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ते वषर होतं १९४४. कोलहापुरातलया मधयमवगीय घरातील एक तरण. िचतकले चया
ओढीनं जबरदसत झपाटले ला. मॅिटरकनंतर िशकण घयायचं ते मुंबईचया िवखयात सर
जे. जे. सकू ल ऑफ आटर मधूनच हा धयास घेतले ला.
तया धयासामागे पाशरभूमीला होते, अगदी लहानपणी घरात तासंतास पािहले ले
िचतमयजगतचे अंक, कोलहापूरचया रंकाळा, मंडई, किपलतीथर पिरसरात िमतांबरोबर
के ले ली असंखय सके च स
े , तसंच िशंदे मासतरांचया मागरदशरनाखाली िमळवले ली
इंटरिमिजएट परीकेतली राजयसतरावरची तीन पािरतोिषकं . घरात कलािशकणाबदल
कोणालाच फारशी मािहती नवहती. पण मोठ्ा भावानं - बापू नं - घरचयांना
समजावलं आिण हा तरण दूरचया, अवाढवय, अनोळखी मुंबईत दाखल झाला.

िश. द. फडणीस हे ते नाव.
माझे आिण लीनाचे बाबा!
- रपा देवधर.

िजदीनं ते िचतकला िशकणासाठी मुंबईत आले . कमिशरअल आटर चं िशकण
उतमपकारे पूणर करन १९४९ मधये पदिवका घेतली. एकीकडे मुंबईत इंगजी /
मराठी िनयतकािलकांमधली हासयिचतं पाहणयात येत होती. काम करता करता छं द
महणून हासयिचतं काढायला तयांनी सुरवात के ली. सुरवातीला फक छं द असणारी ही
कला आपलीशी के ली, वाढवली आिण तया कले ला एक उं ची पापत करन िदली.
हासयिचतांत तयांनी अनेक पयोग के ले , हासयिचतं ही फक पानपूरकं िकं वा कणभर
हसिवणयासाठी नसून, ती एक गंभीरपणे घेणयाची कला आहे , हे वैिवधयपूणर कामांतून
दाखवलं .
तयांनी सवतःच एके िठकाणी िलिहलं आहे - ' हास िचतकला जर उथळ असती,
िच त का रा ला - ताचा सृजनशकीला आवान देणारी नसती, तर मी
हासिचताचा वाटेला मुळीच गेलो नसतो. मी पेिटंगकडे वळलो असतो.'

िश. द. फडणीस याची िचतं कशी असतात?
हा पशन िवचारला तर पटकन उतर येईल - ‘एकदम छान. पािहलाबरोबर हसू
येतं. पसन वाटतं. िचतं लगेच कळतात. सोपी असतात.’
पण जसजसे आपण तयांचया िचतांकडे नीट पाहायला लागतो, अनेक वषारचया कामाचं
िनरीकण करतो, तेवहा या ‘छान - पसन - सोपं’ चा अथर कळायला सुरवात होते. ती
सोपी नाहीत हे कळतं.

िजदीनं ते िचतकला िशकणासाठी मुंबईत आले . कमिशरअल आटर चं िशकण
उतमपकारे पूणर करन १९४९ मधये पदिवका घेतली. एकीकडे मुंबईत इंगजी /
मराठी िनयतकािलकांमधली हासयिचतं पाहणयात येत होती. काम करता करता छं द
महणून हासयिचतं काढायला तयांनी सुरवात के ली. सुरवातीला फक छं द असणारी ही
कला आपलीशी के ली, वाढवली आिण तया कले ला एक उं ची पापत करन िदली.
हासयिचतांत तयांनी अनेक पयोग के ले , हासयिचतं ही फक पानपूरकं िकं वा कणभर
हसिवणयासाठी नसून, ती एक गंभीरपणे घेणयाची कला आहे , हे वैिवधयपूणर कामांतून
दाखवलं .
तयांनी सवतःच एके िठकाणी िलिहलं आहे - ' हास िचतकला जर उथळ असती,
िच त का रा ला - ताचा सृजनशकीला आवान देणारी नसती, तर मी
हासिचताचा वाटेला मुळीच गेलो नसतो. मी पेिटंगकडे वळलो असतो.'

िश. द. फडणीस याची िचतं कशी असतात?
हा पशन िवचारला तर पटकन उतर येईल - ‘एकदम छान. पािहलाबरोबर हसू
येतं. पसन वाटतं. िचतं लगेच कळतात. सोपी असतात.’
पण जसजसे आपण तयांचया िचतांकडे नीट पाहायला लागतो, अनेक वषारचया कामाचं
िनरीकण करतो, तेवहा या ‘छान - पसन - सोपं’ चा अथर कळायला सुरवात होते. ती
सोपी नाहीत हे कळतं.

ड् ॉइंग आिण ॲनाटोमीवरचं पभुत:
तयांचया िचतातले मला पभािवत करणारे घटक महणजे तयांचं रेखांकनावरचं पभुतव,
पतयेक िचतात असले ला िवचार आिण या मोठ्ा रंगीत िचतांतली अदुतता!
मनातलया कलपना िचतात उतरिवणयासाठी तयांनी पातांना हवं तसं वळवलं वाकवलं - उभं के लं आहे. तरीही कोणतयाही िसथतीत ती पातं िविचत, बेढब वाटत
नाहीत. याचं कारण ड् ॉइंग आिण ॲनाटोमीचा अभयास, को लहा पूर - जेजे
सकू लपासूनचे सराव आिण पिरपूणतर च
े ा धयास.

हसवणूक, नोवहेबर १९७४.
फॅ नकफु टर , जमरनी येथे पदिशरत - २००६.

