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സിനിമയെ പ്രണെിച്ച മനുഷ്യൻ

1961-ൽ പൂയന ഫിലിം ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ിൽ റിസർച്ചച് 
അസിസ്റന്ച് ആെിട്ടാണച് പി.യെ.നടാെർ പ്രവർ

ത്ിച്ചു തുടങ്ിെതച്.  അതിനുമുമ്ച് സിനിമയെടാടുള്ള പ്രണ
െംയെടാണ്ച് സംവിധടാെെയനടാ സിനിമയുയട മയറ്റയതങ്ിലം 
യമഖലെിയല വിദഗ്ദ്ധനടാെടായനടാ പരിശ്രമിച്ചു. പയഷെ, അതച് 
തനിക്ച് വഴങ്ങുന്നതയലെന്നച് തിരിച്ചറിഞ്ഞതുയെടായണ്ടാ, 
അയതടാ അതിനുമപ്പുറമുള്ള ആനന്ദവം സംതൃപ്ിയും നൽകുന്ന 
പഠനങ്ളിയലക്ം അയനവേഷണങ്ളിയലക്ം കൂടുതൽ തടാല്പ
ര്യം ജനിച്ചതുയെടായണ്ടാ എന്നറിെിലെ അയദേഹം സിനിമയുയട 
െടാവൽക്ടാരനും സംരഷെെനുമടാെതുച്.  
 വിസ്മൃതിയുയട തയമടാഗർത്ത്ിയലക്ച് എയന്നക്
മടാെി അടയ്ക്കയപെടുമടാെിരുന്ന നിരവധി സിനിമെൾ, പ്രയത്യ
െിച്ചച് നിശബ്ദസിനിമയുയട െടാലയത് സൃഷ്ിെൾ, എവിയട
നിയന്നടായക്യെടാ െയണ്ടുത്ച്, സടായങ്തിെമടാെ തുടച്ചുമിനു 
ക്ലെൾ നടത്ി ഫിലിം ആർക്ക്വച് സിൽ സൂഷെിച്ചതച്  
പി.യെ.നടാെരടായണന്നച് നമ്മൾ - സച് യനഹവം നന്ദിയുമിലെടാ
ത് സവേടാർത്ഥമതിെൾ - സൗെര്യപൂർവ്ം ഒരു പയഷെ മറ
യന്നക്ടാം.  ദടാദടാ സടായഹബച് ഫടാൽയക്യുയട 'രടാജടാഹരി
ശ്ചന്ദ്ര' െയണ്ടുത്ച് ആർക്ക്വച് സിൽ സൂഷെിച്ചതച് പി.യെ.
നടാെരടാണച്.  ഒരുപയഷെ ഫടാൽയക്യെ സിനിമയുയട ചരി

ത്രത്ിൽ യശ്രഷ്ഠമടാെ സ്ഥലത്ച് പ്രതിഷ്ഠിച്ചതും നമുക്ച് ആ 
സിനിമ െടാണിച്ചുതന്നതും അയദേഹമടാണച്.  മലെടാളത്ിയന് 
'മടാർത്ടാണ്ഡവർമ്മ' സിനിമയും െയണ്ടുത്ച് ചരിത്രത്ി
യന് യപട്ിെിൽ െരുതയലടായട സൂഷെിച്ചതും അയദേഹമടാണച്. 
 1943-ൽ െടാൻ ഫിലിം യഫസ്റിവലിൽ പുരസച് െടാരം 
യനടിെ യചതൻ ആനന്ദിയന് 'നീച്ചടാനഗർ' എന്ന സിനിമ 
ഒരു യെട്ടുയെൾവിമടാത്രമടാെിരുന്നു.  സത്യജിതച് റടാെിയുയട 
െ്യടാമറടാമടാനടാെ സുബ്രയതടാ മിത്രെടാണച് െല്ക്കത് യതരുവ
െളിയല ഏയതടാ ആക്ിക്ടെിൽനിന്നച്  'നീച്ചടാനഗർ' എന്ന 
സിനിമയുയട ഒരു പ്രിന്ച് ആെസ്ിെമടാെി െയണ്ടുക്ന്നതച്.  
100രൂപയ്ക്കടാണച് അയദേഹം അതച് വടാങ്ി പി.യെ.നടാെയര 
ഏൽപെിക്ന്നതച്. അങ്യനെടാണച് 'നീച്ചടാനഗർ'നമ്മൾ െടാ
ണുന്നതച്.  െടാൻ ഫിലിം യഫസ്റിവലിൽ അവടാർഡച് ലഭിച്ച 
ഏെ ഇന്്യൻ സിനിമ ഇന്നും 'നീച്ചടാനഗർ' ആണച്.  
 യലടാെസിനിമെിയലയും ഇന്്യൻ സിനിമെിയലയും 
മിെച്ച ക്ടാസിക്െൾ പൂയന ആർക്ക്വച് സിൽ എത്ിക്
െയും ഒരു പ്രിന്ച് സംരഷെിക്െയും മയറ്റടായരണ്ം ഇൻസ്റിറ്റ്യൂ
ട്ടുെളടക്ം ഫിലിംയസടാക്സറ്റിെൾക്ച് പ്രദർശനത്ിനടാെി 
വിട്ടുയെടാടുക്െയും ആ സിനിമെയളക്റിച്ചച് പഠിപെിക്െയും 
യചയ്തുയെടാണ്ടാണച് ഇന്്യെിൽ ഒരു ബദൽ ചലച്ചിത്രസം
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സച് െടാരം രൂപയപെടുത്തുന്നതിൽ  അയദേഹം തയന് പങ്കുവഹി
ച്ചതച്. പൂനടാ ഫിലിം ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ിയല പഠനങ്ൾക്ിടെിൽ 
ഫിലിം ആർക്ക്വച് സിൽ സിനിമെൾ തുടർച്ചെടാെി െടാ
ണുന്നതിനും ഓയരടാ സിനിമെയളക്റിച്ചുമുള്ള രടാഷ്ടീെ-സടാം
സച് െടാരിെ-സൗന്ദര്യശടാസ്ത്രനിരീഷെണങ്ൾ പി.യെ.നടാെ
രിൽനിന്നച് ലഭിക്ന്നതിനും അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യടാർ 
ത്ഥിെൾ പലരും പില്ക്കടാലത്ച് സിനിമയുയട വിവിധരംഗങ്
ളിൽ മിെവച് പ്രെടിപെിച്ചുയെടാണ്ച് തങ്ളുയട സടാന്നിധ്യമുറപെി
ക്െയും യചയ്തയപെടാഴം അവരിൽ പലരും അയദേഹയത് 
ആദരയവടായട സവേന്ം ഗുരുസ്ഥടാനീെനടാെി സച് യനഹിച്ചു.  
ഇന്നയത്യപെടായല ഡിജിറ്റൽ സടായങ്തിെവിപ്ലവത്ിയന് 
സടാദ്്യതെൾ ഏയറ ജനെീെവം പ്രടാപ്യവമലെടാതിരുന്ന 
അക്ടാലത്ച് യലടാെത്ിയന് ഏതു യെടാണിലം നടക്ന്ന 
നൂതന ചലച്ചിത്രപരീഷെണങ്യളക്റിച്ചച് അറിെടാനും പഠി
ക്ടാനും െഴിയുന്നത്ര സിനിമെളുയട പ്രിന്റുെൾ ആർക്ക്
വച് സിൽ ഏത്ിക്ടാനടാെി അയദേഹം പുലർത്ിെ ശുഷച് െടാ
ന്ിയും പ്രതിബദ്തയും ഒരു രടാജ്യം ആദരയവടായടയും 
നന്ദിയെടായടയും ഓർമ്മിയക്ണ്തുണ്ച്.  പണ്ച് നിലനിന്നിരുന്ന 
ഫിലിം ഇറക്മതി നിെമങ്ളുയട നൂലടാമടാലെൾ മറിെട
ക്ടാൻ നടാെർസടാർ സവേീെരിച്ചിട്ടുള്ള കുറുക്വഴിെളും വളഞ്ഞ 
വഴിെളും എലെടാ അർത്ഥത്ിലം പ്രണെിനിയെ സവേന്മടാ
ക്ടാൻ ഒരു െടാമുെൻ സവേീെരിക്ന്ന വഴിെയള ഓർമ്മിപെിക്ം.  
ചില ഫിലിം യഫസ്റിവലെളിലം ഫിലിം ആർക്ക്വച് സുെ
ളിലം സഞ്ചരിച്ചു തിരിച്ചുവരുയമ്ടാൾ ചില പ്രിന്റുെൾ യപട്ിെി
യല വസ്ത്രങ്ൾക്ിടെിലം ശരീരത്ിലയമടായക് ഒളിപെിച്ചു 
െടത്ിെ െഥെയളടായക് പലരും പറഞ്ഞുയെട്ിട്ടുണ്ച്.  ചില 
യലടാെപ്രശസ്ത ഹ്രസവേചിത്രങ്ളും ക്ടാസിക്െളും അങ്യന 
പലതവണെടാെി െള്ളക്ടത്തുെടാരയന് സൂക്ഷ്മതയെടായട 
അയദേഹം ആർക്ക്വച് സിയലക്ച് യെടാണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ച്.  അങ് 
യനെടാണച് പല സിനിമെളും നമ്മൾ െണ്തച്.  
 ഫിലിം യസടാക്സറ്റി പ്രവർത്െരും ചലച്ചിത്ര 
വിദ്യടാർത്ഥിെളും അക്ടാര്യത്ിൽ അയദേഹയത്ടാടച് െടയപെ
ട്ിരിക്ന്നു. അയദേഹം സിനിമെൾ യശഖരിച്ചു സൂഷെിക്െ 
മടാത്രമലെ യചയ്തതച്. സിനിമ യെവല വിയനടായദടാപടാധി മടാത്ര
മയലെന്നും, മടാനവിെതയെ ഉെർത്ിപെിടിക്ന്ന സടാമൂഹ്യ 
മടാറ്റത്ിനുള്ള ശക്തമടാെ ആയുധമടായണന്നുമുള്ള തിരിച്ചറി
വടാണച് അയദേഹയത് നെിച്ചതച്.  നലെ മനുഷ്യയരയും നലെ 

