पिफ २०१९ अंतर्गत होणा-या मराठी स्िर्ाग पिभार्ातील चित्रिटांिी घोषणा
- सात मराठी चित्रपटाांिी स्पर्ाात्मक विभागात बाजी

- भारतासह ७ दे शातील एकूण आठ तज्ज्ञ पररक्षक करणार महोत्सिातील चित्रपटाांिे परीक्षण

- महात्मा गाांर्ी याांच्या १५० व्या जयांतीनिममत्त खास प्रदशािीिे आयोजि

पुणे, दद. ४ जािेिारी, २०१९ : पुणे फिल्म िाउां डेशि आणण महाराष्ट्र शासि याांच्या सांयक्
ु त
विद्यमािे होणा-या १७ व्या पुणे आांतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सिातील मराठी चित्रपटाांच्या

स्पर्ाात्मक विभागात यांदाच्या िर्षी सात चित्रपट नििडले गेले आहे त. महोत्सिािे अध्यक्ष
आणण सांिालक डॉ. जब्बार पटे ल याांिी या चित्रपटाांच्या िािाांसह महोत्सिात परीक्षण करणा-या

तज्ज्ञ परीक्षकाांिी िािे आज जाहीर केली. येत्या १० ते १७ जािेिारी, २०१९ दरम्याि होणा-या

या महोत्सिासांबांर्ी मादहती दे ण्यासाठी आयोजजत करण्यात आलेल्या पत्रकार पररर्षदे त डॉ.
पटे ल बोलत होते.

ज्ज्येष्ट्ठ चित्रपट समीक्षक आणण महोत्सिािे कलात्मक ददग्दशाक समर िखाते, ‘वपि’च्या नििड
सममती सदस्य मकरां द साठे , सतीश आळे कर, अमभजजत रणददिे, राष्ट्रीय चित्रपट सांग्रहालयािे
(एिएिएआय) सांिालक प्रकाश मगदम
ू हे दे खील यािेळी उपजस्ित होते.
यािर्षी विविर् विर्षयाांिर भाष्ट्य करण्याबरोबरि हलके िुलके विर्षय दे खील समिापणे माांडणा-या
सात मराठी चित्रपटाांिी नििड ‘वपि’ अांतगात असलेल्या मराठी स्पर्ाात्मक विभागात झाली आहे .
यामध्ये मुळशी पॅटिा, िाळ, खटला बबटला, भोंगा, िब
ुां क, बोर्ी, ददठी या चित्रपटाांिा समािेश आहे .
यामशिाय यािर्षी ‘रे रोस्पेजक्टव्ह’मध्ये प्रमसद्ध चित्रपट निमााते आणण ददग्दशाक मेहबूब खाि
(भारतीय) याांिे ‘अमर’, ‘अांदाज’ आणण ‘मदर इांडडया’ हे चित्रपट तर इटामलयि ददग्दशाक

बिााडो बटोलुस्सी (आांतरराष्ट्रीय) याांिे ‘द लास्ट एम्परर’, ‘मलटील बुद्धा’ आणण ‘लास्ट टॅ न्गो
इि पॅररस’ हे चित्रपट दाखविले जातील.

याबरोबरि िजीकच्या काळात निर्ि पािलेल्या काही मान्यिर कलाकाराांच्या स्मत
ृ ीस

अमभिादि करण्यासाठी ‘दरब्युट’ विभागा अांतगात अमभिेत्री रीदीदे िी याांिा ‘इांजग्लश विांजग्लश’,

अमभिेत्री कल्पिा लाझमी याांिा ‘रुदाली’ आणण अमभिेता मशिोबु हशीमोटो याांिा ‘टू मलव्ह’ हे

चित्रपट दाखविण्यात येतील.

याबरोबरि दे श-विशेर्ष (कांरी िोकस) विभागात हां गेरीिे ४, अजेंटीिािे ६ तर टकीमर्ली ३

चित्रपट दाखविण्याट येणार आहे त. यामशिाय विद्यािी विभागातील लाईव्ह अॅक्शि विभागात
मलिनु िया, अमेररका, भारत, जस्ित्झलंड आणण मॅजक्सको या पाि दे शातील सहा चित्रपट तर
अॅनिमेशि विभागात अमेररका, इटली, झेक ररपजब्लक, इांग्लांड, भारत, स्लोव्हाकीया, फ्ाांस,

स्िीडि, ब्राझील, रमशया या दहा दे शातील एकूण १६ चित्रपटाांिी नििड करण्यात आली आहे .
यामशिाय ज्ज्या रमसकाांिा त्याांच्या कायाालयीि िेळाांच्या कारणामळ
ु े ‘वपि’मर्ील चित्रपटाांिा

आस्िाद घेता येत िाही, अशा चित्रपट रमसकाांिा ते शक्य व्हािे यासाठी रात्री ९ ते ११ या

िेळेतही एिएिएआयमध्ये दे खील चित्रपट दाखविले जाणार असल्यािी मादहती राष्ट्रीय चित्रपट
सांग्रहालयािे सांिालक प्रकाश मगदम
ू याांिी यािेळी ददली. यामशिाय सांग्रहालयाच्या ितीिे

महात्मा गाांर्ी याांच्या १५० व्या जयांती निममत्त एका खास प्रदशािीिे आयोजि दे खील ‘वपि

िोरम’ मध्ये करण्यात येणार आहे .