मोिहनी, िडसेबर १९५६

असंख सेचेस:
मुलगी महणून मी अगदी जवळू न पािहलं आहे आिण गािफक िडझायनर महणून
जयाचं महतव जाणवले लं आहे , अशी गोषट महणजे ते पतयेक िचतावर घेत असले ली
मेहनत!
कलपना कागदावर नेमकी उतरवणयासाठी ते असंखय सके चेस करतात. पेिनसलमधये
वेगवेगळया रचना करन बघतात. पातांची िचतांमधली रचना, तयांच ी कृ ती,
चेहऱयावरचे भाव - हे आजमावणयासाठी ही सके चेस असतात.
हे सवर योगय तऱहेनं कागदावर उतरलं आहे ना, हे आईला/ आमहाला िवचारन
खाती करतात. तयामुळे तयांचया सवर मानवाकृ तीमधये एक मोहक लय असते , वेग
असतो, हालचाल असते.
‘दुधाचं पातेलं हातात घेतलेलं माजर’ या िचतात दबकत आले लया मांजराचया
चेहऱयावरचे िनरागस भाव जमणयासाठी तयांनी िकती सके चेस के ली होती, ते मला
चांगलं आठवतंय.
सके चेसनंतर ते रंगसंगतीसाठी छोटी छोटी थंबनेलस करतात. आता तयांचया मनात,
डोकयात ते िचत पूणर झाले लंच असतं. फक ते मोठ्ा कागदावर उतरवणयाची कृ ती
िशललक राहते. तेही काम ते तबयेतीत, मनापासून आनंद घेत करतात आिण तयात
वयावसाियकताही जपतात. ठरले लया तारखेचया दोन िदवस आधी िचत पूणर होऊन
पािकटात बांधून तयार असतं. वयावसाियक िचतकािरतेचया जगात ही गोषट िकती
दुिमरळ आहे हे तया केतातील लोकांना सांगायला नको!

चेहेऱयावरील हावभावांचा सराव करणयासाठी सके चेस. (१९६२-६३)

मोिहनी, नोवहेबर १९६७

सके चबुकातले िचत आिण अंितम िचत.

शैलीत होत गेलल
े ा बदल:
हे सवर अनेक वषर करत असताना तयांचया शैलीमधये आकषरक बदल होत गेले. ती
गोठले ली रािहली नाही. सुरवातीला ५० - ६० चया दशकात जवळजवळ वासतववादी
असणारी िचतं नंतर िविशषट शैलीत होऊ लागली.
रंगांचे फलॅ ट पॅचस
े , आकाराचं सुलभीकरण (simplification), जाड तरीही सॉफट
आउटलाइन ही शैलीची वैिशषट्ं झाली. आकषरक रंगसंगती, िचतरचनेकडे असले लं
लक या महतवाचया गोषटी झालया. फलॅ ट पॅचेस करताना दोन रंग करकरीतपणे
शेजारी शेजारी न लावता सहजपणे बले ड के ले ले िदसतात. के शरी, जांभळा, लाल,
िपवळा, िनळा असे बाईट कलरचे मोठे पॅचेस असले , तरी रंगसंगती आकषरक
असते, भडक नाही. वहाइट सपेसला महतव िदले लं असतं आिण रंगांचा वापर करन
मुखय िवषयाला उठाव िदला जातो. पाशरभूमी हलकया रंगात, जाणीव होईल इतपतच
के ले ली असते. हासयिचत असलं तरी मुळात हे िचत आहे , हे भान कधी सुटले लं
िदसत नाही. िचतातलया सौदयारशी तडजोड के ले ली िदसत नाही.
बदलतया शैलीचं कलािसक उदाहरण महणजे ‘सुदामाचे पोहे’ या पुसतकाचं मुखपृषठ.
शीपाद कृ षण कोलहटकर यांचया पुसतकाचं हे मूळ मुखपृषठ १९५७ चं , शैली
जवळजवळ वासतववादी आहे . तेच पुसतक ऐंशीचया दशकात नवयानं आलं तेवहा
िचतकाराचया बदलले लया शैलीत िदसलं .

बदलत गेलेली शैली

तयांचं आवडीचं वाकय आहे ,
‘हासिचताची वाट िचतकलेतनू जाते.’
बुवा, नोवहेबर १९७३.

अदतु रमता:
िश. द. फडणीस यांचया हासयिचतांचं अितशय महतवाचं वैिशषट् महणजे तयातली
अदुतरमयता. (फॅ नटसी).
िचतातले मूळ िवषय आपलया आजूबाजूचे असले तरी कलपना भनाटपणे कु ठे तरी
पोचले ली असते. लहानगीची वेणी घालणारी आई िकं वा पायऱया चढणारा तरण - ही
नेहमी िदसणारी दशयं. पण िचतकाराची नजर आिण कलपना तयापुढे धावते आिण
अशी िचतं जनमाला येतात.
काहीवेळा वरवर साधी गंमत वाटणाऱया िचतात वेगळाच अथर सामावले ला असतो.
उदा. देवमाशयाने िगळले ली होडी हे िचत. काहीवेळा लहानशा आनंदाकडे माणूस
लक देतो, पण तयाचवेळी एक मोठं संकट िगळत आहे हे तयाला कळतही नाही.
या हासयिचतांनी लोकांना हसवून तयांचया आयुषयात आनंदाचे मौिलक कण िदले .
‘िश. द. मणजे समाजाचा डॉकर’ - असा गौरव डॉ. एच. वही. सरदेसाई यांनी
के ला, तर खरोखरच एका मानिसक धकका बसले लया सतीला हसरी गॅलरी पुसतकानं
बाहेर काढलं . िदलली, पुणे, नािशक येथे तर दोन - तीन रगणांनी डॉकटरांचया
परवानगीने हसरी गॅलरी पदशरनात येऊन उभारी िमळवली असे अनुभव आले .

सुसा, नोवहेबर १९६९.

मोिहनी, मे १९६७.

मॉिनटरयल, कॅ नडा येथे पदिशरत.

पुणे पदशरनातील िचत, १९६६.

पतेक िचतामागे एक िवचार आहे
ही िचतं नुसतीच गोड - आकषरक नाहीत, तर पतयेक िचतामागे काहीएक िवचार
आहे, ते सवतंत सािहतय आहे . एक गोषट आहे . ती वाचकांपयरत पोहोचवायची आहे .
तयावेळी ते िचत महणून उतम कसं होईल याकडे लक आहे आिण हे होत असताना
तयामागचा िवचार, िवनोद हे हरवले ले नाहीत, तर ते अजून सपषट झाले आहेत.
िचतामागचा िवचार पाहताना िदसते ती तयांची जबरदसत िनरीकणशकी, तया
िनरीकणातून पकडले लं नेमकं ममर, तयातली िवसंगती आिण ती िवनोदाचया भाषेतून
मांडणयाचं सामथयर! यातून तयांनी सवतःची समृद िचतभाषा िनमारण के ली आहे !
ही गोषट कधी नुसतीच गंमत असते, कधी दांिभकतेवर बोट ठे वले लं असतं, तर
कधी सामािजक वासतव तयातून पुढे येतं.
ू र िवसंगती हा िवनोदाचा आता आहे’.
बाबांचया शबदांत - ‘अथरपण