സമൂഹയത്യും രൂപയപെടുത്തുന്നതിൽ െടാഴ്ചയുയട ആയരടാഗ്യ
െരമടാെ സംസച് െടാരത്ിനച് വളയര  പ്രടാധടാന്യമുള്ളതുയെടാണ്ച്, 
നലെ സിനിമെളുണ്ടാവന്നതിയന് ഒപെം സിനിമടാസവേടാദനത്ി
യന് പരിശീലനക്ളരിെളും യവണ്തുയണ്ന്നുച് അയദേഹം തി
രിച്ചറിഞ്ഞു.  അങ്ിയനെടാണച് പൂന ഫിലിം ഇൻസ്റിട്്യൂട്ിൽ, 
അയദേഹത്ിയന്യും യപ്രടാഫ.സതീഷച് ബഹദൂറിയന്യും യന
തൃതവേത്ിൽ ഹ്രസവേെടാല ചലച്ചിത്രടാസവേടാദന ക്ടാസ്സുെൾ 
എലെടാവർഷവം നടത്ടാനടാരംഭിച്ചതച്.  കൂടടായത അതിയന് 
യചറുപതിപ്പുെൾ ഇന്്യയുയട പലഭടാഗങ്ളിലം ഫിലിം യസടാ
ക്സറ്റിെളുയട സഹെരണയത്ടായട നടത്ിെിരുന്നു. 
 യെരളത്ിയല ഫിലിം യഫസ്റിവലെൾക്ച് ഒരു രൂ
പയരഖയും അടിത്റയും ഉണ്ടാക്ന്നതിൽ ആദ്യെടാലങ്
ളിൽ പി.യെ.നടാെർ വഹിച്ച പങ്ച്  ആർക്ച് മറക്ടാനടാവം? 
സിഡിറ്റിയന് യനതൃതവേത്ിൽ യെരളത്ിൽ ആദ്യം നടന്ന 
ഐ.വി യഫസ്റിയന് (IV FEST) ഡെറക്ടർ പി.യെ.നടാെരടാ
െിരുന്നു.  പിന്നീടച്  IFFK ആരംഭിക്യമ്ടാൾ അതിയന് ഡെ
റക്ടർ ആെിരുന്നു. ഫിലിം ആർക്ക്വച് സച് യനയും മറ്റുച് 
ഏജൻസിെയളയും ആശ്രെിച്ചടാണച് ആദ്യ യഫസ്റിവൽ 
നടന്നതച്.  ഫിലിം യഫസ്റിവലെളിയല നിത്യസടാന്നിധ്യമടാെി
രുന്നു എന്നും അയദേഹം.  കുയറ വർഷങ്ളടാെി അയദേഹയത് 
ഫിലിം യഫസ്റിവലിൽ െടാണുന്നതച്, ഒന്നുെിൽ വടാക്ിങച് 
സ്റിക്ിയന് സഹടാെയത്ടായട അയലെങ്ിൽ വീൽയചെറിൽ 
ഒരു സഹടാെിയക്ടാപെം. അയപെടാഴം ഇരുട്ിൽ ഒരു യചറിെ 
യടടാർച്ചും ഒരു ഡെറിയുമടാെി ഇരുന്നച് സിനിമെൾക്ിടെിൽ 
കുറിപ്പുെയളടുക്ന്ന പി.യെ.നടാെയര എലെടാവരും അത്ഭുത
യത്ടായടയും ആദരയവടായടയുമടാണച് െണ്ിരുന്നതച്.  
 ഏറ്റവം അവസടാനമടാെി യവദനയെടായട, നിരടാശ
യെടായട, കുറ്റയബടാധയത്ടായട ഫിലിം യസടാക്സറ്റി യഫഡ
യറഷൻ യെരള ഘടെത്ിയന് അനുഭവംകൂടി ഇവിയട ഓർ
മ്മിയക്ണ്തുണ്ച്. യെരളത്ിയല ഫിലിം യസടാക്സറ്റി 
പ്രസ്ഥടാനത്ിയന് സൂവർണ്ജൂബിലി ആയഘടാഷിച്ച െഴിഞ്ഞ 
വർഷം പി.യെ. നടാെയര ആദരിച്ചുയെടാണ്ച് സത്യജിതച് റടാ
െിയുയട യപരിൽ ഒരു അവടാർഡച് നൽെണയമന്നും 
അതിനടാെി ഒരു പ്രയത്യെ പരിപടാടി ഒരുക്ണയമന്നും അയദേ
ഹയത് ഷെണിക്ണയമന്നും തീരുമടാനിച്ചിരുന്നു.  അയദേഹ
ത്ിനച് പൂനെിൽനിന്നച് വരടാൻ സൗെര്യമുള്ള സമെം തീരു
മടാനിച്ചച് പുരസച് െടാരസമർപെണം നടത്ടാനടാണച് നിശ്ചെി 
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െളുയട പ്രിെയപെട് സുഹൃത്ടാെി. യഫഡയറഷയന് യനതൃതവേ
ത്ിൽ പുറത്ിറങ്ിെിരുന്ന ദൃശ്യതടാളം, മലെടാളം സിനി 
മെൾക്യവണ്ിയുള്ള യജടാൺ അബ്രഹടാം അവടാർഡച്, യദശീ
െതലത്ിൽ ശ്രയദ്െമടാെ യഡടാെയുയമന്റി-യഷടാർട്ച് ഫിലിം 
യഫസ്റിവൽ (SIGNS) എന്നിവെച് യക്ടായക് സുയരഷച്ബടാബു
വിയന് സംഭടാവന വലതടാെിരുന്നു.  യഫഡയറഷൻ പ്രവർ
ത്െരുയടയും ശ്രമഫലമടാെി യെരള സർക്ടാർ ആരംഭിച്ച 
ചലച്ചിത്ര അക്ടാദമിയുയട ആദ്യ ജനറൽ ൌൺസിലിൽ 
യഫഡയറഷയന പ്രതിനിധീെരിച്ചച് സുയരഷച്ബടാബു അംഗമടാ
െിരുന്നു.  ഫിലിം യസടാക്സറ്റി പ്രവർത്െരുമടായും ചലച്ചി
ത്രസമൂഹവമടായും സജീവവം യനേയഹടാഷ്മളവമടാെ ബന്ം 
നിലനിർത്തുന്നതിൽ സുയരഷച്ബടാബു എന്നും ശ്രദ്ടാലവടാ 
െിരുന്നു.  യഫഡയറഷയന് ഔയദ്യടാഗിെ ഭടാരവടാഹിതവേത്ിൽ 
ഇലെടാതിരുന്നയപെടാഴം സുയരഷച്ബടാബു നിരന്രമടാെി പല 
തലങ്ളിലം പ്രവർത്ിച്ചുയെടാണ്ടാണിരുന്നതച്. സുയരഷച് 
ബടാബുവിയന് അെടാലനിര്യടാണയത്ടായട ഫിലിം യസടാക്സ
റ്റിെൾക്ച് ഒരു സുഹൃത്ിയനയും സഹടാെിയെയും നഷ്മടാെി.

എസ്. സുരേഷ്ബാബു
ഫിലിം യസടാക്സറ്റിെളുയട സുഹൃത്ച്

യെരളത്ിയല ഫിലിം യസടാക്സറ്റി പ്രവർത് 
െരുയട സുഹൃത്തും യനതടാവമടാെിരുന്നു സുയരഷച് 

ബടാബു. ഫിലിം യസടാക്സറ്റിെളുയട പ്രവർത്നങ്ൾ 
നിരവധി പദ്തിെളിലൂയട ഏയെടാപിപെിക്െയും ഊർജ്ജസവേ
ലമടാക്െയും യചയ്തു. KSLO മുൻ യസക്ട്റി ഡി.ചന്ദ്രയസന
യന് പിന്തുടർച്ചക്ടാരനടാെടാണച് സുയരഷച്ബടാബു ചുമതലയെ
റ്റതച്. യെരളത്ിയല യഫഡയറഷനച് ആസ്ഥടാനമുണ്ടാവെയും 
യഫഡയറഷൻ ഒരു സടാംസച് െടാരിെ സടാന്നിധ്യമടാെി തിരി
ച്ചറിെയപെടടാൻ തുടങ്ങുെയും യചയ്തിടത്തുനിന്നടാണച് സുയര
ഷച്ബടാബു തയന് നിശബ്ദവം െർമ്മകുശലവമടാെ പ്രവർത്
നങ്ൾ മുയന്നടാട്ടുയെടാണ്ടുയപടാെതച്. െനറടാ ബടാങ്ിയല 
ഉയദ്യടാഗസ്ഥനടാെിരുന്ന സുയരഷച്ബടാബു ബടാങ്ിയല െലടാ
സടാംസച് െടാരിെസംഘടനെടാെ ബീമിയന് സജീവ പ്രവർത്
െനടാെിരുന്നു.  ബീമിയന് നടാടെപ്രവർത്നങ്ളിലം ഫിലിം 
യസടാക്സറ്റി പ്രവർത്നങ്ളിലം സുയരഷച്ബടാബു യനതൃതവേ
പരമടാെ പങ്കുവഹിച്ചിരുന്നു.  ബീമിയന് പ്രതിനിധിെടാെടാണച് 
സുയരഷച്ബടാബു KSLO യസക്ട്റി സ്ഥടാനയത്ക്ച് യതര
യഞ്ഞടുക്യപെട്തച്. എലെടാ പ്രവർത്െയരയും ഒരു ടീമടാെി 
യെടാണ്ടുയപടാകുെയും കൂട്ടായ്മെിലൂയട പുതുതടാെി ആസൂത്രണം
യചയ്യുന്ന പദ്തിെയള വിജെിപെിക്ടാനുള്ള പ്രവർത്നങ് 
ൾക്ച് യനതൃതവേംയെടാടുക്െയും യചയ്തു. പ്രതിബദ്തയും െഠി
നശ്രമങ്ളുംയെടാണ്ച് സുയരഷച്ബടാബു ഫിലിം യസടാക്സറ്റി

ച്ചിരുന്നതച്.  അയദേഹംതയന്ന നിശ്ചെിച്ച ഓയരടാ തീെതിയും 
സ്ഥലവം അയദേഹത്ിയന്തയന്ന അസൗെര്യവം െടാത്ര 
യചയ്ടാനുള്ള ബുദ്ിമുട്ടുെളും െടാരണം മടാറ്റിവെച് യക്ണ്ി വന്നു.  
എറണടാകുളത്തും തിരുവനന്പുരത്തുയമടായക് അയദേഹത്ി
യന് സൗെര്യടാർത്ഥം ഞങ്ൾ പരിഗണിച്ചു.  തിരുവനന്പു
രം ചലച്ചിത്രയമളെിൽ എന്ടായണങ്ിലം എത്തുയമന്നച് അറി
െിച്ചു.  പരിപടാടിയുയട സ്ഥലവം തീെതിയും തീരുമടാനിച്ചതിനു 
യശഷം അവടാർഡച് വടാർത് അനൗൺസച് യചയ്തടാൽമതി
യെന്നച് അയദേഹവം െമ്മിറ്റിയും തീരുമടാനിച്ചതുയെടാണ്ച് ആ 
തീരുമടാനം ആരുമറിഞ്ഞതുമിലെ.  മടാർച്ചച് മുതൽ തിരുവനന്

