवित्रणातील ताांवत्रक आवण कलात्मक ह्या दोन्ही बाबतीत व्यावसावयक 
प्रकाशवित्रकाराांपेक्षा हौशी प्रकाशवित्रकाराांनी अवधक यश वमळववले, आवण महत्त्वािी कामवगरी केली. ज्या 
अनेक हौशी प्रकाशवित्रकाराांनी आपल्या भावनात्मक आववष्काराकवरता ह्या कलामाध्यमािा वापर केला, 
त्याांच्याि प्रयत्नाांनी प्रकाशवित्रकलेिी प्रवतष्ठा उांिावली. 
 
पिकीयाचं्या प्रकाशरचत्राशंी रमळता-जुळता मोहिा 
 
कलाप्रदशथनाांतून माांडल्या गेलेल्या परकीयाांच्या प्रकाशवित्राांिे नीट पृर्क्करण केले, तर भारतीय 
कलाकाराांिा कलाववषयक दृवष्टकोण व तांत्र ध्यानी येईल. त्याांच्या कलाकृतींिा मोहरा बदलता असून त्याांिे 
बवहरांग सरड्ाच्या रांगाप्रमाणे पावलोपावली वनराळे वदसते. त्यात आववष्कारािी ओढ नाही. त्याांच्या 
आववष्कारात ववववध पद्धतींिे वमश्रण आढळते. कारण ह्या कलाकाराांनी आपली पे्ररणा कोणत्याही एका 
देशव्यापी अशा प्रकाशवित्रण-िळवळीतून घेतली नाही. त्याांच्या आववष्कारातून राष्रीय दृवष्टकोण प्रवतचबवबत 
झालेला नाही, अर्वा तो आववष्कार कोणत्याही एका तत्त्वप्रणालीवर उभा रावहलेलाही वदसत नाही. तो 
स्वाभाववक आवण उस्त्फूतथ नाही. बव्हांशी अनुकरणात्मक आहे. व्यस्क्तगत अनुभतूीिा अांश अर्वा माध्यमािे 
खास गुण त्याांत आढळत नाहीत. ‘डुबाव’ गुण तर राहोति, पण ‘दशथनी’ गुणदेखील भेटत नाहीत! अशा 
रीतीने जे आववष्कारतांत्र वनमाण झाले, त्यािे ताांवत्रक वनबिंध कसोशीने पाळून भारतीय प्रकाशवित्रकाराांनी 
आपली कलावनर्ममती केली, आवण प्रदशथनाांच्या दरबारात मान आवण यश वमळववले. ह्या सांदभात खालील 
कलाकृती अवश्यमेव अभ्यासण्यासारख्या आहेत. 
 



 

 

अनुक्रम 

जहाांवगरजी उनवाला ह्याांिे ‘क्यू’, ‘माय मदर’, ‘सनवलट् बॉवर’ व ‘एज ऑफ वरकलेक्शन’; एस्. देसाई ह्याांिे 
‘इांवडअन डान्स्थ’ व ‘रीपोज’; रत्नाकर ह्याांिे ‘द सॉवलटरी सेल’ व ‘वॉटर-साइड’; सोराब जे. खारेघाट 
ह्याांिे ‘पेस्ण्टांग द मास्ट’ व ‘इन द लँड ऑफ नॉड’; डी. सी. इांवजवनअर ह्याांिे ‘होमवडथ बाउांड’; बी. के. 
वदलवाली ह्याांिे ‘िाइट आईज’; स्टॅनले जेपसन ह्याांिे ‘द बो’; कालथ  खांडालावाला ह्याांिे ‘अॅन ओल्ड 
कोकणी’; शांकर कोपरकर ह्याांिे ‘द वुइांड’; ए. जे. पटेल ह्याांिे ‘कश्मीर बोटमन’ आवण ‘लीड अस टु लाइट’; 
वमस. ए. डी. पेवटट ह्याांिे ‘गगँ् स्टर’; ए. एन. राव ह्याांिे ‘अांडर द व्हेल’; एच्. के. दादी बरजोर ह्यािे ‘द 
लोनसम पाइन’ व ‘स्व्हलेज िौकीदार’; ए. आर. मोदी ह्याांिे ‘स्स्प्रांग फॅन्सी’; एन. जे. नालावाला ह्याांिे ‘इन 
रूरल इांवडया’, ‘कीचपग वॉमथ’ व ‘िाइट वटन्ट्स्’; सी. जी. जगन्नार्दास ह्याांिे वरपल्स’; डॉ. पाांवडयान ह्याांिे 
‘डेझटेड स्व्हलेज’; एन. बी. कूपर ह्याांिे ‘डॉग अॅण्ड रुर्’; के. एन. रस्तुमजी ह्याांिे ‘ववण्टसथ व्हेल’; के. बी. 
मूस ह्याांिे ‘वरदम् अॅण्ड गे्रस’ इत्यादी कलाकृती उल्लखेनीय आहेत. 
 
वरील नावाांत काही महाराष्रीय प्रकाशवित्रकार असून तेही शलेापागोयािे धनी आहेत. पण त्याांिी विते्र 
नावानेि ओळखावी लागतात. त्याांच्या कलाकृतींमधून खास वगेळी अशी महाराष्रीय शलैी वनमाण झालेली 
नाही. ह्यािे कारण महाराष्रीय कलाकार आवण भारताच्या इतर प्राांताांतील कलाकार हे एकाि सांस्कृतीने 
बाांधले गेले आहेत, हेही असू शकेल. पण प्रकाशवित्रणकलेच्या सांदभाति हे खरे आहे, असे नाही. भारतीय 
सांस्कृतीमध्ये दाखल होणाऱ्या अशा अनेक कला आहेत की, ज्याांववषयी असेि बोलता येईल, की त्याांत 
महाराष्रशलैी उणी आहे. 
 
महािाष्र सवभ कलािेत्रातं वंरचत िारहला,– 
महािाष्रीय घाटाचा ना वाण ना शैली 
 
महाराष्राला स्वतःिे खास असे सांगीत नाही, नृत्य नाही, वशल्प नाही, व खास महाराष्रीय वित्रशलैीही नाही. 
कादांबरी हा प्रकार कोठे भारतीय आहे? तो पाश्चात्त्य धाटणीिाि म्हणावा लागेल. तसेि, कलाकुसरीच्या 
बाबतीत, रांगीत कापड, ववणकाम, लाकडी कोरीव काम ह्याही बाबतीत महाराष्रीय कलाकाराांिा कस 
लागला नाही. “िालुक्यावदकाांच्या देवळाशी, मूतीशी चकवा वित्राशी दूरिीही जवळीक साधील, अशी 
महारास्ष्रयाांिी एखादी कलाकृती दाखववता येण्यासारखी नाही. कोणतीही उच्च कला महारास्ष्रयाांच्या 
होऱ्यात आली नाही, हेि खरे.” इतर प्राांताांिाि गौरव ऐकू येतो. महाराष्रीय प्रकाशवित्रकाराांच्या तळावरून 
भवूमतीवर आधावरत वित्ररिना करण्यािे वारे जोरात वाहत असावे, असे वदसते. एखाद्या ओढाळ गाईला 
पाय बाांधून खोड्ात ठेवाव,े अशा प्रकारे कलावस्तू एखाद्या भवूमतीच्या आकारात डाांबून ठेवल्यामुळे त्या 
जागच्या-जागी बसून रावहलेल्या वाटतात. ववस्तावरकेवर फाजील भर वदल्यामुळे प्रत्यक्ष वित्र घेताना 
कलाकार वनष्काळजी राहून मागाहून वित्रप्रवतमेत काटछाट करून वित्ररिना ठाकठीक करण्यािा प्रयत्न 
कवरतो. ह्या काहीशा कुढ्या कल्पना अद्यावप झटकून टावकल्या गेल्या नाहीत; जुनी तत्त्व ेअशीि घुटमळत 
रावहलेली आढळतात. साधारणपणे १९४०-पयिंतच्या भारतीय प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृतींमधून अवभजात 
युगातील वित्ररिनेिे वनयम, इतर लवलतकलाांमधून अवभपे्रत असलेल्या कलातत्त्वाांिा पुरस्कार, काव्यमय, 
प्रतीकात्मक आवण अन्योस्क्तवजा वित्रण, काहीसे अस्पष्ट स्वगीय वातावरण, धूम्ररजाांिे ओवतलेले गगन, 
एखादी भावव्यर्ा व्यक्त करणारी प्रकाशयोजना ही वैवशष्ये प्रामुख्याने हमखास आढळतात. 
 
बफाची पासोडी आरण मेघाची दुलई 
वा काळपुरुिाची काबंळी 
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वहमालयाच्या वशखराांबरहुकूम वदसणारी वा कदथळीच्या गभाप्रमाणे ्ेतवणातील अगदी वरच्या पट्टीमधील 
वहमवसत वा क्षीरवणी व्यस्क्तविते्र म्हणा, चकवा डोंगराांच्या कापलेल्या काळ्या कातळाच्या वणातील खालच्या 
पट्टीतील व्यस्क्तविते्र म्हणा, ह्याांिी ‘भाववृवत्तदशथक’ कलाकृती म्हणून प्रदशथनाांतून िहा होत असे. आपण अशा 
कलाकृतींना ‘्ेतवणी’ कलाकृती आवण ‘कृष्णवणी’ कलाकृती अशी नाव े वदली, तर त्याांतील 
प्रकाशच्छटाांच्या वणांिी कल्पना येईल. कलाकृतीमधून शुभ्रवणथच्छटाांिे प्राबल्य असले, कलाकृती बफािी 
पासोडी पाांघरून बसली, सारी कलाकृती प्रकाशमय असली, केवळ शुभ्रप्रकाशात तेवत असली, की आपल्या 
मनावर शखेी पवरणाम होतो, तो सुखास्त्मकेिा होतो. कलाकृतींमधून कृष्णवणथच्छटाांिे साम्राज्य पसरले 
असले, कलाकृतीवर काळपरुुषािी काांबळी पाांघरववली असली, म्हणजे कलाकृतीवर अवकळेिे मळभ दाटून 
येते. प्रकाश अस्तावल्यासारखा वाटतो, आवण आपल्या मनावर होणारा पवरणाम शोकास्त्मकेिा होतो. 
‘्ेतवणीय’ कलाकृतींना ‘कृष्णवणािा’ अर्वा ‘कृष्णवणीय’ कलाकृतींना ‘्ेतवणािा’ पदर लागणे 
ताांवत्रकदृष्या वनवषद्ध मावनले जाते. आवण असे होऊ नये, म्हणून कलाकाराला डोळ्याांत तेल घालून पहाव े
लागते. अशा िांदेरी प्रकाशात डुबलेल्या, स्फवटकाप्रमाणे वझलई असलेल्या, शुभ्र कैलासाच्या पृष्ठभमूीवर 
उठून वदसणाऱ्या कपूथरगौराच्या त्या पवथतप्राय उज्ज्वल अट्टहासाप्रमाणे अवतशुभ्र वदसणाऱ्या, मखमली 
काळोखात सांपूणथ बुडालेल्या काळ्या िांद्रकळेसारख्या, मेघािी सावली दुलई पाांघरलेल्या अांधाराच्या राईतही 
वावरताना उठून वदसणाऱ्या काळ्या बागुलािी याद देणाऱ्या पण वववशष्ट भावनात्मक वातावरण वनमाण 
करणाऱ्या व्यस्क्तवित्राांिा मवहमा काही काळ गजथत रावहला; आवण प्रदशथनाांच्याबरोबर परांपरेतून तो आजपयिंत 
िालत आला आहे. आजही गजथत आहे. 
 
हंस-ढवळी, कस्तुिी-वणी वा अंधािाचा सुिमा घातलेल्या कलाकृती 
 
फक्त कृष्णवणथच्छटाांच्या खालच्या पट्टीमध्ये वा अगदी शुभ्रवणथच्छटाांच्या वरच्या पट्टीमध्ये कलाकृती घेणे 
ताांवत्रकदृष्या तर कठीण असेि; आवण ते कलात्मकही समजले जाई. वित्रववषय वववशष्ट प्रकारच्या 
प्रकाशयोजनेमुळे पा्थभमूीपासून अलग भासववण्यािा प्रयत्न असे. प्रकाशयोजना एखाद्या अवभजात युगातील 
वित्रावरून सुिलेली असे, अर्ात तांत्ररिनेबरोबरि ह्यािाही प्रादुभाव कलाकृतीत होत असे. कलाकार 
ह्यामुळे एकाि रिनाशलैीत सािेबांद घटावत गेलेले वदसतात. रिना नीटस होते, पण कलाकृतींिे सागर 
नवरसाांनी कसे भरणार? 
 
गैिसमजुतीच्या डोणी 
 
भारतीय प्रकाशवित्रकाराांनी आपली खास राष्रीय शलैी प्रस्र्ावपत केली नाही, वा भारतीय छापािा मवहमा 
असलेल्या ठाशीव कलाकृतीही वनमाण केल्या नाहीत. त्यािी कारणे मला जी वाटली, ती बाबवार देतो. बाब 
१ – केवळ कलेिा हव्यास म्हणून कुलीन घरांदाज वस्त्रयाांिी प्रकाशविते्र घेणे आवण अशा कलाकृती प्रदशथनाांत 
माांडणे व मावसकाांत छापणे त्या काळी तरी फार दुर्ममळ होते. ह्यामुळे कलाकाराला ‘स्त्रीवषेधारी’ नटाांिी 
प्रकाशविते्र घेण्यापलीकडे अन्य काही कवरता आले नाही. बालगांधवथ, मास्टर नरेश, सरनाईक, सीतारामपांत 
जोशी, रघुवीर सावकार, नाना िाफेकर, सदुभाऊ रानडे अशा पुरुषनटाांिी स्त्रीवषेाांतील प्रकाशविते्र घेऊन 
आपली कलेिी ऊमी त्याांना शाांत करावी लागे. 
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बाब २ – प्रकाशवित्र काढून घेण्यास लोकाांिी नाराजी असे. कारण सामान्य जनसमूह हा प्रकृतीने र्ोडा 
बुजराि असतो. मुांबई हायकोटािे वकील व ववख्यात कायदेपांवडत रावसाहेब वव्नार् नारायण मांडलीक 
ह्याांिा फोटो मुांबई इलाख्यातील पढुाऱ्याांच्या िवरत्रसांग्रहाकवरता वमळववण्यािा भगीरर् प्रयत्न झाला. पण 
अखेरपयथन्त कोणाला यश आले नाही. कलकत्त्याच्या ‘अमृतबझार पवत्रके’कवरता फोटोिी प्रत देण्यास नकार 
देताना त्याांनी वशवशरबाबू ह्याांस स्पष्ट कळववले की, “माझ्या वप्रय पत्नीच्या आग्रहावरून काढलेल्या फोटोिी 
एक जुनी प्रत माझ्या घरी आहे. परांतु वतिी प्रवसद्धी माझ्या हयातीत होऊ नये, अशी माझी इच्छा आहे. फोटो 
छापून प्रवसद्धी करणे मला मुळीि आवडत नाही. त्यात मला अवनती वदसते. राम, तुकाराम, िैतन्य ह्याांिी 
विते्र खुशाल छापा.” 
 
बाब ३ – पावणनीच्या ‘अष्टाध्यायी’तील सूते्र छावपली तर ती ओवळी होतील, अशीही एक समजूत होती. 
नुसते इांग्रजी वशकण्याबद्दल सिैल स्नान केल्यावशवाय आई घरात घेत नसे, असा लोकवहतवादींनी आपला 
अनुभव साांवगतला आहे. मुांबईच्या ववल्सन महाववद्यालयातील सांस्कृताच्या एका प्राध्यापकाने नकळत 
आपल्याकडून म्लें च्छास ववद्यादान झाले, ह्या पापािे प्रायवश्चत म्हणून आपल्या प्राध्यापकपदािा रावजनामा 
वदला, अशीही हकीकत प्रवसद्ध आहे. रावजी सखाराम वलमये हे वदनाांक २७ मािथ १८६७-च्या पत्रात 
वलवहतात, ‘तुकारामाच्या गाथ्याच्या प्रती पुष्कळ खपतील, परांतु छापील प्रत घेण्यास लोकाांिा अांदेशा आहे. 
कारण शाईत काही वज्यथ पदार्थ आहेत, असे त्याांच्या मनाने घेतले आहे. शाईिी खात्री द्यावी.” 
 
बाब ४ – अशाि आणखी एका गैरसमजाशी समाज वनबद्ध रावहलेला वदसतो. माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्यात, 
मानवाच्या शरीरातील िैतन्य खेिून घेण्यािी अजब शक्ती असल्यामुळे प्रकाशवित्र काढून घेणाऱ्या व्यक्तीिा 
मृत्यू शीघ्र ओढवतो, अशी पक्की समजूत असल्यामुळे दादा फाळके ह्याांना १८९५-मध्ये गुजरातेत गोधरा शहरी 
त्याांनी िालू केलेले प्रकाशवित्रणगृह कायमिे बांद कराव ेलागले. अशा समजुतीत समाज, रुतून बसला, 
म्हणजे भाग्यही रुतून बसते. म्हणून अशा अपसमजुतींिे गोव ेगुांडाळून ठेववले पावहजेत. 
 
बाब ५ – वतकाटण्यावर उभ्या केलेल्या, काळा बुरखा पाांघरलेल्या, व जाडजूड भाता बसववलेल्या कॅमेऱ्याच्या 
काळ्या पेटीत कॉलऱ्यािे ववषारी जांतू भरलेले असतात, अशा समजुतीने ईवजप्तमध्ये १८६३-च्या सुमारास 
एका ऑस्स्रयन कप्तानािा कॅमेरा जाळून टावकला होता. कॉन्स्टँवटनोपल येरे् १८९०-मध्ये मवशदीत गेलेल्या 
एका सुलतानािे प्रकाशवित्र घेतल्यामुळे प्रकाशवित्रकाराच्या कॅमेऱ्यािी मोडतोड केली गेली, पण त्यािा 
जीव घेतला नाही, इतकेि. खून झालेल्या बादशहाच्या कपड्ाांिे वित्रण केल्याबद्दल देवसदेरीला एक 
मवहन्यािी सजा झाली. 
 
बाब ६ – वहमालयात घेतलेल्या एका बफािछावदत देखाव्यात कलाकाराला न वदसलेल्या अशा दोन अस्पष्ट 
प्रवतमा उमटल्या होत्या. रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटीने वविारपूवथक आपला वनणथय वदला की, भतुासारख्या 
वदसणाऱ्या ह्या दोन आकृती म्हणजे वहमालयात अदृश्य रीतीने वावरणाऱ्या महात्म्याांच्या आकृती असल्या 
पावहजेत. प्रत्यक्षात प्रकाशवित्रण-माध्यमाला बसववलेल्या भात्यात सुईच्या अग्राइतके बारीक वछद्र 
असल्यामुळे बाजूला उभ्या असलेल्या हमालाांच्या प्रकाशप्रवतमा त्या देखाव्यात उमटल्या होत्या! अशी लाांबण 
पुष्कळ लाववता येईल. कारण ववधीिे वैर शतधाराांनी गळत होते. 
 
पिी कू्रि ग्रहाचंी जैसी । मादंी रमळे एकेरच िारश 
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जनमानसात अशा ग्रहाांिी पाळेमुळे खोल रुतून बसल्यामुळे कलाकार जजथर व्हावा, हे वकती वववित्र! िाकुसी 
हा तर स्वतः नामवांत वशल्पकार. पण वकत्येक वदवस त्याने आपले व्यस्क्तवित्र घेऊ वदले नाही. मनात अशी 
दृढ भावना की, व्यस्क्तवित्र काढू वदले, तर मृत्यू ओढवले. अशा गैरसमजुतींच्या रमण्यात कलाकारािा जीव 
कसा गुदमरून गेला असेल, आवण काव्य-कल्पनाांिा कोंडमारा होऊन वकती नववनर्ममतीिे उन्मेष गुदमरून 
गेले असतील, ह्यािी आजच्या कलाकाराने नुसती कल्पनाि करावी. जुन्यािा अवभमान असाि मनात गुबारा 
धरून बसतो, आवण अशा भाबडेपणािा वनिरा होण्यास ववलां ब लागतो. ह्या बाबतीत समाजािे मन अद्यापही 
सुसांपन्न आवण पोक्त न झाल्यािी शांका येते. जुने वविार व जुनी मते ह्याांिी भास अद्याप देखील बुडालेली 
नाही, मग ६०–७० वषांपूवी भारतीयाांच्या मनािी अवस्र्ा काय असेल! छापील कागदाला स्पशथ करणेही 
ववटाळ समजला जाई, अशा वळेी वववस्त्र स्त्रीसौंदयािे वित्रण करण्यािा वविार मनात कोठून येणार? आपण 
र्ोड्ाशा सामावजक पडदपोशीत वाढल्यामुळे हे घडले असावे, असा वविार मनात आला, म्हणजे हा दोष 
सहजासहजी वनमाण झाला असावा, असे वाटून त्यातील ताठरपणा कमी होतो. वविार, भावना आवण 
इच्छाशक्ती ह्या सवांिे व्यापार सांगनमताने िालले, म्हणजे त्याांिा तोल साधला जातो. ह्यालाि आपण 
सांस्कृती म्हणतो. सांस्कृतीमुळेि वरील सांस्कार घडतात. कलाकृतींिा बांध धार्ममक व आर्मर्क पवरस्स्र्ती 
आवण सामावजक आिार-वविार ह्याांनी घट्ट बाांवधला जातो. कलाकाराला रुढीच्या छायेत नकळत वागाव े
लागते. 
 
प्रकाशवित्रणकला चहदुस्र्ानात आली, त्या वळेी आपण पारतांत्र्यात होतो. त्यामुळे कलाकृतींमधून 
राष्रीयत्वाच्या खुणा पार पसुटून जाऊन त्या कलाकृती कोणत्याही देशात घेतल्या गेल्याप्रमाणे वदसणे 
स्वाभाववक होते. अशा वळेी आपण ज्या समाजात राहतो, त्यािी सुख–दुःखे व्यक्त होत नाहीत, आवण 
कलाकृतीमधील उत्स्फूतथपणा नष्ट होणे, मोकळेपणा साफ मावळणे हे ओघाने येतेि. 
 
दुसऱ्या महायुद्धानांतर मात्र ही पवरस्स्र्ती पालटलेली वदसते. प्रकाशवित्रकाराांिा कलाववषयक दृवष्टकोण 
बदलून त्याांिे लक्ष आता वनसगथसौंदयाकडून सभोवतालच्या जीवनाकडे वळले आहे. जीवनातील 
छायाप्रकाशािे वित्रण करण्यास त्याांनी प्रारांभ केल्यािे त्याांच्या कलाकृतींवरून स्पष्ट वदसते. १९४९–५०-च्या 
सुमारास प्रकावशत झालेली ए. एम्. हुसेन ह्याांिी ‘द ओल्ड मनॅ अॅण्ड द वरव्हर’ आवण ‘द बोटमन्झ साँग’ ही 
दोन प्रकाशविते्र, शांकर लाल ह्याांिे ‘वमल्क फॉर टाऊन’ व एस्. व्ही. गोपाळराव ह्याांिे ‘हे कावटिंग’ ह्या 
कलाकृतींमधून ह्या बदलत्या दृवष्टकोणािी फेक व सुगांधी मोहरा स्पष्ट वदसतो. 
 
उनहाचा चपाटा : उधाणाचे ऊन 
 
हुसेन ह्याांच्या प्रकाशवित्राांतून सामावजक आवण ज्ञावतववषयक जीवनािे सुांदर, सांवादी वित्र वनसगथरम्य 
पा्थभमूीवर दोन परस्परववरोधी घटकाांच्या वमलाफातून वनमाण झाले आहे. काहीसे भारतीय म्हणनू ज्यािा 
वनदेश कवरता येईल, असे दुसरे वित्र म्हणजे शांकर लाल ह्याांिे ‘वमल्क फॉर टाऊन’. हे वित्र भारतीय म्हणनू 
ओळखता येते, ते त्यातील वित्रववषयामुळे. भारतीयाांनी केलेल्या वनसगथवित्रणात त्यातील भरपूर आवण 
ववशुद्ध सूयथप्रकाश. उन्हािे ऊनपण आवण त्यािी रणरण, जणू काय धो-धो कोसळणाऱ्या उन्हात तळपणारी 
वनसगािी शोभा, कल्पाांत पेटावा असा उन्हाळा, छायाप्रकाशातील ववरोध, त्यातील भडक रांगाच्या 
धमधमीमुळे त्याांच्या काळ्या-पाांढऱ्या छटाांमध्ये भासमान होणारे जडत्व-ह्याांमुळे वनसगथवित्राांतून खास भारतीय 
वैवशष्य व्यक्त होते असे प्रर्मदशथनी वाटते, हे खरे. त्यात सूयथप्रकाशािी ‘वषा’ असेल, त्यात काव्यवस्तूिा 
गौरव असेलही, नाही असे नाही. पण इतर देशाांतील कलाकृतीमधूनही हे वैवशष्य वदसून येते. सूयथप्रकाश 
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रांगववण्यात अत्यानांद मानणारा वित्रकार पीटर द हुक ह्यािे ‘ए गलथ  रीचडग’ हे वित्र पाहण्यासारखे आहे. तो 
सतत एका महान प्रयत्नात असे. तो म्हणजे सूयथप्रकाश पकडून तो बाटलीत भरून ठेवण्यािा प्रयत्न. आवण 
त्याला कौतुक करण्यासारखे यशही आले आहे. आपल्या वित्राांतून प्रकाशािी उधळण करणाऱ्या टनथरच्या 
वित्रकृती पहा. अर्वा एफ्. जे. मॉर्मटमर ह्याने घेतलेली सागरािी प्रकाशविते्र पहा. त्याांत उन्हािा झपाटा 
आहे. पण तो वनमाण करण्यािा मागथ वभन्न आहे. म्हणून ह्याववषयी र्ोडे खोलवर जाऊन वलवहतो. 
 
प्रकाशवित्रणमाध्यम हे दृश्य वस्तूांिे हुकमी वटपण करण्यािे एक प्रामावणक साधन आहे, अशीि जुनी-पुराणी 
दृष्टी कलाकाराांनी कायम ठेववली, तर कलेच्या के्षत्रात त्याांच्या हातून मोठे कायथ कसे होणार? आरडाओरडा 
करणाऱ्या त्या उन्हािा फटकारा, आवण दमदार भीती वनमाण करणाऱ्या त्या यमाच्या काळ्याशार सावल्या 
ह्याांतून ववरोध वनमाण होतो. नबोवदत कलाकाराच्या मनात भलू पाडणारा हा छायाप्रकाशातील ववरोध 
आपणाांसही खवित वदङ मूढ कवरतो, पण अल्पकाळि! 
 
छायाप्रकाशात एकता, सुसंवाद व माधुिी िाखा. 
 
आपले लक्ष्य कलाकृतीवर वारांवार, पुन्हा-पनु्हा आवण कायमिेही जोगावण्याकवरता छायाप्रकाशात एकता 
राखावी लागते. त्यात सुसांवाद व माधुरी वनमाण व्हावी लागते. हे कायथ छायाप्रकाशातील ववरोध करू शकत 
नाही, ह्याववषयी कलाकाराने आपल्या मनाशी खूणगाठ मावरली पावहजे. झगझगीत सूयथप्रकाशात रांग 
असतात, काळ्यावमट्ट अांधारातही गूढ रम्यता असते, सखोलता असते. आवण ह्यावर मात करण्याकवरताि 
की काय, सभोवतालिा पवरसर आपल्या अांगावरील मखमली मुलायम शाल त्यावर पसवरतो. काव्यातील 
सूिकता वनमाण होते, हाि प्रकाशािा काव्यात्मक भाग आहे, हे कलाकाराने जावणले पावहजे. ह्या सांदभात 
ई. आर. अशॅ्टन ह्या प्रकाशवित्रकारािे ‘इन द जॅसवमन टॉवर, आग्रा’ ही कलाकृती अवश्य अभ्यासावी व 
त्याबरोबरि वित्रकार स्व्हसलरिे पुढील उद्जगारही ध्यानी धरावते, ‘कोबाल्ट ब्लूपेक्षा अवधक काळीशार छटा 
तुम्हाांला वनसगात कदावप आढळणार नाही.’ प्रकाशवित्रणाववषयी बोलावयािे झाले, तर साांगता येईल की, 
करड्ा रांगािी सुसांस्कृत झाक व त्यातून वनमाण झालेली सवथसाधारण झकाकी, कलाकृतीच्या वणािा दजा 
मनोज्ञ कवरतात, आवण वातावरणाने छायाप्रकाशाांच्या ववववध आकाराांना प्राप्त करून वदलेल्या कलात्मक 
कोमलतेमधून गांभीर गूढता घेऊन आलेल्या काव्यपांक्ती कलाकृतीिा पवरसर व्यापून टावकतात. ह्या काहीशा 
फसव्या पण मनोज्ञ गुणािा सूर भारतीय कलाकाराांना अद्यावप सापडला नाही. ह्याति कदावित त्याांच्या 
अपश्रेयािे बीज असू शकेल. कारण केवळ गुलामवगरीला बावनकशी कलाकार दाद देईल, असे वाटत नाही. 
पण असे म्हणाव,े तो स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतर भारतीयाांनी काही कलात्मक वा ताांवत्रक प्रगती केल्यािे इवतहास 
साांगत नाही, हेही खरेि. 
 
िानोमाळ, सैिभैि कहडा व रनसगाशी साजणे किा. 
 
महाराष्रातील वनसगािी ओळख आवण भौगोवलक सौंदयािी गाठ-भेंट पावहजे असेल, तर तुम्हाांला र. वा. 
वदघे ह्याांिी ‘सराई’ वािली पावहजे. वनसगथशोभा आवण ग्रामीण सौंदयथ तीत काठोकाठ भरले आहे, भौगोवलक 
सौंदयथ नसाांतून वाहत आहे. सुगीिा बाजार पुरा भरला आहे. सराईिी प्रसन्नता आहे. डोळे वटारून पाहणारे 
ऊन आहे. वनसगातील वनजीव वाटा सजीव झाल्या आहेत. वनसगािे ववलासी जीवन त्यात छपून रावहलेले 
नाही. कारवीिा सुगांध पसरला आहे. पाांगारे, पळस फुलले आहेत, रानिमेलीच्या फुलोऱ्याने सारे रान धुांद 
झाले आहे. महाराष्राच्या सह्याद्रीिे राकट स्वरूप त्यात स्पष्ट केले आहे. डोंगरपहाडाांतील वभल्ल आहेत. 
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खेड्ात ववहरणाऱ्या लक्ष्मीिे सौभाग्य आहे. देवालाही दुलथभ असे जीवन त्यात सामावलेले आहे. जे भेटते ते 
खास महाराष्रीय आहे. अस्सल ग्रामीण आहे. सूक्ष्म वणथनशलैीने त्याला ग्रामीण र्ाटािा उठाव वदला आहे. 
पण असे काही भारतीयाांच्या प्रकाशवित्रणात सहज आढळत नाही. ही वाण प्रकाशवित्रकाराांनी उणी केली 
पावहजे. भारतीयाांच्या मनािी ओढाताण, वनसगाच्या कुशीत ध्यान ठेवनू वटपलेले वनसगाच्या अांतरांगातील 
हेलकाव,े झाडे, फुले व पाखरे ह्याांिे जीवन, वनरवनराळ्या पशूांिे व्यापार, पजथन्यराजािे सृष्टीवर पवरणाम, 
राकट पानाफुलाांमधील मुक्तपणे वाहणाऱ्या रसवावहन्याइत्यादी प्रकाशवित्रणातून वदसत नाहीत. ते 
व्हावयास पावहजे आहे. प्रकाशवित्रणके्षत्रात असे खरेखुरे भारतीय शलैीिे कलाकार आज नाहीत असे नाही, 
आहेतही. पण अशा वववशष्ट भारतीय शलैीिे ववधाते घरोघर वनमाण झाले पावहजेत, अशी उत्कट इच्छा 
कोणीही करील. पण देशभर रानोमाळ चहडले, तरि हे शक्य होईल. सह्याद्रीच्या काळ्या पहाडाांतून बाहेर 
पडलेली कृष्णेिी तलवार तुमच्या डोळ्याांपुढे िमकेल. 
 
मोरतयाच्या गजऱ्याची आिास 
अधभच्छटाचं्या कोवरळकेचा भाितीय मळा 
 
माझ्या ह्या वरील ववधानाला अपवाद असणारि. अपवादात्मक अशा खास भारतीय कलाकृतींिा, की ज्या 
सरळ शुद्ध प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतूनि जन्मल्या आहेत, ववशुद्ध वित्रणशलैी हाि ज्याांिा उदात्त भाग आहे, 
ज्याांत प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील अवघे अव्वल गुण उत्कषाने वावरत आहेत, ज्या कलाकृती मनाने व शरीराने 
पराकाष्ठचे्या भारतीय आहेत, ज्याांत कलावस्तूच्या वनवडीतून आवण तीवर कलाकारने केलेल्या सांस्करणातून 
आववष्कृत झालेली कलाकारािी सांवदेनशीलता सांपूणथतया भारतीय आहे, ज्याांिा आववष्कार व्यस्क्तगत आहे, 
ज्यात वित्रकाराांच्या अनुकारािा भाग कणभरदेखील शोधून सापडणार नाही आवण तरीही ज्या वततक्याि 
सुांदर आहेत, अशा छायाप्रकाशाांनी ताल बोलका करणाऱ्या, सुवणथवनधीत भर टाकणाऱ्या व आत्मकें वद्रत 
सांस्कार लाभालेल्या कलाकृतींिा परामशथ र्ोडा बारकाव्यात जाऊन घेतो. 
 
अधभकबबी सूयास्त, श्रावणातील उनहाचे लाघव 
अधभच्छटाचं्या पानमळ्यातील – 
 
‘अ बाइट इन द सन’, ‘डॉन’, ‘राउांड ॲण्ड अबाउटट, ‘जनीज एण्ड’, ‘वडफरन्झ ऑफ ओवपवनयन’, ‘गॉवसप 
माँगसथ’, ‘अ स्रीट कॉनथर’, ‘कीचपग वॉमथ’ ह्या प्रकाशवित्राांिा गवहरा गजरा एकाि झाडाच्या मोवतयाच्या 
फुलाांिा. तो एकाि शलैीत गुांफलेला असून सांपूणथ भारतीय आहे, व कलाकाराच्या अस्स्मतेच्या सुगांधाने 
भारावलेला आहे. अव्वल दज्यािी प्रवतभादेखील अनुकरणाला बळी पडते. ए. एच्. ब्लेक ह्याच्या 
कलाकृतींनी आवण सांवधप्रकाशातील सूयाच्या लवडवाळ वकरणाांनी हा कलाकार आकृष्ट झालेला वदसतो, 
आवण म्हणनूि त्याच्या नावाजलेल्या कलाकृती लाांब-लाांब सावल्याांनी मवहरपलेल्या असतात. 
कलाकृतींमधून सांवदेना प्रकावशत झालेली असते व अवकाश भावनाांनी सजीव झालेला असतो. 
छायाप्रकाशातील मधुर गानलहरी त्याला नादावतात. सूयाच्या कोवळ्या प्रकाशात श्रीमांती र्ाटाच्या नाजूक 
तपवशलाांच्या बाके सरांजामासह उमलेल्या अधथच्छटा वजतक्या मुलायम असतात, वततक्याि छायेतील 
अधथच्छटाही नाजूक व मुलायम असतात. आवण ह्या कलाकाराला मनोमय जाणीव वदसते की, गुजरीच्या 
समयाला ऊन आडव े झाल्यानांतर र्ोड्ा घवटकाांच्या अवधीत माध्यमाच्या कवते येणारी नायमय दृश्ये 
वास्तवपूणथतेने विवत्रत करण्यािा प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा मूळ धमथि आहे. कलाकाराने ह्यािा पूणथ फायदा 
उठववला आहे, कलाकृतीिे तासकाम घटू वदले नाही. 
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कलावस्तूवर योग्य वदशनेे प्रकाश पडला, तर कलावस्तूमधील वणथच्छटा अलग-ववलग करून दाखववण्यािा 
व र्ोडक्या अवकाशात सम पातळीवर सखोलता वनमाण करण्यािा प्रकाशािा धमथ कारणी लागतो, ह्यािी 
कदर हा कलाकार सतत कवरताना वदसतो. असे साांगतात की, रावगणीच्या सप्तसुराांत मेळ घातला, की 
कसदार सौंदयथ वनमाण होते. प्रकाशवित्रात ववववध अधथच्छटाांिा मेळ घालून कलाकार वनरोगी व वनदोष, 
गोंडस व मोहरेदार कलाकृती वनमाण कवरतो. वगेवगेळी मूल्ये धारण करणाऱ्या प्रकाशच्छटा आवण 
छायाप्रकाशािे लहानमोठ्या आकाराांिे ववववध गुच्छ ह्या सवांच्या समतोल रिनेतून हा रवसक कलावांत 
सांघवटत व देखणा प्रबांध मोठ्या कुशलतेने आपल्यापढेु सहजपणे उभा कवरतो. त्याच्या कलाकृतींमधून 
तांत्रािा प्रकृवतभेद आढळेलही, नाही असे नाही. पण तो प्रकृवतभेद ज्या अनुभतूीमधून कलाकृती जन्म घेते, 
तीतूनि वसद्ध झालेला असेल. आवण कलाकार जर अनुभतूीशी प्रामावणक असेल, तरि अवभजात कलाकृती 
सांभवतात. 
 
छायाप्रकाशाच्या अधथच्छटाांतून मनोहर लवलत वनबांध वलहणारा हा श्रेष्ठ मालाकार आपल्या कलाकृतीमधून 
अशी काही सहजता वनमाण कवरतो, अशी काही व्यस्क्तगत गुणाांिी माधुरी व ताांवत्रक गुणाांिी विल्लर वमसळून 
देतो की, िाल् थस् लॅम्, गार्मडनर, जी. के. िेस्टरटन व आपल्या कडील लघुवनबांधकार अप्पासाहेब फडके 
ह्याांिी याद यावी. 
 
नरगनच्या कलाकृती म्हणजे 
जुई-गजऱ्याचे चुडे – 
 
स्वतःच्या घरािी वा दुकानािी ‘देहली’ ओलाांडून ह्या प्रकाशवित्रकाराला सौंदयाच्या शोधात फारसे दूर 
जाऊन वणवण वफराव ेलागले नाही. त्याच्या कलात्मक दृवष्टके्षत्रात एखादे दृश्य आले, की त्याच्या मनातील 
प्रसन्नता त्या दृश्यािा कायापालट करी, दृश्यािा नूर पार पालटून टाकी. मला वाटते, ह्या कलाकाराला 
आयुष्यात कधी कुरूपता वा ववकृती वदसलीि नसावी. म्हणूनि अगदी साध्याही आशयातून त्याने नववनर्ममती 
केली आहे. त्याच्या कलाकृती पाहून रवसक पे्रक्षक आपल्या मनाला वविारील की, सांवधप्रकाशातील ही 
कमनीय लालसता, कदावित सांवधकाळातील काहीशी रांगहीनता व छायाप्रकाशातील ववरोधािा अभाव ही 
सवथ प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेला मोवहत करीत असतील का? – का अशा ‘प्रकृवत-सुांदर’ कलाकृतीला ‘जातीच्या 
सुांदराला काहीही शोभते’ हे कवी कावलदासािे विन खरे? 
 
– रकसलयगुणी वणभच्छटाचंी तोलदािी 
 
ह्यािे उत्तर त्याच्या कलाकृतींति सापडेल. पण तांत्रज्ञ कलावांत साांगेल की, अधथच्छटाांिे मुद्रण यर्ास्स्र्त 
झाले, की कलावस्तूिा रांगही सूवित होतो. काजळीच्या वशखरािा काळा, इांद्रमण्याच्या काांतीिा वनळा, 
गोकणीच्या फुलािा जाांभळा हे िटसारे रांग वणथच्छटाांिे रूप घेऊन आपापल्या तोलदारीत कलाकृतीिी शोभा 
वाढववतात. प्रकाशािी वदशा योग्य साधली, की कलावस्तूच्या ववणाईिी खुलावट होते आवण अधथच्छटाांनी 
सूवित केलेला रांग खुलल्यासारखा वाटतो. त्याांिी ‘वॉर्ममग अप’ ही कलाकृती पावहलीत तर तुम्हाांलाही र्ांडी 
वाजेल. कलाकृतींमधील अवयवाांिा बाांधाही गजऱ्याप्रमाणेि अरुवार आहे. अगदी अनाहूतपणे का होईना, 
त्याच्या कलाकृतींमधून हालिाल सूवित होते. कलाकृतींमधील लाांबलाांब सावल्या लवकरि आपले 
पसरलेले हातपाय आखडून घेतील, असे वाटते. वित्रातील प्रकाशही िढता-वाढता होईल, असा भास होतो. 
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त्याच्या कलाकृतींमधून वाऱ्यािे बेताल वागणे नसले, तरी मेघाांच्या राजहांसाांिे डौलदार िालणे, सांध्येिी 
सुवणथरांगी शोभा, – सारे शाकुां तल त्यात आहे. कावलदासािी लयदार शलैी आहे. आवण लय हा कलाकारािा 
सहजधमथ असला, तर मला वाटते, तांत्रािा ताळेबांद सहज जमतो. 
कलाकारािे व्यस्क्तवैवशष्य ध्यानी येण्याकवरता त्याांच्या कलाकृतींकडे तुमिी नजर कुशाग्र करून पहा. 
तुमच्या नजरेला सवथ इांवद्रयाांिी सांवदेनशक्ती प्राप्त होऊन त्याच्या कलाकृतींभर अधथच्छटाांच्या मृदू पायघड्ा 
पसरल्यािा भास होईल, सारा पवरसर सुवावसक पाण्याने चशपून टाकल्यासारखा भासेल, आकाशातील 
मेघाांिी ललकारणी व रवसकतेिी सनई ऐकू येईल. येरे् मांत्रपुष्पातील सवथ आशीवाद फळाला आले आहेत. 
हा सद्जगृहस्र् प्रकाशवित्रणािी सावहत्यसामग्री ववकण्यािा व्यवसाय करीत असे, तरी जात्या मनािा 
कलाकार होता. आवण त्याच्या दुकानात येणाऱ्या सवांना आकषथण होते ते त्याच्या रवसक व कलासक्त मनािे, 
प्रकाशवित्रणसावहत्यािे नव्हे. अवखल जगाला आपल्या कलाकृतींनी मोह घालणाऱ्या ह्या कलाकारािे नाव 
होते – नवगनदास जगमोहनदास नालावाला. जन्म १९०२, मृत्यू १९६८. 
 
फोफावलेल्या वाऱ्याचा वळणदाि लपेटा 
 
शांकर कोपरकर ह्याांिी ही भारतीय घाटािी कलाकृती घोघावणाऱ्या भराट वाऱ्याप्रमाणेि सवथ देशाांतून मोकाट 
वफरली. वतने उांि आवाज उठववला व मानविन्हे गोळा केली. ह्यात वास्तवतेिी उसनवारी असली, तरी 
कलाकाराने कल्पकतेिा आववष्कार तन्मयतेने केला आहे. कलाप्रदशथनाांतील पाश्चात्त्य कलाकृतींच्या 
सांपकािे सावट तीवर असले, तरी तीत आववष्कारािी धगधग आहे. कलाकृतीत वनभळे वस्तुस्स्र्ती आहे. 
ठाशीव ग्रीक वशल्पाकृतीिी आठवण करून देणारी ही कृष्णवणािी व लां गोटीपयिंत वस्त्र खालावलेली 
मानवाकृती आवण हे ‘अांबरगत’ पण अरवसक खेडवळ वाऱ्याने कलाकृतीत शुभ्रवस्त्राला वदलेले बाकदार सुांदर 
वळण. असे म्हणतात की, गोंधळािी रांगत वाऱ्यावर फरफरणाऱ्या पोताबरोबर वाढते. अगदी तशीि, तशीि 
रांगत येरे् वाढली आहे. हा सनई वाजववणारा मारुतराणा म्हणावा, का चशग फुकणारा मारुतराणा? 
 
कलाकािाची सुगिाई 
 
प्राांजल स्वरूपाच्या अशा क्षणवित्राांमधून वनवश्चत केलेल्या क्षणािी नजर धरून कलाकाराला त्यावर ‘िढे 
घोवडयावनशी’ वार करावा लागतो. नवशबािा ‘वारा’ अनुकूल वाहत असला, म्हणजेि अशी वाऱ्याच्या 
लपेयािी वनवश्चती कलाकृतीत कवरता येते. दैवाने खैर केली, तांत्रज्ञानािी तांगी नसली, म्हणजे आववष्कार 
पवरपूणथ होतो. मुळात रूपसुांदर नसलेल्या कलाववषयाला आलांकावरक मोहक आकार देण्यात कलाकाराला 
पडलेले कष्ट त्यात लक्ष्यात भरण्याइतपत आढळले, तरी त्यात वत्रवमतीिा आभास वनमाण करण्यािा अट्टहास 
सुतराम नाही. अवघे कौशल्य वित्ररिनेत खिी पडून तेरे्ि एकवटले आहे. कलाकार वित्रववषयाशी तृप्तीने 
समरस झाल्यामुळे जणू काय वाऱ्यािी नशाि कलाकारावर िढली, आवण त्यामुळे कलाकृतीवर ताांवत्रक 
साजशृांगार िढववण्यािी गरज त्याला भासली नाही. अधथच्छटाांिे यर्ास्स्र्त मुद्रण करण्यािी ह्या 
कलामाध्यमािी मौवलक महती कलाकाराने दृष्टीआड केलेली नाही. मानवी आकृतीच्या पार्मर्व देहािी 
घडण, धूत वस्त्राच्या वाणािा सलग पोत व वस्त्रािी पारदशथकता छायाप्रकाशाच्या उभ्या-आडव्या सूक्ष्म व 
तलम धाग्या-दोऱ्याांनी गोिर झाली आहे. ववरोधी वणाच्या अधथच्छटाांिे मुद्रण यर्ास्स्र्त केले असून त्यावर 
तपवशलाच्या कलाकुसरीिे लेणे सारख्याि कौशल्याने िढववले आहे. तजेलदार शुभ्रच्छटाांिी मोवहनी व 
त्याांतील बारीक तपवशलािी शान काही और असून ‘सभासदाच्या बखरी’तील बारकाव्याांिी याद करून 
देणारी आहे. ववशुद्ध तांत्रािा वापर करण्यात कलाकार येरे् गढून गेलेला वदसतो. साधेपणातले सवथ काही 
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अतीव सुांदर, आकषथक आहे. वातावरण स्वच्छ कोरडे आहे. वाऱ्याबरोबरि आपण कलाकृतीत खेिले जाऊन 
तीत वफरत राहतो. कलाकृती सत्य आहे, आशयपूणथ आहे व सवथस्वी वजवांत आहे. ह्या कलावांतािी सुगराई 
‘कसे साांगाव’े ह्यात आहे. ‘मूळ मजकूर’ कोठेि जातो. अशा वशकां दर कलाकाराला त्याच्या पदराला धरून 
वविारा की, ‘तुझे कलातत्त्वज्ञान साांग’. तो क्षणभर बाविळल्यासारखा होईल. त्याला उत्तर देता येणार नाही, 
आवण उत्तर देण्याच्या प्रयत्नात त्या कलाकारािे वाग्जाल लटके पडेल. कारण कलाकाराच्या 
प्रकृवतधमानुसार आवण मनाच्या आवगेासरशी ह्या अस्सल कलाकृती जन्म घेतात. कोणत्याही काळात 
त्याांतील माधुरी वा गोडी कमी होत नाही. अखांड राहते. 
 
प्रकाशरचत्रणाचे सुभ्यात रचत्रीवाचे वारूळ फुटले. 
 
भारतीय प्रकाशवित्रकाराांिी प्रवृत्ती सरळ वित्रण करण्याकडे वदसली, तरी कलाकृतीमधील ववषय 
माांडण्यािी पद्धती पारांपवरकि वाटते. मात्र वित्रववषय आवण तांत्र ह्याांिा सांवाद साधण्याकडे त्याांिी प्रवृत्ती 
बळलेली वदसते. वित्रववषय आकषथक वदसण्याकवरता अवश्य असणारा दृवष्टकोण, वित्रमयादेत योग्य 
वठकाणी एखादी मानवाकृती, ढगाांच्या लयबद्ध आकाराांतील ववववध सौंदयथ, वबलोरी डोळ्याच्या लगत 
असलेल्या कलावस्तूच्या आकारात वनमाण होणारा आगांतुक मोठेपणा व कलाकृतींत अपेवक्षत असलेली 
भाववृत्ती व्यक्त करणारी प्रकाशयोजना ह्या सवथ गोष्टी एकाि वळेी एका क्षणाच्या अवधीत वमळणे सहसा शक्य 
नसते. ह्यातूनि अनेक व्यस्तप्रवतमाांमधील वनवडक भाग ववस्तावरकेच्या मदतीने एकत्र करून एक अखांड 
प्रकाशवित्र वनमाण करणारा प्रकाशवित्रकाराांिा सांप्रदाय नव्याने सुरू झाला. 
 
पुण्यािे एन. रस्तुमजी व ए. एन. राव ह्या दोन प्रकाशवित्रकाराांनी रायलेण्डर आवण रॉवबन्सन ह्याांिे तांत्र 
वापरून कृवत्रमािा सुभा प्रकाशवित्रणके्षत्रात सामील केला. त्याांिी अनुक्रमे ‘होमवडथ बाऊां ड’ व ‘उषास्वप्न’ 
ही दोन प्रकाशविते्र म्हणजे वित्रकाराांिा उसना वकनखापी सरांजाम िढवनू नटववलेल्या दोन कलाकृती. 
रासायवनक वक्रया, रांगसावहत्य आवण शल्यववशारदाप्रमाणे तीक्ष्ण िाकू ह्याांिा कौशल्याने भरपूर वापर करून 
ह्या कलाकाराांनी वाांवछत पवरणाम कलाकृतीत घडवनू आवणला आहे. त्यामुळे वित्रीव गुणाांिी ह्या कलाकृतीत 
रेलिेल झाली आहे, हे मान्य केले, तरी कलाकृती प्रकाशवित्रणमाध्यमातून घेतल्याप्रमाणे वाटत नाहीत, 
प्रकृवतसुभग तर त्या नाहीति नाहीत. पण मग काही र्ोडी कारावगरी कलाकुसर कलेला मांजूर आहे, की 
नाही? 
 
नवरवचािाचंी प्रसूती 
श्रेष्ठति शततींचे प्रस्फुरित सामर्थयभ 
 
पण ह्याला कारण एकि होते : कलात्मक प्रकाशवित्रण कोणते, ह्याबद्दल भारतीय कलाकाराांच्या मनातील 
गोंधळ चकवा कलेच्या अांवतम ध्येयाववषयी त्याांच्या मनात उत्पन्न झालेला सांभ्रम. प्रकाशवित्रणकलेिे नव्याने 
मूल्यमापन करण्यािा समय नजीक आला होता. खरेखुरे कलात्मक वित्र कोणते, हे साांगणारा कोणी महान 
द्रष्टा व नवसूत्राांिा उच्चार वहवररीने करणारा कलाकार पावहजे होता. “जुन्यािा लोभ टाका. बदु्धीत नव ेआग्रह 
वशरू द्या, व आपल्या नव्या माध्यमाकडे नव्या काळाच्या दृष्टीने पहा,” असे झडझडून साांगणारा एक 
लोकवहतवादी जन्मास आला. त्यािे नाव ऑरी कार्मतए िेस्साँ! हे कायथ त्याने रोखठोक केले. जुने तांत्र आवण 
त्यातील कायदे ह्याांना पायबांद लाववले. भारतीय कलाकाराांना रें ि प्रकाशवित्रकार िेस्साँकडून नवी दृष्टी 
वमळाली. जुन्याांना आपले भाांडवल बुडाल्यािे अतीव दुःख झाले. 
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प्रकाशरचत्रणात दोन सौंदयांची साखिभेट 
 
प्रकाशवित्रातील कलासौंदयथ आवण नववनर्ममतीिे वैभव ही दोन सौंदयथ आता एकजीव झाली आहेत. 
नववनर्ममती करणाऱ्या प्रकाशवित्रकाराांिी आकाांक्षा वास्तवतेला वबलगून वास्तवातील वस्तुतत्त्वािा शोध 
घेऊन त्यातील सनातन, शा्त आवण वनरामय सौंदयथ शोधण्यात ती दांग झाली आहे. हे सौंदयथ हाताशी आले, 
की कलाकार त्यावर आपल्या व्यस्क्तत्वािा साज िढवनू ते कलाकृतीत दाखल कवरतो. म्हणजेि 
नववनर्ममवतकार आपल्या कलाकृतीच्या नव्या वव्ात अवखल मानवाच्या सुखदुःखाांला स्पशथ करू लागला 
आहे. कलाकाराने कलाकृतीत उभावरलेले मानव्यािे उांि वनकेतन हेि कलाकृतींिे सौभाग्य. कलाकृतीला 
िारुता येते, ती मानवतेच्या स्पशाने. आवण हे सत्य अनांतकाळ अबावधत राहील. 
 
प्रकाशरचत्रणमाध्यमाचे आजचे प्ररतष्ठान 
 
कमळाभोवती हांसमालाांिी मेखला पडावी, तद्वत शून्याकार अवकाशात झेपावणाऱ्या क्रीडापटूच्या 
वत्रशांकूसारख्या अधाांतरी लोंबकळणाऱ्या शरीराने आपल्या भोवती भर वनळाईत काढलेले सुांदर कळाशीदार 
आकार; वाऱ्याच्या घोडदळामुळे अर्वा प्रलयकाळिा िांडावनल वाहू लागल्यामुळे ओणव े होऊन धनुवात 
िढलेल्या व भईुला नाक घासणाऱ्या झाडाांनी व त्याांच्या झुलणाऱ्या, लोळणाऱ्या व वडे्ावाकड्ा अस्ताव्यस्त 
पसरलेल्या सावल्याांनी, अनुक्रमे आकाशात व जवमनीवर वनमाण केलेले छायाांिे भयानक आकार; अर्वा रौं 
रौं रौं आवाज काढणाऱ्या काळ्या वठपक्याांच्या िार–सहा–आठ वाव तुळीने वनमाण केलेले जवमनीिे 
कगणीदार आकार; –अशा नजीकच्या काळात अनाहूतपणे, दैववशात, योगायोगाने रेखाटल्या जाणाऱ्या व 
वबजलीच्या गतीिी आवक-जावक असलेल्या मनोहारी रिनाांिी–उपजत प्रवृत्तीनुसार, अांतज्ञानाने प्रत्यक्षा 
करून कलाकाराला, साांग-सायुध अशा प्रकाशवित्रणमाध्यमातून, गुांफण करून त्याांना अमरत्व प्राप्त करून 
देणे सहजी शक्य झाले आहे. अशा अनमोल घडींच्या वित्रणातून अवविती सांभवते व त्या कलाकृती ‘भावािी 
सांपत्ती व रसािी उन्नती’ घेऊनि अवभनवतात. िमत्कार पहा! प्रवतभाशाली कलाकार आता अांतमुथख झाला 
असून सृष्टीने त्याला वदलेल्या बहुरांगी आवण सखोल मनाच्या सामथ्यािा तो वापर करीत आहे. आपल्या 
मनािी सारी लहान-मोठी दालने आवण त्याांतील वस्तू तो नीट न्याहळून पाहत आहे. मनश्चक्षलूा वदसणाऱ्या 
सुांदर प्रवतमा सूयथवकरणाांच्या मदतीने तो कलाकृतीत रेखाटीत आहे. तांत्र आवण मानवता ह्या गोष्टी एकमेकींना 
पूरक आहेत. तांत्रज्ञानाला भावनेिे अवधष्ठान वमळाले आहे. दोन्ही सामथ्ये कलाकृतीत एक झाली आहेत. 
सृष्टीने कलाकाराला अपथण केलेले स्वतांत्र बुद्धीिे स्फुरण तीत प्रतीत होऊन हा आक्रम कलाकृतीत त्वरेने 
होत असल्यािे जाणवले. 
 
आपल्या देशातील प्रकाशवित्रणसांस्र्ा रानोमाळ ववखुरल्या आहेत. त्याांिी एक मध्यवती सांस्र्ा झाली पावहजे. 
त्यामुळेि प्रकाशवित्रणाच्या आववष्कारात एकसूत्रीपणा येईल. इांग्लां डमध्ये ‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ 
आहे. अमेवरकेत ‘फोटोगॅ्रवफक सोसायटी ऑफ अमेवरका’ आहे. युरोपमध्ये ‘फेदरेशन लातथ फोटोगॅ्रवफक’ 
आहे. तशी आांतरभारतीय मध्यवती वशक्षणसांस्र्ा भारतात नाही, ती भारतात आवश्यक आहे. 
 
भारतात प्रकाशवित्रणािी साधनसामग्री वनमाण होऊ लागली, म्हणजे प्रकाशवित्रकाराांच्या मनातील 
नववनर्ममतीच्या हव्यासाला मदत होईल. ह्या कलेिा हव्यास व्यसनासारखा जडला, म्हणजे सहस्र 
प्रकाशवित्रकाराांिे कॅमेरे एकसारखे खळ न पडता खट-खट करीत राहतील. प्रकाशवित्राांिी सांतत धार िालू 
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राहून एकापेक्षा एक असे कतृथत्ववान कलाकार वनमाण होतील. प्रकाशवित्रकाराांनी देशािे वबरीद दांडाला 
बाांधून, कां बरा कसून उठले पावहजे. महाराष्रात एक वळे अशी होती की, गवरबापासून श्रीमांतापयिंत घरोघर 
उमदी घोडी बाळगण्यािा सवांनाि बहुतेक शौक असे. दारात घोडे नाही असे घर, आवण ज्याला घोड्ावर 
बसता येत नाही असा मनुष्य, घरात सापडणार नाही, अशी एक वळे स्स्र्ती होती. नजीकच्या काळात अशी 
वळे येऊन ठेपेल की, ह्या इस्ब्लस माध्यमाववना घर वमळणार नाही, आवण त्यावर स्वार होता येत नाही, अशी 
लहान मुलेही घरात वमळणार नाहीत! 
 
भािताच्या भूमीवि एक इरतहास घडला! 
 
महाभारत घडले! आपल्या कलाकाराांच्या प्रवतभासामथ्याववषयी आपला वव्ास अमयाद आहे. हे सामथ्यथ 
हव ेतेवढे वाढेल, हा वव्ास बाळवगला जात आहे. वित्रपटमहषी दादासाहेब फाळके ह्याांच्या ‘हवरश्चांद्र’ ह्या 
पवहल्या भारतीय मूकवित्रपटािा खूप बोलबाला झाला. लां डन येर्ील ‘बायोस्कोप’ वित्रपट-साप्तावहकाच्या 
कलासमीक्षकाला तर ही कलाकृती आश्चयथ करण्याइतकी उत्कृष्ट वाटली, असे जून १९१४-च्या अांकात 
वलवहले आहे. बराि काळ ह्या वाल्मीकीच्या आश्रमातील हा झणत्कार गुप्त रावहला होता. पण आज तसाि 
झणत्कार सवाईने ऐकू येत आहे. ज्या भमूीला अद्याप नाांगरािा स्पशथ झाला नव्हता, अशा गावठाण भमूीत 
सत्यवजत राय ह्याांनी सोन्यािा नाांगर घालून बी पेरले, त्याला आता िाांगले सोनेरी धुमारे फुटले आहेत. त्यािा 
वलुे आता ‘गगनावरी’ गेला आहे. 
 
झणत्कािला नवा तािणा 
 
वित्रपटसौंदयात लाखमोलािी भर पडली. ‘परे्र पाांिाली’, ‘अपरावजत’, ‘अपूर सांसार’ ह्या तीन वित्रपटाांनी 
वत्रखांड कीती वमळववली. भारत शासनाच्या वित्रपटववभागाने वनमाण केलेल्या काांगडा वित्रकाराांच्या 
कलाकृतींवर आधावरत ‘राधा–कृष्ण’ ह्या वित्रपटाने तर भारतािी कीती अष्टवदशाांना पोहोिती केली आहे. 
‘फॅवमली ऑफ मनॅ’ ह्या कलाप्रदशथनात भारतातून एकया सत्यवजत राय ह्याांिी प्रकाशविते्र प्रवसद्ध झाली, 
आवण वास्तववादी कलाकृती वकती सामथ्यथवान असतात, हे सवांना कळून िुकले. ‘फेवमली ऑफ मनॅ’ ह्या 
प्रदशथनाने सारी दुवनया दोन हाताांनी गदगदा हलवनू सोडली होती. त्यातूनि स्फूती घेऊन जे. एन. उनवाला 
आवण डॉ. आर. जे. विनवाला ह्या उभयताांनी ‘इमेवजस ऑफ इांवडया –१९६०’ ह्या प्रदशथनाकवरता प्रिांड 
अस्मानवगरी उभी केली. १,३५,००० प्रकाशवित्राांतून २४६ वित्राांिी वनवड केली. १०५ भारतीय 
प्रकाशवित्रकाराांनी ह्यात भाग घेतला. प्रदशथनातील प्रकाशवित्राांच्या रूपाने भारतािे आजिे व कालिे वैभव 
बोलके झाले. सारे नभोववतान नादावनू गेले. मानवता जागी झाली. ‘खऱ्या नववनर्ममतीिा शुभारांभ झाला,’ 
असे उद्जगार ‘लाइफ’िा माजी प्रकाशवित्रकार यूनवमकी ह्याने उत्स्फूतथपणे कावढले. प्रकाशवित्रणातील 
‘कोरीव लेणी’ असाि ह्या कलाकृतींिा यर्ोवित गौरव केला जातो. 
 
रश्रयेचें िाऊळ उघडों 
 
वित्रकाराांच्या काठीिा घोडा करून वाटिाल करणारा प्रकाशवित्रकार स्वतांत्रपणे नववनर्ममतीच्या मागावर 
घोडदौड करू लागला. भारतीय प्रकाशवित्रकाराांिी प्रवतमा डागळलेली आहे, हा टीकाकाराांिा कलांक साफ 
वनपटून धुऊन वनघाला. 
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‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’िा माजी अध्यक्ष वलवहतो, “एखाद्यास भारताच्या साांस्कृवतक सांपत्तीिी 
र्ोडीशी ओळख करून घ्यावयािी असेल, तर त्याने ह्या प्रदशथनापासूनि सुरुवात केली पावहजे.” “इमेवजस 
ऑफ इांवडया’ ह्या प्रदशथनातील कलाकृतींमधून प्रकाशवित्रकाराांिी मानवसक अस्वस्र्ता आवण त्याांिी प्रवतमा 
प्रदवशत झाली आहे. ह्या प्रदशथनातील ए. एल्. सय्यद ह्याांिे ‘ऑक्झन’ आवण सुनील जान्हा ह्याांिे ‘मावरआ 
डान्स्थ’ ह्या कलाकृती म्हणजे भारतीयाांनी प्रकाशवित्रणकलेच्या माहेरघरी उभारलेला पेशव्याांिा 
जरीपटकाि होय. 
 
आपण िालू काळाच्या फार जवळ आलो. वतथमानकाळािी टकटक ऐकू येऊ लागली. अवतवनरुां द असा हा 
वतथमानकाळ लवकरि भतूकाळात जमा होईल, त्या वळेी ह्याववषयी बोलणे बरे. आपण ऐवतहावसकदृष्या 
पूवथघवटताांिा मागोवा घेऊ लागलो, की आपल्या अगदी नजीकच्या प्राांतावर धूसरतेिे सावट पसरल्यासारखे 
वाटते. भाववववशता, हेवदेाव,े फालतू तपवशलािा गोंधळ आवण मतभेदाांिा बखेडा ह्याांमुळे आपल्या दृष्टीला 
अग्रभमूी अस्पष्ट वदसली, तरी पा्थभमूी अगदी स्वच्छ व वनतळ वदसते. आपण पुढे गेलो, म्हणजे मागील 
गोष्टींिा अन्वय नीट वतऱ्हाईतपणे लाववता येतो. भारतीय प्रकाशवित्रकाराांिे यशोदुांदुभी असेि गजथत 
राहतील. प्रकाशवित्रणकला ही स्वतांत्र कला आहे. कलेच्या के्षत्रात वतला अढळपद प्राप्त झाले आहे. आवण 
अांतःकरणाच्या ठायी अशी आशा आहे की, येरू्न पढुती भारतीय प्रकाशवित्रणकलेच्या कुरुके्षत्रात प्रवाळािी 
सुपीक भमूी अशीि ववलसेल. मोत्याांिी वपके ववपलु येतील. सुवणािी झाडे सरारत आकाशात झेपावनू 
रत्नामाणकाांच्या फलभाराने जवमनीवर आोणवतील आवण तेणेकरून प्रकाशवित्रणकलेिा कीर्मतववस्तार 
असाि अमयाद पसरेल. अन वहमालयािे उांिपण वतला लाभेल. 
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१८. एक सुिस कहाणी 
 

प्रकाशरचत्रणातील ऐवतहावसक प्रगती ही कमीअवधक प्रमाणात त्या-त्या काळातील याांवत्रक प्रगतीवर 
अवलां बून असलेली वदसली, तरी प्रकाशवित्रणातील कलेिा क्रमववकास मात्र इतर आरेख्यक कला – 
ववशषेतः वित्रकला– ह्याांच्या सांदभात झालेले सांशोधन व प्रयोग ह्याांतून वनमाण झालेल्या परांपरेला झटून-
झळांबून रावहलेला वदसतो. मात्र हा प्रकाशवित्रणातील कलात्मक प्रगतीिा झोत व प्रवाह आरांभी फार 
मयावदत होता, दूरगामी नव्हता. कलात्मक प्रगती, म्हातारा पाऊस काठी टेकीत यावा, तशी पुढे तीळ-तीळ 
सरकत होती. मात्र याांवत्रक शोधाांिी धाव मनाच्या वगेाने धावत होती. कलात्मक प्रगतीने वगे केला नाही. 
कलाकाराांिी तृप्ती भकेुलीि रावहली. 
 
वित्रपटकलेतील पवहले प्रयोग जसे नायकलेच्या शास्त्राशी वनगवडत असलेले वदसतात, त्यािप्रमाणे प्रारांभी 
प्रकाशवित्रणकलेने वित्रकलाशास्त्रािी जवळीक केली, व वित्रकलाशास्त्राला भाग्यशावलत्वािा ठेवा मावनले. 
प्रकाशवित्रकार व वित्रकलाशास्त्र ह्याांिा सांभतृ स्नेह जमला. आवण म्हणूनि प्रकाशवित्रणािी कहाणी 
कादांबरीइतकीि मनोवधेक आहे; वहिकॉकच्या वित्रपटाांइतकीि रहस्यमय आहे; िमत्कावरकही आहे, आवण 
सुरसदेखील झाली आहे. 
 
मंतिलेले सोनेिी विभ – शके १७६१ : सन १८३९ 
 
हे वषथ प्रकाशवित्रणकलेच्या दृष्टीने सोनेरी अक्षराांनी वलहून ठेवण्यासारखे आहे. ह्या वषात रेडवरक गबेर 
(१७९७–१८७२), जे. बी. रीड (१८०१–१८७०), सर जॉन हशथल (१७९२–१८७१) आवण इप्पोवलत बाया 
(१८०१–१८८६) ह्या शास्त्रज्ञाांनी कागदावर सूयथ-प्रवतमा उठववणे, त्या कायम स्वरूपात ठेवणे, पाांढऱ्या 
कातड्ावर प्रकाशप्रवतमा उठववणे, कागदावर वास्तव प्रवतमा घेणे इत्यादी महत्त्वािे प्रयोग करून त्याांववषयी 
आपले वविार वलहून ठेववले. 
 
सोनेिी दीप्तीची रुपेिी पाने 
 
रदनाकं ७ जानेवािी १८३९ – दोगेर प्रकाशवित्रणपद्धतीिा जन्मवदन. 
 
रदनाकं २५ जानेवािी १८३९ – एम्. फॅरडे ह्याने फॉक्स टालबटने घेतलेल्या प्रकाशवित्राांच्या प्रवतमा, 
लां डनमधील रॉयल इस्न्स्टयूटमध्ये प्रदर्मशत केल्या. ह्याि मवहन्यात ज्योवतर्मवद सर जॉन हशले ह्याने 
ववडलाांच्या वधेशाळेतील भल्यामोठ्या दुर्मबणीिे प्रकाशवित्र घेतले होते. पण ती प्रवतमा कागदावर घेतली 
होती, कािेवर नव्हती. काबोनेट ऑफ वसल्व्हरने सांस्कावरत केलेल्या कागदावर प्रकाशप्रवतमा घेऊन ती 
त्याने हायपोसल्फाइटच्या वक्रयेने अजर केली. 
 
रदनाकं ३१ जानेवािी १८३९ – फॉक्स टालबट ह्याने लांडन येर्ील ‘रॉयल सोसायटी’पुढे आपली ‘कॅलो’ 
प्रकाशवित्रणपद्धतीतील बावरकी तपवशलासह साांवगतली. 
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रदनाकं १४ माचभ १८३९ – सर जॉन हशले ह्याने लां डन येर्ील ‘रॉयल सोसायटी’मध्ये ‘कलात्मक 
प्रकाशवित्रण’ ह्या ववषयावर एक वनबांध वािला. ह्या वनबांधासोबत प्रकाशसांवदेी कागदावर छापलेल्या वीस 
कलाकृतीही त्याने जोडल्या होत्या. 
 
रदनाकं १९ ऑगस्ट १८३९ – रें ि शासनाने जाहीर केलेला दोगेर प्रकाशवित्रणपद्धतीिा अवधकृत जन्मवदन. 
 
सप्टेंबि १८३९ – ह्या मवहन्यात सर हशथल जॉन ह्या सांशोधकाने सांस्कावरत कािेवरील पवहले प्रकाशवित्र 
घेतले. 
 
रदनाकं २० सप्टेंबि १८३९ – समॅ्युअल एफ्. बी. मोसथ ह्याने दोगेर प्रकाशवित्रणपद्धतीने आपल्या पत्नीिे 
आवण कन्येिे व्यस्क्तवित्र घेतले. ह्या वित्रणपद्धतीने घेतलेले जगातील हे पवहले व्यस्क्तवित्र मावनले जाते. 
 
ही दुभणािी कामधेनू, ‘जे चला कल्पतरंूचे आिव’ 
 
प्रकाशवित्रणकलेला आज प्राप्त झालेल्या प्रवतष्ठेिी वहस्सेरशी वतच्या जन्मवदवशीि – ७ जानेवारी १८३९ – 
वतला वमळाली होती, आवण हे यश दोगेर ह्या ववज्ञानसांशोधकािे होते. ह्या प्रवक्रयेिा रोकडा सुकाळ झाला. 
िौघडा झडला तो दोगेरच्या नावािा. पण खरे असे आहे,– ह्या प्रवक्रयेिा शोध दोगेरिा नाही. ह्या प्रवक्रयेत 
ताांवत्रक उणेपणा होता. प्रवक्रया सदोष होती. तीत रूक्षता होती. सौलम्य नव्हते. अवखळ रावहली होती. इतर 
प्रवक्रया आपली प्रभतुा वसद्ध करू शकल्या नाहीत. आपले विथस्व त्याांनी प्रकट केले नाही. म्हणूनि का त्या 
वर्मजत झाल्या असाव्यात? का वनढळीच्या अक्षरी हेि होते? 
 
तरी इतर अन्य प्रवक्रया प्रकृष्ट असतानादेखील ह्या दोगेर-प्रवक्रयेिी िाांदी उडाली नाही. ही दोगेर-प्रवक्रया 
बहुरूढ झाली. भारूड बनली, लोकवप्रय झाली. जनता ह्या प्रवक्रयेच्या गोडीला भलुली, लालिावली. 
तुकाराम जसा प्रत्येकाला आपला वाटला, त्याप्रमाणे ही प्रवक्रया प्रत्येकाला आपली वाटे, हेि खरे. 
प्रवसवद्धतांत्राला आवश्यक ते सारे गुण दोगेरच्या प्रकृवतचपडात ढाळत होते. म्हणून दैवािा फासा त्याच्या बाजूने 
पडला. ह्या िांदेरी प्रवक्रयेच्या ढालीिा मानकरी दोगेरि मावनला गेला. 
 
शके १७९६ : सन १८७४ 
 
ह्या वषी बर्मलन येर्ील प्राध्यापक एच्. डब्ल्यू. फोगेल (१८३४–१८९८) ह्या शास्त्रज्ञाने रावहलेली अधी प्रवतष्ठा 
प्रकाशवित्रणकलेला प्राप्त करून वदली. त्याने लाववलेला शोध प्रकाशवित्रणके्षत्रात सवांत श्रेष्ठ आवण 
महत्त्वािा ठरला आहे. आश्चयथ मात्र हे की, ह्या शोधाला त्याच्या सहाध्यायाांनी सरळ केरािी टोपली दाखववली 
होती! 
 
दृश्यातील रांगच्छटा वसल्व्हर िोमाइड वापरलेल्या त्या वळेच्या कािेवर यर्ायोग्य प्रमाणात विवत्रत होत 
नसत. त्यात मूळिे तारतम्य राखले जात नसे. फोगेलने असे वनदशथनास आणनू वदले की, कािेवर 
लावण्याच्या वमश्रणात काही रांजक द्रव्याांिा समावशे केला, तर हा दोष दूर कवरता येतो. ह्या शोधामुळे 
वनसगातील ववववध रांगाांच्या वणथच्छटा प्रकाशवित्रणातून यर्ाप्रमाण उमटववण्यािी शक्यता दृवष्टपर्ात आली. 
शके १८१० : सन १८८८ 
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१८८८-मध्ये पवहला कोडॅक कॅमेरा तयार झाला, कोरडी वजलेवटन काि आली. पण प्रकाशवित्रणप्रवक्रया 
ज्याांवर आधावरत आहे, ती मूलभतू तत्त्व े मात्र त्यापूवी २००० वष े वकमयाकाराांना अवगत होती. 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील रासायवनक व प्रकाशीय हे दोन महत्त्वािे घटक एकमेकाांच्या सवन्नध, समोरासमोर 
म्हणा, सुमारे १००० वष ेउभे होते. म्हणजेि त्याांना १००० वषांिा इवतहास आहे. 
 
एकोवणसाव्या शतकाच्या प्रारांभी शास्त्रज्ञाांनी ह्या दोन घटकाांमधील अांतःपट दूर केला, दरज नाहीशी केली. 
आवण ह्या दोन धाग्यादोऱ्याांनी घट्ट ववणलेली प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिी अनमोल घडी सवांच्या पढेु साफ 
उलगडून ठेववली. प्रकाशवित्रणातून रस्तुमी खेळू लागली. 
 
शके १८६१ : सन १९३९ 
 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिी जन्मशताब्दी. ह्या वषी न्यूयॉकथ  येरे् जागवतक प्रदशथन भरले. ‘ईस्टमन’ कां पनीने 
अमेवरकेत हयात असलेल्या एकुलत्याएक दोगेर टायवपस्टला मुद्दाम पे्रमाने वनमांवत्रत करून, त्याच्या हस्ते 
दोगेर कॅमेऱ्यावर दोन िाांदीच्या प्रवतमा घेऊन हा शांभर वषांिा महोत्सव मोठ्या अवभनव पद्धतीने र्ाटामाटात 
साजरा केला. 
 
संशोधनातील अगे्रसि चतुिाई 
 
प्रकाशवित्रणकलेिा शोध हे इन-मीन दोन सांशोधकाांिे कतृथत्व नाही. एकाि वळेी हे एकि कायथ अनेक 
सांशोधक करीत होते. एक ववद्वान होता, दुसरा ववलासी होता, वतसरा बहुगुणी होता, िौर्ा होता दुदैवी. 
सांशोधनािा हा उत्कषथकाळ. सांशोधकाांच्या कतृथत्वाच्या वपकािी र्ाप लागली. प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिे वबनीिे 
सांशोधक वुइल्यम हेन्री फॉक्स टालबट, जोसेफ वनसोफर नीएप्स, लुई झाक मान्दे दोगेर आवण इप्पोवलत 
बाया ह्याांनी सांशोधनके्षत्रात आपले-आपले घोडे िौक सोडून स्वतांत्र रीत्या मागातील अडिणींवर मात करून 
यश सांपादन केले असले, तरी सवांिे शोध एकमेकाांत गुांतूनि वनघाले होते. वकत्येकाांिी नाव ेआज ववस्मृतीत 
गळबटली असली, तरी सवांिी ध्येयामागील पे्ररक शक्ती एकि होती. सवथ सांशोधक एकाि वदशकेडे लय 
लावनू बसले होते. सवथ कायावािामनाने सांशोधनकायाला ववकले होते. वास्तवािे बेमालूम वित्रण करण्यािी 
दुदथम्य इच्छा आवण आववष्कारािी जबरदस्त जुरत! मवदरेला धुांदपणा आणणारी उत्कट आववष्कारािी खास 
जरबी धुांद! 
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एकाच वयस्त प्रवतमेवरून अनेक वास्तवप्रवतमा देणाऱ्या ह्या प्रवक्रयेचा हृषीकेश 

 
महोपाध्याय हेन्री फॉतस टालबट (१८००–१८७७) – हा प्राज्ञ सांशोधक कायदेमांडळािा सभासद होता. असे 
झाले – राजकारणातील राकट धकाधकीला कां टाळून १८३३-मध्ये आपल्या सभासदत्वािा रावजनामा देऊन 
हा ग्रामाध्यक्ष त्यािे पूवथपुरुष राहत असलेल्या गृही परतला. लॅकॉक ॲबे हीि ग्रामाध्यक्षािी भमूी. येरे् राहूनि 
त्याने ववश्राांतीिा काळ ववज्ञानके्षत्रात घालववण्यािे ठरववले व अनेक शोध लाववले. पण सांशोधनकायात मग्न 
असताना त्याला आपल्या वव्ववद्यालयीन पा्थभमूीिा कधी ववसर पडलेला वदसत नाही. 
 
दुहेिी धािदाि समशेि – दुधािी तलवाि 
व्यस्तप्ररतमेवरून वास्तवप्ररतमा 
 
आपली कॅलो प्रकाशवित्रणपद्धती जाहीर करण्यापूवी िारपाि वषे, म्हणजे १८३५-च्या सुमारास, २½ 
इांिाांच्या िौरस कागदावर ‘लॅकॉक ॲब’े ह्या आपल्या घरािी अनेक दृश्ये त्याने घेतली होती. वसल्व्हर 
क्लोराइड कागदावर घेतलेल्या ह्या व्यस्तप्रवतमाांिा आववष्करणकाळ प्रत्येकी अधा तास इतका प्रदीघथ होता. 
त्याने १ इांिाच्या िौरस कागदावर १८३५-मध्ये घेतलेली लॅकॉक ॲबे येर्ील ग्रांर्ालयाच्या वखडकीिी 
व्यस्तप्रवतमा सवांत जुनी असून ती अद्याप अस्स्तत्वात आहे. ह्या ‘सूयथप्रवतमा’ वमठाच्या पाण्याने कायम 
स्वरूपात राखण्यािा प्रयोगही त्याने केला होता. व्यस्त प्रवतमेवरून वास्तवप्रवतमा काढण्यािी दुहेरी पद्धती 
त्याने जगाला वदली, ती आजतागायत िालू आहे आवण अशीि अव्याहत िालू राहील. १८७३-मध्ये लां डन 
येर्ील फोटोगॅ्रवफक सोसायटीने फॉक्स टालबटला सन्मान्य सभासदत्व देऊन त्यािा उवित गौरव केला. 
हेन्री फॉक्स टालबट–म्हणजे यशस्वी जीवनािा गुढीपाडवा. सांशोधनसाम्राज्यािा िक्रवती. वदव्य प्रवतभेिा 
प्रणत कलाकार. 
 
रवलासी जोसेफ रनसोफि रनएप्स (१७६५–१८३३) – जात्याि ववलासी वृत्तीिा आवण अद भतुरम्यतेकडे 
झुकलेला वनसोफर वनएप्स १७१२-मध्ये लष्करात दाखल झाला खरा, पण ह्या तरुणािे मन तेरे् रमले नाही. 
र्ोड्ाि काळात आपला मानािा लष्करी इतमाम उतरवनू तो आपल्या जन्मगावी प्रशाांत वातावरणात परत 
आला. आपली कलात्मक आववष्कारािी तळमळ भागववण्याकवरता त्याने सांशोधनकायथ सुरू केले, आवण ह्या 
कायात तो दोगेरिा सहाध्यायी बनला. 
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भाग्यशाली लुई झाक मादें दोगेि (१७८७–१८५१) – हा एक बहुढांगी कलाकार होता. उत्तम नतथक म्हणून 
त्यािी ख्याती होती. अक्कलहुशारीिी गोम त्यात असे. पॅवरस येरे् तो सांगीवतकेमध्ये नृत्य करी. तसेि, 
आपल्याकडील डोंबाऱ्याप्रमाणे तारेवरून िालण्यािी कसरत करून दाखववण्यातही तो मोठा पटाईत होता. 
जवळ मदानी बाणा नखवशखान्त होता. वित्रकार शालथ  बतुाँ ह्याच्या मदतीने ‘डायोरामा’ नावािा एक खेळ तो 
उभा करी. पारदशथक वित्राांच्या मदतीने आवण वववशष्ट प्रकारच्या प्रकाशयोजना करून ‘माँ ब्लाँ’िे वास्तव दृश्य 
तो साऱ्या वहकमती, गफलती व गावगुांड्ा करून प्रत्यक्ष उभे करी. स्स्वत्झलिंडमधील एक झोपडी, ‘फर’ 
जातीिे खरे वृक्ष आवण वजवांत बकऱ्या ह्याांच्या मदतीने तो वत्रवमतीिा भास बेमालूम वनमाण करी. सवथ दृश्य 
कळीच्या नारदावाणी नािू लागे. ही पे्रक्षा पाहून पवॅरस शहरातील िमत्कारलेला अवघा पे्रक्षकवगथ मनािा 
सावर सुटून भलुल्यागत उभा राही. िाकाटून जाई. 
 
१८२२-मध्ये हा ‘डायोरामा’ त्याने प्रर्म पवॅरसमध्ये लहानशा माांडवात उभा केला. वाढता-वाढता ह्या खेळािे 
पाय सवथ देशभर पसरले. अमाप पैसा त्याने जमा केला. माांडवािा आकार वाढता-वाढता तो ७२ × ४६ फूट 
इतक्या भव्य आकारािा झाला. पण दैव वफरले. दुरापेश पदरी पडले व ज्या खेळातून दोगेरने 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या शोधार्थ स्फूती घेतली, प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेत नव ेप्रयोग केले, त्या खेळाकवरता उभा 
केलेला सुसज्ज मांडप ८ मािथ १८३९-मध्ये जळून जमीनदोस्त झाला, अक्षरशः मातीत वमसळला. 
 
“दोगेरजवळ वित्ररिनेिे कसबी िातुयथ होते. जे सुांदर वदसेल, त्यािा आस्वाद घेण्यािी उच्च दज्यािी 
रवसकता होती. आवण मला वाटते, रवसकतेला सौंदयािा लोभ असतोि. जे िोरटे सौंदयथ नजरेत भरेल, ते 
वटपून घेण्यािी त्यािी बवुद्धमत्ता तारीफदार होती, रांगभमूीवरील सजावटीिे काम तो मोठ्या कौशल्याने करी, 
त्यािी तारीफ आपण काय वलहावी?” त्याच्या वित्राांिे अम्लरेखन करणारा कुशल कारागीर ल मेत्र ह्याने 
कलाकार दोगेरिे वणथन वरील शब्दाांत केले आहे. 
 

 
अतृप्तीत वनराशा न भोगणारा, तृप्तीनांतर असमाधान न मानणारा – दोगेर. 

 
वशल्पशास्त्रािा िाांगला अभ्यास केलेल्या दोगेरने पुढे वित्रकार म्हणून उत्तम लौवकक वमळववला. कला-
ववष्कारािी जुरत भारी. ती दोगेरला आतून ढोशीत असे. रांगात आयोडाइन वमसळून कॅमेरा ऑब्स्क्युरामधून 
विते्र रेखाटली, आयोडाइन लावलेल्या फलकावर िमच्यािी प्रवतमा उमटल्यािे आढळले. अती कौतुक 
झाले. अखेर राजाश्रय वमळाला. आवण प्रकाशवित्रणकलेिे ‘गांगाद्वार’ म्हणून आज तो ओळवखला जातो. 
भाग्यहीन इप्पोरलत बाया (१८०१–१८८७) – हा रें ि मुलकी अवधकारी. १८३७-पासून तो सांशोधनकायात 
रांगला होता. डोळ्याांत ज्योत घालून त्याने प्रयोग केले. त्याति तो सुखरूप असे. ध्येयवादाच्या स्पांदनाांतूनि 
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त्याने वकत्येक नव े शोध लाववले. एका व्यस्तप्रवतमेवरून दुसऱ्या वास्तवप्रवतमेवरील कोरड्ा-भकास 
आकाशात ढग वनमाण करण्यािे अवभनव तांत्र त्याने शोधून कावढले, ते १८५२-मध्ये. पण त्यािे खरे पे्रयस 
दुसरीकडेि होते. २० मािथ १९३९-िा सुमार. व्यस्तप्रवतमेवशवाय कागदावरि सरळ वास्तवप्रवतमा 
उमटववण्याच्या कायात बायास यश वमळाले. मात्र प्रकाशसांपकथ काळ एक तासािा होता. दोगेरलाही असेि 
यश वमळाले होते. आवण अरॅगो हा शास्त्रज्ञ रें ि शासनाशी उपसांवाद साधून दोगेरला शासनािा ‘कृपाळु-
कोवसा’ वमळवनू देण्याच्या खटपटीत होता. ह्या कायात बायाच्या कतृथत्वािा अडर्ळा येऊ नये, म्हणून अरॅगो 
शकुनी बनला. बायाला ६०० रँक्सिे आवमष देऊन त्यास साांवगतले की, “तुझी प्रयोगशाळा आधुवनक 
साधनाांनी सुसज्ज कर आवण िढते यश वमळव.” ह्या लालुिीला बाया बळी पडला. आपले यश २४ फेिुवारी 
१८४०-पयिंत जाहीर करण्यािी वधटाई त्यास झाली नाही. त्यामुळे ‘सुखाविया राशी’ त्यास जोडता आल्या 
नाहीत. ‘वदवया, छत्री, घोडे’ ह्या वैभवास हा सखीिा लाल मुकला! दुःखाच्या महाणथवी बुडाला!! 
 
प्रवक्रयेच्या सुवणथवनधीत भर टाकणारा हा शोध बायाने लाववला खरा, पण दोगेरने ह्या ‘गौप्यािी गुढी’ ऑगस्ट 
१८३९-मध्येि शासनामाफथ त बाजार-िोहोयावर माांडली. आवण ह्या शोधािे दीवक्षतपण दोगेरकडे गेले. 
बायाच्या नजरेपुढे अांदमानिा अांधार पसरला! आवण त्यािे कलासक्त मन आशावनराशचे्या दयासागरात 
हेलावति रावहले. 
 
कौतुक डोळा आले, कमनीय लरित हाती पडले. 
 
मानवािी नववनर्ममतीिी आांतवरक िळ, अनुकरणािी स्वाभाववक लालसा, बाह्य आववष्कारातून आपल्या 
भावनाांिा उदे्रक करण्यािा वा त्याांिा कढ ओसांडू देण्यािा प्रयत्न व आपल्या नैसर्मगक शक्ती ह्या कामी 
लावण्यािी अवनवार इच्छा ह्याांतूनि कला जन्म घेते, असा अनुभव येतो. प्रकाशवित्रणािा शोध 
आववष्काराच्या ह्या स्वाभाववक ओढीतूनि लागला आहे. मनािी सारी ओढ आवण सारा पीळ ह्या 
सांशोधनासाठी उपयोगी पडला आहे. सांशोधनाला जागृती येते, मनात रग वनमाण होते, ती ह्यामुळेि. आवण 
शोधाांिे पेंढार सुटते तेही ह्यामुळेि. वजज्ञासा आवण स्वतःववषयीिा पवडभर ह्या दोन भावनाांमुळे ही आांतवरक 
ओढ प्रज्ववलत होऊनि भावनाांच्या उधाणाला वादळासावरखा उठाव वमळाला. भावनाांच्या दयाला आग 
लागल्याप्रमाणे लाली िढली. प्रकाशवित्रणाच्या सांशोधनाला उते्तजन वमळाले. ह्या भडकत्या आवशेािा 
उपशम, ओढीिी सावळी िाहूल, म्हणजेि प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिी सफलता. सांशोधकाांच्या सायासाांना 
उमललेली ववदु्यल्लतेिी फुले, की ज्याांिे काव्यमय गुलाबी भान आपणाांस आकृष्ट कवरते. 
 
‘भ्रतािासी का गा वेडे केले?’ 
 
“माझ्या नवऱ्यािे डोके वफरले आहे,”–रसायनशास्त्रािा प्राध्यापक ज्याँ द्यमूा ह्याला रडत-भेकत दुबथळ 
मनस्स्र्तीत आलेली दोगेरिी पत्नी साांगत होती. हे बोलताना वतच्या तोंडातून वरील शब्द मोठ्या कष्टाने 
बाहेर पडले. “दोगेर ह्या सांशोधकािी मी पत्नी,” अशी वतने आपली ओळख करून वदली आवण पढेु साांवगतले 
की, “अांधेर-कमऱ्यात वदसणाऱ्या क्षणवित्राांना स्स्र्र स्वरूप प्राप्त करून देणाऱ्या वविाराने डोक्यात रै्मान 
घातल्यामुळे तो वदवाणा झाला आहे. भाांबडभतू होऊन नािू लागतो. आकाशास झोंबत बसतो. पण अहो! 
मला साांगा, हे कसे शक्य आहे?” असे ती ह्या ववख्यात शास्त्रज्ञाला आवजूथन आवण आजथवनू वविारीत होती. 
वडेी पोर! वतला काय माहीत की, आववष्कारािा इसाळा कलाकाराला आतून सारखा ढोशीत असतो; आवण 
आववष्कारािी नशा कधी उतरत नाही. वजज्ञासेने इसाळले म्हणजे लोक सतत शोधीत राहतात. वजज्ञासेिी 
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उमी कधी शमत नाही. आभाळासारखी असलेली तहान कळशीने कशी भागणार? कलाकार शोधीत राहतात, 
नव ेपरगणे त्याांना हस्तगत होतात. नव ेवव् प्रजाळते. “आज हे शक्य वाटत नाही. तरी ही अघवटत मात 
आहे, असे मात्र म्हणता येणार नाही. एकववषयवनष्ठेिा हा उन्माद कधी घटत नाही. आवण ह्या शोध घेण्यािी 
लागणी एकदा एखाद्याला लागली, तर त्याला वडेाही म्हणता येणार नाही.” द्यमूाने हसे घुमवीत वरील 
ववज्ञापना केली. हे शब्द दोगेरच्या पत्नीला केवळ वदलासा देण्याकवरता तो बोलला नाही. दोगेरच्या 
सांशोधनकायात ह्या रसायनशास्त्रज्ञाने दोगेरला बहुमोल मदत केली. त्याला माहीत होते की, ऑजेलो साला 
ह्या इटावलयन शास्त्रज्ञाला १७-व्या शतकाति कळून िुकले होते की, सूयथप्रकाश लागला की वसल्व्हर 
नायरटेिी पूड शाईसारखी काळी होते. प्रकाशवित्रणाच्या इवतहासाच्या ताम्रपटावर खोदून ठेवण्यासारखी 
ही गोष्ट १८२७-मध्ये घडली. 
 
कॅमेिा-ऑब्स्तयुिा : काळा कमिा : काळी संपुरटका 
 

 
 
१७-व्या व १८-व्या शतकाांत तर कॅमेरा ऑब्स्क्युराने वित्रकाराांना असेि वडे लाववले होते. अांधेर-कमऱ्यातील 
वछद्राच्या जागी नांतर एक ‘दूरदशथक डोळा’ बसववलेल्या ह्या माध्यमािा उपयोग वित्रकार एक साधन म्हणून 
करीत रावहले. १८-व्या शतकात पुस्तकाच्या आकारािा ‘कॅमेरा ऑब्स्क्युराही अस्स्तत्वात होता. ह्यावशवाय 
वद्व-बवहवथक्र डोळा वसववल्यािा वनदेशही आढळतो. पण अशा डोळ्याने प्रकाशप्रवतमेत ववकृती वनमाण होई, 
सरळ रेषा वक्र झालेल्या वदसत. १८०७-मध्ये डॉ. ववल्यम हाइड वुल्स्टन ह्याने िांद्रकोरीच्या आकारािा 
म्हणजे एक बाजू अांतवथक्र व दुसरी ववहवथक्र असलेला डोळा वापरून हा दोष काहीसा दूर केला. वलओनादो 
दा चविी ह्याच्या अपेके्षप्रमाणे वद्ववमत वित्रपातळीवर वत्रवमवतवित्रण कसे वदसेल, हे पाहण्याकरता इटली 
देशात पुनरुज्जीवनाच्या काळात आवण पुढे १७-व्या शतकात हे माध्यम वित्रकाराांनी मनसोक्त उपयोगात 
आवणले. कारण ह्या याांवत्रक माध्यमािे पुरतेपण वित्रकाराांच्या मनी पुरते ठरले होते. हा सुधावरत 
कॅमेराऑब्स्क्युरा म्हणजेि प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिे पूवथविन्ह, वित्रकाराांनी ववहवाटलेले एक प्रािीन उपकरण. 
ह्यािेि वित्रकाराांना वडे होते. त्यािा पूवेवतहास असा : एक अांधेर कॅमेरा आवण त्याच्या एका चभतीत सुईच्या 
अग्राइतके बारीक वछद्र. ह्यालाि कॅमेरा ऑब्स्क्युरा म्हणतात. आजकालच्या प्रत्येक ववद्याथ्याला िाांगला ज्ञात 
असलेला ‘वपन–होल’ कॅमेरा म्हणजेि फार प्रािीन काळी विनी व ग्रीक लोकाांना पवरवित असलेला ‘कॅमेरा 
ऑब्स्क्युरा’. कॅमेरा ऑब्स्क्युरािा उल्लखे तत्त्वज्ञानी अवॅरस्टॉटल, इब्न एल हैटम, रोजर बेकन आवण वित्रकार 
वलओनादो दा चविी ह्याांच्या लेखनात सापडतो. पण बवॅटस्टा देला पोता (१३५८–१६१६) ह्यािाि उल्लखे 
कॅमेरा ऑब्स्क्युरािा इटॅवलयन सांशोधक म्हणनू केला जातो. ह्यापूवी म्हणजे ११-व्या शतकात वकत्येक अरब 
शास्त्रज्ञ आवण तत्त्ववतेे्त तांबूिा अांधेर कॅमेरा बनवनू त्यात पडलेली दृश्ये पाहत, आवण आपली करमणूक करून 
घेत. सूयथग्रहण पाहण्याकवरताही कॅमेरा ऑब्स्क्युरािा उपयोग केला जाई. कॅमेरा ऑब्स्क्युरामध्ये बृहद्दशथक 



 

 

अनुक्रम 

चभग बसववल्यािा उल्लेखही ११-व्या शतकातील एका लेखात सापडतो. १२६७-च्या सुमारास रॉजर बेकनने 
केलेल्या वलखाणात ‘पस्पेस्क्टव्हा’ ह्या एका उपकरणािा उल्लखे सापडतो. त्यात दपथणाच्या मदतीने 
रस्त्यावरील दृश्ये पाहता येत असत. १५१९-पूवीच्या एका लेखात अांधेर-कॅमेऱ्यािे आकृतीसह वणथन 
सापडते. ह्याि सुमारास डि वैद्य व गवणती गेम्या वरवसउस ह्यािा शोध म्हणनू कॅमेरा ऑब्स्क्युरािे वित्रही 
प्रवसद्ध झाले होते. आवण अत्याधुवनक माध्यमािा हा पूवथज पहा – 
 

 
 
प्ररतमा पिावर्ततत किणािे रचत्रकािाचें एक जुने सुवाह्य माध्यम – 
 
डोक्याांवर सहज वमटता-उघडता येणारा फणा, त्यामधून घासलेल्या कािेवर वदसणारी उभी प्रवतमा. 
वास्तुवित्रणाला योग्य आवण व्यक्ती-वित्रणाला सुलभ! ‘डालवमयर वरफ्लेक्स’ कॅमेऱ्यािी तुम्हाांला याद 
येईल. कॅमेरा ऑब्स्क्युरािा एक नवा तवरका, नवा पेहराव, राहुटीच्या पाल पडद्यात आरामशीर बसून 
बाहेरील दृश्ये पाहण्यात आनांद मानणारा हा प्रकाशवित्रकार. ११-व्या शतकात अरब तांत्रज्ञ व शास्त्रज्ञ यािाि 
उपयोग करीत. ह्याववषयी भरपूर पुरावा इवतहासात उपलब्ध आहे. युरोपमध्ये अांधारयुगात कॅमेरा 
ऑब्स्क्युरािा उपयोग करून डोळ्याांना त्रास न होता सूयथग्रहण पाहत असत, असाही दाखला वमळतो. 
वगओव्हान्नी बवॅटस्टा देला पोता ह्याने १५५३-मध्ये तो एका पुस्तकात वदला आहे. वदनाांक २४ जानेवारी १५५४-
च्या सूयथग्रहणािे कॅमेरा ऑब्स्क्युराच्या मदतीने काढलेले रेखावित्रही अद्याप अस्स्तत्वात आहे. 
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प्रकाशवचत्रण प्रवक्रयेच्या जन्माची आतुरतेने वाट पाहणारे हे माध्यम पाहून जॉन हॅवरस म्हणतो, “पहाना, 

हे जगातील सवांत रमणीय दृश्य आहे, बरां!” 
 
डॅवनएलो बाबारो ह्या -तांत्रज्ञ वित्रकाराने ह्या कॅमेऱ्यास १५५०-मध्ये बसववलेल्या वद्वबवहवथक्र–दोन्ही बाजूांनी 
फुगीर-वबलोरी डोळ्यातील बाहुलीिा पवरघ लहानमोठा करण्यािी सोय केली,’ असेही आपल्या पुस्तकात 
वलवहले आहे. एक वबलोरी डोळा असलेल्या आवण दपथणाच्या मदतीने परावर्मतत प्रवतमा दाखववणाऱ्या 
आजच्या प्रवतके्षपी अत्याधुवनक कॅमेऱ्यािा पूवथज तर १६८६-पासून वित्रकाराांच्या वापरात होता. 
 
ह्या अांधेर-कमऱ्यािा उपयोग करून देला पोता ह्याने एक अवभनव प्रयोग केला. पण तो त्याच्या अांगलट 
आला. एक स्पष्ट प्रवतमा देणारा वबलोरी डोळा त्याने ह्या अांधेर-कॅमेऱ्यास बसववला. वनमांवत्रत पाहुणे आत 
अांधेर-कॅमेऱ्यात पे्रक्षागारात बसल्यावर त्याने बाहेरील बाजूस भाडोत्री नटाांच्याकरवी एक नायप्रहसन सुरू 
केले. त्याांिी छायाविते्र पे्रक्षकाांना कशी वदसली म्हणनू वविाराल, तर ‘बस्त नािे ज्यापरी’ तशी वदसली. 
आतील पे्रक्षकाांना हा उलटा वदसणारा िलवच्चत्रपट आवण त्यातील आकृतींच्या ववकृत हालिाली पाहून 
कुतूहल तर वाटले नाहीि, पण भीतीने पोटात रान खवळून सवांनी तेरू्न पळता पाय काढला. एवढ्यावरि 
हे प्रकरण आटोपले नाही. भीतीने वातावरण डांडवलत होऊन देला पोतािी पाहुणेमांडळी यजमानावर िेटूक 
करण्यािा आरोप शाबीत करण्याच्या प्रयत्नास लागली. ह्यािी कुजबजू देला पोताच्या कानाांवर येताि, त्याने 
िावटी न कवरता देशाांतरािा मागथ पत्कवरला. 
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१६८६-मध्ये योहान टझान ह्या जमथन मठवासी सांन्याशाने दोन फूट लाांब आवण नऊ फूट उांि ह्या आकारािा 
सहज हलववता येईल, असा एक नमुनेदार अांधेर-कॅमेरा तयार केला. ह्यातील ववशषे म्हणजे, वबलोरी 
डोळ्यातील बाहुलीच्या पवरघािा सांकोि व ववकास करण्यािी याांवत्रक योजना त्यात होती. कॅमेऱ्यात ही 
‘अनुयोज्य पटला’िी सोय उपलब्ध झाल्यामुळे कॅमेरा व मानवी डोळा ह्याांिी रिनेच्या बाबतीत आजही सतत 
तुलना केली जाते. 
 

 
मनोहर वयत्क्तत्वाचे वनकटवतीदशनृ घडववण्याकवरता खास टेबलावर सज्ज केलेले, वचत्रकाराांचे 

‘रोकोिो’ नामक एक अवभनव-रुपवान-देखणे माध्यम. 

 
 
दोन माणसाांनी वाहून नेता येईल, अशा ‘सेडन िेअर’वरून (१७११) चकवा िाकाांवरून ढकलीत नेता येईल, 
अशा खुिीवरून हा अांधेर-कॅमेरा, पावहजे त्या वठकाणी वित्रकार नेत, आवण आपल्या ‘बेहोष’ भ्रमांतीत 
वनसगथवित्रण वा वबशप लोकाांच्या मांवदराांिे यर्ादशथन-वित्रण करीत. 
 
माध्यमािा डोळा अगदी जवमनीसरपट असल्यामुळे सरीसृप प्राण्याांच्या दृवष्टकोणाने डोंबाऱ्याांिी कसरत 
केल्याववना वित्रण करण्यािी सहजसांधी कलाकाराला देणारा हा उजवीकडील टेबल कॅमेरा-ऑब्स्क्युरा 
पहा. 
 



 

 

अनुक्रम 

 
१७७० 

गुयॉट टेबल कॅमेिा – ऑब्स्तयुिा 

 
दुचाकीवर बसून डौलाने चहडणारा हा “वबलोरा” वचत्रणातही मोठा डौर राखी. 

 
फॉक्स टालबट. कॅमेरा ऑलस्क्युरामधून रेषात्मक वचत्रण केले. पण, वहवाळ्याने केलेली मयांकर वाताहत, 
वनसगावर पसरलेली मायेची शाल, बफाच्या धवलतेने एक झालेली शतेे-ही सृष्टीची भावरम्य कववतके-
स्वरूपेत्याला वटपता येईनात. एकदा वदसे ते हातातून झटवशरी कायमच वनसटे! 

 
भंगुि िणाचा प्रभास 
डोळ्यानंी रगळून टाकावा असा िम्य भास 
 
१८-व्या शतकात कानालेती हा व्हेवनवशयन वित्रकार आपल्या वित्राांच्या रेषाांिे आलेखन करण्यास ह्याि 
साधनािा वापर करीत असे. १७६४-मध्ये एका वित्रकाराने आपल्या कुटुांबािे कॅमेरा-ऑब्स्क्युरासह काढलेले 
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एक वित्र उपलब्ध आहे. फॉक्स टालबट हा इांग्रज सांशोधक आपली वनसगथविते्र १८२३-पासून अांधेर-
कमऱ्यातूनि वनमाण करी, असा उल्लेख त्याने आपल्या ‘पेस्न्सल ऑफ नेिर’ ह्या पुस्तकाच्या प्रस्तावनेत 
१८४४-मध्ये करून ठेववला आहे. पण अशा तऱ्हेने केलेल्या वनसगथवित्राांच्या आलेखनातून आपल्याला मनोमय 
आल्हाद कधीि झाला नाही, अशी तक्रारही त्यात नमूद करून, त्याने वतिी कारणेही साांवगतली आहेत. 
कॅमेरा-ऑब्स्क्यूरािा उपयोग १८२३-मध्ये व कॅमेरा-ल्यूवसडािा उपयोग १८३३-मध्ये फॉक्स टालबटने 
आपल्या इटलीच्या दौऱ्यात आलेखनाकरता भरपूर केला होता. पण त्यािा उपयोग वित्रातील कलावस्तूांच्या 
सीमारेषा रेखाटण्यापलीकडे होत नसे. आवण अशा आलेखनातून कलाकृतीत वातावरणवनर्ममतीस वाव वमळत 
नसे. कारण वातावरणातील धुकट, धूवलका वा नीहार तीत प्रदर्मशत होत नसे. वनसगातील हजारो नाजूक व 
मुलायम अधथच्छटाांिे भरगच्च वैभव जसेच्या-तसे आपल्या कलाकृतींत भरघोस लुटता येत नाही, ही त्याच्या 
मनातील खरी खांत होती. अांवतम सौंदयाच्या लोभस दशथनाने तो केशवसुताांप्रमाणेि बिेैन होत असे; आवण 
त्याबरोबरि वनसगातील ह्या अमाप सौंदयािा कलाकृतींमधून आववष्कार करण्यािी, न्रािा ई्र 
करण्यािी त्यािी ओढही जबर होती. ह्या मायावी भासाांनी सांशोधकाांच्या मनात एकि हुल्लड उठववली. 
वदनाांक ५ मे १८३३-ला ‘स्व्हला मेल्झी’जवळील टेकडीवरून बेलाज्यो येर्ील देखाव्यािे वित्रण करीत 
असताना ह्या महान कल्पक सांशोधकाच्या मनात प्रकाश आवण रसायन ह्याांिा उपयोग करून आपले वाांवछत 
कसे साध्य कवरता येईल, ह्यासांबांधी एक वविार आला. ह्यातूनि पुढे ‘कॅलो’पद्धती जन्मास आली. 
 

 
बेलाज्यो येथील नयनरम्य वनसगाचे हे भावशून्य वचत्रण! अशा रेषात्मक वचत्रणातून ऊन भावनाांचे कवडसे 
उतरेनात. त्यातून नजरेचा थाांग लागेना. 
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भतेुखेते, वतेाळ, चांडाळ, समांध, ब्रह्मरािस, चेटवकणी, दोरेगांडे, ताईत, कोंबडी, चलबे ह्याांनी आपले काही 
कमी नुकसान झाले नाही. भारतीय प्रकाशवचत्रकाराने यज्ञोपवीताच्या ब्रह्मगाठीचा उपयोग वपशाच्याांना 
पळवनू लावण्याकवरता केला असेल का? असेलही! पण-ह्याचा सांबांध आपण ज्ञानाशी आवण आपल्या 
प्रयत्नाांशी सतत लाववला पावहजे, हे खरे. 

 
प्रकाशरचत्रणप्ररक्रयेची जनमपूवभ कथा 
 
वबिाऱ्या धमथभोळ्या विनी लोकाांिी जुनीपुराणी समजूत. लहानर्ोर अशा सवांिी एकि. वव्ातील सारे 
झोचटग, वतेाळ, खताळ, डावकणी, शावकणी ह्या अांधेर-कमऱ्यात दाटीवाटीने एकवटून बसले आहेत; सवथ 
जवखणी, हडळी व लावसटी ह्या पेटीत वशरल्या आहेत; आवण ह्या पापी वपशािाांच्या अमांगल सावल्या ही 
कृष्णकाळी माांदूस व्यापून रावहल्या आहेत. वबलोरी डोळ्याच्या उघडझापीत हे सारे दुष्ट ग्रह आवण भकेुने 
िेकाळलेली भतेु, िेटवकणीिी काळी माांजरे काळोखातूनि लगोलग बाहेर पडतात, आवण–दुसरे काय, 
मानवाच्या मानगुटीस बसतात! पण अशा भोळ्या समजुती व शकुनापशकुनाांच्या भ्यासूर आडकर्ा जगभर 
सारख्याि असतात. कारण मानवी मन सवथत्र सारखेि वावरत असते. शोधपूवथ काळात विनी लोकाांनी प्रसतृ 
केलेल्या आवण िढवनू-वाढवनू साांवगतलेल्या अशा भोळ्या समजुती, काही नैसर्मगक व काही जादूच्या मागाने 
वनमाण केलेल्या वित्राांच्या पारांपवरक सुरस आख्यावयका, आवण ‘अ व्हयाज सपोज’ आवण ‘वगफावनत’ ह्या 
दोन रें ि प्रकाशनाांमधून स्पष्टपणे वलवहलेल्या रम्यकर्ा भाकड वाटल्या, तरी त्याांत प्रतीकात्मक सत्य आहेि, 
आवण तेि पुष्कळ वळेा प्रत्यक्ष सत्यापेक्षा अवधक खरे वाटते, वास्तव वदसते. वास्तवापेक्षाही भयानक भासते. 
 
चादंीचे वावि – 
 
ज्या काळात वशळामुद्रणपद्धतीने अर्वा अधथयाांवत्रक पद्धतीने मोठ्या प्रमाणात वित्राांिे उत्पादन करण्यािी 
कला अस्स्तत्वात आली, त्याि काळात प्रकाशवित्रणकलेिा जन्म व्हावा, हा केवळ योगायोग नव्हे. 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या पूवेवतहासािी कर्ा सुरस आहे. ती ह्या दृष्टीने की, ह्या प्रवक्रयेतील एक महत्त्वािा 
घटक प्रकाश, आवण त्यािा िाांदीच्या लवणावर होणारा पवरणाम इसवी सनाच्या आरांभापूवीि नकळत का 
होईना, अलक्ष्यभावाने म्हणा, लोकाांच्या ध्यानात आला होता. 
 
– सूयभप्रकाशाने कस्तुिीच्या वाविासारिखे काळे पडते, ते – 
 
आपले शरीर उन्हात रापून काळवांडून जाते, मवलन होते, रांगववलेल्या कपड्ािा रांग सूयथप्रकाशाने ववटून 
जातो, ही गोष्ट तर कोणाच्याि नजरेतून सुटली नसेल. अांधारात ठेववल्यामुळे बदललेला झाडाांिा रांग 
सूयथप्रकाशात पनु्हा वहरवा होतो, ही गोष्ट ॲवरस्टॉटलच्या ध्यानात येऊन िकुली होती. मसाला भरून 
ठेवलेल्या पे्रताांच्या कपड्ावरील िाांदीच्या रांगािे काळ्या रांगात रूपाांतर होते, हे इवजस्प्शयन लोकाांनी पावहले 
होते. जमथनीमधील एका खाणीत वसल्व्हर क्लोराइड ह्या िाांदीच्या लवणािा वपवळट रांग सूयथप्रकाशात 
क्रमाक्रमाने गदथ जाांभळा होत जातो, असे तेर्ील लोकाांच्या नजरेस आले होते. प्रकाशाने नुसते रांगि ववटतात 
असे नव्हे, तर प्रकाशातून रांग वनमाणही होतात, हेही लोकाांना कळून आले होते. ह्यातूनि 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या शोधािी समस्या सहज सूवित व्हावी, इतका ह्या गोष्टीिा फैलाव झाला होता. परांतु 
त्या काळी तरी तसे झाले नाही, हे खरे. हे उठाउठी कळी येते, तर फार नामी झाले असते. 
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– सूयाच्या उष्णतेने नव्हे! तेजाने नव्हे! 
 
ह्या जादुवगरीत फक्त प्रकाशवकरणाांिा हात आहे, हवतेील आवरणात असलेल्या इतर कोणत्याही घटकािा 
हात नाही, हा शोध मात्र सर योहान्न हाइनवरश शूल्ट्् (१६८७–१७७४) ह्या जमथन शास्त्रज्ञाने १७२७-च्या 
सुमारास स्वतः प्रयोग करून लाववला. त्याने केलेल्या ज्या अवभजात प्रयोगाने हा समज वनपटून दूर केला 
गेला, त्यािा उल्लखे येरे् करणे अवश्य आहे. एका वाटलीत खडू आवण वसल्व्हर नायरडे ह्याांिे एकजीव वमश्रण 
घालून त्यावर त्याने अपारदशथक कागदािी कापलेली अक्षरे विकटववली, व ते वमश्रण प्रकाशात ठेवले वन 
कौतुक डोळा पडले. त्याला आढळून आले की, त्यातील वमश्रण काळे पडले, पण कागदी अक्षराांनी झाकला 
गेलेला भाग काळवांडला नाही, तो पाांढराि रावहला. कागदी अक्षरे काढून टाकून प्रकाशात ठेववल्यावर सवथ 
वमश्रण काळे, म्हणजे एकाि रांगािे झाले. अशा प्रकारच्या मूळच्या वमश्रणाला उष्णता वदल्यावर मात्र वरील 
पवरणाम घडून आला नाही. िाांदीिी लवणे सोनेरी वकरणाांच्या प्रकाशाने फक्त काळी पडतात, श्यावमत 
होतात, ती सूयाच्या उष्णतेने नव्हे. त्याने लावलेल्या ह्या वनणायक शोधामुळे योहान्न हाइनवरश शूल्ट्् 
ह्यालाि जगातील पवहला प्रकाशवित्रकार म्हणाव,े असाही दावा माांडला जातो. 
 
प्रकाशरचत्रणपूवभ िसायनशास्त्राचा इरतहास – 
 
र्ोडक्यात साांगावयािा झाला, तर साांगता येईल की, वसल्व्हर नायरेट व वसल्व्हर क्लोराइड ह्याांवर होणारी 
प्रकाशािी वक्रया शूल्ट्् ह्याच्या १६२७-मध्येि ध्यानी येऊन िुकली होती. परांतु हा शोध आवण त्यापूवी ३०० 
वष ेलागलेला कॅमेरा-ऑब्स्क्युरात प्रवतचबवबत झालेल्या प्रकाशप्रवतमाांिा शोध, ह्या दोन गोष्टी एकमेकींशी 
जुळत्या करण्यािा वविार कोणाच्या ध्यानीमनीही कधी डोकावला नाही. हे अत्यांत महत्त्वािे कायथ टॉम 
वजेवुड आवण सर हम्रे डेव्ही ह्या दोघाांनी केले. व्यावहावरक प्रकाशवित्रािी कल्पना टॉम वजेवुड ह्यािी आहे 
व ती त्याला १८००-मध्येि सुिली होती. म्हणूनि टॉम वजेवुड हा प्रकाशवित्रणके्षत्रातील ‘कोलांबस’ म्हणनू 
ओळवखला जातो. 
 
१७५५-च्या सुमारास योहान्न हाइनवरश शूल्ट्् (१६८७–१७४४), सर हम्रे डेव्ही (१७८८–१८२९), टॉम 
वजेवुड (१७७१–१८०५) ह्याांनी फक्त काळ्या आकृतीवरून व्यक्तीच्या बाांध्यातील सुबकपणा दाखववणारी 
‘पा्थ’ व्यस्क्तविते्र आवण वसल्व्हर नायरेटवर होणाऱ्या प्रकाशाच्या प्रवक्रयेतून वित्राांच्या नकला तयार केल्या. 
वसल्व्हर क्लोराइड लाववलेल्या कागदावर पानाफुलाांच्या व लहान-लहान वस्तूांच्या छाया-प्रवतमा घेतल्या, 
आवण हे सवथ प्रकाशवित्रण वबलोरी डोळ्याच्या व अांधेर-कॅमेऱ्याच्या मदतीवशवाय केले. अशा प्रकारे कलात्मक 
प्रकाशवित्राांिी बोहणी अप्रवतरूप कलाकृतींनीि झाली. ह्या अप्रवतरूप कलाकृती काळ्या पडतील, म्हणून 
अांधारात ठेवनू मेणबत्तीच्या अर्वा वदव्याच्या मांद प्रकाशाति पहाव्या लागत. डेव्हीने ह्याववषयी अवधक 
खुलासा केला आहे. तो वलवहतो, “ह्यावर ताांबड्ा रांगािा पवरणाम अगदी कमी होई, त्यापेक्षा वहरव्या-
वपवळ्या रांगािा अवधक होई; वनळा रांग तर सवांत जोरदार पवरणाम करो; अवधक प्रभावी ठरे.” १७७७-च्या 
सुमारास प्रवसद्ध स्वीवडश रसायनशास्त्रज्ञ कालथ  स्कील ह्याने वसल्व्हर क्लोराइडवर जाांभळ्या रांगािे वकरण 
जलद पवरणाम कवरतात, असाही शोध लाववला होता. 
 
रचनी मातीच्या भाडं्यावि 
रकल्ल्याचें देखाव,े रनसगभरचते्र – ह्याचंी आिास माडंीत. 
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अशा प्रकारे वसल्व्हर नायरटेने सांस्कावरत केलेल्या कागदावर अर्वा कातड्ावर वजेवुड व डेव्ही ह्याांनी 
विवत्रत केलेल्या वित्राांच्या नकला आवण व्यक्तींच्या पा्थ-प्रवतमा ह्याांिा उल्लेख ‘जनथल ऑफ द रॉयल 
इस्न्स्टयूशन’च्या १८०२–मधील प्रकाशनात सापडतो. त्याांनी स्वतः वलवहलेल्या लेखाांतही अशा वित्राांिे 
वणथन आहे. स्वयांपाकघरात अर्वा जेवणघरात वापरण्यािी विनी मातीिी भाांडी तयार करून ती ‘कॅमेरा-
ऑब्स्क्युरा’ने स्वतः घेतलेल्या वकल्ल्याांच्या देखाव्याांनी अर्वा वनसगथवित्राांनी वजेवुड सुशोवभत करीत असे. 
अठराव्या शतकाच्या अखेर टॉम वजेवुड ह्याने वनसगथवित्रणाकवरता हेि माध्यम वापरले. त्या वळेी वित्रकृती 
छापण्यािी व ग्रांर्ाांमधून स्पष्टीकरणार्थ विते्र घालण्यािी मध्यमवगीय लोकाांना भारी वनकड होती. ती ध्यानी 
घेऊन त्या दृष्टीने वजेवुडिे प्रयत्न सतत िालू होते. पण त्यािे रसायनशास्त्रािे ज्ञान तोकडे पडल्यामुळे त्याला 
यश आले नाही. रें ि राज्यक्राांतीनांतर छापील वित्राांिी मागणी मनस्वी वाढली. त्याि वळेी प्रकाशीय 
सांवदेनक्षमतेिा उपयोग करण्यािी कल्पना प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून प्रत्यक्षात उतरली. कागदावर वसल्व्हर 
नायरटे लावनू प्रकाशप्रवतमा उमटववणे व तेलािा उपयोग करून त्या कायम स्स्र्तीत ठेवणे ह्या दृष्टीने 
प्रयत्नही झाले; पण त्याांना यश आले नाही. १८२६-पावतेो प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील रासायवनक वक्रयेसांबांधी 
ह्यापेक्षा अवधक खबरबातमी नव्हती. प्रकाशािा पवरणाम होऊन िाांदीिी लवणे काजळतात, हे नीएप्स ह्यास 
त्याने स्वतः करून पावहलेल्या प्रयोगावरून आवण टॉमस वजेवुड व डेव्ही ह्याांनी एकोवणसाव्या शतकाच्या 
आरांभी केलेल्या प्रयोगाांवरून पूणथ माहीत झाले होते. सूयथप्रकाशाने उमटववलेली प्रवतमा त्याि स्वरूपात 
कायम कशी राखावी, हा टॉम वजेवुड आवण हम्रे डेव्ही ह्याांच्या पढेु प्रश्न होता. तो प्रश्न रें ि लष्करातील 
एक अवधकारी वनसोफर व रें ि नौदलात अवधकारी असलेला त्यािा भाऊ क्लोद नीएप्स ह्या उभयताांनी 
रासायवनक वक्रयेने सोडववण्यािा प्रयत्न केला, – 
 
अन् एके रदवशी हे नवल घडले. 
 
नीएप्स आवण दोगेर ह्या दोन रें ि शास्त्रज्ञाांनी प्रकाशवित्रणातील प्रवक्रयेिा शोध लाववला. पण हा शोध कसा 
लागला, ही प्रकाशवित्रणाच्या इवतहासातील एक मनोरांजक कर्ा आहे. अदृश्य स्स्र्तीत असलेली 
प्रकाशप्रवतमा जीवर घेतली आहे, अशी एक काि पनु्हा साफसूफ करून सांस्कावरत करण्याकवरता दोगेरने 
एकदा रसायनाच्या कपाटात ठेवनू वदली होती. काही वदवसाांनांतर त्याने कपाट उघडून पावहले, तो त्याला 
आश्चयािा धक्काि बसला. कारण त्यावर पडलेली प्रकाशप्रवतमा त्याला स्पष्ट वदसत होती. असाि प्रयोग 
अनेक वळेा करून पावहल्यावर त्याला आढळून आले की, त्या कपाटात फुटलेल्या तापमानमापकातील पारा 
ववकीणथ स्स्र्तीत इतस्ततः पडला होता. ह्यावरून त्याने तकथ  केला की, पाऱ्याच्या वाफेने प्रकाशप्रवतमेिे 
सांवधथन झाले असाव.े हा तकथ  खरा होता. असा िमत्कार दैवयोगाने घडून प्रकाशप्रवतमेिा कां द उन्मळून 
आला. ववकसनािी रासायवनक वक्रया शवेटी दोगेरला हस्तगत झाली. 
 
बीजाचा उद भव : प्ररक्रयेचे िोपण 
 
वनसोफर नीएप्स हा पेशाने वशळामुद्रक होता. दगडावरील आलेखनािे काम त्याला जमेना, म्हणून हाताने 
आलेखन करण्याऐवजी कॅमेरा-ऑब्स्क्युराच्या मदतीने जरूर त्या सवथ प्रवतमा पत्र्याच्या तक्त्यावर 
उमटववण्यासाठी तो अती कसोशीने प्रयत्नशील रावहला. तो वापरीत असलेल्या कॅमेरा ऑब्स्क्युरािे वणथन 
त्याने स्वतःि पुढील शब्दाांत करून ठेववले आहे : “एक िौकोनी आकारािी पेटी आवण वतला जोडलेल्या 
एका नळीत पुढेमागे सरकाववता येईल, अशा तऱ्हेने बसववलेला एक कृवत्रम डोळा.” ह्या वबलोरी डोळ्यािा 
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पवरघ लहान-मोठा करण्यािी सोय त्यात होती. वशवाय, जरुरीप्रमाणे तो मागेपुढे सरकाववण्याकवरता एक 
भाताही बसववलेला होता. 
 
त्यानांतर आलेखनाच्या कामाला योग्य असा दगड शोधण्याकवरता नीएप्स भटकू लागला. आवण असा भटकत 
असताना त्याला गांडकी वशळा लाभल्यािा आनांद कसा झाला, त्याच्या मनातील एक मांगल कामना कशी पूणथ 
झाली, प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा ववराट वृक्ष ज्यातून फोफावला, त्या बीजािा उद भव अगदी अकस्ल्पतरीत्या 
त्याच्या मनात कसा झाला, ती कुळकर्ा फारशी मोठी नाही, तरी उद बोधक आवण वित्तरांजक आहे. 
कृष्णजन्माइतकीि वधेक आहे. ती मनोभाव ेऐकू. 
 
ऐका कहाणी श्रीसूयभनािायणाची 
 
आषाढ/श्रावण शके १७४४. ऐका, सूयथनारायणा, तुमिी कहाणी. आटपाट नगर होते. त्या नगरात आपला 
वनसोफर नीएप्स राहत असे. हा कोणािा मुलगा? बाप राजािा सल्लागार. त्यािा मुलगा. एक रें ि जमीनदार. 
पण ववज्ञानािी भारी आवड. सांशोधनािी ओढ फार. त्याने काय केले? कसे घडले? नीएप्सने एक छोटा 
अांधेर-कमरा घेतला. त्याच्या एका चभतीत सुईच्या अग्राइतके वछद्र पाडले. हे त्यािे सावहत्य. हीि वशदोरी. 
हीि प्रयोगशाळा. वकत्येक शतकाांिी जुनीपुराणी. पण िमत्कार मोठा. सूक्ष्म वछद्रातून भगवान सूयथनारायणािे 
वकरण आत येत. समोरच्या चभतीवर पडत. बरोबर बाहेरच्या देखाव्यातील सौंदयथ आणीत. सूयथनारायणािी 
करणी. साक्षात गांधवथनगरी एकसरा चभतीवर उभी राही. रमणीय आवण िांिळ. सारे क्षणभांगुर अक्षय कसे 
राहील? ही चिता. विरांजीव केले तर पृथ्वीवर स्वगथ येईल. मनातील हीि आस. ही गोष्ट घडावी कशी? 
नीएप्सच्या मनाने एकि ध्यात घेतला. ईस्प्सत कोणत्या पुण्याईने साध्य होईल? कोणता वसा घ्यावा? 
सूयथनारायण कसा प्रसन्न होईल? काय कराव?े 
 
वशळामुद्रण. त्याकवरता िाांगला दगड हवा. वविाराांिे वांदाट सुरू झाले. शोध करीत नीएप्स िारी वदशा भटकू 
लागला. ज्युवडयामध्ये मृतसमुद्राच्या वकनाऱ्यावर आला. भटकत असता एके वदवशी कौतुक झाले. 
वकनाऱ्यावर आला. अववित एक पदार्थ सापडला. ‘ज्यजू वपस’ चकवा ‘ज्युवडयािे वबयुमेन’ ह्या नावािा. ह्या 
पदार्ािे गुणधमथ हेरले. दैव सामोरे आले. हा पदार्थ लव्हेंडरच्या तेलात ववरघळववला. द्रव कशावर ओतला? 
काशाच्या पत्र्यावर. पण सवथ काळोखात. तक्ता वाळववला. वाळववल्यावर काय वदसले? पावहले तो त्यावर 
गडद चपगट रांगािा पापुद्रा. तो कॅमेरा-ऑब्स्क्युरात ठेवला. सवथ अांधारात केले. मग सूयथप्रकाशातील एक छान 
देखावा पावहला. त्यापुढे छोटा कमरा ठेवला. देखाव्यािी प्रवतमा तक्त्यावर पडली. िाांगली सात-आठ तास. 
कष्ट मेहनत फार. अनेक वळेा कष्टी झाला. व्याकुवळत झाला. पण दम सोडला नाही. अपयश आले. पण 
र्कला नाही. दुदैवाला हसत रावहला. शोधािी बाहुली उलटसुलट केली. अनेक प्रयोग केले. शास्त्रािी सांगत 
धरली. घेतला वसा टाकला नाही. वनष्ठा कायम ठेवली. वनश्चयािी आवण मनािी वनरगाठ मारली. उतला 
नाही. मातला नाही. तक्ता लव्हेंडरच्या कोमट तेलात बडुवनू ठेवला. तो काय? पुन्हा िमत्कार! धातूच्या 
तत्त्यावर वबयुमेनमध्ये देखाव्यािे िाांगले वित्र उमटले. रासायवनक वक्रया सापडली. नीएप्सिे पुण्य सबळ. 
इस्च्छत प्राप्त झाले. सूयथनारायणाने त्यािी वनष्ठा पावहली. कौतुक केले. सांशोधक नािू लागला. पुत्रजन्मािा 
आनांद झाला. भाग्यलक्ष्मी आली. अवघा वदक्काल शुभ झाला. अमांगळािे नाव उरले नाही. एका कलेिे िह्म 
सन्मुख आले. नीएप्स आवण दोगेर. दोन सांशोधक एकत्र नाांदू लागले. लोकाांना आनांद झाला. राजाला आनांद 
झाला. दोघाांना इनाम वमळाले. काय झाले? कसे झाले? हाकारा केला. दाांडोरा वपटला. ताशमेफे वाजले. 
टाळमृदुांगािे गजर झाले. िांदन भरला. अ्त्र् फुलला. रांभा नािल्या. मोठा उत्सव सांपावदला. नीएप्सिा 
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हेतू सफळ झाला. मांगळािा लाभ झाला. नेत्री उदक भरले. रोमाांि उभे रावहले. ही कहाणी जे ऐकतील ते 
भाग्याने नाांदतील. धवनष्ठ होतील. ऐकल्यािे फळ वमळेल. नीएप्सला सूयथनारायण पावला तसा तुम्हा-
आम्हाांला सवांना पावो. ही साठा उत्तरािी कहाणी पािा उत्तरी सुफळ सांपूणथ. 
 
न संपणािी कहाणी 
 
पण ही रोमाांिक कहाणी कधी पूणथ होणार नाही. अशीि िालू राहणार. म्हणून योगायोगाने लागलेल्या ह्या 
अजब शास्त्रीय शोधािे वनरूपण पुढे िालवनू त्यातील रासायवनक वक्रयेिी पा्थभमूी पुढील रकान्यात स्पष्ट 
कवरतो. नीएप्स ह्याला असे आढळून आले होते की, ‘ज्युवडयािे वबयुमेन’वर प्रखर सूयथप्रकाश दीघथकाळ 
पडला, तर तो बाष्पनशील तेलामध्ये अववद्राव्य बनतो. सूयथप्रकाशािा पवरणाम झाला नसेल, तर तो ववद्राव्य 
असतो. तेर्ील वबयुमेन हळूहळू लव्हेंडरच्या तेलात ववरघळून जाते. इतर वठकाणी ज्या प्रमाणात 
सूयथप्रकाशािा पवरणाम झाला असेल, त्या प्रमाणात ते न ववरघळता राहते. अशा तऱ्हेने काशाच्या पत्र्यावरील 
वबयुवमनामध्ये छायाप्रकाशािी प्रवतमा उमटववणे साध्य झाले. 
 
ॐ श्री सरवते्र सूयभनािायणाय नमुः । 
 
पुढील सारा इवतहास आहे तो इवतहास-सांशोधकाांच्या पराक्रमािाि आहे. सांशोधकाांनी अहोरात्र तलाश 
पाडला आवण वस्तुजातािे व प्रावणमात्रािे यर्ोवित वित्रण करण्यािे सूयथनारायणाच्या वकरणशलाकेिे वा 
साववत्रीिे अजब सामथ्यथ ‘अांधारातून प्रकाशात आणले. ह्याला आज शसेव्वाश ेवषांिा काळ लोटला आहे. 
काळाच्या प्रिांड ओघातील कोणताही क्षण ह्या लहानग्या अांधेर-कमऱ्यात पकडून ठेवनू कोणत्याही काळी 
पे्रक्षकाला भलुवनू सोडण्यािी जादू ह्यात आहे. प्रकाशवित्रणप्रवक्रया ही एक जादू, एक वकमया म्हणनूि 
ओळवखली जात असे. ‘ववसांगतीने पवरपूणथ आवण कलाशून्य कला’ असेि ह्या कलेिे, वणथन केले जाई. ‘शास्त्र 
आवण मनोरांजन’, ‘अत्यांत सोपी आवण अवघड कला’, ‘व्यावहावरक व याांवत्रक कला’, अशी पुष्पवृष्टी करून 
ववरोधाभासािा उच्चाांक अद्यापही गाठला जातो. हे सारे वाङ मय खरे आहे असे ध्यानी धरले, तरी वशक्षणाने 
आवण शास्त्रज्ञानाने आपल्या कल्पनाशक्तीला धार येऊन, आपली दृक-प्रत्यय सांस्कृती िाांगली फैलावनू 
व्यापक झाली आहे, हेही खरे आहे. ‘फोटोगॅ्रफी’ ह्या मूळ ग्रीक शब्दािा अर्थ–प्रकाशाने आलेखन. तो आपल्या 
कलाकृतीमधून खरा करून दाखववण्यािी नैवतक जबाबदारी प्रकाशवित्रकारािी आहे. त्या शब्दाला आपल्या 
कलाकृतींनी प्रवतष्ठा प्राप्त करून देण्यािी पराकाष्ठा त्याने केली, म्हणजे छायाप्रकाशािा हा लक्ष्मण झलूा 
अक्षय डोलत राहील. 
 