बुवा, नोवहेबर १९८८

मोिहनी जुलै १९६०

सतीमुकीचे पंख आिण भारतीय संसकृ तीचे पाय

फडणीस आिण मोिहनी िदवाळी अंक
१९५२ साली सुपिसद उं दीर - मांजराचं िचत मोिहनी िदवाळी अंकावर आलं .
तयावेळचया पथेपमाणे एखादी सुंदर तरणी, हातात िदवयांचं तबक असं काही नवहतं.
चकक उं दीर - मांजर, बससटॉप हे िवषय असले लं िवनोदी िचत िदवाळी अंकासाठी
घेणं ही संसथापक संपादक अनंत अंतरकरांसाठी वयावसाियक जोखीम होती. पण
तेसुदा काळाचया पुढे पाहणारे आिण हासयिचताची ताकद ओळखणारे संपादक होते .
तयांचया पाठपुरावयानेच हे आगळं वगे ळं िचत मुखपृषठावर आलं . तयांचा अंदाज बरोबर
ठरला. हे मुखपृषठ वाचकांनी डोकयावर घेतलं . आजही िश. द. फडणीस महणजे
उं दीर मांजराचं िचत हे समीकरण रिसकांचया डोकयात कायम आहे .
अनंत अंतरकर हे तयांची कमता सवरपथम ओळखणारे संपादक होते . कोणतंही नाव,
वलय नसताना अगदी तरण वयात तयांना हासयिचतासाठी पोतसाहन देणारे . फडणीस
तयांचं हे ऋण कायम मानत आले आहेत.
एक मोठा िवकम महणजे १९५२ सालापासून सलग पतयेक वषी मोिहनीचया िदवाळी
अंकावर फडणीसांचं िवनोदी िचत आहे . तोच िदवाळी अंक, तोच िचतकार. याहीवषी,
२०२१ मधये ९६ वषीय फडणीसांचं नवं कोरं िचत मोिहनीवर आलं आहे आिण ते
सलग ७० वं मुखपृषठ आहे !
१९५२ चं ते गाजले लं मुखपृषठ खऱया अथारने फडणीसांचया कारकीदीला िदशा देणारं
ठरलं . हेच आपलं केत असा िवशास तेवहा िनमारण झाला. तोपयरत हा आपला फक
छं द आहे, मनोरंजनाचया पलीकडे यांत आवहानातमक असं काय असणार? असं
वाटत होतं. पण अंतरकरांनी मांडले ला - पुणयात कामासाठी, वासतवयासाठी येणयाचा
पसताव फडणीसांनी मानय के ला.
हासयिचतांचं जग िकती वयापक आिण खोल आहे याची जाणीव ठळक होत गेली.
मोिहनी िदवाळी अंक २०२१

मोिहनी, ऑकटोबर १९५२.

कामाची िविवधता:
मािसकांचया मुखपृषठावर आले ली रंगीत मोठी िचतं अनेक रिसकांचया पिरचयाची
आहेत. ‘फडणीस गॅलरी’, ‘हसरी गॅलरी’ ही पुसतकं , तसंच पदशरनातून ही िचतं
पाहायला िमळतात. पण तयािशवाय खूप पचंड काम असं आहे की अनेक रिसकांना
ते माहीत नाही.
तयांचया कामांची िविवधता तरी िकती असावी?
मोिहनीबरोबरच हंस, बुवा, िकलोसकर, मनोहर, पपंच, माणूस, तरण भारत इतयादी
मराठी िनयतकािलकांची आिण पुसतकांची मुखपृषठं , बालसािहतयाची सजावट,
आतली कथािचतं, नाटक िसनेमाचया जािहराती, काही िकलषट िवषय - उदाहरणाथर
बँिकं ग, ततवजान, गिणत, वयाकरण, औषधशासत, वयवसथापन - सोपे करणयासाठी
के ले ली पभावी हासयिचतं, बँ का - कं पनयांसाठी मािहतीपतकं इतयादी. हासयिचतांचं हे
लविचक माधयम वयावसाियक कामांसाठी िचतकार फडणीसांनी पभावीपणे वापरलं .
सुरवात पकाशन केतात झालयामुळे सवर पकारचं सािहतय तयांनी सिचत के लं . तयात
गंभीर सािहतयामधये सवातंतयवीर सावरकर, महादेवशासती जोशी, गो. नी. दांडेकर,
ना. सी. फडके , िद. बा. मोकाशी, वसुंधरा पटवधरन अशा अनेक सािहितयकांसाठी
िचतं के ली.
िवनोदी ले खकांमधये शीपाद कृ षण कोलहटकर, िचं. िव. जोशी, पु. ल. देशपांडे, द.
मा. िमरासदार, व. पु. काळे , शकुं तला फडणीस, िदलीप पभावळकर, मंगला
गोडबोले अशा अनेकांसाठी िचतं के ली.

िचमणरावांचे चऱहाट - िचं. िव. जोशी
पूणारमायची ले करं , गो. नी. दांडेकर

अपूवारई, पु. ल. देशपांडे.

शतायुषी िदवाळी अंक, २००७

िदसायला सोपं, करायला अवघड असं काम महणजे पाठ्पुसतक मंडळासाठी सलग
पंचवीस वषर के ले ली गिणताची पुसतकं . याचं महतव महणजे ही नुसती सजावट
नवहती, तर वाचू न शकणाऱया मुलांसाठी िचतांचया भाषेतून गिणत समजावून
सांगायचं होतं. आजही अनेक तरण आठवण काढतात, ते तयांचया बालपणात गिणत
िवषय रंजक करन सांिगतला याची.

७० चया दशकात काही काळ तयांनी मोठे इंिजिनयिरंग उदोग, बँका, औषध कं पनया
यांचयासाठी मािहतीपतकं िडझाइन करणं आिण छापून देणं हे वयवसायाचं सवरप
यशसवीपणे हाताळलं . हे सगळं करत असताना तयांना हासयिचतांचं सामथयर जासतच
लकात येऊ लागलं .
अशी आवहानातमक, बौिदक कस पाहणारी, जयात काही िवचारपूवक
र उपयोजन आहे
अशी हासयिचतांची वाट तयांना अिधकािधक आवडत गेली. िविवध िवषय हाताळले
तरी मुखय ओळख हासयिचतकार िश. द. फडणीस हीच रािहली.

नायकोम इंिडया िलिमटे ड

‘फडणीस गॅलरी’ - पुसतकातून

‘िरटायर इन हामरनी’ - के द सरकारतफे पकािशत पुसतकातून.

