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15th Chennai International Film Festival 

The 15th edition of the revered Chennai International Film Festival organised by the Indo Cine Appreciation Foundation with the support of the Tamil 

Nadu Government is back with a bang. The inaugural function is set for December 14 at 6pm at the Kalaivanar Arangam, Triplicane with actor Arvind 

Swamy doing the honours followed by the screening of the opening film The Square from Sweden. Screening venues for the festival which goes on till 

December 21 are Casino, Devi Bala, Russian Cultural Centre, Satyam Cinemas, Anna Theatre, NFDC Tagore Film Centre and Devi theatre. 

About 150 films spanning the following genres will be presented at the eight-day festival - World Cinema, Country Focus (Korea), Retrospective, 

Contemporary German Films, Indian Panorama and Tamil Film Competition. Tamil films to battle it out at the much-celebrated festival include 

Thupparivalan, My Son is Gay, Vikram Vedha, 8 Thotakkal, Aramm, Kadugu, Taramani, Magalir Mattum, Maanagaram, Kurungu Bommai, Oru 

Kuppai Kathai, Oru Kidayin Karunai Manu and Manusangada. Besides two films of MGR as part of his centenary celebrations, films made by students 

of BOFTA and MGR Government and TV Institute will also be screened.      
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cinemas of india

The Square

Pic(k) of the Day

The Square 
Dir.: Ruben Östlund 
Sweden 

Kalaivanar Arangam 
December 14 | 6.30 pm 

The Square, which also happens to be the opening film, is a Swedish satirical drama 
directed by Ruben Östlund and stars Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West, 
and Terry Notary. The Square deals with publicity surrounding an art installation, 
and was partly inspired by an installation 
Östlund and producer Kalle Boman had 
made. Shot in Gothenburg, Stockholm and 
Berlin, it won the Palme d'Or at the 2017 
Cannes Film Festival. In a nutshell, The 
Square is a poignant satirical drama 
reflecting our times - about the sense of 
community, moral courage and the affluent 
person's need for egocentricity in an 
increasingly uncertain world.  

Don’t miss the Inaugural Function at Kalaivanar Arangam, 
6.00 p.m Onwards. Chief guest : Sri. Arvind Swamy
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Screening Schedule 
14th December 2017, Thursday

Devi

Devi Bala

Russian 
Cultural 
Centre

Anna Theatre 

Casino

NFDC Tagore
Film Centre 
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The President (El Presi )
Dir.: Gustavo Postiglione
Argentina | 2017 | 68'| WC
 

Majan 
Dir.: Rahman Seyfi Azad 
Iran | 2017 | 100' | WC

Boozer ( Malacopa )
Dir.: Armando Casas 
Mexico | 2017 | 83' | WC

The Dybbuk of the Holy
 Apple Field 
Dir.: Yossi Somer | Israel, 
Germany, Switzerland 

West ( Westen )
Dir.: Christian Schwochow
Germany | 2013 | 102' | RCS
DVD

9 Month Stretch 
( 9 mois ferme )
Dir.: Albert Dupontel
France | 2013 | 82' | WC

BLOODY MILK 
Dir.: Hubert Charuel
France | 2017 | 90' | WC

MIST AND THE MAIDEN 
( La Niebla Y La Doncella  )
Dir.: Andrés Koppel
Spain | 2017 | 104' | WC

Bornholmer Street 
( Bornholmer Straße )
Dir.: Christian Schwochow
Germany | 2014 | 88' | RCS

Post Tenebras Lux 
( Felhők felett  )
Dir.: Carlos Reygadas
Spanish, English, French 

No Screening

CLAIRE'S CAMERA 
( KEUL-LE-EO-UI KA-ME-LA )
Dir.: Sangsoo HONG
Korea, France | 2017 | 69' | CFK

