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Keeping in accordance with the previous editions, day one of the 14th edition of the 

Chennai International Film Festival didn’t leave anyone disappointed and began with a 

bang. The festival will also pay ode to  former Chief Minister J Jayalalithaa, by screening two 

of her iconic classics – Aayirathal Oruvan and Suryagandhi. As ardent film buffs would 

remember, Aayirathal Oruvan laid the foundation for the hit "MGR-Jaya" pair while 

Suryagandhi brought to fore the latent acting finesse of the late chief minister. 

Suryagandhi, which had a digitised re-release in September last year, also saw Kamal 

Haasan choreographing the hit song, "O Meri Dilruba", which probably was only second in 

popularity after "Paramasivan Kazhuthil". Perhaps a trivia not many would have been 

aware, we daresay!  

Suhasini Maniratnam, a regular at the film festival and one of the organisers met   the Tamil Nadu  Chief Minister  O Panneerselvam 
on Wednesday at the secretariat to appreciate the government's gesture and support extended for the film festival.  

While there are as many as 28 films to be screened across all the venues, for your convenience, we pick out a few. Kannada film 

Harikatha Prasanga (Chronicles of Hari) will be a special treat for fans in Chennai, who otherwise don't get a taste of films from the 

neighbouring state. Necessity of toilets in rural homes? Could there be any other film in recent times to have addressed the issue 

better than Raju Murugan's Joker? Be sure to not miss it.  

The other highlights include Ma' Rosa from Philippines, which won its lead actor, Jaclyn Jose, best actress at Cannes while 

Harmonium from Japan took home the jury prize at Cannes.  

www.chennaifilmfest.com

Quick Bites from Inaugural Function of 14th CIFF

Inaugurating the 14th edition of the Chennai International Film Festival at Satyam Cinemas in 

the city on Thursday, Iyakunar Sigaram Bharathiraja said, "We appreciate films from around 

the world which are equally rich in technology as well as reek of the cultural richness from 

whichever country they come from. My advice, therefore to budding filmmakers and those who 

are already in the business is while you try to learn and use the best of technology, learn a 

lesson or two from these foreign filmmakers and in that sense don't let go of the rich cultural 

flavour we have and try to portray the same on screen."

Kannan, president, Indo Cine Appreciation Foundation in his welcome address acknowledged the 

part of media and students in the festival holding on to it's majestic presence, which has only 

magnified over the years.

Suhasini Maniratnam, one of the organisers of the event was amongst those who also took the opportunity 

to pay homage to former CM J Jayalalithaa. A four minute documentary tracing her journey was also 

screened at the inaugural function. Actors Vishal, Karthi, actor director K Bhagyaraj, Aishwarya Rajesh, 

film producer Kalaipuli Thanu and Poornima Bhagyaraj were amongst those present.

Mr.Thangaraj, Festival Director, proposed vote of thanks which as followed by screening of 

Italian documentary Fire at Sea, which won the golden bear at the 2016 Berlin Film Festival.



www.chennaifilmfest.com

Screening Schedule 
6th January 2017, Friday

Country Focus Brazil: CFB | Country Focus Luxembourg: CFL | Country Focus Iran: CFI | Today’s Talents from France: TTF
Asian Film Awards Academy: AFAA | New Talents from Germany: NTG | Martin Scorsese presents Masterpieces of Polish 

Cinema: MSCMPC  Indian Panorama: IP | Tamil Feature Film Competition: TFFC | Special Screening – SS | World Cinema: WC

Screening Schedule is subject to change 
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Palazzo Screen 7

Russian Cultural 
Centre

RKV Film and 
Television Institute 

Auditorium 

Casino
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After The Storm |
Umi Yori Mo Mada Fukaku
Dir.: Hirokazu Koreeda
Japan |2016 |117�- WC

A Stormy Summer 
Night | Orage
Dir.: Fabrice Camoin
France |2015 |83�-WC

No Screening

Our Everyday Life
 Dir.: Ines Tanovic Bosnia and 
Herzegovina | Croatia, 
Germany, Slovenia| 90�-WC

Bittersweet |Bittersub
Dir.: Krishna Ashu Bhati
Germany |2016 |95

As I Open My Eyes |A Peine
 J’ouvre Les Yeux
Dir.: Leyla Bouzid
Tunisia |2015 |102�-WC