महात्मा गाांर्ी याांच्या १५० व्या जयांती निममत्तािे ‘वपि’ अांतगात महात्मा गाांर्ी याांिा िलचित्र
आदराांजली िाहण्यात येणार असूि ‘इि सिा ऑि ट्रुि- सेमलब्रेदटांग १५० इयर बिा ऍनिव्हसारी

ऑि महात्मा गाांर्ी’ अशी यांदाच्या 'वपि'िी प्रमख
ु 'िीम' आहे . यािाि एक भाग म्हणि
ू

श्याम बेिेगल याांिी ददग्दमशात केलेली ‘द मेफकांग ऑि महात्मा’ आणण ररिडा अॅटिबरो

ददग्दमशात ‘गाांर्ी’ हा चित्रपट दाखविण्यात येणार आहे .

महोत्सिादरम्याि दाखविल्या जाणा-या चित्रपटाांच्या परीक्षणासाठी जगभराति
ू ७ दे शातील

एकूण आठ तज्ज्ञ पररक्षकाांिी नििड करण्यात आली असूि यामध्ये भारतातील प्रमसद्ध लघुपट
ददग्दशाक बी. लेनिि, स्िीडििे अमभिेते आणण ददग्दशाक फिस्टर होमग्रेि, इटलीिी

िेशभूर्षाकार डॅनिएला मसअॅजन्सओ, फिमलवपन्सिे सुप्रमसद्ध चित्रपट निमााते जोसेि इस्त्राईल

लबाि, भारतातील जलिा, तेजाब, खलिायक आणण रां ग दे बसांती या चित्रपटाांिे कॉपीरायटर
कमलेश पाांड,े रीदीलांकेिे ददग्दशाक प्रसन्िा विििेज, इराणच्या प्रमसद्ध अमभिेत्री शबिम

घोलीखािी, जमािीिे ददग्दशाक आणण मसिॅमॅटोग्रािार िोसाटि श्यट
ु याांिा समािेश आहे .
याबरोबरि ‘वपि िोरम’मर्ील कायािम हे देखील दरिर्षी प्रमाणे यािर्षीच्या वपििे िैमशष्ट््य
असणार आहे त. यामध्ये दजेदार चित्रपट पाहण्याबरोबरि चित्रपटाांशी सांबांचर्त मान्यिर

व्यक्तीांिी व्याख्यािे, पररसांिाद, कायाशाळा आणण ििाासत्राांच्या माध्यमातूि चित्रपटाांिी विविर्
अांगाांिी मादहती या दठकाणी ममळणार आहे .

मराठी चित्रपट स्पर्ाात्मक विभागातील चित्रपट पुढीलप्रमाणे
१) मुळशी पॅटिा (ददग्दशाक – प्रिीण विठ्ठल तरडे)
२) िाळ (ददग्दशाक- सुर्ाकर रे ड्डी यक्कांट्टी)

३) खटला बबताला (ददग्दशाक – परे श मोकाशी)

४) भोंगा (ददग्दशाक- मशिाजी लोटि पाटील)
५) िब
ुां क (ददग्दशाक- सांदीप मोदी)

६) बोर्ी (ददग्दशाक – वििीत िांद्रशेखरि)

७) ददठी (ददग्दशाक- समु मत्रा भािे)

महोत्सिात ११ ते १७ जािेिारी दरम्याि ‘वपि िोरम’मध्ये आयोजजत करण्यात आलेले
कायािम पुढीलप्रमाणे –


विजय तें डूलकर स्मत
ृ ी व्याख्यािा अांतगात प्रमसद्ध पटकिालेखक कमलेश पाांडे

याांिे व्याख्याि


प्रमसद्ध कलाकार रोदहणी हट्टां गडी याांिे व्याख्याि, विर्षय ‘माझा प्रिास – अमभिेत्रीिे
मिोगत’






श्याम बेिेगल याांिे ‘द कांटीन्यूड ररलेव्हन्स ऑि गाांर्ी’ याविर्षयािर व्याख्याि
‘अांदार्ि
ु ’ चित्रपटािे ददग्दशाक स्रीराम राघिि याांच्याशी सांिाद

‘मसांचगांग स्रीांग्ज’ या कायािमा अांतगात मािस गोसािी याांिे मोहििीणािादि
‘२०१८ सालातील मराठी चित्रपटाांिे यश’ या विर्षयािर पररसांिाद,

सहभाग- प्रिीण तरडे, भाऊराि क-हाडे, ददग्पाल लाांजेकर, सांदीप जार्ि, राजेंद्र
ां े , सौममत्र पोटे , मेघराज राजेभोसले आणण वििोद साति
मशद

‘३६० मसिेमा अॅण्ड रान्सममडीया’ या विर्षयािर व्याख्याि, सहभाग – चित्रपट

निमााते बायजू कुरूप, वििेक सुिणाा आणण प्रमसद्ध छायाचित्रकार िीरज गेरा



इटलीच्या प्रमसद्ध िेशभूर्षाकार डॅनिएला मसअॅजन्सओ याांिे व्याख्याि

‘तपस’ या बॅण्डिे सादरीकरण

अचर्क माहहतीसाठी संिकग- िुणे फफल्म फाऊंडेशन - ०२० – २४२६५१६१

