पिफ होतंय!
िुणे, पिन ंक १७ नोव्हेंबर, २०२१ : पुणे फिल्म िाउं डेशन तिे आयोफित करण्यात येणारा पुणे आं तरराष्ट्रीय
फित्रपट महोत्सव (पीि) येत्या २ ते ९ फडसेंबर दरम्यान भरफवण्यात येणार असल्यािी माफहती िाउं डेशनिे
अध्यक्ष व महोत्सवािे संिालक डॉ. िब्बार पटे ल यां नी आि झालेल्या पत्रकार पररषदे त फदली. महोत्सवािे हे १९
वे वषष आहे .
महोत्सवािे कलात्मक फदग्दशषक समर नखाते, राष्ट्रीय फित्रपट संग्रहालयािे संिालक प्रकाश मगदू म, अखखल
भारतीय फित्रपट महामंडळािे अध्यक्ष मेघराि रािेभोसले, िाउं डेशनिे फवश्वस्त डॉ. मोहन आगाशे, सतीश
आळे कर आफण फित्रपट फनवड सफमती सदस्य अफभफित रणफदवे आदी मान्यवर या वेळी उपखथित होते.
महाराष्ट्र सरकािा अफिकृत फित्रपट महोत्सव असलेला सदर महोत्सव याआिी मािष २०२१ मध्ये होणार होता,
परं तु राज्यात कोरोनाच्या वाढत्या प्रादु भाष वाच्या पाश्वषभूमीवर तो थिफगत करण्यात आला आफण काही फनवडक
फित्रपटां च्या माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने आयोफित करण्यात आला होता.
परं तु आता कोरोनािी दु सरी लाट आटोक्यात आल्यावर राज्य सरकारने फसनेमागृह उघडण्यािी परवानगी फदली
आहे , त्यामुळे महोत्सव आता राज्य सरकारने फदलेल्या सवष फनयमां िे पालन करून फित्रपटगृहां मध्ये भरफवता येणे
शक्य असल्याने येत्या २ ते ९ फडसेंबर, २०२१ दरम्यान फित्रपट रफसकां ना उत्कृष्ठ दज्याष च्या फित्रपटां िा आस्वाद
घेता येणार आहे . सुमारे १५० हून अफिक राष्ट्रीय आफण आं तरराष्ट्रीय फित्रपटां िी मेिवानी फित्रपट रफसकां ना
फमळणार आहे .
सेनापती बापट रस्त्यावरील पॅव्हेफलयन मॉलमिील पीव्हीआर आयकॉन, कॅम्प पररसरातील आयनॉक्स व लॉ
कॉलेि रस्त्यावरील राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय (एनएिएआय) येिे यंदा महोत्सवातील फित्रपट दाखवले िातील.
महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी ऑनलाईन नोंदणी येत्या १८ नोव्हें बर पासून सुरु होईल तर २२ नोव्हें बरपासून
महोत्सव होणाऱ्या फतन्ही फित्रपटगृहां मध्ये स्पॉट नोंदणीिी सुफविा उपलब्ध होणार आहे. संपूणष महोत्सवासाठीिे
नोंदणी शुल्क रुपये ६०० इतके आहे .
महोत्सव तील मर ठी स्पर् ात्मक पवभ ग तील पित्रिट ंिी न वे–
१. पोरगा मिेतंय (फदग्दशषक – मकरं द माने)
२. फिरस्त्या (फदग्दशषक-फवठ्ठल मखछं द्र भोसले)
३. िन'रळ (फदग्दशषक – फववेक दु बे)
४. िून (फदग्दशषक - वैभव खखस्ती आफण सुहृद गोडबोले)
५. गोदाकाठ (फदग्दशषक – गिेंद्र अफहरे )
६. काळोखाच्या पारं ब्या (फदग्दशषक - मकरं द अनासपुरे)

७. टक - टक (फदग्दशषक – फवशाल कुदळे )
स्पर्ेव्यपतररक्त प्रेपमअर होण रे 'मर ठी पिनेम टू डे ' पवभ ग तील पित्रिट –
१. गोत (फदग्दशषक – शैलेंद्र कृष्णा)
२. ताठ कणा (फदग्दशषक – फगरीश मोफहते)
३. कंदील (फदग्दशषक – महे श कंद)
४. मे फ्लाय (फदग्दशषक – फकरण फनमषल)
५. िीवनािा गोंिळ (फदग्दशषक – प्रशां त दत्तात्रय पांडेकर)
य बरोबरि ज गपतक स्पर् ा पवभ ग तील पित्रिट ंिी न वे ख लीलप्रम णे१.शुड द फवंड डर ॉप (फदग्दशषक – नोरा माफटष रोस्यान, फ्ां स, अमेफनया, बेखियम)
२.इन द शॅडोि (फदग्दशषक – अदष म टे पेगोि, टकी)
३.अप्परकेस फप्रंट (फदग्दशषक- रादू िुडे, रोमाफनया)
४.ए कॉमन क्राईम (फदग्दशषक- फ्ाखिस्को माररकेि्, अिेंफटना/ ब्राफझल/ खस्वत्झलंड/ यु.के)
५.द एफलयन (फदग्दशषक- नादर साइवर, इराण)
६.काला अझार (फदग्दशषक – याफनस रिा, नेदरलँड्स / ग्रीस)
७.ट्रू मदसष (फदग्दशषक – नाओमी कवासे, िपान)
८.नाईट ऑि द फकंग्ज - (फदग्दशषक – फिलीप लाकोत, फ्ांस, कॅनडा, सेनेगल)
९. रफशयन डे ि (फदग्दशषक - व्लाफदमीर मीरझोएव्ह, रफशया)
१०.फडअर कॉमरे ड्स (फदग्दशषक – आं द्रेई कोंिालोव्स्स्की, रफशया)
११.शलषटन (फदग्दशषक – अॅग्नीएश्का हॉलंड, िेक/ पोलंड)
१२.द बेस्ट िॅफमफलि् – (फदग्दशषक- िेव्हीअर िुएन्तेस - फलऑन, कोलंफबया- पेरू)
१३.आयझॅक – (फदग्दशषक – युगीस मॅटुलेखव्हशीयस, फलिुनीया)
१४. १२ बाय १२ अनटायटल्ड – (फदग्दशषक –गौरव मदान, भारत)

पुणे आं तरराष्ट्रीय फित्रपट महोत्सवािी माफहती दे ण्याकरीता आयोफित पत्रकार पररषदे त बोलताना डॉ. िब्बार
पटे ल. िोटोत (डावीकडून) समर नखाते, डॉ. पटे ल, प्रकाश मगदू म आफण मेघराि रािेभोसले.

पुणे आं तरराष्ट्रीय फित्रप महोत्सवािी माफहती दे ण्याकरीता आयोफित पत्रकार पररषदे साठी उपखथित मान्यवर
(िोटोत डावीकडून) डॉ. मोहन आगाशे, डॉ. िब्बार पटे ल, सतीश आळे कर, प्रकाश मगदू म, अफभफित
रणफदवे, समर नखाते, मेघराि रािेभोसले

