यंदाचा १७ वा पण
ु े आंतरराष्ट्रीय चचत्रपट महोत्सव १० ते १७ जानेवारी दरम्यान
· महात्मा गाांधी याांच्या १५० व्या जयांतीनिममत्त 'पिफ' वाहणार चलचचत्र आदराांजली
· १५० हूि अचधक चचत्रिट िाहण्याची िुणेकराांिा सांधी
पुण,े १० डिसेंबर २०१८ : ‘िुणे फफल्म फाउां डेशि’ आणण महाराष्ट्र शासि याांच्या सांयुक्त पवद्यमािे

होणारा ‘िुणे आांतरराष्ट्रीय चचत्रिट महोत्सव’ अर्ाात 'पिफ' यांदा १० ते १७ जािेवारी, २०१९ दरम्याि
होणार आहे .

‘इि सचा ऑफ ट्रुर्- सेमलब्रेटटांग १५० इयर बर्ा ऍनिव्हसारी ऑफ महात्मा गाांधी’ अशी

यांदाच्या 'पिफ'ची प्रमख
ु 'र्ीम' असि
ू त्याअांतगात महोत्सवात महात्मा गाांधी याांिा चलचचत्र आदराांजली
वाहण्यात येणार आहे . महोत्सवाचे अध्यक्ष व सांचालक डॉ. जब्बार िटे ल याांिी आज िुण्यात झालेल्या
ित्रकार िररषदे त ही माटहती टदली.

राज्याचा अचधकृत चचत्रिट महोत्सव असलेल्या व दरवषी मसिेप्रेमीांच्या उत्सुकतेचा पवषय

ठरणा-या

‘पिफ’मध्ये या वषी ११४ दे शाांमधूि १६३४ चचत्रिट प्राप्त झाले होते. यातील निवडक असे १५० हूि अचधक
चचत्रिट िाहण्याची सांधी िुणेकराांिा उिलब्ध होणार आहे . चचत्रिटाांबरोबरच चचत्रिटाांशी सांबांचधत पवपवध

कायाशाळा, चचाासत्रे आणण प्रदशाि याांचाही महोत्सवात अांतर्ााव असेल, असेही डॉ. िटे ल याांिी यावेळी िमूद
केले. महोत्सवाचे कलात्मक टदग्दशाक समर िखाते, ‘पिफ’चे निवड सममती सदस्य मकरां द साठे , सतीश

आळे कर, अमर्जजत रणटदवे या वेळी उिजस्र्त होते.
दरवषीप्रमाणे या वषीही िुण्यात ४ टठकाणी १० स्रीन्सवर महोत्सवातील चचत्रिट रमसकाांिा िाहता

येणार आहे त. यात िुण्यातील मसटी प्राईड कोर्रूड, मसटी प्राईड सातारा रस्ता, मसटी प्राईड मांगला
आणण

राष्ट्रीय

चचत्रिट

सांग्रहालय

(एिएफएआय)

या

चचत्रिटगहृ ाांचा

समावेश

आहे .

या वेळी बोलतािा डॉ. जब्बार िटे ल म्हणाले, “महात्मा गाांधी याांचे योगदाि केवळ र्ारतीय

स्वातांत्र्यलढ्यािुरतेच मयााटदत िाही. त्याांच्या पवचाराांचा प्रर्ाव सांिूणा जगावर आहे . अिेक र्ारतीय

आणण जागनतक चचत्रिटाांमधूि त्याचा प्रत्यय येतो. या वषी महात्मा गाांधीांच्या १५० व्या जयांतीच्या
निममत्तािे त्याांच्या जीविावरील आणण मशकवणीवरील काही जागनतक दजााचे चचत्रिट ‘पिफ’मध्ये
िाहायला ममळतील.’’

िुणे आांतरराष्ट्रीय चचत्रिट महोत्सवामधील चचत्रिट पवर्ाग खालीलप्रमाणे –
स्िधाात्मक पवर्ाग
१) वल्डा कााँपिटटशि

२) मराठी कााँपिटटशि
इतर पवर्ाग१)

िुरस्कारार्ी

३)

र्ीम-'इि सचा ऑफ ट्रुर्- सेमलब्रेटटांग १५० इयर बर्ा ऍनिव्हसारी ऑफ महात्मा गाांधी

२)

पवद्यार्ी पवर्ाग- ‘लाईव्ह ऍक्शि’ आणण ‘ऍनिमेशि’

४) माटहतीिट

५) दे श पवशेष- (कांरी फोकस)
६) टरब्यूट

७) आमशयाई चचत्रिट
८) जागनतक चचत्रिट

९) मसांहावलोकि (रे रोस्िेजक्टव्ह)
१०) र्ारतीय चचत्रिट

११) आजचा मराठी चचत्रिट
१२) पवशेष स्रीनिांग
१३) कॅमलडोस्कोि
या

महोत्सवातील

चचत्रिट

िाहण्यासाठी

िोंदणी

प्रफरयेची

माटहती- www.piffindia.com या

सांकेतस्र्ळावर उिलब्ध करूि दे ण्यात आली असूि ११ डडसेंबरिासूि या सांकेतस्र्ळावर ऑिलाईि
िोंदणीस सरू
ु वात होणार आहे . मसिेप्रेमीांिी ऑिलाईि िोंदणी केल्यािांतर त्याांिा ममळालेल्या

िोंदणी रमाांकासह मसटी प्राईड- कोर्रूड, मसटी प्राईड- सातारा रस्ता फकांवा मसटी प्राईड मांगला

चचत्रिटगहृ येर्े जाऊि 'स्िॉट रजजस्रे शि' करणे अिेक्षक्षत आहे . हे स्िॉट रजजस्रे शि २०
डडसेंबरिासूि वर टदलेल्या ३ टठकाणी सकाळी ११ ते सायांकाळी ७.३० या वेळात करता येणार

आहे . १८ वषा िूणा असलेले पवद्यार्ी, 'फफल्म क्लब'चे सर्ासद व ज्येष्ट्ठ िागररक (६० वषाांिुढील)
याांिा ओळखित्र दाखवूि रुिये ६०० मध्ये िोंदणी करता येणार आहे , तर इतर इच्छुकाांसाठी
िोंदणी शल्
ु क रुिये ८०० इतके आहे .

अचिक माहहतीसाठी संपकक- पुणे फिल्म िाऊंिेशन - ०२० – २४२६५१६१

फोटो ओळ- ‘िुणे आांतरराष्ट्रीय चचत्रिट महोत्सवाच्या’ प्रमुख ‘र्ीम’चे सोमवारी िुण्यात आयोजजत
ित्रकार िररषदे त अिावरण करण्यात आले. या वेळी (डावीकडूि) मकरां द साठे , सतीश आळे कर, डॉ.
जब्बार िटे ल, समर िखाते आणण अमर्जजत रणटदवे उिजस्र्त होते.

