1

^j ¥q¸ö=i}S
MLj+Nqk+¸
ÕÔc¿÷¢
MLj+Nqk+¸
sSCLjGHÀ
CLÄj+¸
¥n¸<GS¸fH$n
¥qFLï<¸
¬Á ¥qJdõOo ‚^MLjBh
MLj+Nqk+¸
ÄQcOqBnÎ
CLÄj+¸
²FLjï Â¸=n MnjjNqjjÁ¤F|
MLj+Nqk+¸
¬FcOqÚÆ
MLj+Nqk+¸
GSj..GSj..GSjbÁ MLÀ£ô¥q¸
MLj+Nqk+¸
rH¥| Nnj¥h¸<
^¿Ú}R
Š¸½O~MLkNqj*¸
MLj+Nqk+¸
MnWc"Nqj ®Oqj¥hOqMLF| Jwtj TvÓ÷ MLk^F| CLÄj+¸
Á fS¿NqjF| öKnÎ@|
®ö×ctjP|
144
CLÄj+¸
¥c}Sæ ²Mo
¥x¿NqjF|
$qj=nF| =c$| OqMnkF|
TdðÂ}R/ ×nOqôF|
Mo¿¢×| MnjÎ örIH¸@|û ÿy¸
GH¿úNqjF|
Ko¥c}S
Š¿í}R
MojOo @~@| ¥h MLkOqjÀ
fU¸Á¤
°GHlð ¥qOqMc<j
CLÄj+¸
¶rHF| =h _NqjTwÚ}H
Kn¸$cÆ£
¥qö=c<j CLÄjW§
CLÄj+¸
²Æ½KnC| ³¥cÍÇ
MLjO~>Oi
FcFLj¸ Op© EcF|
CLÄj+¸
¼Ó÷O| Jd¿¢æ
fU¸Á¤

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

2

Two Countries is a 2015 Indian
Malayalam-language romantic
comedy film written by Rafi and
directed by Shafi.
------------బడెజ్ట ఐదారు కోటుల్ - వసూళుళ్ 60 కోటుల్..!!
ఏముందీ సినిమాలో..!?మొదటున్ంచీ చివరిదాకా
కడుపుబబ్

నవివ్ంచే

చురకతుత్లాల్ంటి

ఆరోగయ్కరమైన

సంభాషణలు,

హాసయ్ం,

అదుభ్తమైన

టైమింగ తో సాగే కామెడీ దృశాయ్లు..! ఇవి చాలు సినిమా విజయానికి - అని మరోసారి నిరూపించిన మళయాళం సినిమా ఇది.!
తరచి చూసేత్ కథలో కొతత్దనం లేదనిపించవచుచ్, కానీ పర్తి దృశాయ్నీన్ సరికొతత్గా అనిపించేలా, కనిపించేలా తీరిచ్దిదిద్న దరశ్కుడిన్
అభినందించాలి. ఎకక్డా సాగతీయడం అనేది లేకుండా, బోలెడు కథని శరవేగంతో పరుగులుతీయించాడు దరశ్కుడు.
సాధారణంగా హాసయ్ చితర్ం అంటే పర్థాన కథకి సంబంధం లేని నవువ్ల దృశాయ్లు చోటుచేసుకోవడం సహజం, అంతా నవేవ్
కాబటిట్ అవి పెదద్ సైడ టార్క అనిపించవు. అలా కాకుండా హాసయ్ చితర్ంలో కూడా పర్తి పాతర్నీ, పర్తి దృశాయ్నీన్ కథకి సంబధం
ఉండేలా దరశ్కుడు సీర్క్న పేల్ వార్సుకునన్ విధానం అధయ్యనం చేయాయ్లిస్న అంశం అనిపిసుత్ంది. దిలీప, మమతా మోహన దాసులు
పర్థానపాతర్లు పోషించిన ఈ సినిమా కథ విషయానికి వసేత్ –
అనగనగా ఓ టకక్రి కురార్డు. పెదద్గా శర్మచేయకుండా చినన్ చినన్ టిర్కస్ తో డబుబ్లు సంపాదించడంలో దిటట్. ఉలాల్స అని తనపేరే
ఉనన్ ఓ పేరుమోసిన పారీట్ కేండిడేట ఎలక్షనల్లో పోటీ చేసుత్ంటే, తనూ పోటీ చేసి ఓటరల్ని గందరగోళానికి గురిచేసి ఆ కాండిడేట ని
ఓడించి , పర్తి పకాష్నిన్ గెలిపించి, వాళళ్ దగగ్ర కమీషన నొకేక్సాత్డు. ఇది మనవాడి పర్తిభకి ఒక ఉదాహరణ. అనుకోని పరిసిథ్తులోల్
కెనడాలో సిథ్రపడడ్ ఓ మళాయాళీ అమామ్యిని పెళిళ్ చేసుకునే అవకాశం వసుత్ంది. కేరళలోని సొంత వూళోళ్నే పెళిళ్ జరిగింది. ఐతే
మొదటి రాతేర్ ఆ అమామ్యి మందు బాటిల ఓపెన చేసుత్ంది. తానో కార్నిక ఆలక్హాలిక నని చెబుతుంది. అకక్డనుంచి విపరీతమైన
నవువ్ దృశాయ్లు. విమానంలో తనని మందు తాగవదద్నాన్డని కోపంతో, కెనడా ఎయిర పోరట్ లోనే మనవాడిన్ వదిలేసి అమామ్యి
వెళిళ్పోయింది. నానా తంటాలూ పడి మనవాడు అమామ్యి యింటికి చేరుకునాన్డు కెనడాలో. అ అమామ్యితో మందు తాగడం
మానిపిసేత్ బోలెడంత ఆసిత్ వసుత్ందని తెలుసుత్ంది. కథ వేగం పుంజుకుంటుంది... హీరో హీరోయినల్ ఎతుత్లూ పై ఎతుత్లూ పేర్క్షకుడిన్
ఊపిరి సలుపుకో నివవ్వు. కథని బేలెనస్ చెయయ్డానికి అతికొదిద్ సెంటిమెంట సంఘటనలూ ఉనాన్యి. ఐతే అనుకోని మలుపులతో
ఆ అమామ్యి మందు అలవాటు మానినా మనవాడితో విడాకులు తీసుకుంటుంది. ఒంటరిగా కేరళకి వచేచ్సి, మరో పెళిళ్
చేసుకునేందుకు పెళీళ్పీటల మీదకి వెళుతుండగా ఎదురుచూడని మలుపు పేర్క్షడికి షాక నిసుత్ంది..! హాసయ్ పర్థానమైన చితర్ం
కాబటిట్ సుఖాంతమే అనుకోండీ.. మొతత్ం మీద నూటికి రెండొందల శాతం వినోదానిన్ పంచే చితర్ం!! అందుకే మళయాళం
పార్ంతీయ చితర్మైనా అరవై కోటుల్ వసూలు చెయయ్గలిగింది. పెదద్ విశేల్షణ చెయయ్కుండా మంచి నవువ్లపువువ్ల సినిమా
చూడాలనుకుంటే తపప్క చూడదగిన చితర్ం ఇది..!
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Charlie is a 2015 Indian
Malayalam romantic film
directed by Martin Prakkat
--------------పెదద్లు కుదిరిచ్న పెళిళ్ ఇషట్ం లేని అమామ్యి
,ఇంటోల్
వచేచ్సింది.

