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ere’s no dearth of good cinema as far as the 14th edition of the Chennai International Film Festival is concerned. Day 5 also promises a lot 

for aficianados. To begin with, the script of the Polish film, United States of Love won the Silver Bear for its director Tomasz Wasilewski at 

the 2016 Berlinale film festival. e fall of communism in Poland is retold through the eyes of four women struggling to find their place in 

the new world order in this account of history.

Another must-watch is French film, ings to 

Come, which won its director Mia Hansen-Løve 

the Silver Bear at Berlinale 2016 film festival. In 

an earlier media interview, the director Hansen-

Løve said that the central character, Nathalie was 

wrote with actor Isabelle Huppert in mind. 

Further, she said that the character of Nathalie 

was loosely based on her own mother who was a 

philosophy professor who separated from her 

husband later in life.

Whether or not you are a morning person, don’t 

fail to catch former chief minister J Jayalalithaa’s 

iconic 1973 blockbuster Suryagandhi at Casino at 

10am. Directed by Muktha Srinivasan, the film 

that spans 152 minutes was highly appreciated 

for bringing to fore the acting prowess of 

Jayalalithaa.

Among the other picks of films for the day is Tamil films Uriyadi and 24. e finer points to note in Uriyadi is its screenplay and stunt 

sequences while 24 starring actor Suriya in a triple role is an absolute delight for his die-hard fans. 

www.chennaifilmfest.com

e film won Best Actor and Screenplay at Cannes 2016. In 

September last year, the film was selected as the Iranian submission 

for Best Foreign Language Film for the 89th Academy Awards that is 

scheduled to take place this year. Last December, it made it to the 

s h o r t l i s t  o f  n i n e  fi l m s 

considered foreign films 

category.

e Salesman tells the story 

of a young couple Emad and 

Rana who play the lead roles 

in this local rendition of 

Arthur Miller's Death of a 

Salesman. Meanwhile, their 

personal relationship takes a hit aer moving into a house that was 

previously inhabited by a woman who allegedly pursued a career in 

prostitution.

e film is known to have gotten high appreciation - 100% "fresh" 

rating on review aggregator website Rotten Tomatoes, based on 10 

reviews with a weighted average score of 6.3/10. 

 The Salesman
Pic(k) of the Day

The Salesman |Forushande

Dir.: Asghar Farhadi

Iran |2016 |125 - WC

Palazzo Screen 7

 9th January 2017 |  7.00 p.m
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Screening Schedule 
9th January 2017, Monday

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

Inox 2

Inox 3
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The Choice |La Scelta
Dir.: Michele Placido
Italy |2015 |86�- WC

Suryagandhi
Dir.:Muktha Srinivasan 1973 | Tamil | 152�-SS

They Will Return 
Eles Voltam
Dir.: Marcelo Lordello
Brazil |2012 |100�- CFB

In Between |Bar Bahr
Dir.:Maysaloun Hamoud
Israel |2016 |96�-WC

Emilie |Emilie
Luxembourg |2013 |16– CFL
Schacko Klack 
Luxembourg |1989 |90– CFL

Fast Convoy |Le Convoi
Dir.: Frédéric Schoendoerffer
France |2016 |102�-WC

The Unknown Girl 
La Fille Inconnue
Dir.: Jean-Pierre Dardenne
Belgium |2016 |113�- WC

Pinky Beauty Parlour
Dir.: Akshay Singh
Hindi | 2016 | 127’|IP

Holy Biker |Reza A Lenda
Dir.: Homero Olivetto
Brazil |2016 |87�-WC

Twa-Tiu-Tiann |
Twa-Tiu-Tiann
Dir.: Tien-Lun Yeh
Taiwan |2014 |133�

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

Things To Come
Dir.: Mia Hansen-Løve
France |2016 |102�- WC

Night Train |Pociag
Dir.: Jerzy Kawalerowicz
Poland |1959 |99� – 
MSCMPC

Uturn
Dir.: Pawan Kumar
Kannada | 2016 | 121’|IP

Lantouri |Lantouri
Dir.: Reza Dormishian
Iran |2016 |115�- CFI

Center of my world 
Die Mitte der Welt
Dir.:Jakob M. Erwa | Germany 
& Austria|2016|115� – NTG