No Screening

Good Bye Kathmandu 
Dir.: Nabin Subba
Nepal | 2017 | 133' | WC
DCP is  

Wild (  Dzika )
Dir.: Nicolette Krebitz
Germany | 2016 | 97' | CGF

No Screening

No Screening

No Screening

No Screening

No Screening

No Screening

No Screening

No Screening

No Screening

15th Chennai International Film Festival 

No Screening

No Screening
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No Screening

Juze
Dir.:  Miransha Naik
2017 | Konkani |  93'|IP

th14  Dec 2017

CGF: Contemporary German Films | RCS: Retrospective of Christian Schwochow | CFK: Country Focus Korea
Indian Panorama: IP | Tamil Feature Film Competition: TFFC | World Cinema: WC

Highlights of Day 1

If you are one who's a sucker for thrillers, don't miss Mist and 
the Maiden (Spain). The movie follows a trail of a young man 
who ends up dead in a forest and what happens when the case is 
revived three years later? 

The President is all about a brutal dictator coming face to face 
with the injustices committed by his regime when his country is 
taken over by revolutionists.

The Japanese movie, Blossoming into a Family, is set in the 
1980s and follows Izumi (Hitomi Sato) who works at a bank and 
lives with her mother Ito (Yoshiko Miyazaki). On a winter night 
and the day before Izumi is to marry, her mother tells Izumi 
about her late father's dream. The movie then follows her 
father's dream, which is about was Izumi's marriage. 

If you are one who's moved by drama, the French film 'Bloody 
Milk' is the right fix for you. When one of his cows gets sick, a 
farmer will stop at nothing to save the rest of the herd. This one-
liner is what Bloody Milk is all about. 

I Remember You 
( Ég man þig )
Dir.: Óskar Thór Axelsson
Iceland | 2017 | 100' | WC

Blossoming Into A Family
( Madou: After the Rain  )
Dir.: Hiroki Hayashi
Japan | 2016 | 126' | WC
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Day 1 | Thursday, 14.12.17



கான் �ைரப்பட �ழா�ன் பத�் ���களில் தைல�றந்த ��தாகக் க�தப்ப�வ� 
'பாம் �'ஓர'் என அைழக்கப்ப�ம் தங்கப்பைன ���. அைத இந்த ஆண்� கானில் 

தட�்வந்��க்�ம் '� ஸ்ெகாயர'்  ( � e  S q u a r e )  என்ற ஸ்��ஷ் ெமா�ப் படத�்ன் 

�ைர�ட�டன்,  ெசன்ைன, 

��வல்�க்ேகணி�ல் 
அைமந்��க்�ம் 
கைலவாணர ்அரங்�ல் இன்� 
மாைல 6 . 1 5  மணிக்� 

ேகாலாகலமாகத ் ெதாடங்க 
இ�க்�ற� 1 5 -வ� ெசன்ைன 

சரவ்ேதசப் பட �ழா.

ேகாவா,  ��வனந்த�ரம், 

�ம்ைப, ெகால்கதத்ா, ெடல்� 

எனப் �கழ்ெபற்ற �ைரப்பட 
�ழாக்கள் பல இ�ந்தா�ம் ெசன்ைன சரவ்ேதசப் பட �ழா�க்காக ஒவ்ெவா� 
ஆண்�ம் காத�்�க்�ம் கண்கள் ஏராளம். �சம்பர ்14, �தல் 21 ேத�வைர 8 நாடக்ள், 

உலக அள�ல் ���கைள�ம் பரி�கைள�ம் ெவன்ற 50 நா�களின் 150 படங்கைள 

இைட�டாமல் ர�க்க அைழக்�ற� இன்ேடா - �னி அப்ரி�ேயஷன் ஃப�ண்ேடஷன்.