‘माणूस’ - २४ सपटे बर १९७७

शबिवरिहत िचत
शबदिवरिहत िचत ही िश. द. फडणीसांची खािसयत आहे . ही िचतं भाषा, पांत, वय,
संसकृ ती या सवर सीमा ओलांडून जातात. यामुळे िचतं रिसकांपयरत सहजपणे पोचली.
‘हसरी गॅलरी’ पदशरनं देश - िवदेशात गाजली. लोकांनी रांगा लावून पािहली.
कोणतयाही शबदांचा आधार नसलयाने ती भारतातलया सवर पांतांत - तसंच कॅ नडा,
जमरनी येथील िनयतकािलकांमधये पकािशत झाली आिण तयांचा गौरवही झाला.
१९९७ साली अमेिरके त मायामी युिनवहिसरटीत ‘िचतहास’ हा कायरकम - महणजे
पातयिककासह वयाखयान झालं , तेही सगळयांना आवडलं . २००६ साली फॅ नकफु टर ,
जमरनी इथे मॅकसमुललर भवनतफे आयोिजत िनमंितत वयंगिचत पदशरनात तयांचया
हासयिचतांचा समावेश होता.
एक मजेशीर गोषट नोदवावीशी वाटते, ती महणजे तयांचया िचतांत माणसांबरोबर
मोठ्ा पमाणावर पाणी िदसतात. िसंह, बैल, उं दीर, मांजर, साप, महैस, बकरा, हती,
कोबडी, मासा असे अनेक. या शबदिवरिहत पाणयांना घेऊन ही िचतं वारंवार खुलली
आहेत!

तरण भारत, नोवहेबर १९६८, फॅ नकफु टर , जमरनी येथे पदिशरत - २००६.

मोिहनी, नोवहेबर १९९५

मोिहनी फे बुवारी १९७०

अशीलतेला थारा नाही
बाबांनी एवढी िवनोदी िचतं के ली, पण तयात कधीही अशलीलतेला थारा नवहता.
शृंगार वजयर नवहता, पण उतम अिभरचीचा आिण सभय िवनोद हे तयांचं कायम
वैिशषट् रािहलं . नयूड पेिटं ग हा एका िचताचा िवषय असूनसुदा िवनोदाचा दजार
अिभजात रािहले ला िदसतो.

मोिहनी, नोवहेबर १९७९

िचतकला केतासाठी कायदेशीर लढाई
आज िचतकला आिण पकाशन केतात काही जणांना माहीत असले ली िचतकार
फडणीसांची कामिगरी महणजे कॉपीराइट कायदाची सवारना करन िदले ली जाणीव.
१९६०-६२ चया सुमारासची ही गोषट आहे . आपलयाला कॉपीराईटचा अिधकार आहे
हे िचतकारांनाही माहीत नसे. अनेकदा तयांची िचतं परसपर इतर पकाशक वापरत.
तयाबदल िचतकाराला मोबदला तर सोडाच पण परवानगीही िवचारली जात नसे .
आिण याची आवशयकता आहे , हे महतवाचं आहे याची जाणीव कोणालाच नवहती.
बाबांचया बाबतीत असं झालं की तयांची िचतं तयांना न िवचारता दुसऱया सवंग आिण
चावट मािसकांवर परसपर वापरली गेली. हे कळलयामुळे यासाठीचा कायदेशीर मागर
काय आहे हे तपासणं जररी झालं आिण कायदापमाणे िचतांचा हकक हा
िचतकाराकडेच असतो हे तयांनी आगहानं पितपादन के लं . काहीवेळा कायदेशीर
नोटीसही पाठवावी लागली. नंतर हळू हळू ही मािहती सवारना झाली. आताचे अनेक
िचतकार तयांना यासाठी धनयवाद देतात.
कलापदशरनावरचा करमणूक कर हा हसरी गॅलरी पदशरनाचया िनिमताने समोर
आले ला पशन. तमाशा, नाटक, जादूचे पयोग, संगीत इतयादीना नसले ला करमणूक
कर कलापदशरनाला मात होता. सहा वषर सरकारदरबारी पाठपुरावा करन हा कर
रद करन घेणयात बाबांना यश आलं . तयाचा सवरच दशयकलाकारांना उपयोग होत
आहे.

आधुिनक दिषकोन
अलीकडे बाबांनी काम कमी के लं आहे . अगदी थोडं, सवतःला आवडेल एवढंच
काम ते करतात. आजही, ते िचतांसंदभारतली काही कामं सतत करत असतात.
िचतांचया बाबतीत तयांनी नेहेमी आधुिनक दिषटकोन ठे वला. सवतःला सतत
पयोगशील ठे वलं . िवषय काळाशी िमळते - जुळते घेतले . शैली बदलत गेली.
पातांचया पेहरावातही आधुिनकता येत गेली. िचतात पूवी टांगा, शेगडी, पतपेटी होती.
नंतर गाड्ा, सकू टर, गॅस िसलीडर, मोबाईल आले . बाळबोध िचतण तयांचया िचतांत
कधीच िदसत नाही.
नवीन गोषटीबदल सतत कु तूहल. याचमुळे आता कॉमपयूटरही वापरतात. हे टू ल
जाणकारीने अवशय वापरावं असं तयांचं मत आहे .

मोिहनी, नोवहेबर २००८
मोिहनी, नोवहेबर २०२०

हसरी गॅलरी पदशरन, पुणे २००४

शाळा - कॉले जमधये असलयापासून मी तयांना गिणत पुसतकाचया आिण इतर कामात,
हसरी गॅलरी पदशरनात मदत करत आले . जवळू न तयांचा नीटनेटके पणा बिघतला,
अनुभवला, जमेल िततका घेणयाचा पयतन के ला.
मी अपलाइड आटर साठी पवेश घेतलयानंतर मला हे कर ते कर असं कधी सांिगतलं
नाही. पण बेिसक डरॉइंगचया िटपस इतकया छान िदलया, की तया कायमचया लकात
रािहलया. माझया काही असाइनमेट्स तयांनीच जपून ठे वलया.
मुबं ईत एजनसीचा अनुभव घेऊन मी पुणयात सवतःचं काम सुर के लं . तेवहाही
तयांचयाकडू न मला मोलाचं मागरदशरन िमळालं आिण तयामुळे मोठी कामं मी
एकटीचया जबाबदारीवर घेऊ शकले .

