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Keeping up with the tempo, it had picked up in the first two days, the 14th edition of the 

Chennai International Film Festival has lots in store as well for Day 3. To begin with, 

Tunisian film Hedi was adjudged the best first feature film at Berlinale 2016.  We all know 

the quality that Malayalam films bring forth and in that regard, don't miss Director Biju's 

2016 feature, Kaadu Pookkunna Neram. e day also brings to you two films from the 

stable of Vijay Sethupathi. Your choice to whether go in for the light-hearted Vignesh 

Shivan's Naanum Rowdy Dhaan or Karthik Subburaj's women-oriented film Iraivi, in 

which Sethupathi played a prominent role alongside others like Anjali, Bobby Simha and 

SJ Suryah. 

While a lot might be going on, the late chief minister J Jayalalithaa's Aayirathal Oruvan co-

starring with Makkal ilagam MGR is a must-watch, we say. e film will be screened at 

Casino at 10 am. Take note, movie buffs! 

www.chennaifilmfest.com

There could not be a better pick of the day than Hungarian lm Son of 

Saul, which won the Oscars for Best Foreign Film, 2015. A drama, 

directed by László Nemes and co-written by Nemes and Clara Royer, 

Son of Saul is set in the Auschwitz concentration camp during World 

War II, and follows a day-and-a-half in the life of Saul Ausländer 

(played by Géza Röhrig) ,  a  Hungarian member of  the 

Sonderkommando,  work units made up of German Nazi death camp 

prisoners. Nemes insisted on casting actors who spoke their 

characters' own languages. New York City-based Hungarian poet 

Géza Röhrig, who had not acted in lm since the 1980s, was cast as the 

main character, Saul, after being considered originally for a 

supporting role. 

Premiering at the 2015 Cannes Film Festival, the lm won the Grand Prix. The lm also holds 

the distinction of being the rst Hungarian lm to bag a Golden Globe.  

For those who appreciate a little technical trivia, the lm was shot on 35 mm lm in 28 days in 

Budafok, Budapest. A 40 mm lens and the Academy aspect ratio of 1.375:1 were adopted to 

realise shallow focus and a portrait-like narrow eld of vision. 

Pic(k) of the Day

Son Of Saul |Saul Fia

Dir.: László Nemes

Hungary |2015 |107- WC

Palazzo Screen 7

7th January 2017 |  7.00 p.m.

 Son of Saul

PIC Corner

Mr.Daisuke Otani, Production Unit of " e Seal of the Sun ", with 
Mr.S.Murali,Joint Director and  Prof.D.Sivamani of DG Vaishnava college

Joker movie Team and ICAF officials @ Russian cultural centre during the 
Screening of Joker Movie

Photos By Arun & Kamesh



www.chennaifilmfest.com

Screening Schedule - 7th January 2017, Saturday 

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 | Indian Panorama: IP

Masterpieces of Polish Cinema: MSCMPC   | 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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Fast Convoy |Le Convoi
Dir.: Frédéric 
Schoendoerffer
France |2016 |102�- WC

Ayirathil Oruvan
Dir.: B. R. Panthulu | 1965 | Tamil | 174�-SS

Sahaj Paather Gappo | 
Colours of Innocence
Dir.: Manas Mukul Pal
Bengali | 2016 | 86’|IP

Invisible |Invisible
Dir.: Dimitri Athanitis
Greece |2016 |84�-WC

Fragments Of Love
Fragmentos De Amor
Dir.: Fernando Vallejo
Puerto Rico |2016 |100�

Kabali
Dir.:Pa. Ranjith
Tamil | 2016 | 152�- SS

Apprentice |Tu Xing
Dir.: Boo Junfeng
Singapore |2016 |115�- WC

M.G.R. Government Film and 
Television Institute 
Students Film

The Mine |Jättiläinen
Dir.: Aleksi Salmenperä
Finland |2016 |93�-WC

Lonely |Tanha
Dir.: Bahareh Sadeghi-Jam
Iran |2016 |96�- CFI

Lena Love |Lena Love
Dir.: Florian Gaag
Germany |2016 |95�-WC

The Student| (M)uchenik
Dir.: Kirill Serebrennikov
Russia|2016|118�- WC

Through The Wall |
Laavor Et Hakir
Dir.: Rama Burshtein
Israel |2016 |110�-WC

Kaadu Pookkunna Neram
Dir.: Dr.Biju
Malayalam | 2016 | 106’|IP

Wandering |Thudongkawat
Dir.: Boonsong NAKPHOO
Thailand |2016 |121�-WC

All of a sudden |Auf Einmal
Dir.:Asli Özge
Germany, Netherlands, 
France|2016| 112� – NTG 

Fires On The Plain |Nobi
Dir.: Shin’ya Tsukamoto
Japan |2014 |87� – AFAA

Hedi |Inhebek Hedi
Dir.: Mohamed Ben Attia
Tunisia |2016 |88�

The Stop Over |Voir Du Pays
Dir.: Delphine Coulin, 
Muriel Coulin
France |2016 |102�-WC

Nanum Roudydhaan
Dir.: Vignesh Shivan
Tamil | 2016 | 140’– TFFC

On The Other Side |
S One Strane
Dir.: Zrinko Ogresta
Croatia |2016 |85�-WC

Victoria |Viktorija
Dir.: Torun Lian
Norway |2013 |106�-WC

Mr. Hublot 
Luxembourg |2013 |11�– CFL
Hot Hot Hot 
Luxembourg |2011 |93�– CFL

Son Of Saul |Saul Fia
Dir.: László Nemes
Hungary |2015 |107�- WC

Shelley |Shelley
Dir.: Ali Abbasi
Denmark |2016 |92�-WC

Foreign Body |Corps Etranger
Dir.: Raja Amari
Tunisia/FR |2016 |92�-WC

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

Iraivi
Dir.: Karthik Subbaraj
Tamil | 2016 | 160’ – TFFC

The Illumination |Iluminacja
Dir.: Krzysztof Zanussi
Poland |1973 |91� – 
MSCMPC
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Trend Seers, in any field of endeavour, are those whose work or creation 

becomes worthy of emulation.  Can this be less true for  films/film makers  

the most versatile of all art forms with an impact on the psyche of the viewer, 

connoisseur or commoner. Movies are the brainchild of its creator, the 

Director who many a times, spurred on by a flash of an idea in his mind, goes 

to weave a credible story around it and makes a movie with other vital 

ingredients like screenplay, camera, music (songs being an essential 

ingredient in Indian Movies), artists etc. all of which help him give it the final 

shape.  

Being so, when does a film or film maker become a trend seer;  It can 

generally be said that when a film makes an universal appeal across genres 

and over long period of time, touching the chord in the psyche of the viewer in 

international arena, whatever be the country or culture to which he belongs  , 

the film maker becomes a trend seer.  Of  such film makers, those who 

readily come to the mind of all film lovers would be, for example, Akira 

Kurosawa and Ingmar Bergman though both of whom (atleast the laer) did 

not make big box office blockbusters unlike, for example, trend seers in 

American Movie Industry where technology brought in new trends, like :

Star Wars in Science Fiction genre, Toy Story in animation genre, Superman 

as super hero genre, Harry Poer, first book to be made into a great movie 

franchise, Avatar as movie in 3D technology genre,  and to some extent, I 

would add my favourite Director Clint Eastwood who made a mark in 

Westerns with his triology (THE GOOD BAD AND UGLY, FOR A FEW 

DOLLARS MORE AND A FISTFUL OF DOLLARS) and in the Indian context 

Hindi movies like Dil Chahta Hai, Chack De, Rang De Basanti, Dirty Picture 

and English Viglish and  in Tamil Movies like KB, among many others  to cite 

one sterling example where such films/film makers also became  box office 

successes.  

us trend-seers in film making  are either those who make films which have 

all-time appeal and universal acceptance or those film makers who benefit by 

technological developments around the world and become the first to adopt 

the new trend to have an universal appeal and make a new genre of films.  

