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Wish I was the Director of ‘Forrest Gump’!
: Dir. Hamidreza Ghotbi
Dir. Hamidreza Ghotbi is a theatre person
turned Director. In a casual chat with Divya
Jay of the CIFF team he tells us his favourite
genres of ﬁlms and how he feels about his ﬁlm
making it to CIFF for the 2nd time in a row!
Divya Jay: How and what made you get into
ﬁlms and ﬁlmmaking?
Dir. Hamidreza Ghotbi: I started my acting

Dir. Hamidreza Ghotbi
and directing career in theatre and then in 1985
I continued my journey as an assistant director
and making short & documentary ﬁlms. I
made my ﬁrst movie “Jame Daran” in 2013
that won the Best Film award in the 14th
Chennai International Film Festival (2016).
My second venture is “That Night’s Train”, a
ﬁlm for children and young adults.
Divya Jay: What are the hurdles in the path of
a ﬁlmmaker?
Dir. Hamidreza Ghotbi: Writing a diﬀerent
and amusing script for the audience, gathering
necessary investment to make the movie,
choosing proper cast and crew, overcoming
censorships and relevant restrictions and
ﬁnally struggling to release the ﬁlm
commercially and avoiding any possible
economic failure.
Divya Jay: What genres of ﬁlms do you like
making?
Dir. Hamidreza Ghotbi: My main ﬁeld of
interest is family and social issues. Moreover,
drama feature ﬁlms have always been within
my spotlight.

Divya Jay: What does it take to be a good
ﬁlmmaker?
Dir. Hamidreza Ghotbi: Persistence and
tolerance are essential in achieving the aim in
making a feature ﬁlm. Those who do not have
the necessary ﬁnancial means have no other
choice but resistance and tolerance.
Divya Jay: How is short ﬁlm making diﬀer
from making feature ﬁlms?
Dir. Hamidreza Ghotbi: Before
making feature ﬁlms, I have made a
few short and documentary ﬁlms
not only targeting the educational
ﬁlmmaking sector but also they
have been used as important
sources for ﬁlm production
training. Unlike short ﬁlms that
require a speciﬁc and eye-catching
idea, a feature ﬁlm requires a
thoughtful perspective due to its
long and extensive narrative.
Divya Jay: How do you pick your
cast/crew for the ﬁlm?
Dir. Hamidreza Ghotbi: Of course
the casting of actors and actresses
should be based on their similarity
with the idea of the written role.
However, to be honest due to some
ﬁnancial issues this is not been the
case for my ﬁlm.
Divya Jay: Tell us about your favourite
ﬁlmmakers.
Dir. Hamidreza Ghotbi: I like ﬁlmmakers
such as Billy Wilder, Akira Kurosawa, David
Lean, Scorsese and recently Nolan and
Tornatore. Moreover, I wish I was the Director
of the ﬁlms “Forrest Gump” & “Interstellar”.
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Film Appreciation
Film appreciation is a subject on which, oﬀ
and on, various classes, seminars and
symposiums are conducted by veterans in
the ﬁeld, the ﬁlm makers and the ﬁlm
enthusiasts. It assumes a great signiﬁcance
on the part of the ﬁlm maker, the audience
and ﬁlm critiques since making of the ﬁlm,
the ‘Emperor’ of all art forms, which has of
late become a mammoth enterprise
involving huge manpower and money and
can overnight make or mar the entrepreneur,
a lot of responsibility and understanding are
called for in their judgements to cater to the
needs and expectations of ﬁlm lovers, a
hugely emerging and emancipated lot of
late, thanks to their exposure to World
Cinema through various media and methods
of ﬁlm viewing. An IFF, for example, is one
such avenue which these days attracts
audience as varied as a connoisseur or
commoner. Thus Film Appreciation has to
be inculcated into the minds of ﬁlm lovers,
in my view, as any other subject of study so
as not to rush to the ‘oﬀ the sleeve’
comments but to help evaluate judiciously
and responsibly the intents and purpose with
which a ﬁlm maker attempts to present his
creation in the form of a ﬁlm.
I am not a ﬁlm maker but write this as a
humble ﬁlm lover exposed to view many a
classic and sometimes even some ordinary
movies as a Film Society Enthusiast and it is
an attempt to raise some points on a vast
subject viz., FILM APPRECIATION for
which stalwarts in the ﬁeld have made
sterling contributions. This is just ‘MY
TAKE’ on the subject.
V Srinivasan, Former Jt.Sec, ICAF

