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The Girl and The Spider 
10.15 am at Santham

The Judgement  
12.30 pm at Seasons

The Last Execution  
3.30 pm at Santham 

A Hero  
6 pm at Santham 

We welcome you all to the Day 4 of the 19th CIFF! Hope one and all had a great start 
to the New Year. Wishing you a all HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR!!

The following movies were HOUSEFUL on January 1… Wheel of Fortune and 
Fantasy, Parallel Mothers, Introduction, To Freddy & Tom Medina!

Following the Government norms, all the theatres 
will be operating at 50% seating capacity. Online 
& Offline Registrations for the 19th Chennai 
International Film Festival have been suspended. 
Kindly cooperate with us.

MOVIES TO WATCH OUT FOR TODAY

FROM OUR AUDIENCE

Movie Review – Bantu Mama (Dominican Republic) Movie Review – Yuni (Indonesia)

An African woman from Cameroon gets ensnared in a drug deal in 
Dominican Republic and ends up in a drug infested bad 
neighbourhood as she escapes from the DR police.  The ending of the 
movie is positive as she manages to find a future without drugs. The 
movie was rather vague in its plot. I gave it a 6.5 - average.
Rating: 6.5 by Sekar, Entrepreneur 

This movie deals with the life of a young teenager who faces the 
pressure of excelling in school in between marriage proposals with the 
backdrop of increasing teen pregnancies. The characters were 
developed well and the acting of the youngsters was first rate. 
Cinematography was excellent. 
Rating: 7.5 by Raj Iyer, Filmmaker

Pic Corner

Thaen Movie Team

Kattil Movie Team 

White building

Changes in Schedule

Memoria

Natural Light

Dir.: Kavich Neang 
Cambodia, France, China, Qatar | 2021 |90'| WC

will be screened instead of 
Memoria 

on 3rd Jan 3.30 pm @ Santham

Dir.: Apichatpong Weerasethakul
Thailand, France, Colombia, +6 Countries | 2021 | 136' | WC

will be screened instead of 
White building 

on 4th Jan 3.30 pm @ Santham

Dir.: Dénes Nagy
Latvia, Hungary, France, Germany | | 2021 | 103' | HC

will be screened instead of 
World Northern Hemisphere 

on 6th Jan 12.30 pm @ SanthamRefreshments given by 
Korean Consulate

@ Inaugural of 19th CIFF



LOVE TO CREATE TEXTURE OF SPACE THROUGH OUR NARRATIVES: RAJDEEP PAUL & SARMISTHA MAITI

nd02  Jan 202219th Chennai International Film Festival 

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

TFFC = Tamil Feature Film Competition | 
IP = Indian Panorama | WC = World 
Cinema | CA-FC = Coming of Age – 

French Cinema | RCL= Retro of Caroline 
Li | CFK = Country Focus Korea | SIC = 

Spectrum of Iranian Cinema | MC = 
Malayalam Cinema | SS = Special 

Screening

Change in 
ScheduleScreening Schedule Day 4 | Sunday, 02.01.22

Divya: What inspired you to become a Director?
Rajdeep Paul: I was born and brought up in the heart of the city of 
Kolkata. After completing my school education, I joined an 
Engineering College because my father wanted me to become a 
Computer Engineer. I also did a lucrative job at Infosys before quitting 
it permanently to pursue my dream of becoming 
a storyteller. I joined SRFTI in the Direction & 
Screenplay Writing department and there I met 
Sarmistha Maiti who was in the Film Editing 
department. We started collaborating from there 
and the journey continues where we write, direct, 
design and edit films together. 

Sarmistha Maiti: I grew up in different corporate townships as my 
father was working in the Indian Oil Corporation and as usual, he too 
wanted me to choose a conventional career in the stream of 
engineering or medicine. I went on my own and did my graduation and 
post graduation in Comparative Literature and started my career as a 
journalist with the print media. For a long time, I have worked as an 
Art & Culture writer/journalist for different magazines, journals, 

dailies, etc. before I joined SRFTI in the Film 
Editing department. My connection with 
Rajdeep helped me to grow my creative spree, 
develop scripts together and then leading to the 
transformation of that script to the screen. In the 
core, both of us wanted to express similar 
thoughts and ideas with the same kind of politics 
related to human existence. And, thus, is our 
creative collaboration! 

