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సా రాం శం

మనోహరమైన హైదరాబాద్ శిలా సంపదను, ఈ నగర సాంస్కృతిక, సామాజిక స్పృహ తో
మిళితమైన వాటి నైజాన్ని విశదీకరించి, మిగిలి ఉన్న శిలా సంపదను కాపాడుకునేందుకు వీటిని
సంబరపు స్థలాలుగా తీర్చి దిద్దే ప్రయత్నమే ఈ చలన చిత్రం చేస్తోంది.
ఈ చిత్రం నిజానికి హైదరాబాద్ కి, దాని అపురూపమైన భూస్వరూపానికి, సంస్కృతికి రాసిన ఒక
ప్రేమ లేఖ.
నగర పురోగతికి ఈ శిలలు అందమైన, అతి విలువైన, పర్యావరణం నుంచి విడ దీయ లేని సంపద
అనే అవగాహన ఈ చిత్రం మనకి కల్పిస్తుంది. వీటి ఉనికి ఇక్కడి జలరాశులు, పక్షుపక్ష్యాదులు,
జంతువులతో సహా మన సహజ వారసత్వంగా భావించి, వీటిని రక్షించి భావి తరాలకు అండ
చేయవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంది. ఈ ప్రాంతపు కళలు, కౌశల్యాలు, కథలు, వ్యక్తిగత
జ్ఞ్యాపకాలు, సంతరించుకున్న పేర్లు , కవితలు, ఇక్కడి ఆహారం కూడా ఈ చిత్రంలో రంగరించి,
శిలలతో హైదరాబాద్ కి ఉన్న అపూర్వ బంధాన్ని మనకి మరోసారి గుర్తు చేస్తుంది. 21వ శతాబ్ద పు
పట్టణాభివృద్ధి అవసరాలను గుర్తిస్తూ , నగర అభివృద్ధిలో నగర శిలా సంపద, కళ, సౌందర్యం అన్నీ
సమన్వయం చేయడంలో మన ప్రమేయం, పాత్రా ఉండాలని కోరుతుంది ఈ చిత్రం.
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నే ప థ్యం
దక్కన్ పీఠభూమి లో హైదరాబాద్ తలమానికమైన తెలంగాణ కు ఒక విశిష్టమైన స్థా నం,
చారిత్రిక ప్రా ముఖ్యత ఉంది. ఈ ప్రాంతపు సంస్కృతి, భాష, ఆహార అలవాట్లు , మనుష్యుల
ప్రకృతులు ఈ నాటికీ కూడా ఒక ప్రత్యేకత కలిగి ఉన్నాయి. ఈ వైవిధ్యత లో ముఖ్యమైన
అంశం తెలంగాణా లోని పురాతన శిలాకృతులు.
ఈ బండలతో, రాళ్లతో, భూ స్వరూపంతో ఈ ప్రాంతపు జీవన స్రవంతి పెనవేసుకుని ఉంది.
శిలలకీ, ఈ నగరానికి అవినాభావ సంబంధం ఉంది. ఇక్కడి కళలు, కౌశల్యాలు, వస్త్రా లు,
కవితలు, శిల్పకళ, సాహిత్యం, వాడుక భాష, హాస్యం - ఇలా అన్నింటిలో శిలసౌందర్యం
ప్రకృతిలో, పర్యావరణంలో ప్రస్ఫుటంమై ఈ నగరానికి ఒక విశిష్ట రూపన్నిచ్చాయి. కానీ, గత
రెండు దశాబ్దా లుగా ఎన్నో అనూహ్యకరమైన మార్పులు జరిగాయి. అందమైన ప్రకృతి కి
ప్రతీక యైన ఈ శిలలను, బండలను, నిర్దా క్షిణ్యంగా పిండి చేసి తొలగించడం సర్వసాధారణం
అయిపోయింది. దీని వల్ల తెలంగాణా సంస్కృతి కి, పర్యావరణానికి తీవ్ర అన్యాయం
జరిగింది.
ఉమా మాగల్, చాలా కాలం విదేశాలలో ఉండి తను పెరిగిన హైదరాబాద్ కి తిరిగి
వచ్చినప్పుడు, ఈ తరిగి పోయిన శిలా సంపద ఆమెను కల్చి వేసింది. తన చిత్ర దర్శక
కౌశల్యాన్ని ఉపయోగించి, స్వంత నిధులతో ఈ విషయం పై చిత్రం నిర్మించాలని
నిర్ణయించారు. పాత స్నేహితురాలు, హైదరాబాద్ వాసి అయిన మాహనూర్ యార్ ఖాన్ ని
తనతో కలచి రమ్మని కోరారు. ఉమకి, మాహనూర్ కి ఈ రాళ్ళలో పెరిగిన జ్ఞా పకాలు, వాటిపై
తమకు ఉన్న ప్రేమా ఈ చిత్ర నిర్మణానికి ప్రేరణ కలిగించాయి. ఇప్పటికైనా, ఆలస్యం
చెయ్యకుండా, అలాగే 21వ శతాబ్ద పు పురోగతికి ఆటంకం కలిగించకుండా, మనకు మిగిలి
ఉన్న శిలా సంపద ను ఒక సమన్వయం తో ముందుకు సాగ గల ఆశ, నమ్మకం వీరిద్దరిది.
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ము ఖ్య కా ర్య క ర్త లు
ఉమా మాగల్
నిర్మాత, దర్శకురాలు, పరిశోధకురాలు, రచయిత్రి