Divya Jay: Please give a message to budding
ﬁlmmakers.
Dir. Hamidreza Ghotbi: Cinema is that
blazing hell that burns its creators with its
fascinating colours. However, many other
creators awake from the ashes that remain and
ﬂame.
Divya Jay: How does it feel to be making a
comeback at CIFF?
Dir. Hamidreza Ghotbi: Of course I’m pleased
to be selected once again by the prestigious
Chennai International Film Festival and I
hope that we will meet once again in a corona
free world which is kinder and friendlier.
- Divya Jay
www.icaf.in | www.chennaiﬁlmfest.com

Soorari Pottru
will be screened again at
2.30 pm on Feb 25 at
PVR - Seasons!
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Screening Schedule

03.30 PM

06.00 PM

03.00 PM

06.15 PM

Naﬁ's Father
Dir.: Mamadou Dia
France, Senegal
2019 | 107'| CFF

Galtha
Dir.: S. Hari Uthraa
Tamil
2020 | 110' |TFFC

05.30 PM

Ka Pe Ranasingham
Dir.: P. Virumandi
Tamil
2020 |177'| TFFC

Mastermind
Dir.: Azita Moguie
Spain, Iran
2019 |94'| IDP

07.10 PM

Gatham
Dir.: Kiran Kondamadugula
Telugu
2020 | 101' | IP

The Wasteland
Dir.: Ahmad Bahrami
Iran
2020 | 102'| IDP

06.00 PM

All the Pretty Little Horses
Dir.: Michalis Konstantatos
Greece, Belgium,Germany
2020 | 107'| WC

Revenir
Dir.: Jessica Palud
France
2019 | 77'| CFF

03.00 PM

M
Dir.: Yolande Zauberman
France, Israel
2019 | 105'| CFF

Cleo
Dir.: Erik Schmitt
Germany
2019 | 99'| GF

05.15 PM

Amala
Dir.: Nishad Ebrahim
Tamil
2020 | 121' | IP

Careless Crime
Dir.: Shahram Mokri
Iran
2020 | 134'| IDP

03.00 PM

01.00 PM
01.00 PM

In the Dusk
Dir.: Šarūnas Bartas | Serbia,
France, Czech Republic,Latvia,
Lithuania, Portugal
2020|128'| WC

12.30 PM

10.15 AM
10.15 AM

Listen
Dir.: Ana Rocha
Portugal, UK
2020 | 73'| WC.

Medea
Dir.: Alejandro Moreno
Chile
2019 | 75'| CC

01.00 PM

SDC Anna
Cinemas

My Lake | Dir.: Gjergj Xhuvani
| Kosovo, Germany, Croatia,
Republic of North Macedonia,
Italy, Albania |2020|100'|WC

Apples
Dir.: Christos Nikou
Greece, Poland, Slovenia
2020 | 91'| WC

01.00 PM

6 Degrees

10.00 AM

Seasons

When I'm Done Dying
Dir.: Nisan Dag
Turkey, USA,Germany, Estonia
2020 | 97'| WC

09.30 AM

Serene

On the Quiet
Dir.: Zoltán Nagy
Hungary
2019 | 80'| GH

10.00 AM

Santham

Change in Schedule

Day 7 | Wednesday 24.02.21

You Know Him
Dir.: Ercan Kesal
Turkey
2020 |105'| WC

Master Class by
Mr.Arul Murthy, CG Artist
11.30 am / 6 Degrees

TFFC = Tamil Feature Film
Competition
IP = Indian Panorama
WC = World Cinema
CFF = Country Focus France
IDP = Iran - Diﬀerent
Perspective
GC = German Cinema
GH = Glimpses of Hungary
CC = Chilean Cinema

Master Class by
Ms.Kalairani, Actress
03.30 pm / 6 Degrees

Seating for all shows will be on ﬁrst come ﬁrst served basis

World Films Not to Miss at CIFF TODAY!

