03rd Jan 2022

19th Chennai International Film Festival

Amazing movies and an even better and enthusiastic audience: all we needed to make the 19th Chennai International Film Festival so bright
and colourful! The festival season is in full swing in its truest sense.
The ﬁlms that were jampacked aka HOUSEFULL on January 2 are: A Hero, The Last Execution, The Restless, Down with the King, Sea Boys
and Between Two Dawns!

WHAT DO I WATCH TODAY?

FROM OUR AUDIENCE
Movie Review: Down with the King (USA)
This American movie deals with a rapper who is trying to get his
Mojo by taking a break in a remote area and working on a
cowboy/ranch style place of a friend to get inspiration. He does not
get it and stops his concert midway through in New York City and
declares his freedom. As an exclamation he frees his trapped skunk
by giving it the gift of liberty by releasing it in the wood. As opposed
to shooting it.

Women Do Cry
10.15 am at Santham

5 Minutes Too Late
10 am at Anna Cinemas

Movie Review: At the End of Evin (Iran)
A movie where the protagonist was never shown till the end! Now
that's one amazing concept and idea by the ﬁlmmaker. I loved
watching every minute of the movie. It is one movie I loved
watching at this festival. Really happy to have seen it.
Rating: 9/10 by Abishek P, Entrepreneur

Movie Review: Sea Boys (Iran)

The Replacement
12.30 pm at Seasons screen

Bad Luck Banging or Loony Porn
6.30 pm at Santham screen

2 wonderful and heartwarming stories that have been weaved
together to make a lovely ﬁlm. The 2 boys who are the protagonists
played their role perfect to the core. The directing and camera were
really good. I loved the fact that the smallest nuances were taken care
of very well and in great detail. A wonderful movie and a deﬁnite
Must Watch!

Martin Scorsese's ﬁlms deeply impact me: Dir. Mehul Agaja
Ms. Divya Jay: What made you become a ﬁlmmaker?
Dir. Mehul Agaja: I left home at 18. I am a self-taught ﬁlmmaker; I learnt cinema from
books and watching all kinds of movies. I have not made short ﬁlms; neither have I
assisted anyone. I worked as a co-writer in my ﬁrst ﬁlm and
then made my debut feature ﬁlm as a director. I approached
people with my script for years and ﬁnally things worked
out.

Mehul Agaja

Ms. Divya Jay: Your favourite movies and directors?
Dir. Mehul Agaja: I think Martin Scorsese is the one who
deeply impacted me in a beautiful way with his ﬁlms. 'The
Departed' put the seed of becoming a ﬁlmmaker in me.

Ms. Divya Jay: Any advice to young ﬁlmmakers?
Dir. Mehul Agaja: Filmmaking is very unpredictable. Be prepared to face everything!
Make something original, something that represents your belief. After years of
waiting and trying, you get only 1 chance, so make the best of it.
Ms. Divya Jay: How does it feel to be part of 19th CIFF?
Dir. Mehul Agaja: Film festivals like 19th CIFF are a 'new hope' for us
during such testing times. It has deﬁnitely given me the conﬁdence to
continue my journey as a ﬁlmmaker.
www.icaf.in | www.chennaiﬁlmfest.com

Changes in Schedule
White building
Dir.: Kavich Neang
Cambodia, France, China, Qatar | 2021 |90'| WC

will be screened instead of
Memoria
on 3rd Jan 3.30 pm @ Santham

Memoria
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
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Change in
Schedule

03.30 PM

06.30 PM

03.00 PM

06.15 PM

Kakkathuruthu
(Kakkathuruthu)
Dir.:ShajiPandavath
India | 2020 | 93' | MC

Ainthuunarvugal
Dir.:GnanaRajasekaran
India
| 2021 | 107' | TFFC

06.00 PM

KayamaiKadakka
Dir.: R. Kiran
India
| 2021 | 104' | TFFC

Theodor
Dir.:ViljarBøe
Norway
| 2021 | 70' | WC

06.30 PM

World, Northern
Hemisphere
Dir.: HosseinTehrani
Iran|2021|83' | SIC

House arrest (Delo)
Dir.:Aleksey German Jr.
Russia
| 2021 | 106' | WC

06.00 PM

Lamb (Lamb)
Dir.: Valdimar Jóhannsson
Iceland, Sweden,
Poland|2021|106' | WC

Niwaas
(Niwaas)
Dir.:MehulAgaja
India | 2021 | 87' | IP

03.00 PM

All About Me
Dir.:Caroline Link
Germany|2018|100'|RCL

Bad luck banging or loony
porn | Dir.: Radu Jude
Czech Republic, +5
Countries | 2021 |106' | WC