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

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

Proof Of Innocence
Dir.: Kwon Jong-kwan
Japan |2016 |120�-WC

Uriyadi
Dir.: Viyay Kumar B
Tamil | 2016 | 87’ – TFFC

United States Of Love |
Zjednoczone Stany Milosci
Dir.: Tomasz Wasilewski
Poland |2016 |104�-WC

More Than I Can Recognize 
Dir.: Allan Ribeiro 
Brazil |2015 |82- CFB

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

The Salesman |Forushande
Dir.: Asghar Farhadi
Iran |2016 |125�- WC

6 Hours: The End |6 Horas
Dir.: Diego Ayala
Chile |2015 |67�-WC

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

Sand Storm |Sufat Chol
Dir.: Elite Zexer
Israel |2016 |87�-WC

24
Dir.: Vikram K Kumar
Tamil | 2016 | 164� – TFFC

Born In 1987 |Born In 1987
Dir.: Majid Tavakkoli
Iran |2016 |80� – CFI
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FILM GENREs, as per the standard definition, are various forms or 

classifications for instantly recognizable patterns like content and 

subject matter of the film.

ey are, among many, as per the most popular classifications, 

ACTION / ADVENTURE / COMEDY / DRAMA / ROMANCE / 

HORROR / HISTORY etc or DOCUMENTARY / DOCUFEATURE / 

SHORT etc.  Most of the film sites indicate under the caption of the 

film  the genre along with other details of the film like: Title / Year / 

Genre / Country / Duration.

One can always Google for the various 

categories and sub-categories of film genres.

e genre helps the viewer in choosing the type of film one is 

interested in.  is can found, for example, in sites like IMDB 

(Internet Movie Data Base), Netflix etc. along with the film title.

Sometimes there could be overlap of genres in one and the same film 

like in a predominantly billed as an Action film, there could be 

Drama or in any Adventure film, there could be History etv.  us 

when making a film, the film maker decides initially the genre in 

which he wants to make the film and gets a overlap.  In my 

experience, such overlaps adds a new and welcome dimension and 

makes the film more interesting for the viewer.

Above are a few thoughts on Film Genre and more can be found in 

film literature and movie sites.  

MY TAKE……..

(V Srinivasan, M.A., B.Com., M.B.A.)
Jt. Sec., ICAF / Jt. Dir., CIFF)

FILM GENRE
PIC Corner



த��ல் அ�த்தமான�ம் ����ப்பான�மான 'ெபா�ட�்க்கல் 

த்ரில்லர'் படம் அரி��ம் அரி�. அப்ப� ஓர ்அரிதான பைடப்� 'உ�ய�'. 

இப்படம் ேப�ம் மாணவர ்- சா� அர�யைல �ல �மரச்கரக்ள் ஆபத�்  

என்�றாரக்ள். ஓரள� ெசா�சான வாழ்க்ைக �ைடக்கப்ெபற்றவரக்ள், 

பா�காப்பான �ழல் வாய்க்கப்ெபற்றவரக்ள் காந்�ய �ந்தைன 

ேநாக்�ப் ேபாவ�ல் �யப்� இல்ைல. ஆனால், உள்�ர ் அள�ல் 

ஆபத்தான சா� அர�யல் �ன்னணி ெகாண்ட �ழ�ல் வா�ம் 

சாமானியரக்�க்� காந்�யம் என்ப� ந�க்காமல் �ண்ணத்த�ந்த 

�ந்�யம்தான் என்ப� அவரக்�க்�த் ெதரி�மா?