Divya: Having a degree in filmmaking is a Must for a filmmaker?
Rajdeep Paul: To learn the craft of filmmaking is important. Film 
schools happen to be one of the best places to learn this craft. One 
really gets to know and understand a huge spectrum of cinema and the 
art of making it step-by-step in a film school. I could think of giving up 
my engineering career and become a filmmaker because there existed 
something like the FTII and SRFTI. Film school degrees do help, but 
obviously it is not mandatory. What is mandatory is the propensity to 
learn.

Sarmistha Maiti: To become a good filmmaker, a professional degree 
might not be mandatory. But one has to learn and acquire the 
proficiency of the art and craft of filmmaking which is not just 
techniques and technicalities of the form of cinema. It's a much bigger 
gamut that one can attain the first steps in the film school and then it is 
followed by years of experience in handling the craft. For me, yes, 
without going to a film school, I wouldn't have landed up in making 
films.  

Divya: Tell us about your all-time loved filmmakers and films.
Rajdeep Paul & Sarmistha Maiti: We would like to answer it together. 
The list of filmmakers whom we admire and are inspired by is 
inexhaustible. We are extremely fond of Guru Dutt films, films of 
Satyajit Ray, Ritwik Ghatak, Tapan Sinha, Shyam Benegal, Gulzar, 
Nagesh Kukkunoor to name a few. Akira Kurosawa, Victor Erice, Ang 
Lee, Sam Mendes, Martin Scorsese, Tarantino and it will go on and 
on....  Similarly, the list of our favourite films is also inexhaustible but 
to name a few: Komal Gandhar, Golpo Holeo Sotti, Goopy Gyne 
Bagha Byne, Pyasa, Kagaz Ke Phool, Sooraj Ka Sattwan Ghora, Teen 
Deewarein, Dor, Ijazaat, Satyakam, Golmaal, Schindler's List, Citizen 
Kane, The Spirit of The Beehive, Farewell My Concubine, Pulp 
Fiction, Crouching Tiger Hidden Dragon, American Beauty, Psycho, 
The Lord of the Rings trilogy and many many more!   

Divya: A place where you would love to make a film?
Rajdeep Paul & Sarmistha Maiti: Both of us believe that location is 
absolutely content specific. If the narrative demands that the film 
should be shot on the top of the hills or under the sea, then it should be. 
Both of us love to create texture of space through our narratives and in 
this process, we have shot our films in very tough terrains. If 
opportunity comes, we would love to shoot a film on the moon... 
hahaha!

Divya: Your thoughts on script and direction done by 2 different 
people.
Rajdeep Paul & Sarmistha Maiti: It would be a fascinating experience 
to work on someone else's script. We really look forward to that and 
also want that if someone would like to direct film/s written by us.

Divya: Advice to the upcoming filmmakers.
Rajdeep Paul & Sarmistha Maiti: Follow your dreams and try to be 
honest to your craft.

Divya: How does it feel to have your film as part of the 19th Chennai 
International Film Festival?
Rajdeep Paul & Sarmistha Maiti: For both of us Chennai is love! It's 
one of the most endearing cities we have been travelling to. Our real 
experience outside the film school in the cinematic journey had in fact 
begun over here. We used to come for married prints to Prasad Labs 
and we happen to be the last but one batch to make our diploma film in 
35mm. You can thus feel that being a part of the 19th International 
Film Festival is indeed very special because 'Kalkokkho' (House of 
Time) happens to be our debut Feature Film which was a part of the 
Indian Panorama in the 52nd IFFI 2021 and now being able 
to present it in front of the august audience of the city we so 
much love is going to be an overwhelming experience 
which we are really looking forward to. 
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Kalkokkho 
Dir.:Rajdeep Paul
& SarmisthaMaiti
India | 2021| 125' | IP

FUN' ERAL
(FUN' ERAL)
Dir.:VivekDubey
India | 2020 | 126' | IP

All eyes off me
(MishehuYohav Mishehu)
Dir.: Hadas Ben Aroya
Israel |2021|88'| WC