प्रकाशरचत्राचे परहले गोरजिवाणे पाऊल, १८२६ – 
 
– मध्ये काशाच्या पत्र्यावर पडले. वबयुमेनिा र्र वदलेला काशािा तक्ता कॅमेरा-ऑब्स्क्युरात ठेवनू तो 
नीएप्सने घराच्या वखडकीच्या कट्यावर आठ तास ठेवनू वदला, व रान्समधील शतेवाडीिे प्रकाशवित्र 
घेतले. प्रकाशसांपकथ काळ आठ तासाांइतक्या दीघथ मुदतीिा होता. हे उघडि आहे. कारण बारकाईने पावहले, 
तर घराच्या आतील िौकाच्या दोन्ही बाजूांच्या वभतींवर सूयथप्रकाश असल्यािे वदसेल. याांवत्रक आवण 
रासायवनक प्रकाशीय पद्धतीने घेतलेली ही प्रकाशप्रवतमा अांधुक व अस्पष्ट होती, पण ही वास्तवप्रवतमा 
सूयथप्रकाशात काळवांडली नाही, ती कायम वटकली. ही प्रकाशप्रवतमा म्हणजे प्रकाशवित्रणाच्या बाल्यावस्रे्त 
नीएप्सकडून जगाला वमळालेली विरांतन स्वरूपािी देणगी आहे. “वुइांडो ॲट ग्रास’ हे वनसोफर नीएप्स ह्यािे 
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पवहले प्रकाशवित्र हल्ली ‘गेनथस् शाइम’ सांग्रहालय, टेक्सा वव्ववद्यालय, ऑस्स्टन, यू. एस्. ए. येरे् असून 
त्यािा आकार ८ फूट × ६½ फूट असा आहे. जगातील पवहले प्रकाशवित्र १८२६-मध्ये वनमाण झाले, हे 
इवतहासकाराांना मान्य असले, तरी नीएप्स ह्याने आपले सांशोधनकायथ ज्या गावी केले त्या सेंट लप द व्हन्नसे 
ह्या गावी त्याच्या स्मरणार्थ उभारलेल्या भव्य स्मारकावर ‘१८२२’ हे वषथ कोरलेले आहे. तसेि, कागदावरील 
पवहली व्यस्त-प्रवतमा आवण जगातील दुसरे प्रकाशवित्र लां डन येर्ील ‘सायन्स’ सांग्रहालयात अद्याप सुरवक्षत 
आहे. वडसेंबर १८२९-मध्ये नीएप्स व त्यािा जोडीदार दोगेर ह्याांिा राष्रीय पावरतोवषक देऊन सन्मान 
करण्यात आला. पण ताांवत्रकदृष्या अांधेर-कॅमेऱ्यािा यशस्वी उपयोग करून खया अर्ाने प्रकाशप्रवतमेला 
स्र्ैयथ प्राप्त करून वदले, ते वनसोफर नीएप्स ह्याने. मात्र व्यावहावरक दृष्टीने पवहला प्रकाशवित्रकार होता – 
लुई झाक माांदे दोगेर. 
 
वर म्हटले आहे की, नीएप्सने ताांवत्रकदृष्या अांधेर-कमऱ्यािा उपयोग केला. त्या दृष्टीने एक गोष्ट मुद्दाम 
ध्यानी घेण्यासारखी आहे. हेवलयोग्राफ घेण्यािी पद्धती एकेरी असली, तरी वबलोरी डोळ्याच्या बरोबर 
वत्रकोणाकृती चभग अर्वा लोलक बसववल्यामुळे ह्या त्याच्या पवहल्या प्रकाशवित्रातील देखाव्यात पा्ीय 
उलटापालट झालेली नाही. आरशात वदसणाऱ्या देखाव्याप्रमाणे डावी बाजू उजव्या बाजूला न वदसता दृश्य 
जसे डोळ्याला वदसते, तसेि सरळ वदसते. आजच्या अत्याधुवनक माध्यमाच्या दृश्यदर्मशकेतही पा्ीय 
उलटापालट नाहीशी केलेली असते. देखावा नजरेला वदसतो तसाि दृश्यदर्मशकेतही वदसतो. नीएप्सिा 
जन्म १७६५-मध्ये झाला. आज दोनश ेवष ेहोऊन गेली. ह्या शूर मदािा पोवाडा कोणी गाइल्यािा दाखला 
नाही. त्याच्या आयुष्यािी गौरवगार्ा त्याच्या ह्यातीत वलवहल्यािे कोणाच्या ऐवकवात नाही. 
प्रकाशवित्रणके्षत्रातील हा नायक. पण त्याच्या यशस्वी कतथबगारीिी कोणी दखल घेतली नाही. 
प्रकाशवित्रीय कािेिा हा दुदैवी जनक, -ह्या प्रवक्रयेतून त्याच्या व्यस्क्तवित्रािी कायम स्वरूपािी 
व्यस्तप्रवतमा कोणी घेण्यापूवीि तो मरण पावला. दुदैवी नीएप्स. मात्र वनसगथजीवनािे पवहलेववहले 
प्रकाशवित्र घेतले ते नीएप्सनेि. आवण ह्यातूनि कलाकारािे व वनसगािे एक िमत्कावरक साहियथ वसद्ध 
होते ना? 

 
उभी माणसुकी त्याने पणाला लावली, पण समाजाने नीएप्सचे देणे वदले नाही. 

 
प्रकाशरचत्रणाची परहली रनरूढ प्ररक्रया 
 



 

 

अनुक्रम 

वसल्व्हर क्लोराइडािा चकवा वसल्व्हर नायरेटिा लेप लावलेल्या ताांब्याच्या पत्र्यावर पडलेल्या प्रकाशप्रवतमेिे 
ववकसन करण्याकवरता ‘ववकासक’ म्हणून ‘पारद बाष्प’ प्रर्म वापरण्यात येई. अशा प्रकारे क्रमशः सांवधथन 
केलेल्या प्रकाशप्रवतमेिे स्स्र्रीकरण ‘सायनाइड’च्या मदतीने पूणथ होई. हीि दोगेर-प्रकाशवित्रणपद्धती. 
 
ह्यावशवाय ताांब्यािा पत्रा अनेक ववलयनाांत घालून स्वच्छ करणे, नांतर काळ्या पेटीत ठेवनू तो आयोडाइडच्या 
वाफेने सिेतन करून घेणे, त्यावर प्रकाशप्रवतमा उमटववणे, अांधेर-कमऱ्यात अर्वा काळ्या पेटीत ठेवनू 
प्रवतमेिे ववकसन करणे हे ‘दोगेर-प्रवक्रये’च्या वाहणीतील िार महत्त्वािे टप्पे. ही सवथ कामे कलाकाराला 
स्वतःि वनपटावी लागत. 
 
प्रकाशाचे महादान–प्रकाशरचत्रणाची गुणमोरहनी 
“माझ्या रचत्राचंा रविय खुद्द प्रकाशच आहे.” – रचत्रकाि माने 
 
वित्रकलेमध्ये प्रगती झाली म्हणजे त्यािा अर्थ कलाकारािे प्रकाशाववषयीिे ज्ञान वाढले आहे, असा 
करण्यािा प्रघात आहे. प्रकाशवित्रकार तर प्रकाशाच्या मदतीनेि प्रकाशािे वित्रण कवरतो. त्याला तर 
प्रकाशाववषयी ज्ञान अवधक पावहजे. कलाकृती वनमाण करणारा प्रकाश हाि महत्त्वपूणथ घटक आहे. त्यािी 
प्रकृती व मन ह्यािी कलाकाराने पूणथ ओळख करून घेतली पावहजे. प्रकाश हा माध्यमािा आत्मा आहे. तोि 
रांगािे कारण आहे व वणथच्छटाांिी काांती वनमाण करणाराही प्रकाशि आहे. कलाकृतींिा आकृवतबांध सूयाच्या 
हस्ताक्षरानेि वलवहला जातो. त्याच्या ितुर बोटाांनी केलेल्या कौशल्यपूणथ आलेखनात सहजसौम्य सूिकता 
असते, साहसी स्पष्टता असते व आलेखनातील िमकदार स्पशथही जाणवतो; स्वच्छांदी पवरलेखात 
पोरवयातील खयाळपणा भरपूर असतो, तपवशलािा व वैभवशाली अधथच्छटाांिा र्ाट असतो, अनपेवक्षतपणा 
व त्याच्या जोडीला आकषथकपणाही असतो. प्रदोषसमयी तर प्रकाश आपले काव्यमय स्वरूप प्रकट करतो. 
वदवसािा सरता प्रकाश आवण रात्रीिा िढता अांधार ह्याांिी साांधमोड अशी असेल, की त्याांिी सरहद्द सापडत 
नाही. प्रकाश कलावस्तूांिे आकार रेषाांनी मयावदत करीत नाही. एक वणथच्छटा दुसऱ्या वणथच्छटेत बेमालूम 
वमसळते. प्रणयी जीवाांप्रमाणे एकमेकाांत कळत-नकळत ववलीन होणाऱ्या वणथच्छटाांतून ववववध आकार वनमाण 
होतात. सांवधप्रकाशाति आपणाांस ववववध वणथच्छटाांिी झाक िाांगली अभ्यावसता येते. तपवशलात घट होते. 
तपशील अस्पष्ट होतो. त्यामुळे वणथच्छटा ववशाल व ववस्तृत झाल्यासारख्या वदसतात. ह्याउलट अवतशय 
प्रखर व िमकदार प्रकाशातही कलावस्तूांिी बाह्यरेषा काहीशी झाकळते, प्रकाशाने पसुली जाते व 
कलावस्तूांच्या पृष्ठभागावरील उांिसखलपणा धूसर होतो. कलावस्तू अांधारािी शाल पाांघरून असतात. 
कलावस्तूवर प्रकाश पडला, की कलावस्तू काय आहे ते कळण्यापूवीि त्या वस्तूिा आकार व रांग हे दोन्ही 
कलाकाराला स्पष्ट झाले पावहजेत. 
 
प्रकाश आरण प्रकाश 
हेच प्रकाशरचत्रकािाचें कुलदैवत 
 
सूयथप्रकाशातील गुणधमांिा नववनर्ममतीकवरता अवधकात अवधक उपयोग कसा करून घेता येईल, हाि प्रश्न 
त्या काळी प्रकाशवित्रकाराांच्या पुढे उभा होता, आवण आजही तोि प्रश्न उभा आहे. 
 
आपण प्रकाशाच्या मदतीने वस्तुजाताकडे पाहतो. कलाकाराने आता प्रत्यक्ष प्रकाश पाहण्यास वशकले 
पावहजे. कलाकाराच्या दृष्टीने ज्यावर प्रकाश पडतो, ती जडवस्तू केवळ प्रासांवगक असते, अनावश्यक असते, 
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असेही समजा. मुक्त प्रकाश हीि कलावस्तू आहे, वित्रववषय आहे, प्रकाशवित्रकाराांिे कुलदैवत आहे. 
कलावस्तू जणू काय प्रकाशािे वस्त्रि लपेटून घेतात; सूयथतेज नेसतात. वास्तव सत्यािे नायात रूपाांतर 
करण्यािे सामथ्यथ प्रकाशािे आहे. कलाकृतीिे सांयोजन करणे, वित्रववषयािी भावव्यर्ा व्यक्त करणे, 
वत्रवमतीय भास वनमाण करणे, वित्रववषयाला उठाव देणे, कलावस्तूिा आकार आवण वतच्या पृष्ठभागािी 
बुनावट रेखीव करणे हे प्रकाशािे प्रमुख गुणधमथ आहेत. कलाकृतीिा प्रधान ववषय बनून प्रकाशातून, छायेतून, 
छायाप्रकाशाच्या प्रवतचबबातून व छायाप्रकाशाच्या ववरोधातून, व्यवच्छेदनातून वा छायाप्रकाशाच्या दुराव्यातून 
वा छायाप्रकाशात दुजाई वनमाण करून कलाकृतीिा आकृवतबांध उभा र्ाटण्यािे कायथ स्वतः प्रकाशि 
कवरतो. ह्या साऱ्या गोष्टी रिनािातुयािा कें द्रचबदू ठरतात, हे उमगले, म्हणजे आजच्या काळािी सौंदयथप्रवृत्ती 
कलाकाराला लाभली, व जीवनसांगीतािा षड्जस्वर सापडला, असे म्हणता येईल. पण तुमच्या वित्तावरील 
काजळी झाडून वित्तातील विराग सदैव पेटलेला ठेवा. कारण वव्ातील प्रकाश सतत मरगळलेल्या स्स्र्तीत 
वबछावलेला असण्यािाि सांभव असतो! 
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१९. कलाप्रदशभनाचं्या चौतया 
 

‘िॉयल अॅकॅडेमीच्या मागील प्रदशथनात वित्रकाराांच्या वकत्येक कलाकृती सांपूणथतः व काही अांशतः 
प्रकाशवित्रणावरून कस्ल्पलेल्या आढळल्या,’ इवत रॉबटथ हट–‘आटथ जनथल’–१८५३. ह्या उद्जगाराांवरून 
प्रकाशवित्राांनी िोरून का होईना, वित्रकलेच्या बुरख्याखाली प्रदशथनाांच्या वदवाणखान्यात १८५३-पूवीि 
प्रवशे वमळववला होता, असे स्पष्ट वदसते. “वबनवकूबािे प्रकाशवित्रण आपला दजा सोडून प्रदशथनाच्या 
पायरीस जर पाय लाव ूलागले, तर कलेच्या लौवककास बाध येईल, कला बवेिराख होईल!” प्रकाशवित्राांनी 
हट् टाच्या हाती पडून कलाप्रदशथनात प्रवशे वमळवनू तेरे् गमजा करू नये, म्हणून कवी बोदलेअर ह्याने १८५९-
मध्ये आपल्या वनबांधात आजथवी लेखणीने प्रकाशवित्रकाराांना वरीलप्रमाणे िमकावनू प्रकाशवित्रणावर 
गदारोळ उठववला होता. कलेिा ‘एक महान शत्र’ू असा उल्लेख करून त्याने पुढे औपरोवधकपणे वलवहले आहे 
की, ‘कलाकाराला पावहजे तशी नोंद जर ह्या याांवत्रक माध्यमाला कवरता आली, तर प्रकाशवित्रणाला एक 
अवभजात कलाि म्हणाव ेलागेल!’ 
 
प्रकाशरचत्रणावि गदािोळ, 
– पण रचत्रकािानंीच धि टारकला ना! 
 
१८८८-च्या ग्लॅसगो येर्ील प्रदशथनात चहदुस्र्ानातील वित्रकाराांच्या कलाकृती, नावाला का होईना, 
प्रकावशत झाल्या. नांतर मात्र त्याांना ओहोटी लागली, ती कायमिी. १८९०-च्या सुमारास बनारस व िुनार 
ह्या शहराांिे लष्करी महत्त्व कमी झाले; त्यासरशी, तोपयिंत तग धरून रावहलेली अभ्रकावरील वित्रकला 
नामशषे झाली. वित्रकाराांनी धर टावकला. आपला पेशा सोडून प्रकाशवित्रणकलेवर ते आपली उपजीववका 
करू लागले. प्रकाशवित्रणाला देवािे गबाळे मावनले. परोक्षपणे हा वित्रकाराांच्या जीवनावर 
प्रकाशवित्रणकलेने केलेला पवरणामि होता. प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेने त्याांच्या वपढीजाद अवभमानािा 
पाणउतारा केला. प्रकाशवित्रावर रांगववलेल्या कलाकृती १८६४-पासून कलाप्रदशथनात दाखल होऊ 
लागल्यािे वृत्त आहे. १८८०-मध्ये पॅवरस शहरात भरलेल्या ‘सलाँ’मधून तर प्रकाशवित्रावर रांगववलेल्या 
कलाकृती पाहणे ही गोष्ट पे्रक्षकाांच्या वनत्यपवरियािी झाली होती. १९३१-मध्ये ‘लां डन अॅकॅडेमी 
एस्क्झवबशन’मधून अशा तऱ्हेच्या दोन-तीन कलाकृती प्रकाशवित्राांवर रांगववलेल्या आढळल्यामुळे 
प्रदशथनिालकाांनी मोठा अवभनव वधटावा करून प्रदशथनातून त्या काढून टावकल्या, अशीही मावहती वमळते. 
 
मॉकहोवने ह्याने पवॅरसमध्ये १८७०-मध्ये भरलेल्या प्रकाशवित्रणप्रदशथनात लहान व्यस्त-प्रवतमेवरून 
ववस्तावरकेच्या मदतीने हायड्रो-ऑस्क्सजन वदव्यािा उपयोग करून एका तासात मोठ्या आकारािे 
प्रकाशवित्रण करण्यािे प्रात्यवक्षक दाखववले. हा उपक्रम म्हणजे सदर प्रदशथनािे एक भव्य आकषथणि होते. 
आवण ते इतके जबरदस्त की, पे्रक्षक नेत्राांिी पाती ढाळण्यास ववसरले. प्रदशथन म्हणजे पे्रक्षकाांना आमोदािे 
पारणे होते. वगेवगेळ्या प्रदशथनाांतून दाखल झालेली प्रकाशविते्र वित्रकाराांच्या कलाकृतींच्या नकला 
समजल्या गेल्या. तारागण पुष्कळ उगवला, पण तमोनाशक िांद्र आढळला नाही. त्यामुळे कलावादी 
लोकाांच्या आनांदात भर पडली. ववशुद्धवित्रणवादी मात्र अशा कलाकृतींकडे केवळ तुच्छतेने पाहू लागले. पण 
ह्यात आश्चयथ नाही. इमसथन सारखा ववशुद्धवित्रणवादी कलाकार कला आवण प्रकाशवित्रणकला हे शब्द 
समानार्ी मानीत असे. 
 
आंतििाष्रीय कलाप्रदशभन – १८६२ 
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प्रकाशरचते्र यारंत्रक रवभागात माडंली गेली, – 
 
–पण कोणी वधक म्हटले नाही. तुम्ही १८६२-मधील ‘लांडन आांतरराष्रीय कलाप्रदशथन’ पहा. प्रकाशविते्र 
तुम्हाांला आगगाडीिी यांते्र, शास्त्रीय व शस्त्रवक्रयेिी उपकरणे अर्वा शतेीिी अवजारे अशा याांवत्रक ववभागात 
माांडलेली आढळतील. १८५१-मध्ये लां डन ‘वक्रस्टल पॅलेस’मध्ये भरलेल्या प्रदशथनात तर 
वत्रवमवतदशथकदेखील माांडला होता. १८४९-मध्ये बवमिंगहॅम येरे् कलेच्या आवण याांवत्रक बनावटीच्या वस्तू 
ह्याांिे प्रदशथन भरले होते. त्यात रसायनशास्त्रािा प्राध्यापक जे. ई. मेयोल ह्याने घेतलेले एक व्यस्क्तवित्र 
प्रदर्मशत झाले. मानवाच्या वास्तव आकारातील ह्या भल्या-मोठ्या प्रकाशवित्रािी फार शाबासकी झाली. 
इतकेि काय, पण ऑक्टोबर १८४९-च्या ‘द आटथ जनथल’मध्ये सूयथवकरणाांनी रेखाटलेल्या ह्या कलाकृतीिा 
‘ताांवत्रक कौशल्यािा उच्चाांक’ असा गौरवपूणथ उल्लखेही सापडतो. ‘तांत्रािे खुले बारदान, वारेमाप खैरात!’ 
 
इमसभन् ची आकाश ढवळणािी हाक, 
पण ती आकाशात रवरून गेली. 
 
ह्यािा अर्थ इतकाि की, ह्या माध्यमाच्या प्रकृतीमधील सुलक्षणािी जाण करून घेताना इमसथन, हेन्री मूर, 
वेंडेल होम्ज ह्याांवशवाय कोणत्याही अन्य कलाकाराने वजतका खोलवर वविार करावयाला पावहजे होता, 
वततका केला नाही. इमसथन ने प्रकाशवित्रणकलेच्या अभ्युद्याकवरता आपली लेखणी आवण वाणी वशणववली. 
कलाप्रदशथनाववषयीिे आपले वविार साांगताना त्याने ववशद केले होते की, ‘कलात्मक विते्र आवण 
ताांवत्रकदृष्या श्रेष्ठ असलेली वास्तववादी प्रकाशविते्र प्रदशथनाांतून माांडताना त्याांिे स्वतांत्र ववभाग असावते.’ 
वस्तुतः, इमसथन िी ही हाक महत्त्वािी होती. पण लक्ष्यात कोण घेतो! प्रकाशवित्रणमाध्यमावर याांवत्रकपणािा 
वशक्कामोतथब शवेटी झालाि. इमसथन िा ‘वनघोष’ पक्व ठरला नाही! 
 
प्रकाशरचत्राचं्या प्रदशभनाची प्राणप्ररतष्ठा, १८४४ 
 
औवित्य साधण्यािा दृष्टीने ज्याांनी कलात्मक प्रकाशवित्रणािा पाया घातला, अशा सवथ ज्येष्ठ 
प्रकाशवित्रकाराांनी १८४३-मध्ये स्वतः भरववलेल्या प्रकाशवित्राांच्या प्रदशथनािा उल्लखे मी प्रर्म करणार आहे. 
त्यानांतर प्रकाशवित्रणािी भक्कम पायावर उभारणी करणाऱ्या त्या सवथज्येष्ठ सांशोधकाला अवभवादन करून 
त्याच्या शांभराव्या पणु्यवतर्ीवनर्ममत्त १७ सप्टेंबर १९७७-ला सायन्स म्यूवझयम, लां डनमध्ये आयोवजत केलेल्या 
त्याच्या ताांवत्रक व कलात्मक प्रकाशवित्राांच्या प्रदशथनाच्या मी ह्या प्रकरणािा शवेट करणार आहे. 
 
डी. ओ. वहल ्हा ‘रॉयल स्कॉवटश अॅकॅडेमी’िा िाळीस वष ेविटणीस होता. त्याने स्वतःच्या प्रकाशवित्राांिे 
प्रदशथन इतर कलाकाराांच्या वित्राांबरोबर १८४३-च्या सुमारास भरववले. कायािा शुभारांभ झाला. 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा एक सांशोधक इप्पोवलत बाया ह्याने पॅवरस िवॅरटी बझारमध्ये वदनाांक २४ जून १८३९-
ला प्रकाशवित्रीय कागदावरील वास्तव-प्रवतमेिे नमुने प्रदर्मशत केले होते. तरी खऱ्या अर्ाने प्रकाशवित्राांिे 
पवहले प्रदशथन १८४४-मध्ये पवॅरस येरे् व इांग्लां डमध्ये पवहले प्रदशथन वदनाांक ३ जानेवारी १८५४-ला लां डन येरे् 
भरले. कलाप्रदशथनाांतून प्रर्म प्रकावशत झाली, ती प्रकाशविते्र वास्तववादी वळणािीि होती. त्याांिा गौरव 
होऊ लागल्यामुळे पुढील प्रदशथनाांतून कलाकृतींिा लेहेजा वास्तववादी ढांगािाि रावहला. अशा वळणाच्या 
कलाकृती केळवणे घेत िालल्या. वास्तववादी वित्राांिा वकत्ता वगरववला गेला. वास्तववादी शलैीिे लोण 
पुवढलाांकडे पोहोिववण्यािे कायथ मात्र प्रदशथनाांनी केले, ह्यात वतळमात्र शांका नाही. 
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स्स्वत्झलिंडमध्ये वित्रकार जे. बी. आयसेनचरग ह्याने १८४७-मध्ये स्वतः घेतलेल्या व्यस्क्तवित्राांिे प्रदशथन 
भरववले. एकाि कलाकाराच्या कलाकृती असलेले हे पवहलेि प्रदशथन असाव.े त्याने आयोवजत केलेल्या 
वफरत्या प्रदशथनाच्या वित्रसूिीत त्याने १८४०-मध्ये घेतलेल्या मानवाच्या वास्तव आकारातील व्यस्क्तवित्राांिा 
उल्लेख होता. ह्या व्यस्क्तवित्राांवशवाय प्रदशथनात वास्तुविते्र, स्स्र्रवस्तुविते्र आवण दोगेरपद्धतीिी रांगीत विते्र 
ह्याांिाही समावशे होता. १८६०-मध्ये गुस्ताव ल गे्र ह्या रें ि व्यावसावयक प्रकाशवित्रकाराने आपल्या आठ 
कलाकृती पॅवरस येर्ील प्रदशथनात सादर केल्या. प्रदशथनाांच्या वित्रसूिीत त्याांिा उल्लखे ‘वशळामुवद्रतविते्र’ 
असा केला होता. पण ती प्रकाशविते्र आहेत, असे ठरल्यावर प्रदशथनसवमतीने ती प्रदशथनातून काढून टावकली. 
 
गे्रट एक्तझरबशन, १८६१ 
 
लां डन येर्ील ‘वक्रस्टल पलेॅस’मध्ये भरलेल्या १८६१-च्या ‘गे्रट एस्क्झवबशन’ ह्या आांतरदेशीय प्रदशथनात 
प्रकाशविते्र प्रर्मि प्रदर्मशत झाली. प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृती वित्रकाराांच्या कलाकृतींच्या माांडीशी 
माांडी लावनू बसल्या, आवण आजही बसत आहेत. ह्या प्रदशथनात मेयोल ह्या वफलॅडेस्ल्फया येर्ील 
प्रकाशवित्रकाराच्या कलाकृतींिा एक वित्रसांग्रह प्रवसद्ध झाला. सामान्य जीवनािे काव्यमय वित्रण 
करण्यास दोगर-प्रकाशवित्रणप्रवक्रया सवथसमर्थ आहे, ह्यािी हा सांग्रह म्हणजे एक ग्वाहीि होती. ह्या 
प्रदशथनात वहल् -अॅडम्सन च्या कलाकृतींसह प्रकाशविते्र एकवत्रत करून शास्त्रीय उपकरणाांच्या ववभागात 
माांवडली गेली. दोगेर-पद्धतीमधील प्रकाशवित्राांत अमेवरकन आवण कॅलो-पद्धतीमधील प्रकाशवित्राांत रें ि 
प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृती श्रेष्ठ ठरल्या. अमेवरकन प्रकाशवित्रकाराांनी घेतलेल्या दोगेर-पद्धतीच्या 
कलाकृतींिी नावाजणी झाली. १८६४-च्या आांतरदेशीय प्रदशथनात प्रणत सांशोधक फॉक्स टालबट ह्याला, 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून ताांब्याच्या व लोखांडाच्या पत्र्यावर त्याने केलेल्या अम्लरेखनाबद्दल मानािे पदक 
वमळाल्यािाही उल्लखे सापडतो. 
 
अरभजात प्रकाशरचत्राचंी मुहूतभमेढ, १८४५ 
 
कला ही कालसापेक्ष असते, ह्या न्यायाने पढुील काही वष ेवास्तववादी शलैीवर रवसकाांिी मजी नाराज झाली 
व प्रदशथनातून सांपूणथ वास्तवािे प्राधान्य असलेल्या कलाकृती अांग िोरून बुजरेपणाने बसलेल्या वदसू 
लागल्या. रोमवँटक शलैीमधील कलाकृती कलाकृतीविया र्ाटी प्रदशथनातून स्वैरपणे टेशीत वावरू लागल्या. 
त्याांिाि ठमकारा फार वाढला. हा फरक त्या काळािा वनदशथक असाि होता. अवभजात प्रकाशवित्राांिी 
मुहूतथमेढ १८४५-च्या सुमारासि झाली होती. तरी बहुत इज्जती होऊन त्याांिा उल्लेख करण्यापलीकडे 
प्रदशथनाांनी कोणतीि कामवगरी केली नाही. स्र्ळकाळाला सनार् करणाऱ्या ज्या कलाकृती प्रदशथनात होत्या, 
त्याांिी वशफारसही झाली नाही. पत्रकाराांिे लक्ष ताांवत्रक कौशल्याकडे अवधक होते. त्याांना तांत्रािी सुलतानी 
मान्य असल्यामुळे ह्या खास ‘अवभजात’ मानलेल्या कलाकृतींववषयी कोणी वनकराने बोलले नाही, वलवहले 
नाही. 
 
 
नवा डगला, नवा तिीका, गोिेमोिे झालेले टपोिे मोगिे 
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वदनाांक २२ वडसेंबर १८५२-ला ‘सोसायटी ऑफ आटथ’च्या प्रदशथनािे उद्जघाटन झाले. प्रदशथनात ८०० 
प्रकाशविते्र होती. पण दोगेर-पद्धतीिे एकही प्रकाशवित्र नव्हते. पे्रक्षकाांना स्तांवभत करील असा आठ फूट 
लाांबीिा कायरो येर्ील एक देखावा होता. मानवाच्या एका दृवष्टके्षपात न मावण्याइतके मोठे प्रकाशवित्र पाहून 
पे्रक्षक आश्चयथ करण्यािेसुद्धा ववसरून जात. प्रत्यक्ष व्यक्तीच्या मोजमापातील दोगेर-पद्धतीिी टपोरी 
प्रकाशविते्र लां डन येरे् १८७६-मध्ये ‘केस्न्सांग्टन कलासांग्रहालया’त प्रर्म प्रदर्मशत झाली. ह्याहूनही मोठे 
आश्चयथ पन्नास वषांनी म्हणजे १९२०-च्या सुमारास घडले. पॅवरस येर्ील प्रदशथनात एका रेल्व ेकां पनीने तयार 
केलेल्या आरामगाडीच्या ८ फूट × ४॥ फूट लाांबीरुां दीच्या सलग एकसांध प्रकाशवित्रास जगातील सवांत मोठे 
पावरतोवषक वमळाले. मोठ्या आकारातील कलाकृतीिी प्रभतुा वसद्ध झाली. पे्रक्षक मांत्रमुग्ध झाले होते. त्याांना 
वाटले, आपण पाहतो आहो, ते खरेि आहे का? –की स्वप्न? – का मायेिी िावटी? – का हुल्लड? –का 
प्रावतभावसक? 
 
प्रकाशरचत्रकािाचें ‘माहे्यि’, मुततागंण – 
िॉयल फोटोगॅ्ररफक सोसायटी, १८९७ 
 
माहे २० जानेवारी १८५३-ला लां डन येरे् ‘फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ स्र्ापन झाली. रोजर फें टन हा 
सोसायटीिा पवहला विटणीस होता. रॉयल अॅकॅडेमीिा अध्यक्ष सर सी. ईस्टलैक हाि ह्या सोसायटीिाही 
अध्यक्ष झाला. स्व्हक्टोवरया राणी आवण वप्रन्स आलबटथ हे दोघेही िार मवहन्याांच्या आति ह्या सोसायटीिे 
आश्रयदाते झाल्यामुळे प्रकाशवित्रणाला लवलतकलाांच्या वव्ात मानािे स्र्ान प्राप्त झाले. सोसायटीमध्ये 
प्रकाशवित्राांिा कायम स्वरूपािा सांग्रह करावा, अशी वप्रन्स आलबटथ ह्यािी कल्पना होती. त्या दृष्टीने आपल्या 
जवळिी पन्नास विते्र ‘फोटोगॅ्रवफक सोसायटी ऑफ लां डन’ला देण्यािा आपला मानस त्याने व्यक्त केला 
होता. ह्या देणगीिा स्वीकार करण्याकवरता एक मांडळही स्र्ापन झाल्यािी मावहती वमळते. पण ही कल्पना 
पुढे १८९०-मध्ये फलदू्रप झाली. १८९७-मध्ये ह्याि सोसायटीिे रूपाांतर ‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’मध्ये 
झाले. ही सांस्र्ा स्र्ापन झाली, आवण सवथ प्रकाशवित्रकाराांना एकवत्रत येऊन कलेववषयी वविार करण्यािी 
फार नामी सांधी वमळाली. सांस्रे्िे लक्ष्य साध्य झाले. कलाकार आपले व्यस्क्तगत अनुभव ह्या व्यासपीठावरून 
साांगू लागला. 
 
प्रकाशरचत्रणकलेला िाजाश्रयाचा गंडा, १८५७ 
 
कलासांग्रहालयाने प्रकाशवित्रणाववषयी आस्र्ा दाखववलेल्या प्रदशथनाांिा उद्जघात म्हणजे ‘१८५७ – मिेँस्टर 
आटथ रेझसथ एस्क्झवबशन’ ह्या आवण एवडन बरा येर्ील ‘फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’च्या वार्मषक प्रदशथनात 
रायलें डरिे ‘द टू वजे ऑफ लाइफ’, (१८५६, ३१ इांि × १६ इांि) ह्या आकारािे प्रकाशवित्र फार नावाजले 
गेले हा. पण लोक तडकले. प्रकाशवित्रातील स्त्रीच्या अधथवववस्त्र देहाच्या दशथनाने त्या वळेी लोकाांच्या 
सदवभरुिीला कडकडन दांश केला. लोकाांनी अश्लीलतेवर रोखलेला हा सुराख स्तुत्य होता का, ते साांगता 
येणार नाही. उच्च सांस्काराांनी भारलेले वातावरण ह्या वित्रातील अधथवववस्त्र स्त्रीच्या दशथनामुळे पार ववखारून 
गेले असले पावहजे. कारण शृांगारािा रांग कलाकृतीच्या चभतींना प्रर्मि लागला होता. पण मौज अशी की, 
समाजाने टवकारून पावहलेली ही कलाकृती स्वतः हौशी कलाकार असलेल्या स्व्हक्टोवरया राणीने वप्रन्स 
आलबटथला भेट म्हणून देण्याकवरता दहा वगनींला खरेदी करून जणू काय कलाकृतीवरून चनबलोण उतरवनू 
टावकले. आवण त्याबरोबर ह्या कलाकृतीिी नैवतक पातळी लगेि उांिावली. कलाकृती बदनीतीिी नाही, 



 

 

अनुक्रम 

असा दांडक शासनाच्या सहीवशक्क्यावनशी कायम झाला. प्रकाशवित्र ववकत घेण्यािी प्रर्ा नव्याने सुरू झाली. 
वप्रन्स आलबटथ ह्याने रायलें डर ह्यािी प्रकाशविते्र सवथदा खरीदण्याबद्दल एक फमान कावढले. 
 
राजाश्रय वमळाला की काय होत नाही, असा प्रश्न उपस्स्र्त करून साांगता येईल की, रास्न्सस बेडफडथ ह्या 
विवटश प्रकाशवित्रकाराला स्व्हक्टोवरया राणीने पूवथमध्य भागाच्या शकै्षवणक सफरीवर जाण्यास वनघालेल्या 
वप्रन्स ऑफ वले्सबरोबर जाण्यािा आदेश वदला. राजेशाही र्ाटात सांपूणथ लवाजम्यावनशी हा प्रवास पूणथ 
झाला, व ह्या सफरीिा सवित्र वृत्ताांत नांतर प्रवसद्ध करण्यास राजपुत्रािी परवानगीही वमळाली. 
 
कृरत्रम सौंदयाची रचिागदाने 
 
राजाश्रयाने कलेिे सांवधथन सुरू होऊन त्याला राजवैभव प्राप्त झाले वित्रकाराांच्या ज्या कलाकृतींमध्ये 
कलागुणाांिी मनोभाव े जपणकू केली. असेल, अशीि प्रकाशविते्र प्रदशथनाांमधून मान्यता पावली. सारीि 
वित्रकार मांडळी. प्रकाशवित्रकाराांनी आपल्या कलाकृतीला वित्रगुण जोडण्यािी प्रशांसाहथ बांदोबस्ती 
बाळवगली. वित्रात्म प्रवृत्ती बळावली. पण ह्यापलीकडे त्याांिी गती गेली नाही. रॉवबन्सन व रायलें डर ह्याांनी 
कृवत्रम सौंदयािी विरागदाने लावनू अवभजात व्यस्क्तवित्राांच्या समयीिा मांगल प्रकाश घटकाभर वदपवनू 
टावकला. नववनर्ममतीच्या वलेी सुकल्या, कळ्या कोमावल्या, वकसलय कुसमुसले, पण घटकाभरि! 
 
व्यस्त-प्ररतमेवि हस्तलाघव, १८५५ 
पण वाझं कलाकुसि, सजावटीमधील वैयर्थयभ! 
 
१८५५-मध्ये पॅवरस येरे् भरलेल्या आांतरराष्रीय प्रदशथनात हान्स्टाटाएन्गल एर्मवन ह्याांनी व्यस्त-प्रवतमेवर 
पुनःसांस्करणाने वकती बदल घडवनू आणणे शक्य आहे, ह्यािे प्रात्यवक्षक करून दाखववले. हे सौंदयथपूणथ 
हस्तलाघव इतके बेमालूम असे की, रासायवनक वक्रयेने परीक्षण करूनदेखील ते उघडकीस येत नाही, हे 
वसद्ध झाले. कलाकृतीत पनुःसांस्करणाने कृवत्रम सौंदयथ अदा करण्यािी रीती, हस्तकौशल्याने कलाकृती 
रूवषत वा रोिक करण्यािी रीती, १८६०-पासून कलाकार मुक्तहस्ताने वापरू लागले. पण वास्तव-प्रवतमेवर 
हस्तकौशल्याने सांस्करण करून त्याांतील सौंदयथ वाढीस लावणे हा वविार नांतर वाढीस लागला, हे खरे आहे. 
 
शस्त्रवैद्याचे कौशल्य आरण 
त्याच्या शस्त्राची धाि ह्याचंा संगम 
 
दोगेर-प्रवक्रयेत काही ठळक दोष आहेत, हे कलाकाराांच्या प्रारांभीि ध्यानी आले होते. पवॅरसमधील 
राइटचलगर ह्याच्या वित्रणगहृात व्यक्तीच्या िेहऱ्यावरील रेषा, गालाला पडलेल्या िुण्या व सुरकुत्या ह्या 
कमी करण्याकवरता वतिा िेहरा जोराने िोळून लालबुांद करीत. लाल भवुई अगर रांगीत केस ह्याांना पाांढरी 
सफेती लावीत. त्यािप्रमाणे बसलेली गालफडे वर आणण्याकरता तोंडात कागदािे अर्वा टीपकागदािे 
बोळे घालीत. कान ववकृत आकारात मोठे वदसू नयेत, म्हणून मागील बाजूस विकट मेणाने ते विकटवीत. 
व्यक्तीच्या अांगात पाांढरा अांगरखा असेल, तर त्यावर काही काळ काळ्या परमायािा कपडा टाकून तो 
झाकून टाकीत. ह्या आवण इतर गावांढळ उपायाांनी प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतील दोष उणे करण्यािा प्रयत्न केला 
जाई. ह्यावशवाय िाांदीच्या प्रवतमेवरही पनुःसांस्करण करणारा आयसेनचरग हा पवहला प्रकाशवित्रकार. तो 
व्यक्तीच्या डोळ्याांत िमक आणण्याकवरता डोळ्याांच्या प्रवतमेतील िाांदीिा भाग तीक्ष्ण िाकूच्या पात्याने वा 
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वनलेखनाने खरवडून काढी; जरूर त्या वठकाणी पुनःसांस्करणाने सौंदयथ वनमाण करी, असुांदर भाग वनहवट 
करी आवण िाांदीच्या प्रवतमेत रांग भरण्यािे कामही मोठ्या कुसरीने करी. हे सारे उपिार त्या काळी 
सौंदयथप्रसाधनाति मोडले जात. आवण व्यस्त-प्रवतमेवर मखलाशी करण्यािे बडे काम कलाकाराला स्वतःि 
कराव ेलागे. 
 

 
वयक्तीच्या चेहऱ्यावरील कठोर निीकाम, वयस्तप्रवतमेवांर फुलववलेली काटेरी कलाकुसर कलेला मांजूर 
होती तर! पवरणामी वाांझ ठरणारी ही कलाकुसर कलाकार करी. वयत्क्तवचते्र काढून घेणारा हे असे छळ 
मुकाट सहन करी आवण मग?– त्याचा मुखवटा खास आयन्यात पाहण्याजोगा हाई. 

 
कलाकृतीचे नेपर्थय 
 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेकडे मोठ्या कौतुकाने पाहणारे फार र्ोडे वित्रकार होते. अशा अपवादात्मक वित्रकाराांत 
अॅडॉल्फ मझँील ह्यािी गणना केली जाई. १८६५-िा सुमार. अॅडॉल्फ मझँील हा वित्रकाराांच्या रांगीत 
कलाकृतींच्या व्यस्त-प्रवतमा घेऊन त्याांवर पेस्न्सल, ‘इांवडयन’ इांक अर्वा ताांबडा पारदशथक रांग ह्याांिा वापर 
करून वित्रकाराांच्या शलैीत हस्तसांस्करणाने योग्य तो बदल घडवनू आणीत असे. व्यस्त-प्रवतमेतील 
वणथच्छटाांिी मूल्ये कमी-जास्त करणे, छायाप्रकाशातील ववरोध कमी करून त्यात मुलायमपणा आणणे, 
िेहऱ्यावरील अप्रस्तुत रेषा सौम्य करणे, सदोष भाग छाटून त्यात गोंडसपणा वनमाण करणे इत्यादी नाजूक 
कामे मोठ्या वशताफीने करून तो व्यस्त-प्रवतमा कृवत्रम सौंदयाने वनधारे मढवीत असे. ह्यामुळे प्रकाशवित्रणात 
वित्रकाराांच्या कलाकृतींमधील कल्पकता आली व प्रकाशवित्रणमाध्यमातील याांवत्रकता क्रमाने कमी झाली. 
ह्या दोन कारणाांमुळे वित्रकार व प्रकाशवित्रकार ह्याांिी वदलजमाई होण्यािा काळ समीप आला, हे वनवश्चत. 
वित्रकाराांच्या मनातील ह्या माध्यमातील याांवत्रकतेववषयीिा पापग्रह मागथस्र् होऊ लागला. कलाकार वनवृथत 
झाले हेही वनवश्चत. 
 
प्रकाशरचत्रानंा पारितोरिके 
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मॅर्थय ू्ेडी – १८५१-च्या ‘वक्रस्टल पलेॅस’ येर्ील प्रदशथनात मथॅ्यू िेडी ह्याच्या कलाकृतींिा प्रावीण्यपदक 
देऊन बहुमान करण्यात आला. “ह्या वित्रणपद्धतीमधील उदात्त व अती सोज्ज्वल अशा पाक शलैीिा दुर्ममळ 
नमुना” अशाि शब्दाांत िेडीच्या कलाकृतींिा कलासमीक्षकाांनी जाहीरपणे गौरव केला. ह्या सांदभात असेही 
वनवश्चतपणे साांवगतले की, ‘िेडी कधी िुकीिा वृत्ताांत देत नाही. आपल्या प्रकाशवित्राांतून प्रत्येक घटनेिा 
केवल अर्थ उलगडून साांगतो, कठोर सत्याला वािा फोडतो.’ त्याच्या कलाकृतीमधील वैवशष्य ते हेि. १५ 
जानेवारी १८९६-मध्ये िेडीने आपल्या प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन न्यूयॉकथ  येरे् भरववण्यािा सांकल्पही केला होता. 
पण दुदैवाने पांधरा वदवसि अगोदर हा युद्धािा नामाांवकत बखरकार मृत्यूच्या अधीन झाला. ह्यापूवी, म्हणजे 
१८५३-मध्ये ‘५७८ िॉडव,े अमेवरका’ येरे् आपल्या प्रकाशवित्राांिे एक स्वतांत्र दालन िेडीने स्र्ापन केले. 
प्रदशथनािे दालन लग्नाच्या माांडवाप्रमाणे शृांगावरले होते. वखडक्या, दारे नक्षीदार झालरी लावनू सुशोवभत 
केल्या होत्या. चभती रुपेरी व सोनेरी कागदाांनी आच्छादून टावकल्या होत्या, छतावरून हांड्ा-झुांबरे 
लोंबकळत सोडली होती. आज जगातील ववख्यात व्यस्क्तवित्राांत ज्याांिी प्रवतष्ठा कायम आहे, अशी 
व्यस्क्तविते्र वहल्-ॲडॅम्सन, कॅमेरॉन आवण नादा ह्याांनी घेतली असली, तरी त्या प्रदशथनात त्याांना प्रवसद्धी 
वमळाली नाही. उलट िेडी ह्याने घेतलेल्या व्यस्क्तवित्राांनी कलाके्षत्रात मोठे वादळ उठववले. ह्याला दोन 
कारणे होती. एकतर िेडी ह्याला लाभलेले आर्मर्क यश, आवण दुसरे व्यस्क्तविते्र छापली गेल्यामुळे त्याांना 
वमळालेली अमाप प्रवसद्धी. २७ फेिुवारीला िेडीने आिाहम चलकनिे व्यस्क्तवित्र घेतले व त्यािे भाग्य 
उजळले. आिाहम चलकन तर म्हणाल्यािे साांगतात की, ‘िेडीने घेतलेल्या माझ्या व्यस्क्तवित्रामुळे मी 
अमेवरकेिा अध्यक्ष झालो.’ 
 
िॉरबनसन् – ह्यानांतर १८६६-च्या ‘वक्रस्टल पलेॅस’ येर्ील प्रदशथनात कुशलमती कलाकार रॉवबन्सन ह्यािे 
‘फेचडग अव’े (१८५८) हे प्रकाशवित्र प्रर्म प्रकाशात आले. त्यावर सुप्रवसद्ध कवी शलेी ह्यािी ‘क्वीन मबॅ’ ही 
प्रवसद्ध कववता छापली होती. त्यामुळे दुःखद भावना छेडणारी कलाकृती म्हणून ह्या प्रकाशवित्रािी बोलवा 
फार झाली. १८७८-च्या पवॅरस येर्ील प्रदशथनात ह्याि वित्राला सोन्यािे कडे वमळाले. इांग्लां ड, युरोप व 
अमेवरका येर्ील प्रदशथनाांतून रॉवबन्सन च्या कलाकृतीवर मोठ्या उत्साहे स्तुवतसुमनाांिा अहर्मनश वषाव झाला. 
 
‘डॉन अॅण्ड सन सेट’ (१८८५) हे रॉवबन्सन च्या जामदारखान्यातले आणखी एक रत्न. कृवत्रम सौंदयाने 
आपादमस्तक नटववलेल्या ह्या दोन कलाकृतींिी १८७८-मध्ये आवण १८८५-मध्ये भरलेल्या प्रदशथनाांतून 
रवसकाांनी रॉवबन्सन िी पाठ हजारदा र्ोपटली. ही विते्र पाहून र्बकला नाही, असा पे्रक्षक ववरळा. 
कृवत्रमाच्या रांगरोगणाने शृांगावरलेले कलाकृतींिे ताफे प्रदशथनाांतून कुर्मनसात घेत रावहले. मात्र एवडन्बरा 
येर्ील फोटोगॅ्रवफक सोसायटीने १८६४-मध्येि ठरवनू टावकले होते की, अनेक व्यस्तप्रवतमाांवरून तयार 
केलेल्या प्रकाशवित्रास प्रावीण्यपदक अर्वा अन्य तऱ्हेिी वबदागी देऊ नये. 
 
रॉवबन्सन च्या कलाकृती आजच्या कसोटीवर बऱ्या चकवा वाईट ठरववणे िकुीिे आहे. ताांवत्रक प्रगतीच्या 
इवतहासािा वविार करताना आजच्या उच्च ताांवत्रक दृवष्टकोणाने त्याांच्याकडे पाहणे उवित ठरणार नाही. 
तेव्हाच्या काळी त्या ग्राह्य वाटल्या, एवढे इवतहासावरून वदसते. काही झाले, तरी स्र्ळ-काळािे बांधन 
असलेल्या ह्या कलाकृती त्या काळापुरत्या प्रभावी ठरल्या, इतकेि. 
 
नादा– ‘सोवसएते राांसेज द फोतोग्राफी’ ह्या सस्रे्माफथ त वदनाांक २१ वडसेंबर १८६३-ला भरलेल्या प्रदशथनात 
वित्रकार नादा ह्याने घेतलेल्या गुस्ताव्ह दोरे ह्याच्या व्यस्क्तवित्रािी वाखाणणी आकाशात पोहोिली. आजही 
एकोवणसाव्या शतकातील एक उत्कृष्ट व्यस्क्तवित्र म्हणनू त्यािा गौरवपूवथक उल्लखे केला जातो. 
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कॅमेिॉन्– १८६४-६५-मधील प्रदशथनात कॅमेरॉन वहने घेतलेली मोठ्या आकारािी प्रकाशविते्र प्रदर्मशत झाली. 
 
ॲडॅम सालोमन्– पॅवरस येरे् १८६७-च्या प्रदशथनात ॲडॅम सॉलोमन च्या व्यस्क्तवित्राांिी खूप प्रशांसा झाली. 
 
कालभटन ई. वॉटरकनस– ह्या प्रकाशवित्रकाराांनी घेललेल्या २१ इांि × १६ इांि ह्या आकारातील ‘योशमाइट 
व्हॅली’ ह्या कलाकृतीिा फार गाजावाजा झाला. बहुत काळ ती डाांगचडग करीत रावहली. 
 
स्टीगरलट्झ्– १८८७-च्या प्रकाशवित्राांच्या िढाओढीत स्टीगवलट्् ला वखलत-वसरपेि देऊन वबदा केले. 
पवहल्या क्रमाांकािे पावरतोवषक वमळाले. 
 
एफ्. जे. मॉर्तटमि आरण इमसभन्– ह्याांना प्रगवत-पावरतोवषके देऊन त्याांिाही सन्मान केला. 
 
जॉजभ डेक्व्हसन्– १८९०-च्या शरदृतूमध्ये भरलेल्या ‘फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’च्या वार्मषक प्रदशथनात जॉजथ 
डेस्व्हसन च्या प्रकाशवित्रास मानािे पदक देण्यात आले. कलाकार शलेापागोयािा धनी झाला. 
 
प्रकाशरचत्राचंा कलासंग्रहालयात प्रवेश, १८५७ 
 
१८५५-मध्ये सांग्रहालयातील कलावस्तूांिी सूिी प्रर्मि प्रकाशवित्राांसह छापली गेल्यािा व १८५७ साली 
‘मिेँस्टर आटथ रेझर गलॅरी’कवरता प्रर्मि प्रकाशविते्र खरेदी केल्यािा उल्लखे आहे. त्यािप्रमाणे 
वफलॅडेस्ल्फया येर्ील ‘पेस्न्सल्व्हेवनया अकॅॅडेमी ऑफ फाइन आटथ’च्या कलासांग्रह-ववभागात १८९८-मध्ये 
प्रकाशवित्राांिे पवहले प्रदशथन भरले. ॲलेक्स कीली हा िेडफोडथ फोटोगॅ्रवफक सोसायटीिा अध्यक्ष असताना 
प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन प्रर्मि नगरपावलकेच्या सभागृहात १८९८-मध्ये भरले. एकोवणसाव्या शतकाच्या 
अखेर स्टीगवलट्् च्या नेतृत्वाने ‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ च्या इमारतीत ‘न्यू अमेवरकन स्कूल ऑफ 
प्युअर फोटोगॅ्रफी’तफे प्रदशथन भरववण्यात आले. 
 
प्रकाशरचत्रावि िंगलेपन 
 
‘प्लॅवटनम’, ‘काबथन’ आवण ‘गम-बायक्रोमेट’ इत्यादी प्रकारच्या प्रकाशवित्रीय कागदाांवर छापलेल्या वित्राांवर 
रांगलेपन करून तयार केलेल्या कलाकृती हे ह्या प्रदशथनािे एक खास आकषथण होते. वरील प्रकारच्या 
कागदावर प्रकाशविते्र तयार करून ववएन्ना येर्ील हुगो हेनेबेगथ, हाईनवरश क्युहन आवण हान्ज वॉट झेक 
ह्याांनी आांतरराष्रीय यश सांपादन केले. प्रकाशवित्रणकलेिे पाऊल पुढे पडले. 
 
१९०२ ते १९१७ ह्याांच्या दरम्यान प्रवसद्ध झालेल्या ‘कॅमेरा वकथ ’च्या अांकाांत त्याांतील मजकुरापेक्षा वित्राांिेि 
आकषथण फार मोठे होते. त्याांतून ववववध कलागुणाांिा आववष्कार ववववध वित्रणपद्धतींनी केलेला आढळेल. 
त्याांत स्टाइशने च्या गम-पद्धतीच्या वित्राांतून उठावदार राकट सौंदयथ वदसेल. रेडवरक इव्हॅन्सच्या ‘प्लॅवटनम 
पद्धती’च्या वास्तुवित्राांतून कोजावगरीिा स्वस्प्नल मुलायमपणा आढळेल. अम्लरेखन पद्धतीने कावढलेल्या 
आकृतीप्रमाणे वाटणारी रँक युजीन ह्यािी िमकदार विते्र, क्लॅरेन्स व्हाइटिी दुग्धप्रकाशात न्हालेली विते्र, 
ववएन्ना येर्ील प्रकाशवित्रकाराांिी जावहरातीसारखी वाटणारी गम-पद्धतीिी विते्र आवण स्टीगवलट्् िी 
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ववशुद्ध वित्रणशलैीमधील विते्र मूळ प्रकाशवित्राांपेक्षाही सुांदर वदसतील, मोहक भासतील, अशा पद्धतीने 
छापलेली आढळतील. 
 
हौशी प्रकाशरचत्रकािाचंा वसंतोत्सव, १८९३–१९०३ 
 
१८९३-मध्ये आलरेड वलश्टवाकथ  ह्या कलाप्राध्यापकाने हाम्बुगथ येर्ील ‘कुन्स्टहाले’ वित्रकलासांग्रहालयात 
हौशी प्रकाशवित्रकाराांच्या ६,००० प्रकाशवित्राांिे एक आांतरराष्रीय प्रदशथन भरववले. ह्यापुढे हा प्रदशथनाांिा 
हांगाम १९९३ ते १९०३ ह्या काळात दरवषी येऊ लागला. िाांगले पीक येवो न येवो, आज हे सुगीिे मेळे प्रवतवषी 
वठकवठकाणी साजरे होऊ लागले आहेत. कलात्मक प्रकाशवित्राांिा इतमाम वाढावा, हा तर प्रदशथनाांच्या जत्रा 
भरववण्यामागील प्रमुख हेतू होता. ह्यावशवाय वित्रकाराांच्या पारुषलेल्या व्यस्क्तवित्राांना तकाकी यावी व 
उजळा वमळावा, हाही एक उदे्दश होताि. जमथनीत अशा प्रदशथनाांिा इष्ट पवरणाम झाला. हौशी व व्यावसावयक 
प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृतींिा दजा, ववशषेतः व्यस्क्तवित्राांिा दजा, अल्प काळात खूपि उांिावला. 
 
अशाि एका वार्मषक प्रदशथनात वहल् आवण अॅडम्सन ह्याांनी घेतलेली व्यस्क्तविते्र प्रर्मि विटनच्या बाहेर 
प्रदर्मशत झाली. ह्या अवभजात व्यस्क्तवित्राांनी पनु्हा एकदा ग्वाही वदली की, प्रकाशवित्राांतून कृवत्रम तऱ्हेने 
अनुकरणात्मक कलासौंदयथ आणण्यािी मोहीम सुरू होण्यापूवीि तीस-िाळीस वष े अवभजात 
प्रकाशवित्रणकला अस्स्तत्वात आली होती. 
 
‘सलाँ’ –कलाप्रदशभनाचे मोहक नामकिण 
 
सन १८९५ सालापासून पूवी प्रकाशवित्रणाला कला म्हणून ववरोध करणाऱ्या सांस्र्ाांनी आता भरववलेल्या 
प्रदशथनाांिा समग्र अहवाल ‘फोटोगॅ्रफ्स ऑफ द इअर’च्या अांकाांतून तपशीलवार वदला आहे. त्यािबरोबर 
प्रदशथकाांिीही विते्र छापली आहेत. ‘सलाँ’मधील वित्राांिी आरास नवीन पद्धतीने केली जाई. सबांध चभतभर 
विते्र न टाांगता ती दृष्टीच्या पातळीवर लाववली जात. तीदेखील हारीने न लावता र्ोडी खालीवर, आवण मध्ये 
अांतर ठेवनू त्याांच्या रिनेत ववववधता आवणली जाई. मोकळ्या जागेत चभतीवर रांगीत काांड्ाांच्या रांगाांनी नामी 
नक्षीकाम करून अधूनमधून फुलाांिे गुच्छ ठेवनू शबलता वाढववली जाई. ऐशी परी पूवी कोणी पावहली नाही. 
लवकरि पवॅरस, ववएन्ना आवण म्युवनक येर्ील प्रदशथनाांतूनही कां टाळवाणा सािेबांदपणा काढून टाकण्यात 
आला. कलाप्रदशथने ‘सलाँ’ म्हणून ओळवखली जाऊ लागली. 
 
सभा, परििदा, वादरववाद, परिसंवाद आरण वाङ्मय 
 
माहे ३१ जानेवारी १८३९-ला, फॉक्स टालबट ह्या इांग्रज सांशोधकाने रॉयल सोसायटीमध्ये ‘आटथ ऑफ 
फोटोजेवनक ड्रॉइांग’ हा प्रकाशवित्रणकलेसांबांधी पवहला वनबांध वािला. वदनाांक २९ जून १८४४-ला आपली 
कॅलो-पद्धती लोकवप्रय करण्याच्या दृष्टीने त्याने ‘पेस्न्सल ऑफ नेिर’ ह्या प्रकाशवित्राांनी सजववलेल्या, 
जगातील पवहल्या पुस्तकाच्या सहा भागाांपैकी पवहला भाग लाँगमन, िाउन आवण ग्रीन ह्या लां डनमधील 
प्रकाशनसांस्रे्ने प्रवसद्ध केला. ‘सन वपक्िसथ इन स्कॉटलांड’ हे टालबट्िे दुसरे सवित्र पुस्तक १८४५-मध्ये 
प्रकावशत झाले. कॅलो-पद्धतीने वित्रण करणारे प्रकाशवित्रकार १८४६-च्या सुमारास उणे-पुरे बारादेखील 
नव्हते. त्यामुळे ह्या पद्धतीिा प्रसार करण्याकवरता फॉक्स टालबटने इांग्लां ड, स्कॉटलां ड आवण वले्स ह्या 
देशाांतील सृवष्टविते्र व इतर कलाकृती ववकण्यािी व्यवस्र्ा केली, व ‘लां डन फोटोगॅ्रवफक’ चकवा ‘कलो’ ह्या 
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नावाने ओळखला जाणारा क्लब १८४७-मध्ये स्र्ापन केला. हीि जगातील पवहली प्रकाशवित्रणसांस्र्ा. 
तसेि, रें ि शासनाच्या आदेशानुसार दोगेरने आपली प्रवक्रया ववशद करून साांगणारा एक ७९ पानाांिा 
सारसांग्रह प्रवसद्ध केला. १८३९ ते १८४०-च्या दरम्यान त्याच्या वनरवनराळ्या आठ भाषाांत तीस आवृत्त्या 
वनघाल्या आवण ‘दोगेवरअन जनथल’ प्रकाशवित्रणकलेला वाहून घेतलेले जगातील पवहले वनयतकावलक 
वदनाांक १ नोव्हेंबर १८५०-ला प्रवसद्ध झाले. 
 
दोगेरने स्वतः वलवहलेले हे लहानसे पुस्तक म्हणजे ‘दोगेवरयन टायवपस्ट’ होऊ इस्च्छणाऱ्या नववशक्या 
कलाकाराांिे एक बायबलि होते. ह्या पसु्स्तकेत दोगेर-प्रकाशवित्रणािा आववष्करणकाल तीन ते तीस 
वमवनटाांिा वदला असून पुढे एक टीप वदली आहे की, आववष्करणकाल त्या वळेिे हवामान, वषातील मवहना 
व वदवसािी वळे ह्याांवर अवलां बून राहील. ह्याि पसु्स्तकेत १८३९-मधील दोन-तीन मवहन्याांतील 
अवधवशेनाांिा अहवाल वदला असून त्यात प्रकाशवित्रणप्रवकयेच्या सांशोधकाांना वमळणाऱ्या भरपाईच्या 
रकमेिा उल्लखे केला आहे. 
 
ओग्युस्त वबस्साँ ह्याने पॅवरस ‘अॅकॅदेमी ऑफ सायन्सेस’च्या सभासदाांच्या पढेु वदनाांक ११ नोव्हेंबर १८४४-ला 
सुिववले की, वहरव्या रांगािी ‘वझरपणी’ – वफल्टर – वापरल्यामुळे आववष्करणकाल वाढला, तरी वहरवा 
रांग अवधक सतेज होऊन वनळा रांग अवधक काळपट होतो. 
 
व्यगंरचत्रकाि दोरमये 
दोगेि-प्ररक्रयेची मारमक मस्किी 
 
कर्ा-कादांबरीसारख्या सावहत्यात प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा फारसा उल्लखे आढळला नाही, तरी दोगेर ह्या 
सांशोधकािे गुणगान करणारे आवण त्याच्या अद भतु शोधाच्या वारेमाप स्तुतीने भरलेले काव्यही त्या काळी 
पुष्कळ प्रसृत झालेले आढळते. दोगेर-प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेत अनेक दोष होते. त्याांवर नेमके बोट ठेवनू दोवमये 
(१८०८-७९) ह्या रें ि व्यांगवित्रकाराने अनेक व्यांगवित्राांतून हे दोष मार्ममकपणे दाखवनू ह्या प्रवक्रयेिी मस्करी 
केली आहे. 
 
नादा हा तर दोवमयेिा वमत्र होता. स्वतः व्यांगवित्रकार असून व्यांगवित्राांिा ववषयही बनला होता. रबरी 
फुग्यातून – वातयानातून – हवते ववहार करताना काढलेले नादािे व्यांगवित्र (१८६२) म्हणजे दोवमयेच्या 
व्यांगवित्रािा एक उत्कृष्ट नमुना समजला जातो. दोगेरप्रवक्रयेतील उणेपणा हाि बव्हांशी दोवमयेच्या 
व्यांगवित्राांिा ववषय होता. प्रदीघथ आववष्करणकाल, यर्ादशथन प्रमाणात येणारी भयानक ववकृती, 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेने वित्रकाराांच्या जीवनावर केलेला आघात, रासायवनक वक्रयेने वस्त्रयाांच्या मनात वनमाण 
झालेली घबराट, सवथ प्रवक्रया उरकण्यास प्रकाशवित्रकाराला लागणारी विकाटी आवण दोगेर-
प्रकाशवित्राांिा िकिकीत पषृ्ठभाग हे सवथ ववषय व्यांगवित्राांनी व्यावपले आहेत. दोवमयेिी व्यांगविते्र त्याि वळेी 
काय, पण आजही भरपूर करमणूक करीत आहेत, आवण अक्षय करीत राहतील. 
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दोवमयेच्या वयांगवचत्राांतून दोगेर-प्रवकयेतील कावठन्य असे असाधारण फुगले; काट्याांचा फास वयत्क्तवचत्र 
काढून घेणाऱ्यास जाणवला, आवण दोवमयेची वयांगवचते्र प्रवतष्ठा पावती. 
– पण दोवमयेच्या वयांगवचत्राांतून फार बदनामी झाली, ती ववशषेतः कां टाळवाण्या, दीघृकालीन प्रवतमा 
प्रकाशन-काळाची! 
प्रकाशवचत्रकाराने एका ठायी डाांबून बसववलेली वयक्ती त्रस्त समांधाप्रमाणे त्याचा ‘अवघाची सांसार’ असा 
िणाधात उधळून लावी. 

 
लेखक ज्यलू व्हेनभ 
नादाच्या स्पृहणीय सफिींचे वणभन 
 
ज्यूल व्हेनथ ह्या लेखकाने, नादाने वातयानातून केलेल्या रोमहषथक प्रवासािे आवण प्रकाशविते्र घेण्याकवरता 
केलेल्या स्पृहणीय सफरींिे मोठे मनोहारी वणथन एका पुस्तकात करून ठेववले आहे. वनसगात लपलेले सारे 
‘लगड’ त्याने गोळा करून आवणले आवण सफरीिा वृत्ताांत अवधक सजीव केला; वृत्ताांताला रमणीयता जडाव 
केली. नादाच्या मनात प्रकाशविते्र घेत आवरकेपयिंत जाण्यािे वविार १८४०-मध्येि तरळत असल्यािा त्यात 
उल्लेख आहे. त्याच्या ह्या अिाट धाडसािे आवण ववक्रमाांिे वणथन लेखकाने मोठ्या प्रासावदक शलैीने करून 
ठेववले आहे. 
 
रचत्रकाि सि रवल्यम नयटू न् चा कलाप्रबंध 
 
वित्रकार सर ववल्यम न्यूट्न हा ‘लां डन फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’िा उपाध्यक्ष असताना त्याने कला, शास्त्र व 
सावहत्य इत्यादी ववववध के्षत्राांत लौवकक असलेल्या सभासदाांना उदे्दशून एक प्रबांध वािला. त्यात त्याने 
स्पष्टपणे म्हटले आहे की, “प्रकाशवित्रणप्रवक्रया ही पराधीन आहे. ती ववज्ञानािी आवश्रत असल्यामुळे 
प्रकाशवित्रकार हा शास्त्रज्ञि असला पावहजे. शास्त्रज्ञानावर वभस्त ठेवनू ह्या प्रवक्रयेला पवरपोषक असे तांत्रज्ञान 
त्याने अवगत करून घेतले पावहजे, आवण माध्यमाच्या मयादा ओळखून प्रकाशवित्रणसावहत्यामधील वैगुण्य 
हस्तकौशल्यािा उपयोग करून दूर केले पावहजे.” प्रकाशवित्रणात हातोहात चकवा क्रमाने उणा होत जाणारा 
स्पष्टपणा वनमाण करून अांतरािा भास उत्पन्न करण्यािे ताांवत्रक कौशल्य वापरण्यास त्यािा ववरोध नव्हता. 
सांस्कावरत केलेल्या कािेमधील उणेपणामुळे वनसगातील वनळ्याशार रांगािी छटा काळपट उमटत नसे, 
स्वच्छ पाांढरी उमटे. म्हणनू आकाशातील वरक्तपणािा आभास कलाकाराने कृवत्रम उपायाांनी वनमाण करावा, 
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असाही उपदेश त्याने कलाकाराांना केला आहे. प्रकाशवित्रकाराांनी इतर ज्येष्ठ कलामाध्यमाांतील 
कलाकृतींच्या तत्त्वाांवर आधावरत आवण वित्ररिनेच्या प्रस्र्ावपत वनयमाांिे पालन करून आपले प्रकाशवित्रण 
कराव,े म्हणजेि प्रकाशवित्राांना कलेिे ऐ्यथ वमळेल. त्याने वदलेल्या ह्या सांदेशातून असा अर्थ वनघतो की, 
प्रकाशवित्रण ही स्वतांत्र कला आहे, हे त्याला सुतराम मान्य नव्हते. 
 
‘साउर् लां डन फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ मध्ये जे. हु्यजेस ह्याने १८६६-मध्ये ‘प्रकाश व प्रकाशयोजना’ ह्या 
ववषयावर एक व्याख्यान वदले. आज प्रकाशयोजनेववषयी जी तत्त्व ेरूढ आहेत, तीि त्यात ग्रवर्त केलेली 
आढळतील. 
 
प्रकाशरचत्रकाि िॉरबनसन् – 
कमभयोगी आरण ज्ञानयोगी कलावतं 
 
वाङ मयके्षत्रात वावरणारा कसबी कलाकार एच्. पी. रॉवबन्सन ह्याने आपल्या ‘वपक्टोवरअल इफेक्ट्स इन 
फोटोगॅ्ररी’ (१८६९), ‘वपक्िरमेचकग बाय फोटोगॅ्रफी’ (१८८४) आवण ‘आटथ फोटोगॅ्रफी’ ह्या लहान 
पुस्तकाांतून सर ववल्यम न्यटू् न िेि कलासूत्र कर्न केले आहे. ‘वपक्टोवरअल इफेक्ट्स इन फोटोगॅ्रफी’ ह्या 
पुस्तकाच्या रें ि आवण जमथन ह्या भाषाांतही आवृत्त्या वनघाल्या. हे पुस्तक बानेटच्या ‘पे्रस्क्टकल एसेज ऑन 
आटथ’ ह्या वित्ररिनेवरील प्रबांधावर आधावरत असून स्पष्टीकरणार्थ डेस्व्हड ववल्की ह्यािी विते्र त्यात वदली 
आहेत. 
 
ह्यावशवाय त्याने ‘आटथ जनथल’, ‘द फोटोगॅ्रवफक न्यजू’ आवण ‘फोटोगॅ्रवफक टाइम्स, न्ययूॉकथ ’ ह्या प्रकाशनाांतून 
वळेोवळेी वनबांधवजा स्फुट लेखनही केले आहे. त्यािा लेखनसांभार ववपलु तर आहेि, पण इतक्या ववववध 
अांगाांनी ह्या माध्यमािा वविार करणारा वनदान त्या काळी तरी हा एकटाि प्रकाशवित्रकार असावा, ही गोष्ट 
नाकारता येण्यासारखी नाही. मागे उल्लेवखलेल्या पसु्तकाांव्यवतवरक्त ‘लेट्थ ऑन लॅण्डस्केप फोटोगॅ्रफी’, ‘द 
स्टूवडओ अॅण्ड व्हॉट टु डू इन इट’, ‘फोटोगॅ्रफी ॲज अ वबवझनेस’ आवण ‘द एलेमेन्ट्स ऑफ ए वपक्टोवरअल 
फोटोगॅ्रफ’ इत्यादी पुस्तके त्याच्या लेखनिातुयािी आवण कलापे्रमािी साक्ष देणारी अशीि आहेत. १८९६-
मध्ये प्रवसद्ध झालेले एक पसु्तक माझ्या नुकतेि वािनात आले, त्यातील महत्त्वािा आवण मौवलक असा 
मागथदशथन करणारा एक सांदभथ वािकाांच्या पुढे ठेववतो. 
 
“आला खुशीत सकमदि– 
 
–सागराच्या अशा ववववध मनोव्यर्ा व ववववध गडद वृत्तींिे रांग व्यक्त करणारी अनांत विते्र नामवांत इांग्रज 
वित्रकार व वशल्पकार हेन्री मूर (१८३१–१८९५) ह्याने रांगववली आहेत. पण त्याांपैकी कोणतेही वित्र रांगीत 
प्रकाशवित्राांच्या पैरणीत वदसत नाही. प्रत्येक कलाकृतीत सागराच्या काळजातील कालवाकालव आवण 
वजवािी उलघाल स्पष्ट वदसते.” रॉवबन्सन पुढे वलवहतो, “हेन्री मूर हा िाळीस वष ेमाझा वजवलग वमत्र होता. 
पण वित्रकला राबववताना प्रकाशवित्रणािा आश्रय घेण्यािा वविार त्याच्या मनाला कधी वशवला नाही. 
वित्रकलेप्रमाणेि प्रकाशवित्रण ही एक स्वतांत्र, उच्च दज्यािी कला आहे असे तो मनोमय मानीत असे.” ह्यािा 
मायना काय झाला? कलात्मक मानमरातबािी सारी वैभवविन्हे प्रकाशवित्रणात ढाळत असलेली त्याला 
वदसली होती. आवण ह्या नव्या माध्यमाववषयीिी त्यािी वनताांत आत्मीयता रॉवबन्सन ने वरील शब्दाांतून 
प्रवावहत केली आहे, रेखीव केली आहे. 
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पीटि एच्. इमसभन् 
जिबदाि रलखाण : फडे वततृत्व – 
 
‘नॅिरॅवलस्स्टक फोटोगॅ्रफी’ ह्या पसु्तकात गुांवफलेल्या कलातत्त्वाांिा अवधक ववस्तार करण्याकवरता इमसथन ने 
१८८६-मध्ये ‘कॅमेरा क्लब’च्या सभासदाांना उदे्दशून एक व्याख्यान वदले, आवण आपल्या आवशेयुक्त वक्तृत्वाने 
जुन्या कलातत्त्वाांच्या पीवठकेला हादरा देऊन प्रकाशवित्रणाला कलेिी प्रवतष्ठा प्राप्त करून देणाऱ्या 
साधकाांना एक नवा मागथ दाखवनू वदला. ‘वित्रात्मप्रवृत्ती’ बळावत होती, वतला प्रर्मि नव ेवळण लागले. 
ह्याि वषी इमसथन ने प्रकाशवित्रणपवरषदेत ‘फोटोगॅ्रफी, ए वपक्टोवरअल आटथ’ ह्या ववषयावर व्याख्यान वदले. 
असे साांगतात की, तो ह्या ववषयावर बोलू लागला, म्हणजे त्याच्या बोलाांिे तुफान त्याच्या डोक्यावरील धाब े
दणाणनू टाकी, आवण भोवतालच्या पडद्या हलू लागत! 
 
आरण फडे कलातत्त्वज्ञान 
 
कला आवण शास्त्र ह्याांिा अन्योन्यसांबांध रस्स्कन ला मान्य नसल्यामुळे त्यािे कलातत्त्वज्ञान इमसथन उधळून 
लावी. पण त्याने उच्चावरलेल्या शब्दाांिा अवभप्राय त्याच्या स्वतःच्या कलाकृतींमधून कधीि उमटला नाही. 
मात्र आपल्या वलखाणातून वहल् आवण कॅमेरॉन ह्याांच्या प्रकाशवित्रणके्षत्रातील मौवलक कामवगरीिी जाणीव 
प्रकाशवित्रकाराांना करून देण्यािे श्रेय खास पीटर एच्. इमसथन च्या मुलुखमदैान तोफेलाि आहे. 
 
‘द र्रटश जनभल ऑफ फोटोगॅ्रफी’– 
 
– हे जुन्यात-जुने साप्तावहक १८५४-ला आवण १५ वडसेंबर १८५९-ला ‘बी. जे. फोटोगॅ्रवफक अलमनॅॅक’ व 
‘फोटोग्राफझथ डेली कां पॅवनयन’ सुरू झाले. नवोवदत कलाकाराांच्याकवरता ‘ज्यूवनअर फोटोग्राफर’ हे खास 
वनयतकवलक आवण प्रकाशवित्रणातील कला, शास्त्र आवण प्रकाशवित्रणािे उपयोजन ह्या ववषयाला वावहलेले 
एक सवित्र प्रकाशन एकोवणसाव्या शतकाच्या अखेर प्रकावशत होत होते. ह्यात रॉवबन्सन, डेस्व्हसन, 
सट् स्क्लफ इत्यादी प्रकाशवित्रकाराांिे लेख प्रवसद्ध होत असत. 
 
सरचत्र ‘िॉरबनसन् कू्रसो’ 
 
डब्ल्यू. लेक प्राइस (१८५५–१८९६) हा एक ववरष्ठ कलाकार. वप्रन्स आलबटथकडून प्रोत्साहन वमळाल्यामुळे 
त्याने ‘रॉवबन्सन कू्रसो’ हे पुस्तक प्रकाशवित्राांनी सुशोवभत केले. कला आवण प्रकाशवित्रण ह्या ववषयावर त्याने 
व्याख्याने देऊन ‘वित्ररिना आवण छायाप्रकाशािी रोषणाई’ ह्या सांदभात त्याने स्फुट लेख वलवहले. वशवाय, 
ह्या ववषयावर एक लहान पुस्तक वलहून अशा पुस्तकािी दीघथकाळिी उणीव त्याने दूर केली. पुढील वनवथिन 
खास मननीय आहे : “आपली सदवभरुिी, रवसकवृत्ती, आवण ताांवत्रक ज्ञान ही एकसार् जोपासली गेली 
पावहजेत. प्रकाशवित्रणाला जर कलेच्या के्षत्रात इतर कलाांच्याबरोबर मानािे स्र्ान पावहजे असेल, तर 
कलाकाराला कलासाधना अवश्य आहे. तीववना तो यशस्वी होणार नाही.” 
 
रनसगभरचत्रावंिील त्या सुिस भाष्यामुळे 
अरधक कमनीय झालेले ते छापील सृरिसौंदयभ 
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रास्न्सस वरर् (१८२२–१८९८) हा इांग्लां डमधील अव्वल दज्यािा वनसगथवित्रकार समजला जातो. 
मध्यपूवेकडील प्रदेशाांत वनसगाशी कसून झुांज देऊन इवजप्त, न्यूवबया, पॅलेस्टाइन आवण सीवरया येर्ील 
वनसगथदृश्ये त्याने आवणली व आपल्या स्वतःच्या सांस्रे्माफथ त त्याांना प्रवसद्धी वदली. इवजप्त, सायनाई आवण 
पॅलेस्टाइन येर्ील वित्राांिे पसु्तक त्याच्या उत्कृष्ट पुस्तकाांपैकी एक असून आतापयिंत प्रवसद्ध झालेल्या सवित्र 
पुस्तकाांत ते मोठ्या आकारािे म्हणजे २१ इांि × २९ इांि ह्या आकारात असून त्यातील प्रकाशवित्राांिा आकार 
२० इांि × १६ इांि आहे. श्रीयुत आवण श्रीमती रेवजनाल्ड स्युअटथ पूल ह्याांिे त्या वित्राांवरील सुरस भाष्य त्या 
वित्राांच्या बरोबरि छापल्यामुळे पुस्तक अवधक सरस झाले आहे. ‘इवजप्त आवण पॅलेस्टाइन’ ह्या १८५८-५९-
मध्ये वनघालेल्या पुस्तकाच्या आवृत्तीमध्ये स्वतःच्या प्रकाशवित्राांिे वणथन त्याने स्वतःि केले आहे. त्याने पवश्चम 
युरोपमध्ये प्रवास करून आवणलेली वनसगथदृश्येही पुस्तकरूपाने आवण काही वित्रसांग्रहाच्या रूपाने प्रकावशत 
झाली आहेत. त्याने पूवथभागातून आवणलेली दृश्ये इतकी िमत्कृवतजनक होती की, ती कमीत-कमी सात 
पुस्तकाांतून प्रवसद्ध झाली. सुप्रवसद्ध वित्रकार व लेखक वणे्डेल होम्् ह्याने ‘अॅटलॅस्ण्टक’मध्ये लेख वलहून 
प्रकाशवित्रण ही स्वतांत्र कला आहे, असा आवाज प्रर्मि उठववला. प्रकाशवित्रणमाध्यमाच्या स्वतांत्र 
अस्स्तत्वाववषयी जाण आलेला हा पवहला कलाकार. मथॅ्यू िेडीिा वशष्य टी. एच्. सुवलव्हन ह्याने 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून विवत्रत केलेल्या ४५ युद्धकर्ा गाडथनरच्या ‘स्केि-बुक ऑफ द वॉर’ ह्यात अांतभूथत 
केल्या असून ही सवथ प्रकाशविते्र पे्रक्षणीय आहेत. 
 
‘द इव्होल्यशून ऑफ फोटोगॅ्रफी’, १८९० 
उद्यानात घेतलेले व्यक्ततरचत्र,–गुरढया प्ररतमान बनली. 
 
सरतेशवेटी स्व्हक्टोवरया राणीच्या अव्वल वरआसतीत झालेल्या ग्रांर्रिनाांिा अलगपणे मुद्दाम उल्लेख कवरतो. 
जॉन व्हजथ ह्याने वलवहलेल्या ‘द इव्होल्यूशन ऑफ फोटोगॅ्रफी’ ह्या पुस्तकात प्रकाशवित्रकाराला त्या काळी 
आलेल्या अडीअडिणींिा सववस्तर वृत्ताांत आहे. ह्या प्रवक्रयेिे तांत्र स्वतःिे स्वतःला वशकाव ेलागे. व्यस्क्तवित्र 
काढून घेण्यास कोणीही तयार होत नसे. त्यामुळे त्याने उद्यानात ववववध लोलकाांनी नटववलेल्या बाहुलीिेि 
व्यस्क्तवित्र घेऊन वतला व्यस्क्तवित्रात “िालती-बोलती” कशी केली, व अम्लरेखनाच्या नकला कशा 
केल्या, वगैरे मनोरांजक हकीकत त्यात आहे. 
 
फोटोगॅ्ररफक प्लेझसभ, १८५५ 
 
‘फोटोग्रवँफक प्लेझसथ’ ह्या क्युर्बेर बेद ह्याने वलवहलेल्या पसु्तकात कलामांवदरात व्यस्क्तवित्र काढून 
घेण्याकवरता प्रवशे वमळण्यापूवीिी त्या व्यक्तीच्या मनािी झटापट मोठ्या मार्ममकपणे वणथन केली आहे. खूप 
मजले वर िढून गेल्यावर कलामांवदरात त्यािा प्रवशे झाला, आवण त्याने उद्जगार कावढले, “होय, 
प्रकाशवित्रण ही फार ‘उांि कला’ आहे खवित.” व्यांगवित्राांच्या मदतीने प्रकाशवित्रणािे हास्यजनक दशथन 
घडववणारे हे पवहलेि पुस्तक. प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिे हास्यजनक प्रदशथन! 
 
‘रिकलेतशन’, १८९२ 
जंगली प्राण्याचंी ढोिमस्ती, पण कलाकािाशी! 
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व्हॅनान हीर् ह्याने आपल्या ‘वरकलेक्शन’ ह्या पुस्तकात प्रकाशवित्रकाराला प्रावणसांग्रहालयातील जांगली 
जनावराांिे वित्रण कवरताना येणाऱ्या समस्या ववस्तृतपणे वलवहल्या असून ही स्मृवतविते्र मनोरांजक व 
उद बोधक पद्धतीने साांगण्यािे कसब लेखकाला साधले आहे. कष्टाच्या महाणथवी बुडालेला कलाकार आता 
सवथस्वी अशा त्रासातून मुक्त झाला आहे. वमतल्या आकाराच्या माध्यमाला धन्यवाद! 
 
प्रदशभनाचंी कामरगिी, 
पण अमागाची म्हणावी का? 
 
‘कॅमेरा वकथ ’च्या एका अांकात जॉजथ बनाडथ शॉ ह्याला ‘लां डन फोटोग्रावफक एस्क्झवबशन’च्या िालकाांना असे 
बजावनू साांगाव ेलागले की, “प्रकाशवित्रकार जर साजिंट चकवा माने ह्याांच्या वित्राांिी नक्कल करू लागले, 
तर त्याांिी तरफदारी करील, असा महात्मा कलासमीक्षक तुम्हाांला वीस वषांपूवी वमळाला असता, आज 
वमळणार नाही.” 
 
वरील उद्जगार ऐवकल्यावर पुढील प्रश्न खरोखरीि वविारण्यासारखा आहे. कलाप्रदशथनाांनी अशी कोणती 
कामवगरी बजाववली की, ज्यामुळे प्रकाशवित्रणकलेला ऊर्मजतावस्र्ा प्राप्त होऊन सुप्रवतष्ठा लाभली, आवण 
ज्याकवरता आपण प्रदशथनाांिे उतराई रावहले पावहजे? प्रकाशवित्रकाराांना उत्कषािी वाट मोकळी करून 
देण्यािे श्रये प्रदशथनाांना वमळाले का, त्या श्रेयात प्रकाशवित्रणसांस्र्ा, व्याख्याने व पवरसांवाद ह्याांिा वाटा वकती 
आहे, ह्यािी पाहणी कवरताना आवण प्रकाशवित्रणकलेच्या प्रगतीमधील आरोहावरोह लक्ष्यात घेताना होणारे 
मनोरांजन उद बोधकही ठरते. कलाकाराच्या मनािी भईु कसण्यािी करामत प्रदशथनाांनी केली असल्यास 
त्यािी योग्य दखल घेऊनि हा प्रश्न आपण सोडववला पावहजे. 
 
उत्किाची वाट िोखली– 
 
कलाप्रदशथन म्हणजे खरोखर कलेसांबांधी ज्ञान उत्पन्न करून पे्रक्षकािी मूळिी अांधळी रवसकता अवधक 
िोखांदळ आवण सूक्ष्म व सौंदयथग्राही करण्यािी एक पवथणी. पण अशी पवथणी साधण्यािी िाड प्रदशथनाांनी मनात 
बाांधली नाही. जुन्या कलाववषयक वविाराांच्या पठडीिी कदर करणे, जुन्या परांपरेच्या अवभमानािी जपणूक 
करणे, वतिी पडापड होऊ न देण्यािी धडपड करणे, आवण नव्या सांप्रदायाांिे वारे प्रदशथनात खेळू न देता 
जुन्या घराण्यािी बजू राखणे ह्या तत्त्वाांिी परमावधी प्रदशथनाांतून साधली गेली. अन्य सल मनात धरला नाही. 
ह्यािा पवरणाम असा झाला की, प्रकाशवित्रकार प्रदशथनाच्या तख्तािी िाकरी करीत रावहल्यामुळे भावी 
काळाकडे उदासीन दृष्टीनेि पाहत रावहले. 
 
 
– कला अप्ररतरष्ठत िारहली. 
 
पारांपवरक प्ररे्वर आधावरत असेल, तीि श्रेष्ठ दज्यािी कलाकृती, असे मावनले जाई. अशाि कलाकृतींिे 
देव्हारे प्रदशथनाांतून माजले गेल्यामुळे सोळाव्या शतकापासून एकोवणसाव्या शतकापयिंत वास्तवतेिे यर्ार्थ 
वित्र उभे करणे हेि कलेिे सारसवथस्व होते. प्रदशथनाांतून एकि शलैी िलन पावली होती की, वजला कला हे 
अवभधान वमळत असे. ती म्हणजे वास्तववादी शलैी होय. ह्याि शलैीिा र्ाट कलाकृतींना आला. 
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व्यक्ततरचत्राचें शास्त्रीय स्वरूप 
 
व्यस्क्तवित्राांिे आलेखन कवरताना त्यात रूपसादृश्य वकती आहे, हे प्रर्म पावहले जाई. एखाद्या 
इांवद्रयववज्ञानशास्त्रज्ञाने रांग वापरावते, त्याप्रमाणे व्यस्क्तवित्रकार आपली इांवद्रयववज्ञानशास्त्रावरील श्रद्धा ढळू 
न देता व्यक्तीच्या िेहऱ्यािी ठेवण, त्यािी आखणी, त्यावरील सुरकुत्या आवण त्यातील उांि-सखलपणा ह्या 
सवांिी तपशीलवार नोंद व्यस्क्तवित्राांत करीत असे. आपली सारी ताांवत्रक कुशलता खिी टाकून व्यक्तीच्या 
िेहऱ्यातील खास वैवशष्याांिे वदग्दशथन, व्यस्क्तवित्रात कलाकार वशकस्तीने करी. शास्त्रशुद्ध बनावटीच्या 
मूती वनमाण होत! व्यस्क्तवित्र म्हणजे एक शास्त्रीय सत्य आहे, अशीि भावना व्यस्क्तवित्र पाहणाऱ्यािी असे. 
त्यात अप्रवतरूप सौंदयथ शोधाव,े असे कधी त्याच्या ध्यानीही आले नसाव.े त्याला व्यस्क्तवित्राकडे पाहून 
आनांदही वमळे, पण तो कलासौंदयथ अनुभववल्यािा नसे. व्यस्क्तत्वािे सौंदयथ अनुभवनू त्यािे वित्त कधी 
र्रारले नसेल. कारण ती कलाकृती म्हणजे त्या व्यक्तीिी पांिरसी फम्यातून ओतून काढावी अशी प्रवतमा 
असे. व्यस्क्तवित्रसुद्धा कलाकृतीिी प्रवतष्ठा पावनू बसले होते. ही व्यस्क्तविते्र कोणत्या अर्ाने वगेळी 
असतात, आवण त्याांना कलात्मक काय म्हणून म्हणावयािे, ह्यािा अभ्यास करण्यासारखा आहे. 
 
श्रेष्ठ दज्यािी कलाकृती म्हणून प्रदशथनाांत नावाजलेल्या व्यस्क्तवित्राांच्या शलैीिा डौल अगदी वगेळा असे. 
व्यस्क्तवित्र कोणािे, हा प्रश्न महत्त्वािा नसे. तो प्रश्न गौण होता. वित्रातील असामी कोण आहे, हे 
जाणण्यािी रवसक पे्रक्षकाला मुळीि पवा नसे. विलखत घातलेला कोणी का असेना, ते रेम्िाँटिे वित्र 
म्हणूनि ओळवखले जाई. त्यातील आकषथण तत्त्वज्ञानववषयक असे. वनरवनराळ्या व्यक्तींच्या स्वभावाांच्या 
अनुभवाांतून आवण त्याला कस्ल्पताांिी मदत घेऊन वनमाण झालेले ते एक व्यस्क्तवित्र असे. ‘प्रत्यक्षातील 
अनेक व्यस्क्तवैवशष्याांिा अकथ  काढून तयार केलेला एक आदशथ नमुना’, असे त्या व्यस्क्तवित्राववषयी म्हणता 
येईल. अशा तऱ्हेने कलाकृतीिी पदवी प्राप्त झालेल्या व्यस्क्तवित्राला एक ‘प्रवतमान’ म्हणून आकषथण असे, 
प्रवतमा म्हणून असे. व्यस्क्तवित्र ‘प्रवतमान’ असले, म्हणजेि त्यावर कालगतीिी झापड पडत नाही. त्यािे 
मूल्य प्रासांवगक नसते. म्हणनूि ते व्यस्क्तवित्र वारांवार पहावसेे वाटते. 
 
प्रदशभनाचें बुजगावणे : प्रदशभनाचंी रवभीरिका, त्याचें अवजड प्रस्थ 
 
प्रदशथनाांच्या कुां पणािी कैिी तोडून कोणी आधुवनक कलाकार आत वशरेल, म्हणून खबरदार करण्याकवरता 
प्रदशथनावधकारी सदैव जागता पहारा ठेवीत. प्रकाशवित्राांिा आत प्रवशे होणे अशक्य करून टाकीत. त्याांिे 
मत वनकाली असे. कलाकृतींिे अनुसांधान कलाप्रदशथनातील चकवा कलासांग्रहालयातील कलाकृतींनी 
रोखले जाई. प्रदशथनाांनी पारांपवरक कलाकाराांवर परोक्षपणे देखरेखीिी कदर िालववली. प्रदशथन म्हणजे एक 
डोईजड प्रस्र् होते. पारांपवरक सौंदयथकल्पनाांमध्ये उगाळलेल्या कलाकृती वनमाण होऊ लागल्यामुळे कलेिे 
यश िढते-वाढते रावहले नाही. प्रगती खुांटली. 
 
कलाकािानंी कृरत्रमाची वावडी उडरवली, 
कलात्मक प्रगतीरवियी ते काहीसे रनरुत्सुक िारहले. 
 
रॉवबन्सन व रायलें डर ह्या उभयताांनी कलाकाराांना कृवत्रमाच्या हुलीवर घातले हे मान्य केले, तरी त्याांच्या 
कलाकृतींिे ऐवतहावसक वैभव आपणाांस मुकायाने मान्यि कराव ेलागते. प्रदशथनाांतून असे छापील सौंदयथ 
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पाांघरलेल्या कलाकृतींिा डांका इांग्लां डमध्ये वाजला, तो युरोप व अमेवरका ह्या दूरच्या देशाांत लोकाांनी कान 
भरून ऐवकला. हे कृवत्रमािे ववखार सवथत्र पसरले. देशोदेशी हे बी रुजले, आवण त्याने िाांगलेि मूळ धवरले. 
प्रदशथनाांच्या परड्ात अशा कलाकृतींिा खिथ पडू लागला. कृवत्रमािी वमठी प्रदशथनसमीक्षकाांच्या 
गळ्याभोवती इतकी गच्च बसली की, आजतागायत ह्या कृवत्रमाच्या कैिीतून प्रदशथनसमीक्षकाांना आपली 
सुटका करून घेता आलेली नाही. कलासमीक्षक ‘ववरवलया सोंगा’ भलुले होते. वजव्हाळ्यािी ओल नसलेल्या 
प्रकाशवित्राांिी फुगोटी झाली. अस्सल कलाकृतींिा सेतू खिल्यासारखा झाला. एकोवणसाव्या शतकातील 
प्रदशथनाांच्या इवतवृत्तावर दृवष्टके्षप टावकला, म्हणजे हे कळून येईल. वस्तुतः, याांवत्रक प्रगतीने आजपयिंत बराि 
पल्ला मावरला होता. तेव्हा कलाकाराांनी बाकीिी मजल केव्हाि आटपावी हे खरे. पण वदरांग लागला. 
दसऱ्याच्या वमरवणकुीत सजवनू-मढवनू शृांगावरलेल्या गजराजाप्रमाणे कलात्मक प्रगती झुलत िालती 
रावहली. 
 
‘कलतड किग ्दिहुड’, १८९२ 
 
सर ववल्यम ॲबने आवण ‘फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’िे इतर मान्यवर सभासद ह्याांिा कल प्रकाशवित्रण हे एक 
याांवत्रक कलामाध्यम आहे, असे मानण्याकडे होता. वशवाय, ‘फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’च्या वार्मषक प्रदशथनाांत 
जॉजथ डेस्व्हसन च्या प्रकाशवित्राांना प्रवशे नाकारला गेला. त्यामुळे ह्या सांस्रे्तून फुटून वनघालेल्या सभासदाांनी 
वदनाांक २ मे १८९२-ला ‘चलक्ड चरग िदरहुड’ नावािी सांस्र्ा स्र्ापन केली. ह्या आखाड्ात ए. हॉस्ले चहट्न, 
रॉवबनन्सन, जॉजथ डेस्व्हसन, एि. इव्हॅन्स रेवड्रक, अलेक्झँडर कीली, जे. के्रग अॅनान, एि. एि. हे, कॅमेरॉन 
आवण कनथल जे. गेल हे प्रकाशवित्रकार होते. आलरेड मसॅ्केल हा ह्या आखाड्ािा उस्ताद होता. १८९५-
च्या सुमारास विटन आवण इतर बाहेरच्या देशाांतील वमळून चलक्ड चरगच्या सभासदाांिी सांख्या िाळीसपयिंत 
वाढत गेली. देशोदेशीिे प्रकाशवित्रकार ह्या सांस्रे्िे सभासद झाले. ह्या मेळणीत पुढील नामवांत 
प्रकाशवित्रकाराांिा समावशे होता; आलरेड स्टीगवलट््, एडवडथ स्टाइशने, रँक यजूीन, ए. एल् . कोबनथ, 
क्लेरेन्स एच्. व्हाइट, हाइनवरश क्युहन, हुगो हेनेबगथ, सी. प्युओ आवण रोबेर दमाखी इत्यादी. 
 
चलक्ड चरग ह्या सांस्रे्ने आपल्या वार्मषक प्रदशथनाला वववशष्ट तऱ्हेच्या ‘उच्च दज्यांच्या’ वित्राांिे वनदशथक असे 
रें ि लोकाांनी वदलेले ‘सलाँ’ हे नाव वदले. उत्कृष्ट कलाकृतींना पावरतोवषके देण्यािी प्रर्ा बांद केली. 
कलाकृतींिे परीक्षण करणारे हे प्रकाशवित्रकारि असले पावहजेत, असा दस्तुर घालून वदला. १८९५-मध्ये 
भरलेल्या ‘सलाँ’च्या वित्रसूिीला जोडलेल्या प्रस्तावनेत कलासमीक्षकाांना धक्का देणारे एक वनवश्चत स्वरूपािे 
ववधान आढळते. “कलात्मक प्रकाशवित्राांच्या वनर्ममतीकवरता रसायनशास्त्र, दृक्शास्त्र आवण याांवत्रक ज्ञान 
ह्याांिी कलाकाराला वबलकुल आवश्यकता नाही. त्याांिे स्र्ान दुय्यम दज्यािे मानाव.े” 
प्रकाशरचत्रीय संस्थाचें जाळे 
 
र्ोड्ाि वदवसाांत चलक्ड चरगसारख्या प्रकाशवित्रणसांस्र्ाांिी सांख्या बळावत जाऊन पवॅरस, ववएन्ना, हाम्बुगथ, 
िझल्ज, फ्लॉरेन्स आवण न्ययूॉकथ  ह्या शहराांतून हौशी प्रकाशवित्रकाराांच्या सांस्र्ा स्र्ापन झाल्या. जमथनी, 
इटली आवण बले् वजयम ह्या देशाांतील सांस्र्ा वगळल्या, तर इतर देशाांतील सांस्र्ाांनी चलक्ड चरग ह्या सांस्रे्शी 
सहकायथ केले. ह्या सांस्रे्िे अनेक धागे दूरवर जाऊन त्याांिेि एक भक्कम जाळे ववणले गेले. 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील सौंदयथवाढीिी एक आांतरराष्रीय मोहीम सुरू झाली. प्रकाशवित्रणकलेत वाढ 
झाली, ती वित्रकलेतील सौंदयािी! 
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‘डड्ली गॅलिी’ 
 
‘चलक्ड चरग’च्या स्र्ापनेनांतर एक वषाने सांस्रे्च्या सभासदाांनी वजवापाड मेहनत करून वपकॅडेली व लां डन 
येरे् ‘डड्ली गलॅरी’त पवहले प्रदशथन भरववले. ह्या प्रदशथनाला लाभलेले अमाप यश म्हणजे 
प्रकाशवित्रणके्षत्रातील कलाववषयक प्रगतीिा एक महत्त्वािा टप्पा समजला जातो. ह्या कलेिा दजा उन्नत 
होण्यास ह्या प्रदशथनाच्या अभतूपूवथ यशाने खूपि मदत झाली. 
 
‘ए. पी.’ 
 
‘आमातर फोटोग्राफर’ ह्या प्रकाशनािा सांपादक आवण ‘चलक्ड चरग’ सांस्रे्िा एक प्रमुख कायथकता ए. हॉसथली 
चहट्न ह्याने आपल्या अमोघ वाणीने आवण कलात्मक वनसगथवित्राांच्या वनर्ममतीने प्रकाशवित्रणमाध्यमाला एक 
आववष्कारािे साधन म्हणनू मान्यता वमळवनू देण्याकवरता अववश्राांत खटपट केली. १८९५-मध्ये ‘ए. पी.’िा 
सांपादक झाल्यावर प्रकाशवित्रणके्षत्रात पदापथण केलेल्या हौशी जवानाांना सवथतोपरी मदत करण्यािी फार 
मोठी कामवगरी त्याने केली; प्रकाशवित्रणातील सौंदयथकला वाढती झाली. जमथनीमध्ये कलात्मक 
प्रकाशवित्राांिे पवहले जांगी प्रदशथन बर्मलन येर्ील ‘राइश्टाग’ ह्या इमारतीत १८९६-मध्ये भरले. त्यािे 
उद्जघाटन फेडवरक बादशहाच्या राणीने केले. ह्यानांतर अशा तऱ्हेिी प्रदशथने दर तीन वषांनी बर्मलन येर्ील 
‘रॉयल ॲकॅडेमी ऑफ आटथ’मध्ये भरू लागली. 
 
इ. स. १९००-मध्ये इटली येरे् असेि आांतरराष्रीय प्रकाशवित्रणप्रदशथन भरले, आवण प्रकाशवित्रण 
करण्यािी लोकाांच्या मनातील इच्छा बळावली. ह्याि वषी वलओनार वमस्सोन ह्याच्या नेतृत्वाने एक 
प्रकाशवित्रणकलामांडळ स्र्ापन झाले. 
 
‘हॉलंड डे’ –प्रकाशरचत्रणकलेतील नव्या दृरिकोणाचे प्रात्यरिक 
 
एडवडथ स्टाइशने, ए. एल्. कोबनथ, रँक यूजीन आवण क्लॅरेन्स व्हाइट ह्या प्रकाशवित्रकाराांनी 
स्टीगवलट्् च्या मागथदशथनाने ‘हॉलां ड डे’ ह्या नावािा ३६० कलाकृतींिा एक नामी प्रकाशवित्रसांग्रह प्रवसद्ध 
केला. एफ्. हॉलां ड डे ह्याच्या शांभर कलाकृती त्यात होत्या. ‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’च्या ६६ रसेल 
िौकातील नव्या वास्तूच्या इमारतीत स्टाइशने च्या मदतीने त्याने आपल्या कलाकृतीिे प्रदशथन भरववले. 
प्रकाशवित्रणातील नव्या दृवष्टकोणािे ते एक प्रात्यवक्षकि होते. ह्या प्रदशथनाने कलाके्षत्रात खळबळ उडवनू 
वदली. ऑक्टोबर १९००-च्या ‘फोटोगॅ्रवफक जनथल’मध्ये हॉलां ड डे ह्याने ‘प्रकाशवित्रणाला कलेिा दजा आज 
प्राप्त झालेला नसला, तरी त्यािी गणना लवलतकलाांमध्ये भववष्यकाळात वनवश्चति होईल.’ असा आशावाद 
प्रकट केला व तो खराही ठरला. ह्या प्रदशथनािा सवांत अवधक पवरणाम विटनमधील प्रकाशवित्रकाराांवर 
झाला. ह्यानांतर म्हणजे १९०१-मध्येि ॲलेक्स कीली ह्यािी ‘व्हाइट सेस’ व ‘गे्रस वबफोर मीट’ ही दोन 
ववख्यात विते्र वनमाण झाली. प्रकाशवित्राांच्या कीतीने आकाशात बाहू पसवरले. 
 
‘फोटो सेशन’, १९०२ 
 
स्टीगवलट्् अमेवरकेत परतला, त्या वळेी प्रकाशवित्रणकलेववषयीिा आदर पार ओसरून ‘न्यूयॉकथ  
सोसायटी ऑफ अमेवरकन फोटोग्राफसथ’ ह्या सांस्रे्ला ‘बायवसकल क्लब’िे स्वरूप येऊ लागले होते. ‘न्ययूॉकथ  
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क्लब’च्या जुन्या पारांपवरक दृवष्टकोणाशी आपली नजर न वभडववता आल्यामुळे १९०२-मध्ये स्टीगवलट््, 
एडवडथ स्टाइशने आवण त्याांिे सहकारी ह्याांनी अमेवरकेत ‘फोटो सेशन’ नावािे मांडळ स्र्ापन केले. 
 
‘कॅमेिा वकभ ’, १९०३ जानेवािी 
 
लोकाांच्या मनात प्रकाशवित्रणकलेववषयी पे्रम उत्पन्न करणे हे ध्येय डोळ्याांपुढे ठेवनू स्टीगवलट्् ह्याने 
आपल्या सांपादकत्वाने ‘कॅमेरा वकथ ’ नावािे एक वैभवशाली तै्रमावसक सुरू केले. समकालीन अमेवरकन आवण 
युरोवपय प्रकाशवित्रकाराांिी कलात्मक विते्र छापणे आवण त्याांत जे आधुवनक वदसेल, त्यािा जाहीर पुरस्कार 
करणे हाि प्रधान उदे्दश हे मुखपत्र िालू करण्यािा होता. १९०३ ते १९१७ ह्याांच्या दरम्यान प्रवसद्ध झालेल्या 
‘कॅमेरा वकथ ’च्या िौपन्नाव्या अांकात ‘फोटो सेशनिा’ इवतहास सामग्ऱ्याने आलेला आहे. ह्याबरोबरि प्रवसद्ध 
प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृतींिे उत्कृष्ट नमुनेही त्यात छापले आहेत. प्रकाशवित्रणकलेिा हा अमोल ठेवा 
स्वतः आर्मर्क झीज सोसून स्टीगवलट्् ने आपणाांस उपलब्ध करून ठेववला आहे. 
 
तर्ावप ह्या तै्रमावसकात प्रवसद्धी पावलेल्या प्रकाशवित्राांपकैी वकत्येक कलाकृती स्टीगवलट्् च्या अपेके्षपेक्षा 
फारि कमी दज्याच्या होत्या. स्टीगवलट्् च्या कलाकृतींच्या पासांगालादेखील त्याांतील कलागुण पुरणारे 
नव्हते. आज आश्चयथ वाटते की, स्टीगवलट्झ्ने पायपोस समजल्या जातील अशा कलाकृतींनाही प्रवसद्धी कशी 
वदली? ‘रेम्िाँटिी विते्र पाहून स्टाइशने िी आठवण येते,’ अशा प्रकारिे हास्यास्पद उद्जगार त्यात छापले 
जाव,े ह्यािा अर्थ इतकाि की, स्टीगवलट्् च्या अनुयायाांिा आवगे ओसांडत होता. स्टीगवलट्् च्या प्रवतमेिी 
झेप भारी होती, आवण ती अनुयायाांना झेपण्यासारखी नव्हती. १९१७-िा सुमार. कॅमेरा वकथ िे वगथणीदार ४०-
पेक्षा कमी झाल्यामुळे त्याांिे प्रकाशन कमी झाले; आवण देशातील एका प्रवसद्ध मावसकािा कारभार गुांडाळला 
गेला. ‘फोटोगॅ्रवफक सोसायटी ऑफ वफलॅडेस्ल्फया’ वहच्या सहकायाने भरववलेल्या ह्या प्रदशथनात 
कलाकृतींच्या परीक्षणसवमतीमध्ये ववल्यम िेस आवण रॉबटथ व्होनॉक हे दोन प्रवसद्ध वित्रकार,–एक 
सांदभथवित्रकार आवण दोन प्रकाशवित्रकार–होते. प्रकाशवित्रणाला कला म्हणून मान्यता वमळण्याच्या दृष्टीने 
पाऊल पुढे पडल्यािे हे एक सुविन्हि होते. ह्याि वषी म्हणजे १८९३-मध्ये ‘वुइन्टर ऑन वफफ्र् अॅव्हेन्य’ू हे 
स्टीगवलट्् िे प्रकाशवित्र प्रदर्मशत झाले. प्रकाशवित्रणकलेच्या इवतहासातील उत्सूत्र पद्धतीने घेतलेले हे 
पवहले वित्र! १८९७-मध्ये ‘पेनवसल्व्हेवनया अॅकॅडेमी ऑफ फाइन आटथस’मध्ये–अमेवरकेतील सवांत जुने 
कलाववद्यालय–स्टीगवलट्झ्ने अशा प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन भरववले की, ज्याांत कलाकाराांिी व्यस्क्तगत 
कलादृष्टीिी अवभव्यक्ती वदसून येईल. 
आंतििाष्रीय संस्था, १९०४ 
 
१९०४-मध्ये इांस्ग्लश, रें ि, जमथन, ऑस्स्रयन आवण ‘अमेवरकन फोटो सेशन’ हे समहू एकत्र येऊन त्याांनी 
कलात्मक प्रकाशवित्रकाराांिी एक आांतरराष्रीय सांस्र्ा स्र्ापन केली. जेम्स के्रग अॅनन हा ह्या मांडळािा 
पवहला आवण शवेटिा अध्यक्ष होता. प्रकाशवित्रणकलेिी जपणूक करणे आवण व्यस्क्तगत आववष्कारािे एक 
स्वतांत्र माध्यम म्हणनू त्यािा पुरस्कार करणे हेि ह्या मांडळाच्या सभासदाांिे अांवतम ध्येय होते. 
 
‘२९१’, द रलटल गॅलिी, १९०५ 
 
स्टीगवलट्् ने एडवडथ स्टाइशने ह्याच्या सहकायाने नोव्हेंबर १९०५-मध्ये ‘२९१ वफफ्र् अॅव्हेन्यू न्ययूॉकथ ’ येरे् 
प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन भरववण्याकवरता ‘फोटो सेशन गलॅरी’ स्र्ापन केली. पढेु ‘२९१’ ह्या नावाने प्रवसद्धीस 
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आलेल्या ‘वलटल गलॅरी’मध्ये वित्रकार वपकासो, मावतस, सेझान, वपकावबवा इत्यादी ज्येष्ठ वित्रकाराांच्या 
कलाकृतींबरोबर प्रकाशविते्र प्रदर्मशत झाली; प्रकाशवित्राांना लवलत-कलाकृतींिी प्रवतष्ठा लाभली. हॉलां ड 
डेिा होरा खरा ठरला. ह्यात वपकासो, िाकुसी, िाक, वपकावबवा ह्याांिी अमूतथ विते्र, मावतसच्या वशल्पाकृती, 
सेझानिी जलरांगातील विते्र, आवण रोदँिे आलेखन अशा ववववध माध्यमाांतील कलाकृतींिा समावशे होता. 
‘२९१’ म्हणजे कलाकाराांिी ‘माउली’ म्हणा ना. 
 
कलासमीक्षकाांच्या दृष्टीने कडवट िव आलेल्या मावतस ह्याच्या कलाकृतींिे प्रदशथन (१९०८) भरववल्याबद्दल 
‘कॅमेरा क्लब’िा सांस्र्ापक स्टीगवलट्् ह्यालाि वशक्षा म्हणनू इतर सभासदाांनी ‘कॅमेरा क्लब’- मधून 
हुसकून वदले! स्टीगवलट्् म्हणत असे, “ही छोटेखानी गलॅरी म्हणजे केवळ कलाकृतीिा सांग्रह नव्हे, ती 
एक ‘प्रायोवगक शाळा’ आहे. नव्या अनुभवािा सांग्रह करण्यािे वठकाण आहे. येरे् कोणत्याही माध्यमातील 
कलाकृतीला मुक्त प्रवशे वदला जातो.” 
 
बॉस्टन येर्ील प्रकाशवित्रकार आस्ल्वन लँगडॉन कोबनथ हा ‘फोटो सेशन’ व ‘चलक्ड चरग’ ह्या दोन्ही सांस्र्ाांिा 
सभासद होता. १९१३-च्या सुमारास ‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’च्या सभागहृात त्याने आपल्या 
एकयाच्या प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन भरववले. त्याांत बनाडथ शॉ आवण इतर नामवांत व्यक्ती ह्याांच्या अांतमथनािी 
खुलावट करणारी वकत्येक भावरम्य प्रकाशविते्र होती. 
 
अल््ाइट आटभ गॅलिी 
रवरवध कलाकािाचं्या आरवष्काि-सामर्थयाची चढाओढ म्हणजे – 
 
बेफोलोच्या सांिालकाांनी १९१०-मध्ये ‘अल्िाइट आटथ गलॅरी’मध्ये प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृतींिे एक 
प्रदशथन भरववण्याकवरता ‘फोटो सेशन’च्या िालकाांना आमांत्रण वदले. स्टीगवलट्् ने ‘फोटो सेशन’च्या वतीने 
आवण आपले वमत्र पॉल हेस्व्हलँड, क्लॅरेन्स एच्. व्हाइट आवण वित्रकार मकॅ्स वबेर ह्याांच्या मदतीने ‘अल्िाइट 
आटथ गलॅरी’मध्ये कलाकृतींिे एक मोठे भव्य प्रदशथन भरववले. साऱ्या कलासांग्रहालयाच्या अांतरांगािा 
कायापालट झाला. आतील साऱ्या चभती तपवकरी, वहरव्या आवण वनळ्या रांगाांच्या कापडाांनी सुशोवभत करून 
त्याांवर विते्र बैजवार टाांगण्यात आली. मात्र प्रदशथनािा प्रमुख हेतू ऐवतहावसक म्हणनू साांवगतला गेला, तरी 
जुन्याांपकैी फक्त डी. ओ. वहलच्या िाळीस प्रकाशवित्राांिा त्यात समावशे होता, ही बाब वविार करण्यासारखी 
आहे. कलासांग्रहालयात प्रकाशवित्राांिे इतके भव्य आवण वैभवशाली प्रदशथन भरववले की, ही गोष्ट ‘फोटो 
सेशन’च्या िालकाांना सार्थ अवभमान वाटण्यासारखी होती. पण प्रदशथनातील पांधरा प्रकाशविते्र सांग्रहालयाने 
ववकत घेतली, ही गोष्ट त्याहीपेक्षा अवभमानास्पद आहे. त्याांनी अशा कलाकृतींिा एक स्वतांत्र ववभाग 
सांग्रहालयात वनमाण केला, आवण स्वतांत्र कला म्हणून प्रकाशवित्रणािे अस्स्तत्व मान्य केले. 
 
– रुक्तमणीस्वयवंिाचा मंडप 
 
ह्या प्रदशथनािी कीती न भतूो अशी िौफेर फैलावली. सादवकिी हाटथमान ह्या कलारवसकाने तर ह्या प्रदशथनािे 
शब्दवित्र मोठ्या मार्ममकपणे रेखाटले आहे. त्यािा नकाशा पुढीलप्रमाणे माांवडता येईल. रुस्क्मणीस्वयांवराच्या 
मांडपात जसे दोन तट पडले होते, तसेि कलाकाराांच्या सैन्यािे दोन स्वतांत्र तट अगदी स्पष्ट वदसत होते. 
हांगाम्यातील पलैवानाांप्रमाणे समोरासमोर होते. डाव्या बाजूच्या छावणीत सामील झालेल्या कलाकाराांिी 
नाववनशी देता आली नाही, तरी ते रॉवबन्सन-रायलें डर ह्याांच्या सांप्रदायातील असावते. त्याांच्या 
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प्रकाशवित्रणातून वित्रकाराांिेि ववषय, वित्रकाराांच्याि शलैीतून आववष्कृत झाले होते. त्याांच्या कलाकृती 
वित्रकाराांनी टावकलेली जुनी ववटलेली वसे्त्र वढूेन बसल्या होत्या. तेर्ील वस्ती काहीशी ववरळ होती, वदव े
मांद जळत होते, आवण एके काळी उांि फडफडत असलेल्या वनशाणाने आपली मान टावकली होती. उजव्या 
गटाच्या छावणीत अलोट गदी होती. तीत जे प्रगत कलाकार वावरत होते, त्याांच्या िेहऱ्यावर ववजयािा 
उन्माद ओसांडत होता, आनांद घनावत होता. ईक्षकाांिे नेत्रसुख पाहाळत होते. त्याांच्या हालिालींत अपूवथ 
उत्साह लोटला होता, व त्या उत्साहात अपूवाई होती. कारण ते वशष्य होते, – ज्याला आपण आधुवनक 
प्रकाशवित्रणकलेिा वशल्पकार म्हणतो, त्या स्टीगवलट्् िे, ज्याच्या िरणी वशष्याांिा आदर व भक्ती ह्याांच्या 
िारी धारा साांवडल्या जात होत्या. प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या धाग्यादोऱ्याांतून ववणलेली वसे्त्र पवरधान करून 
त्याांच्या कलाकृती प्रसन्न अशा पवरसरात वमरवीत होत्या, आवण त्याांच्या कलाकृतींमधून कलाकाराच्या 
व्यस्क्तगत आववष्कारािे उन्मेष आपला पवहला-ववहला वसांतोत्सव साजरा करीत होते. माध्यमावरील त्याांिी 
वनष्ठा कसोटीला लागली, माध्यमाच्या ऐरणीवरून आत्मप्रत्ययािे स्फुचलग उठले. 
 
प्रदशभनाचं्या इरतहासातील एक ‘िोरहत पणभ’ 
 
बफेलो येर्ील ह्या प्रदशथनाने प्रकाशवित्रणाच्या इवतहासात केशराच्या सुगांधाने वलवहलेले रोवहत पणथ. पण हे 
वषथ इतरही अनेक दृष्टींनी सांस्मरणीय ठरले. ‘चलक्ड वरग’ ही प्रकाशवित्रणसांस्र्ा बरखास्त झाली. ‘लां डन 
सलाँ ऑफ फोटोगॅ्रफी’ ही सांस्र्ा सुरू झाली. ‘कमेरा वकथ ’ ह्या प्रकाशनावर आधुवनक कलातत्त्वाांिा पुरस्कार 
केल्यािा आरोप केला गेला. त्याला उत्तर देताना सांपादकाने आपल्या धोरणािे समर्थन केले, तो युस्क्तवाद 
मोठा मार्ममक आहे. स्टीगवलट्् वलवहतो, “प्रकाशवित्राांना प्रदशथनाांतून म्हणा, चकवा कलासांग्रहालयाांतून 
म्हणा, इतर माध्यमाांतील कलाकृतींइतकीि सांधी वमळाली पावहजे. प्रकाशवित्राांना तसेि अभय वमळाले 
पावहजे. ह्याववषयी प्रदशथनिालकाांनी तकवा न कवरता वनधावरत रावहले पावहजे.” 
 
आपल्या प्रवतपक्ष्यािा मोहरा नामोहरम करण्याकवरता स्टीगवलट्् ने टावकलेला डाव मोठा वमस्ष्कल आवण 
मोठा मार्ममक आहे. ह्या कुरुके्षत्रात नव्याने पाऊल टाकणाऱ्या कलाकाराने हा वविार स्मरणात ठेवावा, म्हणजे 
तो अजुथनासारखा गवलतगात्र होणार नाही. 
 
‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ने आल्रेड स्टीगवलट्् ह्यास प्रगवतपावरतोवषक देऊन त्याच्या 
प्रकाशवित्रणके्षत्रातील कामवगरीिा मोठा गौरव केला. १९२०-च्या सुमारास त्यािी पाांिशचे्यावर प्रकाशविते्र 
‘बॉस्टन’ आवण ‘मेरोपॉवलटन’ कलासांग्रहालयाने ववकत घेतली. दोन वगनी आवण एक सुवणथपदक हे 
इमसथनने १८८७-मध्ये ‘आमातर फोटोग्राफर’च्या िढाओढीत स्टीगवलट्् ला वदलेले पवहले पावरतोवषक. 
पण पुढील तीन वषांत स्टीगवलट्् ने एक डाल भरून पावरतोवषके जमा केली होती. आकड्ाांति साांगावयािे 
झाले, तर १५० ते २००. पण योगायोग असा की, ह्याि वळेी तो पावरतोवषके देण्याच्या ववरुद्ध आवाज उठवीत 
होता. दुहेरी व्यस्क्तमत्त्वातून जन्मास येणारा हा ववरोधाभास! 
 
‘इक्नटमेट गॅलिी’, कमिा नं. ३०३, १९२५ 
 
पवहल्या महायुद्धानांतर प्रर्म १९२१-मध्ये स्टीगवलट्् ने स्वतःच्या प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन ‘अँडरसन’ 
गलॅरीतील ‘इस्न्टमेट गलॅरी’मध्ये भरववले. ‘आजपयिंत एकाि कलाकाराच्या कलाकृतींिे प्रदशथन 
ह्याच्याइतके कधीि झळकले नाही, प्रदशथनािे यश खणखणून वाजले,’ अशीि नोंद प्रदशथनाांच्या इवतहासात 
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कृतज्ञतेने केली जाते. सामान्यतः प्रदशथनाांतून वदसणाऱ्या वित्राांपेक्षा ही विते्र कोणत्या अर्ाने वगेळी होती, व 
कोणत्या कलागुणाांत ती श्रेष्ठ होती, हे शब्दाांनी साांगणे कठीण आहे. हे कळण्याकवरता असे प्रदशथन प्रत्यक्षि 
पहावयास पावहजे. ह्याला पयाय म्हणून ‘फोटो वमवनएिर’िा सांपादक जॉन ए. टेनण्ट ह्याने वलवहलेला ह्या 
प्रदशथनािा समीक्षणवृत्ताांत आपण वािू. “सवथसाधारणपणे कलाकृतींमध्ये रिनासौंदयथ असते व 
छायाप्रकाशािी वववशष्ट वणांतील रोशनी आढळते. पण हे सारे हेतुपुरस्सर, मुद्दाम केल्यासारखे वाटते. 
कलाकाराला त्या वळेी काही-एका वववशष्ट सांदभात त्या वस्तूमधील वदसलेले एका वववशष्ट कलेिे सौंदयथ 
त्यात वर्मणलेले असते. त्या कलावस्तूच्या सांदभात केलेले ते एक सवित्र भाष्य असते.” ह्या गोष्टी 
नवकलाकाराांच्या अांतरामाजी जडल्या पावहजेत. 
 
पण स्टीगवलट्् च्या कलाकृतींिा डोल स्वतांत्र होता. त्यािी कलादृष्टी व्यस्क्तगत असली, तरी वित्रण 
वास्तव होते. हे त्याच्या कलाकृतींिे वैवशष्य पुढील शब्दाांनी स्पष्ट कवरता येईल : स्टीगवलट्् च्या वित्राांतील 
कलावस्तू प्रत्यक्ष वदसते. कलावस्तूिे ते व्यस्क्तवित्र असते. वस्तूिा आशय, आकारमान आवण वतिे वजन 
अगदी सारे स्वाभाववक छायाप्रकाशात स्पष्ट वदसते. कलावस्तूच्या अांतरांगात वशरून केलेल्या ह्या वित्रणात 
केवळ कलाकाराच्या व्यस्क्तत्वािी वववशष्ट झलक न वदसता त्या कलावस्तूिे व्यस्क्तमत्त्वि अवधक दृग्गोिर 
होते. ह्या साऱ्या आववष्काराला उत्कृष्ट तांत्रािे तारण असे. स्टीगवलट्् िी वित्रगांगा प्रसादपूणथ तर होतीि, 
पण त्यािी प्रत्येक कलाकृती प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिी औरस वारसदार असे. ह्या प्रवक्रयेतील नवखा ‘दुसरेपणा’ 
तीत भरलेला असे. 
 
‘रफल्म अूँड फोटो’ 
 
‘बाउ हाउस’ आवण ‘डाईश ेवकेथ बुन्ड’ ह्याांच्या वतीने १९२९-मध्ये ‘वफल्म अॅण्ड फोटो’ हे महत्त्वािे कलाप्रदशथन 
स्टुटगाटथ येरे् भरले होते. प्रकाशवित्रणातील नवी दृष्टी लाभलेली हजाराांच्यावर प्रकाशविते्र ह्या प्रदशथनात 
माांवडली होती. प्रकाशवित्रणािे व्याकरण गुांतागुांतीिे होऊन त्यातील भाषा कठीण झाली. सौंदयथववज्ञान-
शास्त्र नव्याने वलवहले जाऊ लागले. जुन्या वनकषावर घासून-पारखून कलाकृतीिे मूल्य अजमाववण्यािे 
वदवस सांपले होते. प्रदशथनाांतून मान्यता पावलेल्या जुन्या कलाकृतींवरून नव्या कलाकृतींिे मूल्यमापन 
करण्यािी पुरातन पद्धती नामशषे होऊ लागली. जुन्या मूल्यािी गठडी वळली. कलाकृतींमधून खूप 
रहाळलेले ववषय आवण सौंदयथ आता रटाळ समजले जाऊ लागले. जुनी पारांपवरक रूढी आवण सांकेत ह्याांिी 
भीषण दाणादाण करणारे हे पवहले आांतरराष्रीय कलाप्रदशथन! 
 
जमथनीत स्टुटगाटथ येरे् भरलेल्या प्रदशथनातील विते्र नांतर त्या देशात सवथत्र वफरववण्यात आली. ह्याांतील 
अमेवरकन प्रकाशवित्राांिा ववभाग एडवडथ स्टाइशने आवण एडवडथ वसे्ट्न ह्याांच्या कलाकृतींनी व्यावपला होता. 
ह्यावशवाय पोल आउटर विज, िाल्सथ वशलर, िेस्ट वसे्ट्न, बर्मनस अॅबट इत्यादी ववशुद्धवित्रणवादी 
प्रकाशवित्रकाराांिी विते्र होती. ह्याांिी वित्रणशलैी वास्तववादी, पण नायपूणथ आवण अनौपिावरक पद्धतीिी 
होती, ववशुद्धवित्रणातून सांकल्पविते्र वनमाण करण्यािा प्रयत्न ह्यात होता. एडवडथ वसे्ट्न ह्याने प्रदशथनाच्या 
वित्रसूिीला जोडलेल्या प्रस्तावात अमेवरकन प्रकाशवित्रकारसांघाच्या ज्या सौंदयथववषयक तत्त्वाांिा उच्चार 
केला आहे, ती तत्त्वप्रणाली रेंजर पाट्स्झ ह्याच्या कलातत्त्वाांशी अगदी तांतोतांत, बेमालूम जुळणारी होती. 
 
युरोपातील प्रकाशवित्राांिे स्वरूप ह्याांहून वभन्न होते. प्रकाशवित्रकार आपल्या कलाकृतींमधून वास्तवािा 
नायपूणथ आववष्कार करण्यात यशस्वी झाले होते. माध्यमािा वक्रयात्मक उपयोग करून त्यातील ताांवत्रक 
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गुणाांिा कलावनर्ममतीकवरता वापर कवरताना कलामाध्यमािे सामथ्यथ आवण त्याच्या ताांवत्रक मयादा ध्यानी 
धरूनि कायथवनर्ममती केली पावहजे, असा ह्या सांप्रदायातील साधकाांना ज्येष्ठ कलाकाराांनी सक्त सांदेश वदला 
होता. दुसऱ्या कोणत्याही आरेख्यक कलामाध्यमाच्या तत्त्वाांपासून प्रकाशवित्रणकलेच्या तत्त्वाांिी फारकत 
केली पावहजे, असाही आदेश प्रकाशवित्रकाराांना वमळाला होता. ववववध आकाराांिे वित्रवववित्र आकारबांध 
वनमाण करणे, माध्यमाच्या मदतीने वस्तूच्या आकारमानात आगांतुक ववकृती वनमाण करून त्याांतून अमूतथ 
कलाकृतींिी वनर्ममती करणे ह्या तत्त्वाने हे कलाकार भारून गेलेले वदसतात. ह्या प्रकाशवित्राांिा पवरणाम 
जगातील सवथ वठकाणच्या वित्रवनर्ममतीवर झाला. नायपूणथ वास्तववादी वित्रण प्रर्म अमेवरका, रान्स आवण 
नांतर युरोपीय देश येरे् येऊन ठेपले. 
 
रवशुद् रचत्रण 
संकल्परचत्राचंा रवनयास 
 
१९२०-च्या सुमारास प्रकाशवित्रणमाध्यम वयात आले. आज प्रकाशवित्राांतून प्रकषाने वदसणारे दोन कलागुण 
प्रकाशवित्राांच्या अांगी त्याि वळेी बाणलेले वदसू लागले. उज्ज्वल दृवष्टकोण आवण माध्यमाशी इमानदारी ह्या 
दोन महत्त्वाच्या गुणाांिे वरदान प्रकाशवित्रणकलेला अमेवरकन कलावांताांनी वदले होते. कलाकृतींना 
वमळालेली वत्रवमतीय वित्रणािी देणगी अमेवरकन प्रकाशवित्रकाराांिीि होती. प्रकाशवित्राांत रुां दीिा आभास 
उत्पन्न करण्यािी वकमया मात्र जमथन कलावांताांिी होती. प्रकाशवित्राांिा उपयोग अप्रवतरूप वित्रणाकवरता 
आवण एक उपयोवजत कला म्हणून होऊ लागल्यामुळे प्रकाशवित्राांिे कायथवक्षवतज खूपि रुां दावले. ह्यािे 
एकोणएक श्रेय व्यस्क्तशः रेंजर पाट्स्झ ह्याला आवण देस्यू येर्ील बाउ हाउस ह्या सांस्रे्ला आहे. 
 
‘दास डॉइशे रलश्टरबल्ड’ 
 
योगायोग असा की, १९२७-च्या सुमारास प्रवसद्ध झालेल्या ‘दास डॉइश ेवलश्टवबल्ड’ ह्या वार्मषक प्रकाशनात 
लाझलो मोहोली नाज आवण रेंजर पाट्स्झ ह्या दोन प्रकाशवित्रकाराांिे आववष्कारामागील ध्येय आवण पद्धती 
ह्याांववषयी अगदी परस्परववरोधी वविार प्रवसद्ध झाले. १९२८-मध्ये रेंजर पाट्स्झ ह्यािे ‘द वल्डथ इज् ब्यूवटफुल’ 
हे पुस्तक प्रवसद्ध झाले. त्यात त्याने एखाद्या कुशल कीतथनकाराप्रमाणे पूवथरांगात आपल्या वास्तववादी ध्येयािे 
उत्तम प्रकारे शास्त्रीय आवण तावत्त्वक वनरूपण केले असून उत्तररांगात स्वतःच्या शांभराच्या वर असलेल्या 
प्रकाशवित्राांनी आख्यानािे काम बहारीने केले आहे. त्याने स्पष्ट केले आहे की, वास्तवता हाि प्रकाशवित्राांिा 
गाभा आहे. ह्या पुस्तकाने कला आवण वाङ मय ह्या दोनही के्षत्राांत वववादािे वादळ वनमाण केले. ‘वफल्म आवण 
फोटो’ ह्या प्रदशथनास त्यािा पा्थभमूीसारखा उपयोग झाला. 
 
‘एफ् रसक्तस्ट-फोि’, १९३२ 
 
१९३७-मध्ये एडवडथ वसे्ट्न ह्यास ‘जॉन सायमन जी. मेमोवरअल फेलोवशप’ हा बहुमान वमळाला. हा बहुमान 
वमळववणारा हा पवहलाि प्रकाशवित्रकार. एडवडथ वसे्ट्न आवण अनॅसेल ॲडॅम्् ह्याांनी इतर तरुण 
प्रकाशवित्रकाराांच्या मदतीने १९३२-मध्ये प्रकाशवित्रणसांस्र्ा स्र्ापन केली, आवण ह्या सांस्रे्ला ‘एफ् 
वसस्क्स्ट-फोर’– माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्यािी सापेक्ष तेजस्स्वता अर्वा सापेक्ष द्वारक दशथववणारा अांशात्मक 
आकडा – असे नाव वदले. प्रकाशवित्रणतांत्रातील एका वववशष्ट शब्दाने ही सांस्र्ा ओळवखली जाते, त्याला 
कारण आहे. प्रकाशवित्रकार वबलोरी चभगािा पवरघ अगदी टािणीच्या टोकाइतका बारीक करून प्रकाशवित्र 
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घेत; त्यामुळे प्रकाशवित्रात तपशील खच्चनू भरलेला वदसे, आवण सवथ कलाकृती अवतशय स्पष्ट आवण रेखीव 
उमटत असे. वबजलीच्या रेषेप्रमाणे तरारे. 
 
एडवडथ वसे्ट्न, अॅनसेल ॲडॅम्् आवण त्याांिे सहकारी ह्याांनी जुन्या कलातत्त्वज्ञानाच्या ववरुद्ध आघाडी 
उघडली होती. १९२९-च्या ‘एनसायक्लोपीवडआ विटावनका’मध्ये कलात्मक प्रकाशवित्रणािी व्याख्या 
पुढीलप्रमाणे वदली आहे : ‘प्रवतष्ठा पावलेल्या पुरातन कलातत्त्वावर आधावरत कलाकृतीला कलात्मक 
प्रकाशवित्र म्हणाव.े’ ह्याउलट प्रकाशवित्रणाच्या ववशुद्ध प्रवक्रयेवरि व्यस्क्तगत आववष्कार आधावरत असावा, 
ह्या नव्या सूत्राला धरून कलावनर्ममती झाली पावहजे, असा ह्या ‘एफ् वसस्क्स्ट-फोर’ सांस्रे्च्या अवधकृत 
सभासदाांिा दावा असे. अशा बांडखोर कलावांताांच्या कलाकृतींना प्रदशथनाांतून प्रवशे नाकारला जाई. म्हणनू 
त्याांनी स्वतःि स्वतःिी प्रदशथने भरववली. ‘एम्. एच्. द यांग म्यूवझअम’ – सान रास्न्सस्को ‘ह्या 
कलासांग्रहालयाने अशा कलाकृतींना आपले दरवाजे उघडे ठेववले, आवण स्वतःच्या आवारात १९३२-मध्ये 
ह्या सांस्रे्ने आपल्या सभासदाांच्या कलाकृतींिे पवहले प्रदशथन भरवनू कायािा शुभारांभ केला. 
 
दुसऱ्या महायुद्ाच्या अखेि – सानरास्न्सस्को येर्ील ‘कॅवलफोर्मनआ स्कूल ऑफ फाइन आटथ’ मध्ये अॅनसेल 
अॅडॅम्् ह्याने व्यावसावयक आवण हौशी प्रकाशवित्रकाराांकवरता प्रकाशवित्रणवशक्षणािे वगथ िालववले. ह्या 
ववषयासांबांधी एकोणीस पुस्तके वलवहली. आवण बो मॉ न्युहाल ह्याच्याबरोबर सहकायथ करून ‘म्यूवझयम ऑफ 
मॉडनथ आटथ’ ह्या कलासांग्रहालयात कलात्मक प्रकाशवित्राांिा एक स्वतांत्र ववभाग ठेवण्यात यश वमळववले, ते 
अपूवथि म्हणाव ेलागेल. 
 
‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ने रेंजर पाट्स्झ आवण नांतर हेल्मुट गेनथस् शाइम ह्या दोघाांच्या प्रकाशवित्राांिी 
दोन स्वतांत्र प्रदशथने भरववली. पण ‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ने त्याांच्या प्रकाशवित्राांना कलेिी प्रवतष्ठा 
वदली नाही. हेल्मुट गेनथस् शाइम ह्याच्या ‘न्यू फोटो-स्व्हजन’ ह्या पसु्तकािेही फारसे कौतुक झाले नाही. 
‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक’सारख्या ज्येष्ठ सांस्रे्नेि कलात्मक प्रकाशवित्राांिी प्रगती रोखून धवरली. एकोवणसाव्या 
शतकात कलात्मक गुणाांत आघाडीवर असलेला इांग्लां ड देश आता मागे पडला होता. पवहल्या महायुद्धापूवी 
रूढ असलेल्या जुन्या पारांपवरक प्रर्ा मोडून काढण्यास हौशी चकवा व्यावसावयक प्रकाशवित्रकाराांना अशा 
सांस्र्ाांकडून चकवा प्रकाशवित्रणववषयक लेखनातून कोणत्याही प्रकारिे प्रोत्साहन वमळाले नाही, असे 
मोजक्या शब्दाांत साांगता येण्यासारखे आहे. प्रकाशवित्रकाराांना स्वतांत्र परांपरा नव्हती, आवण श्रेष्ठताही 
नव्हती. त्याांनी वित्रकाराांच्या हातािा आसरा घेतला. त्याांच्याि ध्येयावर दृष्टी वखळवनू ठेववली. दुदैवािी पाल 
मावळतीच्या अांगाला िुकिकुत होती, भालू भुांकत होते, चपगळे वगजवबजत होते आवण उलूकाांिा घूत्कार 
हानी सुिवीत होता. 
 
दुसऱ्या महायुद्ानंति– प्रकाशवित्रणकलेिे ग्रह पालटले. साऱ्या शुभांकर देवता कलाकाराांच्या मनात 
कुजबजूुन गेल्या; आवण अनुकरणाच्या भोवऱ्यातून प्रकाशवित्रकाराांनी आपली सुटका करून घेतली. ह्या 
नवीन दृवष्टकोणािी नाांदी १९२३-मध्येि पाउल स्रँड ह्याने गाइली होती. 
 
