यंदाचा १६ वा पुणे अंतरराष्ट्रीय चचत्रपट महोत्सव ११ ते १८ जानेवारी दरम्यान





या वषीच्या 'चपफ'ची 'थीम' 'तरुणाइ'
'वर्लडड कााँचपटटशन' चवभागातील चचत्रपटांची नावे जाहीर
तब्बल ९१ देशांमधून अलेर्लया १००८ चचत्रपटांमधून चनवडलेले चचत्रपट पाहण्याची पुणेकरांना
संधी
'रे ट्रोस्पेचटटव्ह' चवभागात आन्गमार बगडमन व राज कपूर यांच्या चचत्रपटांचा समावेश

पुणे, १८ चडसेंबर, २०१७ : पुणे फफर्लम फाईं डेशन अचण महाराष्ट्र शासन यांच्या संयुक्त चवद्यमाने होणारा
पुणे अंतरराष्ट्रीय चचत्रपट महोत्सव ऄथाडत 'चपफ' यंदा ११ ते १८ जानेवारी , २०१८ दरम्यान होणार
ऄसून 'तरुणाइ' ही या महोत्सवाची प्रमुख 'थीम' अहे. 'चपफ'मध्ये समाचवष्ट ऄसलेर्लया 'वर्लडड कााँचपटटशन' या
चवभागातील चचत्रपटांची नावे महोत्सवाचे ऄध्यक्ष व संचालक डॉ. जब्बार पटेल यांनी अज झालेर्लया
पत्रकार पटरषदेत जाहीर के ली.
या चवभागात १४ चचत्रपटांचा समावेश अहे. प्रचतष्ठेच्या समजर्लया जाणा
-या या महोत्सवात सहभागी
होण्यासाठी या वषी तब्बल ९१ देशांमधून १००८ चचत्रपट प्राप्त झाले होते. यातील चनवडक ऄसे २०० हून
ऄचधक चचत्रपट पाहण्याची संधी पुणेकरांना ईपलब्ध होणार अहे. चचत्रपटांबरोबरच चचत्रपटांशी संबंचधत
चवचवध कायडशाळा , चचाडसत्रे अचण प्रदशडन यांचाही महोत्सवात ऄंतभाडव ऄसेल, ऄसेही डॉ. पटेल यांनी
यावेळी नमूद के ले.
महोत्सवाचे सचचव रवी गुप्ता, चवश्वस्त डॉ. मोहन अगाशे, चवश्वस्त व चनवड सचमती सदस्य सतीश अळे कर,
चनवड सचमती सदस्य व फिएटटव्ह हेड ऄचभजीत रणफदवे, चवश्वस्त सबीना संघवी या वेळी ईपचस्थत होते.
रवी गुप्ता म्हणाले, ''महोत्सवातील 'रे ट्रोस्पेचटटव्ह' (ससहावलोकन) या चवशेष चवभागात यंदा जगातील
सवाांत प्रभावशाली फदग्दशडकांपैकी एक समजले जाणारे मूळचे स्वीडनचे फदग्दशडक व चनमाडते आन्गमार
बगडमन अचण सहदी चचत्रपटसृष्टीतील 'शोमॅन' फदग्दशडक राज कपूर या ऄचितीय कलाकारांवरील चचत्रपट
दाखवण्यात येणार ऄसून हे या वषीचे एक प्रमुख अकषडण ठरे ल. बगडमन
यांच्या जन्मशताब्दी वषाडचे
औचचत्य साधून अवजूडन 'ससहावलोकन' चवभागात त्यांच्या चचत्रपटांचा समावेश करण्यात अला अहे,''
दरवषी प्रमाणे याहीवषी पुणे अचण सपपरी-सचचवडमध्ये पाच टठकाणी तब्बल १० स्िीन्सवर
महोत्सवातील चचत्रपट रचसकांना पाहता येणार अहेत. यात पुण्यातील चसटी प्राइड कोथरूड , चसटी प्राइड
सातारा रस्ता , मंगला मर्लटीप्लेटस , राष्ट्रीय चचत्रपट संग्रहालय (एनएफएअय) यांसह सपपरी सचचवड
मधीलही एका चचत्रपटगृहाचा समावेश अहे. सपपरी-सचचवडमधील चचत्रपटगृहाचे नाव लवकरच जाहीर
करण्यात येणार अहे.
यावेळी बोलताना डॉ. जब्बार पटेल म्हणाले , “कोणत्याही देशाची मोठी अचण महत्त्वाची ताकद म्हणजे
तरुणाइ. संपूणड जग भारताकडे एक तरूण राष्ट्र म्हणून पाहते. ईत्साहाने सळसळणाऱ्या अचण स्वतःचा
वेगळा चवचार ऄसलेर्लया तरुणाइची भाषा चचत्रपटांमधून वेगवेगळ्या प्रकारे समथडपणे व्यक्त होत अहे. हे
लक्षात घेउन या वषी महोत्सवाची प्रमुख 'थीम' तरुणाइ ऄशी चनवडण्यात अली अहे. तरुणाइचे भावचवश्व
ईलगडणारे काही जागचतक दजाडचे चनवडक चचत्रपट या वषीच्या महोत्सवात पाहता येणार अहेत .
’’
पुणे अंतरराष्ट्रीय चचत्रपट महोत्सवामधील चचत्रपट चवभाग खालीलप्रमाणे –