जीवनाकडे बघणाची िनकोप दषी
फडणीसांचे चाहते महणतात की तयांचा िवनोद िनखळ हसवणारा आहे , कोणाला
बोचकारणारा नाही. मला वाटतं, जसा तयांचा सवभाव आहे , िनमरळ, शानत, आनंदी,
तसाच तयांचा िवनोद आहे . िनतय धयान, पाणायाम, योगासनं यांचा तयात वाटा आहे .
तयांचया िमिशकल, ऋजू सवभावानुसारच ते सगळयांशी बोलतात - वागतात. अनेक
पकारचे कलाकार तयांना भेटायला येतात. आले ली वयकी कलाकार आहे याचा ते
आदर करतात. सवर दशयकला एकमेकीशी जोडले लया आहेत असं तयांचं मत आहे .
हासयिचतकले चया केतात पिरपूणतर ेचा धयास धरत तयांनी झोकू न िदलं . यश, पिसदी,
याकडे तयांचं लक नवहतं. ते काम करत रािहले . या गोषटी तयांचयाकडे आपोआप
आलया. रवी परांजपे फाऊंडेशनचया ‘कृ. रा. पराजपे गुणीजन कला पुरसारा’ सह
अिखल भारतीय पातळीवरचे पुरसकार - मुबं ई, रायपूर, कलकता, बंगलोर इथेही
िमळाले . मात रिसकांचं अलोट पेम पुरसकाराइतकं च तयांना महतवाचं वाटतं.
हासयिचतांचं जग खूप मोठं , िविवधांगी आहे. ती कधी अंतमुरख करतात तर कधी
जीवनाकडे बघणयाचा दषटीकोन देतात. बाबा महणतात, ‘हासिचताचं नातं
िवदतेपक
े ा शहाणपणाशी अिधक आहे’.

तयांचं एक िचत आहे - ‘आयुषातला काटाकडे लक न देता आनंदाने
फुलाकडे बघा’ - असं सांगणारं. तेच तयांचयाही जीवनाचं सार आहे !

मोिहनी नोवहेबर १९५४, कॅ ग अवॉडर, मुबं ई.
रिसक, नोवहेबर १९७६

- िश. द. फडणीस
- जनम. २९ जुलै १९२५, भोज, िज. बेळगाव.
- िचतकला उचच िशकण: जे. जे. सकू ल ऑफ आटर , मुबं ई.
- वयंगिचतकार महणून कारकीदर आिण वासतवय पुणे येथे.
मोबाईल: 09822893663

पुसके:
हसरी गॅलरी.
िमिसकल गॅलरी.
फडणीस गॅलरी.
रेषाटन - आतमवृत.
छोट्ांसाठी िचतकला भाग एक आिण दोन.
सवर पुसतके : जयोतसना पकाशन
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“फडणीसाची िचते मी जेवा माझा हाताने िचतारली तेवा या
िचतकाराची रे षवे रील हुकमत मला िवलकण आवडली.
आकाशातून खाली सरळ रे षते झेपावणारी घार एका अचूक
कणी आपले लक साध करते आिण िततकाच सुसाट
वेगाने पण सफाईदारपणे पुना आकाशात झेपावते, तशी
फडणीसाची रे षा अने क िदशानी ताचा िचतातू न
आतिवशासपूवक
र झेपावणाऱया घारीसारखा सैर संचार
करत असते. वंगिचते िचतारताना ताना हा घारीचा आनंद
िमळत असावा असा माझा कयास आहे.”
- नामवंत वयंगिचतकार मंगशे तेडुलकर.

वयाचा सीमा ओलाडणारी िचतं
“फडणीसाचं काम ताचा कालखंडाचा पुषळ पुढचं काम
आहे. ताचा काटू नर मधे शब नाहीत. ताची ड् ॉइंग केवळ
अपितम आहेत. ताचा िचतातून चेहऱयावर उमटणारं हास हे
वयाचा सगळा सीमा ओलाडतं. एवढं अदतु काम अजूनही
सवर भारतीयाचा समोर आलेलं नाही!”
- इ ंगजी दैिनकांतून पिरिचत झालेल,े
मु बं ईचे खयातनाम राजकीय वयंगिचतकार शी. मंजुल.

Translation

It was 1944. A young lad from a middle-class family of
Kolhapur with a passion for art, had a single-minded
resolve to study at the prestigious Sir J. J. School of Art
in Mumbai, after matriculation.
During childhood, he was highly influenced by
attractive, pictorial publications. He had spent hours
with his friends, sketching at various locales of
Kolhapur. He had also won three state level awards
in the intermediate drawing grade exam under the
tutelage of his art teacher, Shinde Master.
His family had no idea about art education. His older
brother, Bapu, convinced the family, and the young
man soon reached the distant, unfamiliar, metropolis
of Mumbai.

He is my father S. D. Phadnis!

Affectionately called Baba by my sister
Leena and I.

- Roopa Deodhar.
roopadeodhar1@gmail.com
- Translated by: Nandini Bajekal
bajekaln@gmail.com

Translation

The determination with which he came to Mumbai,
saw him complete his studies in commercial
art in 1949 with flying colours, after which he
started working in this field. He began cartooning
alongside as a hobby.
Over the years, he made it his own, nurtured it and
raised it to new heights. His diverse creations have
demonstrated that cartoons are not just images
giving momentary joy, but indeed an art form to
be taken seriously!
He says, “If the art of cartooning had not
challenged my creativity as an artist, I would
have pursued painting”.
When his works spanning several decades are
carefully observed, the reasons behind the essence
of their beauty and simplicity are revealed.

Command of
drawing and anatomy:
What impresses me most about Baba’s works is
his command of drawing, thought process behind
every picture, and fantastic imagination.
To bring his imaginary characters to life on paper,
he has turned and twisted them in various postures,
without appearing grotesque.
His favourite line is, ‘The path of a cartoon emerges
from the grammar of drawing’.

Innumerable sketches:
To get the right composition, form, and expression
of his characters, he makes innumerable pencil
sketches. He runs them past my mother and us,
to ascertain that they are befitting. The charm,
rhythm and graceful movement seen in his human
and animal figures is due to his diligent work style.

Translation

I clearly remember the umpteen sketches he made, to
get the innocent expression of the stealthy cat in the
cartoon ‘The cat with the milk vessel’.
Once satisfied with the sketch, he makes thumbnails
for colour schemes. He then, taking great pleasure,
paints the artwork in the correct size.
Through all these years, he has meticulously
completed every job. Punctuality is his hallmark, an
attribute seldom seen in the field of art. His artworks
are always ready, prior to the date of submission.