प्रवतवष्ठत प्रकाशवित्रकार क्लॅरेन्स एच्. व्हाइट ह्याच्या प्रकाशवित्रणवशक्षणसांस्रे्च्या व्यासपीठावरून पाउल 
स्रँड बोलत होता. ववद्याथ्यांिे कडे भोवताली पडले होते. प्रकाशवित्रकाराांनी आपल्या कामवगरीच्या तांत्रािे 
पुनरुज्जीवन करण्याच्या आवश्यकतेवर भर देताना त्याने ववद्याथ्यांना आवाहन केले की, “प्रकाशवित्रणकलेिे 
स्वतःिे असे सौंदयथशास्त्र आहे. दुसऱ्या कोणत्याही कलेच्या सौंदयथशास्त्रािा आधार घेण्यािे वतला कारण 



 

 

अनुक्रम 

नाही. ती आपल्या पायावर भक्कम उभी आहे. प्रकाशवित्रकाराांनी आपला स्वतांत्र प्रपांि र्ाटला पावहजे. ह्या 
सांदभात प्रकाशवित्रण-तांत्र-शास्त्र नव्याने रविले पावहजे, आवण काळजीकायाने त्यािी वनगा राखून ही तांत्र-
शास्त्रािी पोर्ी कलाकाराने आपल्या काखेत तरतुदीने सदैव बाळवगली पावहजे. वित्रकाराांच्या कदरीमुळे 
त्याांच्या कलाकृतींना विकटलेली ही अनुकरणािी काजळी प्रकाशवित्रकाराांनी झाडून टावकली पावहजे. 
अनुकरणाच्या बाबतीत प्रकाशवित्रकार काहीसे लां पट बनलेले वदसतात, लाषुक झालेले वदसतात. ह्या 
भ्रष्टािारापासून कलाकाराांनी आपले वनमोिन करून घेतले पावहजे,– अगदी तातडीने.” 
 
प्रदशभनाचें मादंोडे 
 
हे अनुकरणािे दुखणे उताराला लागल्यािे पाहून कोणािाही जीव खवित हषथभवरत होईल, ह्यात शांका नाही. 
जे ठराववक आहे, त्यातून बाहेर पडण्यािी ऊमी प्रकाशवित्रकाराांत उत्पन्न होऊन अनुकरणाच्या भोवऱ्यातून 
प्रकाशवित्रकार आता बाहेर पडले आहेत. अनुकरणािा उपयोग आत्मसामथ्यथ वाढववण्याकडे केला जात 
आहे. प्रकाशवित्रणमाध्यम वित्रकाराांच्या कडेवरून उतरून स्वतःच्या भक्कम पायावर उभे आहे, आवण 
प्रकाशवित्रण हे व्यस्क्तगत आववष्कारािे साधन आहे का, ह्याववषयी असलेल्या सांशयािा छेद झाला आहे, हे 
वसद्ध करण्यािे श्रेय ‘म्यूवझयम ऑफ मॉडनथ आटथ’ ह्या सांस्रे्ला आहे. आपले दोन्ही बाहू पसरून ह्या सांस्रे्ने 
वजतक्या पे्रमाने वित्रकाराांच्या कलाकृतींिे स्वागत केले, त्याि पे्रमाने प्रकाशवित्रकाराांना सलामी वदली. 
वित्रपट आवण वित्रकाराांच्या कलाकृती ह्याांच्याबरोबरि प्रकाशवित्राांिा सांग्रह करण्यािी प्रर्ा सुरू केली. 
उत्कृष्ट प्रकाशविते्र ववकत घेतली. ह्या सांस्रे्ने केलेल्या सततच्या प्रयत्नाांनी प्रकाशवित्रणाला कलेिी प्रवतष्ठा 
एकदा जी लाभली, ती कायमिी. 
 
 
 
कलासंग्रहालयात प्रकाशरचत्राचें खास रवभाग 
 
१९४६-नांतर नवशबािे फासे प्रकाशवित्रणकलेच्या बाजूने पडू लागले. युरोप आवण अमेवरका येर्ील प्रमुख 
कलासांग्रहालयाांतून प्रकाशवित्राांिी प्रदशथने भरू लागली. सवथ प्रदशथनाांिे वदल्ली-दरवाजे प्रकाशवित्राांना आता 
सताड उघडे आहेत. शाळाांतून आवण वव्ववद्यालयाांतून प्रकाशवित्रणकलेिे वशक्षण वमळण्यािी सोय झाली 
आहे. 
 
युरोपीय लोकाांच्यापेक्षा अमेवरकन लोक गेली वकत्येक वष ेसवथ कलाांच्या आववष्काराकडे फार जागरूकतेने 
पाहत असल्यािे आढळते. अमेवरकन कलासांग्रहालयाांतून जुन्या आवण नव्या कलाकृतींिे वैभव भरपूर 
पहावयास वमळते. युरोपीय कलासांग्रहालये ह्या दृष्टीने कजूष वाटतात. प्रकाशवित्रकार एडवडथ स्टाइशने हा 
‘म्यूवझयम ऑफ मॉडनथ आटथ’मधील प्रकाशवित्रणववभागािा प्रमुख असताना ह्या सांग्रहात फॉक्स टालबट, 
वहल ्आवण अॅडॅम्सन, यूजेन आतजे, फें ट्न, स्टीगवलट््, पाउल स्रँड एडवडथ वसे्ट्न, ॲनसेल अॅडॅम््, मनॅ 
रे आवण मोहोली नाज ह्याांिी प्रकाशविते्र ठेववली गेली. ह्याांवशवाय ‘मेरोपॉवलटन म्यवूझयम’, ‘म्यूवझयम ऑफ 
द वसटी ऑफ वशकॅगो’, ‘आटथ इस्न्स्टयूट’, ‘द पॅलेस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर इन सान्रास्न्सस्को’ आवण 
इतर वकत्येक कलासांग्रहालये ह्याांतून आज प्रकाशवित्राांिे खास ववभाग आहेत. 
 
प्रकाशरचत्राचंा ऐरतहारसक संग्रह 
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हेलमुट गेनथस् शाइम ह्याने १९४५-मध्ये प्रकाशवित्राांिा एक ऐवतहावसक सांग्रह करण्यास सुरुवात केली, आवण 
१९५१-मध्ये लां डन येर्ील ‘स्व्हक्टोवरया अॅण्ड आलबटथ’ ह्या कलासांग्रहालयात स्व्हक्टोवरया राणीच्या 
काळातील अवभजात प्रकाशवित्राांिे एक प्रदशथन भरववले. त्यानेि आयोवजत केलेले ‘अ सेंिरी ऑफ 
फोटोगॅ्रफी’ हे पवश्चम युरोपीय देशाांतील कलासांग्रहालयाांतून दाखववले गेलेले पवहलेि प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन. 
ही प्रदशथने पावहल्यानांतर असा प्रश्न वनमाण होतो की, त्या काळातील वित्राांच्यापेक्षा एकोवणसाव्या शतकातील 
प्रकाशविते्र काळाच्या कसोटीस अवधक िाांगल्या रीतीने उतरली आहेत का? 
 
“फोटो-रकना”, “िोड टु क्व्हतटिी” 
 
एल्. वरट्् ह्याने कलोनमध्ये वठकवठकाणी भरणाऱ्या ‘फोटो-वकना’ ह्या जते्रत सतत आठ-दहा वष े
वगेवगेळ्या ववषयाांवर साांस्कृवतक दज्यािी प्रकाशविते्र असलेली अनेक प्रदशथने भरववली. प्रकाशवित्राांिे पुन्हा 
नव्याने मूल्यमापन कवरता यावे, ह्या दृष्टीने प्रदशथनाांिी योजना होती. १९५१-मध्ये सारबुकेन येर्ील ‘वसटी 
आटथ स्कूल’ येरे् प्रकाशवित्राांिे आांतरराष्रीय प्रदशथन भरले. ल्युसनथ येरे् १९५२-च्या मे ते ऑगस्ट मवहन्यात 
भरलेले हे प्रकाशवित्राांिे सवांत मोठे जागवतक प्रदशथन. प्रवमल ब्यूरेर हा ह्या प्रदशथनािा प्रमुख सांिालक होता. 
२,५०० वनवडक प्रकाशविते्र सोळा वगेवगेळ्या ववभागाांत माांवडली होती, आवण त्याांिी ववभागणीही ववषयवार 
केली होती. वृत्तपत्राांतून प्रकाशवित्राांिे ववस्तृत समीक्षण येऊन गेले. प्रकाशवित्रणातील नववनर्ममती म्हणजे 
काय, आवण प्रकाशवित्रण कलेिे आधुवनक युगातील स्र्ान कोणते, ह्यािे हे प्रदशथन म्हणजे बोलके 
प्रात्यवक्षकि होते. आजपयिंतच्या कोणत्याि प्रकाशवित्रणप्रदशथनाने ह्या कलेिा उठाव इतक्या प्रभावी रीतीने 
केला नसेल. ग्रँड सेन्रल स्टेशन, न्ययूॉकथ , येरे् १९४२-मध्ये भरलेले ‘रोड टु स्व्हक्टरी’ हे स्टाइशने च्या 
वित्राांिे प्रदशथन वनरवनराळ्या देशाांतून एकात्मता वनमाण करण्याच्या दृष्टीने प्रभावी ठरले. वदनाांक २१ मे 
१९४२-च्या अांकात न्यूयॉकथ  टाइम्सिा कलासमीक्षक ह्या प्रदशथनािे प्रत्यालोिन कवरताना वलवहतो, “हे 
प्रदशथन म्हणजे आपल्या देशािे एक भव्योदात्त व्यस्क्तवित्रि आहे. ते आपल्या मनात अक्षय घर करून 
राहील.” 
 
“आपल्या देशािा छायाप्रकाशातून वलवहला गेलेला हा िालता-बोलता वजवांत इवतहास आहे. 
कलाकृतींमधील ववशदता वाखाणण्यासावरखी आहे. प्रदशथनाच्या चभतींवर टाांगलेली प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून 
काढलेली विते्र अद्यापपयिंत माझ्या तरी पाहण्यात आली नव्हती. प्रकाशवित्रणात एका नव्या युगािे पान 
उलटले जात आहे.” एका वृत्तपत्रातील हा उपसांहार. 
 
मानव्याचा कसधू जगभि एकच आहे, 
त्याच्या दृश्य स्वरूपातील मनोहारित्वाने डोळ्याचंी पािणी रफटली. 
 
‘फॅवमली ऑफ मनॅ’ (१९५५) हे एकाि ववषयावरील प्रकाशवित्राांिे अश्रुतपूवथ प्रदशथन एडवडथ स्टाइशने ह्याने 
आयोवजत केले, आवण ते सवथ जगभर वफरववण्यात आले. ‘आपण वत्रभवुनािे रवहवासी आहोत’, हा 
तुकारामबुवाांनी साांवगतलेला वविार ह्या प्रदशथनात सार्थपणे माांवडला होता. ‘हें वव्वि माझें घर’ ही 
बाळपस्ण्डत ज्ञानदेवाांिी कल्पना ह्या प्रदशथनातून पूणथपणे झेपावली होती. हे प्रदशथन पाहून सारे मानव मोहून 
जावते, मांत्रमुग्ध व्हावते, ह्यात काय आश्चयथ! ममत्व हा तर अववभाज्य कुटुांबसांस्र्ेंिा गाभाि आहे. ह्या 
प्रदशथनात मानवी भावनाांिा मनोज्ञ ववलास आहे. धमथभेदातीत रवसकतेला पटणारे मानवी सांसारािे अांतबाह्य 
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वित्र ह्यात वसद्ध केले आहे. आवण ह्या कलाकृती आपण मनात ठेवतो त्या हमेशासाठी. एकाि ववषयावरील 
अर्वा एकमेकाांशी सांबांवधत असलेल्या ववषयाांवरील चकवा एकाि प्रकाशवित्रकाराच्या वित्राांिी प्रदशथने 
भरववली पावहजेत, ह्या वविाराला ह्यामुळे िालना वमळाली. 
 
एडवडथ स्टाइशने ह्याने प्रदशथनाांिी एक भली मोठी फरड उभी केली. तीतून एक परांपरा वनमाण झाली. ती 
प्रोत्साहक ठरली. त्याने भरववलेल्या प्रदशथनािी जांत्री वदली, तरी स्टाइशनेने भरववलेल्या वैवशष्यपूणथ 
प्रदशथनाांिा व्याप केवढा अवाढव्य होता, प्रकाशवित्रणकलेिा प्रपांि केवढा ववस्तृत आवण गुांतागुांतीिा झाला 
होता, ह्यािी कल्पना येण्यास मदत होईल. कलाकाराच्या कलात्मक मनोभावनेिा अांदाज येईल. एका 
व्यक्तीने घेतलेल्या श्रमािी कल्पना येऊन त्यामुळे प्रकाशवित्रणकलेला लाभलेल्या इतमामािी जाणीव 
होईल. 
 
ह्या प्रदशथनाांच्या माांडवाखालून प्रत्यक्ष जाता आले नाही, तरी त्यावर िढलेल्या वलेी तुम्हाांला स्टाइशने च्या 
कलाकृतींमधून वदसतील. त्याच्या कलाकृती पहा, म्हणजे त्याांत नव्या कलातत्त्वाांना बहर आलेला वदसून 
त्याांवर पोवळ्याांच्या वलेीप्रमाणे आगळा पाटल रांग िढलेला वदसेल. 
 
सि केनेथ तलाकभ प्रणीत आशावाद 
 
१९४६-मध्ये ऑरी कावतए िेसाँ ह्याच्या एकयाच्या प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन ‘म्यूवझयम ऑफ मॉडनथ आटथ,’ 
न्यूयॉकथ , येरे् भरले. नांतर १९५६ साली ‘लूव्र’, पॅवरस, येरे् त्याच्या १९०३ ते १९५५ ह्या काळात घेतलेल्या 
प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन प्रर्मि भरववले गेले. हे त्याच्या वित्राांिे प्रदशथन म्हणजे एक ऐवतहावसक घटनाि 
समजली जाते. आजपयिंत विटन, स्वीडन, हॉलां ड, जमथनी, स्स्वत्झलां ड व इटली येर्ील कलासांग्रहालयाांनी 
प्रकाशवित्रणकलेकडे पाहताना, नाक मुरडून जरा तुच्छतेनेि पावहले होते. ह्या प्रदशथनामुळे त्याांिे 
मतपवरवतथन होऊन प्रकाशवित्राांना त्याांनी आपले दरवाजे मोकळे केले, प्रवसद्ध कलासांग्रहालयाांतून 
प्रकाशवित्राांिे सहषथ स्वागत होऊ लागले. ह्या प्रदशथनातील वित्राांिे अद भतु पौरुष पाहून “कलासांग्रहालयाांनी 
प्रकाशवित्रणकलेशी वदलेली चझगट झुांज आता सांपली आहे, आवण नजीकच्या मुहूतावर कलासांग्रहालयाांतून 
आवण कलाप्रदशथनाांतून प्रकाशवित्राांना इतर प्रस्र्ावपत लवलतकलाांच्या जोडीला बहुमानािे स्र्ान वमळेल, 
अशी आशा वाटत आहे.” असे वविार सर केनेर् क्लाकथ  ह्याने आपल्या दूरवित्रवाणीवर वदलेल्या मुलाखतीत 
प्रस्र्ावपत करून आशावाद व्यक्त केला आहे. १९५९-मध्ये ‘द मेरोपॉवलटन कलासांग्रहालया’त समकालीन 
प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृतींिे प्रदशथन भरले. त्यात प्रकाशवित्राांिा कलात्मक दजा इतर लवलतकलाांच्या 
इतकाि श्रेष्ठ आहे हे ढळढळीत स्पष्ट झाले. प्रकाशवित्रणमाध्यम त्याच्या लव्याजम्यावनशी याांवत्रकदृष्या 
आज समदृ्ध झाले आहे. रवसकाांच्या वदमतीला ते खडे आहे. आँरी कार्मतए िेसाँ ह्याच्या कलाकृतींिे प्रदशथन 
१९६३-मध्ये ‘म्यूवझयम ऑफ मॉडनथ आटथ’, न्यूयॉकथ , येरे् भरले होते. ह्या प्रदशथनातील त्याच्या कलाकृतींनी 
वसद्ध केले आहे की, जोपयिंत हे कलामाध्यम मानवी जीवनातील खळबळ, अशाांतता व कारुण्य व्यक्त करीत 
आहे, तोपयिंत प्रकाशवित्रण ही कला आहे, शास्त्र आहे व कारावगरीही आहे. कला, शास्त्र अर्वा कारावगरी 
स्वतांत्रपणे अर्वा वतन्ही एकत्र एकगट् ठा कलाकृतीत नाांदत असताना आढळतील. खास 
प्रकाशवित्राांच्याकवरताि म्हणून राखून ठेववलेली व व्यावहावरकदृष्या यशस्वी झालेली, ‘न्यूयॉकथ  वसटी’ 
नावािी पवहली वित्रवीर्ी, ली ववटवकन ह्याच्या प्रयत्नाने १९६९-मध्ये वसद्ध झाली. 
 
कलावतं म्हणूनही प्रख्याती लाभलेल्या 
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फॉतस टालबट ह्या थोि संशोधकाला पे्रमाचा मुजिा 
 
अजब व अपूवथ अशा एका प्रदशथनािी वदी कानावर येत आहे. त्यािा उल्लखे कवरतो. हे वािून रवसकाांिा आनांद 
दुणावले व एका र्ोर सांशोधकाला मुजरा करण्यािा योग साधता येईल. १९७७-मध्ये फॉक्स टालबटच्या 
मृत्यलूा शांभर वषथ पूणथ होतात, ह्या शताब्दी सोहळ्यात नॅशनल सायन्स म्यूवझयम,– लां डन, व कोडॅक 
म्यूवझयम,– हॅरो, ह्याांच्या सहकायाने टालबटच्या कलाकृतींिा एक अजबखाना खुला करून एक 
नयनोत्सवािे पवथ साजरे केले. मनािे नयन उन्मळले. मानसभगृाांना भलुववणाऱ्या कलाकृती पे्रक्षकाांना 
दाखवनू प्रदशथनाने आपली कामवगरी केली. वहल् च्या पुण्याईिी वबनिूक मोजदाद झाली. कलेच्या प्राांतातही 
टालबटने आपली वनशाणी पक्की रोवली होती, हे स्पष्ट करून साांवगतले. फॉक्स टालबट्जवळ ताांवत्रक 
कौशल्य भरपूर होते, पण वनमाणकुशल कल्पनाशक्तीिी वाण होती, हा गैरसमज कायमिा वनपटून दूर 
केला. 
 
प्रदशभनाचंा जाच संपला – 
 
जुन्या स्मतृींच्या आठवणीने गवहवरलेला एडवडथ वसे्ट्न १९०२-मध्ये पीटर पोलॅक ह्याला म्हणाला, “मी सोळा 
वषांिा असेन-नसेन, पन्नास वषांमागे वशकागो येर्ील कलाववद्यालयात माझ्या प्रकाशवित्राांिे पवहले प्रदशथन 
मी पावहले. माझ्या मनािा आवण नांतर माझ्या आयुष्यािाही रांग गदथ-गवहरा झाला. मी ववडलाांना माझ्याकवरता 
एक कॅमेरा घेण्यास भाग पाडले. माझ्या आयुष्यािी रूपरेषा पालटली”. तो पुढे बोलत रावहला, “पोस्ट-
काडाच्या आकारािा कॅमेरा घेऊन लहान मुलाांिी, वमत्र-मांडळींिी कुटुांवबयाांिी, लग्नािी व मेजवानीच्या 
समारांभािी प्रकाशविते्र घेत मी दारोदारी भटकत रावहलो.” 
 
आपल्या स्वतःच्याि प्रकाशवित्राांच्या प्रदशथनाांतून स्फूती घेऊन प्रकाशवित्रणाच्या मोवहमेवर वनघालेला आवण 
इतक्या लहान वयात स्वतःच्या भववतव्यािी भाग्यरेषा ज्याला स्पष्टपणे वदसली होती, असा एडवडथ वसे्ट्न हा 
एकमेव कलाकार होता. 
 
आजपावतो कृवत्रम प्रकाशवित्राांना उते्तजन वमळण्यास हा प्रदशथनाांिा माांडव फारि उपयोगी ठरला. अशा 
उसन्या कलाकृती प्रदशथनाांतून फार काळ उबत रावहल्या. प्रकाशवित्रणाला विकटववलेल्या साऱ्या धलप्या 
मूळ वित्रकलेच्या झाडापासूनि कातरलेल्या असत. अद भतुवादी आवण काव्यरसात्मक कलाकृतींच्या 
राखणदारीिी वजम्मेदारी प्रदशथनाांच्या िालकाांनी घेतली, आवण कलाकृतींिी जुनी-पुराणी खोडे उभी 
ठेवण्यािे श्रये त्याांनीि बळकाववले. 
 
जवळजवळ दुसऱ्या महायुद्धापयिंत प्रदशथनात भरती झालेल्या प्रकाशवित्राांिा गाभा आवण घडण ह्याांत 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिी झाक वबलकुल गाभटुलेली असे. ह्यािे खापर प्रदशथन-समीक्षकाांच्याि मार्ी माराव े
लागेल. प्रकाशवित्रणातील कलागुणाांिी परीक्षा करण्यािे खाते साांभाळणारे वित्रकारि असत. वित्राांिी 
सुरसता व नीरसता तेि ठरवीत. त्यामुळे वित्राांतील कृवत्रम मालमसाला हाि जणू काय प्रकाशवित्राांिा 
स्र्ावयभाव झाला होता. प्रकाशवित्रकाराांनी ज्याांच्या वभस्तीवर बळ बाांधावयािे, त्याांनीि नववनर्ममतीला 
प्रोत्साहन वदले नाही. त्यामुळे प्रकाशवित्रकार महत्तम यशािा पल्ला गाठू शकले नाहीत. कलेिे वनशाण खाली 
पडले. एकोवणसाव्या शतकातील वकती प्रकाशविते्र उपलब्ध आहेत, असा प्रश्न वविारला, तर ‘फार र्ोडी’ 
असेि उत्तर द्याव ेलागेल. ह्याबद्दल मोजके पण कलमवारीने पुष्कळ बोलता येण्यासारखे आहे. प्रर्म एक 
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गोष्ट ध्यानात घेतली पावहजे की, सवथ कलामाध्यमातील आववष्कारवनर्ममतीिे सामथ्यथ सारखेि असते; 
माध्यमाच्या सजथक शक्तींमध्ये फरक असतो, कलाकृतींच्या वनर्ममतीमागील हेतू वभन्न असतात. वित्रकाराांच्या 
कलाकृती ववकत घेतल्या जातात, प्रदशथनाांिा व रवसक लोकाांिा त्याांना आश्रय, वमळतो, आवण एक 
वैभवविन्ह म्हणनू घराघराांतून, राजवाड्ाांतून आवण चभतींवर त्या लावल्या जातात. प्रकाशवित्राांिा उपयोग 
केवळ वृत्तपत्राांतून छापण्याकवरताि केला जात असे, कलाकृती म्हणनू ववकत घेऊन घरात ठेवण्यािी प्रर्ाि 
त्या वळेी नव्हती. अद्यापही अगदी साधारण दज्यािे मामुली वित्र एखाद्या उत्कृष्ट प्रकाशवित्रापेक्षा चभतीवर 
टाांगण्यास अवधक पसांत केले जाते. कलासांग्रहालयािे इकडे लक्ष्य नव्हते. फार र्ोड्ा प्रकाशवित्राांिी 
काळजी घेतली गेली. ज्या र्ोड्ा प्रकाशवित्राांिी काळजी घेतली गेली, ती प्रकाशविते्र ताांवत्रक प्रगतीिी 
दशथक होती, आवण ती ठेववली गेली पदार्थसांग्रहालयाांत. ह्यामुळे हेि झाले, की ताांवत्रक प्रगतीिा ववकास 
तेवढा नजरेत वखळून रावहला. 
 
कलेचे भाडंाि मुतत झाले : ित्नाचें िाजंण खुले झाले. 
 
अगदी विवकत्सक सांशोधकालाही हे प्रकाशवित्रणकलेिे के्षत्र एखाद्या वैराण वाळवांटासारखे भासले, तरी 
र्ोडीफार वहरवळ त्याला वदसेल. त्यावरून सौंदयथशास्त्रात झालेली प्रगती आवण ह्या कलामाध्यमािा 
वित्रकलेवर झालेला पवरणाम ह्याांिी त्याला कल्पना येऊन राहील. ज्याांच्या अांतःकरणािे काही अववनाशी 
धमथ त्याांच्या कलाकृतींमधून वभन्न स्वरूपात प्रकट होतात, असे प्रत्येक राष्रािे ज्ञानदेव-तुकाराम असतात. 
अशा कलाकृतींच्या तळी कलाकार आपला जीव आांर्रतो, भावनात्मक अनुभवाांिा झेंडा फडकववतो, आवण 
आज नाही, तर उद्या ह्या वनश्चये ते ‘लाठी’ बनतात, बळकट, दणकट बनतात. अशा महानुभाव कलाकाराांच्या 
प्रकाशवित्राांिे राष्रीय सांपत्ती म्हणून जतन होणे अत्यावशक आहे. हे महत्त्वािे कायथ कलासांग्रहालये व 
मुद्रणकला ह्याांच्याकडून केले जात आहे. म्हणनूि म्हणतात की, कलासांग्रहालये व मुद्रणकला ह्याांच्या 
उपस्स्र्तीबरोबरि कला बांवदस्त ठेवण्यािी प्रदशथनाांिी वतनदारी सवथस्वी नाही, तरी सांपुष्टात आली, हे सत्य 
आहे. 
 
प्रकाशरचत्राचें मुद्रण, एक महत्त्वाचा टप्पा 
 
िाांदीच्या िमकदार तक्त्यावरील विते्र छापता न येतील अशी असत, तरी १८३९-मध्ये शहराांिे सुांदर 
‘हेवलओगॅ्रवफक’ देखाव े आवण १८४०-मध्ये पॅवरस येर्ील व त्याच्या आसमांतातील देखाव े ‘वशळारेखन’ 
पद्धतीने छापले होते. ह्यात अडिण अशी होती की, अम्लरेखन करणाऱ्या कलाकाराला पत्र्याच्या 
तक्त्यावरील प्रकाशप्रवतमेिी ‘गभीरता’ अर्वा खोली वाढवावी लागे, आवण हे काम वजतके कौशल्यािे, 
वततकेि त्रासािेही असे. प्रकाशवित्रणकलेच्या शोधाबरोबर प्रकाशविते्र वृत्तपत्राांतून आवण मावसकाांतून 
छापण्याच्या वविारास िालना वमळाली. पवॅरस येर्ील ‘वफगारो’ ह्या दैवनक वृत्तपत्रात प्रकाशविते्र छापण्यास 
प्रारांभ झाला, व १८९०-मध्ये सदर वृत्तपत्रािा एक कोपरा दर आठवड्ास खास प्रकाशवित्राांकवरता राखीव 
म्हणून ठेवण्यात आला. आजपयिंत ‘अम्लरेखन’ पद्धतीने काढलेल्या वित्राांनी पुस्तके सवित्र करण्यािी प्रर्ा 
होती, पण हौशी विवटश वित्रकाराांप्रमाणेि चहदुस्र्ानातील वित्रकाराांना ह्या प्रकाशवित्रणकलेने आकर्मषत 
केले. प्रकाशवित्रणकलेिी मोवहनी भारतीय वित्रकाराांच्या मनावर इतकी जबरदस्त पडला की, 
प्रकाशवित्राांनी पुस्तक नटववणे ही नवी िाल त्वरेने मूळ धरू लागली. 
 
कहदू लोक व त्याचंी वेिभूिा 
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‘आर्मकआलॉवजकल वरमेन्् अॅण्ड अँस्ण्टवक्वटीज’ ह्या मालेिा हा ५३-वा खांड विवटश सरकारने प्रवसद्ध केला. 
त्यात चहदू लोकाांच्या वषेभषेूिे दशथन प्रकाशवित्राांनी आवण चहदू वित्रकाराांच्या कलाकृतींनी यर्ार्थपणे घडववले 
होते. प्रकाशवित्रणकलेच्या दृष्टीने हा महत्त्वािा टप्पा समजला पावहजे. मानववांशशास्त्राच्या चकवा 
मानवजावतशास्त्राच्या अभ्यासकाला ह्या कलेिे महत्त्व मनोमय पटले, व िालीरीतींिा अभ्यास करण्यास 
प्रकाशवित्रणमाध्यम योग्य असल्याबद्दल कलाकाराांिी खात्री पटली. अशा प्रकारच्या ववषयावर वुइल्यम 
जॉन्सन ह्याने १८६३–६६-च्या सुमारास व डाल्टन ह्याने १८६८- व १७७२-मधील ‘द पीपल ऑफ इांवडया’ ही 
वनवदेनासह छापलेली प्रकाशवित्रमावलका इत्यादी उपयुथक्त ग्रांर्ाांतून प्रकाशवित्राांिा वापर मुबलक केला 
आहे. मात्र ह्या ग्रांर्ामधील व्यस्क्तवित्राांिे भावशनू्य व आळलेले िेहरे पावहले, की दीघथ मुदतीच्या 
प्रकाशसांपकाने व्यक्तीिे िेहरे कसे ताणले जात, हे स्पष्ट वदसून येते. व्हाइसरॉयसाहेबाांिा अनुग्रह 
असल्यामुळेि ‘द पीपल ऑफ इांवडया’ ही प्रकाशवित्रमावलका एक खरोखरि पाहण्यालायक िीज झाली 
आहे, नजर भरून राहणारी आहे. 
 
 
 
 
रवष्णुशास्त्री रचपळोणकि ह्याचंी रचत्रशाळा 
 
मुद्रणकला आली. छापील वलखाणाबरोबर विते्रही छापली जाऊ लागली. आवण ज्ञानािा प्रसार िौफेर 
झाला. देशाला वैभव प्राप्त झाले. मुद्रणकलेच्या पराक्रमामुळे कलाकृतींिे वटकून राहणे तर शक्य झालेि, 
पण त्याांिा प्रसार होणे हेही सुलभ झाले. युरोपमधील राष्राांना विनी वित्रकलेिी ओळख झाली ती अशीि. 
मुवद्रत वित्राांच्यामाफथ त. मािथ १८६०-च्या ‘सवथसांग्रह’ मावसकात माधव िांद्रोबा डुकले ह्याांनी पौरावणक 
पद्धतीिी विते्रही वशळाछापखान्यात छापली. ववष्णुशास्त्री विपळोणकर ह्याांनी स्र्ापन केलेल्या वित्रशाळेने 
नाना फडणवीस ह्याांच्या रांगीत तसवबरी छापल्या. गाडीने पैसा वमळाला. त्याांववषयी मालाकार वलवहतात, 
“हजारो प्रती उडून, दूरदूरच्या गावाांहूनही त्याांजववषयी प्रवतवदवशी मागण्या येत आहेत.” 
 
देशाच्या कोनाकोनी अशी िंगकातंी खुलली. 
िंगीत रचत्राचंी छपाई 
 
वशळापद्धतीने रांगीत वित्राांिी छपाई करण्यािा कारखाना राजा रवव वमा ह्याांनी जमथन तांत्रज्ञाांच्या मदतीने 
मळवली येरे् सुरू केला, तीस ते िाळीस रांगाांच्या वभन्नच्छटा सफाईने छापल्या जात आवण रवव वमा ह्याांिी 
विते्र जी केवळ राजवाड्ाांत आवण प्रदशथनाांत अडकून पडली होती, ती सामान्याांच्या घराांति नव्हेत, तर 
खोपटीपयिंत, मळ्यातळ्यात जाऊन, देवघरापयिंत पोहोिली आहेत. “वाई येर्ील रास्ते ह्याांच्या 
मोतीबागेतील, व के्षत्र नावशक येरे् वतवांध्यावरील लाकडी कलाकुसरीिे अप्रवतम काम, कुरुां दवाडकराांिा 
वाडी येर्ील पांिगांगेिा अर्वा नाना फडणववसाांिा मेणोली येर्ील कृष्णेिा पे्रक्षणीय घाट, तुळापूर-फुलगाव 
येर्ील श्रीमांत पेशव्याांनी बाांधलेला घाट र्ोड्ाांच्या पाहण्यात येतो. पुण्यापासून २५–३० मलैाांवर भीमेच्या 
काठी चनबगाव–दावडी येर्ील गांगोबा तात्याबा िांद्रिूड ह्याांच्या भग्नस्स्र्तीत असलेल्या िौबजुी वाड्ातील 
भव्य कलाकुसर, पुणे शहरातील आप्पा बळवांत िौकातील मोरोबादादाांच्या मोडकळलेल्या वाड्ाच्या 
जाळीदार चभती व छतावरील कलाकुसरीिे लाकूडकाम, नावशक येर्ील कुजत पडलेले अप्रवतम वशल्प,” 
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ह्याही कलाकृती ववशषे कोणास माहीत नाहीत, त्या आता प्रकाशवित्राांच्या वा पारदर्मशकाांच्या मदतीने पाहणे 
आपणाांस सहज शक्य झाले आहे. 
 
मनातील एक खंत 
अस्तंगत होत चाललेल्या युगाचे रचत्रण – 
 
– भारतीयाांनी केले नाही. माध्यम अवजड व प्रवक्रया अवघड असताना प्रवतकूल पवरस्स्र्तीशी मुकाबला 
करून ववदेशी प्रकाशवित्रकाराांनी युद्धािी भीषणता, धरणीकां पािा र्रार, अस्ग्नप्रलयािा क्षोभ, दावरद्र्यािी 
भयानकता सवथ-सवथ काही प्रकाशवित्रणातून अमर केले आहे. इतकेि काय, पण सामान्याांच्या जीवनातील 
मौवलक क्षण त्याांतील नाजूक बारकाव्याांवनशी अलगद वगेळे करून प्रकाशवित्रणातून पके्क करून ठेवण्यािा 
यशस्वी प्रयत्न केला आहे. वास्तववक ह्या प्रवक्रयेिा प्रवशे चहदुस्र्ानात १८४०-च्या सुमारासि झाला होता. 
पण सांस्कृवत-प्रकषािे एक साधन म्हणून प्रकाशवित्रणािा वापर भारतीय कलाकाराांनी केल्यािे आढळत 
नाही, जे कतृथत्व भेटते, ते ववदेशी कलाकाराांिे. म्हणून– 
 
 
– रजव्हािी रवभाडंणाऱ्या कथा, 
िोमाचंकािी कथा आता प्रकाशरचत्रातूंन रवनटल्या पारहजेत. 
 
पुण्याच्या शवनवारवाड्ातील कलमदानी बाांधणीिा गणपवतमहाल, सोनेरी वखथ िढववलेले लाकडी छत, 
वमन्यािा रांग देऊन वर रोगण िढववलेली व पेल्यात लावल्याप्रमाणे वदसणारी सुरूिी झाडे, इांद्रधनुष्याप्रमाणे 
नानारांगी गजबजलेल्या चभती, हस्स्तदांती वदवाणखाना, गोकाक वदवाणखाना, आरसेमहाल, गौरीिा महाल, 
अस्मानी महाल, नारायणमहाल व फडाच्या िौकात उडणारे हजारी कारांजे ह्या श्रीमांत पेशव्याांच्या वास्तूांिी 
स्मृती इवतहासाला आहे. पण ह्या वस्तूमधील जडरेखा आवण तीत वावरणाऱ्या मानवी रेखा ह्याांिी उांिी वाढवनू 
व त्याांना ठसठशीत, रेखीव, आकषथक व भावदशी स्वरूप देऊन वटपलेली, सहृदयतेने ओर्ांबलेली, आवण 
नेत्राांना आल्हाद देणारी अशी छायाप्रकाशातून नटववलेली रुप्याच्या धाराांनी रेखाटलेली क्षणविते्र, त्या वळेी 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयाि अस्स्तत्वात नसल्यामुळे आपण पाहू शकत नाही. ह्या रोमाांिकारी कर्ा आपणाांस 
शब्दाांतूनि वािाव्या लागतात. पुण्यातील वकत्येक ऐवतहावसक वास्तूांिी पडझड होताना आपण डोळ्याांनी 
पाहतो. त्याांच्या स्मृती प्रकाशवित्राांतून वजवांत ठेवनू हौशी प्रकाशवित्रकाराांनी हे काळािे आव्हान स्वीकावरले 
पावहजे. म्हणजे पुढील वपढ्याांिी जबाबदारी फक्त हा वारसा जतन करून ठेवण्यापुरतीि राहील. अवभजात 
कलाकृती मनसोक्त पाहणे अर्वा वतिा अभ्यास करणे ही वमरासदारी आता र्ोड्ाांिी रावहली नाही; ती 
बहुताांिी झाली आहे. िार चभतींच्या आत कड्ाकुलपाांत असलेल्या कलाकृतींिे भाांडार आता सवांना मुक्त 
झाले आहे. 
 
दुर्तमळ कलाकृतींचे जतन 
 
रान्स, स्पेन, इांग्लां ड, जमथनी इत्यादी देशाांतून ववद्याथ्याच्या सांशोधनाला मदत म्हणून वकत्येक सांस्र्ाांनी 
अस्सल कलाकृतींिे प्रकाशवित्रण करून त्याांच्या व्यस्तप्रवतमा साठवनू त्या सुरवक्षत ठेवण्यािा उपक्रम सुरू 
केला आहे. ऑस्रवेलयात कॅनबेरा येर्ील राष्रीय ग्रांर्ालयात अगे्रसर कलाकाराांिी प्रकाशविते्र जतन करून 
ठेववली आहेत. सुप्रवसद्ध पण दुर्ममळ कलाकृती जतन करून वशवाय त्या लोकवप्रय करण्यािे कायथ शासकीय 
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अवभलेखागार अर्वा दप्तरखाने तेरे् कसोशीने करीत आहेत. नाश पावत िाललेल्या कलाकृती 
प्रकाशवित्राांच्या मदतीने वजवांत ठेवणे, जुन्या वित्राांिा जीणोद्धार करण्याकवरता प्रकाशवित्राांिा उपयोग 
व्हावा, म्हणून त्यािा सांग्रह करणे,–ह्या अशाि उपयुक्त कायांकवरता खाजगी सांस्र्ाांिे जाळे वनमाण झाले 
आहे. कलेच्या इवतहासािा अभ्यासक प्रकाशवित्राांिा व रांगीत पारदर्मशकाांिा वापर कुशल वाटाड्ासारखा 
करीत आहे. 
 
नवरनर्तमतीचे नवे दालन 
 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेमुळे वकत्येक गौण समजल्या गेलेल्या कलाकृती आता प्रकाशात आल्या आहेत. नाणी, 
भाांड्ाांवरील कलाकुसर आवण देवळाांच्या चकवा लेण्याांतील चभतींवरील विते्र आपण आता पावहजे त्या वळेी 
पाहू शकतो. त्याकवरता कलासांग्रहालयािी वाट धरण्यािे प्रयोजन नाही. ह्यात प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा आवण 
ववस्तावरकेिा फार मोठा वाटा आहे. दृष्टीला न वदसणारी अगदी लहान आकारातील कलाकुसर आता मोठ्या 
आकारात आपण पाहू शकतो. हे ववस्तावरकेने शक्य झाले आहे. कारण तीतून लहान आकारात न वदसलेले 
सौंदयथ प्रकट होते. प्रकाशवित्रकार एखाद्या वशल्पाकृतीिे अर्वा वास्तुवशल्पािे वित्रण कवरतो, पण ती 
कलाकृती नव्या व्यस्क्तगत दृवष्टकोणाने, नव्या रोषणाईत, नव्या प्रमाणबद्धतेत, नव्या आकारात व नव्या 
शलैीत, नव्या वळणाने आपल्यापढेु हजर होते. म्हणजे एक कलाकृतीि अन्य कलाकृतीिी कलावस्तू बनते. 
हे आत्मवनष्ठ वित्रण म्हणजे नववनर्ममतीि नव्हे का? वित्रपटतारकाांच्याकवरता खास राखून ठेववलेली 
प्रकाशािी रोशनी आता कलाकाराला वशल्प, नाणी ह्याांच्याही मालकीिी करून देता येते. ववस्तावरका आवण 
सूक्ष्माकारी प्रकाशवित्रणमाध्यम ह्याांिा आत्मलक्षी दृवष्टकोण ह्याांनी तर कलाकाराला एक नववनर्ममतीिे भले-
मोठे दालनि खुले करून वदले आहे. असेही वबनधोक ववधान कवरता येईल की, ववस्तावरकेिा शोध आवण 
छोटेखानी माध्यमािी सुलभता ह्याांमुळेि प्रकाशवित्रणमाध्यम नववनर्ममतीिे खरेखुरे साधन बनले; 
कलामाध्यम मावनले गेले. आववष्कारातून माध्यमािा आगळाि पीळ वदसू लागला. 
 
तवानया रकिणासािख्या आठवणी– ‘िाधाकृष्ण’ व मी’ 
‘येथें अलंकारिलें  कवण कवणें’ 
 
कें द्रीय शासनाच्या वित्रपट-ववभागाने १९५६-मध्ये तयार केलेल्या राधा-कृष्ण ह्या रांगीत वित्रपटािे वित्रण 
कवरताना एक कलाकृती अन्य कलाकृतीिी कलावस्तू बनते, ह्या सांदभात मला आलेल्या प्रतीतीिा उल्लखे 
कवरतो. पहाडी आवण मदैानी राजपूत वित्रकाराांच्या सूक्ष्माकारी कलाकृतींिा उपयोग करून हा वित्रपट 
‘टेकवनकलर’ पद्धतीने तयार केला आहे. ह्या वित्रपटातील सांपूणथ हालिाल कलामाध्यमािी असून, 
वित्रकाराांच्या मूळ कलाकृतींमधून काही भागाांिी वनवड करून, त्याांिी नव्या सांदभात सांगती लावनू, त्याांच्या 
सांकलनातून वववशष्ट लयबद्ध गती वित्रपटाला प्राप्त करून वदल्यामुळे ह्या सांकस्ल्पत योजनेतून एक बेहोष 
बहारीिी अप्रवतरूप कलाकृती कुसुवमत झाली आहे. वित्रणाला नादमाधुयािी सांगत वदल्यामुळे दृश्यवित्राांिी 
ही ‘झकावरणी’ अवधक झांकारमय झाली, अवधक गवहऱ्या रांगािी झाली. अवधक भावबद्ध बनली. मूळ 
वित्राांमधून अलग केलेली दृश्ये लहान-मोठी केल्यामुळे वित्रपटाला नव्या प्रमाणबद्धतेिे नव ेअलां करण प्राप्त 
झाले आहे. नव्या दृश्याांतून प्रकाशच्छटाांिे नव ेतारतम्य प्रर्मि व्यक्त झाले आहे. वित्रपटसृष्टीिे अवघे तांत्र 
राबवनू वित्रपटात वदव्य िैतन्यािा वनझथर, वादळािा सांिार व आवगेािा भर मोठ्या कुशलतेने जारी केला 
आहे. 
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श्रीकृष्ण म्हणजे मानवाचे हृदय 
 
आववष्कारात साधुत्वािा परमोच्च चबदू साधला आहे. तांत्रातील उत्कषाने मुलतानी कमान साधली आहे, 
‘पदबांध’ नीटसपणात श्रेष्ठता पावला आहे. वमतल्या रांगच्छटाांिी ताटे दृश्याांतून दाटीने माांडली असून साऱ्या 
रांगलहरी आपले ववश्लेष राखून आहेत. वदग्दशथकािे मनोगत व आववष्काररीतीिा बाह्याकार इतके एकजीव 
आहेत की, सुांदर आकारावशवाय मनोगत नाही आवण सुांदर मनोगतावािनू आकार नाही. आवण अशाि तऱ्हेने 
रांग भरलेल्या कलाकृती कलेच्या बाजारात अमोल ठरतात ना! त्याांिा लाभ लक्ष्याांच्या मोलानेि होतो, आवण 
वित्ताच्या मोलानेि त्या पहाव्या लागतात. दृश्याांतून इतकी जवळीक वनमाण केली आहे की, आपण नकळत 
राधाकृष्णाांच्या जीवनात–मानवाच्या हृदयात वावरू लागतो. श्रीकृष्ण म्हणजे मानवािे हृदय ह्यािी साक्ष 
पटते. कलाकृतींमधून अनेक वित्रकाराांच्या रांगकुिल्याांनी रेखाटलेला राधाकृष्णाांिा जीवनवृत्ताांत 
वित्रपटमाध्यमातून साकार झाला असला, तरी तीतून एक स्वतांत्र कलाकृती वनमाण झाली आहे. तीतील 
बहार अनुपम आहे. मूळ कलाकृतीमधील प्रवतमाने वनवडून त्याांतूनि एक नव ेप्रवतमान वनमाण केले आहे, 
आवण ताांवत्रक अपूवाईच्या बळावर कलाकृती मान ताठ ठेवनू उभी आहे. १९५८-मध्ये वित्रपटाला 
राष्रपवतपदक वमळाले, जगभर राधाकृष्णािा गौरव झाला, तोही मेघवृष्टीत झाला. मानवतेच्या हृदयात 
वित्रपटािा उन्मत्त कीर्मतसुगांध मुसावल्यामुळे त्याने वव्ािे अांगण उणे करून टावकले. यशाच्या वैजयांतीने 
मान उांिावली. वकती आकाशवडेा कीर्मतसुगांध! 
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२०. प्रकाशरचत्रण आरण रचत्रकाि 
 

‘प्रकाशरचत्रण’ आवण ‘वित्रकला’ हा एकोवणसाव्या शतकातील एक ज्वलां त प्रश्न होता. १८३९-पासून, 
म्हणजे प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या जन्मापासून वित्रकाराांनी प्रकाशवित्रणातून स्फूती घेतली, आवण ह्यािा 
पवरणामही वित्रकलेवर सातत्याने होत होता. १८३९-मध्येि दोगेरपद्धतीिे पवहले प्रकाशवित्र एल्. मार्मकअ े
ह्या वित्रकाराने वशलारेखनाकवरता उपयोगात आवणले. 
 
“वित्रकाराांच्या वकत्येक कलाकृती प्रकाशवित्राांच्या मळू नमुन्याप्रमाणे सािेबांद वदसतात, हे पाहूनदेखील 
कलेिे उपासक व इवतहासकार ह्याांच्यात काही कडकडून ििा अर्वा वादाांिी तुांबळ रेटारेटी झाल्यािे 
ऐवकवात नाही. ह्याववषयी त्या कोणाला खांत वाटली नाही. ह्या प्रश्नाकडे ते पाठ वफरवनू बसलेले वदसतात.” 
ह्याववषयी चिता व आश्चयथ वाटून बोमाँ न्यूहाल व हाइनवरश खाट् थ् ह्या दोन ववख्यात इवतहासकाराांनी वरील 
परखड वविार १९४९-च्या ‘मगेॅझीन ऑफ आटथ’मध्ये वनखांदून माांवडले आहेत. त्याांच्या मनातील वादळी हविेे 
हे शब्दवित्र असले, तरी आलेख्यकार मोठे इवतहासपांवडत आहेत, हे ववसरून िालणार नाही. “अयोध्यापुरीं 
जन्मला राम जेव्हाां । अवरष्टावले सवथही शत्रु तेव्हाां ॥” वित्रकाराांिी स्स्र्ती प्रकाशवित्रणकलेच्या जन्मकाळी 
अक्षरशः मुक्ते्र कवींनी वणथन केल्याप्रमाणेि इवतहासात प्रस्ताववत केलेली तुम्हाांला आढळेल. वित्रकाराांिी 
मने अधांग गेल्यासारखी झाली! 
 
कलासमीक्षकाांिी रवसकताही पाांगळी झाली नव्हती. प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृती पाहून त्याांनी अशीि 
चिता व्यक्त केली आहे. मौन धवरले नाही. लेक प्राइस ह्या प्रकाशवित्रकाराच्या कलाकृती पाहून रॉबटथ हांट 
ह्या रसज्ञ पांवडताने वनर्मदष्ट केले आहे की, “अशा प्रकारे ऐवतहावसकदृष्या उत्कृष्ट वित्राांिी नक्कल उतरववणे 
इष्ट नाही. मग ती नक्कल वकतीही हुबेहुब असो. ती पाहून पे्रक्षकाांच्या मनातील अस्सल कलेववषयीिा आदर 
उतारास लागेल. ह्यािा अवनष्ट पवरणाम म्हणजे मूळ कलाकृतीमधील स्वयांभ ूसौंदयािा खजाना त्याांना पारखा 
होईल. असले आगांतुक सौंदयथ पाहण्यािी सवय मनाला जडली, म्हणजे अस्सल सौंदयािा आस्वाद घेण्यािी 
बुद्धी त्याांच्यापाशी उरणार नाही.” आवण कलाकाराच्या अनुकरणकौशल्यािा घोर घेऊन कलारवसक कसे 
तृप्त होणार? प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेच्या पवहल्या ५०–६० वषांच्या कालखांडातील प्रकाशवित्रण केवळ 
वित्रकाराांच्याि कलाकृतींवर पुष्ट झाले होते. आवण ह्या पवरतुष्टपणामुळेि त्यात तोि-तोपणा स्पष्टपणे 
डोकावला होता. इतक्या कडेलोटावर अनुकरणािी गोष्ट कधीि गेली नसेल. पण अनुकरण म्हणजे लाकडी 
पाय चकवा कुबडी. त्याने मनािी चकवा भावनेिी उभारी कशी र्ाांबणार? कलाकृतीिा वाफा खुरटा होतो. 
कवी यशवांत तर साांगतात की, ‘घोडे शृांगावरले, पायी सोवनयािे तोडे घातले, तर घोड्ािी िाल वबर्रेल, 
इतकेि.’ तेि झाले. 
 
कलाके्षत्रात अडिणी पाठी पाय देत आल्या. रान खवळले. प्रकाशवित्रकार आवण वित्रकार दोघेही लढले. 
येरे् सांघषथ घडला. दोघेही द्वांद्व खेळले. दे्वष केला. वैमनस्यात गेले. भाांडले. सख्यातही गेले. आवण 
सामरस्यही रावखले. इतकी मतै्री की, जणू जन्मोजन्मीिे लागेबाांधे ओळवखले गेले, आवण पढेु मतै्रीला रावहला 
ना धर ना बांध. हे सवथ वािनू तुमच्या मनात गोंधळूक माजेल. आवण ह्या लढ्यातून प्रकाशवित्रणािी वदव्य दृष्टी 
प्रकटली, हे वािून तर अवधकि गोंधळात पडाल. म्हणून सांके्षपाने प्रारांभीि एकदा साांगून टावकतो की,– 
 
रचत्रकािाचें वस्तुवनष्ठ वित्रण हेि पे्रय व श्रेय होते. त्याांच्या ध्येयाला वास्तवािी वकनार होती, वास्तवािा काठ 
होता. त्यामुळे त्याांनी प्रकाशवित्रणमाध्यम आपल्या कलाकृतींना आधारभतू म्हणनू वापवरले. 
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प्रकाशरचत्रकािानंा आपल्या कलामाध्यमातील वनगुथण नीट वनवडून घेणे जमले नाही, म्हणून त्याांनी 
वित्रकलेच्या शलैीिा अनुकार करून आपल्या कलाकृती सज्ज केल्या. ह्याकारणे त्याांना वित्रकलेिाि वनकष 
लागला. ह्या दोन महत्त्वाच्या बाबींिा ववस्तार ह्याि वणथकात पुढे केला आहे. तो वािा, म्हणजे ववस्तारािे 
रहस्य तुमच्या आपसेै ध्यानी येईल. प्रदर्मशत मताांिे उवितत्व शोधावयािे, मताांतराांिी बुझावणी करावयािी, 
तर जीव कासावीस होईल. आवण ही एक अवनवायथ घटना होती, पवरस्स्र्तीिी अपवरहायथता होती, वा 
प्रारब्धािा भोग होता, ह्याि वनणथयाप्रत तुम्ही याल, अशी माझी बालां बाल खात्री आहे. 
 
प्रकाशरचत्रणप्ररक्रया व रचत्रकला ह्यारंवियी 
रचत्तरविेप किणािे उद्गाि म्हणजेच 
 
– जनमानसात लहरलेल्या प्रवतवक्रया. एकोवणसाव्या शतकाच्या उत्तराधात प्रकावित्रणमाध्यम हे कलाकार, 
कारागीर आवण शास्त्रज्ञ ह्याांच्या हाती पडले, त्यामुळे ह्या माध्यमािे लहानपणही एकाएकी सांपले. ह्या 
माध्यमाच्या बढाईिा नगारा ऐकून ते सवथ ह्या प्रवक्रयेिे अविटी गुलाम बनले. सामान्याांना मात्र हे माध्यम 
मानवले नाही. त्याांिी गत काय झाली, ह्यािी खुलावट पढुील शब्दाांतून होईल. प्रकाशवित्रण म्हणजे ‘एक 
डोळ्या’िा भस्मासुर, असेि त्याांना वाटले असाव.े 
 
“आर्मकवमडीज अर्वा मोझेस ह्याांच्यासारख्या प्रकाांडपांवडताांना जी गोष्ट कळली नाही, ती मला कळली आहे. 
कल्पनासृष्टीतील स्वप्नमय गोष्टी मी हस्तगत केल्या आहेत,” असे म्हणून सवथ गुणसांपन्नतेिा समारोप 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेवर करणाऱ्या दोगेरला मखूथ नाही तर काय म्हणावे? ह्या राक्षसी शोधाने जग वनमाण 
करणाऱ्या िह्मदेवावर मात करण्यािा दोगेरिा वविार वदसतो. कारण “जे िह्मावदकाांसही आकळले नाही, 
ते मानववयास कळले आहे,” असेि तो स्वतःशी म्हणत असे. 
 
दोगेर ह्या प्रकाशवित्रणपद्धतीिा उच्चार ‘दॅगर’, ‘दॅग’, ‘दॉग’ पद्धती असा अनेक तऱ्हाांनी केला जाई, पण 
‘दोगेर’ असा उच्चार क्वविति ऐकू येई. नाहीि म्हणा ना. 
 
माउांटीबॅक ह्या कलाकाराने तर जणू काय इभ्रतीिे वारे वपऊन स्वतः अांगात वनळ्या रांगािा उांिी मखमली 
डगला िढवनू प्रकाशवित्रणातील याांवत्रकतेवर कलेिा उांिी डगला िढववण्यािा प्रयत्न केला. पण नुसती 
वखलत िढवनू कलेिी इज्जत कशी वटकणार, आवण आपण तरी त्याांच्या वविारी कसे वमळू शकणार? 
 
बालकाचं्यावि धाडी पातल्या – दोगेर-पद्धतीने रौप्यप्रवतमा काढून घेण्याकवरता जातीने हजर असाव े
लागते, का केवळ वणथन पाठवनू पत्रद्वारे व्यस्क्तवित्र काढून वमळते? असे नाना तऱ्हाांिे खुळे प्रश्न वविावरले 
जात; आवण ह्यावशवाय प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून वित्र तयार होताना तीतील रासायवनक वक्रयेतून वनघणाऱ्या 
वाफाऱ्यामुळे आसमांतीिे वातावरण वबघडून ववषबाधा होत असली पावहजे, व वबलोरी डोळ्यातून बाहेर 
पडणारे वकरण लहान मुलाांना खास तापदायक ठरणारे असले पावहजेत, अशा खुळ्या समजुतीही लोकाांच्या 
मनात घर करून होत्या. ह्या कोत्या समजुती व भ्रम ह्याांपासून ते शांकारवहत झाले नाहीत. सामान्य जनतेिी 
प्रवतवक्रया अशी वववित्र होती. ‘प्रकाशवित्रणकलेिा मांगळ उदयास आला,’ अशीि दृढ भावना जनमानसाला 
वकत्येक काळ वखळून रावहल्यािे आढळून येते. 
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रचत्रकला घन पडळी पडली – हे खरे, की हा एक ऐवतहावसक काांगावा? ह्याउलट प्रवसद्ध रें ि वित्रकार 
पोल द ला रोश ह्याने दोगेर-पद्धतीिे वित्र प्रर्म पावहले मात्र, आवण तत्क्षणीि मोठ्या ‘ववजयोन्मादाने 
वित्रकलेिा मृत्य’ू जाहीर केला. अशा प्रकारिा भाषेने खमांग बनववलेला, आवण वित्रकाराांच्या काळजािा 
िावा घेणारा हा ऐवतहावसक काांगावा अांवतरांवजति मावनला पावहजे. प्रकाशवित्रणकलेच्या उदयाबरोबर 
वित्रकलेला एक जबरदस्त हादरा बसला, वित्रकलेिे जीववत काही काळ आहाळले. रडे मागे लागले होते, 
ते आणखी रडे लागले. वित्रकार घोरात पडले, हे वनवश्चत. कोणत्याही अर्ाने वित्रकलेिी राळ केव्हाही 
झालेली नाही. पण त्या वळेी असा प्रश्न कोणी मनाला वविावरला नाही की, वषांमागे वष ेलोटत रावहली, तरी 
कोणत्या यांत्राने आजपयिंत वित्रकला चकवा वशल्पकला नामशषे केली आहे? त्या काळी कोणाच्याही मनाला 
अशी कल्पनाही वशवली नाही की, हे प्रकाशवित्रणमाध्यम पुढेमागे वास्तववित्रणािे, सांस्कृवतप्रकषािे आवण 
ज्ञानप्रसारािे एक जागवतक माध्यम म्हणनू लेखनकलेइतकेि महत्त्व पावले. दोगेरने वनमाण केलेल्या ह्या 
याांवत्रक माध्यमाने प्रकाशवित्राांिी पैदास बसुेमार झाली. त्या भाऊगदीत वित्रकला वदसेनाशी होईल, अशा 
धास्तीने काळीज इदळ्यागत होऊन चितावती पडलेले वित्रकार रात्रांवदवस शोकसमुद्री वस्ती करून रावहले. 
‘अम्लरेखन करणाऱ्या कलाकाराांकवरता गळफास भाड्ाने देणे आहे,’ अशा शीषथकाने एका व्यांगवित्रात ही 
भयानक धास्ती मोठ्या ‘भ्यासूर’पणे व्यक्त झाली आहे. आपण ह्यातील ववफलत्व जावणले पावहजे. पुढील 
मजकूर नजरेखालून घाला : 
 

 
प्रकाशवचत्रणकला अवतरली. वचत्रकार धास्तावले, हे खरे. पण दोवमयेच्या वयांगवचत्राांतून बहुत ववडांबन 
झाले, ते प्रकाशवचत्रण-प्रवक्रयेतील काटेऱ्याचे! 

 
“आज १०० वषांिा काळ लोटला असला, तरी वित्रकलेला प्रकाशवित्रणािीं झळ लागलेली नाही. आपण 
पाहत आहोत की, वित्रकार हा आजतागाईत आपल्याति पूवीच्याि वदमाखाने मान ताठ ठेवनू उभा आहे.” 
‘पॉप्युलर फोटोगॅ्रफी’च्या सप्टेंबर १९५०-च्या अांकात बूस डाउन्् ह्याने वरील वविार व्यक्त केले आहेत. तो 
पुढे वलवहतो, “आवण प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेला कलेिी असांवदग्ध प्रवतष्ठा वमळवनू देण्याकवरता प्रकाशवित्रकार 
अहर्मनश झगडत आहे”. आपल्या ध्यानीही येत नाही, पण काटेकोर ऐवतहावसक दृष्टीने पावहले, तर अगदी 
सुरुवातीच्या काळात प्रकाशवित्रणप्रवक्रया ही कलाि मावनली गेली. प्रकाशवित्रकार स्वतःला कलाकार 
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मानीत. मात्र प्रकाशवित्रणातील कल्पकता अर्वा नववनर्ममतीिा वाटा म्हणजे कलाकाराने केलेली भलुावण 
अर्वा हातिलाखीिा भाग होय, असेि मावनले जाई. इमसथनला तर ती ‘अम्ल-रेखन’कलेपेक्षा 
यर्ातथ्यवित्रणाच्या दृष्टीने अवधक श्रेष्ठ व कलात्मकही वाटली. प्रवक्रयेतील कलात्मकतेिी िाल त्याने 
जावणली होती. 
 
गॅ्रहॅम नॅश– ३७, सान्रास्न्सस्को, येर्ील एक सांगीतकार आग्रहपूवथक वनवदेन कवरतो की, ज्या क्षणी वबलोरी 
डोळ्यािी पवहली उघड-झाप झाल्यािी ‘खट्-खट्’ अशी वनशाणी ऐकू आली, त्याि क्षणी ठरले की, 
‘प्रकाशवित्रण ही एक कला आहे.’ 
 
जे. रवल (१८४०)– प्रकाशप्रवतमा! केवळ कल्पनासुद्धा अत्युत्कृष्ट आहे. ई्र म्हणाला, ‘प्रकाश येऊ दे,’– 
प्रकाश आला. मानव बोलला, ‘हे प्रकाशा, माझी सेवा कर.’ प्रकाशाने सेवा केली. वित्रकाराांिी सारी चिता 
ह्या माध्यमाने परौती केली. 
 
दोगेर-पद्धतीिे व्यस्क्तवित्र पाहून एका कवीला सुिलेले वविार त्याच्याि शब्दाांत देतो. आवण अहो! ह्या 
कवीच्या शब्दाांत सखोल अर्थ नाही, असे कोण म्हणेल? 
 
“कलाकृतीकडे नुसती नजर टाका, तुम्हाांला त्या व्यक्तीच्या साहियािी इच्छा होईल, त्याशी बोलावसेे 
वाटेल. त्या सुगात्रीच्या पाटल रांगाच्या ओठाांिी िलवबिल आवण मुलातानी भ् रू-पल्लवाांिी आवण डोळ्याांतील 
भावशलाकाांिी हालिाल, ते आांब्याच्या मोहराप्रमाणे फुललेले हास्य, ती मुखावरील पेरूिी काांती पाहण्यािी 
तुमिी लालसा उत्सुक होईल.” 
 
एक रवख्यात गरणती आरण ज्योरतर्तवद (१८३९) – एक कृवत्रम दृक्पटल वनमाण करून दोगेरने ते भौवतकी 
ववज्ञानाच्या स्वाधीन केले आहे, असे म्हणनूदेखील माझ्या मनािे समाधान होत नाही. त्याच्या शोधािी ही 
देणगी केवळ अमोल आहे. 
 
माध्यमातील तै्रगुण्य त्यानंी जारणले नाही, 
माध्यमाच्या कालवातील मोती त्यानंा रदसले नाहीत. 
 
छायाप्रकाशाच्या सूक्ष्म वणथच्छटाांतून वस्तुजाताच्या आकारािी योग्य कल्पना देणे, त्याच्या पृष्ठभागािा पीळ 
यर्ार्थपणे मुवद्रत करणे व व अवखळ क्षणािी अिकू पारध करणे ही ह्या अपूवथ माध्यमािी गुणसांपदा आहे. 
वण्यथ वस्तू यर्ार्थपणे उभी करण्यािे व समुद्राहूनही खोल अर्थ सामावनू घेण्यािे अजब सामथ्यथ शब्दाप्रमाणेि 
अधथच्छटाांच्या पोटी पुरेपूर असून ह्यातूनि वस्तूांच्या रांग-सुगांधािी जाण येते. ह्या बाबतीत ह्या तान्ह्या 
माध्यमािी गुणवत्ता वित्रकाराांच्या ह्या पारठ्या माध्यमाहून श्रेष्ठ आहे, ह्यािी जाणीव दुदैवाने कोणालाि झाली 
नाही. आवण पवहल्या गुणािी जाणीव झाली, पण फार उवशरा; व दुसऱ्या गुणािे अस्स्तत्व लगोलग ध्यानी 
येऊन िुकले, पण त्यािा दुरुपयोगि अवधक झाला. झोपा लागला, पण बैल गेल्यावर. माध्यमाच्या गुणवते्तिी 
वशखा कलाकाराांच्या मुष्टी गवसली नाही, हे खरे. 
 
प्रकाशवित्रण कला जन्मली, ती मुळी वित्रकलेच्या मुळावरि आली. ‘प्रकाशवित्रणकलेिा उदय म्हणजेि 
वित्रकलेिा अस्त’. ह्या अप्रौढ वित्रणमाध्यमाववषयी आपल्या प्रौढ माध्यमािा उबग आलेल्या वित्रकाराांच्या 
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मनात वरील वविाराांिे सोरट िालू झाले. पोल द ला रोश ह्या वित्रकाराने १८३९-मध्ये केलेल्या ऐवतहावसक 
घोषणेबरोबर स्वतःि कबलू केले आहे की, “दोगेर-प्रकाशवित्रणपद्धतीमध्ये कलाववष्काराला अवश्य असे 
सारे गुण खच्चनू भरले आहेत. हे कलामाध्यम वित्रकाराांच्या अवलोकनािा आवण अभ्यासािा ववषय बनले 
पावहजे. कारण ही वित्रणपद्धती दुर्ममळ अशा अन्तगथत गुणाांनी इतकी ओतप्रोत भरली आहे की, वतला सहज 
दृष्ट लागावी.” आवण आपण हेही कबूल केले पावहजे की, एकतर माध्यमािी गुणवत्ता आवण त्यािा आवाांका 
ही दोन्ही कलाकाराच्या प्रवतभेने मयावदत होतात, वा ती त्याच्या प्रवतभेलाि बाांध घालतात. व दुसरे, 
प्रयोगववज्ञानातील अस्सलपणा कलाकृतीिी व रवसकाांिी गाठभेट झाली, रवसकाांनी कलाकृतीिा 
 
कुरवाळा केला, तरि वसद्ध होतो ना! 
 
क्व्हतटोरिया िाणीची किमणूक,– 
 
तुम्हाांला अवधक मनोरांजक आवण महत्त्वािी वाटेल, अशी आणखी एक प्रवतवक्रया साांगतो. स्व्हक्टोवरया राणी 
आवण वतिे पती आलबटथ ह्या दोघाांनीही प्रकाशवित्रण करणे ही एक गोड करमणूक मावनली. ह्या कलेववषयी 
त्याांना उपजत हौसही होती, आवण प्रकाशवित्रणकलेवरील आपले पे्रम त्याांनी अनेक तऱ्हाांनी व्यक्त केले होते. 
दोघेही हौशी कमथयोगी होते. प्रवतमा-ववकासन व व्यस्तप्रवतमेिे मुद्रण इत्यादी प्रवक्रया स्वतः करण्यािा हव्यास 
लागल्यामुळे त्याांनी वुइांडसर राजवाड्ात एक अांधेरकमरा र्ाटला. सयामच्या राजाला भेट म्हणनू 
प्रकाशवित्रणसावहत्य वदले. प्रकाशवित्रणकलेला नृपाश्रय देऊन वतिा कैवार घेतला, आवण राफाएलच्या 
वित्राांिा एक प्रकाशवित्रीय सांग्रह प्रवसद्ध केला. 
 
– पण दिबािी रचत्रकािाचा कुठािप्रहाि 
 
“दोगेर-प्रकाशवित्रणपद्धतीने व्यस्क्तवित्र काढून घेण्यािी पद्धती आता रूढ होत िालली आहे. त्यािा 
वित्रकलेवर कुठारप्रहार होईल का?” असा स्व्हक्टोवरया राणीने आल्रेड िालॅम ह्याला प्रश्न केला. तो 
राणीच्या दरबारी वित्रकार होता. हा रुबाबदार वित्रकार सूक्ष्माकारी विते्र करण्यात वाकबगार गवणला जाई. 
वरील प्रश्नाला त्याने अधथवट रें ि आवण अधथवट इांग्रजी भाषेत वदलेले उत्तर नकारार्ी होते. िेहऱ्यावरील 
सगळ्या खडबडीतपणािी नोंद प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून वबनिूक होते. अर्ात प्रकाशवित्रणातून घडववलेले 
व्यस्क्तदशथन रूक्ष आवण कडवट असणारि. यमपुरीच्या बाहुल्याांप्रमाणे ते ताठ मुखडे आवण ती मानेिी अक्कड 
खाशी बघण्यासारखी असते! ह्याउलट हस्तकौशल्याने व्यस्क्तवित्र अवधक मोहक करणे, अर्वा प्रसांगी 
अवतरांवजत काढणे ही गोष्ट वित्रकाराच्या सहज आवाक्याांतील आहे. मग दोगेर-पद्धतीने घेतलेली व्यस्क्तविते्र 
लोकवप्रय कशी होणार?” 
 
एकां दरीत ह्या वविाऱ्या माध्यमावर वित्रकाराांिी वक्र दृष्टी झालेली वदसली, तरी बव्हांशी प्रकाशवित्रणमाध्यम 
वित्रकाराांनीि उिलले. त्यामुळे तांत्र जुनेि रावहले, तरी वित्रकाराांच्या हातूनि उत्कृष्ट प्रकाशविते्र वनमाण 
झाली. ही प्रकाशवित्रकाराांिी पवहली वपढी सांपली, आवण कलाकृतींच्या वैभवािा पारा खाली उतरला. 
 
दोन सवती–सवती, पण 
कलाकृतीत एक-रमळणी रमसळल्या होत्या. 
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प्रकाशवित्रणमाध्यम जन्मतःि पायगुणी ठरले नाही, कारण प्रकाशवित्रणपद्धती अवतरली, त्या वळेी 
वित्रकलेिी सद्दी सांपली, असे वाटून वित्रकार हडबडून गेले. त्याांच्या वजवािी तल् खली झाली. चपगळा 
जोश्याने शुभाशुभािे काय भावकत केले होते कोण जाणे, पण वित्रकार आवण प्रकाशवित्रकार एकमेकाांच्या 
सहवासापासून सहसा दूर झाले नाहीत. आवण अांमळ िमत्कार वाटतो तो ह्यािा की, वास्तववादी 
वित्रणाकवरता पुढे ख्यातनाम झालेली ही प्रवक्रया वित्रकलेिी सवत म्हणून ववख्यातवांत वित्रकाराांच्या घराांत 
नाांदू लागली, व वित्रकाराांनी वतला िाांगली नाांदवणूकही वदली! सामरस्यािे प्रयाग! 
 
रें ि वित्रकार जे. एल्. लुई दाववद– (१७४८–१८२५) आवण वित्रकार जे. डी. ए. अगँ्र – (१७८० – १८६७) 
ह्याांच्या उच्चववद्यालयीन आलेखनातील प्रभतु्व ह्यापूवीि वशगेला पोहोिले होते, व एक खानदानी अवभजात 
शलैी अस्स्तत्वातही आली होती. पण त्या शलैीिी पकड लवकरि वढली पडली. कारण 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेमधील वस्तुजातािी यर्ातथ्य नोंद करण्यािा अजब गुण आवण रोमवँटवसझममधील 
कववत्व हे दोन गुण वमळून प्रकाशविते्र वनमाण होऊ लागली. हेही ह्या कलेच्या नाशािे विन्ह ठरले. परांपरा 
नसलेल्या वित्रकाराांच्या मनावर ह्या गुणाांिा अांमल आखाडसासूसारखा सुरू झाला. औद्योवगक क्राांतीच्या 
वगरवमटाांनी लोकाांिी आवड वबघडली होतीि. त्याला प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील ह्या हुबेहुब नोंद करणाऱ्या 
गुणाने वांगण पुरववले. 
 
शास्त्रािी फलका लाभलेल्या प्रकाशवित्रणमाध्यमािा वस्तुवनष्ठ वित्रणािा अजब गुण ध्यानी घेऊनि की काय, 
माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्याला तांत्रज्ञ इांग्रजीत ‘ऑब्जेस्क्टव्ह’ म्हणू लागले. पण प्रकाशप्रवतमा एक प्रतीक 
आहे. एका वविारािी वा कल्पनेिी ती वावहनी आहे; वतिे स्वरूप आभासी असून वतिी खरी शक्ती 
कलावस्तूच्या अमूतीकरणाति आहे, अशी दरखास्त कोणी केल्यािे ऐवकवात नाही. 
 
‘साधन पैं सोपें’ 
 
पांधराव्या शतकापासून वित्रकाराांच्या डोळ्याांसमोर असलेल्या शुद्ध वास्तवतेच्या ध्येयािा पाठपुरावा आता 
सुलभतेने कवरता येईल, ह्या आशनेे वित्रकार हपापून गेले; कलापांवडताांना व वित्रकाराांना आनांद झाला. 
वित्रकलेच्या माध्यमाला सोडविट् ठी देऊन, अनेक वित्रकाराांनी प्रकाशवित्रणािे सुलभ-सोपारे माध्यम 
वनवडले. वित्रकाराांना हत्ती वमळाला. वित्रकलेिा पडता वासा सावरण्यािा प्रयत्न झाला. हरएक 
वित्रकाराला आपण मायकेलेन्जेलो होणार असा वव्ास वाटला; कारण वित्रकला साध्य करण्यािी एक 
वनटाव्यािी वाट त्याांना सापडली होती. 
 
 
हा यारंत्रक माध्यमाचा महामेरू रचत्रकािाचंा आधारू ठिला. 
 
प्रकाशवित्रण म्हणजे वित्रकला व आलेखनकला ह्याांिा एक पूरक भाग,’ अशीि वित्रकाराांिी तावत्त्वक 
भवूमका होती. वहल, िेडी, कारजा, नादा, देवसदेरी इत्यादी कलाकाराांिी प्रकाशविते्र वित्रकाराांनी 
व्यस्क्तवित्राांकवरता चकवा वनसगथवित्रणाकवरता वबनधोक वापरल्यािा भरपूर पुरावा आता उपलब्ध झाला 
आहे. मथॅ्यू िेडी ह्याने आपला गुरू मोसथ ह्याला पत्राने कळववले होते की, ‘मी प्रकाशवित्रण कवरतो ते 
वित्रकाराांच्या उपयोगाकवरताि’. हे याांवत्रक माध्यम वित्रकलेिा आधारू ठरले, हे वसद्ध करणारा एक खास 
पुरावा देतो. वित्रकाराांना ह्या माध्यमाववषयी पे्रम वाटले आवण हा सांभतृस्नेह सतत जवळ बाळगण्याकवरताि 
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की काय जे. जे. कलाववद्यालयाच्या पवरसरात वशवशांकर नारायण खाांडके ह्याांना एक छोटेसे 
प्रकाशवित्रणगहृ उभारण्यास त्या वळेच्या कलाववद्यालयािे सांिालक ग्लॅडस्टन सालोमन ह्याांनी खास 
परवानगी वदली. आवण असे साांगतात की, ही जागा दरमहा एक रुपया इतक्या अल्प मोबदल्यात वदली होती. 
ही लेकुरािी गोष्ट नाही, आख्यावयका नाही, आहे एक सत्यकर्ा. जोपयिंत वास्तव वित्रण हेि कलेिे ध्येय 
होते, तोपयिंत प्रत्यक्ष डोळ्याला वदसणारी प्रवतमा आवण वास्तव वित्रण ह्याांतील फरक जाणण्याकवरताि एक 
अनुभववसद्ध मोजमाप म्हणनू वित्रकाराांनी प्रकाशवित्रणािा उपयोग केला. ‘मीपण’ फळापरी गळले, 
अहांकाराने सावत्त्वक रूप घेतले. 
 
गोखल्याचें िास्ते बनले! 
अनय कलािेत्रातं परिरनरष्ठत – 
 
ह्या नूतन माध्यमािा ज्याांनी बहुमान केला, त्याांपैकी दोगेर हा एक वनष्णात वित्रकार होता, सव्यसािी 
कलावांत होता. दोगेर-पद्धतीने १८३७-मध्ये रें ि शासनामाफथ त ही प्रवक्रया जाहीर होण्यापूवीि त्याने घेतलेले 
एक स्स्र्रवस्तुसमूहािे वित्र अद्यावप पवॅरस येर्ील ‘सोवसएते राांसेस द फोतोग्राफी’ येरे् सुरवक्षत आहे. डी. 
ओ. वहल ्हा वित्रकार होता. स्टीगवलट्् हा कलासमीक्षक होता रायलें डर व रॉवबन्सन हे दोघे वशल्पकार 
होते, आवण नादा व्यांगवित्रकार व नाटककार होता. हे कलावांत प्रकाशवित्रकार झाले,– गोखल्याांिे रास्ते 
बनले! – तरी त्याांना आपल्या जातकुळीिा ववसर पडला नाही. 
 
१८५७-च्या सुमारास लांडनमध्ये लॉरेन्झो हेन्री रसेल ह्याच्या प्रकाशवित्रणगृहािी नमुनेदार 
प्रकाशवित्रणगहृाांत गणना केली जात असे. पण तो स्वतः सांगीतािा प्राध्यापक, मोवहनीववदे्यत पारांगत, आवण 
कातडी कमावनू पेंढा भरलेले पशुपक्षी बनववण्यात कुशल असल्याबद्दल ववशषे अवभमान बाळगीत असे. 
ह्यावशवाय ददी प्रकाशवित्रकार असूनही शालथ  नेग्र हा वित्रकार होता. पी. एच्. देलमोत हा कलाप्राध्यापक 
होता. कारजत हा व्यांगवित्रकार, लेखक व सांपादक होता. रोजर फें टन हा वकील होता. पॉल मार्मटन हा 
लाकडावर खोदकाम करणारा कारागीर होता. अँनसेल अॅडम्् हा वपआनोवादक होता. युजेन आतजे हा 
ववनोदी नट होता. लेववस करोल हा सावहस्त्यक होता. टॉमस कीर् हा शल्यववशारद होता. इप्पोवलत बाया 
हा सनदी नोकर होता. आवण कॅमेरान तर सांसारी गवृहणी होती. एचडबरा येर्ील शल्यववशारद रॉबटथ 
मकॅ्फरसन हा प्रर्म वित्रकार बनला. रोम शहरात स्र्ावयक झाल्यावर त्याला दुर्ममळ कलावस्तूांिा सांग्रह 
करण्यािा नाद लागला. पण शवेटी रोम शहरातील अवभजात सौंदयाने वडेा होऊन प्रकाशवित्रणकलेच्या 
पाशात एकदा तो जो गुांतला, तो कायमिा. अशा उदाहरणाांिी मोजदाद करून ह्या परुाव्याांवनशी गोखल्याांिे 
रास्ते कसे बनले, ह्या अदालतीच्या वनणथयात वबनघोर वशरता येईल. प्रवतष्ठा पावलेल्या कलाकृतींच्या 
अध्ययनामुळे ह्या प्रकाशवित्रकाराांना कलेतील आडाखे िाांगले अवगत होऊन त्याांवर स्वतांत्रपणे 
सारासारवविार करण्यािी त्याांिी वृत्ती बळावली. समीक्षणािी दृष्टी िाांगली धारदार बनली. मनािे 
सामथ्यथपुांज पवरपुष्ट झाले. मन ववदग्ध झाले. आवण ववदग्ध मन हेि कलाकारािे विलखत नव्हे काय? 
प्रकाशवित्रकाराांच्या वदडीत पताका घेऊन पांढरीला जाण्यािी आकाांक्षा करणाऱ्या वारकऱ्याला अन्य कलाांिा 
अभ्यास आवश्यक आहे. 
 
– म्हणून प्रकाशरचत्रणात यश 
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वरील नावाजलेल्या प्रकाशवित्रकाराांिे महत्तर यशािे रहस्य दुसऱ्या कशात नाही, ह्यािी ग्वाही विटन आवण 
फान्स येर्ील कलाकाराांनी वदली आहे. ह्या दोन देशाांत प्रकाशवित्रणकलेिी पताका सवांत अवधक उांिावली, 
ह्यािे कारण हेि आहे. विटन आवण रान्स ह्या देशाांतील प्रकाशवित्रकार हौशी पण सुसांस्कृत होते. त्याांच्या 
कलाकृतींच्या मागे आववष्कारािी खरीखुरी ओढ होती. त्याांिी प्रकाशवित्रणािी हौस त्याांना महाग पडली 
नाही. कारण बहुतेक प्रकाशवित्रकार अन्य कलाके्षत्रात ददी म्हणून मानमरातब प्राप्त झालेले होते. 
 
वडीलकीचा शह, पण माध्यम दुबळे 
 
प्रकाशवित्रणकलेच्या जन्मानांतर जवळजवळ एक शतक प्रकाशवित्रकार वित्रकाराांच्याि ठावणयात वफरत 
रावहले. वित्रकाराांशी त्याांनी दोस्ती िालववली. वित्रकाराच्या वडीलकीिा शह प्रकाशवित्रकाराांना लागला, 
आवण त्याांच्या कलाकृती वसद्ध झाल्या, त्या वित्रकलेिा सरांजाम घालून! ह्या माध्यमाच्या कोऱ्या पाटीवर 
वित्रकाराांिी वलपी वलवहली गेली. त्याांच्याि शलैीतील लपेट, मात्रा आवण वलेाांया प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून 
अवभनवल्या. वित्रकाराांनी हाां-हाां म्हणता सत्राणे उड्डाणे करीत ह्या माध्यमावर पगडा बसववला. 
 
वास्तववादी प्रकाशवित्राांकडे वित्रकाराांिी मेहेरनजर कधीि पोहोिली नाही. माध्यमािी त्याांनी र्ट्टा व हेळणा 
केली. वित्रकार माध्यमाववषयी दुजाई बाळगून रावहले. आलेखनातील खरे ममथ कळावे, म्हणून एडवडथ 
स्टाइशने प्रत्यक्ष वजवांत प्रवतमान पुढे ठेवनू आलेखनािा सराव करीत असे. त्याला एका वयस्क जमथन 
वित्रकारािे मागथदशथन लाभले होते. हा आलेखनािा वरयाज िालू असतानाि स्टाइशने िा प्रकाशवित्रणािा 
व्यापही सुरू होता. वरिडथ लॉरेन्् ह्याच्या मते स्टाइशने हा आपला वळे फुकट दवडीत होता. स्टाइशने ने 
आपली िाांगली प्रकाशविते्र त्याला दाखववली की, तो हसून उत्तर देई, ‘ह्या प्रकाशवित्राांवरून उत्तम रांगीत 
वित्र सहज तयार कवरता येईल.’ ही हकीकत १८९६–९७-मधील आहे. जे छोटेखानी वित्रकार होते, त्याांच्या 
मनात ह्या माध्यमाववषयी असूयेने वबऱ्हाड र्ाटले. नव्या माध्यमाशी मतै्रीधमथ बाळगण्यािे सोडून ववरोधधमथ 
त्याांनी अनुसावरला. साधा मुखदावक्षण्यलाभही व्यक्त केला नाही! वकत्येक कलाकाराांच्या उत्तुांग प्रवतभेला ह्या 
माध्यमाच्या सांकुवित मयादेिी अवखळा मानवली नाही. त्याांनी हे माध्यम अक्षरशः वहाळीत टाकून वहले. 
स्वच्छांद चहडणाऱ्या िांडोलाला पायबद लाववला तर कसे? ज्या कलाकाराांच्या प्रवतभेिी रया पुरती ओसरली 
होती, असे वित्रकार प्रकाशवित्रणावर गुजारा करू लागले. सामान्य जनाांिी प्रवतवक्रया सोडली, तर र्ोर 
वित्रकार कलावांताांिी प्रवतवक्रया ही प्रवतभेिी कुवत, कल्पनेिी भरारी, त्याांिी अक्कलहुशारी आवण 
माध्यमाववषयीिे लोलुप्य ह्याांवर ठीक अवलां बनू असल्यामुळे ती ववववधपांखी होती. नानारांगी होती. बहुढांगी 
होती. ह्या एकडोळ्याच्या याांवत्रक सैतानाने वकत्येक वित्रकाराांिे वनवाहािे साधन समळू हुसकटून टाकले. 
इप्पोलाइत फ्लॅन्रँ ह्याने तर स्पष्टि म्हटले आहे की, “प्रकाशवित्रणकलेने वित्रकाराांच्या गळ्याांभोवती 
मृत्युपाश आवळला आहे.” कारण वणथहीन प्रवतमा देणारे हे माध्यम दपथणातील प्रवतचबबाप्रमाणे वस्तुजातािा 
पृष्ठभाग, त्यातील सूक्ष्म तपवशलासह वटपण्यास वित्रकलामाध्यमापेक्षा अनांत पटींनी अवधक सरस आवण 
समर्थ होते. रें ि वित्रकार अगँ्र ह्याने ह्या माध्यमाच्या वास्तव वित्रणािी तोंड भरून स्तुती केली, तरी १९६२-
मध्ये ह्या माध्यमाच्या वनषेधार्थ काढलेल्या जाहीर पत्रकावर इतर अनेक वित्रकाराांच्याबरोबर त्याने आपलीही 
स्वाक्षरी केली आहे. “दोगेर-पद्धतीमधील आलेखनात प्रसाद आहे, मुलायमपणा आहे, आलेखनात 
सफाईदारपणा आहे. त्यात वित्रकाराच्या कलमािे सौम्य फटकारे आहेत. वकती नाजूक आवण सुांदर!” अशा 
काव्यमय शब्दाांत एका रें ि कलासमीक्षकाने आपली प्रवतवक्रया व्यक्त केली आहे. ‘प्रकाशवित्रणकला 
वित्रकलेिा ग्रास करील,’ ही भववष्यवाणी एका अर्ाने खरी होती, कारण ह्या माध्यमातील वास्तववादी 
वित्रणाशी टक्कर देण्यास वित्रकाराांिे माध्यम दुबळे होते. पण सामान्यतः वविार केल्यास ह्या माध्यमाकडे 
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आववष्कारािे साधन म्हणनू पावहले असते, तर हे नव ेमाध्यम वित्रकाराांच्या स्फूतीिे वनधान ठरून त्याांना 
नववनर्ममतीकवरता नव ेमागथ खुले झाले असते. ववषम काळािी वववित्र गती! 
 
वित्रकार आवण प्रकाशवित्रकार ह्या दोघाांनीही आपल्या ध्येयािा टापू वास्तववादापुरता वनवश्चत केला होता. 
दोघाांिे मनीवषत एकि होते म्हणा ना. पण वित्रकाराांनी वास्तववादी प्रकाशवित्राांना कला म्हणून तर कधी 
मान्यता वदली नाहीि; उलट, एखादा वित्रकार तत्त्ववनष्ठ राहून त्याच्या कलाकृतीत जर वास्तववादािी 
लज्जत पसरलेली वदसली. तर अशा कलाकृतीकडे ‘फोटोग्राफ’ म्हणून ते पाणउताऱ्यािी भाषा करीत. 
वाकड्ा नजरेने पाहणे व याांवत्रक म्हणनू नाक मुरडणे हे एक मोठे कलम ठरून गेले होते. उपहास करणे ही 
एक वमजास बनली. 
 
सी. पेस्तालोत्सी ह्या स्स्वस कवीने काढलेल्या पुढील उद्जगारात वित्रकाराांिी प्रकाशवित्राांच्याकडे पाहण्यािी 
वृत्ती स्पष्ट झाली आहे. “तुम्हाांला तुमच्या पे्रयसीिे केवळ पार्मर्व सौंदयथ पहावयािे असेल, तर ते वतच्या दोगेर-
प्रकाशपद्धतीने घेतलेल्या वित्रात पहा. वतच्या अांतरांगािे वदलजान दशथन हव ेअसेल, तर सत्वर वित्रकारािा 
आश्रय घ्या. पे्रयसीच्या आत्म्यािे वजवांत दशथन तुम्हाांला तोि एकटा घडवील.” 
 
ववख्यात वित्रकार स्व्हसलर प्रत्यक्षािा वकत्ता वगरववणाऱ्या कलाकारािी ‘एक कगाल दवरद्री प्राणी’ अशी 
सांभावना करून पुढे म्हणतो, “झाडे, फुले व फळे ह्याांच्या बवहरांगािे अर्वा सामान्यपणे वस्तुजाताच्या 
पृष्ठभागािे वित्रण करणारा जर कलावांत ठरला, तर प्रकाशवित्रकारास कलावांताांिा बादशाह म्हणनू 
गौरववले पावहजे.” स्व्हसलरिे हे उद्जगार अवधक महत्त्वािे आहेत. 
 
प्रकाशवित्रणकलेच्या जन्मापासून बळावलेली ही वित्रकाराांिी सांकुवित दृष्टी एकोवणसाव्या शतकाच्या 
अखेरपयिंत, आवण र्ोडा काळ पुढेही मूळ धरून रावहली. वित्रकाराांिा हा मनस्वी दुराग्रह आजकाल फारसा 
उघडपणे वदसला नाही, तरी तो अवजबात नाहीसा झालेला नाही. त्याांच्या वित्तातील दाह अद्याप कायम 
आहे. 
 
एकोवणसाव्या शतकात प्रकाशवित्रणमाध्यमाशी वित्रकाराांनी वैरभाव धवरला. आपला शत्रू आपले तांत्र वापरीत 
आहे, असे पाहून तर ह्या शत्रुत्वात अवधकि कडवटपणा आला. ह्या मत्सरी वृत्तीमुळे दोन्ही कलाांिा दजा 
घसरणीला लागला. ह्यात अपयशािा वाटा कोणािा आवण वकती, आवण सपाटा कोणािा अवधक झाला, हे 
साांगणे मुष्कील असले, तरी ह्यािी झळ प्रकाशवित्रणाला अवधक लागली, हे खरे आहे. काही र्ोडे प्रज्ञावांत 
वित्रकाराांनी प्रकाशवित्रणािा उपयोग वा दुरुपयोग म्हणा, समर्थन कसेही करा, केला, ही गोष्ट स्पष्ट आहे. 
वित्रकाराांनी प्रकाशवित्राांिा उपयोग प्रर्म शहरातील देखाव े व वनसगथदृश्ये घेण्याकवरता आवण नांतर 
व्यस्क्तविते्र रांगववण्याकवरता केला. प्राध्यापक एफ्. बी. मोसथ प्रकाशवित्रण करी, पण त्यािा उपयोग 
वित्रकाराांना प्रवतमान म्हणून व्हावा ह्याि एका उदे्दशाने. रें ि वित्रकार अँग्र ह्याने नादािी प्रकाशविते्र आपल्या 
रांगीत व्यस्क्तवित्राांकवरता आधारभतू म्हणून वापरली. रांगीत व्यस्क्तवित्राांकवरता प्रकाशवित्रणमाध्यमािा 
उपयोग करणारा वहल् पवहला आवण अँग्र हा अखेरिा व्यावहावरक वित्रकार समजला जातो. कूबे, हेन्नर आवण 
बेंजावमन कॉन्स्टण्ट हे वित्रकार आपल्या रांगीत वित्राांकवरता एक वनकडीिा मागथ म्हणून प्रकाशवित्राांिा 
वारेमाप उपयोग करीत. 
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प्रकाशवित्रकार रायलें डर आवण नादा ह्याांनी घेतलेल्या वववस्त्र वस्त्रयाांच्या सुांदर कलाकृती वरील वित्रकाराांनी 
आपल्या रांगीत वित्राांकवरता वापरल्या. वकत्येक वळेा हे वित्रकार आपले ‘वप्रय प्रवतमान’ प्रकाशवित्रकाराांकडे 
पाठवनू आपल्या इच्छेप्रमाणे वववस्त्र स्त्रीिे प्रकाशवित्र काढवनू घेत. वित्रकाराांना हे व्यावहावरकदृष्या सोयीिे 
वाटे. काम र्ोडक्या खिात आवण कमी वळेात होई. प्रकाशवित्रकार यजेून आतजे ह्यािी प्रकाशविते्र वित्रकार 
बाक आवण युवत्रलो ह्याांनी वापरल्यािाही दाखला आहे. प्रर्म अशा कलाकृती वित्रकार आवण वशल्पकार 
ह्याांच्या सोयीकवरता घेतल्या जात. पण पुढे अशा वववस्त्र वा अधथनग्न वस्त्रयाांच्या शानदार प्रकाशवित्राांिा सांग्रह 
स्वतांत्रपणे ववकला जाऊ लागला. कलेिा भाग वजा होऊन त्याांना बाजारी स्वरूपही आले. वित्रकार 
ह्यापूवीही आपल्या वित्रािा पवरलेख, कच्चा आराखडा वा नक्शा एकाि वणाच्या छटेमध्ये करीत, आवण मगि 
त्यात रांग भरीत. ह्या दृष्टीने छायाप्रकाशाच्या एकाि वणाच्या छटाांमधील प्रकाशवित्र वनमाण करणे 
वित्रकाराांना फार सोयीिे वाटले असाव.े दैवािे िक्र मोठ्या गमतीने वफरत असते. ज्या वळेी वित्रकाराांनी ह्या 
माध्यमािा वतरस्कार करण्यास प्रारांभ केला, ज्या वळेी माध्यमािा उपयोग करीत असल्यािा कबलुीजबाब 
देणे शरमेिे वाटून कलाकार ह्या नात्याने त्यािा वापर बुरख्यातून प्रच्छन्नपणे केला, त्याि वळेी वित्रकार देगा 
ह्याने प्रकाशवित्रणमाध्यमावर अकृवत्रम लोभ करून त्यािा वापर वित्रवनर्ममतीकवरता उघडपणे केला. नादा 
ह्याच्या प्रकाशवित्रणगृहात १८७४-च्या एवप्रल-मे मवहन्याांत भरलेले दृक्प्रत्ययवादी वित्राांिे पवहले प्रदशथन, 
आवण १८५६-मध्ये वित्रकार कूबे ह्याने वित्रकाराांच्या प्रदशथनात ज्याांना प्रवशे नाकारला त्या वित्राांिे भरववलेले 
प्रदशथन, ही दोन्ही प्रदशथने म्हणजे वित्रकार आवण प्रकाशवित्रकार ह्याांच्यामधील स्नेहािे एक जाहीर प्रदशथनि 
होते; त्याांच्यामधील वजव्हाळ्यािा गुांतवा असलेल्या नात्यािी ही असांवदग्ध कबलुीि होती. 
 
बैबलचा आसिा 
 
प्रकाशवित्रकार रायलें डर ह्याने िातुयािा पववत्रा टाकून बायबलवर आधावरत खानदानी स्वरूपािी अनेक 
प्रकाशविते्र तयार केली. त्या प्रकाशवित्राांच्या आश्रयाने वित्रकाराांनी त्याि ववषयावर आपली रांगीत विते्र 
सादर केली, ही गोष्ट जगजाहीर आहे. स्कॉवटश वित्रकार डी. ओ. वहल् ह्यािी प्रकाशवित्रणमाध्यमाशी 
जानपछान झाली ती अशीि, रांगीत व्यस्क्तविते्र प्रकाशवित्राांच्या आश्रयाने तयार करण्याच्या दृष्टीने. ही गोष्ट 
ह्या सांदभात खास लक्षणीय आहे. कारण वहल् िी कीती आज वत्रखांड गजथत आहे ती वित्रकार म्हणून नव्हे, 
तर प्रकाशवित्रकार म्हणून. आवण प्रकाशवित्रकाराांच्या श्रेणीिा वांशवतलक ही उपाधी अन्य कोणास 
शोभणारही नाही. भतूकालात उभी असलेली त्यािी प्रकाशविते्र मान उांिावनू, आपल्या नजरेला नजर 
देऊन, िालू काळाशी वमळते-जुळते बोलत आहेत. आवण भववष्यकाळातही त्याच्या कीतीिी कारांजी त्याच्या 
कलाकृतींमधून कोंदलेली वदसतील. 
रचत्रगुणाचंा जल्लोि का? १–२–३. 
 
१– प्रकाशरचत्रणप्ररक्रयेचा संशोधक होता हाडाचंा रचत्रकाि. आवण प्रत्यक्ष प्रकाशवित्रण ज्यावर आधावरत 
आहे, त्या माध्यमािा पाया घालणारा होता वलओनादो दा ववन्िी, – तोही प्रख्यात वित्रकार. असे आहे, तर 
मग वित्रकाराांनी हे माध्यम खास स्वतःच्या उपयोगाकवरताि वनमाण केले आहे, असे का म्हणू नये? ह्या 
प्रवक्रयेिे सांशोधक वित्रकार होते. ही गोष्ट वविारात घेऊन आपले मन अवधक िौकस केले, म्हणजे 
प्रकाशवित्रकार अनुकरणाच्या वशदोरीवर गुजराण का करू लागले, प्रकाशवित्राांतून वित्रकलेतील खास गुण 
अगदी लोिटपणाने का प्रववष्ट झाले, ह्यािा उलगडा होऊन प्रकाशवित्रकार वित्रकाराांच्या प्रलोभनात पडून 
याांिा स्नेह सतत राखीत रावहल्यािा त्याांच्यावरील वनधावरत आरोप काहीसा लटका पडेल. 
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२– जसे प्रकाशरचत्रणप्ररक्रयेचे संशोधक मूळचे रचत्रकाि होते, तसेि बहुतेक प्रकाशवित्रकार मूळिे 
वित्रकार होते. त्यामुळे प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील आववष्कारामध्ये वित्रात्मता आली. त्या काळच्या 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेने आपल्या उरापोटी बाळवगलेल्या गुणाांकडे प्रकाशवित्रकाराांना दृष्टी टाकण्यास फुरसत 
वमळाली नाही. 
 
३– तसेच, ह्या प्रकाशरचत्राचंी पािख किण्यास जी पांिायत नेवमली होती, त्या पांिायतीिे सवथ पांि वित्रकार 
होते. प्रकाशवित्राांच्या इन्साफीिी सारी अक्कलहुशारी वित्रकाराांिीि होती. त्याांनी प्रकाशवित्राांतून 
वित्रगुणाांिीि अपेक्षा केली. अशा वित्रात्मक प्रकाशवित्रणावरि कलात्मक म्हणनू त्याांनी आपला वशक्कामोतथब 
केला. ह्यािा पवरणाम असा झाला की, वित्रगुण असलेल्या चकवा कलागुणाांत वित्राविये सरी वदसणाऱ्या 
प्रकाशवित्राांच्या कणसाांिी आवक प्रदशथनाांतून लाजवाब वाढली. ज्या प्रकाशवित्रकाराांनी ह्यात प्रावीण्य 
वमळववले, त्याांिा बहुमान करण्यात आला. प्रकाशवित्रणाला दुसऱ्या एखाद्या वणथनात्मक कलाप्रकाराच्या 
साच्यात घातले की, त्यािे मळू स्वरूप बदलते; त्या प्रकाशवित्रणाला दुसऱ्या कलाप्रकारािा तोंडवळा येतो. 
प्रकाशवित्रणकलेिा बाहुटा उांिावण्यािा हा काहीसा भ्रामक उपाय प्रकाशवित्रकाराांच्या नजरेत होता. 
लाँगफेलो ह्या कवीच्या पुढील वाक्यात कलेववषयीच्या भ्राांतीिे कवाड तुम्हाांला उघडलेले आढळेल. तो 
म्हणतो, ‘जी कलाकृती कलागुणाांत वशल्पाकृतीच्या अवधकात अवधक जवळ वदसेल, तीि उत्कृष्ट कलाकृती’, 
 
“रचत्रकलेतील सािा िंगबहाि– 
 
– प्रकाशवित्रणकलेत उतरला आहे.” इवतहासात चशदे-होळकर घराण्याांिी सारखी तुलना होत गेली, 
तशीि कलारवसक आवण टीकाकार ह्याांच्या मनात ह्या दोन कलामाध्यमाांिी तुलना सतत होत रावहली, 
१८५०-पयिंत कलात्मक प्रकाशवत्रत्रणािी तुलना वित्रकाराांनी रांगववलेल्या वनसगथवित्राांशी अर्वा घरगुती 
जीवनाच्या भावनाप्रधान वित्रणाशी केली जाई. शॉसारख्या टीकाकारािीही ह्यात गणना आहे. शॉसाहेब तर 
प्रकाशवित्रणकलेवर आशक झालेले वदसतात. “प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून घेतलेली माझी व्यस्क्तविते्र रेम्िाँट 
चकवा वदएगो व्हेलाज् के्वर् ह्याांच्या कलाकृतींच्या तोलािी आहेत. वित्रकलेतील रांगबहारािा सारा सोहळा 
प्रकाशवित्रणकलेत उतरला आहे. वित्रकाराांिी आता हगीज जरूर नाही.” असा त्याांनी आपला वनवाळा 
देऊन ‘वित्रकला आता पोरकी झाली आहे,’ ह्या पोल द ला रोश ह्याच्या आक्रां दनाांत आपला टीकेिा आवाज 
वमसळून वदला. प्रकाशवित्रकाराांना वदलासा वमळाला. वित्रकलेिी सारी वमजास प्रकाशवित्रणकलेत आली 
आहे, प्रकाशवित्राांनी सवथ कलागुणाांत वित्रकलेला नामोहरम केले आहे, हाि वरील टीकेिा मवर्तार्थ आहे. 
प्ररक्रयेतील सहजसुलभतेचा – रनटाव्याचा पुकाि 
 
“कलाववद्यालयात दीघथकाळ राहून रेषारूप यर्ादशथनशास्त्रािा अभ्यास करण्यािी, कलाकृतीमधील 
रोशनीच्या वतथनसूत्रातील ममथ जाणण्यािी रसायनशास्त्रािी मनधरणी करण्यािी, आवण वजवांत अर्वा ओतीव 
प्रवतमानावरून आलेखनािा वरयाझ करण्यािी कलाकाराला आता जरूर उरली नाही. कलाववद्यालयातील 
ठराववक अभ्यासक्रम पूणथ केला, की त्यातूनि वित्ररिनेतील मावमक सौंदयथ हेरण्यािी त्यािी कलादृष्टी 
जागतृ होईल, आवण अिूक क्षणािा वधे घेण्यािी त्यािी आांतवरक ओढही जोपासली जाईल.” ह्या प्रवक्रयेतील 
सहजसुलभतेिा पकुार जोरदारपणे सवथत्र होऊन तीतील कलागुणाांच्या दुांदुभी िौफेर झडत होत्या. दोगेर 
ह्या सांशोधकाने तर १८३८-मध्येि अशी जाहीर ग्वाही वदली आहे की, “दृक्शास्त्र अर्वा रसायनशास्त्र ह्याांच्या 
सखोल अभ्यासावशवाय ह्या प्रवक्रयेच्या केवळ तांत्रज्ञानाने कलाकाराला क्षणाधात सूक्ष्म तपवशलासह 
सृवष्टवित्रण कवरता येईल”. 
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दोगेिप्ररक्रयेतून – 
 
दोगेर-प्रवक्रयेिा उपयोग करून सूक्ष्माकारी विते्र काढणारे वित्रकार लहान आकारात प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून 
व्यस्क्तविते्र घेऊ लागले. दारूखान्यात उभे राहून कोवलतािे खेळ खेळले. कोटाच्या गुांडीइतक्या लहान 
आकारािी चकवा अांगठीमधील खड्ाइतक्या बारीक आकारािी लहान व्यस्क्तविते्रही हे वित्रकार तयार करू 
लागले. अशी व्यस्क्तविते्र तयार करणारे कलाकार सूक्ष्माकारी विते्र काढणारे असल्यामुळे अशा लहान 
व्यस्क्तवित्राांतील व्यक्तीिा डौलदेखील सूक्ष्माकारी वित्राांच्या परांपरेला धरूनि असे. त्याांिीि 
आववष्कारशलैी आवण र्ाट ह्या नव्या प्रवक्रयेतून प्रवतचबवबत होई. लहान आकाराच्या कलाकृती, म्हणून ही 
व्यस्क्तविते्र ‘दोगेरपद्धतीिी लघुरूप विते्र’ म्हणूनि ओळवखली जात. 
 
– सूक्ष्माकािी प्रकाशरचत्राचंा मरहमा 
 
– बेसुमार वाढून त्यािा पवरणाम वित्रकाराांनी कावढलेल्या मूळ सूक्ष्माकारी वित्राांवर इतका झाला की, 
कुऱ्हाडीिा दाांडा गोतास काळ ठरून अशी लहान आकाराांतील विते्र नामशषे झाली. १८९५-च्या रॉयल 
अॅकॅडेमीच्या वार्मषक वित्रप्रदशथनात एकही सूक्ष्माकारी वित्र वदसले नाही. कलात्मक व्यस्क्तवित्र काढणे ही 
आजपावतो टॉमस लॉरेन्् ह्यािीि वतनदारी असे, आवण तीही व्यस्क्तविते्र श्रीमांत लोकाांिी व अमीर-
उमरावाांिी. ह्या लोकशाही माध्यमामुळे गोरगवरबाांनासुद्धा आता आपल्या आप्त-कुटुांवबयाांिी व्यस्क्तविते्र 
काढून घेणे शक्य झाले. 
 
फॉतस टालबट : हेन्री कॉलन दोगेरच्या प्रकाशवित्रणातील आववष्कारातून प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेच्या सवथ 
खुणा स्पष्ट वदसतात. पण त्यातील कलावस्तूांिी रिना कवरताना त्याने वित्रकाराच्या शलैीिाि आश्रय घेतला 
आहे, ह्यात शांका नाही. फॉक्स टालबट ह्याच्या ‘िेस प्लेअझथ’ ह्या प्रकाशवित्रातील कलावस्तूांिी आरास 
मशहूर आहे. त्यातील शलैी खास वित्रकारािी आहे. दोगेर स्वतः वित्रकार होता, तर फॉक्स टालबट आपली 
कलावनर्ममती वित्रकार हेन्री कॉलन ह्याच्या मदतीने करीत असे. हेन्री कॉलन हा कॅलो-पद्धती वापरणारा व 
राखीव हक्क ज्याने ववकत घेतले असा पवहला प्रकाशवित्रकार असला, तरी मूळिा सूक्ष्माकारी विते्र काढणारा 
वित्रकार होता. ‘रॉयल अॅकॅडेमी’मध्ये वनयमाने तो आपली विते्र प्रदर्मशत करी. वशवाय, तो स्व्हक्टोवरया 
राणीिा अवधकृत वित्रकार होता. पण ऑगस्ट १८४१-मध्ये त्याने पवहला ‘कॅलो-टाइप’ स्टूवडओ सुरू केला. 
मात्र फॉक्स टालबट आवण दोगेर ह्या दोघाांच्याही कलाकृतींमधील वनरूपणपद्धती वा रिनाकौशल्य 
वित्रकारािे असले तरी त्यात प्रकाशवित्रणमाध्यमातील वनमथळता आहे. 
 
रिचडभ पोलॅक : पीटि द हुक (१६२९–१७) –वित्रकाराांिी तोलदारी तुम्हाांला दोगेवरअन व्यस्क्तवित्राांमधून 
मनसोक्त पहावयास वमळेल. प्रकाशवित्रकार वित्रकाराांच्या वळिणीला गेलेले वदसतात ते 
व्यस्क्तवित्राांमधूनि. त्याांच्या प्रकाशवित्रणातील व्यक्ती रान्झ हाल्ज, आल्माटॅडेमा (१८३६–१९२२) चकवा 
पीटर द हुक ह्या डि वित्रकाराांनी रांगववलेल्या व्यक्तीबरहुकूम वदसत. वरिडथ पोलॅक ह्याने आपली काही 
प्रकाशविते्र पीटर द हुक ह्याच्या दोनतीन वित्राांिा आधार घेऊन वनमाण केली आहेत. त्याांतील अनुकरणािा 
पाक फार सरस उतरला आहे. रोजर फें टन, अॅडॉल्फ िोन, ववल्यम लेक प्राइस ह्याांच्या प्रकाशवित्राांतून 
सतराव्या शतकातील डि वित्रकाराांच्या वित्राांतील वशरीषकुसुमाांिा मुलायमपणा आवण पृष्ठभागािा पोत हे 
वित्रगुण तुम्हाांला प्रामुख्याने वदसतील. मात्र हे गुण आपल्या कलाकृतींमधून वसद्ध कवरताना ह्या कलाकाराांनी 
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आपल्या कलामाध्यमाशी प्रतारणा केली नाही. त्याांनी केवळ छायाप्रकाशािी रोशनी आवण त्याांतील अधथच्छटा 
ह्याांिा योग्य वापर करून फळे व पुष्पगुच्छ अशा वस्तूांच्या समूहकलाकृतींमधून हे गुण वनखालसतेने उत्पन्न 
केले आहेत. लां डन येरे् भरलेल्या १८६२-च्या आांतरराष्रीय कलाप्रदशथनात ह्या दोन गुणाांच्या 
खुलावटीकवरता ह्या कलाकृतींिा फार गाजावाजा होऊन रावहला. 
 
रहल  : सि हेन्री रिएबनभ (१७५६–१८३३) – डी. ओ. वहल ्ह्याच्या प्रकाशवित्रणातील रुस्तुमीला तर जोड 
नाही. ती केवळ अवीट आहे. पण त्याच्या काही प्रकाशवित्राांमधील रेशमी पोशाख पावहले, की त्यात 
उसनवारीिे धागे वदसू लागतात; डि वित्रकाराांिी याद येते. वहल् च्या कलाकृतींमधील ती भव्यता त्याच्या 
व्यस्क्तत्वािी देणगी म्हणून त्याच्या कलाकृतींना वमळाली आहे. तशीि ही भव्यतेिी देणगी वहल् ला 
वित्रकाराांच्या श्रेष्ठ कलाकृतींमधूनही प्राप्त झाली आहे. वहल् च्या ‘सेलझथ’ ह्या प्रकाशवित्रात तर दोवमएच्या 
‘वशलारेखना’मधील मगदूर आवण सादृश्य हे दोन्ही गुण स्पष्ट आहेत. वहल् आवण अडॅॅम्सन ह्याांिी रोमवँटक 
वनसगथविते्र बायरन आवण स्कॉट ह्याांनी केलेल्या वनसगथवणथनाांशी जुळणारी आहेत. प्रो. अलेॅक्झाांडर मन्रो ह्यािे 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील व्यस्क्तवित्र तर हुबहुेब तैलरांगातील वित्राप्रमाणे वाटते. त्याच्या आववष्कारशलैीवर 
स्कॉवटश वित्रकार एच्. वरएबनथ आवण डेस्व्हड ब् रूयूस्टर ह्याांिी छाप पडलेली आहे. वित्रकार टनथर व 
समॅ्युअल पामर ह्याांच्या छायेतही तो वावरताना वदसतो. काळािा मवहमाि असा होता की, वहलसारखा 
प्रज्ञावांत कलाकारही उसनवारीतून सुटला नाही. 
 
कॅमेिॉन् : सर डब्ल्यू. न्यटू्न (१७८५-१८६९), सर डेस्व्हड ववल्की (१७८५–१८४१)– कॅमेरॉनच्या 
कलाकृतींमधील आस्त्मक तेज तर जणू काय सूयथमांडळ भेदून जाणारे होते. पण वतच्याही कलाकृतींवर सर 
डब्ल्यु. न्यटू् न च्या शलैीिा खोल सांस्कार झाला आहे. काही कलाकृती टसाइट गाइस्ट आवण काही प्री-
राफाएलाइट वित्रकाराांच्या वळणावर गेल्या आहेत. वकत्येक कलाकृतींमधून तर एकाि झाडाच्या दोन 
पानाांइतके साम्य वदसते. डी. जी. रोझेटीच्या वित्राांमधील व्यक्तींिी बसण्यािी तबा आवण त्या वित्राांमधील 
व्यक्तींच्या िेहेऱ्याांवरील उदासीनतेिी छायादेखील कॅमेरॉन च्या प्रकाशवित्राांवर पडलेली वदसते. 
 
रूपकात्मक आवण काव्यावर आधावरत काल्पवनक कलाकृतींना स्वरूप देताना कलाकाराला अनुकरणािा 
परामशथ घेण्यास अवधक वाव वमळतो. कॅमेरॉन ने तयार केलेल्या अशा काल्पवनक प्रकाशवित्रणावर पेरुइने 
राफाएल, वलओनादो दा ववन्िी व मायकेलेन्जेलो ह्याांच्या कलाकृती आवण टयूडर घराण्यािी व्यस्क्तविते्र 
ह्याांिा प्रभाव पडला आहे. 
 
कॅमेरॉन ला आपल्या व्यस्क्तवित्राांतून वमळालेले अपार यश हे वविार आवण भावना ह्याांच्या प्रकषावरि अवधवष्ठत 
असल्यामुळे त्याांतील सौंदयथ पुरेपूर वटकून रावहलें  आहे. मात्र ह्या भरघोस यशािे सवथ श्रेय कॅमेरॉन वहने डेस्व्हड 
ववल्की ववन्फील्ड ह्या वित्रकार असलेल्या हौशी प्रकाशवित्रकाराला वदलखुलासपणे वदले आहे. वदनाांक २३ 
जानेवारी १८६६-ला ववल्यम मायकेल रोझेटीला वलवहलेल्या पत्रात ती वलवहते, “प्रकाशवित्राांतून व्यक्तीिे 
अगदी वनकटदशथन घडववण्यािी स्फूती मला डी. डब्ल्यू. ववन्फील्ड ह्याच्या कलाकृतींमधून वमळाली. हे 
वित्रकाराांिे ऋण मी अनन्यभाव ेमान्य कवरते.” 
 
नादा : रटरशयन् (१४८२–१५७६) – प्रकाशवित्रकार नादा ह्याच्या वकत्येक व्यस्क्तवित्राांिे व्हेनीवशयन 
वित्रकार वटवशयन ह्याने रेखाटलेल्या व्यस्क्तवित्राांशी ववलक्षण साम्य आहे. म्हणूनि नादाला 
प्रकाशवित्रणके्षत्रातील ‘वटवशयन’ असा मानमरातब एकवदलाने वमळाला आहे. कॅमेरॉन वहिाही गौरव 
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प्रकाशवित्रणकलेतील ‘वॉट्स्’ असाि करण्यािी ववहवाट आहे. ह्यातील खरे सौरस्य वगेळेि आहे. दोन 
वभन्न कलामाध्यमाांतील कलाकाराांिी दोस्ती झाल्यािी ही वनशाणी आहे, ह्यात शांका नाही. अशा भाषेनेि 
प्रकाशवित्रकार आवण वित्रकार ह्याांच्यामधील स्नेहािी गाठ पक्की झाली. 
 
इमसभन् : रमलेत (१८१४–७५)– रें ि वित्रकार जे. एफ्. वमलेत् हा पी. एच्. इमसथन िा फार आवडता 
वित्रकार. ह्या वित्रकारावरील इमसथनिी भक्ती त्याच्या आववष्कारशलैीतून उतरली आहे. वलओनादो दा 
चविी, कोरो, जे. बी. कावमय्य व जॉन कॉन्स्टेबल ह्या वित्रकाराांनी जो पाया घातला आहे, तो सवांत श्रेष्ठ 
आहे, असे इमसथन मानीत असे. म्हणूनि त्याच्या साजूक तांत्रशलैीत, वरील सवथ वित्रकाराांच्या शलैीिा 
सजदार घाट उतरला होता. 
 
रवल्यम लेक प्राइस : कटिमेल – प्रकाशवित्रकार ववल्यम लेक प्राइस ह्याच्या कलाकृतींत वित्रकार जॉजथ 
कॅटरमेल ह्याच्या शलैीिे प्रवतचबब आहे. जॉन लेटन हा प्रकाशवित्रकार रेनॉल्ड् ज् िा भक्त होता. जॉन लेटन 
ह्याने प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून स्वतःिे व्यस्क्तवित्र तयार केले आहे. त्यात वित्रकार रेनॉल्ड् ज् च्या शलैीिे त्याने 
अगदी बेमालूम अनुकरण केले आहे. ते इतके बेमालूमपणे केले आहे की, दोन्ही कलाकृतींिा तोंडवळा अगदी 
एकसारखा आहे. एका वदव्यावर दुसरा वदवा लावावा व मग पवहला कोणता व मागाहून लाववलेला कोणता 
हे जसे कळत नाही, तसे वकत्तापत्र कोणते व नक्कल कोणती हे कळणे मुष्कील होते; सवथ काही ‘ठीकसे ठीक’ 
जुळून वदसते. 
 
वशवाय, आपल्या एका लेखात त्याने अशी वशफारस केली आहे की, अवभजात कलाकाराने वनसगािी नक्कल 
करण्याच्या फां दात पडू नये. प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेत बारीक तपशील वटपण्यािा आवण स्पष्ट आलेखनािा गुण 
ववलक्षण असला, तरी त्या अवभजात कलाकृती असू शकणार नाहीत. परांपरेिे मायाजाल सुटत नाही, हेि 
खरे. 
 
अॅडॅम् सालोमन : िे्ाँट व फ्लेरमश रचत्रकाि व्हॅन डाइक – सालोमन हा मूळिा वशल्पकार. त्याच्या 
व्यस्क्तवित्राांनी ते वसद्ध केले आहे. त्याने रेम्िाांटच्या छायाप्रकाश रोशनीिी उपाययोजना प्रकाशवित्राांतून 
करावी, हे ओघानेि येते. पण तो आपल्या प्रकाशवित्राांतून त्याांतील व्यक्ती व्हॅन डाइक ह्या फ्लेवमश 
कलाकाराच्या वित्राांतील व्यक्तीप्रमाणे अवधक सुांदर वदसावी, ह्याकवरता हरएक वहकमतीिा उपयोग करी. 
वित्रातील व्यक्तीला उांिी पोशाख िढववणे, मूळ व्यस्तप्रवतमेवर वाांवछत सौंदयथ आणण्याकवरता 
हस्तकौशल्याने पनुःसांस्करण करणे ह्याांसारखे उपिार करण्यािी कोशीश तो करीत असे. 
 
डॉ. गेनथे : िेम््ाँट व कोिोज्यो (१४९४–१५३४)–वित्रकाराच्या शलैीिे डाव वशकणे हाि प्रकाशवित्रकारािा 
खुराक. त्यावशवाय कलेिे र्ोरपण वाढणार नाही, अशीि प्रकाशवित्रकार डॉ. गेन्रे् ह्याच्याही मनािी धारणा 
होती. आपली वनसगथविते्र घेण्यापूवी त्याने वित्रकाराांच्या कत्त्यावरून हात वफरववला असला पावहजे. कारण 
त्यािी वनसगथविते्र जलरांगाांतील वित्राांसारखी आवण नृत्यािी काही विते्र कोळसाकाांडीने खाटलेल्या 
वित्रासारखी वा अम्लरेखनासारखी वाटतात. त्यािी काही यस्क्तविते्र ग्रीक वशल्पाांशी बे-कुसूर साम्य 
दाखववतात, तर काही पूणथपणे ‘मेझोचटट’सारखी वदसतात. त्याांतील प्रकाशयोजना आवण क्रमाने उणावत 
जाणाऱ्या स्पष्टपणािे तांत्र पावहले, की रेम्िाँट आवण कोरोज्यो या वित्रकाराांच्या शलैीिे स्मरण होते. आपल्या 
कलाकृतींमधून दुसऱ्या माध्यमातील आववष्कारशलैीिे अांग वदसले पावहजे, हा मनातील सांकल्प त्याने तडीस 
नेला. त्यािी शलैी म्हणजे ववववध शलैींिा गोपाळकाला! 
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गेरयूभड काझेरबअि : पे्रनस् (१८३४–१९०३)–वित्रकाराांच्या कलाकृतींप्रमाणे वदसणारे, पण तरीही 
वाखाणण्याजोगे वमस् एन. वहच्या गेरयूथड काझेवबअर वहने घेतलेल्या व्यस्क्तवित्राांत त्या काळातील 
वित्रकाराांच्या कलाकृतींत आढळणारे सारे कलागुण आहेत. वित्रातील व्यक्तीिा पे्रमळ लवडवाळपणा आहे, 
आरेखनातील मृदुपणा आहे, वित्रववषयाच्या मानवसक व्यरे्शी तांतोतांत सांवादी अशी प्रकाशयोजना आहे. 
वदनाांक ५ नोव्हेंबर १८९८-च्या ‘हापथझ ववकली’च्या अांकात िाल्झथ कॉवफन ह्याने वहच्या कलाकृतींिा मोठ्या 
गौरवाने उल्लखे करून त्याांपकैी एक व्यस्क्तवित्र हुबेहुब वित्रकार स्व्हसलरच्या शलैीत असल्यािी तक्रार केली 
आहे. 
 
तलॅिेनस एच्. व्हाइट : जॉन कसगि साजंट (१८५६–१९२५)– ह्यािबरोबर क्लॅरेन्स एच्. व्हाइट ह्यािी ‘अ 
वमून इन व्हाइट’ ही प्रकाशकृती वित्रकार साजिंटिी आठवण करून देणारी आहे, असाही त्यात उल्लखे आहे. 
वटवशयन ह्या वित्रकाराच्या ‘मनॅ वुइर् ग्लव्हज’ ह्या कलाकृतीच्या धतीवर एडवडथ स्टाइशने ह्याने आपले 
स्वतःिे व्यस्क्तवित्र प्रकाशवित्रणमाध्यमातून घेऊन वसद्ध केले की, हे नव े माध्यमही वित्रकाराच्या 
माध्यमाइतकेि प्रभावी असून स्वतांत्रही आहे. 
 
रहल  : िेम््ाटं (१६०६–६९)–वहल् च्या प्रकाशवित्रणातील व्यस्क्तत्वाच्या गुणाांिी प्रशांसा कवरताना क्लाकथ सन 
स्टॅन फील्ड ह्याने त्याच्या प्रकाशवित्राांिी तुलना रेम्िाांटच्या वित्राांशी केली आहे. त्याच्या कलाकृतींमधील बाह्य 
रेषाांत नाजूकपणा असे. त्याांत तपवशलािी खेिाखेि नसे, कोंदाकोंदी नसे; आवण लुसलुशीत अधथच्छटा आवण 
र्ांडीतल्या कोवळ्या उन्हाप्रमाणे असलेला मधुर प्रकाश कलाकृतींिी खुमारी अवधकि वाढवीत असे. त्याच्या 
कलाकृती कोळसाकाांडीने कावढलेल्या वित्रकाराच्या आलेखनाप्रमाणे वदसत. आलेखनात तसाि 
ववशववशीतपणा तसाि लुसलुशीतपणा वदसे. ह्यामुळेि की काय, अनेक प्रकाशवित्रकाराांनी ह्या पद्धतीिा 
उपयोग ज्या देखाव्यात वित्रगुण भरपूर आहेत असे वनसगथदेखावे, वशल्प आवण स्स्र्रवस्तूांिे समूह ह्याांच्या 
वित्रणाकवरताि केला. ह्या पद्धतीिा सांशोधक फॉक्स टालबट् ह्याच्याही मनात हाि पवरणाम रूजू होता. 
त्याच्या कलाकृती बव्हांशी अशाि ववषयावर आहेत. एकोवणसाव्या शतकातील प्रकाशवित्रणावर इतर दृश्य 
कलाांिी छाप स्पष्टपणे पडलेली वदसते. ह्या शतकाच्या अखेरीपावतेो प्रकाशवित्रकार हे वित्रकलेच्या मोहातून 
मुक्त झालेले वदसत नाहीत. आपल्या देशातही– 
 
– प्रकाशरचत्रकािानंी रचत्रकलाशास्त्राशी आपली जुनीपुिाणी सोयिीक सारंडली नाही. 
 
“ह्या नव्या माध्यमािा वदल्ली येर्ील कलाकृती रेखाटणाऱ्या वित्रकाराांवर झालेला खास पवरणाम म्हणजे 
वित्रकार आता कोणतेही व्यस्क्तवित्र तयार करण्यास सज्ज होऊन र्ोड्ाि अवधीत ह्या कलेत तो अगे्रसर 
बनला. ह्या व्यस्क्तवित्राांतून रेषाांिा रेखीवपणा ववशषेत्वाने आढळे. व्यस्क्तवित्र अतीव स्पष्ट असे. 
व्यस्क्तवित्रातील छाया शाईसारख्या काळपट वदसल्या, तरी कलाकृतीमधील कलाकुसर कौतुक 
करण्यासारखी असे. ठराववक पद्धतीिी, पोलादी साच्यातून वनघालेली, आवण पारांपवरक वळणािी 
वनसगथविते्र आता बाद झाली होती. त्याांतील आलेखनाला एक प्रकारिी स्वैरता प्राप्त झाली होती. वनसगाकडे 
पाहण्यािी कलाकारािी नवी दृष्टी त्याांत स्पष्ट वदसून येई.” 
 
रदल्ली गॅझेरटयिमधील (१८८३) आणखी एक उले्लख : “हस्स्तदांतावरील व्यस्क्तविते्र अगदी मूळ 
प्रकाशवित्राबरहुकूम असत इतकी की, पाहणाऱ्याने शाबाशी द्यावी. ती मूळ प्रकाशवित्राांवरून अभ्रकावर 
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वगरवनू हस्स्तदांतावर कावढलेली असत. हस्स्तदांतावरील व्यस्क्तवित्र मूळ प्रकाशवित्रापेक्षा लहान अर्वा मोठे 
पावहजे असेल, तर प्रकाशवित्र ववस्तावरकेतून लहान अर्वा मोठे करून घेतले जाई.” लॉकवुड वकपचलग. 
१८७०-च्या सुमारास हे नव ेकलामाध्यम वदल्ली येरे् जाऊन पोहोिले. तेर्ील वित्रकाराांनी ते तातडी करून 
उिलून घेतले. त्याांिे गणगोत्र तत्काळ जमले. 
 
दोगेर-पद्धतीिी व्यस्क्तविते्र अमेवरकेतून िीन देशात पाठववली जात. तेर्ील विनी वित्रकार त्याांच्या नकला 
हस्स्तदांतावर पाण्याच्या रांगाने काढीत, अशीही मावहती वमळते. 
 
पण माझ्या मनात येते की,– 
 
– प्रकाशवित्रकाराांच्या मनािी पाखी बव्हांशी वित्रकाराांिी होती. त्यामुळे कलाकृतीिा सारा वदमाख 
हस्तकौशल्यात आहे, हे कबूल करून ह्या बाह्यात्कारी वदसणाऱ्या यशाच्या वढगाऱ्यात लपलेली एखादी 
सोन्यािी लगड हाती सापडते का, हे शोधण्याकडे आपली दृष्टी वळववली, तर हा अनुकरणािा दोष कमी 
वाटेल. वित्रकार आवण प्रकाशवित्रकार ह्याांनी एकमेकाांस मोर-लाांडोर म्हटले, तरी खरे नुकसान झाले 
दोघाांिेही. फार तर, ते काही अांशाांच्या फरकाने झाले. पनु्हा एकदा साांगतो की, प्रकाशवित्रकाराांनी 
वित्रकाराांच्या शलैीिी नक्कल केली, आवण वित्रकाराांनी प्रकाशवित्रणमाध्यम वस्तुवनष्ठ वणथनाकवरता वापरून 
आपला प्रवतस्नेह व्यक्त केला, इतकेि म्हणता येईल. पण केव्हातरी मन बावरते आवण अववित जागे होऊन 
वविारते की, प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून कधीतरी – कधीतरी तुलसी तरारेल, मांजरींिा दवथळ कलाकृती व्यापून 
टाकील, आवण तो आपणाांस सुांधता येईल, कधी-काळी प्रकाशवित्रणाला कलात्मक माध्यमािी महती 
लाभेल, त्याला कलामाध्यमािे वैवशष्य प्राप्त होईल, असे वविारवांत वित्रकाराांना कधीतरी, केव्हातरी वाटले 
असेल का? 
 
एक गोष्ट तात्पयथतः साांगता येण्यासारखी आहे. ती ही की, प्री-राफाएलाइट वित्रकाराांनी आपल्या 
कलामाध्यमाच्या मयादा ओलाांडून वित्रकलेत प्रकाशवित्रणातील शलैी मनमुराद राबववली. उलट, 
स्व्हक्टोवरया राणीच्या काळातील प्रकाशवित्रकाराांनी प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या कोषाति सांतुष्ट न राहता 
आपल्या कलामाध्यमाच्या मयादा ओलाांडून वित्रकाराांच्या शलैीतील वळण व आकृवतबांधािा ठाणमाांड 
प्रकाशवित्राांतून वगरववण्यािी वशकस्त केली. दोघेही अपयशािे धनी ठरले. कारण ह्या उभयता कलाकाराांनी 
माध्यमावरील वनष्ठा बाळगणे हा अव्यवभिारी धमथ मावनला नाही. 
 
वित्रकाराांच्या कलाकृतींच्या पोशाखािी तबा प्रकाशवित्राांनी धारण केली व वित्रकाराांच्या कलाकृतींनी 
प्रकाशवित्राांिा डगला पाांघरला. गडकऱ्याांच्या ‘एकि प्याल्या’तील खुदाबक्ष आवण शास्त्रीबुवा नाही का 
आपल्या वशरस्त्राणाांिी अदलाबदल करीत? खुदाबक्ष शास्त्रीबुवाांिी पगडी पेहरतात आवण शास्त्रीबुवा 
खुदाबक्षाांिी मुसलमानी गोंड्ािी टोपी धारण कवरतात. पण ह्याने कलाकृतीिे मनोधमथ कसे बदलतील? 
कलाकृतीिे रिना-ववशषे भारतीयाांनी परकीयाांच्याकडूनि घेतले. कलाकृती ज्या वस्तूवर रिावयािी, त्या 
वस्तूही त्याांनी परक्याच्याि उिलल्या. अशी अनुकरणािी वपकरात उमोप आली. पण अशा बेइमान रक्तामध्ये 
वजतेपणा असणार कसा? कलाकृतीिा वाफा खुरटा होतो, – मग हृदयािे मळे कसे वशपले जाणार? 
 
अनुकिणातील रनरबडता, – पण आता रचत्रकािाचंी 
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प्री-राफाएलाइट इांग्रज वित्रकार डी. जी. रॉझेटी (१८२८–८२) ह्यािी प्रकाशवित्राांिा आधार घेऊन आपली 
विते्र रांगववण्यािी हातोटी ववशषे वाखाणण्यासारखी होती. ह्याकवरता त्यािी मतै्रीण श्रीमती डब्ल्यू. मॉवरस 
वहिी प्रवतमान म्हणनू मुद्दाम काढवनू घेतलेली वनरवनराळ्या ढांगाांतील प्रकाशविते्र वापरण्यािा त्यािा 
वनत्यािा वरवाज होता. १८६३-मध्ये त्याने आपल्या आईस एका पत्रात वलवहले, “आपल्या शहरािी 
सवथसाधारण कल्पना देणारे देखाव ेव आरमारी जहाजाांिे ताांडे असलेली वत्रवमतीय प्रकाशविते्र पाठवनू दे. 
माझ्या नव्या वित्ररिनेकवरता त्याांिा उपयोग होईल.” ह्याउलट, वित्रकार वरर् ह्याने आत्मिवरत्रात 
प्रकाशवित्रकाराांिे ऋण कबूल करण्यािे जाणूनबजूुन दृष्टीआड केल्याबद्दल मात्र आश्चयथ वाटते. त्याच्या 
‘डाबी डे ह्या वित्रावरून त्याने हाउलेटच्या प्रकाशवित्राांिी उसनवारी केल्यािा खूप गवगवा झाला होता, ही 
बाब अलावहदा. पण खरे आश्चयथ पुढेि आहे. त्याने एके वठकाणी नोंद करून ठेववली आहे, ‘मी वडकन्् ह्यास 
वॉटवकन्स ह्याच्या प्रकाशवित्रणगृहात भेटण्यास साांवगतले आहे. कारण मला माहीत आहे की वॉटवकन्् हा 
कुशल प्रकाशवित्रकार आहे.’ 
 
का केवळ कुसि, म्हणून संस्काि? 
 
‘बॅटलवशप ऑफ पोटेम् वकन’ ह्या आयझेनस्टाइन च्या वित्रपटातील’ ओवडसा येर्ील पायऱ्याांवरील दृश्याांच्या 
अनुक्रमातून वदग्दशथकाने एक र्रारक दृश्य वनमाण करून आपल्या कीतीिा झेंडा जगभर नािववला आहे. 
त्यािी कीती कालगतीबरोबर वृचद्धगत होत आहे. ह्या सांकवलत दृश्याांिा एकवत्रत पवरणाम इतका भयानक 
आहे की, नेत्री उदक भरले नाहीत, रोमाांि उभे रावहले नाहीत, वित्त र्रारून अधपले नाही, असा पे्रक्षक 
अद्यावप भेटलेला नाही. िेहऱ्यावर घसरून अस्ताव्यस्त स्स्र्तीत रावहलेला िष्मा, सहस्र तडे पडलेल्या 
िष्म्याांच्या कािेतून वदसणारा पवरिावरकेिा ववदीणथ आवण ववकृत िेहरा, आवण वतिे चकिाळी फोडणारे ओठ 
ह्या सवथ लहान-लहान वनकटदृश्याांिा अगदी तपवशलात जाऊन वित्रकार एफ्. बेकन ह्याने आपल्या वित्रातून 
बेधडकपणे वकत्ता वगरववला आहे. हे त्यािे कौशल्यपूणथ अनुकरण स्तुतीस पात्र असले, तरी ते अनुकरण आहे, 
त्याला प्रकाशवित्राांिा आश्रय आहे! ह्या प्रवक्रयेिी पणु्यसूते्र त्यात व्यक्त झाली आहेत! धम्माल अनुकरण! 
 