പുരയത്ക്ച് സ്ഥിരതടാമസത്ിനടാെി വരുന്നുയവന്നും ഒരി
ക്ൽ പറഞ്ഞു. ഒന്നും നടന്നിലെ.  അയദേഹത്ിനച് ഒരിക്ലം 
ലഭിക്ടായതയപടാെ പുരസച് െടാരങ്ൾയക്ടാപെം ഇതും ഒരു 
യവദനെടാെി അവയശഷിക്ന്നു. എലെടാ അവഗണനെൾക്
മപ്പുറമടാെിരുന്നു അയദേഹം സിനിമയെ പ്രണെിച്ചുയെടാണ്ച് 
സഞ്ചരിച്ചയതന്നച് നമുക്ച് മനസ്ിലടാകും.    അയദേഹം ഒന്നിനും 
ആയരടാടും പരടാതി പറഞ്ഞിലെ.  ഇന്്യൻ ചലച്ചിത്രയലടാെവം 
ഫിലിം യസടാക്സറ്റിെളും ആ സിനിമടാ മനുഷ്യയന ആദര
യവടായട, സച് യനഹയത്ടായട ഓർമ്മിക്ം. 

l 
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2015 യല ഏറ്റവം നലെ മലെടാളചലച്ചിത്രത്ിനച് യഫഡ
യറഷൻ ഏർയപെടുത്ിെിട്ടുള്ള യജടാൺ അബ്രഹം പുര

സച് െടാരം നിർണ്െിക്ന്നതിനടാെി 2016 യഫബ്രുവരി 25, 
26, 27 തീെതിെളിൽ അക്ടാദമിയുയട മിനി തീെയറ്ററിൽ 
സ്കീനിങ്ച്  നടന്നു. ശ്രീമതി ബീനടായപടാൾ യവണുയഗടാപടാൽ 
യചെർയപഴച് സണും യഡടാ. സി.എസച്. യവങ്ിയടശവേരൻ, ശ്രീ.
യെ.എം.െമൽ എന്നിവർ അംഗങ്ളും ശ്രീ.യെ.പ്രഭടാെരൻ 
യമമ്ർ യസക്ട്റിയുമടാെ ജൂറിെടാണച് പുരസച് െടാരങ്ൾ 
നിശ്ചെിച്ചതച്. പ്രടാഥമിെ യതരയഞ്ഞടുപെിനുയശഷം 10 ചിത്ര
ങ്ളടാണച് ജൂറിയ്ക്കുയവണ്ി പ്രദർശിപെിച്ചതച്.  

ജ�ോൺ അബ്രഹോം അവോർഡ്

  ശ്രീ.പി.എസച്. മനു സംവിധടാനം 
യചയ്ത 'മൺയറടാത്തുരുത്ച്' ഏറ്റവം 
നലെ ചിത്രമടാെി യതരയഞ്ഞടുത്തു. മനു
ഷ്യബന്ങ്ളിയല സങ്ീർണ്സമസ്യ
െയള അവതരിപെിക്ന്നതിയല മിെവം 
ചലച്ചിത്രത്ിയന് സടായങ്തിെവം 
ലടാവണ്യപരവമടാെ എലെടാ യമഖലെ
ളിലമുള്ള ക്െയ്ടക്വം ഒരു ഭടാവി 
സംവിധടാെെപ്രതിഭയുയട തിളക്
യത്െടാണച് െടാണിക്ന്നയതന്നച് ജൂറി 
അഭിപ്രടാെയപെട്ടു. 

   യഡടാ.എസച്. സുനിൽ സംവിധടാനംയചയ്ത 'മറുഭടാഗം', 
സനൽകുമടാർ ശശിധരൻ സംവിധടാനംയചയ്ത 'ഒഴിവദിവസ
യത് െളി' എന്നിവ ജൂറിയുയട പ്രയത്യെ പരടാമർശത്ിനർ
ഹമടാെി. മനുഷ്യടാവസ്ഥ യനരിടുന്ന ഹടാംലറ്റിെൻ ഭടാവപരി
സരയത് പരീഷെണടാത്മെമടാെ രീതിെിൽ അവതരിപെി 
ക്െെടാണച് 'മറുഭടാഗം'. രടാഷ്ടീെവം സടാമൂഹ്യവമടാെി വളയര 
സമെടാലിെപ്രസക്തിയുള്ള ഒരു പ്രയമെയത് ചടുലവം നടാ
ടെീെവമടാെ രീതിെിൽ അവതരിപെിച്ചിരിക്ന്നു  'ഒഴിവദിവ
സയത് െളി.' എന്ന ചിത്രത്ിൽ. 

ഓപ്പൺ ജ�ോറം
 2015 ഡിസംബർ 4 മുതൽ 11 വയര തിരുവനന്പുരത്ച് നടന്ന അന്ടാരടാഷ്ട ചലച്ചിയത്രടാത്സവ
ത്ിയന് (ഐ.എഫച്.എഫച്.യെ) ഭടാഗമടാെി നടാല ദിവസം യഫഡയറഷൻ ഓപെൺ യഫടാറം സംഘടിപെിച്ചി
രുന്നു.  ഡിസംബർ 5,7,9,10 തീെതിെളിൽ നടന്ന ഓപെൺ യഫടാറം പങ്ടാളിത്ംയെടാണ്ച് സമ്ന്നമടാെിരു
ന്നു.  പ്രയത്യെിച്ചും 10-ടാം തീെതി യുവടാക്ൾക്ടാെി നീക്ിവച്ചിരുന്ന സംവടാദത്ിൽ യവദി നിറഞ്ഞുെവിയുന്ന 
തരത്ിലടാെിരുന്നു യചറുപെക്ടാർ പയങ്ടുത്തച്.  വിവിധ ദിവസങ്ളിൽ ശ്രീ. സി.എസച് . യവങ്ിയടശവേരൻ, 
എം.ജി. രടാധടാകൃഷ്ണൻ, ഗൗരീദടാസൻ നടാെർ എന്നിവർ യമടാഡയററ്റർമടാരടാെിരുന്നു.  സംഘടാടനം ഫിലിം 
യസടാക്സറ്റി യഫഡയറഷനടാെിരുയന്നങ്ിലം യചലവച് വഹിച്ചതച്  യെരള സംസ്ഥടാന ചലച്ചിത്ര അക്ടാദമി 
ആെിരുന്നു. 
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ചലച്ചിത്രടാസവേടാദന
പഠന

ഫടാക്ൽറ്റി െ്യടാമ്ച്

യഫഡയറഷൻ ഓഫച് ഫിലിം യസടാക്സറ്റി ഇയപെടാൾ നടത്ിവരുന്ന ചലച്ചിത്രടാസവേടാദന-പഠന െ്യടാമ്പുെളുയട 
ഉള്ളടക്വം  ഘടനയും പരിയശടാധിക്െയും യവണ് മടാറ്റങ്ൾ വരുത്തുെയും നിലവിൽ ഫടാക്ൽറ്റിെടാെി 

പ്രവർത്ിക്ന്നവയരക്കൂടടായത പുതിെ അദ്്യടാപെയര െയണ്ത്തുെയും യചയ്തുയെടാണ്ടാണച് െ്യടാമ്ച് സംഘടിപെിച്ചതച്. െ്യടാമ്ിൽ 
23 യപർ പയങ്ടുത്തു.  അഞ്ചുയപർക്ച് അവസടാനനിമിഷം പയങ്ടുക്ടാനടാെിലെ. എങ്ിലം അവരും ഏയതങ്ിലം വിഷെത്ിൽ 
ക്ടായസടുക്ടാനുള്ള സന്നദ്ത അറിെിച്ചു. രണ്ടുദിവസയത് വിശദമടാെ ചർച്ചെൾക്യശഷം തടായഴപെറയുന്ന വിഷെങ്ളുയട 
ഉള്ളടക്ം തയ്ടാറടാക്ടാനും ക്ടാസുെൾ എടുക്ടാനും ഓയരടാരുത്യര ചുമതലയെൽപെിച്ചു.

യഫബ്രുവരി 28,29
തിരുവനന്പുരത്ച്

ചുമതലയപെടുത്ിെിരിക്ന്ന ഒയരടാ ഗ്രൂപ്പും ഉള്ളടക്ം ഫിലിം ക്ിപെിങച്സച് അടക്ം തയ്ടാറടാക്ി, വീണ്ടും യെടാഗം യചർന്നുച് 
ചർച്ചയചയ്തുച് അവസടാനരൂപം നൽെടാനും തീരുമടാനിച്ചു. ഇങ്യന തയ്ടാറടാക്ന്ന ഉള്ളടക്വം ഫടാക്ൽറ്റിയും സ്കൂൾ, യെടായളജച്, 
യൂണിയവഴച് സിറ്റി തലങ്ളിലള്ള ഉപയെടാഗത്ിനടാെി നൽകുന്നതിനുള്ള ചർച്ചെൾ ബന്യപെട് അധികൃതരുമടാെി നടത്തു
ന്നതിനും തീരുമടാനിച്ചു. യെരളത്ിയല വിദ്യടാഭ്യടാസസ്ഥടാപനങ്ളിൽ നടന്നുവരുന്ന ചലച്ചിത്രപഠനങ്യള ഇതച് ഗുണപരമടാ
െി തീർച്ചെടായും യമച്ചയപെടുത്തുയമന്നച് യഫഡയറഷൻ െരുതുന്നു.