In the Dusk
10 am at
SDC Anna Cinemas

Listen
9.30 am at
PVR - 6 Degrees

Naﬁ’s Father
6.15 pm
at PVR - Serene

Revenir
3 pm at
PVR - Serene

Careless Crime
3.30 pm at
PVR - Santham

Reaction from Our Audience
Berlin Alexanderplatz is an amazing perspective of the novel in the
same name. The acting of the antagonist is so brilliant in way he carries
till the end. He is the blossom of rage within a fair bird who is also
wounded with reasons. Berlin is all you love for the hate it has.
Rating: 9/10 (by Dr. Prabhu)
I really loved watching the Tulu movie ‘Pingara’. Taught me a lot
about Tulu nadu and its culture. All the actors played their role really
well. Happy to see such content-rich ﬁlms.
Rating: 8.5/10 (by Dir. Arunkumar)

I Never Cry is the story of A seventeen year polish girl Ola who
desperately tries to pass the driving test to get license so she can drive a
car her dad has promised. The ending is a delightful twist to the story.
Script was very very tight and taut!
Rating: 8/10 (by Raj Iyer)

Pic Corner

Watching the Marathi ﬁlm Karikhansaachi Waari was a true delight.
Enjoyed every minute of it and love the way such a serious and
stressful subject is dealt with a fun and humorous way. Hats oﬀ to the
ﬁlmmakers!
Rating: 9/10 (by Divya P)
A Good Man: Benjamin and Aude seem to be a normal couple.
Meanwhile, Aude cannot have a baby, she feels very guilty. Benjamin
decides to carry the baby himself. Suddenly we come to know,
Benjamin was once a girl named Sarah.
Rating: 8.5/10 (by KB Shree Karthik)

Pingara Team @ CIFF

www.icaf.in | www.chennaiﬁlmfest.com
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றப் !
றப் க் ழந்ைதகைளப் பாரத
் ்தால் நாம் என்ன
ெசய் ேவாம் ? `அடடாʼ என் ஒ பரிதாபப் பாரை
் வ
பாரப
் ் ேபாம் . அல் ல ஒ
ன் னைக ந் ேவாம் .
அ த்த ெநா ேய அவரவர ் வாழ் க்ைகக் ள்
ழ்
ேவாம் . ஆனால் , ஒ
றப் க் ழந்ைத
- இன் ம்
ப் பாகச ் ெசால் வதானால் அந்தக்
ழந்ைத ன் ெபற் ேறார ் ப ம் பா
ேவ
எவரா ம் உணரந
் ் ெகாள் ள
யாத அள
ெகா ரமான .
பக்கத்
ட் ல் ஒ
தம் ப
இ ந்தாரக
் ள் . ஒேர
ஒ
ழந்ைத... றப் க் ழந்ைத. பத் வய க்
ேமலா
டட
்
. ஆனால் , ப க்ைகைய
ட்
எழேவ
யா .
அவ க்
அம் மாதான்
உண டட
்
ேவண் ம் .
ேதைவயான
எல் லா
ஷயங் கைள ம் பாரத
் ் ப் பாரத
் ்
ெசய் ய
ேவண் ம் .
வன்தான் என்றா ம் இ க் ம்
இடத் ேலேய
இ ப் பதால்
எைட
அ கரித் கெ
் காண்ேட
இ க் ம் .
அவைன
ஒற் ைற ஆளாகத்
க்
ளிக்க ஊற் வ
எல் லாம் சாதாரண காரியமல் ல.