God, you're such a prick
 Dir.: André Erkau
Germany|2021| 94'| WC

The restless
Dir.:JoachimLafosse
Luxembourg, Belgium,
France | 2021 | 117' | WC

Karnan(Karnan)
Dir.: Mari Selvaraj
India
 2021 | 158' | TFFC

Dollu(Dollu)
Dir.: SagarPuranik
India | 2021|97' | IP

Tree Full of Parrots (Niraye 
Thathakalulla Maram)
Dir.:Jayaraj
India | 2021 | 90' | MC

The Enemy (L'ennemi)
Dir.: Stephan Streker
Belgium, Luxembourg, 
France | 2020 |105'| WC

Between two dawns
Dir.: Selman Nacar
Turkey,Romania,France,
Spain | 2021 | 91'| WC

The judgement
Dir.:Sander Burger
Netherlands
| 2021 | 130' | WC

Down with the king
(Down with the king)
Dir.:DiegoOngaro
USA | 2021 | 100' | WC

The girl and the spider
Dir.:RamonZürcher,
SilvanZürcher
Switzerland|2021| 98'|WC

Sea boys (Pesarane Darya)
Dir.:AfshinHashemi,
Hosein Jami
Iran| 2021|95'| SIC

The last execution
(Nahschuss)
Dir.: FranziskaStünkel
Germany | 2021 | 116' | WC

Dinner in America
Dir.:Adam
Carter Rehmeier
USA|2020|106'|WC

Wars (Guerres)
Dir.: Nicolas Roy
Canada | 2021
| 84' | WC

Zombie Child
Dir.:Bertrand Bonello
France, Haiti
| 2019 | 103' | WC

A hero (Ghahreman)
Dir.: AsgharFarhadi
Iran, France
| 2021 | 107' | SIC

Tiong Bahru Social Club
Dir.:Tan Bee Thiam
Singapore
| 2020 | 89' | WC

Master Class by 
Ashwin Saravanan

Writer, Director

Arun Matheswaran
Writer, Director

New Age Cinema
        11.30 am / 6 Degrees 
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Divya

Sarmistha Maiti

Rajdeep Paul 



19th Chennai International Film Festival 

அ��கக் காட�்�ல், சேகாதரிகள் க�லா மற்�ம் �ஸ்ெபத் சலாண்டர ்

ஆ�ேயார ் தங்கள் தந்ைத அெலக்சாண்டர ் ஜலசெ்சன்ேகா�ன் �ட�்ல் 

ச�ரங்கம் �ைளயா�ம் இளம் ெபண்களாகக் காணப்ப��ன்றனர.் 

ஜலசெ்சன்ேகா க�லாைவ தன்�டன் (ெபா�த்தமற்ற �ைற�ல் பா�யல் 

ரீ�யா) �ைளயாடச ் ெசான்னேபா�, �ஸ்ெபத் அவைள இ�த�் ச ் ெசல்ல 

�யல்�றாள். �ன்னர ்உயரமான பால்கனி���ந்� ஒ� பனிப்ெபா��க்�ள் 

��த�்  �ஸ்ெபத் தப்�க்கச ்ெசய்�றாள்.

�ல ஆண்�க�க்�ப் �ற�, ஸ்�டனில் உள்ள ஸ்டாக்ேஹா�ல், கம்ப்�டட்ர ்

�ேரா�ராமர ்பால்டரிடம்  கண்காணிப்� ேஹக்கராக �ஸ்ெபத் ேவைலக்�ச ்

ேசர�்றாள். அந்த �ேரா�ராமர ் ேத�ய பா�காப்� ஏெஜன்�க்காக உல�ல் 

உள்ள நி�க்ளியர ் ேகா� �வரங்கைளக் கா�ம் நிரைல உ�வாக்�க் 

ெகா�க்�றார.் �ன்னர ் அ� �க�ம் ஆபத்தான �ஷயம் என அவ�க்�த் 

ேதான்��ற�. அதனால் �ஸ்ெபத் �லம் ேத�ய பா�காப்� ஏெஜன்� 

சரவ்ரக்ளி��ந்� ஃபயரஃ்பாைல ெவற்�கரமாக �டெ்ட�க்�றார.் ஆனால், 

அவளால் அைதத் �றக்க ��ய�ல்ைல. அேத ேநரத்�ல் அவள� 

நடவ�க்ைககள் ேத�ய பா�காப்� ஏெஜன்�ையச ் ேசரந்்த எட�்னின் 

கவனத்ைத ஈரக்்�ன்றன.