ெசன்ைன �ைரப்பட �ழா�ல் �ைர�டத ் ேதரவ்ா�ம் உலகப் படங்க�க்�த ்
தணிக்ைக���ந்� �றப்� �லக்� அளிக்�ற� மத�்ய தகவல் மற்�ம் ஒ�பரப்� 
அைமசச்கம். மாநில அரேசா �ைரப்பட �ழாைவ நடத�்வதற்கான நி�ைய வழங்� 

�னிமா ரசைனைய வளரக்்கத ் ெதாடரந்்� ஊக்கப்ப�த�்வ��ற�.  இந்த 

அைமப்�கேளா� ேத�ய �ைரப்பட வளரச்�்க் கழகம் ( N F D C ) ,  '� இந்�'  த�ழ், 

ஆங்�ல நாளிதழ்க�டன் இைணந்� ' இன்ேடா -  �னி அப்ரி�ேயஷன் 

ஃப�ண்ேடஷன்' இந்தப் பட�ழாைவ ெவற்�கரமாக நடத�்வ��ற�.

கடந்த ஆண்� ெசன்ைன அண்ணா சாைல,  ராதா��ஷ்ணன் சாைல,  வடபழனி 

ஆ�ய ெவவ்ேவ� ப��களில் இ�ந்த �ைரயரங்�கள் �ைர�ட�க்காகத ் ேதர�் 
ெசய்யப்படட்தால் �னிமா ஆரவ்லரக்�க்� அைலசச்லாக அைமந்��டட்�. 

இைதக் க�த�்ல்ெகாண்ட இன்ேடா -  �னி அப்ரி�ேயஷன் ஃப�ண்ேடஷன், 

இம்�ைற அண்ணா சாைல�ல் ெவ� அ�க�ேக அைமந்�ள்ள ேத�, ேத� பாலா, 

ேக�ேனா, அண்ணா, சதய்ம், தா�ர ்��ம் ெசன்டர,் ரஷ்யன் ெசன்டர ்ஆப் ச�ன்ஸ் & 

கல்சர ்ஆ�ய ஏ� �ைரயரங்�கைளத ்ேதர�்ெசய்� உ��ப்ப�த�்��க்�ற�.

இன்ேடா - �னி அப்ரி�ேயஷன் ஃப�ண்ேடஷனின் ெசயலாள�ம், 15-வ� ெசன்ைன 

சரவ்ேதசப் பட�ழா�ன் இயக்�ந�மான தங்கரா�டம் ேகடட்ேபா� “'உலக �னிமா' 

(World Cinema), '�ைர ேதசம்' (Country Focus), 'காலம் மறக்காத படங்கள்' (Retrospective), 

'தற்காலத ்�றைமகள்- ெஜரம்ானியப் படங்கள்' (Contemporary German Films), 'இந்�யன் 

பேனாரமா'(Indian Panorama), த�ழ்ப் படப் ேபாட�்'(Tamil Film Competition) ஆ�ய ஆ� 
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அைல�ச��� இன� அவசியமி�ைல!

15th Chennai International Film Festival 
th14  Dec 2017

வரேவ���காக கா�தி��கிேற�!

ேலாேகஷ் �மார ் இயக்கத�்ல் 
அ�பமா �மார,் அஸ்�ன்�த,் 

அ�ேஷக்,  �ேஷார ் மற்�ம் 

ெஜய�ரகாஷ் உள்ளிடட் பலர ்
ந�த�்�க்�ம் படம் 'என் மகன் 

ம�ழ்வன்' .  ஆஸ்�ேர�யா 

மற்�ம் நி�யாரக்் �ைரப்பட 
�ழாக்களில் 
�ைர�டப்பட�்ள்ள இப்படம் 

�தன் �ைறயாக த�ழகத�் ல் 1 5 - வ� ெசன்ைன சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா�ல் 

�ைர�டப்பட இ�க்�ற�.