వాళళ్కి

తెలీకుండా

సేన్హితురాలి

బయటికి
సహాయంతో

పాండిచేచ్రి వెళిళ్ంది. అకక్డ ఒక రూము
అదెద్కి తీసుకుంది. ఆతయ్ంత అపరిశుభర్ంగా
ఉనన్ ఆ రూములోకి వెళిళ్న వదద్నుంచి ఆమెకి
వింత అనుభవాలు, విచితర్మైన సందరాభ్లు ఎదురయాయ్యి. కారణం – ఈమె కంటేముందు ఆ రూములో ఉండి వెళిళ్న అబాబ్యి.
ఆతను వదిలి వెళిళ్న రేఖా చితార్ల డైరీ దావ్రా అతని గురించి కొంత సమాచారం తెలిసింది. అదేమిటంటే – అతనో నిరంతర
బాటసారి. ఎపుప్డు ఎకక్డ ఉంటాడో అతనికే తెలీదు. జీవితంలో ఎదురైన వాళళ్ందరికీ ఏదో విధంగా ఆతీమ్యుడై పోతాడు. కానీ
ఎకక్డా ఎకుక్వకాలం ఉండడు. ఈ రూములో ఉనన్పుప్డు దొంగతనం చెయయ్డానికి వచిచ్న దొంగతో సేన్హం చేసి ‘నువువ్
దొంగతనం ఎలా చేసాత్వో చూసాత్ను. పద, ఇదద్రం కలిసి వెళాద్ం’ అని ఆ దొంగతో కలిసి అరథ్రాతిర్ ఓ ఇంటికి వెళాత్డు. ఇంటి
పైకపుప్ మీది పెంకులు తొలగించి లోపల కనిపించిన దృశాయ్నిన్ చూసి నిశేచ్షుట్లయాయ్రు. – అంతే ఆ పుసత్కంలోని కథ అకక్డ
ఆగిపోయింది. తరావ్త ఏమైందో అనే ఉతక్ంఠ ఆ అమామ్యితో బాటు చూసుత్నన్ పేర్క్షకులకీ కలుగుతుంది. అకక్డనుంచీ ఆ
అమామ్యి, ఆ విచితర్మైన అబాబ్యి ఎవరో తెలుసుకోవాలనీ, కలుసుకోవాలనీ అనేవ్షణ మొదలుపెటిట్ంది. మిగతా సినిమా అంతా
అతనిన్ కలుసుకునే పర్యాణంలో ఆమెకి ఎదురైన విచితర్మైన అనుభవాలు, కలుసుకునన్ రకరకల వయ్కుత్లూ అతని కథ కొంచెం
కొంచెం చెబుతుంటారు. ఒకోక్ సంఘటనా తెలిసిన తరావ్త – ఆపై ఏం జరిగింది అనే ససెప్నస్ తో సినిమా ముందుకి సాగుతుంది.
ఈ కథలోని పాతర్ల కేరకట్రైజేషన లో కొతత్పుంతలు తొకిక్, సినిమాని ఆసాంతం అతయ్ంత ఆసకిత్కరంగా రూపొందించాడు
దరశ్కుడు. ఓ కోణంలోంచి చూసేత్ ఇదంతా గుడ సమారిటన కథే కదా అనిపిసుత్ంది, కానీ దరశ్కుడు తన పర్తిభతో ఈ సినిమాని
పేర్క్షకుల మనసులిన్ సునిన్తంగా తాకే, ససెప్నస్ సినిమాగా తీరిచ్దిదాద్డు. ఎంచుకునన్ లొకేషనస్, పాతర్ల వేషధారణ, కెమేరా
పనితనం, అనిన్ంటినీ మించి పాటలూ, నేపథయ్ సంగీతం , కళాదరశ్కతవ్ం – అనీన్ సమపాళల్లో కలిసి Highly Stylish Movie
గా, పేర్క్షకులిన్ మంతర్ ముగుధ్లిన్ చేసేలా ఈ చితార్నిన్ మనకందించాయి. దరశ్కతవ్ంతో బాటు గొపప్గా మెచుచ్కోవలిస్ంది
గోపీసుందర సంగీతం. సంగీతమూ, కెమేరా కలిసి రంగుల పర్పంచంలోని ఓ మంతర్నగరికి పేర్క్షకులిన్ ఎగరేసుకుపోతాయి.
సినిమా పూరత్యే సరికి ఒక టార్నస్ లోనుంచి బయటికి వచిచ్న అనుభూతి కలిగిందంటే దరశ్కుడి కృషి మీ హృదయాలని తాకినటేల్.
మళయాళంలో మొదటి వరుసలో ఉనన్ హీరో దులక్ర సలామ్న ఇందులో హీరో, నిరంతర బాటసారి, పాతర్ పోషించాడు.
విచితర్మైన అతని పాతర్ సవ్భావం లాగానే, సినిమా మొదలైన అరగంట వరకూ అతను ( హీరో) తెరమీద కనిపించడు…! అదీ
మళయాళ చితర్పరిశర్మలోని హీరోలకి కథమీద ఉనన్ గౌరవం..! వైవిదయ్భరితమైన చితీర్కరణని, సునిన్తమైన కథాంశానిన్,
అందమైన లొకేషనస్ ని ఆసావ్దించాలంటే .. – తపప్క చూడలిస్న చితర్ం చారీల్..! కేరళ రాషట్ర పర్భుతవ్ం నుంచి ఎనోన్ అవారుడ్లిన్,
మళయాళీ పేర్క్షకులనుంచి కలెక్షనల్ రివారుడ్లిన్ అందుకునన్ సినిమా!
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Sethupathi is a 2016 Indian Tamil-language action film

written

and

directed

by

S.

U.

Arun

Kumar.

విజయవంతమైన సినిమాలోల్ ఓ రెండు రకాలు – కొతత్ కథాంశానిన్
ఎనున్కోవడం, పాత కథాంశానేన్ సరికొతత్గా చెపప్డం. ఈ రెండో విధానానిన్
అనుసరించే సినిమాల సంఖయ్ ఎకుక్వగానే ఉంటుంది. అలాంటి కోవకు
చెందిందే ఈ విజయవంతమైన తమిళ సినిమా. చాలా మంది చాలా సారుల్
చెపిప్న కథనే విభినన్ంగా, వినూతన్ంగా చెబుతూ అతయ్ంత ఘన విజయం
సాధించవచుచ్ - అని ఇంకోసారి నిరూపించాడీ దరశ్కుడు. ఈ సినిమా రీమేక
హకుక్లకోసం ఇతరభాషా చితార్ల నిరామ్తలు కూయ్ కటాట్రంటే ఈ సినిమాలోని
ఆకరష్ణ శకిత్ని ఊహించుకోవచుచ్.

కథంతా ఒకక్ వాకయ్ంలో చెపాప్లంటే – నిజాయితీ గల పోలీస ఆఫీసర కి, పొర్ఫెషనల విలన కి మధయ్ జరిగే దాగుడుమూతల
ఆటలో ఎతుత్త్లూ పై ఎతుత్లూ.! కేరకట్రైజేషనస్ లో కూడా మరీ కొతత్దనం ఏమీ లేదు. ఐనా సినిమా మొదటి దృశయ్ం నుంచి చివరి
దృశయ్ం వరకూ కదలకుండా కూరోచ్బెటట్గలిగాడు దరశ్కుడు.

ఓ రోజు పొదుద్నే ఊరిబయట ఒక పోలీసాఫీసర ని ఎవరో గురుత్ తెలియని వయ్కుత్లు పెటోర్ల పోసి తగలబెటాట్రు. ఆ కేసుని
పరిషక్రించే బాధయ్త హీరో పోలీస ఆఫీసర మీద పడింది. మన హీరో కాసత్ విలక్షణమైన వయ్కిత్తవ్ం ఉనన్ నిజయితీగల పోలీస
ఆఫీసర. ఆతని పరిశోధనలో తేలిందేమిటంటే ఆ చనిపోయిన పోలీస మిసేట్కెన ఐడెంటిట అని. నిజానికి ఆ సమయంలో ఇంకో
ఆఫీసర అకక్డ డూయ్టీ కి వెళాళ్లిస్ ఉందనీ, ఆ డూయ్టీ మిస ఐన ఆఫీసరే అసలు టారెగ్ట అనీ తెలిసింది. ఆతనిన్ విచారిసేత్ డొంకంతా
కదిలింది. ఆతని మామ పొర్ఫెషనల గూండా. కుటుంబకలహాల వలల్ అలుల్డిన్ చంపించాలని ఆ విలన వేసిన పాల్న ఓ అమాయకుడిన్
బలితీసుకుంది. ఇది తెలిసిన మన హీరో ఎలాగో ఆ గూండాని పటుట్కొచిచ్ సేట్షనోల్ చికబాదాడు. మరి సహజంగానే ఆ విలన
,పెదద్వాళళ్ రికమండేషన తో విడుదలయాయ్క హీరో మీద పగబటాట్డు. ఇంక కథ అంతా ఆసకిత్కరమైన మలుపులతో నడుసుత్ంది.
ఐనా విజయ సేతుపతి నటన, దరశ్కుడి సీర్క్న పేల్, ఆ పైన అతయ్దుభ్తమైన నేపథయ్ సంగీతం, మెసమ్రైజ చేసే కెమేరా పనితనం అనీన్
కలిసి పేర్క్షకుడిన్ కదలకుండా కూరోచ్ బెడతాయి. ఎకక్డా విసుగు అనిపించని, సరికొతత్ రీతిలో సాగిన పూరిత్ సాథ్యి కమమ్రిష్యల
సినిమా ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకోవాలంటే ‘సేతుపతి’ చూడొచుచ్.
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Kendasampige (Kannada:

ಂಡ

) is a

2015 Indian Kannada thriller film directed
by

Duniya

Soori

and

written

by

Surendranath. It stars newcomers Santhosh
Reva and Manvitha Harish in the lead roles
17-18 సంవతస్రాల వయసునన్ అబాబ్యీ, అమామ్యీ ఈ
కథలో

హీరో,

హీరోయినుల్.

