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        ( 1968     ణ) 
        చితర్ నిరామ్ణంలో పెయింటింగ శాఖ ఆవశయ్కత ఎంతో వుంది. నిజానికి పెయింటింగ 
శాఖ లేకపోతే చితర్ నిరామ్ణమే వుండదు. దృశయ్ంలోకి చినన్ కరర్ముకక్ కావలసి వచిచ్నా 
దానికి కూడా సరైన రంగు పుయయ్నిదే కెమెరాకు పనికిరాదు. అందుకే చితర్ం రమయ్ంగా 
వుండాలంటే అందుకు పెయింటింగ శాఖవారి సహకారం ఎంతో అవసరం. 

దరశ్కుడూ, కళాదరశ్కుడూ కలిసి చితార్నికి సంబందించిన సెటుట్ను రూపకలప్న 
చేసుకుంటారు. దాని పర్కారం కళాదరశ్కుడు ఆ సెటుట్కు సంబంధించిన రేఖా చితార్నిన్ 
గీసాత్డు. అకక్డనుంచీ పెయింటింగ శాఖవారితో అవసరం కలుగుతుంది. కళాదరశ్కుడు 
సెటుట్లో చితార్నికి సంబంధించిన ఏఏ దృశాయ్లు చితిర్ంచారో పెయింటింగ శాఖ అధికారితో 
చెపుతాడు. ఆ తరవాత ఛాయాగర్హకుడు ఏఏ రంగులను ఉపయోగిసేత్ కెమెరాకు 
బావుంటుందో వివరిసాత్డు. వారిరువురి సూచనలనూ అనుసరించి పెయింటింగ శాఖ అధికారి తన బాధయ్తను 
నిరవ్హిసాత్డు. 

కొనిన్  చితార్లలో 'మీనియేచర షాటుస్' వుంటూ వుంటాయి. అంటే ఓ పెదద్ భవంతో, పరవ్తమో తియయ్వలసిన 
అవసరం వునన్పుప్డు అంత పెదద్విగా వాటిని నిరిమ్ంచడం కషట్ం గనక, వాటిని చినన్విగా నిరిమ్ంచి కెమెరాను వాటి దగగ్ర 
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వుంచి తీసి, చితర్ంలో అవే ఎంతో పెదద్విగా వునన్టుట్ చూపిసాత్రు. ఇందుకు కళాదరశ్కుడు చెపిప్న విధంగా 'మీనియేచర' 
తయారవుతుంది. దానికి కావలసిన రంగులు వేసి దానిని కావలసిన విధంగా తయారు చేసాత్రు పెయింటింగ శాఖవారు. 
ఇందులో వారి నేరుప్ ఎంతైనా అవసరం. వారి పనిగనక బాగోలేకపేత్ ఆ 'షాటు' అందమే చెడిపోయే పర్మాదం వుంది. 

'పర్మీలారుజ్నీయం' చిగర్ంలో ఒక పెదద్ కోట గోడమీద పహారా తిరుగుతునన్టుట్ చూపించబడింది. అలాగే 'చికక్డు 
దొరకడు 'లో నాయకుడు గురర్ం మీద పోతూ ఒక కొండమీంచి మరో కొండమీదకి దూకే దృశయ్ం, 'జగదేకవీరుని కథ'లో 
నాయకుడు పరవ్తం మీంచి కిర్ందకు దూకే ఘటట్ం ఇవనీన్ ఈ విధంగా చితీర్కరింపబడినవే. 

అలా చితిర్ంపజేసిన వయ్కిత్ జయరామరెడిడ్. జయరామరెడిడ్ వాహినీ సూట్డియో పెయింటింగ శాఖలో దాదాఫు 
పదిహేను సంవతస్రాలు అనుభవం వునన్ వయ్కిత్. దాదాపు నాలుగువందల చితార్లకు పైగా పనిచేశారు. నలుగురు 
ఆరిట్సుట్లూ, ముపైప్ ఆరుమంది బాక గౌర్ండ పెయింటరూస్ ఆయన శాఖలో, ఆయన ఆధవ్రయ్ంలో పనిచేసుత్నాన్రు. 

జయరామరెడిడ్ సవ్గార్మం నెలూల్రు జిలాల్కు చెందిన ముతుత్కూరు గార్మం. ఆయన ఓ రైతు కుటుంబంలో పుటాట్డు. 
అయితే చినన్పప్టినుంచి చితర్కళలో అభిరుచి వుండేది. సూక్లోల్ చదువుకుంటూ వుండేటపుప్డు అతను రచించిన చితార్లకు 
బహుమతులు కూడా వచాచ్యి. ఆ విధంగా తన అభిరుచికి పోర్తాస్హం లభించడంతో మరింత ఉతాస్హంతో చితర్కళలో 
కృషి చెయయ్సాగాడు. అందుకు వాళళ్ నానన్గారు కూడా దోహదమిచాచ్రు. 