ஒ நாள்
அவைன ம்
அைழத் கெ
் காண்
அம் மா ம் அப் பா ம் பயணம் ெசய் ம் ேபா
ஒ
பத் . ெபற் ேறா க் ப் பலத்த காயம் .
ழந்ைதக் எந்தக் காய ம் இல் ைல. அப் பா ம்
அம் மா ம்
காயப் பட்
டப் பைதக் ட
அ யாமல் தன
வழக்கமான ன் னைகேயா
இ ந்தான்.
ன்ெனா நாள் அந்த அம் மா ெசான்னார.் .. ‘அந்த
பத் ல் அவ க் ஏேத ம் ஆ
ந்தால் ட
நல் ல
என்
க
ேமாசமாகக் ட
ேயா த்ேதாம் ʼ என் .
ஓர ் அம் மா இப் ப ெயல் லாம் நிைனப் பாரா என்
நாம் நிைனக்கலாம் . ஆனால் , தங் க க் ப்
ன்
இந்தக் ழந்ைத என்னவா ேமா, யார ் அவைனக்
கவனித் க் ெகாள் வாரக
் ள் என் ற நிைனப் ேப
ஏராளமான வ ையக் ெகா க் ம் . அந்த அள
ேவதைனயான
இவரக
் ளின்
வாழ் க்ைக.

மகைனத் ேத
வாழ் வேத ஒ
சாதைனயாக இ க் ம் இந்தச ்
ழ ல் மகத்தான சாதைனகைள ம் நிகழ் த் ம்
சாதைனக்
ழந்ைதகைளப் பாராடட
்
நம் டம்
வாரத
் ்ைதகள் இல் ைல.
நிற் க... ெசன்ைன சரவ
் ேதச
ைரப் பட
ழா ல்
ைர டப் படட
் E s p e c i a l என்ற ெவனி லா
படத் ன் கைத ம்
றப் க் ழந்ைத பற் ய
றப் பான கைததான். C H U O ன் வய
23.
ஆனால் ,
இன் ம்
ட ன்
ண்டே
் ராம்
ரசை
் னயால்
பா க்கப் படட
்
ழந்ைததான்.
ழந்ைதகள்
எப் ேபா
தங் கைளக்
ழந்ைதகளாக
ஒப் கெ
் காண்
க் றாரக
் ள் ?
இவ ம் அப் ப த்தான். தன்ைன எல் ேலா ம்
ெபரிய மனிதனாகேவ நடத்த ேவண் ம் என்ேற
ம் வான்.
இதனால்
அவ க் ம்
அப் பா க் ம் அ க்க
ட் க் ெகாள் ம் .
அப் பா ேஜாஸ். வய
45. இைசக்கைலஞர.்
மைன
இல் ைல. மகேனா இப் ப . வாழ் க்ைக
இப் ப யா
டட
் ேத என் ற ெபரம
் ்
ரக்
ல்
ேலேய
ழ் க்
டப் பவர.்
றப் க்
ழந்ைதக் த்
ேதைவயான
அன் ைப ம்
அ சரைணைய ம் எப் ப
வழங் வ
என்
அ யாமல் த ப் பவர.்
Chuo-க் ம் ஒ
கன
உண் . அ
கழ் ெபற் ற
ஓ யர ் ஆவ . ஆம் ... அவ க்
அசாத் யமான
ஓ யத் றைம உண் . அதனால் ெவனி லா ல்
ஆண் ேதா ம் நடக் ம் ட ன்
ண்டே
் ராம்
ஓ யரக
்
க்கான
ேபாட்
ல்
பங் ெபற்
றைமைய
ெவளிப் ப த்த
ம்
றான்.
இதனிைடேய
அவன்
சந் க் ம்
ஒ
ெபண்ணின்
காதல் ெகாள் றான். அவள்
இவன
யற் க க்
உத
றாள் .
ஒ
ேவைல
ம் ேசர் றான்.
இப் ப
ட ன்
ண்டே
் ராம்
ழந்ைதகளின்
வாழ் க்ைகைய
ேநரத
் ் யாகப்
படமாக்
க் றார ் இதன் இயக் நர ் Ignacio
Marquez 15 ஆண் க்காலம் ட ன்
ண்டே
் ராம்
ழந்ைதகேளா
பணியாற் யவர.் அதனாேலா
என்னேவா றப் க்
ழந்ைத ன் இயல் ைப ம்
உணரை
் வ ம்
க
யதாரத
் ்தமாகக்
காட் ப் ப த்
க் றார.்
இைச ம் ஓ ய மாக ஒ க ப் க் க ைதயாக
உ வா
க் ற இந்தப் படம்
ெசன்ைன
சரவ
் ேதச
ைரப் பட
ழா ன்
றப் ப்
பட் ய ல் இடம்
க் ற .
இந்தப் படத் ன்
ல காட் கள்
ைரப் படத்ைத நிைன ட்
ன்றன.