ఫెనుగ్రీక్ ప్రొ డక్షన్స్ అనే తన సంస్థ ద్వారా ఉమ, దేశంలో
మరియు విదేశాలలో ఉన్న తన క్లైంట్స్ కి ఫిల్మ్, మీడియా
సేవలు అందిస్తా రు. లేడీ శ్రీరామ్ కాలేజ్, ఢిల్లీ లో బిఎ,
హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం లో ఎంఎ, జే ఎం ఐ ఢిల్లీ లో
మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పట్టా లు పొందారు.

అమెరికాలో ఉన్నప్పుడు, టెంపుల్ యూనివర్సిటీ నుంచి చిత్ర నిర్మాణం లో ఎం ఎఫ్ ఎ పట్టా తీసుకుని,
ప్రతి వారం ఆరో తరగతి పిల్లలకోసం "న్యూస్ 6" అనే కార్యక్రమాన్ని రూపొందించి నడిపారు. శాన్
ఫ్రా న్సిస్కో మరియు టెంపుల్ యూనివర్సిటీలలో ఫ్యాకల్టీ గా పని చేశారు. ఏషియన్ ఆర్ట్స్
ఇనీషియేటివ్, ఇండిపెండెంట్ ఫిల్మ్ అండ్ మీడియా అసోసియేషన్ సంస్థల్లో బోర్డు మెంబర్ గా పని
చేశారు. స్క్రైబ్ వీడియో సెంటర్ తో కలిసి మీడియా లిట్రసి మరియు వీడియో ఒక సాధికారిక
సాధనంగా బడుగు వర్గా ల కి ఉపయోగ పడేలా కృషి చేశారు.
ఇండియా కి తిరిగి వచ్చిన తర్వాత, COMMITS, బెంగళూరులో ఫిల్మ్ ఎస్థటిక్స్, డాక్యుమెంటరీ
ప్రొ డక్షన్ లో స్వచ్ఛంద ఫ్యాకల్టీగా పని చేశారు. హైదరాబాద్ విశ్వవిద్యాలయం లోనూ, అన్నపూర్ణ
స్కూల్ ఆఫ్ ఫిల్మ్ అండ్ మీడియా లోనూ ఫ్యాకల్టీగా పని చేశారు. నాటకరంగం పై "ది ప్లేయర్స్" అనే
శీర్షికతో డాక్యుమెంటరీ తీశారు. దీనిని NDTV తర్వాత కొనుక్కుంది. ఇంతే కాకుండా, నాటకరంగంలో
ఎన్నో నాటకాలలో లీడ్ యాక్టర్ గా, ప్రొ డక్షన్లో , లైటింగ్ నిర్వహణ లో, ఇలా ఢిల్లీ, హైదరాబాద్,
బెంగళూర్ లలో వివిధ పాత్రలు పోషించారు ఈవిడ.
"ఏషియన్ సినిమా" జర్నల్ నీ ప్రచురించే ఏషియన్ ఫిల్మ్ సొసైటీలో కార్యదర్శిగా పని చేశారు. ఎన్నో
సమావేశాలలో పాల్గొ న్నారు. అకడమిక్ జర్నల్స్, వారపత్రికలో, ఫిల్మ్ మరియు నాటకాల పైన
వ్యాసాలు రాసారు. కొన్ని ది హిందూ, తెహల్కా, ది హాన్స్ ఇండియాలో ప్రచురించ బడ్డా యి. ఇంటిలో
పెరిగే మొక్కలతో పిల్లలకి ఆరోగ్య చిట్కాల పై పార్ట్రిడ్జ్ వారు ప్రచురించిన "రసాయన ఫర్ చైల్డ్ కేర్:
జాయ్ ఆఫ్ హెర్బల్ హీలింగ్" అనే పుస్తకానికి ఆవిడ సహరచయిత.
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మాహ్నూర్ యార్ ఖాన్
సహనిర్మాత, పరిశోధకురాలు