சா�ப் �ன்னணி�ல் த�ழ் �னிமா எ�க்�ம் �த்த பைடப்பாளிகள் 

எல்லாம், அந்தச ் சா�களின் ெப�ைமையப் ேப�, ேபா�ற ேபாக்�ல் 

ஒ� க�த�் ச ் ெசால்���வ�தான் இங்ேக நடக்�ற�. ெப�ைமக்� 

மட�்ேம சா�ையத் ெதாட�்கெ்காள்�ம் த�ழ் �னிமா �ழ�ல், சா� 

அர�ய�ன் ேவர ்��த�்  ப�� ெசய்�, அைத �னிமா ெமா��ல் �கச ்

�றப்பாக காட�்��க்�ம் �ணிசச்�ம் ேநரை்ம�ம் ெமசச்த்தக்க�. 

வன்�ைற நிைறந்த சா� அர�யைல வன்�ைற �லமாகேவ 

எ�ரெ்காள்ள ேவண்�மா என்� �வா�க்கத்தான் ேவண்�ேம த�ர, 

அப்ப�க் காட�்யைத மடட்மாக நிைனப்ப� ெமாக்ைக �ந்தைன. 

உ�ய��ல் வ��ன்ற ஒ� �க்�யமான காட�்�ல், சா�க் கட�்�னர ்

ேபாட�்ம் �ல ஆ�ரம் வாக்�களின் 'கணக்�' ஒன்ேற ேபா�ம், 'ெலடட்ர ்

ேப�' கட�்கள் என்� ெபரிதாக நம்மால் கண்�ெகாள்ளப்படாத சா�க் 

கட�்களால் நமக்� ேநரக் ��ய ேபராபத்ைத!

�லர ் 'உ�ய�'�ல் அள�க்க�கமான வன்�ைறைய �ரணிக்க 

��ய�ல்ைல என்�றாரக்ள். ஃேபன்ட� தன்ைம�டன் �ேரா�ஸம் - 

பஞ்சக்ைளப் ��த்� �ராஃ�க்ஸ் சண்ைடகைளக் காட�் ர�கரக்ைள 

வாய்ப்�ளக்க ைவத்த �னிமாக்காரரக்ளின் தாக்கம் இ�தான். ஒ� 

ச�கத்�ல் அன்றாடம் நிக�ம் வன்�ைறைய அப்ப�ேய காட�்வ� 

�ரணிக்க ��யாமல் ேபாய்���ற�. ெபரிய இயக்�நரக்ளிடம் �ட 

இப்ப�ப்படட் இயல்பான வன்�ைறக் காட�்கைளப் பாரத்்த� இல்ைல. 

மாணவரக்ள், இைளஞரக்ள் வன்�ைற�ல் இறங்�வைத சா��றாரக்ள் 

�லர.் உ�ய�ைய நன்றாகப் பா�ங்கள். மாணவரக்ள் வம்�க்�ப் 

ேபாக�ல்ைல. அ�க்�ம்ேபா� ��ப்� அ�க்�றாரக்ள். 

ப�வாங்��றாரக்ள். ெபாத்�க்�ட�்ப் ேபாகாத ெகத�் த்தனம் அ�. 

அரிவா�டன் �ற்�ேவார ் நிைறந்த ச�கத்�ல் தற்பா�காப்�க்� 

ெரளத்�ரம் பழக ேவண்�ய� கடட்ாயம். 

அப்�றம், 'ஓவரா ��க்�றாய்ங்க' என்�ன்றனர ் �லர.் என்னடா இ�? 

ம�ப் பழக்கம் தப்பா? ஒ� ச�கத்�ல் தண்ணைீரப் ேபால் ம� 

தாராளமாகக் �ைடப்ப�தான் தப்�. ம��ன் அெவய்ல��ட�்ைய 

ெந�ப்ப�த�் ம் அர�டம் தான் ெபா�ப்� இ�க்க ேவண்�ம். ம� 

அ�ந்�ம் பழக்கம் உள்ளவரக்ள் எல்லாம் ெகடட்வரக்ள் என்ற 

ெமாக்ைகயான ெபா��த்� நம் ச�கத்�ல் இ�க்�ற�. ஆனால், ம�ப் 

பழக்கம் உள்ள இயல்பான இைளஞரக்ளிடம்தான் சக மனிதரக்ள் 

�தான அக்கைற�ம், ச�க நலன் �தான ��ப்ப�ம் 

ேமேலாங்���ப்பைத ேநர�யாகேவ பாரத்்��க்�ேறன். இ�தான் 

www.chennaifilmfest.com
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'உறிய�' எ�� ெக�� சின�மா!
ர�ய கலா�சார ைமய� | ப��பக� 4:00