Tamara |Tamara
Dir.: Elia Schneider
Venezuela |2016 |90�- WC

Parole |Parole
Dir.: Hossein Makham
Iran |2016 |92�- CFI

No Screening

The Violin Player
Dir.: Bauddhayan Mukherji
Hindi | 2016 | 74’|IP

Between Valleys |Entre 
Vales
Dir.: Philippe Barcinski
Brazil |2012 |80� – CFB

Amateur Teens |Born Digital
Dir.: Niklaus Hilber
Switzerland |2015 |92�-WC

The Seal Of The Sun |
Taiyô No Futa
Dir.: Futoshi Sato
Japan |2016 |130�- WC

Its Not The Time Of My Life
|Ernelláék Farkaséknál
Dir.: Szabolcs Hajdu
Hungary |2016 |81�-WC

Harikatha Prasanga
Dir.: Ananya Kasaravalli
Kannada | 2016 |106’ |IP

Step Back To Glory |Zhi Qi
Dir.: Po-jui Chang
Taiwan |2013 |125� -WC –

Born In 1987 |Born In 1987
Dir.: Majid Tavakkoli
Iran |2016 |80� – CFI

Nakom |Nakom
Dir.: T.W. Pittman & Kelly
 Daniela Norris
Ghana |2016 |90�-WC

Zazy |Zazy
Dir.: Matthias X. Oberg
Germany |2016 |99�- WC

The Happiest Day In The
 Life Of Olli Maki 
Dir.: Juho Kuosmanen
Finland |2016 |90�

Joker
Dir.: Raju Murugan
Tamil | 2016 |126’ – TFFC

Harmonium |Fuchi Ni Tatsu
Dir.: Kôji Fukada
Japan |2016 |118�-WC

Cloudy Sunday |Ouzeri 
Tsitsanis 
Dir.: Manoussos Manoussakis
Greece |2015 |116�-WC

Love And Other 
Catastrophes 
Dir.: Sofie Stougaard
Denmark |2016 |100�-WC

Ma’ Rosa |Mama Rosa
Dir.: Brillante Ma Mendoza
Philippines |2016 |
110�- WC

Sweet Dreams |Fai Bei Sogni
Dir.: Marco Bellocchio
Italy |2016 |134�-WC

The Cut |The Cut
Dir.: Fatih Akin
Germany|2014|138�-W

Afterimage |Powidoki
Dir.: Andrzej Wajda
Poland |2016 |98�-WC

Devi
Dir.: Vijay
Tamil | 2016 | 125’– TFFC

Pioneer |Pionér
Dir.: Erik Skjoldbjærg
Norway |2013 |106�-WC
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The Finnish lm, which was the winner of Uncertain regards at Cannes Festival, 

tells the true story of Olli Mäki, the famous Finnish boxer who had a shot at the 1962 

World Featherweight title.  In 2011 in Kokkola city theatre, director Juho 

Kuosmanen saw a play about Olli Mäki, who was also in the audience that night. 

After the play, the theatre director Jarkko Lahti posed together with Mäki for a 

picture. Kuosmanen said to Lahti that if he 

directed a lm about Mäki, Lahti could play the 

leading role. Lahti took that as a promise and 

began training boxing. He even took a few ofcial 

amateur bouts (which he lost) and thus it became 

obvious that he would play the titular role.  

The lm has a rating of 7.7 on 10 at IMDb. A 

biography, the lm has in store a generous dose of 

drama and romance. The lm was Finland's 

ofcial submission for the 'Best Foreign Language Film' category of the 89th 

Academy Awards, but ultimately wasn't nominated.   

The shoot of the lm went through its fair share of troubles. To the disappointment 

of cast and crew, early test footage shot in colour did not capture the time period. By 

choosing to use 16mm B&W, the lmmakers were able to give recently renovated 

locations a vintage look though the lack of colour hid modern details.  

The Happiest Day in the Life of Olli Malli 

Pic(k) of the Day

The Happiest Day In The Life Of 

Olli Maki |Hymyileva Mies

Dir.: Juho Kuosmanen | Finland | 

2016 |90

Casino 6th January 2017 |  10.00 a.m.