Let me conclude by adopting a great quote from one of my favourite authors 

which I never tire of repeating:

'If you treat a thing as it is, you make it worse than it is but if you treat it as if it 

were what it potentially could be, you make it beer than it is' and say that 

Trend Seers judgementally strive to make any endeavour to signify what it 

potentially could be. 

Above are  MY TAKE on a few pointers to view trend-seing in film making.  

MORE TO COME……….   FILM APPRECIATION,    FILM GENRES

    FILMS / FILM MAKERS AS TREND SETTERS

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

MY TAKE……..



தங்கள் வாழ்க்ைகையக் கடத்�கெ்காள்�ம் ெபண்களில் ஒ�வரத்ான் கம�னி 

கதாபாத்�ரம். மனி�கள் ெவளிேய வ�வ� என்ப�ல் �க �க்�யப் பங்� 

வ�ப்ப� பண�ம் ப�ப்�ம். இ� இரண்�ம் �ைடக்கப்ெபற்ற ெபண்கள் 

ைதரியமாக தன் வாழ்க்ைகைய தன் ��ப்பப்ப� மாற்�யைமத�் கெ்காள்ள 

���ம் என்பைத ந�கெ்கன �த்�க்காட�்�ட�் ெசன்ற�, �ஜா�ன் எ�ேசாட்.

இவரக்ைளத் த�ர ��ப்��வதற்� இன்�ம் �ன்� கதாபாத்�ரங்கள் 

�சச்��க்�ன்றன. ஆள் நடமாடட்ம் இ�ந்த வைர ேவைலக்காரிைய �ட 

ேமாசமாக நடத்��ட�், ப�த்தப் ப�க்ைகயா�டட் �ற� தன் மைன�ைய 

�ழந்ைதேபால் பாரத்�்கெ்காண்ட வயதான தாத்தா. ேவைலக்காரிைய �ட 

ேமாசமாக அடங்� ஒ�ங்� �டந்த வ��க்கர� கதாபாத்�ர�ம், அவர� கணவர ்

ராதார� தாத்தா கதாபாத்�ரத்ைத�ம்தான் ெசால்�ேறன். அப்�றம், �� ேமாகன் 

ந�த்த அந்த �த்தப்பா கதாபாத்�ரம். த�ழ் �னிமா இவைர ஏன் இ�வைர 

கண்�ெகாள்ள�ல்ைல? இனியாவ� கண்�ெகாள்ள ேவண்�ம் என்ற 

எண்ணத்ைத ஏற்ப�த்�ய�, அவர� உ��ைண ந�ப்�. 