హీరోయిన ధనవంతుల అమామ్యి, హీరో ఓ సాధారణమైన
కురార్డు. అనిన్ కథలోల్లానే ఇదద్రూ పేర్మలో పడాడ్రు. ఈ
విషయం

తెలిసిన

హీరోయిన

తలిల్,

ఈ

కురార్డిన్

అడుడ్తొలగించుకోడానికి ఓ పథకం వేసింది. దాని పర్కారం
పోలీసులు ఆ కురార్డి మీద అకర్మంగా గంజాయి కేసు బనాయించి కోరుట్లో నిలబెటాట్రు. శిక్షపడాడ్క పోలీస ఇనెస్ప్కట్ర వేన లో
తీసుకెళుత్ండగా, నాటకీయ పరిసిథ్తులోల్ ఆ ఆ ఫీసర దగగ్రునన్ పిసోత్ల తోనే అతనిన్ కాలిచ్ , వాన లోంచి దూకి పారిపోయాడు కురర్
హీరో. చేతిలో గన ఉంది, అలవాటులేని నేరం, అనుకోకుండా జరిగిన సంఘటన... భయపడిపోతూ, హీరోయిన కి ఫోన చేసి ,
జరిగింది చెపాప్డు. ఇంటోల్ వాళళ్కి తెలీకుండా బయటపడడ ఆ అమామ్యి హీరోని కలుసుకుంది. ఇకక్డున్ంచి కథ అనూహయ్మైన
వేగం పుంజుకుంటుంది. ఇదద్రూ కలిసి , ఒక వైపు పోలీసులునించి, ఇంకోవైపు పెదద్వాళళ్ నుంచి తపిప్ంచుకోడానికి కరాణ్టకలోని
అనిన్ ముఖయ్ నగరాలోల్ దాకుక్ంటునాన్రు…చివరికేమైందనేది మిగతా కథ. మామూలు సినిమాలాల్ంటి ముగింపే ఉంటే ఈ సినిమా
గురించి పర్తేయ్కంగా చెపుప్కునేందుకేముంటుందీ? ముగింపు ఏమిటనేది సినిమా చూసి తెలుసుకోవాలిస్ందే..! ఇంకో టివ్సట్
ఏమిటంటే – సినిమా పార్రంభంలో ఈ కథకి ఏ మాతర్ం సంబంధం లేని మరో నేరం జరుగుతుంది. దానిన్ మధయ్లో ఈ కథలో
కలుపుతూ, టినేజ లవ, కైరం, ససెప్నస్, థిర్లిల్ంగ సనిన్వేశాలూ.. అనిన్ంటినీ సమపాళళ్లో కలుపుకుంటూ, అనూహయ్మైన
మలుపులతో గంటనన్ర సినిమాని ఉతక్ంఠ భరితంగా రూపొందించాడు దరశ్కుడు. ఒకక్ సెకనుకూడా తెరమీదనుంచి దృషిట్
మరలచ్లేనటుల్గా అదుభ్తమైన సీర్క్న పేల్తో ఆసాంతం ఆసకిత్కరంగా సాగిందీ సినిమా. టీనేజ పిలల్లు ఇదద్రూ కలిసి పారిపోవడం,
ఒకే హోటలోల్ రూం లో ఉండడం.. ఐనా ఎకక్డా ఇసుమంతైనా అసభయ్త లేకుండా కథ నడిపిన దరశ్కుడిన్ అభినందించాలి.
ఇలాంటి సినిమాలనిన్ంటిలోలానే కెమేరా,సంగీతం, ఎడిటింగ అనిన్ విభాగాలూ ఈ సినిమా కీ హైలైటేస్.! ఇంకా గమనించాలిస్న
అంశం – ఇది రెండో భాగం. ఇంకా మొదటి భాగం, మూడో భాగం రావాలి..! అందుకే ముగింపుని అతయ్ంత నేరుప్తో, ససెప్నస్
తో ఆ రెండు భాగాలూ ఎపుప్డొసాత్యా అని ఎదురుచూసేలా చేశాడు దరశ్కుడు. ఈ సినిమా పూరత్యినటూల్ ఉంటుంది, మిగతా
భాగాలు

ఎపుప్డెపుప్డా

అని

ఎదురు

కనన్డ చితర్రంగంలో వసుత్నన్ కొతత్ మలుపుకి ఒక ఉదాహరణ ఈ చితర్ం. ****
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చూసేలానూ

ఉంటుంది..!

Adi Kapyare Kootamani is a 2015 Malayalam suspense
comedy
film
directed
by
John
Varghese
---------------