இயல்�. இயல்� ��யைதேய இயல்பாக நம்�கெ்காண்��க்�ம் 

ச�கத்�ல் இயல்பானைதக் காட�்னால் அைத இயல்� �றல் என்� 

ெசால்வ� இயல்�தாேன?!

சா� அர�யைலத் ேதா��த்�க் காட�்னா�ம் வன்�ைற, �� என்� 

��க்க ��க்க ெநகட�்வ் தன்ைம நிைறந்��க்�ற� என்� 

உ�ய�ைய �ைறெகாள்ேவாைரப் பாரத்்தால் பரிதாபமாக இ�க்�ற�. 

நல்ல �னிமா என்ப� ெவ�ம் பா�ட�்வ் ஐடட்ங்கைள அ�க்�ம் 

ஆன்�கம் என்ப� இவரக்ள� பாரை்வ. அப்ப�ப் பாரத்்தால், உலக 

�னிமா ர�கரக்ளா�ம் �மரச்கரக்ளா�ம் 

ெகாண்டாடப்ப�ம் 'ஆரண்ய காண்டம்' ேபான்ற படங்கள் 

ேமாசமானைவேய.

இளம் �னிமா பைடப்பாளிக�க்�ம், �ைரப்பட 

மாணவரக்�க்�ம் அவ்வப்ேபா� '�ப்ஸ்' வழங்�ம் �த்த 

பைடப்பாளிக�ள் ஒ�வர ் அ�ராக் காஷ்யப். �கக் 

�ைறந்த படெ்ஜட�்ல் இன்ெடன்ஸான �ைரப்படத்ைத 

எ�ப்பதற்� ஊக்கம் அளிப்பார.் கைதக்களம் 

�தலானவற்ைற இயன்றவைர�ல் ��க்�கெ்காண்�, 

காட�்யைமப்�கள் - கன்ெடன்ட�்ல் �� கவனம் 

ெச�த்� நிைறவான படத்ைதத் தர ���ம் என்� 

ெசால்வார.் இதற்� கச�்தமான �ன்�தாரணமாக, 

த�ழ் �னிமா ஆரவ்லரக்ள் கவனிக்க ேவண்�ய 

பைடப்பாக�ம், எல்லா தரப்� ர�கரக்ைள�ம் 

மனநிைற� ெகாள்ளச ்ெசய்�ம் பைடப்பாக�ம் 'உ�ய�' 

இ�க்�ற�. 

�னிமா�ல் கைதக்� ேதைவெயனில் நீளம் ஒ� 

�ரச�்ைனேய இல்ைல. அப்ப� ஓர ் அவ�யம் ஏற்படாத 

நிைல�ல், ெபா�வாக ஒ� படம் 90-ல் இ�ந்� 120 நி�டத�் க்�ள் 

இ�ந்தாேல ேபா�ம். அ�தான், அப்படத்�ன் �� ர�கரக்ள் �� 

ஈ�பா� காட�்வதற்� �கச ் சரியான� என்� நம்��ேறன். அந்த 

வைக�ல், 'உ�ய�'�ன் நீளம் கச�்தம். ெபா��யல் கல்�ரி�ன் ஒ� 

வ�ப்பைற, கல்�ரி�ன் வாசல், ெந�ஞ்சாைல தாபா, ஒ� லாடஜ்், 

உள்�ர ்அர�யல்வா� �ழங்��டம் ஆ�ய �கக் �ைறந்த களங்களில் 

வ�வான �ைரக்கைத �ல�ம், காட�்ப்ப�த�் வ�ல் ��ய 

உத்�கைளப் ��த�் வதன் �ல�ம் பாரை்வயாள�க்� ����ப்பான 

அ�பவத்ைதத் தந்��க்�ற� உ�ய�. 

