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14-◌ാമത് ഐ.ഡി.എസ്.എഫ്.എഫ്.െക �ഖ�മ�ി പിണറായി വിജയ� ഉ�ഘാടനം െച�ം;
‘മരി� േപാളിസ് 2’ ഉ�ഘാടന ചി�ം

േകരള സം�ാന ചല�ി� അ�ാദമി 2022 ആഗ�് 26 �ത� 31 വെര തി�വന��രം ൈകരളി, �ീ,
നിള തിേയ��കളിലായി സംഘടി�ി�� രാജ�ാ�ര, േഡാക�െമ�ററി �സ�ചി�േമള�െട (IDSFFK)
ഉ�ഘാടനം �ഖ�മ�ി പിണറായി വിജയ� നി�വഹി�ം. 26ന് ൈവകി�് ആ� മണി�് ൈകരളി
തിേയ�റി� സാം�ാരിക വ��് മ�ി വി.എ�.വാസവെ� അധ��തയി� നട�� ചട�ി� ൈലഫ്
ൈടം അ�ീ�െമ�റ് �ര�ാരം േഡാക�െമ�ററി സംവിധായിക�ം എഡി��മായ റീന േമാഹന് �ഖ�മ�ി
സ�ാനി�ം.

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ, െതാഴി� വ��് മ�ി വി.ശിവ���ി ഗതാഗത വ��് മ�ി ആ�റണി രാ�വിന്
ന�കിെ�ാ�് െഫ�ിവ� ��ിെ� �കാശന ക��ം നി�വഹി�ം. ഭ��, െപാ�വിതരണ വ��് മ�ി
ജി.ആ�. അനി� േമയ� ആര�ാ രാേജ�ന് ന�കിെ�ാ�് െഫ�ിവ� ���ിെ� �കാശനം
നി�വഹി�ം. സാം�ാരിക വ��് �ി�സി�� െസ��റി റാണി േജാ�ജ് ഐ.എ.എസ്,
െക.എസ്.എഫ്.ഡി.സി െചയ�മാ� ഷാജി എ� ക��, സാം�ാരിക �വ��ക േ�മനിധി േബാ�ഡ്
െചയ�മാ� മ�പാ�, ചല�ി� അ�ാദമി െചയ�മാ� ര�ിത്, ൈവസ് െചയ�മാ� േ�ം�മാ�, െസ��റി
സി. അേജായ് �ട�ിയവ� ചട�ി� പെ���ം.

ചട�ി�േശഷം ഉ�ഘാടന ചി�മായ മരി�േപാളിസ് 2 �ദ�ശി�ി�ം. ഉൈ�� ���ിെ�
സംഘ�ഷഭരിതമായ കാ�ക� പക��� ഈ ചി�ം ലിത�ാനിയ, �ാ�സ്, ജ��നി എ�ീ രാജ���െട
സം�� സംരംഭമാണ്. സംവിധായകനായ മ�താസ് െക�ാരാവിഷ�സ് ഈ സിനിമ�െട
ചി�ീകരണ�ിനിെട ���ി� െകാ�െ��ി��. മരി�േപാ� എ� ��ക�ഷിതമായ ഉൈ��
നഗര�ിെല ജനജീവിത�ിെ� �രിത�ം സഹന��ം വര�കാ�� ഈ ചി��ിന് 112 മിനി�്
ൈദ�ഘ���്.