  SUBJECTS  FINALISED   PERSONS ENTRUSTED 

 1. History of World Cinema -  Vijayakrishnan
 2. History of Indian Cinema -  C.S.Venkiteswaran
 3. History of  Malayalam Cinema -  P.S. Radhakrishnan, M.F. Thomas
 4. Film Language – Basic Theory -  Neelan, K.M.Kamal
 5. Aesthetics of Sound -  Krishnanunni, Dr.G.R. Santhosh Kumar
 6. Film Theory -  Madhu Eravankara
 7. Reading Cinema: Politics, Culture, Ideology -  V.K.Joseph
 8. State, Power and Cinema -  G.P. Ramachandran, Dr.G.R. Santhosh Kumar
 9. Gender and Sexuality -  Deedi Damodaran, Priya Nair, Bindu V.S
 10. Editing and its Language of Rhythm -  B Ajithkumar, Bina Paul
 11. History and Politics of Documentaries -   Baburaj, Madhu Janardhanan 
 12. Cinema as Visual Design -  Razi
 13. Film Society Movement History and perspective -  Reji M.Damodaran
 14. Caste identity in Indian Cinema -  K.P. Jayakumar, Harinarayanan
 15. Technology and Aesthetics of Cinematography -  Sunny Joseph, K.G. Jayan
 16. Film and Performing Arts -  Neelan, V.S. Bindu
 17. Film and Literature -  Madhu Eravankara, P.S. Radhakrishnan
 18. Cinema and Television -  Neelan
 19. Film and New Media -  C.S. Venkiteswaran, P.S.Radhakrishnan
 20. Film and Society   -  V.K.Joseph
 21. Reception and Spectator  -  Premchand
 22. Economics of  Cinema -   Aju Narayanan
 23. Film and Cultural Studies  -  Aju Narayanan, Cherry Jacob
 24. Film Appreciation  -  I. Shanmughadas,
 25. Film Criticism -  Anwar Abdulla, C.S. Venkiteswaran
 26. Film – Cognitive approach -  Dr. G.R.  Santhosh Kumar
 27. Script to Screen -  RVM Divakaran,K M .Kamal , Priya Nair
 28. Film Nationalism and National Cinema -  C.S. Venkiteswaran, P.S. Radhakrishnan
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യെടാച്ചിെിൽ യസന്ച് യതയരസടാസച് 
യെടായളജച്, ചിൽഡ്രൺസച് പടാർക്ച്  

എന്നീ രണ്ടു യവദിെളിലടാെി 2015 ഒെച് യടടാബർ 21 മുതൽ 25 
വയരയുള്ള ദിവസങ്ളിൽ നടന്നു.  യെടാച്ചി ബിനടായല, ഏഷ്യടാ
യനറ്റച് ന്യൂസച് യടലിവിഷൻ എന്നിവയുയട സഹെരണം ഉണ്ടാ
െിരുന്നു. മടാദ്്യമപ്രവർത്െനും സംവിധടാെെനും നടനുമടാെ 
ശശികുമടാർ യമള ഉദച്ഘടാടനം യചയ്തു. ഫടാസിസ്റച് ശക്തിെളുയട 
യവടിയുണ്െൾക്ിരെടാെ യപ്രടാഫ.െൽബുർഗി, യഗടാവിന്ദച് 
പൻസടായര, നയരന്ദ്ര ധയബടാൽക്ർ എന്നിവർക്ടാണച് ഈ യമള 
സമർപെിച്ചിരുന്നതച്.  ഉദച്ഘടാടനസയമ്മളനയത് തുടർന്നച് പ്ര
ശസ്ത ഗസൽ ഗടാെെൻ ഗുലടാം അലിയെടാടച് ഐെ്യദടാർഢ്യം 
പ്രഖ്യടാപിച്ചു യെടാണ്ച് റഫീെച് യൂസഫിയന് ഗസൽ െയച്ചരിയും 
നടന്നു.   

194 എൻടിെളടാണച് ലഭിച്ചതച്.  ഇവെിൽനിന്നും യതര
യഞ്ഞടുത് 49 ചിത്രങ്ൾ മത്സരവിഭടാഗത്ിലം 37 ചിത്രങ്ൾ 
യഫടാക്സച് വിഭടാഗത്ിലം പ്രദർശിപെിച്ചു.  പുറയമ ജൂറി ഫിലിംസച് 
(8) സിനിമ ഓഫച് റസിസ്റൻസച് (3)സിനിമ ഓഫച്/ആസച് യപ

ർയഫടാമൻസച് (11) ആർട്ിസ്റിെച് സിനിമ (17) ഡെറയക്ടഴ്ച് 
യചടാെച്സച് (5) എന്നീ പടായക്ജുെളും ഉണ്ടാെിരുന്നു.  യഹടായമജച് 
വിഭടാഗത്ിൽ News from Home (Chental Akermen), Life 
among Mangroves (Kallen Pokkudan) എന്നീ ചിത്രങ്ളടാണച് 
പ്രദർശിപെിച്ചതച്.  എലെടാദിവസവം ഓപെൺ യഫടാറം ഉണ്ടാെിരു
ന്നു.  24-10-2015 നച് യസന്ച് യതയരസടാസച് യെടായളജച് ആഡി
യറ്റടാറിെത്ിൽ യജടാൺ അബ്രഹടാം സ്ടാരെ പ്രഭടാഷണം 
നടന്നു.  പ്രശസ്ത എഴത്തുെടാരൻ ശ്രീ എൻ.എസച്. മടാധവൻ 
'Facist Thought and its Engagement with Cinema' എന്ന 
വിഷെത്ിൽ പ്രഭടാഷണം നടത്ി.  23-10-2015 ൽ യെരള
ത്ിയല ഫിലിം യസടാക്സറ്റി പ്രസ്ഥടാനത്ിയന് 50-ടാം വടാർ
ഷിെയത്ടാടനുബന്ിച്ചച് ഫിലിം യസടാക്സറ്റി പ്രവർത്െരുയട 
ഒത്തുയചരലം യസമിനടാറും നടന്നു. വി.യെ.യജടാസഫച്, ജി.പി. 
രടാമചന്ദ്രൻ, ഫടാദർ യബന്നി, െലടാധരൻ, യചലവൂർ യവണു, 
യജ്യടാതി നടാരടാെണൻ എന്നിവർ സംസടാരിച്ചു. 22-10-2015-ൽ 
ചിൽഡ്രൺസച് പടാർക്ച് ഓഡിയറ്റടാറിെത്ിൽ Cinema of 
Performance പടായക്ജിയന് ഉദച്ഘടാടനയത്ടാടനുബന്ിച്ചച്   
Filming Performance/Performers എന്ന വിഷെത്ിൽ യെളീ
രടാമചന്ദ്രയന് പ്രഭടാഷണവം അന്നു ക്വകുയന്നരം നടാലമണിക്ച് 
Politics of the Digital  എന്ന വിഷെത്ിൽ യസമി നടാറും 
നടന്നു.  യെ.എം. െമൽ, അജൂ നടാരടാെണൻ, യചറി യജക്ബച്, 
യഡടാ.സി.എസച്. യവങ്ിയടശവേരൻ എന്നിവർ പയങ്ടുത്തു.  
ഒെച് യടടാബർ 24 നച് Artists' Cinema എന്ന വിഷെത്ിൽ 
റിെടാസച് യെടാമുവമടാെി അഭിമുഖവം ഒെച് യടടാബർ 25 നച് ജൂറി
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 Sanju Surendran  Haobam Paban Kumar Akhila Henry Anwer Ali  Satinder Sing Bedi  Mena Longjam Sachin Sai

യുമടായുള്ള സംവടാദവം നടന്നു. ഒയക്ടടാബർ 25നുച് യസന്ച് 
യതയരസടാസച് ഓഡിയറ്റടാറിെത്ിലടാെിരുന്നു സമടാപനസയമ്മ
ളനം. യെ.ആർ. യമടാഹനൻ അദ്്യഷെനടാെിരുന്നു. ദീപടാ 
ധൻ രടാജച് (യചെർ യപഴ്ൺ), ഗീതടാഞ്ജലി റടാവ, ചലച്ചിത്ര സം
വിധടാെെൻ അമൽ നീരദച്, നടി അനു യമടാൾ, യെടാച്ചി 
ബിനടായല ഫൗയണ്ഷൻ പ്രസിഡന്ച് യബടാസച് കൃഷ്ണമടാചടാരി, 
ഏഷ്യടായനറ്റച് ന്യൂസിയന പ്രതിനിധീെരിച്ചച് ശ്രീ നന്ദയഗടാപടാൽ, 
FFSI യസക്ട്റി ശ്രീ വി.യെ. യജടാസഫച്, ആർട്ിസ്റിെച് ഡെറ
ക്ടർ യഡടാ. സി.എസച്. യവങ്ിയടശവേരൻ എന്നി വർ സംസടാരിച്ചു. 
ക്സൻസച് വിജെിെൾക്ള്ള അവടാർഡുെളും മലെടാള സി
നിമയ്ക്കുള്ള യജടാൺ അബ്രഹടാം പുരസച് െടാരവം സമടാപനസയമ്മ
ളനത്ിൽ വിതരണം യചയ്തു.  

AWARDS
Best Documentary: KAPILA (Sanju Surendran)
Best Short Fiction: KAMAKSHI  (Satinder Sing Bedi)
Cinema of Resistence: PHUM SHANG (Haobam Paban 
Kumar)
Cinema Experimenta:  MAGIC PRINT  (Sachin Sai)
Asianet News Award - Best Biopic: MARUVILI  (Anwer Ali)
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ദീപ ധൻ രടാജച് യചെർ യപഴ്ണും  ഗീതടാഞ്ജലി റടാവ, 
ഓൻഡ്രില ഹസ്ര പ്രതടാപൻ  എന്നിവർ അംഗങ്ളുമടാെ സ്ത്രീ
െൾ മടാത്രമുള്ള ജൂറിെടാെിരുന്നു പുരസച് െടാരനിർണെം നട
ത്ിെതച്.  
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CEC/CC  മീറ്റിങ്ച്                           
 
