
இலங்கை சர்வதேச ேிகைப்பட விழாவில் தூதுவர் தோிவித்ே ைருத்துைள்  

தபப்ைவாி 11, 2023 தவள்ளிக்ைிழகை 

 

ேகலவி அருணி தபாதேஜு, ைலாநிேி ஜயந்ே ேர்ைோச, ேிகையுலகைச் தசர்ந்தோர் ைற்றும் 

ேிகையுலை ைசிைர்ைள் அகைவருக்கும் இைிய ைாகல வணக்ைம். இலங்கைக்கு தவளிதய ஏற்பாடு 

தசய்யப்பட்ட முேலாவது இலங்கை விழாவாை சிதலான் சர்வதேச ேிகைப்பட விழாவின் விருது 

விழாவிற்கு இங்கு வந்ேிருப்பேில் நான் ைிைவும் ைைிழ்ச்சியகடைிதேன். ைடந்ே தைாகட ைாலத்ேில், 

எைது தசாந்ே ைாநிலைாை ைலிதபார்ைியாவில் த ாலிவுட்டிற்கு வடக்தை ஒன்ேகை ைணி தநை 

பயணதூைத்ேில் அகைந்ேிருக்கும் அழைாை சாண்டா பார்பைாவில் இந்ே ேிகைப்பட விழா 

நகடதபற்ேது. 

 

இலங்கை சிைிைாகவ உலை அைங்ைிற்கு தைாண்டு தசல்வேற்ைாை அர்ப்பணிக்ைப்பட்ட ஒரு 

அதைாிக்ை இலாப தநாக்ைற்ே அகைப்பாை CIFF இகைக் ைாண்பேற்கு நான் ைிைவும் 

தபருகைப்படுைிதேன், விதசடைாை இந்ே அதைாிக்ை-இலங்கை உேவுைளின் 75 ஆவது ஆண்டு 

நிகேவின் தபாது! ேிகைப்படம் எனும் சக்ேியின் ஊடாை, நகைச்சுகவ, வைலாறு, தபைார்வம், 

தசாைம் ைற்றும் ைைிேர்ைளுக்ைிகடயிலாை தோடர்புைள் என்பை தோடர்பாை ைகேைளுக்கு 

நீங்ைள் அகைவரும் உயிரூட்டுைிேீர்ைள். சிைிைா என்பது ஒரு ைகல வடிவைாை தைாழிைள், 

எல்கலைள் ைற்றும் ைேங்ைகளக் ைடந்ேது. நீண்ட ைற்றும் குறுைிய அம்சங்ைகளக் தைாண்ட 

படங்ைள், ஆவணப்படங்ைள், 8 ைிைீ ைற்றும் டிஜிட்டல் ைாதணாளி தபான்ேவற்ேின் ஊடாை 

ேிகைப்படத்ேின் பன்முைத்ேன்கை ைற்றும் வடிவகைப்பின் நீண்ட பாிணாைம் ஆைியவற்கே நாம் 

பார்த்தோம். ேிகைப்படம் ைைிழ்விக்ைிேது, ைற்பிக்ைிேது ைற்றும் புேிய உலைங்ைளுக்கு நம் 

ைண்ைகளத் ேிேக்ைிேது. புேக்ைணிக்ைப்பட்ட ேைப்பிைர்ைளுக்ைாை குைல் தைாடுக்கும், எைது ைவைம் 

தேகவப்படும் நபர்ைள், பிைச்சிகைைள் ைற்றும் ைருத்துக்ைளின் பக்ைம் எைது ைவைத்கே ேிருப்பும் 

இயலுகை ேிகைப்படங்ைளுக்கு இருக்ைிேது.  

 

ஒரு ேிேந்ேதவ ித் ேிகையைங்ைின் ஒரு தபாிய ேிகையில் தசாளப்தபாாியிகை ருசித்ேவாறு, E.T 

எனும் ேிகைப்படத்ேிகை ைசித்துப் பார்த்ேது எைக்கு நிகைவிருக்ைிேது. அதுதவ 

தைாாியாவிலிருந்து குடிதபயர்ந்ே பிேகு அதைாிக்ைாவில் நான் பார்த்ே முேலாவது உண்கையாை 