Growth in his style:
Over the years, interesting changes have taken place
in his style. His works of the fifties and sixties were
semi-realistic. He gradually developed a style of his
own.
Simplification in form, flat patches in colouring style,
thick yet soft outlines became the characteristics of
his work.
As his style evolved, a few important changes
took place. While paying attention to composition
and giving importance to white space, he started
juxtaposing patches of colour to blend, rather than to
appear sharp. Harmonious colour schemes and subtle
background colours brought finesse to his works. He
started using colours to highlight the main subject,
enhancing the beauty of the artwork.
A befitting example is the book cover of ‘Sudamyache
Pohe’, authored by Shripad Krishna Kolhatkar. His
original design from 1957 is semi-realistic. When it
was republished in the eighties, he redesigned the
cover in his classic style.

Translation
Fantasy:
An important feature of his cartoons is fantasy.
Though the subject matter comes from our
immediate surroundings, Baba’s fanciful
imagination stretches way beyond. A common
sight sparks his creativity and amazing creations
are born!
The cartoon showing a large fish swallowing
a boat, may appear simple, but has a deeper
meaning. A person engrossed in enjoying a joy
of life may be unaware of the lurking danger
waiting to gulp him.
Dr. H. V. Sardesai has honoured him by saying,
“Phadnis is a social doctor”. Rightly so, the book
‘Laughing Gallery’ has given solace and enabled
a lady to recover from mental shock.
Some patients who visited the ‘Laughing
Gallery’ exhibition with permission from the
doctors, had an energizing experience!

Thoughts behind every
illustration:
His illustrations are not just sweet and attractive.
There is a deep thought behind each one of
them.
An illustration is a pictorial narrative. It could
be an amusing anecdote or one highlighting
a falsehood or a social reality. At all times, his
focus has been on making it an attractive visual
whilst accentuating the thought and humour
behind it.
The success of his enriching visual language can
be attributed to accurate observation and his
ability to grasp the ludicrousness in a situation.
According to him, “Meaningful absurdity is the
soul of humour”.

Translation
Phadnis and Mohini magazine’s Diwali
Edition:
In 1952, the celebrated ‘Cats and Mice’ cartoon was published as the cover
of the Mohini Diwali edition. This illustration was completely different
from the norm of those days. Founder editor Anant Antarkar had taken
a commercial risk printing a cartoon, instead of a cliched, beautiful
damsel holding a lamp. He was a visionary editor and had anticipated the
potential of cartoons. With his personal follow up, this unusual picture
saw itself as a magazine cover. Antarkar’s foresight proved to be right.
The readers adored it!
Since then, Baba’s cartoons have been gracing the cover of
every Diwali edition of Mohini. This year, in 2021, Mohini has it’s
seventieth brand-new cover design, done by the ninety-six years
old artist!
Even today, readers associate the ‘Cats and Mice’ cartoon with him. He is
ever grateful to Anant Antarkar for recognizing his potential and giving
wings to his untapped talent when he was starting out, despite his lack
of name and fame.
With this pathbreaking work, began a new era in my father’s career. Till
then, cartooning was his hobby. But now, it had opened a new vista. He
accepted Antarkar’s suggestion and shifted base to Pune.

Translation

Diversity in his works:
Viewers are familiar with his cartoons through various
magazine covers, as well as his books and exhibitions.
However, he has, to his credit, a diverse plethora
of work. Other than Mohini and other periodicals,
his cartoons have appeared on book covers and
as illustrations for children’s literature, company
brochures, advertisements for plays and movies, and
many more.
They have enhanced and simplified complex
subjects such as banking, technology, medicine, and
management. He has effectively used cartoons for
the commercial world.
Having started his career in the publishing industry, he
has done illustrations for fiction and nonfiction writers
like Swatyantraveer Savarkar, Mahadev Shastri
Joshi, G. N. Dandekar, N. C. Phadke, D. B. Mokashi,
Vasundhara Patwardhan etc., as well as for humour
writers like Shripad Krishna Kolhatkar, C. V. Joshi, P.
L. Deshpande, D. M. Mirasdar, V. P. Kale, Shakuntala
Phadnis, Dilip Prabhavalkar and Mangala Godbole.
For twenty-five consecutive years, he has illustrated
math books for the Maharashtra State Bureau
of Textbooks. The simple but difficult to depict
illustrations have helped children to easily grasp the
concept. Even today, several youths remember their
math text books for the educative and captivating
illustrations.
During the seventies, he designed and printed
brochures for engineering and pharmaceutical
companies, and banks. While doing so, he became
especially aware that cartoons are powerful
communicators.
Although he has done various types of designing
jobs, he is widely recognised as the accomplished
cartoonist S. D. Phadnis!

Translation

Captionless Cartoons:
Captionless cartoons are Baba’s forte. They transcend
barriers of language, culture, region, or age. His
cartoons have been published and highly appreciated
in various regions of India and in countries such as
Canada, Germany, and USA.
His lecture-demonstration, ‘Chitrahaas’, organised by
Miami University in 1997, was also well received. In
2006, his works were displayed in an ‘invitees only’
cartoon exhibition organised by Max Mueller Bhavan,
in Frankfurt, Germany.
The ‘Laughing Gallery’ exhibitions have been a great
success in India and abroad, where people have
queued up to watch it.
An interesting fact is that, along with humans, animals
too, are protagonists in his cartoons. Lions, bullocks,
mice, cats, snakes, goats, elephants, hens, fish have all
enlivened his works.

Translation
A distinguishing feature of his cartoons is
the tastefully portrayed humour without the
slightest hint of vulgarity. One of his cartoons
is about a nude painting, but he has depicted
it with great poise.

One of Baba’s cartoons was reproduced in an
indecent magazine, without his knowledge.
When he became aware of this, he sought
legal opinion and proved that, by law, an
artist has exclusive rights over his artwork.

Fight for the legal rights of
the art fraternity:

Many times, he has had to send legal notices
to offenders. With his persistent efforts,
awareness spread. Many artists are thankful
for his important contribution.

The untiring work done by him to create
awareness about the copyright law is known
to many in the art and publishing fields.
In the early sixties there was little to no
knowledge of copyright law amongst artists.
Several times, their works were copied
and published without being paid, or their
permission sought. Artists did not recognise
the necessity and importance of protecting
their artworks from infringement.