वित्रकाराांनी प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा पाहुणेर कसा केला, ह्याववषयी काही ववख्यात वित्रकाराांिे ‘आपापले 
वहतगुज’ प्रत्यक्षि ऐका : 
 
यजेून द ला कुवा – होय, माझ्या काही कलाकृतींमधील बाह्य रेषाांिे आलेखन मी प्रकाशवित्राांिी मदत घेऊन 
केले आहे, अशी नोंद माझ्या रोजवनशीत मी करून ठेववली आहे. 
 
कूबे – दोगेर टाइपवपस्ट’ने वापरलेली प्रकाशयोजना-पद्धती मी आपल्या कलाकृतींमधून उपयोगात आवणली 
आहे. 
 
कोिो – मी काही काल आरा येर्ील प्रकाशवित्रकाराांच्या सांगतीत होतो. धूसर व असांवदग्ध वातावरणातील 
माझी वनसगथविते्र मी प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृतींवरून केली आहेत. 
 
देगा – मी एक हौशी प्रकाशवित्रकार आहे. १८६०-नांतर प्रकाशवित्रणाने लोकवप्रय झालेल्या अनौपिावरक 
दृवष्टकोणाने मी रस्त्यािे देखाव ेरांगववले, व त्याांतील यर्ादशथन आलेखनही प्रकाशवित्रणातून उिलले आहे. 



 

 

अनुक्रम 

अर्ात त्याांतील ववकृत प्रमाणबद्धता व अांतरािा आभास वनमाण करणाऱ्या समाांतर, पण वनमुळत्या रेषाांिा 
र्ाटही त्यात आहेि. 
 
फ्रानझ लेनबाख (म्यरूनक, १८३६–१९०४) – मी स्वतः घेतलेल्या प्रकाशवित्राांिा रांगीत व्यस्क्तवित्राांकवरता 
भरपूर उपयोग कवरतो. 
 
सेझान – प्रत्यक्ष हालिालींिे अर्वा मानवाकृतीिे आलेखन कवरताना मी प्रकाशवित्राांिा आधार घेतो. ‘बेदर’ 
हे वित्र रांगववताना मी हेि केले आहे. त्यातील ‘वाढत्या’ भासणाऱ्या रेषाांिे श्रये प्रकाशवित्राांनाि आहे. 
 
रपकासो – आज रेन्वािे आलेखन कवरताना मी प्रकाशवित्रणािा उपयोग मनसोक्तपणे करीत आहे. सवथ 
कलाांिे मूळ स्वरूप एकि आहे ना? 
 
तुलूज लोते्रक – मी प्रवतमानाांिी प्रकाशविते्र घेऊन त्याांच्या गैरहजेरीत त्या प्रकाशवित्राांिा मी उपयोग करीत 
असतो. 
 
आर्तशस गोकी (१९४०; दृक प्रत्ययवादी रचत्रकाि) – माझ्या आईिे व माझे एक भल्यामोठ्या आकारातील 
वित्र रांगववताना मी जुन्या प्रकाशवित्राांिाि आधार घेतला. 
 
रवल्हेल्म द कूकनग – स्त्रीच्या अप्रवतरूप वित्राकवरता मी एका प्रकाशवित्रातील डोके कापून वापरले आहे. 
 
मारिसो – मी माझ्या स्वतःच्या िेहऱ्यािे चकवा एखाद्या प्रवसद्ध व्यक्तीच्या िेहऱ्यािे प्रकाशवित्र लाकडी 
वशल्पाच्या वठकाणी विकटववतो. 
 
आूँद्र वािहोल – प्रवसद्धीकवरता घेतलेल्या िलवच्चत्रपटातील प्रवतमा मी वसल्क-स्क्रीन प्रवक्रयेतून पुन्हा-पुन्हा 
माझ्या कॅन्व्हसवर उठववतो. 
 
‘द पेण्टि अॅण्ड द फोटोगॅ्रफ’ – व्हॅन डेरेन कोक ह्याने आयोवजत केलेले हे प्रदशथन व त्यासोबत प्रवसद्ध 
झालेली वित्रसूिी ह्याांनी ‘हा सूयथ व हा जयद्रर्’ ह्या न्यायाने कलारवसक, कलाव्यासांगी व कलेिे 
इवतहासकार ह्याांना दाखवनू वदले की, वित्रकार फार मोठ्या सांख्येने प्रकाशवित्रणािा मनसोक्त उपयोग 
करीत आहेत. ह्यातूनि सांशोधनाला िालना वमळाली. नव्या शलैीिी आरास माांवडली गेली. वतच्या गोडीला 
कलाकार लािावले. 
 
दृतप्रत्ययवादी कलाकािानंी 
तारंत्रक रवशोभेत मनोहारित्व देरखले 
 
नाभीय पातळीला खेटून सरकणारा पडदा जलद गतीने सरकू लागल्यामुळे प्रकाशसांपकथ काळ केवळ काही 
क्षणाांिाि रावहला. त्यामुळे डोळ्याांला न वदसणाऱ्या मनोहर हालिाली गोठववल्या जात व त्याांतून अप्रवतरूप 
आकार वनमाण होत. ह्यावशवाय, अशा सरकत्या पडद्यामुळे वबलोरी डोळ्याला खेटून असलेली वस्तू 
प्रमाणाबाहेर मोठी वदसे. म्हणजे पुरःक्षय उत्पन्न होई. तसेि, वकत्येक प्रसांगी वबलोरी डोळ्याच्या अगदी नजीक 
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पण माध्यमाच्या रोखाने िालत येणाऱ्या व्यक्तीिा उत्पद वित्रमयादा ओलाांडल्यामुळे अधथवट कापला जाई. 
त्यामुळे वित्ररिनेत गवतमानता वनमाण होई. पुरःक्षय जसा महाववशाल, ववतांड दृवष्टकोणाच्या वबलोरी 
डोळ्यामुळे वनमाण होई, तसाि तो अवत-अरुां द वा लघुदृवष्टकोणाच्या वबलोरी डोळ्यामुळेही वनमाण होई, ह्या 
दोन वभन्न दृवष्टकोणाांिा वापर केल्यामुळे कलाकृतींत अनुक्रमे अांधारािा सुरमा घातल्यावर वदशा आक्रसतात, 
तद्वत अवकाशातील अांतरािा सांकोि व पार्म्क प्रसरण भासमान झाल्यामुळे वित्रकृतींना ह्या ववसांगतीमधून 
वा व्यालोलतेमधून नावीन्य प्राप्त झाल्यािे आढळून येई. त्यामधून गूढ सौंदयािी जाणीव होई. पवहल्या 
कोडॅक कॅमेऱ्यािा वबलोरी डोळा छायाप्रकाशातील सूक्ष्मच्छटा वटपण्यास सवथस्वी हतबल आहे, अशी 
प्रकाशवित्रकाराांच्या मनात एक हुरहूर असे. त्यामुळे छायाप्रकाशातून अप्रवतरूप वनरूपण वा आकार तयार 
होई. प्रकाशवित्रणातून वनमाण होणाऱ्या ह्या ववषमतेिा तोडर न वपटता, ह्या सवथ दोषाांकडे दृक्प्रत्ययवादी 
सहृदयतेने पाहत. त्यातूनि त्याांनी स्वतांत्रपणे नववनर्ममती केली, वा सांप्रदाय उभा केला. 
 
रशल्पकला व रचत्रकला 
 
ओग्यसू्त रोदँ ह्या आधुवनक वशल्पकाराने वित्रकलेतील महत्त्वपूणथ कलागुण वशल्पकलेला जोडून त्याांवर 
गैरवाजवी हक्क साांवगतला असला, तरी त्यामुळे त्याने वशल्पकलेला असामान्य यश वमळवनू वदले आहे. 
कलावस्तूच्या प्राकृवतक स्वरूपािे यर्ार्थपणे दशथन घडववण्यािी प्रकाशािी वकमया आवण एकमेकाांना 
स्पशथणाऱ्या आकृवतबांधाांिी रूपरेषा एकमेकाांत मुलायमपणे वमसळून देण्यािा प्रकाशािा धमथ हे दोनही गुण 
वशल्पाकृतींच्या आववष्कारात बेमालूमपणे िपखल सामील करून त्याने आपले आववष्कार-तांत्र समदृ्ध केले 
आहे. कलाकृतीिा आशय आवण आववष्कारशलैी ह्याांमधील अवभन्नत्वही त्याने ठामपणे वसद्ध केले आहे. 
जानहवी आरण काकलदी ह्या दोन नद्यापं्रमाणे 
व्यक्ततत्व अबारधत िाखून एकत्र या. 
 
“माझ्या स्वतःववषयीि बोलायिे झाले, तर मी असे वनवश्चत साांग ू शकतो की, माझ्या प्रकाशवित्रणावर 
वित्रकलेिा पवरणाम सुतराम झालेला नाही. पण माझ्या वित्रशलैीवर मात्र प्रकाशवित्रणकलेिा पवरणाम 
खास झालेला वदसेल.” वरील उद्जगार एडवडथ स्टाइशने ह्याच्या आत्मिवरत्रामधील आहेत. हे वािल्यानांतर 
कलाकाराांच्यावर करण्यात येणारा अनुकरणािा आरोप काहीसा वढला पडून एक वविार मनात येतो की, ह्या 
दोन वभन्न कलामाध्यमाांतील कलाकाराांनी ‘रीतीं’िे भाववनष्ठ गुण पाळून आपपर भाव सोडून, पण आपले 
व्यस्क्तत्व अबावधत राखून, वजवाभावाने एकत्र का येऊ नये? जान्हवी व काचलदी एकत्र वाहताना आपापले 
व्यस्क्तत्व एका परीने राखूनही गमावीत नाहीत काय? 
 
प्रकाशरचत्रकाि रचत्रकािाचें वेलाईत बनले. 
 
ह्या नव्या माध्यमाला जुन्या परांपरेिा इवतहास कोठून असणार? जे दैवत त्या वळेी सन्मुख असेल, त्याच्यापुढे 
कलाकार हात जोडून उभा असतो, हा अनुभव नेहमीिाि आहे. साि आहे. प्रकाशवित्रकाराांना 
वित्रकाराांच्यावशवाय अन्य वनवाण वदसले नाही; तो मागथ शाही वशरस्ता मानून ते वित्रकाराांच्या गावगाड्ात 
वशरले. आवण त्याांनी कलाकृती वनमाण केल्या, त्या प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील गुणाांनी प्यार नव्हत्या, तर 
वित्रकलेमधील गुणाांनी त्याांत भागीदारी केली म्हणून. 
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प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील खास गुणाढ्यतेववषयी वणे्डेल होम्ज ह्याने केलेली र्ोडी विवविव आवण 
‘प्रकाशवित्रण ही स्वतांत्र कला आहे,’ हा इमसथनने जवमनीवर उठवनू अस्मानी पोहिववलेला घोष ह्यावशवाय 
दुसऱ्या प्रकाशवित्रकाराने ह्या स्वराज्यप्राप्तीकवरता लढा केल्यािे ह्या शतकात आढळत नाही. 
कलाकृतींमध्ये सौंदयािी सुबत्ता वनवेध करून ठेवण्यािा कृवत्रमता हा एकि मागथ आहे, असा जोरदार वविार 
प्रकाशवित्रकाराांच्या मनात वावरत होता. प्रकाशवित्रकार अनुकरणाच्या वाघरात सापडले. सव्याजतेकडे 
भरकटले. कृवत्रमता कलाकृतींना सावलीसारखी विकटली. 
 
“हेच मी म्हणत आहे. 
आरण मनातील ॐकाि हेच हंुकारून सागंत आहे.” 
 
आपले कलामाध्यम वित्रकलामाध्यमापेक्षा मुळाति वभन्न स्वरूपािे आहे. ह्या कलेिे नाम आवण गोत्र वनराळे 
आहे. वतिे ध्येय आवण वनयत कायथ स्वतांत्र आहे. ववषय अलग आहेत. आवण वित्रकार, कादांबरीकार, व कवी 
ह्याांच्यावर नसलेली बांधने आपल्यावर आहेत, ह्यािी जाणीव प्रकाशवित्रकाराांना झाली नाही. हे व्हावयास 
नको होते. पण नेमके तेि घडले. नाही तर प्रकाशवित्रणकलेिा इवतहास अगदी वगेळा घडला असता. 
आणखी एक गोष्ट येरे् ववशषेत्वाने साांगणे अवश्य आहे. प्रकाशवित्रकाराांिे अनुकरणातील कौशल्य केवळ 
वशगेला पोहोिले नव्हते, तर ते िौफेरही होते. स्व्हक्टोवरया राणीच्या काळातील प्रकाशवित्राांिे बाह्य स्वरूप 
वित्रकाराांच्या तेवलया रांगातील चकवा जलरांगातील मूळ कलाकलाकृतीप्रमाणे तर तांतोतांत वदसत असेि, पण 
‘अम्लरेखन’, ‘ॲक्वाचटट’ अर्वा ‘मेझोचटट’ अशाांसारख्या अन्य प्रवक्रयाांतून मुवद्रत केलेल्या वित्रकाराांच्या 
कलाकृतींशी त्याांच्या बाह्य स्वरूपात त्या वबलकुल साम्य साधीत. इतके की, मूळ प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा 
मागमूसही त्यात बाकी राहत नसे. वकत्येक प्रकाशविते्र रेम्िाांटच्या ववववध वणथच्छटाांिे मुद्रण करणाऱ्या 
अम्लरेखनाप्रमाणे वदसल्या, तर काही प्रकाशवित्राांिे साम्य वित्रकार वपकासो वा गोया ह्याांच्या 
अॅक्वाचटटमधील कलाकृतींशी जोडता येईल. मेझोचटट ह्या प्रवक्रयेिा शोध सतराव्या शतकाति लागला 
असला, तरी इांग्लां डमध्ये अठराव्या शतकात ही प्रवक्रया वापरात आली, आवण ह्या प्रवक्रयेतून रेनॉल्ड्् व 
गेन्् बरो ह्याांच्या वित्राांच्या नकला केल्या जात. काही कलाकृती ‘इांस्ग्लश मेझोचटट’सारख्या हातभर 
अांतरावरून अवधक स्पष्ट वदसत. वशवाय, बाह्य स्वरूपात काडीिाही फरक नसे. आपल्या आववष्कारातून 
वित्रात्मता आणणे हे एकि ध्येय प्रकाशवित्रकाराांच्या पढेु होते ना? प्रकाशवकरण वापरून वित्रण करणे चकवा 
तैलरांगाांत वा जलरांगाांत वित्र रांगववणे ह्या दोन प्रवक्रयाांत वरवर वदसणारे साम्य आहे. ह्यामुळेि की काय, 
वित्रकार आवण कलासमीक्षक ह्याांच्या डोळ्याांवर एक प्रकारिी झापड येऊन प्रकाशवित्रणमाध्यमािे 
तपशीलवार कायथ त्याांच्यापुढे स्पष्ट होऊन उभे रावहले नाही. 
 
सी. माने, ई. देगा, पी. सेझान ह्या एकोवणसाव्या शतकातील रें ि वित्रकाराांच्या दृक्प्रत्ययवादािी गडद छाया 
काही प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृतींवर पडली आहे. काही वित्ररिना स्वैरवादी असून त्याांत कववकल्पनेिा 
ववलास आहे. काही कलाकृतींमधून सतराव्या शतकातील ‘रेम्िाांट’पद्धतीिी प्रकाशयोजना आहे, लघुरूप 
वित्राांतील कलादृष्टी आहे व प्री-राफायलाइट वित्रकाराांिे वनसगथपे्रम आहे. पण प्रकाशवित्रकाराांनी जेव्हा ह्या 
वित्रकाराांच्या लपेटी वगरववण्यास सुरुवात केली, तेव्हा वित्रकाराांनी ह्या पद्धती जुन्या म्हणून अगोदरि 
टाकून वदलेल्या होत्या! त्या गांजून, गांजून, वपिून गेल्या होत्या. 
 
आणखी थोडे रहतगुज, 
‘रिवाजी’ शुष्क बोलणे काय कामाचे? 
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ग्रांर् शास्त्रीय असला, तरी भाषा ठराववक सािािी असावी, िमत्कृवतजन्य व रसात्मक नसावी, असे का? ह्या 
वणथकालातील ििा तुमच्या समोर येतील, त्या शास्त्रीय ग्रांर्ातल्याप्रमाणे यर्ाक्रम, व्यवस्रे्ने, टापवटपीने व 
काहीशा सािेबांद येत नसून कदावित लेखकाच्या मजीप्रमाणे व पुष्कळसे ववषयाांतर होऊन आल्यामुळे सजीव 
वाटतील व बुद्धीसही फारसे श्रम होणार नाहीत. 
 
अन्य कलामाध्यमाांतील कलाकृतींिी हुबेहुब नक्कल करणे हा वविारि मुळात कलेच्या खानदानीस बाधक 
आहे. ह्याच्या पायीि प्रकाशवित्रणकला खराबीस येऊन वतला वकत्येक वषांिी चकमत द्यावी लागली, मात्र 
अवभजात कलाकार ह्याला अपवाद ठरले. प्रकाशवित्रणमाध्यमातील कलागुण तर वहल्, कॅमेरॉन आवण नादा 
ह्याांच्या घरािी वाट पुशीत त्याांच्या उांबरठ्यावर आले होते, आवण त्याांनीही आपल्या माध्यमािा डौल राखून 
भलाईने नववनर्ममती केली होती. त्यामुळे कलाकृतीत लोपून रावहलेली रुस्तुमी तीत खेळू लागली. ह्या 
कलाकाराांिी नाव े इवतहासात नमूद आहेत, ती अवभजात प्रकाशवित्रकार म्हणनू. हे एकि कलम 
प्रकाशवित्रणमाध्यमावरील याांवत्रकपणािा कलां क साफ धुऊन टाकील. डी. ओ. वहल,् कॅमेरॉन व नादा हे 
र्ोडे प्रकाशवित्रकार वजा घातले तर इतर प्रकाशवित्रकाराांिे सारे बळ वित्रकाराांिा आधार घेऊन काठाने 
पोहण्याति सांपून जाई. वित्रकाराांच्या शालजोडीिा फदथ खाांद्यावर टाकून प्रकाशवित्रकार वावरू लागले, 
मग त्यात नवोन्मेषािी तळमळ कोठून सापडणार! कलाकृतीमध्ये अवभजातता बळजबरीने येत नाही; कृवत्रम 
उपायाांनी कलाकृती नावलौवककास िढत नाही. 
 
स्व्हक्टोवरया राणीच्या काळातील सामावजक जीवन कलाकृतींमधून त्या काळाच्या अस्सल पा थ्भमूीवर 
विवत्रत केलेले नाही. त्या काळािा नैसर्मगक आवण क्रमप्राप्त आववष्कार त्यात झालेला नाही. त्यात सारेि 
बनावट आवण तकलुपी आढळेल. ह्या कालखांडात तर सदािार आवण सौंदयथ हे शब्द समानार्ी समजले 
गेल्यामुळे कलाकृतींमधून कलेिी वजाबाकी झाली, असेि म्हणाव ेलागेल. आवण कलेिी इज्जत न राहण्यािे 
तेि एक प्रमुख कारण आहे. 
 
ह्या काळातील प्रकाशवित्रणातून आढळणारे कलागुण प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून शपरे्ला मोकळे होण्यापुरतेि 
होते. प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील वतलकभतू लक्षणे त्यात फार ववरळपणे वदसली असतील, हे खरे आहे. पण 
ह्या नव्या माध्यमाच्या प्रार्वमक अवस्रे्त रॉवबन्सन आवण रॉयलें डर अशा कसबी कलावांताांनी ह्या प्रवक्रयेतून 
रूपकाांच्या मौजा केल्या, ताांवत्रक करामती घडवनू आवणल्या, प्रकाशवित्राांना वित्रकलेच्या आखाड्ात 
आणनू सोडले, ह्यात नवल नाही. त्याांच्या कलाकृतींमधून एक वळे व्यस्क्तत्वाच्या कळा फाकल्या नसतील, 
पण रूपकाांिा हा मनोरांजक प्रकार योवजताना आपण माध्यमावर मोठी मात केली, हा आनांद त्याांना खास 
वमळाला असेल. आवण मूळ व छाया ह्याांच्यात सांदेहोत्पादक सांमोह उत्पन्न करणारा कलावन्त ‘खलु कृती’ि 
गणला पावहजे. पण ह्या औटघटकेच्या उसनवारीतून ह्या प्रलोभनाच्या ओघातून कोठेतरी दीपकळा वाहताना 
वदसत असेल का? ‘परवनवृथवत’ हाि आनांद प्राप्त होत असेल का? –नसेलही. कारण कलाकाराच्या मनात 
सौंदयथभावनाांिे जे-जे रसोल्लास आनांद वनमाण कवरतात, त्याांतूनि कलाकृती बनते. 
 
वित्रकला आवण प्रकाशवित्रणकला ह्या एकमेकींना सन्मुख आल्या, त्याि वळेी एकीिा दुसरीच्या 
कलादृष्टीवर पवरणाम होणार, ही घटना अपवरहायथ समजली गेली. कारण वित्रकार अर्वा अन्य कलाकार 
हा अनुकृती करणाराि समजला जातो. मग ती अनुकृती मूळ वस्तूिी असो, अर्वा ती वस्तू जशी मावनली 
जाते, समजली जाते, वतिी असो, अर्वा ती वस्तू जशी असावयास पावहजे, वतिी असो. कोणताही कलाकार 
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सांपूणथतया स्वतांत्र प्रवतभेिा असतोि असे नाही, नसतोही. गे्र कवीिी ‘कन्री ििथयाडथ’मध्ये वलवहलेली 
ववलावपका ध्या, अर्वा टेवनसन कवीिी ‘इन मेमोवरयम’ घ्या, अर्वा रेव्हरांड वटळकाांिी ‘केवढे हे क्रौयथ’ ही 
कववता घ्या, ह्या सवथ ववलावपकाांिी नावाजणी खूप झाली आहे. पण त्याांच्या काव्यातून स्वयांस्फूतथ असा 
कल्पनाववलास ओळीओळीत आढळेल असे नाही. प्रसांगी एखाद्या वववशष्ट सांप्रदायािी रखवाली करण्याच्या 
नादात त्यात कृवत्रम उमाळा आलाही असेल. अण्णा वकलोस्कराांनी सौभद्र नाटकािा ‘पाया रविला’, तोि 
मुळी मयूरकवीच्या सुभद्रावववाहाच्या आख्यानावर. ‘घाली सारें मीठ तुपाांतवि’ ही साकी तर ‘घाली दुधाांत 
सैधव दुग्धीं जांबीर पायसीं कवर्का,’ ह्या आयेवरून सुिली खास! रवसकाांनी आपली ममत्वािी भावना 
कल्पनाववलासाने र्ोडी ववशाल करून काव्यािे रसग्रहण केले पावहजे. आपली सहानुभतूीिी भावना सूक्ष्म 
करून, ‘वित्ता अवत हलुवारपण आणौवनयाां’ कवीच्या अांतःकरणात प्रवशे वमळववला पावहजे. जोपयिंत ह्या 
अनुकरणािा पवरणाम कलाकाराच्या आववष्कार-स्वातांत्र्यावर होत नाही, त्यातील उत्स्फूतथपणावर गदा येत 
नाही, तोपयिंत त्याला अनुकरण म्हणता येणार नाही. आवण ह्या कारणामुळे कलाकृतीच्या श्रेष्ठत्वालाही ढळ 
लागणार नाही. अनुकरणािे तत्त्व प्लेटो व अॅवरस्टॉटल ह्या दोघाांनाही मान्य होते ना? कलेिा आववष्कार 
अनुकरणद्वारा होतो आवण अनुकरणािी प्रवृत्ती ही ज्ञानाजथनाच्या प्रवृत्तीहून अगदी वभन्न आहे; असेही त्याांनी 
साांवगतले आहे ना? तो अनुकरणािा वविार सहजी रगडला जाणारा नाही. 
 
प्रकाशवित्रकाराांनी वित्रकाराांिे दास्य का स्वीकावरले, ह्यािा अवधक बारकाईने शोध घेतल्यास आणखीही 
कारणे सापडतील. प्रकाशवित्रकाराांना आपल्या वित्रकृती अगदी लहान आवण ठराववक आकाराांति कराव्या 
लागत. वशवाय, त्या वणथहीन असत. ह्या दोन गोष्टींिे वैषम्य प्रकाशवित्रकाराांना वाटत असले पावहजे. 
 
मोठ्या आकािाच्या प्रकाशरचत्राकंरिता 
िािसी आकािाचा ‘अगडबंब’ 
 
वित्रकार पावहजे तेवढ्या मोठ्या आकाराच्या कलाकृती तयार करीत, आवण त्या रांगीत असत. म्हणनू त्या 
प्रत्यक्षाच्या अगदी जवळच्या वाटत. अयोध्यानगरी वनजथन झाल्यावर तेरे् ्ापदाांिे अवधराज्य सुरू झाले. 
राजवाड्ातील चभतींवर मोठमोठ्या आकाराांिी गजराजाांिी विते्र रेखाटलेली होती; इतस्ततः सैराट 
वफरणाऱ्या जांगलशाहीच्या बादशहाांनी ह्या वित्राांतील हत्तीवर भक्ष्य समजून हल्ला िढववला, आवण आपली 
स्वतःिी डोकी मात्र रक्तबांबाळ करून घेतली. कारण वित्रातील गजराज काांिनमृगशावकासारखी हूल कशी 
देणार! 
 
कलाकृतींच्या मोठ्या आकाराच्या बाबतीतही प्रकाशवित्रकाराांनी वित्रकाराांशी स्पधा केलीि. आठ फूट 
लाांबीिे आवण साडेिार फूट रुां दीिे एक अखांड प्रकाशवित्र घेण्याकवरता वशकागो येरे् एक राक्षसी आकारािा 
भलामोठा कॅमेरा बाांधण्यात आला. त्यािे नावि ‘अगडबांब’ असे होते.– ७०० वकलो वजनािा. २५० वकलो 
वजनाच्या सांस्कावरत कािेवरील अदृश्य प्रवतमा स्पष्ट करण्याकवरता १० गलॅन रसायनािी आवश्यकता 
असणारा, खास तयार केलेल्या लोहमागावरून ढकलण्याकवरता १५–२० माणसाांिी जरूर लागणारा हा 
‘अगडबांब’ आपल्या वजनानेि लवकर मरण पावला! 
 
व्यक्ततरचते्र गरहऱ्या वणांत असत 
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प्रकाशवित्रकाराांनी राांझ हॉल्झ (१५८०–१६६६) ह्याच्या व्यस्क्तवित्राांिे अनुकरण केले, ह्यािे कारण तो 
आपली व्यस्क्तविते्र गांगायमुनाांच्या गवहच्या वमश्रणाति, म्हणजे लक्ख शुभ्रच्छटाांमध्ये कावळम्यािे वमश्रण 
करून, रांगवीत असे. हे प्रकाशवकरणािे मूळ घटक जे रांग त्याांिा वापर तो कमी करीत असे. त्याच्या 
कलाकृतींिा समीक्षक वलवहतो, “प्रकाशवित्रणमाध्यमािा वबलोरी डोळाि ह्या डि वित्रकाराला सृष्टीने 
बहाल केला असल्यामुळे त्याच्या र्ोर व्यस्क्तवित्राांतून प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील गुण तर आढळताति, पण 
त्या व्यक्ती वजवांत होऊन कलाकृतींमधून आपल्यापढेु उभ्या राहतात.” त्यािी ‘नसथ अँड िाइल्ड’ व ‘लावफग 
कॅव्हेवलअर’ ही दोन विते्र पावहलीत, की प्रकाशवित्रकाराांनी राांझ हॉल्् ह्याच्या व्यस्क्तवित्राांिी नक्कल का 
केली, ह्यािा वनवाळा वरीलप्रमाणे तुम्हाांलाही देता येण्यासारखा आहे. राांझ हॉल्् च्या वर उल्लखे केलेल्या 
ह्या दोन वित्राांतून तुम्हाांला प्रकाशवित्रणमाध्यमािी खास ताांवत्रक करामत वदसून येईल, िेहऱ्यावरील धावते 
भाव वदसतील, बारकाव्यासह घनगदथ तपशील वदसेल व स्पष्ट रेखीवपणािा अवतरेकही वदसेल. िेहऱ्यावरील 
आनांदािे क्षवणक भाव तर त्याने वटपले आहेति, पण ते आपल्या नजरेसमोर पसरत असल्यािा भास होतो. 
मुलाच्या िेहऱ्यावरील मांद हास्यािी झुळूक क्षणाधात त्यािा िेहरा व्यापून टाकील, असाही भास होतो. 
कपड्ाांवरील भरतकामातील उठावदार कलाकुसर व झालरीिे नक्षीकाम तर प्रकाशवित्रणमाध्यमातूनि 
वटपल्यासारखे वाटते ना? 
 
दोन कलातंील रवलिण साम्य, दोनही कला 
अरवशेि मारनल्या गेल्या, रनसगभरभन्न मारनल्या गेल्या नाहीत. 
 
प्रकाशवित्रकार वित्रकलेच्या सावटात सापडले. ह्या माध्यमािे स्वातांत्र्य अदृश्य रावहले. वित्रकला आवण 
प्रकाशवित्रणकला एकि आहेत, असा समज प्रवक्रयेच्या आरांभापासून घट्ट अळून रावहला. ह्यािे आणखी एक 
कारण म्हणजे प्रकाशवित्रणप्रवक्रया आवण वित्रकला ह्याांत एक ववलक्षण साम्य होते. वित्रकाराने एकदा 
कलाकृती वनमाण केली, की ती मौल्यवान िीज तो जतन करून ठेवी. त्यािी नक्कल होणार नाही, ह्याबद्दल 
त्यािी खात्री असे. दोगेर-पद्धतीनेही कलाकृतीिी एकि प्रत वनघे. प्रत्येक प्रकाशवित्र स्वतांत्र असे. ह्यामुळेि 
कलाकाराांिी वृत्ती दोन्ही कला एकि आहेत, हे मानण्याकडे ढळली असावी. वरील वविारािी उलर्ापालर् 
व्हावयािी असेल, तर एका कलाकृतीच्या अनेक प्रती वनघाल्या पावहजेत. हाि वविार फॉक्स टालबट ह्याच्या 
मनात घुमत राहून त्याने ह्या वदशनेे सांशोधन सुरू केले असले पावहजे. मात्र दोन वभन्न कलामाध्यमाांतील 
कलाकृतींिे द्रव्य जरी समान असले, तरी त्या दोन वभन्न कलाप्रकाराांिे सावन्नध्य जोडले जाऊ नये, हे सत्य 
मावनले पावहजे. 
 
माध्यमाचे कतृभत्व जारणले नाही,– 
 
–प्रकाशवित्रकार जुन्या घाटानेि िालत रावहले. वित्रकारािे तत्त्वज्ञान नाइलाजाने आिराव ेलागत आहे, 
अशी खणती कोणा प्रकाशवित्रकाराच्या मनात कधी लागली असावी, असे वदसत नाही. प्रकाशवित्रकाराांनी 
माध्यमािा पृर्ग्भाव पत्कवरला असता, तर त्याांच्या कतृथत्वाला वाव वमळाला असता. त्याांतील खास 
कलागुणाांिी वा तांत्रवैवशष्याांिी पारख त्याांला झाली असती. जीनबांदी करून घोड्ावर स्वार झाले, तरी 
कलाकार पवहल्या जुन्या घाटानेि िालणार; मग तुमच्या प्रवतमेिी करडी नजर तुमच्यावर वकतीही असो. 
नवीन गत येणार नाही. वहल् हा मूळिा वनसगथवित्रकार. त्याने रांगववलेल्या वनसगथवित्राांतील अस्तास 
जाणाऱ्या सूयाच्या सोनेरी वकरणाांतून तुम्हाांला वित्रकार टनथर व समॅ्युएल पामर ह्याांच्या शलैीिी शलाका 
डोकावलेली वनवश्चत वदसेल. वास्तववादी वित्रणाला उठवळपणा येत आहे, असे पाहून माने, देगा, सेझान 
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इत्यादी वित्रकाराांनी वास्तववादी वित्रणाकडे झुकलेले सुकाणू अन्य वदशसे कळववले. ह्यािाही पवरणाम 
वहल,् ॲडॅम्सन ह्याांच्या कलाकृतींवर वदसतो. वहल् ने प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून घेतलेल्या व्यस्क्तवित्राांवर आवण 
वनसगथवित्राांवर एकोवणसाव्या शतकात वित्रकाराांच्या कलाकृतींमधून प्रामुख्याने वदसणारी करुणरसािी छटा 
तुम्हाांला हमखास पडलेली वदसेल. मात्र अशी छटा असणे ही एक ववहवाट पडली होती आवण हा खास 
शलैीिा भाग मावनला जात असे. ह्या दृष्टीने ज्याने उभ्या आयुष्यभर प्रकाशवित्राांतून कृवत्रमािा बवडवार केला, 
त्या रॉवबन्सनने आपल्या आयुष्याच्या अखेरीस जे वविार व्यक्त केले आहेत, ते खवित वितनीय आहेत : 
“एका माध्यमातील कलाकृती दुसऱ्या माध्यमातील कलाकृतीप्रमाणे वदसता कामा नये. आववष्कारशलैीिी 
िाल त्या माध्यमाच्या प्रवक्रयेला झेपेल, अशीि ठेववली पावहजे. शलैी घरेलू असावी, बाजारी नसावी.” ही 
गोष्ट त्याला कळून िुकली. रॉवबन्सनने हाय खाल्ली, पण सारी ह्यात कृवत्रम पद्धतीने प्रकाशवित्रण करण्यात 
विेल्यानांतर हा सुवविार त्याच्या मनात डोकावला! 
 
सवभ देश अनुकिणाचा कब्जा बळकावून बसले. 
अनुकिणाचे कौटाळ जगभि पसिले. 
 
अशा प्रकारे वित्रकाराांिे अनुकरण असलेल्या कलाकृतींिा प्रादुभाव होण्यास इांग्लां डच्या पांिक्रोशीति अवधक 
अनुकूल भमूी वमळाली. म्युवनक येर्ील एका कलासमीक्षकाने म्हटले आहे की, “इांग्लां डमध्ये 
प्रकाशवित्रकाराांिी वित्रकलेशी स्पधा करण्यािी िढाओढ भारी. प्रकाशवित्रणकलेिे ऊर्मजत साधण्याच्या 
प्रयत्नात प्रकाशवित्रकार आपल्या कलामाध्यमािी बांधने तोडून अनुकरणाच्या वववित्र मोहात पडले. लां पट 
बनले, लाषुक बनले.” प्रकाशवित्रण जर प्रवक्रयेच्या कोशाति सांतुष्ट रावहले असते, तर कलाकृतींिे स्वरूप 
अवधक सोज्ज्वळ रावहले असते. पण भवूमवतश्रणेीने वाढत िाललेले अनुकरण कलेच्या प्रौढीला घातकि 
ठरले. 
 
‘सोवसएते राांसेज द फोतोग्राफी’ ह्या पॅवरसमधील सांस्रे्ने प्रकाशवित्रणातील कृवत्रमतेववरुद्ध असा काही 
आवाज उठववला की, त्यामुळे ही अनुकरणाच्या प्लेगिी लागण रान्स देशात फैलावली नाही. रें ि वित्रकार 
दोरे गुस्ताव ल गे्र आवण शालथ  नेग्र ह्या वनसगथवडे्ा रें ि वित्रकाराांनी वनसगाच्या माांडीवर उसे ठेवनू 
प्रकाशवित्रकाराांच्या शलैीिी पासोडी पाांघरलेल्या, पण कृवत्रमापासून वनपटून वनलेप असलेल्या दजेदार 
कलाकृती वनमाण केल्या. 
 
रनष्ठावंत प्रकाशरचत्रकाि 
 
रास्न्सस वरर्, फास्न्सस बेडफोडथ, रोजर फें टन, पी. एच्. देलमोत, ववल्यम ग्रँडी, जेम्स् रॉबटथसन, ववल्यम 
इांग्लां ड, जेम्स् व्हॅलेंटाइन, जी. डब्ल्यू. ववल्सन व हेन्री व्हाइट हे इांग्लां डमधील; समॅ्युअल बूनथ हा 
चहदुस्र्ानातील; ई. मायविज हा अमेवरकेतील; मकॅ्फसथन आवण अॅण्डरसन रोममधील; अडॉल्फ िोन, ववसाँ 
बांधू, शालथ  नेग्र, गुस्ताव ल गे्र, िाल्सथ मास्व्हथल व िाल्सथ स्क्लफोडथ हे स्पेनमधील;– हे सवथ वनसगथवित्रकार 
होते. त्याांनी पवरस्स्र्तीशी कसून झुांज देऊन वित्रकार असूनही प्रकाशवित्रणकलेवरील आपली कडवी वनष्ठा 
कलाकृतींमधून व्यक्त केली. अशी बोटाांवर मोजण्याइतकीि नाव े घेता येतील की, ज्याांनी 
प्रकाशवित्रणमाध्यमाशी इमानदारी रावखली. प्रकाशवित्रणकलेवर आक्रीत केली नाही. 
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तसेि देगा, कोरो, वपसारो, व रेन्वा ह्या वित्रकाराांनी प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील प्राणभतू अशा गुणाांववषयी 
आस्र्ा दशथववली. पण त्यामुळे आपल्या वित्राांिा ढांग पालटणार नाही, शलैीिा डौल ववसकटणार नाही, 
ह्याववषयी पूणथ दक्षता पाळली. आपल्या आववष्कारशलैीत स्वःतच्याि माध्यमािी तोलदारी ठेवण्यािी 
पराकाष्ठा केली. पण प्रकाशवित्रणकलेच्या अनुकरणामुळे वित्रकलेिी हानी होऊ वदली नाही. प्रर्म वित्रकार 
देगा आपल्या कलाकृतींिी काटछाट करून प्रकाशवित्रकाराांच्या धतीवर आपल्या कलाकृतींिी रिना 
सुधारीत असे. पण योगायोग असा की, पुढे एडवडथ स्टाइशने आपल्या प्रकाशवित्राांिे कातरे कापून आपल्या 
कलाकृतींिी रिना देगाच्या शलैीत करू लागला. अशा रीतीने वित्रकाराांच्या धतीवर आधारलेली प्रकाशविते्र 
वित्रकाराांच्या कलाकृतींना आव्हान देऊ लागली. 
 
प्रथम स्पधा – 
 
वित्रकाराांच्या श्रेष्ठ कलाकृतींच्या प्रकाशवित्रणमाध्यमातून कला करण्यात लेक प्राइसने प्रावीण्य सांपादन 
केले होते आवण ह्या कामाला तर तांत्रज्ञानािी जाण उत्तम असावी लागते. ह्या सवथ नकला तो अम्लरेखनाच्या 
स्वरूपात देत असे, आवण त्याांकवरता तो भरपूर द्रव्यािी मागणी करी. फें टनने वित्रकार जॉजथ लान्स ह्या 
वित्रकारािे वळण वगरववल्यािा बोभाटा असला, तरी फें टनच्या प्रकाशवित्राांिेि वित्रकार जॉजथ लान्स ह्याने 
अनुकरण केल्यािे त्याच्या कलाकृती स्पष्ट साांगतात. 
 
– आरण नंति सहकायभदेखील 
 
प्रकाशवित्रकार आवण वित्रकार ह्याांनी सुरुवातीस आपसाांत स्पधा केली, अशी उदाहरणे दाखववता येतात. 
तसेि, एकमेकाांशी सहकायथ केले, अशीही उदाहरणे दाखववता येतील. काही वनसगथवित्राांतून दोघाांिे गोत्र 
आवण छत्तीस गुण जमल्यासारखे वदसतात. ह्यात प्रकाशवित्रािी उसनवारी वनवश्चत आहे. वजनीव्हा येर्ील 
सरोवरावरील वशलॉन राजवाड्ािे एक प्रकाशवित्र अॅडॉल्फ िोन ह्याने १८६७-मध्ये घेतले. दुसरे वनसगथवित्र 
सहा-सात वषांनांतर रें ि वित्रकार कूबेत ह्याने कावढले आहे. वनसगथवित्रण कवरताना दोघेही कलाकार 
वास्तवतेकडे कललेले स्पष्ट वदसतात. दोघाांिे स्फुरण एकि आहे; आवण दोघाांनी एकाि जागेवरून वित्रण 
केल्यासारखे वदसते. सरोवराच्या काठावरील झाडे आवण इतर तपशील, छायाप्रकाशाच्या छटाांिा वणथ ह्याांत 
आश्चयथकारक साम्य आहे. दोघाांच्याही मनात वनसगाच्या वास्तव आववष्कारािी कल्पना रुजत िाललेली 
वदसते. ज्या वळेी त्याांच्या स्फूतीिे वनधान एकि होते, त्या वळेी ते दोघे एकमेकाांच्या सख्यात आलेले 
वदसतात. वास्तवतेिी जाण दोघाांच्याही कलाकृतींत धगधगत आहे. 
 
जाणता-अजाणता वित्रकलेिा पवरणाम स्टीगवलट्् आवण स्टाइशने ह्या दोन्ही प्रकाशवित्रकाराांवर झाला. 
पण त्याांच्या कलाकृतींना वित्रकाराांच्या शलैीिे वळण लागले नाही. नक्कल करण्यािे तांत्र दोघाांनीही 
बेमुवथतपणे फेकून वदले. म्हणनूि त्याांच्या कलाकृतींिी रूपहानी न होता कलाकृतींवर व्यस्क्तगत रांग िढला. 
वसवसरोने म्हटले आहे की, कलावनर्ममतीिी भकू भागववण्याकवरता दुसऱ्या कलाकृतीिी नक्कल करणारा 
कलाकार कधीि उच्च पदवीला िढत नाही. सेवसल बीट्न ह्यािी व्यस्क्तविते्र पहा. वित्रकार वसल्व्ही ह्याने 
आवण नांतर अवॅलस हु्यजेस वहने व्यस्क्तवित्राांकवरता बागेिी पा्थभमूी वापरण्यािी पद्धती रूढ केली होती. ही 
पारांपवरक छाप तुम्हाांला सेवसल बीट्न च्या काही व्यस्क्तवित्राांतून अांशतः आढळेल; पण त्याच्या व्यस्क्तगत 
शलैीत ती छाप बेमालूमपणे वमसळून गेली आहे. 
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प्रकाशवित्रणमाध्यमाच्या वस्तुवनष्ठतेला कां टाळलेले वित्रकार नव्या काल्पवनक ववषयाांच्या शोधात रावहले. 
त्याांना अनांतािे घर वर्टे वाटले. आवण त्यातून नवी शलैी वनमाण झाली. प्रकाशवित्रणातील गवतमान वस्तूांच्या 
वित्रणातील अस्पष्टपणािा पवरणाम दृक्प्रत्ययवादी वित्रकाराांच्या शलैीवर झाला. ह्या नव्या दृक्प्रत्ययातून 
वित्रकाराांच्या रिनाशलैीला नव ेवळण वमळाले. ह्या नवाईच्या प्रकाशवित्रणातून दृक्प्रत्ययवादी वित्रकार 
अनेक गोष्टी वशकले. वगेवगेळ्या पातळ्याांवर अलग होऊन पसरलेले जीवन कलाकृतींमधून विवत्रत 
करण्यािी कल्पना त्याांनी प्रकाशवित्रणातून उिलली आहे. वित्ररिना, प्रकाशयोजना आवण 
छायाप्रकाशातील ववववध छटाांच्या वणांिे मूल्यमापन करण्यािी कला एकोवणसाव्या शतकातील 
प्रकाशवित्रकार वित्रकाराांपासूनि वशकले ना? होय. वित्रकाराांच्याजवळि ही ववद्या वशकले. 
 
माझे रहतगुज 
 
ही गोष्ट खरी आहे, पण ह्यात नवलाव नाही. इतर कलाके्षत्राांतही हेि येते. प्रािीन काव्यात तुम्हाांला सांस्कृत 
काव्यािा उतारा वमळेल, आवण अवािीन काव्य हे आांग्ल सांस्कृतीवर पोसलेले वदसेल. अनुकरणाच्या 
प्रलोभनातून वकती कलाकार सुटले असतील? असामान्य प्रवतभेच्या अनेक कलाकाराांनादेखील हे 
अनुकरणािे जोखड उखडून टावकता आले नाही. तरी र्ोड्ाांनी ते अक्कलहुशारीने पोटी पिववले आहे. 
केशवसुताांच्या काव्यािा आरांभही भाषाांतराच्या पाांगुळगाड्ानेि झाला आहे ना? हवरभाऊ 
आपयाांच्यासारखा प्रवतभावांत लेखक आपल्या कादांबरीत रेनॉल्ड्ज् िे अनुकरण कवरतो, ही गोष्ट चितनीय 
नाही का? देवलाांिी नाटके भाषाांतराच्या आवण परांपरेच्या छायेतून कुठे फारशी पुढे सरकली? आवण म्हणूनि 
म्हणतात की, ‘अनुकरणवप्रयता ही एक स्वाभाववक प्रकृती आहे’. आवण हेही खरे आहे की, ‘अस्सलास नक्कल 
हमखास!’ पण मला हेि म्हणावयािे आहे की, ही सारी उलट-सुलट ववधाने आपण शब्दशः घेतली पावहजेत 
का? सवथ ववधानाांिे िांदन केले तरी काय? हे सारे दोष अवनष्ट असले, तरी अपवरहायथ आहेत का? काही दोष 
प्रसांगाने गुण ठरतात ना? काही दोष तर वक्तृभेदाने गुण ठरतात. कलाकृतीत आपण काही दोषाांना जागा 
द्यावी. कारण काही दोष रसदृष्या यर्ार्थ ठरतात, असा अनुभव येतो. कलेच्या सांदभात अनुकरणािी वृत्ती 
त्याज्य समजली जाते, आवण शलैीच्या बाह्य अनुकरणात वजव्हाळा नसतो. हे एकदम मान्य करून इतर 
कलाांच्या तांत्रशलैीमधील काही गुण प्रकाशवित्रणशलैीच्या अांगी लागून ती बाळसेदार आवण ितुरस्र होण्यािी 
शक्यता असेल, तर ते तांत्र राबवनू त्यािा उपयोग प्रकाशवित्रणातील आववष्काराकवरता मुक्त हस्ताने का 
करू नये? अवश्य केला पावहजे. 
 
आगळे तंत्र रनमाण होते, 
आरण आरवष्कािशैलीच्या नव्या पाउलखुणा उमटतात,– 
 
– ह्याला अनेक कारणे आहेत. त्याांिी सोदाहरण मीमाांसा करण्यािा इरादा आहे. तरी एक गोष्ट ध्यानी 
धरावयास हवी की, अशा तांत्रातील सौंदयथवनष्पत्ती ववस्मय देणाऱ्या अकस्ल्पततेत व आल्हाद देणाऱ्या 
उत्कटपणाति ववसावलेली असते. कलाकाराला स्फूतीच्या पराण्या आतून वकतीही टोिल्या, तरी असे तांत्र 
हाती येत नाही, असा वकुत येण्यािी वाढुळ वाट पहावी लागते. कलाकाराने आपल्या वाटेवर वबवगवबगी 
िालत रहाव,े हे खरे. 
 
१– अनवधानामुळे सौिशततीचा प्रकाश-प्ररतमेला अवळेी स्पशभ – सांस्कावरत कािेवरील प्रकाश-प्रवतमेिे 
पूणथ ववकसन होण्यापूवीि अनवधानामुळे सूयथवकरणाांिा प्रवतमेला काही मयावदत काल स्पशथ झाला, आवण 



 

 

अनुक्रम 

सौरशक्तीच्या ह्या नाजूक स्पशाने घडून आलेल्या पवरणामात मनॅ रे ह्या प्रकाशवित्रकाराला १९२८-मध्ये 
नववनर्ममतीिा आढळ सापडला. कलाकाराांच्या पोतडीत एक नव्या नवलाईिे तांत्र दाखल झाले,– अगदी 
अकस्ल्पतपणे. 
 
२– रदवसिात्रीच्या हवामानातील फिकामुळे कलामाध्यमात वापिलेल्या धातूवि परिणाम – 
सफरिांदासारख्या, पण काटेरी फळािे वित्रण रात्रीच्या वळेी केवळ परावर्मतत प्रकाशात कवरताना एडवडथ 
स्टाइशने ह्याला एक ववलक्षण अनुभव आला. प्रकाशसांपकथ काळ एक रात्र आवण दोन वदवस इतक्या दीघथ 
मुदतीिा असल्यामुळे रात्रीच्या र्ांड हवतेील फरकामुळे त्यावरील आच्छादनासह कॅमेरा आकुां िन पावे, आवण 
वदवसाच्या हवते प्रसरण पाव.े त्यामुळे प्रवतमेच्या कें द्रचबदूत अवतसूक्ष्म प्रमाणात फरक पडून, अनेक स्पष्ट 
प्रवतमा एकमेकींत वमसळून, त्या वमश्रणातून एक अभतूपूवथ अशी प्रवतमा वनमाण झाली. एक नवी वस्तू त्याला 
नवीन आकारमानात वदसली. आवण एका नवीनि तांत्रािा शोध लागला. ह्याववषयी झालेला अत्यानांद त्याने 
आत्मिवरत्रात नमूद केला आहे. प्रवसद्ध प्रकाशवित्रकार ई. ओ. होप हा तर आववष्करण िालू असतानाि 
वबलोरी डोळ्यािा पवरघ लहानमोठा करी. त्यािाही अनुभव असाि की, प्रकाशप्रवतमेत त्यामुळे एक प्रकारिी 
सखोलता येते. वस्तूिी घनता, लाांबी, रुां दी जाणवते. तांत्राच्या नवखेपणातून, अस्पष्टपणातून अांतरािे भान 
वाढते. 
 
– ३ बेसावधपणे झालेल्या तारंत्रक गफलतीमधून कलाकृतीत नव्या तंत्राची तुतािी रननादते.– ताांवत्रक 
िुकाांतून सजथकता वनमाण होते ती अनाहूतपणे हे खरे आहे, त्याला गवणतािा आश्रय नसतो, हेही खरे आहे. 
पण अशा व्यस्क्तगत अनुभवाांना एक प्रकारिी धार असते आवण ताांवत्रक िकुीतून वनमाण झालेले तांत्र पनु्हा 
वापरण्यापूवीि बोर्ट झालेले असते. तांत्र पुन्हा वापरले, तर त्यातील स्वयांभपूणािी गोडी नष्ट झालेली 
असते. अशा सजथकतेमधील यशाला आश्रय असतो, तो आकस्स्मकपणे ओढवलेल्या ताांवत्रक अपयशािाि 
असतो. राधाकृष्ण ह्या ‘सिेतीकरण’- पद्धतीने विवत्रत केलेल्या वित्रपटातील कावलयमदथनािे दृश्य 
पावहलेत, तर कावलया आपला फणा उभारून ववदु्यल्लतेच्या वगेाने करून श्रीकृष्णाला वारांवार दांश करण्याच्या 
प्रयत्नात असलेला वदसेल. नागफणीिा डौल त्याच्या फणकाऱ्यातून अवधक डौलदार वदसत आहे. त्याच्या 
फटकाऱ्याच्या जोरकस झटक्यातील आवगे आवण आवशे डोळे नागवतील असाि वित्तर्रारक आहे. 
कावलयाच्या डोळ्याांतील अांगार आवण काठावर उभ्या असलेल्या भयभीत गोपगोपींिे भाांबावलेले डोळे, व 
त्याांत उतरलेली अशोकािी लाली– अगदी लहानशा हालिाली, पण अल्पकाळात मोठा पवरणाम करून 
जातात. पण हे सारे घडले आहे ते ताांवत्रक िुकीमुळे, पूवथवनयोजनािे हे फळ नव्हे. हे मीि साांवगतले पावहजे. 
कारण दृश्यात वीज तयार झाली, ती माझ्या हातून घडलेल्या ताांवत्रक प्रमादामुळे. 
 
४ – रनदाघतप्त वाताविणातील चढ-उतािामुळे दुष्प्राप्य तंत्रावली मुठीत येते– कडक उष्णतामान 
असताना प्रकाशप्रवतमेवर ववकासनप्रवक्रया केली की, कािेवरील सांस्कावरत पायस, त्यावर उष्णतेिा 
पवरणाम झाल्यामुळे प्रर्म नरम होते व त्यावर कधी कमीजास्त जाडीिी तर कधी ववरळ अशी सुबक-सलग 
वीण वनमाण होते. कधी झालरीसारखा नाजूक नमुना वनमाण होतो व मग त्यािा उपयोग कलाकार 
नववनर्ममतीकवरता कवरतो. पृष्ठभागाला एक प्रकारिा दाणेदार पणा प्राप्त झाला की दुसऱ्या व्यस्त 
प्रवतमेबरोबर ती वापरून त्यातूनही कलाकार नवी नवलाई वनमाण करतो. नव ेतांत्र वनमाण होते ते असे! 
 
५ – स्वभाववैरचत्र्यामुळे जुनया तंत्राशी असलेली कलाकािाची रनरूढी रनहाटली जाऊन नव्या तंत्राचे वैभव 
उतास येते.– स्वभाववैवित्र्यामुळेही शलैीला वगेळे वळण लागते. कॅमेरॉन च्या हेकट व तऱ्हेवाईक 
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स्वभावामुळेि ती जुन्या पारांपवरक रूढींना विकटून रावहली नाही, हे वतच्या कलाकृतींमधील 
आववष्कारशलैीतून स्पष्ट वदसते. वतिी आववष्कारशलैी स्वतांत्र आहे. खास कॅमेरॉन िीि आहे. 
 
६ – सभोवतालच्या परिक्स्थतीनुरूप कलाकािाचा दृरिकोण बदलतो व त्यासिशी त्याच्या कलाकृती नव्या 
तंत्रसौंदयाने लारंछत होतात – सभोवतालच्या पवरस्स्र्तीमुळेही आववष्कारतांत्राला वगेळे वळण लागते; 
आपोआप मुरड पडते. एडवडथ स्टाइशने ने घेतलेल्या जे. पी. मॉगथन ह्याच्या व्यस्क्तवित्रािा मोहरा वित्रकार 
वटवशयनच्या वित्रशलैीशी जुळणारा आहे. तर ‘गम वप्रन्ट्स्’ चकवा ‘प्लॅवटनम वप्रन्ट्स्’ ह्यावर रबराने अर्वा 
पुनःसांस्करणाने स्टाइशने ने केलेली कलाकुसर तुम्हाांला वित्रकार स्व्हसलर ह्या वित्रकारािी आठवण करून 
देईल. 
 
पवहल्या महायुद्धात अस्मानातून प्रकाशवित्रण केल्यानांतर स्टाइशने ने ह्या प्रकाशवित्रकाराच्या 
आलेखनशलैीत आमूलाग्र बदल केले. त्याच्या वित्रणशलैीिा आटोप वाढला, तीत ववववधता आली, वैवित्र्य 
आले. ह्यात आश्चयथ कसले? त्याच्या कलादृष्टीला कलाटणी वमळाली असली तरीही त्यात आश्चयथ 
करण्यासारखे काय आहे? 
 
थोडे रवियातंि– भवभतूीसारख्या कवीला त्यािी प्रवतभा त्याला कल्पनेच्या पांखावर बसवनू कावलदासाच्या 
मेघदूताहून अांतवरक्षात अवधक उांि घेऊन जाते व हा असामान्य प्रजे्ञिा कवी ववहांगाच्या दृवष्टकोणातून वदसणारे 
दृश्य वित्रार्मपत कवरतो. त्याने केलेल्या ह्या सौंदयथस्र्ळािे वणथन कल्पनेच्या भरारीतून केलेले असले, तरी ते 
वकती भावरम्य आहे, वकती भव्य आवण ववशाल आहे; वकती वास्तव आवण वकती वास्तव सत्य साांगणारे आहे 
पहा. आपल्या ‘मालतीमाधव’ नाटकाच्या ९-व्या अांकात आकाशमागाने िाललेल्या सौदावमनीला 
पद्जमपुराजवळील वनश्री कशी वदसली असेल? वतच्या मनािे प्रवतचबब पुढील वणथनात उमटले आहे, आवण 
ते वणथनही चसधू आवण पारा ह्या दोन नद्याांच्या ववस्तृत पात्राांतील प्रासावदक पाण्यात पडलेल्या स्वच्छ 
प्रवतचबबािे आहे. शहरातील राजवाड्ाांिे गगनिुांबी वमनार आवण पवथताांिी वित्रवववित्र शृांगे जणू काय 
आकाशािा घुमट तोडून-फाडून वर आल्यासारखी भासत होती. हे वणथन वािून तुम्हाांलाही वाटेल, की ह्या 
कवीच्या कल्पनासाम्राज्यावर प्रवतभेिा सूयथ केव्हाही मावळला नसेल! कल्पनेला नवी पालवी! म्हणूनि 
म्हणतात की, कवी ‘रांगवीतो रम्य विते्र, त्यापरी सृष्टी कुठे?’ 
 
युद्धाच्या कामवगरीवरून परत आल्यावर स्टाइशने ने आपली रांगीत विते्र आवण प्लॅवटनम कागदावरील 
प्रकाशविते्र ह्याांिा आगीच्या डोंबात होम केला; आवण ववशुद्ध वास्तववादी शलैीिा कायमिा आश्रय घेतला. 
प्रवासी प्रकाशवित्रकार म्हणनू वित्रणाला प्रारांभ करणारा एडवडथ वसे्ट्न आवण वित्रकार डोगो वरव्हेरा ह्याांिी 
गाठ पडली, आवण वसे्ट्न िी आलेखनशलैी आवण कलाववषयक दृष्टी पार बदलून गेली. 
 
७ – प्राजतताप्रमाणे नाजूक वणभच्छटा वा धूरलकामय वाताविणातील दवाची वारुणी कलाकृतीत रनमाण 
किण्याच्या खटपटीत भ्रमाचा कोहळा फुटला नाही, ति नव्या तंत्राचे भौक्ततक कलाकािाच्या हाती आले.– 
प्रकाशवित्रणातील क्रमाने कमी होत जाणाऱ्या अस्पष्टपणािे तांत्र हे इांग्लां डमधील धुक्यािे धूसर वातावरण 
कलाकृतीत उतरववण्याच्या प्रयत्नातूनि वनष्पन्न झाले आहे ना? ह्याि अस्पष्टपणाच्या अवतरेकी तांत्रातून 
प्रकाशवित्रकाराांनी एक खास फायदा उठववला व वस्त्रािे आच्छादन दूर केलेल्या वस्त्रयाांिे वित्रण करण्यात 
वित्रकाराांिी काहीशी बरोबरी केली. ज्यािे व्यस्क्तवित्र घेतले जाई, त्या व्यक्तीिी ओळख ह्या अस्पष्टपणाच्या 
तांत्रामुळे कलाकृतीमधून पार बुजली जाई. ह्यािा फायदा असा झाला की, वस्त्रया आपली वववस्त्र स्स्र्तीमधील 
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विते्र काढून घेण्यास राजीखुशी असत. स्वचे्छेने आपली वसे्त्र फेकून देत. कारण त्या स्त्रीिी ओळख पटेल, 
अशी कोणतीही खूण, अगदी पुसटदेखील त्या कलाकृतीत वशल्लक राहत नसे. ते वित्रण कोण्या स्त्रीिे आहे 
हे ओळखणे मुष्कील नव्हे, तर अशक्य असे! 
 
८ – स्फूतीच्या कसधुगंगा आटत असतील का, प्ररतभेची िया कलाकािाच्या वयाबिोबि िगडली जात असेल 
का?– कलाकार स्वतःच्या आववष्कारशलैीलादेखील फार काळ झळांबनू-विकटून राहू शकत नाही. 
वयाबरोबर आपला कलाववषयक दृवष्टकोण बदलतो. लहान वयात जी वस्तू जशी वदसली, त्या वस्तूमधील 
जी पाकळी त्या वळेी मनोहर वाटली, ती तशी आज वाटत नाही. आपल्याला नव ेअनुभव येत असतात. 
कदावित कलाकाराला स्वतःच्याि कलाकृतीत तोि-तोपणाही जाणव ू लागत असेल. ह्या नादलुब्ध 
मयूरािेि उदाहरण ध्या ना. बारा मवहने अठरा काळ तोि-तो पदन्यास करणारा व स्वतःच्या नृत्यातील 
नाजूकपणाला कटाळलेला हा मयूर, मेघाांिा प्रिांड गडगडाट ऐकला, की कावराबावरा होतो, बेिैन होतो. 
आकाश-पाताळ ढवळून टाकणारी, काळ्या-सावळ्या जीवनािी ती आतथ गजथना कानाांवर आदळली, की त्या 
सजीव, उदात्त आवण गांभीर अशा समृद्ध जीवनातील खळखळाटाने तो आकृष्ट होतो. तो अवकाशात झेपावतो. 
त्याच्या नृत्यात झुांजाटािे अवसान येते आवण त्या काळापुरती तरी त्यािी डौलदार नृत्यशलैी आमूलाग्र 
बदलते. मायकेलेन्जेलो तर म्हणतो की, “कलाकार आपली स्वतांत्र अशी खास आववष्कारशलैी वनमाण 
कवरतो, आवण स्वतःि ती जीणथ कवरतो, वदक करून टावकतो.” ह्यािा अर्थ इतकाि की, काही अांशी तरी 
कलाकारािी शलैी वापरून ववटून जाते, आवण प्रवतभेिी रया वयाबरोबर वटकून राहत नाही. आयुष्यचसधू 
आटत आला की प्रवतभा नीरस बनते. १९३८-मध्ये एडवडथ स्टाइशने ह्याने न्यूयॉकथ मधील आपले 
प्रकाशवित्रणकलामांवदर बांद करण्यािा वनणथय केला. कलाकृतीत तोि-तोपणा येऊ लागला, नवीन प्रयोग 
करण्यास वाव रावहला नाही म्हणून,–का कल्पनेिा तलाव वर्जून गेला म्हणनू? दोन्ही गोष्टी एकाि वळेी 
घडण्यािी शक्यताही नाकारता येणार नाही. 
 
९ – एका प्ररक्रयेच्या अगंीचे कुडते आपल्या जुनया वैभवाचा धागा न दुखावता अनय प्ररक्रयेतून रवणले जाते, 
पण सौंदयाचा नवा पीळ व लै नयािा ढंग घेऊन, कलाकािाच्या अगदी नकळत– दुसऱ्या प्रवतवष्ठत वाहणीिा 
वा सांप्रदायािा वकत्ता वगरवीत असतानासुद्धा तुमिी प्रवतभा, तुमच्या नकळत तुमच्या आववष्कारशलैीला 
अगदी वगेळे वळण देईल. वित्रकार आवण प्रकाशवित्रकार एडवडथ स्टाइशने ह्याने स्वतःिे एक व्यस्क्तवित्र 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेने घेतले आहे. ह्या व्यस्क्तवित्रात शलैीिी झाक लेनबाख ह्या वित्रकारािी असली, तरी 
त्यात सौंदयािी झलक आहे, ती खास व्यस्क्तगत एडवडथ स्टाइशने ह्यािीि आहे. आवण ती झाक 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतूनि व्यक्त होणारी आहे. 
 
साांप्रदावयकािी कृती स्वतांत्र होणे फार दुघथट वदसते. पण उत्कृष्ट अनुकरणामधूनही स्वतांत्र वनर्ममतीला 
प्रोत्साहन वमळून प्रकाशवित्रणात कलात्मक प्रकषथ उतरू शकतो. जेरे् आपले माध्यम र्बकल्यासारखे वाटते, 
तेरे् आपल्या माध्यमािी लक्ष्मणरेषा न ओलाांडता, दुसऱ्या कलामाध्यमािी वमलाफी घेण्यात वावगे काय 
आहे? मात्र ह्यातून एक वनष्कषथ कावढता येईल. ज्या वळेी दुसऱ्या कलाकृतीमधील केवळ ताांवत्रक शलैीिा 
वकत्ता वगरववला जातो, त्या वळेी कला तर अर्थशून्य बनतेि, पण एखादी कल्पना अर्वा भावना एका 
माध्यमातून आववष्कृत करण्यास योग्य असताना ती कल्पना अर्वा भावना सक्तीने अन्य माध्यमातून 
उतरववण्यािा जाणनूबुजून प्रयत्न केला, तर मात्र कलेला सवांत अवधक धोका वनमाण होतो. म्हणून आपल्या 
कलामाध्यमािे स्वयांभ ूसामथ्यथ जोखूनि कलाकाराने आपले कलामाध्यम राबववले पावहजे. 
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१० – तारंत्रक अडचणींचे काटेि मागातून दूि करिताना वा व्यावहारिक गिज भागरवताना नव्या कल्पाचंी 
बिसात होते, नवे तंत्र नवे लेणे घेऊन उद भवते.– ताांवत्रक अडिणींतून आवण व्यावहावरक गरजेतूनही नव्या 
कल्पनाांिी उभवणी होते. दोगेर-प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील वकत्येक अवगुण दुलथक्ष करण्यासारखे नव्हते, पण 
कलाकारािे मन नुसतेि िुळबुळत रावहले नाही. ‘मॉकहोवने टनेल स्टूवडओ’िा र्ाटमाट त्यातूनि अनायासे 
उभा रावहला. व्यस्क्तवित्रणाकवरता अवश्य असणारी उन्हािी रखरख, प्रकाशािी ओजस्स्वता आवण 
त्याबरोबर कॅमेऱ्यावर आवण सांस्कावरत केलेल्या कािेवर अवश्य असणारी सावली ह्या दोन गोष्टी ज्यात 
साधल्या होत्या, अशी स्टूवडओिी कल्पना मॉकहोवने ह्याने र्ाटली. ह्या ‘टनेल स्टूवडओ’च्या रिनेत कॅमेरा 
छायेत राही. व्यक्तीच्या नजरेसमोर काजळलेला अांधार आल्यामुळे त्याच्या डोळ्याांवर ताण न येता त्याला 
आराम वमळे. पण नजरेसमोर अशी छाया पसरल्यामुळे मनाला ववषण्णता येई. ह्यातूनि पढेु ‘स्टूवडओ’च्या 
कल्पनेत िढउतार झाले. एच्. पी. रॉवबन्सन ह्याने ‘द स्टूवडओ अँड व्हॉट टु डू इन इट’ ह्या पुस्स्तकेत 
प्रकाशवित्रणगहृाच्या अनेक रिना माांवडल्या आहेत. झोपडीवजा वदसणारे वित्रणगहृ आवण अल्लावदनच्या 
राजवाड्ासारखे भव्य वित्रणगृहही त्यात वर्मणले आहे. रॉवबनसन म्हणतो की, ‘सौम्य प्रकाशािा वापर करून 
क्रवमत प्रकाशच्छटाांच्या वनर्ममतीने व्यक्तीच्या िेहऱ्याला मोहक उठाव देता येतो.’ 
 

 
टनेल-पद्धतीच्या वचत्रणगृहाची लोकवप्रयता अल्पकाळ वटकली, पण कसबी रायलेन्डरने त्याच्या रचनेत 
थोडा फरक करून कावयमय वयत्क्तवचते्र घेतली. कलेवरील वनताांत आत्मववश्वासाने त्याला  अशा 
अडीअडचणीतून तारून नेले. 

 
 
ह्याववषयीिा आणखी एक दाखला देतो. १८४६-मधील गोष्ट. वबलोरी डोळ्यािी दृष्टी अद्यावप नीट सुधारली 
नव्हती. एका दृवष्टके्षपात न मावणारा, मानवी डोळ्याांच्या कवळ्यात न येणारा, वतुथळाकार ववस्तावरत देखावा 
घेताना यर्ादशथनशास्त्राच्या दृष्टीने त्यात ववकृती वनमाण होऊन डाव्या-उजव्या वित्रमयादेला टेकलेला 
वित्रववषय अस्पष्ट येई, व वित्रमयादेजवळील उभ्या समाांतर रेषा अधथवतुथळाकार वदसत. ह्यातून मागथ 
काढण्याकवरता प्रकाशसांवदेी केलेला िाांदीिा पत्रा, त्याला बाक देऊन तशाि अधथवतुथळाकार स्स्र्तीत 
कॅमेऱ्यात बसवनू, अवतरुां द ववस्तावरत असा एक सलग देखावा विवत्रत करून वरील दोष वित्रणातून बाद 
केले जात. अडिणीतून अवभनव तांत्र वनमाण होते, ते असे. 
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एकाि सांस्कारक्षम प्रकाशीय कािेवर बहुववध प्रकाशसांपकथ  साधून घेतलेल्या दोन-तीन दृश्याांतून एकि 
कलाकृती वनमाण करण्यािे अत्याधुवनक तांत्र रायलें डरच्या ‘हाडथ टाइम्स’ ह्या प्रकाशवित्रणात आढळेल. मात्र 
हा पवरणाम घडवनू आणण्यािे कायथ त्याने दोन वगेळ्या व्यस्त प्रवतमा वापरून केले आहे. पवरणाम साधला 
तो एकि, पण तांत्र वगेळे. 
 
‘अनुभवे तंत्र येते अगंा’ 
सुईमागून दोिा : भावनेमागून तंत्र 
 
वित्तात भावनाांिी खळबळ झाली, की कलाकृतीमधून व्यस्क्तत्वािी जान्हवी प्रच्छन्नपणे वाहू लागते, आवण 
व्यस्क्तत्वािी दीप्ती पे्रक्षकािे अांतःकरण प्रभाववत करते. लहानपणी पावहलेला एक प्रसांग साांगतो : 
शके्स् वपयरच्या ‘मििंट ऑफ व्हेवनस’ ह्या नाटकात शायलॉक आपल्या सुरीला धार लावतो आवण सुरीिे पाते 
धारदार झाले का, हे बरोबर अजमाववण्याकरता आपल्या दाढीिा केस उपटून तो पाणी पाजून आणलेल्या 
पात्याच्या प्रखर धारेवर सोडतो. वतखट धारेवर अांतरावरून पडणारा केस कापला गेला, की त्याच्या 
िेहऱ्यावरील हास्य सभोवतालच्या वातावरणात पसरे. शायलॉकच्या व्यस्क्तत्वािे अांतबाह्य दशथन घडववणारे 
हे दृश्य अवतशय प्रभावी आहे, आवण हे कौशल्य नटािे आहे. इतक्या लाांबिी गोष्ट कशाला, भावना लहरल्या 
की तीतूनि तांत्र वनमाण होते, ही केवळ वािाळी नव्हे. भावना उत्कट झाली, की तांत्रिातुयथही वसहाणे होते. 
हे स्पष्ट करणारे आणखी काही प्रसांग साांगतो. 
 
‘तस्बीह’चे मणी अरभनय करितात. 
 
कल्पान्ताच्या वळेी चसधू खवळावा, आवण पाणी तुफान बनून बाहेर वाहू लागावे, तसे औरांगजेबाच्या मनातील 
भावनाांिा दया खवळला तरी भावनाांिा कल्लोळ मनािा वरांडा फोडून बाहेर पडण्याच्या वळेी शब्दाांवाटे बाहेर 
पडत नसे. शब्द ओठाांवरि अडखळून राहत, आवण मेरुपवथताप्रमाणे वनश्चल उभ्या असलेल्या औरांगजेबाच्या 
हातातील मण्याांिी तस्बीह अडखळत पण जोराने ओवढली जाई. त्याच्या मनातील भावना हातातील माळेला 
कळत. आवण ह्या मुक्या वित्रातून नटािे कौशल्य बोलू लागे. हालिाल लहानशीि, पण मनातील भावनाांिा 
कल्लोळ यर्ार्थपणे व्यक्त करीत असे. ‘आग्ऱ्याहून सुटका’ ह्या नाटकातील औरांगजेबािे मौन जसे 
पवरणामकारक ठरले, तसाि त्याने उच्चावरलेला ‘खामोश’ हा शब्द प्रभावी ठरला. एकि शब्द–‘खामोश’! 
पण केशवराव दाते ह्या तीनि अक्षराांतून आलमगीर बादशहा कसा असेल, ह्यािे समग्र दशथन घडवीत. हे 
शब्दाांनी साांगू लागलो, म्हणजे आपले वणथनसामथ्यथ कुां वठत होते आवण आपणाांस कळून िुकते की, आपले 
शब्द वकती वनजीव आहेत, आवण त्याांतील अर्थ वकती लहान आहे, वकती पवरवमत आहे. 
 
वरील प्रसांग आहे ‘आग्ऱ्याहून सुटका’ ह्या नाटकातील. औरांगजेब आहेत केशवराव दाते. अांतःकरणातील 
क्षोभ आवण मनात उठणारे भावनातरांग प्रभावीपणे आपोआप कसे समयास येतील, हे ती भवूमका करणाऱ्या 
नटाच्या प्रवतभेवर सवथस्वी अवलां बून राहते. सुईमागून जसा दोरा येतो, तसेि भावनेमागून तांत्र येते. म्हणनूि 
तांत्रािी कास भावबळे बळकट घालावी लागते. कलाकृतीिे रूपडे कलाकृतीच्या आत्म्यात हरवनू गेलेले 
असते. भावनेच्या मुठीत तांत्र सापडले, की तांत्राला आपले मीपण ववसराव ेलागते. तांत्रािे बारदान आपोआप 
खुले होते. 
 
हेमी हेम रमळून जाते. 
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भावना तंत्राला आपुरलया लेखा आरणते. 
 
तांत्रािा पेंडोळा भावनेच्या कुशीति असतो. तो भावनेिे आडे ओलाांडत नाही. हा वविार वववरून साांगणारा 
आणखी एक प्रसांग देवलाांच्या ‘शारदा’ नाटकात आहे. नाटकािे यश त्याच्या आववष्कारात असते. आशयात 
नसते. इांवदराकाकूिे वाक्य आहे, “तरीि म्हटलां , वाजत काय होतां?” इांवदराकाकू आपल्या खाांद्यावरील 
लुगड्ािा वपळा सोडवनू नेमका झटकतात तो सांभाषणातील ‘वाजत’ ह्या शब्दावर. ह्या प्रसांगातील 
भावनासौंदयथ वाढववण्यास तर हे सांकालन पवरणामकारक ठरतेि, पण आपला तकथ  कसा बरोबर होता, 
ह्याववषयीिा काकूिा आनांद त्यातून ‘झटक्यासरशी’ व्यक्त होतो. वशवाय, उत्कट स्वरूपात व्यक्त झालेली 
भावना नेहमीि साध्या-भोळ्या वनराणीिे स्वरूप धारण कवरते. वरील तांत्रयोजना वदग्दशथकािी असो, वा 
नटािी असो, तांत्र भावनेतूनि वनमाण झाले आहे. जातीच्या कलाकृती कमअस्सल तांत्राशी खेळत नाहीत. 
कलाकृतीच्या आत्म्याला तांत्रबळािे सार्थक वाटले, की जातीिी कलाकृती प्रकट होते. कलाकृतीिा जीव 
वजता-जागता होतो तो असा. 
 
भावभततीचे लाघव, तंत्राच्या पारणयाचा झगमगणािा आभास 
 
येरे् म्हणाल की, मग तांत्रािा उद्जगम होतो तरी कसा? तर कलाकाराच्या भावना त्याच्या मनःप्राांगणावर 
लहरल्या, कलाकाराच्या मनातील भावनाकुां डात तुफान उठले, की मन उन्मनत्वास जाते आवण 
कलाकृतीमधील आशयाच्या स्वरूपासरशी भावनेच्या अवभव्यक्तीला पोषक अशा अपूवथ तांत्रािे उद भावन होते, 
अांतःपे्ररणेला तांत्र वश होते. आवण म्हणूनि असे म्हणण्यािा वरवाज आहे की, तांत्र हा अांतःकरणातील 
धडपडीिा सहजसुांदर असा पवरणत पवरस्फोट आहे. मनात जे वनः्ास कढत असतात, तेि तांत्रािा लळा 
घेऊन कलाकृतीत अवतरतात. 
 
हे प्रमेय वाळवांटातील रखरखीत वाळूप्रमाणे स्पष्ट करणाऱ्या अनेक प्रिवलत दाखल्याांिी पुढीलप्रमाणे अशी 
बारी लाववता येईल. शांकराच्या डमरूतून जशी ‘वणथमाला’ वनमाण झाली, तशीि सागरलाटाांच्या स्स्नग्धगांभीर 
घोषातून ‘वैलावपका’ ह्या वृत्तािी वनर्ममती झाली. ववरही यक्षाच्या उमाळ्यासरशी भावनेला पोषक आवण 
आशयाच्या स्वरूपाला अनुरूप असे मांदाक्राांता हे वृत्त जन्मास आले. नायच्छटाकार वदवाकराांना आपल्या 
प्रवतभेच्या प्रकटनाला नेमका उपयोगी पडणारा वाङ मयप्रकार पूवी अस्स्त्वात नव्हता, तो त्याांनी स्वतःसाठी 
नायच्छटा ह्या रूपाने वनमाण केला. 
 
श्रोत्याचं्या अवधानामृताचे कसचन लागते, तेव्हाच कला पूणभ होते. 
 
बालगांधवथ म्हणजे मौस्क्तकरसािा राजहांस. बालगांधवथ म्हणजे रांगभमूीिे अतुलनीय वैभव. ते गाऊ लागले की 
रांगभमूीिे नांदनवन करून टाकीत. स्वराांिे माांडव उभारीत. हे रसरांगािे अपूवथ वैभवि त्याांना रवसक पे्रक्षकाांिी 
उत्स्फूतथ वाहवा सहजी वमळवनू देई. ते पुन्हा गात आवण िमत्कार असा की, ते जुनाि राग नवा करून 
टाकीत. नवा स्वरगांध उधळीत. काहीतरी व्यापक व वजवांत असे त्यात असे. जुन्या स्वराांनाि नवा रांग, नवी 
उन्मादकता, नवी घनता, नव ेगाांभीयथ– जे काही अपूवथ ते सवथ जडाव करीत. आपल्या प्रवतभेने त्या स्वराांिे 
सामथ्यथ वाढवनू त्याांना नव ेलेणे देऊन मांवडत करीत. ही सांगीतातील आगळी-वगेळी अपूवाई एक खास धुांद 
वनमाण करी. आवण ही उन्मत्त धुांद इतकी बेभान उन्मादकारक असे की, ही उन्मादािी धुांद उतण्यापूवीि 
बालगांधवािे सार्ीदार कादरबक्ष आपल्या हातातील सारांगी नकळत खाली ठेवीत आवण ह्या सम्राटापढेु 
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नतमस्तक होऊन आपली आदब बजावीत. आवण भावनाांनी गवसणी घातल्यामुळे खाली न ओघळता 
डोळ्याांति तरळणारे त्याांिे आनांदाश्रू बालगांधवांनी पावहले, की त्याि वळेी, त्याि ठायी जादूने मांतरलेले 
मादक वलय वनमाण करणारी त्याांिी कलाकृती सफल होई. भावािी सांपत्ती आवण रसािी उन्नती ह्याांिे 
जौजार पेलणाऱ्या तांत्राच्या अवभनव अपूवाईत सहजता असते, आवण सहजता हीदेखील सांस्कृतीिे आवण 
सभ्यतेिे वा प्रौढतेिे गमकि गवणले जाते ना? प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून आववष्कार करण्यािे एक नव ेतांत्र 
प्रकाशवित्रकाराांना अवगत झाले, आवण वित्रणप्रवक्रयेतील स्वाभाववक गुणाांमुळेि वित्रकाराांच्या दास्यातून 
प्रकाशवित्रकाराांिी मुक्तता झाली, ती कायमिी. कलाकाराांना क्षणवित्र घेण्यािी अांतगथत ओढ होतीि, 
त्याला याांवत्रक सुधारणेिी जोड वमळाली. ‘वमतल्या’ माध्यमािे सौभाग्य सुखािे झाले, आवण क्षणवित्र 
घेण्यािी व ववमुक्तवित्रण करण्यािी त्याांिी ओढ बळावली. ह्यातूनि नव ेतांत्र फैलावले, फोफावले व वास्तव 
सत्यािे वित्रण नायमय स्वरूपात होऊ लागले, प्रकाशवित्राांच्या मावलकेतून कर्ा साांवगतल्या गेल्या, व 
वातावित्राांच्या गुलमोहोराांिे वव् मोहोरले. 
 
प्रकाशरचत्रणकला स्वातंत्र्यप्राप्तीनंति चागंली कतीसविती झाली. 
 
वित्तात भावनाांिी खळबळ झाली, की ताांवत्रक अडिणींना डावलून नव े आववष्कारतांत्र उद भवते. 
स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतरही कलाकारािी तांत्रशलैी आमूलाग्र बदलते, ह्यािा पडताळा तुम्हाांला राँज हॉल्् ह्या 
ववरष्ठ वित्रकाराच्या कलाकृतींमधून वमळेल. त्याच्या कलाकृती बव्हांशी लढाईच्या काळाति वनमाण झाल्या 
असल्या, तरी त्याने स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतरच्या काळात रांगववलेल्या वित्राांच्या नसानसातून स्वातांत्र्य गजूथ 
लागलेले आढळेल. त्याच्या वर्मतकेच्या वा कलम-कुां िल्याच्या फटकऱ्यातून अपूवथ स्वैरपणा नाांदताना वदसेल 
व वित्राांतील व्यक्ती हाि आनांद उपभोगताना आढळेल. जोपयिंत भारतीय प्रकाशवित्रकार आशयाला घट्ट 
धरून रावहले होते, तोपयिंत अनुकरणाच्या लवडवाळपणाला ओहट लागली नाही. बाह्य जगािे स्वरूप 
पालटले, की कलाकाराच्या स्वतांत्र भावनाांिे स्वरूप त्याला प्राप्त होते, आवण भावनाांच्या सहस्पांदनाने 
वनघणारे प्रत्युत्तर कलाकार आपल्या व्यस्क्त्वाच्या लवलत लावण्याने कलाकृतीत व्यक्त कवरतो. 
कलाकृतीला अनन्यसाधारणता लाभते ती कलाकाराच्या व्यस्क्तत्वामुळेि लाभते. आवण व्यस्क्तत्व म्हणजे 
तरी काय? – कलाकारािी वववशष्ट मनोवृत्तीि ना? 
 
ह्या वनयमवनष्ठ नसलेल्या उन्मुक्त आववष्कारात वित्रकलेच्या वा अन्य कलाप्रकाराच्या शलैीिा वशरकाव 
होण्यास बोटिेपी जागा वमळणे केवळ दुरापास्त नव्हे, तर अशक्य असते व अन्य शलैीिा अनुकार करण्यािा 
वविार मनात डोकावला, तरी कलाकाराला क्षणािा अवधी वमळण्यापूवीि कलाकृती पूणथ होते. 
प्रकाशवित्रकाराांच्या आववष्काराला स्वातांत्र्य वमळाले, कलाकृतीमधून व्यस्क्तत्वािी जान्हवी प्रच्छन्नपणे वाहू 
लागली. प्रकाशवित्रणकलेिा स्वातांत्र्यसूयथ वक्षवतजावर आला, तो कधीही न मावळण्याकवरता. कलाकाराांिा 
छांद मुक्त झाला. 
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२१. बदलता मोहिा 
 

मानवाच्या मूलभतू स्वभावात पवरवतथन होत नाही. प्राकृवतक स्वभावात पवरवृवत्त घडत नाही. कलाकार 
अनुभवाने नव ेववषय आवण नव्या आवडी-वनवडी उत्पन्न कवरतो. कोणताही काळ घ्या, मनािी प्रवृत्ती शास्त्राच्या 
व रूढीच्या गहूभर तरी पुढेि असते, आवण मनुष्यस्वभावही बदलत असतो. त्यामुळे कलेच्या कोणत्याही एक 
व्याख्येत तुम्हाांला सवथ प्रश्नाांिी उत्तरे वमळणार नाहीत. तेरा-बारा नेहमीि िालतात. कोणत्याही एका राखीव, 
ठोस वाक्याने आपल्याला कलेववषयी बोलता येत नाही; कोणतेही एक ववधान वशष्टत्व वा प्रवतवष्ठतपणा पावत 
नाही. कारण कलेिी व्याख्या कालानुसार बदलते, कलाकृतीच्या पवरणतीत फरक पडतो. तो फरक भावना 
चकवा रस ह्या दृष्टींनी पडलेला आढळणार नाही; तर वित्रववषय, तांत्र आवण आववष्कारपद्धती ह्या गोष्टी 
पवरवतथनीय असून, ह्या दृष्टीनेि फरक पडतो. “कलाकृतीिी आववष्कारप्रकृती ‘प्रवतक्षणी वनत्य नवी’ असून 
‘जडातेही माजवी’ असा त्या प्रकृतीिा ‘माज’ आहे,” असे ज्ञानदेवाांच्या शब्दाांत साांगता येईल. ज्ञानदेव पढेु 
म्हणतात, “ह्या प्रकृवतनदाच्या पात्रात कलाकार पाय घट्ट रोवनू उभा असतो, आवण अांतरी जळातील 
पद्जमपत्राप्रमाणे अवलप्त असतो; पाणलाटेबरोबर लोटला जात नाही. पण भावनेच्या आववष्काराला नव े
लाांवछत जडाव होते. अनन्यसाधारणता प्राप्त होते.” 
 
रवज्ञानाची मूळ बैठक अभेद्य आहे. 
 
दैनांवदन वव्ािे दृश्य स्वरूप आवण प्रकाशवित्रणमाध्यमातून त्यािा आववष्कार ह्या सांदभात त्याांिे अांतगथत 
अन्योन्यसांबांध प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या जन्मकाळी होते, तसेि ते आजही आहेत. दोगेरने अगदी प्रारांभी केलेले 
वशल्पािे वित्रण आवण आजच्या आधुवनक प्रकाशवित्रणमाध्यमाने केलेले वशल्पािे वित्रण ह्याांत फारसा फरक 
पडलेला नाही. ज्या आधारशक्तीच्या अांकी ही प्रवक्रया प्रवतवष्ठत आहे, त्या ववज्ञानाच्या मळू बैठकीत अणुमात्र 
फरक पडलेला नाही. मूळ प्रवक्रया तशीि ववहवाटीत आहे. ताांवत्रकदृष्या आजिे प्रकाशवित्र अवधक ववशुद्ध 
वदसेल, र्ोडे उजव ेठरेल इतकेि फारफार तर आपणास म्हणता येईल. 
 
कलेच्या प्रगतीला उपमा लाटाचंी – 
 
याांवत्रक सुधारणा पवरणामतः साहाय्यकारक ठरतात. कलाकृतीिा मोहरा बदलतो. कलाकारािी 
आववष्कारशक्ती वाढते. मनावर पवरणाम घडवनू आणण्यािी व भावनेला आवाहन करण्यािी शक्तीही वाढते, 
आवण यर्ातथ्य आलेखन ज्याांत नाही, अशा कलाकृतींतदेखील नववनर्ममतीिे उन्मेष स्पष्ट वदसतात. 
मखमलीच्या रुजाम्याप्रमाणे पसरलेल्या समुद्राच्या पृष्ठभागावर एकीमागे एक लहान-मोठ्या लाटा गजथत-
धावत असतात. फेसाळलेला प्रिांड डोह वनमाण होऊन डोंगर उठल्यासारखा वाटतो. पण समुद्र आपली 
मयादा ओलाांडीत नाही. तसेि कलेिे आहे. कलेच्या प्राांतातील प्रगती ह्या लाटेसारखीि असते. 
डोंगरासारखी मोठी लाट आली, की प्रगती झाल्यासारखी वाटते, इतकेि. कलेच्या के्षत्रात क्राांती झाली, असे 
म्हटलेले तुम्हाांला कधीि ऐकू येणार नाही. कारण कलेिी प्रगती उत्क्राांतीच्या तत्त्वाने होते, क्राांतीच्या नव्हे. 
 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रया, म्हणजे प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील उत्क्राांतीिे कायथ सातत्याने िालू असते हे दशथववणारे 
एक उत्कृष्ट प्रात्यवक्षक आहे. प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा शोध ही एकाि महान सांशोधकाच्या कायािी फलश्रतुी 
नव्हे. शांभर-हजार सांशोधकाांच्या बारीक-सारीक वकरकोळ देणग्याांिी ती एकवत्रत बेरीज आहे. 
प्रकाशवित्रणकलेिा गुणोत्कषथ दशथववणारी ही प्रवक्रया आहे. 
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कलेिा दजा याांवत्रक प्रगतीवर अवलां बून नसतो आवण तो उठाउठी वाढतही नाही. िन्द्रकलेप्रमाणे क्रमाने 
िढता-वाढता होतो. मात्र एखाद्या उच्च कलाकृतीत तो पवरपाकाला येऊन त्याच्या सीमामयादा वा प्रवतष्ठा 
ठळक व स्पष्ट होतात. तीत त्या काळातील सांस्कृतीिी पताका फडफडत असते, लोकाांच्या मनोवृत्तीिी 
मशाल फडफड करते व कतृथत्वािा आवशे आवण जोष तीत एकवटून झळाळतात, इतकेि. 
 
– पुनिावृत्तीला उपमा वािंवाि तोंड उघडणाऱ्या वारघणीच्या जखमाचंी, प्रकाशवित्राांच्या इवतहासािे जुने 
दप्तर िाळले, तर प्रकाशवित्रकाराांच्या ध्येयवादात आवण कलाकृतीच्या बाह्य वषेात पायाांवर नक्षत्र 
पडल्याप्रमाणे फरक पडल्यािा दाखला वारांवार वमळतो. आपण ववसाव्या शतकाच्या पवहल्या िार दशकाांतील 
कलाप्रदशथनात प्रववष्ट झालेली प्रकाशविते्र पावहली, तर कलाववष्कारात पडत िाललेल्या शलैीतील हा बदल 
म्हणजे जुन्यािीि पुनरावृत्ती झाल्यािे वदसून येईल. कलेच्या स्वरूपात बदल झालेला जसा वदसेल, तसाि 
कलेववषयीच्या जावणवतेही बदल झालेला आढळेल. आवण प्रकाशवित्रणकलेच्या इवतहासातही ‘ती ती पदे 
वनत्य वफरोवन येती,’ ह्या प्रवसद्ध उक्तीिी ग्वाही वमळेल. अर्वा कलेच्या स्वरूपात बदल होण्यािी तऱ्हा, 
‘िांद्रावस लागवत कळा उपराग येतो, गांगेवस भांग बहु पाणउतार होतो,’ ह्या वळणावर असते, असे सावधपणािे 
ववधान कवरता येईल. सारे घडते ते िक्रनेवमक्रमाप्रमाणे घडते. प्रकाशवित्राांना प्रारांभ झाला, तो फॉक्स 
टालबट ह्याच्या अप्रवतरूप प्रकाशवित्राने. आज पुन्हा अप्रवतरूप कला एडवडथ वसे्ट् न च्या कलाकृतींमधून 
प्रकट झाली आहे. कलाकृतींिा पानमळा फुलला आहे. 
 
– आरण कलेला उपमा वृिाची. 
 
सूयथप्रकाशात सुरांगलेल्या झाडाला अांकुर फुटतात, पालवी फुटते, मोहोर येतो; काही फाांद्या मनोऱ्याप्रमाणे 
उांि जातात, काही पसरतात, काही खाली लोंबतात; त्याांवर वित्रवववित्र फुलाांिे गुच्छ बाांवधले जातात, आवण 
त्याांिे घुमट तयार होतात, सुगांध दरवळतो, आवण पुन्हा झाडािे खराटे होतात. ऋतुिक्र असेि अखांड िालू 
राहते. ह्या वृक्षाप्रमाणेि कलेिा मुखवटाही बदलतो. म्हणनूि कलेला वृक्षािी उपमा देतात. 
 
प्रतीक : कलावस्तूचे अवकाशाला आकाि देणािे, आभासी दृश्य स्वरूप, पण व्यावहारिक अथभ नसलेले, 
काचेसािखे पािदशभक 
 
बा सख्या वसांता! हे ऋतुराजा! तुझ्या आगमनाबरोबर आम्रवृक्षािे बाह्य स्वरूप बदलते, वृक्षाच्या फाांद्याांना 
अवविती पालवी फुटते, तद वत जीवनािा रोख बदलला, की कलेच्या बाह्य स्वरूपात फरक पडू लागतो; 
कलेिी शोभा बदलते. वाहत्या जीवनाबरोबर कलेच्या र्ोरवीिे मान बदलते. नव्या कलासांकेताांिा ताफा 
दौड करीत येतो, जुन्यािी घवटका भरते; पुराण्या श्रद्धाांिा कवबला आपला आब गमाव ूलागतो. नव्या श्रद्धाांिी 
वकल्लेदारी पत्करावी लागते. कलाकृतीमधील ज्या प्रतीकाांतून आपणाांस सौंदयथदशथनािा लाभ घडतो, त्या 
प्रतीकाांिे बाह्य स्वरूप स्र्ळकाळानुसार बदलत असते. हेि ववकासािे सुविन्ह. 
 
हा ववकास म्हणजेि कलेिा इवतहास, आवण कलाकृती म्हणजे कलेिे सामावजक जीवन. कलेच्या के्षत्रात 
ववकासािी शर्थ झाली, असे अवतशयोक्तीने साांगायिे झाले, तर आपण म्हणतो की, कलेने आपली जीणथ वसे्त्र 
टाकून नवी वसे्त्र पवरधान केली. कलाकृतीिे ‘वणथक’ बदलले. पवरवषे बदलला. पेहेरावातील शान-सूरत 
बदलली. पेहेरावािा भपकीदार नखरा वगेळा झाला. बदलते ते बाह्यस्वरूप. पण त्यामागील मानवी स्वभाव, 
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भावना, कामजीवन ही स्स्र्रि आहेत; कलेिे स्वरूप स्र्ायी राहत नाही. एका अर्ाने कलेला इवतहास 
नसतो. ती सतत ताजी असते. िलवच्चत्रपटाप्रमाणे ती सतत वतथमानकाळाति वावरते. कलाकृती म्हणजे 
कलेिे सामावजक जीवन असे वर म्हटले आहे, त्यािा अर्थ इतकाि की, कलाकृती जीवनातून वनमाण होते 
आवण कलाकारािा जीवनववषयक दृवष्टकोण ती प्रतीत कवरते. म्हणून कलाकाराला जीवन व वनसगथ 
ह्याांच्याबरोबर सतत सांबांवधत रहाव ेलागते. 
 
महोत्सव मारंडला नगिी, गुरढया तोिणे घिोघिी 
 
प्रकाशवित्रणाच्या इवतहासात १००-१२५ वष ेउफराटी मजल करा, तुम्हाांला लुई जाक मान्दे दोगेर ह्याच्या 
नावािा गजर ऐकू येईल. १८ ऑगस्ट १८३९ हा वदवस रामनवमीच्या जन्मसोहळ्याप्रमाणे साजरा केल्यािे 
वािाल. ह्या वदवशी रें ि शासनाने प्रकाशवित्रणािी दोगेरपद्धती जाहीर केली. जशा गोकुळी, तशा नगरी 
उल्हासे गुवढया उभववल्या. लोकाांिी दाटी मोठ्या र्ाटाने िालली होती, अग्रभागी रत्नवशखरािा पवथत झलूत 
होता. गजावरून शकथ रा वाटल्या, सोन्याच्या अशरपऱ्या मुठी मरभरून फेकल्या जात होत्या. वदव्य दुांदुभी व 
मांगळ तुरे ह्याांिे गजर लागले. कुां जरभेरी त्राहाटल्या. तास वाजले, झेंगटे वाजली. त्याांना उसांत नव्हती. 
गवणत नव्हते. अक्षताांिी, लाह्याांिी, सुगांधी फुलाांिी अववरत वृष्टी झाली. उांटाांवरून नौबती वाजल्या, कणे-
नफेच्या वाजल्या. घोड्ाांच्या धुांगुरमाळाांच्या आवाजाांनी पवरसरात एक आगळा रांग भरला. यापरी शोभा 
अमोवलक झाली. दोगेरच्या नावाने लोक अक्षरशः गजथत-गात वत्रखांड वत्रभवुन नाित सुटले. अांबर 
जयजयकार गजू लागले. रांभा कुसवरये नाित्या झाल्या. होळ्या पेटल्या. दोगेर वित्रणप्रवक्रयेिा सांदेश 
हातोहात सवथत्र पसरला. अष्टवदशाांच्या वदग्गजाांनी आपल्या शुडा उभारून दोगेरिे भव्य स्वागत केले; 
तरुणाांनी मोिथले उडववली. िवऱ्या ढाळल्या. पण नीएप्सिी नाव-वनशाणी बाकी रावहली नाही, आवण 
सूयथवकरणाांच्या मदतीने अवखल वव्ािे मोहक दशथन घडववणारा र्ोर महात्मा म्हणनू वित्रकार दोगेरिे नाव 
सवांच्या ओठाांवर खेळून रावहले. सवथही आकाश, पृथ्वी शब्देकरून पूणथ झाली. त्यािी वणथना काय करावी? 
आवण करणार तरी कोण? 
 
दोगेि टायरपस्ट – एक शौरमक, 
एक रफिस्ता गुरणया आरण त्याची बेहोि भ्रमंती! 
 
हा पहा ‘दोगेवरअन’ प्रकाशवित्रकार, अर्ात ‘दोगेर टायवपस्ट’. मुशावफरी करणारा एक कलाकार. इांद्रजाल 
करणारा बहुरूपी. त्याच्या गालाांवर भरुक्या केसाांिे चपजारलेले कल्ल े आहेत. ओठाांवर पेशवाई र्ाटाच्या 
गलवमशा आहेत, आवण अांगावर आढ्यतेने रुळणारा मोहरेदार, तमामी अांगरखा आहे. त्याच्या लगत एका 
झोकदार िारिाकी बगीवर राहुटी, पालपडदा, वशवाय प्रकाशवित्रणाला लागणारी रसद, असा एकां दर 
लवाजमा िालत आहे. 
 
वाजीद अली शहाच्या तोलदारीने हा शौकीन वा वफरस्ता गुवणया जते्रिा मुहूतथ साधून ग्रामीण भागात प्रवशे 
करी. पण दुदैवाने गाविे लोक त्याला मांत्रसांिारी समजत, पांिाक्षरी समजत. आवण बाजीगार गारुड्ाला 
आपल्या वस्त्रागारात मायाबाजार र्ाटण्यापूवीि गाशा गुांडाळून घटोत्किाच्या सैन्यातील राक्षसाप्रमाणे साऱ्या 
बाड-वबस्तऱ्यासह मरणािा मुहूतथ टाळण्याकवरता अांतधान पावाव ेलागे, अर्वा कलीप्रमाणे भल्लातकी वशराव े
लागे. अन्य रास्ता नसे! 
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हा दोगेर टायवपस्ट–कलाकृतीमधून गूढ रहस्याचे दार उघडणारा हा कलावांत नवहता, त्याच्या तृष्णेच्या 
धावा खुरट्या होत्या. असेही नवहे. तवान्या माध्यमाची कुवत दुबळी होती, वास्तवाच ववकट हास्य 
कलाकृतीमधून फुलले. 

 
ह्या काळात प्रकाशवित्र म्हणजे अल्लादीनच्या पोतडीतून वनघालेली एक िीज, असा लोकाांिा पक्का समज 
झाला होता. वनसगािी जणू नक्कल चकवा ‘तालीक लेहोन’ घेतली जाई. अशा िाांदीच्या पत्र्यावरील 
प्रकाशवित्राांच्या विल्लर विजाांिी खैरात झाली, आवण विल्लर विजाांिी सांख्या कोण मोजणार? आवण ते 
उमानणे कसे शक्य आहे? वास्तवािा हुबेहुब मागोवा वगरवणे हा कलेिा अांवतम हेतू होता, परांभाव होता. 
 
काव्यमय रचत्रण : भाविम्य रचत्रण 
अद भुतिम्य रचत्रणशैली, नागाच्या फण्यासािखी ढंगदाि! 
 
कोणतेही कलाके्षत्र घ्या, त्यात उफाड पीक येते, ते अद भतुरम्य-वादािे. दांडीिे ‘दशकुमारिवरत’ घ्या, अर्वा 
बाणभट्टािी ‘कादांबरी’ घ्या. वशवबराजािी कर्ा घ्या, वा हवरश्चांद्रािी कर्ा घ्या. तशीि प्रकाशवित्रणके्षत्रात 
नजीकच्या मुहूतावर वित्रकाराांच्या वनसगथवित्राांतील अद भतुरम्यता आली. त्याांतील काव्यगुणही 
प्रकाशवित्रणात उमाळ उतरले. प्रकाशवित्राांिा पेहराव रूपकात्मक झाला, आवण मळूच्या वास्तव ववषयाांत 
कवींच्या पदरिे अद भतु वमसळून देऊन प्रकाशवित्रकार गुलबकावलीसारख्या कर्ा साांगू लागला. त्यात 
काव्य आले, अद भतुािा ववहार आला. ह्या प्रकाशवित्रकाराांना मानािा पोशाख देऊन रवसकाांनी त्याांिा 
सन्मान केला, पण ही अद भतुरम्य प्रतीकात्मक प्रकाश-वित्रणािी पुांगी फार काळ वाजली नाही. 
 
१८३९-िा सुमार असावा. डब्ल्यू. एि. फॉक्स टालबट ह्या धुरांधर सांशोधकाने पढेु कॉलो-टाइप नावाने 
ववख्यात झालेल्या प्रवक्रयेिी कामधेनू प्रकाशवित्रकाराांच्या अांगणात आणून बाांवधली. आवण ह्या प्रवक्रयेने 
वित्रकाराांच्या वसरीला येऊनश्यानी हातपाय पसरले. झुांझुरके वदसू लागले. सनईिे मांगल सूर उठले. 
कागदावरील सोनेरी प्रकाशवित्राांिा प्रभातकाल सुरू झाला. ते मांगल सूर अद्याप हरपले नाहीत. 
 
अरभजात प्रकाशरचत्राची बोहणी 
अमिपण लाभलेल्या लोभस कलाकृतीचा जनम. 
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एकोवणसाव्या शतकािा मध्य. स्कॉवटश प्रकाशवित्रकार डेस्व्हड ऑक्टेस्व्हअस वहल् ने ओसाड जवमनीत 
सोन्यािा नाांगर घातला, आवण व्यस्क्तवित्राांच्या अकबरी मोहरा बाहेर पडल्या. सोवनयािा वदवस अमृते 
नाहाला. त्याने आपली माध्यमावरील बावनकशी वनखालस प्रभतुा वसद्ध केली. कौतुकाने धेंडा नािववला. 
वहल् ला वहमालयासारखे शुभ्र यश वमळाले, कीती वमळाली,— अांत नाही अशी बेसुमार कीती. त्यािी कीती 
कस्तुरी िह्माांडकूडात वगेाने भरली. प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा जनक लई झाक मान्दे दोगेरने ही प्रसन्न घवटका 
अनुभववली असेल का, हे नव्या युगािे झुांझुरके त्याने पावहले असेल का, सनईिे मांगल सूर त्याच्या कानी 
पडले असतील का, असे अनेक प्रश्न मनात गोळा होतात. पण ह्या सवथ प्रश्नाांिी झडती कोण देणार? 
नवयुगािी सुरुवात आवण दोगेरेिा अांतकाळ हा िमत्कार एकोवणसाव्या शतकाच्या मध्यालाि घडला. 
कालाय तस्म ैनमः! 
 
‘व्याजेन मनोहिम्’ 
 
प्रकाशवित्रातून कृवत्रमाने नटववलेले लावण्य उतास आले. अव्याज लावण्य लयाला गेले. रायलें डर आवण 
रॉवबन्सन हे प्रकाशवित्रणकलेतील दोन फकड म्हणण्यासारखे जादूगार उदयािलावर आले, आवण रोमवँटक 
प्रकाशवित्रण बहरले. कल्पनािातुयाने रांगून गेले. कृवत्रमाने डवरलेली प्रकाशविते्र रवसकाांच्या नजरा घेत 
गेली. ‘टू वजे ऑव ह लाइफ’ (१८५७) ह्या रायलें डरच्या वित्रािी भलाई वकती गाइली गेली, हे कलमवारीने 
साांवगतले, तर त्या काळी कलाप्रवृतीिी वावडी कोणत्या वदशनेे उडत होती, हे कळून ह्या प्रकाशवित्राांिी 
प्रवसद्धी केवळ वशगेला पोहोिली होती असे नव्हे, तर कशी िौफेर झाली होती, ह्यािीही कल्पना येईल. 
 
ह्या नव्या माध्यमावनशी वित्रकाराांच्या रांगणात इडेपाडे उतरून यशस्वी झाल्यामुळे ही कलाकृती घरिा आहेर 
म्हणून रायलें डरने मोठ्या आदरपूवथक इांस्ग्लश वित्रकाराांना समर्मपत केली आहे. –कलम ‘मिेँस्टर आटथ 
रेझर’ ह्या कलाप्रदशथनात आलेखन, वशल्प व अम्लरेखन इत्यादी पद्धतींच्या कलाकृतींच्या बरोबर प्रकाशविते्र 
प्रर्मि प्रदर्मशत झाली. –कलम ही कलाकृती तयार करण्यास सहा आठवडयाांिा काळ लागून ती तीस 
वगेवगेळया व्यस्तप्रवतमाांवरून बाांधली आहे. –कलम ह्या कलाकृतीच्या एकां दर तीन प्रती तयार केल्या 
होत्या. त्याांपैकी पवहली प्रत स्व्हक्टोवरया राणीने ववकत घेऊन राजपतु्र आल्बटथ ह्याने ती आपल्या अभ्यावसकेत 
लाववली. दुसरी प्रत वित्रकार डेस्व्हड ब्रूस्टर ह्याने ववकत घेऊन ती ‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ ह्या 
सांस्रे्ला नजर केली. वतसरी हेलमुट गेन्सूथहाइम ह्याने घेतली. त्या प्रतीमधील वित्ररिनेिा डौल र्ोडा वगेळा 
आहे. –कलम प्रकाशवित्रणातून वववस्त्र-स्त्री-सौंदयथ प्रर्मि उजळ माथ्याने सालसपणे वावरू लागल्यामुळे 
त्यावर कडाक्यािे वादवववाद झाले, आवण ह्या वादािे ध्वनी बहुत काळ उमटत रावहले. रवसकाांनी दांडा 
उगारून सांतप्त वातावरण वनमाण केले. असे ‘टू वजे ऑव ह लाइफ’ हे पवहलेि भरपूर गाजलेले प्रकाशवित्र. 
–कलम ‘स्कॉटलां ड फोटोगॅ्रवफक’ ह्या सांस्रे्ने तर हे वित्र प्रदर्मशत करण्यास नकार वदला होता. तरीही 
रायलें डरच्या ह्या भव्य कलाकृतीिे इवतहासाने मात्र पोवाडे गाइले. वविक्षणािी कुशलता मान्य केली. –
कलम येणेप्रमाणे हा सहा-कलमी रोखा. 
 
ह्या सहा-कलमी रोख्यािा वविार तारतम्या नेकेला पावहजे. कारण वरील उस्तादाांच्या ह्या डावपेिाांनी, 
कलाकृतीवर घेतलेली मेहनत, तीवरील मशागत, हातिलाखींिे अघवटत िोज आवण तीतील वित्रीव माांडणी 
ह्याांनी प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा मूळ कणाि मोडला. त्याांच्या हे ध्यानी आले नाही की, कलाकृतीमधील अशा 
बनावटीिे तुणतुणे फार काळ वाजत राहत नाही; त्या कलाकृतीि कालाांतराने हडकून जातात. नष्ट होतात. 
 



 

 

अनुक्रम 

प्रकाशरचत्रणातून अतंिंगाचे दशभन 
दैनंरदन जीवनातील ‘नाटोक’ नाचू लागले. 
 
हा वकनखापी सरांजाम िढववलेल्या कलाकृतींिी हांडी नजीकच्या काळात उतरववण्यात आली. वास्तववादी 
कलाकृतींिी हांडी िढववण्यात आली. वास्तववादी प्रकाशवित्रकाराांिे वैभव िढते-वाढते झाले. 
दृक्प्रत्ययवादी प्रकाशवित्रकाराांिा सांसार मोडकळीस आला. पुन्हा वास्तववाद आला, पण पववत्रा बदलून. 
नवीन िालीिी तुतारी फुकली गेली. प्रकाशवित्रकार दैनांवदन जीवनातून नाय आवण सामावजक 
समस्याांमधून काव्य वनमाण करू लागले. लुई डब्ल्यू. हायनऽ, यूजेन आतजे ह्याांनी उपेवक्षताांच्या अांतरांगािे 
दशथन घडववले. िेडी आवण फें टन ह्या प्रकाशवित्रकाराांनी सतीिे वाण हाती घेऊन युद्धाच्या भीषण कर्ा ह्या 
नव्या भाषेने साांवगतल्या. कलाकृतींमधील कडू-गोड पाहणाऱ्या परीक्षकाांनी, – सरसनीरस ठरववणाऱ्या 
रामशास्त्र्याांनी ह्या प्रकाशवित्रकाराांिी पाठ र्ोपटली. त्याांतील सौंदयथगुणाांिे गायन केले. पुन्हा एकदा 
घड्ाळािा काटा मागे वफरला, आवण सवथ प्रकाशवित्रकाराांच्या मनािी ओढ वनसगाच्या रोखाने लागली. 
इमसथन ने नैसर्मगक सांप्रदायािा उठाव केला, व कृवत्रमाने गढूळ झालेला प्रकाशवित्रणािा प्रवाह शुद्ध करून 
प्रकाशवित्राांिी शलैी ववशुद्ध वळणावर नेली. कलाकृती कृतभषूणववरवहत झाल्या ववशुद्ध झाल्या. 
 
ह्या ववशुद्ध गांगाप्रवाहात श्रीकृष्णाच्या सावलीप्रमाणे दृक्प्रत्ययवादािे अनुचबब पडलेली यमुना वमसळून त्याांिे 
प्रयाग झाले. ह्या गांगेच्या वालुकेत भववष्यकाळात येणाऱ्या आधुवनक प्रकाशवित्रणातील आववष्कारशलैीच्या 
मुद्रा उमटलेल्या वदसू लागल्या. प्रकाशवित्रणात नववास्तववादािी ललकारी ऐकू येऊ लागली, आवण 
प्रकाशवित्रणातून ऐकू येणारे वित्रकलेिे सूर अस्मानात ववरून गेले. 
 
स्व्हक्टोवरया राणीच्या काळात कर्ाकर्न करण्याऱ्या जुन्यापुराण्या परांपरेनेि पुनः एकदा मूळ धवरले; आवण 
कर्ा विवत्रत करण्यािी कला पूणथत्वाला पोहोिली. इतर कोणाबद्दल बोलण्यािे कारणि नाही, पण मागारेट 
कॅमेरॉन वहिाही वव्ास होता की, अद भतुरम्य कर्ा विवत्रत करण्याऱ्या दृष्टीने हे कलामाध्यम प्रभावी व 
फारफार लाघवी आहे. 
 
गोमटी हातवटी 
कृतभूिण कलाकृती, नट्टीपट्टी केलेला शंृगाि 
 
अशा गोष्टीरूप वित्राांिी खैरात करून प्रकाशवित्रणाला कलेच्या र्ोर पदवीला िढववण्यािे प्रयत्न १८५० ते 
१८७० ह्या काळात झाले. ह्या के्षत्रात रॉवबन्सन आवण रायलें डर हे दोघे वनपुणत्व पावनू गेले. कलाकृतींमधून 
कस्ल्पताला सत्यािी गवसणी घालणे आवण आववष्कारतांत्रािी अांमलबजावणी कवरताना कोणत्याही वनयमाांिा 
अडसर न मानणे असे त्याांिे कलासूत्र र्ोडक्यात साांगावयािे तर साांगता येईल. प्रत्येक रम्यकर्ा त्याांनी 
प्रकाशवित्रणकलामाध्यमातून कृवत्रमािी डूब देऊन नटववली आहे. तीतील अद भतुरम्यतेवर बाांधलेली ही 
शुभ्रश्यामल छटाांिी समाधी उभयताांच्या कीतीला शोभनू वदसणारी आहे. 
 
एका उत्साही प्रकाशवित्रकारािे उद्जगार ऐका. त्याांत भरपूर आशावाद आहे. “अमयाद के्षत्र असलेली एक 
नवी भमूी नव्या वैभवासह कलेला सौभाग्यलेणे प्राप्त करून देण्याकवरता वनमाण झाली आहे. कलेच्या 
अपत्याांपैकी सवांत देखणे, बाळसेदार अपत्य,– ही वशखवरणी म्हणा, मनस्स्वनी म्हणा, भावमनी म्हणा, नव्या 
घाटािी अपूवाई घेऊन नव्या डौलाने, नव्या वदमाखाने येत आहे. कलाकाराला नवी दृष्टी देऊन, 



 

 

अनुक्रम 

प्रकाशवित्रणातील वकमया हस्तगत करून सौंदयािी नवी दालने उघडावयािी आहेत, व नव ेआदशथ वनमाण 
करावयािे आहेत. प्रकाशवित्रकाराच्या कतथबगारीला सारे रान मोकळे आहे. त्यािा मनसुबा नव ेप्राांत काबीज 
करण्यािा आहे; पण जुने उद्जध्वत करून नव्हे. मी आशावाद व्यक्त कवरतो की, राफाएल व वटवशयन ह्या 
पदवीला लायक असे उमेदवार ह्या नव्या के्षत्रात वनमाण होतील.” आवण झालेही तसेि. 
 
प्रकाशरचत्रणाच्या िामायणातील वनपवभ 
प्रकाशरचत्राचंी ‘छबी’ पळाली. क्रातंी ओहटली. 
 
स्व्हक्टोवरया राणीच्या काळाअखेर देवसदेरीिी ‘कातथ द वववजत’ ही प्रकाशवित्रणपद्धती प्रिारात आली, 
मोकाट फैलावली, आवण कलेतील अवभजाततेच्या वाटेस न जाता रानच्या वाऱ्याप्रमाणे देशाच्या 
कानाकोपऱ्यात ती घुसली. प्रकाशवित्रकाराांना भलीमोठी खाण गवसल्यािा आनांद झाला. कलाकाराांनी 
आपल्या आयुधाला सोन्यािी नाांगरखुांटी लाववली. पवॅरसमध्ये १८५७-मध्ये प्रकाशवित्रकाराांिी सांख्या ५,००० 
झाली. प्रकाशवित्राांिा सुकाळु जाहला. प्रकाशवित्रकाराांिे उखळ पाांढरे झाले. प्रकाशविते्र पायलीस पांधरा 
झाली. पण हरहर! त्याांत मोतीमोहरा नव्हत्या, खुदा वकती त्यािा नेम नव्हता. कलेिे नाव महाग झाले. वहल्, 
कॅमेरॉन आवण नादा ह्याांनी कलेिा पवथत रविला होता, देवसदेरीच्या कारकीदीत कलेिी राई झाली. कलेिी 
इभ्रत लयास गेली. 
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२२. वास्तवता आरण कलासृिी 
 

एकोरणसाव्या शतकात – कलाकाराच्या नजरेला जे वास्तव सत्य तत्काळ वभडेल, त्यािे तत्परतेने, 
पण काटेकोरपणे वनरीक्षण करून, वततक्याि काटेकोरपणे त्यािे वित्रण कराव,े अशीि सवय कलाकाराच्या 
मनाला जडली होती. अांतमथनािे वित्रण करण्यािा वा त्यातील घडामोडींिे दशथन घडववण्यािा वविार 
कलाकाराांच्या मनाला वशवलादेखील नाही. मनाच्या बाांधणीमधील साखळीिा हा एक प्रमुख दुवा होता. 
ववसाव्या शतकात तो दुवा गळून पडला आहे. वबलोरी डोळ्यािी आांगवण इतकी गुवणत झाली आहे की, 
‘लोिनाभ्यामदृष्टः’, जे मानवी डोळ्याांला गोिर होत नाही, तेही पाहण्यािी सोय वबलोरी डोळ्याने उपलब्ध 
करून वदली आहे. स्रू्ल आवण सूक्ष्म ह्याांतील अांतर वबलोरी डोळ्याने साफ नाहीसे करून टावकले आहे. 
माध्यमाच्या दृष्टीला पारअपार रावहला नाही. वतच्या उत्कषात काही न्यून रावहले असे नाही. अवखल वव्ािे 
ज्ञान होण्यास र्ोडाही अांतराय बाकी रावहलेला नाही. 
 
मन हेच वास्तव सत्य 
 
वबलोरी डोळ्यािी नजर मनात डोकावनू पाहू लागल्यामुळे प्रकाशवित्रकार आपल्या कलाकृतींमधून 
मनोव्यापार प्रकट करू लागला आहे. आवण आजिा कलाकार, कवी मुक्ते्राांच्या अवभवनवशेाने साांगतो की, 
‘इच्छा करी आमुिें मन तें आवज दृष्टी दाखवूां’. कारण आज मन हेि वास्तव सत्य मावनले जाते. वबलोरी 
डोळ्याने वनमाण केलेल्या कलासृष्टीतील वळे, अवकाश व प्रमाणबद्धता ह्याांिे मोजमाप करण्यािी प्रमाणपट्टी 
सत्यसृष्टीतील पट्टीपेक्षा वभन्न आहे. प्रकाशवित्रणमाध्यमातून नवी सखोलता प्रत्ययास येते, नव्या अभ्यांतरािा 
साक्षात्कार घडतो, नवी प्रमाणबद्धता अनुभवास येते व नव्या वत्रवमतीय सूत्रािा भास होतो. 
प्रकाशवित्रणमाध्यमामुळे आजच्या अवकाशववज्ञानात भर पडली असून आपली अवकाशसांस्कृती समदृ्ध 
झाली आहे. 
 
कलासृिी– प्रकाशवित्रातून आपण नव्या जागेत व नव्या काळात वावरत असल्यािा हृद्य अनुभव प्रत्ययास 
येतो. काळ, वगे, अवकाश व प्रमाणबद्धता हे वास्तव सृष्टीतील घटक आपली जुनी मूल्ये गमावनू कलासृष्टीत 
नवी मूल्ये धारण कवरतात; त्याांच्या महत्त्वमापनािे गवणत आगळे असते, प्रमाणपट्टी वगेळी असते. ती असते 
कलाकाराच्या सजथनशक्तीिी कमथभमूी. 
 
वास्तवापलीकडची अपूवाई– कलासृष्टी म्हणजे भ्रमािे एक महाद्वीप आहे. सूयथ आवण मृगजळ ह्याांमध्ये 
वजतके अांतर आहे, वततकेि अांतर वास्तव सृष्टी आवण कलासृष्टी, – वाटले तर वबलोरी सृष्टी म्हणा,– ह्याांमध्ये 
आहे. ह्या दोन सृष्टींमधील सत्ये एकमेकाांपासून अनांत वव्े दूर आहेत. एका प्रवसद्ध वित्रकाराने उफाळत्या 
वा उन्मत्त कल्पनाववलासातून सोळा पायािे कुते्र रेखाटून वनमाण केलेला गवतमानतेिा अघवटत दोहद 
पावहलात म्हणजे वास्तवापलीकडिी अपूवाई तुमच्या दृष्टी ठाकेल! ह्याकवरता समाज कलावभमुख झाला 
पावहजे. 
 
 
 
 
कटकटीच्या साटोवाटीत – 
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१८५५-मध्ये रोजर फें टन ह्या प्रकाशवित्रकाराने पवहले युद्धवित्र घेतले. आद्रथ कलोवदन पायस लावलेली 
काि वापरून युद्धािे काव्यमय वित्रण करणारा पवहला प्रकाशवित्रकार, अशी इवतहासात त्याच्या नावापुढे 
नोंद सापडते. त्या काळात रोजर फें टन, रास्न्सस वरर्, वबसाँ बांधू आवण सँम्युअल बूनथ ह्या सवथ कलाकाराांच्या 
पुढे सांकटाांिे वहमालय खडे होते. काळाच्या कडेवर बसूनि त्याांनी मुशावफरी केली. दम घोटेल अशी दृश्ये 
घेतली. वजवािा अटाट केला. माध्यमािे काबाड वाहण्याकवरता कष्ट आवण कलाकाराला जातीने तातडी 
करून सोडवावी लागणारी प्रवक्रयेतील अटक ह्या सवथ कटकटी आता कायमच्या वनकाली वनघाल्या असून, 
प्रकाशवित्रकारािी ही सारी दमछाक सांपली आहे. ह्याच्या साटोवाटीत कलाकाराच्या हाती एक छोटा 
सूक्ष्माकारी कॅमेरा एवढाि सांि वशल्लक रावहला आहे. 
 
प्रकाशवित्रकार अडपणी सापडले होते. त्याांिी सारी अटक दूर झाली. अडाणी अवस्रे्मधील माध्यमात 
झालेल्या सुधारणाांनी आवण प्रवक्रयेतील उमाळ शोधाांनी प्रकाशवित्रकाराांच्यावर अक्षरशः वायुवगेाने 
काांिनवृष्टी झाली. ओहोळाला गांगा भेटी, असे जाहले. प्रकाशवित्रकार शास्त्रज्ञाांनी उपलब्ध करून वदलेल्या 
उपायनाांच्या डोहात साफ बडुाले. आवण ह्या शास्त्रज्ञाांनी हाती वनरखून वदलेल्या असांख्य सुववधा न्याहवळताना 
अर्वा प्रत्यक्ष वापरताना कलाकारािे हात उल्हासतात; आवण मनात वविार येतो की, त्या काळातील दीघथ 
यामाांिा प्रकाशसांपकथ काळ कधीकाळी क्षणाधापेक्षाही अल्पकाळािा होईल, आपले सारे िोज पूणथ होतील, 
असे प्रकाशवित्रकाराांना वाटेल असेल का ? पण हे कोण साांगणार ?– त्याांच्या वविारे आपण कसे वमळू 
शकणार? त्याांिे हाती िह्माांड खासि आले होते, आवण ते पाल्हाळे नािलेही असतील. 
 
–‘रलनॉफ टेक्तनका’ पदिी पडला. 
 
आज प्रकाशवित्रकाराांच्या वखशात ‘वलनॉफ टेस्क्नका–७०’ कमेरा आवण ‘पोलारॉइड’ वफल्मसारखे सुसज्ज 
सावहत्य हाती असताना अशा सांकटाांिी कदर करण्यािे त्याांना प्रयोजन उरलेले नाही. अांधेर-कमरा नको, 
गाढवािा सोशीकपणा अांगी नको, तास नकोत, घवटका नकोत, पळे नकोत, –अवघ्या क्षणाांशाच्या अवधीत 
सूक्ष्मकणयुक्त व सूक्ष्म सांरिना असलेली ४ इांि × ५ इांि आकारािी एक वास्तवप्रवतमा तुमच्या हाती पडते. 
हे साांगायला वळे लागतो, पण व्हावयाला क्षणाांशदेखील लागत नाही. 
 
वृत्तपत्रीय वास्तवता– १८५०-िा सुमार. एक नवा वास्तवतावादी सांघ उदयास आला. परदेशातील वनसगािे 
बाह्य स्वरूप रेखाटणे व वदवसभरातील महत्त्वाच्या प्रसांगाांिे वित्रण करणे हे ह्या सांघािे वववहत कायथ होते. 
काळाच्या ओघातून वाहणारी एखादी िांिल प्रवतमा चकवा जीवनातील एखादा क्षवणक प्रसांग वटपण्यािी सांधी 
प्रकाशवित्रणाला याांवत्रक प्रगतीने वदली. एक ठाव धरून जणू काय क्षण वर्जून राहतो, त्यािा मुक्त हस्ताने 
कलाकार वापर करू लागले. अशा प्रवतमा आवण वरवर प्रासांवगक वदसणारे कर्ाप्रसांग हे क्षणभांगुर तर खरेि, 
पण कलाकृतींमधून त्याांना शा्त स्वरूप प्राप्त होते, आवण कलाकृती नवा अर्थ साांगू लागतात. हीि 
वृत्तपत्रीय वास्तवता. 
 
नवा वास्तववादी संघ– एके काळी वास्तवता हेि कलेिे अांवतम ध्येय मावनले गेले. पढेु वास्तवता ही एक 
िळवळ बनून रावहली आवण तपवशलाच्या बारकाव्यावनशी प्रत्यक्षािे हुबेहुब वित्रण करण्यािी पद्धती म्हणजे 
वास्तवता मावनली गेली. वास्तवािे आरेखन वकती हुबेहुब केले जाई, ह्याववषयी अनेक सुरस वकस्से साांवगतले 
जातात. त्याांतलाि एक मोठ्या कौतुकाने साांवगतलेला वकस्सा : एक वितारी चभतीवर पांख फुटलेल्या सपािे 
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वित्र वितारीत होता. प्रत्यक्षाबरहुकूम अगदी काटेकोर वित्रण. कुशल विताऱ्याने कलाकृतीवर अखेरिा हात 
वफरववला मात्र, त्या क्षणीि तो सपथ छत फोडून पार अांतवरक्षात उडून गेला! हे कृवत्रम वास्तव असेि आपल्या 
छान्दारीसह उडून जाते; खरे अर्थपूणथ वास्तव सौंदयथरूप घेऊन अनांत काळ वटकून राहते. 
 

 
वाजीद अल्लीशहाच्या तोलदारीत उमा असलेला, पण बांदुकीच्या आवाजाने जसा कावळ्याचा चेहरा होतो 
ना, तसा मोहरा बाळगणारा, आवण वयत्क्तवचते्र काढून घेणाऱ्यास तलबल २०–२५ वमवनटे एका जागी 
वखळवनू ठेवणारा हा दोगेर टायवपस्ट. 
 
मात्र कोणी ह्याचा उपयोग राखीव हि ववकत घेऊन अांडी उबववण्याकरता केल्याचे ऐवकवात नाही. 
वाच्याथाने नवहे,— खऱ्या अथाने आज कलाकार ववश्वावर साम्राज्य करू लागला आहे. कलाकाराला 
झपाटणाऱ्या प्रवतमेला याांवत्रक प्रगतीने साथ वदली आहे. कलाकाराचा वकूब आता ववश्वातील िणभांगुरता, 
मोहक स्वरूपात, सतत वतृमान काळात आपल्या पढेु खडी करतो. 

 
वास्तवरचत्रणाचे साध्य– ऐवतहावसक काव्य म्हणजे वास्तव सत्यािा नायमय आववष्कार; सत्यािी कैवफयत 
नव्हे. इवतहास तांतोतांत साांगणे, ऐवतहावसक प्रसांगाांिी तारीखवार जांत्री देणे हे ऐवतहावसक काव्यािे साध्य 
नव्हे. त्या काळातील पवरस्स्र्तीिे आवण समाजाच्या अांतरांगािे व्यस्क्तवित्र रांगववणे हे ऐवतहावसक काव्यािे 
साध्य आहे; आवण तेि साध्य नायमय वास्तववादी वित्रणािेही आहे. आपल्याकडील शावहराांनी नाही का 
ह्या काव्याला डफ-तुणतुण्यािा आधार देऊन ते ऐवतहावसक प्रसांग वजते-जागते केले. 
 
वास्तव सत्य आरण नाट्य– वास्तवातील सत्यािी बठैक वबघडू न देता, त्यातील सौंदयािी घडी ववसकटू न 
देता, ते प्रसांग िटकदार शलैीने आवण नायमय वषेात सादर करणे म्हणजेि वास्तव वित्रणपद्धती. 
वास्तवदशथनालाही कलेिे बांधन असतेि ना? सत्याच्या रखरखीत वाळूतून मानवतेच्या झऱ्यािा मांजुळ 
आवाज ज्यातून ऐकू येतो, ती वास्तववादी वित्रणपद्धती. सत्य हे स्वभावतःि सुांदर असतेि, असे नाही. 
म्हणूनि कलावांत सत्यकर्नाच्या रीतीववषयी आवण आववष्कारतांत्राववषयी कधीि बवेफकीर असत नाही. 
जराजजथर रूढी, जािक नीती आवण कल्पनाशनू्य सत्यप्रीती ह्या गोष्टी कलाकार कटाक्षाने टाळतो. 
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वास्तववादी कलाकारसुद्धा एका अर्ाने ध्येयवादीि आहे. कलाकार आपली सदवभरुिी, उदार बुद्धी आवण 
सत्प्रवृत्ती ह्याांिा उपयोग करून इतस्ततः पसरलेल्या कलावस्तूांिी वनवड कवरतो; आवण कलाकृतीच्या 
वशवारात त्याांिी सफाईने एकवजनसी माांडणी कवरतो. कलाकृतीमधील वास्तव सत्याला रवसकतेिी डूब 
वमळाली, म्हणजे कलाकृतीिी उांिी वाढते. वास्तवािे व्यक्त स्वरूप मयावदत असते, पवरस्च्छन्न असते; आवण 
जे अव्यक्त आहे ते अमयावदत, अववस्च्छन्न व अववनाशी असते. वास्तववादी कलावांतािी दृष्टी स्र्लकालातीत 
असली, म्हणजे कलाकृतीिे श्रेष्ठत्व सहजी वसद्ध होते. अवभजात कलाकृती वा अक्षर वाङ्मय वनमाण होते ते 
एखाद्या वगाकवरता चकवा एखाद्या वववशष्ट पातळीवरच्या लोकाांकवरता वनमाण झालेले नसते. अशा 
कलाकृतींमधून मानवी स्वभावािे अर्वा भावनाांिे वित्र रेखाटलेले असते. त्याला वभन्न देश, भाषा, वभन्न 
समाज इत्यादी वनबिंध कदावप जािक ठरत नाहीत. 
 
वास्तववादाचे हे रचत्र पहा,– 
 
वास्तववाद मानगुटी बसल्याने ज्याांनी वास्तवािी हुबेहुब नक्कल करण्यािे कां कण बाांवधले, त्याांच्या दारी यशािे 
तोरण कधीि बाांधले गेले नाही. अशा प्रकारे वास्तववित्रण फोल ठरववणारा एक सांवाद झाला, तो 
ऐकण्यासारखा आहे. एका तरुण स्त्रीने वमल्वाकी येर्ील प्रवसद्ध वित्रकाराला वविावरले, “तूां झाडां इतकी 
सुांदर रांगववतोस, त्याांतील रहस्य साांग.” वित्रकाराने औपरोवधक स्वराांत उत्तर वदले, “रहस्य? झाडाला 
१,००,००० पानां आहेत. वततकी काढली, की झाड तयार होतां!” ह्यातील व्यांजना ध्यानी घेतली, म्हणजे 
वास्तववादािा वृक्ष तेव्हाि कोलमडून पडेल! 
 
– आरण हे रचत्र पहा. 
 
“रोम शहरािे वित्रण, आवण तेही त्यातील बारीकसारीक अवतसूक्ष्म तपवशलाच्या कलाकुसरीिी कदर करणे 
वित्रकाराच्या आवाांक्याबाहेरिे आहे. रोम शहरातील ऐवतहावसक अवशषेाांतील भव्य सौंदयावर 
छायाप्रकाशािे सावट पसरले, म्हणजे त्यातून एक स्र्ावयभाव प्रकट होतो. तो ह्या सत्यवनष्ठ माध्यमातून 
परावर्मतत झाला, म्हणजे जो पवरणाम मनावर होतो, तसा इष्ट पवरणाम घडवनू आणणे वित्रकाराला त्याच्या 
कलमातून प्रसांगी साधता येत नाही!” –द आटथ जनथल, नोव्हेंबर १८६२. ज्या कलाकृतींच्या सांदभात वरील 
मजकूर वलवहला आहे, त्या कलाकृती प्रवसद्ध प्रकाशवित्रकार मकॅफसथन ह्याच्या आहेत. त्याच्या वित्राला 
वमळालेल्या खालील प्रशस्तीबरोबर वरील अवतरणातील मजकूर वािला, म्हणजे वास्तववादातील ममथ 
ध्यानी येण्यास मदत होईल. “मकॅफसथन ने घेतलेली वनसगथदृश्ये अत्यांत मोहक आहेत, कल्पनेपेक्षाही मोहक 
आहेत. पण तो मोहकपणा प्रत्यक्ष देखाव्यातील सौंदयावर अवलां बून नाही. ते सौंदयथ कलाकाराने सृष्टीला 
बहाल केलेले सौंदयथ आहे. म्हणून ते व्यस्क्तगत असून फक्त त्याच्याि कलाकृतीत वदसते.” 
 
 
 
 
ऐरतहारसक काळाचे रचत्रण 
 
प्रकाशवित्रकारािा सामावजक दजा काय होता, म्हणून वविाराल, तर समाजाने त्याला लोहार, िाांभार 
अर्वा खाांद्यावर धोकटी टाकून चहडणारा न्हावी ह्याांच्या राांगेत नेऊन बसववले होते. कधीकधी त्यािी दावण 



 

 

अनुक्रम 

किरा चकवा वाया गेलेले अन्न गोळा करणाऱ्याशी बाांवधली जाई. नवशबाने प्रकाशवित्रकारािी उपेक्षाि केली 
होती. ‘देशोदेशी चहडून सौंदयािी मुलुखवगरी करणाऱ्या प्रकाशवित्रकाराांच्याही गटाांिी स्स्र्ती 
न्हाव्यासारखीि असते. पाणी लावनू बसाव,े आवण वळे आली की िटपाटणे िालू कराव.े’ यावत्रक 
प्रकाशवित्रकारािी स्स्र्ती अक्षरशः वर वणथन केल्याप्रमाणेि असते. वातावित्र घेणाऱ्या आजच्या 
प्रकाशवित्रकारालाही हे वणथन अनुरूप ठरेल. यर्ार्थ ठरेल. 
 