இத�்ைர�டல் ��த�் இயக்�நர ் ேலாேகஷ் �மார ் ம�ழ்ச�்ேயா� ப�ரந்்� 
ெகாண்டதாவ�: ��க்க ெசன்ைன�ல் உள்ள ந�கரக்ேள ந�த�்�ப்பதால், இந்த 

நா�க்காக தான் 2  ஆண்�களாக காத�்�ந்ேதாம்.  1 3 - வ� ெசன்ைன சரவ்ேதச 

�ைரப்பட �ழா�ல் 'டாக்�'  என்ற ஈரானிய படம் பாரத்ே்தன்.  ஈரானிய நாட�்ல் 

படேம இயக்கக் �டா� என்� தைட ��த�் �டட்ாரக்ள்.  அைத�ம் �� அவர ்

�க�ம் கஷ்டப்பட�் படதை்த உ�வாக்�னார.் 

ஒ� படம் எ�க்க இயக்�நர ் இவ்வள� கஷ்டப்ப�ம் ேபா�,  ஏன் நம� படதை்த 

இப்ேபா� ெதாடங்கக் �டா� என்� எண்ணி ஆரம்�தே்தாம். அ�தத் 2 ஆண்�களில் 

என் படம் �ைர�டப் ேபா�ற� என்� நிைனக்�ம் ேபா� சந்ேதாஷமாக இ�க்�ற�.

சராசரி ��ம்பத�்ல் �றந்த மகேனா அல்ல� மகேளா ஓர ் பா�னச ்
ேசரக்்ைகயாளர ் என ெதரி�ம் ேபா�,  தந்ைத -  தாய் அைத எப்ப� எ�த�்க் 

ெகாள்�றாரக்ள்,  இந்த ச�கம் எப்ப� பாரக்்�ற� என்ப� தான் ' என் மகன் 

ம�ழ்வன்' . இைதப் பற்� ெதரியாத ஆடக்ள் �ட, ��க்க �ரிந்� ெகாள்�ம் 

வைக�ல் தான் �ைரக்கைதைய அைமத�்�க்�ேறன்.  ஓர ் பா�னச ்

ேசரக்்ைகயாளரின் வாழ்க்ைகையக் ெகாஞ்சம் ஆழமாக இப்படத�்ல் 
ேப���க்�ேறன். தணிக்ைக�ல் '�/ஏ' சான்�தழ் �ைடத�்�க்�ற�. இதன் 

�லம், இப்படம் ெராம்ப �ரசமாக இல்லாமல், தந்ைத - தாய் பாரை்வ���ந்� 

ேப�ம் படமாக இ�க்�ம் என்ப� ெவளிப்பைட. 

த�ழ் �னிமா அ�தத்ாண்�டன் 100 வ�டங்கள் ��யப் ேபா�ற�.  இந்த 100 

ஆண்�களில் ஓர ் பா�னச ் ேசரக்்ைகைய இவ்வள� ஆழமாக யா�ம் 
ெசான்ன�ல்ைல.  �ல படங்களில் ேலசாக ����ப்பாரக்ள்.  �க�ம் 

கஷ்டப்பட�் படமாக்���க்�ேறாம். ச�கத�்ற்� இப்படம் �க�ம் �க்�யம். 

அதனால் தான் நிைறய �ைரப்பட �ழாக்க�க்� அ�ப்�ேனாம். 

நாங்கள் ����க்�ம் க�த�் கள் நிைறய மக்களிைடேய ேபாய் ேசர 
ேவண்�ம்.  ெசன்ைன �ைரப்பட �ழாக்களில் படம் பாரக்்க வ�பவரக்ைள 

நம்�தத்ான் என்ைனப் ேபான்ற இயக்�நரக்ள் படம் பண்ேறாம். மற்ற �ைரப்பட 

�ழாக்களில் �ைடதத் வரேவற்ைப �ட ெசன்ைன �ைரப்பட �ழா�ல் இன்�ம் 
அ�க வரேவற்� �ைடக்�ம் என நிைனக்�ேறன். நாைள (�சம்பர ்15) ம�யம் 3 

மணியள�ல் ரஷ்ய கலாசச்ார ைமயத�் ல் �ைர�டப்பட இ�க்�ற�. 