పెదద్లు కుదరచ్బోయే పెళిళ్ ఇషట్ం లేని ఓ అమామ్యి ఇంటోల్ంచి
బయటపడింది. అంతవరకూ పరిచయం లేని, కాలేజీ హాసట్లోల్
ఉండే ‘ రాముడు మంచి బాలుడు’ లాంటి, ఓ అబాబ్యి
తారసపడాడ్డు. ‘ఒకక్ రాతిర్ మీ అబాబ్యిల హాసట్లోల్కి తీసుకెళుళ్.
నీకు 20 వేల రూపాయలు ఇసాత్ను’ అంది. డబుబ్ల అవసరంలో
ఉనన్ అతను సరే ననాన్డు. ‘ఎందుకు? ఏమిటి?’ లాంటి పర్శన్లు
అడగవదద్ని ముందే షరతులు పెటిట్ంది. సాహసం చేసి ,
ఇతరుల కంటపడకుండా రాతిర్ పదింటికి , ఆ అమామ్యిని
హాసట్లోల్ తన రూముకి తీసుకెళాళ్డు. మధయ్లో ఒక రూము
నంబరు అడిగి అందులోకి వెళిళ్ వచిచ్ంది. ఈ అబాబ్యి
రూములోకి వెళాళ్క, అతని చేతులు కటేట్సి కిర్ంద కూరోచ్మని
బెదిరించింది. తెలల్వారు ఝామున మూడింటికి నిదర్లేపమని
చెపిప్ పడుకుంది. నిదర్లేచి చూసే సరికి ఉదయం 9 దాటింది.
ఇదద్రికీ కంగారు.!! సహజంగానే అబాబ్యిల హాసట్లోల్ ఉదయం
ఎలాంటి సనిన్వేశాలు ఉంటాయో ఊహించుకోవచుచ్. అకక్డనుంచి కథ పాకాన పడుతుంది. ఎవరికీ కనిపించకుండా బయటికి
వెళాళ్లనుకునే కర్మంలో రెండురోజులపాటు అకక్డే ఉండి పోవాలిస్ వచిచ్ంది. ఎవరి కంటా పడకుండా ఆ అమామ్యి హాసట్లోల్ంచి
ఎలా తపిప్ంచుకుంది, అసలు రాతిర్ పూట అబాబ్యిల హాసట్ల కే రావాలిస్న అగతయ్ం ఏమిటి, మధయ్లో ఒక రూం లోకి ఎందుకు
వెళిళ్ వచిచ్ంది – ఈ పర్శన్లకి సమాధానాలే మిగతా సినిమా అంతా. ఊళోళ్ కూతురిన్ వెతుకుతూ తండిర్ చేసే తమాషా పనులు,
హాసట్లోల్ పకక్రూము కురార్ళళ్కి తెలీకుండా అమామ్యిని దాచడం కోసం అబాబ్యి పడే అగచాటుల్, బయటికి తీసుకెళాద్మనుకునన్
పర్తిసారీ ఎదురుతిరిగే పర్యతాన్లు… బోలెడంత వినోదం!! ససెప్నస్ థిర్లల్ర సినిమాలు చూశాము, కైరం ససెప్నస్ సినిమాలూ
చూశాం.. వాటికి భినన్ంగా ఈ కథని ససెప్నస్ తో కడుపుబబ్ నవివ్ంచే హాసాయ్నిన్ రంగరించి రెండు గంటల పాటు చకక్టి వినోదానిన్
, కాలకేష్పానిన్ అందించాడు దరశ్కుడు. అబాబ్యిల హాసట్లోల్ రాతిర్ పూట ఓ అమామ్యి - ఇలాంటి కథాంశానిన్ అతి జాగర్తత్గా
నడపకపోతే ఏ కొంచెం బాలెనస్ తపిప్నా అసభయ్త అంచులకి వెళేళ్ అవకాశం ఉంది. అలా కాకుండా చివరి వరకూ కీల్న ఎంటర
టైనర గా నడిపిన దరశ్కుడిన్ అభినందించాలి. ఇలాంటి పర్యోగాతమ్క సినిమాలకి ఆయువు పటుట్ ఐన నేపథయ్ సంగీతం ఈ
చితర్ంలోనూ అదుభ్తమైన పాతర్ పోషించింది. అలానే చితర్ంలో 99 శాతం నిజమైన బాయస్ హాసట్లోల్ చాలా చినన్ గదులోల్
చితీర్కరించినా పేర్క్షకులనేమాతర్ం ఇబబ్ందికి గురిచేయకుండా, ఆ పరిసరాలోల్కి తీసుకెళిళ్న కెమేరా పనితనానీన్ అభినందించాలి.
ఎలాంటి అంచనాలూ లేకుండా , రెండు గంటల పాటు ఆరోగయ్కరమైన కాలకేష్పం, కడుపుబబ్ నవివ్ంచే హాసయ్ం కావాలనుకునే
వారికి తపప్క నచేచ్ సినిమా. కేరళలో పదమూడు కోటుల్ వసూలు చేసి సూపర హిట గా పేరుతెచుచ్కుంది..!!
****
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Visaranai: A powerful, chilling drama about how the System toys with us!
Visaranai plays on our deepest cynicism, our deepest fears about the
System.
అతని పూరిత్ పేరు ఎం.చందర్కుమార. కోయంబతూత్ర లో ఐతే ఆటో చందర్న అంటే ఎవరైనా
చెబుతారు. చదువు పదో తరగతి దాటలేదు. పేరులో ఉనన్టేల్ వృతిత్ ఆటో నడపడం. పర్వృతిత్ పుసత్కాలు
వార్యడం. తమిళంలో ఇంతవరకూ ఆరు పుసత్కాలు పబిల్ష అయాయ్యి. ఇంకా వార్సూత్నే ఉనాన్డు.
చందర్కుమార 2006లో వార్సిన నవల ' ది లాకప ' ఆధారంగా వచిచ్న సినిమా Visaranai . కొదిద్
వారాల కిర్ందటే విడుదలైన ఈ సినిమా తమిళనాట సంచలనం సృషిట్సుత్నన్టుల్ వారత్లు వసుత్నాన్యి.
కిర్ందటేడాది వెనిస లో జరిగిన అంతరాజ్తీయ చితోర్తస్వాలోల్ పాలొగ్ని అకక్డా సంచలనం సృషిట్ంచింది. ఏముందీ సినిమాలో? పోలీసులు తమదైన శైలిలో విచారణ జరపడాలూ, అమాయకులిన్ కేసులోల్ ఇరికించడాలూ, ఏ నేరం చెయయ్ని అసహయులిన్ పటుట్కొచిచ్
నేరం ఒపుప్కోమని చితర్హింసలు పెటట్డాలూ, నీచరాజకీయాలోల్ని భయంకరమైన చీకటికోణాలూ... - ఇలాంటి వాటనిన్ంటినీ ధైరయ్ంగా,
నగన్ంగా , ఏమాతర్ం మొహమాటం లేకుండా తెరకెకిక్ంచాడు దరశ్కుడు వెటిర్మారన. పోలీసు వయ్వసథ్లోని అకృతాయ్లని చాలా సినిమాలోల్
చూశాం కదా అనిపించవచుచ్,... కానీ ఈ సినిమా పర్తేయ్కతలు చాలానే ఉనాన్యి. ఈ కథే నిజజీవితంలోంచి వచిచ్ంది.
ఆటో చందర్న యువకుడిగా ఉనన్పుప్డు 1983 లో ఇంటోల్ంచి పారిపోయి అకక్డకక్డా తిరుగుతూ చివరికి గుంటూరు దగగ్రలోని ఓ
పలెల్టూళొళ్ హోటల సరవ్ర గా జీవితం మొదలుపెటాట్డు. తమిళం తపప్ తెలుగురాదు. అకక్డ ఒక దొంగతనం కేసులో చందర్న ని , మరో
ముగుగ్రినీ ఇరికించారు పోలీసులు. 'మాకేమీ తెలీదు మొరోర్ ' అంటునాన్ వినకుండా 'మేమీ కేసు కోల్జ చెయయ్కపోతే మాకు ఒతిత్డి
వసుత్ంది. అందువలల్ ఈ కేసు ఒపుప్కు తీరండి ' అని ఆ నలుగురీన్ రెండు వారాల పాటు భయంకరమైన చితర్హింసలకి బలిచేశారు. ఆ
తరావ్త చందర్న ని ఐదు నెలలపాటు జైలోల్నే బంధించారు. విడుదలయాయ్క ఆ నలుగురూ తమిళనాడుకి వచేచ్సూత్ ఎవరి తోర్వ వాళుళ్