मेण लारवलेला मोहिेदाि कागद 
 
परदेशात भ्रमांती करून प्रकाशविते्र घेणाऱ्याांत दोरे गुस्ताव्ह ल गे्र आवण इप्पोवलत बाया हे दोन सांशोधक होते. 
त्याांनी १८५१-च्या सुमारास मेण लावलेल्या मोहरेदार कागदावर प्रकाशवित्रण करण्याच्या दोन पद्धतींिा 
शोध लाववला. ह्या नवीन शोधाांिे कलाकाराांना फार अगत्य वाटले. प्रवासी प्रकाशवित्रकाराांना बसलेली 
दहशत व ताांवत्रक खळखळाट ह्या शोधामुळे कमी झालेली वदसते. कारण प्रकाशवित्रकाराांनी ऐवतहावसक 
काळािे वित्रण केले, देशातील वनसगथसौंदयाबरोबर वशल्पकला, स्र्ळदशथक आवण ऐवतहावसक स्मतृींनी 
समृद्ध झालेल्या वास्तू ह्याांच्या प्रकाशवित्राांिी नदी आपापल्या देशाांत वळवनू आवणली, आवण 
प्रकाशवित्रणावर नव ेपाणी िढले. वनसगात हवा वततका जाांगड माल असतो, कलाकाराांनी फकस्त आपल्या 
पसांतीने वनवडक माल उिलला व आपल्या कलाकृतींमधून त्यािे सांकलन केले, तारीफलायक रिना 
केल्या. ह्या नव्या वास्तववादी वित्रणपद्धतीिी पायाभरणी वरील प्रकाशवित्रकाराांनीि केली आहे. 
 
मनोगत ऐकू येते. 
 
ह्या काळात प्रकाशवित्रकाराांिी वित्रववषयाकडे पाहण्यािी कलादृष्टी, स्वानुभव, वजज्ञासा, अवलोकन आवण 
कल्पनाशक्ती हे कलाकाराला आवश्यक असणारे गुण प्रगल्भ झालेले वदसतात. ह्या कलाकृतींिा झालेला 
बोलबाला त्या केवळ वास्तववादी, वस्तुस्स्र्वतवनदशथक आवण स्र्लवणथनात्मक प्रकाशविते्र म्हणून झाला 
नाही, तर त्याांतून प्रकाशवित्रकारािे मनोगत ऐकू येते म्हणून झाला. अनेक अनवभव्यक्त गोष्टी व्यांजनावृत्तीने 
अवभव्यक्त होतात. त्याांत तांत्रकौशल्यािाही वाटा असतो. नव्या काळावर दृष्टी ठेवनू कलाकाराांनी आपली 
नजर कलाकृतींमधून नव े आकार, नव े आकृवतबांध, नवी रिना आवण नव े प्रमाणसौष्ठव ह्याांवर वखळवनू 
ठेववलेली वदसते. ह्या सवांिा जीवनातील लयबद्धतेशी समन्वय घालण्याच्या प्रयत्नात नवीन सौंदयाकृती 
कलाकृतींमधून प्रकट झाल्या आहेत; आवण वास्तवतेिा नायरूप आववष्कार त्यात आहे. 
 
जैसे िामिावण झूरजन्नले – 
 
रामरावण जसे झुांवजले, तसेि प्रकाशवित्रकार ह्या नव्या प्रवक्रयेशी झुांजले आवण त्याांनी सांकटाांशी मुकाबला 
केला. त्याांच्या हुरूपाला नाव नव्हते आवण आनांदाला उद्जगार नव्हता ! श्रीकृष्णाजवळ कुां तीने एक अजब वर 
मावगतला होता की, आपल्यावर सांकटाांिी बरसात अखांड व्हावी. प्रकाशवित्रकाराांनी अशीि ववनम्र प्रार्थना 
देवाजवळ केली असली पावहजे. आपल्यावर सांकटाांिी सरबत्ती झाली, म्हणजे आपली मदैानमाप छाती 
िालवनू घाट फोडण्यािे कठीण काम अांगावर घेण्यािे वशक्षण आपणाांस वमळते, व जगड्व्याळ आततायी 
मनसुबे केले जातात. 
 
लढती फौज 
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वजज्ञासा आवण अवलोकन ह्या दोन उपजत प्रवृत्तींनी दौलतीिा खाांब मजबतू करावा लागतो. एवढी लढती 
फौज जवळ असली, म्हणजे सांकटािी बळकट हाडे मोडण्यािा मागथ सापडतो, चहमत हरत नाही; आवण 
काहीशी लढाऊ वृत्ती म्हणा, वजद्द म्हणा, आपल्या वठकाणी जागृत होते. आपले लक्ष्य एकलव्याप्रमाणे कें वद्रत 
होऊन वनसगािे स्वगत आपणाांस ऐकू येऊन आपल्यामधील प्रवतभेिा अांकुर पल्लववत होतो. भोवतीभर 
ठाकलेल्या प्रवतकूल पवरस्स्र्तीला तोंड देताना वबसाँ बांधूांनी श्रमािी वशकस्त केली. पाखरू बसेल तर जागा 
नाही, अशा वठकाणी जाऊन ‘अववस पाहावट’, वहमतीिा पीळ पायी घेऊन वित्रण केले. त्यामुळे बफाने 
आच्छादून रावहलेले आल्प्स पवथतावरील सौंदयथ ववनासायास घरोघरी जाऊन पोहोिले आहे. त्याांिी भ्रमांती 
पोरकी ठरली नाही. ते साहसाला किरले असते, तर त्याांच्या हातून हे कायथ झाले नसते. साहसवप्रयता व 
वित्तात वनमाण झालेली आववष्कारािी भकू हेि त्याांच्या फते्तबाजीिे रहस्य आहे. त्याांच्या हसऱ्या वहमायतीिी 
आवण वदलेरी रस्तुमीिी शाबास आहे. महत्त्वाकाांक्षा, चहम्मत आवण ईष्या ह्याांिी धुांदी कलाकारावर िढली 
नाही, तर वले अस्मानवगरी कसे जातील? शीत वढेावें । उष्ण पाांघुरावें । वृष्टीिेया असावें । घरा आांतु ॥ हा योग 
प्रकाशवित्रकाराांना साधला होता की काय, कोण जाणे! 
 
‘पश्यतोऽरप मम’ 
 
दोगेर-पद्धतीने १८४६–४८-मध्ये घेतलेली मेस्क्सकन युद्धािी व १८४९-मधील रोमला पडलेल्या वढे्यािी 
काही प्रकाशविते्र उपलब्ध आहेत. 
 
“रोमवँटक वित्रकाराांनी पारांपवरक शलैीत रांगववलेल्या युद्धकर्ाांच्या तुलनेत ही प्रकाशविते्र वनष्प्रभ ठरली 
असली, तरी फें टनच्या प्रकाशवित्राांमुळे “युद्धाच्या कर्ा प्रत्यक्ष डोळ्याांनी पावहलेला कॅमेरा, हा एक वव्ासू 
साक्षीदार असतो,” हे वसद्ध केल्यािी ग्वाही लां डन टाइम्स् ने त्याि वळेी वदली आहे. 
 
युद्धाच्या ज्वाला िौफेर भडकलेल्या, आवण वातावरणात गरमा ववलक्षण. रस्त्यावर उकळणारी धूळ. 
वणव्यातून धावत येणारे वारे. उन्हािी खाई उसळे. बगीिे दार बांद केले, की डोळ्याांतून अश्रू ओघळत व 
सवांग मारुतीगत घामाने पाझरत राही. वकती वळेा फें टनला घाम वनरपावा लागला असेल ! धगधगत्या 
उकाड्ाने पेवात कोंडलेल्या धान्याप्रमाणे कलाकारािी स्स्र्ती होत असली पावहजे. पाणी तर इतके गरम 
होई, की हात घालणे अशक्य. अशा पवरस्स्र्तीत काळाच्या तोंडात जाऊन फें टनने केलेल्या कमािा पवाडा 
इवतहासात रुजू आहे. आपल्याजवळ असलेल्या र्ोराड माध्यमाने हालिालींिे वित्रण करणे अशक्य आहे, 
ह्यािी जाण फें टनला होती; म्हणूनि हालिालींिे वित्रण त्याने दूर अांतरावरून केले आहे. पवरस्स्र्तीमधून 
तांत्र असेि वनमाण होते. ऊनपाऊस, र्ांडीवारा ह्याांपासून सांरक्षण न वमळाल्यामुळे सैवनकाांिे हाल झाले; 
अन्नपाण्यािी आवण मलैामोरीिी वभकार व्यवस्र्ा. ह्यामुळे रोगराई आवण कॉलऱ्यासारख्या भयांकर सार्ी 
ह्याांिा फैलाव झाला. पण त्यातून वनमाण झालेली वकळसवाणी व अांगावर शहरे येतील अशी अती ओोंगळ 
दृश्ये फें टनने टाळलेली वदसतात. वास्तवतेिे वहडीस दशथन त्याांत नाही. त्या काळातील लोकाांच्या आवण खुद्द 
स्व्हक्टोवरया राणीच्या सदवभरुिीला दांश होईल, असे वित्रण त्याने घेण्यािे शपरे्वर टाळलेले वदसते, हे 
खरे. पण त्यात प्रत्यक्ष लढाईिे वित्रण तरी कोठे आहे? माध्यमाच्या अवजडपणामुळे कदावित ते शक्यही 
झाले नसेल, हेही वततकेि खरे आहे. 
 
परहले युद्रचत्र – १८५३ 
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क्रायवमयन युद्धाच्या बातम्या त्या वळेी प्रर्मि ‘द टाइम्स्’ ह्या वृत्तपत्रात प्रवसद्ध झाल्या, बातमीदार होता 
डब्ल्यू. एच्. रसेल, आवण युद्धािी प्रकाशविते्र पुरववणारा होता रोजर फें टन. ह्या दोघाांिी नाव ेक्रायवमयन 
युद्धाशी कायमिी वनगवडत होऊन इवतहासात अजरामर होऊन रावहली असली, तरी युद्धािे पवहले 
प्रकाशवित्र घेण्यािा मान कालथ  बास्प्तस्त व्हॉन त्सातमातथ ह्यािा आहे. नोव्हेंबर १८५३-मध्ये वालाविआ येर्ील 
युद्धाच्या प्रारांभी रवशयन सेनापती आवण त्यािी छावणी ह्याांिे प्रकाशवित्रण त्याने केले आहे. ववशषेत्वाने 
लक्ष्यात ठेवण्यासारखी गोष्ट आहे ती ही की, हे पवहले युद्धवित्र एका हौशी जवानाने घेतले आहे, आवण युद्धािे 
उत्कृष्ट प्रकाशवित्र ‘द हाव्हेस्ट ऑफ डेर्’ हे टी. एच्. ओसुवलव्हन ह्यािे आहे. 
 
‘इलस्रेडेड लंडन नयजू’ आरण ‘हापभसभ वुइकली’ 
वातारचत्राचंी छपाई 
 
प्रकाशवित्रकार फें टन (१८१९–१८६९) व िेडी (१८२३–१८९६) ह्याांनी प्रस्र्ानभेरी ठोकल्या आवण दोघे 
जीव पाखडीत धुमाळलेल्या वणव्याच्या रणातून फडकले, आवण स्वतःच्या जीववतािी तमा न धवरता 
वणव्याांच्या मेखला कमरेला बाांधून आपल्या कलाकृतींमधून त्याांनी लढाईिे िक्षुव ै सत्यम् वृत्त साांगताना 
आववष्काराच्या सुखाबरोबर दुःखािेही आव्हान स्वीकावरले. फें टनने िार मवहन्याांत ३००-च्यावर प्रकाशविते्र 
घेण्यािा ववक्रम केला. युद्धाच्या कर्ा साांगणारी विते्र म्हणनू ह्या कलाकृतींिा गौरव होऊन फें टनने घेतलेली 
ही युद्धािी वाताविते्र ‘इलस्रेडेड लां डन न्यजू’मध्ये आवण िेडीने घेतलेली वाताविते्र ‘हापथसथ वुइकली’मध्ये 
छापलीही गेली होती. पण ह्याहीपेक्षा ही वाताविते्र त्याांतील कलागुणाांकरता अवधक गाजलेली आहेत. ‘कुक 
हाउस ऑफ द एट्र् हुससथ’ ह्या वित्राला ऐवतहावसक महत्त्व तर आहेि, पण एक नायपूणथ वास्तववादी वित्र 
म्हणूनही ते वाखाणण्यासारखे आहे. त्यातील सैवनकाांिी रिना इतकी सहजसुांदर आहे की, ते क्षणवित्र 
असल्यािा भास व्हावा. रिना सहज सापडलेली नव्हे, साांधलेली भासते. भावनाांच्या जातीगतीशी इमान 
राखल्यामुळे आांतवरक लय तीत आहे. 
 
भेसूि भैिवी 
 
श्रमाच्या दडपणाने न दमणारे, सांकटापुढे न ढासळणारे अवाई-तवाईला वखजववणारे साहसी प्रकाशवित्रकार 
रोजर फें टन आवण मथॅ्यू िेडी ह्या दोघाांिीही आववष्कारशलैी रेखीव, उत्स्फूतथ आवण वास्तववादी असून 
आत्मवनष्ठ आहे. फेवलस विअॅटो आवण जेन्म रॉबटथसन ह्या जोडीने १८५८-मध्ये लखनौच्या वढे्यानांतर 
रणाांगणािे स्मशान बनल्यावर भयावर टाि देऊन घेतलेली वाताविते्र पाहून मन क्षणभर बवधर होते. उद्जध्वस्त 
झालेल्या वास्तुसौंदयात इतस्ततः फेकले गेलेले दुदैवी वशपायाांच्या हाडाांिे सापळे, बेविराख झालेली 
घरेदारे, उन्हाने रापलेल्या बेवारशी पे्रताांच्या काळवांडलेल्या िेहऱ्याांमुळे अवधकि भेसूर झालेले वातावरण 
आवण मनाला कळांजून टाकणारा छायेतील काळा भेसूरपणा अशी एका डोळ्याच्या सबळ साक्षीने वटपलेली 
वास्तव दृश्ये वारांवार धुळीवाणी फुदत आपल्या नजरेसमोर येतात, नाितात व हृदयािे धागे तोडून टाकतात. 
मस्तक सुन्न होऊन जाईल अशा ह्या कलाकृती पाहून आवलव्हर वेंडेल होम्स (१८०९–९४) ह्या 
प्रकाशवित्रकाराने केलेले भाष्य तर ह्यापेक्षा अवधक ववदारक आहे. तो म्हणतो, “ह्या कलाकृतींकडे पाहून 
एखादा रानटी मनुष्यही वनदथय उपहासाने बोट दाखवनू आपल्या हस्तकाांना साांगेल. –पहा. सुसांस्कृत 
सुवशवक्षताांच्या ह्या हमरस्त्यावरील लीला पहा!” 
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असे क्षण इतक्या उत्कटपणे आपल्या डोळ्याांसमोर उभे करण्यािी ह्या माध्यमािी शक्ती इतकी प्रबल आहे, 
उत्कट आहे की, ह्या माध्यमािे हे सवावतशायी विथस्व कधी-काळी मोडेल, असे वाटत नाही. 
प्रकाशवित्रणकलेतील परखड वास्तवतेवर आपला दृढ वव्ास आहे. म्हणनूि की काय, ही गतकालातील 
स्मृवतविते्र आपणाांस अवधकि ववषण्ण कवरतात. कलाकाराांच्या दृष्टीने म्हणता येईल की, त्याांच्या मनाच्या 
मदुथमकीला ताांवत्रक बांधने आवळू शकली नाहीत, मानवी मदुथमकीि त्याांच्या कलाकृतींना व्यापून रावहलेली 
आहे. आजच्या शास्त्र-शोधाच्या प्रवृत्तीिा उगम ह्या प्रवाशाांच्या वहमतीत, वजज्ञासेत व साहसात आहे असे 
म्हटले, तर वबलकुल वावगे ठरणार नाही. 
 
झंुजाि नेत्र आरण मृत्यचूी मेजवानी! 
 
कलाकाराांिी हाव भरारी घेण्यािी होती, माध्यमािे पांख दुबळे होते. पण त्याांच्या कलासक्त मनािी मदुथमकी 
माध्यमािा मद्दडपणा बाांधू शकली नाही. प्रकाशवित्रकार माध्यमातील अडिणींिी कळ सोशीत होते. 
कारखानदाराांिे सहकायथ न वमळाल्यामुळे कळ तशीि रावहली होती, पण ते सांकटाशी छाती वभडवनू लढत 
होते. कलेववषयीच्या आपलेपणाने झुांजार नेत्र ओर्ांबले. आपल्या स्वतःच्या कलागहृात दरबारी र्ाटाने 
व्यस्क्तवित्र घेणाऱ्या प्रकाशवित्रकाराांिा लौवकक आपण ऐकतो. आता ज्याांनी प्रत्यक्ष मरणाच्या दारात, 
अस्मान रणधुमाळीने भरले असताना मदुथमकीिी शर्थ करून झुांजार प्रकाशवित्रकार म्हणून कीती वमळववली, 
त्याांिी सववस्तर कर्ा ऐका. अशाि काही र्ोड्ा कलाकाराांपकैी एक होता विवटश प्रकाशवित्रकार रोजर 
फें टन व दुसरा होता अमेवरकन प्रकाशवित्रकार मथॅ्यू िेडी. 
 
िोजि फें टन– वास्तुवशल्पाांिे व विवटश म्यूवझयममधील अवभजात वशल्पाांिे प्रकाशवित्रण करून पढेु 
ख्यातनाम झालेला रोजर फें टन हा मूळिा आलेख्यकार होता व त्यािे वशक्षण पोल द ला रोश ह्याच्यापाशी 
झाले होते. क्रायवमयन युद्धािी हाक ऐकून रोजर फें टन मातिंडािा भांडार कपाळी लावनू पेटलेल्या युद्धभमूीवर 
दाखल होण्यास २० फेिुवारी १८५५ रोजी वनघाला होता. त्याच्याबरोबर पुण्यातील सरदाराांच्या िार-िाकी 
बगीप्रमाणे वदसणारी घोडागाडी होती. सवथ र्ाट एखाद्या लग्नातील वरातीप्रमाणे खानदानी होता. पण ह्या 
घोडा-गाडीत काय होते आवण ही वरात कोठे वनघाली होती? 
 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेकवरता लागणारा दाणागोटा एकदर छत्तीस पेयाांत, इमाम दाांडग्यासावरखे पाि कॅमेरे, 
ववशाल आवण लघु दृवष्टकोण असलेले वबलोरी डोळे, स्टोव्ह, पाणी शुद्ध करण्यािे इतर सावहत्य, सुतारािी 
हत्यारे, िार घोड्ाांिे खोगीर वगैरे सामान, त्याांिे दाणा-पाणी, स्वतःस पुरेल इतके अन्नपाणी, दारू, हे 
‘खटले’ वाहून नेणारी एक बांद गाडी युद्धभमूीकडे िाल करीत होती. 
 
युद्धाच्या ऐन धुमश्चक्रीत डोळ्यावर अांधेरी येऊन वािाही पाांगुळते, अशा पवरस्स्र्तीत रोजर फें टनने क्रायवमयन 
रणभमूीवर ७००-च्या वर प्रकाशविते्र घेतली. अशी दप्तर नोंद आहे. 
 
रोजर फें टनने युद्धानांतर युरोपमधील महत्त्वाच्या शहरी मुशावफरीला जाऊन तेर्ील वास्तुवशल्पे, वबशप 
लोकाांिी प्रार्थनास्र्ळे आवण वनसगथ ह्याांिे सुबोध वित्रण करून आपल्या यशात अवधक भर टावकली. ‘डोम्् 
ऑफ कॅर्ीड्रलस् – द के्रस्म्लन’, मॉस्को (१८५२) ही फें टनिी कलाकृती, तीतील नव्या दृवष्टकोणाकवरता 
नेहमी नावाजली जाते. त्याने केलेले स्स्र्रवस्तुसमूहािे वित्रण असेि सुबोध वळणािे आवण मनोहर आहे. 
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वत्रवमतीय विते्रही अशीि आहेत. तो ववशुद्ध वित्रणशलैीिा मोठा कैवारी असला, तरी त्या काळातील 
भावनाशील प्रवृत्तीला तो वकत्येकदा बळी पडलेला वदसतो. 
 
प्रकाशवित्रणसावहत्य वाहून नेण्याकवरता वैद्यकीय उपिाराांिी वफरती गाडी वापरून टी. एि. ओ. सुवलव्हन 
ह्याने कॅवलफोर्मनआिे वाळवांट तुडववले, बफासारख्या वदसणाऱ्या वाळूच्या वढगाऱ्याांिे वित्रण केले, वजवािी 
पवा न कवरता रकर नदीमधून वनसगथदृश्ये घेतली, पाि वळेा अमेवरकेच्या पवश्चम सरहद्दीवर मुलुखवगरी केली, 
आवण आजपयिंत कोणीही न पावहलेले वनसगथसौंदयथ विेनू आवणले. 
 
रोजर फें टन हा तर आणखी एका दृष्टीने झुांजार कलावांत होता. तो कच्च्या वदलािा नव्हता. वकत्येक 
समकालीन कलाकार आपला पोटािा टीिभर डबरा भरण्याकवरता ही कला राबव ूलागले, हे पाहून हा 
लां डन वव्ववद्यालयािा एम. ए. व्यवर्त झाला. १८६२-मध्ये फें टनने प्रकाशवित्रण करण्यािे सोडून वदले, 
व आपल्या वनश्चयाच्या पूतीकवरताि की काय, ह्या गारुडववदे्यिे अवघे सावहत्य वललावात कावढले; व 
स्वतःच्या मजीववरुद्ध तो ववकली करू लागला. ‘त्यािवळेी आद्रथ कलोवदन-प्रवक्रयेिा अांत झाला; आवण 
आल्हाददायक भरभराटीच्या प्रकाशवित्रणावर अखेरिा पडदा पडला!’ असा उल्लेख फोटोगॅ्रवफक जनथलमध्ये 
आहे. 
 
मॅर्थय ूबी. ्ेडी– हा डोळ्याने काहीसा अधू होता, तरी जडजवाहीर ठेवण्याच्या सुबक पेयाही बनवी. पण तो 
मूळिा हाडापेरािा व मनःवपण्डािा कलाकार होता, केवळ कारागीर नव्हता. एफ्. बी. मोसथ व डे्रपर 
ह्याांच्याबरोबरि तो दोगेर-पद्धतीने प्रकाशवित्रण करू लागला. इतराांच्याप्रमाणे केवळ आपल्या पेशाला उच्च 
सामावजक दजा देण्याकवरताि तो स्वत:ला प्राध्यापक म्हणवीत नसे, तर त्याने ह्या नूतन कलेिे वशक्षण 
देण्याकवरता खास वगथही िालववले होते. वॉचशग्टन व न्यूयॉकथ  येरे् सुसज्ज वित्रणगृहे उभारून उत्तम 
व्यस्क्तवित्रकार म्हणून मोठा नावलौवकक वमळववला व भरपूर सांपत्तीही पैदा केली. िेडीने 
प्रकाशवित्रणमाध्यमािी नाडी पूणथपणे ओळवखली होती, माध्यमाच्या वस्तुवनष्ठ वित्रणावर त्यािा जबरदस्त 
वव्ास होता; आवण ह्या माध्यमाला तो ‘इवतहासािा डोळा’ मानीत असे. तज्ज्ञ लोक मात्र 
‘प्रकाशवित्रणमाध्यमातून लेखन करणारा एक ददी इवतहासकार’ अशीि िेडीिी सांभावना करीत. िेडीने 
अमेवरकन वसस्व्हल युद्धािी हाक ऐकली मात्र, आवण १८६०-मध्ये कीतीिा उच्चाांक गाठलेले आपले 
प्रकाशवित्रणमांवदर सहकारी वमत्राांच्या हाती सुपूतथ करून पेटलेल्या युद्धसागरात स्वतःला झोकून देण्यास तो 
वसद्ध झाला होता. मथॅ्यू बी. िेडीबरोबरही रणाांगणावर रोजर फें टनप्रमाणेि प्रिांड लवाजमा असे. असे 
साांगतात की, त्याच्याजवळ एकि घोडागाडी काय, पण वीस-पांिवीस वगेवगेळ्या आघाड्ाांवर पाठववण्यास 
वततक्याि घोडागाड्ा सज्ज असत. रोजर फें टनने ज्या प्रकारिे कायथ क्रायवमयन रणभमूीवर केले, अगदी 
त्याि दज्यािे कायथ मथॅ्यू िेडीने – ओ. सुलीव्हन, अलेक्झाांडर गाडथनर–इत्यादी एकोणीस सहकाऱ्याांसह –
१८६१–६५-च्या दरम्यान अमेवरकन युद्धाच्या रणभमूीवर केले व इवतहासाला उपकृत करून ठेववले. मथॅ्य ू
िेडी हा मोठा कुशल वदग्दशथक होता. सवथ लहानर्ोर अवधकाऱ्याांपासून रे्ट आिाहम चलकनपयिंत त्यािी दाट 
मतै्री होती. हे साांवगतले म्हणजे सात हजार प्रकाशवित्राांच्या खाली त्यािी सही असली, तरी प्रत्यक्ष त्याने 
घेतलेली प्रकाशविते्र फारि र्ोडी आहेत, ह्यातील रहस्य उलगडण्यास तुम्हाांला मदत होईल. चलकनववरुद्ध 
कट केलेल्याांना फाशी देण्यापूवी हातपाय बाांधण्याच्या क्षणी जुलै १८६५-मध्ये िेडीने घेतलेले प्रकाशवित्र 
अांगावर शहारे आणणारे आहे. १९११-मध्ये दहा खांडाांत प्रवसद्ध झालेला वसस्व्हल युद्धािा वित्रमय इवतहास 
िेडी व त्यािे सहकारी त्याांनी घेतलेल्या प्रकाशवित्राांनी सजववलेला आहे. हे प्रकाशन म्हणजे िेडीिे वजवांत 
स्मारकि आहे. 
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ही फें टनची बगी–रणधुमाळीतून वफरणारी प्रयोगशाळा. मरॅ्थयू बे्रडीजवळ अशा २०–२२ गाड्या होत्या. 
प्रत्येक आघाडीवर तो घोडागाडी सज्ज ठेवी. गाडीच्या तळाखाली गुांडाळलेल्या त्स्थतीत एक बांद खोळ 
असे. ती उलगडली, की खोल वववहरीसारखी पसरे. हाच काळा कमरा. आरृ्द् कलोवदन प्रवक्रयेची कमृभमूी. 
येथेच प्रकाशसांवदेी काचा तयार होत. येथेच प्रवतमाववकासक सूते्र लहान-लहान टाक्याांमधून साठववलेली 
असत. येथेच प्रकाशप्रवतमेचे ववकसन होई. एकाांतात दरवळ फुले! 

 
जादूची फंुकि होती ती! 
 
प्रकाशवित्रणकलेिा ‘गारुडववद्या’ असा उल्लखे केला जातो. त्याला कारण वदले जाते, पण तो एक अट्टहास 
वाटतो. हातावर व कपड्ाांवर वसल्व्हर नायरेटिे शाईसारखे काळे डाग आवण त्याच्या जोडीस दरवळणारा 
कलोवदनिा व अल्कोहोलिा वमश्रगांध ह्याांमुळे प्रकाशवित्रणकलेच्या उपासकाांिे स्वरूप एखाद्या 
िेटक्यासारखे भासत असे. ह्या कारणास्तव ह्या कलेला ‘गारुडववद्या’ असे अमांगळ नाव वदले गेले असाव.े हे 
रास्त वाटते, आवण पटतेही. 
 
पण ह्यापेक्षा एक सबळ कारण दाखववता येईल की, ज्यामुळे प्रकाशवित्रकार एक जादुगार म्हणून ओळवखला 
जाऊ लागला. फेिुवारी १८४०-च्या सुमारास सर जॉन हशले ह्याने सुिववल्याप्रमाणे िाांदीच्या प्रवतमेिे 
रासायवनक वक्रयेने सांपूणथ ववरांजन करणे, व ती पुन्हा रासायवनक वक्रयेनेि पूवथवत करून दाखववणे ह्यािा 
उपयोग प्रकाशवित्रकार करमणुकीिे एक साधन व मनोरांजनािी एक स्वस्त बाब म्हणनू करू लागले. अशी 
‘जादूिी प्रकाशविते्र’ व्यापारी हेतूने सवथत्र ववकली जाऊ लागली. १८६६-च्या वसांतऋतूत एकया बर्मलन 
शहरात अशा प्रकारिी जादूिी हजारो विते्र तयार केल्यािी हकीकत वमळते. प्रकाशवित्रणािा धांदा अशा 
रीतीने मोठ्या प्रमाणात वाढीस लागला. 
 
जादूच्या पोतडीतील इलमा 
 
जादूिी रांगीत प्रकाशविते्रही वनमाण होऊ लागली. ह्या इलमबाजाांच्या पोतडीत अनेक इलमा खोिून भरल्या 
होत्या. त्याांपैकी दोन-तीन िमत्कृती देतो : पोटॅवशयम बायक्रोमेट लाववलेल्या कागदावर अांधुक अशी 
प्रकाशप्रवतमा उमटवनू, ती पाण्यात बुडवनू स्पष्ट करून दाखववणे, व पुन्हा वाळवनू पूवथवत अांधुक करणे; 
फेवरक सायरेट लावलेल्या कागदावर प्रकाशीय विते्र छापली, की ती जवळजवळ अदृश्य स्स्र्तीत असतात. 
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फेवरसायनाइडच्या ववलयनात टावकली, की ती विते्र वनळ्या रांगात स्पष्ट होतात. ही जादूिी रांगीत विते्र फार 
लोकवप्रय होती. ववरांवजत केलेली प्रकाशविते्र सूयथप्रकाश दाखववला, की स्पष्ट स्वरूपात प्रकट होत. आणखी 
अशीि एक नायपूणथ इगत प्रकाशवित्रकार करून दाखवीत. वसगरेट ओढण्याच्या नळीत ते लहानसा कोरा 
वदसणारा पण अदृश्य प्रवतमा असलेला कागद घालीत. नांतर वसगरेट वपण्यािे नाटक कवरताना त्या 
कागदाला अमोवनया वायु लागल्यामुळे कोऱ्या कागदावरील अदृश्य प्रवतमा स्पष्ट होत; पे्रक्षकाांिी फसगांमत 
होई. प्रकाशवित्रकार डाव्या-उजव्या हाताांनी इांद्रजालािी नजरबांदी करू लागले. इतकेि काय, पण 
प्रकाशवित्रकाराच्या पोशाखािी तबा त्याने गारोड्ाला साजेल, अशीि कायम केली होती. पोशाखावरून 
आठवण झाली ती मथॅ्यू िेडीिी. युद्धभमूीवर चहडत असताना त्याच्या पेहरावािा र्ाट पॅवरसमधील एखाद्या 
अवभनव कलाववद्यालयातील ववद्याथ्यास शोभण्यासारखा असे. सभोवतालच्या सैवनकाांतून तो वगेळा उठून 
वदसे. 
 

 
ही देखील एक रासायवनक प्रयोगशाळाच. कधी तांबू-राहुटीसारखी, कधी चाकाांवर उभी असलेली, आरृ्द् 
कलोवदन प्रवक्रयेची रासायवनक प्रयोगशाळा. वनसगातील सौंदयृ लुटून आणण्याकवरता 
प्रकाशवचत्रकाराांच्या पदरी असलेली एक सुववधा! कलेचे कायिेृत्र अथाांग सागरासावरखे पसरले. 

 
नवे पवभ : आद्रभ कलोरदन प्ररक्रया १८५१-मध्ये आली – 
 
वशल्पकार स्कॉट आिथर ह्याने आपल्या बवहणीिी व्यस्क्तविते्र घेण्याच्या प्रयत्नात कागदाऐवजी आधार म्हणनू 
कलोवदन वापरले, आवण ह्या प्रयोगातूनि १८५१-मध्ये रेडवरक स्कॉट आिथरिी ‘आद्रथ कलोवदनप्रवक्रया’ 
प्रिारात येऊन नव े पवथ सुरू झाले, असे म्हटले जाते. कारण ह्या नव्या शोधाने प्रकाशवित्रणािा पसारा 
फैलावनू सोडला. पण ज्या वषी दोगेरिा मतृ्यू झाला, त्याि वषी प्रकाशवित्रणातील एका नव्या पवाला प्रारांभ 
व्हावा, हा एक योगायोगि नव्हे का? प्रत्यक्ष रणभमूीवर वसद्ध करावा लागणारा हा प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा 
सारा प्रपांि पाहून आजिा प्रकाशवित्रकार खवित स्स्तवमत होईल. कलोवदन-प्रवक्रयेच्या उच्चाराबरोबर मनात 
एक जुनी आठवण आली. पूवी पुण्यातील आयथन वित्रपटगृहात वित्रपट दाखववण्यािा िांदेरी पडदा पाण्याने 
चिब वभजवनू काढीत. तो पडदा वित्रपट िालू असेपयिंत ओला ठेवीत, म्हणजे त्यावर पडणारी दृश्ये 
उठावदार वदसत. त्यािप्रमाणे प्रकाशवित्रणाच्या कािेवर लाववलेले कलोवदन हे रसायन ओल्या स्स्र्तीत 
असेपयिंत त्यास प्रवतमाग्रहणशक्ती असे. अर्ाति प्रवतमा घेईतो ही काि अशा आद्रथ स्स्र्तीत नसेल, तर ती 
वनरुपयोगी ठरे. 
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ज्या वठकाणी घोडागाडी जाऊ शकणार नाही, अशा वठकाणी वित्रणसावहत्य खेिरावरून वाहून न्याव ेलागे. 
ह्यावशवाय पाि-दहा हमाल आवण स्र्लमागथदशथकािी अर्वा वाटाड्ािी मदत घ्यावी लागे, ते वगेळेि. 
सांस्कावरत केलेली काि ओली रहावी, म्हणून ती ओल्या कापडात गुांडाळणे, कािेच्या मागील बाजूस ओले 
टीपकागद बाांधणे, कािेिी सांस्कारक्षमता िार-सहा आठवड्ाांपयिंत टीकववण्याकवरता ती रास्बेरीच्या 
पाकात अर्वा मधात बुडववणे, अशा क्लृप्त्याांिी योजना करूनि मुलुखवगरी करणाऱ्या प्रकाशवित्रकाराांनी 
दऱ्याखोऱ्याांतून व नदीनाल्याांतून व वगवरकपारींतून वास करून रावहलेले सौंदयथ आपल्या कलाकृतींमधून 
देशोदेशी पोहोिते केले. 
 
– पण ग्रहण सुटले नाही, तिी– 
 
ह्या आद्रथ कलोवदनप्रवक्रयेच्या शोधामुळे प्रवासी प्रकाशवित्रकाराांिे ग्रहण सुटले नव्हते. वबलोरी डोळ्यािी 
क्षवणक उघड-झाप करणे सवथस्वी अशक्य होते. तरी आद्रथ कलोवदनप्रवक्रयेच्या सांशोधकाने आपल्या 
माध्यमाला एक लहानसा अांधेर-कमरा जोडला होता. त्यामुळे रासायवनक प्रवक्रया करणे र्ोडे सुलभ होई. 
हल्ली रस्त्यावर अर्वा जते्रच्या वठकाणी व्यवसाय करणाऱ्या प्रकाशवित्रकाराांच्या कॅमेऱ्याला अशी सोय असते. 
माध्यमािा आकार अद्याप भल्यामोठ्या कोकणी फणसासारखाि होता. अांगीचपडी भरलेल्या माध्यमािे 
धचटगण धूड जवळ बाळगून प्रकाशवित्रकाराला देशोधडी करावी लागे. ३५ ते ६० शरे वजनािे ओझे घेऊन 
प्रवास करण्यास दांडमाांड्ात िाांगले बळ लागे. हे कलामाध्यम अवघड जागी िढववणे हे मोठी तोफ 
िढववण्याइतकेि कठीण होते. प्रकाशवित्रकार मूलँ हा वनसगथवित्रणाकवरता १८५६-मध्ये अल्जीवरयात गेला, 
त्या वळेी त्याच्याजवळ असलेल्या सवथ वित्रणसावहत्यािे वजन २,४०० पौंड होते. इतके अवजड सावहत्य 
जवळ असल्यामुळे अशा प्रवासी प्रकाशवित्रकाराांना रेल्व ेअवधकारी मालाच्या डब्यातून प्रवास करण्यास भाग 
पाडीत. 
 
–प्रकाशरचत्रकािानंी रवश्वव्यापी सौंदयभ रटपले. 
 
जगातील सौंदयथ वटपण्यािी वव्व्यापी मोहीम ज्याांनी आखली, अशा प्रकाशवित्रकाराांच्या अनेक वफरत्या 
टोळ्या प्राणाांिी बाजी लावनू पृथ्वीच्या पाठीवर भ्रमण करीत होत्या. एका वववशष्ट काळच्या वाहत्या प्रवाहातील 
युद्धाच्या गोठववलेल्या रम्यकर्ा, दूरवरच्या देशाांतील रोमाांिकारी सौंदयथ, ववस्मृतीत गडप होत िाललेले 
जग, काळाच्या गतेत डुबनू िाललेले हृदयस्पशी मानवी जीवन, ह्याांतील जे अववस्मरणीय होते, असे सारे 
वैभव भतूकालात जाऊ न देता ह्या कलाकाराांनी ते आपल्या कलाकृतींमधून र्ोपवनू विरांजीव केले आहे. 
 
फ्राक्नसस रफ्रथ– नाइल नदीच्या ज्या अांगाला कोणी वफरकले नसेल, अशा वठकाणी जाऊन त्याने मनात 
वभरवभरणारे सृवष्टसौंदयथ, वकनाऱ्यालगत हारीने उभी असलेली डौलदार मांवदरे व वकनाऱ्याला जखडून 
असलेले जीवन – नदीिे वहरवळलेले काठ अक्षरशः वझजवनू – मोठ्या शर्ीने विवत्रत केले आहे. ह्यापूवी 
लोकाांनी प्रवास करून फक्त इतकीि आढ्यता बाळवगली असेल की, आम्ही कायरो, वपरॅवमडस् व स्स्फां क्स 
पावहले आहेत. रास्न्सस वरर्ने काबीज केलेले हे सौंदयथ मात्र अक्षय वटकून आहे, तुकोबाच्या अभांगाांप्रमाणे 
तरांगत आहे. 
 
याच्या बंद गाडीचे िहस्य– रास्न्सस वरर् (१८२२ – १८९८) म्हणतो, “नाइल नदीच्या दोन्ही तीराांवरील 
लोकाांनी ‘उभारोनी बाहें पालवीत’ आपला आदरभाव व्यक्त केला. त्याांच्या स्वागतपर दृष्टीच्या उन्हात माझ्या 
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वित्तवृत्ती उल्हवसत होत. ह्या त्याांच्या समजुतीमुळेि कोणी वहरवट वृत्ती तर व्यक्त केली नाहीि, उलट मी 
लोकाांच्या नजरा घेत त्या अद्ज भुत प्रदेशातून मोठ्या इतमामाने प्रवास केला.” ही अशी वववित्र समजूत तरी 
कोणती की, वजिा अनुग्रह झाल्यामुळे प्रकाशवित्रणके्षत्रात इवतहास घडला ? त्याववषयीिे गूढ रहस्य त्याने 
स्वतःि पुढीलप्रमाणे साांवगतले आहे, “ह्या प्रवासात माझ्या स्वतःबरोबर एक बांद गाडी असे, आवण ती गाडीि 
लोकाांच्या कुतूहलािा ववषय होता. ह्या बांद डब्यात प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेकवरता लागणारा अांधेरकमरा 
ठेवण्याकवरता आवण स्वतः कलाकाराला राहण्याकवरताही जागा होती. १६ इांि × २० इांि आवण ८ इांि × १० 
इांि ह्या लाांबीरुां दीिे प्रकाशवित्र घेणारे प्रत्येकी दोन कॅमेरे व एक वत्रवमतीय वित्रकॅमेरा, इतके सावहत्य त्यात 
होते. 
 
“सूयािी तळपती धग कमी करण्याकवरता ह्या बांद गाडीवर वशडािे पाांढरे शुभ्र कापड पसरलेले असे. िटकन 
नजरेत भरणारे हे दृश्य गूढतेिे रम्य वातावरण वनमाण करी. इवजस्प्शयन लोकाांिे कुतूहल जागृत होऊन हे 
काय असाव,े त्याववषयी त्याांच्या मनात अनेक तकथ ववतकथ  वनमाण होत. अांवतम वनष्कषथ असा होता की, इतक्या 
काळजीपूवथक बांद केलेल्या डब्यात दुसरे काय असणार ? – रास्न्सस वरर्िा जनानखाना !” लोक भईुला 
हात लावनू जोहार घालीत, आवण त्यामुळेि आपला आदर झाला, अशीि रास्न्सस वरर्िी प्रामावणक 
समजूत होती. तो पुढे म्हणतो, “अद्ज भतु पौरुष व आश्चयथभतू ववक्रम ह्याांिे आभरण लाभलेल्या ह्या गाडीतून 
नाइल नदीच्या मुखापासून वर १,५०० मलै सहल करून पािव्या धबधब्याच्या तुषाराांच्या गदीतून राघव-
माशाप्रमाणे मी पुढे गेलो. मनािी उभारी खाली यावी, असे वकतीतरी प्रसांग आले. वकत्येक प्रसांगी कलोवदन 
कािेवर ओतले, की अतीव उष्णतेमुळे ते उकळू लागे, आवण मग कािेतील सांस्कावरतपणा वजा होऊन ती 
काि प्रकाशप्रवतमा घेण्यास वनरुपयोगी ठरे.” 
 
रास्न्सस वरर् ह्याने मध्यपूवेकडील खतरनाक पहाड, जांगले तुडववली; इवजप्तिा तीन वळेा प्रवास केला. 
नाइल नदी पार केली, आवण प्रवासात वास्तुवशल्पातील, वनसगातील सौंदयािा भलामोठा ठेवा हस्तगत 
करून आवणला. त्याने मध्यपूवथ प्रदेशात घेतलेली प्रकाशविते्र तांत्र आवण कला ह्या दृष्टींनी इतर समकालीन 
कलाकाराांच्यापेक्षा सरस व सुांदर आहेति, तरी पण त्याने घेतलेली वास्तुवशल्पाांिी दृश्ये अवधक नावाजली 
जातात. 
 
रबसाँ बंधू– दोगेर-पद्धतीने व्यस्क्तविते्र घेणारा वबसाँ हा पँवरसमधील पवहला प्रकाशवित्रकार. नांतर आदथ 
कलोवदन-पद्धतीने वास्तुवशल्पाांिे वित्रण करून त्यात वनष्णात म्हणून तो प्रवसद्धी पावला. युरोपमधील 
पवथतावर सवांत उांि, म्हणजे १६,७८० फूट उांि जाऊन वबसाँने सदर वनसगथविते्र घेतली. 
 
इवजप्तमधील उष्णतेिा कडाड आवण स्स्वत्झलिंडमधील अांग विरणारा र्ांडीिा कडाका; कलोवदन कािेवर 
ववपरीत पवरणाम करणारे हवामान, पण आपली चहमत खिू न देता वजवाच्या करारावर वबसाँ बांधू ह्याांनी सवथ 
अडिणी पायतळी घातल्या, व मरणािा कानोसा घेत अिकू लक्ष्यवधे केला आवण स्वतःच्या कलाकृतींमधून 
वनसगातील सौंदयथ हस्तगत करून त्याला व्यस्क्तत्वािा उजळा देऊन मूळिे सौंदयथ वद्वगुवणत केले. त्याांिा 
आववष्कारािा आकषथ पराक्रमी होता. म्हणूनि ‘ओलें  मूळ भेदी खडकािें अांग’ ही तुकयािी वाणी सार्थ ठरते. 
 
चाल  भस् डंकन– असाि एक वफरस्ता प्रकाशवित्रकार होता. आपल्या इवजप्तमधील दौऱ्यािी सांगतवार 
हकीकत त्याने वलहून ठेववली आहे. प्रकाशवित्रणाच्या सांस्कावरत कािेवर उष्णतेिा पवरणाम कसा होतो, 
ह्यािे उत्तम वणथन त्याने करून ठेववले आहे. तो वलवहतो, “प्रकाशवित्रण केलेल्या सांस्कावरत कािा पत्र्याच्या 
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माांडणीत बसवनू धुऊन स्वच्छ करण्याकवरता नदीच्या पाण्यात सोडल्या. नाइल नदीिा वकनारा गाळ 
सािल्यामुळे उर्ळ झाला होता. अशा गाळावरून त्या वाहत आल्यामुळे पाण्यािे तपमान १०० अांश 
सेंवटगे्रडच्या वर गेले होते. सकाळी उठून पावहले, तो पत्र्याच्या माांडणीतील कािा धुतल्या जाऊन स्वच्छ 
झाल्या. होत्या व इवजस्प्शयन मांवदराांवर पहाडाच्या मदतीने िढून मोठ्या कष्टाने मान मोडून घेतलेल्या कोरीव 
नक्षीकामाच्या प्रकाशवित्राांवर अक्षरशः पाणी पडले होते. हाती आल्या होत्या सहा स्वच्छ पारदशथक कािा!” 
 
अॅडॉल्फ ् ोन– अशा वफरत्या प्रकाशवित्रकाराांपैकी अॅडॉल्फ िोन ह्यािा पवहला समर्थ प्रकाशवित्रकार म्हणनू 
गौरव केला जातो. त्यािा स्वतांत्रपणे उल्लेख करण्यािे कारण असे की, आल्प्स पवथतामधील जवळच्या 
टेकड्ाांवर उभे राहून समोरील वनसगािा एक सलग ‘ववस्तावरत’ देखावा तो वफरत्या कॅमेऱ्याने घेत असे. 
त्यामुळे तो देखावा मानवाच्या एका दृवष्टके्षपात येईल, त्यापेक्षा वकतीतरी पटींनी लाांबरुां द आवण ववस्तृत येई. 
ह्यावशवाय, कलाकृतीमधील पृष्ठभागािी बनावट, मनःस्स्र्वतदशथक प्रकाशयोजना, बारीकसारीक तपशील व 
छायाप्रकाशातील ताळमेळ ह्या सवांत र्ोडा बनावटपणा भासला, तरी ताांवत्रकदृष्या ह्या कलाकृती आधुवनक 
तांत्राशी सहज स्पधा कवरतील, अशाि आहेत. बफविी दुलई पाांघरलेल्या वशखराांिी ही प्रकाशविते्र ज्याांनी 
घेतली, त्याांिे धैयथ नगावधराजासारखेि अढळ असले पावहजे, आवण महत्त्वाकाांक्षा िक्रवती नेपोवलयनिी 
असली पावहजे. आवण त्याांच्याजवळ प्रकाशवित्रणासारख्या वकिकट प्रवक्रयेच्या वदमतीला वागतील असे 
गुणही असले पावहजेत. 
 
“वास्तव सत्याचा नाट्यमय आरवष्काि म्हणजेच वास्तववादी रचत्र, की ज्यात शाश्वत व सूक्ष्म सत्याचा 
नाट्यपूणभ अरभरनवेश असतो.” 
 
स्कावटश वदग्दशथक जॉन वग्रयसथन ह्याने वरील वविार १९३३-च्या सुमारास व्यक्त केलेले आहेत. वववशष्ट 
मनोवृतीमधून कलाकाराने घडववलेले वास्तव सत्यािे नवखे स्वरूप म्हणजे वास्तव वित्रण. दोक्युमाँतेर हा 
नवा रें ि शब्द व वग्रयसथन हे नव ेनाव, दोन्ही एकाि वळेी म्हणजे ववसाव्या शतकातील दशकाच्या प्रारांभी – 
आम जनतेच्या पवरियािी झाली. वननादत रावहली. 
 
वास्तववादावर कुां िबलेला झाडोरा वग्रयसथनने साफ दूर केला. वास्तववादािा वारा आवण नवी दृष्टी घेऊन 
तो पनु्हा फोफावला. आजिा आवण कालिा वास्तववाद ह्याांत फार तफावत आहे. ती ध्यानात येण्याकवरता 
पांधराव्या शतकापयिंत काळाच्या बोगद्यातून आपणास उलटे जाव ेलागेल. त्या वळेी वास्तवािी चकवा सत्यािी 
भवूमका नीट बारकाईने तपासली, म्हणजे लक्ष्यात येईल की, एखाद्या वस्तूिे वास्तववादी वित्रण चकवा 
सत्यािा आववष्कार करणे म्हणजे त्या वस्तूिे सूक्ष्म तपशीलवार हुबेहुब वित्रण करणे व तीतील काना-मात्राांिे 
आवण स्वल्पववरामापयिंतिे बारकाव े वटपणे. हीि वास्तव सत्यािी भवूमका. वास्तव रूप प्रतीत व्हावयास 
पावहजे असेल, तर त्यात मुबलक तपवशलािी मोजदाद करण्यािा, सूक्ष्म छटाांिे सारे हेलकाव े मुवद्रत 
करण्यािा, आवण मूळ वस्तूिे प्रमाणसौष्ठव कायम ठेवण्यािा त्यात आटावपटा केलेला वदसतो. पवश्चमेकडील 
आवण पूवेकडील, म्हणजे आवशया खांडातील, सतराव्या शतकातील वित्रकाराांच्या वशवबराांतून फेरफटका 
करा, म्हणजे त्याांच्या आववष्कारशलैीतून वास्तववादाच्या दृवष्टकोणातील व कलेमागील जीवनहेतूांमधील 
तफावत अवधक स्पष्ट होईल. पवश्चमेकडील वित्रकाराांच्या कलाकृतींत वस्तूिा आववष्कार नीटनेटका, 
काळजीपूवथक आवण यर्ास्स्र्त केलेला आढळेल. वनसगथवित्राांतून डोंगरातील खडपे, भेगाळलेली डोंगरािी 
उतरण व त्यािी प्रत्येक बरगडी ह्याांिे यर्ातथ्य वित्रण आढळेल. पूवेकडील वित्रकार सूिकतेमधून वास्तव 
सत्य वनमाण करीत असे. त्याने रेखाटलेले वडा-चपपळािे झाड पावहलेत, तर ते हुबेहुब वाटेल. पण त्यातील 
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कोणतेही एक पान प्रत्यक्षाबरहुकूम आढळणार नाही. ह्याउलट, पवश्चमेकडील कलाकाराांच्या वित्रात 
तपवशलािी पकड भलतीि कडक आढळेल. 
 
“वास्तव सत्य म्हणजे रनसगाचे काटेकोि आरण आळणी रचत्रण नव्हे. तपरशलाने कोंदलेल्या रचत्रणातून 
वास्तव सत्य रसद् करिता येत नाही.” 
 

वित्रकार आँरी मावतस 
ह्याि सांदभात आणखी एक गोष्ट लक्ष्यात ठेवण्यासारखी आहे. ज्या वस्तूला सृष्टीने सौंदयािे वरदान केले 
नसेल, ती वस्तू वित्रकाराने आपल्या आलेखनात अवधक मोहक करावी, जे सषृ्टीत सदोष असेल, ते 
कलाकृतीत वनदोष दाखवावे, जे सुांदर असेल, ते अवधक सुांदर काढाव,े ह्या कलातत्त्वाने वरील 
प्रकाशवित्रकार, जोशुआ रेनॉल्ड्ज् प्रमाणेि भारलेले वदसतात. भारतीय वित्रकाराांिी हीि तत्त्वप्रणाली 
कावलदासाने मोठ्या कौशल्याने ववशद केली आहे. त्याच्या शाकुां तलातील दुष्यांत हा मोठा वनपुण कलाकार 
आहे. पण वनसगाने शकुां तलेवर सौंदयािी इतकी बरसात केली आहे की, दुष्यांतासारख्या वनष्णात 
प्रसाधकाला आपल्या कलाकृतीतील शकुां तलेला ववभवूषत करण्यास अवसरि रावहला नाही. कोणत्याही 
वाङ्मयािा चकवा कलेिा इवतहास घ्या, त्यातील र्ोर व्यक्ती आपली कलाववषयक भवूमका, 
आववष्कारशलैीिी पद्धती आपल्या कलाकृतींमधून स्पष्टपणे वनर्मदष्ट कवरतात. ह्या र्ोर कलाकाराांना त्याांिा 
मागथ वदव्य दृष्टी दाखववते, आवण त्याांच्या कलाकृतींच्या वालुकेत उमटलेली त्याांच्या व्यस्क्तत्त्वािी पावले 
आपणाांस कोणत्याही काळात वनणायक मागथदशथन कवरतात. त्याांच्याि मागाने आपणाांस वनभथयपणे वकती पल्ला 
गाठता येईल, ह्यािी जाणीव होते. आपले स्वतःिे सामथ्यथ जोखून, माध्यमािी अमयादा न कवरता त्यािा 
पुरेपूर फायदा उठववला पावहजे. ह्याति कलाकारािे खरे कसब आहे. कलाकारािे अनुभव घेण्यािे सामथ्यथ 
आवण तो अनुभव कलाकृतींमधून जगाला देण्यािे त्यािे सामथ्यथ वकती र्ोर असते, ह्यावरि कलाकारािे 
र्ोरपण उभे असते. 
 
 
उपेरिताचं्या जीवनमूल्याचंा सुरवख्यात भाष्यकाि यजेून आतजे (१८५७ – १९२७) 
 
“प्रकाशवित्रण म्हणजे कलाकाराांिी कल्पनाशक्ती समदृ्ध करणारा व त्याच्या स्मृतींच्या खवजन्यात अमोल 
भर टाकणारा वित्रकाराांिा वजगरदोस्त. मौल्यवान भारी चकमतीिा ऐवतहावसक दस्तैवज उपलब्ध करून 
देणारे एक अजोड माध्यम, उत्कृष्ट माध्यम”. – वित्रकार आँरी मावतस. “वित्रकाराने हाताने केलेल्या 
आलेखनापेक्षा िाांदीवरील हे आलेखन अनांतपटींनी अिकू व वव्सनीय आहे”. – एडगर अॅलन पो (१९०८) 
हे प्रकाशवित्रण म्हणजे एक प्रकारिे लवलतवनबांधलेखनि आहे. समाजाला घोर वनदे्रतून खडबडून जागे 
करणे, जीवनातील मूल्याांिा वनभथय, सडेतोड व प्रामावणक दृष्टीने वविार करण्यास वशकववणे आवण जे असत्य 
आहे, अमांगल आहे, त्यावर वनघृथण प्रहार करणे ही सवथ जबाबदारी प्रकाशवित्रण पोटवतवडकीने व तन्मयतेने 
पार पाडीत आहे. म्हणूनि म्हणतात की, कलाकृती ही सामावजक प्रगतीच्या रर्ाला जुांपलेली असते, आवण 
कलाकार हा जीवनमूल्याांिा भाष्यकार असतो. ह्या प्रकाशवित्राांतून काय नाही? जीवनातील पदराांिी 
वबघडलेली गुांफण ह्याांत आहे, जीवनाच्या गोफाला पडलेला पीळ ह्याांत आहे, मनोवृत्तीिे वगेवगेळे सहस्र रांग 
त्याांत आहेत. जीवनाच्या आकाशातील ओल्या आवण कोरड्ा ढगाांिे वित्रणही ह्याांत आहे. ह्याांत दुःखाला 
अवभषेक झाला आहे, करुणरसािी ववलासस्र्ळे ह्यात ववपुल आहेत. कदथलीगभाहूवन कोमल आवण 
नवनीताहूवन मृदु–मवाळ अशा उपेवक्षताांच्या अांतरांगातील पावरजातकािा पववत्रपणाही त्यात उतरला आहे. 
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जाईच्या फुलािी सौम्य माध्वी, कस्तूवरकेिा पवरमळ, आवण नवमवल्लकेिे लाघवही त्याांत आहे. नक्षत्राांसमान 
असलेली ही रत्नमाला पाहून ज्याांिे हृदय करुण व उदात्त रसाांनी व्याप्त होऊन जात नाही, त्यास ‘धन्य 
पुरुष’ म्हणाव ेदुसरे काय? 
 
कीतीच्या हातकड्या– वित्रकार व्हॅन गॉखप्रमाणेि युजेन आतजे कीतीच्या हातकड्ाांत कधी गुांतून रावहला 
नाही. आपल्या कीतीिा पाढा त्याने कधी वािला नाही; उपेक्षा-प्रशस्तीच्या तो अतीत होता. कोणत्याही 
कलाप्रदशथनात त्याच्या कलाकृती वदसल्या नाहीत. आयुष्यािी एकोणतीस वष ेवास्तववादी वित्रण हीि त्याने 
आपल्या वजवाभावािी गोष्ट केली. सभोवतालच्या जीवनातील ज्या दृश्याांनी त्याच्या मनातील भावनासांस्कार 
उत्कट झाले, त्याांिा आववष्कार त्याने सरळ नेकजात िालीने केला. म्हणनूि आजिे आधुवनक 
वास्तवतावादी प्रकाशवित्रकार ह्या के्षत्रातील ‘आद्य शांकरािायथ’ म्हणून उल्लखे कवरतात. 
 
रवश्वाचे आतभ– युजेन आतजे ह्याने कोणत्याही वित्रकारािी नक्कल वा उसनवारी केली नाही. उलट, 
वित्रकाराांच्या कलाकृतींवर त्याच्या काव्यदृष्टीिा वनवश्चत प्रभाव पडलेला वदसतो. वित्रववषयाांतूनि त्यािी 
कला वनमाण झाली आहे. त्याच्या कलाकृती माणुसकीने गवहवरलेल्या आहेत. वव्ािे आतथ जणू त्याच्या 
मनात प्रकाशले होते, आवण तेि त्याच्या कलाकृतींमधून प्रकावशत झाले आहे. पवॅरस शहरािा िेहरामोहराि 
काय, पण शहराच्या अांतयामी वशरून, पाप पत्करूनही पाहत रहाव े असे रूपसौष्ठव त्याने विवत्रत केले. 
अवतवास्तववादी सांप्रदायातील कलाकाराांना वनराशिेी छाया आवण दुःखािी सावली ह्याांिे आकषथण फार. 
प्रकाशवित्रणमाध्यमातून ही मनोव्यर्ा प्रभावीपणे व्यक्त केली जाते. म्हणनू युजेन आतजे ह्याच्या कलाकृती 
‘ला रेव्होल्यवूसआँ स्युवरआवलस्त’ ह्या मावसकाच्या १९२६-च्या अांकातही प्रववष्ट झाल्या होत्या. आपल्या 
दरवाज्यावर त्याने ‘वित्रकाराांच्याकवरता आतजे दस्तऐवज’ असा ठळक अक्षरात एक फलक लाववला होता. 
 
युजेन आतजे ह्याने वशे्याव्यवसायावरील पुस्तकाांकवरता वशे्याांच्या जीवनािी विते्र घेतली. रें ि 
दप्तरखान्याकवरता व पॅवरसमधील कलासांग्रहालयाकवरता ऐवतहावसक वास्तुकला आवण ििेस् ह्याांमधील 
मध्ययुगीन वशल्पविते्र घेतली. पण केवळ मावहती पुरवनू लोकाांिे अज्ञान दूर करणे हा वास्तववादी वित्रणािा 
उदे्दश नाही. दैनांवदन जीवन आवण त्यातील सामावजक समस्या ह्याांच्या नायमय आववष्कारातून काव्य वनमाण 
करून आपल्या जीवनातील अनुभवाांिी समदृ्धी करणे हा त्यािा उदे्दश आहे. अर्ात वास्तववादी 
प्रकाशवित्रणशलैीला केवळ तांत्रववद्या कलाकाराच्या जवळ असून भागणार नाही. त्याला रवसकतेिी जोड 
वमळून कलाकाराला सौंदयथशास्त्राच्या कोशात प्रवशे करून घ्यावा लागतो. अशा प्रकारे समाजातील 
ओबडधोबड जीवनािे काव्यमय आवण हृदयस्दशी वित्रण स्टीगवलट््, युजेन आतजे, लुईस डब्ल्यू. हाइनऽ, 
जॉन टॉमसन आवण पोल मार्मटन ह्याांनी वास्तववादी पण नायमय शलैीने केले असून ह्या प्रकाशवित्राांिी 
सामावजक मनािे दशथन घडववण्यािी शक्ती फार मोठी आहे. शवेटी ज्याांिा उल्लेख केला त्या दोन 
कलाकाराांनी विवत्रत केलेले लां डन शहरातील रस्त्यावरील व समुद्रवकनाऱ्यावरील जीवन हृदयाला वभडणारे 
आहे. पोल मार्मटन ह्याने तयार केलेला ‘लां डन शहरातील रात्रीिे जीवन’ हा वित्रसांग्रह एक अवभनव प्रयत्न 
तर होताि, पण ताांवत्रकदृष्याही त्याला आज आगळे मोल िढले आहे. 
 
कण्ह टाकणािे जीव– युजेन आतजे ह्याने पवॅरस शहरािे सवांगीण वित्रण करण्याच्या मोवहमा उघडल्या. 
पॅवरसमधील शाही वसाहत असो, वा झोपडपट्टी असो, त्यािे सौंदयथग्राही मन तीत सारखेि रमत असे. 
नवशबाने उपेक्षा केलेल्याांिे अांतरांग त्याने हळुवारपणे विवत्रत केले आहे. त्याांिे दुःख, त्याांच्या वजण्यातील 
वजगवजग, आशा आवण वनवाणीिी वनराशा सवथ काही त्यात आहे. सामावजक असांतोषािी सुप्त बीजे त्यात 
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आहेत. काव्य आहे, नाय आहे आवण प्रत्येक कलाकृतीला काहीतरी साांगावयािे आहे. त्याच्या कलाकृती 
पे्रक्षकाांना त्या काळात, त्या जागी आवण कलाकाराच्या त्या मनोवृत्तीत नेऊन सोडतात. 
 
प्रत्यक्षावरील पडळ दूर करून त्यापलीकडील दृश्यात दडलेल्या सत्यािा वधे घेण्यािी दृष्टी युजेन आतजे 
ह्याला वमळाली होती. ज्यात सुधारणा अपेवक्षत होत्या, त्या ववषयािे वित्रण करण्यािी त्याने कोशीश केली. 
वकत्येक कलाकृती तर अशा आहेत की, त्याांत प्रत्यक्ष विटपाखरूही वफरकताना वदसले नाही, तरीही त्या 
कलाकृती मानवतेने स्स्नग्ध झाल्या आहेत; त्याांतून मानवता स्पशूथन जाते. उपेवक्षताांच्या गाविे दुखणेबहाणे 
आवण जीवनािी पडझड त्याांत आहे. गाव वजवांत आहे, असा भास होईल. अवकाशाच्या ओसाडीत आजवर 
मुक्याने पडून रावहलेले पडसाद ह्या कलाकृतींमधून सत्वर वािाळ झाले आहेत. 
 
एल . डब्ल्य.ू हायनऽ (१८७४–१९४०) 
– ह्यास आधुवनक वृत्तपत्रीय प्रकाशवित्रणप्ररे्िा जनक मानतात. त्याने प्रकाशवित्रकार आवण लेखन ह्याांिा 
समन्वय साांधणारा वृत्तपत्र हा एक महत्त्वािा दुवा आहे, हे लक्ष्यात ठेवनू प्रकाशवित्रणकलेिा वापर एक 
प्रभावी साधन म्हणनू केला. 
 
– ह्याच्या प्रकाशवित्राांच्या सांदभात ‘वित्रकर्ा’ हा शब्द प्रर्म िलन पावला. त्याच्या प्रकाशवित्राांनी लेखकािे 
वलखाण केवळ सवित्र केले नाही. त्या लेखातील मजकुराव्यवतवरक्त त्या कलाकृतींिा स्वतांत्र सांदेश असे, 
आवण तोदेखील कलाकाराच्या व्यस्क्तगत आवण छायाप्रकाशाांच्या मुग्ध भाषेत असे. त्याच्या कलाकृतींमधून 
कोंडलेले सत्य वािाळ बने. 
 
– हा मानवतावादी प्रकाशवित्रकार. ह्याच्या प्रकाशवित्रणातील ववशषे असा की, त्याांच्या कलाकृती नुसत्या 
गोष्टी साांगणाऱ्या नाहीत, हृदयाच्या तारा छेडणाऱ्या आहेत; अांतःकरण हलवनू सोडणाऱ्या आहेत. ताणलेले 
आवण फाटलेले जीवन दशथववणाऱ्या आहेत. ‘हॅम्लेट’मध्ये चकवा इब्सेनच्या ‘डॉल्् हाउस’मध्ये पहावयास 
सापडणारे कारुण्य ह्या कलाकृतींमधून सापडेल. त्याांना केवळ प्रासांवगक महत्त्व नाही. जोपयिंत अवखल 
वव्ात बांधुभाव जागतृ आहे, तोपयिंत त्याांतील कलागुण वजवांत राहतील. जीवनदशथनािे सामथ्यथ असलेली 
ही प्रकाशविते्र विरांजीव आहेत. कारण जीवनाच्या अनुभतूीमधूनि ह्या अवभजात कलाकृतींिा जन्म झाला 
आहे. 
 
कामगािाचं्या जीवनाचे दपभणकबब– १९३५-मध्ये ‘अमेवरकन ॲट वकथ ’ ह्या नावाने एक वित्रसांग्रह प्रवसद्ध 
झाला. त्यात कामगारवगाच्या जीवनाशी एल्. डब्ल्यू. हायनऽ तुम्हाांला अगदी समरस झालेला वदसेल. 
आपला ५ इांि × ७ इांि आकारािा कॉमेरा घेऊन मोठमोठ्या प्रिांड तुळ्या तुडवीत जाताना, मध्येि वखळे 
तापववण्याच्या भट्टीवर स्वतःि पाव भाजताना, तर दुसऱ्या क्षणी यारीवर बसून अनांत अवकाशात तो 
झेपावताना वदसेल. तेरू्नि त्या भयानक उांिीवरून जगातील सवांत उांि इमारतीवरील लोखांडी तुळईिे 
वखळे कामगार बोळवीत असल्यािे वित्र घेताना वदसेल. ह्या वित्राांतील प्रसांगाांतून खळबळ उठववणे अर्वा 
काहीतरी प्रक्षोभक सादर करणे हा हेतू त्याच्या मनाला कधीि वशवला नाही. त्याला एकाि गोष्टीिे आकषथण 
होते. कष्टाांिी तमा न बाळगता अडिणींशी टक्कर देणारे कामगार आवण त्याांिे जीवन ह्याांति त्यािे मन 
गुरफटले होते. त्याांच्या अडिणी आवण श्रम त्याने आपल्या हृदयात जे भरून घेतले, त्याांिे दपथणचबब म्हणजेि 
त्याच्या अनमोल कलाकृती! 
 



 

 

अनुक्रम 

वेदनाचंा नाच– ज्याांत आहे, अशा अांतयामापासून घेतलेल्या प्रकाशवित्राांमधून त्याने रावापासून रांकापयिंत 
सवांच्या पवरस्स्र्तीिे सम्यग्दशथन घडववले आहे. त्याच्या कलाकृती म्हणजे दवलताांच्या दुःखातून वनमाण 
होणाऱ्या असांख्य वठणग्याांिा वणवा. आपद्जग्रस्त समाजाच्या सांबांधाने सहानुभतूी वनमाण करण्यािे खोळांबनू 
रावहलेले कायथ हायनऽ ह्याने केले. ज्याांच्या डोळ्याांसमोरिा अांधार कधीि हटत नाही, त्याांिे वित्रण त्याला 
करावयािे होते. ह्याकवरता समाजाच्या पोटात वशरून त्याने वित्रण केले. वलओनादो दा ववन्िी ह्याने म्हटले 
आहे की, ‘वित्र हे एक दृश्य काव्य आहे.’ हायनऽच्या कलाकृती म्हणजे ववपत्ती, दैन्य आवण वनराशा ह्याांिे 
िालते-बोलते दृश्यकाव्य आहे. मानवाच्या सोनेरी वीणेतून दुःखािे सूर ऐकू येतात. प्रकाश आवण छाया 
ह्याांच्या ऊनसावलीत दवलताांिी सुखदुःखे लपांडाव खेळताना वदसतात. 
 
वातारचत्र घेणािा परहला अमेरिकन प्रकाशरचत्रकाि 
जेकब िीस (१८४९–१९१४) 
 
एल्. डब्ल्यू. हायनऽप्रमाणेि त्याने आपले कलामाध्यम व्यस्क्तगत आववष्काराकवरता उपयोगात आवणले. 
लेखणी व प्रकाशवित्रणमाध्यम ह्याांच्या जोरावर त्याने अनेक सामावजक सुधारणा घडवनू आवणल्या. त्याच्या 
कलाकृतींिा पवरणाम असा जरबेिा होता की, मलबेरी-बेंड येर्ील झोपडपट्या शासनाला उखडून 
टाकाव्या लागल्या. प्रकाशवित्रणमाध्यमािे शस्त्र त्याने आपल्या सभोवतालच्या जीवनातील दुःख आवण 
अन्याय ह्याांववरुद्ध उपसले. आपल्या कलाकृतींमधून दवलताांच्या तक्रारी वशेीवर टाांगल्या. दुःख पिववणारे 
जीव भरल्या वतवाठ्या-िव्हायावर आणून उभे केले. आवण मानवतेच्या उबनेे त्याच्या कलाकृती सुखावल्या. 
त्याच्या वकत्येक कलाकृतींमधील कृष्णवणाच्या अधथच्छटा दुःखी वातावरण वनमाण कवरतात. अमावास्येिी 
काजळी रात्र पसरलेल्या ह्या कलाकृतींमधून बालकवींच्या काव्यात आढळणारे एक आगळे सौंदयथ, सहजता 
आवण गूढरम्यता प्रत्ययास येते; आवण मनात येऊन जाते की, छाया आवण प्रकाश म्हणजे वव्ाच्या 
हृदयातल्या आशा-वनराशा तर नव्हेत? 
 
युजेन आतजे, एल्. डब्ल्यू. हायनऽ व जेकब रीस ह्याांच्या कलाकृती पाहताना मन शोकातथ झाले, तरी त्या 
आपल्याला वविार करावयास लावतात. ह्या शोकास्त्मका आपल्याला अांतमुथख बनववतात. मानवावर येणाऱ्या 
आपत्तींिी आवण भीषण पवरस्स्र्तीिी जाणीव त्याांत आहे. ‘हॅम्लेट’, ‘ऑरे्ल्लो’ आवण ‘एकि प्याला’ ह्या 
नाटकाांिे आवण ह्या कलाकृतींमधील वास्तववादी वित्रणािे स्वरूप एकि आहे. माणुसकीिा वजव्हाळा त्याांत 
आहे, सौंदयथभाव आहे. पण ह्याहीपेक्षा भव्य, उदात्त असे काहीतरी त्यात असते की, ज्यामुळे आपण 
कलाकृतींमधील सौंदयथभावही अल्पकाळ ववसरून जातो. एकदा वाटते, छे! हे खरे नाही. मग एकदा पुन्हा 
वाटते, हे खरे आहे, पण केव्हा? एके काळी काळजािा िावा घेतलेल्या प्रसांगाशी अर्वा अन्य दुःखद घटनाांशी 
तादात्म्य पावताना आपण वतथमानकाळािा ववसर पडू वदला नाही, तरि मागील जुन्या आठवणींिे झेले 
सुखकारक ठरतात. दुःखाच्या स्मरणातून आनांद वनमाण होतो. उत्तररामिवरतातील श्रीप्रभरुामिांद्र जुन्या 
प्रसांगाांच्या स्मरणाने ववव्हल होत्साते शोकसमुद्रात वनमग्न होतात, हे आपण पाहतो. स्वतःिे स्वतांत्र व्यस्क्तत्व 
ववसरून ते वित्राांशी एकरूप झाले, भतू आवण वतथमान एक झाले, – त्यामुळे पवहल्या अांकात त्याांनी सुखािा 
परमोच्च चबदू गाठलेला असतानादेखील त्या अांकातील वातावरण खरोखर आनांदाने फुलत नाही. वातावरण 
मळून-मावळून जाते. पावसािी दडक पडून गेल्यावर जसे वातावरण ओले होते, तशी सारी विते्र त्याांना 
साश्रनुयनाांतून ओली झाल्यासारखी वाटली, तर असांभवनीय नाही. 
 
िसज्ञ भटतयाचंी भ्रमणगाथा 
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प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेने कलाकाराांना लमाणासारखे दाही वदशा वफरववले. पण धैयथ, काटकपणा, स्वावलां बन 
आवण वहकमत हे गुण ह्या रसज्ञ भटक्याांच्या अांगी होते. उत्कषािे बीज साहसात असते, ह्या न्यायाने हे वफरस्ते 
प्रकाशवित्रकार अमाप यश पदरी घेण्याकवरता कडेकपारींतून व खािखळग्याांतून प्रकाशवित्रणसावहत्यािे 
अपरांपार लटाांबर घेऊन खूब शर्ीने, बेदखली वृत्तीने मुशावफरी करीत रावहले. जे उांि वठकाणी पोहोिले, 
त्याांिे शौयथ आवण धाडस बेजरब असले पावहजे. ह्या रसज्ञ भटक्याांच्या यादीत भर घालून त्याांिाही गौरव करू 
या. 
 
पवहले महायुद्ध सांपले. आवण त्याबरोबरि जनतेिे युद्धववषयक प्रकाशवित्राांतील आकषथण ओसरले. मथँ्य ू
िेडीने घेतलेल्या वित्राांपैकी एकही वित्र खपेना. जनतेिे डोळे आजपयिंत न पावहलेल्या देशाांतील 
वनसगथसौंदयाकडे लागून रावहले. आपण ज्या वळेी वित्रकाराने केलेले आलेखन पाहतो, त्या वळेी आपण ते 
दृश्य दुसऱ्याच्या नजरेतून पाहतो, अशी आपली समजूत असते, आवण त्यावर आपला वव्ासही कमी बसतो. 
त्यातील खरेपणाववषयी आपण मनात साशांक असतो. पण प्रकाशवित्रातील देखावा आपण स्वतःि पाहत 
आहोत, असे वाटते. जे वदसते, ते सारे खरे आहे, अशी आपली खात्री असते. कारण प्रकाशवित्र हे याांवत्रक 
प्रवक्रयेतून वनमाण होते, आवण त्यामुळे ही खरेपणािी कल्पना दृढ राहते. घरी आरामखुिीवर बसून ववश्राांती 
घेत प्रकाशवित्राांतून जगातील कोणत्याही भागातून पवरभ्रमण करणे एकोवणसाव्या शतकात प्रकाशवित्राांमुळे 
शक्य झाले होते. 
 
ह्याि काळात अनेक भ्रमणशील प्रकाशवित्रकाराांनी पहाड आवण जांगले तुडववली, बफािे व वाळूिे डोंगर 
पायदळी घातले, आवण वनसगाच्या गळ्यातील दावगने अक्षरशः ओरबाडून घेऊन कलाकृतींतून माांवडले. 
त्याांिी इरेसरी दाांडगी. ऐवतहावसक दौलतीिे ऐ्यथ त्याांनी कलाकृतींमधून वटकवनू ठेववले आहे. 
गतकालातील लुप्त होत िाललेले प्रवाही जीवन त्यातील सामावजक िालीरीतींसह प्रकाशवित्राांतून कायमिे 
रोखून ठेववले आहे; एक ऐवतहावसक नायपूणथ वित्रण करून तो भतूकाळ आपल्यापुढे वतथमानकाळात कायम 
उभा केला आहे. 
 
ज्यसेूप्पे रप्रमोली (१८६२–१९२७) ह्या कलाकाराने एका टोकापासून दुसऱ्या टोकापयिंत सवथ युरोपभर प्रवास 
केला, आवण दरबारी र्ाटाने लग्नसोहळे, स्वागतसमारांभ, लग्नािी वऱ्हाडे, घोडदौडी, वशकाऱ्याांिे ताांडे, 
लष्करी कवाइती ह्याांबरोबरि सामान्याांिे जीवनही विवत्रत केले आहे. ह्या कलाकाराच्या कतथबगारीिी ववशषे 
नवाळी साांगावयािी ती पढेुि आहे. त्याने नुसते प्रसांगि विवत्रत केले नाहीत, तर आजच्या आधुवनक 
वातावित्रकाराांप्रमाणे त्या प्रसांगाांच्या प्रवतवक्रयाही मोठ्या पवरणामकारक शलैीत वटपल्या आहेत. सारे वित्रण 
आत्मवनष्ठ दृवष्टकोणाने केले असल्यामुळे आपण कलाकाराांसह कलाकृतीच्या रांगभमूीवर प्रवशे करतो आवण 
साऱ्या दृश्याांतून वावरतो. काठावर उभे राहून केवळ तमाशा पाहणाऱ्या पे्रक्षकािी भवूमका टाकून आपण 
नकळत तीतील व्यक्तींच्या अांतरांगात प्रवशे कवरतो, काही काळ त्याांिे जीवन जगतो. इतक्या कल्पकतेने सवथ 
प्रसांगाांिे वित्रण त्याने केले आहे. 
 
एनस्टभ होल्ट्झझि – एकोवणसाव्या शतकात १८६३-च्या सुमारास पर्मशयामधील सामावजक जीवनािे वित्रण 
करण्यािा उपक्रम एका जमथन वशल्पशास्त्रज्ञाने केला. त्यािे नाव एन्स्टथ होल्ट्झर. हा एक हौशी कलाकार. 
पण सभोवतालिे जीवन झपायाने बदलत आहे, हे ध्यानी घेऊन त्या जीवनािे िटसारे वित्रण वबलोरी 
डोळ्यातून मोठ्या मार्ममकपणे त्याने करून ठेववले आहे. रवशयाच्या सरहद्दीपासून पर्मशयन आखातापयिंत 
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पर्मशयामधील त्या काळिा जीवनवृत्ताांत त्याने काव्यमय शलैीत वित्रमय करून ठेववला आहे. पर्मशयन 
लोकाांिा जीवनप्रवास एखाद्या दारूबाजाच्या स्वप्नातील िालीति िालला होता. हे ‘स्वप्नीिे धन’ एन्स्टथ 
होल्ट्झरने ‘अांधेर-कमऱ्यात’ पकडून वतजोरीत ठेवले होते. सन १९६३-मध्ये म्हणजे बरोबर शांभर वषांनी 
तळघरात ठेववलेल्या वतजोरीतून अनपेवक्षतपणे हा अपूवथ वारसा एन्स्टथ होल्ट्झरच्या नातीस वमळाला,– 
अर्ात आपल्यालाही. गुन्हेगार कैद्यापासून राजापयिंत, रावापासून रांकापयिंत सवांिे अनुबोधवित्रण त्यात 
आहे. समाजजीवनािी सारी अांगे-उपाांगे त्यातील अर्ासह यर्ोवित विवत्रत केली आहेत. ह्या कलाकाराने 
केलेले वास्तुवशल्पाांिे वित्रण ताांवत्रकदृष्याही लक्षणीय आहे. 
 
डॉ. गेनथे – प्रकाशवित्रणकलेिा ध्वज फडकत ठेवण्याकवरता ज्याांनी वजवापाड श्रम केले, त्या डॉ. गेन्रे्िा 
उल्लेख वास्तववादी वित्रणाच्या सांदभात टाळता येणे अशक्य आहे. अमेवरकेतील लोकाांना ‘डॉक्युमेंटरी’ ह्या 
शब्दािी ओळख होण्यापूवीि अमेवरकेत वास्तववादी वित्रणािी ललकारी डॉ. गेन्रे् ह्याने वदली होती. तो 
आत्मिवरत्रात वलवहतो, “सत्यावर अवधवष्ठत असलेल्या सौंदयािा प्रसार करण्याकवरता मी श्रमी झालो 
असलो, तरी त्याबद्दल मला रवतभरदेखील दुःख नाही. ह्या वनजीव आवण याांवत्रक माध्यमाला कलामाध्यमािा 
दजा वमळवनू देण्यात मी आघाडीवर होतो, ह्यािा मला अवभमान वाटतो, आवण मला अशी सांधी वमळाली, 
म्हणून कृतज्ञता व्यक्त कवरतो.” 
 
आपल्या आववष्कारातून प्रत्यक्ष खडतर सत्यावर सौंदयािा फुां कर मारून त्यात जीव ओतणे, माणसुकीिा 
िांद्रमा अखांड प्रकाशत ठेवणे व वास्तवाकडे काव्यमय दृष्टीतून पाहणे हे वॉल्ट स्व्हटमनिे कलासूत्र. ह्या 
कलासूत्राला डॉ. गेन्रे्ने आपल्या कलाकृतींमधून िाांगला घट्ट पीळ घातला आहे. नजर फेकावी वतकडे 
गदीिा दया कलाकृतींमधून वदसेल, पण कोणी ना ओळखीिा, ना देखीिा. सवथ काही साबडे आवण आरुष 
कोंदून रावहलेले वदसेल. 
 
आि . फ्लाहेटी – ‘सुांदर आवण वनदोष वस्तू म्हणजे वास्तववादी दृवष्टकोणातून नायमय वित्रण करणाऱ्या 
प्रकाशवित्रकाराांच्या मागातील धोंड आहे,’ असे पोल रोर्ा ह्या सुप्रवसद्ध वास्तववादी वित्रपटवदग्दशथकािे 
प्रवसद्ध विन आहे. तुम्हाांला आढळून येईल की, ितुर कलावांत आपली कलादृष्टी असुांदर वस्तूांिे वित्रण 
कवरण्याकवरताि अवधक वापरतो. आर्. फ्लाहेटी हा तर लघुवित्रपटातील वास्तववादी पद्धतीने वित्रण 
करणारा पवहल्या दज्यािा कलावांत. सामान्यािे वित्रण करण्याकवरता आपल्या असामान्य कलादृष्टीिा 
उपयोग करून तो वास्तवािे कलात्मक वित्रण कवरतो. आर्. फ्लाहेटीिा ‘नानुक ऑफ द नॉर्थ’ (१९२०), 
आल्बेतो काव्हलकाांती ह्यािा ‘कोलफेस’ (१९३६), चकवा वग्रअसथनिा ‘वड्रफ्टसथ’ (१९२९) हे वित्रपट पहा. 
‘दोक्युमाँतेर’ हा शब्द रें ि लोक आपल्या प्रवासवणथनपर वित्रपटाांच्या बाबतीत उपयोगात आणीत. ज्या वळेी 
वित्रपटसृष्टीत वास्तववादी दृवष्टकोणाने अनुबोधवित्रण करण्यास सुरुवात झाली, त्याि वळेी ह्या पद्धतीिा 
उपयोग प्रकाशवित्रकार स्वतांत्रपणे करू लागले होते; वास्तववाद ही काही नवाई नव्हती. पुढे लवकरि 
प्रकाशवित्रणातून हा वास्तववादी दृवष्टकोण मोहरला. ही नवी दृष्टी घेऊन वास्तववादाच्या वाळवांटी अनेक 
भक्त जमा झाले. वास्तव वित्रणात माणसूपणा आला, नाय आले, काव्य आले. 
 
‘िणदृश्य’ 
 
१८६०-मध्येि सर जॉन हशले ह्या महान सांशोधकाने ‘स्नॅप शॉट’– ‘क्षणदृश्य’– ही शब्दसांहती उपयोगात 
आवणली होती. अर्ात ह्यािा सांदभथ माध्यमाच्या डोळ्यािी अल्पकावलक उघडझाप करण्याच्या याांवत्रकतेशीि 



 

 

अनुक्रम 

होता, कलाकृतीत वबिकून स्तब्ध झालेल्या क्षणाशी वनगवडत नव्हता. प्रकाशवित्रणातील दृश्यात वटपलेल्या 
अवखळ क्षणािा वनदेश करण्यािा त्यात हेतू नव्हता, हे वनवश्चत. 
 

 
न थकता, न कां टाळता, मुकाट एका जागी वदडक्या पायावर वखळून उभे राहण्याचा महान गुण गाढवाच्या 
ठायी जन्मतःच वसद्ध असतो, हा गुण आत्मसात केल्यावशवाय प्रकाशवचत्रकाराला तरणोपाय नसे. 
ह्याबरोबरच सोवशकपणा, वचकाटी आवण दीघृ सायास करण्याची लालसा त्याच्या अांगी पवरत्स्थतीनुसार 
आपोआपच वनमाण होई. कारण माध्यमाचा अवघड डोलारा वठकवठकाणी वाहून न्यावा लागे. आवण आरृ्द् 
कलोवदन प्रवक्रयेची कायृवाहीदेखील जागच्या-जागीच, अगदी त्याच वळेी करावी लागे. 

 
कलोवदन व वसल्व्हर नायरटे ह्याांच्या मदतीने तयार केलेली मांदगतीिी प्रकाशसांवदेी केलेली काि आवण 
माध्यमािा क्षीण दृष्टी असलेला वबलोरी डोळा ह्याांमुळे १ ते ६ सेकां दाांिा प्रकाशसांपकथ काळ हा त्या जमान्यात 
अत्यांत अल्पकावलक समजला जाई. बटूपॉवलश करून घेत असलेली एकुलती-एक स्स्र्र मानवाकृती 
असलेल्या, पण एरव्ही माणसाांच्या व गाडीघोड्ाांच्या रहदारीने गजबजलेल्या हमरस्त्यािे दोगेर ह्या 
प्रकाशवित्रकाराने १८३९-मध्ये घेतलेले पवहले प्रकाशवित्र अद्यावप उपलब्ध आहे. माणसाांिी वकरकोळ 
िालदेखील भारी गतीिी वाटे. मानवतेिी ये-जा खांवडत झालेली आहे, आवण बाजारपर्ाच्या पखाली वरक्त 
झालेल्या आहेत, अशाि ओस पडलेल्या रस्त्याांिे देखाव ेजाणनू-बजूुन घेणे केवळ प्राप्त होत असे. 
 
र्रटश जनभल ऑफ फोटोग्राफी – १८६४-मधील पढुील उतारा वािा– “ढगाांच्या हालिाली, सागराच्या मांद 
लाटा, वशडाांिी गलबते, बांदराांिे देखाव,े वनसगथदृश्याांतील वाऱ्यािी सौम्य वदथळ व मनुष्यािी वदथळ नसलेले 
वनजथन मागथ विवत्रत केले, म्हणजे ववजेच्या िपळाईने पळणारा क्षण वटपण्यािे पुण्य प्रकाशवित्रकाराच्या पदरी 
पडे. मात्र ह्या सौम्य हालिालींिे वित्रण करण्यास कलाकाराला त्याच्या अांगिे काही गुण भरीस घालाव े
लागत. ते म्हणजे विकाटी आवण गाढवािा सोवशकपणा. हा सवथ सरांजाम घेऊन ही मुहूतथघवटका 
साधण्याकवरता कलाकाराला घटका-घटका आराधना करीत दम बाांधून ठासून मोवहमशीर उभे रहाव ेलागे. 
हीि ‘तत्क्षण-वित्र’ घेण्याच्या कौशल्यातील परमावधी मानण्यात येई.” अर्ात लयीच्या बसुेमार तुफानात 
हेलकाव ेखाणाऱ्या मनािे वित्रण करण्यािा सुवविार कोणाच्या मनातही डोकावला नसेल! 
 
सी. मोंरतझाँ – ह्या प्रकाशवित्रकाराने १८५४-मध्ये प्राण्याांिी प्रकाशविते्र घेतल्यािा दाखला वमळतो. 
ह्याकवरता त्याने पशुपक्ष्याांच्याबरोबर हुांबर घातला, अठरा मवहन्याांिा काळ खिी घातला व नांतर परखडपणे 
एक मार्ममक वाक्य वलहून ठेववले आहे, “पवहले झटू माझ्या ध्यानी आले की, वित्रकाराांना वजतका कॅमेऱ्यािा 
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वतटकारा आहे. वततकाि जनावराांनाही वदसतो. कारण वित्रकाराांच्याप्रमाणेि जनावरेही कॅमेऱ्याकडे 
तुच्छतापूवथक नजर टाकीत! 
 
“माकडाने मात्र त्याच्या नेहमीच्या आवडत्या खुिीत बसून डौलदार बठैकीत व्यस्क्तवित्र घेऊ वदले. 
सवथसाधारणपणे सवथ प्राण्याांनी मला सहानुभतूीिी वागणूक वदली. माझ्यावर अनुग्रह केला, म्हणूनि मला 
यशस्वीरीत्या वित्रण करणे शक्य झाले”. सवथ प्राण्याांनी त्याला वदलेल्या वागणुकीववषयी त्याने गौरवपूवथक 
उल्लेख केला असून शवेटी त्याांना धन्यवाद वदले आहेत. 
 
नवखी सोनेिी चाहूल – पण ह्यापूवीि, म्हणजे ज्या वळेी प्रकाशवित्रणाच्या कायािा पल्ला अगदी िटुपुटता 
होता, कलेिे के्षत्र म्हणजे औट हाताांिा मळा होता, त्याही वळेी ह्या कलामाध्यमातील सुप्तगुणाांिी जाणीव 
वहल् सारख्या जावतवांत कलाकाराला झाली होती. वहल् आवण ॲडॅम्सन हे दोघे न्यू हॅवन ह्या मच्छीमारीकवरता 
प्रवसद्ध असलेल्या गावी जात, आवण खुल्या वातावरणात अांतःकरणातील सौंदयथ हेलावणारी वदलखुलास 
प्रकाशविते्र घेत. ह्या कलाकृतींत ऋजुता आहे, सफाई आहे, व मनमोकळेपणा आहे. त्याांत भववष्यकाळात 
येणारी आववष्कारातील तऱ्हा तुम्हाांला स्पष्ट वदसेल. आपल्या कलामाध्यमाला यशस्वी रीतीने साकडे 
घालूनि उत्स्फूतथ आवण उत्सूत्र वित्रण ह्या कलागुणाांिी शकुनगाठ जणू काय ह्या कलाकृतींमधून वहल् ने 
मारून ठेववली आहे. सांश्लषेणात्मक पद्धतीने पनुरथिना करून तयार केलेल्या अवाढव्य आकाराच्या 
प्रकाशवित्राांिा रवसकाांना पडलेला मोह ओसरत िालला आहे, हे पाहून स्वीवडश प्रकाशवित्रकार रायलें डर 
(१८१३–८६) ह्याने अशा बनावट सौंदयाच्या कलाकृतींमधून आपले मन काढून घेतले, आवण प्राांजल व 
वदलखुलास स्वरूपािीि प्रकाशविते्र घेण्यास तो प्रवृत्त झाला. 
 
प्राप्त प्रकाशात िणदृश्य – घेण्यािी कलाकारािी ओढ ही फार पूवथकालीन आहे. ह्या ओढीतूनि डॉ. एवरि 
सॉलोमनने गुप्त खलबतखान्यात आपला िोरपावली वशरकाव करून घेऊन तेरे् दडून राहण्यािी अटकळ 
साध्य करून घेतली होती. “बेवकूब, अवविारी कलाकाराांच्या मावलकेत मेरुमणी शोभनू वदसणारा तो पहा 
एवरि सॉलोमन,”– १९००-मध्ये पॅवरस येरे् भरलेल्या एका गुप्त सभेच्या वळेी आवरस्तीद विआँने 
सॉलोमनकडे बोट दाखवनू वरील उद्जगार कावढले, आवण त्याने पैजेिा ववडा चजकला. कारण त्याने भववष्य 
वतथववल्याप्रमाणे गुप्त सभेच्या वळेी सॉलोमन हजर होता. युरोपमध्ये लीग ऑफ नेशन्स, हॉवलवुड आवण 
वॉचशग्टन येरे् व नांतर दुसऱ्या महायुद्धापूवी लां डन येरे् त्याने वाताविते्र घेऊन बहुमोल कामवगरी केली. पण 
१९४३-मध्ये ओस्कववत्झ शहरी डॉ. सॉलोमन ह्याला त्याच्या ह्या धाडशी कृत्याबद्दल – गुप्त राजकीय सभेत 
प्रवशे केल्याबद्दल–आपल्या वजवािी चकमत द्यावी लागली. सॉलोमनिा अांगभतू सोस त्याच्या अांगाशी आला. 
अहो! वबिाऱ्या सॉलोमनला प्रकाशवित्रणानेि मृत्यिेू घर दाखवाव,े हा केवढा दैवदुववलास! 
 
सुप्रवसद्ध इवतहासकार हेलमुट गेन्स् थशाइम :– “तुम्ही प्रकाशवित्रणाकडे कसे वळला?” 
 
बनाडथ शॉ – “आपण शके्स् वपअर व्हावां असां कधी माझ्या मनाति आलां  नाही. माझी इच्छा वित्रकार होण्यािी 
होती. मायकेलेन्जेलो व्हावां, असां वाटे. पण माझ्या मनासारखां आलेखन मला जमेना, आवण वित्रकलेिे 
वशक्षण देईल, असा कसबी गुरूही भेटेना. ह्यािां पयथवसान मी एक हौशी प्रकाशवित्रकार होण्यात झालां . 
‘कोडॅक’ कॅमेरा बाजारात आला, आवण मी वबलोरी डोळ्यािी उघड-झाप करण्यािी कळ दाबून १८९८-मध्ये 
प्रकाशविते्र घेऊ लागली. पोटात नाखुशी असूनही हौशी प्रकाशवित्रकार बनलो.” 
 



 

 

अनुक्रम 

ह्या उत्तरामागेही आववष्कारािी ओढ स्पष्ट वदसते. आववष्काराला योग्य असे माध्यम वमळाले, तरि 
कलाकाराच्या मनाप्रमाणे आववष्कारािी सजावट होते. प्रत्येकािी अनुभव घेण्यािी रीत वगेळी. आवण 
अनुभवि कलाकृतीत आकार घेतात ना? 
 
िणदृश्य-माध्यमाचा आरण कलाकािाचा वकूब 
 
आपल्या जीवनातील एखादा मौवलक क्षण अक्षय करून ठेवणे शक्य होण्याकवरता प्रकाशवित्रणमाध्यम अवधक 
बलवत्तर होणे अवश्य होते. ह्या नव्या घाटािे वित्रण करण्याकवरता कलामाध्यमात याांवत्रक सुधारणाांिी गरज 
होती. माध्यम मुळाति वजनाला जड होते, आवण माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्यािी उघड-झाप जलद गतीने 
करण्यािी सोय नव्हती. क्षणवित्र अर्वा वातावित्र घेण्याकवरता ह्या दोन गोष्टींिी माध्यमाला जोड वमळणे 
अगत्यािे होते. वित्रण स्पष्ट येण्याकवरता चभगािा पवरघ लहान करावा लागे, त्यामुळे आववष्करण 
दीघथकालीन असे, आवण ही गोष्ट क्षणवित्राला तर घातक ठरते. क्षणवित्र व्यक्तीिे असले, तर असे दीघथ 
आववष्करण त्याच्या वजवािा कोंदवा करून टाकी! 
 
मानसशास्त्र – तांत्र आवण कला ह्याांिी कातरी करून कलाकाराला मानसशास्त्राच्या दृष्टीने पवरणामकारक 
अमोघ क्षण वशताफीने पकडावा लागतो. असा क्षण अजर करावा लागतो. रोवहत जातीच्या हवरणापेक्षा 
सराईतपणे वटपण टाकून सोवनयािी घडी साधावी लागते. वजवािे डोळे करून ह्या अमोवलक क्षणािी 
पाखरासारखी वभरवभर वाट पाहून नजरेिा भोवरा गरगरावयाला लावणारे क्षण वटपाव ेलागतात. गरुडािी 
झेप सफाईने आपल्या लक्ष्यावर पडते. ती लक्ष्याला िुकववता येत नाही. तद वत अांतगथत प्रभास असलेल्या 
वबलोरी डोळ्याने एकदा वित्रवस्तूला डोळा वदला, की वबलोरी डोळ्याच्या नजरेिा नेम वित्रवस्तूलाही 
िुकववता येत नाही. क्षणािी टक हलण्यापूवीि वबलोरी डोळा त्यावर दस्त करतो. सवयीने तांत्र अांगात बोलू 
लागते. ते हातीपायी उतरले, तरि हे शक्य होते. कलाकारािे मूल्यमापन करण्यािे आजिे गवणत वगेळे 
आहे. प्रकाशवित्राांिा झोक झांझावती झाला आहे. कारण तांत्रववशारदाांनी त्याकवरता आवश्यक सोयी 
प्रकाशवित्रणमाध्यमात उपलब्ध करून वदल्या आहेत. 
 
यारंत्रक प्रगती – कारखानदाराांिी याांवत्रक सुधारणेिी तहान बसुेमार वाढली आवण पुढे याांवत्रक सुधारणा 
होऊन प्रकाशवित्रणमाध्यमािे बल वाढलेही. क्षणवित्राला अवश्य असणाऱ्या सुधारणाांिे वदरांगाईवर पडलेले 
कायथ योसेफ माक्स पेट्् बाल ह्या ववएन्ना येर्ील गवणताच्या प्राध्यापकाने १८४१-मध्ये मागास लावले. त्याच्या 
मागथदशथनाने १७५६-पासून अस्स्तत्वात असलेल्या ववएन्ना येर्ील ‘फॉइट लॉडर’ ह्या कारखानदाराने, त्याने 
बाांधून वदलेल्या गवणताच्या आधारावर कॅमेऱ्याला एक वबलोरी डोळा बसववला. ह्या डोळ्यािी दीप्ती दोगेर 
वापरीत असलेल्या वबलोरी डोळ्यापेक्षा सोळा पट अवधक तीव्र होती. त्यामुळे प्रवतमाप्रकाशनािा काळ एक 
वमवनटापेक्षा कमी होऊन मांद प्रकाशात वित्रण करणे आटोक्यात आले. ह्या कां पनीतफे दूरदर्मशकेप्रमाणे 
वदसणाऱ्या कॅमेऱ्याला हा वबलोरी डोळा बसववण्यात आला. पण त्यािी उघडझाप ह्याहीपेक्षा जलद गतीने 
होईल, अशी सोय पावहजे होती. तीही झाली. १८७४-च्या सुमारास कागद कापण्याच्या यांत्राप्रमाणे, 
सांस्कावरत केलेल्या कािेवरून सरकणारा पडदा बसववण्यात आला. ह्यािा वापर इांग्रज प्रकाशवित्रकार 
वुइल्यम इांग्लां ड ह्याने प्रर्म केला. लगोलग १८८७-मध्ये वबलोरी डोळ्यात पाकळीसारखा वफरणारा पडदा 
आला, आवण त्यािी उघड-झाप ‘पातया पाते’ वमळण्यापूवीि होऊ लागली. याांवत्रक साधनाांनी सवथ हाट 
घनदाट भरले. 
 



 

 

अनुक्रम 

िणरचत्र घेणे – हे भरमसाट याांवत्रक सुधारणाांनी सुलभ झाले होते, तरी प्रकाशवित्रकाराांनी ह्या बाबतीत 
िालढकल केल्यािेि आढळेल. जीवनातील गवतशील क्षणािा शांभरावा अांश पकडण्याच्या बाबतीत त्याांनी 
अांशतः देखील प्रयत्न केल्यािे वदसत नाही, ही खेदािी बाब आहे. 
 
िणदृश्याकंरिता रत्ररमतीय माध्यम 
िणरचत्राचंा नवा घाट 
 
१८६४-मध्ये ‘लां डन प्रावणसांग्रहालयात वत्रवमतीय प्रकाशविते्र घेतली गेली. त्याांववषयी कलाकार आपले 
अनुभव वलवहतो. “सगळ्याांत अवधक त्रास वदला एका काळववटाने. एक आठवड्ािा काळ गेला, वनधार 
भांगला नाही, तेव्हा युक्तीने वित्रण साधले. पण जांगलिा राजा मोठा वदलदार. त्याच्या चपजऱ्यात जाऊनि 
मी त्यािे व्यस्क्तवित्र घेतले. मी त्याला चसहदृष्टी देवखला. सम्राटाच्या वदमाखाने वबलोरी डोळ्याला आपली 
नजर वभडवनू ११ सेकां द तो अिल रावहला. त्याने मनािे औदायथ व्यक्त केले. तन्मयतेिी ही वदव्य अवस्र्ा 
पाहून मी र्क्कि झाली. हत्तीसारखा डुलत होतो. त्यामुळे फार त्रास झाला.” 
रत्ररमतीय माध्यम – १८५३-च्या सुमारास जे. बी. डॅन्सर ह्या िष्म्याच्या व्यापाऱ्याने, वत्रवमतीय विते्र 
घेण्याकवरता जुळी चभगे बसववलेले आवण एकाि वळेी दोन प्रकाशविते्र घेणारे एक खास कलामाध्यम बनववले. 
मात्र ही पवहली वत्रवमवतदशी प्रकाशवित्रणपद्धती अस्स्तत्वात येण्यापूवीि, म्हणजे १८३८-मध्ये, वित्रकाराांच्या 
आलेखनात वत्रवमतीय आभास वनमाण करण्याकवरता वत्रवमवतदशथक उपयोगात आवणला जात असे. लेखक 
आवण वित्रकार वेंडेल होम्ज ह्याला तर ह्या नव्या माध्यमािे ववलक्षण आकषथण होते. तो म्हणत असे, 
“जगातील सवोत्कृष्ट देखाव े पाहण्यािे भाग्य आता पे्रक्षकाला लाभ ू शकते.” आजच्या काळात जशी 
छोटेखानी प्रकाशवित्रणमाध्यमाने क्राांती केली, तशाि स्वरूपािी क्राांती त्यावळेी वत्रवमतीय विते्र घेणाऱ्या ह्या 
माध्यमाने केली. “वत्रवमवतदशीववना तुम्हाांला एकही घर सापडणार नाही,” अशी १८६०-मध्ये ‘लां डन 
स्टीवरओस्कोप कपनी’िी वनत्यािी घोषणा होती. खुद्द लां डन शहरात १८६६-मध्ये दहा लक्ष वत्रवमवतदशी 
ववकले गेले! 
 
माध्यमाचा जारतधमभ – ह्या नव्या माध्यमाने घरगुती खेळकर प्रसांग आवण रस्त्यावरील जीवनािी क्षणविते्र 
घेता येणे हा माध्यमािा जावतधमथ ठरला. एडवडथ िॉडव ेअँर्नी आवण अॅडॉल्फ िोन ह्याांिे प्रकाशवित्रण ह्या 
दृष्टीने लक्षणीय आहे. ह्याि सुमारास गुस्तावल गे्र ह्याने ‘विग अपॉन द वॉटर’ हे प्रकाशवित्र मेण लाववलेल्या 
मोहरेदार शुभ्र कागदावर घेतले. प्रकाशवित्रणात ढगाांिे इतके मनोहरी वित्रण असलेले हे पवहले वित्र म्हणून 
त्यािी फार वाखाणणी झाली. पाण्यावरील लाटाांच्या सोनसाखळीवर हेलावणारे दुकाठी तराांडे, आकाशात 
सवथत्र पसरलेले लोकरीसारखे पाांढरे-शुभ्र ढग, त्याांतून बाहेर डोकावणारे आवण उसळत्या लाटाांना अखेरिा 
स्पशथ करणारी वकरणावळ, उलट वदशनेे येणाऱ्या प्रकाशामुळे लवकरि सवथत्र आषाढािे ओले काजळ 
पसरणार असल्यािा भास, ह्या साऱ्या हालिाली असलेले हे सायांकाळिे दृश्य आवण दोगेर-पद्धतीने केलेले 
न्यूयॉकथ  बांदरािे वित्रण पावहले, म्हणजे “क्षणविते्र ही काही ववसाव्या शतकािी देणगी नाही,” असा उत्स्फूतथ 
उद्जगार बाहेर पडतो. ववमुक्त वित्रण हा प्रकाशवित्रणातील नवा घाट सुरू होण्यापूवीि हौशी 
प्रकाशवित्रकाराांनी अशा प्रकारच्या उत्स्फूतथ कलाकृती वनमाण केलेल्या आहेत. पन्नास वषांपूवी व्यस्क्तवित्र 
घेणाऱ्या प्रकाशवित्रकाराांनी वित्रकारािी जरूर भासू वदली नाही. तद्वत ह्या हौशी पण कलादृष्टी असलेल्या 
प्रकाशवित्रकाराांनी व्यावसावयक प्रकाशवित्रकाराांिी उणीव बाकी ठेवली नाही. 
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खेळकि लरडवाळपणा हीच माधुिी– व्यावसावयक कलाके्षत्रात रहाळलेल्या प्रकाशवित्रकाराांच्या 
कलाकृतींमधून न आढळणारा लवडवाळपणा लहानपणीच्या मनमुराद मोकळेपणािा आनांद कलाकृतींत 
आहे. अशा प्रकारिे वदलखुलास स्वरूप असलेली प्रकाशविते्र एकवत्रत केली, तर त्या काळातील जीवनािा 
एक सवित्र इवतहासि वसद्ध होईल. 
 
आजपावतेो हौशी प्रकाशवित्रकार बोटाांवर मोजण्याइतके र्ोडे होते, त्याांिी सांख्या क्रमाने वाढू लागली. 
ज्याांना ह्या कलामाध्यमाववषयी आकषथण वाटले, त्याांत लुईस कॅरोल, िाल्स्थ चकज्गले, समॅ्युअल बटलर 
आवण ऑवलव्हर वणे्डेल होम्ज ह्याांसारखे सावहस्त्यक आवण ऑग्युस्त व्होकेरी आवण शालथ  ववक्तोर युगो 
ह्याांसारखे कवी होते. शालथ  युगो ह्याने घेतलेले ‘द हॅण्ड ऑफ स्व्हक्टर ह्यगूो’ हे अवतवनकटिे दृश्य पुढे 
प्रकाशवित्रणके्षत्रात रूढ झालेल्या नावीन्यपूणथ दृवष्टकोणािे सूिक आहे. ह्या हौशी प्रकाशवित्रकाराांच्या 
कलाकृतींमधील वित्ररिना सुसांबद्ध आहे, अर्थवाहक आहे. लुईस कॅरोल (१८३२–१८९८) ह्याने घेतलेल्या 
लहान मुलाांच्या वित्राांत तर मौवलकता हा प्रमुख गुण आहे. त्याांत व्यस्क्तदशथन नसेल, पण आकषथक 
सांकल्पाकृती म्हणून त्याांिा उल्लेख करावा लागेल. त्याच्या कलाकृतींमधील कल्पना नावीन्यपूणथ आहेत, 
आववष्कार उत्स्फूतथ आहे, आवण त्याांतील रिनासौष्ठव तर एखाद्या ददी कलाकारािी आठवण करून देणारे 
आहे. ह्या सवथ कलाकृतींिी र्ोरवी त्याांतील ववमुक्तपणाति आहे. त्यातील लवडवाळपणा जण ू काय 
कलाकृतींच्या पायाला मगरवमठी मारून बसला आहे. कलाकृतींिे अांतरांग वदलखुलास असून त्याांत 
सािेबांदपणा तर औषधालादेखील नाही. साराांश, ह्या कलाकृती म्हणजे सुखद स्मृतींिा केवळ आरसाि होय. 
 
दोगेि–प्रकाशरचत्रणप्ररक्रया – १८३९ 
 
सांशोधक– एल . जे. एम्. दोगेर, रें च. आधारभतू पृष्ठ–ताांलयाचा पत्रा. एक वास्तवप्रवतमा देणारी ही प्रवक्रया 
१८३९-मध्ये वयवहारात आली. 
 
दोगेर-प्रकाशवित्रण-प्रवक्रया तीतील तपवशलातील वैशद्यािी श्रीमांती व स्पष्ट, स्वच्छ वित्रण ह्याांबद्दल तर 
ववश्रुत होतीि, पण तीत आणखी एका बहुमोल गुणािी खातरजमा झालेली होती. ती अशी : लक्ख 
शुभ्रच्छटाांपासून गदथ कृष्णच्छटाांपयिंत क्रमाने आवण सूक्ष्म फरकाने उतरत अर्वा िढत जाणाऱ्या अनांत 
वणांच्या छटाांिी पसरण पृष्ठभागावर असली, म्हणजे कलाकृतीला सौंदयथ येते. हा गुणधमथ ह्या प्रवक्रयेत 
प्रामुख्याने असे. म्हणूनि प्रवसद्ध प्रकाशवित्रकार एडवडथ स्टाइशने ह्याने म्हटले आहे की, “दोगेर-पद्धतीिे 
िाांगले वित्र म्हणजे पूणथत्वाला पोहोिलेली श्रेष्ठ प्रवक्रया होती. कारण प्रवक्रयेतील परमोच्च उत्कषथ हीत 
साधलेला होता.” 
 
कॅलो-रचत्रणप्ररक्रया–१८३९ 
 
सांशोधक – डब्ल्यु. एच्. फॉक्स टालबट. इांग्रज. आधारभतू पृष्ठ–कागद. व्यस्त व वास्तवप्रवतमा देणारी ही 
दुहेरी पद्धती १८३९-मध्ये व्यवहारात आली आवण आजतागायत वटकून आहे. अशीि दीघथ काळ वटकून 
राहील. 
 
दोगेर-प्रवक्रयेबरोबरि कॅलो-वित्रणपद्धती प्रिारात आली. वतिा मोठेपणा दुसऱ्या वठकाणी होता. दोगेर-
पद्धतीमधील प्रत्यक्षािे परखड वित्रण व ह्या पद्धतीिा तपशील वटपण्यािा हव्यास हे गुण व्यस्क्तवित्राांना 
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भोवणारे आहेत. कॅलो-पद्धतीमधील वास्तवप्रवतमा व्यस्तप्रवतमेवरून छापली जाई. वतिा तोंडवळा ह्या 
प्रवक्रयेमधील मृदुपणामुळे वगेळा वदसे. त्यात ऊबदारपणा भासमान होत असे. हा गुण ह्या वित्राांना प्राप्त होई, 
तो त्या कागदाच्या धाग्याांमुळे. वहल् म्हणत असे की, “मी ह्या प्रवक्रयेवर पे्रम केले, ते तीतील ह्या दोषामुळेि.” 
 
आद्रभ-कलोरदन प्ररक्रया – १८५१ 
 
संशोधक–फे्ररिक स्कॉट आचभि. इगं्रज. आधािभूत पृष्ठ–काच. व्यस्त व वास्तवप्रातमा देणािी ही दुहेिी 
पद्ती १८६१-मध्ये व्यवहािात आली. काचेवि कलोरदन व पोटॅरशयम आयोडाइडचे रमश्रण लावनू 
प्रकाशसंवेदी काच तयाि केली जाई. कॅलो–रचत्रण प्रक्रीयेबिोबिच ही पद्ती नि झाली. 
 
ह्या आद्रथ कलोवदन-पद्धतीमध्ये दोगेर-पद्धतीमधील स्पष्ट रेखीवपणा तर होताि, पण करड्ा वणांच्या 
छटाांमध्ये अन्यत्र न आढळणारा ववलक्षण मुलायमपणाही होता. आजच्या सुधारलेल्या सांस्कारक्षम कािेवर 
आढळणारा छायाप्रकाशातील छटाांिा बेमालूम वमलाफ त्याांत आढळतो. पृष्ठभागािी ववणाईदेखील सांपूणथ 
तपवशलासह तीत छापली गेलेली आढळते. जुन्या परांपरेतील पोशाख आवण व्यक्तीच्या बठैकीत आढळून 
येणारी अद भतु माांडणी ह्याांवरून एकोवणसाव्या शतकातील व्यस्क्तविते्र सहज वनवडून बाजूला कवरता येतात. 
ह्या आद्रथ कलोवदन कािेवर अशी वकत्येक मनोहर व्यस्क्तविते्र घेतली गेली आहेत. 
 
१८८० हे विभ ताांवत्रक प्रगतीच्या दृष्टीने सांस्मरणीय ठरते. ‘दोगेर’, ‘कॅलो’ आवण ‘आद्रथ कलोवदन’ प्रवक्रया ह्या 
स्व्हक्टोवरया राणीच्या काळात प्रिारातून मागे पडल्या,– जगातून समूळ उस्च्छन्न झाल्या. त्या कटकटीच्या 
आवण गुांतागुांतीच्या होत्या, तरी त्याांतून झालेला आववष्कार सुांदर होता. प्रत्येक प्रवक्रया ठायीच्या वववशष्ट 
गुणाांनी भारावलेली होती. 
 
आद्रभ कलोरदनऐवजी रजलेरटनचा वापि 
कोिडी रजलेरटन काच (१८८०) 
 
‘ईस्टमन’ कां पनीच्या प्रकाशवित्रणाच्या सांस्कावरत केलेल्या कोरड्ा वजलेवटन कािा आल्या. त्या पूवीपेक्षा 
वीसपट अवधक प्रकाशग्राही होत्याि, पण त्याांवरील रासायवनक लेप आता ओला रावहला नव्हता. सहज 
हातात धवरता येईल, इतक्या लहान आकारािे माध्यम आवण त्याकवरता शांभर प्रवतमा घेणारी, कागदािा 
आधार असलेली सांस्कावरत वफल्मिी गुांडाळी ईस्टमन कां पनीने बनववली. अशा तऱ्हेिी ही गुांडाळी वफल्म 
१८८८-मध्ये पवहल्या कोडॅक कॅमेऱ्यात वापरण्यात आली. पुढे लवकरि, म्हणजे एवप्रल १८८९-मध्ये, ह्या 
कागदी वळकटी वफल्मला पारदशथक आधार देण्यात आला. कोरड्ा वजलेवटनच्या शोधाबरोबरि 
क्षणवित्रणािा प्रारांभ आहे. ह्या के्षत्रातील एक क्राांवतकारक घटना! 
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मानवी दृष्टीची किा वाठोळी असते ना? म्हणून वयस्तप्रवतमेचा आकार वाठोळा. 
भौगोरलक दृष्ट्या– कोडॅकने जगमर आपले पांख पसरले. औद्योवगक दृष्ट्या – प्रकाशवचत्रणाची प्रगती 
व त्याचा प्रसार ह्या बाबतीत यशाचे वशखर गाठले. 
शास्त्रीय दृष्ट्या– नवीन प्रवक्रयाांचा व साधनसुववधाांचा शोध ह्यात उच्चाांक गाठला. ऐरतहारसक दृष्ट्या– 
१८७८–१८८८ प्रगतीचा सवोच्च काळ. जॉजृ. ईस्टमन,– अवखल ववश्वाांत आज नामाांवकत झालेल्या 
‘कोडॅक’ ह्या मोहक शलदाचा रचनाकार, बँकेतील एक सामान्य कमृचारी अवघ्या एका रात्रीत ‘कुबेराचा 
धनी’ बनला. 

 
ईस्टमन कोडॅक कॅमेिा (१८८८), ईस्टमन कंपनीचे परहले पुत्रित्न– ‘ईस्टमन’ कां पनीने बनववलेला हा 
पवहला कॅमेरा लहान पेटीच्या आकारािा होता. ह्या पेटीिा आकार ६ इांि लाांब व ३½ इांि रुां द आवण ४ इांि 
उांि होता. ह्या कॅमेऱ्याववषयीिी हकीकत आजच्या प्रकाशवित्रकाराांना मोठ्या मौजेिी वाटणारी आहे. 
‘ईस्टमन’ कां पनीने ह्या आपल्या पवहल्या अपत्यािे ‘कोडॅक’ असे सुटसुटीत सोपे नाव ठेववले. हा कॅमेरा 
‘कोडॅक नां. १’ म्हणून ओळवखला जाई. आज ‘कोडॅक’ ह्या शब्दोच्चाराबरोबर आपल्या डोळ्याांपढेु हौशी 
प्रकाशवित्रकार उभा राहतो. प्रकाशवित्रणके्षत्रात ज्येष्ठत्वािा मान कोडॅक कां पनीिा आहे. ह्या छोया 
माध्यमावर हौशी प्रकाशवित्रकाराांनी अवतशय पे्रम केले आहे. ह्या पे्रमािी परतफेड म्हणनूि की काय, कोडॅक 
कां पनीने १८९६-अखेर एक लक्ष कॅमेऱ्याांिे उत्पादन पूणथ केले. 
 
कोडेक नंबि १, २ व ३– ‘कोडॅक नांबर १’ कमेऱ्यात २¼ इांि व्यास असलेल्या वाटोळ्या आकारात शांभर 
व्यस्तप्रवतमा घेतल्या जातील, इतक्या लाांबीिी, सांस्कावरत केलेली कागदािी गुांडाळी बसववलेली असे. 
मानवी दृष्टीिी कक्षा जशी वाटोळी असते, तशीि व्यस्तप्रवतमा वाटोळ्या आकारािी असे. आजच्याप्रमाणे 
व्यस्तप्रवतमेिा आकार िौकोनी अर्वा आयत नसे. म्हणूनि व्यस्तप्रवतमेच्या आकारािा व्यास साांवगतला 
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आहे. कोडॅक कां पनी नुसता कॅमेरा बनवनू र्ाांबली नाही. शांभर प्रकाशविते्र घेऊन झाली, की त्यातील कागदी 
गुांडाळीसवहत तो कॅमेरा कां पनीकडे पाठववला जाई. मुग्धप्रवतमेिे ववकसन करून त्यावरून सधनप्रवतमा 
काढून देण्यािे काम कां पनीि करीत असे. १८८६-मध्ये ह्या कां पनीकडे ‘कोडॅक नां. २’, ‘कोडॅक नां. ३’ ह्याांिेही 
राखीव हक्क होते. ‘कोडॅक नां. २’-मध्ये ३⅝ इांि, × ३⅝ इांि ह्या आकाराच्या १५० व्यस्तप्रवतमा घेता येत, 
तसेि ‘कोडॅक नां. ३-मध्ये एकदा गुांडाळी वफल्म भरली, की ३¼ इांि × ३¼ इांि आकाराच्या २५० व्यस्तप्रवतमा 
घेता येत असत. कॅमेऱ्यास ववशाल दृवष्टकोणािा वबलोरी डोळा बसववलेला असे. केद्राांतर ३ इांि असे. 
 
प्ररक्रयेचे स्वक्स्तिेम– वशवाय, पुरेसा कच्चा माल पुरववण्यािी यांत्रणा कां पनीनेि उभी केली होती. 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिे सवथ स्वस्स्तके्षम सांभाळण्यािी जबाबदारी खाांद्यावर घेतल्यािा घोष ‘कोडॅक’ कां पनीने 
जगभर घुमत ठेववला होता. त्यामुळे प्रकाशवित्रण करण्यािे काम आता दमछाक करणारे रावहले नव्हते. ह्या 
सहजी प्राप्त झालेल्या सुखसोयींनी हौशी कलाकाराांिे कष्ट कमी व्हावते, हा वहशोब सरळि होता. मागणी 
तसा पुरवठा ह्या न्यायाने ‘कोडॅक’ने आपले प्रस्र्ान इवजप्त, साउर् आवरका, कॅनडा, अमेवरका व गे्रट विटन 
ह्याांमध्ये ठेववले; जमथनीमध्ये आगफा व पेरूझ; बेलवजयममध्ये वगआव्हतथ; रान्समध्ये लमेरी; गे्रट विटनमध्ये 
इलफोडथ अशा मोठाल्या कां पन्या स्र्ापन झाल्या. १९१३-च्या सुमारास कोडॅक कां पनीने आपले प्रस्र्ान 
भारतात ११९ एस्प्लनेड रोडमुांबई येरे् ठेववले, क्रमाने अवखल चहदुस्र्ानात आपले पाय पसरले. 
प्रकाशवित्रणके्षत्रातील हौशी प्रकाशवित्रकाराांिा सांसार सुखी करण्यािा इरादा मनात बाळगून, त्याांच्या 
मागातील अडी-अडिणी जाणून सवथ कारखानदाराांनी जणू काय नया विजा वनमाण करण्यािा िांग बाांधला 
होता. आजवमतीला ज्याांिी मातब्बरी वाटणार नाही, अशा सवथ अवभनव उपकरणाांिा हौशी प्रकाशवित्रकाराांनी 
हषथभरे स्वीकार केला व आपले प्रकाशवित्रणके्षत्रातील जीवन सुखी केले. सन १९१३ ते १९१६ ह्या दरम्यान 
प्रवसद्ध झालेले “द विवटश जनथल फोटोगॅ्रवफक अल्मनॅक” व “प्रकाशवित्रकाराांिा दररोजिा सोबती” हे 
प्रकाशन तुम्ही नुसते वरवर िाळा,– अबब! असा उत्स्फूतथ उद्जगार तुमच्या तोंडातून बाहेर पडेल. एक-ना-
अनेक उपकरणे हौशी प्रकाशवित्रकाराांना दान केल्यािे तुम्हाांला आढळून येईल. “वन-वमवनट फोटोगॅ्रफी” 
करण्याच्या सावहत्य-सामग्रीववषयी वािाल, काडतुसािा आकार असलेल्या कािेच्या नळीतून प्रवतमा-
ववकासक द्रव्ये कोरड्ा स्स्र्तीत व प्रर्ोवित मोजमापात सापडतील. अर्वा औषधी गोळ्याांच्या आकारात 
तुम्हाांला भेटतील. ‘अॅझॉल’ नावािा द्रवरूप व बलशाली व्यस्त- व वास्तवप्रवतमा ह्याांिा एकवत्रत ववकासक 
व ‘बरोज वलेकम’िे “अवघ्या पाि धड्ाांत फोटोगॅ्रफी वशका,” ह्या दोन गोष्टींनी हौशी जवानाांच्या वव्ात 
धमाल उडवनू वदली असली पावहजे, असा तकथ  कोणी िाणाक्ष वािकाने केला तर त्यात आश्चयथ कसले! 
प्रवतमाववकासाच्या ‘स्कॅलॉईड’नामक अर्वा ‘बरोज वलेकम’ बनावटीिा ‘वरटॉल’ नावाने ओळवखला 
जाणारा प्रवतमा-ववकासक, आवण त्याच्या मध्यस्र्ीवशवाय वास्तवप्रवतमा उमटववण्यािे ‘पी. ओ. पी.’ अर्वा 
चप्रचटग आउट पेपर, कोडॅकिा ‘सोवलओ’ कागद ह्याांववषयी तुमिे कुतूहल खास जागृत होईल. अांधाऱ्या 
खोलीिी जरूर नसलेला कोडॅकिा ‘व्हेलॉक्स’ कागद, इलफोडथ कां पनीच्या उच्च दज्याच्या कोरड्ा कािा, 
अॅडम्स कां पनीिा ‘वमनेक्स फोस्ल्डांग’, कोडॅकिा ‘ऑटोगॅ्रवफक कमेरा व ऑटोगॅ्रवफक वफल्म’,– की ज्यावर 
प्रकाशवित्रण कोणी, केव्हा व कोठे केले ह्यािी कलाकृतीवर कायम स्वरूपात नोद करून ठेवण्यािी सोय 
होती,– कॅमेराला आधार देण्याकवरता हातात धरण्याच्या काठीसारखा वदसणारा ‘स्टॅण्ड’ ह्या सवथ सोयी 
म्हणजे भ्रमांती करणाऱ्या प्रकाशवित्रकाराांवर कारखानदाराांनी केलेला मोठा अनुग्रह हेही तुमच्या ध्यानी 
येईल. उदारधी कारखानदाराांच्या कौशल्याबद्दल तुम्ही त्याांना धन्यवाद द्याल! 
 
यारंत्रक सुधािणाचंा कालवा 
साऱ्या यारंत्रक सुधािणा घोळतयानंी आल्या. 
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व्यस्तप्रवतमेच्या आकारािे प्रवतचबब परावृत्त करणारे माध्यम हौशी कलाकाराांच्या दृष्टीने फारि सोयीिे होते. 
प्रवतचबब स्पष्ट आवण मोठ्या आकारात वदसू लागले. वित्ररिनेिे वशल्प डोळ्याांपढेु उभे राहू लागले. 
माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्यािी उघडझाप जलद गतीिी झाली. माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्यािे कतृथत्व वाढले. 
प्रकाशप्रवतमा तेजोमय झाली. ‘त्साइस आयकोन’ कां पनीने १८९०-मध्ये पवहली ‘अनस्स्टगमटॅ’ िी आवण 
‘टेसार’ जातीच्या वबलोरी डोळ्यािी वनर्ममती केली. सी. पी. गएट्झ ह्या कां पनीिे डबल ‘अनॅस्स्टगमटॅ’ चभग 
बाजारात आले. ह्याहीमुळे वबलोरी डोळ्यािी दृष्टी सुधारली. १८९३-मध्ये कमेऱ्यास अवत-अरुां द दृवष्टकोण 
असलेला वबलोरी-डोळा बसववण्यात आला. १९१०-च्या सुमारास वबलोरी डोळ्यािी उघडझाप अत्याधुवनक 
पद्धतीने होऊ लागली. १९२२-च्या सुमारास ‘फोकल प्लेन शटर’– वित्रपातळीला खेटून सरकणारा व 
कमीजास्त गतीने खेिला जाणारा पडदा कमेऱ्यात बसववण्यात आला. 
 
पुनहा एकदा डॉतटि रिचडभ लीच मूँडोतस 
 
इवतहासािी र्ोडी मागिी पाने िाळली, तर लक्षात येईल की, १८५३-मध्येि वत्रवमतीय कॅमेऱ्यािा शोध लागनू 
प्रकाशवित्रकाराांना एक नव ेदालन खुले झाले होते. त्यानांतर १८५५-मध्ये प्रवासी प्रकाशवित्रकाराांिी सोय 
लागली. कमेऱ्यास वत्रकोणी वनमुळता ‘भाता’ बसववल्यामुळे कॅमेऱ्यािी घडी कवरता येऊन तो वजनास हलका 
झाला. १८७३-मध्ये एि. डब्ल्यू. फोगेल ह्या सांशोधकाच्या मदतीने पूवीपेक्षा शीघ्रप्रकाशग्राही, आवण 
वणथपटातील बहुतेक रांग – ववशषेतः वहरवा रांग – काळ्यापाांढऱ्या छटाांमध्ये योग्य प्रमाणात रूपाांतवरत 
करणाऱ्या प्रकाशसांवदेी केलेल्या कािाांिी वनर्ममती होऊ लागली. प्रकाशवित्रणाच्या कािाांिी सांवदेनशीलता 
अवधक तीव्र झाली. इतर वैगुण्याांिा वनिरा झाला. वनरवनराळ्या रांगाांिी गती योग्य प्रमाणात राखणाऱ्या 
वबलोरी डोळ्यावर बसववण्याच्या रांगीत ‘वझरपणी’िा उपयोग प्रिारात आला. १८७१-च्या सुमारास 
वलव्हरपूल येर्ील डॉक्टर वरिडथ लीि मडॅोक्स ह्या हौशी प्रकाशवित्रकाराने प्रकाशवित्रणाच्या सांस्कावरत 
कािेवरील अदृश्य प्रवतमा दृश्य स्वरूपात आणण्यािी रासायवनक वक्रया स्वतः केल्यािी नोंद आहे. ह्याि 
सुमारास त्याने ‘वसल्व्हर िोमाइड वजलेवटन ववद्रव’ शोधून काढले. इतकेि नव्हे, तर ही प्रवक्रया प्रच्छन्न न 
ठेवता इतराांना उघडपणे साांवगतली. ह्या महत्त्वपूणथ कामवगरीकवरता १९०१-मध्ये रॉयल सोसायटीने त्याला 
प्रगवतपावरतोषक वदले. १८९१-मध्ये एस. एन. टनथर ह्याने सांस्कावरत केलेल्या वफल्मिी गुांडाळी वदवसा, भर 
प्रकाशातही कमेऱ्यात बसववण्यािी सोय उपलब्ध करून र्ोर अनुग्रह केला. कलाकाराांिी हौस तुांबा 
मारल्यागत होती, ती मोकळी झाली. 
 
दिबािी वाताविणातून— 
 
प्रकाशवित्रणाच्या कायथमयादा पाल्हाळल्या, ववस्तृत झाल्या आवण ववस्तावरकेच्या शोधामुळे लहान 
आकाराच्या व्यस्त-प्रवतमेतील दृश्याांच्या प्रस्तावातून वनवडक भाग आता मोठा कवरता येऊ लागला. त्यामुळे 
प्रकाशवित्राांिा आकार ठराववक रावहला नाही. वाटेल त्या आकारािे प्रकाशवित्र कवरता येऊ लागले. 
वित्ररिनेतही बदल करणे शक्य झाले. ही प्रवक्रया िालू असताना कलाकृतीला नवी मयादा टाकणे व 
शुभ्रआवण कृष्णच्छटाांच्या वणथमूल्याांत फरक घडवनू आणणे शक्य झाले. कलाकाराला ह्या 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या मयादा न ओलाांडता त्याांत हस्तके्षप कवरता येऊ लागला. माध्यमातील एक मोठी 
उणीव दूर झाली. प्रकाशवित्रकार नव ेप्रयोग करू लागला. एका अर्ाने नववनर्ममतीला प्रारांभ झाला. वनवड 
आवण रिना ह्या दोन्ही दृष्टींनी ह्या प्रवक्रयेत प्रकाशवित्रकार रस घेऊ लागला. 
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– मैदानात उतिले. 
 
प्रकाशवित्रणकला बांधमुक्त झाली! कािेच्या बांवदस्त वित्रणगृहात कुढ्या वातावरणात कोंडून पडलेले 
माध्यम ह्या हौशी कलावांताांनी खुल्या नैसर्मगक वातावरणात आवणले. अनेक ताांवत्रक हरकतींनी जखडलेले 
माध्यम मुक्त झाले. प्रकाशवित्रकारािे कायथके्षत्र िौफेर वाढले. प्रकाशवित्रण मदानी बनले. मनाच्या 
सांस्कृतीिा आववष्कार करणारा मदानी खेळ सुरू झाला. घरगौरीिी पूजा बाांधून बसलेले प्रकाशवित्रकार 
मदैानात उतरले. घरातल्या घरात दरबारी वातावरणात गुांजारव करीत रावहलेली प्रकाशवित्रणकला 
वनसगाच्या रांगमहालात पनु्हा येऊन ठेपली! 
 
‘ईस्टमन हेच कुलदैवत’ 
 
“फक्त वबलोरी डोळ्यावरील झडपेिी उघडझाप तुम्ही करा, पुढच्या साऱ्या मशागतीिा खटाटोप आम्ही 
करू,” ईस्टमन कां पनीच्या ह्या जावहरातीमुळे प्रकाशवित्रकाराांनी आपला सारा भवरभार माध्यमाच्या 
कतथबगारीवर टावकला. ईस्टमन कां पनीिा हा सल्ला हौशी प्रकाशवित्रकाराांनी वबनतक्रार मावनला. सवथ ताांवत्रक 
सव्यापसव्य करण्यािा वायदा कां पनीने केला आवण कां पनीिे तांत्रज्ञ पाठीशी असल्याने हौशी 
प्रकाशवित्रकाराांना कोणत्याि गोष्टींिी चिता उरली नाही. कां पनीच्या साांगण्याप्रमाणे वागण्यािे कलाकाराांनी 
ठरववले. ‘ईस्टमन’ कां पनी हेि त्याांिे कुलदैवत बनले. 
 
वर म्हटल्याप्रमाणे ‘ईस्टमन कोडॅक’ने व कारखानदाराांनी आदा केलेल्या सुखसोयींनी हौशी कलाकाराांिे 
हाल कमी झाले असतीलही, पण ह्या घोषाने वकती कलाकाराांिा नववनर्ममतीिा आनांद वहरावनू घेतला 
असेल! कोणी साांगाव,े–नववनर्ममतीच्या वल्लरी वाळून गेल्या असतील. नववनर्ममतीिे वकसलय कोमेजले 
असतील आवण उन्मेष जन्मापूवीि मेले असतील, असाही वविार मनात आल्यावशवाय राहत नाही. 
 
प्रकाशवित्रणकलेने आपले मायाजाल पसवरले, ते हौशी कलाकाराांच्या भोवताली. ह्या हौशी 
प्रकाशवित्रकाराांति बनाडथ शॉ आवण एवमल झोला ह्याांिी जमा आहे. त्याांच्या वठकाणी अद भतु वाटण्यासारखा 
खासा आवशे उत्पन्न झाला, हे खरे. पण बनाडथ शॉने म्हटल्याप्रमाणे हौशी प्रकाशवित्रकार हा कॉड जातीच्या 
माशाप्रमाणे आहे. ह्या माशाांनी घातलेल्या अांड्ाांिी सांख्या असांख्य असते. त्याांपकैी एखादेि अांडे तो उबववतो. 
हौशी कलावांत असांख्य व्यस्तप्रवतमा घेतो आवण कलाकृती मात्र वनमाण कवरतो, त्या मोजक्या. त्याच्याि 
असांख्य कलाकृतींपैकी मोजक्या कलाकृतींनी कलेिा दजा उांिावला आहे. ‘मोजक्या’ शब्दावरून आठवण 
झाली. अनॅसेल ॲडॅम्झ एकदा म्हणाल्यािे स्मरते की प्रकाशवित्रकाराने दरसाल ‘मोजक्या’ बारा अस्सल 
कलाकृती वनमाण केल्या, तरी हे पीक भरघोस समजून कलाकाराने स्वतःला खुशाल कृतार्थ, मानाव.े ए. के. 
ह्या आद्याक्षराने लोकवप्रय झालेला अलेॅक्स कीली ह्या कलाकाराने सतत ६० वष ेप्रकाशवित्रण केले. हजारो 
प्रकाशविते्र घेतली. पण वषाला पाांि दजेदार कलाकृती वनमाण करून स्वतःला धन्य मावनले. 
 