அதன் �ற� ேஹால்டச்ர ் என்பவரின் ��ப்பைட�னர ் �ஸ்ெபத்�ட��ந்� 

ஃபயரப்ால் �வரங்கைளத் ���, அவைளக் ெகால்ல �யற்�க்�றாரக்ள். 

இ�ப்��ம் அவள் உ�ர ் �ைழக்�றாள். பால்ட�டன் �டட்�டப்படட் 

சந்�ப்ைப அவள் தவற�டட்தால், �ஸ்ெபத் ஃபயரஃ்பாைல எ�த�் க் 

ெகாண்டதாக அவர ் தவறாக நம்��றார.் அதனால் ஸ்��ஷ் பா�காப்� 

ேசைவ�ன் �ைண இயக்�நரான ேகப்ரியல் �ேரைனத் ெதாடர�் ெகாண்டார.் 

�ேரன் பால்டைர�ம் அவர� இளம் மகன் ஆகஸ்ைட�ம் பா�காப்பான 

�ட�்ற்� மாற்��றார.் இதற்�ைட�ல், நீதம் ஸ்டாக்ேஹா�ல் 

அங்�கரிக்கப்படாத உள்�ைழைவக் கண்காணித�் , �ஸ்ெபத் மற்�ம் 

ஃபயரஃ்பாைலத் ேத� அங்� வ��றார.்

�ஸ்ெபத் மற்�ம் அவரின் ேஹக்கர ் நண்பரான �ேளக், �ஸ்ெபத்�ன் 

�ன்னாள் காதல�ம், �லனாய்�ப் பத்�ரிக்ைகயாள�மான ைமக்ேகல் 

ப்ேலாம்க்�ஸ்ைடத் ெதாடர�்ெகாண்�, அவைளத் தாக்�யவரக்ைளக் 

கண்ட�ய உத� ேகட�்றாரக்ள். ேஹால்டச்ர ் �ன்� �ஸ்ெபத்�ன் மைறந்த 

தந்ைத ஜலசெ்சன்ேகா�ற்காக பணி�ரிந்தார ்என்�ம், இப்ேபா� "ஸ்ைபடரஸ்்" 

எனப்ப�ம் சரவ்ேதச �ற்றக் ���டன் இைணந்��ப்பதாக�ம் அவர ்அ�ந்� 

ெகாள்�றார.்  பால்டரின் பா�காப்பான �டை்டக் கண்காணிக்�றார ்

�ஸ்ெபத். அ� தாக்கப்ப�ம்ேபா�, பால்டைர�ம் அவர� மகைன�ம் 

பா�காக்க அவள் தைல���றாள். அப்ேபா� பால்டைரக் ெகால்�ம் 

ேஹால்டஸ்ரால் அவள் த�க்கப்ப��றாள். �ன்னர ்ஆகஸ்ைடக் கடத�் �றார ்

ேஹால்டச்ர.் �ஸ்ெபத் அவரக்ைளப் �ன்ெதாடரந்்� ஆகஸ்ைடக் 

காப்பாற்��றாள்.

ஸ்ைபடர�்ன் தைல� தன� சேகாதரி க�லாதான் என்� �ஸ்ெபத் 

அ�ந்�ெகாள்�றாள். �ஸ்ெபத் இறந்��டட்தாகேவ அவள் நம்���ந்தாள். 

ஃப்ளாஷ்ேபக்�ல் ஒ� �ழந்ைதயாக, �ஸ்ெபத் தன� தவறான தந்ைதைய 

�ட�் ெவளிேய�னாள். க�லா ெவளிேயறத் தயங்�னாள். பல ஆண்�களாக 

உடல் மற்�ம் பா�யல் �ஷ்�ரேயாகத்�ற்�ப் �ற�, க�லா தன� 

தற்ெகாைலையப் ெபாய்யாக்�, ஸ்ைபடரை்ஸ உ�வாக்க மைற�க 

இடத�் க்�ச ்ெசன்றாள்.