04.00 PM

The replacement
(El Sustituto)
Dir.:ÓscarAibar
Spain |2021|115'| WC

White building
Dir.: KavichNeang
Cambodia, France, China,
Qatar | 2021 |90'| WC

03.30 PM

5 minutes too late
(5 Minute)
Dir.: Dan Chisu Romania
| 2019 | 106' | WC

12.45 PM

09.30 AM

Anna
Cinemas

01.00 PM

6 Degrees

Mehran
(Mehran)
Dir.:RoqayeTavakoli
Iran |2020| 78' |SI

Seasons

Vartul(Vartul)
Dir.:ShrikantMukund
Choudhari
India | 2020 | 73' | IP

12.30 PM

10.00 AM

The Shiny Shrimps
Dir.:MaximeGovare
& Cédric Le Gallo
France|2019|103'|CA-FC

Serene

Mikado (Marocco)
Dir.: Emanuel Parvu
Romania, Czech Republic
| 2021 | 96' | WC

01.30 PM

10.15 AM

A Taxi Driver
(Taeksiwoonjunsa)
Dir.: Hun Jang | South Korea
| 2017 | 137' | CFK

Santham

01.00 PM

10.15 AM

Women do cry
Dir.: VeselaKazakova, Mina
Mileva | Bulgaria, France
2021 | 107'| WC

10.00 AM

Screening Schedule Day 5 | Monday, 03.01.22

Parallel mothers
Dir.: Pedro Almodóvar
Spain, France
| 2021 | 120' | WC

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

Master Class by
Nirav Shahwi
Cinematographer

Lighting & Lenses
11.30 am / 6 Degrees

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

Tête-à-tête with Director Afshin Hashemi
Mr. Afshin Hashemi, Director of the Iranian movie 'SEA BOYS'
shares his journey of ﬁlmmaking with Ms. Divya Jay from the CIFF
team. Here is what he said:
I was a ﬁlm addict and theatre lover
and I had no access to professional
teams. So, I started with my own play
“The Most Honest Murderer of the
World” as the playwright, director
and actor (1994). After 10 years, I put
my feet on the ground of cinema
(2004) as an actor and then I achieved
some prizes and nominations. I also
had some experiences in acting coach
Afshin Hashemi
and director assisting. Then in 2011,
Mr. Reza Mirkarimi - one of the best
Iranian ﬁlmmakers - I had acted in his ﬁlm and I was an acting coach
in another ﬁlm of his, suggested that I direct a movie. That's where
my journey as a Director began!

Pic Corner

Giliyu Panjaradolilla movie - Team

I like all the ﬁlms, and all are good ﬁlmmakers in my eyes! All of
them are special!
I love all genres of movies (except Marvel). Hence, I love to have
some experience in making all of them.
I would love to shoot a ﬁlm in any and every country possible! Any
place where I can tell my stories is a good place to make a ﬁlm!
I would love to watch and be part of an Indian ﬁlm someday! It could
be a great experience! Specially for the fact that our cultures have so
much in common!

Seththumaan movie - Team

If you ask me, if the Director and Scriptwriter need to be the same
person or not, I would say, it's up to the people involved. There is no
precise formula to make a good movie!
The main challenge I face as a ﬁlmmaker is just Money! Which is in
the pocket of the producers!
A piece of advice I would love to give the upcoming generation of
ﬁlmmakers is: Be yourself! Don't imitate famous, successful and
award-won movies!
I am very glad that my ﬁlm 'SEA BOYS' is playing at the 19th
Chennai International Film Festival. I am happy I could share my
notion with people on the other side of the world.

www.icaf.in | www.chennaiﬁlmfest.com
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இரண்

ெபண்கள் ... இரண்

ழந் ைதகள் ...