हौशी कलाकािाचें कतृभत्व, व्यावसारयक कलाकाि रनष्प्रभ झाले– १८७० ते १८८० ह्या दरम्यान कलेिा प्राांत 
तसा वैराणि रावहला. वहल,् कॅमेरॉन व नादा ह्याांच्यासारख्या आघाडीच्या कलाकाराांिी िाल मोडली गेली. 
व्यस्क्तगत आववष्कारािे महत्त्व ओसरले. नवीन प्रयोग करण्यािा उत्साह नाहीसा झाला. प्रदशथनाांच्या 
माांडवावर अशाि कृवत्रम वलेी िढववण्यात आल्या. प्रकाशवित्रणकला अज्ञ लोकाांच्या हाती रावहली. ह्या 
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सांदभात इमसथन ने आपले वविार स्पष्ट माांडले आहेत. तो वलवहतो, “आद्य विवटश प्रकाशवित्रणसांस्रे्ने 
प्रकाशवित्रणािी कला, कलाकार आवण शास्त्रज्ञ ह्याांच्या हाती खेळती ठेववली असती, तर कलेिी अशी 
वाताहत झाली नसती.” 
 
कोिभि यशाचे वाटेकिी– आपली अवलोकशक्ती वाढीस लावनू त्या शक्तीिा उपयोग करावा, हा दूरवरिा 
वविार व्यावसावयक प्रकाशवित्रकाराांच्या मनाला वशवला नाही. वित्रकलेच्या वळिणीखाली ते पाय रोवनू 
उभे रावहले. ह्याला आणखी एक कारण आहे की, ज्यामुळे त्याांच्या मनास कोणताही वववके करण्यािे कारण 
सुिले नाही. व्यावसावयक प्रकाशवित्रकाराांच्या दृष्टीस रॉवबन्सन वशवाय दुसरा आदशथ नव्हता. त्याच्या 
कलाकृतींमधील कृवत्रम श्रीमांतीिा गडद झोक त्याांच्या डोळ्याांत उतरला होता. रॉवबन्सन म्हणजे 
प्रकाशवित्रकाराांच्या हाती आलेली एक मोठी वकमया! त्याच्या कलाकृतींमधील कृवत्रमािा पगडा मोठा. 
त्यािाि वारसा काही काळ पुढे िालू रावहला. कृवत्रमािी तरतूद कलाकृतीत करणे ह्यावशवाय 
व्यावसावयकाांनी दुसरा सांकल्प केला नाही. व्यावसावयक व हौशी प्रकाशवित्रकार दोघेही ह्या अपयशात 
बलुतेदार होते. पण भला मोठा वाटा उिलला होता व्यावसावयकाांनी. 
 
कलेची आबादानी झाली. 
 
हौशी प्रकाशवित्रकाराांनी वदलखुलासपणे कलावनर्ममती केली. माध्यमावरील प्रभतुा वसद्ध केली. वित्रकाराांनी 
कावढलेल्या कलाकृतींच्या नकला करण्याकडे प्रवृत्ती ठेववली नाही. करमणुकीिा एक िाळा म्हणनू त्याांनी 
प्रकाशविते्र घेतली. त्यात मनािा खेळकरपणा उतरला, आवण कलाकारािी वित्रववषयाशी झालेली 
वदलजमाई वदसली. खयाळपणािा आनांद त्यात व्यक्त झाला. व्यावहावरक यशािे उच्च वशखर गाठण्यािा 
प्रयत्न असला, की कलाकार नानाफडणीशी व्यवहारिातुयथ उपयोगात आणतो. आवण मग कला डावलली 
जाते. कला आवण व्यवहार ह्याांिी साांगड घालण्याच्या प्रयत्नात कलेिा वळी वदला जातो. व्यावसावयक 
प्रकाशवित्रकार आपला सारा सांसार प्रकाशवित्रणकलेला वाहतात. तांत्रववदे्यत ते वनष्णात असतात. तांत्रािा 
हव्यास आखडता घेत नाहीत. पण त्याांच्या अट्टहासामुळे ज्या गतीने याांवत्रक प्रगती आली, त्या मानाने 
प्रकाशवित्रणातील कलेिी प्रगती लां गडत-खुरडत िालल्यासारखी वदसते, हे कोणीही कबूल करील. 
म्हणूनि असे म्हणता येईल की, कलेिी आबादानी झाली, ती हौशी कलाकाराांच्यामुळे. हौशी कलाकाराांनी 
प्रकाशवित्रण हा पोटािा धांदा न मावनता धमथ मानून व्यावसावयक प्रकाशवित्रकारास वनष्प्रभ केले पावहजे, हे 
वदेवाक्याइतके खरे झाले. पहा, १८८४-मध्ये प्रवसद्ध झालेल्या ‘अमातर फोतोग्राफर’च्या पवहल्या अांकातील 
हॅवरस स्टोन ह्याांिे सांपादकीय वािा. “प्रकाशवित्रण ही कला आहे; एकुलती एक कला, की जीत हौशी 
कलाकार व्यावसावयक कलाकारािी झटकन बरोबरी तर करतोि, पण वकत्येक वळेा त्यािी कला सरस 
ठरते, उजवी ठरते; आवण कलामूल्याांत सवथश्रेष्ठही ठरते.” 
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२३. वादाचंी ये-जा 
 

रचत्र हा शब्द – ऋग्वदेात सापडतो. त्यािा अर्थ आश्चयथवत् पाहणे असा आहे. वित् हा मूळ धातू. ज्या 
वस्तूिी कल्पना झाली असेल, ती वस्तू बाह्य पदार्ावर रेखाटून त्या वस्तूिे दशथन घडववणे ह्या वक्रयेकरता 
‘वित्र’ हा शब्द वापरात आला. रें ि कलाकार तर स्वच्छांदवादािी िौपदरी अांगाला लपेटून बसले होते. ह्या 
नव्या माध्यमाभोवती अद भतुरम्य वातावरण सतत खेळते ठेवनू अद भतुरम्य दृवष्टकोणाने ते ह्या 
कलामाध्यमाकडे उत्सुकतेने न्याहळीत रावहलेले वदसतात. ‘सौंदयािी वशकार’, ‘वित्रात्मतेिा सुलाख’ ह्याि 
अर्ाने प्रकाशवित्रण हा शब्द रें ि कलाकाराांच्या मनात खोलवर रुजला होता, आवण अांतरामाजी िढता 
झाला होता. ‘वित्र’ ह्या शब्दाति काय अजब मोवहनी आहे कोण जाणे, की कावलदासाच्या कववमनाला वतिी 
मनस्वी ओढ पडावी. त्यात गूढता आवण गहनता तर खिून भरलेली आहे. त्या शब्दातील जादुवगरी मानवाला 
केव्हा जाणवली? कदावित स्वतःच्या अस्स्तत्वािी जाणीव होण्यापूवीि जाणवली असेल. ज्याांच्या 
आववष्काराला दुसरे साधन हाती आले नाही, असे वविार व भावना ह्याांना कलाकाराने वित्ररूपाने वाट करून 
वदली असली पावहजे. 
 
कारलदास– त्याला वित्रकलेिे आकषथण फार. त्याच्या नाटकाांतून त्यािे वित्रकलेवरील पे्रम वारांवार व्यक्त 
होते. शाकुां तल नाटकाच्या दुसऱ्या अांकात शकुां तलेिे अपूवथ लावण्य पाहून राजा तकथ  कवरतो की, शकुां तलेच्या 
वनमात्याने प्रर्म वतच्या स्वरूपािे वित्र काढून नांतरि त्यात प्राणवायू फुकला असला पावहजे. ह्याि नाटकात 
सूत्रधार म्हणतो की, ‘सभा वित्रात रांगववल्याप्रमाणे वदसत आहे.’ ‘वित्रार्मपतारम्भ इवावतस्रे्’ अशा परीिा 
उल्लेख कावलदासकवीच्या ‘रघुवांश’ ह्या महाकाव्यात आढळतो. र्ोडक्यात साांगावयािे झाले तर– 
 
‘जे रदसते ते रचत्रमय रदसते,’ 
 
– असाि उद्जगार तुम्ही ताजमहाल पाहताक्षणी काढाल. ‘वास्तू वदसते ती वित्रासारखी,’ असेही म्हणाल. 
ताजमहालिे सौंदयथरूप प्रत्यक्ष वत्रपवरणामी आहे. तो भक्कम पायावर उभा आहे. त्यात जडपणा आहे. घनता 
आहे. पण, पाहताक्षणीि भास होतो तो असा की, त्यात मुद्दाम योजनापूवथक घडववलेला अपार्मर्व असा आभास 
आहे. ताजमहालािी भक्कम वास्तू वित्रमय वदसते. वास्तूच्या दृवष्टगम्य वित्रात्मकतेिी पुरेपूर जाणीव होते. हा 
वववित्र ववरोधाभास नव्हे का? यर्ार्थदशथनात गोंधळ वनमाण होतो. वास्तूिा वास्तू म्हणून पवरणाम न होता, 
पवरणाम होतो तो रेखात्मक असतो. समोर उभे राहते ते एक वित्र! दृष्टीसमोर येते ती साक्षात वित्रात्मकता! 
 
१९४८-िा सुमार असावा. नक्की आठवत नाही. मी ताजमहालिा एक रांगीत लघुपट तयार केला. ताजमहाल 
ही वत्रपवरमाणात्मक वास्तू आहे, शुभ्र सांगमरवरी प्रिांड वास्तू आहे, आवण ती तशीि वदसावी असा प्रयत्न 
होता. वास्तूिी घनता, लाांबी, रुां दी, खोली, वजन वित्रपटातील दृश्यातून स्पष्ट जाणवले अशा दृवष्टकोणाने, 
व प्रकाशवकरणाांिा योग्य नेम साधून, आवण ‘वाहते यर्ार्थदशथन’ –वित्रपट तांत्रातील एक महान देणगी – 
घडवीत वित्रण केले. लघुपट पावहला. वास्तूिे सवथ गुणधमथ स्पष्ट वदसतील, असा वकुत येण्यािी वाढूळ वाट 
पावहली. पण ज्या दृश्यातून आकाश कमी व बागेिा भाग अवधक होता अशी दृश्ये सोडली, तर इतर दृश्याांनी 
एक आकस्स्मक धक्का वदला. वास्तू हलकी वदसली, नाजूक वदसली व आकस्स्मकतेमधील सौंदयथ प्रत्यक्ष 
अनुभववले. 
मालववकेच्या अलौवकक सौंदयािे वणथन कवरताना राजा आवण ववदूषक म्हणतात, “मालववका 
वित्रातल्यापेक्षा अवधक सुांदर आहे.” नामया पाांडुरांगािे वणथन कवरतात, ‘सन्मुख देवखला । वित्रींिा वलवहला 
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पुतळा जैसा ॥’ ‘वदव्यतनू जणु वित्र-बाहुलें ,’– श्रीमांत सवाई माधवरावाांिे वणथन करताना अनांत फां दीने 
वित्रािाि आधार घेतला आहे. ‘शाांत शाांत अवघे खेडे, जसे वित्र ओले,’– वसुदेव नांदाघरी आल्यावर 
गोकुळािे वणथन ‘गवदमा’ कवरतात ते असे. ‘छबीला माझ्या कसा वित्रासारखा नवरा वमळेल हो,’– 
नायच्छटाकार; ‘नेसली खादीिी भरडी साडी जरी, वदसते तरी पण सुरेख वित्रापरी’ – ग. ल. ठोकळ. 
हीही वित्रभाव वृत्ती. वित्रात्मता. वपक्टोवरअवॅलझम्. 
 
मामलेदार असताना बापू हरी घोड्ावरून प्रवास करीत. ते साांगत मी घोड्ावरून उतरताि तो वतर्ल्या 
वतरे्ि वित्रासारखा उभा राही. माझ्या बवहणीववषयी बोलताना ते नेहमी म्हणत असत की, ‘वतिा िेहरा अगदी 
वित्रातल्या बाहुलीसारखा होता. वशसवीतून कातून कोरून काढावी अशी गोवजरी मुद्रा’. नाकीडोळी ती 
रवववम्याच्या वित्रातल्यासारखी वदसे, पण स्वतःिा िेहरा पाटलपुष्पासावरखा होता म्हणून तर नव्हे? कोणी 
साांगाव?े 
 
वनवटलावर ववनटणारा तो केशरी वतलक. सडकेवरून िालले तर लोकाांनी बघत रहावे,– ववसरू नये, अशी 
होती आमच्या बापूांिी रूपरेषा. कधी न ढळणारी. िेहऱ्यावरिी काांती तर पुनवचे्या गुांडगोळ आकारातील 
िांद्रािी. आवण कोजागरी हाि त्याांिा जन्मवदवस. जणू काय कोजागरी पौर्मणमेच्या प्रफुवल्लत तेजाने हे रम्यपण 
त्याांना बहाल केले असाव.े का त्याांच्या आईने िांद्रचबबािी कुरवांडी केली असेल? त्याांच्या सौंदयािी मूळ रेषा 
कधी ढळलीि नाही. वाकडी-वतरकी झाली नाही. कधी मोडली नाही. बापूांिेही सौंदयथ वित्रात्मकि होते. 
आवण त्या सौंदयात सागवृक्षासारखा भरीिा उमदेपणा होता म्हणून आम्हाांला ते मनोहर सौंदयथ अवधकि 
वित्रात्मक वाटे. मांत्रमण्याप्रमाणे भासे. 
 
वित्रात्मप्रवृत्ती अशीि खोलवर रुजली होती. त्या काळी सुांदर प्रकाशवित्रािे वणथन असेि केले जाई. हीि 
वित्रात्मता, वा वित्रात्म प्रवृत्ती. 
 
रचत्रात्मतेची झंकारिणी 
अरधक झंकािमय झाली, अरधक गरहऱ्या िंगाची झाली. 
 
प्रकाशवित्रणाला लाववलेली वित्रकलेतील सौंदयथगुणाांिी झालर, म्हणजे वित्रात्मता, अर्ात 
‘वपक्टोवरअवॅलझम’. आवण ह्यासारखा दुसरा खुबसुरत शब्द प्रकाशवित्रकाराांच्या जबानी नव्हता. 
प्रकाशवित्रणकलेला उच्च कलेिी प्रौढी प्राप्त करून देणे, वतला इतर वडीलधाऱ्या लवलतकलाांच्या बरोबर 
उच्च अवधष्ठान वमळवनू देणे, ह्या ध्येयाने पे्रवरत झालेल्या प्रकाशवित्रकाराांनी एक िळवळ मनोभाव ेसुरू करून 
प्रकाशवित्रणकलेला सुप्रवतवष्ठत करण्यािा िांग बाांवधला. प्रकाशवित्रणकलेस सलामत असावी म्हणजे बाकी 
वफकीर नाही. अर्ात ह्या िळवळीला वादािे स्वरूप कदावप आले नाही. त्यामुळे फड चजकला अर्वा हरला 
जाण्यािा प्रश्न उद भवला नाही. ह्या िळवळीलाि ‘वपक्टोवरअॅवलझम’– वित्रात्मता–असे प्रगल्भ नाव वमळून 
ही िळवळ प्रगत झाली. इांग्रज कलाकार म्हणजे वित्रात्मकतेिे स्फूर्मतस्र्ान. इांग्लां ड देशाति ह्या िळवळीिा 
उगम झाला. ती सीमाांतापयिंत पोहोिली, व नांतर युरोप, अमेवरका व इतर देश ह्याांत ही िळवळ १८९५ ते 
१९१४ ह्या दरम्यान वपकत-पसरत गेली. त्या काळात कलाकाराांनी सुांदर वस्तूववषयी आपली गुणग्राहकता 
प्रकट केली, रवसकता दशथववली. िोमाईल, गमवप्रन्ट, प्लॅवटनो टाइप, ऑईल चपगमेंट इत्यादी अनेक प्रवक्रया 
प्रकाशवित्रकाराांना सोयीस्कर वाटल्या. त्याांिा वापर करून त्याांत हस्तकौशल्याने कलाकाराच्या मनाप्रमाणे 
प्रकाशप्रवतमेत बदल करणे शक्य झाले. 
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पण प्रकाशवित्रणािा इवतहासकार हेलमुट गन्शाइम वलवहतो त्याप्रमाणे ज्या वळेी एखादी कला दुसऱ्या 
कलेतील वैवशष्यपूणथ गुणववशषे उसने घेऊन आपल्या कलेिी सजावट कवरते, आपली कला उजळ 
करण्यािा प्रयत्न कवरते, त्या वळेी उसनवारी करणारी कला उतारास लागते, कलेिी चजदगी करपून जाते 
हे वनवश्चत. आवण झालेही तसेि. 
 
रचत्रात्म रचत्रणा 
 
जे. ई. मेयोल हा ह्या वित्रभावप्रवृत्तीने भारलेला आवण वित्रकलेतील लोभस कलागुणाांना बळी पडलेला 
पवहला प्रकाशवित्रकार. आज ड्ुसेलडोफथ च्या सांप्रदायातील वित्रकाराांच्या कलाकृतींमध्ये आढळणारा 
गोडवा मेयोलने १८४६-च्या सुमारास घेतलेल्या कलाकृतींमधून आढळतो. मेयोल वन त्यािे अनुयायी ह्याांना 
मांगळािा लाभ झाला होता ना,– त्याांिी कीती शीग भरून साांडायला वळे लागला नाही. प्रकाशवित्रणाला 
वित्राांिा पेहराव ठीक साधला होता. हा सौंदयािा मुखवटा फार काळ वटकलाही नाही. कारण कलामाध्यम 
वगेळे होते. कलाकाराांच्या प्रकाशवित्रणात बहुत काळ रुजून बसलेली ही साांप्रदावयक वित्रात्मता आज साफ 
वनपट वनखळून पडण्याच्या मागावर असून मेयोलने सुरू केलेल्या सत्रािी पूणाहुती होण्यािी वळे आली आहे. 
प्रकाशवित्रणावर वित्रकलेतील बाह्य सौंदयािी बरसात करण्याच्या वविाराने ग्रासलेल्या कलाकाराांनी काय 
वहकमती लढववल्या, आवण ह्या वादाच्या कुतरभकुीच्या गोंगाटात सापडलेल्या प्रकाशवित्रकाराांच्या 
कलाकृती कशा वदसत असतील, ते पाहणे मनोरांजक ठरेल. उद बोधक ठरेल. 
 
अनाहत वाजती टाळ 
 
‘वासुदेव’ नावािा एक समाजसेवक लहानपणी आमच्या रोज पवरियािा झाला होता. जुन्या काळी तो 
खेडोपाडी आला, की त्या भल्या पहाटेला एक प्रकारिी घनवट शोभा येई. अांतरी वनवबड सुख दाटे. तो कैसा 
पावहला असेल? मोरवपसाांिी टोपी घातलेला, पायाांच्या घोयावर घुांगुराांिे िाळ बाांधलेला, लाांब अांगरख्यावर 
कळकािी बासरी लोंबत ठेववलेली, असा वासुदेव आमच्या ‘आवारू’ आला, की टाळाांिी घुळघुळ आवण 
पाव्यािा सूर अांधारी वशरे. चशगणापूरच्या देवाला वा मोरगावच्या गनोबाला, वा पठारीच्या मेसाईला तो दान 
पाठवी. तोंडाने श्रीकृष्णािे तत्त्वज्ञान साांगे, श्रीकृष्णाच्या लीला गाऊन दाखवी, श्रीकृष्णािे स्वरूप प्रत्यक्ष 
पे्रक्षकाांच्या पुढे उभे करी, आवण आमच्या ओबडधोबड जीवनात कलेच्या हुरड्ािी लज्जत आणनू आशीवाद 
देई, आवण टाळािा कल्लोळ करून पढेु जाई. 
 
संप्रदायाची जबिदस्त वेसण असलेला कलाकाि – आपल्या अांगीकृत वादािे कलातत्त्व, आवण 
आववष्कारतांत्र आपल्या कलाकृतींमधून उभे करण्यात त्या काळी सदैव िूर झालेला असे. मग तो वाद 
कोणताही असो. त्या सांप्रदायातील कलातत्त्वािी आवण आववष्कारतांत्रािी जबरदस्त वसेण साऱ्याांच्या 
नाकाांतून सारखीि ओवली गेल्यामुळे त्याांच्या कलाकृतींमधून सारखेपणा, सािेबांद पोषाखीपणा सांभवला, 
म्हणूनि आठवण झाली व्यस्क्तगत सौंदयािा अभाव असलेल्या ‘वासुदेवा’िी. ‘बाबावाक्यां प्रमाणम्’ ह्या 
न्यायाने हे प्रकाशवित्रकार आपल्या पांर्ाने प्रणीत केलेल्या तांत्राशीि बागडत राहतात. त्याांिे कलातत्त्वज्ञान 
त्याांच्या कलाकृती बोलत राहतात. त्याांच्या कलाकृतींमधून कलातत्त्वापेक्षा तांत्रािी कडी र्ोडी अवधक वरिढ 
असते, आवण त्यामुळे कलातत्त्व अवधकि खुलून वदसते. पण वरवर वखािी काांती! 
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श्रीकृष्णाचे ‘गोड आवण मोहक’ स्वरूप गाऊननाचनू दाखववणारा–एक वहकमती समाजसेवक 

 
बेगडी सौंदयांची मेहरफल 
 
एकोवणसाव्या शतकाच्या अखेरीपूवी सौंदयथपूजेिी एक भलीमोठी लाट आली. कलेिा उद्धार करणे ह्या 
एकाि श्रदे्धने पे्रवरत झालेल्या प्रकाशवित्रकाराांनी एक नवी मोहीम सुरू केली. आपल्या ध्येयािे सुकाण ू
वास्तववादी वित्रणाकडून हस्तस्पशाने पुनःसांस्करण केलेल्या प्रकाशवित्रणाकडे वळववले. रायलें डर आवण 
रॉवबन्सन ह्याांनी प्रकाशवित्रणाला लवलत स्वरूप देण्याकवरता त्यावर अलां कार िढववले असतील, तर त्याांना 
आपण सुवणथकारािा दजा देऊ या. पण बलैाच्या पाठीवर एखादी सोनेरी वशवल टाकल्याप्रमाणे बाह्य 
सौदयाने कलाकृती नटववण्यािा हा इलाज अगदी पाांगळा ठरला. तुमिी भारतभमूी, सुवणथभमूी, आयथभमूी 
तर तुमच्या कानात सतत साांगत आहे की, “मी सौंदयथववभवशाली आहे. हे सख्या! तो भषूणाांिा भार मजवर 
लादू नकोस. तो तुझा हव्यास आखडता घे.” ही खांत व्यक्त करून ती पुढे म्हणते, “वनसगाला मानवी समज 
आहे, भावना आहेत, सहानुभतूी आहे. आवण वनसगथसुद्धा कलाकृतीमधील एक पात्र बनतो, अववभाज्य घटक 
बनतो, ह्यािी याद कलाकृतीिे धागे ववणताना सतत राखा.” 
 
वास्तववादाचा वािा 
 
वास्तववादी अर्वा वस्तुवादी वित्रण करण्यािे सोडून कलाकृतीत सौंदयािा वदलखुष बयान करण्याकवरता 
कलाकाराांनी कृवत्रमािा आश्रय केला. त्यामुळे कलेच्या मसनदीला पाय लागनू वतिा दजा घसरणीला 
लागला, हे खरे असले, तरी कलेिे नुकसान करण्यास कलाके्षत्रात वशरलेला वास्तववादािा वाराि अवधक 
जबाबदार आहे, म्हणून वास्तवािी हुबेहुब नक्कल वलवहण्याच्या रोगािा प्रादुभाव कलाके्षत्रात कसा झाला, हे 
वविार करून पाहण्यासारखे आहे. 
 
आपण शाळेत कलावशक्षण घेण्यास शुभारांभ करतो, तो कलावशक्षकाने आपल्या समोर माांडलेल्या 
स्स्र्रवस्तुसमूहािे यर्ातथ्य वित्रण करण्यापासूनि. पण समोरील वस्तूांच्या वास्तव स्वरूपािे यर्ातथ्य 
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वित्रण करणे हा कलेिा मूळ उदे्दश नसतो. वास्तवाकडून नववनर्ममतीकडे जाण्यािा तो एक मागथ आहे, कलेिे 
ते एक साधन आहे. साध्य नव्हेि. वनगुथणाकडे सगुणाऱ्याि वाटेने जाव ेलागते. कला भावबळानेि वश होते. 
ही खूणगाठ मनात सदैव ठेववली पावहजे. आपण वास्तव वित्रणािा आश्रय घेतो तो नववनर्ममतीकडे जाण्यािा 
एक मागथ म्हणून, ही गोष्ट घसघसून साांवगतली जात नाही. त्यातूनि नवा आकृवतबांध, नवी रिना तयार होते. 
नूतन बालकाच्या आक्रदनासारखी ती एक स्वाभाववक हाक असते. नवी रिना जी वनमाण होते ती रिनाि 
केवळ ग्रहण करण्यासाठी असते. तीतील अर्ाकवरता रिनेिे अस्स्तत्व नसते. सारे सौंदयथ रिनेति असते. 
आवण रिनेिा अर्ाशी काडीमात्र सांबांध नसतो. उभ्या असलेल्या उांटािे पाय वकती ओांगळ, वकती बेंगरूळ 
वदसतात, पण त्याांना गती वमळाली, की वकती सुांदर आकार वनमाण होतात! नव ेसौंदयथ वनमाण झाले पावहजे. 
भावनाांच्या सहकां पनाने वनघणारे प्रत्युत्तर कलाकार आपल्या लवलत लावण्याने कलाकृतीत व्यक्त कवरतो. 
तोि कलेिा अांवतम हेतू मावनला पावहजे. 
 
वास्तववादाचा पंुडावा – वास्तव वित्रणाने कलाके्षत्रात पुांडावा माांडला, त्याला आणखी एक कारण आहे. 
ववदग्ध सांप्रदायाच्या ध्येयाववषयी काही िुकीिा ग्रह झाला. आववष्काराला प्रत्यक्षािी हुबेहुब नक्कल करण्यािा 
रोग जडला. क्लॅवसकल वा अवभजात सांप्रदायातील कलाकाराांच्या कलाकृतींमधून आदशथ परांपरेवर वनताांत 
पे्रम, वनयमबद्धता, वनदोष वित्ररिना, गूढतेिा अभाव, वित्रणातील स्पष्टपणा व रेखीवपणा, हे वनकष व सांकेत 
जुने, म्हणून ह्या गुणववशषेाांिी वनष्ठनेे जपणूक केली जाई. आलेखनातील स्पष्टपणा आवण रेखीवपणा हा 
आववष्कारातील एक अपूवथ अट्टहास होऊन बसला. सामथ्यथ, नावीन्य व वनरामयता हे गुण कलाकृतीमधील 
अवभजातपणा सूवित करीत. पण प्रािीनपणा अर्वा ववद्वत्ता हे खानदानीपणािी प्रवतष्ठा साांभाळणारे गुण 
मावनले जात असत, असे नाही. कावलदासािा दृवष्टकोण तरी कोठे सांपूणथतया आदशथवादी आहे. कधी तो 
आदशथवादी वा वस्तुवनष्ठ वदसतो, तर कधी सौंदयथवादी वा आत्मवनष्ठ वदसतो. हा फरक तुम्हाांला शाकुां तल 
आवण मेघदूत ह्याांत स्पष्ट होईल. प्रबोधनकाळातील कलाववषयक कल्पना सतराव्या-अठराव्या शतकाांत 
आमूलाग्र बदलू लागल्या. 
 
अरतिेकी आग्रहीपणा – वास्तववादी अवतरेकी आग्रहीपणाला पायबांद बसला. प्रकाशवित्रणात जीवनातील 
एक नवा दृवष्टकोण प्रववष्ट झाला. आववष्कारपद्धती बदलली. वित्रण आत्मवनष्ठ बनले. वनमथळ व्यस्क्तवादाच्या 
प्रभेने कलाकृती खवित झाल्या. मानवी जीवनातील िैतन्य आवण परस्परववरोधी भावनाांिे अस्स्तत्व, स्वातांत्र्य 
आवण सौंदयथप्रीती हे गुण प्रकाशवित्रणातून प्रकषाने वदसू लागले. कलाकृतींिे ववषय बदलले. 
आववष्कारपद्धती बदलली. अर्ात बवहरांग पलटले. 
 
दोन पेडाचंी वेणी – प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील तांत्र आवण वित्रकाराांिी कला हे दोन पेड एकत्र करून 
प्रकाशवित्रकाराांनी त्याांिी एक वणेी आपल्या कलाकृतींमधून सक्तीने घातली. त्याकवरता जणू काय, त्याांनी 
वित्रकाराांशी एकीिा, मतै्रीिा करारनामा केला. कला आवण शास्त्र ह्याांिी साांधे-जोड करण्याच्या वविाराला 
कोणी अडसर घातला नाही. कलेिा मोहरा पार बदलला. पण सिेनत्वािा प्रत्यय आला नाही. वरील 
तत्त्वािी कड गाठण्याकवरता कलाकाराांनी एक आडाखा बसववला. एकदा आडाखा आखला, की एक सूत्र 
तयार होते, आवण मग कलेच्या मूल्यमापनािे काम सुलभ होते. तसेि झाले. कलासमीक्षकाांनी 
प्रकाशवित्रणातून वित्रगुणाांिीि अपेक्षा ठेववली. सांवमश्र प्रकाशवित्राांिी कीती फरारत गेली. ह्या कलाकृती 
कलेच्या दृष्टीने मळून-मावळून जातील, दुबथळ ठरतील, असा दूरिा वविार कोणी केला नाही, चकवा असा 
वविार मनात आला असला, तरी ह्या अद भतुरम्यवादी प्रकाशवित्रकाराांनी त्यािी वफकीर केली नाही. 
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आपल्या मनात मात्र क्षणभर असा वविार आल्यावशवाय राहत नाही की, ह्या कलाकाराांिी चहमत र्ोर असली 
पावहजे. 
 
दोन वा अनेक व्यस्तप्ररतमातूंन शोरभवंत झालेल्या कलाकृती 
 
ह्या गुलबकावलीसारख्या गुलहौशी व कपोलकस्ल्पत कर्ाांच्या अवभव्यक्तीकवरता वित्रकाराांिे माध्यम 
सवथस्वी अनुकूल असताना प्रकाशवित्रणासारख्या प्रवतकूल माध्यमािा उपयोग करण्याच्या कल्पनेिा उगम 
कशात आहे, ह्यािा शोध घेतला, तर त्यािे उत्तर तुम्हाांला प्रकाशवित्रणाकवरता तयार केलेल्या प्रवतमाग्राहक 
कािेच्या उणेपणाति सापडेल. प्रकाशवित्रणाच्या सांस्कावरत केलेल्या कािा सप्तरांगाांतील सूक्ष्मभेद 
वटपण्यास समर्थ नव्हत्या. आजही सांस्कावरत कािेिा हा दुबळेपणा पूणांशाने दूर झालेला नाही. ती अद्याप 
पांगूि रावहली आहे. ह्या सांस्कावरत केलेल्या कािाांवर गवतािा वहरवा रांग आवण झाडाांिा वहरवा रांग ह्याांतील 
फरक वटपला जात नसे. ताबडा रांग तर काळ्या वणासारखाि काळा वदसे, आवण वनळी अनांतता शुभ्र 
वणासारखी वदसे. त्यामुळे वनळाईमधील काळी शराबी छटा तर उमटत नसेि. वनसगात मेघाांिे सुांदर जाळे 
असूनही वनसगथवित्रातील नभािा गाभा वनरभ्र नागबा वदसे, –वनळेशार आकाश पाांढरे शुभ्र वदसे. आवण 
म्हणूनि वनराकार भासे. कलाकाराांच्या नजरेत भरून रावहलेली, फाटलेल्या पाांढऱ्या-शुभ्र ढगाांतून 
वदसणाऱ्या वनळ्याशार आकाशािी ती मनोहारी कळस्पाकी शोभा प्रकाशवित्रणात उतरत नसे. कलाकार 
नाराज होई. 
 
ही उणीव दूर करण्याकवरता आकाशातील ढगाांिी एक, आवण दुसरी केवळ सृवष्टववभागािी एक, अशा दोन 
व्यस्तप्रवतमा घेऊन त्याांतून ववस्तावरकेच्या मदतीने कलाकार एक मनोहर सृवष्टवित्र तयार करू लागला. 
अशा पद्धतीने एकदोन नव्हे, तर अनेक व्यस्तप्रवतमाांमधील वनवडक भागाांिी साांधेजोड करून एक सलग 
व्यस्तप्रवतमा तयार होई ह्या अनेक धाग्याांतून असे उांिी वस्त्र वनमाण होई की, त्या कोष्याच्या नैपणु्यािी 
तारीफि करीत रहाव.े १८६७-मध्ये मायविज ह्याने योशमाइट–उत्तर अमेवरका–येरे्, ढगाांिे मनोहर आकार 
व तेर्ील वनसगथदृश्ये ह्याांिी वरील पद्धतीने एकत्र रिना करून अनेक आकषथक प्रकाशविते्र तयार केली; 
अनेक आांतरराष्रीय प्रदशथनाांतून रवसकाांिी वाहवा वमळवनू त्याने पावरतोवषकेही वमळववली. 
 
ह्या प्रदशथनाांच्या मागथदर्मशकेत मायविजिी अशीि वीस प्रकाशविते्र छापली आहेत. अल्पकाळात ढगाांच्या 
व्यस्तप्रवतमा बाजारात वमळू लागल्या. ज्या कलाकाराांिी प्रवतमा मुळाति क्षीण होती, अशा कलाकाराांना 
वरीलप्रमाणे साांधेजोड करून त्यात कळाशी साधून अशी सांवमश्र प्रकाशविते्र करण्यािा छांद लागला. ही 
तांत्रववद्या िपल होऊन सवांच्या कानापयिंत पोहोिली, व कलाकृती एक बाजारी वजन्नस होऊन बसली. 
कारण अशा बाजारात वमळणाऱ्या ढगाांच्या व्यस्तप्रवतमेमधील ढगाांिे आकार, प्रकाशािी वदशा, वातावरण 
आवण छायाप्रकाशािा वणथ ह्या गोष्टी मूळ वनसगथदृश्याशी सांवादी नसत. वनसगथवित्र घेण्याच्या क्षणीि जर 
ढगाांिी व्यस्तप्रवतमा घेतली, तर ही अडिण येत नाही. असे झाले नाही, म्हणून वनसगथवित्राांतील सौंदयथ पार 
नष्ट झाले. 
 
तक्स्मन् काले– प्रकाशवित्रणाला सुरुवात झाली ती वास्तव शलैीतूनि. कारण वस्तुवनष्ठ वित्रण हेि 
कलाकारािे ध्येय होते म्हणनू. कलाकृतीत प्रत्यक्षािी साक्षात प्रवतमा वदसली पावहजे, असा कलाकाराांिा 
आग्रह असे. जे प्रत्यक्षाहून वभन्न आहे, अवास्तव आहे, त्यात खरेपणा नसतो, आवण जे खरे नाही, असत्य 
आहे, त्यात सौंदयथ कोठून असणार, असा प्रश्न वविारून ते आपल्या ध्येयािे समर्थन करीत. 
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सापं्रत– आता वित्रकाराांच्या वनसगथवित्राांतील अद भतुगूढरम्यता चकवा स्वच्छांदवाद प्रकाशवित्रणात 
उतरला. स्वच्छांदवादी कलाकाराच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष वनसगथ हा केवळ एक वनवमत्तमात्र आहे. त्याांच्या 
दृष्टीसमोरून वास्तव वनसगथ अदृश्य होऊन त्या वठकाणी कल्पनासृष्टीतील काव्यमय दृश्ये उभी राहतात. ह्या 
स्वच्छांदवादी मनोवृत्तीमधून वनसगाकडे दृष्टी टावकली, की वनसगािा नूर पार पालटून जातो. वनसगािे 
रूपदशथन पालटते; आवण मग त्यात काय वदसत नाही? प्रवतभेिी तर हीि खरी शक्ती. 
 
वास्तवाचे स्वरूपच बहुसाळ आहे 
 
स्वच्छांदवादात स्वैर अवनबथन्धपणा सांिारतो. वनराशिेी कडवट िव त्यात असते. जीवनातील नैराश्यही त्यात 
वमसळलेले वदसते. ववमनस्कता आढळते. वनरवभलाष पे्रमही सापडते आवण ह्या व्यस्क्तगत दृवष्टकोणातून 
नजर वफरली, की सौंदयािा साक्षात्कार घडतो. स्वप्नाच्या धुक्यात गुरफटलेला वनसगथ कलाकृतीत 
अप्रवतरूप धारण कवरतो. हरपलेल्या श्रेयािी तळमळ तर स्वच्छांदवादी प्रकाशवित्रकाराांना नेहमीि लागलेली 
वदसते. सौंदयाववषयीिी गढू आसक्ती प्रत्येक कलाकृतीत अपेवक्षत असते, पण तीत सौंदयािे कुतूहल 
डोकावले, की अद भतुवप्रय वृत्ती वनमाण होते. अद भतुरम्यता, गूढता, नैराश्यािा धुांधुकार ह्याांववषयी आकषथण 
असणे ही एक मानवसक प्रवृत्ती आहे. स्वच्छांदवादी कलाकृतीिे ते खास स्वरूप नाही, खास वैवशष्य नाही, 
चकवा असा वववशष्ट कालखांडही नाही. ‘रोमवँटक’ वृत्ती म्हणतात ना, ती खरोखर हीि. 
 
आत्ममुततीचा मागभ 
 
सामावजक बांधनाांतून स्वतःला मुक्त करून घेऊन आध्यास्त्मक समाधान वमळववण्याकवरता विनी कलाकार 
वनसगथवित्रण करू लागले. दूरवर डोंगरदरीत जाऊन जीवन जगणे त्याांच्या मनातही आले नाही. आपल्या 
वनसगथवित्राांतून रेखाटलेली, वषानुवष ेसमाधी लावनू आसनस्र् बसलेली. पवथतवशखरे आवण पाण्यािे प्रिांड 
प्रवाह ही आध्यास्त्मक शाांतीिी प्रतीके मानून, त्याांतूनि त्याांनी मानवसक वदल्दारी प्राप्त करून घेतली. 
औदायात मेघाशी स्पधा केली. ह्यातूनि आत्ममुक्तीिा लाभ घेतला. वनसगथवित्र हे मुळाति रोमवँटक आहे,– 
रम्य आहे, अद भतु आहे. पण आश्चयथ करण्यासारखी बाब अशी की, ज्या प्रदेशात कलाकाराांच्या नजरेसमोर 
वनसगािा भव्य पसारा नव्हता, अशा समुद्रसपाटीपेक्षा वनम्न असलेल्या प्रदेशाति वनसगथवित्राांिा उगम आहे. 
ह्याि वनम्न प्रदेशात वनसगथवित्राांिी लाट आली. ह्यािा अर्थ त्याांच्या रक्ताति वनसगथपे्रम वमसळले होते की 
काय? अशा काल्पवनक आवण व्यस्क्तवनष्ठ वनसगथवित्रणात काव्यगुण वमसळले गेले, तर आश्चयथ नाही. 
कववकल्पनेशी अवधक जुळणारी वातावरणवनर्ममती हाि त्यामागील उदे्दश असलेल्या वनसगथवित्राांना इांग्रजी 
परांपरा आहे. ‘दुरून डोंगर साजरे’ अशासारख्या म्हणींतून रोमवँटक मनािी प्रवृत्ती व्यक्त होते, असे म्हणतात, 
ते ह्यामुळेि तर नसेल ना? असाि आणखी तपशील,– वरीलप्रमाणेि आश्चयथ करण्यासारखा : वित्रकार 
टनथरने सूयथप्रकाशािा प्रिांड मवहमा आपल्या कलाकृतीमधून प्रकट केला आहे! पण तो अशा प्रदेशात राहून 
की जेरे् सूयथप्रकाश अगदी दुर्ममळ होता. अहो! साफ नव्हताि म्हणा ना! 
 
‘पे्ररिताची प्राथभना’ व ‘जवानाचें स्वप्न’ 
 
प्रकाशविते्र तयार कवरताना त्याांवर उत्कृष्ट छानछुकीिे काम करून ती वित्रकलेच्या कसोटीस उतरववण्यािी 
शक्कल प्रर्म वफलाडेस्ल्फया येर्ील प्रकाशवित्रकार जे. जे. एडववन मेयोल (१८१०–१९०१) ह्याने काढली. 
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टॉमस कॅम्बेल ह्या कवीच्या ‘जवानािे स्वप्न’ (१८४८) ह्या काव्यावर आधावरत एक सहा प्रकाशवित्राांिा सांग्रह 
आवण ‘येशूिी प्रार्थना’ (१८४५) ह्या मर्ळ्यािा दहा प्रकाशवित्राांिा एक सांग्रह असे दोन सांग्रह मेयोल ह्याने 
सहा वषांनांतर लां डन येर्ील ‘गे्रट एस्क्झवबशन’च्या मांडपात दाखल केले. कृवत्रमता धन्य झाली! 
 
इांस्ग्लश वनसगथप्रकाशवित्रकार वलडेल सॉयर ह्याने १८८८-मधील एका प्रकाशवित्रात सामान्याांच्या 
आयुष्यातील एक रोमाांिकारी प्रसांग विवत्रत केला आहे. ववषय जुनाि आहे. वित्रणािी शलैीही पारांपवरकि 
आहे. एक पे्रमवीर सािेबांद स्वरूपातील अांगववके्षपाने गोरजमुहूतावर आपल्या पे्रयसीिी पे्रमयािना करीत 
आहे. त्याांच्या मनातील भावनेशी सांवादी अशा वनसगथभमूीवर हा प्रसांग विवत्रत केला आहे. अगदी मनमोकळे 
अघळ-पघळ वित्रण. साऱ्या मुलखािे खयाळ वित्रण! 
 
ह्या कलाकृती कधी काव्यरसात्मक, तर कोठे केवळ भावनाप्रधान असून त्याांत सामान्य जीवनातील हरघडीिे 
प्रसांग, त्याांना र्ोडी मोठेपणािी डूब देऊन, रांवजत केले आहेत, असे त्याांिे सार्थ वणथन कवरता येईल. ह्या 
प्रकाशवित्राांतून सामान्य जीवनातील भाववृत्ती वाहत असल्यामुळे त्याांनी सामान्य मनािी पकड घेतली, आवण 
लोकवप्रयतेिे वशखर गाठले. कलाकृतींमधून गोष्टी रांगववण्यािी पुरातन परांपरा प्रकाशवित्रणात येऊन रुजू 
झाली. पौरावणक तऱ्हेने प्रसांग विवत्रत करण्यािा वजम्मा ह्या सांप्रदायाने उिलला. पौरावणक कर्ा 
प्रकाशवित्राांतून नटल्या. 
 
िायलेण्डिचे सुदशभनचक्र 
 
‘राफाएलच्या वित्रािी जशी तारीफ झाली, तशा तावरफेिी कलाकृती प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून घडववण्यािी 
बढाई कोणाही प्रकाशवित्रकाराने साांगू नये. ते सवथस्वी अशक्य आहे’. एका वित्रकाराच्या ह्या वजद्दीच्या 
आव्हानामुळे अवभमानास झोंबणाऱ्या रायलें डरने (१८१३–१८७५) मनात होड धरली. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून 
राफाएलच्या ‘वसस्स्टन मडॅोना’ ह्या वित्रािी प्रवतकृती प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून तयार केली. त्याने वित्रकाराांिा 
नक्षा उतरववला. मान-अवभमानािा तो धनी झाला. 
 
रायलें डर हा मोठा हुन्नरवांत होता. त्याच्या प्रवतभेसारखा वनपुण वशल्पी अजून कोणी झाला नाही. 
वित्रकाराांच्या नामवांत कलाकृतींच्या नकला करून रायलें डर वित्रकला वशकला. वित्रकलेला मदत म्हणनू 
प्रकाशवित्रणकला त्याने हस्तगत केली. कारण प्रकाशवित्रणमाध्यमातून वित्ररिनेिा मूळ आराखडा तयार 
करणे, त्याकवरता तपशील गोळा करणे ही कामे सहजसुलभ रीतीने साध्य कवरता येतात. 
 
वववस्त्र स्त्रीिे प्रकाशवित्र घेणारा विटनमधील रायलें डर हा पवहला प्रकाशवित्रकार. हे मुद्दाम वलवहण्यािे 
कारण इतकेि की, प्रकाशवित्रण कवरताना आकाराने डगळ असलेल्या शरीरात प्रमाणसौष्ठव आणता येते, 
हे खरे असले, तरी ह्या ववषयाच्या वित्रणािा डौल र्ोडा अवधक मानवसक उांिीवरून व्हावा लागतो, हे 
महत्त्वािे आहे. इतकेही करून अशी सुांदर वववस्त्र विते्र कोणाला अनीवतवधथक वाटली. त्याांनी तीतील 
उन्मादक लावण्य डोळे मोठाले करून कडव्या नजरेने पावहले, तर त्याांिी ववकृत दृष्टीि ह्याला जबाबदार 
आहे. 
 
‘शुकासारिखे पूणभ वैिाग्य–’ 
 



 

 

अनुक्रम 

अशी डागळलेली ववकृत दृष्टी असली, तर प्रत्यक्ष कलां करवहत सौंदयाला ती तत्काळ जाणवते, अिूकपणे 
हेरता येते. पहा. एकदा काही अधथनग्न वस्त्रया रानावनाांतून पवरभ्रमण करीत असताना त्याांिी व शुकािायांिी 
दृष्टादृष्ट झाली. शुकािायथ म्हणजे प्रत्यक्ष वैराग्य आवण सौंदयथ ह्याांिे वजवांत वशल्प. पण िमत्कार असा की, 
त्या वस्त्रया अगदी वनःसांकोिपणे, न लाजता, वनभथयपणे शुकािायांच्या पुढून वनघून गेल्या. पढेु त्याांना 
शुकािायांच्या शोधात असलेले व्यासमुनी भेटले. मात्र ह्या वयोवृद्ध तपस्व्यािी नजर तीत पूणथ वैराग्यािा 
अभाव असल्यामुळे त्या वस्त्रयाांिी लाज राखू शकली नाही; त्या वस्त्रयाांनीि आपले सौंदयथ वस्त्रात लपेटून 
व्यासाांच्या नजरेआड केले. असा काही िमत्कार घडला, तर शा्त सत्याच्या मागे दडलेले वववस्त्र सौंदयथ 
तुमच्याही दृष्टीला पडल्यावािून राहणार नाही. 
 
सांस्कृवतसांरक्षकाांिी वाकडी नजर लागलेल्या, ‘द टू वजे ऑव्् लाइफ’ ह्या रायलें डरच्या कलाकृतीने लाखो 
रवसकाांिी मने काबीज केली. त्या कलाकृतीवर त्याने काय फुक मारून ठेववली होती कोण जाणे, सवथ लोक 
तीवर वफदा होते. “अनेक व्यस्तप्रवतमावरून एक समप्रवतमा तयार करून त्याने वित्रकाराांना दाखवनू वदले 
की, हे नव े माध्यम वित्रकाराांनी खास स्वतःच्या सोयीकवरताि जन्मास घातले आहे.” रायलें डरच्या ह्या 
उद्जगारातील आशय पुढीलप्रमाणे आहे. वित्रकाराांच्या वापरात असलेल्या वास्तवादी शलैीला तर हे माध्यम 
पोषक होतेि, पण त्यातून वरीलप्रमाणे काल्पवनक कलाकृती वनमाण करणेही सुलभ झाले होते. आवण ह्या 
प्रवक्रयेच्या शोधाला जबाबदार होते, तेही वित्रकारि होते! दोगेर वित्रकार होता. फॉक्स टालबट वित्रकार 
होता. 
 
िॉरबनसन् चा अमोघ िामबाण 
 
ह्या प्रकाशवित्रणतांत्रातील साांधेजोड करण्यािी अजब वकमया ‘वक्रस्ना कोयनेसारखा वपरतीदार सांगम’ 
साधण्यािी गोड-गोमटी हातवटी मोठ्या कौशल्याने वापरणारा आवण लवटक्या सौंदयािी सांपादणी 
साववितपणे करणारा एि. पी. रॉवबन्सन (१८३०–१९०१) हा प्रौढीला पोहोिलेला दुसरा कसबी जादूगार. 
प्रकाशवित्राांना आत्मा नाही. मग भावनेला आवाहन करण्यािे सामथ्यथ त्याांत कोठून असणार? 
प्रकाशवित्राांवरील ह्या आरोपािा परामशथ घेऊन वित्रकाराांच्या ह्या ववधानातील फोलपणा वसद्ध करणाऱ्या 
‘फेचडग अव’े ह्या रॉवबन्सन च्या कलाकृतीने त्याच्या यशािी भाग्यरेषा एका रात्रीत उांिाववली. एकोवणसाव्या 
शतकाच्या उत्तराधातील पवहल्या क्रमाांकािे आवण सुवणथपदकाांिे, िाांदीच्या ढालींिे व प्रशस्स्तपत्राांिे सवांत 
अवधक ओझे वाहणारा रॉवबन्सन हा जगातील पवहला कलावांत प्रकाशवित्रकार. रायलें डर आवण रॉवबन्सन 
ह्या दोन प्रकाशवित्रकाराांनी, आपल्या जनसमाजाने जशी ‘ग्यानबा तुकाराम’ ही नाव ेएकत्र साांधून टाकली 
होती, तशीि वित्रणातील कला आवण प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील तांत्रववद्या एकत्र साांधून टाकली होती. ह्या 
करामतीिे हे दोघे इराजदार होते. मात्र ह्या दोन कलावांताांनी वापरलेल्या गांगाजमनी तांत्रात मूलतः फरक 
आहे. तो ध्यानी घेतला पावहजे. दोघाांच्याही कलाकृतींिे बांध वगेळे होते, उभयताांच्याही रेशमी बाणातील सजा 
खास वगेळ्या धतींिी होती. रायलें डरच्या कलाकृती सांपूणथतया प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून साकार झाल्या 
आहेत. वनरवनराळ्या व्यस्तप्रवतमाांमधील वनवडक भाग सांस्कावरत केलेल्या कागदावर तो उठवीत असे. ‘टू 
पार्स् ऑव्हू लाईफ’ (१८५६) हे प्रकाशवित्र वगेवगेळ्या तीस व्यस्तप्रवतमाांिी साांधवासाांधव करून त्याने 
तयार केले आहे. अनेक व्यस्तप्रवतमाांच्या डोंबारखान्यातून कलावस्तू वनवडून तो त्याांिे मोहक बाांधकाम करी. 
कलाकृतीच्या इमारतीिी साांधेजोड मोठ्या कळाशीने केलेली असे. कलाकृतीत ववश्लेवषतपणा कोठेही नसे. 
त्यात दुबथलता अर्वा वढलाई वबलकुल ठेवलेली नसे. म्हणून त्याला सौंदयािी स्वतांत्र खुमारी असे. तोंडावर 
नवा राव वदसे. 



 

 

अनुक्रम 

 
रचत्रकािाचंी शैली– रायलें डर हा प्रकाशवित्रकार वगळून इतर प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृतींमधून तुम्हाांला 
वित्रकाराांच्या शलैीिा र्ाट सापडेल. प्रकाशािी खुलावट असेल, वित्रववषय एक असेल, व्यक्तीच्या 
पवरवषेात साम्य वदसेल, वित्रातील व्यक्तीिी बठैकीिी धाटणी सारखी असेल, कलाकृतीत कलाकाराच्या 
मनािी एकि मोठी व्यर्ा प्रकट झालेली असेल, आववष्कारािा नक्शा तोि सापडेल; ह्याांपैकी कोठे काही, 
कोठे काही, प्रकाशवित्रकाराने आपले कसब, वापरून साधलेले वदसेल. कशािी तरी हुबेहुब नक्कल 
सापडेल. पण वित्रकाराच्या कलाकृतीिा सांपूणथ आराखडा जसािा-तसा आपल्या प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून 
उभा करणारा रायलें डर हा एकमेव कलाकार होता. अनुकरणात वतळमात्र कलमकुिराई नसलेले त्यािे 
कौशल्य केवळ लोकववलक्षण होते, अशीि त्यािी वशफारस करावी लागेल. मात्र ह्या अनौरस सांततीकडे बोट 
दाखवनू आनांदवधथन म्हणाला असता की, अशा वित्रवशल्पातून वदव्य आनांद कसा लुटता येईल? ह्या 
साांधेजोडीतून अलौवकक आनांदािी अवभलाषा करणे अगदी गैर ठरेल, कारण ह्या साांधेजोडीतून रसप्रकषथ 
कसा साधला जाईल? 
 
िॉरबनसन् चे तंत्र– याहून वगेळे आहे. त्याने एक नवी शक्कल शोधून कावढली. अनेक वगेवगेळ्या 
कलाकृतींमधून वनवडक भाग कैिीने कापून, पूवी मनात तयार केलेल्या आराखड्ाप्रमाणे डाक लावनू त्याांिी 
एका पा्थभमूीवर बेमालूम लावणी करून तो कलाकृतीिा पोत भरीत असे. त्यानांतर रॉवबन्सन त्यािे पनु्हा 
प्रकाशवित्र घेत असे. पण साांधेजोड बेमालूम व्हावी, वशवणी वदसू नयेत, म्हणनू त्याला वित्रकारािे 
हस्तलाघव वापराव ेलागून हे कशीदण्यािे काम त्याला मोठ्या कुशलतेने कराव ेलागे. 
 
िॉरबनसन् चे ‘कला’रचत्रणगृह– रॉवबन्सन हा वित्रकाराांच्या कलाकृतींच्या नुसत्या नकला करून र्ाांबला 
नाही. ज्या वळेी वित्रकार वनसगथवित्रणाकडे वळले, त्या वळेी रॉवबन्सन आपल्या कलागहृात वनसगािी कृवत्रम 
पा्थभमूी तयार करीत होता. ताांवत्रक अडिणी दूर करण्याच्या दृष्टीने प्रकाशवित्रणगृहािी कशी योजना 
करणे प्राप्त होते, हे पाहण्यासारखे आहे. रॉवबन्सन आवण रायलें डर हे आपल्या प्रकाशवित्रणाकवरता हल्ली 
वित्रपटाकवरता बाांधतात तशी लाांबरुद पा्थभमूी असलेली दृश्ये उभी करीत. १८८५-मध्ये वलवहलेल्या एका 
लेखात रॉवबन्सन ने प्रकाशवित्रणगृहािी लाांबी-रुां दी व उांिी वदली आहे. त्याच्या दृष्टीने प्रकाशवित्रणगृह ३० 
फूट लाांबी-रुां दीिे असाव ेव उांिी १४ फूट ठेवनू उत्तरेकडील कािेिे छप्पर जवमनीपासून ४ फुटाांपयिंत खाली 
याव.े ह्या कािेच्या छपरािा कोण महत्त्वािा आहे. तो ४० ते ४५ अांशाांिा असावा. अशाि पद्धतीिा 
प्रकाशवित्रणगहृािा नकाशा बराि काळपयिंत रूढ झाला होता. अशा रीतीने ‘कलावांत प्रकाशवित्रकार’ अशी 
एक नवी सांस्र्ा वनमाण झाली. ह्या कलावांताांिे तासकाम नवल करण्यासारखे होते. पण हे खरे मावनले, तरी 
कलाकृतीमधून भावनाांिे पाझर वावहले, की कलाकृती वहरवळतात, अवधक गवहऱ्या होतात, हेही खरे मानाव े
लागेल. 
 
रकत्तापत्र आरण नक्कल– रॉवबन्सन ने हे तांत्र उच्च कोटीला नेताना आपल्या कलाकृतींमधून एकोवणसाव्या 
शतकातील डि वित्रकार जोसेफ इझराएल् ्  ह्यािी वित्रशलैी आवण डु्सेलडोफथ  ह्याच्या सांप्रदायािे तांत्र 
ह्याांतील गुणववशषे आत्मसात केलेले वदसतात. वित्रकार जोसेफ इझराएल् ्  ह्याच्या कलाकृतींशी 
रॉवबन्सन ने आपल्या कलाकृतींिे साम्य इतक्या शर्ीने साांभाळले आहे की, ह्या दोघाांच्या कलाकृतींमधील 
‘वकत्तापत्र’ कोणते आवण नक्कल कोणती, हे साांगणे कठीण होते. ‘लेडी ऑफ शलॅॉट’ ह्या टेवनसन च्या 
कववतेवर आधावरत एक प्रकाशवित्र रॉवबन्सन ने तयार केले. पण ते टेवनसन च्या काव्यातील शास्ब्दक 
वणथनापेक्षा वित्रकार जे. एफ्. वमलेट ह्याच्या ‘ऑफेवलया’ ह्या वित्राशी अवधक जुळते आहे. 



 

 

अनुक्रम 

 
‘गम बायक्रोमेट’ (१८५६), प्लॅरटनम (१८७३) – १८९४-मध्ये ए. आर. लोदेवले्् ह्याने ‘गम बायक्रोमेट’ 
कागदावर व्यस्तप्रवतमा छापण्यािी प्रवक्रया प्रिारात आवणली. पॉन्सीिी जुनी बायक्रोमेट पद्धती सुधारून 
लोदेवले्् व आलरेड मसॅ्केल ह्याांनी इांग्लां डमध्ये आवण दमाकी व प्यूओ ह्याांनी रान्समध्ये ह्या प्रवक्रयेिा वापर 
केल्यामुळे, वित्रात्मवृत्तीच्या िळवळीने नव ेवळण घेतले. ह्या मोहक, मोहरेदार व गोंडस वक्रतेने सौंदयात 
नवी भर पडली. डब्ल्य.ू वववलस ह्याांनी १८७३-मध्ये ‘प्लॅवटनम’पद्धती व्यवहारात आवणली. वित्रकला आवण 
प्रकाशवित्रणकला ह्याच्या सामरस्यािे प्रयोग झाले. वित्रकाराांिे सौरस्य राखण्यािा प्रकाशवित्रकाराांिा 
मनोदय पूणथ झाला. प्रकाशवित्रणातील याांवत्रकपणािा छाप धुऊन काढल्यावशवाय ह्या कलेला ऊर्मजत नाही, 
असे अांतयामापासून वाटत असल्यामुळे हे नव े अस्त्र म्हणजे प्रकाशवित्रकाराांच्या हाती एक मोठे घबाडि 
सापडले. 
 
प्रकाशरचत्राचंी वेणीफणी– ह्या गम बायक्रोमेट कागदावर वास्तव प्रवतमा छापण्यािी प्रवक्रया िालू असताना 
कलाकृतींमधील छायाप्रकाशाच्या छटाांिी मूल्ये बदलणे शक्य झाले. नको असलेला तपशील नाहीसा करून 
वित्रािा पन्हा वाढल्यािा आभास वनमाण कवरता येऊ लागला. प्रकाशवित्रणकला वित्रकलेच्या मोलािी 
व्हावी, म्हणून वित्रकाराांनी वापरलेले साजशृांगार वापरून प्रकाशवित्राांिी वणेीफणी करणे शक्य झाले. 
 
ह्या प्रवक्रयेतील लोभस मुलायमपणा आवण शाही सौंदयथ ह्या दोन मुग्ध करणाऱ्या गुणाांवर मुस्ताक झालेल्या 
प्रकाशवित्रकाराांिा, एकोवणसाव्या शतकाच्या अखेरीस एक मोठा प्रिांड आखाडा पडला. ‘प्लॅवटनम’ आवण 
‘गम-बायक्रोमेट’ कागदावर प्रकाशविते्र छापून स्व्हएन्ना येर्ील हुगो हेनेबेगथ, हाइनवरश क्युहन, हान्स वाल्झेक 
ह्या तीन प्रकाशवित्रकाराांनी आांतरराष्रीय कीती सांपादन केली. 
 
नाजूक कसबी हातािे हुन्नर दृक्प्रत्ययवादी कलाकृतींमधून पुढे वशगेला पोहोिले. प्रकाशविते्र अल्पकाळ ह्या 
सांकुवित बाह्य सौंदयाने फुलून गेली. अद भतुतावादाला बोज येत िालला. पण अवभजात प्रकाशवित्रातील 
दौलतीच्या तणावा तुटत िालल्या होत्या. 
 
 
 
रवशुद्तावाद अथात अव्याज रचत्रण 
 
सन १८८०-च्या सुमारास विटनमधील प्रकाशवित्रण-मावसकाांतून झालेल्या वािकाांच्या पत्रव्यवहारातून 
उठलेली धुमाळी वादळी स्वरूपािी होती. तीवरून ववरुद्ध पक्षािी पूजा कशी बाांवधली जाई, आवण 
प्रवतस्पध्यांवर कसा आडून प्रहार केला जाई, ह्यािी र्ोडी कल्पना येईल. तीतील छके्क-पांजे तुम्हाांला कळले 
पावहजेत. प्रकाशवित्रकार डॉ. पी. एच्. इमसथन िे अस्पष्टपणािे तांत्र हेि ह्या वादािे मूळ आहे. हे ध्यानी 
धरूनि पुढील सवालजबाब ऐकू या, म्हणजे वनरवनराळ्या पांर्ाांच्या अनुयायाांत वादाांिी सफेगांज कशी होऊन 
जाई, ते कळेल. 
 
इमसभन् – कलाकृती म्हणजे वनसगािे अनुचबब. वनसगात जसे वस्तुजातािे आकार एकमेकाांत कळत-
नकळत वमसळलेले असतात, तसेि ते कलाकृतीत वनसगथमधुर वदसले पावहजेत. त्यावर उपाय म्हणजे 
कलाकृतीत क्रमाने कमी होत जाणारा स्पष्टपणा ठेवणे हाि आहे. मात्र ह्या तत्त्वािा अवतरेक टाळला पावहजे. 
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जक्स्टस – इमसथन िे अस्पष्टपणािे तांत्र कलाकृतीत उतरले, म्हणजे स्वगातून देव अश्रू ढाळतील, आवण 
प्रकाशवित्रकाराांना मान खाली घालावी लागेल. 
 
िॉरबनसन् – (आवाज िढवनू) सुदृढ दृष्टीच्या मानवाला वनसगातील कोणताि भाग कदावप असा अस्पष्ट 
वदसणार नाही. ववशुद्ध-वित्रणवादी कलाकार वित्ररिनेिे रहस्य माझ्याजवळूनि वशकले आहेत. 
 
इमसभन् – (हा शलेका ठोसरा सहन न होऊन इमसथन ने वदलेला एक शलेका िपाटा) अबे जा रे! रॉवबन्सन च्या 
कोणत्याही वतथनसूत्रािा पवरणाम माझ्या कलाकृतीवर आजवर झालेला नाही. त्याच्याजवळ मी एकि गोष्ट 
वशकलो. मी काय करी नये, हा इशारा मला त्याच्याि कलाकृतींनी वदला आहे. 
 
जॉजभ डेक्व्हसन् – ही साांधवासाांधव करून अनैसर्मगक पद्धतीने तयार केलेली रॉवबन्सन िी प्रकाशविते्र जरा 
नीट न्याहळून पहा. ह्या टोपल्या ववकणाऱ्या बायका, त्या मासे ववकणाऱ्या कोळणी पावहल्यात? त्याांिे 
रांगसफेदीच्या उपाधीने झोकदार केलेले मोहरे नीट वनरखून पहा. याँव रे व्यस्क्तवित्र! त्याांतील बनावट व 
रांगीबेरांगी सोंगढोंग व छानछोकीच्या मागील ओांगळपणा तुम्हाांला स्पष्ट वदसेल. िेहऱ्यावरील ओरखडे, 
खळगटे, विरम्या व सुरकुत्या ह्याांिी आखणी व्यवस्स्र्त वदसेल. कातड्ाला गेलेले तडे वदसतील. 
कलाकारािे अजब कौशल्य त्याांवर कोठवर पाांघरूण घालणार? त्याांतील साांधेजोड आवण तपवशलािी भरती 
इतकी स्पष्ट आहे की, आांधळ्यालाही ती सहज वदसावी. वपवडी व मेंदी घोटून कोणी कधी सुांदर बनले आहे 
का? हे रांगािे रोगण व्यस्क्तवित्राांत ववस्कवळत होते. कालाच्या ताटाप्रमाणे वनस्तेज वदसते. 
 
पूवभिंग व उत्तििंग 
 
इमसथन च्या अनुयायाांनी त्याच्या कीतथनातील पूवथरांगातला वदेाांत पाळला, पण उत्तररांगातील वदेान्ताकडे 
काणाडोळा केला. त्याच्या उपदेशातील अधा भाग ऐकून अधा भाग कानाांमागे टाकला, त्यािा जहरी पवरणाम 
कलेिा दजा वहणकस होण्यात झाला. अशा अस्पष्ट कलाकृतींिी पैदास ओझ्यावारी होऊ लागली. मात्र अशा 
वनसगथदृश्याांतून वातावरणाने उत्पन्न केलेली सखोलता प्रतीत होत असे. इमसथन च्या परस्परववरोधी वविाराांनी 
त्याच्या भजकाांत बखेडा माजून इमसथन च्या पांर्ाला कोणी धनी ना गोसावी, अशी खाशी स्स्र्ती झाली. त्यािे 
सारे कष्ट डुबले. मनोरर्ाांिा आस भांगनू गेला. 
 
वनसगावरील आपला वव्ास वनखालस राखून कलाकार वनसगाशी तन्मय होतो, त्या वळेी जी कलाकृती 
वनमाण होते, तीत जातींिे सौंदयथ आढळते. पण कलाकार कल्पनेच्या पांखाांवर मनस्वी ववहार करू लागला, 
की माध्यमाच्या मयादा पाळल्या जात नाहीत. वित्रणात सहजत्व राहत नाही आवण त्यात कृवत्रम सौंदयथ 
वमसळल्याने कलाकृतीिें स्वरूप गांगेप्रमाणे वनमथळ राहत नाही. कलाकृतीच्या रूपाला कलाकाराने वदलेली 
कृवत्रम वझलई इमसथन ला अमान्य होती. 
 
‘बॅरिझॉन’ पंथाचे कलातत्त्व– ह्यापूवी २५–३० वष ेएकोवणसाव्या शतकािा मध्यान्ह काळ आवण ‘बॅवरझॉन’ 
पांर्ािे वनसगथवित्रकार, वित्रकार गुस्ताव कूबे ह्या कलाकाराांनी जे कलातत्त्व अनुसवरले होते, त्याि 
कलातत्वािा ध्यास इमसथन ने घेतला होता. वलओनादो दा ववन्िी, जे. कोरो (१७९६–१८७५) व कॉन्स्टेबल 
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ह्या वित्रकाराांिेि कलाध्येय इमसथन ने स्वतःपुढे ठेववले होते. कलाकाराने वनसगािी बकेसूर नक्कल वलवहली 
पावहजे. तीत काडीिी तसनस होता कामा नये. तीत कल्पनेिे रांग वमसळले, तर तीतील कलावैभव नष्ट होते. 
 
अव्याजमनोहि रचत्रण– इमसथन च्या प्रकाशवित्राांतून वनसगथपे्रम नुसते ओसांडत आहे. बारवबझॉन येर्ील 
शतेकरी जीवनाशी इमसथन समरस झाला होता. नद्या आवण सरोवरे ह्याांनी व्याप्त असलेल्या फेनलँड ह्या 
दलदलीच्या वनसगथरम्य प्रदेशातील शतेकऱ्याांच्या सामान्य जीवनाला त्याने आपल्या व्यस्क्तमत्वाने अमाप 
सौंदयथ प्राप्त करून वदले. ‘पूवथ एन्जेवलयन’ जीवन आवण वनसगथ ह्या ववषयावर प्रकाशविते्र असलेली सात 
पुस्तके इमसथन ने प्रवसद्ध केली. 
 
‘अवयव सगळे नयनी जमले’– पी. एच्. इमसथन हा बालबोध व कुलीन, सांभाववत व वशष्ट अशा 
प्रकाशवित्रणशलैीिा कट्टर अवभमानी होता. याने नैसर्मगक सांप्रदायािा एक नवा आदशथ प्रकाशवित्रकाराांच्या 
पुढे ठेववला. प्रकाशवित्राांत ऋजुता हा प्रधानगुण असला पावहजे, असा त्यािा दावा होता. त्याच्या स्वतःच्या 
प्रकाशवित्राांतून छायाप्रकाशािी प्रसन्नता आहे, वातावरणातील आद्रथता आहे, गवतामधून दरवळणारा मधुरसा 
वमश्र वास येतो, वाऱ्यामुळे वाकलेल्या गवतािे तुरे वाफ िालल्यागत वदसतात, ढगाांिी हलणारी झुांबरे 
वदसतात, पाांढऱ्यािे काळे होणारे ढग वदसतात, आवण कलाकृतींत अांतरािा पल्लेदारपणा जाणवतो. गार वारा 
अांगाला झोंबतो, आकाशािा वनळा अर्वा उषेिा अरुण रांग डोळ्याला स्पशूथन जातो. इमसथन भारतात असता, 
तर त्याच्या कलाकृतींमधून ववळवािी भरमार सर, वैशाखी िटके, वपवळ्या-धम्म प्रकाशािी वझवल्लका, वाढ 
आलेली नदी, खेंडागत धगधगणारी जमीन, हे सारे-सारे चबचबत झाले असते. तीतून रातवकड्ाांिा आवाजही 
ऐकू येतो; आपण गवतािी ओलसर गोडी अनुभववतो, मोत्याांिे दावगने घालून बसलेले शतेाांच्या मेरेवरिे ओले 
गवत पाहतो. कलाकृतीमधील वस्तुजातािे व्यापार एका लयीत िालले असून त्याांवर सवथत्र कलाकाराच्या 
मनोवृत्तीिी पाखर आहे. जणू काय इमसथन आपल्या सवथ ज्ञानेंवद्रयाांनी कलाकृतींच्या मोहोऱ्यािा आपल्याला 
पवरिय करून देत आहे, आपले पाय कलाकृतींमधील रस्त्याने िालत जातात, दृष्टी सभोवताली वफरत 
राहते, हवतेील आद्रतेने अांग र्रारते, ओल्या गवताच्या पात्याांिा कुरळता स्पशथ होतो, वारा कानाांत घोघावतो 
व त्यातील गारवडोळ्याांच्या पापण्याांना जाणवतो. माफक महत्त्वािा ववषयही कलाकृतीत इांवद्रयगोिर करावा 
लागतो. हे महत्त्वािे कलातत्त्व डोळ्याांत वर्जववणे हेि कलावांतािे काम. प्रकाशवित्रकार छायाप्रकाशाच्या 
मदतीने अरूपािे रूप दाखववतो आवण इांवद्रयाांकरवी अतींवद्रय भोगववतो, हेि अखेर खरे आहे. शलेीच्या 
वमत्राांनी केलेल्या पे्रताच्या अस्ग्नसांस्कारािे आांदे्र मोवा ह्याांनी केलेले वणथन अत्यांत रसभवरत आहे. ते वािा 
आवण वितेिी झळ तुम्हाांला लागते का पहा. ‘ता. ७ नोव्हेंबर’ ह्या नायच्छटेत वदवाकराांनी शब्दाांतून 
रांगववलेला श्मशानािा प्रसांग तुम्हाांला वास्तवापेक्षा भयाण आवण भीषण वाटेल, तुम्हाांला झडपून टाकील! 
कलाकृतीिे रूप आपल्या पांिेंवद्रयाांना भासमान झाले पावहजे, आवण ते तसे होतेही. सगळे अवयव डोळ्याांत 
जमा होतात, साऱ्या वजवािे डोळे भरून आपण कलाकृती पाहू लागतो; आपले अस्स्तत्व डोळ्याांपुरतेि 
मयावदत होते. 
 
शब्दाचें तुफान आवेशी – पण कलातत्त्वािा अवभप्राय गव्हरी इमसथन च्या कलाववषयक तत्त्वज्ञानाबद्दल 
त्याच्या कलाकृती पाहून कोणतेही भववष्य वतथववले, तरी ते सवथ अांदाज उलटेपालटे होतील. म्हणून त्यािे 
तत्त्वज्ञान र्ोडे ववस्ताराने माांडावयास हव.े 
 
इमसथन ने व्याख्यानाांतून आवण लेखनातून कृवत्रमाववरुद्ध उठववलेला आवाज म्हणजे एक नारोशांकरी घांटा. 
अस्पष्ट वित्रणशलैीवर त्याने कडाकड ओढलेले कोरडे त्याच्या प्रत्यक्ष कलाकृतीपेक्षा अवधक प्रभावी ठरले. 
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इमसथन ने वशस्त धरली होती, ती कृवत्रम वित्रणपद्धतीवर. कृवत्रम अलां काराांनी कलाकृतींिी शोभा वाढववणे 
त्याला अमान्य असले, तरी प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेच्या रासायवनक सूत्रात बदल करून प्रकाशवित्रणतांत्रात 
कृवत्रमपणा आणण्यास त्यािा मज्जाव नव्हता. “प्रकाशवित्रण वास्तववादी व अनुभवजन्य वनरीक्षणावर 
अवधवष्ठत असले पावहजे. पण मूळ सत्य हरपू न देता त्याला बाह्य सौंदयािी जोड देण्यास माझा ववरोध नाही.” 
त्याच्या कलातत्त्वािे हे सूत्र तो राणा भीमदेवी र्ाटात आवजूथन साांगत असे. आवण तो बोलू लागला की, 
पेटलेल्या भईुनळ्यासारखा बोले. डोईवरिे छप्पर अांतराळी जाई. 
 
‘नैसर्मगक प्रकाशवित्रण’ (१८८९) आवण ‘नैसर्मगक प्रकाशवित्रणािा मृत्यू’ ह्या इमसथन च्या दोन पसु्तकाांनी व 
त्याच्या कलाकृतींत व्यक्त झालेल्या कलातत्त्वाांनी कलाकाराांच्या मनात वविाराांिा गोंधळ सुरू झाला. 
इमसथन च्या कलावदेान्तातील ववरोध पाहण्यासारखा आहे. इमसथन म्हणतो, “वववलस ह्यािे आपण उतराई 
असले पावहजे. कारण त्याने शोध लावलेल्या ‘फोटोग्राव्ह्यरू’ आवण ‘प्लॅवटनोटाइप’ ह्या दोन पद्धती म्हणजे 
प्रकाशवित्रकाराांिे एक आश्रयस्र्ान आहे. प्रकाशवित्रणप्रवक्रया कला म्हणून वजवांत ठेवावयािी असेल, तर 
प्रकाशवित्रकाराला ह्या दोन प्रवक्रयाांिाि आश्रय घ्यावा लागेल. एरवी, ह्या प्रवक्रयेिी स्स्र्ती पांख तुटलेल्या 
गरुडाप्रमाणे हतबल राहील.” 
 
इमसथन िा आणखी एक वसद्धाांत : “शुद्ध प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतून जर अस्क्लष्ट कलावनर्ममती होणे शक्य 
नसेल, तर कलाकाराने ह्यातील मतलब जाणनू आपले माध्यम बदलावे; वित्रकार बनाव.े पण 
प्रकाशवित्रणमाध्यमावर कृवत्रम पद्धतीिी बळजबरी आम्ही सहन करणार नाही.” कलाकाराने प्रवतपादन 
केलेली कलातत्त्व ेआवण त्याच्या कलाकृतींमधून वनष्पन्न झालेली कलातत्त्व ेकाहीशी ववरोधी असतात. ती 
वशष्याांच्या मनात गोंधळ-कालवा कवरतात. म्हणूनि वित्रपटसृष्टीतील एका वशक्षकाने– मला नाव आठवत 
नाही, पण तो वित्रपटवदग्दशथक एम्. आयझेस्टाइन अर्वा वग्रयसथन असावा – बजावनू ठेववले आहे की, ‘मी 
साांगतो तसे वित्रण करा, माझ्या कलाकृतींिे अनुकरण करू नका.’ 
 
कलेचे ममभबंध तुमच्या हाती येतील – 
कलाकाि रमत्राच्या व्यक्ततत्वाशी दरहदाट मैत्री किा. 
रवसकता ज्याच्या वजवाबरोबरि जन्मली होती, अशा एका वदवांगत वमत्राच्या आठवणींच्या द्वारा हा अनुभव 
साांगण्यािा प्रयत्न मी करीत आहे. एखाद्या कलाकाराच्या कलातत्त्वाांिी जाण करून घेणे असेल, तर 
कलाकाराच्या अांतमथनातील ववववध र्राांिी पहिान करून घेण्याच्या प्रयत्नात आपण असले पावहजे. कारण 
कलाकाराच्या कलाकृती पावहल्या, की त्यािे प्रत्यक्ष जीवनि आपणाांस आकर्मषत कवरते. आवण म्हणूनि मला 
वाटते की, कलाकाराच्या कलाकृतीपेक्षा त्याच्या प्रत्यक्ष जीवनाति आपण अवधक रस घेतला पावहजे. 
जीवनाकडे व समाजाकडे पाहण्याच्या त्याच्या वृत्तीशी आपण समरस झाले पावहजे, कलाकारािी जीवनािा 
अनुभव घेण्यािी रीति कलाकृतीला सिेतन कवरते. अनुभव घेण्याच्या रीतीि अनुभवाला आकारीत 
असतात. कलाकारािी जीवनाकडे पाहण्यािी वृत्ती त्याच्या सहवासातून आपल्या मनावर गोंदली जाते, 
आवण मग त्या कलाकारािी कला खाजगी राहत नाही. त्याच्या कलातत्त्वात आपण वमसळून जातो. आवण 
हेि व्हावयास पावहजे आहे. केवळ त्याच्या कलाकृतीच्या अभ्यासाने हे साधत नाही हे अनुभववसद्ध आहे. 
जीवनवव्ाकडे पाहण्याच्या अर्वा जीवन अनुभववण्याच्या त्याच्या मनोवृत्तीशी माझ्या रसवृत्तीिी तार 
जुळली होती व कलेच्या मलूभतू प्रवृत्तीशी मी एकरूप झालो होतो. कारण हा कलाकार वमत्र सतत कलेतील 
सौंदयािे उगमस्र्ान शोधण्याच्या प्रयत्नात असे. 
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त्याच्या कलाकृतींशी मला सतत समरस होता आले नाही, तरी तो स्वतःच्या कलाकृतींववषयी बोलू लागला, 
अर्वा इतर वित्रकाराांच्या कलाकृतींिा आस्वाद घेऊ लागला की, नकळत त्या कलाकृतीशी समरस 
होण्यािी शक्ती मला प्राप्त होई व मी मनाने आवण हृदयाने कलाकृतीत वित्रपटातील दृश्याांप्रमाणे वमसळून 
जाई. त्याच्या जीवनाच्या आस्वादवृत्तीशी तादात्म्य पावलो, की त्या कलाकृतीमधून कलास्वाद दरवळे, तो 
अगदी नकळत. जीवनवव्ातील अनुभवाांिी नवरिना, अनुभवाांिा ‘वपुप्रकषथ’, आवण त्याला सिेतनत्वािा 
गाभा लाभला म्हणजे जे वनमाण होते ती बावनकशी कलाकृती, हे म्या पै जावणले. 
 
मला आलेली कलेिी अल्पशी जाण मी एका रीतीने साांगत आहे. आवण प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा जीवनपट भतू, 
वतथमान व भववष्य ह्याांसकट उलगडून साांगण्यािा एक अल्पसाि प्रयत्न करीत आहे. वित्रपटतांत्रािा अनुकार 
करून वनरवनराळ्या पातळ्याांवर कलेववषयी वनरवनराळे वविार खेळवनू ते एकमेकाांना समृद्ध कवरतात, सकस 
कवरतात, सुजाण कवरतात, हे दाखववणे कलाकुसरीिाि एक भाग आहे, हे कलेवरील ििेत आपण वारांवार 
अनुभववतो. आवण आवाज िढवनू झालेल्या सौंदयथििेतील इरेसरी फोल ठरते, हेही आपण अनुभववतो. 
वादाांिे सांघषथ होतात, वठणग्या पडतात, वणवा पेट घेतो, पण कलात्मकतेिी फुलबाजी मनी पेट घेत नाही. 
कलेिे ममथबांध हाती लागत नाहीत. 
 
म्हणूनि मी म्हणतो की, दृश्य अनुभव मूतथ स्वरूपात पाहण्यािे कसब तुम्हाांला अवगत करून घ्यावयािे 
असेल, तर एखाद्या कलावांतािे व्यस्क्तमत्त्व पवरियािे करून घ्या. खांड्ापक्ष्यासारखे त्याच्या अांतःकरणाच्या 
पोकळीत घुसा. त्याच्या व्यस्क्तमत्त्वातील सत्त्व तुमच्या मनािा कब्जा घेईल आवण पवरियािे रूपाांतर स्नेहात 
होईल. कलाकारािे व्यस्क्तमत्त्व त्याच्या साहियातून तुम्हाांला क्रमाने अवधक जाणवले. त्यािी वृत्ती प्रर्म 
उांबराच्या फुलासारखी वाटली, तरी क्रमाने त्याच्या मनािा तुम्हाांला अांदाज येईल. अांतःकरणातील हुरहूर 
जाणवले आवण हळूहळू तुमच्या मनात त्याच्या व्यस्क्तत्वािा आकार येऊ लागेल. वळेोवळेी वगेळे अनुभव येत 
जातील, तसतसा व्यस्क्तत्त्वािा आकार बदलेल. व्यस्क्तत्त्व नव्या रिनेत उभे राहील. पुन्हा मोडेल, पुन्हा 
घडेल. त्यातून नावीन्यपूणथ आकृवतबांध नव्या पेहरावात तयार होईल. असेि होत राहील. पुन्हापनु्हा नवा 
तरीका. तरीदेखील त्याच्या मांतरलेल्या व्यस्क्तत्वािा र्ाांग पूणथत्वाने लागणार नाही. एकि व्यस्क्तत्व कायम 
राहत नाही आवण ते गभथरेशमी व्यस्क्तत्व आपण नीटपणे, पूणथत्वाने जावणले, असेही कधी होणार नाही. पण 
त्याच्या व्यस्क्तत्वाला घनता आल्यािे तुम्हाांला जाणवले. व्यस्क्तमत्त्व तर िैतन्यरूप असते ना?– आवण त्यात 
अनपेवक्षत बदल होणे ही तर िैतन्यरूपािी खास वमजास आहे. त्याच्या व्यस्क्तमत्त्वातील ितैन्यािी खास 
खूण पटली, की तुमिी जाणीव अवधक समदृ्ध होऊन मन आनांदाने डोल घेत राहील. जीवनािे स्वरूप 
न्याहळण्यािी कलाकारािी वृत्ती समजावनू घ्या. ह्याति व्यस्क्तत्वािे सौंदयथ आहे, हे नीट ध्यानी हव.े 
म्हणूनि हा सारा प्रपांि केला. 
 
कलाकृतींिा रसास्वाद कलासमीक्षकाला आपल्या समग्र व्यस्क्तमत्त्वाने घ्यावा लागतो, आवण 
कलाकृतीमधील व्यस्क्तमत्त्वािा ध्यास घेऊनि कलारवसक तृप्त होतात. कलाकाराला आलेले मतूथ 
स्वरूपातील दृश्य अनुभव आकार घेतात. सबब कलाकारािे भाववनक जीवन समृद्ध, सांपन्न असले पावहजे, 
व जीवनािी जाणीव सूक्ष्म व सखोल असली पावहजे. जीवनािे स्वरूप न्याहळण्याच्या व्यस्क्तगत वृत्तीमधून 
सौंदयािी जाणीव होते, आवण ह्या जावणविेा आववष्कार म्हणजेि ती वनष्पन्न कलाकृती. ‘कलाकाराला 
आलेले मूतथ स्वरूपातील दृश्य अनुभव कलाकृतीत आकार घेतात,’ असे वर म्हटले आहे. मग 
यर्ादशथनशास्त्राच्या वनयमाांिी तमा कलाकाराने वकतपत पाळावी? यर्ादशथनशास्त्रािे आधारभतू असे वनयम 
नाहीत. कलावस्तूने दृष्टीला पुरववलेली मावहती वा दृष्टीला कलावस्तूववषयी होणारे तत्काळ ज्ञान हीि 
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कलाकारािी आधारसामग्री. त्यावरि कलाकृती बाांधली जाते आवण यर्ादशथनशास्त्रािे वनयम त्या 
कलाकृतीपुरते वसद्ध होतात. कलाकाराच्या दृष्टीला झालेले हे साक्षात ज्ञान, त्याच्या बदु्धीच्या व अनुभवाच्या 
वनकषावर घासले गेले, की त्या दृश्यावरील व्यस्क्तगत भाष्य वा वनवथिन रिनात्मक प्रतीकाच्या स्वरूपात, 
अन पुन्हा पाहण्याकवरता कलाकृतीत तो उभे कवरतो. ते दृश्य कलाकृतीत उभे राहते, पण मूळ कलावस्तूशी 
वववित्र साम्य राखून, नवखा ‘दुसरेपणा’ बाळगून आवण कलाकाराने बहाल केलेल्या व्यस्क्तगत पवरवषेात 
उभे राहते. आवण मग आपल्याला कळून िकुते की, रांग, रेषा, छायाप्रकाशािे लहानमोठे आकार 
कलाकाराच्या नजरेला येत असले पावहजेत. कलाकाराच्या अांतःकरणातील श्रद्धा, भावनेिा वगे आवण 
कल्पनाशक्तीिा नवीन लवाजमा घेऊन येतात. गदगदा हलवनू सोडणाऱ्या अनुभवाांिा कलाकाराला 
साक्षात्कार होतो, आवण मगि त्यािा कल्पनाववलास सुरू होतो. नजरेला वदशा वदसत नसाव्यात असे 
कलाकारािे डोळे पाहत असतील का? 
 
– नाही ति कलातत्त्वाचंा बट्झट्याबोळ होतो. 
 
इमसथन ने घेतलेले प्रकाशवित्रणववषयक सवथ वनणथय हेरमान फोन हेक होल्ट्् ह्याने साांवगतलेल्या प्रकाशीय 
तत्त्वज्ञानावर आधावरत होते, असे तो अवभमानपूवथक साांगे. त्यािे तत्त्वज्ञान ववज्ञानाला झटून रावहलेले 
वदसले, तरी ‘ताांवत्रकदृष्या अवतशय रेखीव वित्र कलात्मक असू शकणार नाही,’ हे त्यािे तत्त्वज्ञान 
दृक्शास्त्राच्या मूळ तत्त्वावर आघात करणारे होते. ते नवीन तर नव्हतेि, पण सर डब्ल्यू. न्यूट्न ह्या दरबारी 
वित्रकाराने हेि तत्त्वज्ञान तीस वषांपूवीि साांवगतले होते. इमसथन ने ही जुनी गोष्ट पुन्हा उजाळा देऊन 
साांवगतली, इतकेि. 
 
हटथडथ ड्रफील्ड ह्याने लाववलेल्या शोधाने तर इमसथन च्या कलातत्त्वाांिा अखेरिा ग्रास केला. ज्या वळेी हटथडथ 
ड्रफील्ड ह्याांनी जाहीर केले की, ‘रासायवनक वकमयेने प्रकाशवित्रणप्रवतमेत कोणताही बदल कवरता येत 
नाही’, तेव्हा तर इमसथन ज्यावर उभा होता, तो प्रमेयाांिा पायाभतू बुरूजि उभा ढासळला. इमसथन च्या मनात 
झालेली वविाराांिी गुांतागुांत त्याला कधीि नीट चविरून साांगता आली नाही. ह्या गवत्या गोंधळािे अवसान–
म्हणजे शवेट–जुने बखेडे मोडण्याऐवजी अनुयायाांच्या मनात त्याने नव ेबखेडे सुरू केले. बरे, ही बवदली 
उत्पन्न करणारी बाब खरी, पण इमसथन ने स्वतःच्या कलातत्त्वज्ञानािी उत्तरवक्रया स्वतःि उरकली, आवण 
घोवषत केले की, ‘प्रकाशवित्रण ही कला नाही!’ 
 
इमसथन ने १८८६-च्या सुमारास प्रकाशवित्रणास प्रारांभ केला. एखाद्या अस्ग्नबाणाप्रमाणे त्यािी कीती क्षणाधात 
उांि गेली आवण पांधरा वषांच्या अांतराति म्हणजे एकोवणसाव्या शतकामध्ये आपल्या प्रकाशवित्राांिे प्रदशथन 
भरववल्यानांतर प्रकाशवित्रणके्षत्रातून तो कायमिा पडद्याआड गेला. इमसथन िा आखाडा ओस पडला. 
इमसथन च्या कलाकृतींमधून आधुवनक प्रकाशवित्रणशलैीिा उषःकाल आपणाांस जाणवतो. पण दुदैवाने 
उगवतीच्या बाजूला फुटलेले ताांबडे समकालीन प्रकाशवित्रकाराांना वदसले नाही. पोवळ्याच्या वलेाप्रमाणे 
वदसणारा नील-पाटल रांग समकालीन कलाकाराला वदसला नाही. प्रकाशवित्रणाला आगामी येणाऱ्या 
स्वरूपािी विन्हेही आपणाांस त्यात भावरूपाने वदसतात. पण कलाकृतींच्या गभातील उद्याच्या क्राांतीच्या 
खुणा त्याच्या उपासकाांना वदसल्या नाहीत. दुदैव. इमसथन पेशाने धन्वांतरी होता. आपले उभे आयुष्य त्याने 
वनःसत्त्व झालेल्या प्रकाशवित्रणकलेला नवजीवन प्राप्त करून देण्याकवरता विेले. रॉवबन्सन व रायलें डर 
ह्याांनी सुरू केलेल्या कृवत्रमाच्या मोवहमेवर उलट िाल करून कृवत्रमािे ठाण मोडून काढण्यािे वशकस्तीिे 
प्रयत्न इमसथन ने केले. प्रकाशवित्रणािी कड घेऊन ‘प्रकाशवित्रणकला ही स्वतांत्र कला आहे,’ अशी साहसी 
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प्रगल्भ घोषणा त्यानेि प्रर्म केली. ही त्यािी आकाश फोडणारी हाक लाखमोलािी मावनली पावहजे. आवण 
अवभनव वित्रणाच्या उषःकालािा पोतदार म्हणून त्याच्या कलाकृतींिा आपण जयजयकार केला पावहजे. 
 
िंगीत प्रकाशरचत्रण कलेची पायाभिणी 
दृतप्रत्ययवाद 
 
सूयथप्रकाशातील रांगािे परावतथन व शोषण करण्यािे प्रत्येक वस्तूिे प्राकृवतक जन्मप्राप्त गुणधमथ असतात. 
वस्तुमात्राच्या ह्या प्रकृवतववशषेावर त्या-त्या वस्तूिे रांग व त्याांिी प्रकाशनतीव्रता अवलां बून असते. वनसगात 
ज्या प्रखर तेजाने सूयथप्रकाशात कलावस्तूांिे रांग झळकतात, त्याबरहुकूम त्या रांगाांिी तीव्रता कलाकृतींमधून 
वनमाण करण्यािी दृक्प्रत्ययवादी वित्रकाराांिी हीि ईष्या उरापोटाशी होती. वनसगातील रांगाांिा ह्यािी 
जाणीव वित्रकाराांना झाली, व ह्या प्रत्ययकारी वनरीक्षणािा दृक्पटलावर पवरणाम होऊन त्याांतून वभन्न रांगाांिे 
जे प्रवतसाद उमटतात, त्याांिा उपयोग कलाकृतींमधील रांगसांगती लाववताना ते करू लागले. 
दृक्प्रत्ययवादाच्या ववकासातून रांगीत प्रकाशवित्रणाच्या वकत्येक समस्या सुटण्यास मदत झाली आहे. 
 
प्रवसद्ध रें ि वित्रकार सरा (१८५९–९१) ह्याने केलेल्या प्रयोगाांतून व सेझानच्या कलाववकासातून रांगीत 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिी पायाभरणी होऊन तीवर रांगीत प्रकाशवित्राांिी व वित्रपटाांिी व्यावहावरक इमारत 
आजतागायत ठाम उभी आहे. रायक्रोमवॅटक, वतरांगी रांगपद्धतीिी तत्त्वप्रणाली वित्रकाराांनी केलेल्या बहुववध 
प्रयोगाांवरि आधावरत आहे. १८८४ ते १८९० ह्या काळात प्रकाशवित्रणशलैी आवण तांत्र ह्या सांदभात जे बदल 
ठळक व ढळढळीतपणे घडून आलेले वदसतात, त्याांिे मूळ तुम्हाांला दृक्प्रत्ययवादी वित्रकाराांच्या वनग्रही 
वशकवणीति सापडेल. कसलाही आडपडदा न ठेववता प्रकाशवित्रकाराांनी त्याांच्या आलेखनशलैीिा अनुकार 
केला. 
 
रचत्रकाि इ. मोने (१८३२–८३) वित्रकार क्लोद मोने व त्यािे सहकारी ह्याांनी आपल्या नव्या दृवष्टकोणातून 
रांगववलेल्या वित्राांिी सहासात प्रदशथने भरववली. त्याांतील पवहले १८७४-मध्ये भरले होते. मोनेच्या एका 
वित्रािे शीषथक होते ‘इांपे्रशन सनराइज’ (१८७२). याच्या कववमनाला भासमान झालेला तो सूयोदय होता. 
एका कलासमीक्षकाने ह्या वित्राांिा “इांपे्रशवनस्स्टक” असा उपहासात्मक उल्लखे केला. त्यातूनि ही 
दृक्प्रत्ययवादािी नवी िळवळ सुरू झाली, आवण पुढे लवकरि फोफावली. दृक्प्रत्ययवाद म्हणजेि मोने असे 
समीकरण माांडले जाई. माने आवण त्यािे सहकारी ह्याांनी ज्या नव्या दृवष्टकोणािा आजन्म पाठपुरावा केला, 
त्यातील तत्त्व खालील शब्दाांत साांगता येईल : झगझगीत सूयथप्रकाशात न्हाऊन वनघालेल्या वस्तूांिी बाह्य रेषा 
चकवित हालल्यासारखी भासते व रांगािी कल्पना स्पष्ट येत नाही. वस्तुमात्रािा पवहल्याांदा मनावर दृढ 
सांस्कार होतो, त्या काळी जी मनोवृत्ती प्रबळ असते, वतिी पडछाया कलाकृतीत पडते, आवण मनातील भावना 
राजस रूप धारण कवरतात. दृष्टीला वदसलेले वस्तूिे स्वरूप रेखाटणे,– आपल्या मनाला ज्ञात असलेल्या 
मावहतीला धरून नव्हे, हा ह्या नव्या कलातत्त्वािा गाभा होता. जुन्या पारांपवरक वित्ररिनेच्या बजुबजुाटातून 
बाहेर पडण्यािे कतथव्य दृक्प्रत्ययवाद्याांनी िोख बजाववले. त्या बाबतीत ते वनभीड आवण वनग्रहीि रावहले. 
शास्त्रीय दृष्टी आवण दृक्प्रत्यय ह्या सांदभात प्रयोग करण्याकवरता वित्रकाराांनी प्रकाशवित्रणमाध्यमािा भरपूर 
वापर केला. कलाकृती वित्रमयी वदसावी, म्हणून कलाकृतीत जाणूनबुजून अस्पष्टपणा वनमाण करणे व 
प्रकाशवित्रणमाध्यमातून प्रकाशप्रवतमेच्या तोंडावळ्यात हेतुपुरस्सर ववकृती वनमाण करून मनािी वववशष्ट 
भावना कलाकृतीत प्रववष्ट करणे ह्या प्रकाशवित्रणातून वापरल्या गेलेल्या दोन परुातन तांत्राांिा उपयोग 
कलाकाराांनी जाणून-बजूुन केला आहे. लगोलग घनवादी वित्रकाराांनी ह्याि तांत्रािा पाठपुरावा केला. 
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मारसेल डि अपॅ ह्या वित्रकाराने १९१२-च्या सुमारास वजन्यावरून उतरणाऱ्या नग्नाकृतीिे वित्रण करताना 
हेि तांत्र ववहवाटले आहे. दृक्प्रत्यय आवण ‘वबलोऱ्या’िा याांवत्रक डोळा ह्याांतून वनमाण होणाऱ्या 
प्रकाशप्रवतमेमधील फरक आवण वस्तुजातावर होणारे रांगाांिे पवरणाम वित्रकाराांच्या ध्यानी येण्यास फार मदत 
झाली. वित्रकाराांनी ह्या नव्या माध्यमाशी माांडलेला हेवादावा जो आपोआप साांडू वदला, ह्याला बव्हांशी 
दृक्प्रत्ययि कारणीभतू झाला. 
 
‘रनळी कुसंुबी धूसि संध्या’– वित्रकाराांनी तयार केलेल्या आपल्या वित्राांच्या कच्च्या आराखड्ाांतून 
दवचबदूांमुळे अवधकि आल्हादकारक वदसणाऱ्या पुष्पाांिा टवटवीतपणा तर असेि, वशवाय उत्स्फूतथपणािा 
गुण पराकोटीिा असे. हे दोन्ही कलागुण कॉन्स्टेबल आवण टनथर ह्याांच्या कलाकृतींमधून वित्रकलेत वशरले, 
आवण वित्रकलेत दृक्प्रत्ययवाद आला. ह्याबरोबरि रोमवँटक वित्रकाराांनी जुने टाकाऊ म्हणनू ठरववलेले 
ववषय त्याांनी अवभनव शलैीने रांगववण्यास प्रारांभ केला. धुक्यातून डोकावणारे सूयथवकरण, उन्हाला आलेली 
िाांदण्यािी मवागी, धुक्यासारखी पसरलेली आकाशगांगा, वबलोरी ढगाांत लपलेली िांद्रकोर, आवण 
अशासारखे डोळ्याांवर क्षवणक पवरणाम करून जाणारे ववषय वित्रकाराांनी आपल्या कके्षत आवणले. त्याांना 
वित्रस्वरूप प्राप्त झाले. सावल्याांच्या विमण्या, सोनेरी उजेडात वभजून वनघालेले उन्हािे गुच्छ, कातर 
छायाांिे ताटव,े कुयरीिा बाक असलेले उन्हािे वपवळे-धुांद कवडसे, कोवळ्या तृणाांिे झुळझुळणारे स्स्मत, 
सूयथप्रकाशात सुरांगलेली झाडे, आवण त्याांिी वहरवाई, नीरवतेच्या गहन धुक्यातील वनसगथ, प्रकाशाच्या 
धाांदोयाांमधील दवचबदूांिी शुविता, दवाच्या र्ेंबाच्या स्फवटकशुभ्र ओलाव्याने अवधकि आल्हादकारक 
वदसणाऱ्या पाटलरांगाच्या पुष्पािा टवटवीतपणा, ढगाांच्या फटींतून येणारा मावळतीिा ताांबसू सोनेरी प्रकाश, 
वभजलेल्या पानावरील हलणाऱ्या शेंदरी रांगाच्या छटा आवण सूयाच्या अखेरच्या प्रभेमधील सांध्याराग, 
सूयथवकरणाांनी पानापानाांमधून ववणलेले काव्य हे वित्रकार आपल्या कलाकृतींमधून आळव ू लागले. 
कलाकृतींिे स्वरूप ‘शारदीविये िांद्रकले’प्रमाणे मनोहर भासू लागले. वित्रकाराांच्या दृक्प्रत्ययवादी शलैीिे 
तांत्र इमसथन च्या अस्पष्टपणाच्या तांत्राशी जुळणारे असल्यामुळे प्रकाशवित्रकार वित्रकाराांच्याि लगामी अवधक 
रावहले. दृक्प्रत्ययवादािी लागण प्रकाशवित्रकाराांच्या टावक्यात येऊन दाखल झाली. ह्या अस्पष्टपणाच्या 
तांत्राबद्दल र्ोडे तपशीलवार आवण स्पष्ट वलवहले पावहजे. 
 
अस्पिपणाच्या तंत्राचे बीज – कलाकृतीमधील ज्या मुलायमपणावर इमसथन िे मन लुब्ध झाले होते, त्या 
अस्पष्टपणाच्या तांत्रािे बीज वहल् आवण अॅडम्सन ह्याांच्याही कलाकृतींमध्ये आढळून येईल. ज्या कागदावर 
प्रकाशवित्र घेतले जाई, त्या कागदाच्या पृष्ठभागािा सूत-पोत गुळगुळीत, मोहरेदार नसे; रवाळ आवण भरड 
असे. कागदाच्या जाड्ा-भरड्ा धाग्याांमुळे वित्रातील आकृती अस्पष्ट वदसे, वस्तूिी वकनार मुलायम वाटे 
– जशी दुधावरील साय. त्यामुळे छायाप्रकाशातील ववरोध कमी होई. ज्यवूलया मागारेट कॅमेरॉन च्या 
व्यस्क्तवित्राांमधील मुलायमपणा तर कोणत्याही कलातत्त्वावर आधावरत खास नव्हता. ती वतच्या मजीिी गोष्ट 
होती. वशवाय, अरुां द कोण असलेल्या वबलोरी डोळ्याांच्या वववशष्ट स्वभावगुणातूनि ह्या क्रमाने कमी होत 
जाणाऱ्या स्पष्टपणािा एक कायदा बनला. कलाकृतीत ऋजुता आली. पण कलाकृतीमधील हे मुलायमपणािे 
रहस्य इमसथन ला उलगडले नाही, आवण त्यािा शागीदथ जॉजथ डेस्व्हसन ह्याने इमसथन िे तत्त्व मावनले नाही. 
त्यामुळे प्रकाशवित्रणकलेला इमसथन िी शापवाणी ऐकावी लागली. 
 
मौवाल, सीतल आरण िसाल – मग दृक्प्रत्ययवादी वित्रािे स्वरूप तरी कसे आहे? आांदोळलेल्या उदकात 
जसे िांद्रचबब वदसते, तसेि काहीसे स्वरूप दृक्प्रत्ययवादी वित्राांिे आहे. एखादा देखावा अर्वा व्यक्ती ह्याांिी 
प्रर्म दृष्टादृष्ट होताि कलाकाराच्या वित्तात उमललेले भावववभाव आवण त्या सांदभात कलाकाराने मनात 
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सांकवलत कुरून ठेववलेले वविार ह्याांच्या सांघषािी अवभव्यक्ती ज्यात आहे, ते दृक्प्रत्ययवादी वित्र. ज्यातील 
आववष्कारािे स्वरूप अांधाऱ्या रात्री धुक्यासारख्या वदसणाऱ्या आकाशगांगेपेक्षा शतपट मुलायम आहे, ते 
दृक्प्रत्ययवादी वित्र. अर्वा आभाळातली धुई पसरून िांद्रमा अांधुक व्हावा, असा पवरणाम जीत साधला आहे, 
ती कलाकृती. 
 
आपले प्रकाशवित्र अवधकाांत अवधक अस्पष्ट करणे हा वित्रकलेच्या नजीक जाण्यािा उघड एक मागथ आहे, 
ही कल्पना प्रकाशवित्रकाराांच्या मनात रूढ होऊन बसली. नदीच्या वाळवांटासारखे स्पष्ट रखरखीत वदसणारे 
वित्र दृक्प्रत्ययवाद्याांना मान्य नव्हते. वाईट कािेच्या आरशात पडावी, अशी पुसट-पसुट प्रवतचबब े
प्रकाशवित्राांतून अपेवक्षत होती, असे वविार कलाकाराांच्या मनात घर करून रावहले. पुसट-पुसट 
कलाकृतींिी वतनदारी त्याांनी िालववली. ऐवहकाला सोडून अपरोक्षाच्या काजळी प्रकाशात कलाकार धीराने 
पाऊल टाकताना वदसू लागला. इमसथन च्या कलाकृतींमधून वाहणारी प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिी वनभथळ गांगा 
दृक्प्रत्ययवादी प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृतींमधून त्याांच्या हस्तकौशल्याच्या वहवररीने गढूळ करून 
टावकली. भेसळली. 
 
डोळ्याांच्या कडाांवर आसव े उभी रहावीत आवण मग समोरील िीजवस्तू जशी वदसावी, तसा पवरणाम 
कलाकृतीत घडवनू आणण्यािा प्रकाशवित्रकाराांिा रोख जाणून डालवमयर नावाच्या कारखानदाराने एक 
खास प्रकाशवित्रणािे चभग तयार केले. पण अशा प्रकारच्या उपकरणाने डेस्व्हसन िी अडिण दूर झाली नाही. 
प्रकाशवित्रणािा हा वबलोरी िांद्रमा न वापरता, टािणीच्या पवरघािे सूक्ष्म वछद्र असलेला पत्रा वापरून 
आपल्या मनःिक्षूला वाांवछत असलेला पवरणाम डेस्व्हसन कलाकृतीत उतरवीत असे. 
 
जॉजथ डेस्व्हसन हा (१८५६–१९३०) दृक्प्रत्ययवादािे चशग वाजववणारा पवहला चशगाड्ा! ह्याच्यासमवते ए. 
हॉसथली चहटन, बी. जे. वुइलवकन्सन, कनथल जोसेप गेल हे व्यावसावयक प्रकाशवित्रकार आवण वलडेल 
सॉयर, रँक सटस्क्लफ हे मातब्बर हौशी प्रकाशवित्रकार होते. हॉसथली चहटन िे ‘मेल्टन मेडोज’ आवण 
अॅलेक्स कीली ह्यािे ‘द व्हाइट सेल’ ही त्या वळेिी दोन सवोत्कृष्ट विते्र म्हणून साांगता येईल. हे सवथ इमसथनिे 
अनुयायी. पण ते जॉजथ डेस्व्हसन च्या शलैीस वबलगून रावहले. दृक्प्रत्ययवादी सांप्रदाय बवलष्ठ झाला व 
प्रकाशवित्रणकलेच्या कलामूल्याांच्या तोलदारीत फरक पडला. ‘फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ने आयोवजत 
केलेल्या १८९०-च्या वार्मषक प्रदशथनात दृक्प्रत्ययवादी कलाकृतीिी नौबत गरजली. कलासमीक्षकाांनी जॉजथ 
डेस्व्हसन ह्यािा गौरव केला; शाली-मशालीिा मान वदला. 
 
‘दृक्प्रत्यवादी प्रकाशवित्राांिा एक िोखट नमुना’, ‘एक अप्रवतम वनसगथवित्र’, ‘कलाकाराने जणू काय 
वनसगािा सही वकत्ता वगरववला आहे’– असे ‘द टाइम्स’ नामक वृत्तपत्रात ‘द ओल्ड फामथस्टेड’ (१८९०) ह्या 
जॉजथ डेस्व्हसन च्या वित्राववषयी वलवहले आहे. ह्या प्रकाशवित्रातील मुलायमपणा, िांद्रािी शाांती, मखमली 
काळोखातील मादथव, झाडाझुडपाांच्या सैलपणे पसरलेल्या धूसर सावल्या आवण छायाप्रकाशाच्या मांद धूसर 
छटाांमुळे कलाकृतीवर आलेली वखन्नतेिी झापड ह्याांमुळे हे प्रकाशवित्र एखाद्या तैलरांगािी एक प्रवतकृती 
असावी, असाि भास होत होता. ‘१८९०’ ह्या प्रकाशवित्राने प्रकाशवित्रणातील स्व्हक्टोवरया राणीच्या 
काळातील परांपरा सांपूणथपणे मोडकळीस आली. ढासळली. 
 
नव्या वास्तववादाचे पान उद्रू लागले. 
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“जे सौंदयथ केवळ प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून उत्पन्न होईल, ह्या प्रवक्रयेवर पोसले जाईल आवण जे सौंदयथ 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिी सौभाग्यपताका ठरेल, अशाि सौंदयािा पाठपुरावा प्रकाशवित्रकाराने करावा. इतर 
कलामाध्यमाांतील तांत्राकडे खुशाल डोळेझाक करावी. सौंदयथवनर्ममतीकवरता इतर कलाांिी हाांजी-हाांजी 
करण्यािे प्रयोजन नाही. कलाकाराांच्या हाती ही कला सूपूदथ करा, आवण “जे सौंदयथ प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिी 
वनशाणी दांडाला बाांधून चहडेल, त्या सौंदयािे वित्रण करा,” ह्या शब्दाांत नववास्तववादािे सुांदर सूत्र वळता 
येईल. 
 
िेंजि पाट ्  (१८९७)– कलाके्षत्रात क्राांती होणार, ह्यािी सोनेरी िाहूल पवहल्या महायुद्धापूवीि लागली 
होती. इतर कलाांमधून प्रववष्ट झालेला दादावाद प्रकाशवित्रणकलेत प्रवशे करू लागला होता. १९२८-च्या 
सुमारास रेंजर पाट्् ह्या जमथन वित्रकाराने नववास्तववादी वित्रणास सुरुवात केली. वास्तववादािे 
पुनरुज्जीवन केले. आवण वास्तववादी वित्रणािी िाल धूमधडाका िालू झाली. वास्तवािे तत्त्व गाडून उभे 
रावहले, तरी सत्य हेि कलाकृतीिे मूळ सावहत्य आहे, ह्या प्रच्छन्न सत्यािा आववष्कार हाि कलेिा हेतू आहे, 
हे भगवांतािे विन म्हणनू मावनले जाऊ लागले. प्रकाशवित्रणाच्या आांदोलनािे नव ेके्षत्र बळावले. धम्माऽल 
धूम उडाली. 
 
वनसगातील लयबद्ध रिना, तपवशलातील बारकाव,े फुलाफळाांिे आवण मानववनर्ममत वस्तू ह्याांिे अगदी 
वनकटदशथन घडववण्यास सुरुवात केली. पा्थभमूीपासून अलग केलेल्या नैसर्मगक आवण मानवी वस्तूांिे अगदी 
वनकटदशथन घडववणारी दृश्ये रेंजर पाट्् ह्याने घेतली. स्वतःच्या व्यस्क्तमत्त्वािा दबाव आपल्या 
आववष्कारात न आणता अगदी तटस्र् राहून तो वित्रण करी. त्याच्या कलाकृतीमधून आत्मपरतेिे प्रमाण 
अत्यल्प असते. तटस्रे्ने आवण अवलप्ततेने वित्रण केले जाते. वनखळ वास्तवता हेि प्रकाशवित्राांिे अवधकरण 
आहे, ह्याि भावनेने जुनी तत्त्व ेडावलन त्याने परौती केली आहेत. ह्याि कलातत्त्वाला आज तेजी आहे. 
जगात वस्तुवनष्ठ सौंदयथ इतके अमाप आहे की, ‘बाऊ हाऊस’ ह्या सांस्रे्मधील वशक्षक महोली नाज ह्याच्या 
म्हणण्याप्रमाणे “प्रकाशवित्रणाच्या मयादा अवधक ववस्तृत करण्यािी सुतराम आवश्यकता नाही; नवीन 
ववषयाांच्या पेठा उघडण्यािे कारण नाही; आहे त्या मयादेति नववनर्ममतीला हवा वततका वाव आहे.” आवण 
हेि आज प्रत्ययास येत आहे. 
 
प्रकाशरचत्रणातील मौरलकता– वित्रकाराांसारख्या कलाकृती वनमाण कवरताना एक काडी तसनस होऊ 
वदली नाही, की कलाकृतीिी ख्यात होई. पण ह्या नादात प्रकाशवित्रकाराला ह्या माध्यमातील काही खास 
गुणाांना वतलाांजली द्यावी लागे. कारण प्रकाशवित्रणातील सौंदयथ त्यातील वास्तवाच्या शुद्ध आववष्कारात 
सामावलेले असते. पोल स्रँड ह्या प्रकाशवित्रकारािेि कलातत्त्वज्ञान रेंजर पाट्् ह्याने पुन्हा नव्याने 
साांवगतले आहे. लाकूड, दगड, कापड अशा वस्तूांिी अर्वा कोणत्याही धातूिी बनुाई, पृष्ठभागािे घट्ट वा 
ववरळ पीळ, पृष्ठभागािा तलमपणा रवाळपणा चकवा मुलायमपणा छायाप्रकाशातील सूक्ष्म भेदाने स्पष्ट करणे 
आवण त्या वस्तूच्या प्रकृतीिी जाण करून देणे, वस्तूिा स्पशथ छायाप्रकाशाच्या गुांफणीमधून दाखववणे हे कायथ 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेवशवाय इतर कोणत्याही कलामाध्यमातून इतके पवरणामकारक रीतीने होणार नाही, हे 
नीट ध्यानी घेतले पावहजे. अत्यांत नाजूक आवण सूक्ष्म प्रकाशच्छटा क्षणाधात यर्ार्थपणे वटपण्यािे सामथ्यथ 
ह्याि माध्यमात आहे. ह्या सांबांधात हेि माध्यम सवथश्रेष्ठ आहे, प्रगल्भ आहे, आवण जोरदार आहे. अशी ही 
बहुमोल गुणाांिी माांवदयाळी प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून खास अवतरली आहे. आपल्या कलाकृती वित्राप्रमाणे 
वदसाव्यात, हा अट्टहास आहे. ह्या अट्टहासात ह्या मौवलक गुणाांकडे काणाडोळा करू नका. 
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वस्तुजातामधील वस्तुत्वापासून दूरदूर िाललेला प्रकाशवित्रकार आवण वित्रकार ह्याांच्यावर ‘डी वले्ट इस्ट 
स्कॉन’ (१९२८) ह्या पुस्तकातील प्रकाशवित्राांनी नवा प्रकाश टावकला, नवी दृष्टी वदली. ह्या पुस्तकाला 
जोडलेल्या वनरूपणाने कलाके्षत्रात आवण वाङ मयके्षत्रात एकि खळबळ उडवनू वदली. कालथ  गीसथहाइसे 
म्हणतो की, “रेंजर पाट्् ह्याला वाळूच्या लहानशा कणात वव् वदसते, रानटी फुलात स्वगथ वदसतो, 
अनांतत्व त्याच्या मुठीत आल्यासारखे वाटते, वदक आवण काल मयावदत झाल्यासारखे वाटतात. त्याच्या 
प्रत्येक कलाकृतीमधून अगदी सामान्य आवण रोजच्या पवरवित वस्तूमधील सौंदयथ प्रतीत होते, व तीतील नवा 
अर्थ स्पष्ट होतो.” ‘मसुरे येवढें चबदुलें  । त्याांत वत्रभवुन साांठववलें ’ असे ह्यािे अनुरूप वणथन तुकाराम 
महाराजाांच्या शब्दाांत कवरता येईल. 
 
टोमास मान ह्याने ह्या पुस्तकाच्या परीक्षणात जाहीर केले आहे की, ह्या कलामाध्यमाववषयी व्यक्त केला 
जाणारा अनुदारपणा आपल्याला वबलकुल मान्य नाही. इतकेि काय, पण ह्या माध्यमाने कलेला महान देणगी 
वदली आहे. कलेिा इवतहासकार डॉ. हाईनवरश स्वाट् थ् र्ोडे ह्यापढेु जाऊन वलवहतो की, “रेंजर पाट्् 
ह्याच्या प्रकाशकलाकृती पाहून मन पल्लववत होते, ववशुद्ध आनांद वमळतो. वित्रकाराांच्या कलाकृती 
पाहूनदेखील असा आनांद वमळणार नाही. त्याच्या कलाकृतींनी रवसकाांिी मजी खूष केली आहे.” कलात्मक 
आववष्काराच्या दृष्टीने प्रकाशवित्रकार कोणापेक्षाही सवाईने भावनाप्रधान आहे, असेि प्रस्तुत काळी वाटले 
असाव.े 
 
‘िॉयल’ व िेंजि पाट्झ् ह्याचें िंि– रेंजर पाट्् ह्यािे उघडउघड बांड होते ‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी 
’ववरुद्ध. कारण पारांपवरक वविारसरणी, कृवत्रमता, खोटेपणा, रोमवँटवसझम, जीव नसलेली व्यस्क्तविते्र 
आवण माध्यमाशी बइेमानी ह्याांववरुद्ध त्यािा झगडा होता. आवण नेमके हेि ‘रॉयल फोटोगॅ्रवफक सोसायटी’ला 
वप्रय होते. जुनेपुराणे न्याय उरापोटाशी बाळगून ती उभी होती. नव्या वविाराांिे ओझे वतला उिलले नाही. 
अर्ात हे नवीन प्रमेय ‘रॉयल’च्या रुिीस आले नाही, आवण म्हणून विवटश जनतेलाही ते मानवले नाही. 
वास्तवातील वस्तुत्वाकडे पाहण्याच्या ह्या दृवष्टकोणाला विवटश जनतेने अवभशाप वदला. 
 
नवी वास्तवता व रचत्रपटसृिी– ह्या नव्या वास्तवतेने वित्रपटसृष्टीत िाांगलेि मूळ धरले. येरे् हा वाद लवकर 
कसाला लागल्यासारखे वदसते. जी. डब्ल्यू. पाब्स्टच्या ‘जॉयलेस स्रीट’ (१९२६) ह्या वित्रपटामधील 
वास्तवता तर इतकी ववदारक आहे की, इांग्लां डमध्ये हा वित्रपट दाखववण्यास कायमिी बांदी होती. इतर 
देशाांतून त्यािा काटछाट केलेला भागि दाखववला गेला. आइशने स्टाइनच्या ‘द बॅटलवशप ऑफ पोटेमवकन’ 
(१९२५), ह्या वित्रपटातील ‘ओडेसा स्टेप्स् सीके्वन्स’ पाहताना तर अांगावर रोमाांि उभे राहतात, सारे पे्रक्षागृह 
गदगदून जाते व लोक ढसढसा रडू लागतात. अशी आहे ही बावनकशी वास्तवता. ह्या वित्रपटामुळे 
नववास्तववाद वित्रपटात ध् रुवासारखा अढळ होऊन रावहला. डी. डब्ल्य.ू वग्रवफर्च्या ‘इांटॉलरन्स (१९१६), 
ह्या वित्रपटातील हाताांिे व्यस्क्तवित्र तर रामकृष्णाांच्या तसवबरीप्रमाणे छापले जात आहे. ह्या वित्रपटातून 
प्रववष्ट झालेली वास्तवतेिी लज्जत तुम्हाांला वित्रपट पाहूनि अनुभवावी लागेल. 
 
नववास्तववादाची सुबोध गाथा– वकत्येक प्रकाशनाांतून ह्या नव्या दृवष्टकोणािी िहा होत गेली. प्रो. कालथ  
ब्लेसफेल्ड् ज् च्या ‘ओवरवजनल आटथ फॉम््थ’ (१९२९) ह्या पसु्तकात १२० वनस्पतींिी अगदी वनकटदृश्ये 
आहेत. मागच्यापेक्षा पुढिे अवधक आश्चयथकारक आहे. वित्रवववित्र मनोहारी आकार त्यात दृष्टीस पडतात. 
त्यातील वकत्येक तर मूळ वस्तूच्या आकारापेक्षा मोठे झाल्यामुळे अवधकि मनोहर वाटतात. ‘द न्य ू
फोटोग्राफर हॅज अराइव्हड’ (१९२९) हे ‘वरेनेर ग्राफ्स्’िे पुस्तक म्हणजे ह्या नववास्तववादाच्या 
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कलातत्त्वज्ञानािी एक सुबोध गार्ाि आहे. ‘लाखो शब्दाांिे कायथ एक वित्र प्रभावीपणे कवरते,’ ह्या म्हणीला 
अनुसरून त्याने ह्या पसु्तकात बाऊ हाऊस शलैीतील आवण नववास्तववादी शलैीतील प्रकाशवित्राांिा भरपूर 
पुरवठा केला आहे. कलाकृती स्वतःि आपले हृद्जगत बोलून दाखवीत आहेत. वित्रकाराांकवरता केलेले 
यर्ादशथनशास्त्रातील वनयम पाळू नका. तुमिी स्वतःिी दृष्टी जे दस्तुर साांगेल, त्याबरहुकूम वित्रण करा, 
वित्रकाराांच्याकवरता घालून वदलेले वित्ररिनेिे पदस्र् वनयम धाब्यावर बसवा, वतच्या कायदेकानूनी हैराण 
होऊ नका. ह्या नव्या कलातत्त्वज्ञानािा भक्कम कोट वरेनेर ग्राफ्स् ह्याने आपल्या पुस्तकात बाांधून वदला आहे. 
जुन्या तत्त्वाांिे अवमूल्यन करून माध्यमाला त्याच्या मूळ स्वभावावर आणले पावहजे, हाि ह्यातील मवर्तार्थ 
आहे, प्रकाशवित्रकाराांनी त्यािी मनाशी गोफणवमठी मारली पावहजे. 
 
आरण व्यक्ततरचते्र– हे नववास्तववादािे प्रमेय जसे वाऱ्याबरोबर सवथत्र पसरले, तसा व्यस्क्तवित्राांिा डौलही 
बदलला. वस्तूच्या पृष्ठभागािी वीण यर्ार्थपणे मुवद्रत करण्यािा ह्या माध्यमािा मगदूर व्यस्क्तवित्राकवरता 
वापरण्यात येऊ लागला. व्यक्तीिा मोहरा कलाकृतीिी शीव साांडून आपल्या नजरेला खेटून जातो. त्याच्या 
हृदयािे कां पन सहज ऐकू येईल, त्याच्या डोळ्याांतील िाांदण्याांिे दव स्पशूथन जाईल, इतका तो समीप येतो. 
हेलमेर लेस्का ह्याने तर धोबी, न्हावी, भांगी, फेरीवाले व झाडूवाले ह्या सवांिी व्यस्क्तविते्र घेतली आहेत. 
कलाकृती उभी माणुसकी तोलून उभ्या ठाकतात. आरस्पानी मनािी वझलई तोंडावर झळाळत उतरते; 
दवलताांच्या दुःखातून वनमाण होणाऱ्या असांख्य वठणग्याांिा वणवा तीत पेटलेला वदसतो. ह्यातूनि खरेखुरे 
मानवतेिे दशथन घडते, अशी त्यािी श्रद्धा आहे. 
 
आांरी द तुलूज लोते्रक ह्यािे त्यािा वमत्र मोवरस वगबेर ह्याने घेतलेले व्यस्क्तवित्र आपला ्ास काही काळ 
रोखून धरला जाईल, इतके भव्य आहे. पण मूळिी िेहरेपट्टी जर भव्य आवण इभ्रतदार असेल, तरि ही 
व्यस्क्तवित्रातील भव्यता व्यक्तीच्या िेहऱ्याला उठाव देईल. आपल्या देखण्या तडफदारीिा नेट घेऊन 
प्रकाशवित्रणके्षत्रात उभा रावहलेला जागवतक कीतीिा प्रकाशवित्रकार सेवसल बीट्न ह्याच्या व्यस्क्तवित्राांतून 
वित्रकाराांिा अवतवास्तववाद झोकावलेला स्पष्ट वदसतो, पण त्याांत अनुकरणािा भाग वबलकुल उतरलेला 
नाही. व्यस्क्तवित्राांिी ठेवण खरोखरीि प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतूनि उमटलेली आहे. ‘मे-फेअर सोसायटी’च्या 
ह्या लाडक्या लेखकािे ‘फोटो-बायोग्राफी’ हे खळबळ उडवनू देणारे पुस्तक अवश्य वािा. 
 
झोंवबये वमसळलेले सारे वाद आता डबघाईस आले आहेत. हा नववास्तवतेिा ध्येयवाद मात्र चितामणीच्या 
घोसाप्रमाणे फलप्रद झाला आहे. वास्तवदशथनािी धाव पराकोटीला पोहोिली आहे. वातावित्राांिे वगरवमट 
जसे जमथन देशात प्रर्म जोराने वफरू लागले, तसे अमेवरकेतही वफरले. पोल स्रँडने आवण त्याच्या 
अनुयायींनी ह्या वादािी मेख अमेवरकेत पक्की रोववली. वादािी मेख हलवनू बळकट केली. 
 
वादाची इरतश्री – आता पुढे 
 
प्रकाशवित्रणाला कलेिा दजा वमळवनू देण्यािे अनेक घसघशीत प्रयत्न झाले. त्या प्रत्येक प्रसांगी ज्या 
कलासूत्राांनी वित्रकलेला बाांधून ठेववले. होते, त्याि कलासूत्राांिा वढेा प्रकाशवित्रणाभोवती घट्ट पडला 
होता. वित्रकलेच्याि तत्त्वज्ञानात प्रकाशवित्रण अळून रावहलेले आढळते. मात्र ज्या वळेी ववज्ञानके्षत्रात, 
सांशोधनकायात, चकवा एखाद्या गोष्टीिे मूळ हुडकून काढण्यासाठी, रहस्यािा छडा लावण्याकवरता, अर्वा 
मूळ वस्तूिे वित्र डोळ्याांसमोर उभे करण्याकवरता, अर्वा अशाि अन्य प्रकारच्या वस्तुवनष्ठ वित्रणाकवरता 
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ह्या माध्यमािा वापर करण्यात आला, त्या वळेी ह्या माध्यमातील स्वाभाववक प्राकृवतक गुणाांिा कस लागनू ते 
आपवुलया परी प्रकट झाले, आवण माध्यमािे स्वयांभ ूबळ प्रत्ययास आले. 
 
प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेत कल्पनेला वाव नसतो, ही गोष्ट आता अांशतःि खरी रावहली आहे. आवण 
कल्पनाशक्तीिा उपयोग केल्याववना आपली वव्ाववषयीिी कल्पना स्स्र्र होत नाही. प्रकाशवित्रकार 
वास्तवातील सत्यािा अन्वय वित्रणातून व्यक्त कवरतो, वास्तवाकडे पाहण्यािी वववशष्ट मनोवृत्तीिी जाण 
आवण जीवनाकडे पाहण्यािा रोख अनुबोवधत कवरतो. कलाकृतीच्या आशयात डूब घेतल्यावर कलाकाराला 
आलेल्या अनुभवािी जाण वा मूतथ स्वरूपातील दृश्य रिनेत तुमच्यापुढे माांडणे हीि प्रत्येक प्रकाशवित्रकारािी 
मनीषा असते. आवण मूतथ स्वरूप प्राप्त झालेले दृश्य व त्यािा अनुभव हाि कलेिा मूळ पाया आहे ना? काही 
का असेना, प्रकाशवित्रणप्रवक्रया काळ, वळे व क्षण ह्याांच्याशी वनगवडत राहते. दृश्य जीवनातील हालिाल हा 
जीवनािा प्रमुख घटक आहे व गवतशील जीवनातील एखाद्या वनवमषाधािा आववष्कार करणे हेि आजच्या 
कलाकारािे ध्येय आहे. दृक्प्रत्ययवादी वित्रातून तर “क्षण” बदलत असताना तुम्हाांला भेटेल, ह्या वादािे 
पाऊल पढेु पडून कलाकृतीमधून “क्षणा”ला आकार आल्यािे वदसेल; आवण भववष्यवाद्याांच्या वित्रातून तर 
“क्षणा”ला पूणथ ववराम वमळाल्यािे आढळेल. मात्र त्याला अनुभवािी िौकट असेल. प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतील 
ह्या मातब्बर गुणािा मगदूर ओळखून िेस्साँ ह्या प्रकाशवित्रकाराने ह्या गुणािा उत्कषथ आपल्या 
कलाकृतींमधून पराकोटीला नेला आहे, आवण कलेिे कायथके्षत्र आता कलाकाराभोवती अर्ाांग सागरासावरखे 
पसरले आहे. 
 
ह्या कलामाध्यमाच्या व्यापारप्रवक्रयेिा व्यापार उत्स्फूतथतेच्या सार्ीवर झाला पावहजे. िेस्साँच्या 
कलाकृतीमधील मूळ वस्तूला आवाहन, सौंदयथ आवण माधुरी प्राप्त होते, ती तीतील उत्स्फूतथपणामुळेि. आवण 
उत्स्फूतथपणा हीि त्याच्या कलाकृतीमधील वनराळेपण दशथववणारी खूण आहे. 
 
कलेची दौलत आरण रतचे दौलतदाि 
 
प्रकाशवित्रण ही कला आहे का?– ह्या वादािे घुसळण ह्या प्रवक्रयेच्या जन्माबरोबरि सुरू झालेले असले, 
तरी प्रकाशवित्रकाराांच्या पाि वपढ्या उलटण्यापूवीि प्रकाशवित्रणाला कलेिी दौलत वनवश्चतपणे प्राप्त 
झालेली आहे. 
 
जो स्वतःच्या व्यस्क्तत्वातून स्वतःला वदसलेले सृष्टीिे स्वरूप आपल्या कलाकृतींमधून भरदारपणे आववष्कृत 
करू शकतो, तोि दौलतदार गणला जातो, मग त्यािे आववष्कारतांत्र वा कलामाध्यम कोणतेही असो. ५०-
७५ वषांत हा वरील वविार रूढ होईल, आवण ज्या वळेी कलेिा इवतहास पनु्हा वलवहला जाईल, त्या वळेी 
इवतहासकाराला वित्रकलेकवरता वजतकी पाने द्यावी लागतील, वततकीि पाने प्रकाशवित्रणकलेलाही द्यावी 
लागतील. 
 
काळािा, पवरस्स्र्तीिा आवण प्रकाशवित्रणकलेतील ताांवत्रक प्रगतीिा फेरा कलाकारास िुकववता येत नाही. 
ह्यातूनि वाद मोहरतात, तसेि मोहरमतात. वादािी वारी िालूि असते. नवीन कलातत्त्व ेप्रिारात येतात. 
जुन्या पीवठकाांिी पडापड होते, आवण शवेटी बजुबजुलेले काही पांर् मरगळीस येऊन जारीने बखरीच्या पानाांत 
परागांदा होतात. नामशषे होण्याच्या मागाला लागलेले काही वाद पुन्हा लपून-छपून डोके वर काढतात. 
वकत्येक वाद ज्या जोराने बळावतात, त्याि वगेाने मागेही वफरतात. आवण वादािे घोरांदर युद्ध माजले, 
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सबेजांग झडली, म्हणजे कलाकाराांिी प्रवतभा तरारत जाते. कलेिी दौलत िढती-वाढती होते. वाङ मयाच्या 
वाडीतही वादाांिी सबजांग झडत असते. नव ेवाङ मयप्रकार येतात, रुजतात. क्षीण होतात, हतबल होतात, 
खलास होतात. नायच्छटा हा प्रकार पूणथ पडद्याआड गेला आहे. लघुवनबांधािा प्रकार लोंढ्याने आला आवण 
आज पडद्याआड िालला आहे. अशा येरझारा िालू असतात. प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेवर कलाकाराने वळेोवळेी 
बाांधलेले हे उतार आहेत. तेरे् र्ाांबूनि पढेु गेले पावहजे. मग ह्या कलाकृतीिे स्वरूप तरी काय असते? 
 
कलाके्षत्रात वाद नेहमीि िालू असतात, आवण आपल्या मरणाने मरतातही. शास्त्रीय सत्य व कलेतील सत्य 
ह्याांिा परस्पराांशी काही सांबांध आहे का, हा वाद तर अॅवरस्टॉटलच्या वळेेपासून िालू आहे. ‘वित्रात्मता’ हा 
प्रकाशवित्रणके्षत्रातील न झालेला आवण म्हणनू न रांगलेला असा एक वाद आहे. कलाकार िडफडून भाांडले 
असते, तर कलेिे ऊर्मजत तरी साधले असते. िळवळ वदसाच्या उन्हागत वाढत िालली. वाद झाला नाही. 
पाण्यावर तेलािा र्ेंब पसरावा तशी ही िळवळ पसरली आवण ‘वपक्टोवरअल’ ह्या शब्दािी र्ट्टा होण्यािी वळे 
येईपयिंत ह्या शब्दािा अर्थ लावण्याकडे कोणी तोंड वळववले नाही. आपण ह्या बाबतीत र्ोडे मूलगामी बोलणे 
जरूर आहे. कारण ह्या शब्दात केवळ ऐवतहावसक कौतुक रावहलेले नाही. त्याने नुकसान झाले आहे. 
‘वित्रात्मता’ ही एक िळवळ होती. प्रकाशवित्रणाला कलेिी प्रौढता वमळवनू देणे हाि ह्या िळवळीच्या 
मागील उदे्दश होता. सरासरीिा आडाखा म्हणनू असे साांगता येईल की, ज्या प्रकाशवित्रणात वित्रगुणाांिी 
खैरात झाली असेल; ज्या कलाकृतीिे जीवनवित्र रमणीय बनले असेल, अशा प्रकाशवित्रणािा 
‘वपक्टोवरअल’ अर्ात ‘वित्रात्मक’ ह्या सदरात अांतभाव केला जाई; आवण प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून वित्रसौष्ठव 
अांवकत करण्यािे कसब ज्याच्या पदरी आहे, तो कलात्मक प्रकाशवित्रकार म्हणून ओळवखला जाई. 
प्रकाशवित्रकार स्वतःला कलेिी दौलत उधळणारे दौलतदार म्हणवनू घेत. 
 
ध्येय अचूक होते,– वपक्टोवरअल समजल्या जाणाऱ्या प्रकाशवित्रणातून खाली नमूद केलेल्या तीन ठळक 
कलागुणाांिी अपेक्षा कटाक्षाने केली जाई. प्रकाशवित्रणातील ताांवत्रक कौशल्य, वित्रकाराांनी घालून वदलेल्या 
वनयमाांनुसार कलावस्तूिी जाणीवपूवथक रिना आवण वित्रववषय गौण मानून वित्रववषयापेक्षा 
आववष्कारशलैीला अवधक महत्त्व. कलाकृतीिे वित्रववषयाशी साधम्यथ रावहले नाही, तरी कलाकार बेवफकीर 
असे. कलाकृतीमधील वातावरणवनर्ममती, भाववृत्ती, वित्ररिना आवण दृवष्टकोण ह्याांवरि कलाकार आपले 
लक्ष कें वद्रत करी. अशा कलाकृतींमधून जुनी परांपरा, शलैीिे जुनेपुराणे वळण व स्र्ावयभाव आढळला, तरी 
वित्रभावप्रवृत्तीिे सवथ वित्रण ह्या पेंडवळ्यात बसणारे नव्हते. 
 
पण तोडगे आतबट्झट्याचे – कलावनर्ममतीकवरता प्रकाशवित्रणमाध्यम सवथस्वी लायक आहे, हे वसद्ध 
करण्यािे ध्येय नेमके अिूक होते, प्रकाशवित्रणाला कलेच्या स्पृहणीय स्र्ानाप्रत केव्हा नेऊन ठेवू, अशी 
कलाकाराांना लागलेली तळमळ रास्त होती; पण त्याकवरता कलाकाराांनी अनुसरलेले तोडगे आतबट्यािे 
ठरून प्रकाशवित्रणकलेवर आक्रीत झाले. पवहल्या १००–१२५ वषांच्या काळात ‘वपक्टोवरअल’ ह्या शब्दाला 
कधी वनवश्चत अर्थ आला नव्हता. वित्रगुणाांनी प्रकाशवित्राांिी खुलावट होऊ लागली, वित्रातील सारे कसब 
प्रकाशवित्रणात आणण्यािी ववहवाट पडली, आवण त्यातील गुणाांनी प्रकाशवित्रण वमष्ट होऊ लागले. 
 
संशयकल्लोलम् । 
 
वित्रकला आवण प्रकाशवित्रण ह्याांतील पृर्क्त्व दाखववणारे ववशषे गुण वशल्लक रावहले नाहीत. एकोवणसाव्या 
शतकाच्या अखेरपयिंत ह्या सांदभात अमेवरकन कलाकारही र्ोडेसे मागासलेलेि रावहले होते. 
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स्टीगवलट्् सारखा महानुभाव कलाकार ‘अमेवरकन अमातर फोतोग्राफर’िा सांपादक असताना नापसांत 
केलेल्या कलाकृतींवर ‘ताांवत्रक दृष्या उजवी, पण वित्रगुणाांत डावी!’ अर्वा ‘तांत्र उत्तम, पण वित्रात्मतेिा 
अभाव!’ असा शरेा मारून ती तो साभार परत करीत असे. सुईमागे दोरा ह्या न्यायाने वकत्येक 
प्रकाशवित्रणसांस्र्ा अद्यावप ह्याि शब्दसांहतीिा उपयोग करीत आहेत. ह्या शब्दावर राप िढून त्यािी काांती 
अद्यावप नाहीशी झाली नाही. ह्या शब्दात एक प्रकारिी श्रीमांती ऐट आहे हे कबलू केले, की हा शब्द 
वापरण्यािी दुबुथद्धी का झाली, ह्यािा अर्थ लागतो. हे सारे सांशयकल्लोळ नाटकातील तसवबरीच्या 
घोटाळ्यासारखे िालले होते. हेि प्रकाशवित्रणकलेला घातक ठरले. 
 
प्रकाशरचत्रणकलेचा ध्वज उंचावला 
 
सुदैवाने ह्या १००-१५० वषांच्या काळात प्रकाशवित्रणकला कोठल्याही एका कलातत्त्वाच्या खोड्ात पडून 
रावहली नाही, वा एखादी परांपरा वनमाण करून वतला घोरपडीप्रमाणे विकटून रावहली नाही. सवथ िळवळींिी 
कणसे पोटरीला येण्यापूवीि करपून गेली. एखाद्या वववशष्ट तांत्रािा अवभलाष जडला, की तो कायमिा 
जडण्यािा सांभव असतो. पण प्रकाशवित्रण करणारे कलाकार कोणत्याही एका ध्येयाने पे्रवरत झालेले नव्हते. 
हे त्याांिे सुदैव ठरेल. कारण सहाश ेवषांिा काळ लोटला, तेव्हाि वित्रकलेला आजिा दजा वमळाला. पण 
हा दजा वमळववण्याकवरता प्रकाशवित्रणकलेला एकि मोठा एकशपेन्नास वषांिा टप्पा गाठावा लागला. हा 
प्रकाशवित्रणकलेिा मोठाि ववजय म्हणावा लागेल. प्रकाशवित्रण म्हणजे नववनर्ममतीिे उन्मेष, एकाांतात 
फुलणारी दरवळ; प्रकाशवित्रण म्हणजे नववनर्ममतीिे माध्यम, आत्माववष्कारािे एक अमोघ साधन; 
प्रकाशवित्रकार म्हणजे नववनर्ममती करणारा एक सजथक कलाकार, नववनर्ममतीिी बाग फुलववणारा एक ददी 
मालाकार–अशा घोषणा करीत प्रकाशवित्रकाराने ववजयािी पताका सतत उांि फडकत ठेववली पावहजे. दृष्ट 
लागण्याइतकी कीती वमळववली पावहजे. 
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२४. शेवट नव्हे, प्रािंभ! 
 
िरसक हो! हें सलगी वमयाां म्हवणतलें . नामवांत कादांबरीकार हरी नारायण आपटे ह्याांच्या खास शलैीत आवाज 
देऊन तुमिी जवळीक साधण्यािा हा माझा यत्न आहे. मानवजातीवर आवण कलेवर तुमिे वनस्सीम पे्रम आहे, 
आवण ह्या पे्रमाखातर तुम्ही येर्पावतेो मजबरोबर प्रवास केला, ह्याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यापूवी र्ोडे 
साांगावयािे रावहले आहे, ते साांगतो. म्हणजे आत्मवनवदेनाच्या र्ाटात केलेल्या प्रारांभािी साांगता होईल. 
त्यापूवी कलाके्षत्रात तण वकती माजले आहे, पहा– 
 
व्यावसारयक कलाकाि– ‘एखाद्या कलाव्यवसायािे प्रदीघथ प्रवशक्षण मी घेतले व त्याला वविारािे खास 
प्रागभ्य लाभले की, त्या व्यवसायातील सवथ गोष्टी मला कळून िुकतात. त्या व्यवसायातील अवघे ममथ माझ्या 
हाती येते. सामान्य वित्रकाराांना वाटते वततके कलेिे महत्त्व मला वाटत नसले, तरी एक गोष्ट माझ्या मनात 
ठाम झालेली असते की, प्रत्यक्ष कृती केल्यानेि कलातत्त्व ेवजवांत होतात. कलेिे अस्स्तत्व जाणवते, ते प्रत्यक्ष 
कृती केल्याने. म्हणूनि मी रसास्वाद घेणाऱ्याांच्या के्षत्रात र्ोडा अवधकपणा करून वशरतो.’ 
 
सामानय रचत्रकाि– ‘मी कलेववषयी अवधक वलवहतो. माध्यमाच्या ताांवत्रक ज्ञानापेक्षा कलातत्त्वज्ञानाच्या गोष्टी 
अवधक साांगतो. माध्यमाववषयीच्या तांत्रज्ञानािा अभाव हेि माझा आदर होण्यािे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळेि 
कलेिी महत्त्वपूणथ उांिी मी गाठू शकतो. एखाद्या ताांवत्रक कारावगरीत व्यावसावयक कलाकार गुरफटला, की 
तो कलेच्या तत्त्वज्ञानाकडे िकूुनदेखील वळत नाही.’ 
 
कलासमीिक– ‘कलेिी उांिी गाठण्यात कलाकारािे तांत्रज्ञान व त्या कलामाध्यमािे प्रवशक्षण हे अडसर 
ठरते. अशाांना कलेववषयी काही अटकळ बाांधणे जमत नाही. तकथ शास्त्राच्या बाहेर असलेल्या ह्या कलेच्या 
के्षत्राकडे पाहण्यािी त्याांिी दृष्टी आांधळी झालेली असते. कलेसारख्या आध्यास्त्मक ववषयावरील ििेत ते 
सहभागी होत नाहीत. तांत्रज्ञान ही कलेच्या के्षत्रात डोकावणाऱ्या कलाकाराला प्रवतबांध करणारी महान शक्ती 
असली पावहजे. कलातत्त्वज्ञानािी जाण येण्याकवरता कलामाध्यमाववषयीच्या तांत्रज्ञानािी वा याांवत्रक 
मावहतीिी खास जरूरी काय?’ 
 
अशा प्रकारिी ििा तुमच्या पुढे आली. ती एखाद्या शास्त्रीय ग्रांर्ाप्रमाणे यर्ाक्रम, टापवटपीने व व्यवस्रे्ने 
आलेली नसेल. ती एका वववशष्ट मनोवृतीमधून प्रकट झाली आहे. ती लेखकाच्या मजीप्रमाणे व पुष्कळसे 
ववषयाांतर होऊनही आल्यामुळे ती सजीव वाटेल व बुद्धीला श्रमही होणार नाहीत, असे मी मावनतो. माझी 
भाषा कुणाला गुणरवहत वाटली, तरी ती माझी आहे. लेखकािी भाषाशलैी व व्यस्क्तमत्व एकि असतात ना? 
योग्य शब्दािी वनवड म्हणजेि भाषाशलैी ना? मग साधे शब्ददेखील प्रवतष्ठा पावतात. आवण लेखकािी 
मनोवृत्ती म्हणजेि व्यस्क्तमत्त्व ना? लेखनात िैतन्य येते, त्याला कारणही व्यस्क्तमत्त्वि. 
 
तुम्ही प्रथम शेवटाकडे धाव र्घया, मग पुनहा 
उफिाटा प्रवास किा. 
 
ह्या कलेच्या के्षत्रात नव्याने पाऊल टाकणाऱ्या युवकाला ही प्रकाशवित्रणकला आत्मसात करावयािी असेल, 
तर प्रर्म शवेटाकडे जाऊन मग उलटा प्रवास सुरू करणे वहतािे ठरते, असा माझा अनुभव आहे. िालत्या 
गाडीत आपण पडून प्रवास कवरतो त्या वळेी नाही का आपण मागे-मागे जात, अगदी तसेि. कलाकृतीिी 
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अपेवक्षत प्रवतमा कलाकाराच्या मनात उभी रावहली, वतिी रूपरेषा ठरली, आवण स्वरूप वनवश्चत झाले, की 
तांत्रयोजना करणे सुलभ होते. ज्या वळेी तुमच्या मनात भावनाांिा खळखळाट होईल, त्या वळेी तुमच्या 
खाांद्यावर असलेला तांत्रज्ञानािा बोजा आपोआप हलका होईल, आवण ह्या उन्मादकाळात तुमच्या नकळत 
तुमिे तांत्र भावनेच्या आवेगाने वळणी लागेल; आता काय हुन्नर करावा, असा प्रश्न पडणार नाही. कलाकृती 
स्वतःच्या वनयमाप्रमाणे फुलतात. तुमच्या भावना आवण रिनातांत्र ह्याांिे सौहादथ वनमाण होऊन तुमच्या 
व्यस्क्तगत रिनासूत्रािा झांकार तुमच्या कानी येईल. आवण मग भावनेिे घुांगट घेतलेल्या कलाकृती तांत्राच्या 
तळवटी उघड्ा पडल्या, तरी हरकत नाही. तुमच्या प्रिीतीमधून कलाकृती फुलतात. तुमच्या अनुभवािे 
नव ेगोंदण मनावर गोंदले गेले की, ते कलाकृतीत अगदी सहजी गोंदले जाते. कलाकृती बीजरेखेप्रमाणे 
तरतरतात. 
 
आरवष्कािाचा वेध– प्रकाशवित्रानुकूल िेहरा-मोहरा असलेल्या आवण प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेला आकषथण 
वाटेल, व त्याि प्रवक्रयेतून प्रकाशवित्र हमखास लोभस आकार घेईल, अशा कलावस्तू शोधणे, आरून-
वफरून हा एकि वविार आजवर कलाकाराच्या मनात येई. प्रकाशवित्रणातून जी कलावस्तू मोहक वदसेल, 
वतिा पाठलाग करून, त्या कलावस्तूिी आपल्या कलाकृतीकवरता वनवड करण्यािा आपला अग्रहक्क न 
डावलता, प्रकाशवित्रणप्रवक्रया अांगे अांगे करीत असताना तीतील घडामोड लगामी ठेवनू, वा प्रसांगी प्रवक्रयेशी 
झटापट करून, वनमाण केलेल्या पवरस्स्र्तीतून कलाकार आपल्या मुक्त आववष्काराला अवसर देत आहे; 
आवण त्याच्या सजथनशील मनाने ह्या माध्यमािी दृष्टी रोखून नववनर्ममतीिा एक नवा अद भतु आखाडा र्ाटला 
आहे. 
 
सृष्टीच्या पाठीवर सूयाच्या नाजूक वकरणाांनी ववणलेला अधथच्छटाांिा भरजरी शलेा तीतील ववववध 
वणथच्छटाांमधील मोहक सुसांवाद आवण तीव्र भेददेखील सवथ कुसरीसह त्यात तसूभरािाही फरक न कवरता, 
साऱ्या रांग-ढांगाांसह, कलाकृतींमधून सादर करण्यािे कसब कलाकाराने हस्तगत करून घेणे ही बाब आज 
काही गुह्य इांवगत रावहलेली नाही. जगाच्या पवहल्या वित्रकाराने ही दृश्ये स्वतः पुसून टाकण्यापूवीि 
प्रकाशवित्रकार ती वटपून घेण्याच्या प्रयत्नात असतो. पण कलाकृतीत वनसगािा तांतोतांत वकत्ता वगरववण्यािा 
मनसुबा तो कदावप धरीत नाही. वनसगािा ‘मागोवा’ घेण्यािी मनीषा न बाळगता त्यािे कलासक्त मन 
वनसगाच्या आयन्यात स्वतःच्या अांतःकरणािे अनुचबब, आत्मच्छाया वा छायारूप आत्मा पाहत असतो. 
त्यािाि वधे कलाकार मनोभाव ेघेतो आवण वबलोरी डोळ्यातून तेि दशथन आपणाांस कलाकृतींमधून घडववतो. 
तुम्ही पनु्हा कधी अचजठा येरे् गेलात, तर तेर्ील वभवत्तवित्राांतील व्यक्तींच्या मनािा लळा लावनू घेण्यािा 
लागटपणा करा. तुम्हाांला हृद्य असा एक अनुभव येईल. जडजीवनािी सारी बांधने तोडून कलेच्या सौंदयथमय 
व उदात्त पवरसरात अर्वा कलेच्या त्या ववस्तीणथ सोनेरी वावरात मुक्त ववहार करणारी मने तुमच्याकडे पाहून 
उपहासाने हसत-वखजवीत आहेत, असे वाटेल. हा त्याांिा अट्टहास पाहून त्याांच्या मनािी व त्याबरोबरि 
कलाकाराांच्याही मनािी ओळख पटेल. तुमच्या लौवकक जीवनातील कोंझेपण तर येर्ील बांवदस्त 
जागेतदेखील औषधालाही वमळणार नाही; आवण लौवकक जीवनातील धावपळीिे तर नावि काढू नका! 
काळािे नृत्य वर्जलेले वदसेल! 
 
– म्हणजेच सौंदयाची तािीफ. व्यस्क्तगत आववष्कारािा वधे मनोभाव ेघेण्याति कलाकाराने मशगुल रावहले 
पावहजे. हा व्यस्क्तगत आववष्कारािा वधे म्हणजेि प्रत्यक्ष सौंदयथ, असे आज समीकरण बनले आहे. पूवी केवळ 
तांत्रकौशल्याति सौंदयथ शोवधले जाई. ज्या सौंदयािा शोध आपण बाह्य वव्ात घेण्यािा प्रयत्न करीत होतो, 
त्यािा उगम खरोखरि आपल्या अांतःकरणात होत असतो. व्यस्क्तगत आववष्काराच्या ओढीति सौंदयािी 
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खरी तारीफ आहे. सौंदयािा पराक्रम आवण गोरटी हस्स्तदांती सुषमा ही दोन्ही आववष्काराच्या ओढीति 
सामावलेली असतात. 
 
अवास्तव, अकक्ल्पत ह्याचं्या शोधातून नावीनयपूणभ अद भुत आरवष्काि– अवास्तव व अकस्ल्पत, अघवटत 
आवण अतक्यथ ह्याांच्या शोधात कलाकाराने सदैव सांनद्ध रावहले पावहजे. ते घडवनू आणण्याकवरता ह्या याांवत्रक 
माध्यमाला अवसर वदला पावहजे. माध्यमाच्या ओढाळपणाला कलाकाराने सार् वदली पावहजे. ह्याां याांवत्रक 
माध्यमाच्या पोटात नव्यानव्या आववष्काराकवरता अनांत मागथ खुले करण्यािे अजब सामथ्यथ आहे. त्यािा 
मोबदला म्हणून तरी अशा काहीशा दैवी घाटाच्या घटनाांिा कलासाधनेत एक अमोल साधन म्हणनू 
कलाकाराने अवश्य स्वीकार केला पावहजे. म्हणजे त्याच्या कलाकृती अद भतुाने शोभतील. 
 
‘धिा जिा रनुःसंगपणा’ केशवसुत– आपण ज्याला सभ्यता वा साधुत्व म्हणतो, त्याला दयाळू इांग्रज प्रभिेू 
राज्य सुरू झाल्यापासून ववकृत अर्थ लाभला आहे. ह्यातून भारतीय कलाकाराने स्वतःस बांधमुक्त करून 
घेतले, म्हणजे त्याच्या मनाांत देशपे्रम बळावले व स्वातांत्र्यािी कल्पनाही खोल रुजेल आवण त्याच्या मनात 
केशवसुत म्हणतात ‘तो वनःसांगपणा’ धरणे शक्य होईल. आवण आज प्रकाशवित्रण-माध्यमािे हेि एकमेव 
आवाहन आहे. अमूतथ, अतक्यथ आवण अमयाद अशा आत्मतत्त्वािी प्रतीती करून देणे हाि सवथ कलाांिा 
खरोखर परांभाव आहे ना? 
 
वास्तव घटनातूंन नाट्य रनमाण होते, – 
 
असांभाव्य घटनेतूनि अपूवथ अशा कलाकृतींिा सांभव असतो. कलामाध्यमािा अनांत तऱ्हाांनी उलटसुलट 
वापरण्यािा अखांड ध्यास कलाकाराच्या मनाला लागला पावहजे. कारण अवास्तव तांत्रयोजनेतून वास्तव पण 
नायपूणथ सत्यािा आववष्कार होतो. म्हणूनि नवोवदत कलाकाराांनी अशा प्रयत्नाांिे स्वागत केले पावहजे. 
वास्तव सृष्टीतून नागमोडी वळणे घेत जाणाऱ्या बाळपणािा मुग्ध आनांद आपण कलाकृतीमधून लुटला 
पावहजे. ताांवत्रक झटापट, याांवत्रक योजनेतील बदल व वबघाड, अनवधानामुळे घडलेली प्रकाशीय योजना, 
भलत्याि रसायनसूत्रािा वापर अर्वा अशाि ताांवत्रक अज्ञानामुळे घडलेला प्रमाद ह्याांतूनि नावीन्यपूणथ 
रिना वनमाण होते; नववनर्ममतीच्या आनांदािा कलाकाराला आकस्स्मक लाभ होतो. पण अशा घटना 
आकस्स्मक असतात, त्याांमागे पूवथयोजना सुतराम नसते. आवण अगदी मनातली गोष्ट साांगतो की, जे घडते, 
त्यािी पुसटदेखील कल्पना कलाकाराला नसते. वातावित्राांतून, क्षणवित्राांतून अर्वा अप्रवतरूप रिनाांतून 
अशा असांभाव्य घटनाांिा हात असतो. कलाकृतींना त्याांच्या प्रयोगावस्रे्ति वगेळे वळण लागते. आवण एकदा 
का ही धुांदी िढली, की मग ती कलाकाराला अांगाबाहेर टाकता येत नाही. अगदी रानटी वविारातून चकवा 
त्याच्या सवथस्वी कह्याबाहेरील पवरस्स्र्तीतूनदेखील कलाकारावर अकस्ल्पत भेटीिा नावीन्यपूणथ असा 
अनुग्रह होतो. 
 
 
 
 
आरण त्यामागे कलाकािाचे मन सतत खडे असते. 
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पण ह्या अभतूपूवथ घटनेच्या मागे कलाकाराच्या मनािी एक वववशष्ट भवूमका अपेवक्षत असते, आवण वतला 
तपश्चयाही खडतर लागते. म्हणजे मनािी एक प्रवृत्ती बनते. कलावस्तू नजरेआड झाली, तरी मनाआड होत 
नाही. कलाकारािी आपल्या आयुधावर अढळ वनष्ठा असली, त्याववषयी वजव्हाळ्यािे ममत्व व वनरवतशय पे्रम 
ह्याांिा सतत खडा पहारा कलाकाराच्या भोवती असला, माध्यमाच्या कतथबगारीिी जाण त्यािा वापर 
कवरताना कलाकाराने बाळगली, तरि अशा कलाकृती सांभवतात. 
 
होय, कलाकृतीच्या मागे कलावांतािे मन उभे असाव ेलागते, आवण मनािी मशागत व्हावी लागते. म्हणनू 
िटकन ध्यानी न येणाऱ्या मनाच्या एका पलूैकडे लक्ष्य वधेतो. आमिे बापू वशवोपासक होते. आमिे कुलदैवत 
अर्ात श्रीशांकर. वशवपांिायतनािी पूजा ते दररोज न िुकता करीत. वशत्रकवि तर तोंडपाठ होतेि. वशवाय, 
कावलदासाच्या शाकुां तल नाटकातील नान्दी व रघुवांशातील नमनािा श्लोक प्रत्यही नेमस्तपणे आमच्या 
कानाांवर पडे. महाववद्यालयात शाकुां तलातील नान्दी केवळ बाराखडीप्रमाणे ऐवकली. आज तीतील कल्पनाांिा 
क्रम आवण ववकास ऐकून मन भारावले, हेलावले. महादेवाच्या ववभतूीमधील उदात्तता, वैवित्र्य व गूढता ह्याांिी 
पवरपूणथता मनाला पटली. उमामहे्राांच्या सांमीलनातूनि सवथ योग, ववद्या आवण कला ह्याांिा उन्मेष झाला 
आहे ना? ह्या अवभन्न जीवनाच्या चितनाति बापूांना सौंदयथ सापडले असेल का? वव्ातील माांगल्यािा, 
भव्यतेिा आवण रुद्रतेिा साक्षात्कारही त्याांना आपल्या जीवनात झाला असला पावहजे. आवण प्रसन्नतेिी शाांती 
त्याांनी खास अनुभववली असलीि पावहजे. कारण तळहातावरील राजवखी खड्ाप्रमाणे त्याांच्या िेहऱ्यावर 
ती कायम स्पष्ट वदसे. माझ्या मनात आज असे येते की, मला वशवोपासनेिी दीक्षा वमळाली असती, तर माझा 
कलेकडे पाहण्यािा दृवष्टकोण अवधक आध्यास्त्मक आवण कदावित अवधक साक्षात्कारी झाला असता हे 
खवित. 
 
मानवतेची सुकुमाि वेल 
 
जगाला भषूणभतू ठरलेल्या सुढाळ कलाकृतींिे ववधायक स्वरूप जाणून घेण्यािा सतत प्रयत्न ठेवा. 
ह्याकवरता तुमिी मने रातोत्पलाहूवन कोमल आवण पावणयाहूनही पातळ झाली पावहजेत. सुढाळी मनन, 
चितन आवण कलाकाराांच्या आत्मिवरत्राांिे पठन ह्याांिा ध्यास मनाला सतत लावनू घ्या. प्रत्यक्ष कायातील 
ताांवत्रक आवण कलात्मक अनुभवातून वनवश्चत झालेल्या वसद्धाांताांिी पुण्याई तुमच्या कलाकृतींच्या पाठीशी उभी 
ठेवा. ववशाल सहानुभतूीिा अखांड झरा जीववताभोवती खेळता राहू द्या. मानवतेिी वले सुकून जाणार नाही, 
ह्याववषयी सतत जागतृी ठेवा, म्हणजे तुमच्या कलाकृतीत लावण्य आवण अवभजातता येईल. मानवापेक्षा 
तुमच्या माणसुकीिी तोलदारी वनवश्चत मोठी आहे ना? 
 
रवदग्ध रवनयास 
 
अवभजात कलाकृतीिा ववन्यास आांवगक असतो. सवथ कलावस्तूांिी एकत्र बाांधणी सुसांबद्ध असावी लागते. 
ववववध लयबद्ध प्रवक्रयाांमधून बाांधली गेल्यामुळे ती सिेतन झालेली असते. लाक्षवणकदृष्या जीवनातील 
अनुभतूीशी ती समरूप असते व जीवनातील भावनाववषयक प्रतीती तीतून प्रवतचबवबत होते. मानवी मनािी 
आवण अांतःसृष्टीववषयीिी कल्पनारम्य जाणीव एका रूपकात्मक प्रवतभेच्या वववशष्ट रिनेतून व्यक्त होते. ही 
प्रवतमा अर्थवाहक असते, आशयपूणथ असते, आवण तीत व्यांजकताही असते. अशा प्रवतमेत अवभव्यस्क्तक्षमतेिा 
अभाव असेल, तर कलाकृती वजवांत वाटणार नाही. अमूक करावयािे असा बौवद्धक कौल घेऊन रिनेस 
सुरुवात केली, तर पदरी हमखास अपयश येईल व कलाकृती खुरटलेली आवण वनजीव झाल्यासारखी 
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वदसेल. छायाप्रकाशाच्या सुांदर वमलाफातून वनमाण झालेल्या प्रकाशप्रवतमेत जर अर्ािा अभाव असेल, तर 
तो बध वनजीव व कृवत्रम भासतो; कलाकृतीला भारभतू ठरतो. वतच्या अक्षरत्वाला तडा जातो. 
 
‘काय आकडे मोरडत बससी रहशेबात नवरनर्तमरत कैसी?’ 
 
‘वित्ररिना व गवणत ह्याांिा ३६-िा आकडा असून वित्ररिना करारमदाराने उभी राहत नाही. रिनासौंदयात 
भावनाबळ बहुत व गवणतबळ कमी हा वनयम रुजू असतो,’ असे नेहमी बोलले जाते. मग 
वित्ररिनािातुयातील कायदे-कानू कोणते? आवण असले, तरी असे कायदे-कानू अांगावर िढवनू 
रिनाकौशल्यािी ‘बाळलेणी पालवणे’ शक्य होते का, हे रिनाकौशल्य गवणताने सज्ज झाले, तरी ते वनवश्चत 
पणे कोणत्या गवणताने बाांधले गेले, हे कलाकाराला आखेलेखे साांगता येत नाही. तांत्रशास्त्रािे गवणत सोडवनू 
दाखववता येईल, अष्टरावशक प्रमाण कष्टाने का होईना तांतोतांत जुळवनू दाखववता येईल, पण 
कलाकृतीमधील रिनासौंदयथ कसे प्राप्त झाले, हे साांगणे कलाकाराच्या आवाांक्याबाहेरिे आहे. 
रिनाकौशल्यातील तरीका तालवबताल असतो. २ आवण २ ह्या आकड्ाांिी बेरीज गवणतशास्त्रात ४ झाली, 
तरी कलाके्षत्रात ती दो और दो पाँि भी हो जायेंगे, अर्वा ती नेमकी वकती होईल, हे कोणीही साांगू शकणार 
नाही. भवूमतीतील प्रमेयाप्रमाणे हा तकथ शास्त्रािा ववषय नाही.– तो केवळ हृदयवृत्तीिा व कल्पनाशक्तीिा 
आहे. रिनाववषयक तत्त्वज्ञान हे परमे्रववषयक तत्त्वज्ञानाप्रमाणे मनाने जाणनू घेण्यािे तत्त्वज्ञान आहे, 
म्हणूनि त्यात ववववधता आली आहे, लाघव आवण लोभसपणाही आला आहे. जणू काय ते आकाशातून पडते 
आवण कलाकृतीत सावरते! मग कलेला व्याकरण कोठून असणार? 
 
‘मी, मी आहे बिं मी’– कलाकृतीमधील रिना अर्थ साांगत नाही. ती म्हणते, ‘मी आहे बरां मी, माझे सौंदयथ 
पहा. मी अर्थ साांगण्याकवरता नाही.’ ववश्राम बेडेकराांिी ‘रणाांगण’ ही कादांबरी हेि साांगते. लक्ष्मीबाईांिी 
‘स्मृवतविते्र’देखील हेि साांगत आहेत. कारण येरे् कलाकारािे अनुभव आवण त्याांिे रूप एकजीव होतात. ह्या 
दोन्ही कलाकृती जीवनाच्या खास वैवशष्यािा रवसकाला प्रत्यय देतात; सिेतनत्वािा अनुग्रह होतो. 
रवसकाला केवलता प्राप्त होते. 
 
‘समथा घिीचे श्वान.... परि कलारवहीन’ 
 
जी गोष्ट अनुभतूीवर अवलां बनू आहे, ती मोजमापाांच्या पकडीत आणण्याकवरता प्रयत्न तरी का करावा? वतिी 
माांडणी करावयािी असते बदु्धीने, पण ती जाणावयािी असते भावनेने. म्हणून हा भावनेिा ववषय आहे; केवळ 
तत्त्वज्ञानािा नाही. वित्ररिना कल्पनेमधून बहरते, पण अखेर ती भावनेत ववसावते. म्हणूनि वतला ववशाल 
अवधष्ठान प्राप्त झाले आहे. वित्ररिनेतील सौंदयथ दृष्टीसमोर साकार होत असल्यािी जाणीव असणे ही एक 
जन्मजात प्रवृत्ती आहे, कलाकाराला वमळालेली एक नैसर्मगक देणगी आहे; वित्ररिनेतील सौंदयािी जाणीव 
कलाकाराला अांतज्ञानाने व्हावी लागते. वित्रकार स्व्हसलर आपल्या वमत्रासमवेत वनश्रीिी शोभा पाहत चहडत 
होता. सृष्टीसौंदयािे मनोहर देखाव ेव आकाशात बनत िाललेल्या मेघाांच्या सुांदर रिना तल्लीन मनाने पाहत 
असता स्व्हसलरिी वृत्ती तदाकार होऊन, त्याच्या अांतमथनात प्रवतचबवबत झालेल्या सवृष्टवैभवाशी तो 
कलाकाराच्या रसात्मक भाषेत सांवाद करीत उभा रावहला. इतक्यात त्यािी समाधी भांग पावली. खाली 
जवमनीवर पडलेले एक फळ त्याने उिलले व ते त्याने फेकून समोर बसलेल्या ्ानाला जागेवरून पार 
हुसकून लाववले. वनसगाशी सांवादी बनलेल्या कलाकाराच्या मनािे ममत्व ह्या मुक्या प्राण्यापयिंत न 
पोहोिल्याबद्दल स्व्हसलरच्या वमत्राने आश्चयथ व्यक्त केल्यावरून स्व्हसलरने उत्तर केले, “ह्या कुत्र्याच्या 
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वठकाणी कलादृष्टीिा सांपूणथ अभाव असल्यामुळे तो वित्ररिनेच्या दृष्टीने िुकीच्या जागी बसला होता.” 
स्व्हसलरने एका दगडाने दोन पक्षी मारले. वित्ररिनेिे काही खास दांडक आहेत, आवण वित्ररिना भवूमतीच्या 
आकाराति केवळ बाांधली जाते, हे दोन्ही भ्रम त्याने कायमिे नष्ट करून टावकले आहेत. 
 

 
‘अत्स्थर समतोल’– अत्स्थरतेमधून तुवलत रचना साधणारा हा डोंबारीलहानथोराांचे सारखेच लक्ष्य वधूेन 
घेणारा कलावांत, तारेवरून चालू लागला, की अवकाशात – ववववध मनोहारी रचना वनमाण कवरतो. 
त्याच्या हालचालींत अत्स्थरता तर अवश्य असतेच, पण त्याच वळेी कलात्मक समतोलही जाणवतो. 
‘त्स्थर-अत्स्थरता’ हा एक चमत्कावरक ववरोधाभास दृश्य स्वरूपात मनाला आल्हाद देतो. वचत्ररचनेतील 
खास आवश्यक गुणाांचा धडा वगरववला जातो. 

 
रवस्मय देणािी अकक्ल्पत आकक्स्मकता – 
 
प्रकाशवित्रणातील उत्तम रिना कोणत्याही ठराववक वनयमाांला धरून नसते, आवण कलासमीक्षकाने केलेली 
त्याववषयीिी कारणमीमाांसा बरोबर असते, हाही तकथ  बरोबर नाही. ह्या घडामोडीच्या मागील कारण हे चकवा 
ते असते, असे उगीिि आपणाांस वाटते. कलाकाराने मनाशी काही आडाखे बाांधलेले असतात, इतकेि. जी 
रिना वित्रात वदसते, ती पूवथवनयोवजत असते. आपल्या मनातील अपेके्षिी तीक्ष्ण धारदार वछन्नी िालवनू 
समोरील कच्च्या मालास तो सुबक आकार देतो. डोंबारी तारेवर नाि करीत असतो; मोठ्या अक्कलहुषारीने 
आपला तोल साांभाळतो आवण तोल साांभाळीत असताना नकळत अववितपणे मनोहर रिना वनमाण करीत 
असतो. दृष्टीसमोर घडणाऱ्या जीवनातील हालिालींच्या वनरीक्षणातून आपल्या मनात साकार झालेल्या 
रिनेशी जुळणारा आकार कलाकार शोधीत असतो. हा मुहूतथ साधण्याकवरता कलाकारािी लगबग िालू 
असते. ह्या प्रयत्नाति वबलोरी डोळ्यािी अनेक वळेा उघडझाप करण्यािी लाग करून, अशा अनेक 
प्रयत्नाांमधूनि आपल्या मनात उभ्या असलेल्या आकृवतबांधाांच्या अवधकात अवधक जवळ असलेल्या 
आकृवतबांधािी तो कौशल्याने वनवड कवरतो. म्हणूनि त्यात आकस्स्मकता असते, आवण ह्या अकस्ल्पत 
आकस्स्मकतेति कलाकृतीमधील गोवजरे सौंदयथ असते. एखादे सौंदयथ अविट वदसले, तर ती प्रारब्धािी वा 
पवरस्स्र्तीिी अपवरहायथताि म्हणावी का? नववनर्ममती हीदेखील एक सहजभावनाि आहे. आवण भावनाांच्या 
स्स्र्र वृत्तीनेि मानवी स्वभाव बनतो. अहो! भावना म्हणजे तरी काय? जीवनाशी असलेल्या आपल्या 
सहानुभतूीिी, ममत्वािी वनरवनराळी रूपे म्हणजेि भावना, की वजच्या उधाणाला आववष्कारात जोर िढतो. 
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आरण अशा आकक्स्मक सौंदयातील सहजता – 
 
– जाणनू घ्यावयािी असेल, तर तुम्हाांला अॅलेक्स कीली ह्या प्रकाशवित्रकाराच्या कलाकृतींमधून ते सौंदयथ 
अनुभवाव ेलागेल. त्याच्या कलाकृतींिे रसग्रहण कवरताना प्रवर्तयश कलारवसक डडली जॉन्स्टन वलवहतो, 
“गम्मत अशी की, मनुष्याकृतीति काय, पण शळे्या-मेंढ्यादेखील त्याच्या कलाकृतींमधून सुयोग्य जागेवर 
येऊन र्बकतात. पण रांगभमूीवर माांडलेल्या टेबल-खुिीप्रमाणे वदसत नाहीत. वित्ररिनेतील भावसौंदयात 
साजेशी भर पडेल अशीि आपली मनोवृत्ती ठेववतात; कलाकाराच्या मनोवृत्तीिा उपमदथ न करता 
कलाकृतीमधून वावरतात, ही गोष्ट आश्चयथकारक नाही का?” तो पुढे म्हणतो की, “आपल्या मनाप्रमाणे 
वित्ररिना जमली की लग्नघवटका साधून वित्र वटपणे ही तांत्रकौशल्यातील ितुराई खास ह्याि कलाकाराांिी 
आहे.” कलाकार ज्या वळेी कोठल्याही ‘रिनातांत्रा’िी कदर िालू देत नाही, आवण तो स्वतःि ज्या वळेी 
तांत्रािा कता, शास्ता आवण वनयांता बनतो, त्याि वळेी नववनर्ममतीिी शक्यता वनमाण होते. हा वसद्धाांत मनात 
वजरूनमुरून रावहला पावहजे. ताांवत्रक वनयमाांिी गुलामवगरी पत्करण्यापेक्षा सौंदयथसाधनेसाठी तांत्राशी र्ोडा 
धसाळपणा केला, तरी िालेल. आपल्या कलातत्त्वाांशी झगडताना अर्वा प्रवक्रयेिा वापर कवरताना 
कलाकाराला होळकरीि माांडावी लागते, नाही तर कलाकृतीतील आकस्स्मकपणािे सौंदयथ हकनाक नाहीसे 
होते. प्रवतभेिा उन्माद हातोहात लयाला जातो. 
 

 
दोन अट्टहास – वबलोरी डोळ्यानजीक झाडाच्या फाांद्या सोडून वचत्रात अांतराचा मास वनमाण करण्याच्या 
प्रयत्नात आकत्स्मकपणा नष्ट करण्याचा एक,–आवण मूळ अत्स्थर ववषयाच्या बाांधणीतून मोहक अत्स्थरता 
नष्ट करण्याचा दुसरा. 

 
 
रचत्रिचनेचे कौसाल– 
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– ज्यावर आधारले जाते, असे काही वत्रकालाबावधत आडाखे आहेत, प्रस्र्ावपत सांकेत आहेत, काही बीजभतू 
गोष्टी आहेत, सौंदयथवनर्ममतीिे काही ढोबळ वसद्धाांतही आहेत. वित्ररिनेच्या दृष्टीने अवभजात कलाकृतीिी 
बरीवाईट छाननी कवरताना वित्ररिनेच्या पायाभरणीत काही ठराववक वनयम तुम्हाांला वनवश्चत आढळतील. 
मात्र बुवद्धबळाच्या डावात हती, घोडे व उांट ही मोहरी काही वनयमाांनी िालतात, तशी वित्ररिना वनयमाांनी 
िालत नाही. वनयम आहेतही आवण नाहीतही. प्रर्म वशस्त म्हणनू, आवण नांतर अांगवळणी पडले म्हणून. 
पूवथजाांनी बसववलेली वित्ररिनेिी घडी न िकुता, ववसकटू न देण्यािी कोशीस कलाकार करू लागतो. ह्या 
‘श्रुवतस्मृवतपुराणोक्त’ पद्धतीने वित्ररिना चकवा कलावस्तूांिी बाांधणी म्हणा, रिना म्हणा, अगदी आखीव, 
घोटीव करून कला साध्य होत नाही. आखीवपणा, सािेबांदपणा ह्याांिे कलाकृतीला वावडे असते. 
शांकुसाखळी घेऊन वत्रकोण, वतुथळ व कणथरेषा अशासारख्या भवूमतीच्या आकाराांवर चकवा L, S, Z अशा इांग्रजी 
अक्षराांच्या आकाराांवर आधावरत कलावस्तूांिी रिना चकवा दोन-तृतीयाांशाच्या अर्वा सुवणथमध्याच्या 
वनयमानुसार वित्रातील प्रधान ववषयािी बठैक बसववणे – असा कृवत्रमपणा हे आता कलाकृतीिे वैभव मावनले 
जात नाही. मनोहारी वित्ररिना उभी करण्याकवरता जे आडाखे आजपयिंत आपण वसद्ध केले आहेत, ते 
आपणाांस सृष्टीच्या अवधराज्यात जसेच्या-तसेि सापडतात. पण वित्ररिनेिी बैठक कलाकाराच्या मनात 
बसलेली असते. आवण ती कलाकाराच्या पूवानुभतूीवर अवधवष्ठत असल्यामुळे वनसगातील रिना र्ापटून-
र्ोपटून कलाकार आपल्या मनाप्रमाणे वळववतो. त्या रिनेत कलाकार अशी काही व्यस्क्तगत मेख बसववतो 
की, रिना नव्या स्वरूपात वदसते, रिनेला ववदग्ध सौंदयथ प्राप्त होते. म्हणनूि म्हणतात की, कलाकार हा 
शहाण्या खलाशासारखा आहे. तो कधी हटातटाने वाऱ्याच्या वावधुळीशी भाांडत नाही. उलट, वारा 
कोणत्याही वदशलेा वाहत असला, तरी खलाशी आपल्या वशडािी रिना बदलतो. तद्वत, जातीिा कलाकार 
आपल्या ववषयानुरूप आवण कलाववषयाने वनमाण केलेल्या भावनेला अनुसरून आपले वित्ररिनातांत्र 
बदलतो. कलाकारािी भाववृत्ती आवण त्या भाववृत्तीबरोबर जखडले गेलेले कलाकारािे अनुभव ह्याांतूनि 
कलाकृतीिा आकृवतबांध असाि तयार होतो. आपल्या कलावस्तूिी अवभव्यक्ती त्या कलेच्या प्रवृत्तीनुसार 
होत असते. आपली भावना आववष्कृत होताना ती स्वतःिा असा स्वयांभ ूआकृवतबांध शोधीत असते. वववशष्ट 
भावना वववशष्ट घाटाति कलाकृतीत अवतरते. म्हणनूि आशय आवण अवभव्यक्ती ही एकसांधपणे राजस रूप 
घेऊन कलाकृतीत एकरूप होतात. आवण अवघे कौसाल कलावस्तूांच्या रिनेति असते. मूळ कलावस्तूत 
सौंदयथ असतेि असे नाही. कलाकृतीिे स्वरूप वतला अपवरहायथपणे प्राप्त झाले पावहजे. सहजवृत्तीने रिना 
झाली, की तीत एक प्रकारिे तेजही येते. कला आवण तांत्र ह्याांतील मलूतत्त्व जर रवसक मनाला जाणवले, 
तरि त्याला आनांद वमळतो, आवण कलाकृतीला भाग्य लाभते. म्हणनूि म्हणतात की, गवणतािे आडाखे 
बाांधून वित्ररिनेिे गवणत कदावप सुटणार नाही. कदावित असेही म्हणता येईल की, ज्यात व्यवहारातले 
गवणत साफ िुकले आहे, तीि उत्कृष्ट कलाकृती! 
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वनसगात सुवलवखत असलेल्या ऋवषतुल्य वनयमाांना आांतवरक भावनेनुसार जण ू काय जाणीवपूवृक 
डावलण्याचा परवाना घेऊनच सुज्ञ कलाकार त्याची नववनर्तमवतिमता आवण अवभजाततादेखील–
आपल्या कलाकृतीत वसद्ध कवरतो. 

 
आववष्काराच्या पवहल्या-ववहल्या धडपडीत प्रवतभादेखील अनुकरणािा आश्रय कवरते. अशा वळेी वित्रववषय 
आवण त्याशी सांलग्न असलेले भावानुभव आववष्कारातून वभन्न स्वरूपात वदसतात कलाकार ज्या वळेी आपली 
भावनात्मक अनुभतूी आपल्या एखाद्या आवडत्या वित्राच्या घाटात ओतण्यािा प्रयत्न कवरतो, त्या वळेी 
आववष्कारातील सहजता नष्ट होते असेि केवळ नाही, तर कलाकृतीत कृवत्रमता येते. कलाकार 
आववष्कारतांत्रािी जाणूनबुजून गुांफण करीत आहे, ह्यािी मनोमय जाणीव होते. शरीर आवण आत्मा ह्याांच्यात 
एकात्मता राहत नाही. मन आवण बदु्धी एकत्र आली नाही, की ताांवत्रक कौशल्य हा कारावगरीिा भाग वाटतो. 
त्यातील लयबद्धता आपण बाह्य सौंदयात शोधू लागतो, आवण मग बाह्य सौंदयािे आकषथण आपणाांला अवधक 
वाटते. 
 
वित्ररिनेच्या पारांपवरक वनयमानुसार कृती करण्यािा जाि जसा सांपला आहे, तसे वबलोरी डोळ्याने 
यर्ादशथनशास्त्राच्या वसद्धाांताांिे पाय मोडून ठेववले आहेत. सवथ ताांवत्रक अडिणींतून कलाकार आता मुक्त 
झाला असून काव्यसृष्टीतील वनरांकुश स्वातांत्र्यािा तो उपभोग घेत आहे. कलाकृतीकवरता केवळ उदात्त ववषय 
वनवडण्यािा जािही आता सांपुष्टात आला आहे. ववषय कोणताही असो, वकतीही क्षदु्र असो, त्याला 
व्यस्क्तत्वािा पवरस लागला, की त्यािे सोने होणारि. जीवनामधील जे क्षुद्र आहे, क्षणभांगुर आहे, त्यािे 
प्रवतभेच्या अस्ग्नकुां डात भस्म होते, आवण कलाकृतीिी हवलेी प्रवतभेच्या अस्ग्नकुां डात तावनू-सुलाखून 
वनघालेल्या वस्तुजातामधील सत्यावर अगदी प्रवतवष्ठतपणे उभी राहते. 
 
मनसुब्याच्या तलवािीने लढा, 
अनुभवघटकाचं्या नविचनेतील सचेतनपणाचा गाभा – 
 
– म्हणजेि कलाकृती. तांत्ररिनाकौशल्यात ितुराईने मानमान्यता वमळवावयािी असली, तर आपल्या 
स्वतःच्या कलाकृती विवकत्सक नजरेने पाहण्यािा सराव ठेवा. डोळ्याांिी धारणाशक्ती वाढवनू अांतःप्रज्ञ 
मनाने रांगाववषयीिा भाव जावणला पावहजे. पुरुषसूक्तातील पुरुषासावरखे सहस्राक्ष झाले पावहजे. कलात्मक 
आववष्काराकवरता तुमिी कल्पनाशक्ती ववविेनशक्तीपेक्षा प्रबळ असावी लागते, आवण तांत्रकौशल्याकवरता 
शास्त्रीय ज्ञानािा ववस्तार व सखोलता अपेवक्षत असते. मात्र जीवनवव्ातील अनुभवाांच्या भावनात्मक 
आववष्काराकवरता ह्या ज्ञानाशी त्यािा वापर कवरताना कलाकाराला ववववध तांत्रकटकाांशी मनसुब्याच्या 
तलवारीनेि लढा द्यावा लागतो. तांत्राच्या अांगाच्या कुडत्यािा धागा न उसवताि कलाकृतीं नव ेसौंदयथ घेऊन 
अवतरली पावहजे.– आवण जीवनवव्ातील अनुभव म्हणजे तरी काय?– केशवसुत वलवहतात,– ‘अमुिा 
पेला दुःखािा, डोळे वमटुनी प्यायािा, वतच्या बुडाशी गाळ वदसे, त्या अनुभव हे नाव असे!’ हे कवीिे ववधान 
एका वववशष्ट मनोवृत्तीिे द्योतक असले व जीवनात नेहमीि शुक्लपक्ष नसला, तरी र्ोडाफार सुखािा अांश 
असतोि ना? मानवी जीवनात सतत बदल होत असतो आवण असा बदल घडणे हा तर जीवनाि धमथ आहे. 
स्र्ावयभाव आहे. म्हणूनि असे म्हणतात की, जीवनािे स्वरूप अतक्यथ असते आवण अनाकलनीयही असते. 
अशा जीवनवव्ातील अनुभवाांिे ववश्लेषण, सांकलन, आवण सांघटन ह्या तर सजथकतेच्या प्रधान अवस्र्ा 
मावनल्या जातात. कलावस्तूमधील वनरवनराळे ववशषे काही कौशल्याने रविले जातात. त्या माांडणीलाि 
आपण आकार असे म्हणू या. आवण ह्या आकाराला ितैन्य प्राप्त झाले, म्हणजे त्या आकाराला ‘ते’ सौंदयथ 
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प्राप्त होते. आवण त्यािा आदर झाला नाही की, कलाकृतीमधून उतु्तांगतेिे दुर्मभक्षि आढळते. ही अवकळा 
कलाकृती वनस्तेज करून टावकते. सूयथ अस्तास गेला, की कमळािी शोभा जावी, तशी वनस्तेज. कळाहीन. 
 
कला व तंत्र ह्याचंी फािकत – 
 
– प्रकाशवित्रणकलेिा अभ्यास कवरताना अवश्य केली पावहजे. कोणतीही भाषा वशकताना प्रर्म व्याकरण 
पूणथ वशकाव े लागते; पण हा न्याय प्रकाशवित्रणाच्या सांदभात र्ोडा वळे दृष्टीआड करून तांत्रज्ञानाच्या 
व्याकरणािा आरव होण्यापूवीि आपण कलावनर्ममतीस प्रारांभ केला पावहजे. तांत्रशास्त्राला आपल्या मजीनुरूप 
राबववणे आवण रसायनशास्त्रािा ओघ मजीप्रमाणे वळववणे हीि तांत्रशास्त्रातील कारावगरी. शास्त्राच्या 
मजीप्रमाणे वागण्याकवरता आपण नाही, तर तांत्राने आपली मजी साांभाळली पावहजे. तांत्र वशका, आत्मसात 
करा. भावनेच्या आवगेासरशी ते तुमच्या कलाकृतींत अगदी नकळत, अलगद उतरेल. आवण तुमिी व तांत्रािी 
बाांवधलकी साफ सुटली असल्यािे तुमिी कलाकृती पाहून तुमच्या ध्यानी येऊन िकेुल. 
 
डी. ओ. वहल ्आवण रॉबटथ ॲडॅम्सन ह्याांनी कला आवण शास्त्र ह्याांिी फाळणी केली होती. वहल् हा आपल्या 
कलेत तज्ज्ञ होता, तर ॲडॅम्सन हा पट्टीिा वसद्धहस्त तांत्रज्ञ होता. वहल् कडे कलेिा वाटा होता. आवण 
अॅडॅम्सन कडे होता तांत्रािा वाटा. ॲडॅम्सन च्या मृत्यनूांतर वहल् ने र्ोडेफार प्रकाशवित्रण केले. नाही असे 
नाही. पण कलाकृतींत तांत्रािे वांगण वहल् ला घालता आले नाही. कारण प्रकाशवित्रणकलेिे तांत्र त्याच्या 
अांगी मुरले नव्हते. त्यामुळे वहल् च्या कलावृत्तीत ते वमसळले नाही. एकजीव झाले नाही. कारण मुळाति ते 
त्याच्या जवळ नव्हते ना, म्हणून. नाइलाजाने ह्या वदलपाक अांतःकरणाच्या कलाकाराने पुन्हा मोठ्या 
तोलदारीत रांगकुां िला हाती घेतला. आवण प्रकाशवित्रणािा ध्वज गडागडावर खोिण्यात वमळालेल्या अपूवथ 
यशःप्राप्तीिा सांतोष मावनला, वदलपाक मनािी वदलदार तोलदारी प्रकट केली! 
 
उपयोरजत कला व तंत्राची सलाबत 
 
प्रकाशवित्रण हा एक ववशाल वटवृक्ष आहे. त्याच्या बुांध्याला आज अनेक शाखा फुटून त्या अष्टवदशाांना 
पोहोिल्या आहेत. व्यावहावरक, औद्योवगक, शकै्षवणक, वैद्यकीय, वैज्ञावनक व उपयोवजत अशा अनेक 
स्तबकाांतून प्रकाशवित्रणकला वाटिाल करीत आहे, आवण जो-जो पुढे जाव,े तसतसे वक्षवतज जसे दूर-दूर 
जाते, तसे प्रकाशवित्रणािे के्षत्र दूरवर पसरत जात आहे. कलात्मक प्रकाशवित्रण ही एक लहानशी शाखा 
आहे. ज्या वळेी उपयोवजत कला म्हणनू प्रकाशवित्रणप्रवक्रया राबववली जाते, त्या वळेी ती केवळ कला आहे 
का, असा प्रश्न मनात येतो. गुन्हेगारीच्या शोधात तर प्रकाशवित्रणािे प्राबल्य वरिढ आहे. तेरे् तांत्र 
बळकटीला याव े लागते. िटुपुटते तांत्रज्ञान पुरत नाही. तांत्रज्ञानावर करडी नजर ठेवावी लागते. तांत्रािे 
सोनेरी तणाव ेआवळूनि कलाकृती बाांधावी लागते. काल आवण तांत्र ह्याांतील फरक आवण माझ्या वविाराांतील 
बारकावा स्पष्ट करण्याकवरता र्ोड्ा ववस्ताराने साांगतो की, इवजस्प्शयन वपरॅवमड्स् आवण कला ह्याांच्या 
वजतका सांबांध आहे, वततकाि उपयोवजत आवण व्यावहावरक प्रकाशवित्रणािा कलेशी सांबांध आहे, उपयोवजत 
वा व्यावहावरक कला ही तांत्रातील कारावगरीशी वनगवडत झालेली असते. अशा वळेी योजावयाच्या 
वतथनसूत्रात तांत्रािी खैरात करावी लागते. त्यातील कावठन्य इतके जाणवते की, व्यूहाच्या पोटात व्यूह आहेत, 
असे आढळून कलाकाराला तांत्रज्ञानापढेु गुडघेि टेकाव ेलागतात. पण,– 
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‘अवध्या बाहीं म्याां व्योम कववळलें ’ असा वदमाख कोणत्याही कलाकाराला वमरववता येणार नाही. नव्यानव्या 
वाफ्याांतून प्रकाशवित्राांिी मशागत केली जात आहे. प्रकाशवित्रकार आपल्या प्रवतभेने ती सुशोवभत करीत 
आहेत. आज ह्या माध्यमाने आपली एक अभेद्य फळी वनमाण केली आहे. शांभर वष ेवित्रकलेच्या आश्रयाला, 
वळिणीला रावहलेली ही कला आज स्वतांत्र झाली आहे. प्रकाशवित्रण हे रोजच्या जीवनािे एक अांग बनले 
असून क्षणभर प्रकाशवित्रण हाताशी नाही, असे कस्ल्पले, तर जीवन वैराण झाल्यासारखे वाटेल. जीवनातील 
श्रीमांती नष्ट होईल. 
 
वणभच्छटा आरण त्याचंी महनीय कतृभकी 
 
छाया आवण प्रकाश ह्याांच्या करड्ा वणथच्छटाांमधून कलाकृतीिी वनर्ममती होते. शुभ्रपाांढरी पूणथच्छटा, गडद 
काळी पूणथच्छटा, आवण ह्या दोन टोकाांना जोडणाऱ्या आवण क्रमाने वगेवगेळी मूल्ये धारण करणाऱ्या करड्ा 
वणाच्या ववववध अधथच्छटा ह्याांिा वापर करून वस्तूांिे आकारमान सूवित केले जाते. ‘छटा’ हा शब्द सोळाव्या 
शतकापासून वित्रकलेच्या सांदभात वापरला जात असला, तरी तो मूळ सांगीतामधून आला आहे. प्रकाशात 
उजळलेली वरच्या पट्टीतील शुभ्रच्छटाांिी व्यस्क्तविते्र, खालच्या पट्टीतील सावळ्या छटाांिी व्यस्क्तविते्र असे 
शब्दप्रयोग सांगीतकलेमधूनि प्रकाशवित्रणकलेत दाखल झाले आहेत. कला हा शब्ददेखील सांगीतातील 
तालमान ह्या अर्ी रामायणात आला आहे सांगीतशास्त्रातील ‘कला’ म्हणजे तालमान. यान व्हरमीर ह्या कसबी 
कारावगराच्या नाजूक कुां िल्यातून वनमाण झालेल्या कलाकृतींिा तर रवसक समीक्षक ‘दृश्य सांगीत’ असाि 
उल्लेख करतात. वाद्याच्या तारेसारख्या नाजूक आवण अत्यांत सूक्ष्म अशा ववववध रांगाांच्या वणथच्छटाांिी माांदी 
मेळवनू तो आपल्या कलाकृतीिा भरजरी शलेा ववणीत असे. कलाके्षत्रात सतत वापरात असल्यामुळे िाांगला 
वझजलेला ‘टोन’ हा अांगे्रजी शब्द म्हणजे कोणत्याही एका वनश्चयात्मक रांगािा अर्वा वणािा दशथक नसतो. 
‘टोन’ म्हणजे शुद्ध रांग नव्हे. त्यात अन्य रांगािे वमश्रण असते. त्यात अन्य रांगािी झाक अर्वा छटा वमसळून 
कलाकृतीिा एकां दर रांग खुलवनू दाखववला जातो. आपण त्याला ‘वणथ’ म्हणू या. वातावरणात सतत वास्तव्य 
करणाऱ्या एका सुकुमार गुणाशी ‘टोन’ अर्वा वणथच्छटा हा शब्द कायमिा वनगवडत असल्यामुळेि मनािी 
खात्री होते की, वनसगात ह्या गुणािा ठेवा अक्षय वठय्या देऊन असतो. आवण म्हणूनि की काय, वनसगातील 
सारे घटक एकमेकाांला वखळून सहकायथ देत सांघवटत उभे असतात. वणथच्छटा वनमाण होतात त्या 
वातावरणातूनि ना? ‘टोन’ हाि शब्द वाद्यािा नाद, ध्वनी, मानवी आवाजािा, प्रकृतीिा, ग्रांर्ालयािा, 
सावहत्यािा व नायकृतीिा दजा चकवा प्रत साांगताना सातत्याने उपयोगात आणतात. प्रकाशवित्रणात 
करड्ा वणथच्छटाांच्या झकाकीत अर्वा िमकदारीत पायरी-पायरीने, क्रमाक्रमाने होत असलेल्या 
कलावस्तूने व्यावपलेली जागा सूवित करणे, वक्षवतजाकडे वनमुळत्या होत जाणाऱ्या ढगाांच्या आकाराांतून व 
वणथच्छटाांिा उपयोग करून अांतवरक्षातही अांतरािा भास वनमाण करणे, पृष्ठभागािी ववणाई स्पष्ट करणे, 
वणथच्छटा कमी-अवधक प्रभावी करून कलावस्तूला उठाव देणे, वणथच्छटाांच्या मूल्याांत एकवत्रत मेळ साधणे 
वा सांगती लावणे आवण वणथच्छटाांिा दजा मनािी पकड घेईल अशा वरतीने आकषथक करणे हे काम कुशल 
विताऱ्याने करावयािे आहे. 
 
फसवे, पण बेहोि वैभव 
 
वणथच्छटा हा कलाकृतीिा एक खास ववशषे गुण आहे, पण तो झटवदशी हाती न लागणारा गुण आहे, फसवा 
आहे. उत्तम, समाधानकारक व मनोज्ञ अशी सुसांस्कृत वणथच्छटा असणे ही कलाकृतीिी प्रवतष्ठा मावनली जाते. 
पण प्रकाशवित्रणात शुद्ध सांपूणथ शुभ्रच्छटा चकवा सांपूणथ कृष्णच्छटा नसते. उच्च दज्यािी वणथच्छटा ही 
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प्रकाशवित्रणात सरसहा आढळून येणाऱ्या करड्ा वणातील छटेपेक्षा र्ोडी वगेळी असते आवण आपणाांस 
नेहमी पवरवित असणाऱ्या वणथच्छटेपेक्षा अवधक िाांगलीही असते, आवण एकदा का ती आपल्या अांतःकरणाला 
जाऊन वभडली, की मग वतला दुसरा पयाय नसतो. तीि वणथच्छटा योग्य मानावी लागते. म्हणजेि हा गुण 
मनाने जाणण्यािा आहे. अस्सल कलाकाराच्या वित्रात कधी न वदसलेली अशी वणथच्छटा तुम्हाांला वनसगात 
सापडेल आवण पृथ्वीवर कधी न ऐकलेले असे सांगीत तुम्हाांला जुन्या व्हायोवलनमधून ऐकू येईल. कलाकृतीत 
योग्य वणथच्छटेिा अभाव असला, की तीतून कलात्मक समतोल वणथसांगती नष्ट होते, आवण त्याबरोबरि 
कलाकारािे अांवतम साध्य ववफल ठरते. एखादी आगांतुक वणथच्छटा िोरून कलाकृतीत घुसली, तर एखाद्या 
बढाईखोर मनुष्याने रवसक लोकाांच्या मेळाव्यात बसून त्याने सांभाषणािा ताबा घ्यावा, असे वाटते. ह्यावरून 
असा पक्का अांदाज बाांधण्यास हरकत नाही की, कलाकृतीिा सामुदावयक वणथ अर्वा त्यािी तकाकी ह्या 
गुणामुळेि कलावस्तूमधील काव्यगुण वाढीस लागतात, वनरांजनी र्रारणाऱ्या वबजलीप्रमाणे झगमगतात. 
 
तंत्रशास्त्राची थोडी तिफदािी अशी करिता येईल– ताांवत्रक कौशल्याने युक्त अशी कलाकृती नेहमीि 
अर्थहीन आवण सौंदयथववघातक ठरते, असे म्हणण्यािा माझा अवभप्राय नाही. प्रकाशवित्रणाच्या वकत्येक 
दालनाांत, ववशषेतः वैज्ञावनक वित्रणाकवरता तर तांत्रशास्त्रािा आांदणा मावनल्यावशवाय कलाकाराला 
तरणोपाय नाही. त्याला तांत्रािी तांत्रिाई मानवणार नाही. त्याकवरता तांत्रावर वबनतक्रार ववसांबाव ेलागते. 
ताांवत्रक ज्ञानाच्या दृष्टीने कलाकार कां गाल असून भागत नाही. तांत्रशास्त्रात गहन नैपणु्य सांपादन करून हाताने 
तांत्रािा वापर कुसरीने पण स्वच्छांदे केला, की त्या विरश्रमाने जणू काय कलाकाराला एक प्रकारिी वसद्धीि 
प्राप्त होते. ताांवत्रक प्रगती आवण रसायनाांिे ज्ञान ह्याांच्या वाढीबरोबर प्रकाशवित्रकाराांना नववनर्ममतीच्या नव्या 
घडणीिे मागथ खुले होत आहेत. भौवतक आवण रासायवनक शास्त्राांत झालेल्या नव्या शोधािी एक लाांबलिक 
फरा लागली असून त्याांनी प्रकाशवित्रकाराांना वकत्येक नवीन दारे वकलवकली करून दाखववली आहेत. 
आपण त्याांच्या आत डोकावले पावहजे. 
 
लव्हाळ्याचंा लवरचकपणा– प्रकाशवित्रणाला लागणारा कच्चा माल वनमाण करणाऱ्या कारखानदाराांच्या 
मनात वव्ािी चिता वनमाण होऊन त्याांनी प्रगतीच्या गांगेिा ओघ प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेकडे वळवनू अनेक 
उपयुक्त विजाांनी बाजार भरून सोडला आहे. प्रकाशप्रवतमा ववकवसत करणे ही एक आल्हादकारक वक्रया 
असली, तरी कलाकाराांनी तीतील इांवगत वाऱ्यालाही कळू वदले नाही. ती आजतागायत कठीण समजली 
गेली. पण आज सारी प्रकाशवित्रणप्रवक्रया लव्हाळ्याांच्या सारखी लवविक झाली आहे. 
 
याांवत्रक सुधारणा आवण रासायवनक शोध ह्या सवांिा पवरणाम असलेली प्रकाशवित्रणप्रवक्रया आता कठीण 
बाांध्यािी रावहली नसली, तरी वठसूळ व अवतलोल खास नाही. आवण काहीशी हटेल असली, तरी लवविक 
व नरम खास आहे. प्रकाशवित्रणाकवरता वापरल्या जाणाऱ्या सांस्कावरत केलेल्या कािा अवधक सुसांस्कृत 
झाल्या आहेत, साांग आहेत, वणाध रावहलेल्या नाहीत; आवण कारखानदाराांनीही त्याांत आववष्करणकाळािी 
माया भरपूर ठेववलेली आहे. वनरवनराळे दृवष्टकोण असलेल्या वबलोरी डोळ्यािी, प्रकाशसांवदेी केलेल्या 
कािाांिी आवण प्रकाशवित्राांिी छपाई करण्याकवरता सांस्कावरत केलेल्या कागदाांिी आता कलेच्या दृष्टीने 
वनवड कवरता येते. तीि गोष्ट रासायवनक सूत्राांिी. प्रवक्रयेिे वतथनसूत्र कलाकाराला पावहजे तसे वळववता 
येते, वाकववता येते व त्याला मुरडही घालता येते. ह्याला उपमाि द्यावयािी झाली, तर कोल्हायािी देता 
येईल. तो नाही का राजस वृत्तीने शरीरािा आटावपटा करीत, हरळ्या-वकरळ्या देत, आपल्या पोटच्या 
पोराच्या वाटेल तशा गुांडाळ्या करीत? असेि प्रवक्रयेिे वतथनसूत्र गुांडाळता येते. मात्र वतला कुशलतेने 
गुांडाळणारा कलाकार पावहजे. 
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प्ररक्रयेचे सुकाणू– आता कलाकाराच्या पूणथ स्वाधीन आहे. पूवी एखादेि रसायनसूत्र अांधेर-नगरीतील खुांट 
बनून राही. वनदथयपणे एकि सूत्र सरसकट वापरले जाई, आवण प्रकाशवित्रकार एखाद्याि ववकसनपद्धतीला 
घरजावई करून घेई. ह्या पद्धतीला एकि वववशष्ट रहाटी वदली जाऊन काम रेटले जाई. 
प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेत आज हजार वळसे आहेत आवण प्रकाशप्रवतमेिी प्रकृती तो आपल्या अखत्यारीत 
प्रवक्रयेत उलाढाल करून वफरव ूशकतो. कलाकाराला ताांवत्रक आवण रासायवनक व्यवहार करण्यास ह्या 
नवीन प्रकाशसांवदेी कािाांनी भरपूर वाट मोकळी सोडली आहे. त्यामुळे प्रवतमाववष्करणकाळातही र्ोडी 
वढलाई िालू शकते. प्रकाशवित्रणप्रवक्रया हे शास्त्र असले, तरी ह्या प्रवक्रयेच्या ववहवाटीत कलाकाराला 
मुबलक स्वातांत्र्य ठेववले आहे. म्हणून त्यािी कदर करण्यात कलाकाराने आपले कौशल्य दाखववले पावहजे. 
जुन्याववरुद्ध कुरकुर न कवरता जे त्यातील िाांगले, ते पारखून, वनवाळून ध्या, वाईट ते वनपटून साांडा. तसेि, 
नव्यात जे िाांगले वदसेल, त्यािी वनवड करा. ह्या दोन गोष्टी एकत्र आणण्यािा प्रयत्न केल्यास तुमच्या 
कलाकृती मजबतुीने उभ्या राहतील. 
 
कला आवण तांत्र ह्याांिा स्वतांत्रपणे वविार करण्यािा, अर्वा दुसऱ्यािे तांत्र वमळववण्यािा प्रयत्न पवरणामी इष्ट 
ठरत नाही. तांत्राच्या पोटात राहूनि ढवळाढवळ केली, म्हणजे ताांवत्रक प्रश्न आपोआप सुटतील. कलेच्या 
सांदभात तर कोणतेि प्रश्न वनकालािे नसतात. 
 
वस्तुजातारवियीची आत्मकें रद्रत सहानुभूती– वित्रववषयाबद्दल सांकुवित ममत्व असणे ही कलाकारामध्ये 
एक उणीव असल्यािी बाब आहे. हे मानून तुमिे मन सरळ वित्रववषयाला जाऊन वबलगले पावहजे. तुमच्या 
ममत्वािे अवभसरण कलाकृतीमधून झाले पावहजे. सुरुवातीस अपयश येईल, पण ते खरे अपयश नव्हे, ते 
अपवरहायथ आहे. अपयशावर पाय ठेवनूि पुढे गेले पावहजे, म्हणजेि हात कळसाला लागतात. यशाला 
अपयशािी सार् लागते. तुमच्या कलामाध्यमाच्या खास पराक्रमािी जाण सतत बाळगनू त्यावर वनतान्त श्रद्धा 
ठेवा. ते सूक्ष्माकारी असले, तरी कलेिे स्वरूप भव्य आवण ववशाल असले पावहजे. ते भव्य आवण ववशाल 
असले, म्हणजे तुमच्या मनाच्या तळाशी तावत्त्वक साका बनतो. तोि ध्येयाकडे जाण्यास तुम्हाांला धीर देईल. 
बलवान करील. 
 
अनुपम्य इची थोिी’– 
 
प्रकाशवित्रकाराांनी आपले वविार आवण भावना ह्याांच्या अवभव्यक्तीकवरता ह्या माध्यमातील अजब गुणाांिी 
सांपत्ती उपयोगात आवणली पावहजे. छायाप्रकाशातील सहस्र नाजूक अधथच्छटा, त्याांतील सूक्ष्म भेद, ववववधता 
आवण वणातर अिकू वटपण्यािा लोभस गुण माध्यमाच्या अांगी आहे, ह्या युगांधर मूल्याांिी दखल कलाकाराने 
ठेववली पावहजे. छायाप्रकाशातील वणथच्छटाांिी अल्पाल्पशः वदसणारी नाजूक व सौम्य वगेळीक आवण 
तपवशलातील सूक्ष्म पण ववभवसांपन्न बारकाव ेतजववजीने वटपण्याच्या वनपणुपणाति माध्यमािे वैवशष्य आहे. 
वरच्या पट्टीतील सोज्ज्वळ शुभ्रच्छटाांिे तेज आवण त्याांतील प्रसन्नता, खालच्या पट्टीतील कृष्णच्छटाांिी 
उदासीनता, कृष्णरांगाांत कालवलेल्या प्रकाशािी वखन्नता आवण मध्यमच्छटाांमधील माधुयथ आवण मादथव ह्याांिा 
उपयोग कलाकाराने आपल्या मनािी व्यर्ा आवण वित्रववषयािे अांतःस्वरूप ह्याांच्या आववष्काराकवरता केला 
पावहजे. बाह्यस्वरूप रेखाटण्याकवरता नव्हे. कलाकृतींिा सोक्षमोक्ष करणारे न्यायाध्यक्ष तुम्हाांला आवजूथन 
साांगतील की, ह्या वरील गुणाांत हे कलामाध्यम श्लाघ्यता वमरवीत आहे, इतर कोणत्याही कलामाध्यमापेक्षा 
ह्या गुणाांिी खुशाली फार मोठी आहे. आणखी दोन बलवत्तर गुणाांच्या उजवपेणािी मोजदाद मात्र करावी 
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लागेल. वित्रववषयातील शकेडो सूक्ष्म अधथच्छटाांिे सौंदयथ, तपवशलातील श्रीमांती नशा व वदलदारी 
क्रमाक्रमाने रांगत जाणाऱ्या अधथच्छटाांनी व्यावपलेल्या पृष्ठभागािी वीण आवण पीळदारपणा ह्याांच्या साहाय्याने 
वस्तूिा कणखरपणा व जीवनसांग्रामाच्या अांतःप्रवाहातील एखादा मौवलक क्षण वनवमषाधात वटपून त्यातील 
सौंदयथ अमर करण्यािा गुण, ही याांवत्रक प्रगतीने माध्यमाला वदलेली एक महान देणगी आहे. 
प्रकाशवित्रणकला ह्या सवथ गुणाांनी वववशष्ट आहे असे आपण म्हटले, तरी मालकपणािा र्ाट अधथच्छटाांच्या 
मुलायम मुद्रणािाि मावनला जातो. 
 
प्ररक्रयागभीचे चागंाव े
 
ह्याववषयी वारांवार वलवहले आहे. पनुश्च एकदा वबनघोरी वलवहतो. शास्त्रीय सत्य व भौवतक शास्त्र ह्याांिी ठाम 
बैठक लाभलेल्या जीवनातील कावठन्य व पौरुष, आवण त्याांवर ताबा ठेवण्यािा प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेिा 
मगदूर, अर्वा त्यावर वनयांत्रण ठेवण्यािी ह्या प्रवक्रयेिी आांगवण ह्याांच्या रवसकतेवर अर्वा स्नेहसांबांधावर, 
अर्वा त्याांच्या सुयोग्य मेळ-मेळणीच्या अनुकूलतेवरि ह्या प्रवक्रयेिे प्रवतष्ठान आहे; आवण ह्यािी आळवण जर 
कलाकार सातत्याने, नेमस्तपणे करीत राहतील, तर त्याांच्या कलाकृतींना लाभलेला आांगवठा वनश्चयेकरून 
ह्या प्रवक्रयेिाि असेल. कलाकृतीच्या बाांधावणींतून प्रवक्रयेिा जीवनरस ओझरताना वदसेल, ह्यात शांका नाही. 
आवण असे झाले, म्हणजेि तुमिी माध्यमावरील वनष्ठा वसद्ध होऊन तुमिे प्रयत्न सार्थकी लागतील आवण – 
काळािा पवरणाम कसा खोल रुजतो पहा, – ह्या ‘काळ’कत्यांच्या नागमोडी ठसकेदार र्ाटाच्या झोकदार 
वळणावळणाच्या वाक्याांतून गोवलेला आशय अांशतः जरी तुमच्या ध्यानी येऊन िकुला, तरी माझे कष्टािे 
पवरश्रमही बव्हांशी सार्थकी लागून मनाला साफल्य लाभेल; आवण माझी उद्योगशीलता लक्षाांत घेण्यासारखी 
आहे इतके तरी म्हणाल, ह्यातही शांका नाही. सांकवलतपणे साांगावयािे म्हणजे वण्यथ वस्तू यर्ार्थपणे उभे 
करण्यािे सामथ्यथ शब्दाप्रमाणेि अधथच्छटाांच्यामध्येही आहे. वस्तूच्या पृष्ठभागािा पोत आवण त्या वस्तूिा 
आकार विवत्रत कवरताना ते एकमेकाांत रुजून गेले, तर त्याांतून भावनाही प्रकट होते, असा अनुभव तुम्हाांला 
स्टाइशने ह्यािी प्रकाशविते्र चकवा गेन्झबरोिी विते्र पाहून खवित येईल. रूबने्झच्या कलाकृतींमधून 
पृष्ठभागािी वीण अशी कौशल्याने ववणली जाते की, डोळ्याांतून जसे दुःख वाहताना वदसते, तसेि पृष्ठभागाच्या 
ववणाईतून दुःख वाहताना वदसेल. रेम्िाांटच्या कलाकृतींमधून तर वस्तूिा आकार, रांग आवण प्रकाश असे 
एकत्र बाांधले जातात की, त्याांतून प्रकाश वाहत असल्यािा भास होतो, हालिालही सूवित केली जाते. 
वणथच्छटाांिे यर्ायोग्य वटपण त्याांत काडीिीही िुकभलू न करणारा कलाकार तुम्हाांला अॅलेक्स कीली ह्याच्या 
कलाकृतींमधून भेटेल. १९०६-च्या फोटोगॅ्रवफक सलाँमध्ये खूप गाजावाजा झालेले त्यािे ‘विज’ हे प्रकाशवित्र 
अवश्य नजरेखालून घाला. 
 
‘वहरव े वहरवगेार गावलिे, हवरत तृणाांच्या मखमालीिे,’– ह्या ओळी वारांवार मनाशी म्हणून पहा. तुमच्या 
डोळ्याांना रांगाबरोबरि स्पशािी सांवदेनाही होईल. सुगांधािी जाण आवण दृक्सांवदेनाांिा प्रत्यय आणून देणाऱ्या 
ह्या सुांदर ओळी आहेत. सवथ सांवदेनाांिी अनुभतूी डोळ्याांना प्राप्त करून देणे ह्याति अवभजात 
प्रकाशवित्रकारािे अवघे कसब आहे. प्रकाशवित्रकारािी नजर जाणकार बनली पावहजे. केवळ कौशल्यपूणथ 
प्रकाशयोजनेमुळेही हे साध्य होते. स्टाइशने व पाउल स्रडँ ह्या तज्ज्ञ प्रकाशवित्रकाराांच्या कलाकृती पहा. 
पृष्ठभागाच्या ववणाईिा स्पशथ तुमच्या दृष्टीला होईल. काळ्या वणथच्छटाांमधून वस्तूच्या रांगसुगांधािी जाण 
येईल. ह्या बाबतीत दुसरे कोणतेही वणथनात्मक माध्यम प्रकाशवित्रणातील ह्या प्राणभतू गुणािी बरोबरी करू 
शकणार नाही. 
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बल ज्याचे त्यास ते – 
 
वित्ररिनेत यर्ादशथनशास्त्रातील पारांपवरक वनयमाांिा वविार त्या-त्या कलामाध्यमाच्या सांबांधाति व्हावयास 
पावहजे. प्रत्येक कलामाध्यमािी कृती मुळाति वभन्न असते. त्यािे इष्ट हेतू आवण मयादा अलग असतात. 
कोणतीही कला माध्यमाच्या मयादा पाळूनि वनमाण होते. हर-एक माध्यमािे सामथ्यथ वगेळ्या प्रकारिे 
असते. सापािे बळ त्याच्या डोक्यात असते, चविवािे आवण गाांधीलमाशीिे बळ त्याांच्या नाांगीत असते. चसहािे 
डरकण्यात, वावघणीिे डोळ्याांत, वाघािे पांज्याांत बलैाांिे वशगाांत, मनेैिे पांखाांत, कोवकळािे गळ्याांत असते. 
‘बल ज्यािे त्यास ते’. ह्याि अर्ाने आपल्या माध्यमातील सामथ्ये कोठे पेरली आहेत, आवण त्यािे कायदे 
काय आहेत, ह्यािी जाणीव झाली, म्हणजे जुन्या पारांपवरक वनयमाांववषयीिा दुराग्रही अवभवनवशे गळून पडेल. 
छोया माध्यमामुळे कलाकाराला आत्मवनष्ठ दृवष्टकोणािा वापर करणे सुलभ होऊन ह्या वबलोरी डोळ्याने 
वसद्ध केलेल्या यर्ादशथनशास्त्राच्या पवरशीलनावशवाय त्याच्या कलाववषयक तत्त्वज्ञानातून म्हणा, अर्वा 
त्याच्या भावनेतून म्हणा, कलाकार नवीन रिना त्याच्या नकळत वनमाण करीत आहेत. इवजप्त, िीन, जपान 
आवण पाश्चात्त्य राष्रे ह्याांतील कलाकाराांना यर्ादशथनशास्त्रािे वनयम कोठे माहीत होते? ह्या शास्त्रािा बवडवार 
न माजववताि त्याांच्या कलाकृती आकषथक झाल्या आहेत ना? खवित अवभजात ठरल्या आहेत ना? 
 
तांत्रािी वा सौंदयािी इांि-कोष्ठके कशी वनरर्थ ठरतात हे दशथववणारे, एका प्रवर्तयश कलाकारािे विन ऐका. 
‘अगदी तान्ह्या वयात मी रुबने्झ, राफाएल ह्याांच्याप्रमाणे विते्र रांगववण्यास वशकलो, व ते र्ोडेफार जमलेही. 
आज ह्या लहान मुलाांच्याप्रमाणे आरेखन करण्यास वशकत आहे, अनेक पावसाळे वाहत जाताना पावहले, 
अद्याप मला यश येत नाही!’ 
 
 
वास्तव दृिी आरण सत्याचे आकलन 
 
वनसगाच्या अफाट ववस्तारातून कलावस्तूिी वनवड करण्यािी पे्ररणा कलाकाराच्या मनात उद भवली, आवण 
कलाकार वनवडक-वाटीव वस्तूांवर आपली दृष्टी कें वद्रत करू लागला. ही वैवशष्यपूणथ अवभनव देणगी 
कलाकाराला मानवी डोळ्याांपेक्षा अवत-अरुां द, अर्वा अवतसूक्ष्म अशा दृवष्टकोणाच्या वबलोरी डोळ्याने आवण 
ववस्तावरकेनेही वदली आहे. व्यस्तप्रवतमेच्या फापटपसाऱ्यातून कलावस्तू अलग करून वतला उठाव देता 
येतो, नवी ववरिना उभी राहते; आवण हे शक्य होते ते ते ववस्तावरकेमुळे. कलावस्तूिी वनवड करण्यािी ही 
अवनवार आसक्ती आजच्या कलाकृतींमधून पदोपदी सािार वदसते. छायाप्रकाशच्छटाांच्या लयबद्ध 
माांडणीतून, त्याांच्या वणातील तरतमभावाांमधून अांतरािा खोलावा वनमाण कवरता येतो, वा पार्मर्व वस्तुरिना 
अपार्मर्व भासववता येते. हा सारा दृवष्टभ्रम. एखाद्या कलाकृतीमधील ववववध वस्तूांिी प्रमाणबद्धता 
कलाकृतीिा आकार उभा वा आडवा करून अर्वा व्यस्तप्रवतमे मधील काही वनवडकि भाग मोठा करून 
तीतील वस्तूांिी प्रमाणबद्धता बदलता येते. आभाळवडेी झाडे बुटकी वदसतात. लाांबि-लाांब पसरलेली 
पवथतराजी अवधक लाांब-रुां द वदसते. त्याांिी घनता कमी होते. पृष्ठभाग व रांगािा पोत अस्पष्ट होतो, आवण 
साऱ्या दृश्याला वित्रात्मता प्राप्त होते. आवण ववशषे म्हणजे त्या कलाकृती आपला व्यस्क्तभास बदलतात. 
सत्यािे आकलन त्याकडे वास्तव दृष्टीने पाहून होत नाही. सत्याकडे ववपयथस्त वा अवास्तव दृष्टीनेि पहाव े
लागते. म्हणजेि त्याच्या मयादा कळतात, हेि खरे. 
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ह्याबरोबरि प्रकाशवित्रणमाध्यमातील आणखी एका बलस्र्ानािी पनु्हा एकदा नोंद कवरतो. ते बलस्र्ान 
म्हणजे वबजलीच्या लवणाऱ्या वगेाने होणारी वबलोरी डोळ्यािी उघडझाप. कलावस्तूच्या गवतमानतेमुळे 
कलाकाराच्या नजरेला गोिर नसलेले, पण गवतमानतेमुळे वनमाण झालेले ववलोभनीय आकार आता 
वित्रववषय बनले आहेत. ववदु्यल्लतेच्या अस्ग्नरेषेतील हालिालींमधून उगम पावलेले लयबद्ध आकार घ्या, 
अर्वा अस्ग्नतेजातील वनखाऱ्याांनी वनमाण केलेल्या ववववधरांगी ववरिना घ्या, कलाकार त्याांना वहकमतीने 
रोखून कलाकृतीत बाांधून दृढ ठेववतो. नव्या माध्यमाच्या ह्या िाणाक्ष दृवष्टकोणािा लाभ तुम्हाांला झाला, 
म्हणजे सौंदयािी नवी दालने उघडलेली वदसतील. जुन्या पवरवित वस्तूांना सौंदयािे नव ेमुगारे फुटलेले 
वदसतील. अगदी सामान्य रूपसुद्धा तुमच्या मनाला मोह घालील. ह्या माध्यमाच्या याांवत्रकपणाववषयीिी 
तुमिी वफयावद लटकी आहे, असे तुमिे मन तुम्हाांला वनक्षनू साांगू लागेल. कठोरपणे वारांवार वनक्षनू साांगेल. 
 
सौंदयभरनर्तमती हे साध्य, िसज्ञवृत्ती हेच साधन 
 
सौंदयथवनर्ममती हे अवभजात कलेिे सवोच्च तत्त्व आवण साध्य आहे. प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेमधून आवण प्रत्यक्ष 
वित्रवनर्ममतीमधून वनर्मवकल्प आनांद घेणे आवण देणे हे कलाकारािे अांवतम ध्येय आहे. आपले मन सृष्टीच्या 
वनरीक्षणाने ववववध अनुभवाांनी अवधक सौंदयथसांपन्न होत असते. बाह्य जग बदलले, की त्याला अनुसरून 
होणारी मनािी प्रवतवक्रयावह बदलते, भावना वैवित्र्यपूणथ होतात, आवण कलाकार सांस्कारक्षम रवसक दृष्टीने 
पाहू लागतो. जीवनात आवण वनसगात वजकडे-वतकडे, खालीवर, सवथत्र ह्या गुप्त धनािी व गुप्त सौंदयािी 
रास त्याला वदसू लागते. पुष्कळदा असे होते की, आपल्या मनातील वविाराांिे प्रवतचबब आपल्याला एखाद्या 
काव्यपांक्तीत उजू वदसते. ‘कौरुप्यीवह जरी वसे मधुरता मवच्चत्त तेरे् जडे, ही तो सत्य रसज्ञवृवति असे बाह्याांग 
त्या नावडे’, हे काव्यविन वकती यर्ार्थ आहे! ह्या ओळीतून झालेला उन्नत आववष्कार माझ्या मनातील ममथ 
अवधक स्पष्ट कवरतो. आवण प्रत्यय येतो की, शब्दाांिे अर्थ समुद्राहुवन खोल असतात. सौंदयाच्या अस्फुटसुद्धा 
खुणा जेरे् वदसतील, तेरे् कलाकारािे मन धाव घेते, वघरया घालते, आवण कलाकार ते आांगववण्यािा 
प्रयत्न कवरतो. प्रकाशवित्रकार, मग तो सृष्टीतील ववशुद्ध सौंदयािे वित्रण करणारा असो, अर्वा स्वतःच्या 
जीवनसांग्रामातील एखादा दारुण प्रसांग विवत्रत करणारा असो, तो सौंदयथ आवण सत्य ह्याांिा एकवनष्ठ भक्त 
असतो. त्याांिा प्रामावणक पूजक असतो. सत्य हे सौंदयािे शा्त स्वरूप असून सौंदयथ ही सत्यािी 
उन्मेषशावलनी अवभव्यक्ती होय. 
 
कलात्मक प्रकाशवित्रात वास्तवािे हुबेहुब वित्रण हा एकि हेतू अवभपे्रत नसतो. वित्रवनर्ममतीच्या क्षणाला 
आवण त्यापूवी वित्रववषयासांबांधी कलाकाराला आलेले अनुभव वित्रववषयाने त्याच्या अांतःकरणात उत्पन्न 
केलेल्या गूढ भावना आवण कलावस्तूने जागृत केलेल्या स्मृती एकाि वळेी कलाकाराच्या मनात 
आववष्काराकवरता गदी करतात. कलाकृती साकार होताना कलाकाराच्या मनातील वविार, भावना आवण 
स्मृती ह्याांच्या सांघषातून कलाकृतीला ितैन्य प्राप्त होते, ती ओजस्वी बनते. 
 
मानसशास्त्र 
 
आपल्या व्यस्क्तगत सौंदयथदृष्टीने आवण मानसशास्त्राच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या क्षणािी कलाकार पारध कवरतो. 
आवण मनुष्यस्वभावािे अज्ञान तर प्रकाशवित्रकाराांना मोठे हावनकारक ठरते. म्हणून मानसशास्त्राववषयीिी 
आपली आस्र्ा कलाकाराने ढळू देऊ नये. मग तो एखादा सांस्मरणीय क्षण, मुदे्रवरील भावववभ्रम, हास्यािी 
लकेर चकवा दुःखािा हुांदका असो, कलाकार त्याला जीवनाच्या गोंधळातून आवण काळाच्या प्रवाहातून अलग 
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करून नवीन स्वरूपात आपल्यापढेु उभे कवरतो. व्यस्क्तत्वाच्या स्पशाने अमोल झालेल्या क्षणािे दशथन होताि 
आपण आपल्या नकळत नशा आणणाऱ्या एका वनराळ्या दुवनयेत आनांदाने प्रवशे कवरतो, आवण ‘हीि 
अवभजात कलाकृती!’ असा उस्फूतथ उद्जगार रवसकाच्या तोंडून बाहेर पडतो. पनु्हा एकदा अस्सल 
कलाकृतींच्या स्वरूपाकडे घटकाभर वळू या. वभन्न भाववृत्तीच्या, वगेळ्या-वगेळ्या अांगठशाच्या अर्वा अलग 
प्रकृतीच्या म्हणा, प्रामुख्याने दोन परीच्या कलाकृती आपल्या दृष्टीला वभडतात : अबोधपूवथ कलाकृती आवण 
बोधपूवथ कलाकृती. अबोधपूवथ कलाकृती अवतस्वर व्यक्त कवरतात, भावनेच्या खळखळाटातून उफाळतात; 
अस्पष्ट, तुटक स्वरूपाच्या, ववस्कळीत बाांधणीच्या वा प्रवाही वृत्तीच्या असतात. त्या हेतुपुरस्सर नसतात, 
सांस्कारववहीन असतात, व काहीशा ओढाळही वाटतात. बोधपूवथ अर्वा बवुद्धपुरस्सर कलाकृतींना अभ्यास 
करावा लागतो, पवरश्रम अपेवक्षत असतात. अांतःकरण शुद्ध लागते, भावना ववशुद्ध व सुसांस्कृत कराव्या 
लागतात. वृत्ती स्स्र्र लागते, सुसांबद्ध लागते, प्रसन्न लागते. वशवाय नीवतववषक धैयथही कलाकाराजवळ 
असाव ेलागते. वित्रववषयािे वा कलावस्तूिे मनन व अध्ययन लागतेि. भावनाांच्या उमी कलाकारािा अांगभतू 
सोस, कलासक्तीच्या नागािा फूत्कार, न रोधता येणारा भावनाांिा आवशे, वा बांड करून उठलेला प्रवतभेिा 
झळाळ ह्यावर ववसांबनू भागत नाही. भागणार नाही. असे आहे, तर मग अांवतम अवस्र्ा प्राप्त झालेल्या उच्चतम 
कलाकृतीमधील बरवपेण कोणते? त्यात काय आढळेल बरे? कलाकृती पाहताि सावत्त्वक मनोवृत्ती 
खडखडीत जाग्या होतील. त्याांत ज्ञानािी प्रासावदक प्रसन्नता भेटेल, पराकाष्ठिेी सूिकता व भावनाांिा 
ववस्मयकारक तोलदारपणा असेल, तांत्र आवण गर्मभतार्थ ह्याांिी एकजीव घडण असेल, पाववत्र्यािे प्रसन्न 
तेजही वदसेल, पे्रमािे शुभ्र हास्य ववलसेल. तीत कतृथत्वािा गाढा आत्मप्रत्यय प्रतीत होईल, कलेिा ववकास 
झालेला वदसेल. ही सवथ श्लाघ्यता, हे सवथ कलागुण एकजीव होऊन उत्कषाप्रत पावलेले वदसतील. अशी 
वदसेल अस्सल, नांबरी, ताशीव व घोटीव कलाकृती. कलाकृतीमधील बरवपेण म्हणतात ना, ते हेि. 
 
कलाकाराच्या जीववताला सहस्र अांगे आहेत, ववववध उपाांगे आहेत. ही गोष्ट आता कलाकाराच्या ध्यानी येऊन 
िुकली आहे. वशवाय, कलाकार हा समाजािा घटक आहे. त्याला समाजापासून फटकून राहणे परवडत 
नाही. सभोवतालच्या जीवनािा पाश कलावांताच्या प्रवतभेभोवती पडतो, आवण कलाकृतींिा मोहरा बदलतो. 
आववष्कारशलैी वगेळी िाल टाकते. भावानुभावाांच्या प्रकृतीप्रमाणे कलाकृतीिे स्वरूप बदलते. झोकनोक 
वगेळा राहतो. मायकेलेन्जेलोसारखा अलौवकक प्रवतभेिा कलाकारदेखील तत्कालीन नैवतक बांधनाांनी आवण 
कलाववषयक सांकेताांनी जखडला होता. जगात िाललेल्या उलाढालींिी आवण आिारवविाराांतील क्राांतीिी 
िाहूल आपल्याला ववधानसभेतील वादवववादातून एक वळे वमळणार नाही, सराफकट्यावर ऐकू येणार 
नाही; वतिा आववष्कार तुम्हाांला त्या कलाकृतींत तर हमखास वमळेलि; वशवाय, समकालीन वित्रकाराांच्या 
कलाकृतींमधूनही झालेला वदसेल. 
 
यारंत्रक कलामाध्यमाला आत्मरनष्ठ दृिी 
 
प्रकाशवित्रकारािे कलामाध्यमदेखील कलाकाराच्या शरीरािा एक अववभाज्य घटक बनले आहे. आपले 
नाक, कान, डोळे हे सहज आहेत, तसाि वबलोरी डोळा हा कलाकाराच्या दृष्टीिाि एक भाग आहे, असे 
कलाकाराने मावनले पावहजे. ह्यामुळेि कलामाध्यमाला आत्मवनष्ठ दृष्टी प्राप्त होऊन त्यािा आववष्कारही 
व्यस्क्तगत होईल. मानव आवण त्यािे प्रारब्ध अगदी जवळून आपल्या अांतभदेी दृष्टीने पाहत असताना 
कलाकार त्यातील मौवलक क्षण, अिूक वनणथय करून आपल्या कलाकृतीत अमर करून ठेवीत असतो. ह्या 
मौवलक क्षणाला व्यस्क्तत्वािा स्पशथ झाला, म्हणजे सुखदुःखाांच्या ह्या अर्थपूणथ आकाराांतून भावना दृश्य होऊन 
बोलू लागतात. प्रकाशवित्रणकला ही बोलकी भाषा आहे. आज ती गुांतागुांतीिी व वमश्र बनली असली, तरी 
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ती मनोहर आहे; पण कलाकाराजवळ साांगण्यासासारखे खास स्वतःिे असे काहीतरी पावहजे; आवण ते 
स्वतःच्या अनुभतूीिे असले पावहजे. कलाकाराने जे साांगण्यासारखे असेल, तेवढेि साांवगतले पावहजे. 
दुसऱ्याच्या अनुभवािी गोष्ट वतसरा साांगू लागला, म्हणजे कलेला ओहोटी लागते. ती बरबाद होते. 
 
कला वा कलेची बोली ‘जागरतक’ नाही – 
 
‘कला एक जागवतक भाषा आहे,’ असेही बोलले जाते. पण अशा आकषथक तत्त्वाांिा अर्थ नीट जाणून घेतला 
पावहजे. कला मानवाच्या इवतहासाइतकी पुराणी आहे. इतकेि नव्हे, तर इवतहासालासुद्धा आठवत नसेल, 
इतक्या पूवी कला अस्स्तत्वात होती. मनुष्यप्राण्याबरोबरि कला जन्माला आली असली पावहजे. कारण कला 
ही मानवी मनाने वनमाण केली आहे. वदेकालीन भरतखांडात कलेिा प्रसार होता. पांवडतकृत ‘वदेार्थयत्ना’च्या 
अांकात धनुष्यबाण, रर्, सोन्यािे वज्र, सोन्याच्या वखळा, मोत्याांिे हार इत्यादींिा उल्लेख आहे. मनस्मतृी 
आवण पुराणे ह्याांतून कलेिा, कलाकाराांिा, कारावगराांिा आवण कलावस्तूांिा वनदेश आढळतो. ह्यावरून 
मनुस्मृती अस्स्तत्वात येण्यापूवी भारतीयाांस कलेिे वशक्षण वमळाले असले पावहजे, असा अांदाज केला, तर तो 
िुकणार नाही. आजिे नव ेज्ञान, नवा जोम व याांवत्रक प्रगती ह्याांिा त्या कलेशी सांबांध नाही. सुधारणेच्या 
आवण ज्ञानाच्या बाबतीत आपण मागासलेले होतो, त्याही वळेी कला अस्स्तत्वात होती. वशवाय, कला 
कोणत्याही एका देशािी नसते व काळािीही नसते. ह्या बाबतीत आपण अन्य देशाांिे कोण लागतो? 
 
– भावनेचा सागि जगभि एकच आहे, 
ह्या अथाने कला वा कलेची बोली ‘जागरतक’ आहे. 
कलेिी बोली सवांना समजणारी आहे, ह्या अर्ाने कला ‘जागवतक’ नाही. ती भाषा सवांना समजेलि असे 
नाही. अनेकाांना समजणारही नाही. आपल्या मायभाषेतून होतो, तसा खराखुरा पोटउकला सवांनाि होईल, 
असा वरील विनािा अर्थ नाही. अववघयाांिी आववष्कारािी ओढ मानवाच्या अस्स्तत्वाइतकीि जुनीपुराणी 
आहे, आवण ती शारीवरक रिनेशी वनगवडत आहे. आपल्या शरीररिनेति ह्या गूढस्र् स्फुरणािा अांतभाव आहे. 
ह्या वगेळ्या अर्ाने कला जागवतक आहे, असेि म्हणाव ेलागेल. आवणक असे की, जीवनािे मूलभतू स्वरूप 
आपल्या मनाच्या नजरेने न्याहळणे ही अवखल मानवािी मूलभतू प्रवृत्ती आहे. म्हणून कला जागवतक आहे. 
ही वनरांग म्हणा, वनरांगी म्हणा वबनरांगी म्हणा, कला पूणथत्वाला जाऊन तवानी झाली असली, तरी ह्या 
कलामाध्यमािा स्वयांभ ूमवहमा कलाकाराांना कळून िुकतो-न-िुकतो, तोि रांगीत प्रकाशवित्रणकला अवतार 
घेत आहे. एकोवणसाव्या शतकातील प्रकाशवित्राांच्या एकवणी दुवनयेत रांगाांमुळे मौवलक बदल घडून येईल. 
रांगीत प्रकाशवित्रणात प्रगती झाली, की हे प्रकाशवित्रणािे माध्यम अवधक प्रभावी होईल. नवीन ववषय व 
नवीन रिना प्रिारात येतील. रांगाांमुळे प्रकाशवित्राांना एक नवीन घन पवरमाण प्राप्त होईल. वत्रवमतीय आभास 
उत्पन्न करण्यािे एक नव े साधन कलाकाराांना उपलब्ध होईल. तांत्र आवण दृवष्टकोण बदलेल. अस्मानी 
धुक्यात ववरघळत िाललेले नदीकाठिे वनरांगी वनसगथदृश्य, वमस्स्कल, धुांद, सावळा आवण सांवधप्रकाशातील 
राखी रांगातील छायाप्रकाशािा लपांडाव अशा प्रकारिी दृश्ये आता काळाच्या पडद्याआड कायमिी 
लपण्याच्या मागावर आहेत. ह्यापुढे पाऊल टाकून असेही म्हणता येईल की, आज-उद्या कलाकृती रांगाने 
लोभस होतील, मात्र त्यामुळे वनरांगी प्रकाशवित्राांना कदावित ग्रहणही लागेल, असे नाही. कारण ही दोन 
कलामाध्यमे अगदी वभन्न आहेत. ती आपआपल्या स्वतांत्र वनयमाांनी िालणारी आहेत म्हणून. 
 
‘कशासाठी? – पोटासाठी’ 
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कोणतेही कलामाध्यम घ्या. त्यातून वनमाण झालेली कलाकृती सुांदर असेलि, असे साांगता येणार नाही. 
व्यवहाराच्या उपाधीत कला सापडली, की कलेच्या सौभाग्यािी गळसरी तुटते. कलेच्या उांि तांद्रीतून खाली 
येऊनि कलाकार व्यवहारोपयोगी कलेकडे वळतो, हे सत्य आहे. पण सामान्य लोकाांच्या प्रपांिात कलेिी 
आवश्यकता आहे. त्यामुळेि त्याांिे जीववत सुखावह होते. सामान्याांिे जीववत आनांदी करण्यात मानवावर 
कलेिे अनन्य उपकारि आहेत. 
 
कलाकार जनसांमदाच्या रुवििक्रात भोवांडत रावहला, की कलेच्या दज्यात घट होते. व्यवहारािा दरबार 
सांभाळण्याच्या प्रयत्नात कलाकार लोकाांच्या आहारी जातो. ‘घातला दुकान, पवढये तैसा वान’ अशी त्यािी 
वृत्ती बनून त्याच्या पदरी कलाकार ह्या नात्याने अपयश येते. 
 
ज्या कलाकाराांनी आपली कला वनवाहािे साधन म्हणून राबववली त्याांिे काय झाले? ड्रायडनला आपल्या 
कववताांिा मोबदला वमळेना, म्हणून त्याने नाटके वलवहली. त्याच्या कववता आजवर वटकून आहेत. नाटके 
मात्र ववस्मतृीत गडप झाली. श्रीपाद कृष्ण कोल्हटकर ह्याांिे नाव नायसृष्टीतून, त्याांच्या डोळ्याांदेखत 
अस्तांगत झाले! 
 
 
 
 
संवेदनेवि आधारित िंगीत प्रकाशरचत्रण 
 
पहाटेच्या शीतल वाऱ्याने डोलणाऱ्या वृक्षराजींतून आवण डोंगराएवढ्या उांि उसळणाऱ्या लाटाांच्या टकरीतून 
प्रतीत होणारी लयबद्धता आवण हत्तीसारख्या स्रू्ल देहाच्या ढगाांनी केलेल्या धावपळीतून वनमाण झालेल्या 
नावीन्यपूणथ आकाराांतील लयबद्धता ह्याांनी कलाकृतीत अर्थपूणथ आकार घेतला, म्हणजे तीतील शोभा आवण 
भावदशथन कोणाला वडे लावणार नाही? वववशष्ट भावनेिा स्वानुभव हेि कलेिे आरांभस्र्ान ह्या लेखनातील 
सांदभथ ववसाव्या शतकाच्या सातव्या दशकापयिंतिे असले, तरी रांगीत कलामाध्यमाच्या दृष्टीने आजच्या 
आठव्या दशकातही प्रगतीिे पाऊल फारसे पढेु पडलेले वदसत नाही. आवण अनुभव साांगतो की, ह्या रांगीत 
कलामाध्यमािी िाल काही काळ अशीि तान्ही राहील. रांग हा पदार्थ नाही. ती एक सांवदेना आहे. मन 
आपल्या नजरेने रांग पाहते. म्हणजे रांग व्यस्क्तवनष्ठ असतात. वशवाय, रांगाांतून सांपूणथ वास्तववित्रण होऊ शकत 
नाही. कारण प्रकाशवित्रणाच्या रांगीत सावहत्यात अद्याप सुधारणा होणे बाकी आहे. ह्यािी पुरेपूर जाण 
कलाकाराच्या मनी वास्तव्य करू लागली, खोल रुजली, म्हणजेि रांगीत प्रकाशवित्रणािे पाऊल पुढे पडेल. 
प्रगत शास्त्रज्ञ कलापांवडताांना हे नव े कलामाध्यम आकृष्ट करील, त्याि वळेी रांगीत प्रकाशवित्रणकलेिी 
खरीखुरी वनष्पवत्त होईल. रांगामुळे वनमाण होणारे यर्ादशथनशास्त्रही अलग आहे. स्वतांत्र आहे. ह्यािाही वविार 
हवा. बुद्धी व भावना ह्याांिे व्यापार येरे् सांगनमत राखूनि िालले पावहजेत. ज्या वळेी सीवमतातून असीमािा 
वधे घेण्याच्या कल्पनेिा आववष्कार होईल, त्याि वळेी रांगीत वित्रणास वमजास येईल, नजाकत येईल, 
सूिकता येईल, आवण सारेसारे कलात्मक गुण रांगीत कलाकृतीत अवधक श्रीमांत बनतील. रांगीत 
प्रकाशवित्रण कलाकाराच्या वनमाणक्षमतेला एक आव्हानि आहे. प्रकाशवित्रकार कनथल स्टाइशने ला 
आलेल्या अपयशािे असेि एक उदाहरण देता येईल. धवनक मॉगथनच्या व्यस्क्तवित्रािी एक प्रत त्याने 
हस्तकौशल्याने सफाईदार करून त्याच्या इतर व्यस्क्तवित्राांच्या प्रतींबरोबर मॉगथनच्या पसांतीकवरता पढेु 
केली. हस्तकौशल्याने गोडवा आणलेली प्रत मॉगथनने पसांत करून बाकीच्या खजुथरीपत्राप्रमाणे टरकावनू 
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टावकल्या. पसांत केलेल्या व्यस्क्तवित्राबद्दल मॉगथनकडून त्याला भरपूर द्रव्यही वमळाले; पण जगभर कीती 
वमळाली, ती तुकडे केलेल्या त्याच्या व्यस्क्तवित्राांमुळेि. तेि व्यस्क्तवित्र आज कलासांग्रहालयात मानाने 
फडकत असून त्याला महात्मता लाभली आहे. प्रकाशवित्रकार जर कलेिा उपासक असेल, तर एखादी 
अवभजात कलाकृती वनमाण होते. भक्कम पायावर अवधवष्ठत असलेले दुसरे उपयुक्त कायथ वनष्ठनेे करीत 
असताना जर कलाकृती वनमाण झाली, तर प्रकाशवित्रणकला ही आनुषांवगक अर्वा उपयोवजत कलाही 
आहे, असेि म्हणाव ेलागेल. कला, कारावगरी आवण शास्त्र हे प्रकाशवित्रणातील तीन घटक आहेत. आवण हा 
प्रत्येक घटक महत्त्वपूणथ व बलशाली असून तो स्वतांत्रपणे अर्वा हे वतन्ही घटक एकवत्रत येऊन 
प्रकाशवित्रणकलाकृती अलां कृत करू शकतात, कलाकृतीला भषूणभतू ठरतात, हे आता वनर्मववाद वसद्ध 
झाले आहे. हे साांगण्यािा हेतू हा की, प्रकाशवित्रणकला अद्यावप सांपूणथपणे नवाळली नाही. जुन्या 
तत्त्वप्रणालींिा गळाठा पाठीवर टाकून कलाकार कोठे-कोठे क्ववित चहडताना वदसतील. कलाकाराांनी ही 
पवरस्स्र्ती वगळून पिनी पाडली पावहजे. ‘एक याांवत्रक माध्यम’ ह्या अवभशापापासून प्रकाशवित्रण-माध्यम 
आज मुक्त झाले आहे. ह्या माध्यमाला दीघथ प्रयासाने लाभलेली र्ोर प्रवतष्ठा तुमच्या योगाने अबावधत 
राखण्यािी जबाबदारी खाांद्यावर घेण्यानेि हे कलेिे ऋण अांशतः तरी खास वफटणार आहे. 
 
 
 
 
समोऽहं सवभभूतेिु 
 
प्रकाशवित्रकार तेजस्वी ताऱ्याप्रमाणे प्रकाशवित्रणाच्या अांतवरक्षात िमकत राहो. प्रकाशवित्रणके्षत्रावर 
अवभजात कलाकृतींिा वसांतऋतू येवो, फाल्गुनमास हषाने सांध्यारांग उधळो, – अशा तऱ्हेिे बखरकाराांिा 
वकत्ता वगरवनू आशीवादािे भरतवाक्य म्हणण्यापूवी पुन्हा एकदा सूत्ररूपाने इतकेि साांगावयािे की, कलेच्या 
राउळात प्रवशे करण्यािा मागथ राजािा एक आवण रांकािा दुसरा, असा तेरे् भेदभाव नाही. कलेला आपपर 
भाव नाही. पार-अपार नाही. शत्रुवमत्र नाहीत. ती वव्व्यापी आहे. ह्या गूढाकडे जाण्यािा मागथ सवांना 
मोकळा आहे. पांढरीिा देव जसा सवांिा आहे, तशीि कला सवांिी आहे. वतच्या जवळ पांस्क्तभेद नाही. मोठे-
लहान नाही. ती खाजगी राहत नाही. तुमिी-आमिी सवांिी आहे. ‘भेदाभेद भ्रम अमांगळ’ अशी 
तुकोबारायािी वृत्ती येरे् सतत नाांदत असते. कोणी कोणत्याही जातीिा अर्वा वणािा असो, ‘समोऽहां 
सवथभतेूषु’ असे भगवान श्रीकृष्णाने गीतेच्या नवव्या अध्यायात वनरोवपले आहे. त्याांिा भक्त होण्यािा अवधकार 
त्याने सवांनाि सारखा ठेववलेला आहे. त्यािप्रमाणे कलादेखील सवांसाठी आहे. 
 
तसेि, कलेिे परटोक कुणीही पावहलेले नाही, भववष्यकाळातही ते परटोक कोणाला वदसणार नाही. शा्त 
सत्यािी झालेली जाणीव मनोमय करण्याच्या प्रयत्नात कलाकार असतो. त्यासाठी त्याला कववमनािी जोड 
लागते, तांत्रशास्त्रािी नव्हे. तांत्रािे वशरस्त्राण आवण कवि असून भागत नाही; अभेद्य मनािी गरज असते. 
ज्ञानदेव, कावलदास ह्याांच्या मनािी तोलदारी लागते. आवण िटकन ध्यानी न येणाऱ्या एखाद्या पैलूकडे लक्ष 
वधेावयािे तर साांगता येईल की, लोकाांच्या अवभज्ञतेवर कलाकारािी वभस्त असते. म्हणून सुवशवक्षत 
अवभरुिीिा प्रसार झाला पावहजे. सौंदयथ हा रुिीिा व रवसकतेिा ववषय आहे. त्याकवरता शास्त्राकडे झेप 
घेण्यािे प्रयोजन काय? स्वाभाववकतेतून वजवांत झालेले सौंदयथ उमगावयास, बा रवसका! तुझे मन वनष्पाप, 
धुवट असले पावहजे, – अगदी तुकारामासारखे साधे मन. कलाकारािे केवळ देखणेपण – ज्ञानदृष्टी – 
पववत्र असून भागत नाही, तर त्याच्या मनािी दृष्टीदेखील साफ देखणी असावी लागते. 
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हे वलवहताना क्षणभर माझ्या मनात येते की, इवतहासवैभवी उज्जवयनी नगरीतील मोतीिौकात राहणाऱ्या 
िारुदत्ताच्या घरात दावगन्याांच्या अवभलाषेने प्रवशे करून शवेटी वनराश झालेल्या शर्मवलकाप्रमाणे तर तुमिी 
स्स्र्ती झाली नसेल ना? दावगन्याांिा लाभ झाला नसेल, पण त्या उदारधी महानुभावाच्या अांतःपे्ररणेने त्याला 
मदवनका वमळाल्यामुळे त्यािे श्रेय त्याच्या पदरात पडले ना? ताांवत्रक अलां कार तुमच्या हाती लागले नसतील, 
हे खरे, तरी त्यािी कदर तुम्हाांला ज्ञानबळाने कवरता येईल. तांत्रशास्त्र हस्तगत होईल. त्यािा लोभ करण्यािे 
कारण नाही. 
 
एक रनदानपिीचे श्रेय 
 
पण िारुदत्ताच्या मनःप्राांगणाप्रमाणे जी भमूी ववशाल आहे, अमयाद आहे, जी उदात्त वातावरणाने गांधवती 
आहे, जेरे् मानवता आवण वैराग्य ह्या दोन नदाांिे सुरस मीलन झाले आहे, अशा कलाकृतीच्या गाभाऱ्यात 
प्रवशे करण्यािा तुमिा मागथ तुम्हाांला नेमका सापडला, आवण त्या नांदनवनात रममाण होऊन तुम्ही तेर्ील 
कायमिे रवहवासी झालात, तर मला हेि एक वनदानपक्षीिे श्रेय काय लहान आहे? यदाकदावित हा अल्पसा 
लाभ मला झालाि, आवण तो पूवथसुकृताववना होणार नाही, श्रोत्याांच्या अवधानामृतािे चसिन झाल्याववना 
होणार नाही, आवण ‘रसज्ञ हो काय तुम्हाां ववना मी’,– हे बहुमोल विन मी पके्क मावनले, तर रवसकजन हो! 
तुम्ही मला खवित रागे भरणार नाही असा मनोमय वव्ास बाळगून आवण तुम्हा रवसकाांच्या आवशवादािी 
अपेक्षा करून ह्या प्रारांभािी आज साांगता कवरतो. 
 

इरत रदक 
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प्रकाशरचत्रणकलेचा कालगंगेतील प्रवास 
 

 
1. ‘WINDOW AT GRASS’, 1826. Nicephore Niepce 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १ – अवखल वव्ातील पवहले प्रकाशवित्र. प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतील नैसर्मगक दपथणचबब. 
वनसगािी पडसाई. स्मृतींिा आयना, प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेिी सुरस कहाणी तुम्ही वािली (पृष्ठ २८९). 
आता इवतहासकार वासुदेवशास्त्री खरे ह्याांनाही आनांद वाटावा अशा दीघथ प्रयत्नाांनांतर हेलमुट गेनथशाइम् 
ह्याच्या हाती अनांत सायासे लागलेला असा हा सौर आरेख पहा. एक महान ऐवतहावसक सत्य! मग हे 
प्रकाश-वित्रण गोड-गोवजरवाणे असो वा नसो! (प्रकरण १४. अमर व्यस्क्तविते्र, १८. एक सरस कहाणी) 

 
2. ‘THE OPEN DOOR’, 1844. W. H. Fox Talbot. Paper Negative Positive 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. २ – आधुवनक प्रकाशवित्रणािा अरुणोदय. ह्या नव्या अवभजात दृवष्टकोणािी पायाभरणी 
एका वैज्ञावनक प्रकाशवित्रणाच्या सांशोधकाने केली. प्रकाशवित्रण–प्रकृवतशलाका, वनसगथशलाका. 
प्रकृवतसुांदर नसलेल्या आवण सामान्यतः दुलथ वक्षत वस्तूिा प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून लोभनीय भासणारा हा 
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सुशोवभत ‘सौर-आरेख’. प्रसांगी असुांदर वस्तूला वदव्यतत्त्व प्राप्त होते, ते प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतील 
रोशनीमुळेि. कलाकारािी नजर कलावस्तूला गरुडासारखी झपाटते. झपाटलेल्या नजरेनेि आपण 
कलाकाराला वदसलेले नूतन सौंदयथ न्याहळतो. अव्यक्त सौंदयािा धागा आपल्या हाती लागतो. आपण 
जुनी वस्तू पुन्हा नव्याने पाहतो. (प्रकरण १५. आरसपानी तोरण, १६. वातावित्राांिा कलात्मक आववभाव, 
१९. कलाप्रदशथनाांच्या िौक्या) 

 
3. ‘THE CHESS PLAYERS’, 1842. W. H. For Talbot Calo Type 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ३ – प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतील दुहेरी पद्धतीमुळे प्रकाशवित्रण लोकवप्रय झाले. व्यावहावरक 
बनले. ‘शतरांज के वखलाडी’, –कॅलो पद्धतीने केलेल्या व मानवाकृती अांतभूथत असलेल्या कलाकृतींपैकी 
प्रारांभीिी एक नववनर्ममती. सूयथप्रकाशात दोन–तीन वमवनटाांिा प्रवतमा-आववष्कार-काळ. फॉक्स टालबट 
हा मनःवपण्डाने शास्त्रज्ञ होता. पण वनमाणकुशल कल्पनाशक्तीिी वाण वित्रकाराच्या मदतीने भरून 
काढली. मागे सोडलेल्या पडद्याच्या िुण्याांवरून येणारा प्रकाश कलाकृतीत एकात्मता साधतो. 
वित्ररिनेिा कलश कसा र्रावर भरला आहे, पहा. (प्रकरण २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार) 

 
4. ‘WILLOW TREES’, 1854. Waxed Paper. Dr. Thomas Keith. 
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5. ‘REFLECTIONS IN A POND’, 1855 Waxed Paper. Dr. Thomas Keith. 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ४, ५ – मुद्रणसदृश, सूक्ष्म तपवशलातील बारकाव्याांसह, वणथनात्मक, स्र्ळवनदेशक 
कलाकृती. कलावस्तूकडे पाहण्यािा कलाकारािा नवा, आगळा-वगेळा दृवष्टकोण. नववास्तववादािा 
म्होरक्या रेंजर पाट्् ह्याच्या नावाला शोभनू वदसणाऱ्या कलाकृती. कातणीच्या घराप्रमाणे पातळ 
असलेल्या, आवण मेण लावलेल्या मोहरेदार अशा कागदावर छापल्यामुळे बारीक तपवशलािा सुगावा 
लागतो. त्यातील श्रीमांती जाणवते. आवण कलाकाराच्या मनःप्रवृत्तीिी हालिाल डोळ्याांस वभडते. 
कलाकृती मानवी भाष्य कवरतात. आपल्याशी सांवाद साधतात. वनसगातून, वास्तुवशल्पातून आवण 
वशल्पातून, चपपळाच्या पालवीप्रमाणे मऊ आवण चपजोळीसारख्या पातळ कागदावर फुललेली ही बोलकी 
सजथकता. वनसगथवित्रणातील नवा सांप्रदाय. (प्रकरण २२. वास्तवता आवण कलासृष्टी) 

 

 
6. ‘NIAGARA FALLS’ with man standing on the rocks, 1854. Babbitt 

वास्तव सत्यािे यर्ातथ्य आरेखन करण्यािा, सूक्ष्म तपवशलातील अवघे श्रीमांती वैभव वटपण्यािा 
कलामाध्यमािा वकूब आवण स्वभावतः ितैन्ययुक्त असलेल्या वनसगथदृश्याांिे वित्रण करण्यािी मनािी 
अतीव ओढ इत्यादी गुण कलाकृतीत सुस्पष्ट वदसण्याकवरता ह्या कलाकृती ववस्तावरत आकारात पुढे 
पुनमुथवद्रत केल्या आहेत. 
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खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ६ – नायगारा धबधब्यािे वित्रण करण्यािा एकावधकार १८५३ मध्ये प्राप्त करून घेतलेला 
बॅवबट्. एकाकीपणािा शाप खाांद्यावर टाकून, कलामाध्यमावर अखांड वनष्ठा ठेवनू, माध्यमातील उवणवाांशी 
झगडला. कलातत्त्वाांिा नेट ठीक पाठीशी घेऊन सैरभरै चहडला. त्याने अवघा वकनारा तुडववला. याांवत्रक 
पेि सुटले नव्हते, तेव्हाही नव े आववष्कार-तांत्र वनमाण केले. जलाशयाच्या पृष्ठभागावरील प्रकाशाच्या 
परावतथनामुळे प्रभाववत झालेल्या आसमांतािा फायदा उठववला. पुरेपूर. खडकावर उभी असलेली 
मानवािी इवलीशी वामनमूती कलाकृतीिा अवघा प्राांत सजीव करून जाते. 

 

 
7. ‘BRIG UPON THE WATER’, 1856. Gustave Le Gray 

वास्तव सत्यािे यर्ातथ्य आरेखन करण्यािा, सूक्ष्म तपवशलातील अवघे श्रीमांती वैभव वटपण्यािा 
कलामाध्यमािा वकूब आवण स्वभावतः ितैन्ययुक्त असलेल्या वनसगथदृश्याांिे वित्रण करण्यािी मनािी 
अतीव ओढ इत्यादी गुण कलाकृतीत सुस्पष्ट वदसण्याकवरता ह्या कलाकृती ववस्तावरत आकारात पुढे 
पुनमुथवद्रत केल्या आहेत. 
 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ७ – क्षणवित्र वा िैतन्यमय दृश्याांिे वित्रण ही ववसाव्या शतकािी देणगी नाही. आववष्कार-
माध्यम उपेवक्षत होते, वबलोरी डोळ्याांिी उघड-झाप सुस्त होती, तेव्हाही पवरस्स्र्तीशी झुांज देऊन 
कलाकाराांनी अशी क्षणविते्र घेतली की, ज्याांमध्ये कलाकाराच्या मनःप्रवृत्तीिी धावपळ वदसते. उपजत 
बुद्धी आवण प्रकृतीिा आवगे आवण आवशे असा काही दाट प्रभाव टावकतात की, नव ेआववष्कारतांत्र वनमाण 
व्हाव.े 
 
ह्यापूवी कलाकृतीमधील आकाश ढगाववना खल्वाट मस्तकासावरखे वदसे, अवकाशात ढगाांिे अस्स्तत्व 
दाखववणारे पवहले प्रकाशवित्र म्हणून पे्रक्षकाांच्या कुतूहलािा ववषय, आवण वित्रकाराांच्या असूयेिादेखील. 
प्रवतमा–प्रकाशन-काळ वाजवीपेक्षा अल्प ठेववल्याने आवण शुभ्र मेघाच्या उजळ प्रवतचबबाने झळाळून 
टावकलेल्या जलप्रदेशािा फायदा उठववल्याने कलाकृती िांदेरी प्रकाशात न्हाऊन वनघाल्यासारखी भासते. 
स्वप्नमय पवरसरात गुरफटलेल्या ह्या अद भतु रमणीय दुवनयेत आपण वावरू लागतो. कलाकाराच्या 
व्यस्क्तत्वाशी एकरूप होता. (प्रकरण २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार, २२. वास्तवता आवण कलासृष्टी) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
8. ‘NOTRE DAME, PARIS’, 1858. Gustave Le Gray 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ८ – वास्तववादी वित्रणशलैीिा शुभारांभ. वित्रकारािी शलैी. पण कृवत्रमापासून वनपटून 
वनलेप, आवण ववशुद्ध कलाकृती. (प्रकरण २२. वास्तवता आवण कलासृष्टी– पवरच्छेद पाहा. ‘ऐवतहावसक 
काळािे वित्रण’, ‘मेण लावलेला मोहरेदार कागद’.) 

 
9. ‘GARDEN OF THE VILLA D’ESTE, TRIVOLI’, 1857 Waxed paper, 1857. Robert 

Macpherson 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ९ – नायािा अवभवनवशे असलेली वास्तव कलाकृती. कल्पनेपेक्षा मोहक आहे. व्यस्क्तगत 
सौंदयाने मोहरली आहे. कलाकृतीमधील वनसगथ मेघदूतातील अलकानगरीप्रमाणे स्र्लहीन आवण 
कालातीत आहे. अमर आहे. (प्रकरण १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार, २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार, 
वास्तवता आवण कलासृष्टी) 



 

 

अनुक्रम 

 
10. ‘PIAZZA SAN MARCO, VENICE’, 1862. Waxed paper, Carlo Ponti 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १० – ह्या कलाकृतीत उभा केलेला वास्तुवशल्पािा इमला ‘दृक’ प्रत्ययावर आधावरत 
असलेल्या यर्ादशथनशास्त्राला धरून आहे. रेषाांिी कौशल्यपूणथ रिना साधून प्रकाशवित्रणात अांतरािा 
कलात्मक आभास वनमाण केला आहे. आवण दृक-प्रत्ययशास्त्रदेखील एक कलाि आहे. (प्रकरण १३, 
वबलोरी डोळा) 

 
11. ‘PORTRAIT OF PRINCESS GABRIELLE BONAPARTE’, 1863. Uncut Sheet of Carte 

de Visite 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ११ – देवसदेरीिी ‘कातथ द स्व्हवजत’ ही प्रवक्रया १८५९ मध्ये जन्मास आली. नवा उद्योग 
दृवष्टपर्ात आला. तसवबरी पाडण्यािे कारखाने रानोमाळ पसरले. छबी पाडून घेणाऱ्याांनी धुमाड घातला. 
तसवबरींिी टाकसाळी नाणी िलन पावली. र्ोड्ाि अवधीत ही लोकवप्रय प्रवक्रया एक मनोरांजक टूम 
बनली. उांि खाांबाच्या टोकावर माकडाप्रमाणे बसलेली व्यक्ती, प्रकाशवित्रणगहृात छत्री उघडून बसलेली 
राणी स्व्हक्टोवरया, बांदूक रोखलेला पण जवळ मेलेला ससा घेऊन बसलेला वशकारी अशी एक-ना-दोन 
अनेक हास्यास्पद प्रकाशविते्र आपणाांस आढळतात. (प्रकरण १४. अमर व्यस्क्तविते्र, २१. बदलता मोहरा) 



 

 

अनुक्रम 

 
12. Interior of the Studio. Carte de Visite Period, 1865 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १२ – प्रकाशवित्रणगहृातील हा नटवा र्ाटमाट. गांधवथ-रांगभमूी उभारण्यात गढलेला 
प्रकाशवित्रकार रांगमांिावरील व्यवस्र्ापकही बनला. त्या वळेी वफरता रांगमांिही होता, वनष्पटल 
प्रकाशवित्रणगहृही होते. नाना परींिी प्रकाशयोजना साधलेली प्रकाशवित्रणगृहेही होती. रेम्िाांटच्या 
प्रकाश योजनेच्या खुणा तर सवथत्र पसरल्या होत्या. मािथ १८४१ मध्ये वरिडथ वबअडथच्या हस्ते उद्जघाटन 
झाले. सावथजवनक दोगेर पद्धतीिे पवहले प्रकाशवित्रणगृह. (प्रकरण ४. सद गुरू : पे्रमळ, पण काटेकोर, 
१४. अमर व्यस्क्तविते्र, २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार, २३. वादाांिी ये-जा) 

 

 
13. ‘SARAH BERNHARDT WITH HER SELF-PORTRAIT BUST’, 1876. Melandri. 



 

 

अनुक्रम 

 
14. ‘PORTRAIT OF I. K. BRUNEL 1857. Designer of the Great Eastern from which the 
First Trans-Atlantic Cable was laid. 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १३, १४ – साांकेवतक वा शास्त्रीय स्वरूपािी ठोकळेबाज व्यस्क्तविते्र बाद होऊन 
व्यस्क्तवित्राांिी देखी वगेळी झाली. येरे् वित्रातील व्यक्ती वित्रणगृहातील केवळ शोभेच्या वस्तूांनी 
झाकळली जात नाही. त्या त्या ववषयाला पूरक अशा पवरसरातील वस्तूांच्या माांडणीमुळे योग्य 
वातावरणवनर्ममती केली की, ती व्यक्ती वित्ररिनेतील एक प्रमुख घटक म्हणूनि राहते. व्यस्क्तविते्र बोलू 
लागतात आवण सावजरीही वदसतात. येरे् ऐवतहावसक क्षणाांिी नोंद असते. (प्रकरण ५ सुदाम्यािे पोहे, १४. 
अमर व्यस्क्तविते्र, १६. वातावित्राांिा कलात्मक आववभाव) 

 
15. ‘BARON TAYLOR’, 1865. Carbon Print, Nadar 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १५ – रें ि प्रकाशवित्रकार नादा. प्रकाशवित्रणके्षत्रातील ‘वटवशयन’, ‘कलोवडन प्रवक्रयेिा 
बादशहा’ म्हणून इवतहास त्याला ओळवखतो. त्यािी व्यस्क्तविते्र म्हणजे एक सामावजक बखर मावनली 
जाते. समाजाच्या सामुदावयक मनािे वित्रण आहे. मानवी जीवन आवण कलासृष्टी ह्याांिे नाते चबबभावाने 
त्याच्या कलाकृतीत अगदी स्फवटकासावरखे स्पष्ट वदसते. (प्रकरण २. मी का वलवहलां , ५. सुदाम्यािे पोहे, 
१४. अमर व्यस्क्तविते्र, २१. बदलता मोहरा) 



 

 

अनुक्रम 

 
16. ‘ROSSINI GIOACHINO’. 1865. Carbon Print, Etienne Carjat 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १६ – प्रज्ञावांत कलाकार एवतएन कारजा ह्याांनी घेतलेले एक वदमाखदार व्यस्क्तवित्र. नादाने 
घेतलेल्या व्यस्क्तवित्राांपेक्षा तुलनेत काकणभर उजव े आवण कलात्मक कमाई वनवश्चत अवधक कसदार 
आहे, आवण कलाकृतीमधील वित्रकाराांच्या शलैीिे अनुकरण वगळले, तर व्यस्क्तवित्र वनव्याज ठरेल. 
वास्तववकतेिे सौंदयथ त्यात उरेल. (प्रकरण १४. अमर व्यस्क्तविते्र, २१. बदलता मोहरा) 

 

 
17. ‘PORTRAIT OF THOMAS CARLYLE’, 1867. Julia M. Cameron 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १७ – प्रकाशप्रवतमेिा कें द्रचबदू सपशले ढळला आहे, तरीही अवभजात ठरलेले, स्कॉवटश 
इवतहासकार व समीक्षक टॉमस कालाइल ह्याला अत्यांत जवळिे वाटलेले व्यस्क्तवित्र. अक्षरशः तडे 
गेलेल्या, डागाळलेल्या, सहस्र वछदे्र पडलेल्या व्यस्तप्रवतमेतून कॅमेरॉनच्या आत्मतेजाने प्रज्ववलत केलेली 
एक प्रकाशप्रवतमा. (प्रकरण २. मी का वलवहलां , ५. सुदाम्यािे पोहे, ९. पुन्हा एकदा मी, ११. कला आवण 
तांत्र, १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार, १४. अमर व्यस्क्तविते्र) 



 

 

अनुक्रम 

 
18. ‘SIR HENRY TAYLOR’, 1867. Julia M. Cameron 

प्रकाशवित्रकाराांनादेखील व्यस्क्तवित्राांिे पे्रम होते. व्यस्क्तविते्र घेण्यािी आांतवरक ओढ होती. राणी 
स्व्हक्टोवरयाच्या काळात अनाडी माध्यमातून, याांवत्रक सुववधा नसताना, प्रकाशवित्रण-प्रवक्रया प्रवतकूल 
असताना त्याांनी प्रवतभाशाली व्यस्क्तविते्र वनमाण केली. 
 
मानवाला व्यस्क्तवित्राांिे आकषथण फार पुराणकालीन आहे. अवभजात व्यस्क्तवित्राांिा मवहमा र्ोर आहे. 
वाङ मयके्षत्रातही अक्षर व्यस्क्तवित्राांनीि शुभारांभ झाला, आवण त्याांना धार्ममक वळणही लागले. तसेि 
प्रकाशवित्रण-कलेच्या के्षत्रातही घडले. 
 
१८४० ते १८६५ ह्या अल्पशा तालेवारीच्या कालखांडाला वहल्, कॅमेरॉन, नादा ह्याांिे युग म्हणतात. 
कलाकृतींना वासांवतक बहर आला. 
 
ही दोन व्यस्क्तविते्र आवण एक मुलाखतीिे वृत्तवित्र पढेु ववस्तृत आकारात पनुमुथवद्रत केली आहेत. 
 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १८ – व्यक्तीच्या िेहऱ्यािी जडणघडण आवण त्यावरील भावशलाका ह्याांिी रम्य गुांफण 
ज्यूवलआ आत्मपे्ररणेतून भावलेल्या छायाप्रकाशच्छटाांच्या मनोहर सांकलनातून करी, आवण त्यामुळेि की 
काय, व्यस्क्तवित्राला सहजपणे प्रासावदक काांतीिा लाभ होई. (प्रकरण ४. सद गुरू : पे्रमळ, पण 
काटेकोर) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
19. ‘SIR JOHN W. V. HERSCHEL’, Astronomer, 1867. Wet Plate, Julia M. Cameron. 
प्रकाशवित्रकाराांनादेखील व्यस्क्तवित्राांिे पे्रम होते. व्यस्क्तविते्र घेण्यािी आांतवरक ओढ होती. राणी 
स्व्हक्टोवरयाच्या काळात अनाडी माध्यमातून, याांवत्रक सुववधा नसताना, प्रकाशवित्रण-प्रवक्रया प्रवतकूल 
असताना त्याांनी प्रवतभाशाली व्यस्क्तविते्र वनमाण केली. 
 
मानवाला व्यस्क्तवित्राांिे आकषथण फार पुराणकालीन आहे. अवभजात व्यस्क्तवित्राांिा मवहमा र्ोर आहे. 
वाङ मयके्षत्रातही अक्षर व्यस्क्तवित्राांनीि शुभारांभ झाला, आवण त्याांना धार्ममक वळणही लागले. तसेि 
प्रकाशवित्रण-कलेच्या के्षत्रातही घडले. 
 
१८४० ते १८६५ ह्या अल्पशा तालेवारीच्या कालखांडाला वहल्, कॅमेरॉन, नादा ह्याांिे युग म्हणतात. 
कलाकृतींना वासांवतक बहर आला. 
 
ही दोन व्यस्क्तविते्र आवण एक मुलाखतीिे वृत्तवित्र पढेु ववस्तृत आकारात पनुमुथवद्रत केली आहेत. 
 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १९ – ह्या व्यस्क्तवित्राच्या र्ोरवीिी वववशष्टता कशात असेल? येरे् केवळ तांत्रािा नोकझोक 
नाही. मग तपवशलािे भरताड कोठून असणार? ‘अखांवडत परी झाांवळे’ हेि ह्या व्यस्क्तवित्रािे गौरवस्र्ान 
आहे. क्षणभर टक लावनू कलाकृती पहा. अांगावर प्रकाशािी िांदेरी सर आल्यासारखा आनांद होईल. ह्या 
७५ वष ेवयाच्या कण्वऋषीच्या अस्स्मतेिी प्रभा कलाकृती उजळून टाकीत आहे. (प्रकरण ९. पुन्हा एकदा 
मी, १४. अमर व्यस्क्तविते्र २३. वादाांिी ये-जा, १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार– पवरच्छेद पाहा. 
आववष्कारपद्धती) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
20. ‘ALFRED LORD TENNYSON’, June 3, 1869. Julia M. Cameron 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. २० – ज्यूवलआच्या मनािी सखोलता, भाववववशता ह्या व्यस्क्तवित्रात प्रामुख्याने प्रतीत 
होते. वतच्या मनातील टेवनसन ववषयीच्या अमूतथ भस्क्तभावाला रूप देताना वतने अगदी अनाहूतपणे ह्या 
राजकवीच्या मनािी सखोलता आवण र्ोरवी व्यक्त केली आहे. अगदी हळूवारपणेदेखील. (प्रकरण ५ 
सुदाम्यािे पोहे, १४. अमर व्यस्क्तविते्र) 

 

 
21. ‘D. O. HILL’, 1843. Robert Adamson. 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. २१ – प्रकाशवित्रण-माध्यमातून अवभजात व्यस्क्तवित्राांिी बोहणी करणारा र्ोर कलावांत 
डेस्व्हड ऑक्टेस्व्हअसथ वहल् . त्यािा सहकारी तांत्रज्ञ रॉबटथ अॅडॅम्सन ह्याने घेतलेले हे व्यस्क्तवित्र. ह्या 
दोघाांच्या भागीदारीत अनेक व्यस्क्तविते्र वनमाण झाली. ती अद्याप वतथमानकाळ जगत आहेत, ही त्याांिी 
श्रेष्ठता. (प्रकरण १४ अमर व्यस्क्तविते्र, २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
22. ‘ROBERT STEPHAN RINTOUL’, Editor of the Spectator, 1845. Hill and Adamson. 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. २२ – एक अपूवथ सांयुक्त प्रयास. त्याांच्या कलाकृतींमध्ये कला आवण तांत्र ह्याांिे वबरडे कधी 
सुटत नाही. वहल् जवळ  छायाप्रकाशािी अांतगथत उमज होती, आवण ॲडॅम्सनजवळ तांत्रज्ञानािा खवजना 
होता. वहल ् कॅलो प्रवक्रयेतील उवणवाांशी उदांड झगडला, आवण त्याने उवणवाांिा फायदाही उठववला– 
ववशषेतः वास्तव प्रवतमेच्या कागदािा भरडपणा. त्याच्या कलाकृतींना उबारा वमळाला, तो ह्यामुळे. आवण 
ह्याि कारणे त्या व्यस्क्तवित्राांिी शलैी काहीशी दृक -प्रत्ययवादी र्ाटािी भासते. (प्रकरण १४. अमर 
व्यस्क्तविते्र, २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार, २१. बदलता मोहरा) 

 

 
23. ‘VILLAGE BEAUTY’, 1845. Hill and Adamson 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. २३ – वहल् च्या अवभजात दृवष्टकोणािा लाभ झाल्यामुळे अवधकि सुांदर वदसणारी ही 
एवलझाबेर् जॉन्स्टन. न्यू हॅवन ह्या गाविी सौंदयथशोभा. वहल् च्या सौंदयाप्रधान दृष्टीला एखादा ववषय 
वभडला, की हा कलाकार छायाप्रकाशाच्या वववशष्ट अवभवक्रयेतून तो ववषय नव्या र्ाटात, नव्या तोलदारीत, 
त्या ववषयाच्या भाववृत्तीसह आवण स्वतःच्या मनोभवूमकेतून कलाकृतीत सादर करी. (प्रकरण ४. सद गुरू 
: पे्रमळ, पण काटेकोर, २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार, २१. बदलता मोहरा, २२. वास्तवता आवण 
कलासृष्टी) 



 

 

अनुक्रम 

 
24. ‘Rev. Dr. THOMAS HEN SHAW JONES’, 1843. Hill and Adamson. 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. २४ – स्कॉवटश वनसगथवित्रकार डी. ओ. वहल् ह्याने प्रकाशवित्रण ही कला आहे, हे प्रर्म 
रूढ केले. त्याच्या कलाकृतीमधील अधथच्छटाांिी वैभवसामग्री पाहून तुम्हाांला जुन्या वपढीतील मुरब्बी 
कलावांताांिी याद येईल. अनुकरणािा पाक सरस असेल! (प्रकरण ४. सद गुरू पे्रमळ, पण काटेकोर, १४. 
अमर व्यस्क्तविते्र, २१. बदलता मोहरा) 

 

 
25. ‘THE BIRD CAGE’, 1845. Hill and Adamson 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. २५ – ह्या नयनरम्य दृश्याांतून आपणाांला िाहूल लागते ती उत्स्फूतथ आववष्कारशलैीिी; 
अगदी प्रर्मि उत्स्फूतथ आवण उत्सूत्र ह्या दोन कलागुणाांिी शकुनगाठ वहल् आवण ॲडॅम्सन ह्याांनी ह्या 
कलाकृतीत मारून ठेववली आहे. (प्रकरण २२. वास्तवता आवण कलासृष्टी) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
26. ‘JOHN LEIGHTON’, aged 30, 1853. Self-Portrait 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. २६ – प्रकाशवित्रणाला ‘उच्च कले’ िी पाउटी देण्याच्या प्रयत्नात प्रकाशवित्रणाला 
वित्रकलेतील सौंदयागुणाांशी झालर लाववली गेली. म्हणजे प्रकाशवित्रणात ‘वित्रात्मता’ आली. तीस 
वषांिा तरुण जॉन लेटन. ह्याने प्रकाशवित्रणप्रवक्रयेतून घेतलेले ‘स्वतःिे’ व्यस्क्तवित्र’, म्हणजे वित्रकार 
रेनॉल्ड् च्या शलैीिे सफ-साफ अनुकरण आहे. िोखांदळ कलाकृतीिी सांभावना तो पुढील शब्दाांत 
कवरतो, ‘सामान्यतः कलाकृती अस्पष्ट असावी. आवण ववशषेतः आकृतीच्या आकाररेषा पृष्ठभागाच्या 
वणथच्छटाांमध्ये बेमालूम वमसळत जाणाऱ्या वा छायेत गुरफटलेल्या असाव्यात. अग्रभमूीही अशीि अस्पष्ट. 
छायाप्रकाशाांिे लहानमोठे वणथसमूह तपवशलाववना असावते. म्हणजे तपशील तुरळक असला, की ते 
अवधक रुां द व ववशाल आवण पल्लेदारही भासतील,’ (प्रकरण १४. अमर व्यस्क्तविते्र, २०. प्रकाशवित्रण 
आवण वित्रकार, २३. वादाांिी ये-जा. ‘समग्र वािा’.) 

 

 
27. ‘DON QUIXOTE IN HIS STUDY’, 1856. Lake Price 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. २७ – कर्ाकर्न करण्याच्या जुन्यापुराण्या परांपरेने पुन्हा एकदा मूळ धवरले. 
गुलबकावलीसारख्या अद भतूरम्य, काव्यात्मक कर्ा आवण सांदभथविते्र प्रकाशवित्रणातून, खास 
उभारलेल्या वित्रणगृहातून घेतली गेली. प्रकाशवित्रणात ‘वित्रात्मता आली’. ह्या प्रकाशवित्रातील लेक 



 

 

अनुक्रम 

प्राइसिी आववष्कारशलैी वित्रकार जॉजथ कॅटरनेल आवण इतर बौवद्धक क्षमता असलेले वित्रकार ह्याांच्या 
वळणावर आहे. अशा शलैीतून सरदारी र्ाटािी श्रीमांती ऐट आवण शूरोदारता तर प्रकट होतेि, पण त्यात 
प्रसांगी स्त्रीदावक्षण्यािी ओझरती झलकही िमकून-झमकून जाते. (प्रकरण १४. अमर व्यस्क्तवित्र, २०. 
प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार, २१. बदलता मोहरा) 

 

 
28. Composition after a detail in Raphael’s SISTINE MADONNA, 1856. O. G. Rejlander. 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. २८ – प्रकाशवित्रणात ‘वित्रात्मता’ आली. रायलें डरने प्रकाशवित्रणातून राफाएलच्या 
वित्रशलैीिे हुबेहूब अनुकरण केले. वित्रकाराांच्याि आखाड्ात उतरून रायलेंडरने त्याांिा नक्षा 
उतरववला, हे साांगणारी एक ऐवतहावसक बोलकी कलाकृती. (प्रकरण २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार, 
२१. बदलता मोहरा, २३. वादाांिी ये-जा, २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार, २३. वादाांिी ये-जा) 

 

 
29. ‘THE LADY OF SHALOTT’, 1861. H. P. Robinson 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. २९ – दोन अलग व्यस्तप्रवतमाांिा – एक व्यस्तप्रवतमा बागेिी व दुसरी व्यस्तप्रवतमा बोटीिी 
– वापर मोठ्या कौशल्याने करून वनमाण कलेला एक सलग वाण. रॉवबन्सनच्या हातवटीिा एक अजब 
नमुना. (प्रकरण २३. वादाांिी ये-जा) 



 

 

अनुक्रम 

 
30. ‘Preliminary Sketch with Photograph Inserted, 1860. H. P. Robinson 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ३० – प्रकाशवित्रण आवण आरेखन ह्याांिा मधुर वमलाफ. दृश्यवमश्रण-पद्धतीने प्रकाशवित्र 
पूणथ करण्यापूवीिा एक मध्यवती टप्पा वा स्तबक म्हणा. (प्रकरण २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार) 

 
31. ‘DAWN AND SUNSET’. 1885. Dr. H. P. Robinson 

नव ेतजेलदार पान येते ... 
... जुने जीणथ पान गळून पडते 
 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ३१ – ताांवत्रक कौशल्याने मवहरपलेली आवण पवरश्रमाांिी जोड वमळालेली एक नामी 
कलाकृती. २९½ इांि × २१ इांि अशा मोठ्या आकाराच्या सहा व्यस्तप्रवतमाांिा उपयोग करून ‘साांधेजोड’ 
पद्धतीने वनमाण केलेला बनावट, कृवत्रम सौंदयाने जखडलेला एक वनहार सलग सणांग – जणू काय 
एकाि व्यस्तप्रवतमेवरून तयार केला असावा! (प्रकरण १९. कलाप्रदशथनाांच्या िौक्या, २०. प्रकाशवित्रण 
आवण वित्रकार, २१. बदलता मोहरा, २३. वादाांिी ये-जा) 



 

 

अनुक्रम 

 
32. ‘KING ARTHUR’, 1874. Julia M. Cameron 

प्रकाशवित्रकार वित्रकाराांच्या शलैीिा सहीसही वकत्ता वगरववतात तेव्हा... 
...अन्य कलामाध्यमाांतील कलाकृतींिा हुबेहूब ‘तालीक वलहोन घेणे’ हा वविारि मुळात कलेच्या 
खानदानीस बाधक आहे. रूपकात्मक, आवण काव्यावर आधावरत काल्पवनक अशा कलाकृतींना आकार 
देताना अनुकरणािा परामशथ घेण्यास वाव वमळतो, हे खरे. त्या दृष्टीने कलाकाराांनी प्रकाशवित्रणाला 
कलेिी र्ोर पदवी प्राप्त करून देण्यािा अटाट केला, आवण ह्या प्रयत्नात प्रज्ञावांत कलाकारही 
उसनवारीला बळी पडले, हेही खरे. पण वास्तववित्रण करण्यािी महान देणगी लाभलेल्या माध्यमाकरवी 
जे वास्तव नाही ते विवत्रत करण्याच्या प्रयत्नात त्याांना यश वमळाले नाही, अगदी अल्पसेदेखील. ही तीन 
व्यस्क्तविते्र पढेु ववस्तावरत आकारात पनुमुथवद्रत केली आहेत. 
 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ३२ – साक्षात वीररसि सावयव पुढे ठाकला आहे. ही कलाकृती ‘वीरो रसः वकमयमेत्युत 
दपथ एव’ ह्या भवभतूीच्या वणथनािी आठवण करून देईल. कॅमेरॉनच्या कलाकृतींपकैी हे एकि उत्कृष्ट 
ठरलेले सांदभथवित्र आहे. पण इवतहासात वतिा उल्लेख आहे, ‘व्हेवनसमध्ये अद्यापपयिंत झाला नाही. असा 
र्ोर कलाकार १८६६ मध्ये होऊन गेला.’ (प्रकरण १४. अमर व्यस्क्तविते्र) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
33. ‘MAY PRINCEP’, 1870. Julia M. Cameron 

प्रकाशवित्रकार वित्रकाराांच्या शलैीिा सहीसही वकत्ता वगरववतात तेव्हा... 
...अन्य कलामाध्यमाांतील कलाकृतींिा हुबेहूब ‘तालीक वलहोन घेणे’ हा वविारि मुळात कलेच्या 
खानदानीस बाधक आहे. रूपकात्मक, आवण काव्यावर आधावरत काल्पवनक अशा कलाकृतींना आकार 
देताना अनुकरणािा परामशथ घेण्यास वाव वमळतो, हे खरे. त्या दृष्टीने कलाकाराांनी प्रकाशवित्रणाला 
कलेिी र्ोर पदवी प्राप्त करून देण्यािा अटाट केला, आवण ह्या प्रयत्नात प्रज्ञावांत कलाकारही 
उसनवारीला बळी पडले, हेही खरे. पण वास्तववित्रण करण्यािी महान देणगी लाभलेल्या माध्यमाकरवी 
जे वास्तव नाही ते विवत्रत करण्याच्या प्रयत्नात त्याांना यश वमळाले नाही, अगदी अल्पसेदेखील. ही तीन 
व्यस्क्तविते्र पढेु ववस्तावरत आकारात पनुमुथवद्रत केली आहेत. 
 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ३३ – ह्या कलाकृतीतील जेन मॉवरस म्हणजे लॉडथ टेवनसनिी भावी पत्नी. कलाकृतीत वतला 
वदलेला लयबद्ध आकार आवण वतच्या िेहऱ्यावरील ‘ती’ वखन्नता आवण ‘ते’ दुःखी कारुण्य ह्या दोन्ही गोष्टी 
डी. जी. रॉझेटीच्या वित्राांशी साम्य साांगत येरे् उभ्या आहेत. डोळ्याांत तरळणारी करुणरसािी ओल, त्या 
काळात कलाकृतीमधून आढळणारी ‘स्स्र्र भावना’ ि व्यक्त करीत आहे. एक समकालीन बाह्य सांस्कार. 
(प्रकरण २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार– पवरच्छेद पाहा. कॅमेरॉन, २१. बदलता मोहरा, १२. याांवत्रक 
माध्यमािा शृांगार– पाहा. दोन धु्रव) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
34. ‘FLORENCE’, 1872. Julia M. Cameron 

प्रकाशवित्रकार वित्रकाराांच्या शलैीिा सहीसही वकत्ता वगरववतात तेव्हा... 
...अन्य कलामाध्यमाांतील कलाकृतींिा हुबेहूब ‘तालीक वलहोन घेणे’ हा वविारि मुळात कलेच्या 
खानदानीस बाधक आहे. रूपकात्मक, आवण काव्यावर आधावरत काल्पवनक अशा कलाकृतींना आकार 
देताना अनुकरणािा परामशथ घेण्यास वाव वमळतो, हे खरे. त्या दृष्टीने कलाकाराांनी प्रकाशवित्रणाला 
कलेिी र्ोर पदवी प्राप्त करून देण्यािा अटाट केला, आवण ह्या प्रयत्नात प्रज्ञावांत कलाकारही 
उसनवारीला बळी पडले, हेही खरे. पण वास्तववित्रण करण्यािी महान देणगी लाभलेल्या माध्यमाकरवी 
जे वास्तव नाही ते विवत्रत करण्याच्या प्रयत्नात त्याांना यश वमळाले नाही, अगदी अल्पसेदेखील. ही तीन 
व्यस्क्तविते्र पढेु ववस्तावरत आकारात पनुमुथवद्रत केली आहेत. 
 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ३४ – प्रकाशवित्रण-के्षत्रातील ‘वॉटस्’ असा कॅमेरॉनिा गौरव आहे. आवण वतने घेतलेल्या 
व्यस्क्तवित्राांपैकी हे एक उत्कृष्ट व्यस्क्तवित्र. आजच्या जाणकार िोखांदळ रवसकवगाला सहज मोवहत 
करील, अशा धतीवर सरळ, शुद्ध शलैीतील वित्रण : फ्लॉरेन्सिा िेहरा कलाकृतीच्या मयादा व्यापून 
रावहला आहे. व्यक्तीच्या सभोवतालिा अर्थशनू्य फापटपसारा ती देशोधडी लावी. अशा वनकट दशथनामुळे 
दूरतेस जवळीक येते, आवण मग त्या व्यक्तीच्या अांतरांगात आपण पाहतो. आपल्या लोिनाांिी असोशी पूणथ 
होते. (प्रकरण २. मी का वलवहलां , ३. वबकट वाट ववहवाट, १४. अमर व्यस्क्तविते्र, २०. प्रकाशवित्रण आवण 
वित्रकार) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
35. ‘JANE MORRIS’ posed by D. G. Rossetti, Photographer unknown. 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ३५ – प्री-राफाएलाइट इांग्रज वित्रकार डी. जी. रॉझेटी ह्यािी प्रकाशवित्राांिा आधार घेऊन 
आपली विते्र रांगववण्यािी हातोटी प्रशांसनीय होती. अशािपैकी त्याांनी तयार करून घेतलेली – अपवरवित 
अशी भाववनक गुणवत्ता छेडणारी एक सुबक, बुलां द, मोहरेदार कलाकृती. (प्रकरण २०. प्रकाशवित्रण 
आवण वित्रकार) 

 

 
36. ‘LE CHATEAU CHILLON’, 1867. A. Braun 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ३६ – हे वनसगथदृश्य म्हणजे प्रकाशवित्रकार आवण वित्रकार आपला वैरभाव ववसरून मतैर 
बनल्यािा एक दाखला आहे. मोठ्या आकारािे माध्यम आवण अती रुां द दृवष्टकोणािा वबलोरी डोळा ह्याांतून 
वनसगथ पावहला, की तो िमत्कृवतजन्य, िैतन्यमय आवण गूढरम्य वाटतो. मानवी डोळ्याांना अपवरवित असे 
लावण्य दृवष्टपर्ात येते. वक्षवतजापलीकडील नवा वनसगथ वदसतो. (प्रकरण १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार, 
२१. बदलता मोहरा– पवरच्छेद पाहा. ‘प्रर्म स्पधा आवण नांतर सहकायथदेखील’) 
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37. ‘WHEN THE DAYS WORK IS DONE’, 1877. H. P. Robinson 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ३७ – सहा वगेळ्या व्यस्तप्रवतमाांवरून साांधेजोड पद्धतीने तयार केलेले एक प्रकाशवित्र. येरे् 
कारावगरीिे कौशल्य भरपूर आहे. पण वनरांतरिे सौंदयथ येरे् कोठे आहे? आयुष्यभर ज्याने प्रकाशवित्रातून 
कृवत्रमािा बवडवार केला त्या रॉवबन्सनने आपल्या आयुष्याच्या अखेरीस जे वविार व्यक्त केले आहेत, ते 
खवित चितनीि आहेत. (प्रकरण १९. कलाप्रदशथनाांच्या िौक्या, २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार– 
पवरच्छेद पाहा.– ‘माध्यमािे कतृथत्व जावणले नाही’) 

 

 
38. ‘DEAD BIRD’ or ‘PARTRIDGE’, 1855. William Lake Price 

वास्तव सत्यािे यर्ातथ्य आरेखन करण्यािा, सूक्ष्म तपवशलातील अवघे श्रीमांती वैभव वटपण्यािा 
कलामाध्यमािा वकूब आवण स्वभावतः ितैन्ययुक्त असलेल्या वनसगथदृश्याांिे वित्रण करण्यािी मनािी 
अतीव ओढ इत्यादी गुण कलाकृतीत सुस्पष्ट वदसण्याकवरता ह्या कलाकृती ववस्तावरत आकारात पुढे 
पुनमुथवद्रत केल्या आहेत. 
 
 
खारसयत 



 

 

अनुक्रम 

वित्र क्रमाांक. ३८ – वत्रवमतीय माध्यमातून उत्सूत्र पद्धतीने प्रकाशवित्रणास प्रारांभ झाला. कलाकृतीमधून 
नवखी सोनेरी िाहूल ऐकू येऊ लागली. लेक प्राइस ह्या प्रकाशवित्रकारािे वित्रववषय वविाराल, तर ते 
अिल वास्तुवशल्प, फळे, पषु्पगुच्छ अशा वस्तूांच्या समहूातील वनश्चल जीवन, मारून आणलेली ताजी 
वशकार ह्या ववषयाांपुरतेि मयावदत होते. आपल्या आववष्कार-माध्यमाच्या मयादा न ओलाांडता त्याने 
सतराव्या शतकातील डि वित्रकाराांिे दोन कलागुण प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतून उत्तम वसद्ध केले आहेत. 
(प्रकरण २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार) 

 

 
39. ‘BOYS TOSSING CHESTNUTS’ or ‘STREET URCHINS’, 1860. O. G. Rejlander. 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ३९ – रॉवबन्सनने कलाकृतींमधून वनमाण केलेल्या कृवत्रम सौंदयाला जनता ववटलेली पाहून 
रायलें डरने आपले सुकाण ू उत्स्फूतथ वित्रणपद्धतीकडे वळववले. पण त्याि वळेी अशा उत्स्फूतथ 
प्रकाशवित्राांच्या वनर्ममतीकवरता अवधक कतथबगार माध्यमािी आपली अपेक्षा त्याने बोलून दाखववली. असे 
बलवत्तर माध्यम की ज्यायोगे मला गदीत ‘सामावलेल्या एखाद्या व्यक्तीच्या िेहऱ्यावरील क्षवणक भाव 
दुरूनही वकरणकें द्र साधून सहज वटपता येतील. 

 

 
40. ‘THE ELOPEMENT’, 1862. Lewis Carroll 



 

 

अनुक्रम 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ४० – लेववस कॅरोल ह्यासारख्या धमोपदेशकाला न शोभण्यासारखा, पण हॉवलवडूमधील 
एखाद्या पटकर्ालेखकाच्या कल्पनाशक्तीला सहज पेलावा, असा ववषय त्याने सहजसुांदर अशा लोभस 
आकृवतबांधात माांडला आहे. 

 

 
41. ‘THE TOILET’ or ‘AT THE WINDOW’, 1864. Lady Hawarden 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ४१ – लेडी हॉआडथन वहला प्रकाशवित्रणकलेिे फार वडे. अशा वडेातून वनमाण झालेले 
वतच्या कन्येिे आपल्या कल्पनाशक्तीला आवाहन करणारे प्रकाशवित्र. वतच्या कन्येइतकीि कमनीय 
वित्ररिना, की जी अववितपणे कलाकृतीत उभी आहे, आवण ज्या वित्ररिनेच्या मोहात लेववस 
कॅरोलसारखा ददी कलाकार पडावा, हेि कलाकृतीिे सौभग्य नव्हे का? 

 

 
42. ‘THE FIRST INTERVIEW’, 1886. Paul Nadar 

प्रकाशवित्रकाराांनादेखील व्यस्क्तवित्राांिे पे्रम होते. व्यस्क्तविते्र घेण्यािी आांतवरक ओढ होती. राणी 
स्व्हक्टोवरयाच्या काळात अनाडी माध्यमातून, याांवत्रक सुववधा नसताना, प्रकाशवित्रण-प्रवक्रया प्रवतकूल 
असताना त्याांनी प्रवतभाशाली व्यस्क्तविते्र वनमाण केली. 



 

 

अनुक्रम 

मानवाला व्यस्क्तवित्राांिे आकषथण फार पुराणकालीन आहे. अवभजात व्यस्क्तवित्राांिा मवहमा र्ोर आहे. 
वाङ मयके्षत्रातही अक्षर व्यस्क्तवित्राांनीि शुभारांभ झाला, आवण त्याांना धार्ममक वळणही लागले. तसेि 
प्रकाशवित्रण-कलेच्या के्षत्रातही घडले. 
 
१८४० ते १८६५ ह्या अल्पशा तालेवारीच्या कालखांडाला वहल्, कॅमेरॉन, नादा ह्याांिे युग म्हणतात. 
कलाकृतींना वासांवतक बहर आला. 
 
ही दोन व्यस्क्तविते्र आवण एक मुलाखतीिे वृत्तवित्र पढेु ववस्तृत आकारात पनुमुथवद्रत केली आहेत. 
 
४२ – ‘माझ्या वयाच्या सत्त्याण्णव वषांपयिंत मी प्रकाशवित्रणािा शत्रुि होतो,’ –हो शवे्हरल. 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ४२, ४३ – क्षणपुष्पाांच्या सरी पडण्यास प्रारांभ झाला. ऐवतहावसक महत्त्वािे क्षण अमर झाले. 
मनाच्या प्रवतचबबािे गूढ इशारे त्यात उमटू लागले. याांवत्रक प्रगतीवशवाय वातावित्रातील गुणाांिे दशथन 
घडले. 

 

 
43. ‘GORDON HIGH LANDERS AT EDINBURGH CASTLE’ or ‘SAILORS’, 1843. 47, Hill 

and Adamson 
वित्र क्रमाांक. ४३ – प्रवतमा-प्रकाशकाळ वाजवीपेक्षा कमी असल्यामुळे अधथच्छटाांिा लोप होऊन 
काळ्यापाांढऱ्या छटाांिे पुांज भतुाांच्या सावल्याांप्रमाणे भासतात. कलाकृतीत हालिाल सूवित होते, आवण 
कलाकृती दृक -प्रत्ययवादी असल्यािा सांशयही येतो. 

 



 

 

अनुक्रम 

 
44. ‘THE MUSIC LESSON’ or ‘PIANO LESSON’ or ‘THE DUET’, London Stereo Co., 

1857. 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ४४, ४५ – याांवत्रकतेवर जोपासला गेलेला क्षणवित्राांिा नवा तरीका काव्यातील 
उत्स्फूतथपणासह आला. घरगुती खेळकर प्रसांग त्याांतील मोकळेपणासह वत्रवमतीय माध्यमातून खुल्या 
स्वरूपात विवत्रत होऊ लागले. लां डन शहरात १८५४ मध्ये स्र्ापन झालेल्या स्टीवरओस्कोवपक कां पनीने 
अवघ्या िार वषांत एक लाख प्रकाशविते्र घेतली. त्याांत वास्तुवशल्पे, देखाव,े गृहजीवन, रूढी, वषेभषूा 
इत्यादींिा समावशे होता, आवण प्रकाशवित्राांिा प्रवतमा-आववष्कार-काळ एक सेकां दापेक्षा अवधक नसे; हे 
ववशषे. 

 

 
45. ‘THE GEO LESSON’, 1851. Antoine Claudet 
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46. ‘BROADWAY’, New York on a Rainy day, 1859. E. Anthony 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ४६ – वत्रवमतीय पद्धतीने घेतलेल्या प्रारांभीच्या वित्राांपैकी हा एक भाग आहे. साहसी 
स्वच्छांदतावादी वृत्तीमधून घेतलेले क्षणवित्र. ह्या कलाकृतीत वित्रववषयातील नावीन्य तर आहेि, पण 
ह्यावशवाय कलाकाराने ताांवत्रक यशािा मोठा पल्ला गाठला असून त्याच्या कतथबगारीला दैवािे पाठबळ 
पुरेपूर लाभलेले वदसते. (प्रकरण २३. वादाांिी ये-जा) 

 

 
47. ‘THE RE-BUILT CRYSTAL PALACE AT SYDENHAM’, The opening ceremony 10th 

June 1854. P. H. Delamotte. 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ४७ – सवांत जुने आवण महत्त्वािे वृत्तवित्र. ह्या कलाकृतीिे ववशषे हे की, मोठ्या अगडबांब 
आकाराच्या माध्यमातूनही कलाकाराने कँटबथरीिा आिथवबशप प्रार्थना करीत असल्यािा क्षण नेमका अिकू 
पकडला आहे. सवथत्र शाांत-शाांत आहे. कलाकृतीवर एक प्रकारिे गाांभीयथ प,रले आहे. वातावरणािी 
वनर्ममती अती कुशलतेने केली आहे. (प्रकरण १६. वातावित्राांिा कलात्मक आववभाव) 
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48. ‘TRANSPORT OF PART OF THE COLOSSAL STATUE OF BAVARIA, to its site in 

Munich, 1850. Alois Locherer. 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ४८ – वृत्तवित्राांिी एक पुराणी गार्ा. वास्तव सत्यािा नायमय आववष्कार. ह्या सवथ 
वातावित्राांतून एक गोष्ट प्रामुख्याने वदसून येते की, कलाकाराांनी प्रकाशवित्रण-माध्यमातील कमतरता 
आपल्या कल्पनाशक्तीच्या जोरावर आपणाांस भासू वदल्या नाहीत. कलाकृतीत ितैन्य वनमाण 
करण्याकवरता तीतील व्यक्ती आपल्या कायात गढलेल्या वदसाव्यात, अशा ढांगात जाणनू-बजूुन उभ्या 
करून हा ऐवतहावसक काव्यमय प्रसांग साक्षात आपल्या डोळ्याांपढेु घडत असल्यािा आभास वनमाण केला 
आहे. (प्रकरण १६. वातावित्राांिा कलात्मक आववभाव, २२. वास्तवता आवण कलासषृ्टी) 

 
49. ‘ROYAL SOCIETY OF ARTS’, December 22, 1852. The First Photographic Exhibition 

held in Great Britain. 
The Illustrated London News — January 1, 1853. 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ४९, ५० – ह्या दोन्ही प्रासांवगक वृत्तवित्राांिी खावसयत म्हणून साांगता येईल की, ह्याांतील मांद 
हालिाल, वस्त्रयाांिे फरकटलेले झगे, अांधुक अस्पष्ट वनशाणे, वित्रमयादेच्या बाहेर अधथवट रावहलेल्या 
मानवाकृती आवण सांवादात मग्न झालेल्या स्त्री-पुरुषाांिी एकाग्रता—ह्यातूनि रे्ट सूवित होते. (प्रकरण 
२२. वास्तवता आवण कलासषृ्टी) 



 

 

अनुक्रम 

 
50. ‘DOVER ELECTION, 1863 

 
51. ‘THE CATTLE PIER’, Balaclava Harbour during Crimean War, 

1855. Wet Plate, Rojer Fenton. 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ५१, ५२ – वास्तवातील सत्यािी बठैक वबघडू न देता, त्यातील सौंदयािी घडी ववसकटू न 
देता रोजर फें टन, मथॅ्यू िेडी, जेम्स रॉबटथसन ह्या प्रकाशवित्रकाराांनी हे युद्धप्रसांग िटकदार शलैीत आवण 
नायमय पवरवषेात सादर केले आहेत. अर्ात ह्या युद्धवित्राांिी आववष्कारशलैी रेखीव, उत्स्फूतथ आवण 
वास्तववादी आहे. नायपूणथ आहे. 
 
प्रत्यक्ष युद्ध िालू असताना कलाकाराने रणधुमाळीत सामील होऊन ही वृत्तविते्र घेतली नसली, तरी 
प्रकाशवित्रणाच्या परखड वास्तवतेवर आपला दृढ वव्ास आहे म्हणून ह्या गतकालातील स्मृती आपणाांस 
अवधकि ववषण्ण कवरतात. दुःखीकष्टी कवरतात. (प्रकरण २२. वास्तवता आवण कलासृष्टी) 



 

 

अनुक्रम 

 
52. ‘INTERIOR OF THE REDAN’, September 1855. 

Crimean War, Wet Plate, J. Robertson. 

 
53. ‘INDIAN MUTINY 1857’, Beato. Gen. Wheeler entrenchment, Cawnpore, was the 

scene of one of the worst atrocities. 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ५३ – लखनौच्या वढे्यानांतर रणाांगणािे स्मशान झाल्यावर प्रकाशवित्रकाराांनी भयावर टाि 
देऊन घेतलेली वाताविते्र पाहून मन क्षणभर बवधर होते. प्रकाशवित्रकाराांनी सतीिे वाण हाती घेऊन 
युद्धाच्या भीषण कर्ा ह्या नव्या भाषेने साांवगतल्या आहेत. (प्रकरण २२. वास्तवता आवण कलासृष्टी) 

 
54. COOK HOUSE OF THE 8th HUSSARS’, 1855. Wet Plate, Rojer Fenton. 



 

 

अनुक्रम 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ५४ – ह्या वातावित्राला ऐवतहावसक महत्त्व तर आहेि, ते पण नायपूणथ वास्तववादी वित्र 
म्हणूनही ते वाखाणण्यासारखे आहे. त्यातील सैवनकाांिी रिना इतकी सहजसुांदर आहे की, ते क्षणवित्र 
असल्यािा भास व्हावा. रिना सहज सापडलेली नव्हे, साांधलेली भासते. भावनेच्या जावतगतीशी 
कलाकाराने इमान राखल्यामुळे आांतवरक लय तीत उतरली आहे. (प्रकरण २२. वास्तवता आवण 
कलासृष्टी) 

 
55. ‘REFUGEES EATING’, The San Francisco Earthquake, 18th April 1906. Dr. Arnold 

Gengthe. 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ५५ – मोहक व्यस्क्तत्वािा डॉ. अनोल्ड गेन्रे् हा प्रकाशवित्रकार म्हणून प्रवसद्ध आहे तो त्याने 
केलेल्या सान रॅस्न्सस्को येर्ील धरणीकां पाच्या वास्तववादी वित्रणाबद्दल. ह्या प्रकाशवित्राकडे सहज 
नजर टाका, ते एखाद्या िलत्-वित्रपटातील खास घेतलेले स्स्र्र-दृश्य असाव,े असाि भास होईल. छे! 
पण ते आहे धरणीकां पासारख्या भयानक दुधथर प्रसांगािे. हे वित्रण कवरताना त्याने वनखालस कठोर 
सत्यावर आपल्या व्यस्क्तत्वािी डूब िढववली आहे. आवण सारी दृश्ये त्याने ‘बॉक्स ३ ए कोडॅक-स्पेशल’ 
वर घेतली आहेत, आवण तरीही ती दजेदार आहेत. (प्रकरण १६. वातावित्राांिा कलात्मक आववभाव) 

 
56. ‘PICNIC’, 1882. J. Brisdon 



 

 

अनुक्रम 

 
57. ‘SKATING’ 1886-87. Oscar Van Zel 

वबलोरी डोळ्याला तत्क्षणदृष्टीिा लाभ झाला. प्रवतमा-अववष्करण-काळ अवघा काही क्षणाांिाि रावहला. 
 
नवयुगािे पाय जवळ वाजू लागले. प्रवतभेिी पाखरे नव्या आकाशात वफरू लागली. ववमुक्त 
वित्रणपद्धतीला कलाकृतीमधून वमरास वमळाली. वित्रणशलैीला नव ेपैलू पडले. नवा घाट आला. 
 
हौशी प्रकाशवित्रकार आांगठेबहाद्दर बनला. केवळ डोळ्याांिा वापर करून आवण माध्यमाच्या ‘आदेश 
खटक्यावर’ दाब टाकून कलाकार मोकळ्या मनाने उत्सूत्र वित्रण करू लागला. मोकळा-झाकळा 
आववष्कार. 
 
जीवनातील वनसटता क्षण गमावला, की त्यािी पनुरावृत्ती होत नाही, हा वनसगािा कायदा प्रकाशवित्रण-
प्रवक्रयेने रद्द-बातल झाला. 
 
ह्या पृष्ठावरील दोन प्रकाशविते्र पुढे मोठ्या आकारात पुनमुथवद्रत केली आहेत. 
 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ५६, ५७ – प्रकाशवित्रण-सावहत्यािे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागले. जडवादी 
मानवािी प्रवृत्ती कारखानदाराांच्या सूिना पावलोपावली मनोभाव ेपाळू लागली (प्रकरण २२. वास्तवता 
आवण कलासृष्टी– पवरच्छेद पाहा. ईस्टमन हेि कुलदैवत). प्रारांभीच्या काळातील प्रकाशवित्रण के्षत्रातील 
अध्वयुिंिा जो उत्साह होता, तो आता पूणथ मावळला होता, नव ेसांशोधन करण्यािी प्रकाशवित्रकाराांिी दृष्टी 
अांधळी झाली होती, आवण प्रयोगशीलताही नष्ट होत िालली होती. कलावशक्षणािा अभाव जाणवत होता 
आवण त्याववषयी जाणीवही उरली नव्हती. ह्या काळात प्रकाशवित्रण के्षत्रात जे दुगुथण वशरले, ते काही 
प्रमाणात अद्यापही होते तसेि कायम आहेत. 
 
ह्या दोन कलाकृती मात्र ह्याला अपवाद आहेत. त्या आनांददायक आहेत, उत्स्फूतथ आहेत. त्याांत 
मौवलकता, आकषथक सांकल्पनाकृती, अवभनव कल्पना, ववमुक्तपणा, ददी कलाकारािे रिनाकौशल्य – 
सवथ काही आहे. अांतरांग वदलखुलास आहे. कलाकृतींमध्ये सािेबांदपणा औषधालाही नाही. (प्रकरण २२. 
वास्तवता आवण कलासृष्टी) 



 

 

अनुक्रम 

 
58. ‘PARIS INTERNATIONAL EXHIBITION’, 1889. Photographer unknown. 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ५८ – कलाकृतींमधून वित्रात्मक गुण असावते, असा अट्टहास धरणाऱ्या फोटोग्रवफक 
सोसायटीच्या एका सभासदाने, ह्या कलाकृतीमधील अग्रभमूीजवळ अधथवट कापल्या गेलेल्या मानवाकृती 
पाहून उपहासात्मक हास्य केले. वास्तववक ही कलाकृती सौंदयथभावनेला आवाहन करणारी असून तीत 
वित्ररिनेिा वृर्ा अवभमान नाही, हे कबूल केले पावहजे. 

 
बॅवरझोनपांर्ािा वनसगथवित्रकार. नैसर्मगक वित्रणशलैीिा अध्वयूथ. ववशुद्ध वित्रणशलैीिा कट्टा अवभमानी. 
कृवत्रम वित्रणशलैीिा कट्टा वैरी. प्रकाशवित्रण ही स्वतांत्र कला आहे, अशी प्रगल्भ घोषणा प्रर्मि करणारा 
डॉ. पी. एच्. इमसथन ह्याने नैसर्मगक वित्रणािा नवा सांप्रदाय सुरू केला. प्रकाशवित्रणाच्या गांगेिा शुद्ध 
प्रवाह वाहू लागला. 
 
पेशाने धन्वांतरी, पण आपले उभे आयुष्य वनःसत्त्व झालेल्या प्रकाशवित्रणकलेला त्याने नवजीवन प्राप्त 
करून देण्याकवरता विेले. अस्पष्ट अर्वा स्पष्ट आरेखन ह्यावर कला अवलां बनू नसते, ती कलाकाराच्या 
कतुथत्वावर ववसांबते, ह्या दृवष्टकोणाने तुम्ही त्याच्या पुढील कलाकृती पहा. (प्रकरण १९. कलाप्रदशथनाांच्या 
िौक्या, २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार, २३. वादाांिी ये-जा) 



 

 

अनुक्रम 

 
59. ‘TOWING THE REED’, 1885. Dr. P. H. Emerson 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ५९ – वित्रकार जे. एफ्. वमलेत् ह्या वित्रकारावरील इमसथन िी भक्ती त्याच्या आववष्कार-
शलैीतून उतरली आहे. आववष्कार-शलैी मोठी साजूक आहे. मात्र त्याने ओरडून साांवगतलेले 
कलातत्त्वज्ञान तुम्हाांला त्याच्या कोणत्याही कलाकृतीमधून आढळणार नाही. 

 
60. ‘GATHERING WATER LILIES’, 

1885. Dr. P. H. Emerson. 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ६० – बारवबझॉन येर्ील शतेकरी-जीवनाशी समरस होऊन इमसथन ने त्यािे वित्रण 
सहानुभवूतपूवथक केले असून फेनलँड येर्ील सामान्य शतेकऱ्याच्या मनािी खोली मोठ्या दूरदशीपणाने 
कलाकृतींमधून व्यक्त केली आहे. 

 



 

 

अनुक्रम 

 
61. ‘SETTING THE BOW NET’, 1885. Dr. P. H. Emerson. 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ६१ – येरे् आधुवनक प्रकाशवित्रण-शलैीिा उषःकाल जाणवतो. प्रकाशवित्रणाला येणाऱ्या 
आगामी आधुवनक स्वरूपािी विन्हेही येरे् भावरूपाने आढळतील. 

 
62. ‘IN THE TWILIGHT’, 1888. Lyddell Sawyer 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ६२ – इमसथन िा कट्टा अनुयायी वलडेल सॉयर हा इमसथन च्या नैसर्मगक वित्रणसांप्रदायात 
सामील झाला आवण त्याने सामान्याांच्या आयुष्यातील सामान्य मनािी पकड घेईल असा हा प्रसांग, 
मनातील भावनेशी सांवादी अशा पृष्ठभमूीवर सादर केला आहे. (प्रकरण २३. वादाांिी ये-जा– पवरच्छेद 
पाहा. पे्रवषतािी प्रार्थना व जवानाांिे स्वप्न) 



 

 

अनुक्रम 

 
63. ‘THE TERMINAL’, - 1893. Alfred Stieglitz. 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ६३ – इमसथन ने शुद्ध केलेल्या प्रकाशवित्रणाच्या प्रवाहात दृक -प्रत्ययवादािे अनुचबब पडले, 
आवण आधुवनक प्रकाशवित्रणकलेिा जनक स्टीगवलट्् ह्या कलाकृतीत दृक-प्रत्ययवादी बनला आहे 
पण तो त्या काळािा मवहमाि होता, असे म्हणाव ेलागेल. त्यापढेु मात्र त्याने वास्तववादी ववशुद्ध वळणाच्या 
कलाकृतींिा पाठपुरावा केला आवण पाउल स्रँड, एडवडथ स्टाइशने, एडवडथ नेस्ट् न असे सुववख्यात वशष्य 
वनमाण केले. 
 
हा आधुवनक दृवष्टकोण समजावनू घेण्याकवरता (प्रकरण १५. आरसपानी तोरण, २१. बदलता मोहरा) 

 
64. ‘LACE PATTERN’, 1843. 

William Henry Fox Talbot. 
ही अप्रवतरूप कलाकृती ववस्तावरत आकारात पुढे पनुमुथवद्रत केली आहे. 
 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ६४ – आधुवनक दृवष्टकोणािे अवधष्ठान तुम्हाांला फॉक्स टालबट ह्याने १८४४ मध्ये वलवहलेल्या 
‘द पेस्न्सल ऑफ नेिर’ ह्या पुस्तकात सापडेल. आवण अशा अपूवथ कलाकृतींिा श्रीगणेशाही फॉक्स टालबट 
ह्यानेि केला आहे. प्रकाशवित्रण-माध्यमािा वा व्यस्तप्रवतमेिा वापर न कवरता वनमाण केलेली ही वास्तव 
कलाकृती. (प्रकरण १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार, १५. आरसपानी तोरण, २१. बदलता मोहरा) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
65. ‘STEERAGE’, 1970. Alfred Stieglitz 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ६५ – कलाकृती जीवनातून वनमाण होते आवण कलाकारािा जीवनववषयक दृवष्टकोण ती 
प्रतीत कवरते म्हणून कलाकाराला जीवन व वनसगथ ह्याांच्याबरोबर सांबांवधत रहाव ेलागते. त्याला स्वतःला 
वप्रय असलेल्या कलाकृतीववषयी तो वलवहतो, ‘तेरे् ववववध आकाराांतील सौंदयथ तर वदसेलि, पण मला 
ज्ञात असलेल्या जीवनािा अर्थ मला ऐकू येत होता.’ आधुवनक प्रकाशवित्रणाकडे जाणाऱ्या मागावरील 
एक महत्त्वपूणथ, लक्षवधेी खूण असा ह्या कलाकृतीिा उल्लेख केला जातो आवण ‘नवयुगािा स्वामी’ असा 
स्टींगवलट् ्  िा उल्लखे इवतहासकार कवरतात. (प्रकरण १५. आरसपानी तोरण, २१. बदलता मोहरा) 

 
66. ‘TREE ROOTS AT ST. CLOUD’, 1900/1905. Eugene Atget 



 

 

अनुक्रम 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ६६ – यूजेन आतजे ह्याच्या कलाकृती म्हणजे त्याने प्रकाशवित्रणातून – सूक्ष्मसांदभासवहत 
केलेले वनभथय, सडेतोड व प्रामावणक लवलतवनबांधलेखन आहे. सेंट क्लॉड येरे्, जसे त्याने उद्याने-बागा, 
वशल्पाकृती, वास्तुवशल्प अशा क्रमाने अस्तांगत होणाऱ्या वस्तुजातीिे वित्रण केले, तसेि पॅवरसमधील 
रस्त्यावरील छत्री दुरुस्त करणाऱ्या फेरीवाल्यापासून ते रे्ट वशे्यागृहात जाऊन तेर्ील जीवनािे वित्रण 
केले. त्याने जसे उपेवक्षताांिे अांतरांग विवत्रत केले, तसेि फुलाांिे आकृवतबांध, वृक्षाांच्या गाठाळ मुळाांिे 
िमत्कावरक व वैवित्र्यपूणथ आकार अगदी जवळून विवत्रत केले. 
 
छायाप्रकाशािे फक्त ववववध आकारि वदसतील, असेि जग कलाकाराला वदसले पावहजे. आधुवनक 
वास्तववादी कलाकार त्याच्या कलाकृतींिा उल्लखे ‘आतजे दस्तऐवज’ असा कवरतात आवण ह्या के्षत्रातील 
‘शांकरािायथ’ म्हणून त्याला मान वाकवनू जोहार घालतात. कलाकृती ही सामावजक प्रगतीच्या रर्ाला 
जुांपलेली असते अशीि त्याच्या मनािी ठीक धारणा होती. (प्रकरण २३. वादाांिी ये-जा) 

 
67. ‘VIEW OF THE GARDEN FROM MONT BLANC’, 1861. Bisson Brothers 

१८५१ मध्ये दोन महत्त्वािे शोध लागले. मेण लावलेल्या मोहरेदार कागदािा एक आवण आद्रथ कलोवदन-
पद्धतीिी शीघ्र-गती, काि हा दुसरा. ह्यामुळे प्रकाशवित्रकाराांिा ताांवत्रक खळखळाट आवण दहशत दोन्ही 
काही प्रमाणात कमी झाली. प्रकाशवित्रणािा पसारा फैलावला. नव्या वास्तववादी शलैीिी पायाभरणी 
झाली. एक नव ेपवथ सुरू झाले. 
 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ६७ – वबसाँ बांधू हौशी प्रकाशवित्रकार. सखोल अभ्यासावशवाय ह्या प्रवक्रयेच्या केवळ 
तांत्रज्ञानाने, आवण कलाववद्यालयातील ठराववक अभ्यासक्रम पूणथ केल्याने वित्रकलेतील मार्ममक कलादृष्टी 
जागतृ होईल, अशा माध्यमाच्या सांशोधकािा पकुार त्याांनी ऐवकला असावा. त्याांनी वनसगािी वित्रवलपी 
वगरववली, आवण छायाप्रकाशाच्या वववशष्ट रोशनीतून चपपळाच्या पालवीप्रमाणे मुलायम अधथच्छटा व 
पृष्ठभागािा मनोहर पोत वनमाण करून १७ व्या शतकातील डि वित्रकाराांच्या शलैीिी याद करून वदली. 
 
वित्रकारािी मुले. रसायनशास्त्रािा अभ्यास केला. वास्तुवशल्पािा अभ्यास केला. र्ोडीि पण मनोहारी 
विते्र घेतली. वतसऱ्या नेपोवलयन बादशाहाबरोबर माँट ब्लॅक िढले. (प्रकरण २०. प्रकाशवित्रण आवण 
वित्रकार, २२. वास्तवता आवण कलासृष्टी) 



 

 

अनुक्रम 

 
68. ‘ON GRINDELWALD GLACIER’, 1862-64. Carte de Visite process, Adolphe Braun. 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ६८ – ववदु्यद्जगतीने वफरणारा सरक-पडदा माध्यमात नव्हता, त्यामुळे भतुाने पछाडल्यागत 
पळणाऱ्या क्षणाांिे वित्रण करणे याांवत्रकदृष्या अशक्य होते. तरीही, प्रकाशवित्रात तपवशलािी सामग्री 
भरपूर आदा करून मानवाकृती अशा काही ढांगात उभ्या केल्या आहेत की, त्याांच्या आकारातून हालिाल 
सूवित व्हावी, आवण त्याांच्या सामवूहक रिनाकौशल्यातून कलाकृतीत िैतन्य वनमाण व्हावे, कलाकृतीला 
साजेपण याव.े (प्रकरण २२. वास्तवता आवण कलासृष्टी) 

 
69. ‘IN THE HIMALAYAS’, 1868. Samuel Bourne 



 

 

अनुक्रम 

प्रकाशवित्रकाराांनी ऐवतहावसक काळािे वित्रण केले. देशातील वनसगथसौंदयाबरोबर वशल्पकला, 
स्र्ळदशथक आवण ऐवतहावसक स्मृतींनी समृद्ध झालेल्या वास्तू ह्याांच्या प्रकाशवित्राांिी नदी आपापल्या 
देशाांत वळवनू आणली. प्रकाशवित्राांवर नव ेपाणी िढले. ती सतेज बनली. 
 
काळाच्या गतेत अस्तांगत होत िाललेल्या युगािे वित्रण म्हणजे काळावर ववजयि नव्हे का? 
 
ह्या दोन्ही कलाकृती नजीकच्या पृष्ठावर पुनमुथवद्रत केल्या आहेत. 
 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ६९ – वनसगथवडेा प्रकाशवित्रकार. त्याने आपल्या वनरीक्षणाच्या सामथ्याने वनसगाशी अतूट 
नाते जोवडले. त्यािे डोळे रवसक बनले. माणसाांिा वारा येरे् खेळत नसताना दृश्य सजीव झाले आहे. 
बोलके झाले आहे. (प्रकरण १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व, २२. वास्तवता आवण कलासृष्टी– 
पवरच्छेद पाहा. वास्तव सत्य आवण नाय, कटकटीच्या साटोवाटीत) 

 
70. ‘PANORAMA OF INTERLAKE’, 1868. Taken with Johnson’s Pentascopic Camera, 

Adolphe Braun. 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ७० – ताांवत्रक अडिणींिा आडळ दूर कवरताना नव्या कल्पना आवण नव े तांत्र ह्याांिे 
नावीन्यपूणथ लेणे घेऊन कलाकृती उद्भवतात. खास तयार केलेल्या वफरत्या माध्यमातून वित्रण केल्यामुळे 
कलाकृतीत दृश्यािा पाहाळ अवधक ववस्तारल्यावाणी वदसतो ना? म्हणूनि कलाकृतीत नावीन्यािी 
नव्हाळी उतरली आहे. (प्रकरण २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार, २२. वास्तवता आवण कलासृष्टी) 



 

 

अनुक्रम 

 
71. ‘THE CRAWLERS’, 1876-77. Old Woman with a baby John Thomson 

नैराश्याच्या उकलुनी लडी 
तांतु काढी सुखािे 
 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ७१ – ‘कण्ह टाकणारा जीव’– ‘जे का रांजले गाांजले’ त्याांिे करुण स्वर तुम्हाांला उत्सूत्र 
पद्धतीने विवत्रत केलेल्या ह्या लां डनमधील रस्त्यावरील जीवनातून ऐकू येतील. कलाकाराच्या दृष्टीसमोर 
ठाकलेली ही कठोर वास्तवता कलाकाराच्या व्यस्क्तगत दृवष्टकोणातून आववष्कृत झाल्यामुळे कलाकृती 
ववशषे वजवांत वाटतात. कलाकाराच्या कतृथत्वािा उमाळा, वजव्हाळ्यािी तळमळ, अनुभतूीिे पाठबळ ह्याांनी 
कलाकृती अर्थपूणथ होतात. ह्या कलाकृतींिे आवाहन सरळ तुमच्या अांतःकरणाला जाऊन वभडेल, तुमच्या 
सौंदयथभावनेला हळुवार स्पशथ करील. त्याांच्या अांतरांगात हुांकारत रावहलेले सौंदयथधन तुम्हाांला लोभावनू 
टाकील. जॉन टॉमसन च्या कलाकृतीमधील गुणवत्ता पॉल स्रडने ४० वषांनांतर केलेल्या न्यूयॉकथ च्या 
रस्त्यावरील जीवनाच्या वित्रणापेक्षा अवधक नसली, तरी कमी खासि नाही. हे यश काय कमी आहे! 
(प्रकरण १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार) 

 
72. ‘HARD TIMES’ or ‘THE WAYFARER’, O. G. Rejlander 



 

 

अनुक्रम 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ७२ – खालीवर होणारे छातीिे तकट, दुःखाने ओरबाडलेले मन, अधथपोटी वजवािे उडणारे 
काळीज– (प्रकरण ४. सद गुरू : पे्रमळ, पण काटेकोर, १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार, १६. वातावित्राांिा 
कलात्मक आववभाव, २१. बदलता मोहरा) 

 
73. ‘HOMELESS’ or ‘NIGHT IN LONDON’. O. G. Rejlander 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ७३ – हुांदक्याांनी गच्च भरलेले नरडे, दुःखािे टाहो, उपेवक्षताांिे अांतरांग. ‘वकती रात्री 
जागलास तेव्हा सारे झोपलेले झोपला तू जागे झाले.’ (प्रकरण ४. सद गुरू : पे्रमळ, पण काटेकोर, १२. 
याांवत्रक माध्यमािा शृांगार, २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार) 

 
74. ‘ALICE LlDDELL’, Lewis Carroll 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ७४ – आसवाांिे कोंभ, हवरणकाळजी करणारे मन– हे सवथ ह्या व्यस्क्तवित्राांच्या उभारणीत 
श्रमी झाले आहेत. 



 

 

अनुक्रम 

 
75. ‘WORKERS ON THE HIGHWAY’, John Thomson 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ७५ – जॉन टॉमसन ह्याने विवत्रत केलेल्या रस्त्यावरील जीवनात तुम्हाांला वजवांतपणािी 
सार्थकता भेटेल, त्यात सभोवतालच्या जीवनािा अर्थ प्रवतचबवबत झालेला वदसेल. कारण कलाकाराांनी 
डोळे उघडे ठेवनू बालकाच्या वनष्पाप दृष्टीने वास्तव सत्याकडे पावहले आहे. 
 
प्रकाशवित्रणािा खरा उदे्दश काय, ह्याववषयी पॉल स्रडँप्रमाणेि, जॉन टॉमसन ह्यािी कल्पना अगदी 
सुस्पष्ट होती. त्यािा दृवष्टकोण बवुद्धप्रधान होता आवण प्रदशथनातून त्याने भाग न घेतल्यामुळे 
प्रकाशवित्रणातील त्याच्या कलात्मक गुणाांिी जाणीव स्वतः कलाकारालाही झाली नाही, आवण म्हणन 
त्याने आपले माध्यम अगदी सावधान वित्ताने वास्तवतेिे वित्रण करण्याकवरताि वापरले. आज त्यािी 
कला रवसक इवतहासकाराांच्या ध्यानी येऊन िुकली आहे. कलाकाराने वास्तवतेकडे नजर टावकल्यावर 
त्याच्या मनातील भावनेने जे वित्र त्याच्यापुढे उभे केले, त्यािेि वित्रण त्याने कलाकृतीत पुन्हा नव्याने 
उभे केले, आवण त्यामुळेि कलाकृतीमधून त्यािे मनोगत ऐकू येते. 

 
76. ‘HALF-PENNY ICES’, 1876-77. John Thomson 



 

 

अनुक्रम 

 
77. ‘THE WAYFARER’, O. G. Rejlander 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ७६, ७७ – प्रकाशवित्रणातून जॉन टॉमसन ह्याने केलेली पवहली महत्त्वपूणथ सामावजक 
पाहणी. १८७७ मध्ये प्रकावशत झालेल्या ह्या प्रकाशवित्राांच्या सांग्रहाला विरांतन स्वरूपाच्या ऐवतहावसक 
स्मारकािी श्रेष्ठता लाभली आहे. ह्या सांदभथ-प्रकाशवित्राांतून त्या वळेच्या जनतेिे ्सन आहे. त्यात 
मानवसक स्पांदन आहे, आांदोलन आहे. सांघवटत जीवनािे गजथन आहे. ह्या कलाकृतींिे अवघे सामथ्यथ जॉन 
टॉमसन च्या जीवनदृष्टीमध्येि आहे. कलाकारािी भवूमका व्यस्क्तगत श्रदे्धिी आवण भाववकािी आहे. ही 
श्रद्धा आवण हा भक्तीिा आवगे ही दोन्ही नव्या कल्पनाांिा कवबला घेऊन कलाकृतीत अवतरली आहेत. 
सामावजक आशय काव्यािा ववषय होऊ शकतो, हे येरे् वसद्ध झाले आहे. कलाकाराच्या प्रभावी 
आत्मप्रत्ययातून वनमाण झालेल्या सामावजक जीवनावरील ह्या कलाकृती काव्यमय झाल्या आहेत. ह्या 
सामावजक दृश्याांतून ‘सावथकालीन काही तरी’ आहे. ववषय तावत्त्वक असला, तरी त्यािी माांडणी काव्यमय 
आहे. नायमय आहे. 
 
या प्रकाशवित्राांतून वफरस्ते कारागीर नैसर्मगक पवरसरात आपापले लहान-लहान व्यवसाय करण्यात मग्न 
झालेले आढळतील आवण वातावरणवनर्ममती हा तर अशा कलाकृतींिा एक महत्त्वपूणथ गुण मावनला जातो. 
ह्याांत त्याांिे सवांगीण जीवन अगदी सहजपणे विवत्रत केलेले वदसेल, आवण ह्या सहजपणाति मधुवरमा 
आहे. आवण हे जीवनातील क्षण कलाकृतीमधून अक्षय बनून राहतात, कारण अशा मुक्त अववष्कारात औट 
घटकेिी उसनवारी नसते, हे कलाकाराने जावणले पावहजे. 



 

 

अनुक्रम 

 
78. ‘A LANDSCAPE’, Cecil Beaton 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ७८ – रोजच्या कां टाळवाण्या जीवनाच्या धकाधकीतून काही काळ मुक्त होण्याकवरता 
सेवसल बीटन ने आपल्या मनाला लावनू घेतलेला प्रकाशवित्रण हा एक बहुमोल छांद होता. आता वषेभषूा 
आवण अांतगृथहाांिी सजावट हा त्यािा व्यवसाय आहे. वववक्षप्त आवण तऱ्हेवाईट पद्धतीने र्ोरामोठ्याांिी 
व्यस्क्तविते्र घेऊन प्रवसद्धी पावलेला सेवसल बीटन ह्याने घेतलेले हे एक कलात्मक भू-दृश्य. त्याच्या 
व्यस्क्तवित्राांवर मात्र अवतवास्तववादी वित्रकाराांच्या शलैीिा पवरणाम झाला आहे. आवण 
प्रकाशवित्रणासारख्या वास्तववादी माध्यमातून आववष्कृत झाल्यामुळे ती अवधकि वास्तव वाटतात! 



 

 

अनुक्रम 

भाितीय प्रकाशरचत्रणातील ‘गंगा-जमनी’ आरवष्काि 
 
भाितीय कलेतील अपूवभ मौरलकता 
 
भारतीय कलाकृतींमधून व्यक्त झालेली सांवदेनशीलता ही एका वववशष्ट भारतीय कलाकारािी खास देणगी 
नाही, तर सवथ भारतीयाांच्या सांवदेनशीलतेिा तो पवरपाक आहे. कालमानाने आवण पवरस्स्र्तीमुळे त्यात 
पवरवतथन झालेले आढळले, तरी कलेतील अपूवथ कस्ल्पत मौवलकता हा गुण त्यात प्रामुख्याने वनवश्चत वदसतो. 
इतर देशाांिी आवण भारतीयाांिी सांवदेनशीलता ह्याांत मुळाति जमीन-अस्मानािा फरक आहे. म्हणूनि 
भारतीयाांिी सौंदयथभावना अजमावणे आवण तीवर अवभप्राय देणे र्ोडे अवघड जाते. सांघवटत आवण उच्च 
सांस्कृती असलेल्या वमश्र समाजाच्या प्रकृतीमधून वनमाण झालेली ही कला शुद्ध बालबोध स्वरूपात आहे, सवथ 
कलाांमध्ये अवद्वतीय आहे, वनणायक आहे; स्वयांवसद्ध आवण भारतीय आहे. 
 
आध्याक्त्मक अनुभूती – 
 
– हेि मुळी भारतीय कलेिे वैवशष्य आहे. भारतीय कलावनर्ममतीिा उगमि मुळी आध्यास्त्मक अनुभतूीमध्ये 
आहे. भारतीय कला म्हणजे भारतीयाांच्या आध्यास्त्मक ध्यानगत व धार्ममक अनुभवाांिी अशी सौंदयथप्रधान 
मोहक वलपी आहे. तीत आत्म्यािी, वव्ात्म्यािी आवण अनांतािी एकता एकवत्रत करून विवत्रत केलेली 
आढळेल. अांतरांगािी िाड पूणथ करणारे सौंदयथ कलाकृतीच्या मेरेपयिंत पसरलेले, पाल्हाळलेले असते. 
 
पुढील सवथ प्रकाशविते्र ‘प्रकाशवित्रणकलेतील भारतीयत्व’ ह्या प्रकरणाच्या सांदभात पहा. 
(प्रकरण १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व) 
 
सामवूहक रसग्रहणाकवरता – 
प्रकरण १४. अमर व्यस्क्तविते्र; १६. वातावित्राांिा कलात्मक आववभाव, १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील 
भारतीयत्व 
 
वनसगथवित्रणाकवरता – 
प्रकरण ६. वनसगथ-सावन्नध्य : खरे वशक्षण, १५. आरसपानी तोरण, १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व, 
२३. वादाांिी ये-जा 
 
प्रकरण – ‘वनसगथसाांवनध्य’, ‘कला आवण कलाकार’ 
 
वित्ररिना – प्रकरण १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व 
 
पाश्चात्त्य साहुकाराांिे देणे – प्रकरण १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व 
 
माध्यमातील गुणाांिे सांकीतथन – प्रकरण १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार 
 
व्यस्क्तविते्र – प्रकरणे ‘अमर व्यस्क्तविते्र’, ‘आरसपानी तोरण’ 



 

 

अनुक्रम 

 
खारसयत 
 
७९ – प्रकाशवित्रणके्षत्रािा व्याप तसा फार आटोपशीर होता. त्या लहानग्या के्षत्रातील हे ‘हळवां’ पीक. 
प्रकाशवित्रकाराांनी सूक्ष्म सांदभासवहत सामावजक जीवनािे वित्रण केले, त्यापैकीि हे एक प्रकाशवित्रण. 
‘त्याच्या शलैीदार फलां दाजीत मांत्रमुग्ध झालेले हजारो पे्रक्षक मदैानात धावत सुटले. प्रत्येकाच्या तोंडी एकि 
शब्द होता – रणवजतचसहजी! 
 
रणवजतचसहजी!’ ह्या झांझावाती व्यस्क्तमत्त्वािे आवण िौफेर फटकेबाजीच्या ववषयािे प्रकाशवित्रणगृहात 
घेतलेले हे प्रकाशवित्र. हा इवतहास फार जुना आहे. 
 
तब्बल ८०–८५ वषांपूवीिा. आववष्काराच्या मागे अांतःकरणािी पे्ररणा नसल्यामुळे वित्ररिना अगदी सांर् 
लयीत उतरली असावी! 
 
८०, ८१, ८२, ८४, ८५ – शास्त्रीय स्वरूपािी, प्रावतवनवधक, युगवनदशथक अशी ही व्यस्क्तविते्र 
सामावजकतेकडे झुकलेली वदसतात. व्यस्क्तवित्रातून सामावजक जीवनािे वनरूपण आहे, वकत्येक 
सामावजक साक्षी आहेत, आवण त्यात सूक्ष्म सांदभथही आहेत, आपल्या बाहेरील जीवनाववषयी कलाकाराला 
उतावीळ, उत्कां ठा आवण सहानुभतूी वाटू लागली असावी, असे वदसते. 
 

 
79. ‘RANJITSING’ –Bhedwar 



 

 

अनुक्रम 

 
80. ‘RAJPOOT’, 1850’s 

M/s. Shepherd and Robertson. 

 
81. ‘SHROFF MONEY CHANGER’, 

M/s. Shepherd and Robertson. 

 
82. ‘NAWAB’ (SIMLA), 

M/s. Shepherd and Robertson. 



 

 

अनुक्रम 

 
83. ‘VIEW OF A GLACIER’ – 1860. Bourne 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ८३ – वहमालयो नाम नगावधराजः । देवाांगनाांिा हा आवरसा, का कैलासािे हे महान 
व्यस्क्तमत्त्व, का कैलासािी रूपवसद्धी? हे वशवािे ताांडवकालीन प्रिांड हास्य तर नव्हे? धाडसावशवाय 
प्रकाशवित्रणात रांग नाही, हेि खरे. तांत्रािा बागुलबुवा हुसकून लाववला, म्हणून तर ह्या कलाकृतीत 
ववस्मयकारक तोलदारपणा आला आहे. कलाकाराांनी आपल्या हातानेि वनसगाला नटववले आहे. 
(प्रकरण १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व) 

 
84. ‘FRONTIER GUARD, WITH MUSCAT’, Bourne. 

 

 
85. ‘RAJPOOT’ — 1850’s 

M/s. Shepherd and Robertson. 



 

 

अनुक्रम 

 
86. ‘VILLAGE OF DUNKARR, NEAR MANIRANG SPITI, 1860. Bourne 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ८६ – सविं यस्य वशादगात् स्मवृतपर्ां कालाय तस्म ैनमः । सवृष्टसतीच्या घरिे हे रुप्यािे 
कलश. ही उांि-उांि वशखरे रातकमळासारखी पाांढरीशुभ्र असून गगनव्यापी आहेत. माध्यमािे मानमोड 
ओझे घेऊन आवण आद्रथ कलोवदन-प्रवक्रयेतील जडशीलतेशी झगडूनि छायाप्रकाशच्छटाांिी मुलायम 
गुांफण कलाकृतीत साधली आहे. प्रकाशवित्रणातील प्रारांभीच्या कलाकृती पहा. एक गोष्ट तुमच्या ध्यानी 
येऊन िुकेल की, वस्तुवनष्ठ वित्रणाकवरता व वित्रकाराांच्या रेखाटनास मदत म्हणून सांशोधकाांनी जन्मास 
घातलेल्या ह्या कलामाध्यमािा उपयोग वनसगथ, वास्तुवशल्प, वशल्प आवण सजीव स्स्र्रवस्तूांिे समूह ह्याांच्या 
वित्रणाकवरताि केला गेला. (प्रकरण १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व, १२. याांवत्रक माध्यमािा 
शृांगार– पवरच्छेद पाहा. ‘वस्तुवनष्ठ वित्रण, त्याला अमृतािी पुरवणी’) 

 
87. ‘BIRTH PLACE OF SHIVAJI MAHARAJ’, Author, 1938 



 

 

अनुक्रम 

 
88. ‘PARVATI WITH TEMPLE’ – PUNE, Lala Dindayal. 

 
89. ‘EAST GATE OF CITY PALACE’, JAIPUR, Lala Dindayal 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ८७, ८८, ८९ – भतूकालाच्या गुहेकडे तोंड करून असलेले हे देखणे सौंदयथ. ऐवतहावसक 
दौलतीिे ऐ्यथ. आठवणींिा मोहक साज घेऊनि अशा कलाकृती अवतरतात. पूवथस्मृती मनात जाग्या 
होतात. ववन्स्टन िर्मिल तर म्हणतो की, कलाकृतींच्या उत्कषात स्मृतींिा वाटा फार मोठा असतो. ही 
जुनी दृश्ये पाहून ववरहािे आवण हळहळीिे सुख एकाि वळेी अनुभववता येते ना? (प्रकरण ८. ई्रािी 
वाणी, १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व) पवरच्छेद पाहा ‘प्राप्तावन दुःखान्यवप –’ 



 

 

अनुक्रम 

 
90. ‘STATUE OF SHRI SHIVAJI MAHARAJ AT PRATAPGAD’, Author 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ९० – ‘क्षणोऽवप युगशतायते’ एका क्षणािे हे दृश्य पण वकत्येक प्रहराांिा, युगाांिादेखील 
इवतहास ह्यात गुांतला आहे. भतूकालाच्या वाटेवरील अशा ववश्राांतीच्या जागा, मनातील ऐवतहावसक 
रवसकता जागृत झाली की, अशा वटपल्या जातात आवण योग्य क्षण वटपला, तर ही शुभ्र ढगाांिी मेखला 
म्हणा, वा आकाशाच्या गूढ नीवलम्याला लाववलेली शुभ्र मेघाांिी झालर म्हणा, कलाकृतीत वातावरणािा 
रांग भरतात. वित्रात खोल रुजलेल्या भावना आवण स्मृतीतून नष्ट होत िाललेले प्रसांग कलाकृतीत सूक्ष्म 
तपवशलासह पुन्हा परतवनू आवणता येतात. म्हणजे कलाकृती ही आठवणींिी पुनरावृत्तीि म्हणावी 
लागेल. ‘गेलेल्या प्रत्येक क्षणािा बनतो गज लोखांडी आवण होतो एक चपजरा अस्स्तत्वािा’. 

 
91. ‘SCULPTURE’, Author 



 

 

अनुक्रम 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ९१ – जी कलाकृती कलागुणाांत वशल्पाकृतीच्या अवधकात अवधक जवळ वदसेल, ती उत्कृष्ट 
कलाकृती, असे मावनले जाते. होय्सळ वांशकालातील (११ ते १३ शतक) एक अप्रवतम वशल्प. कलाकृतीला 
छायाप्रकाशामुळे कशी वजनदारी प्राप्त होते पहा. 
 
वशल्पदेखील नुसता आकार नसतो, त्याला रेषेिा वणथनात्मक बांध असतो. रेषाांतून वभन्न रस वाहतात, त्यात 
स्स्नग्ध ऋजुताही असते, कलाकृतीला गवतमानताही येते आवण म्हणनूि अशा कलाकृती अरुवार 
वदसतात. कलाकारािी अणकुिीदार दृष्टी ‘देहींिे खोळे’,–देहाच्या आकारावर र्ाांबत नाही, तर देहािे 
– कलाकृतीच्या देहािे, वनरसन करून आत्म्याला स्पशथ करते. 
 
(प्रकरण ३. वबकट वाट ववहवाट, १६. वातावित्राांिा कलात्मक आववभाव, २२. वास्तवता आवण कलासृष्टी, 
२४. शवेट नव्हे, प्रारांभ! – पवरच्छेद पाहा. ‘अनुपम्य इिी र्ोरी’, ‘प्रवक्रयागभींिे िाांगाव’े) 

 
92. ‘DAKSHINESHWAR, CALCUTTA’, Ashok Vaidya 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ९२ – छायेने मेहरपलेले वास्तुवशल्प. सवथ काही कळाशीत असो वा नसो, छायाप्रकाशातील 
ववरोधाने कलाकृतीला उठाव आला असून तपवशलातील सूक्ष्म बारकाव ेवटपण्याच्या माध्यमािा गुण तीत 
प्रकट झाला आहे. 



 

 

अनुक्रम 

 
93. ‘SHUTTLE-COCK’, Shankar Koparkar 

 
94. ‘IN LIFE, ALWAYS TOGETHER’. Shankar Koparkar 

 
95. ‘STILL LIFE’. Author 



 

 

अनुक्रम 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ९३, ९४, ९५ – समोर माांवडलेल्या स्स्र्रवस्तुसमूहािे यर्ातथ्य वास्तव वित्रण 
करण्यापासूनि आपण कलावशक्षणास सुरवात करतो ना? पण हा कलेिा मूळ उदे्दश नसतो. वास्तवाकडून 
नववनर्ममतीकडे जाण्यािा तो एक मागथ आहे; कलेिे एक साधन आहे, साध्य नव्हेि! वनगुथणाकडे 
सगणाच्याि वाटेने जाव ेलागते. 
 
वित्र क्रमाांक. ९३, ९५ – ‘कौशल्य सारे रिनेत आहे’. वास्तवातील अिेतन वस्तू, बघता-बघता सिेतन 
होतात. 
 
वित्र क्रमाांक. ९४ – ‘न वह वविलवत मतै्री दूरतोऽवप स्स्र्तानाम्’. असे म्हणतात की, स्स्र्र वित्रणदेखील 
स्स्र्र नसते. कलाकृतीमधील छायाप्रकाशच्छटा िैतन्य धारण कवरतात. त्याांत आवशे असतो. कैफ 
असतो. (प्रकरण ३. वबकट वाट ववहवाट, ६. वनसगथ-सावन्नध्य : खरे वशक्षण, १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील 
भारतीयत्व) 

 
96. ‘REFLECTIONS’, M. Desai 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ९६ – एका अवभनव कल्पनेतून प्रकाशवित्रणके्षत्रावर ‘वित्रात्मते’ च्या रम्य पहाटेिी पवहली 
प्रभा वदसली ती अशी आयन्यातून, आवण अमृता शरे-वगल ह्या सुप्रवसद्ध वित्रकत्रीच्या व्यस्क्तत्वातून. 
(प्रकरण १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व) 

 
97. ‘LALA DEEN DAYAL’, Unknown 



 

 

अनुक्रम 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ९७ – हस्तकौशल्य अर्वा कलाकाराने केलेली भलुावण अर्वा हातिलाखीिा भाग 
म्हणजेि प्रकाशवित्रणातील कल्पकता आवण नववनर्ममतीिा महत्त्वािा वाटा, असे समीकरण माांवडले जाई. 
छबीदार मुांबापुरीिी शान प्रकाशवित्रणातून अमर करणारा लालाजी. (१७. प्रकाशवित्रण-कलेतील 
भारतीयत्व) 

 
98. ‘RABINDRANATH’, S. P. Bhide 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ९८ – खुल्या वातावरणातील प्राप्य प्रकाशात झळकणारे हे व्यस्क्तत्व. प्रकाशवित्रण-
प्रवक्रयेिा कुल अखत्यार ह्या कलाकाराने स्वतःकडे घेतला होता. ‘हे उत्तरफळ माझ्या एकयाच्याि 
श्रमािे आहे’. हा कलावशक्षक कष्टाने, पे्रमाने वमळालेला असा वनलेप आनांद सतत उपभोगीत असे. 

 

 
99. ‘REV. FATHER GENSE S. J.’, Jehangir N. Unwalla 



 

 

अनुक्रम 

 
100. ‘MY MOTHER’, Jehangir N. Unwalla 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ९९, १०० – कलाकाराच्या अस्स्मतेच्या सुगांधाने भारावलेल्या कलाकृती. व्यक्तीिे सार्थ 
दशथन घडेल अशी व्यस्क्तविते्र भेटतात, पण क्ववित. व्यक्तीच्या बहालीने वनर्ळणारी ही दोन व्यस्क्तविते्र. 
ह्या मुक्त कलाकृती चवधलेल्या मुक्ताफळाप्रमाणे सुरम्य आहेत. तांत्रािी उपाधी येरे् बांद पडली आहे. 
व्यस्क्तवित्रणात नवा प्रवाह सुरू झाला. वित्रात्मतेला खाांडवा पडला. हा कलाकार आपल्या 
कलाकृतीमधून साांगत आहे, “माझ्या कलाकृती म्हणजे माझ्या आत्म्यािा ववकास आहे, माझी प्रकृती 
तुम्हाला कलाकृतीत सापडेल, माझ्या हातािी नाडी तुम्हाांला कलाकृतीत लागेल, आवण माझे हृदय 
कलाकृतीच्या उरी हालिाल कवरताना वदसेल”..... 
...स्त्रीजीवनािी एक वास्तव पण नयनरम्य कर्ा. ह्या कलाकृतीच्या आांतवरक शलैीत स्वारस्यािी 
एकात्मता आहे. लयबद्धता आहे. ह्या प्रकाशप्रवतमेत कलाकाराला त्या सगुण प्रभिूी पे्रमप्रवतमा वदसली 
असेल का? (प्रकरण २. मी का वलवहलां , १०. कला आवण कलाकार, १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील 
भारतीयत्व) 

 
101. ‘RAO BAHADUR BAPU HARI’, Author 

दोन रावबहाद दर– 
बापू हरी गोडबोल, 
मुलखी सहाय्यक आयुक्त, 
मध्यभाग, मुांबई इलाखा. 



 

 

अनुक्रम 

 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १०१ – व्यस्क्तवित्राांिे शास्त्रीय, साांकेवतक वा केवळ प्रावतवनवधक स्वरूप नष्ट झाले. 
प्रकाशवित्रण मानवी मनाच्या आववष्कारािे एक सुलभ साधन बनले. ववशाल सहानुभतूीिा अखांड झरा 
जीववताभोवती अखांड खेळता राहू द्या. मानवतेिी वले सुकून जाणार नाही. साांस्कृवतक जीवनािा दाट 
पवरिय करून देण्याच्या दृष्टीने प्रकाशवित्रणमाध्यम वाङ्मयापेक्षा शतपटीने बलवान आहे. (प्रकरण १. 
मी-केशव बापू, ४. सद गुरू : पे्रमळ, पण काटेकोर, ७. कलेतील अवभजातता, ११. कला आवण तांत्र, २४. 
शवेट नव्हे, प्रारांभ!) 

 

 
102. ‘RAO BAHADUR M. V. DHURANDAR’, Moreshwar Narayan Kirtikar. 

 
103. ‘RAO BAHADUR M. V. DHURANDAR’, Moreshwar Narayan Kirtikar 

माधव व्ही. धुरांधर, 
एक सव्यसािी कलाकार, 
माजी संचालक, 
ज. वज. कलाववद्यालय, मुांबई. 
खारसयत 



 

 

अनुक्रम 

वित्र क्रमाांक. १०२, १०३ – उत्सूत्र पद्धतीने व्यस्क्तवित्र घेण्यािी पद्धती छोया कॅमेऱ्यापढेु बळावली हे 
खरे, पण व्यस्क्तवित्र घेण्यािी ही मनािी ठेवण फार पुरातन आहे. अशा पद्धतीिे वित्रण उदु्यक्त करणारी 
अांतःपे्ररणा हीि मूलभतू पे्ररणा आहे. आवण ही मूलभतू पे्ररणा वनयमवनष्ठ असत नाही. योग्य वातावरण 
वनमाण करून व्यस्क्तविते्र बोलकी कवरता येतात. प्रवतकूल माध्यमातूनही प्रवतभाशाली व्यस्क्तविते्र 
वनपजतात. (प्रकरण ११. कला आवण तांत्र, १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार, १३. वबलोरी डोळा, १५. 
आरसपानी तोरण, ११. कला आवण तांत्र– पवरच्छेद पाहा. ‘आत्म्यािा ॐकार’) 

 
104. ‘MARSHAL TITO’, Capt. Shankar Koparkar 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १०४ – मनािी घनदाट ओळख आवण व्यक्तीिा गाढ सहवास ह्याांतूनि कलाकारािी प्रवतभा 
जागतृ होते आवण व्यस्क्तवित्राांिे उन्मेष फुलतात. हे व्यस्क्तवित्र पाहून जगप्रवसद्ध व्यस्क्तवित्रकार युसुफ 
काशथ ह्याच्या व्यस्क्तवित्राांमधील प्रकाशयोजनेच्या आववष्कारतांत्रािी तुम्हाला जाण येईल हे खरे. पण 
तांत्रािे काही स्वतांत्र आडाखे अर्वा वनयम नाहीत. कारण मूळ कल्पना तांत्रातून आकार घेते. कलातांत्र 
जावतवांत कलाकार स्वतः ठरववतो, आवण कलाकृती अांतमथनातून अपवरहायथपणे बाहेर फेवकली जाते. 
(प्रकरण ९. पुन्हा एकदा मी, १४. अमर व्यस्क्तविते्र, ५. सुदाम्यािे पोहे पवरच्छेद पाहा.– ‘वजव्हाळ्यािा 
स्नेह’, २. मी का वलवहलां  ‘वनगढू पे्ररणा : अांतरीिी ओढ’) 

 
105. ‘THE HAWK’, W. N. Bhat 

खारसयत 



 

 

अनुक्रम 

वित्र क्रमाांक. १०५ – डोंगराच्या कापलेल्या काळ्या कातळाच्या वणातील खालच्या पट्टीतील व्यस्क्तवित्र. 
अांधारािा सुरमा घातलेली एक प्रभावी कलाकृती. (प्रकरण १३. वबलोरी डोळा, १७. प्रकाशवित्रण-
कलेतील भारतीयत्व) 

 
106. ‘PAIR OF EYES’, Dr. M. Kanitkar 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १०६ – प्रकाशवित्रण ही कला आहे, एकुलती एक कला, की जीत हौशी कलाकार 
व्यावसावयक कलाकारािी झटकन बरोबरी तर करतोि, पण वकत्येक वळेा त्यािी कला सरस ठरते. हे 
हौशी कलाकार पेशाने धन्वांतरी वा अन्य व्यवसाय करीत. प्रकाशवित्रण हा छांद मानीत. केवळ छांद. 
(प्रकरण २. मी का वलवहलां , १९. कलाप्रदशथनाांच्या िौक्या, २२. वास्तवता आवण कलासृष्टी) 

 
107. ‘OF NOBLE PROFESSION’, A. V. Agashe 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १०७ – फक्त कृष्णवणथच्छटाांच्या खालच्या पट्टीमध्ये वा शुभ्रवणथच्छटाांच्या वरच्या पट्टीमध्ये 
कलाकृती घेणे ताांवत्रकदृष्या तर कठीण असेि, आवण ते कलात्मकही समजले जात असे. (प्रकरण १७. 
प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
108. ‘NAD BRAHMA’ W. N. Bhat 

खारसतय 
वित्र क्रमाांक. १०८ – अहो वहमकरासी चवजणें । कीं नादापुढें आइकववणें । लेवणयासी लेणें । हैं कहीं आवर् 
। 
 
सूक्ष्माांतील सूक्ष्म अशा अनाहत नादाने भरलेल्या िह्मम्यालाही नाद ऐकववणारा, वदव्य दृष्टीिा रवसक 
कलाकार–पांवडत रवव शांकर आवण रवसकता म्हणजे कलाकाराला लागलेली अनांताच्या लयीिी िाहूल. 
हीि रवसकतेिी वनशाणी. (प्रकरण ४. सद गुरू : पे्रमळ, पण काटेकोर, १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील 
भारतीयत्व) 

 
109. ‘WRINKLES OF DESTINY’, Dr. R. J. Chinwalla 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १०९ – म्हणतात ना, धुरकटलेली कडवट दुःखेही कलाकृतीत देखणी वदसतात. 
जराजीणैरङ् गनैथट इव वलीमस्ण्डततनुनथरः सांसारान्ते ववशवत यमधानीजबवनकाम् ॥ दैवाने रेखाटलेल्या 
आरेखनातून प्रारब्ध जणू आपल्याशी बोलत आहे. ह्या रेषाांच्या हालिालींतून वाहणारी कारुण्यािी वले 
तुम्हाांला वदसते का पहा. पण गत दुःखाच्या आठवणीतून वमळणारा आनांद केवळ सुखािाि असतो ना? 
(प्रकरण १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार, १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व– पवरच्छेद पाहा. ‘अहां 
हा धूप जाळूां’, १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार पवरच्छेद पाहा.– ‘सनातन आसवाांिा अहेर’) 



 

 

अनुक्रम 

 
110. ‘LEONARD’..........?, Waman Thakre 

 
111. ‘INTERRUPTED’, Dr. G. Thomas 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ११०, १११ – परकीयाांच्या कलाकृती हेि ज्याांच्या स्फूतीिे परममांगल वनदान आहे, अशा 
कलाकाराांच्या कलाकृती मुक्याि राहतात. कलाकृतींच्या मनातील कळकातून मुरली घुमत नाही. अशा 
कलाकाराांिा मोठा सावकार म्हणजे प्रकाशवित्राांिी प्रदशथने! (प्रकरण १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील 
भारतीयत्व, २३. वादाांिी ये-जा) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
112. ‘NETAJI SUBHASH CHANDRA’, Author 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ११२ – अठराशसेाठमध्येि सर जॉन हशले ह्या महान सांशोधकाने ‘स्नॅपशॉट’ – ‘क्षणदृश्य’ 
ही शब्दसांहती उपयोगात आवणली होती. अर्ात ह्याच्या प्रकरण माध्यमाच्या डोळ्यािी अल्पकावलक 
उघडझाप करणाऱ्या याांवत्रकतेशीि होता. प्रकाशवित्रणातील दृश्यात वटपलेल्या अवखळ क्षणािा वनदेश 
करण्यािा वा अनमोल घडीिे अिकू–नेटके वित्रण करण्यािा त्यात हेतू नसे, हे वनवश्चत. आज 
प्रकाशवित्रण आवण वातावित्र हे दोन शब्द समानार्ी वापरले जातात. दृष्टीसमोर घडत असलेल्या 
अदृष्टपूवथ प्रसांगािा मवर्तार्थ वनःसांवदग्धपणे साांगणारा मौवलक क्षण जागत्या-पळत्या नजरेने वटपून तो ज्या 
कलाकृतीत वजवांत केला जातो, ती कलाकृती म्हणजे ‘आदशथ वातावित्र’ असे ढोबळपणे म्हणण्यास हरकत 
नाही. िल आवण अिल आकारातून नववनर्ममती करण्यास प्रारांभ झाला. (प्रकरण १६. वातावित्राांिा 
कलात्मक आववभाव) 

 
113. ‘AURANGABAD FAMINE’, Lala Deen Dayal 



 

 

अनुक्रम 

 
114. ‘PRARTHANA SAMAJ CORNER’, GIRGAUM, Author 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ११३, ११४ – माध्यम मुळाति वजनाला जड होते, आवण माध्यमाच्या वबलोरी डोळ्याांिी 
उघड-झाप जलद गतीने करण्यािी सोय नव्हती. तेव्हाही प्रकाशवित्रण माध्यमातील ह्या सुप्त गुणाांिी 
जाणीव कलाकाराांना झाली होती. तत्क्षण-वित्र घेण्याच्या कौशल्यातील परमावधी म्हणजे अशी मांद 
हालिाल विवत्रत करणे होय....... 
 
.......प्रकाशवित्रणातून इवतहास गोवलेला असतो. वित्रणात सामावजक इवतवृत्त नसेल, तर साऱ्या 
कलाकृती वनमथनुष्य भासतील. प्रापांविक जीवनातील सारी टकटक कायम बांद पडलेली असेल. (प्रकरण 
२२. वास्तवता आवण कलासषृ्टी) 

 

 
115. ‘AWAITING THE BRIDGE’, Nagin J. Nalawalla 



 

 

अनुक्रम 

 
116. ‘RURAL BENGAL’, R. J. Chinwalla 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ११५,११६ – ह्या के्षत्रात याांवत्रक सुववधाांमुळे झपायाने प्रगती झालेली वदसते. ववस्तावरकेच्या 
शोधामुळे व्यस्तप्रवतमेत वटपलेल्या मूळ आकारातून वनवड करता येणे शक्य झाले. हा एक नववनर्ममतीिा 
मागथ प्रकाशवित्रकाराांना उपलब्ध झाला. िल अर्वा अिल आकारातून नव े आकारसौंदयथ, पूवी न 
वदसलेले सौंदयथ कलाकार आपल्या दृवष्टपर्ात कायमिे स्स्र्र करून ठेव ू लागला. सारेच्या सारे 
ज्याच्यामुळे स्मवृतशषे होते, त्या काळाला प्रकाशवित्रण कलेने वदलेले हे आव्हानि नव्हे का? 

 
117. ‘SHRADHA’, Chandrashekhar Bhingarkar 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ११७ – ‘कवी श्रीव्यासाांनी सतत कवर्लें  भारत यदा । वलहोनी घेताांना नि उिवलला हातवह 
कदा’। – ही गणरायािी वनष्ठा, एकाग्रता. कलाकाराच्या ठायी जशी एकाग्रता अपेवक्षत असते, तशीि ती 
कलाकृतीमधील व्यक्तीच्या वठकाणीही असावी लागते. कलाकारािे अांतमथन हीि खरी वास्तव गोष्ट आहे. 
बाह्य जगातील वास्तवापेक्षा ती अवधक वास्तव आहे. अांतरीिी ज्योत िेहरा असा उजळून टावकते. 
कलाकृतीच्या साांगाड्ात जीवािे सावज असाव ेलागते ना? वास्तव मनोभाव त्यात व्यक्त होतो म्हणून. 
(प्रकरण ७. कलेतील अवभजातता, १८. एक सुरस कहाणी) 



 

 

अनुक्रम 

 
118. ‘BLACK CAT’, B. K. Dilwalli 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ११८ – काळ्याभोर डोळ्याांच्या कटाक्षाांना घनरूप देण्यािी सांस्कृत कवींिी लकब आहेि 
ना? आपल्या नजरेिा तीर काळोखात घुसववणारे हे डोळे आपली नजरदेखील कशी अांधारात घुसववतात, 
पहा. 

 
119. ‘SMILE OF SIKKIM’, Dr. R. J. Chinwalla. 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. ११९ – वनसगथपवरियाने वनभथय झालेल्या मनािा ववलास. पाहणाऱ्याच्या मनात अपत्यस्नेह 
वनमाण करणारे हास्य, सुमधुर वनष्पाप आवण पारदशथक हास्य. 

 



 

 

अनुक्रम 

 
120. ‘PORTRAIT OF SHIV’, Capt. Shankar Koparkar 

खारसयत 
 
वित्र क्रमाांक. १२० – कावलदासासारख्या अवभजात कलाकाराला ज्या वशवदशथनािी–महाकाव्याच्या 
दशथनािी ओढ लागलेली असे, ते हे उग्रसुांदर, भीमकान्त ववराट स्वरूप – िारुमहे्रस्य भवता वनःश्रेयसे 
ताण्डवम् ॥ 
 
अांगी अस्ग्नवशखा, वशरावर ववदु्यल्लतेिी  फुले, पायात उल्काांिी पैंजणे असेही कवीच्या शब्दाांत त्यािे वणथन 
कवरता येईल. 
 
प्रख्यात नतथक उदय शांकर सतार, तबला, बासुरी अशी अनेक वादे्य वाजवीत असे. त्याच्या शरीरासि एक 
लयवसद्धी प्राप्त झाली होती. एक कलाकृती अन्य कलाकृतीिी कलावस्तू कशी बनते, त्यािे हे प्रकाशवित्र 
एक उदाहरण आहे. आजपयिंत पाांगुळलेल्या स्स्र्तीत रावहलेल्या कलाकृतींिे शाांत जनानी स्वरूप वाहून 
गेले. त्यात मदानी ऐट आली, डोल वनमाण झाला, धरणीकां पािा िळ त्यात भरला. वनवात, वनष्कां प आवण 
कुां दावलेल्या कलाकृतीत वाऱ्यािी िांिलता आवण नृत्यामधील गवतशीलता आली. कलाकृतीमधील 
मांर्रता जाऊन त्यात झांझावातािे ताांडव सुरू झाले. ह्या कलाकृतीमधून आववष्कारािा उत्कषथ अनोख्या 
पद्धतीने झाला असला, तरी कलाकृतीमधील आववष्काराच्या ऊमीने तीतील प्रवक्रयेिे गुण झाकोळले 
नाहीत. (प्रकरण ९. पुन्हा एकदा मी, १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार, १९. कलाप्रदशथनाांच्या िौक्या) 



 

 

अनुक्रम 

 
121. ‘DANCE OF SHIVA’, Capt. Shankar Koparkar 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १२१ – कलाांमध्ये प्रवीण असलेल्या त्या वशवाला वांदन असो – जो कोणतीही कारणसामग्री 
न घेता, चभतही नसता हे जगदू्रपी वित्र रेखतो.... 
 
वनरुपादानसांभारमावभत्ताववे तन्वते । जगवशश्चत्रां “नमस्तस्म ैकलाश्लाध्याय शूवलने” ॥ 
 
तांत्र आवण मांत्र ह्याांच्यामागे मनािी ओळख लागते. कलाकाराच्या सहजप्रवृत्तीिी अवभव्यक्ती माध्यमाच्या 
सहजप्रवृत्तीमधून झाली, म्हणजे माध्यमाच्या प्राकृवतक शक्तीिी जाण त्यात वदसते. कलाकाराच्या 
अनुभतूीिा र्रार घेऊन उठलेली ही कलाकृती आहे. म्हणून ती दीघायू आवण ओजोयुक्त आहे. वववशष्ट 
दृवष्टकोणाने जोश, मनोहर प्रक्षोभ व लयबद्ध गवतमानता वनमाण होते. जन्मापासून ‘पायगुणी ठरलेला 
वपटुकला लायका’ दृवष्टपर्ात आला, तरी आकाराने वाढ असलेल्या माध्यमािा वापर करणारे 
प्रकाशवित्रकार होतेि. मोठ्या आकारािी व्यस्तप्रवतमा घेणारा हा कलाकार. त्याच्या प्रकाशवित्रणातून 
एकाि वळेी सववस्तर तपवशलािी व स्पष्टपणाच्या ववस्तीणथतेिी कक्षा वाढलेली वदसेल. मात्र 
छायाप्रकाशातील सवथ पूणथच्छटा, आवण अधथच्छटा योग्य प्रमाणात मुवद्रत झाल्याने कलाकृतीमधील 
हालिाल जागती होऊन प्रकाशवित्रण सतेज व लखलखीत वदसत आहे. कलाकृतीमधील आवशे आवण 
गवतमानता वतरप्या आवण कलत्या रेषाांनी साधली आहे. (प्रकरण १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार, १३. 
वबलोरी डोळा) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
122. ‘MANDA’, Author 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १२२ – कलामाध्यमािे वैवशष्यपूणथ गुण हाही कलाकृतीिा एक अववभाज्य घटक समजला 
जातो. तसूतसूने बदलत जाणाऱ्या कोवळ्या व लुसलुशीत शुभ्रश्यामल अधथच्छटाांिे तपशीलवार मुलायम 
मुद्रण हे तर प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेिे प्रवतष्ठान आहे. अनुभव आवण जाणीव ह्याांच्या सांयोजनेने कलाकृतीिे 
स्वरूप तर बाांवधले जातेि, पण प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेत तांत्रयोजनासुद्धा भागीदार असते. तुम्ही बालकाच्या 
वनष्पाप दृष्टीने ह्या कलाकृतीकडे पहा, डोळ्याांतील वनळाईला घनरूप देण्यािा प्रयत्न तीत वदसेल आवण 
अधथच्छटाांच्या योजनेतून कलाकृतीत रांगही वदसतील, ती रांगहीन वाटणार नाही. (प्रकरण ४. सद गुरू : 
पे्रमळ, पण काटेकोर, १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार) 

 
123. ‘PALTA IN KATHAK’, Author 



 

 

अनुक्रम 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १२३ – प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेत रेषा नाही. छाया आवण प्रकाश ह्याांच्या अधथच्छटाांमधून 
प्रकाशवित्र बनते. रेषा असतात, पण त्या अदृश्य असतात. प्रकाशच्छटाांच्या रेषाही सूिकि असतात ना? 
 
रेषाांिी एक मुग्ध भाषा आहे. त्यात अस्फुट सांगीत आहे. म्हणजेि लयबद्धताही आलीि. वित्रमयादेच्या 
सांदभात रेषाांिी बैठक बदलली, की वगेवगेळे अर्थ सूवित होतात. रेषा वतरपी–कलती झाली, की सिेतन 
बनते, तीत आवगे आवण जोश येतो. रेषा म्हणते, ‘ववधात्याने वनमाण केलेल्या आद्य स्त्रीरत्नाशी सुरम्य 
चबबभाव धरणाऱ्या मूर्मतमांत कलेच्या रूपात मी अक्षय उभी असते–आवण हृदयाच्या तालावर सहजी नािते, 
अशी आहे बरां मी’. (प्रकरण ६. वनसगथ-सावन्नध्य : खरे वशक्षण) 

 
124. ‘WIND’, Capt. Shankar Koparkar 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १२४ – तांत्रशास्त्राच्या पायाशी इमान ठेवनू असे आकारबांध ‘मनोभावें पैं आधीं जाणाव े
लागतात’. 
 
रानावनात तरसासारखा वभरवभरणारा वारा येरे् वनळ्याशार अवकाशात लयबद्ध पदन्यास करीत आहे. 
वारा बेताल खरा, पण आववष्कारात त्यािी ऐट वबघडली नाही. हा बेतालपणाि कलाकृतीत सृष्टीिे एक 
ववलवसत बनला आहे. 
 
हा क्षणवित्राांिा प्रारांभ म्हणावा का? वनपिीत घोरत पडलेल्या कलाकृतींमधून अवभवनवशेािी िडफड 
आली, मदानी ऐट आली. 
 
वित्रववषयाशी कलाकार एकजीव झाला, म्हणजे त्याला भक्तािे सायुज्य प्राप्त होते. कलाकृतीिा गाभा 
कलाकाराच्या व्यस्क्तत्वानेि अांकुरतो ना? कलाकार जसा सजथनशील असतो, तसेि तांत्रही सजथनशील 
असते. आवण मग कलाकृतीत मधुवमचलदयोगािी गोठवण होते. (प्रकरण ७. कलेतील अवभजातता, १२. 
याांवत्रक माध्यमािा शृांगार, १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
125. ‘TREASURE CHAINED’, Author 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १२५ – छायाप्रकाशाांच्या स्वरमालेत पुनःप्रत्ययािा अववनाशी आनांद देण्यािे सामथ्यथ 
खविति आहे, आवण ह्या उन्मादकारी आनांदाला स्वानुभवािे अवधष्ठान असते. 
 
मनात योवजलेले सुखसांकल्प कलाकार कलाकृतीत खरे करीत असतो. वनळ्या अवकाशाच्या अवडांबराला 
आकार देणारे हे शुभ्र ढग! ही ववस्मय देणारी अकस्ल्पत आकस्स्मकता. अशा आकस्स्मक सौंदयात सहजता 
असते. ढग कसे कलाकृतीमधून सुयोग्य जागेवर येऊन र्बकले आहेत. 
 
एकसांधपणाला येरे् डांख लागलेला नाही. रेषाबद्ध आकृती हीि कलाकारािी स्वतांत्र वनर्ममती आहे. 
कलाकाराच्या अनुभवाशी सांलग्न असलेल्या भाववृत्तीमधून कलाकृतीिे स्वरूप बाांवधले जाते. (प्रकरण २. 
मी का वलवहलां , ६. वनसगथ-सावन्नध्य : खरे वशक्षण, ९. पुन्हा एकदा मी, २४. शवेट नव्हे, प्रारांभ!) 

 
126. ‘DIFFERENCE OF OPINION’, N. J. Nalawalla 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १२६ – अशी ‘तत्क्षण’ विते्र घेण्याकवरता कलाकाराला घटका-घटका आराधना करीत दम 
बाांधून ठासून मोहीमशीर उभे रहाव ेलागे. विकाटी आवण गाढवािा सोशीकपणा हे गुण लागत. आवण दैवही 
अनुकूल लागे. 
कसाच्या शावळग्रामावर उमटलेल्या सोन्याच्या रेषेसावरख्या सौम्य, स्स्नग्ध प्रकाशच्छटाांतून ववणलेली ही 
कलाकृती अमर आहे. (प्रकरण ४. सद गुरू : पे्रमळ, पण काटेकोर, १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील 
भारतीयत्व, २२. वास्तवता आवण कलासृष्टी) 



 

 

अनुक्रम 

 
127. ‘MADE FOR EACH OTHER’, T. Kashinath 

 
128. ‘RUN FOR FREEDOM’, B. K. Dilwalli 

 
129. ‘GOING UP’, T. S. Lal 



 

 

अनुक्रम 

 
130. ‘PERCHED’, A. L. Syed 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १२७, १२८, १२९, १३० – कला म्हणजे कलाकाराच्या व्यस्क्तत्वाला वमळालेले स्वातांत्र्य 
आहे आवण अशा भावरम्य कलाकृती हा त्याने वमळववलेला स्वातांत्र्यािा ध्वज आहे. व्यस्क्तस्वातांत्र्य हाि 
कलाकृतीिा अपूवथ अलां कार आहे. हे स्वातांत्र्य गमाव ूनका. तुमच्या कलाकृतीिी गाडी उतारास लागेल. 
स्वातांत्र्य हा कलाकारािा जन्मवसद्ध हक्क आहे. अनांत आकाशात झेपावत जाऊन उजागरीने तरांगणाऱ्या 
पक्ष्यावर तुमच्या दृष्टीिा वधे लावा, तुमिा मनावकाश हषाने धरून जाईल.... 
 
....स्वातांत्र्यप्राप्तीनांतर कलाकारािी तांत्रशलैी आमूलाग्र बदलली; आववष्कारात अपूवथ स्वैरपणा नाांदताना 
वदसतो. वित्राांच्या नसानसातून स्वातांत्र्य गजूथ लागले आवण वित्रातील व्यक्ती हाि आनांद उपभोगताना 
वदसू लागली. याांवत्रक सोयी उपलब्ध झाल्या. कलाकार अमोघ क्षण वशताफीने पकडू लागले. त्याांच्या 
मनाांनी वनःसांगपणा ध्यास धवरला.... 
 
....येरे् अनुकरणाच्या लवडवाळपणाला ओहोटी लागली. तांत्राच्या अवभनव अपूवाईत भावािी सांपत्ती आवण 
रसािी उन्नती तर वाढलीि. पण एक नवा अनुभव आला. ह्या अपूवाईत सहजता आली. सहजता हेदेखील 
सांस्कृतीिे गमकि नाही का? (प्रकरण ४. सद गुरू : पे्रमळ, पण काटेकोर, ९. पुन्हा एकदा मी, १६. 
वातावित्राांिा कलात्मक आववभाव, १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
131. ‘TRIO’, Dr. R. J. Chinwalla 

 
132. ‘RURAL TRIO OF GUJARAT’, Dr. R. J. Chinwalla 

 
133. ‘TWO SISTERS’, Dr. J. Chinwalla 



 

 

अनुक्रम 

 
134. ‘IMP’, Sanjay Shukla 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १३१, १३२, १३३, १३४ – जहाांवगरजी उनवाला, नवगनदास नालावाला आवण डॉ. विनवाला 
ह्या तीन आघाडीच्या कलाकाराांनी प्रदशथनातील प्रकाशवित्राांच्या रूपाने भारतािे आजिे आवण कालिे 
वैभव बोलके केले. मानवता जागी केली. हाि नववनर्ममतीिा शुभारांभ.... 
 
....सामान्याांतून असामान्य सौंदयथ व्यक्त कवरताना ह्या कलाकृती स्वतःच्या मनाशी काव्य गुणगुणत 
असताना कलाकारािे मनोगतही व्यक्त करीत आहेत. कलाकृतीिे शरीर नुसते पवरसासारखे सुांदर, 
प्रासावदक असून भागत नाही, वतच्या वजवात जीवपणा असाव ेलागते ना?.... 
 
....आनांद हा कलाकृतीिा वनकष मावनला तर? ह्या कलाकृतीमधून वनलेप वित्रणशलैी आहे, स्वच्छपणा 
आहे, वनवळपणा आहे आवण स्स्मतािी ज्योत्स्ना कलाकृतींना व्यापून आहे ती तशीि राहील. अांधाराच्या 
वषे्टनात लपलेल्या मुलींच्या केशरी सांभारावर रुळणाऱ्या ह्या प्रकाशाच्या मोहक शलाका तशाि राहतील. 
उन्हात भरुभरुणाऱ्या बटा तशाि राहतील..... 
 
....वास्तव सृष्टीतून नागमोडी वळणे घेत जाणाऱ्या बालपणािा मुग्ध आनांद आपण अशा कलाकृतीमधून 
मनसोक्त लुटला पावहजे. अव्याजपणािा बहर असलेल्या लावण्यमय शलैीतून आववष्कारािी बोहणी 
केव्हा झाली, हे कोण साांगणार? (प्रकरण ११. कला आवण तांत्र, १४. अमर व्यस्क्तविते्र, १६. वातावित्राांिा 
कलात्मक आववभाव, १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व, १९. कलाप्रदशथनाांच्या िौक्या, २४. शवेट 
नव्हे, प्रारांभ!) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
135. ‘LEGEND’, A. N. Row 

 
136. ‘RANI’S REPOSE, A. N. Row 

 
137. ‘SWEET MEMORIES’, M. D. Shinde 



 

 

अनुक्रम 

 
138. ‘HOMEWARD BOUND’, K. N. Rustomji 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १३५, १३६, १३७, १३८ – बेगडी सौंदयािी मेहवफल. कलाकृतीमध्ये अवभजातता 
बळजबरीने येत नाही. कृवत्रम उपायाांनी कलाकृती नावलौवककास िढत नाही. ह्या कलाकृतीमधून 
नववनर्ममतीिी अपवरहायथता कोठे आहे, कारावगरीिी सफाई आहे. वित्रकारािी कसलेली शलाका 
कलाकृतीवरून वफरली असली पावहजे.... 
 
....वित्रकाराांच्या शालजोडीिा फदथ खाांद्यावर टाकून प्रकाशवित्रकार वफरताना वदसतात. केवळ 
प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेतून वनमाण झालेले हे सौंदयथ नव्हे. दुसऱ्याच्या भाांडवलावर व्यापार करणारी मोठी 
पेढी म्हणजे भारतीय प्रकाशवित्रकार! (प्रकरण ९. पनु्हा एकदा मी, ११. कला आवण तांत्र, १६. 
वातावित्राांिा कलात्मक आववभाव, १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व, १९. कलाप्रदशथनाांच्या 
िौक्या, २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार, २३. वादाांिी ये-जा, २४. शवेट नव्हे, प्रारांभ!) 

 

 
139. ‘NIGHT SHOWER’, O. P. Sharma 



 

 

अनुक्रम 

 
140. ‘VIET NAM’, Benu Sen 

 
141. ‘MORNING AT DAL’, O. P. Sharma 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १३९, १४०, १४१ – मनोहारी आकारातून वनभळे सौंदयथ. अशा कलाकृतीमधील सौंदयथ 
रहस्यात्मक असते, सांकेतार्थक असते आवण गूढार्थगर्मभतही असते. आवण प्रतीकवप्रयता म्हणजे तर 
भारतीय अवभरुिीिे खास वैवशष्यि आहे. 
 
ज्या क्षणी कलाकाराला वास्तवतेिा ववसर पडतो, त्याि क्षणी कलाकार वगेळ्या सषृ्टीत प्रवशे कवरतो, 
आवण त्याच्या स्वभाववैवित्र्यातून नववनर्ममती होते.... 
 
....कल्पनािक्षूला वदसणारे हे वव् म्हणजेि कलाकारािी सत्य सृष्टी. अशा कलाकृतीमधून तांत्राच्या 
दावरद्र्यािी कटकट तुम्हाांला कधीि ऐकू येणार नाही. कलाकाराच्या अमयाद कल्पनाशक्तीने 
वास्तवािाि आधार घेतला आहे. त्यामुळे कलाकृतीला सांपूणथपणे प्रकाशवित्रण-प्रवक्रयेिाि मुखडा 
लाभला आहे.... 
 
....कलाकाराांच्या जवळ तांत्रववदे्यिा साठा भरपूर असल्यामुळे कलाकृतींिा पवरपोष प्रकाशवित्रण-
प्रवक्रयेतूनि झाला आहे. एकाि सांस्कावरत कािेवर अनेक वळेा प्रवतमाववष्कार करून तयार केलेली एक 
प्रकाशप्रवतमा. एक शास्त्रीय िमत्कार! सांस्कारवादी कलाकृती! 
 



 

 

अनुक्रम 

आपले उपासनेिे दैवत बदलले, की आपली आदरािी जुनी धु्रवस्र्ाने बदलतात. (प्रकरण ८. ई्रािी 
वाणी, ९. पुन्हा एकदा मी, १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार, १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व) 

 
142. ‘WATER MELONS’, Prabhakar Phanse 

 
143. ‘CHURCH AND CACTUS’, Dr. K. L. Kothari 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १४२, १४३ – भौवतकशास्त्र आवण दृक्शास्त्र ह्याांतील वास्तवतेवर कलाकारािी स्वैर 
कल्पनादृष्टी अवधवष्ठत असते. मानवाच्या वित्ताला जाणवत नाही, त्याहीपेक्षा वकती तरी अवधक गोष्टींिा 
र्ाांगपत्ता मानवी डोळ्याांना लागतो. पण त्याहीपेक्षा वकती तरी अवधक गोष्टी वबलोरी डोळ्याला वदसतात, 
असा डौल वबलोरी डोळ्याांनी मावरला, तर त्यात वावगे काय? 
 
....कलाकाराला आपल्या मनािे खरेखुरे ज्ञान झाले, म्हणजे तो ठराववकाच्या पलीकडे जातो, आवण 
मनाच्या प्रगल्भ रांगभमूीवर उभ्या केलेल्या मूतीिे लयबद्ध भावदशथन तो कलाकृतीत घडववतो आवण पूवी न 
वदसलेले छायाप्रकाशािे वैभव रसज्ञ पे्रक्षकाांना कलाकृतीत वदसते. हेि नववनर्ममतीिे उन्मेष. (प्रकरण ५. 



 

 

अनुक्रम 

सुदाम्यािे पोहे, ९. पुन्हा एकदा मी, १०. कला आवण कलाकार, १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार, १३. 
वबलोरी डोळा, २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार, २३. वादाांिी ये-जा) 

 

 
144. ‘J.D.G’, Sham Ranade 

 
145. ‘J.D.G’, Sham Ranade 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १४४, १४५ – प्रकाशच्छटाांिी अतीव शुभ्रता आवण कृष्णवणािी गदथ वनळाई ह्याांिे सामीप्य 
कलाकृतीत अपेवक्षले, आवण कलावस्तूववषयी मनाला झोंबणारा जावतवांत वजव्हाळा वाटला, तरि अशी 
व्यस्क्तविते्र वनमाण होतात. व्यस्क्तवित्र आपला ्ास काही काळ रोखून धरील, इतके भव्य आहे. पण 
मूळिी िेहरेपट्टी जर भव्य असेल, तर ही व्यस्क्तवित्रातील भव्यता व्यक्तीच्या िेहऱ्याला उठाव देईल. असे 
ववलग क्षण प्रकाशवित्रणातून अलग झाले, म्हणजे त्याांना मौवलकता येते. पण भावनेिी जाणीव अशी 
उन्मत्त झाली म्हणजे! (प्रकरण २३. वादाांिी ये-जा) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
146. ‘AMBIKA DHURANDAR’, M. N. Kirtikar 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १४६ – प्रकाशािी वकमया. प्रकाशाने प्रज्ववलत केलेली कलावस्तूिी रूपरेषा, बाह्य आकार 
दाखववणारी प्रकाशािी रेषा. सूयथप्रकाशातील गुणधमांिा नववनर्ममतीकवरता अवधकात अवधक उपयोग कसा 
करून घेता येईल, हाि प्रश्न प्रकाशवित्रकाराांच्या पुढे उभा होता, आवण आजही तोि प्रश्न उभा आहे. 
मुक्त प्रकाश हीि कलावस्तू आहे, वित्रववषय आहे. कलावस्तू जणू सूयथतेज नेसतात. वास्तव सत्यािे 
नायात रूपाांतर करण्यािे सामथ्यथ प्रकाशािे आहे. 

 
147. ‘THE TEMPEST IN WOODS’, Datta Khopkar 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १४७ – भौवतकशास्त्रात आवण रसायनशास्त्रात झालेल्या नव्या शोधाांनी नववनर्ममतीिी शक्यता 
वाढली आहे. बकपात्रातून नववनर्ममतीिे उन्मेद दृवष्टपर्ात येऊ लागले आहेत. गमतीदार छाया-
पडछायाांतून खांडोगणती मनोहर आकाराांिा अजबखाना प्रकट होत आहे. (प्रकरण १२. याांवत्रक माध्यमािा 
शृांगार) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
148. ‘FEEDING FEATHERS’, N. J. Nalawalla 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १४८, १५० – प्रकाशातील काव्यात्मक भाग प्रकाशवित्रकाराांनी जावणला पावहजे. झगझगीत 
सूयथप्रकाशात रांग असतात, काळ्या वमट्ट अांधारातही गूढ रम्यता असते, सखोलता असते, सभोवतालिा 
पवरसर आपल्या अांगावरील मखमली मुलायम शाल पसवरतो आवण मग काव्यात सूिकता वनमाण होते. 
ह्या मनोज्ञ गुणाांिा सूर ह्या दोन भारतीय कलाकाराांना नेटका सापडलेला वदसतो. 

 
149. ‘AGAINST LIGHT BOATS’, K. N. Rustomji 

वित्र क्रमाांक. १४९ – भौवतक आवण रासायवनक ज्ञान ह्याांच्या वाढीबरोबर प्रकाशवित्रकाराांना नव्या 
घडणीिे मागथ खुले होत आहेत. (प्रकरण ६. वनसगथ-सावन्नध्य : खरे वशक्षण, ९. पुन्हा एकदा मी, २४. शवेट 
नव्हे, प्रारांभ!) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
150. ‘WADA WALA’, G. C. Patel. 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १४८, १५० – प्रकाशातील काव्यात्मक भाग प्रकाशवित्रकाराांनी जावणला पावहजे. झगझगीत 
सूयथप्रकाशात रांग असतात, काळ्या वमट्ट अांधारातही गूढ रम्यता असते, सखोलता असते, सभोवतालिा 
पवरसर आपल्या अांगावरील मखमली मुलायम शाल पसवरतो आवण मग काव्यात सूिकता वनमाण होते. 
ह्या मनोज्ञ गुणाांिा सूर ह्या दोन भारतीय कलाकाराांना नेटका सापडलेला वदसतो. 

 
151. ‘CLOUDS’, Mrs. Shobhana Behere 

 
152. ‘LIGHT HOUSE’, Mrs. Shobhana Behere 



 

 

अनुक्रम 

 
153. ‘LIGHT HOUSE WITH CLOUDS’, Mrs. Shobhana Behere 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १५१, १५२, १५३ – दोन पेडाांिी वणेी. दोन व्यस्तप्रवतमाांतून शोवभवांत झालेली कलाकृती. 
आकाशातील ढगाांिी एक आवण दुसरी केवळ सवृष्टववभागािी, अशा दोन व्यस्तप्रवतमा घेऊन त्याांतून 
ववस्तावरकेच्या मदतीने कलाकाराने एक अखांड कलाकृती वनमाण केली आहे. (प्रकरण २३. वादाांिी ये-
जा) 

 
154. ‘CLOTHS LINE’, Jagdish Agarwal 

 
155. ‘DRYING THE FISHES’, G. C. Patel 



 

 

अनुक्रम 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १५४, १५५ – मूळ वस्तू कशीही असो, प्रकाश-छाया, यर्ादशथन आवण कलाकारािे मन त्या 
वस्तूला देखणेपण बहाल कवरतात. ह्या कलाकृतीमधील मानववनर्ममत अदृश्य रेषाांनी कलाकृतीिे शरीर 
बाांवधले आहे, आवण कलाकृतींिी आकृती म्हणजेि त्याांिे स्वरूप. 
 
आवण कलाकृतींमधील तांत्र जर भावनेमधून वनमाण झाले, तर ते कमअस्सल असति नाही. जातीिी 
कलाकृती वनमाण होते. (प्रकरण ६. वनसगथ-सावन्नध्य : खरे वशक्षण, ९. पुन्हा एकदा मी, २०. प्रकाशवित्रण 
आवण वित्रकार) 

 

 
156. ‘LOST TUNES’, Shankar Koparkar 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १५६ – हरपलेले सूर – ह्या कलाकृतीमधील भावार्थ व्यक्त करण्याकवरता कलाकाराने नूर 
उतरलेल्या प्रकाशच्छटाांिी योजना केली आहे. प्रकाश आवण मनोभाव ह्याांिा तर फार वनकटिा सांबांध आहे 
आवण वास्तवातील रूपसौंदयात तर कलाकाराच्या भावनाांिे प्रवतचबब उमटते. औवित्याच्या कोंदणात 
बसववलेले आकारसौंदयथ, प्रमाणसौष्ठव, लय, तोल छायाप्रकाशातील मादथव आवण कलाकारािी अस्स्मता 
हे सवथ गुण आपली एकात्मता राखून कलाकृतीत ववकवसत झाले आहेत. भावनेच्या ऐ्यािा अकथ  
कलाकृतीत ववस्तार पावला आहे 

 



 

 

अनुक्रम 

 
157. ‘THE TAJ-AGRA’, Author 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १५७ – ‘वशवशरमवर्ता पवद्जमनी’, दुःखात लपेटलेले सौंदयथ, शोकास्त्मकेिा हा आववष्कार 
असला, तरी सौंदयापेक्षा तो अवधक सुांदर आहे. असे गूढ सौंदयथ की त्यािा उगम मनात दाटलेल्या 
दुःखाच्या गदाव्याति आहे. छायाप्रकाशात हालिाल नाही. रोमाांवित आतथ कारुण्य कलाकृतीमधून 
गवहवरत आहे. मानव आवण वनसगथ ह्याांिे साहियथ स्पष्ट वदसते, आवण ह्या वास्तुवशल्पाला आत्मा असल्यािा 
भास होतो. कलाकाराच्या भावना हाि दृष्टीिा ववषय बनला आहे. (प्रकरण ६. वनसगथ-सावन्नध्य : खरे 
वशक्षण, ९. पुन्हा एकदा मी, २३. वादाांिी ये-जा) 

 
158. ‘SNOW IN MANALI’, Shankar Koparkar 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १५८ – प्रकाशाला छाया मनोहर वतढे घालते, अर्वा अांधारावर अनोखा प्रकाश वदसू लागतो, 
अगदी भान हरपून जाईल असा, ह्यािी जाण तुम्हाांला येईल. छायेववषयी आदर वनमाण होईल. 
अनुभवदेखील कस्ल्पताने मवहरपला जातो तो असा. काळोखात वदसणारे ह्या कळाशीदार रांगकामात न्यारी 
खुमारी असते. सौंदयािी नवी दुवनया. रानटी वनसगातील बेतालपणा काबूत आणनू कलाकार त्याला 
कायमिा लयबद्ध करून ठेववतो. (प्रकरण ७. कलेतील अवभजातता) 



 

 

अनुक्रम 

 
159. ‘DUSTY ROAD’, Shankar Koparkar 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १५९ – धूळभरला मागथ. प्रकाशाला आांधळ्या अांधारािी मवहरप पडली असून अवकाशातील 
अांतरािा सांकोि झाला असून कलाकृतीत पार्म्क प्रसरण प्रामुख्याने जाणवते. प्रकाश आवण हवा खेळत 
असल्यािा भास होतो. (प्रकरण १. मी-केशव बापू, ४. सद गुरू : पे्रमळ, पण काटेकोर) 

 
160. ‘WINTER-SUN’, C. Rajgopal 



 

 

अनुक्रम 

 
161. ‘GRAZING CATTLE’, Shankar Koparkar 

 
162. ‘NATURE’S DRAMA’, Datta Khopkar 



 

 

अनुक्रम 

 
163. ‘MISt’, Skankar Koparkar 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १६०, १६१, १६२, १६३ – सूयथ मावळति राहतो, त्यािे डोळे कधी पूणथपणे वमटत नाहीत. 
कलाकृतीला ऋतुवनयम कोठे माहीत असतात? जरा वक्षवतजावर पहाव,े तो दृष्टी धुक्यात बुडून जाते. 
 
रेषाांच्या जाडीने वत्रवमतीिा भास वनमाण केला आहे. प्रदेशावर पसरलेल्या रखरखीतपणािा भासही अांशतः 
होतो.... 
 
छायेववषयी कुतूहल आवण गूढता वाढववण्यािे प्रकाशािे अजब लाघव ह्या वनसगथवित्राांतून तुम्हाांला 
जाणवले. 
हा व्याकूळ झालेला वृक्ष गतकाळ आठवीत उभा आहे. मरतुकड्ा माळरानावर पुन्हा जीव आला आहे. 
वातावरणात उदास वृत्ती पसरली आहे. वनसगािी ववशाल तोलदारी, सभोवतालिी जमीन आवण आकाश 
तुमिे मन व्यापून टाकील. 

 
164. ‘HAND IN HAND’, Jagdish Agarwal 



 

 

अनुक्रम 

 
165. ‘INTO THE MIST’, B. K. Dilwalli 

 
166. ‘UPLLETA VILLAGE’, C. G. Patel 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १६४, १६५, १६६ – सायांकाळी श्यामायमान होणाऱ्या वनसगािी शोभा काय वणावी? अशा 
वातावरणात कोणत्या पवर्कािा शीणभार हलका होणार नाही? ह्या कलाकृतींमधून प्राजक्ताप्रमाणे 
नाजूक वणथच्छटा वा धूवलकामय वातावरणातील दवािी वारुणी वनमाण करण्यािा प्रयत्न आहे. ग्राम वजवांत 
होतो, वजवांतपणाला सार्थकता येते. मात्र भारतीय वित्र कलाकृतीमधील आशयाने ओळवखले जाते, हे 
खरे. (प्रकरण ५. सुदाम्यािे पोहे, १९. कलाप्रदशथनाांच्या िौक्या– पवरच्छेद पाहा. ‘प्रकाशािे महादान’, 
२०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार, २२. वास्तवता आवण कलासृष्टी). 

 

 
167. ‘ON THE LOOKOUT’, A. L. Syed 



 

 

अनुक्रम 

 
168. ‘THE TRAMP’, C. J. Shah 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १६७, १६८ – असे म्हणतात की, रत्नािे िोखाळपण त्याच्या वकरणाांत असते. त्या प्रमाणात 
कलाकृतीिे िोखाळपण कलाकृतीने पाहणाऱ्याच्या मनावर केलेल्या पवरणामावर अवलां बून असते. 
कलाकृतीत उत्तम लय साधली, तर तीतून मधुर नादही ऐकू येतो. 
 
क्रमाक्रमाने कमी होत जाणाऱ्या वणथच्छटा आवण रेषाांिी जाडी व त्याांिे वनमुटणे, तसेि अधथस्पष्ट बोलणाऱ्या 
रेषा कलाकृतींमधून वत्रवमतीिा आभास हमखास वनमाण कवरतात. (प्रकरण ६. वनसगथ-सावन्नध्य : खरे 
वशक्षण, २०. प्रकाशवित्रण आवण वित्रकार) 

 
169. ‘SERENITY’, N. J. Nalawalla 



 

 

अनुक्रम 

 
170. ‘SHEPHERD’, K. B. Khopkar. 

 
171. ‘WINTER’S VEIL’, K. N. Rustomji 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १६९, १७०, १७१ – वनसगािा आयना, आवरसा. 
 
धुक्यािा रेशमी शलेा पाांघरून, धूसर वातावरणात, धुक्यािा लोंगर – गजऱ्यात गदथ होऊन रावहलेला 
वनसगथ, अगदी उबग येई तो. धुकटािा तणावा वनसगावर जणू काय कायमिाि आहे! 

 



 

 

अनुक्रम 

 
172. ‘LINGERING SUNLIGHT’, Prabhakar Phanse 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १७२ – सूयािी प्रभा घरी वनघाली, की वस्तुजातािे रूप कसे पालटते पहा. अिेतन वस्तू 
बघता-बघता सिेतन होऊन जाते. सूयथप्रकाशाने झळाळून वनघालेली िांद्रमौळी घराांिी खपरेलेदेखील 
कलाकाराच्या दृष्टीला मनोहरां वदसतात; छबीदार, नाजूक वदसतात. 

 
173. ‘DARJEELING’, R. N. Chinwalla. 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १७३ – आकाशािे काळे-सावळे श्यामल शरीर पाांढऱ्या ढगाांच्या आकाराांनी कमालीिे 
शोवभवांत वदसते. हत्तीच्या अांगावर रांगववलेल्या वलेपत्तीने रेखाटलेल्या सजावटीसारखे दृष्टीस पडते. 
डोंगराच्या मेखलेवर मोत्यािे दावगने घालून बसलेली कणसे म्हणजे वनसगथशोभेिे सलज्ज वैभवि म्हणाव े
लागेल. सौंदयाच्या मूलभतू तत्त्वाांिा आसांग घडला, तरि तुमिी वनसगथसृष्टी तुमिी स्वतःिी आवण 
वैवशष्यपूणथ राहील. 

 



 

 

अनुक्रम 

 
174. ‘KASHMIR’, Indrajit Nalawalla 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १७४ – ग्रामीण सौंदयथ. खेड्ात ववहरणाऱ्या लक्ष्मीिे सौभाग्य. माध्यमाच्या प्राकृवतक 
शक्तीिी जाण येरे् भेटते. वास्तवािे घोसदार नायपूणथ वित्रण – श्रीमांती र्ाटाच्या नाजूक तपवशलासह 
येरे् भेटते. ते खास महाराष्रीय आहे. असे भारतीय शलैीिे ववधाते घरोघर वनमाण झाले पावहजेत. 
रानोमाळ चहडा, वनसगाशी साजणे करा, असा सांदेश घेऊन आलेले प्रकाशवित्रण. (प्रकरण ४. सद गुरू : 
पे्रमळ, पण काटेकोर, ९. पुन्हा एकदा मी, ११. कला आवण तांत्र, १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व) 

 
175. ‘MORNING SUN’, N. J. Nalawalla 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १७५ – अधथच्छटाांिा पानमळा. श्रावणातील उन्हािे लाघव. सांवधप्रकाशािे लासेपण. सूयािी 
लाजरी, कोवळी वकरणे गोवजऱ्या हाताांनी कलावस्तूला स्पशथ कवरतात. सांपूणथ भारतीय साजाने नटलेली 
कलाकृती. कलाकृतीत कलाकारािे व्यस्क्तत्व आवण त्याच्या वित्तािा आवण चितनािा आलेख स्पष्ट 
वदसतो. छायाप्रकाशच्छटाांनी ताल बोलका केला आहे. (प्रकरण १९. कलाप्रदशथनाांच्या िौक्या, २४. शवेट 
नव्हे, प्रारांभ!, ७. कलेतील अवभजातता– पवरच्छेद पाहा ‘मनोमनीिा रांगीत सणांग’) 

 



 

 

अनुक्रम 

 
176. ‘STILL LIFE’, Dhananjay Salkar 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १७६ – रांग व रूप, स्पशथ व सुगांध, गती व भाव वनमाण करणारी अनुभतूी कलाकाराला प्राप्त 
झाली पावहजे. (प्रकरण ८. ई्रािी वाणी, १२. याांवत्रक माध्यमािा शृांगार) 

 
177. ‘IN OLD SAURASHTRA’, Dr. G. Thomas 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १७७ – उन्हात तळपणारी शोभा. आरडाओरडा करणाऱ्या उन्हािा फणकारा. डोळे वटारून 
पाहणारे ऊन. उन्हािा िपाटा तुम्हाांला जाणवले. (प्रकरण १७. प्रकाशवित्रण-कलेतील भारतीयत्व) 

 
178. ‘LIFE’S PATTERN’, N. J. Nalawalla 



 

 

अनुक्रम 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १७८ – प्रकाशातील ववरुद्ध गुणन्यासािा अवलां ब येरे् केला आहे. सुगीिा बाजार पुरा भरला 
आहे. वनसगातील वनजीव वाट सजीव झाली आहे. ग्रामीण सौंदयातील एक िांिल वनसटता क्षण गोठवनू 
स्स्र्र केला आहे. कलाकृतीमधील पृष्ठभागािा पोत छायाप्रकाशातून स्पष्ट झाला आहे. ग्रामीण जीवनािा 
एक आकृवतबांध आपल्या नजरेपुढे साक्षात उभा आहे. 

 

 
179. ‘TICKET, PLEASE’, R. J. Chinwalla 

खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १७९ – अांधार वनरुते रूपदेखील घेतो, आवण त्यातूनि मनोहर आकारही वनमाण होतात. 
ववषयभेदाच्या अनुरोधाने आववष्कारपद्धती बदलते, आवण भावनेच्या भरदारीबरोबर आववष्कारतांत्रही 
बदलते. 
 
आपल्या जीवनात पवरवतथन घडत असते, नव े ववषय, नव े वविार व नव े अनुभव कलात्मक 
अवभव्यक्तीकवरता मनावर दडपण आणीत असतात. त्याांना वाट करून देण्याकवरता कलाकार तांत्रशलैीिी 
नवी वाहणी शोधीत असतो. म्हणजे तांत्रववषयक प्रयोग आले. 
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खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १८०, १८१, १८२, १८३, १८४, १८५, १८६ – ह्या सवथ कलाकृतींमधून व्यवहार आवण कला 
ह्याांिी उत्तम साांगड घातली आहे. कला आवण सामावजक आशय ह्याांिे वैमनस्य का मावनले जाते, कोणास 
ठावकी, पण वरील सवथ कलाकृती म्हणजे याांवत्रक वस्तूांिे याांवत्रक माध्यमाने केलेले आत्मवनष्ठ वित्रण आहे, 
असेि म्हणाव ेलागेल. 
 
प्रकाशवित्रकार जर कलेिा उपासक असेल, तर एखादी अवभजात कलाकृती वनमाण होते. भक्कम पायावर 
अवधवष्ठत असलेले दुसरे उपयुक्त कायथ वनष्ठेने करीत असताना जर कलाकृती वनमाण झाली, तर 
प्रकाशवित्रणकला ही आनुषांवगक अर्वा उपयोवजत कला आहे, असेि म्हणाव ेलागेल. अनुभवािे पक्व 
फळ आवण तांत्रािी वसद्धता ह्याांिी ह्या कलाकृतीमधून साखरवमठी पडली आहे. 
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Vasant Mazgaonkar, 
Director of Photo Division, 

Government of India. 
खारसयत 
वित्र क्रमाांक. १८७ – माध्यमाच्या जन्मानांतर र्ोड्ाि मवहन्याांत–म्हणजे वदनाांक १९ ऑगस्ट १८३९ 
नांतर–खगोलशास्त्रज्ञाांनी सूयथलोकािी आवण वाटत भेटणाऱ्या भ्रमणािक्रािी नीट ओळख करून 
घेण्याकवरता प्रकाशवित्रणमाध्यम उपयोगात आवणले. 
 
दोगेर पद्धतीने नक्षत्राांिे वित्रण केले, िांद्रािे प्रकाशवित्र घेतले, आवण सूयािे वित्रही आरेवखले. नांतर 
१८६६ च्या सुमारास प्रकाशवित्रकाराने मेघात झमकणाऱ्या सौदावमनीिे क्षणवित्र घेतल्यािा दाखला आहे. 
त्यानांतर वदनाांक १६ फेिुवारी १९८० ला कोनाकथ  येरे् घेतलेले हे सूयथग्रहणािे हे प्रकाशवित्र पहा. 



 

 

अनुक्रम 

कलेववषयीिे वविार माांडताना मी त्याांत अनुक्रम लाववलेला आढळणार नाही. हा शब्दवित्राांिा एक सांग्रह 
आहे. म्हणून त्यात प्रारांभ, मध्य आवण शवेट अशी ठराववक सांगती लाववलेली नाही. सांग्रह कोठेही उघडावा 
आवण पाहण्यास सुरुवात करावी. वकत्येक वळेा अनपेवक्षत येणाऱ्या वविाराने मनाला जे आांदोलन वमळते, ते 
अवधक सुखकर असते. असा माझा अनुभव आहे. वविाराांच्या माांडणीत अनुक्रम ठेवण्यािा आग्रह धवरला 
नाही. म्हणून लेखनािा ओघ असाि मुरडत, वाकत, वळसे घेत, नागमोडी िालीने िाल आहे. त्याला 
लोभनीय आवरण देण्यािा जाणनूबजूुन केलेला प्रयत्न ह्यात नाही; सौंदयािा उपमदथ न कवरता सत्याला 
सुलभ आकार देण्यािा व सत्याच्या वनष्ठुर वदमाखाला मात्र सौंदयातील मुग्ध मादथवािी गवसणी घालण्यािा 
हा एक अल्पसा प्रयत्न आहे. तो रवसकाांनी पवरपूणथ करून घ्यावा. 
 
प्रकाशरचत्रण 
– एक कलामाध्यम 
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