 2015 ആഗസ്റച് 21,22 തീെതിെളിൽ ഭുവയനശവേ
റിൽ യവച്ചച് CEC/CC മീറ്റിങ്ങുെൾ നടന്നു.  രണ്ച് ദിവ
സങ്ളിലം ഭുവയനശവേറിയല പ്രശസ്ത സർവ്െലടാശടാ
ലെടാെ  KIIT സർവെലടാശടാലടാ െടാമ്സിലടാണച് 
യെടാഗം നടന്നതച്. ഇവിയടയുള്ള  സ്കൂൾ ഓഫച് ഫിലിം 
& മീഡിെടാ സ്റഡീസിയന് യനതൃതവേത്ിലള്ള ഫിലിം 
ക്ബ്ം യൂണിയവഴച് സിറ്റിയുമടാണച് യെടാഗത്ിനച് ആതി
ഥ്യമരുളിെതച്. യൂണിയവഴച് സിറ്റിയുയട ഗസ്റച്ഹൗസും 
യെടാൺഫറൻസച് ഹടാളുെളും വിട്ടുതന്നച് അവർ യഫ
ഡയറഷയന് പ്രവർത്നങ്യള സഹടാെിച്ചു. CC മീറ്റി
ങ്ിൽ 30 അംഗങ്ൾ പയങ്ടുത്തു.  ഇതിനച് മുമ്ച് 2013 
ആഗസ്റിനച് മധുരെിലം 2014 നവംബർ 2 നച് ദിലെിെി
ലമടാണച് യെടാഗങ്ൾ നടന്നതച്.  
 ജനറൽ യസക്ട്റി യപ്രയമന്ദ്ര മജുംദടാർ െ്യൂയററ്റച് 
യചയ്ത 13 രടാജ്യങ്ളിൽനിന്നുള്ള പുതിെ ചിത്രങ്ളുയട 
ഒരു പടായക്ജച്, എലെടാ റീജിെനുെൾക്ം ലഭ്യമടാക്ന്ന
തരത്ിൽ തയ്ടാറടാെിട്ടുയണ്ന്നച് െമ്മിറ്റിയെ അറിെി
ച്ചു.  ഈ ചിത്രങ്ൾക്ച് പ്രദർശനടാനുമതിയും യസൻ
സർഷിപെച് ഇളവം ബന്യപെട്വരിൽനിന്നച് വടാങ്ിെി 
ട്ടുണ്ച്.  യെരളത്ിയലക്ം ഈ ചിത്രങ്ൾ ചുരുങ്ിെ 
െടാലെളവിയലക്ച് ലഭിക്യമന്നുറപെച് നൽെിെിട്ടുണ്ച്.  
 FFSI സവേതന്ത്രമടാെി നടത്ിയക്ടാണ്ിരിക്ന്ന 
യഗടാവ യഫസ്റവലിയല ഓപെൺയഫടാറം ഇയപെടാൾ 
നമ്മുയട നിെന്ത്രണത്ിലലെടാതടാക്െയും യഫഡയറഷ
യന അവഗണിച്ചുയെടാണ്ച് ഏെപഷെീെമടാെി യഫസ്റി
വൽ ഡെറക്ടയററ്റച് മറ്റുള്ള ചില സംഘടനെളുമടാെി 
യചർന്നച് നടത്ടാൻ തീരുമടാനയമടുത്തിയനക്റിച്ചു
ള്ള ചർച്ചെൾ നടന്നു.  മടാത്രമലെ, മൂന്നച് നടാല വർഷ
ങ്ളടാെി യഫഡയറഷനച് ലഭിച്ചുയെടാണ്ിരിക്ന്ന യെ
ന്ദ്രഗ്ടാന്ച് നിയഷധിക്െയും യചയ്തുയെടാണ്ച് അവഗ 
ണന ഇരട്ിപെിച്ചിരിക്െെടാണച്.
 2016 മടാർച്ചച് 6 നച് യഗടാഹടാട്ിെിൽ യഫഡയറ
ഷയന്  CEC മീറ്റിംഗച് നടന്നു. സുവർണ ജൂബിലി 
ആയഘടാഷിക്ന്ന യഗടാഹടാട്ി ഫിലിം ക്ബ്ടാണച് യെടാ
ഗത്ിനച് തടാമസവം ഭഷെണവമടക്മുള്ള ആതിഥ്യമ
രുളിെതച്.  പുതിെ ചില ഫിലിം പടായക്ജുെൾ െ്യൂയററ്റച് 
യചയ്തുയെടാണ്ിരിക്െെടായണന്നച് ജനറൽ യസക്ട്റി 
യെടാഗയത് അറിെിച്ചു.  
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പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്രെടാരൻ ബുദ്യദബച് ദടാസച് ഗുപ്യും യഫ
ഡയറഷയന് അഖിയലന്്യടാ യസക്ട്റി യപ്രയമന്ദ്ര 

മജുംദടാറും മടാർച്ചച് 11 നച് തളിപെറമ്ച് സർ യസെച്ദച് യെടായള 
ജിൽ നടന്ന ചലച്ചിയത്രടാത്സവത്ിൽ ഉദച്ഘടാടെനും മുഖ്യടാ
തിഥിയുമടാെി പയങ്ടുത്തു.  മടാർച്ചച് 11,12,13 തീെതിെളിലടാെി 
സർ യസെച്ദച് യെടായളജിൽ മൂന്നച് ഓഡിയറ്റടാറിെങ്ളിലടാെി 
യെടായളജിയല  അന്ർയദശീെ ചലച്ചിത്രയമള നടന്നു.  
 എലെടാ ദിവസവം ഓപെൺ യഫടാറവം വിവിധ വിഷ
െങ്ളിൽ യസമിനടാറുെളും ഉണ്ടാെിരുന്നു. 
 യഫഡയറഷയന് സഹെരണയത്ടായടെടാണച് യമള 
നടന്നതച്.  വിദ്യടാർത്ഥിെയളക്കൂടടായത പുറത്തുനിന്നച് യപടാതു
ജനങ്ളും ഈ യമളെിൽ പയങ്ടുത്തു. ഈ ചലച്ചിത്രയമളയും 
ബുദ്യദബിയന് സടാന്നിദ്്യവം വലിെ ആയവശമടാണച് 

ബുദ്ധജേബ് േോസ് ഗുപ്ത തളിപ്പറമ്് സർ സസയ്േ് ജ�ോജള�ിൽ

യെടായളജിലം തളിപെറമ്ിലമുണ്ടാക്ിെതച്. വർഷങ്ൾക് 
മുമ്ച് തളിപെറമ്ിൽ പ്രവർത്ിച്ചിരുന്ന ഋതവേിെച് ഫിലിം യസടാ
ക്സറ്റിയെ വീണ്ടും സജീവമടാക്ിയക്ടാണ്ച് യഫഡയറഷ
നിൽ അഫിലിയെഷൻ പുതുക്ടാൻ തീരുമടാനമടാെി.  യപ്രടാഫ.
ക്സനുൾ ഹൂക്ച്മടായന് യനതൃതവേത്ിലടാണച് യമളയുയട പ്ര
വർത്നങ്ൾ നടന്നതച്.

മടാർച്ചച് 13 മുതൽ 23 വയര കുമടാർ സടാഹനി യെരള
ത്ിൽ യഫഡയറഷൻ ആസൂത്രണം യചയ്ത നിരവധി 

പരിപടാടിെളിൽ പയങ്ടുത്തു. യഫഡയറഷയന് ആഭിമുഖ്യ
ത്ിൽ  തിരുവനന്പുരത്ച് മടാർച്ചച് 16-നച് പി.യെ.നടാെർ 
അനുസ്രണം അയദേഹം ഉദച്ഘടാടനം യചയ്തു.  യഫഡയറഷ
യന് സഹെരണയത്ടായട നടാല സ്ഥലങ്ളിൽ പരിപടാടി
െൾ നടന്നു.  
 തളിപെറമ്ച് സർ യസെച്ദച് യെടായളജിൽ Visaualising 
Reality - Form and Content എന്ന വിഷെത്ിൽ കുമടാർ 
സടാഹനി പ്രഭടാഷണം നടത്ി.  

തലയശേരി ബ്രണ്ൻ യെടായളജച്  
 മടാർച്ചച് 20-നച് രടാവിയല 11 നച് തലയശേരി ബ്രണ്ൻ 
യെടായളജിൽ നടന്ന ചലച്ചിത്ര പഠനെ്യടാമ്പും ചലച്ചിത്രയമളയും 
കുമടാർ സടാഹ്ി  ഉദച്ഘടാടനം യചയ്തു.  യമളെിൽ വിവിധ ദി
വസങ്ളിലടാെി ജി.പി.രടാമചന്ദ്രൻ, വി.യെ.യജടാസഫച്, സുയദ 
വൻ, ഫറൂഖച് അബ്ദുൾ റഹച് മടാൻ, മയനടാജച് െടാന എന്നിവർ 
പയങ്ടുത്തു.  

അങ്മടാലി ചലച്ചിയത്രടാത്സവം
 മടാർച്ചച് 18-നച് ക്വെിട്ടുച് ഉദച്ഘടാടനം യചയ്തു. 
18,19,20 തീെതിെളിലടാെി നടന്ന ചലച്ചിയത്രടാത്സവത്ിൽ 
സടാധടാരണെിൽ െവിഞ്ഞ ജനപങ്ടാളിത്മുണ്ടാെിരുന്നു.  
 മടാർച്ചച് 18,19,20 തീെതിെളിൽ യെടാെിലടാണ്ി
െിൽ നടന്ന മലബടാർ ചലച്ചിയത്രടാത്സവത്ിയന് സമടാപനം 
കുമടാർ സടാഹനി ഉദച്ഘടാടനം യചയ്തു.  

കുമോർ സോഹനി ജ�രളത്ിൽ 
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ആദി ഫൗയണ്ഷനും ചലച്ചിത്ര അക്ടാദമിയും യെടാെി
ലടാണ്ി മുനിസിപെടാലിറ്റിയും യചർന്നു സംഘടിപെിച്ച 

മൂന്നടാമതുച് മലബടാർ ചലച്ചിയത്രടാത്സവം മടാർച്ചച് 18,19,20 തീ
െതിെളിൽ യെടാെിലടാണ്ി ശ്രീകൃഷ്ണടാ തിയെറ്ററിൽ നടന്നു. 
ഉത്രടാെനം, സവേരൂപം, അമീബ, മൺയറടാത്തുരുത്തുച്, യവളു
ത്രടാത്രിെൾ, ചടാെംപൂശിെ വീടുച്, മറുഭടാഗം എന്നിവയുൾപെ
യട പതിയനട്ടാളം സിനിമെൾ പ്രദർശിപെിച്ചു. അരവിന്ദൻ, 
പി.യെ.നടാെർ, െലടാഭവൻ മണി എന്നിവയരക്റിച്ചുള്ള സ്ടാ
രെപ്രഭടാഷണങ്ളും ഓപെൺയഫടാറവം യമളയുയട പ്രയത്യെ
തെടാെിരുന്നു. അരവിന്ദൻയറ യതരയഞ്ഞടുത് െടാർട്ടൂണു
െളുയടയും യഫടായട്ടാെളുയടയും പ്രദർശനവമുണ്ടാെിരുന്നു. 
ചലച്ചിത്രെടാരന്ടാരടാെ യെ.ആർ. മയനടാജച്, റടാസി, എസച്. 
സുനിൽ, മണിലടാൽ എന്നിവർ വിവിധ യസഷനുെളിൽ 
പയങ്ടുത്തു.