Another feather in his cap is the exemption
of entertainment tax on art shows. The
issue came up due to the ‘Laughing Gallery’
exhibition. Although entertainment tax
was exempted from tamasha, plays, magic
and musical shows, it was levied on art
exhibitions. After six long years of his
relentless perseverance with the government
authorities, his efforts bore fruit. The tax was
waivered. Visual artists have benefited from
this since then.

Translation

Modern Outlook:
Due to a modern approach towards art, he has chosen
contemporary topics and has often experimented,
keeping abreast of the times.
In the past, he has depicted a horse-drawn cart, a
postal letterbox, a mud cooking stove, etc. His later
works have modern day vehicles and gadgets. The
attire of his characters too has changed accordingly.
Presently, Baba has reduced his workload, but keeps
himself busy with art-related activities. He takes up
select jobs that interest him.
He is a keen learner and has welcomed the opportunity
to use the computer. He considers it as a magic tool!

Invaluable Guidance:
From my school days, I have been helping him with his
designing jobs and the ‘Laughing Gallery’ exhibitions. I
have gained immense experience from his methodical
and orderly approach.
While I was pursuing my studies in Applied Art, he
gave me invaluable tips on drawing but did not
interfere with my studies. He has still preserved some
of my assignments.
After gaining advertising agency experience in
Mumbai, I returned to Pune to work on my own. Baba’s
worthwhile advice helped me work independently on
major jobs.

Translation
Cheerful outlook towards life:
His fans say that his humour is pure and cheerful. I
think it is just like him; gentle, calm, happy and positive!
Daily practice of yoga, pranayam and meditation have
played a part.
Baba has a straight-forward and humble personality.
His interaction with everyone is full of light-hearted
humour. Artists from various fields visit him regularly
with sincere admiration. He is ever respectful of the
fact that they are all artists. He firmly believes that
that all visual arts are interconnected.
His constant focus has been on seeking perfection in
his work, without chasing name and fame. They have
easily come to him due to his dedication towards art.
Other than the prestigious ‘K. R. Parajape Gunijan
Kala’ award by ‘Ravi Paranjape Foundation’, he
has won several national level awards. The love he
receives from his fans is equally important to him.
He believes that cartooning as an art form, is vast
and multifaceted. Sometimes cartoons make us
introspective, at other times they give us a perspective
on looking at life.
He says, “Humour is related more to wisdom, rather
than intellect”.
One of his illustrations appropriately conveys the
essence of his life,
‘Ignore the thorns of life and behold the flowers that
bloom!’

Translation

- S. D. Phadnis

- Born: 29 July 1925, Bhoj, Dist. Belgaum
- Art Education: Sir J. J. School of Art, Mumbai
- Cartoonist
- Lives and works in Pune
Mobile: 09822893663
sd_phadnis@yahoo.com

Books:

Laughing Gallery
Miskil Gallery
Phadnis Gallery
Reshatan – Autobiography
Painting For Children: Part 1 and 2
Publisher: Jyotsna Prakashan
jyotsnaprakashan@gmail.com
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Translation

“I have been awestruck by the quality of Phadnis’s line work
while replicating his drawings. Just as an eagle accurately swoops
down to its target with full concentration, and soars back to the
skies, Phadnis’s lines confidently transverse through pictorial
space. I believe, he must be experiencing the same joy, like the
eagle, while drawing his cartoons.”
- Well-known cartoonist Mangesh Tendulkar

Cartoons that
break the barriers of age.
“Phadnis’s work is futuristic. His cartoons are captionless. His
drawings are outstanding. His works bring a smile on the faces
of people of all ages. These incredible works have yet to gain
wide recognition in India!”
- Mumbai based renowned political cartoonist
Mr. Manjul who gained recognition through English dailies.

वृत्तांत
द रवी परांजपे फाउं डश
े नचा वृत्तांत
नूतन वषर २०२२ वृतांत।
नूतन वषारचया हािदरक शुभेचछा।
'द रवी परांजपे फौडेशनतफे ' नवीन वषारत काय िवशेष हाची उतसुकता अनेक
चाहतयांना आहे आिण महणूनच नवीन वषारची सुरवात काही खासम् खास उपकमांनी करन
चाहतयांना खूष करायचे ठरिवले आहे . काही खास िमळवायचे असेल तर जरर हा'द रवी
परांजपे फौडेशन' वरील ले ख शेवटपयरत वाचा. नवीन वषारत अगदी खूष वहाल हाची खाती
आमची.
कोरोना धुमाकूळ काही संपत नाहीये. २०२० पासून फौडेशनतफे जोमाने उपकम
जाहीर केले जात आहेत आिण कोरोना पादुभारव वाढला की आटर गॅलरीत आयोिजत केले ले
कायरकम रद करावे लागत आहेत. अथारत हा िनणरय सवारचया सुरिकततेचया िहतानेच घेणे
उिचत वाटले . 'द रवी परांजपे फौडेशनतफे ' मग ऑनलाइन उपकम २०२०- २०२१ मधये
राबिवले गेले आिण तयांना िमळाले ला पितसाद हा आमचया अपेकेपेका फारच उतम होता.
अथारत िचतकला ही कला पतयक अनुभव घयायचा िवषय आहे . िकतीही झाले तरी
ऑनलाइन संपकारने हा कले ची लजजत पूणर अनुभवता येत नाही. नूतन वषारकरीता भरगचच
कायरकम पतयक आिण िशवाय ऑनलाइन असे वषारचे कॅले डर आजच जाहीर करायचे होते .
पण ओमीकोन नामक नवीन कोरोना िवषाणू डोके वर काढू लागला आहे आिण 2022 चया
सुरवातीला परत एकदा सवर ठरिवले ले सवर िनयोिजत उपकम वेगळया पदतीने सादर
करायचे असा नवीन िनणरय 'द रवी परांजपे फौडेशनतफे ' घेणयात आला आहे .
आता हे खासम् खास काय ? हाची उतसुकता आपलया सवारनाच िनमारण झाली
आहे ना? मग पुढे वाचा तर....
'द रवी परांजपे फौडेशनतफे ' सवरपथम website एका नवया नामकरणाने व नवया छटांमधये
सादर केली जात आहे . आता http://www.raviparanjape.org/ हा नवीन website
पतयावर आपण सवरजण आमचया संपकारत राहू शकता. हा website चे पमुख वैिशषट्
महणजे 'द रवी परांजपे फौडेशनतफे ' पिसद केले ली सवर पकािशत पुसतके (छापील पुसतके
व इ-book) आिण जयेषठ आिटर सट शी रवी परांजपे सरांची तुमचया आवडतया शैलीतील
िचते (छापील पती) तुमही थेट आमचया website वरन िवकत घेऊ शकता. सवर वसतू
अथारतच अतयंत माफक व सवलतीचया दरात उपलबध आहेत.आपली ऑडरर नोदवणयाचे व
पैसे भरणयाचे अतयंत सुलभ पयारय website वर उपलबद आहेत तयाचा जरर लाभ घयावा
व आपलया आवडतया पुसतकांचया व िचतपतीचया खरेदीची नोदणी करन टाका.
आपण केले लया कुठलयाही खरेदीतून 'द रवी परांजपे फौडेशनला' होणारा नफा
हा केवळ गुणवंत व गरजू कलाकारांचया उनत वाटचालीसाठी वापरणयात येतो.'द रवी
परांजपे फौडेशनतफे ' राबिवणयात आले ले सवर उपकम हे कायमच 'िनशुलक' ततवावर