ேிகைப்படைாகும். அது ேைது வீட்டிலிருந்து தவகு தோகலவில் வழிேவேிவிட்ட ஒரு 

தவற்றுைிைைவாசிகயப் பற்ேிய படைாகும். ஆங்ைிலத்ேில் எல்லாவற்கேயும் நான் முழுகையாைப் 

புாிந்து தைாள்ளாவிட்டாலும், அந்ேப் படத்துடன் நான் ைிைவும் ஒன்ேித்ேிருந்தேன். தவடிக்கை 

ைற்றும் சண்கடக் ைாட்சிைள் ஊடாை, ஒன்றுக்தைான்று தவறுபட்ட இரு உயிாிைங்ைளுக்கு 

இகடதயயாை ைருகணயும் நட்புதை அந்ே ேிகைப்படத்ேில் எைக்கு ைிைவும் நிகைவில் இருக்கும் 

விடயைாகும். ேிகைப்படங்ைளுக்கு அகேச் தசய்ய முடியும். 

 

அண்கையில் இலங்கையில் நகடதபற்ே AGENDA14 குறுந்ேிகைப்பட விழாவிற்கு அதைாிக்ைத் 

தூேைைம் உேவிதசய்ேது. அதுதவ இந்நாட்டில் நகடதபற்ே முேலாவதும் முேன்கையாைதுைாை 

ைைிே உாிகை ேிகைப்பட விழாவாகும். இலங்கையில் ைருத்துச் சுேந்ேிைம், உகையாடல்ைள் ைற்றும் 

பகடப்புக் ைகலத் துகே ஆைியவற்ேிற்கு ஆேைவாை “American Film Showcase” தோடாிலிருந்து 

தோிவுதசய்யப்பட்ட ஒரு ைலாச்சாை ைண்தணாட்டத்ேின் ஊடாை ைைிேதநய ைருப்தபாருள்ைகள 

எடுத்துகைக்கும் ஐந்து குறுைிய அதைாிக்ை ஆவணப்படங்ைளும் அங்கு ேிகையிடப்பட்டது.  

இலங்கையில் ஒரு சிறு குழந்கேயின் பார்கவயில் தைாவிட் தபருந்தோற்று அனுபவம் 

தோடர்பாை நடைாஜா ைணிவண்ணைின் 'தோட்டி ைீன்ைள்', ைற்றும் அன்யா ைத்நாயக்ைாவின் 

தைாழும்பு சதுப்பு நிலங்ைள் தோடர்பாை படம் ைற்றும் முக்ைியைாை ைற்றும் ோக்ைத்கே 



ஏற்படுத்ேிய பசுகைச் தசய்ேிகயக் தைாண்ட இருஷி தேன்ைதைாைின் “நைர்ப்புே ைீன்பிடிப் 

பூகை” என்பை தவற்ேி தபற்ே படங்ைளுள் அடங்குைின்ேை! 

 

நடிைர்ைள், இயக்குநர்ைள், ஔித்தோகுப்பாளர்ைள், எழுத்ோளர்ைள், ஒளிப்பேிவாளர்ைள் ைற்றும் 

இலங்கை சிைிைாவின் ேிகைக்குப் பின்ைால் பணியாற்றும் ஆயிைக்ைணக்ைாை பணியாளர்ைள் எை 

ேிேகையாை பலர் இங்கு உள்ளைர். அேிலும் விதசடைாை இளம் வயேிைருக்கு ைற்பகைத்ேிேன் 

ைற்றும் பகடப்பாற்ேலுக்ைாை ஒரு குைகலயும், முக்ைியைாை ைகேைகளச் தசால்வேற்ைாை ஒரு 

தவ ியிகையும் சிைிைா வழங்குைிேது. நீங்ைள் பைிர்ந்து தைாள்வேற்கு நிகேய விடயங்ைள் 

இருக்கும் நிகலயில், உலதைங்ைிலுமுள்ள பலருக்கு இலங்கை சிைிைாவின் ைைத்ோை ஆற்ேகலப் 

பாைாட்டுவேற்கும் புாிந்துதைாள்வேற்கும் ஒரு சாளைத்கேத் ேிேக்ை CIFF உேவும் எை நான் 

நம்புைிதேன். இன்று இங்குள்ள அகைவருக்கும் நான் சிைம்ோழ்த்ேி ைாியாகே தசய்ைிதேன். 

அகைத்து தவற்ேியாளர்ைளும் தை ைவிக்ைப்படுவகே ைாண்பேற்கு ஆவலுடன் ைாத்ேிருக்ைிதேன். 

நன்ேி. 

 

 