ʼேபரன் ʼ

- வள் ளிதாசன்

...

ேதடல்
என்ப
நம்
ஒவ் ெவா வர ்
வாழ் க்ைக
ம்
ஏேத ம்
ஒ
தத் ல்
நடந் ெகாண்ேட
இ க் ற .
எைதேயா
ேத
ேறாம் .
யாைரேயா
ேத
ேறாம் .
இ ப் பைதத் ேத
ேறாம் . இல் லாதைத ம்
ேத
ேறாம் . இந்தத் ேதடல் களில் ஒ வைக
அல் ல அந்த அம் மா ன் ேதடல் . சடெ
் டன
ெதாடர்
எல் ைலக்
அப் பால் ெசன்
டட
்
மகைனத்
ேத
அம் மா ம்
அப் பா ம்
ஈரானி
ந்
ரஸ
ீ ் நாட் க் வ
றாரக
் ள் .
ப ப் பதற் காக
ஏெதன்ஸ்
வந்த
மகன்
தங்
க் ம் இடம் ேத ப் ேபாய் பாரத
் ்தால்
ட் க்
டக் ற .
சாரித்தால் இரண்
மாதங் களாக ஆைளையக் காேணாம் , வாடைக
பாக்
ேவ
என் றாரக
் ள் .
வாடைக
பாக் ையத் தந்
ட்
அன் ைறய இரைவ
அங் ேகேய க க்க
ெவ க் றாரக
் ள் அந்தப்
ெபற் ேறார.்
பல் கைலக்கழகத் ல்
சாரித்தால் மகைனப்
பற் ய தகவ க் ப் ப லாக அ த்த அ ரச
் ்
ைடக் ற .
அவன்
இரண்டாவ
ஆண்
ந்ேத
கல்
ரிப்
பக்கம்
கால
எ த் ைவக்க ல் ைல.
மாணவர ்
பட் ய ேலேய அவன் ெபயைரக் காேணாம் .
ஏெதன்ஸ் நகரின் இ ண்ட இடங் கைளக் ட
டாமல்
அம் மா ம்
அப் பா ம்
ேத த்

ரி றாரக
் ள் .
எங் ம்
நம் க்ைக ட் ம்
தகவல்
இல் ைல.
இதற் ைடேய
மகனின்
த்தகத் ல் ஒ
ப்
ைடக் ற . A என் ற
டை
் ட
ைவத்
அ த்த
ேதடைல
ஆரம் க் றாரக
் ள் .
அனாரக
் ்
அர யல்
ல் அவன் இயங் வதாக ஒ
தகவல்
ைடக் ற . ேதடல்
ைடக் ற . அங்
நடக் ம் கலவரத் ல் ைபய ம் அம் மா ம்
அப் பா ம்
ரிந் ேபாய் இன் ெமா
ேதடல்
படலம் .
பா யல்
ெதா லாளி
ெபண்கேளா
இவ க் ப் பழக்கம் என்
யாேரா ெசால் ல,
அம் மா
அவரக
் ைளத்
ேத ப்
ேபாய்
சாரிக் றாள் . அவரக
் ளில் ஒ
ெபண், அவன்
கப் ப ல்
ேவைல
ெசய் வதாக ம்
எப் ேபாதாவ தான் இங்
வ வான் என்
ெசால் றாள் .