చూసుకునాన్రు. చందర్న కోయంబతూత్ర వెళిళ్పోయి ఆటో నడుపుకుంటునాన్డు కానీ గుంటూరు పోలిసులు పెటిట్న చితర్హింసలు అతనిన్
వెంటాడుతూనే ఉనాన్యి. ఆ అనుభవాల ఆధారంగా 2006 లో ది లాకప అనే నవలవార్సి పబిల్ష చేశాడు. దానిన్ చదివిన తమిళదరశ్కుడు
వెటిర్మారన ( ఆడుకాలం దరశ్కుడు, కాకాముటైట్ నిరామ్తలోల్ ఒకరు) ఆటోచందర్న ని సంపర్దించి ఆ నవల హకుక్లుకొని ఈ సినిమా
నిరిమ్ంచాడు. సినిమా నిరామ్ణం పర్తిదశలోనే కాకుండా వెనిస వెళిళ్నపుప్డు కూడా ఆటోచందర్న ని వెంటబెటుట్కుని వెళాళ్డు వెటిర్మారన!
సరిగాగ్ ఆటోచందర్న నిజజీవితంలోని పాతర్లే ఈ సినిమాలోనూ ఉనాన్యి. సినిమా మొదటిభాగం గుంటూరు నేపథయ్ంలో సాగింది.
సినిమా రెండో భాగం మాతర్ం బహుశా నవలలోని కథకి పొడిగింపు ఐ ఉండొచుచ్.
రెండు గంటల సేపు సాగే ఈ సినిమాలో పర్తి దృశయ్మూ, పర్తి ఫేర్మూ పకడబ్ందీగా రూపొందించబడింది.అకక్డకక్డా హింస ఎకుక్వేమో
అనిపిసుత్ంది కానీ నిజజీవితానికి దగగ్రగా ఉండాలంటే అది అవసరమే. చిటట్చివరి నిమిషం వరకూ అతయ్ంత ఉతక్ంఠ తో సాగిన థిర్లల్ర
సినిమా లా పేర్క్షకులిన్ ఆకటుట్కుంటుంది. పోలీసుల చకర్బంధంలో చికుక్కునన్ అమాయకులిన్ చూసుత్ంటే 'అయోయ్ ' అనిపిసుత్ంది. పోలీసుల
, రాజకీయనాయకుల ఎతుత్లూ పై ఎతుత్లూ చూసుత్ంటే ' ఇదేనా మన వయ్వసథ్ ' అనే భావమూ కలుగుతుంది. ఇందులోని నటులెవవ్రూ
నటించలేదు. పాతర్లు తపప్ నటులెవవ్రూ కనిపించరు. సినిమామొతత్ం మీద రెండే సతరీపాతర్లు మొతత్ం ఐదు నిమిషాల లోపు నిడివిలో
ఉంటారంతే. వెటిర్మారన దరశ్కతవ్ంగురించి ఎంత వార్సినా సరిపోదు. కెమేరా మేన పర్తిభా, వెటిర్మారన సృజనాతమ్కత కలిసి ఈ
చితార్నిన్ అనితర సాధయ్ం ఆనేలా చేశాయి. మధయ్తరగతి ఎపారట్ మెంటల్ మధయ్ ఒక మురుగుగ్ంట వదద్ చితీర్కరించిన చివరి అరగంట
కైల్మాకస్ చూసుత్ంటే దరశ్కుడి ఊహాశకిత్కి హేటాస్ఫ చెపాప్లిస్ందే! సాంకేతికంగా వాళుళ్ ఎంతో ముందుకి వెళిళ్పోయారు అనడంలో
ఏమాతర్ం సందేహం లేదు. ఇలాంటి సినిమాలని నిరిమ్ంచే సాహసం చేసుత్నన్ ధనుష గురించి ఇంకేం చెపాప్లీ!
****
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Ennu Ninte Moideen (English: Forever yours,
Moideen) is a 2015 Indian Malayalamlanguage romantic drama[2] film written and
directed by R. S. Vimal, based on the real-life
story of Moideen and Kanchanamala, which
took place in the 1960s in Mukkam, Kozhikode
---------సినిమాలోల్నైనా, నిజ జీవితంలోనైనా పేర్మ కథలకి
సాధారణంగా - రెండు , మూడురకాల ముగింపులే ఉంటాయి.
అనీన్ కుదిరితే పేర్మికులు కలుసాత్రు, వివాహం చేసుకుంటారు,
లేదంటే విడిపోయి వేరేవ్రుగా జీవితాలు కొనసాగిసాత్రు. కొనిన్
విషాదాంత సినిమా కథలోల్ ఒకక్రో, ఇదద్రూనో మరణిసాత్రు.
Ennu Ninte Moideen సినిమాలోని పర్తేయ్కత ఏమిటంటే - ఒకరినొకరు ఇషట్పడాడ్క, పెదద్లు ఒపుప్కోకపోవడం వలల్ 22
సంవతస్రాలు ఒకరినొకరు కలుసుకోకుండా, చూసుకోకుండా ఉనన్పప్టికీ , ఎపప్టికైనా కలుసాత్మనన్ ఆశతో ఇదద్రూ అవివాహితులుగా
ఉంటారు. అనుకోని పరిసిథ్తులోల్ పిర్యుడు మరణిసాత్డు. మిగిలిన ఆ అమామ్యిని అతత్గారు వొచిచ్ ' మా అబాబ్యి బర్తికుండగా నినున్
కోడలిగా మాఇంటికి ఆహావ్నించలేక పోయాను. ఇపుప్డైనా నువువ్ కోడలిగా మా ఇంటికి రా..' అంటుంది. పెళిళ్కాని కోడలు అతత్గారి
ఇంటోల్కి కాలు పెటట్డంతో ఈ సినిమా ముగుసుత్ంది. ఈ కథ గురించి ఏవైనా సందేహలుంటే రచయితని అడగాలిస్న అవసరం లేదు.
ఎందుకంటే ఇది రచయిత ఊహలోల్ంచి వచిచ్న కథ కాదు . ఈ కథ కేరళలో నిజంగా జరిగిన నిజజీవిత సంఘటనలోల్ంచి తీసుకోబడింది.
నిజ జీవితంలోని పేరల్నే ఈ సినిమాలోని పాతర్లకీ ఉపయోగించారు - కాంచన , మొుయిదీన . కాంచన వయసు పర్సుత్తం 75
సంవతస్రాలు . ఇంకా జీవించే ఉనాన్రామె. పెళిళ్ చేసుకోలేక పోయిన భరత్ వదిలి వెళిళ్న సాంఘిక సేవా కారయ్కర్మాలతో తమ పేర్మకి
సరికొతత్ భాషాయ్నిన్ చెబుతూ, కొనిన్ వందల జీవితాలని చకక్దిదుద్తునాన్రు. ఐతే ఈ సినిమాలో - మొయుదీద్న మరణించాక కాంచన
జీవితం గురించిన సంఘటనలని చూపించలేదు. బహుశా ఈ సినిమాకి రెండో భాగం కోసం ఆ కథని మిగిలాచ్రేమో అనిపిసుత్ంది.
ఇంక సినిమా దరశ్కతవ్ం , చితీర్కరణ విషయానికి వసేత్ - ఈ దరశ్కుడు , ఈ సినిమాటోగార్ఫర తపప్ ఇంకెవవ్రూ ఈ సినిమాని ఇంత
గొపప్గా , అదుభ్తంగా తీరిచ్దిదద్లేరనిపిసుత్ంది. కాంచన , మొయుదీద్న ల మధయ్ సానిన్హితయ్ం పెరిగే సనిన్వేశాల చితీర్కరణలోని పర్తి
దృశయ్మూ అదుభ్తమైన దృశయ్కావయ్ం, దరశ్కుడి భావుకతకి జోహరుల్ చెపాప్లనిపిసుత్ంది.!! సినిమాలోని సంగీతానిన్ ఏమాతర్ం తకుక్వగా
అంచనా వెయయ్లేం. ఆలానే తారాగణం కూడా. సీరియస కథలనీ, సెనిస్టివ కథనాలనీ ఇషట్పడేవాళుళ్ తపప్క చూడాలిస్న చితర్ం..!
***
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Anarkali is a 2015 Indian Malayalam-language romantic-thriller film written and directed by Sachy.
- ---------------మతాంతర