మాహ్నూర్ చిత్ర నిర్మాత మరియు డ్రా మా ధెరపిస్ట్.
ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి సైకాలజీ
మరియు సోషియాలజీ లో పట్టా పొందారు.
కెనడా లోని టొరంటో నుంచి 1983 లో మాహ్నూర్
చిత్రా లు నిర్మించడం మొదలు పెట్టా రు.
"ఆర్డు ర్" అనే విద్యార్థి చిత్రా నికి ఆమె సహ ఎడిటర్
గా పని చేశారు. ఈ చిత్రా నికి కెనడా స్టూ డెంట్ ఫిల్మ్
ఫెస్టివల్ లో జూరీ అవార్డ్ లభించింది. అదే
సంవత్సరంలో "బ్రెడ్" అనే చిత్రా నికి ప్రొ డక్షన్
మేనేజర్ గా ఉన్నారు.
ఈ చిత్రా నికి 1984 లో 26వ అమెరికన్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ లో బ్లూ రిబ్బన్ అవార్డు లభించింది.
అప్పటినుండి ఎన్నో సామాజిక స్పృహ ఉన్న చిత్రా లకి దర్శకత్వం వహించారు. 1991 లో "ఫేర్వెల్
టు శ్రీలంక" అనే చిత్రా నికి సహదర్శకురాలిగా ఉన్నారు. ఈ చిత్రా న్ని ముంబై ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్
ఫెస్టివల్ లో ప్రదర్శించడానికి ఎన్నుకోబడినది.
2016లో పాలస్తీనా పై ఒక మల్టీమీడియా ప్రదర్శనకి రూపకల్పన చేశారు. ఇందులో గాజా లోని 50
మంది యువ చిత్రకారుల చిత్రకళ కూడా ఉంది. ఈ ప్రదర్శనను ఐదు నగరాలలో పలు చోట్ల
నిర్వహించారు.
లింక్స్
ఈ చిత్రా నికి సంబంధించిన మరిన్ని వివరాలు విశేషాలు తెలుసుకోవడం కోసం ఈ క్రింది లింకుల
ద్వారా దర్శించండి
వెబ్సైట్: https://www.otherkohinoors.com/
ఫేసబుక్: https://www.facebook.com/Other-Kohinoors-The-Rocks-of-Hyderabad834722116579075/
ట్విట్ట ర్: https://twitter.com/otherkohinoors
ఇన్స్టా గ్రా మ్: https://www.instagram.com/otherkohinoors/
లింక్డ్ ఇన్: https://www.linkedin.com/in/otherkohinoors/?originalSubdomain=in
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LinkTree: https://linktr.ee/Otherkohinoors