Pic Corner

இதற் ைடேய கணவன்
ெரன மரணிக்க
அ த்த த ப்
ஆரம் பமா ற . அவன
உடைல நாட் க்
எ த் ச ் ெசல் வ
த்த
க்கல் கள் ... இன்ெனா
பக்கம் மகைனத்
ேத வைதத் ெதாடரத
் ல் ... இப் ப
ஒ
தா ன்
அவஸ்ைத.
இ
க்காட்
ல் ஒ
கப் பல் ... அம் மா அங்
நிற் க, அவைள கப் ப
ந்
வந்த ஓர ்
இைளஞன் ேநாக்
றான். படம் நிைற ற .
இந்தப் படத் ன் இயக் நர ் S i a m a k E t e m a d i .
படத் ன் ெபயரான Pari ஆக Melika Foroutan என்ற
ஈரானிய ந ைக.

Mazaiyil Nanaigiren Team @ CIFF

- ேக.கேணசன்
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இன்

என்ன படம் பாரக
் ்கலாம் ?
- R.S.Prakash

All the Pretty Horses | SDC Anna, 01.00 PM

Apples | Santham, 01.00 PM

கணவன்,
மைன
அவரக
் ள
இளவய
மகன்
ஆ ய
ன்
கதாபாத் ரங் கைள அ ப் பைடயாக
ைவத் கைதைய ைகயாண் ள் ளார ்
இயக் னர,் Michalis Konstantatos. பஞ் சம்
மற் ம்
வறட்
ஆ ய
காரணங் களால் தாம் வா ம் ஊைர
ட்
ட் கடல் சாரந
் ்த ஊர ் ஒன் ல்
தஞ் சம்
ன்றனர ் A l i k i மற் ம்
அவள கணவன் Petros. தங் கள ஒேர
மகனான P a n a g i o t i s இன் நலேம
அவரக
் ள் இ வரின் ஒேர
க்ேகாள் .
க னமாக
உைழத்
பணம்
சம் பா த்
ெசாந்த
ஊர ்
ம் வதற் காக ெப ம்
யற்
ெசய் ன்றனர.்

Christos Nikou
ன் இயக்கத் ல்
அைமந் ள் ள இப் படம் Ve n i c e பட
ழா ல்
வக்க நாள் படமாக
ைர டப் படட
்
என்ப
ப் டத்தக்க .
ேரக்க
நாட் ன்
ரி நி யாக இப் படம்
O s c a r
ேபாட்
ம்
பங் ெகாண்ட ! C o r o n a ேபால,
உலகம்
வைத ம்
ஆடெ
் காண்ட
ஒ
த
த் ரமான ேநாய் . அதன்
ைளவாக பல ம் ஞாபக மற
னால்
பா க்கப் ப
றாரக
் ள் . Aris என் ற ஒ ந த்தர வயைத சாரந
் ்த ஒ வன்,
அவ் வா பா க்கப் படட
் வரக
்
க் உதவ ன்வ
றான். அவன ெசயல்
பா கள் தான் படத் ன்
ைரக்கைத ஓடட
் ம் ! B a r t o s z S w i n i a r s k i இந்த
ஒளிப் ப
படத் ன்
ப் டத்தக்க அம் சம் .

தத் பமான
காட் கள்
யதாரத
் ்தமான ந ப்
-இரண்
படத் ன் றப் பம் சங் கள் .

Listen | 6 Degrees, 09.30 PM

;
ேம

ந ைக ம் இயக் ன மான
அனா
R o c h a
ன்
ைகவண்ணத் ல்
லங் ம்
இப் பைடப் London மாநகரின்
ஒ க் ப் ற
ப
ல்
வா ம் B e l a மற் ம் J o t a
என் ற
ஒ
தம் ப
ன்
ம் ப
நிைலைய
ற்
ன்னப் பட் ள் ள
கைதயம் சம்
ெகாண்ட
உயரிய
உன்னதமான
பைடப்
. அவரக
் ள
மகள் , 7 வய
நிரம் ய கா
ேகளா
.
இவரக
் ளின் மேனாநிைலப் பற்
ம் வாழ் க்ைக நடத்த அவரக
் ள் ப ம்
இன்னனல் கள் பற்
ம்
வரிக் ற
இதன்
ைரக்கைத.
ெவ
ெபா த்தமான படத்தைலப் !