Parallel Mothers | ஜனவரி 3 மாைல 6 மணி | அண்ணா
ெவனிஸ்
ைரப் பட ழா ல் , இப் படத் ன் ெதாடக்க இர உலக ரீ யரில்
பாரை
் வயாளரக
் ளிட
ந்
ஒன்ப
நி ட
நின்
ைகதடட
் ல்
ெபற் ற
ந்ேத இதன் றப் ைபப் ரிந் ெகாள் ளலாம் .
ஒ
ெபா
இடத் ல்
ன் ன் அ
கம் இல் லாத இ வர ் சந் ப் ப
அவரக
் ைள எந்த எல் ைலக் க் ெகாண்
ெசல் ம் ? அ கபடச
் ம் ஒ கா ? ஓர ்
உைரயாடல் ?
ஆனால் ,
உலகப்
கழ் ெபற் ற
இயக் நர ்
ெபடே
் ரா
அல் ேமாேடாவர ்
இ ேபான்றெதா
சந் ப் ைப
எ வைர
ெகாண்
ெசல் றார ் என்பைத நம் மால் கற் பைன ட ெசய் ய
யா . இப் ப
சாத் யமான அசாத் யங் கைள ெபடே
் ரா அல் ேமாேடாவர ் 2021-ம் ஆண் ல்
அளித்
க் ம் Parallel Mothers படத் ல் காணலாம் . இந்தப் படத் ல் அவர ் ல
பைழய வரலாற் ப் த்தகங் கைள ம்
தட்
றார.் ஆனால் , அ
ம்
நிசச
் யமாகச ் வாரஸ்யமானேத.
இரண்
ங் ள் ெபண்கள் ... ஜானிஸ் மற் ம் அனா... அவரக
் ள்
ரச க்கப்
ேபா ம்
ம த் வமைன
அைற ல்
சந் க் ன்றனர.்
இ வ ம்
தற் ெசயலாகக் கரப
் ் பம் அைடந்தவரக
் ள் . ஜானிஸ், ந த்தர வய ப் ெபண்.
இப் ப கரப
் ் பம் ஆனதற் காக அவள் வ த்தப் பட ல் ைல. ம ழ் ச ் யாகேவ

ைரயரங் கம்

இ க் றாள் .
மற் ெறா
ெபண்
அனா ஓர ் இைளஞி.
சற்
பயப் ப
றாள் .
அவைள ஊக்
க்க
யற் க் றாள்
ஜானிஸ்.
ஆஸ்பத் ரி ல்
இ க் ம்
ல
மணிேநரங் களில்
அவரக
் ள்
பரிமா கெ
் காள் ம்
ல
வாரத
் ்ைதகள்
இ வ க் ம் இைடேய
க வ வான
ைணப் ைப உ வாக்
இ வரின் வாழ் க்ைகைய ம் மாற் ம் வைக ல் ரக
் ்கமான
க்கலானதாக ம் உ வா
க் ற .

ற . இ
ைற
ம்

படத் ன் மற் ெறா
ப
... உண்ைம ல் அ
க
க் யமான ஒன் .
ெகாத் க்
ெகாத்தாகக்
ெகால் லப் படட
்
மற் ம்
கண்
க்கப் படாதவரக
் ைளத்
ேத வ தான்
அ .
அவரக
் ளின்
ம் பத் னர ்
க ம்
ரமாக
ம் ய
நல் லடக்கத்ைத
வழங் வதற் கான த ப்
ெதளிவாக ெவளிப் ப
ற . இதன்
லம்
தாைதயரக
் ள் மற் ம் ேவரக
் ள் பற் ய ேகள் கள் ெதாடரந
் ் எ ந்தா ம் ,
இந்த இரண்
கைதக்களங் க ம் உண்ைம ல் எவ் வா ெபா ந்
ன்றன
என்பைதக் கணிப் ப க னம் .
அல் ேமாேடாவரின் ேவ பல படங் கைளப் ேபாலேவ, இ
ம் ெபனேலாப்
க் ஸ் தான் ஓர ் அற் தமான ந ைக என்பைத நி
க் றார.்
இந்தப் படத் ல் ஒ சரச
் ை
் ச ம் உண் . பா ட் ம்
ைலக்காம் டன்
ய
அதன்
ைரயரங்
ெவளி ட்
ேபாஸ்டர,் நிரவ
் ாணம் ெதாடரப
் ான
களின் காரணமாக Instagramந் அகற் றப் படட
்
. இந்த
'free the
n i p p l e ' இயக்கத்தால்
மர் க்கப் படட
்
ற
இன்ஸ்டா ராம் மன்னிப்
ேகடட
்
.
-கேணசன் ேகாதண்டராமன்

ன்

மாற்

கள் !