విశేష పట్టిక
శైలి

ఈ చిత్రం అలరించి ఆలోచింప చేసే ఒక దృశ్య కావ్యం
ఆనిమేషన్, సంగీతం మరియు కదిలే దృశ్యాలను అందమైన శైలితో మేళవించి, అతి
తక్కువ నేపథ్య కథనం రమ్యంగా రూపుదిద్దా రు.
ఈ చిత్ర సంగీతంలో తెలుగు సినిమా పాటలు, స్థా నీయ కళాకారులు రచించి పాడిన రాప్
కవిత్వం, సంగీత బద్ధంగా పాడిన ఉర్దూ షాయరి మాత్రమే కాకుండా, ఈ చిత్రం కోసం
ప్రత్యేకంగా సృజించిన నేపథ్య సంగీతం ఉంది.
ఈ నగరం యొక్క వివిధ రూపాలను అనిమేషన్ కళాకారులు సృజన చేశారు.
ఒక వ్యూహాత్మక ప్రణాళిక అనుసారంగా ఎన్నో చోట్ల లో చిత్ర ప్రదర్శనలు జరిగి, ఎందరినో,
ఎన్ని ప్రాంతాలనో చేరుకుంటుంది ఈ చిత్రం
మన శిలా సంపద ను కాపాడు కొనడానికి అవగాహన కలిగించి, పిల్లలకి, పెద్దలకి, విధాన
నిర్ణేతలు కి ఆచరణ సాధ్యం అయిన దివ్యమైన సలహాలు ఇస్తుంది.

శిలలు
దక్కన్ పీఠభూమి యొక్క గ్రా నైట్ శిలలు ప్రపంచంలోనే అతి పురాతనమైనవి.
భూగర్భ శాస్త్రవేత్తల అంచనా ప్రకారం ఈ శిలల వయస్సు 2500 మిలియన్సం
వత్సరాలు.
శిలలు మన ప్రా కృతిక వారసత్వంగా భావించి, రక్షించే ఏకైక నగరం - హైదరాబాద్

ఇంకా వివరాలు తెలుసుకోవాలంటే, ఈమెయిల్ పంపించండి
otherkohinoors@gmail.com
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ప్రెస్ స్టిల్స్
ఈ క్రింది చిత్రా ల హై రిజల్యూషన్ ఫోటోలు కావాలంటే మాకు ఈమెయిల్ చెయ్యండి
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ఫిల్మ్ అనిమేషన్ స్టిల్స్
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చిత్ర నిర్మాతల నుండి ఒక మనవి

ప్రియమైన పాత్రికేయులకు
మీ ఆసక్తికి మా కృతజ్ఞతలు. దాదాపు పదేళ్ళగా శ్రమించి రూపొందించిన ఈ చిత్రం, దీనిని అందరికీ
చేర్చేందుకు మేము వేసుకున్న వ్యూాత్మక ప్రణాళిక మాకెంతో గర్వ కారణం.
మారుతున్న ఈ నగరపు కవళికల కి మా ఈ ప్రయాణం ఒక సాక్షి. ఎన్నో అనుభూతులు,
అనుభవాలు ఈ డాక్యుమెంటరీ పొందుపరచటం లో ఇమిడి ఉన్నాయి. బహుళ జనావళిని
చేరుకునే వ్యూహం మా పరిశోధన దశ లోనే ఆరంభమయ్యింది. మొదటి రెండు సంవత్సరాలు
శోధించిన విషయాలను ది హిందూ వార్తా పత్రికలో ధారవాహికంగా ప్రచురించాము. వారసత్వ
పరిరక్షణ నిపుణుల తో, ఇతర పరి జనులతో మా ముసాయిదా చిత్రా న్ని పంచుకుని, సాంస్కృతిక
మరియు భూసంపదకున్న అవినాభావ సంబంధాన్ని, దానిని పరిరక్షించే అత్యవసరాన్ని
చర్చంచాము. త్వరితగతిన చర్యలు చేపట్టక పోతే విశృంఖలంగా జరుగుతున్న శిలా వినాశనాన్ని
ఆప లేము; పోయిన రాళ్ళ ని తిరిగి తెచ్చుకో లేము. జనరంజిత మైన "ఐ యాం హియర్ టు
వండర్" అనే శీర్షికతో కార్యక్రమాలు నిర్వహించాం, సోషల్ మీడియాలో దినదినాభివృద్ధి చెందాము,
చిత్ర నిర్మాణానికి క్రౌ డ్ ఫండింగ్ చేయడానికి కొంత మంది విరాళాలు ఇచ్చారు. ధన సహాయం
మాకెంతో మానసిక బలం, నైతిక మద్దతు ఇచ్చింది. ఇక ఈ అందమైన చిత్రం తొలి ప్రదర్శన త్వరలో
మీ ముందుకి రానున్నది - విశిష్టమైన వ్యాఖ్యాన శైలితో మరియు "ది సాంగ్ ఆఫ్ ది కోహినూర్స్"
అనే రాప్ పాట తో!
మా వెబ్సైట్ లో మరిన్ని వివరాలు, పలు చోట్ల జరిగే ప్రదర్శన వివరాలు, విస్తృతంగా జనాలను
చేరుకునే మా పథకాల వివరాలు తెలుసుకోగలరు. మాకు బాగా పేరు తెచ్చిన "ఐ యాం హియర్
టు వండర్" కార్యక్రమ వివరాలు ఈ క్రింద ఉన్నాయి.
మా ఈ ప్రయాణంలో మాతో కలిసి నడిచినందుకు మాకు ఎంతో ఆనందంగానూ, గర్వంగానూ
ఉంది. ప్రయాణం మొదట్లో శిలల దుస్థితి చూసిన దుఖం, గత వైభవ స్మృతులు, జరిగి పోయిన
నష్టం మమ్మల్ని బాధించాయి. కానీ మాకు అందిన ప్రో ద్బలం వలన ఈ నగర అపూర్వ శిలా సంపద
ను ఉత్సవ స్థా యి లో ఆరాధించాలని మేము చేసే సంకల్పాన్ని బల పరిచి, గతాన్ని చిత్రీకరించి,
భావి కోసం పాటు పడటానికి ప్రో త్సాహం ఇస్తోంది.

ఐ యాం హియర్ టు వండర్ సంభాషణలు
హైదరాబాదీ బాతాన్ ములాఖాతాన్
భూతల అందాలు, ప్రకృతి రచించిన అపురూప శిల్పాలు చూసి గోధే అన్నారు "నేను భూతలం
విస్మయం చెందటానికే పుట్టా ను" మానవుని మొదటి భావన విస్మయం. దైనిందిన వాస్తవాలు,
బరువు బాధ్యతలు ఎంత అణచి వేసినా కూడా, ఇప్పటికీ మనకు విస్మయం అనుభవించే అవకాశం
ఉంది. "ఐ యాం హియర్ టు వండర్" సంభాషణలలో విస్మయం కేంద్ర బిందువు. సగటు జీవితం
నుంచి బయట పడి అబ్బుర పరిచిన క్షణాలకు అద్దం పట్టే సంభాషణలివి.
ఈ సంభాషణలు/బైఠక్లు /ములాఖతాన్ లో మన సాంస్కృతిక స్మృతి లో చేతనావస్థ లో గాని
అంతర్లీనంగా గాని ఆది నుంచి ఇప్పటి వరకూ ప్రకృతి ఎలా పెన వేసుకుని ఉంది మనకి జ్ఞ్యపకం
తెస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ నల్లని రాళ్ళు మన సంస్కృతిలో ఎలా ఇమిడి పోయాయో చెపుతాయి.
ప్రతి బైఠక్లో ఒక విషయాన్ని తీసుకుని ఆహ్లా దంగా వక్తలు, గాయకులు, శ్రో తలు కలిసి జ్ఞా పకం.
మా వెబ్సైట్ లో ఈవెంట్స్ షోకేస్/అదర్ కోహినూర్స్ అనే శీర్షికన మేము చేసిన కార్యక్రమ వివరాలు
ఉన్నాయి - సాంగ్స్ అండ్ రాక్స్ (పాటలు - శిలలు - గీత్ గాయా పత్థ రోనే); క్వీజిన్ అండ్ రాక్స్
(ఆహార అలవాట్లు - శిలలు - ది కోహినూర్ కుక్ ఎలాంగ్); రాక్స్ అండ్ దక్కని ఆర్ట్ (శిలలు దక్కని కళలు - రాక్స్ ఇన్ ది ఫ్రేమ్). ఈ కార్యక్రమాలకి సహకారం అందించిన సంస్థలు - గోతే
జెంత్రం, మూవింగ్ ఇమేజెస్, సాలార్ జంగ్ మ్యూజియం సొసైటీ, సొసైటీ టు సేవ్ రాక్స్
మరియగునవి.
మా రాబోవు సంభాషణ పేరు ఐ యాం హియర్ టు వండర్ సంగ్ ఏ షాయరి - శిలలు - కవిత్వం
పైన.