 18-നുച് ചലച്ചിത്രതടാരം ഇന്ദ്രൻസച് യമള ഉദച്ഘടാടനം 
യചയ്തു. പ്രശസ്ത എഴത്തുെടാരൻ െല്പറ്റ നടാരടാെണൻ, എൻ. 
ശശിധരൻ, യഫസ്റിവൽ ഡെറക്ടർ യഡടാ. സി.എസച്. യവ

ങ്ിയടശവേരൻ, സംവിധടാെൻ പി.എസച്. മനു, യെടാെിലടാണ്ി 
മുനിസിപെൽ യചെർമടാൻ അഡവേ. യെ. സത്യൻ, ഇബ്രടാഹിം 
കുട്ി, എൻ.ഇ. ഹരികുമടാർ, യു. ഉണ്ിക്കൃഷ്ണൻ തുടങ്ിെവർ 
ഉദച്ഘടാടനച്ചടങ്ിൽ സംബന്ിച്ചു.
 പ്രഗത്ഭ ചലച്ചിത്രെടാരനടാെ കുമടാർ സഹടാനിയുയട 
സടാന്നിദ്്യമടാെിരുന്നു യമളയുയട പ്രധടാന ആെർഷണം. 
20-നുനടന്ന സമടാപനസയമ്മളനത്ിൽ അയദേഹമടാെിരുന്നു 
മുഖ്യപ്രഭടാഷണം നടത്ിെതുച്. നടനും സംവിധടാെെനുമടാെ 
മധുപടാൽ സയമ്മളനം ഉദച്ഘടാടനം യചയ്തു. ചലച്ചിത്രെടാരനും  
FFSI യെരളഘടെം പ്രസിഡന്റുമടാെ ശ്രീ. യെ.ആർ 
യമടാഹനൻ, യസക്ട്റി വി.യെ.യജടാസഫച്, യചലവൂർ യവണു, 
യഡടാ. സി.എസച്. യവങ്ിയടശവേരൻ, യെ.ബി. യവണു, അഡവേ. 
സത്യൻ, ഷിജു, എൻ.ഇ. ഹരികുമടാർ, വി.യെ. സുധീർ എന്നി
വരും ചടങ്ിൽ സംബന്ിച്ചു.

മലബടാർ ചലച്ചിയത്രടാത്സവം

ചലച്ചിത്ര ഫിലിംയസടാക്സറ്റിയും ചലച്ചിത്ര അക്ടാദമി
യും ചിന് രവി ഫൗയണ്ഷനും സംയുക്തമടാെി 2016 

മടാർച്ചച് 13,14,15 തിെതിെളിലടാെി തിരുവനന്പുരത്ച് അര
വിന്ദൻ അനുസ്രണച്ചടങ്ച് നടത്ി.  അരവിന്ദയന് 25-ടാം 
ചരമവടാർഷിെമടാെിരുന്നു മടാർച്ചച് 15. 13-നച് െനെക്ന്നച് 
ഓഡിയറ്റടാറിെത്ിൽ വിവിധ വിഷെങ്ളിൽ യസമിനടാറുെ
ളും ചർച്ചെളും നടന്നു.  അടൂർ യഗടാപടാലകൃഷ്ണൻ , െടാവടാലം 
നടാരടാെണപെണിക്ർ, യെ.പി.കുമടാരൻ, ലീല അരവിന്ദൻ, 
ശശികുമടാർ, കൃഷ്ണനുണ്ി, ഹരികുമടാർ, ഐ.ഷൺമുഖദടാസച്, 
ഗൗരീദടാസൻ നടാെർ, യവണു, സണ്ിയജടാസഫച് യെ.ജി.
ജെൻ, എം.യജ. രടാധടാകൃഷ്ണൻ, എം.ജി രടാധടാകൃഷ്ണൻ, വിജ
െകൃഷ്ണൻ, നീലൻ, സി.എസച്. യവങ്ിയടശവേരൻ, ടി.വി.ചന്ദ്രൻ, 
എം.പി. സുകുമടാരൻനടാെർ, യനടുമുടി യവണു, ബടാലചന്ദ്രൻ 
ചുള്ളിക്ടാടച്, കുമടാർ സഹടാനി, എൻ.എസച്.മടാധവൻ തുടങ്ി

െവരടാണച് വിവിധ വിഷെങ്ളിലള്ള ചർച്ചെൾക്ം യസമി
നടാറുെൾക്ം യനതൃതവേം നല്ിെതച്.  14,15 തീെതിെളിലടാെി 
അരവിന്ദൻ സംവിധടാനം യചയ്ത 9 ചിത്രങ്ൾ െലടാഭവൻ 
തിയെറ്ററിൽ പ്രദർശിപെിച്ചു.  
 തിരുവനന്പുരയത് ചലച്ചിത്ര ഫിലിം യസടാക്സ 
റ്റി നവടാഗതസംവിധടാെെർക്ടാെി ഏർയപെടുത്ിെിട്ടുള്ള 
അരവിന്ദൻ പുരസച് െടാരത്ിനച് ഈ വർഷം യതരയഞ്ഞടു
ക്യപെട്തച് ശ്രീ പി.എസച്. മനു സംവിധടാനം യചയ്ത മൺയറടാ
ത്തുരുത്ച്എന്ന ചിത്രമടാണച്. ശ്രീ നിലഞ്ജൻ ദത് സംവി 
ധടാനം യചയ്ത Head Hunter (Arunachal Pradesh) എന്ന 
ചിത്രം ജൂറിയുയട പ്രയത്യെ പരടാമർശത്ിനർഹമടാെി.  മടാർച്ചച് 
15-നച് ക്വകുയന്നരം െലടാഭവൻ തീയെറ്ററിൽ നടന്ന ചട
ങ്ിൽ അവടാർഡുെൾ വിതരണം യചയ്തു. 
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അരവിന്ദൻ 
അനുസ്രണം
പുരസച് െടാരം



സൂര്യ- തിരുവനന്പുരം

 Best of IFFK  ഇനത്ിൽ 20 ചിത്രങ്ളും  20 മല
െടാളചിത്രങ്ളും ഉൾയപെടുത്ിയക്ടാണ്ച് യെടാബടാങ്ച് ആഡിയറ്റടാ
റിെത്ിൽ 2016 ഏപ്രിൽ 10 മുതൽ യമെച് നടാലവയരെടാെി
രുന്നു സൂര്യയുയട പ്രദർശനങ്ൾ. യെരള സംസ്ഥടാന ചലച്ചിത്ര 
അക്ടാദമിയുയടയും യഫഡയറഷയന്യും സഹെരണയത്യട
െടാെിരുന്നു പ്രദർശനങ്ൾ.

െടാണി ഫിലിം യസടാക്സറ്റി 
 െടാണി ചലച്ചിയത്രടാത്സവം 2015 നവംബർ 27, 28, 
29 തീെതിെളിൽ ചങ്രംകുളം കൃഷ്ണടാമൂവീസിൽ നടന്നു.  12 
െഥടാചിത്രങ്ളുൾയപെയട 26 ചിത്രങ്ൾ പ്രദർശിപെിച്ചു.  ഇന്്യ
െിയലയും യെരളത്ിയലയും സടാമൂഹ്യ രടാഷ്ടീെടാവസ്ഥെളുയട 
പശ്ചടാത്ലത്ിൽ വളയര പ്രസക്തമടാെ ചിത്രങ്ളടാണച് പ്ര
ദർശിപെിച്ചതച്. അയതടായടടാപെംതയന്ന സിനിമെിയല പുതിെ 
പ്രവണതെൾ മനസ്ിലടാക്ടാൻ െഴിയുന്ന ചിത്രങ്ളും പ്രദർശി
പെിച്ചിരുന്നു.     

ഫീയമെിൽ ഫിലിം യഫസ്റിവൽ 

 യെരള സ്ത്രീപഠന യെന്ദ്രവം ഫീയമെിൽ ഫിലിം യസടാ
ക്സറ്റിയും യചർന്നച് നടത്തുന്ന 5-ടാമതച് ഫീയമെിൽ ഫിലിംയഫ
സ്റിവൽ തിരുവനന്പുരത്ച് 2015 യസപച്റ്റംബർ 23 മുതൽ 
27 വയര നടന്നു.  മടാദ്്യമപ്രവർത്െനും യചക്ന്ന ഏഷ്യൻ 
യെടായളജച്  ഓഫച് യജർണലിസം യചെർമടാനുമടാെ ശ്രീ ശശി
കുമടാർ യമള ഉദച്ഘടാടനം യചയ്തു.  ഇയതടാടനുബന്ിച്ചച് ക്ലഫച് 
ക്ടം അച്ചീവച്യമന്ിനുള്ള പി.യെ. യറടാസി പുരസച് െടാരം 
ശ്രീമതി െവിയൂർ യപടാന്നമ്മയ്ക്കച് സമ്മടാനിച്ചു. ശ്രീ നീലൻ  
സംവിധടാനം യചയ്ത 'അമ്മ' ഉദച്ഘടാടനചിത്രമടാെിരുന്നു.  
യെടാച്ചിൻ ഫിലിം യസടാക്സറ്റി
 യഗടാെച്യഥ ഇൻസ്റിറ്റ്യൂട്ടുമടാെി യചർന്നച് 2015 നവംബർ 
6, 7, 8 തീെതിെളിൽ ജർമ്മൻ ഫിലിം യഫസ്റിവലിൽ 12 ചി
ത്രങ്ളും നവംബർ 19, 20, 21, 22, തീെതിെളിൽ അലെൻസച് 

പ്രടായദശിെ ചലച്ചിയത്രടാത്സവങ്ൾ
ഫ്ടാൻക്സസുമടാെി യചർന്നച് 8 ചിത്രങ്ളും പ്രദർശിപെിച്ചു. 
ക്സബർെടാലയത് സിനിമ സടാദ്്യതെൾ എന്ന വിഷെ
ത്ിൽ വി.യെ.പ്രെടാശച് പ്രഭടാഷണം നടത്ി . പബച് ളിെച് റിയല
ഷൻസച് വകുപ്പുമടാെി സഹെരിച്ചച് മടാർച്ചച് 19, 20 തീെതിെളിൽ 
െന്നട ഫിലിം യഫസ്റിവൽ സംഘടിപെിച്ചിരുന്നു. 