Bad Luck Banging or Loony Porn | ஜனவரி 3 மாைல 6 மணி | சாந் தம்
Bad Luck Banging or Loony Porn - இ ஒ ேராமானிய நைகச் ைவ ைரப் படம் .
ரா ஜ ட் எ
இயக் ய இந்தப் படம் 71வ ெபர் ன் சரவ
் ேதச ைரப் பட
ழா ல் உலகள ல் ைர டப் படட
்
. ேகால் டன்
யர ்
ைத ெவன்ற .
94வ
அகாட
களில்
றந்த சரவ
் ேதச
ைரப் படத் ற் கான
ேராமானிய ைழவாக இ ேதரந
் ்ெத க்கப் படட
்
.
எ
, ஒ ேராமானிய ேமல் நிைலப் பள் ளி ன் வரலாற்
ஆ ரியர.்
அவர ் தன் கணவர ் ெஜ டன் ஒ ெசக்ஸ் ேடப் ைபப் படம்
த்தார.் அ ல்
அவரக
் ள்
ல பா யல் ெசயல் களில் ஈ ப
றாரக
் ள் . ெஜன்
ேயாைவ
ஒ
தனிப் படட
்
ஃெபட் ஷ் தளத் ல் ப ேவற்
றார.் அ
ந்
அ
அ ம
ன்
ப
றக்கம் ெசய் யப் பட்
ெபா
ஆபாச தளங் களில்
ண் ம்
ண் ம் ெவளி டப் ப
ற . எ
ன் பள் ளி ஊ யரக
்
ம் ,
மாணவரக
் ளின் ெபற் ேறாரக
்
ம் அவள
நடத்ைதபற்
அவ றாகப்
ேப
ன்றனர,்
ேயா பரவலாகப் பரப் பப் படட
்
ஒ
நாள் மாைல ல்
ெபற் ேறார-்ஆ ரியர ்
டட
் த் க்
அவரக
் ள் அவைள அைழக் றாரக
் ள் .

ெப ம் பான்ைமயானவரக
் ள் அவ க்
எ ராக வாக்களித்ததால் , அவள்
பத
ல வாள் என எ ரப
் ாரக
் ்கப் ப
ற . ெபற் ேறாரக
் ளில் ஓய் ெபற் ற
ேமனிய ரா
வ ெலப் னன்ட் , பா ச அர யல் சாய்
ெகாண்ட ெஜட்
மானி, ச க ரீ யாகப் பழைமவாத பா ரியார ் உடப
் ட பல ம் எ
ன்
ெசயல் கைளப் ெபா வாக
மர் க் றாரக
் ள் . எ
ன் நடத்ைத மற் ம்
கற் த்தல் பாணிையக் கண் ப் ப ல் , ெபற் ேறாரக
் ள் தவறான பா யல்
மனப் பான்ைம,
ேராமாேபா யா,
த
எ ரப
் ்
ேபான்றவற் ைற
ெவளிப் ப த்
றாரக
் ள் .

அப் ேபா
அவள்
ேமனிய ச கத்தால்
ரக் யைடந்
ேகா ட-்19 ெதாற் ேநா ன்
ைள களால்
க்கப் படட
்
அ த்தங் கேளா இ க் றாள் ,

இ

ப் பேதா ,
தல் ச க

எ
ெபற் ேறார-்ஆ ரியர ்
டட
் த் க்
வ
றாள் . அங்
அவ ைடய
'தார் க
றல் ' காரணமாக, பள் ளி அவைளத் ெதாடரந
் ்
ேவைலக்
ைவத்
க்க ேவண் மா இல் ைலயா என்பதற் காகப் ெபற் ேறாரக
்
ம்
ஆ ரியரக
்
ம்
வாக்களிப் பாரக
் ள்
என்
ெதரி க்கப் படட
்
.
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ன்
மாற்
கைள வரிைசயாக வழங் வதன்
லம் படம்
வைட ற .
தலாவதாக, எ
ெபற் ேறார ் மற் ம் ஆ ரியரக
் ளால்
'நிரபரா ' என்
க்கப் ப
றார.் இ
அவ க் ம் மற் ெறா
ெபற் ேறா க் ம் இைடேய ஒ ேமாத க் வ வ க் ற . இரண்டாவதாக,
அவ க்
'தண்டைன'
அளிக்கப் ப
ற .
அதனால்
ரா னாமா
ெசய் றாள் .
ன்றாவதாக,
அவ க்
ண் ம்
'தண்டைன'
வழங் கப் ப
ற . ஆனால் , அவள் ெவாண்டர ் மைனப் ேபான்ற ஒ
ப் பர ்
ேராவாக மா
றாள் . ெபற் ேறாைர ம் ஆ ரியரக
் ைள ம் வைலக் ள்
க்கைவக் றாள் !
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ெபட்ேரா அல் ேமாேடாவர் படங் களில் இைழேயா
ெசன்ைன சரவ
் ேதச
ைரப் பட
'ேபரலல் மதரஸ
் ் ' படம் இடம் ெபற்
ஷயங் கள் நிைன க் வந்தன.