జయరామరెడిడ్ చినాన్నన్గారు అబాబ్యి అభిలాషని గురిత్ంచి అతనిని ఆ తోర్వలోనే పెటట్డం మంచిదిదని 
భావించారు. నెలూల్రులో యసెస్సస్లీస్వరకూ చదువుకునన్ రెడిడ్ని వెంట పెటుట్కుని మదార్సు వచిచ్ వాహినీ సూట్డియోలో 
పెయింటింగ శాఖలో చేరిప్ంచారు. మొదట చేరినపుప్డు ఆయన బాక గౌర్ండ పెయింటరుగా చేరాడు. ఆ హోదాలో 
ఆరునెలలు వునాన్డు. ఆ తరవాత మూడు సంవతస్రాలపాటు అపప్టి పెయింటింగ శాఖ అధికారి అయిన 
కె.యస.యన.మూరిత్గారికి పర్ధమ సహాయకుడిగా పని చేశాడు. 

ఈ రంగంలో పర్వేశించిన వెంటనే మామూలు చితర్లేఖనానికీ, సినిమా పనికీ ఎంతో వయ్తాయ్సం వునన్టుట్ 
తెలుసుకునాన్డు జయరామరెడిడ్. ఈ రంగంలోని మెళకువులు తెలుసుకోవడానికి తీవర్ంగా కృషి చేశాడు. సెటుస్కు వెళిళ్ 
పెయింటింగ శాఖ అధికారి ఏ విధంగా దృశయ్ చితీర్కరణ చేయిసుత్నాన్రో గమనించసాగాడు. అదే దృశాయ్నిన్ తను ఇంటోల్ 
కూరుచ్ని చితిర్ంచడానికి యతిన్ంచేవాడు. కొదిద్ కాలంలోనే సతఫ్లితానిన్ సాధించగలిగాడు. 

మాధవపెదిద్ గోఖలేగారు జయరామరెడిడ్కి అనేక విషయాలను నేరాప్రు. తను కళాదరశ్కతవ్ం వహించే చితర్ం 
వచిచ్నపుప్డలాల్ తను దగగ్రుండి పెయింటింగ చేసే విధానం అతనికి నేరుప్తూ వుండేవారు. "వారివదద్ నేరుచ్కునన్ 
పరిజాఞ్నంతోనే నేనీనాడు ఈ సిథ్తిలో వుండగలిగాను" అనాన్రు జయరామరెడిడ్. 
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"సెటుట్ నిరామ్ణం అందంగా వుండడానికి కళాదరశ్కుడి, ఛాయాగార్హకుడి, పెయింటింగ శాఖవారి సహకారం 
అవసరం. ఈ ముగుగ్రూ సహకరిసేత్ సెటుట్ను ఎంతో అందంగా చెయయ్వచుచ్. చితీర్కరణకు ఎంతో పుషిట్ని చేకూరచ్వచుచ్. 
మన చితార్లు చూసే జనాభా తకుక్వ. అందుచేత మన నిరామ్తలు ఏ విషయంలోనైనా సరే పొదుపుగా వుండవలసి 
వసుత్ంది. అందుకే మేము నిరామ్తల సోత్మతును బటిట్ రంగులను వాడుతూ వుంటాము. ఖరీదైన రంగులను వాడితే  మంచి 
ఫలితాలను తేవచుచ్. మేము సాధారణంగా నలుపు తెలుపు చితార్లకు వాటర కలరస్ ను వాడతాము. ఇవి ఖరీదు తకుక్వ. 
అందుకే వాటిని ఎకుక్వ వాడతాము. ఇకపోతే వరణ్ చితార్లకు 'పాల్సిట్క ఇమలష్న' రంగులను వాడతాము. వీటి ఖరీదు చాలా 
ఎకుక్వ.  

అయితే రంగులు నిరుద్షట్ంగా కనిపిసాత్యి. కాంతి వీటిమీద పడినపుప్డు పర్తిబింబించదు. కానీ ఇవి ఖరీదు ఎకుక్వ 
కావటంతో ఎకుక్వ వయ్యంతో తీసే వరణ్ చితార్లకు మాతర్మే  వీటిని వాడతాము. వరణ్ చితార్లకు కూడా కొందరు 'వాటర 
కలరస్' వాడమంటారు. వారి సోత్మత కనుగుణయ్ంగా అలాగే చౌకలో తేలిచ్ వేసాత్ము. అయితే మా దృషిట్లో, మా పనిలో వరణ్ 
చితార్లకీ, నలుపు తెలుపుల చితార్నికీ పెదద్ తేడాలేదు. ఎందుకంటే మామూలు చితార్నికి కూడా కొందరు 
ఛాయాగార్హకులు అనిన్ రంగులనూ వెయయ్మంటారు మరి కొందరు కేవలం నలుపు తెలుపులలోనే ఆ ఎఫెకుట్ 
తీసుకురావాలంటారు. వారి వారి  అలవాటులకు అనుగుణయ్ంగా మేం నడుచుకుంటూ వుంటాము" అని చెపాప్రు 
పెయింటింగ శాఖాధికారి జయరామరెడిడ్. 
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