वृत्तांत

कलाकारांना व उपिसथत हौशी चाहतयांसाठी आयोिजत केले गेले . भिवषयातही 'द रवी
परांजपे फौडेशनतफे ' हाच नेहमी पयतन राहील. http://www.raviparanjape.org/
हा आमचया website वर 'The Visual Melody' हे तैमािसक पिसद केले जाते. िदगगज,
जेषठ भारतीय िचतकारांवर हा तैमािसकात उतम ले ख मराठी व इंगजीतून 'The old
master series ' हा मधयवती कलपनेवर आधािरत पिसद केले .सवतः जयेषठ आिटर सट शी
रवी परांजपे सर हा तैमािसकात सवतःचया शैलीत ले खन करतात ते ले ख वाचणे हे
नवोिदत िकंवा कुठलयाही काळातील िचतकारांना वाचन पवरणी ठर शकते. भिवषयातही
वेगवेगळया कलातमक कलपनांवर आधािरत तैमािसक पिसद केले जाणार आहे .सवारत
महतवाचे हे तैमािसक मोफत उपलबध आहे . आपली पत िमळवणयासाठी आमचया
website वर भेट देऊन आपले नाव नोदवा व मोफत तैमािसकांचा आसवाद घया. हा
website वर पूवीची तैमािसकेही उपलबद आहेत.
आता अजून काही खासम् खास घोषणा रािहली आहे का? हो तर , तुमही
शांतपणे सवर काही शेवटपयरत वाचले त मग नूतन वषारची एक धमाकेदार भेट आपलयाला
दायलाच हवी. जयेषठ आिटर सट' शी रवी परांजपे 'सर हांचया जीवनावर आधािरत 'द रवी
परांजपे फौडेशनतफे ' बनिवणयात आले ली िचतफीत आता आजपासून 'you tube' वर
उपलबध आहे .शी रवी परांजपे सरांनी २०१० साली आपलया 'बश मायले ज' (छापील
पुसतक) हा पकािशत केले लया आतमकथेतून आपलया सवारनाच तयांचया आयुषयातील
अनेक रंगिबरंगी पसंगांचे दशरन घडिवले आहे . हाच जीवन पवासावरील कथेवर आधािरत
'बश मायले ज'हा जीवनपटाची िनिमरती करणयात आली आहे . िचतकाराचया आयुषयात
झाले ले चढउतार कोऱया कॅनवहासवर रं गांचया साहाययाने साकारणे , मग ते शबदबद करणे
आिण अखेर दशयकले तून बोलपटाचया आधाराने जनतेसमोर सादर करणे हा ही एक वेगळा
पवासच आहे .
नवीन website वर िचत, पुसतके, िचतफीत हा माधयमातून सवर चाहते 'शी रवी परांजपे
सरांचया' सवर शैलीचा आसवाद घेऊ शकतील. हा सवर संकिलत मािहतीचा मोफत अथवा
सशुलक पदतीने जरर लाभ घया ही नम िवनंती.
सौ आशा अिगनहोती
(पित द रवी परांजपे फाऊंडेशन)

GLIMPSES

Glimpses of past and future activities
of ‘The Ravi Paranjape Foundation.’
Happy new year to all of you.
http://www.raviparanjape.org/
This is the new address of ‘The Ravi Paranjape foundation’ website. Now you
can contact us and buy books written by ‘Artist Shree Ravi Paranjape Sir’ and
even paintings , prints designed by ‘Artist Shree Ravi Paranjape Sir’. Everything
can be ordered online using easy payment options given on our new website.
Our all latest and past issues of ‘Visual Melody’ magazine are available
for free downloads on this new website. This magazine is always designed on
different themes. You can enjoy informative articles written by ‘Shree Ravi
Paranjape Sir’ in this magazine. This magazine is very educative for anyone
who is interested in learning about other veteran/ senior / well known artists
art in depth.
We are happy to announce another big news on this New Year ....
The film ‘Brush Mileage’ made by ‘The Ravi Paranjape Foundation’ based on
the life of veteran artist ‘Shri Ravi Paranjape’ Sir is now available on ‘you tube’
from 1st January 2022 for viewing.
From 2020 March due to Corona and now with current new variant
Omicron we are continuously making changes in our yearly programme
calendar. This is of course for everyone’s safety. All our programs are mostly
free for visitors. The profit made after the sale of books, prints, paintings is
always used for the talented and upcoming painters’ welfare. We also offer our
art gallery at ‘no fee basis’ to upcoming artists to showcase their art work on
few particular days of the year as and when possible.In the last two difficult
years we always followed government Rules while conducting programs in
our art gallery. Our all online programs were also unexpectedly superhit in
last two covid years.Our all programs will be announced time to time on our
website and through all social media handles in near future.
So Stay tuned with us through social media and through our website and
get to know more about our future online or live programs.
Thank you
Asha Agnihotri
(For ‘The Ravi Paranjape Foundation’)

Email: abhijatkala@gmail.com

Address: RAVI PARANJAPE FOUNDATION FOR ART, Pune
1-Rutica Apts., 1098/5-A Model Colony, Shivajinagar, Pune,
Maharashtra 411016
Open : 10am Closes : 7PM
For latest events please visit : https://www.facebook.com/
www. theraviparanjapestudio
Phone: Shree Sanjay Lopes: +91 940-543-6175

Compliments from
RAVI PARANJAPE FOUNDATION FOR ART, Pune
For latest events please visit : https://www.facebook.com/theraviparanjapestudio
Email: abhijatkala@gmail.com