పేర్మ,

పిర్యురాలి

తండిర్ అడుడ్పడడం , పేర్మికులు
విడిపోవడం.. ఈ దశాబద్ం పాటు
నిరీక్షణ, ఒకరి కోసం ఒకరు
వెదకడం..

-

చాలసారుల్

వెండితెరమీద చూసిన కథే కదా..!
ఐతే ఇదే అంతసూస్తర్మైనా భినన్మైన

నేపథయ్ంతో,

చెపేప్

విధానంలో అతయ్ంత వినూతన్మైన
సీర్క్న పేల్ టెకిన్క ని అనుసరిసూత్ రెండు 2 గంటల 45 నిమిషాల పాటు పేర్క్షకులిన్ కటిట్పడేసాత్రు దరశ్కుడు, సంగీత దరశ్కుడు,
సినిమాటోగార్ఫర కలిసి.! నేవీ నేపథయ్ంలో, సినిమాలో 95 శాతం లక్షదీవులోల్ని కరవెటిట్లో చితీర్కరణ జరుపుకునన్ సినిమా. సినిమా
మొదలైన ఇరవై నిమిషాల వరకూ కథ ఏమిటీ, ఏ పాతర్ ఎందుకువసోత్ంది అని కాసత్ గందరగోళంగా అనిపిసుత్ంది. దరశ్కుడు నెమమ్ది
నెమమ్దిగ కథలోని ఒకోక్ పొరనీ విపుప్కుంటూ వెళుతుంటే పేర్క్షకుడు తెరమీదనుంచి దృషిట్ మరలచ్లేడు. పర్తి పదినిమిషలకీ కొంత
ససెప్నస్ ఓపెన చేయడం, మరో కొతత్ ససెప్నస్ ని కిర్యేట చేయడం - దరశ్కుడు, ఎడిటర ఇదద్రూ ఎంతో కసరతుత్ చేసి ఉంటారు.
పిర్యురాలి కోసం దశాబద్ం పైగా వెదుకుతునన్ పిర్యుడు ( హీరో ) కూడా ఎపుప్డు విచారంగా కానీ, టెనష్న తో కానీ ఉండడు. అదీ కొతత్
రకంగా ఉంటుంది. ఒకనొక ఉదివ్గన్ పరిసిథ్తిలో మితుర్లకి కనపడకుండా ఏడావ్లనిపించి సముదర్పు నీళళ్లో అడుగుకి వెళిళ్ ( అతను
డైవింగ శిక్షకుడు కూడా) తనివితీరా ఏడుసాత్డు.ఇలాంటి ఊహకందని దృశాయ్లు చాలానే ఉనాన్యి. లక్షదీవులోల్ని సముదర్తీరాన వెనెన్లోల్
తీసిన ఐదు, పది నిమిషాల దృశయ్ం సినిమాటోగార్ఫర నైపుణాయ్నికి మచుచ్తునకగా నిలుసుత్ంది. లక్షదీవులోల్ని జీవన విధనానిన్ కూడా
చకక్గా చితీర్కరించాడు దరశ్కుడు. పృధీవ్రాజ నటన గురించివేరే చెపాప్లిస్న అవసరంలేదు. పాతర్లో జీవించడం అతనికి అతి సులువైన
పని. ముగింపు మామూలుగానే ఉనాన్ చివరంటా కదలకుండా కూరోచ్బెటేట్ సినిమా. ఎకక్డా నిరుతాస్హపరచని చితర్ం. !!

***
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Su.. Su... Sudhi Vathmeekam is a 2015 Malayalam comedy-drama film directed, co-written and coproduced by Ranjith Sankar.
----------------మానసికంగానీ, శారీరకంగానో
పరిమితులునన్ వయ్కిత్ ఆ లోపానిన్
అధిగమించి
సాథ్యిని

జీవితంలో
చేరుకోవడం

ఓ
అనన్

కానెస్పట్ తో చాలా సినిమాలు
వచాచ్యి,

కొనిన్

మంచి

విజయానిన్ సాధించాయి కూడా.
అదే కోవకు చెందిన చితర్మే ఐనా
దరశ్కుడు తన సృజనాతమ్కతతో
సరికొతత్గా తీరిచ్దిదిద్న మలయాళం సినిమా ఇది. ఎకక్డా విసుగు కలిగించకుండా, పర్తి పాతర్నీ, దృశాయ్నీన్ అరథ్వంతంగా రూపొందించి
సినిమా ఆసాంతం అతయ్ంత ఆసకిత్కరంగా చితీర్కరించాడు దరశ్కుడు. ఈ సినిమాలో హీరోకి, మాటలు వేగంగా పలకలేని అవరోధం
ఉంటుంది. ఆ నతిత్ వలల్ చినన్పప్టున్ంచీ చాలా అవమానాలు ఎదురొక్ంటాడు. కొతత్వాళళ్తో మాటాల్డుతుంటే ఆ ఇబబ్ంది ఉంటుంది.
పరిచయసుత్లతో మాటాల్డుతుంటే అంత ఇబబ్ంది ఉండదు. పెరిగి పెదద్యాయ్కా, ఒక సూక్లోల్ గుమాసాత్గా ఉదోయ్గంలో చేరాక, తన నతిత్తో
ఇబబ్ందులు తపప్డం లేదు. అమామ్, నానాన్ పెళిళ్ చేసుకోమనాన్ 'ఏమో వచేచ్ అమామ్యి తో ఎలా మాటాల్డాలో..' అని సందేహిసాత్డు.
పెదద్వాళుళ్ నచచ్జెపిప్ పెళిళ్చూపులకి సిదధ్ం చేసాత్రు. అందమైన అమామ్యే వివాహానికి ఒపుప్కుంటుంది. పెళిళ్కి ముందు పెళిళ్కూతురు
తన సేన్హితురాళళ్కి హీరోని పరిచయం చేసిన సందరభ్ంలో , తన నతిత్ వలల్ చాలా ఇబబ్ందిక్ గురౌతాడు హీరో. పెళిళ్కూతురు తన
సేన్హితురాలైన సీప్చ థెరపిసట్ వదద్కి తీసుకెళుత్ంది. ఇది చాలా అవమానంగా భావించిన హీరోతో ' పెళైళ్న తరావ్త ఇంకా పొరపొచచ్లు
వసాత్యేమో..మనం ఈ పెళిళ్ రదుద్ చేసుకోవడమే మంచిది ' అంటుంది పెళిళ్ కూతురు. ఆ విధంగా హీరో భయపడినంతా జరిగింది. పెళిళ్
రదద్యింది. ఇంకా డిపెర్షనోల్ ఉండగా అతను పనిచేసే సూక్లుకే ఆ సీప్చ థెరపిసట్ తాతక్లిక ఉదోయ్గం మీద వసుత్ంది. ఆమే తమ పెళిళ్
జరకుక్ండా చేసిందని హీరో కోపంతో ఉంటాడు.ఈ లోగా సూక్లోల్ జరిగిన డబుబ్ల దురివ్నియోగం కేసులో సమసయ్లెదురౌతాయి
హీరోకి.అకక్డనుంచి తనని తాను సంసక్రించుకుంటూ, ఆతమ్విశావ్సం పెంచుకుంటూ బాయ్ంక మేనేజర గా ఎదగడం సినిమా కథ. ఐతే
ఈ కథని సూటిగా చెపప్కుండా, చకక్టి సంఘటనని కవర గా చేసి అందులో ఈ కథని ఇమిడిచ్, కొంచెం కొంచెం గా చెపప్డంతో
సినిమాలో ససెప్నస్ ని పెంచాడు దరశ్కుడు. గొపప్ సినిమా కాకపోవచుచ్కానీ మంచిసినిమా చూసిన అనుభూతిని మిగులుసుత్ంది.
పర్తేయ్కంగా చెపుప్కోవలిస్ంది నేపథయ్ సంగీతం. ఎకక్డా హడావిడి లేకుండా కథ గమనానికి తగినటుల్గా సాగిన నేపథయ్ సంగీతం సినిమా
సాథ్యిని మరో మెటుట్ ఎకిక్ంచింది. జయసూరయ్ ఇందులో హీరో. జయసూరయ్, వివిన పౌలి, ఫహద ఫాజిల, పృధీవ్రాజ లాంటి యువ
హీరోలు ఇమేజ చటర్ంలో ఇరుకోక్కుండా ఇలా వైవిదయ్భరితమైన పాతర్లు ఎంచుకుంటునాన్రు. పేర్క్షకులు కూడా వీళల్ సినిమా వసోత్ంది
అంటే మళీళ్ ఎలాంటి కొతత్దనం ఉందోనని ఎదురుచూసుత్నాన్రు. అందుకే మళయాళం లో ఇలాంటి మంచి సినిమాలు చూసే అవకాశం
వసోత్ంది..!

*****
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Pek

Yakinda

(

Coming

Soon)

2014

Turkish

Film:

----------------------------------------------------పర్పంచభాషా చితార్లను చూసే కర్మంలో ఈ టరిక్ష సినిమా చూసే అవకాశం వచిచ్ంది.
మిగతా దేశాల చితార్లతో పోలిచ్ ‘బర్హామ్ండం’ లేదా ‘సాధారణం’ అనే కంటే ఈ సినిమాని
ఈ సినిమాగానే చూసేత్ చకక్టి కమమ్రిష్యల సినిమా అనిపిసుత్ంది. ముఖయ్ంగా కథా,
పాతర్లూ,

సనిన్వేశాలూ

చాలావరకూ

భారతీయభాషా

చితార్లను

గురుత్తెచాచ్యి.