இப்ேபா� �ஸ்ெபத் ஆகஸ்டை்ட மற்ெறா� பா�காப்பான �ட�்க்� 

அைழத�்ச ்ெசல்�றாள். அங்� அவன் மட�்ேம ஃபயரஃ்பாைலத் �றக்க ���ம் 

என்பைத உ��ப்ப�த�் �றாள். ேவேறார ் இடத்�ல், நீதம் �ஸ்ெபத்�ன் 

காத�யான ேசா�யாைவக் கண்���த�் , அவரக்�க்�ைடேய ஒ� 

சந்�ப்ைப ஏற்பா� ெசய்�ம்ப� அவைள வற்��த�் �றான். அதன் �லம் 

�ஸ்ெபத்ைத ஒ� ெபா�க்�ள் இ�க்க எண்��றான். �ஸ்ெபத் அவைனத் 

ஹா��ட் பாணி�ல் ஓர் உலக �னிமா!
The Girl and the Spider |  ஜனவரி 2 காைல 10:15 மணி | சாந்தம்

த�ரக்்�றாள். நீதம் �ன்னர ் �ேரனால் ைக� ெசய்யப்ப��றான். �ஸ்ெபத் 

அவன் தப்�க்க உத��றாள். அதற்� ஈடாக ஆகஸ்டை்ட சான் 

�ரான்�ஸ்ேகா�ல் அவனின் அம்மா�டன் �ண்�ம் இைணக்கச ்ெசால்�றார;் 

�ன்னர ் அவ�க்� ஃபயரஃ்பாைல ெகா�க்க அவள் தயக்கத�் டன் 

ஒப்�கெ்காள்�றாள்.

ஸ்ைபடரஸ்் ஆகஸ்டை்ட அவள் தந்ைத�ன் ெசல்ேபானி��ந்� அைழத�், 

�ஸ்ெபத்�ன் பா�காப்பான �டை்டக் கண்காணிக்�றாரக்ள். க�லா�ம் 

ஸ்ைபடரஸ்�ம் ஆகஸ்டை்ட, சேகாதரிகளின் �ழந்ைதப் ப�வ இல்லத�்க்�� 

அைழத�்ச ்ெசல்�ன்றனர.் ஃபயரஃ்பாைல �டெ்ட�க்க �ேரன் ஸ்ைபடரக்ைள 

ேவைலக்� அமரத்்�னார,் ேம�ம் பால்டரின் 

இ�ப்�டத்ைத அவரக்�க்�த் ெதரி�த்தார.் ஆனால், 

க�லா �ேரைனக் ெகான்����றார.்

ஆகஸ்ட�்டம் மைறத�் ைவக்கப்பட�்�ந்த 

�ராக்கைரப் பயன்ப�த்�, �ஸ்ெபத், 

ப்ேளாம்க்�ஸ்ட், �ேளக் மற்�ம் நீதம் ஆ�ேயாைரக் 

கண்���க்�ன்றனர.் கட�்டத்�ன் கண்காணிப்� 

அைமப்�ற்கான ெதாைல கணினி அ�கைல 

�ஸ்ெபத் உைடக்�றாள். �ன்னர ்அவள் ��க்கப்பட�் 

ஆகஸ்ட ் இ�க்�ம் இடத�் க்� அைழத�்ச ்

ெசல்லப்ப��றாள். ப்ேலாம்க்�ஸ்�ம் 

ைகப்பற்றப்படட்ைத அவள் அ��றாள். க�லா 

அவைளச ் �த்�ரவைத ெசய்யப்ேபாவதாக 

�ரட�்ம்ேபா�, �ஸ்ெபத் ஆகஸ்ட�்டம் அவைள 

நம்�ம்ப��ம் ஃபயரஃ்பால் கட�செ்சால்ைல 

ெவளிப்ப�த�் ம்ப��ம் ���றார.் க�லா தன� 

தந்ைத�ன் �ஷ்�ரேயாகத்ைத �வரிக்�ம்ேபா� 

�ஸ்ெபத்ைத �ச�்த் �ணற ைவக்க �யற்�க்�றாள்.