Amala | Seasons, 02.30 PM
மைலயாள படஉலைக சாரந
் ்த N i s h a d
E b r a h i m என் ற ெபண்ண, எ
,
தயாரித்
இயக்
ள் ள படம் . மணி
இனத் ன்
மா பாடை
் ட
தக்க
சம் பவங் களின் வா லாக
ைர ல்
ப
ெசய் ற ஒ
பட
. காதல்
உணர்
ரவ
் மான
அன்
என
பல் ேவ படட
்
ண இயல் கைள ம்
இயக் னர ்
அழ ற
யதாரத
் ்தமாக
ஷ் க்கப் படட
் கதாபாத் ரங் களின்
வா லாக ெவளிப் ப த்
ள் ளார.்
Srikanth, Appani Vijayan, Bitto மற் ம் Nandini
S h u h a i b u
க் ய ேவடங் களில்
ந த் ள் ளனர.் Gopi Sundarரின் இைச ம்
Abhilash Shankar இன் ஒளிப் ப
ம் Noufal
Abdulla ன் படதெ
் தா ப் ம் படத் ன்
தரத்ைத ேம ம் உயர்
ள் ளன.

பாரை
் வயாளரக
் ளிட

ந்

...

நம ந ைகயர ் லகம் சா த் ரி,ேபாலந் நாட் ல் 'ேசா ஸ்டெபஜ் '
என்ற ெபயரில் ம
ற
எ த்
ந த்த படம் 'ஐ ெநவர ் க்ைர'. படம்
நிைறவைடந்த ம்
அரங் ல்
எ ந்த
கரெவா
ம் ,
ல்
சத்த ம் ,ஆரப
் ் பரிப் ம் ேபாலந் ேதசத் ற் ேக ேகட்
க் ம் .
'ஆண் ெந ல் ' என
ைய நீ ட் னால் அ த்
வாள் ஓலா. ஓலா
என்ற ெபயரில் படம்
க்க ஒ
யல் தான்
ைர ல்
கெ
் காண்
இ ந்த . யல்
வாக மா ம் த ணங் க ம் படத் ல் உள் ளன. ஓலா
என்ற கதாபாத் ரம் அைனத்
காட்
ம் இடம் ெப ம் வைக ல்
ைரக்கைதைய கடட
் ைமத்
இ க் றார ் இயக் நர.் இந்த வைக
ைரக்கைதக்
'
ேராஸ் ேஜரன
் ி' என்ற ெபயர ் எத்தைன
ரணாக
இ க் ற !.

Pic Corner

ஓலா தா ம் அழ மாடட
் ாள் . றைர ம் அழ ைவக்க மாடட
் ாள் .
உலக னிமா ன் உன்னதம் 'ஐ ெநவர ் க்ைர'.
அன் டன்,
உலக னிமா பாஸ்கரன்,
இன்ஷா அல் லாஹ்
ைரப் பட இயக்

My Name is Anandhan Team @ CIFF

நர.்

Movie Review of Thi.Mi.Ram: ஆணா க்கம் அகன்
ெபண்கள் இன்
தந் ரமாக ம் சமமாக ம் லபமாக ம் வா ம் இவ் ல ல் இன் ம்
ஆண் என்ற கரவ
் த்ேதா
சமமாய் பாராத மனேதா
வாழ் ன்
இ
வைர வாழ் ந்த ஒ
ம் பத் தைலவரின் மனப் ேபாக்ைக அல
தனக்ேக உரிய பாணி ல்
ள் ளார ் இயக் னர.் அதேனா
இயக் னராக
க் ம் இைளஞனின் வாழ் ைவ ம் வாழ் யேலா
ேசரத
் ்
காட் ய
தம் அபாரம் . கண்ணில்
ைர
ந்த ஒ வரின்
பாரை
் வேயா
அவர
தவறான மனப் பான்ைம ெதளி
ெப வைத
உ க்கமாக உணரத
் ் ய அ ைமயான படம் - by Surendar
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