த�ழ் �ைரத�் ைற�ல் ப்�ர ் �னிமாைவ ஒ� �லர ் எ�ப்பதால் 

மட�்ேம ெபரிய மாற்றம் வந்��டப்ேபாவ�ல்ைல. மாறாக, உ�ய� 

ேபால் உ�வா�ம் படங்கைள ஆதரித�்  மக்களிடம் ெகாண்� 

ேசரப்்ப�ல் ப்�ர ்�னிமா ேமக்கரக்ள் ஒன்�ைணய ேவண்�ம். இைத ஓர ்

இயக்கம் ேபாலேவ ெசய்தால்தான் மாற்றம் சாத்�யா�ம். 

இல்ைலெயன்றால், ஓபனிங் மாஸ் என்டர்ி சாங், 'ஏ'டா�ட காெம�கள், 

அபத்தமான பாடல் காட�்கள், ஓவர ்ேடாஸ் காதல்கள், அப்ப� இப்�� 

ேமடட்ரக்ள், பஞ்சக்ள், �ண்ணில் பறக்�ம் ஆக் ஷன்கள், அைரத்தமா�க் 

கைதகள்... இ�ேபான்ற மசாலாத்தனங்க�டன் ��ய த�ழ் 

�னிமாைவேய பாரத்�்ப் பாரத்�் பழக்���ம் ர�கரக்ள், 

எப்ேபாதாவ� நல்ல �னிமா வந்� பாரக்்க ேநரிடட்ால் அ� த�ம் 

அ�த்தத்ைத தாங்க ��யாத நிைலக்�த் தள்ளப்ப�வர.் 

த�ழ் �னிமா�ல் 'ெபா�ட�்க்கல் த்ரில்லர'் என்பேத அரி�. இந்த 

வைக�ல் உ�ப்ப�யான படம் என்ப� அரி��ம் அரி�. இந்த 

ெவற்�டத்ைத த�ழ் �னிமா 2016-ல் ெகத்தாக நிரப்�ய பைடப்� 

'உ�ய�'. �� �யற்�, நம்�க்ைக நடச்த்�ரம், �றந்த �தல் பைடப்� 

�தலான �ரி�களில் ேசரத்�் இப்படத்ைத உ�வாக்�யவரக்ைளக் 

ெகாண்டா�, அவரக்ைள சற்ேற �ைறவாக எைடேபா�வ� அபத்தம். 

�த்த பைடப்பாளிகேள த�மா�ம்ேபா� இந்த இளம் அணி 

ெசமத்�யான படம் ெகா�த்��ப்பதால் இவரக்ைள ஒேர தரா�ல்தான் 

ைவத�் ப் ேபாற்றேவண்�ம்.

உ�ய�ைய ெச�க்க �ன்னணி�ல் இ�ந்தவரக்�ம், அைத மக்களிடம் 

பரவலாக ெகாண்� ேசரத்்தவரக்�ம் இங்ேக 

கவனிக்கத்தக்கவரக்ள். என்ைனப் 

ெபா�த்தவைர�ல், இந்த ஆண்�ன் ெகத�்  �னிமா 

என்றால் அ� 'உ�ய�'தான். அேதேபால், ச�க 

வைலதளங்களில் பரவலாக ேப�, �ைரயரங்�ல் 

பாரக்்க ��யாமல் இப்படத்ைத ட�ன்ேலா�யாவ� 

பல�ம் பாரத்�்க் ெகாண்டா�ய வைக�ல், நல்ல 

�னிமா�ன் �தான தாகம் நம் ர�கரக்ளிடம் 

நிைறந்��ப்பைத�ம் உணர ��ந்த�.