. 5 0  B M G  ஸ்ைனப்பர ் �ப்பாக்��டன் ஆ�தம் 

ஏந்�யேதா�, கம்ப்�டட்ர ் வ�யாக �ேளக்கால் 

ரிேமாட ் �லம் வ�நடத்தப்ப�ம் நீதம், ெசங்கல் 

�வரக்ள் வ�யாகச ் ���றார,் க�லா�ன் 

உத�யாளரக்ைள ஒ�த�் , ஆகஸ்ட ் மற்�ம் 

ப்ேலாம்க்�ஸ்டை்டக் காப்பாற்��றார.் க�லா 

ஃபயரஃ்பால் �வரங்கைளக் ெகாண்ட ம�க்கணினி�டன் தப்�க்�றார.்

��ட�்த்தன்ைமைய உ�வாக்�ம் ஒ� �ஷம் ெச�த்தப்படட்தால், ேஹால்டச்ர,் 

கா�களின் வ�ேய ெசன்� சாைல�ல் த�மா� ��ந்தார,் அங்� க�லா 

தப்�ேயா� வ�ம் காரில் �க்� உ�ரிழக்�றார.் வாகனம் மரங்களில் ேமா� 

�பத�் க்�ள்ளான�. க�லா, காயமைடந்�, காட�்க்�ள் தப்�க்�றாள். 

�ஸ்ெபத் அவைளப் �ன்ெதாடரந்்� அ��ல் உள்ள �ன்�ன் உச�்க்�ச ்

ெசல்�றாள்.

அங்� க�லா கண்ண�ீடன், அ̓வைளக் காப்பாற்ற ஏன் ��ம்ப�ல்ைலʼ என்� 

ேகட�்றாள்; க�லா தன்�டன் தப்�ச ் ெசல்வைத �ட தந்ைத�டன் 

இ�ப்பைதேய ேதரந்்ெத�த்ததாக �ஸ்ெபத் ���றார.் க�லா, அ�க 

ரத்தப்ேபாக்�டன், ேலப்டாப் கணினிையக் �ேழ இறக்��ட�், �ஸ்ெபத் 

அவைளத் த�க்�ம் �ன், �ன்���ந்� இறங்�, ஒ� பனி ��பனிக்�ள் 

மைறந்�, ெவளிப்பைடயாக இறந்� ேபா�றாள்.

நீதம் ஃபயரஃ்பாைல அ�க �யற்�க்�றார.் �ஸ்ெபத் அைத அ�த�் �டட்ைத 

மட�்ேம அவரால் கண்���க்க ���ற�. ஆகஸ்ட ்அெமரிக்கா�ல் உள்ள தன் 

தா�டன் �ண்�ம் இைணந்தார.்  ப்ேலாம்க்�ஸ்ட ்ஸ்ைபடரஸ்் ெவப் பற்� ஒ� 

�லனாய்�க் கட�்ைரைய எ���றார.் ஆனால், அைத நீக்����றார.் 

�ஸ்ெபத் தன� �ழந்ைதப் ப�வ �டை்ட ���ட�், தன� ேமாடட்ார ்

ைசக்�ளில் ெசன்����றாள்.

ெமாத்தத்�ல் The Girl and the Spider மாற்றம் மற்�ம் நிைலயற்ற தன்ைமபற்�ய 

ஒ� �ைரக் க�ைத

ChennaifilmfestChennaiIFFchennaifilmfes�valwww.icaf.in | www.chennaifilmfest.com
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பல்ேவ� �ைரப்பட �ழாக்களில் பாரத்்தவரக்ள் பல�க்�ம் மறக்க��யாத 

படம், �க�ம் பா�ப்ைப ஏற்ப�த்�ய படம் என்� ஒ� பட�்ய�டட்ால் The Painted 

Bird (வண்ணம் ��ய பறைவ) என்ற 2019-ம் ஆண்� ெவளிவந்த  படத்ைதச ்

ெசால்லலாம். இந்தப் படத்ைத இயக்�யவர ்Václav Marhoul.

ேபாலந்� எ�த்தாளர ் ெஜர�் 

ேகா�ன்ஸ்�(jerzy Kosinski) எ�, 1965-ம் 

ஆண்�ல் ெவளியான நாவேல இந்தப் 

படத�் க்கான கைத. சம்பவங்கள் 

அைனத�் ம் �ழக்� ஐேராப்பா�ல் 

நடப்பதாகக் காடட்ப்ப��ன்றன. 