அைனவ�ம் இப்படதை்தப் பாரத்�்,  மற்றவரக்ைள�ம் பாரக்்க ைவக்க 

ேவண்�ம்.

�ரி�களில் �மார ் 1 5 0 

�ைரப்படங்கைளத ் �ைர�ட 
இ�க்�ேறாம்.

ெஜரம்ன் நாட�் �னிமா�ல் 
தற்ேபா� கவனிக்கதத்க்க 
�றைமயாளரக்ளாக இ�க்�ம் 
ஆ� இயக்�நரக்ளின் 
படங்கைள கேத இன்ஸ்��ட ்
ேதர�் ( G o e t h e  I n s t i t u t e ) 

ேதர�்ெசய்� 
ெகா�த�்�க்�ற�. 

�ைரேதசம் �ரி�ல் இம்�ைற 
எ�ரப்ாராத இன்ப 
அ�ரச்�்யாக ெதன்ெகாரிய 
நாட�்ன் ஆ� �றந்த படங்கள் 
�ைர�டப்ப��ன்றன.  அவற்�ல் உலகப்�கழ் இயக்�நர ் �ம் � �க்�ன் '� 

ெநட'் (THE NET) பட�ம் ஒன்�. மற்ெறா� �க்�ய ெகாரிய இயக்�நரான ஹாங் 

சாங்-��ன் (Hong Sang-soo) இரண்� படங்கள் �ைர�டப்ப��ன்றன. 'த ேட 

ஆஃப்டர'்  (�e Day After), 'க்ேளரஸ்் ேகமரா'  ('Claire's Camera) ஆ�ய இரண்� 

படங்க�ேம நடந்���ந்த கான் பட�ழா�ல் ேபாட�்ப் �ரி��ம்.  �றப்�த ்

�ைர�ட��ம் இடம்��தத் படங்கள் இைவ.

'காலம் மறக்காத படங்கள்' �ரி�ல் ெஜரம்ானிய இயக்�நர ்��ஸ்�யன் சே்சா 

ெசாவ்�ன் ( C h r i s t i a n  S c h w o  C h o w )  மாஸ்டர ் �ஸ் என்� க�தப்ப�ம் நான்� 

படங்கள் �ைர�டப்பட�ள்ளன.  அவற்�ல் �கழ்ெபற்ற ெஜரம்ானிய 

ெபண்ணிய ஓ�யர ் ப�லா�ன் வாழ்க்ைக வரலாற்�ப் படமான ' ப�லா' 

ர�கரக்ைளக் கண்�ப்பாக கவ�ம்” என்றார.்

இ�த�ர 'ஆஸ்�ேர�யா மற்�ம் �ரான்ஸ் ேஷாேகஸ்' என்ற �ைணப் �ரி�ன் 

�ழ் ஆஸ்�ேர�யா�ன் ெசன்ைன �தரகம் ேதரந்்ெத�த�் அளித�்ள்ள நான்� 
படங்கள்,  ெடல்��ல் உள்ள �ெரஞ்�த ் �தரகம் ேதர�்ெசய்� அளித�்ள்ள 

�ன்� படங்கள் �ைர�டப்பட இ�க்�ன்றன.

த�ழ்ப் படங்க�க்கான ேபாட�்�ல் '8 ேதாடட்ாக்கள்', 

'அறம்', 'க��', '�ரங்� ெபாம்ைம', 'மாநகரம்', 'மகளிர ்

மட�்ம்', 'ம�சங்கடா', 'ஒ� �டா�ன் க�ைண ம�', 

'ஒ� �ப்ைப கைத', 'தரமணி', '�ப்ப�வாளன்' மற்�ம் 

' �க்ரம் ேவதா'  ஆ�ய படங்கள் �ைர�டப்பட 

இ�க்�ன்றன. 
ஆர.்�.ெஜயந்தன்

'� இந்�'�ல் �றப்�ப் பக்கம்

ெசன்ைன �ைரப்பட �ழா�ல் 
�ைர�டப்ப�ம் படங்களின் �தல் 
பாரை்வ,  டெ்ரய்லரக்ள்,  �மரச்னங்கள், 