ழா ல் ெபடே
் ரா அல் ேமாேடாவரின்
ப் பைதப் பாரத
் ்த ம் எனக்
இரண்

ேபா ஸ்கார இைளஞன் ேட
தள் ளப் ப
றான்.

வாய் ப் கள் அபாயங் களாக மா
டட
் ா ம்
மறக்க
ய ல் ைல. தண்டைன காலம்
ெயஸ்... எ னாைவ பாரக
் ்க வ
றான்.

இ

க்

ம்

க்டர,் எ

.

க்டர ்

ைறக்

ள்

ட, எ னாைவ
க்டரால்
ந்த ம் என்ன ெசய் வான்?

தன் வாழ் க்ைக ல்
க்டர ்
க் டக் டா
என்பதற் காக, சாங் ேகாைவ
பயன்ப த்
க்டைர ெகால் ல
யற் க் றான்
ேட ட். ஆனால் ,
நிைனப் ப
எல் லாம் நடந்
றதா, என்ன?
யற்
ேதால் யைடந்
சாங் ேகா ம் ளாரா ம் சா றாரக
் ள் .
தான்
ஊனமாகேவ
அ ந் ெகாள் றான்
ம் பேவ ெவ த் ப்
க்ைளமாக்ஸ் ேபால,
ழந்ைத காரில் றக்

படத் ன் நாயகன்
க்டர ் அரசாங் க பஸ்
ேலேய
றந்தவன். அதனால்
வாழ் நாள்
வ ம் அர பஸ்
ல் இலவசப் பயணம் ெசய் ம் உரிைமைய
அவ க் அளிக் றாரக
் ள் . இப் ப ஒ
த் யாசமான வாரஸ்யத்ேதா
ெதாடங்
ற , இந்த ஸ்பானிஷ் படம் .
ப் ேபா

ற

இதற் ைடேய சாங் ேகா ன் மைன
ளாரா,
க்டேரா
நடப
் ா றாள் .
எப் ேபா ம் ேபாைத, மைன
சந்ேதகம் - இ தான் சாங் ேகா ன்
வாழ் க்ைக.

இன்ெனான்
இேதேபான்ற
ஒ
ைரப் பட
ழா ல் பாரத
் ்த ெபடே
் ரா
அல் ேமாடாவரின்
'ைலவ்
ஃப் ெளஷ்'
ஸ்பானிஷ்
படத் ன்
கைத.
அசாத் யங் கைள
க இயல் பாக அதன்
ேபாக் ேலேய
சாத் யமாக் ம்
கைததான் இ
ம் .

ல்

ட் ன் கால் ஊனமா

தன்னால் தான் ேட ட் க் ஊனமானேதா என்ற எண்ணத் ல் ெதாடங் ம்
அ தாபம் எ னா க்
காதலா ற . ஊனத்ைதப் ெபா டப
்
த்தாமல் ,
அவேனா
வாழ் றாள் எ னா.
ல் ேசரிேலேய காலம் க க் ம் ேட ட் ,
ஊன ற் ேறாரக
்
க்கான ேபஸ்கட் பால் சாம் யன் ஆ றான்.

த ல்
அவைரப்
பற் ய
ெசய் ...
அல் ேமாேடாவரால்
ைரப் பட
உ வாக்கம் பற்
கல்
ரி ல் ேசரந
் ்
ப க்க
ய ல் ைல.
ஏெனன்றால்
அவரிடம் அதற் கான பண வச
இல் ைல.
ஆனால் , அந்த அ ப் பைடக் கல் ைய
ெபற
யாதவரத
் ான்
ஓர ் ஆஸ்கார ்
ைத
ெவன்றார.்
ேம ம்
163
ெவற் கைள ம் 203 பரிந் ைரகைள ம்
அவர படங் கள் ெபற் ள் ளன.

20 வய

ம் ஆசச
் ரியங் கள் !

சாங் ேகாதான்
காரணம்
என்பைத
ன்னர ்
ேட ட். எ னா ன் பாரை
் வ ம்
க்டர ் பக்கம்
ேபாய் , ஊைர
டே
் ட ேபா றான். ' ன்னேல' பட
க்ட ம் எ னா ம் இைண றாரக
் ள் . அவரக
் ளின்
ற !