சரா �ப்ரமணியம்
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ெதற்� இஸ்ேர�ன் �ராமம் 

ஒன்�ல, ஜ�லா ��த�்ரமான 

�ழா ஒன்ைற நடத�்�றாள். தன� 

கணவ�க்�ம், தன்ைன �ட 

இளைமயான ஒ� ெபண்�க்�ம் 

நடக்�ம் ��மணேம அ�. 

தனக்�ள் ெபாங்�க் 

ெகாண்��க்�ம் அவனமானதை்த அடக்�க் ெகாண்ேட 

ேவைலகைள கவனிக்�ம் ஜ�லா�க்�, தன் மகள் ைலலா ேவ� 

இனதை்தச ் ேசரந்்த ஒ�வைர காத�ப்ப�ம் ெதரியவ��ற�. 

தனக்� ேந�ம் ெகா�ைமைய�ம், தன் மகளின் ெசயைல�ம் 

அடக்� மைறத�் ைவக்�றாள் ஜ�லா. ஆனால் கட�்ப்பாடறற்ற 

இளம் ைலலா�க்ேகா தன் வாழ்க்ைக தன் ைக�ல் தான் உள்ள� 

என நிைனக்கத ்ேதான்��ற�.

SAND STORM ஐனா�� 3 | இர� 7.00 மண�

ெபா�வாக, த்ரில்லரக்ைள எ�� இயக்�வ�ல் இ�க்�ம் �கப் 

ெபரிய �ரச�்ைன, படம் பாரப்்பவரக்�க்� அ�த�்  வ�ம் 

சம்பவங்கைள ��க்க இடம் ெகா�த�் ��வ�தான். பல 

த்ரில்லரக்ளில், �ல்லன் யார,் ெகாைலகள் எப்ப� நடக்�ன்றன 

ேபான்ற �ஷயங்கள் எல்லாேம எளி�ல் 

��க்கப்பட�்���ன்றன. அ��ம் பவன் �மார ் நன்றாகேவ 

ேத���க்�றார.் 

ஒ� ��ய ��ச�், அ� அ��ம்ேபா� அைத�டப் ெபரிய 

��ச�், அைதத் ெதளிவாக்�ம்ேபா� இன்ெனா� �கப் ெபரிய 

��ச�் என்� ப�ப்ப�யாக வ�ம் ��ப்பங்கள் 

�வாரஸ்யமானைவேய. இவற்ேறா�, உணர�்க�க்�ம் நல்ல 

�க்�யத�் வம் அளித்��ப்பதால், �டட்த்தடட் படம் 

��க்க�ேம, இ�க்ைக�ன் �னி�ல் அமரந்்��க்�ம் 

அ�பவேம ஏற்ப��ற�. எங்�ேம இ�ைவ இல்லாமல், 

ஆரம்பத்���ந்� இ��வைர ப�ப்ப�யான �க்கல்கள் �லம் 

நம்ைமத் �ைரயரங்�ல் ��ந்த கவனத�் டன் படம் பாரக்்க 

ைவத்��ப்பேத பவன் �மாரின் ெவற்�.

நம்�ரில் ெவளியான �ஷ்�னின் '�சா�' படத�் க்�ம் '� 

டர'்�க்�ேம ஓரள� ெதாடர�் உண்�. '� டரன்்' பாரத்்தால் இைதப் 

�ரிந்�ெகாள்�ரக்ள்.

� டரன்், அவ�யம் �ைரயரங்�ல் நாம் அைனவ�ம் பாரக்்க 

ேவண்�ய ஒ� படம். இ�ல் ேபசப்ப�ம் க� அப்ப�ப்படட்�. 

இந்�யா�ல், ��கைள ��வைத ஜா�யாகச ்

ெசய்பவரக்ள் நாம் அைனவ�ம் என்பதா�ம் 

இப்படத்ைத அைனவ�ம் பாரக்்க ேவண்�ம். 