நம் ச�கத்�ல் ெப�ம்பா�ம் ஆண்கள் தாங்கள் ��ம்�ம் வாழ்க்ைகைய 

வாழலாம்; ஆனால், ெபண்கள் தங்க�க்� வாய்க்�ம் வாழ்க்ைகைய ��ம்�யாக 

ேவண்�ம் என்ற நிைல இன்ன�ம் நீ�க்�ற�. அ�ல் இ�ந்� ெவளிேய 

வந்�ெகாண்��க்�ம் ெபண் கதாபாத்�ரங்கைள நமக்� காட�்ய இயக்�நர,் 

ஒ�வர ்�� �ைறந்த அள� கவன�ம், இன்ெனா�வர ்�� அ�த்தமான கவன�ம் 

ப��ம் வைக�ல் அவரக்�க்கான �க்�யத�் வத்ைதத் தந்��க்�றார.் அந்த 

இ�வர ் �ஜா, அஞ்ச� கதாபாத்�ரங்கள். ப�ப்�ம் வச��ம் எளி�ல் �ைடக்�ம் 

வாய்ப்� ெபற்ற ெபண்கள் தங்கள் ��ப்பமான வாழ்க்ைகைய தாங்கேள எளி�ல் 

�ரம்ானித�் கெ்காள்ள ��வ� இயல்பாகேவ அைமந்����ற�. இந்த 

ெரண்�ேம இல்லாத ெபண்கள்தான் இங்ேக அ�கம். அவரக்ளில் ெவளிேய வ�ம் 

ெபண்கைள �ன்னிைலப்ப�த�் வேத இங்ேக �க்�யம். எனேவதான் அஞ்ச� 

கதாபாத்�ரத�் க்� ��தல் அ�த்தம் தரப்பட�்ள்ளதாக க���ேறன்.

இைற��ன் கன்ெடன்ட ்- ேமக்�ங் இரண்�ேம எனக்� நிைறைவத் தந்தன. த�ழ் 

�னிமா�ன் ேபா�யான பா�ட�்வ் - �ேரா�ஸ தன்ைமகள் ெகாண்ட 

ப்ெராடட்ாகனிஸ்�கள் �லம் ர�கரக்ளின் மன�ல் ப�ந்த இேமஜ்க�க்� 

மாறாக, இயல்பான மனிதரக்ைள ப்ெராடட்ாகனிஸ்டக்ளாக �ைர�ல் 

ெகாண்�வ�ம்ேபா� பல�க்� ஆசச்ரிய�ம் அேத அள�ல் அ�ரச்�்�ம் 

ஏற்படலாம். அ�தான் இைற� �லம் �ண்�ம் ெவளிப்பட�்ள்ள� என்� 

க���ேறன்.

ஒ�வர ்'இைற�' படத்ைத �கப் ெபரிய அள�ல் ெகாண்டாடலாம்; இன்ெனா�வர ்

பயங்கரமாகக் க���ற்றலாம்; ஒ�வர ் பல ப��கள் ��த்��ப்பதாகச ்

ெசால்லலாம்; மற்ெறா�வர ் �ல ப��கள் ஓேக எனலாம். ஆனால், இ� த�ரக்்க 

��யாத படம் என்ப� மட�்ம் ெதளி�. �னிமா ெமா�ையத் தாண்�, 

சமகாலத்�ல் ேப�வதற்�ம் �வா�ப்பதற்�ம் பல ேமடட்ரக்ைள அ�த்தமாகக் 

ெகாட�்ச ்ெசன்��க்�ற� இைற�. 

பாரை்வயாளரக்ளின் �ன்�லம், ரசைன, உள�யல், 

வாழ்வ�பவம், வா�ப்� அ�பவம், �ைரப்பட ஆரவ்ம் என 

அைனத�்  வைகயான �ன்னணிக�க்�ம் ஏற்ப, 

ஒவ்ெவா�வ�ம் ெவவ்ேவ� ேகாணங்களில் அ��ம் 

வைக�ல் உ�வா�ம் படங்கேள காலத்தால் அ�யாத 'ப்�ர ்

�னிமா' தன்ைமையப் ெப��ன்றன. என்ைனப் 

ெபா�த்தவைர�ல் இைற��ம் அப்ப�த்தான்!

www.chennaifilmfest.com

சரா �ப்ரமணியம்
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ஒ� ைமயக் கதாபாத்�ரத்ைத ைவத�்  நகரத்்தாமல் பல �க்�ய 

கதாபாத்�ரங்கைளக் ெகாண்� சம்பவங்கைளெயாட�் கைத ெசால்�ம் 

சற்ேற க�ன �ைறையப் �ன்பற்�, 'இைற�'�ல் அைத ேநரத்்�யாகச ்

ெசய்��க்�றார ்காரத்்�க் �ப்�ராஜ். 