ஓரி காட் கள் த ர படம்
க்க ல் ேசரிேலேய வா ம் ேகரக்டரத
் ான்
ேட டட
் ாக ந த்த ஜா ர ் பாரெ
் டம் க் . அத்தைன அங் கங் கைள ம்
அைசக்க ேவண் ய அவ ய ல் ைல.
கம் மட் ேம
ேபா ம் தன் ந ப் பாற் றைலக் காடட
் என நம் பவர.்
எல் ேலாைர ம் வ கரிக் ம்
கம் ெகாண்ட ஜா ர ்
ந கரக
் ள் நிைறந்த
ம் பத் ல்
றந்தவர.் 6
வய ேலேய
ஸ்பானிஷ்
படங் களில்
ந க்கத்
ெதாடங்
டட
் ார.்
ஓ யம்
வைரவார.்
. .
ெதாடரக
் ளி ம் ந த்
க் றார.் ஸ்ெப ன் ேத ய
அணிக்காக
ரக்
ஆ
க் றார.்
நாடகக்
ேவா
ஊர ் ஊராகப் ேபாய்
ராமா
ேபாட்
க் றார.்
இப் ேபா
52வ
வய ல்
ஜா ர ் பாரெ
் டம்
நைடேபா ம் ஜா ர ் 40-வ அ க படங் களில் ந த்

னா என்ற இளம் ெபண்ைண ஒ

பல
கைளக் ைகப் பற்
க் றார.் ' ஃேபார ்
ைநட் ஃபால் ஸ்' படத் ல் ந த்ததற் காக ஆஸ்கர ்
க் ப் பரிந் ைரக்கப் படட
் ார.் இந்தப் கைழ எட் ய
தல் ஸ்பானிஷ்
ந கர ் இவரத
் ான். ஓடட
் ல் ப ன் சர,் கடட
் டத் ெதா லாளி என ஏகப் படட
்
ேவைலகைள பாரத
் ்
க் ம் ஜா
க் கார ் ஓடட
் த் ெதரியாதாம் !

ஸ்ேகாேத ல் சந் க் றான். காதல் ேபாைத கண்மண் ெதரியாமல்
தைலக்ேக ய
க்டர,் அவள
ட் க் ச ் ெசல் றான். அந்த ேநரத் ல்
அைழயா
ந்தாளியாக அவன் வ வைத
ம் பாத எ னாேவா
வாக் வாதம் வ க் ற . ஒ கடட
் த் ல்
ப் பாக்
ெவ க் ற . அபாயச ்
சத்தம் ேகட்
அங்
வ
றாரக
் ள் ேபா ஸ்காரரக
் ளான ேட ட் ம்
சாங் ேகா ம் . அங்
ெதாட ம் கலாடட
் ா ல்
ண் ம்
ப் பாக்
ெவ த் ,

இவைரப் பற் இன் ம் இ
க் ய ெசய் கள் உண் .
1.
'த
இன்ைசட'்
படத் ல்
ப த்த
ப க்ைகயாகேவ
க ைணகெ
் காைலக்காகப் ேபாரா யவ ம் இவரத
் ான்!
2. ரபல ந ைக ெபனிேலாப்
ஸ்
ன் கணவ ம் இவரத
் ான்!

டந்

-வள் ளிதாசன்

சாரைண
The Replacement | ஜனவரி 3, 12:30 மணி |

சன்ஸ்

ைரயரங் கம்

மாடர
் ிட் ன் ேமாசமான
ற் ப் றங் களால் க னப் பட் ப் ேபான ஒ
ேபா ஸ் அ காரி ஒ
ய
ராமத் ல் பணிைய
ஏற் கெ
் காள் றார.் ேநாய் வாய் ப் படட
் தன் மகைளக்
ணப் ப த் , உள் ளாரந
் ்த அைம ையப் ெப வ
அவர ேநாக்கம் . அங்
ெசன்ற ம் , அவ க்
ன்
ந்த இன்ஸ்ெபக்டரின்
த் ரமான ெகாைலபற் ய சாரைண ல் ஈ ப
றார.் அந்த சாரைண
ஒ நா
ற் அைழத் ச ் ெசல் ற . அதன் ன்..? அ தான் The Replacement என் ற ஸ்பானிஷ் படத் ன் கைத.
இந்தப் படத் ன் இயக்
ற படங் கள் .

நர ் ஆஸ்கார ் ஐபர ் ஓர ் எ

த்தாள ம்

ட.

ேரட் வாஸ்

ேவஸ் (2010), அேடாலெடேரா (1995) ஆ

யைவ இவர
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