அேதா�, அைவ இரண்டாம் உலகப் 

ேபாரின் �ன்னணி�ல் நடப்பதாக�ம் 

இ�க்�ற�.

ஒ� �தச ் ��வைனச ் �ற்�ச ் �ழ�ம் 

கைத. தன் ெபற்ேறாரால்  �த எ�ரப்்� 

காரணமாகக் ைக�டப்படட் அந்த �த 

��வன் ெசாந்தக்காரப் ெபண்மணி 

ஒ�வரின் �ட�்க்� அ�ப்பப்ப��றான். 

ஏேதா அசம்பா�தமாக நடந்த 

சம்பவத்�ல் அந்தப் ெபண்மணி �� 

�ப்பற்� இறந்� ேபா�றாள். அதன் �ன் 

அவன் ரா��ல்லாதவன் என்� ஊேர 

அவைனக் ெகால்ல �ரத�் �ற�.

அங்��ந்� அவன் தன� வாழ்�க்காகச ்

ெசய்�ம் பயணேம இந்தப் படம் 

��வ�ம் நம்ைம �யா�க்�ற�. அந்தச ் ��வய�ல் 

ஒவ்ேவார ் இடத்��ம் அவ�க்� ஏற்ப�ம் அ�பவங்கள் 

ெகாஞ்சம் நஞ்சமல்ல... கற்பைன ெசய்� பாரக்்க ��யாத 

அள� ெகா�ைமகள்.

 

ஒர ்இடத்�ல் அவைனப் ���ல் �ைதத�்���றாரக்ள், தைல 

- ேமா. ராேஜந்�ரன்

மட�்ம் ெவளிேய ெதரி�ம்ப�. காக்ைககளிட��ந்� அவன் தப்�க்�ம் வைர 

அந்தக் காட�் ���ட�்ம். �ற� இப்ப� ஒவ்ெவா� இடமாக �கக் 

ெகா�ைமயான சம்பவங்கள். வய�க்� ��ய அ�பவங்கள்...

அவன் படம் ��வ�ம் ஓர ் இடத்�ல்�டப் ேபச�ல்ைல... அ̓வன் ஊைமயா?ʼ 

என்��ட நமக்�த் ெதரியா�. ெஜரம்ன் நா� ரா�வத்தாரா�ம் �க அ�க 

ெகா�ைமகைள அ�ப�க்�றான். �ற� அங்ேகேய ஒ� அ�காரியால் 

காப்பாற்றப்பட�் அைடக்கலம் ெப��றான்.

இப்ப� வரண்ிக்க ��யாத அள�க்� ெகா�ைமகைள அ�ப�த�்  �ரி�ம் 

அவன், ஓர ்இடத்�ல் தன் தந்ைதையச ்சந்�க்�றான்.

வண்ணம் ��ய பறைவைய, பறைவகள் �டட்ம் தன்�டன் ேசரத்�்க் 

ெகாள்வ�ல்ைல. அ�த�்  �ரட�்ம், �ழ்த�் ம்... இ�ேபாலேவ இந்த �தச ்

��வைன�ம் மனிதரக்ள் எவ�ம் தங்க�டன் ேசரக்்காமல் ஏேதா �ல 

காரணங்க�க்காகச ்ெசல்��டெமல்லாம் அ�த�்  �ரட�்�றாரக்ள். ெகால்ல 

�ரட�்�றாரக்ள்.

இந்தப் படம் ெவனிஸ் �ைரப்பட �ழா�ல் �ைர�டப்படட்ப்ேபா� படத்�ன் 

ெகா�ைமயான 

காட�்கைளக் 

காண��யாமல் ர�கரக்ள் 

ெவளிேய�னர ் என்பதன் 

�லேம இதன் �ரியத்ைத 

உணரந்்�ெகாள்ள ���ம். 

இப்ேபா� இந்தப் படத்ைத 

ெநடஃ்ப்ளிக்�ல் காண 

���ம்.