േമള�െട �ഖ� ആക�ഷണ��

44 രാജ��ളി� നി�� 261 സിനിമകളാണ് ആ� ദിവസം നീ�നി��� േമളയി� �ദ�ശി�ി��ത്.
1200ല് �രം �തിനിധിക�ം ചല�ി��വ��കരായ 250ഓളം അതിഥിക�ം േമളയി� പെ���ം. േലാംഗ്
േഡാക�െമ�ററി, േഷാ��് േഡാക�െമ�ററി, േഷാ��് ഫി��, കാ�സ് ഫിലിംസ് എ�ിവയാണ് േമളയിെല
മ�സര വിഭാഗ��. ആെക 69 ചി��ളാണ് മ�സര വിഭാഗ�ി� ഉ�ത്. മ�സേരതര വിഭാഗ�ി�
മലയാള�ി�നി�ം ഇതര ഭാഷകളി�നി��� േഡാക�െമ�ററിക�ം �സ�ചി���ം
ഉ�െ���ിയി��്. അ�ാരാ� വിഭാഗ�ി� വിവിധ േലാകരാ��ളി�നി�� 56 േഡാക�െമ�ററിക�ം
�സ�ചി���ം �ദ�ശി�ി�ം. െബ�് ഓഫ് ദ േവ�ഡ് എ� വിഭാഗ�ി� വിവിധ അ�ാരാ�
േമളകളി� അംഗീകാര�� വാരി��ിയ 19 സിനിമക� �ദ�ശി�ി�ം. അതി� �റെമ അനിേമഷ�,
മ�സിക് വീഡിേയാ എ�ീ വിഭാഗ�ളി�� ചി���ം �ദ�ശി�ി�ം. ഇ��� വനിതാ സംവിധായക�
ഐ േഫാ� ഉപേയാഗി�് ചി�ീകരി� സിനിമക�െട പാേ�ജ് ആയ ഐേട��സ് േമള�െട മെ�ാ�
ആക�ഷണമാണ്. ��സി� മ��ബഫിെ� മാ�ഗനി�േദശ�ി� ���ിയാ�ിയ പ�തി�െട
ഭാഗമാ�� ഈ ചി��� എ.ആ�. റ�ാനാണ് അവതരി�ി�ിരി��ത്. ഭരണഘടനാ
�ല���െ�തിരായ വ�ഗീയ ആ�മണ�െള �തി��ി� നി��� ആ�.പി അ�ദ� ക�േറ�് െച�
Endangered but Resilient എ� പാേ�ജ്, െഫ�ണാേ�ാ െസാളാനസിെ� അവസാന ചി�ം,
താ�േ�ാ��ിെയ�റി�് മക� സംവിധാനം െച� േഡാക�െമ�ററി എ�ിവ�ം േമളയി�
ഉ�െ���ിയി��്.

�റി



േനാ� ഫി�� വിഭാഗ�ിെല �റി െചയ�േപ�� േഡാക�െമ�ററി സംവിധായിക �ീമതി അ�ലി
െമാേ�റിേയാ ആണ്. ചല�ി��വ��കരായ നിലിത വചാനി, അവിജിത് ��� കിേഷാ� എ�ിവ�
അംഗ��മാണ്. ഫി�� വിഭാഗ�ി� ഹ�സ ത�ളിയ� �റി െചയ�േപ��ം എഡി�� ദീപിക ക�റ,
സംവിധായക� കമ� െക.എം എ�ിവ� അംഗ��മാണ്.

മിക� േലാംഗ് േഡാക�െമ�ററി�് ര� ല�ം �പ�ം േഷാ��് േഡാക�െമ�ററി�് ഒ� ല�ം �പ�മാണ്
സ�ാന�ക. മിക� �സ�ചി��ിന് ര� ല�ം �പ ലഭി�ം. േകരള�ി� നി��ി� മിക� ക�ാ�സ്
ചി��ിന് 50,000 �പയാണ് �ര�ാര�ക.

കലാപരിപാടിക�

േമള�െട ഭാഗമായി ൈകരളി തിേയ�� പരിസര�് ൈവകി�് 6.30ന് വിവിധ കലാപരിപാടിക�
സംഘടി�ി�ം. ആഗ�് 27ന് ജന�ിയ ഗാന�� േകാ��ിണ�ിെ�ാ�� അേലാഷി പാ��, 28ന്
ആ�മരം മ�സിക് ബാ�ഡിെ� സംഗീത പരിപാടി, 29ന് ബാ�ി� േജാണിെ� െമ�ഫി�, 30ന്
സേ�ാഷ് കീഴാ�രിെ� ഏകപാ�ത നാടകമായ ‘െപൺ നടൻ ’ എ�ിവയാണ് അവതരി�ി�ു�ത്.