നിഴയലഴത്തുച് - ഫിലിം യസടാക്സറ്റി കൂട്ടായ്മ
 യെരളത്ിയല ഫിലിം യസടാക്സറ്റി പ്രസ്ഥടാനത്ി
യന് 50-ടാം വടാർഷിെയത്ടാടനുബന്ിച്ചച് െട്പെന ദർശന 
ഫിലിം യസടാക്സറ്റി 2015 യസപ്ംബർ 6 നുച് യതക്ടിെിൽ 
ഫിലിം യസടാക്സറ്റി പ്രവർത്െരുയട കൂട്ടായ്മ സംഘടിപെിച്ചി
രുന്നു.  യെ.പി. കുമടാരൻ, വിജെകൃഷ്ണൻ, എം.എഫച്.യതടാമസച് 
എന്നിവയരക്കൂടടായത യെരളത്ിയല വിവിധ ഭടാഗങ്ളിൽനിന്നു
ള്ള ഫിലിം യസടാക്സറ്റി പ്രതിനിധിെളും യഫഡയറഷൻ ഭടാര
വടാഹിെളും കൂട്ടായ്മെിൽ പയങ്ടുത്തു.  തുടർന്നച് ദി യറടാക്റ്റച്, ഒമർ 
എന്നീ ചിത്രങ്ളും പ്രദർശിപെിച്ചു.  

ജെപടാലയമയനടാനച് ഇൻക്സറ്റച് 
ഫിലിം യസടാക്സറ്റിയുയട പുരസച് െടാരം
 നലെ സിനിമെളുയട പ്രചടാരത്ിനും യെരളത്ിൽ 
സമടാന്രസിനിമെളുയട വ്യടാപനത്ിനും നടത്ിെ നിസവേടാർ
ത്ഥ യസവനയത് മടാനിച്ചച് പടാലക്ടാടച് ഇൻക്സറ്റച് ഫിലിം 
യസടാക്സറ്റി ശ്രീ ജെപടാലയമയനടാനച് ക്ലഫച് ക്ടം അച്ചീ
വച്യമന്ച് അവടാർഡച് നല്ി ആദരിക്െയുണ്ടാെി.  2015 ഒെച് യടടാ
ബർ 15 നച് പടാലക്ടാടച് ജിലെടാ ക്ലബ്രറിഹടാളിൽ നടന്ന ചട
ങ്ിൽ ശ്രീ എം.ബി. രടായജഷച് എം.പി. അവടാർഡച് സമ്മടാനിച്ചു. 
ഷടാഫി പറമ്ിൽ എം.എൽ.എ യപടാന്നടാടെണിച്ചു.  

െണ്ണൂർ െ്യൂബച് ഫിലിം യസടാക്സറ്റി

 ക്വഡച് ആംഗിൾ എന്ന ചലച്ചിത്രടാസവേടാദന െ്യടാമ്ച് 
2015 ഒെച് യടടാബർ 10 മുതൽ 12 വയരെടാെിരുന്നു. ചലച്ചിത്ര
സംവടാദം, യലടാെ-ഇന്്യൻ സിനിമെളുയട ചരിത്രവം വിെടാ 
സവം, നിരൂപണവം സിനിമയും, സിനിമെിയല ദൃശ്യശ്രടാവ്യ 
ബിംബങ്ളുയട വടാെന, ദൃശ്യബിംബങ്ളുയട രടാഷ്ടീെ-സടാം
സച് െടാരിെവടാെനെൾ, സിനിമെിയല സ്ത്രീ പ്രതിനിധടാനങ്ളും 
സടാന്നിദ്്യവം, യഡടാെയുയമന്റി നിലപടാടുെളും നുണെളും, 
ഫിലിം യസടാക്സറ്റി പ്രസ്ഥടാനത്ിയന് ചരിത്രം എന്നീ വിഷ
െങ്ളിൽ വിജെകൃഷ്ണൻ, പി.ടി.കുഞ്ഞുമുഹമ്മദച്, വി.യെ.യജടാസ-
ഫച്, ജി.പി.രടാമചന്ദ്രൻ, വി.എസച്.ബിന്ദു, യഡടാ.ജി.ആർ സയന്ടാ
ഷച് കുമടാർ, മധു ജനടാർദേനൻ, യഷറി, ടി.ദീയപഷച്, ജിയനഷച് കുമടാർ 
എരമം, പി.യപ്രമചന്ദ്രൻ എന്നിവർ ക്ടാസ്സുെയളടുത്തു.

10



ഗ്ടാമം ഫിലിം യസടാക്സറ്റി

 െലെറ ഗ്ടാമം ഫിലിം യസടാക്സറ്റിയുയട യനതൃതവേ
ത്ിൽ 2015 ഡിസംബർ 23,24,25 തീെതിെളിൽ 
Understanding Cinema എന്ന യപരിൽ മൂന്നുദിവസം നീണ്ടു 
നിന്ന  ചലച്ചിത്രടാസവേടാദന െ്യടാമ്ച് നടത്ി.  50 വിദ്യടാർത്ഥിെൾ 
ക്ടാസ്ിൽ പയങ്ടുത്തു. യെ.ആർ.യമടാഹനൻ, യഡടാ.സി.എസച്.
യവങ്ിയടശവേരൻ, അലൻസിെർ, വി.യെ.യജടാസഫച്, യഡടാ.
ജി.ആർ.സയന്ടാഷച് കുമടാർ, വി.എസച്. ബിന്ദു  തുടങ്ിെവരടാണച് 
ക്ടാസ്ച് ക്െെടാര്യം യചയ്തതച്. വിദ്യടാർത്ഥിെൾക്യവണ്ി നട
ത്ിെ െ്യടാമ്ച് നടാട്ടുെടാരുയടയും സ്കൂളധികൃത രുയടയും പങ്ടാളി
ത്ംയെടാണ്ടും സഹെരണംയെടാണ്ടും ശ്രയദ്െമടാെിരുന്നു. 
എലെടാദിവസവം രടാത്രി ക്ടാസിെച് ചലച്ചിത്രങ്ളുയട പ്രദർശനവം 
ഉണ്ടാെിരുന്നു.

തിരൂർ യഫ്െിം ഫിലിം യസടാക്സറ്റിയുയട
മറടാഠി ഫിലിം യഫസ്റച്
 27-12-2015 നച് ഒരു ദിവസയത് മറടാഠി ഫിലിം യഫ
സ്റിവൽ നടന്നു. വടാസ്തുപുരുഷച്, യദടാംബിരടാലി ഫടാസ്റച്, യജടാഗവേടാ, 
യെടാർട്ച്, ഫടാൻഡ്രി എന്നീ ചിത്രങ്ളടാണച് പ്രദർശിപെിച്ചതച്. 

ബടാങ്ച്യമൻസച് യെടാഴിയക്ടാടച് 
 ജനുവരി 25,26 തീെതിെളിൽ മിനി ഫിലിം യഫസ്റച്. 
അഞ്ചു ചിത്രങ്ൾ പ്രദർശിപെിച്ചു. പി.യെ. നടാെരുയട ഓർമ്മയ്ക്കടാ
െി ഏപ്രിൽ 5 നച് യസല്ലുയലടാെച്ഡച് മടാൻ പ്രദർശിപെിച്ചു.  

ബടാനർ തിരുവനന്പുരം
 മടാർച്ചച്20 നച് രടാമചന്ദ്രബടാബു യതരയഞ്ഞടുത് നടാ
ലചിത്രങ്ൾ - യസവൻതച് സീൽ, ഗയബ്, യത്രടാൺ ഓഫച് 
ബ്ലഡച്, യഗ്റ്റച് ഡിയക്ടറ്റർ - പ്രദർശിപെിച്ചു.  ഏപ്രിൽ 10 നച്   ചി
ൽഡ്രൺസച് ഫിലിം യഫസ്റിവലമുണ്ടാെിരുന്നു.

രശ്ി ചലച്ചിയത്രടാത്സവം
 മലപ്പുറം രശ്ി ഫിലിം യസടാക്സറ്റിയുയട അന്ടാരടാഷ്ട 
ചലച്ചിയത്രടാത്സവം 2016 മടാർച്ചച് 12,13 തീെതിെളിൽ മലപ്പുറം 

ടൗൺഹടാളിൽ നടന്നു. പ്രശസ്ത ചലച്ചിത്ര സംവിധടാെെൻ 
െമൽ യമള ഉദച്ഘടാടനം യചയ്തു.  രശ്ി ചലച്ചിത്ര വടാർത്യുയട 
ചലച്ചിയത്രടാത്സവപെതിപെച് െവി റഫീക്ച് അഹമ്മദച് പ്രെടാശനം 
യചയ്തു. 'ഒറ്റടാൽ' ആെിരുന്നു ഉദച്ഘടാടനചിത്രം.

യെടാഴിയക്ടാടച് അശവേനി ഫിലിം യസടാക്സറ്റി - 
റഷ്യൻ ഫിലിം യഫസ്റിവൽ
 2015 ഡിസംബർ 27 മുതൽ 31 വയര Battleship 
Potemkin, The Strike തുടങ്ി 10 ക്ടാസ്ിക്െളും The 
Postman's White Nights, Laviathan ഉൾയപെയട 10 സമെടാലീ
നചിത്രങ്ളും പ്രദർശിപെിച്ചു.  എലെടാദിവസവം ഓപെൺയഫടാറവം 
യസമിനടാറുെളും ഉണ്ടാെിരുന്നു.  