இந்த நாவல் த���ம் 

'வண்ணம் ��ய பறைவ' 

என்ற ெபயரில் 

ெமா�ெபயரக்்கப்பட�்�க்�ற�. ெமா� ெபயரத்்தவர ் ெசன்ைன 

ஜாம்பஜாைரச ் ேசரந்்த ெமா�ெபயரப்்பாளர ் மற்�ம் எ�த்தாளரான 

ெப�.��கன்!
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ெப�.��கன்

அஸ்கர் ஃபரஹ்ா��ன் �ேரா! ேபாரக்்களத்�ல் ஒ� ெபண்!

ர�ம் கடைன அைடக்க ��யாமல் 

�ைற�ல் அைடக்கப்பட�்ள்ளார.் 

இரண்� நாள் ���ைற�ன்ேபா�, 

கடன் ெகா�த்தவைர சந்�க்�றார.் 

கடன் ெதாைக�ன் ஒ� ப��ையத் 

��ம்பச ் ெச�த�் வதாக�ம், தன் 

�தான வழக்ைகத் ��ம்பப் ெப�மா� 

ேவண்�, அவைர சமாதானப்ப�த்த 

�யற்�க்�றார ் ஆனால், �ஷயங்கள் 

எ��ம் �டட்�டட்ப� நடக்க�ல்ைல. 

ஒ� ச�கத்�ன் ம�ப்�கள் மற்�ம் சடங்�களில் நம்ைம ஆழமாக 

�ழ்க�த�் , அதன் சக்�வாய்ந்த இ��க் காட�்ைய சரியாக ��க்க 

ைவக்�ம் ஒ� �றந்த ஒ�க்க நாடகம் இங்ேக அஸ்கர ் ஃபரஹ்ா�யால் 

எ�தப்பட�்,  A Hero என்ற  �ைர வ�வமாகப் பைடக்கப்பட�்�க்�ற�.

�ரபல் இயக்�நர ் அஸ்கர ் ஃபரஹ்ா� 1972-ம் ஆண்�ல் ஈரானில் �றந்தவர.் 

1998-ல் ெடஹ்ரான் பல்கைலக்கழகத்�ன் நாடகக் கைலப் பள்ளி�ல் 

�ேயடட்ரில் இளங்கைலப் படட்த்ைத�ம், தர�்யாட ் ேமாடரெ்ரஸ் 

பல்கைலக்கழகத்�ல் ேமைட இயக்கத்�ல் ��கைலப் படட்த்ைத�ம் 

ெபற்றார.் ஓர ் ஆஸ்கார ் ���க்�ப் பரிந்�ைரக்கப்பட�்ள்ளார.் ேம�ம் 92 

ெவற்�கள் மற்�ம் 86 பரிந்�ைரகைள இன்�வைர ெபற்�ள்ளார.்

ஒ� க�னமான சாரெ்ஜன்ட ் மற்�ம் 

ஆண்கள் ஆ�க்கம் ெச�த�் ம் �ழ�டன் 

ேபாரா��றார ் ஒ� ெபண் �ப்பாய். 

இ�தான் வாரஸ்் என்�ற �ெரஞ்� 

படத்�ன் கைத.

எம்மா�க்� இப்ேபா�தான் 20 

வயதா�ற�. தன் தந்ைத�ன் 

அ�ச�்வ�கைளப் �ன்பற்ற�ம், 

அவளில் எண்ணேவாடட்ங்க�க்� �னி 

ேபாட�ம், அவள் ரா�வத்�ல் 

ேசர�்றாள். ஒ�க்கம், ேபாட�், ெப�ைம 

ஆ�ய ரா�வ �த்தாந்தங்க�க்� 

மாற்றாக அவள் அடக்��ைற 

��க�க்� ஆளா�றாள். �ரண்பாடாக, 

அவ�க்�ம் அவளின் உயர ்

அ�காரியான சாரெ்ஜன்ட ் ரிசச்ர�்க்�ம் 

இைடேய ஒ� ேவடை்க எ��ற�.

இந்தப் படத்ைத இயக்�யவர ் நிேகாலஸ் 

ராய்.

A Hero | ஜனவரி 2 மாைல 6 மணி | சாந்தம் Wars | ஜனவரி 2 ம�யம் 12:30 மணி | சாந்தம்

-கேணசன் ேகாதண்டராமன்