�தன்ைமக் கதாபாத்�ரங்களில் ஒ�வர ்�ைரப்பட இயக்�நர.் அவ�க்� ஒ� 

ெபரிய �ரச�்ைன. அ�, சங்�� ேபால அவர ்சாரந்்தவரக்�க்� பல�தமான 

�ரச�்ைனகளாக பர��ற�. ஆண்களால் உ�வாக்கப்ப�ம் ெவவ்ேவ� 

�தமான �ரச�்ைனகளில் அ�கம் பா�க்கப்ப�வ� ெபண்கேள. இங்�ம் 

அப்ப� பா�க்கப்ப�ம் ெபண்களின் நிைல என்னவா�ற�? என்ற �க்கலான 

கைதைய, ெதளிவான �ைரக்கைத - வசனம் - காட�் அைமப்�கள் �லம் 

பாரை்வயாளரக்�க்�ப் �ரியைவக்க �யற்�த்த� �றப்�. 

நாம் வாழ்ந்�ெகாண்��ப்ப� ஆண்களால் இயக்கப்ப�ம் ச�கம். இங்ேக 

ஆண்க�க்�த்தான் அ�க �க்�யத�் வம். இ�தான் யதாரத்்தம் என்ற 

நிைல�ல், ெபண்களின் நிைலையச ்ெசால்�ம் எந்த ஒ� பைடப்��ம் ஆண் 

கதாபாத்�ரங்கள்தான் அ�க �க்�யத�் வம் தரப்பட�்�க்க ேவண்�ம் 

என்ப� �க�ம் சரியானேத. ஆண்களால் பா�க்கப்ப�ம் ெபண்களின் 

நிைலைய மட�்ேம ��க்க ��க்க காட�்கெ்காண்��ந்தாேலா அல்ல� 

ெதன்றலாக  இ�ந்� �யலா� �றப்படட்� ேபால் காட�் �ரட�்னாேலா அ� 

உண்ைம நிைலக்� மாறான� என்ப� ெதளி�. 

�டை்ட�ம் ேவைலைய�ம் ேபலன்ஸ் ெசய்ய இயலாத உணரச்�்�� �னிமா 

பைடப்பாளி எஸ்.ேஜ.�ரய்ா, வளரத்்தவ�க்� ��வாசம் காடட் எந்த 

எல்ைலக்�ம் ேபாகத் தயங்காத �ஜய் ேச�ப�, �ற்ேபாக்� �ந்தைன�ம், 

ெபண்ணியப் பாரை்வைய�ம் அைர�ைறயாகக் ெகாண்ட இைளஞர ் பா� 

�ம்ஹா. இம்�ன்� கதாபாத்�ரங்களால் பா�க்கப்ப�ம் ெபண்களின் 

வாழ்க்ைகதான் 'இைற�'.

�னிமா நாயகரக்ள் �� ஈரப்்�ெகாண்�, அவரக்ைளப் ேபான்றவைர 

கணவராக அைடய ��ம்�, �ற� �ைடத்தவைன கடட்ாயத�் டன் ேந�க்�ம் 

நம் ேதசப் ெபண்மணிகள் பலரின் �ர�நி�யாகேவ அஞ்ச� 

கதாபாத்�ரத்ைதப் பாரத்்ேதன். எந்த ஆப்ஷ�ம் இல்ைல என்� உ�� 

ெசய்யப்படட்�டன் ெவளிேய வ�ம் மனி�களில் ஒ�வர.் உள்ேள இ�க்க�ம் 

��ப்பம் - ெவளிேய வர�ம் ��ப்பம் என எப்ேபா�ம் �ழப்பத்�ேலேய இ�ந்� 

'இைறவ�' எ�� தவ���க ��யாத பைட��! 