स्पधाडत्मक चवभाग
१) वर्लडड कााँचपटटशन
२) मराठी कााँचपटटशन

आतर चवभाग१) स्टुडटं आंटरनॅशनल सेटशन
२) 'जस्ट ज्यूरीज' चवभाग
३) अंतरराष्ट्रीय चचत्रपट
४) अचशयातील चचत्रपट
५) भारतीय चचत्रपट
६) देश चवशेष (कं ट्री फोकस)- ऄजेंटटना व आटली
७) चवचभन्न देशांतील लक्षणीय चचत्रपट (कॅ चलडोस्कोप)
८) ससहावलोकन (रे ट्रोस्पेचटटव्ह)- आन्गमार बगडमन अचण राज कपूर
९) तरुणाइ (यूथ)
१०) माचहतीपट
११) अजच्या काळातील मराठी चचत्रपट
१२) ट्रीब्यूट
या महोत्सवात सहभागी होण्यासाठी प्राचतचनचधक नोंदणी प्रफियेची माचहती- www.piffindia.com या
संकेतस्थळावर ईपलब्ध करून देण्यात अली ऄसून ११ चडसेंबरपासून ही नोंदणी सुरु करण्यात अली अहे.
वर नमूद के लेर्लया संकेतस्थळावर जाउन आच्छु कांना ऑनलाइन नोंदणी करता येणार अहे. संकेतस्थळावर
नोंदणी झार्लयानंतर चमळालेर्लया नोंदणी िमांकाबरोबर आच्छु कांनी चसटी प्राइड- कोथरूड , चसटी प्राइडसातारा रस्ता ककवा मंगला चचत्रपटगृह येथे जाउन
'स्पॉट रचजस्ट्रेशन ' करणे ऄपेचक्षत अहे. हे स्पॉट
रचजस्ट्रेशन २० चडसेंबरपासून वर सांचगतलेर्लया टठकाणी सकाळी ११ ते सायंकाळी ७.३० वाजेपयांत करता
येणार अहे.
चवद्याथी, 'फफर्लम टलब'चे सभासद व ज्येष्ठ नागटरक (६० वषाांपुढील ) यांना ओळखपत्र दाखवून रुपये ६००
मध्ये नोंदणी करता येणार अहे, तर आतर आच्छु कांसाठी नोंदणी शुर्लक रुपये ८०० आतके अहे.
'वर्लडड कााँचपटटशन' चवभागातील चचत्रपटांची नावे खालीलप्रमाणे १) 'अय ऄॅम नोबडी', फदग्दशडक- मुहरड म ओझाबाट, देश- टकी
२) 'रे फिऄम फॉर चमसेस जे.', फदग्दशडक- बोजान वुलेटटक, देश- सर्बबया
३) 'फ्री ऄाँड आझी', फदग्दशडक- जून जेंग, देश- चीन
४) 'वूमन ऑफ द वीसपग टरव्हर', फदग्दशडक- शेरॉन डायॉक, देश- फफचलचपन्स/ फ्रान्स
५) 'युथनायझर', फदग्दशडक- तीमू चनक्की, देश- फफनलाँड
६) 'गोचलयथ', फदग्दशडक- डॉचमचनक लोचर, देश- चस्वत्झरलाँड
७) 'द लााँसगग', फदग्दशडक- जोराम र्लयुसडन, देश- नेदरलाँडस्
८) 'झामा', फदग्दशडक- र्लयुिेचशया माटेल, देश- ऄजेंटटना/ ब्राचझल/ स्पेन/ फ्रान्स/ नेदरलाँडस्/ पोतुडगाल/
मेचटसको/ यूएसए
९) 'मोऄर', फदग्दशडक- ओनुर सेलॅक, देश- टकी
१०) 'द नसथग फॅ टटरी', फदग्दशडक- पेद्रो चपन्हो, देश- पोतुडगाल
११) 'अय ऄॅम ऄ फकलर', फदग्दशडक- माचसएज चपचप्झका, देश- पोलंड
१२) 'जॅम', फदग्दशडक- टोनी गाटचलफ, देश- टकी/ ग्रीस/ फ्रान्स

१३) 'द िाटेट', फदग्दशडक- चमरोस्लाव्ह िोबॉट, देश- झेक रीपचब्लक
१४) 'नॉटटनडल टाइम्स', फदग्दशडक- चप्रयानंदनन, देश- भारत
ऄचधक माचहतीसाठी संपकड - पुणे फफर्लम फाउंडेशन- ०२० – २४२६५१६१
पत्रकारांना ऄचधक माचहतीसाठी संपकड - हंड्रेड पसेंट पचब्लक टरलेशन्स
स्नेहा कांबळे - ९५५२५८३४७३ / संपदा सोवनी- ९४०५०३५३७६