భావోదేవ్గాలూ, మానవసంబంధాలూ, భారాయ్భరత్ల మధయ్ల విభేదాలూ, అనుబంధాలూ..
ఇవనీన్ పరదేశీ చితర్ం అనే భావం కలిగించలేదు. నటీనటులు, నేపథయ్ం టరీక్ దేశానిదే కానీ
సినిమా నడక అంతా అలవాటైన సినిమా చూసుత్నన్టేల్ ఉంది. చినన్, చినన్ సంఘటనలతో
కథని మలుపులు తిపప్డం, అంతరీల్నంగా సాగే హాసయ్ం, సెంటిమెంటూల్, ససెప్నస్. కైల్మాకస్ .
ముఖయ్ంగా పర్థానపాతర్ధారి నటన – సినిమాని ఆసాంతం ఆసకిత్కరంగా కొనసాగించాయి.
సినిమాలో హీరో మధయ్వయసుక్డు. చినన్తనంలో సినిమాలోల్ నటిదాద్మని పర్యతిన్ంచి విఫలమయాయ్డు. విదేశీ చితార్లని పైరసీ చేసే బాస
వదద్ ఉదోయ్గం చేసుత్ంటాడు. ఎలాంటి సినిమా ఐనా సరే పైరసీ చేసి మారెక్టింగ చేయడంలో దిటట్. ఇతను చేసే ఈ చీకటివాయ్పారం నచచ్క
భారయ్ విడాకులకోసం కోరుట్ మెటుల్ ఎకిక్ంది. ఎనిమిదేళళ్ కొడుకు. భారయ్తో సంబంధాలు సరిచేసుకునే కర్మంలో , కొంతకాలం పైరసీ
బిజినెస కి దూరంగా ఉంటానని బాస కి చెపాప్డు. కోరుట్ రూలింగ పర్కారం భారయ్తో కలిసి ఒకే ఇంటోల్ ఉండకూడదు, చూసి రావడం
వరకూ అనుమతి ఉంది. ఎలాగైనా భారయ్తో విడాకుల కేసు విరమింపచేయించాలని అతని పర్యతన్ం. భారయ్ సినిమాలోల్ కాసూట్య్మర గా
పనిచేసూత్ నటిగా అవకాశాల కోసం పర్యతాన్లు చేసోత్ంది. కొంతమంది మితుర్లతో కలిసి, భారయ్కి తెలీకుండా, కొతత్ సినిమా నిరామ్ణం
మొదలెడతాడు హీరో. ఆ సినిమాలో భారయ్కే హీరోయిన వేషం వచేచ్లా చేసాత్డు. యూనిట వాళళ్ందరికీ అతని భారేయ్ అని తెలుసుకానీ,
తనే నిరామ్తననన్ విషయం భారయ్కి ఏమాతర్ం తెలీకుండా జాగర్తత్లు తీసుకుంటాడు. కథ ఇంకా మలుపులు తిరుగుతూ, ఆ సినిమాలో
హీరోకి డూప గా మొహానికి ముసుగువేసుకుని భారయ్పకక్నే నటిసాత్డు కూడా , మన కథానాయకుడు. భరత్ పకక్నే నటిసుత్నాన్ని తెలియని
అతని భారయ్, మధయ్లో పిలల్వాడి గురించిన సెంటిమెంట సీనూల్, ఆమె ఒంటరిగా ఉంటోందని తెలిసి దగగ్ర అవావ్లని చూసే కమేడీయన
లాంటి పకిక్ంటి పెదద్మనిషి, చివరలో బయటపడే అతని విలనిజం , సరిగాగ్ కథ కైల్మాకస్ లో పైరసీ బాస పంపించిన విలనూల్…. ఇలా
సాగుతుంది సినిమా. సినిమా మొదటినుంచీ చివరి వరకూ ఎకక్డా విసుగు తెపిప్ంచకుండా, బిగి సడలకుండా ఆసకిత్కరంగా నడిపించాడు
దరశ్కుడు.సినిమాలో

నిరామ్ణమైన

సినిమాని

కూడా

చివరలో

సంకిష్పత్ంగా

చూపించడం

మరో

టరీక్లో కూడా మనకథా చితార్లను పోలిన సినిమాలు ఎలా తీసుత్నాన్రనే ఆసకిత్తో ఈ సినిమా చూడొచుచ్. నిరాశపరచని చితర్ం.
****
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ఆకరష్ణ!

Kunjiramayanam is a 2015 Indian Malayalam comedy film
------------------------------------------------------------------పాతికేళళ్ ఇంజినీరింగ గార్డుయ్యేట,
దరశ్కుడిగా మారి, మళయాళం
చితర్రంగంలో సృషిట్ంచిన ఓ అదుభ్తం ఈ
సినిమా! మొదటిసినిమాకే ఇంత
విభినన్మైన కథాంశానిన్ ఎనున్కుని
విజయవంతం చేసిన దరశ్కుడు బాసిల జోసెఫ ని ఎంత అభినందించినా సరిపోదు. చివరలో కైల్మాకస్ ఏవైనా కొనిన్ పాతసినిమాలని
గురుత్చేసాత్యేమో కానీ 95 శాతం అంతా పూరిత్గా కొతత్దనంతో నిండిన సినిమా ఇది. అసలు ఇలాంటి కథతో సినిమా తియొయ్చాచ్ అని
ఆశచ్రయ్ం వేసుత్ంది కూడా. కథానుసారం ఎకక్డో ఒకటి రెండు నిమిషాలు కనిపించే యువతులు తపప్ ఈ సినిమాలో హీరోయిన లేదు!
ఐనా సినిమా అంతా పేర్మకథల చుటూట్నే తిరుగుతుంది. హీరోయిన లేని పేర్మకథల మయం ఈ చితర్ం. పూరిత్సాథ్యి యాక్షన
కామెడీ..నూటికి నూరు శాతం వినోదం. ఎనోన్ విభినన్మైన పాతర్లు, విచితర్మైన మేనరిజమస్, ఊహించని మలుపులు, సీరియస కథలో
నవువ్ల జలుల్లు ఇవనీన్ ఒక ఎతుత్ ఐతే కెమేరా పనితనం, సంగీతం ఇంకో ఎతుత్. ఈ సినిమాలో పర్థమ బహుమతికి అరుహ్లైన సాంకేతిక
నిపుణులు ముగుగ్రు – దరశ్కుడు, డైరెకట్ర ఆఫ ఫోటోగర్ఫీ, సంగీతదరశ్కుడు. లాండ సేక్పస్ నేపథయ్ంలో చితీర్కరించిన రెండు పాటలు
పేర్క్షకులిన్ మరో లోకంలోకి తీసుకెళాత్యి. ఆ పాటల చితీర్కరణలోని పర్తి ఫేర్మూ ఒక దృశయ్కావయ్ం..! వాణిజయ్పరంగానూ మూడు రెటుల్
పైగా లాభాలు తెచిచ్పెటిట్న సినిమా!
కేరళలోని ఒక ఓ గార్మం ఈ సినిమా కథకి వేదిక. కుంజిరామన అనే మన హీరో తన మేనమామ కూతురిన్ వివాహం చేసుకోవాలి.
చాలా చినన్ తేడానే చిలికి చిలికి గాలివానై, ఆ సంబంధం చెడిపోతుంది. మేనమామకి తనేమిటో తెలియచెపాప్లని దుబాయ కి వెళాత్డు
మన కుంజిరామన. ఓ సంవతస్రం పనిచేసి శెలవలకి వచిచ్నపుడు మరో అమామ్యితో పెళిళ్ సంబంధం కుదురుచ్కుంటాడు. కాబోయే
భారయ్కి ఇచిచ్న మాట పర్కారం ఇంకెపుప్డూ సలాస్ అనే మదయ్ం తీసుకోనని పర్మాణం చేసి ఆ సలాస్ మదయ్ం సీసాని ఊరుబయట
రాయికేసి పగలగొటిట్, దుబాయ కి వెళాత్డు మళీళ్ ఉదోయ్గానికి. కథలో మొదటి పెదద్మలుపు అకక్డమొదలవుతుంది. ఇంక ఆ వూళొళ్
ఎవరు సలాస్ మదయ్ం సీసా తీసుకురావాలని పర్యతిన్ంచినా సరిగాగ్ ఆ రాయి వదద్కి వచేచ్సరికి పగిలిపోతుంది. ఎవరు ఎంత
పర్యతిన్ంచినా సలాస్ సీసాని ఆ పర్దేశం దాటించి ఊళోళ్కి తీసుకురాలేరు. ఇదంతా కుంజిరామన పెటిట్న శాపం అనుకుంటారు.మళీళ్
సంవతస్రానికి కుంజిరామన శెలవలకి ఊరికి వచాచ్డు. ఈసారి జరగాలిస్న అతని పెళిళ్ చితర్ విచితర్మైన మలుపులతో ఆగిపోతుంది.
మళీళ్ దుబాయ వెళిళ్ పోతాడు. ఈ సారి విచితర్ంగా ఊళోళ్ ఎవరికి పెళిళ్ నిరణ్యమైనా ఆగిపోతూ ఉంటుంది. ఇది కూడా కుంజిరామన
శాపమే అనుకుంటారందరూ. ముచచ్టగా మూడోసారి శెలవలకి వచిచ్నపుప్డు కుంజిరామన కి ఊళోళ్వాళళ్నుకునే మాటలు తెలుసాత్యి.
ఎలాగైనా తనమీద నునన్ అపవాదుని తొలగించుకోవాలనుకునే కర్మంలో బోలెడనిన్ సరదా సనిన్వేశాలు, ఊహించని మలుపులు, ఒకరి
తరావ్త ఒకరుగా మారుతునన్ పెళిళ్ కూతురుల్, కైల్మాకస్ లో మరినిన్ చితర్విచితర్మైన మలుపులూ… - సినిమా పూరత్యాయ్క ఒక పూరిత్
విభినన్మైన సినిమా చూసిన భావం కలుగుతుంది. అందులోని పాతర్లూ, నవువ్లూ వెంటాడుతూనే ఉంటాయి.
ఇలాంటి సినిమాలు చూసుత్ంటే అనిపిసుత్ంది - ఇలాంటి సినిమాలని ఆదరించి మరినిన్ పర్యోగాలు చేసే ధైరాయ్నిన్సుత్నన్ మళయళీ, తమిళ
పేర్క్షకులు ఎనిన్ సనామ్నాలకైనా అరుహ్లు.. అని!! *****
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Vellaiya
Irukiravan
Poi Solla Maatan is
aTamil comedy film
written and directed by
newcomer
A.
L.
Abanindran.
---------------సినిమాలోల్ ససెప్నస్ అనేది
అందులోని
ఉండాలే
కాదు