ர�ய கலா�சார ைமய� | மாைல 6:30 மண�

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

 

அய்மன் 28 வயதான �ைற அ�காரி. ச�பத�்ல் பணி இடமாற்றம் ெசய்யப்படட்வன். பல 

வ�டங்க�க்� �ன்னர ் தன்�ைடய ெபற்ேறாைர இழந்தவன். அவ�டன் �தத் 

சேகாதரியான �ைகலா உடன் உள்ளான். அவ�ைடய ��ய பணி�டத�்ல் தன� சகப் 

பணியாளரான �ன்னி தைலைமப் பண்�னால் ஈரக்்கப��றான். ெதாைல���ந்�க்  

ெகாண்ேட �ன்னின் நடவ�க்ைகைய �ன்பற்ற ெதாடங்��றான் அய்மன். �ன் அந்தச ்

�ைறசச்ாைல�ல் மரண தண்டைனைய நிைறேவற்�பவராக உள்ளவர.் �ன்�ம், 

அய்மன்னின் அ���ரை்ம மற்�ம் �டா�யற்�ைய கவனித�் வ��றார.் இவ்��வ�க்�ம் 

இைடேய வழக்கத�்க்� மாறான நட�் உ�வா�ற�. �ன்னின் உத�யாளர ்��ெரன தன� 

பணிைய ரா�னாமா ெசய்ய அ�கார�க்க �ன் தன� உத�யாளரான அய்மன் ெகாண்�வர 

�டட்ம் வ�க்�றார.் இதன் ெதாடரச்�்யாக அய்மன் தன� ேமாசமான கடந்த காலங்கைள 

தாண்� எப்ப� மரண தண்டைன நிைறேவற்�பவராக மா��றான் என்பேத இப்படத�்ன் 

கைத. 

APPRENTICE ெபலாேஸா | பக� 12,00 மண�
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காஸ்டன் �ளாட�்ல் நைடெபற்ற ��ந்� நிகழ்ச�்க்�ப் �ற� அன்னாைவத ் த�ர, 

எல்ேலா�ம் �� ��ம்� ���ன்றனர.் காஸ்டன் அந்த இளம்ெபண்ணின்�� ஏேதா ஒ� 

மரம்மான ஈரப்்ைப உணர�்றான். ஒ� எ�ரப்ாராத நிகழ்ச�்யாக ஒ� பல�னமான த�ணம் 

எல்லாவற்ைற�ம் மாற்����ற�. ெஜரம்னி�ல் ஒ� ��ய நகரத�்ல் �றப்பாக வ�த�் 

வந்த காரஸ்்டன் ெமல்ல தன� கட�்ப்பாடை்ட இழக்கத ் ெதாடங்��றான். அவன� 

பதற்றமான மனநிைலைய அவன� நண்பரக்ள், ��ம்பம் கவனித�்கெ்காண்�தான் 

இ�க்�றாரக்ள். ��ய வாழ்க்ைக சாரந்்த அவன� �யற்�கேளா க�ம் ேதால்��ல் 

���ற�. ஏமாற்றம், ஆத�்ரம், அநீ�, ேபரிடர ் என எல்லா�ம் அவைன ��ய 

கட�்ப்பாட�்க்�ள் வரவைழக்�ற�. �ண்�ம் ��ய மனிதனாக மாறத ்ெதாடங்��றான்.

சமகால ரஷ்யா, ஒ� ைஹஸ்�ல் மாணவன் உலகம் �ய சக்�களிட��ந்� 

�ண்�க்கப்பட�்�டட்� என்� நம்��றான். அவைனச ்�ற்��ள்ள வய�வந்த மாணவரக்ளின் 

ஒ�க்கம், நம்�க்ைககள் சவாலாக ஆரம்�க்�ற�. எல்ேலாரிட�ம் �ரண்ப��றான். 