�னிமா�ல் பாடல்கள் �டா� என்ற அ���ர அ����களின் வாதம் எனக்� 

�த்தமாகப் ��க்கா�. நம் �னிமா�ன் தனித�் வம் அ�. அைத எப்ப�ப் 

பயன்ப�த்த ேவண்�ம் என்பைதத்தான் ேயா�க்க ேவண்�ம் என்ேபன். 

ராஜ���கனின் �னிமா�ல் உத�கள் அைசக்காமல் அரங்ேகற்றப்ப�ம் 

பாடல்கள்தான் �னிமா �� அவர ்ெகாண்��க்�ம் ஈ�பாட�்க்� சான்�.

ேஜாக்கரின் இ��ப் ப���ல் ேகமராைவப் பாரத்�் ேப�யேபா� ெகாஞ்சம் 

உ�த்�ய�. ஆனால், ெசால்லப்படட் க�த�் கள் நசெ்சன உைரத்த�. 

ேஜாக்கரின் கைட� நிைலையப் பாரத்�் அவரக்ள் இ�வ�ம் நடந்� ெசன்� 

அமரந்்த காட�்ேய எல்லாவற்ைற�ம் கன்ேவ ெசய்��டட்�. எனி�ம், அந்த 

இடத்�ல் ைவத்த வசனங்கள், நம் எளிய மனிதரக்�க்காக. வசனங்கள் 

�லம்தான் �ைரப்படத்ைத ர�க்கக் கற்�கெ்காண்ட நம் மக்க�க்�, ஒேர 

ராத்�ரி�ல் �ைரெமா�ையச ் ெசால்�த்தர ��யா�. எனேவ, வழக்கமான 

படங்கள் ேபால் ேப�ேய �ரியைவப்ேபாம் என்ற ராஜ���கனின் சமரச 

உத்��ன் உன்னதம் உணரந்்ேதன். அ��ம், வழக்கமான பஞ்சக்ளாக அல்லா� 

எளிய ெசாற்களில் ெநஞ்ைசக் �த்�ய �தம் அற்�தம்.

எளிய மக்க�க்காக அந்தக் காட�்ைய ைவத�் �ட�், கைட��ல் அந்த ஒற்ைற 

ஃப்ேரம் �லம் உன் �னிமா ெமா�ைய �னிமா ஆரவ்லரக்�க்காக 

நி��ய�ம், அைத எளிய பாரை்வயாள�ம் �ரிந்�ெகாள்ளச ் ெசய்த�ம் 

�றப்�.

ஓவர ் ஆக்�ங்தான் ஆகச ் �றந்த ந�ப்� என்� தப்�த் தப்பாக நம்�ேய 

�னிமாைவ ர�க்�ம் நிைலக்�த் தள்ளப்படட் த�ழ் மக்களில் 

ெப�ம்பாேலாேனா�க்�, 'கச�்த ந�ப்�' என்றால் என்ன என்பைதக் காட�்ம் 

வைக�ல், தன் கதாபாத்�ரத்ைத எம்ப்பத்ைதஸ் ெசய்� �ரித�்  

ேமய்ந்��க்�ம் �� ேசாம�ந்தரத்ைத த�ழ் �னிமா தக்கைவத�் கெ்காள்ள 

ேவண்�ம். அேதேபால் ரம்யா பாண்�யன், பவா ெசல்ல�ைர உள்ளிடட் 

அைனவரின் பங்களிப்�ேம �றப்�.

�னிமா எ�ம் மகத்தான ஊடகத்�ல் தங்கள் ச�க அக்கைறைய ேநரை்மயாக 

ப�� ெசய்பவரக்ைள எனக்� ெராம்பேவ ��க்�ம். அ�ரா�ன் 'I live in fear', 

ரித்�க்�ன் 'Mega Dhaka Tara' �தலான படங்கைளப் பாரத்�் ��த்தப் �ன் 

ஏற்படட் உணர�்தான் ேஜாக்கர ்பாரத்�் ��த்த�ம் நில�ய�.