அப்ேபா�தான், ��கைள ��வதன் பா�ப்�கள் 

ெகாஞ்சமாவ� நம� மனங்களில் ஒட�்ம். 

'��யா'�ன் �ரம்மாண்ட ெவற்�ையத் ெதாடரந்்� பவன் �மார ்

எ�த�்  ெவளி�டட் படம்தான் '� டரன்்'. படத்�ன் நீளம் இரண்ேட 

மணி ேநரங்கள்தான். பாடல்கள் இல்ைல. ஒ� �க்�யமான ச�கப் 

�ரச�்ைனைய எ�த�் கெ்காண்� அைதச ் �ற்� ஒ� 

�வாரஸ்யமான கைதைய எ����க்�றார ்பவன் �மார.்

படத்�ல் ைகயாளப்பட�்ள்ள அந்த �க்�யமான �ரச�்ைன என்ன 

என்பைத நீங்கள் �ைரயரங்�ல் பாரத்�்கெ்காள்ளலாம். 

இந்�யா�ல் எல்லா ஊரக்ளி�ம் நடக்�ம் �ரச�்ைனதான் அ�. 

ேவண்�ெமன்ேற ��கைள ��ம் நபரக்ளால், அவரக்�க்�ச ்

சற்�ம் சம்பந்தம் இல்லாத நபரக்ள் எப்ப�ப் பா�ப்பைட�றாரக்ள் 

என்பேத படத்�ன் க�.

தவறவ�டாத��... 
�-ட��: வ�திகைள ம��� அைனவ����..! 

க�ந்ேதள் 

ராேஜஷ் 

ர�ய கலா�சார ைமய� | ப��பக� 2.00

இ�� எ�ன பட� பா��கலா�? - tamil.thehindu.com பரிந்�ைரகள் 

 

பாரிஸ் நகரில் உள்ள 

ேமல்நிைலப் பள்ளி�ல் 

தத�்வம் ப�ற்��க்�றார ்

ேநதா�. அவர� ேவைல �� 

அவ�க்� அளப்பரிய காதல். 

எப்ேபா� ேநரதை்த 

�ந்தைனக�க்காக 

ெசல��வார.் ��மணமான அவ�க்� இரண்� �ழந்ைதக�ம் 

இ�க்�ன்றன. அவ�ைடய ேநரதை்த ��ம்பத�்க்�ம், 

�ன்னாள் மாணவரக்�க்காக�ம், அப்�றம் அவர� 

தாயா�க்காக�ம் �டட்�ட�் சரிசமமாக ெசல���றார.் ஒ� 

நாள் ேநதா��ன் கணவர ் அவைரப் �ரி�றார.் அந்தத ்

த�ணதை்த �தந்�ரம் �ைடதத்தாக உணர�்றாள் ேநதா�. 

அவ�ைடய வாழ்க்ைக�ன் ேதட�ல் இறங்��றாள்.

THINGS TO COME ெபலாேஸா | ப��பக� 2.30 மண�

1990. ேபாலந்�ல் காற்� மா� �சத ் ெதாடங்��ற�. பரவச�க்க 

��தைலயான �தலாம் ஆண்�, ஆனா�ம் எ�ரக்ாலம் பற்�ய எைத�ம் 

நிசச்யமாக ெசால்ல��யா�. ெவளிப்பைடயான ம�ழ்ச�்�க்க 4 ெபண்கள் 

ெவவ்ேவ� வய�ைடயவரக்ள். தங்கள் வாழ்க்ைக மாற்றத�்ற்கான 

ேநரதை்த �ரம்ானிக்�றாரக்ள். தங்கள் ம�ழ்ச�்ையப் ெப�வதற்காக�ம் 

ஆைசகைள �ரத்�்ெசய்�ெகாள்வதற்காக�ம் உற�ச ் �க்கல்க�க்� 

இைடேய ேபாரா��றாரக்ள்.

UNITED STATES OF LOVE ஐனா�� 2 - மாைல 4,30 மண�


