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పాత నిమాలకు సంబంధించిన

లు.. నటీనటుల గురించి, నిమాల గురించి,

ంకేతిక

నిపుణుల గురించి.. వ రా..వ రా. తినెలా ఓ రి అలనాటి నీరంగంలోకి తొంగిచూదాద్ం

బండి కృ ణ్ రా

( జయచిత
ర్ – 1980, ఏపి
ర్ ల్ సంచిక నుంచి )

తవ్రలో విడుదల కానునన్ ‘వందేమాతరం’ చితర్ం దావ్రా, పేర్క్షకులకు

పరిచయమవుతునన్ మరో కొతత్ దరశ్కుడు బండి కృషాణ్రావు. దరశ్కుడిగా
‘వందేమాతరం’ తొలి చితర్మే అయినా, చితర్రంగంలోని వివిధ శాఖలోల్
ఆయనకు పది సంవతస్రాలకు పైగా అనుభవం వుంది !
బండి కృషాణ్రావు సవ్సథ్లం హైదార్బాదు. మెటిర్కుయ్లేషన వరకు
చదువుకునాన్రు. తరచుగా సినిమా పతిర్కలకు వాయ్సాలు రాసి పంపించడం, అవి
పర్చురింపబడుతూ వుండడంతో కృషాణ్రావులో మొదటి నుంచీ సినిమాల పటల్
గల ఉతాస్హం దివ్గుణీకృతమైంది. అందువలేల్ రోడ టార్నస్ పోరట్ కారొప్రేషన లో తను చేసుత్నన్ ఉదోయ్గానికి ‘గుడ బై’ చెపిప్, చితర్ నిరామ్ణ
రంగంలోకి దిగారు.
‘69 లో పర్ముఖ నటుడు డా||పర్భాకరరేడిడ్ పోర్దబ్లంతో, మితుర్ల సహకారంతో బి.ఎన.మూవీస సంసథ్లో పర్ముఖ పాతర్ వహించి ఒక
పర్కక్ ‘పచచ్ని సంసారం’ నిరామ్ణ వయ్వహారాలను పరిశీలిసూత్, మరో పర్కక్ దరశ్కతవ్ శాఖలో సహాయకుడిగా పని చేశారు. ఆ తరావ్త ఆయన
తన మితుర్లైన ఎ.పూరణ్చందర్రావు (పూరాణ్ ఆరట్ పికచ్రస్), ఎమ. చందర్శేఖర గారల్తో కలిసి పూరాణ్ ఆరట్ పికచ్రస్ వారి ‘కూతురు-కోడలు’ చితర్
నిరామ్ణంలో పాలొగ్నాన్రు. ఆ చితార్నికి కూడా దరశ్కుడు లకీష్ దీపక కు సహాయకుడిగా పనిచేశారు. శీర్ పూరాణ్ మూవీస వారి ‘సతరీ’ చితార్నికి
కూడా భాగసావ్మిగా వయ్వహరించిన తరావ్త కృషాణ్రావుకు చితర్ నిరామ్ణం పటల్ ఒక అవగాహన ఏరప్డింది. వివిధ శాఖలలో ఏయే పనులు
ఎలా నిరవ్హింపబడతాయనీ అరధ్మైంది. ఆ అనుభవంతో దేవీ పిర్యదరశ్నీ పికచ్రస్ సంసథ్ సాథ్పించి, లకీష్దీపక దరశ్కతవ్ంలో సవ్యంగా
‘హారతి’ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచారు.
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“నేను చితర్ నిరామ్ణ రంగంలో నిలబడడానికి ఎకుక్వ పోర్తాస్హం అందజేసి, ననున్ ముందుకు నడిపించిన వారిలో శీర్యుతులు డా||