��ர �னிமா ஆரவ்லரக்ளிடம் ெகாண்� ேசரப்்பதற்காக �ைர ெமா�ையக் 

ைகயாள்வ�ல் காட�்ய �ரத்ைதைய�ட, எளிய மக்க�க்� ெகாண்�ேபாய் 

ேசரப்்பதற்காக �ைர ெமா�கைள எல்லாம் �க்� �ரப் ேபாட�்�ட�் 

ெநத்�ய�யாக ெசால்�ம் �தமாக வசனங்களில் ெத�க்க�டட்� என்பைத 

ராஜ���கன் வ�ந்� ெசய்�ெகாண்ட சமரசமாகேவ ேதா��.

படத�் க்� இைத�ட ெபா�த்தமான தைலப்� இ�க்கா� 

என்பைத உணரந்்� வரி�லக்� �� அக்கைற ெகாள்ளாமல் 

ேஜாக்கர ் என தைலப்�டட்�ல் ஆரம்�த�்  ெபரிய 

வணிகத�் க்கான எந்த சமரச�ம் ெசய்�ெகாள்ளாமல் 

இயக்�நரின் ேதைவைய உணரந்்� இப்படத்ைதத் 

தயாரித்தவரக்ள், மக்க�க்கான மக்கள் பைடப்ைப 

�னிமாவாக ெகா�த�் ள்ள இயக்�நர ் ராஜ���கன் 

உள்ளிடட் ேஜாக்கர ் படத�் க்காக பங்காற்�ய 

ஒவ்ெவா�வரின் �சச்ாங்ைக��ம் �த்த���ேறன்.

ேப�டம் ஒப்பந்தம் ேபாட�் தன் மைன�ைய �டக் ேபாரா�ம் ஒ� கணவனின் கைததான் 'ேத�'. 

ேபய்ப் படங்க�கெ்கன்� ஆ�வந்த பதற்றம், ��ல், இ�ள் ஆ�யவற்�ல் அ�க கவனம் ெச�த்தாமல் கலகலப்பாகேவ 

�ைரக்கைதைய நகரத்்�ச ்ெசல்�றார ்இயக்�நர ்ஏஎல்.�ஜய். 

தான் எ�ரப்ாரத்்த �தத்�ல் ெபண் �ைடக்காததால் �ர�ேதவா�க்� ஏற்ப�ம் ஏமாற்றத்ைதேய ெசால்�க் ெகாண்� ேபா�ம் கைத 

��ெரன்� ேவ� வ�வம் எ�க்�ற�. அதன் �ற� ��க்க ��க்க ேப�டனான ேபாராடட்ம் ஆக்�ர�த�் கெ்காள்�ற�.

தமன்னா�க்�ள் ஏற்ப�ம் மாற்றங்க�ம், அைத �ர�ேதவா எ�ரெ்காள்�ம் �த�ம் நன்றாகக் 

காட�்ப்ப�த்தப்பட�்ள்ளன. தமன்னா�ன் �� அவதாரத்ைத ஒட�் ெவளி உல�ல் நடக்�ம் நிகழ்�க�ம் அவற்றால் 

�ர�ேதவா�க்� ஏற்ப�ம் அவஸ்ைதக�ம் கல கலப்�ம் கவரச்�்�மாகச ்ெசால்லப்ப��ன்றன. 

ேபய் �ஷயத்ைத இயக்�நர ்காெம� ஆக்���க்�றார.் ேபைய ைவத�்  பயம் காட�்வதற்�ப் ப�ல், ேபைய�ம் 

இயல்பான பாத்�ரமாக்���ப்ப� �த்�யாசமான �யற்�.

ேதவ�: ஒ� நிமிட பா�ைவ

www.chennaifilmfest.com

சரா �ப்ரமணியம்

th06  Jan 2017th14  Chennai International Film Festival 

C I F F

(ர�ய கலா�சார ைமய� | மாைல 6:30 மண�)

ெசன்ைன�ல் உள்ள ��ைசப் ப��கள் 90-களில் எனக்� �க�ம் 

ெந�க்கமானைவ. பள்ளிக்�ச ் ெசல்�ம்ேபா� அந்தப் ப��கைளக் 

கடக்�ம்ேபாெதல்லாம் ஒ� காட�் மட�்ம் ெகாந்தளிக்க ைவத்த�. ��ைசப் 

ப�� ெபண்கள் �ளிக்�ம்ேபா�ம், அவரக்ள் ெவளிக்�ப் ேபா�ம் ேபா�ம் எடட் 

நின்� ெவ�த�் ப் பாரக்்�ம் 'ஆம்பள'கள்தான் அந்தக் ேகாபத�் க்�க் காரணம். 

வ�ைம உள்ளிடட் காரணங்களால் �றந்தெவளி�ல் மனிதக் க��கைள 

ெவளிேயற்�ம்ேபா�ம், உடம்ைபச ் �த்தப்ப�த்த �ளிக்�ம்ேபா�ம் காமப் 

பாரை்வைய ெச�த�் வ� எவ்வள� ெபரிய ேகவலம்?

ஆம், எனக்�ம் ெபண்கள் �ளிப்பைத ேநாக்�வ� �ளரச்�்த் தரக் ��ய�தான். 

அப்ப�ப் பாரக்்க ேவண்�ம் என்றால் நான் ேபாரன்் ைசட�்க�க்�ச ் ெசன்� 

�ளியலைறக் காட�்கைள ர�த�் த் �ைளப்ப� உண்�. ஆனால், 

ஆற்றங்கைர�ேலா அல்ல� ஏரிக்கைர�ைல அல்ல� ��ைசப் ப��களிேலா 

ஒ� ெபண் மாரப்ள� �ணிகைளக் கட�்க் ெகாண்� �ளிப்பைதக் காண 

ேநரிடட்ால் மனம் கனக்�ம்.

ஏைழகளின் ெசாரக்்கமான 'க�வைற வச�'ைய ஒ� டாக்�ெமன்டர்ியாக �ல 

நி�டங்கள் ெசான்னால்�ட உடக்ாரந்்� பாரக்்�ம் காலகடட்த்ைத நாம் 

எப்ேபாேதா இழந்��டே்டாம். அேதேபால், க�ைணகெ்காைல என்ப�ம் �கப் 

ெபரிய உணர�்�ரவ் �ரச�்ைன. இந்த இரண்ைட�ம் ஒன்�ைணத�்  இயல்� 

�றாமல் உ�வாக்கப்படட் 'ேஜாக்கர'் எ�ம் �னிமா என்ைன ெவ�வாக ஈரத்்த�.

உண்ைம�ல், ேஜாக்கர ்டெ்ரய்லர ்பாரத்�் எனக்� ேகாபேம ேம�டட்�. ெவ�ம் 

வாரத்்ைதகளால் �த்தப்ப�ம் �ரசச்ாரப் படம் ேபால ேதாற்றம். ஆனால், படம் 

பாரத்�் ��த்தேபா� அற்�த �னிமா அ�பவம் �ட�்ய�. படம் 

ெதாடங்�ய�ல் இ�ந்ேத இயக்�நர ் ராஜ���கனின் தனித�் வங்கைள 

கண்�ெகாள்ள ��ந்த�. �� ேசாம�ந்தரம் மற்�ம் உ��ைண 

கதாபாத்�ரங்கள் ��த�் ம், அவரக்ள� ெசயல்பா�கள் ��த�் ம் 

எஸ்டா�ளிஷ் ெசய்த �த�ம் அ�ல் சமகால அர�யைல ைநயாண்��டன் 

அ��ய �ைறைய�ம் ெவ�வாக ர�த்ேதன்.

ப்ெராடட்ாகனிஸ்ட�்ன் தற்ேபாைதய நிைலக்� வ�வான �ன்னணி 

இ�க்�ற� என்பைத 'என்னங்க சார ் உங்க சடட்ம்' பாடல் ��ந்த�டேனேய 

உணரந்்��டே்டன். அதன்�ற�ம், எஸ்டா�ளிஷ்ெமண்ட ் நீ�க்கச ் ெசய்த� 

சற்ேற ேசாரவ்ைடய ைவத்தா�ம், அதன் ேதைவைய உணர ��ந்த�. 

இைடேவைள என்ற கான்ெசப்ட ் இல்லாமல் படம் பாரத்்��ந்தால், அந்த 

�க்�யப் ப��களின் தாக்கம் இன்�ம் வ�வ�ைடந்��க்�ம் என்� 

நிைனத்ேதன்.

ேஜாக்கர ் ேபான்ற படங்கள்தான் த��ல் உலக �னிமா. அேதேநரத்�ல், இ� 

�ைர �ழாக்களில் ஒேர ஒ� ேஷா மட�்ம் ேபாட�் அரங்ைக நிரப்� ��ர 

�னிமா ஆரவ்லரக்ள் மட�்ேம ெகாண்டா�ம் பைடப்� அல்ல. உலக மக்க�க்� 

உள்�ர ்மக்களின் வாழ்க்ைகையக் காட�்ம் �னிமா பைடப்பாக�ம், உள்�ர ்

மக்க�க்� தங்கள் நிைலையக் காட�்ம் �ைரக் �ரலாக�ம் இ�க்�ற�.

ஆங்�லத்�ல் ஸ்ெபல்�ங் �ட சரியாகத் ெதரியாத அரெ்ஜண்�னா என்ற 

நாட�்ல் எ�க்கப்படட் ஒ� �னிமாைவப் பாரத்�், அங்��க்�ம் என் சக 

மனிதனின் வாழ்க்ைக �ைறைய�ம், உணர�்கைள�ம் என்னால் 

�ரிந்�ெகாள்ள ���ற�. அ�தான் உலக �னிமா. இங்� நம்மவரக்ளால் 

உ�வாக்கப்ப�ம் 95 சத�த த�ழ் �னிமாைவ த�ழ்நா� அ�யாத உலக 

மக்கள் காண ேநரந்்தால்... அவரக்ள் நம் வாழ்�யைல எப்ப�ப் 

�ரிந்�ெகாள்வாரக்ள்?

அப்ப� ஒ� ெகா�ைமயான நிைலக்�த் தள்ளப்படட் த�ழ் �னிமா�ல், �ைர 

ெமா�ைய ம�த�்  ெசயல்ப�ம் பட�்ய�ல் ராஜ���க�ம் 

இடம்ெபற்��டட்ார.் அரெ்ஜண்�னா�ல் வா�ம் ஒ� �னிமா ர�கன் 

'ேஜாக்கர'் பாரக்்க ேநரந்்தால் நிசச்யம் அவ�க்� பலன் த�ம் அ�பவம் 

�ைடக்�ம்.

ேஜா�க�� ப�� சா�ைக ��த�க��! 
ர�ய கலா�சார ைமய� | மாைல 6:30 மண�

காரத்�்க் 

��ஷ்ணா
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�ன்னாள் இளம் ேபார ்�ரர ்ஒ�வர ்ேபா�க்�ப் �ந்ைதய ேபாஸ்னியா�ன் �ர�்காணப்படாத 

அர�யல் -  ெபா�ளாதார க�னச ் �ழ்நிைலைமகைள எ�ரெ்காள்�றார.்  இவர� தந்ைத 

�கமட ் ெதா�ற்சாைல ஒன்�ன் உயர�காரி.  ஆனால் இவர� தைலைமக்� எ�ராக ச� 

நைடெப��ற�.  தாய் மரியா ஓய்� ெபற்ற ஆ�ரிைய,  �ழ்நிைலகள் நல்ல 

நிைலைமக�க்�த ்��ம்�ம் என்ற �ரா நம்�க்ைக�டன் இ�ப்பவர.் ��மணமாகாத ஆனால் 

க�தத்ரிதத் மகள் ெசனடா, ஆ�ேயாரின் நம்�க்ைககள், அவநம்�க்ைககள், வாழ்க்ைகத ்

ெதரி�கள் ��தத் தந்ைத�ன் கண்�ப்�கள் இவற்�க்�ைடேய ேமாசமைட�ம் தா�ன் 

உடல்நிைல. அதன் �ன்..?

இயக்�நர ் ெகா� ஃ�காடா தன்�ைடய ஹாரே்மானியம் படத�்ன் �லம் சாதாரண 

ஜப்பானிய ��ம்பத�்ல் ஏற்ப�ம்  �ழப்பங்கைள, உள்நாட�் �வகாரதை்த �வரமாகப் 

ேப���க்�றார.் ேதா�ேயா, அவரின் மைன�, இைளய மகள் ெஹாடட்ா� ஆ�ேயார ்

ம�ழ்ச�்யாக வாழ்ந்�வ��ன்றனர.் ேதா�ேயா�ன் ெவாரக்் ஷாப்�ல், அப்ேபா�தான் 

�ைற�ல் இ�ந்� ெவளிவந்��க்�ம் யசாகாவ ேவைலக்�ச ்ேசரக்்�ன்றனர.் அதன்�ற� தான் 

�ரச�்ைனகள் ஆரம்�க்�ன்றன.

