िपफ अंतगत होणाहोणा-या 'व ड काँिप टशन'
टशन' िवभागातील िच पटांची यादी जाहीर
- 'व ड काँिप टशन' िवभागात यंदा या वष १४ िच पटांची वण
- िपफ फोरम म ये

ा याने व चचा मक काय मांचे आयोजन

पुणे, द. २३ िडसबर, २०१९ : ‘पुणे फ म फाउं डेशन’ आिण महारा शासन यां या संयु

िव माने

होणा-या १८ या पुणे आंतररा ीय िच पट महो सवामधील 'व ड काँिप टशन' या पधा मक िवभागातील
िच पटांची नावे आज जाहीर कर यात आली. महो सवाचे संचालक डॉ. ज बार पटेल यांनी 'व ड
काँिप टशन' िवभागातील िच पटां या नावांबरोबरच भारतीय िच पट िवभाग आिण िपफ फोरम अंतगत
होणारे काय म देखील या वेळी जाहीर के ले.
महो सवाचे कला मक द दशक समर नखाते, रा ीय िच पट सं हालयाचे संचालक काश मगदूम, फ म
अँड टेिलि हजन इि ट

ूट ऑफ इं िडयाचे संचालक भूप कँ थोला, पुणे फ म फाउं डेशनचे िव

त सतीश

आळे कर, िच पट िनवड सिमतीचे सद य मकरंद साठे व अिभिजत रण दवे आदी या वेळी उपि थत होते.
‘महारा ाचे िहरक महो सवी वष’ ही या वष या महो सवाची ‘थीम’ असून या अंतगत महारा ा या
सां कृ ितक मू यांवर काश टाकणारे िच पट दाखिव यात येणार आहेत. महो सवासाठी यावष ६०
देशांमधून त बल १९०० िच पट ा झाले होते. यांपैक िनवडक १९१ िच पट पाह याची संधी
महो सवा दर यान िच पट रिसकांना िमळणार आहे.

यामधील 'व ड काँिप टशन' या

पधा मक

िवभागातील िच पट पुढील माणेआज जाहीर कर यात आलेली 'व ड काँिप टशन' िवभागातील िच पटांची नावे खालील माणे१. द युम र ट द दशक)– मायकल आयडो ह, देश- झेक रपि लक, लाति हया, रिशया (
२. मा रगेला द दशक)– वॅगनर मॉरा, देश- ाझील(
३. द पटेड बड द दशक)– वा लाव मारहॉल, देश- झेक रपि लक, लो हा कया, यु े न(
४. द साय स ऑफ फ शन द दशक)– जोसेफ अँगी नोएन, देश- इं डोनेिशया, मलेिशया,
५. मोजाइक पोटट द दशक)– झाई ियशांग, देश- चीन(
६. द टीचर द दशक)– डेिनस डेरकोट, देश- जमनी,

ांस (

७. टॉल टे स द दशक)– अ टल झा झ, देश- हंगेरी(
८. सुपरनो हा द दशक)– बत झ कृ िलक, देश- पोलंड(
९. अ सन द दशक)– मेहदी एम बास इ, देश-

ुिनिशया,

ांस, लेबनन, कतार (

१०. लीसाज टेल द दशक)– अले झांडर झो हना, देश- यु े न(
११. होमवड द दशक)– न रमन अिलव, देश- यु े न(
१२. बीनपोल द दशक)– का टेिमर लागॉ ह, देश- रिशया(
१३. माकट ( द दशक – दीप कु रबाह, देश- भारत)
१४. अड टस् इन द

म ( द दशक – को टा गॅ हस, देश-

ांस, ीस)

ांस (

यािशवाय दरवष होणारे ‘िपफ फोरम’ यावष लॉ कॉलेज र यावरील फ म अँड टेिलि हजन इि ट

ूट

ऑफ इं िडया (एफटीआयआय) या ठकाणी पार पडेल. िपफ फोरम म ये होणारे काय म पुढील माणे –
१.

िस

िवषयावर

मेक अप आ ट ट िव म गायकवाड यांचे ‘मेकअप िडझायनर

ए टग अॅन इ युजन’ या

ा यान

३. ‘िच पट सा रता’ या िवषयावर समर नखाते, पंकज स सेना आिण अिमत यागी यांचा संवाद
४. अिखल भारतीय िच पट महामंडळा या वतीने ‘ओटीटी लॅटफॉमस् अॅ ड स सेसफु ल माक टग ऑफ
फ स’ या िवषयावरील
५.

िस

ा यान

िच पट िनमाते, लेखक आर बा क यांचे िवजय तडू लकर मेमो रयल ले चर अंतगत

ा यान

६. यू इं िडया अशुर स या वतीने ‘ फ म इ शुर स’ या िवषयावरील संवादा मक काय माचे आयोजन.
७. िब दीप चॅटज यांचे ‘साउं ड’ व बजािमन गेलानी यांचे ‘अॅ टग’ या िवषयावर स
याबरोबरच भारतीय िच पट या िवभागातील िच पटांची नावे देखील या वेळी जाहीर कर यात आली ती
पुढील माणे – ‘अ नाईट, अ डे’ ( द दशक – ताप जोसेफ टी), ‘िनवाणा इन’ ( द दशक – िवजय जयपाल),
‘अॅ झॉन’ ( द दशक – िनकोलस खारकोनगोर), ‘के डी’ ( द दशक – मधुिमता सुंदीरामन), ‘िवडोज ऑफ
सायले स’ ( द दशक – वीण मोर छाले), ‘द शॅडो ऑफ ऑथे लो’ ( द दशक – इ तेयाक खान), ‘द होम
अॅ ड द व ड टुड’े ( द दशक – अपणा सेन), ‘ ीज अंडर द सन’ ( द दशक – डॉ. िबजू), ‘द सीड’ ( द दशक
– रजनी बसुमतरी), ‘ सगल लीपर साईज ७’ ( द दशक – राधाकृ णन पा थबम) आ द.
अिधक मािहतीसाठी संपकक- पुणे फ म फाऊंडेशन - ०२० – २४२६५१६१