கண்ெண�ேர உள்ள வாழ்க்ைகைய நம்பாமல் தான் ெகாண்�ள்ள ஒ�க்கம் சாரந்்த 

அறெந�ைய மன�ல்ெகாண்� நடக்�றான். அதனால் பலரின் ெவ�ப்ைப அவன் 

சம்பா�க்கேவண்���ந்த�. யதாரத்த் உலகம் அவைன என்ன ெசய்த�? �ைரப்படம் 

தத�்வாரத்த், யதாரத்த், தனிமனித �ய்ைம, �ட�்மேனாபாவம் ஆ�யவற்�க்�ைடேய உள்ள 

ேவ�பாடை்ட பள்ளிமாணவரக்ைளகெ்காண்� ஆராய்�ற�.

THE STUDENT ெபலாேஸா | ப��பக� 2.30 மண�

ALL OF A SUDDEN ஆ�ேகவ� ���ேயா | ப��பக� 2.30 மண�

தன� படங்களில் வ�வான அர�யைல ேபசத் தயங்காதவர ் இயக்�நர ்

�ஜ��மார.் இவர� 'கா� �க்�ன்ன ேநரம்' பட�ம் அப்ப�த்தான். �ஜ��மாரின் 

'வ�ய �ற�ள்ள பக் �கள்', 'ேபரரியாதவர'், 'ஆகாஷத்�ண்ேட நிறம்', 

'�ட�்ேல�ள்ள வ�' ேபான்ற படங்கைளப் ேபால இந்தப் படத்��ம் 

கதாபாத்�ரங்க�க்� ெபயரக்ள் �ைடயா�. 

"ெபயரக்�க்�ப் �ன்னால் இன, மத அைடயாளம் இ�ப்பதால் அைவ �ல 

கட�்ப்பா�க�க்�ள் இ�க்�ன்றன. என் கதாபாத்�ரங்கள் ��ப்�டட் �ல 

மக்கைள ��க்�ற�. �றப்பால், ெசய்�ம் ெதா�லால் கதாபாத்�ரங்கள் ஒ� 

ச�தாய, ெபா�ளாதார எல்ைலக்�ள் அடங்����ற�. ெபயரக்ைள �ட 

ஒ�க்கப்படட்வரக்ளின் �ர�நி�யாய் இ�ப்ப� �க்�யம் என நிைனக்�ேறன். 

இந்தப் படம், நம� க�த�்  �தந்�ரத�் க்�ம், அர�யல் நம்�க்ைகக�க்�ம் 

எ�ராக இ�க்�ம் �ரச�்ைனகைள ஆராய்�ற�" என்�றார ்�ஜ��மார.் 

��ரவா�கைள ைக� ெசய்வ� என்ற ேபாரை்வ�ல் ஆ�வா�கைள�ம், 

த�த�் கைள�ம் அ�காரிகள் ஒ�க்��ன்றனர.் அ�கார ைமயத்�ன் 

தரகரக்ளாக ெசயல்ப�பவரக்�க்�ம், சடட்ம் பா�காப்� என்ற ெபயரால் 

ஒ�க்கப்ப�பவரக்�க்�ம் இைடேய நடக்�ம் ேமாதேல என் படம் என்�றார ்

அவர.் 

தவறவ�டாத��.... 'கா� ����ன ேநர�
ர�ய கலா�சார ைமய� | ப��பக� 2.00

"��ரவா� என்� �த்�ைர�டப்ப�ம் ஒ� ெபண்ைணக் ைக� ெசய்ய, 

காவல்�ைற அ�காரி ஒ�வர ்காட�்க்�ள் ெசல்�றார.் அவைளக் கண்���த�்  

ைக� ெசய்தா�ம் காட�்��ந்� ��ம்�ம் வ�ைய அவர ் மறக்�றார.் அந்த 

ெபண்�க்� வ� ெதரி�ெமன்றா�ம் அவள் உதவ �ன்வராமல் இ�க்�றாள். 

இங்�தான் �ணா�சயம் மாற்�யைமக்கப்பட�்ள்ள�. அ�காரத்�ன் 

�கமாகஇ�க்�ம் ஆண் காட�்ல் ெதாைலய, ெபண் வ�ைமயைட�றாள். 