�னீ�யா�ன் ேகாைட காலம் 2010. �ரட�்க்� �ல மாதங்கள் �ன்�. 18 வயதான ஃபாரா ப�த�் 

��க்�றாள். அவள் ��ம்பத�்னர ் அவைள ம�த�்வராக ேவண்�ம் என ��ம்��ன்றனர.் 

ஆனால் அவ�க்ேகா தன� இைசக்���ன் �� ஈ�பா�. அ�ல் ஒ�வ�டன் காதல். 

வாழ்க்ைகைய ெகாண்டா�வ�, ��ப்ப�, இர�ல் நகரதை்த �ற்�வ� என வாழ்ந்� 

வ��றாள் ஃபாரா. அவள� தாய் ஹயத�்க்� �னீ�யா�ம், அ�ல் நிைறந்�ள்ள ஆபத�்க�ம் 

ெதரி�ம். அடக்��ைற நிைறந்த தன் ச�கதை் த�ம், ��ம்பதை்த�ம் ஃபாரா எப்ப� 

எ�ரத்த்ாள்? 

தன� தந்ைத�ன் ��ர ் மரணத�்க்�ப் �ன், ம�த�்வ மாணவனான இடர்ிஸ� 

நகரத�்��க்�ம் �க வாழ்க்ைகைய ��த�் தன� ெசாந்த �வசாய �ராமமான 

நேகா�க்� ெசல்�றான். நாம் தான் தற்ேபா� ��ம்பத�்ன் தைலைம என உண�ம் இடர்ிஸ�, 

தன� அப்பா வாங்�ய கடைன அைடக்க ேவண்�ம் என்� ெதரிந்� ெகாள்�றான். அவன� 

��ம்பதை்தேய அ�க்கக்��ய வைக�ல் இ�க்�ம் அந்த கடைன அைடக்க �யற்�க்�ம் 

ேபா�, அந்த அழகான �ராமத�்ன் அழைக�ம், ேசாகதை்த�ம் ெதரிந்� ெகாள்�றான். 

நகரத�்ல் தனக்கான எ�ரக்ாலதை்த ேதட ேவண்�மா, அல்ல� தன் ��ம்பதே்தா� ேசரத்�் 

ஒட�் ெமாதத் �ராமத�்க்காக�ம் தன� எ�ரக்ாலதை்த ெசல�ட ேவண்�மா என 

�ரம்ானிக்�ம் நிைலக்� தள்ளப்ப��றான். 

1945ல் ஸ்டா�ன் ேபாலந்ைத தன� ��க்�ள் வந்��ந்தெபா�� �கழ்ெபற்ற ஓ�யர ்

வ்லாட�்ஸ்லா ஸ்ெரஸ்�ன்ஸ்� ச�க ரிய�ச ேகாடப்ா�கேளா� தன� கைலைய 

ெபா�த�்கெ்காள்ள ம�க்�றான். இதனால் பல்கைலக்கழகத�் ��ந்� 

ெவளிேயற்றப்ப��றார.் இ��யாக அ�ங்காட�்யக �வரக்ளில் வைரயப்படட் அவர� 

ஓ�யங்க�ம் அ�க்கப்ப��ன்றன. �ல மாணவரக்ளின் உத�ேயா� கம்�னிஸ்ட ்

கட�்கெ்க�ராக�ம் அ��சார ் ெகா�ங்ேகான்ைமக்� எ�ராக�ம் கைலசாரந்்த 

எ�ரப்்�ணரே்வா� ேபாராடத ்ெதாடங்��றார.்

OUR EVERYDAY LIFE ஐனா��-2 | காைல 10.00 மண� 

HORMONIUM ஐனா��-2 | மாைல 4.30 மண�

AFTERIMAGE ஐனா��-3 | இர� 7.00

AS I OPEN MY EYES ஐனா��-3 | காைல 10 மண� 

NAKOM ஐனா��-3 | ப��பக� 2.15 மண� 