பரிந்�ைரகள்,  ெசய்�கள்,  ேபட�்கள் 

மற்�ம் �றப்� �ைகப்படத ்ெதா�ப்�கள் 
அடங்�ய �றப்�ப் பக்கதை்த ' � இந்�' 

நாளிதழ் வைலதளம் ெதாடரந்்� 
ப�ேவற்றம் ெசய்� வ��ற�. எப்ேபா�ம் 

ெதாடர�்ல் இ�க்க...
http://tamil.thehindu.com/cinema/ciff/

 இயக்�நர ்ேலாேகஷ் �மார்

http://tamil.thehindu.com/cinema/ciff/


Printed and Published by Indo Cine Appreciation Foundation Chennai - 600006

Our Sponsors and Partners

ேதரத்�ல் ெவன்ற ஜனா�ப� 
அன்� இர�க்� �ன் நகரதை்த 
காரில் வலம் வ��றார.்   தன� 

�ன்னாள் மைன�, தன� காத�, 

மற்�ம் தன� மகளிட��ந்� 
அெசௗகரியதை் த 
ஏற்ப�த�்ம்�தமாக ேபான் 
அைழப்�,  இன்�ம் பல 

�ழ்நிைலக�க்� ந��ல் தன� 
இேமஜ்ஜ�க்கான ஆேலாசகைர அன்� இர� சந்�க்�றார.் இந்த கதாபாத�்ரத�்ன் 

ெந�க்கதை்த நாம் கண்ட��ற அேத ேவைள,  ஒ� ரக�யதை்த�ம் ஒ� 

�ற்றதை்த�ம் மைறக்�ம் இந்த கதாபாத�்ரத�்ன் ��ைய மாற்றக்��யதாக 
அ� இ�க்�ற�.  பல்ேவ� �ைரப்பட �ழாக்களில் �ைர�டப்பட�் ���கைள 

ெவன்ற படம். இப்படம் இன்� அண்ணா �ைரயரங்�ல் காைல 9 . 3 0 க்� 

�ைர�டப்ப��ற�

THE PRESIDENT

இ�� எ�ன பட� பா��கலா�?
 - பா�நிலவ� ப���ைரக�

th14  Dec 201715th Chennai International Film Festival 

cinemas of india

அண்ணா �ைரயரங்கம்: காைல 9.30 மணி 

ேகன்ஸ் �ைரப்பட �ழா�க்� ஒ� வணிக பயணத�்ல் வ��றார ்மான்� எ�ம் 
இளம் ெபண். அவர ் ேநரை்மயற்றவர ் என்� �ற்றஞ்சாடட்ப்பட�் �ப்பாக்�யால் 

�ட�்கெ்கால்லப்ப��றார.்  அைதப் பாரக்்�ம் ஆ�ரிைய �ளாேர ேவகமாக 

அ��ல் ெசன்� தன� ேபாெலராய்� ேகமரா�ல் அசச்ம்பவதை்த �ைகப்படங்கள் 
எ�க்�றார.்  அவர ் மான்� என்பைத அ�ந்� அவர�்� பரிதாபப்ப��றார.் 

�ளாேர ேபான்ற இன்ெனா� ேஜா�க் கண்க�ம் மான்� உ�ேரா� 
இ�ந்தைத�ம் �ன்னர ் �டப்பட�் இறப்பைத�ம் கண்�டாகப் பாரக்்�றார.் 

�ைகப்படங்கள் எ�ப்பதன் �லம் �ளாேர எப்ெபா�ைள�ம் ��தல் கவனம் 
ெச�த�் பாரக்்�ம் �றன் ெப��றார.் �டேவ அப்ெபா�ள்க�க்�ள் ஊ���க் 

கடந்� ெசல்�ம் பாரை்வைய உணர�்றார.்  இப்ெபா�� �ளாேர மான்� 

இ�வ�ம் மான்� எங்� �ட�்கெ்கால்லப்படட்ாேரா அதன�ேக உள்ள கஃேப�க்� 
ெசல்�ன்றனர.்  இப்ேபா� நாம் �ளாேர�ன் ஆற்றைலக் காண �ன்ேனாக்�ச ்

ெசல்�ேறாம்.

CLAIRE'S CAMERA 
அண்ணா �ைரயரங்கம்: �ற்பகல் 2.30 மணி 

ெமாலாட ் மற்�ம் ஹாெஷம் 
அவரக்ளின் ேநா�ற்ற மகைன 
ைவத�் �க்க ேவண்�ம் என்ப�ல் 
வாதம் உ�வா�ற�,  ெமாலாட ்

அவரக்ளின் மகைன பலம் �ன்�ய 
�ைர�ரல் உைடேயார ்
நல�க்கான ம�த�்வ 
இல்லத�்க்� அ�ப்� ைவப்பதற்� 
ஹாெஷம் எ�ரக்்�றான். 

ஷாெஹம் அவைள �வாகரத�் 
ெசய்வெதன ��ெவ�ப்பதற்� 
இயலாமல் �ழந்ைதைய 
ைவத�் கெ்காள்ளச ்ெசால்� 

ெமாலாட ் க�ம் ெந�க்க�ையத ் த��றாள்.  ஹாெஷம் ம�மணம் 

�ரிந்�ெகாள்ள ��ம்� இரண்டாவ� மைன��டம் ேப��றான்.  ஆனால் 

அப்ெபண்ேணா �ழந்ைதைய பாரத்�்கெ்காள்ள ��யா� எனக் ���றாள். 

இதனால் மனநிைல உைடந்த ஹாெஷம் ேவைலைய ��ம் நிைலக்�த ்
தள்ளப்ப��றான்

MANJAN / MANJAN
ேத�பாலா: காைல 11.15 மணி

' ' ஒ� இனிய ��ம்பத�்ன் அன்ைப நான் எப்ேபா�ம் உணரந்்த�ல்ைல. ' '  - 

லட�்யவா�யான ஈச�்ேராவால் ஒ� �ழந்ைதயாக ததெ்த�க்கப்படட் 
��ேரா�ன் 1948ன் ஆண்�க் ��ப்���ந்� காணப்ப�ம் வாசகம் இ�. 1980கள், 

இ�� ஒ� வங்��ல் பணியாற்��றாள்.  அவள் தன� தாய் இேடா�டன் 

வ�க்�றாள்.  இ�பத�்ரண்� ஆண்�கள் க�த�்,  இ�� ��மணத�்ற்� 

�ன்�னம், ஒ� �ளிரக்ால இர�. இ��ையப் பற்� அவளின் மைறந்த தந்ைத 

��ேரா�ன் கனைவப் பற்�ச ் ெசால்�றார.்  அவளின் தந்ைத�ன் கன� 

இ���ன் ��மணம்தான் என்�றார.்  அவ்ேவைள�ல் அவ�ைடய அன்பான 

தந்ைதையப் பற்� நிைனத�்ப் பாரக்்�றாள்.  இதற்�ைட�ல் என்ன நடந்த�? 

தைல�ழான காலவரிைச �ைற�ல் இந்தப் படம் ஒ�வைரப் பற்�ய கைதையக் 
���ற�.  ஏராளமான �ைரப்பட�ழக்களில் இப்படம் பல்ேவ� ���கைள 

ெவன்�ள்ள�.

BLOSSOMING INTO A FAMILY 
ேத� �ேயடட்ர:் �ற்பகல் 2.00 மணி 