ேவடை்டயாடப்ப�பவள் பா�காவலாக�ம், ேவடை்டயா�பவன் 

பா�க்கப்ப�பவனாக�ம் மா��றான்" என்�றார ் அவர.் மாண்டர்ியல் உடப்ட 

பல �ைரப்பட �ழாக்களில் இந்த படம் �ைர�டப்பட�்ள்ள�. இந்�ர�, ரிமா 

கல்�ங்கால், இந்�ரன்ஸ், �ரகாஷ் பாேர, ��ஷ்ணன் பால��ஷ்ணன் 

உள்ளிடட்வரக்ள் ந�த�் ள்ள இந்த படத�் க்� எம்.ேஜ.ராதா��ஷ்ணன் 

ஒளிப்ப�� ெசய்�ள்ளார.் அசச்ன்ேகா�ல், ெகான்னி உள்ளிடட் கா�களில் பல 

சவால்கைளத் தாண்� படப்��ப்� நடந்�ள்ள�. மைலவாழ் �ழந்ைதகள் 

பள்ளிையச ்ேசரந்்த 60 மாணவரக்�ம் இ�ல் ந�த�் ள்ளனர.் ெசன்ைன சரவ்ேதச 

�ைரப்பட �ழா�ல் ��ர �னிமா ஆரவ்லரக்ள் தவற�டக்�டாத இந்�ய 

�ைரப்படங்களில் இ��ம் ஒன்�

 

"��ரவா� என்� �த்�ைர�டப்ப�ம் ஒ� ெபண்ைணக் ைக� ெசய்ய, 

காவல்�ைற அ�காரி ஒ�வர ்காட�்க்�ள் ெசல்�றார.் அவைளக் கண்���த�்  

ைக� ெசய்தா�ம் காட�்��ந்� ��ம்�ம் வ�ைய அவர ் மறக்�றார.் அந்த 

ெபண்�க்� வ� ெதரி�ெமன்றா�ம் அவள் உதவ �ன்வராமல் இ�க்�றாள். 

இங்�தான் �ணா�சயம் மாற்�யைமக்கப்பட�்ள்ள�. அ�காரத்�ன் �கமாக 

இ�க்�ம் ஆண் காட�்ல் ெதாைலய, ெபண் வ�ைமயைட�றாள். 

ேவடை்டயாடப்ப�பவள் பா�காவலாக�ம், ேவடை்டயா�பவன் 

பா�க்கப்ப�பவனாக�ம் மா��றான்" என்�றார ்அவர.் 

 

மாண்டர்ியல் உடப்ட பல �ைரப்பட �ழாக்களில் இந்த படம் 

�ைர�டப்பட�்ள்ள�. இந்�ர�, ரிமா கல்�ங்கால், இந்�ரன்ஸ், �ரகாஷ் பாேர, 

��ஷ்ணன் பால��ஷ்ணன் உள்ளிடட்வரக்ள் ந�த�் ள்ள இந்த 

படத�் க்� எம்.ேஜ.ராதா��ஷ்ணன் ஒளிப்ப�� ெசய்�ள்ளார.் 

அசச்ன்ேகா�ல், ெகான்னி உள்ளிடட் கா�களில் பல 

சவால்கைளத் தாண்� படப்��ப்� நடந்�ள்ள�. மைலவாழ் 

�ழந்ைதகள் பள்ளிையச ் ேசரந்்த 60 மாணவரக்�ம் இ�ல் 

ந�த�் ள்ளனர.் ெசன்ைன சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா�ல் ��ர 

�னிமா ஆரவ்லரக்ள் தவற�டக்�டாத இந்�ய 

�ைரப்படங்களில் இ��ம் ஒன்�

காரத்�்க் 

��ஷ்ணா
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