పర్భాకర రెడిడ్, లకీష్ దీపక, ఏ. పూరణ్ చందర్రావు (పూరాణ్ ఆరట్ పికచ్రస్) ముఖుయ్లు. వారికి నేనెంతైనా కృతజుఞ్ణిణ్” అంటారు కృషాణ్రావు.
ఆయనకు సవ్యంగా దరశ్కతవ్ం చేపటాట్లనన్ ఆలోచన ఎలా వచిచ్ంది ?
“నేను ఇనాన్ళూళ్ ఈ రంగంలో వుంటూ, అనిన్ శాఖలనూ గమనిసుత్నాన్, కొనిన్ విధానాలు నాకు చాలా అసంతృపిత్కరంగా
కనిపించాయి. ముఖయ్ంగా చాలామంది ఒకేరకంగా సినిమా గురించి మూస ధోరణిలో ఆలోచించడం, కథలలో సెంటిమెంటు యాంటీ
సెంటిమెంటు అని చరిచ్ంచుకోవడం. యినిన్ సీనల్ తరావ్త యినిన్ పాటలు వుండాలనుకోవడం. ఒక కల్బ పాట వుండాలనడం వంటి పదధ్తులు,
ఆ ఆలోచనా విధానాలు నాకు నచచ్లేదు. అంచేత, నా ఆలోచనలకు తగినటుల్గా, నా ధోరణిలో ఒక చితార్నిన్ నేనే ఎందుకు నిరిమ్ంచి,
దరశ్కతవ్ం వహించకూడదు ? అనన్ ఆలోచన వచిచ్ంది. వెంటనే ‘పిర్యదరశ్నీ కిర్యేషనస్’ అనన్ సంసథ్ను సాథ్పించి ‘వందేమాతరం’ చితర్
నిరామ్ణానికి ఉపకర్మించాను.”
“నేను విటోట్రియా డెసికా అభిమానిని. చితార్లలో ‘సరిర్యలిజం’ వుండాలని, పేర్క్షకుల మేధసుస్ను పదునుపెటేట్ విధంగా చలన
చితార్లు రూపొందాలనీ ఆశిసాత్ను. ముఖయ్ంగా సినిమాలు సాంఘీక సమసయ్లను చరిచ్ంచాలనన్ది నా అభిపార్యం. ‘అరధ్రాతిర్ అమావాసయ్నాడు
ఒక సతరీ ఒక వూరి పొలిమేర నుండి. ఇంకొక వూరికి సురకిష్తంగా చేరుకోగలిగిననాడు మనది నాగరిక దేశం-సావ్తంతర్య్ దేశం’ అని మహాతామ్
గాంధీగారు ఏనాడో చెపాప్రు. కానీ, ఈనాటికీ మన దేశంలో సగటు సతరీ పరిసిథ్తి విషమంగానే వుంది. ముఖయ్ంగా వయసులో వునన్ సతరీకి రక్షణ
లేదు. అంచేత ఈ సమసయ్ను దృషిట్లో పెటుట్కుని, ‘వందేమాతరం’ చితార్నికి కథ సమకూరిచ్, దరశ్కతవ్ం వహించి, నిరిమ్ంచాను. రకరకాల
సమసయ్లను ఎదురొక్ని కొతత్వారితో ఈ చితార్నిన్ నిరిమ్ంచడం ఒక ఎతుత్. తీసిన తరావ్త సెనాస్రు వారు కలిప్ంచిన సమసయ్ల నుంచి
బయటపడడం మరో ఎతుత్. ఏమైనా ‘వందేమాతరం’ చితర్ం నాకు కొనిన్ విలువైన పాఠాలు నేరిప్ంచింది. ఆ అనుభవంతోనే నా చలన చితర్ం
జీవితానిన్ కొనసాగిసాత్ను!” అనాన్రు బండి కృషాణ్రావు.
పర్సుత్తం ఆయన ‘పసుపు కుంకుమ’ ‘చెరసాల’ అనే చితార్లు నిరిమ్ంచడానికి సనాన్హాలు చేసుత్నాన్రు..
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