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ચકૂશો નહીં

ફોટો�ાફી એ��ઝિબશન  
�યા� : સ�ય આટ� ગેલેરી
તારીખ : 4 ફ��ુઆરી સુધી
સમય : બપોરે 12થી રા�ે 9 સુધી

આટ� ઇવે�ટ 
�યા� : સ��કાર ક��", પાલડી
તારીખ : 17 ફ��ુઆરી સુધી
સમય : સા�જે 4થી

સાબરમતી &રવર'�ટ ખાત ેઆવલેા ઇવ�ેટ સે�ટરમા� 17 ý�યઆુરીથી સાબરમતી ફ�*�ટવલની બીø િસઝનનુ� આયોજન કરાયુ� હતુ�. આ િસઝનની 
રિવવાર ેપણૂા;હ<િત થઈ હતી. પણૂા;હ<િત >સ�ગે અહી ંબે ખાસ કાય;@મો યોýયા હતા. અહી ંસા�જે ‘હાલોને આપણા મલકમા�’ નામનો કસુ�બલ ડાયરો 
યોýયો હતો. જેન ેલોકોએ મોટી સ�Bયામા� હાજર રહીન ેમાCયો હતો. પહાડી અવાજના માિલક &કતીDદાન ગઢવીએ લોકોને સોરઠની શલૈીની વાતો 
અન ેગીતોથી રસ તરબોળ કયા; હતા. તો અહી ંઉમ�ગ હઠીિસ�ઘની &ડઝાઇ�સ દશા;વતા ફ�શન શોનુ� પણ આયોજન કરાયુ� હતુ�. હK&રટKજ થીમ પર 
યોýયલેા આ ફ�શન શોમા� ઉમ�ગ હઠીિસ�ઘ ેરાý રજવાડાઓ જ ે>કાર ેજરી અન ેજરદોસી વMસ;ના� અટાયર પહKરતા ત ેદશા;Nયા હતા. આ રીતે 
ગાયન અને ફ�શન બ�નનેી મદદથી હK&રટKજની ઓળખ લોકોન ેઅપાઇ હતી. તસવીરો: પ�કજ શ�ુલ 

સૂર અન ેશાહી �દાજની સાથે 
સાબરમતી ફ���ટવલનુ� સમાપનન

રિવવાર ેશહKરના એઇએસ Pાઉ�ડમા� ઓફરો&ડQગના કરતબો Rવા મSયા 
હતા. દેશભરમા�થી આવલેા ડટ� બાઇકસU અહી ંકાદવ-&કચડ અને માટીમા� 
બાઇMસ ચલાNયા હતા. તમેણે અહી ંહવાઇ કરતબો પણ દશા;Nયા હતા. 

હવામા� ઉછળતા બાઇMસન ેRઇન ેલોકો મોઢામા� Yગળા 
ના�ખી ગયા હતા. આ >સ�ગે ફોટોPાફસ;ના બે PૂZસ 

ફોટો&ફિલMસ અન શટર ફીિલયાએ ફોટોPાફી કરી 
હતી. આટલી ઝડપી ગિતએ જતા� બાઇMસન ેક�વી 
રીત ેક�Zચર કરવા તે ýણવા માટK ફોટોવોક કરાઈ 
હતી.   

યવુા આટ� ફાઉ�ડKશન [ારા 
રિવશ�કર રાવળ કલા ભવનમા� 
‘ધ મેિજક &રગં’ નામના નાટકનુ� 
આયોજન કરાયુ� હતુ�. િહ�દીમા� 
ભજવાયલેા આ નાટકની કોમેડીએ 
લોકોન ેપટે પકડીન ેહસાNયા હતા. 
આ નાટક આપણી આસપાસની 
ક�ટલીક \ધ]^ાઓ પર કટા_ 
કરતુ� હતુ�. નાટકમા� ય�ગ આ&ટ��`સે 
તમેની એ*MટQગનુ� કૌવત દશા;Nયુ� હતુ�.

 

ટાગોર હોલમા� ચાલી રહKલા િસટી આ`સ; >ોજેMટ અિભNય*Mતમા� આ&ટ��`સ 
સોિલડ પફbમ;*�સસ આપી રcા� છK. >_ેકોન ે&રચ કdચરલ એMસિપ&રય�સ 
આપતા આ કાય;@મમા� રિવવાર ેધવૈત ýની અને Pૂપ ેeયિુઝકલ પફbમ;�સ 
આZયુ� હતુ�. તો સાથે કdપના ગાગડKકરના Pપૂ ેઅહી ંનાટક રજ ૂકયુf હતુ�. 
કાય;@મના� પહKલા ભાગમા� કeપોઝર અને eયિુઝક >ોgુસર ધવૈત ýનીના 
Pૂપ ે‘સાઉ�hસ ઓફ �ટોરીઝ’ નામનુ� પફbમ;�સ આZયુ� હતુ�. જેમા� તમેણે 
સરોદ અન ેપMયુ;શ�સનો ઉપયોગ કરીન ેકથક ડા�સર સાથ ેમળીન ેયિુનક 
એMસિપ&રય�સ આZયો હતો. કાય;@મના બીý ભાગમા� કdપના ગાગડKકરના 
બુધન િથયટેર ેિ�&ટશ રાજના સમયની ક�ટલીક ઘટનાઓન ેલઈન ે‘બોન; 
આ&ટ��ટ’ નામનુ� પફbમ�સ આZયુ� હતુ�. છારા કોeયિુનટીના ઇિતહાસ પર 
આધા&રત આ નાટકમા� \PેRએ પસાર કરલેા� િ@િમનલ iાઈjસ એMટની 
વાત હતી. 1933મા� તમેન ેિ@િમનલ iાઇબ ýહKર કરાયા હતા. એ પછી છKક 
1952મા� તમેન ે&ડનો&ટફાઈડ ýહKર કરવામા� આNયા હતા. િ�&ટશરાજ સમયથી 
આ કeયિુનટીન ેઘl ંસહન કરવાનુ� આNયુ� છK. તેમ છતા� આજ ેઆ કeયિુનટીમા� 
બાળકો અલગ અલગ >mિnઓમા� Rડાયા છK. આ નાટકમા� એMટસU આ વાત 
બખૂબી િનભાવી અન ેલોકો સુધી પહoચાડી હતી.  

ક�મરેામા� 
ક�	ચર થયા 
કરતબો

નાટક� દશ�કોને પેટ પકડીને હસા�યા 

સ�ગીત અને નાટક 
�ારા ‘અિભ�ય!"ત’