പടാഞ്ചജന്യം ഫിലിം യഫസ്റച്
 ചിറ്റൂർ പടാഞ്ചജന്യം ഫിലിം യസടാക്സറ്റിയുയട 9-മതച് 
പടാഞ്ചജന്യം ഇന്ർനടാഷണൽ ഫിലിം യഫസ്റിവൽ 2016 
ജനുവരി 22 മുതൽ 28 വയര ചിറ്റൂർ ചിത്രടാഞ്ജലി തിയെറ്ററിൽ 
നടന്നു. സംസച് െടാരം, അസ്തിതവേം , അധിനിയവശം എന്നതടാെി
രുന്നു യഫടാക്സച്.  സമെടാലീന മലെടാളം, ഇന്്യൻ, യലടാെസി
നിമ, സംസ്ടാരം  എന്നീ വിഭടാഗങ്ളിലടാെി 33 ചിത്രങ്ൾ പ്ര
ദർശിപെിച്ചു.  ലീന മണിയമഖല യമള ഉദച്ഘടാടനം യചയ്തു.  
എലെടാദിവസവം ഓപെൺ യഫടാറം ഉണ്ടാെിരുന്നു.  ലീന മണി
യമഖല, അൻവർ അലി, പി.എൻ. യഗടാപികൃഷ്ണൻ, യെ.എം. 
െമൽ, മുസഫർ അഹമ്മദച് എന്നിവർ പല ദിവസങ്ളിലടാെി 
ഓപെൺ യഫടാറത്ിൽ പയങ്ടുത്തു. സലിം മുഹമ്മദച്, പി.യെ 
ബിജു എം.പി, െടാളിദടാസച് പുതമന എന്നിവരടാെിരുന്നു സമടാ
പനച്ചടങ്ിയല അതിഥിെൾ.

യെടാച്ചി യമയടടാ ഫിലിം യസടാക്സറ്റി
 യുദ്ങ്ളും ആഭ്യന്രെലടാപങ്ളും മനുഷ്യയന 
അവൻ ജനിച്ചുവളർന്ന മണ്ിൽനിന്നും പിഴയതറിെയപെടുന്നു. 
ഉറ്റവരും ഉടെവരും സവേന്ം സംസച് െടാരംയപടാലം നഷ്യപെട് 
ഇവർ യചയക്റടാൻ ഇടംയതടി അലയുന്നു.  ഒരു പലടാെനത്ിൽ 
െടൽമടാർഗം യൂയറടാപെിയലക് െടക്ടാനുള്ള ശ്രമത്ിൽ യബടാട്ടു
െടാത്രയ്ക്കിടെിൽ ജീവൻ നഷ്യപെട്ച് െരയ്ക്കടിഞ്ഞ മൂന്നുവെസ്സു 
െടാരൻ ഐയലൻ എന്ന കുട്ിയുയട ചിത്രം യഞട്യലടായടെടാണച് 
യലടാെം െണ്തച്. യെടാച്ചി യമയടടാ ഫിലിം യസടാക്സറ്റി യഫ
ബ്രുവരി 21, 22 തീെതിെളിൽ പ്രദർശിപെിച്ച റഫ്യൂജി ഫിലിംസച് 
ഈ സന്ദർഭത്ിൽ ശ്രയദ്െമടാെി. യമയടടായുയട മയറ്റടാരു 
പ്രധടാന പരിപടാടിെടാെിരുന്നു ചലച്ചിത്രജീവിതത്ിൽ 40 
വർഷം പൂർത്ിെടാക്ിെ ശ്രീ. റ്റി.വി.ചന്ദ്രയന  ആദരിച്ചതച്.
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തൃശൂർ അന്ടാരടാഷ്ട ചലച്ചിയത്രടാത്സവം (IFFT2016)

 തൃശൂർ ജനസംസച് െടാര ചലച്ചിത്ര യെന്ദ്രത്ിയന് IFFT 
2016 ജനുവരി 22 മുതൽ 28 വയര ക്െരളി തിയെറ്റർ, യസന്ർ 
യഫടാർ മീഡിെടാ സ്റഡീസച്, യനഹച് റു പടാർക്ച് എന്നിവിടങ്ളി
ലടാണച്  നടന്നതച്.  ഇയതടായടടാപെംതയന്ന ജിലെെിയല 12 യെന്ദ്ര
ങ്ളിൽ കൂടി പ്രദർശനം സംഘടിപെിച്ചിരുന്നു.സ്ത്രീ സംവിധടാെ
െരുയട സടാന്നിദ്്യവം സ്ത്രീയെന്ദ്രിത പ്രയമെവമടാെിരുന്നു 
യമളയുയട യഫടാക്സച്.  യഗടാവ (IFFI) തിരുവനന്പുരം (IFFK) 
യമളെളിൽ പ്രദർശിപെിച്ചവെിൽനിന്നും യതയരയഞ്ഞടുത് 50 
സിനിമെളടാണച് പ്രദർശിപെിച്ചതച്. പുതിെ സംവിധടാെെരുയട 
ആദ്യസിനിമെളുയട പടായക്ജച് ഉണ്ടാെിരുന്നു. യമളയുയട അനു
ബന്പരിപടാടിെളടാെി യപെിന്ിംഗച് പ്രദർശനം, യപെിന്ിംഗച് 
വർക്ച് യഷടാപെച്, 8-ടാമതച് പവിത്രൻ സ്ടാരെ പ്രഭടാഷണം, ചർച്ച
െൾ, ഫിലിം യസടാക്സറ്റി പ്രസ്ഥടാനത്ിയന് സുവർണ്ജൂബി
ലി യസമിനടാർ, മൂന്നുദിവസയത് ഫിലിം വർക്യഷടാപെച് ഇവയും 
സംഘടിപെിച്ചിരുന്നു.  

ഓപെൺ യഫ്െിം 4-ടാം അന്ടാരടാഷ്ട ചലച്ചിത്രയമള

 2016 ജനുവരി 23 മുതൽ 26 വയര പയ്ന്നൂർ ദിവ്യടാ 
തിയെറ്ററിൽ വച്ചച് നടന്ന അന്ടാരടാഷ്ട ചലച്ചിത്രയമള ചിത്രങ്
ളുയട മിെവയെടാണ്ടും യപ്രഷെെരുയട തടാല്പര്യപൂർവമടാെ സടാന്നി
ധ്യം യെടാണ്ടും ശ്രയദ്െമടാെിരുന്നു.  യമളെിൽ 16 ഫീച്ചർ സി
നിമെളും നടാലച് ഹ്രസവേ സിനിമെളും പ്രദർശിപെിച്ചു.  രടാജ്യടാന്ര 
യമളെളിൽ പ്രദർശിപെിച്ചവെിൽനിന്നച് തിരയഞ്ഞടുത് ചിത്രങ്
ളടാെടാലം മറ്റു ചിത്രങ്ളടാെടാലം പയ്ന്നൂർ യമളെിയല എലെടാ 
ചിത്രങ്ളും ഒരു തരത്ിലയലെങ്ിൽ മയറ്റടാരുതരത്ിൽ രടാഷ്ടീ
െപ്രടാധടാന്യമുള്ളവെടാെിരുന്നു.  കുടിയവള്ളം സവേെടാര്യെമ്നി
െൾക്ച് തീയറഴതുന്നതിയനതിയര യെടാച്ചബടാംബെിൽ നടന്ന 
അധിനിയവശവിരുദ്സമരത്ിയന് പശ്ചടാത്ലത്ിലള്ള 
'ഈവൻ ദി യറെിൻ',  മനുഷ്യൻ നടത്തുന്ന പ്രകൃതിനശീെരണ 

ത്ിയന് ദുരന്മടാർന്ന രടാഷ്ടീെം യചന്നടാെെളുയട ബിംബങ്
ളിലൂയട അവതരിപെിക്ന്ന 'വൾഫച് യടടാടം', നടാസി കൂട്യക്ടാല
െളുയട യവരുെൾ യതടിയപെടാവെയും കുറ്റവടാളിെയള നിെമത്ി
നു മുന്നിൽ യെടാണ്ടുവരിെയും യചയ്യുന്ന 'ലടാബിരിന്ച് ഓഫച് 
ക്ലസച്', സടാമൂഹിെടാചടാരങ്ളുയട മറവിൽ സ്ത്രീവിരുദ് പ്രത്യ
െശടാസ്ത്രം എങ്ിയന പ്രവർത്ിക്ന്നു എന്നച് തുറന്നുെടാട്ടുന്ന 
'ഡിഫ്റ്റച്', അടിമതവേത്ിയന്യും സവേടാതന്ത്രച്െത്ിയന്യും യലടാ
െങ്യള ഒരമ്മയെയും മെയളയും മുൻനിർത്ി പറയുന്ന ബ്ര
സീലിൽനിന്നുള്ള യസക്ന്ച് മദർ, ഇറടാനിെൻ രടാഷ്ടീെത്ി
യന് പരിയഛേദം നർമ്മയത്ടായട ക്െെടാര്യംയചയ്യുന്ന 'ടടാെച് സി' 
യും ശ്രദ്ിക്യപെട്ടു.  

തടായഴപറയുന്ന ചിത്രങ്ൾ യെരളത്ിയല ഫിലിം 
യസടാക്സറ്റിെൾക്ച് പ്രദർശനത്ിനടാെി ലഭ്യമടാക്ന്നു.

അറിെിപ്പുെൾ
ഫിലിം യസടാക്സറ്റിെൾ എത്രയും യനരയത് സബച് സച്  
ക്ിപച്ഷൻ അടച്ചച് അഫിലിയെഷൻ പുതുയക്ണ്തടാണച്.  

ഫിലിം യസടാക്സറ്റിയുയട 2015-2016 വർഷയത് 
പ്രവർത്നത്ിയന് റിയപെടാർട്ച് അടിെന്ിരമടാെി 

യഫഡയറഷനച് അെക്ണം.

 Title / Country / Year of Release / Duration / Director
1. ANT STORY/Bangladesh/2013/97 m./Mostafa Sarwar Farooki
2. MOTHER OF ASPHALT/Croatia/2010/107 m./Dalibor Matanic
3. IHUSH! GIRLS DON’T SCREAM/Iran/2013/113 m./Pouran Derakshandeh
4. AVALON/Sweden/2012/79 m./Axel Peterson
5. RED COTTON SILK FLOWER/Myanmar/2015/125 m./Wynn Kyi
6. SEX DRUGS AND TAXATION/Denmark/2013/110 m./Christoffer Boe
7. WARRIORS OF THE STEPPE/Kazakhstan/2012/90 m./Akan Satayev
8. THE KIDS FROM THE MARX AND ENGELS STREET/Montenegro/2015/   
 96m./Nikola Vukcevic
9. FALSIFIER/Serbia/2013/90 m./Goran Markovic 
10. BADHSHALA/Nepal/2012/100 m./Manoj Pandit
11. WE COME FROM FAR AWAY/ Argentina/2013/103 m./Ricky piterbarg
12. THREE DOTS/Afganistan/2004/ 45 m./
 PLAYING THE TARR/Afganistan/2008/35 m./Roya Sadat 
13. THE BET COLLECTOR/Philippines/2006/102 m./Jeffrey Jeturian
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