పాతర్ల

మధయ్

తపప్,

పేర్క్షకులకి

అనే

ఫారుమ్య్లా

-

ఆధారంగా నిరిమ్ంచబడిన ,
ఇటీవలే

విడుదలైన,

విభినన్

తరహా తమిళచితర్ం. కాసత సెంటిమెంటు, బోలెడంత ససెప్నస్ ( వాళళ్కీ వాళల్కి మధయ్నే - మనకైతే అంతా తెలిసిపోతూనే ఉంటుంది.!) ,
ఆ గందరగోళంలోంచి బోలెడంత కామెడీ.. కొతత్ దరశ్కుడు చాలా కసరతుత్చేసి తయారుచేసుకునన్ కథ! సంకిల్షట్మైన సీర్క్న పేల్ పేర్క్షకుడిన్
కూడా

ఒకోక్సారి

గందరగోళానికి

గురిచేసుత్ంది

కానీ

మళీళ్

తవ్రలోనే

టార్క

లో

పెడుతుంది.

కేనస్రు వాయ్ధికి గురైన తండిర్ని రకిష్ంచుకోడానికి, 50 లక్షలకోసమని, మన హీరో తపప్నిసరి పరిసిథ్తులోల్ తన మాజీ పేర్యసినే బాల్క
మెయిల చేయిసాత్డు. కొనిన్ సంఘటనల తరావ్త ఆమే మన హీరోవదద్కొచిచ్ 'ఎవరో ననున్ బాల్క మెయిల చేసుత్నాన్రు. వాళళ్డిగినంత
ఇవవ్లేకపోతునాన్ను. నా భరత్ని బాల్క మెయిల చేయిసాత్వా?' అని అడుగుతుంది. ఇలా ఇలా ఈ బాల్క మెయిలింగ అనేది ఒక చెయిన సీక్మ
లా పెరిగిపోతుంది. తమ మెడకి చుటుట్కునన్ సమసయ్ని వదిలించుకోడానికి కొందరూ, వచిచ్న అవకాశానిన్ ఉపయోగించుకుందామని
కొందరూ..బాల్క మెయిల చెయిన ని పెంచుకుంటూ వెళాత్రు. నిజానికి ఇందులో ఎవవ్రూ చెడడ్వాళుళ్గానీన్, మోసగాళుళ్గానీ, పొర్ఫెషనల
నేరసుథ్లుగానీ ఉండరు. అందరూ పరిసిథ్తుల పర్భావం వలల్ ఆ ఉచుచ్ని పెంచుకుంటూ వెళిళ్న వాళేళ్! చివరికా చెయిన ఓ పేదద్ బాస వదద్కి
వెళిళ్ ఆగుతుంది. అపప్టికి బాల్క మెయిల డిమాండ 100 కోటుల్ అవుతుంది.! ఆ బాస కి అనుమానం వచిచ్ తనని బాల్క మెయిల
చేయబోయినవాడిన్ పటుట్కుని కూపీలాగితే చెయిన లో ఒకోక్ లింకూ పరిషాక్రమవుతూ వసుత్ంది. సగం వరకూ అలా వచాచ్క, మిగతా
సగం, మొదలైన చోటినుంచీ విడిపోతూ వసుత్ంది. ఇంత గందరగోళ కామెడీ చితార్నిన్ చివరి ఐదు పదినిమిషాలోల్ సెంటిమెంట సినిమాగా
మారచ్డంలో కృతకృతుయ్డయాయ్డు కొతత్ దరశ్కుడు. అదుభ్తమైన , విలక్షణమైన నేపథయ్సంగీతం సినిమా మూడ ని సరిగాగ్ పేర్క్షకులకి
అందించగలిగింది.
నేల విడిచి సాముచేసిన కలిప్త కథే ఐనా, విభినన్ంగా సాగి పేర్క్షకులని అలరించే సినిమా. కొతత్దనంతోసాగి నవువ్లుపండించే సినిమా
చూసుత్నన్పుప్డు,

కాసత్

మెదడుకి

పదును

పెటిట్నా

ఫరవాలేదు

అనుకునే

పేర్క్షకులకి

నచుచ్తుందీ

చితర్ం.

ఇలాంటి సరికొతత్ పర్యోగాలు చేసుత్నన్ తమిళదరశ్కులిన్, ఆ పర్యోగాలని ఆదరిసుత్నన్ తమిళపేర్క్షకులీన్ మరోసారి అభినందించాలి..!!
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The Syrian Bride ( )הסורית הכלהis a 2004 film directed by Eran
Riklis.
----------------------------------------------------------పదేళళ్ కిర్ందట విడుదలై అంతరాజ్తీయంగా అవారుడ్లు, విమరశ్కుల పర్శంసలు
పొందిన

ఇజార్యిల

చితర్ం

'సిరియన

బైరడ

'

.

దేశాల మధయ్ యుదాధ్లు, జాతుల మధయ్ విభేదాలు, రాజకీయ పోరాటాలు
శతాబాద్లుగా ఎనోన్ తరాలని ధవ్ంసం చేసిన, చేసుత్నన్ నేపథయ్ంలో - మానవీయ
సంబంధాలు ఎలా నలిగిపోతునాన్యో చూపించిన సినిమా ఇది. సిరియా దేశానికి,
ఇజార్యిల కి మధయ్లో ఉనన్ ఊరు గోలన హైటస్. ఆ పార్ంతం తమదే అనీ, ఇజార్యిల
అనాయ్యంగా ఆకర్మించుకుందనీ సిరియా వాదన. కాదూ ఆ పార్ంతం తమదే అని
ఇజార్యిల నమమ్కం. ఈ విభేదాల మధయ్ నలిగిపోయే ఆ పార్ంత పర్జల పాస పోరుట్లోల్
- జాతీయత - అనిశిచ్తం - అని ఉంటుంది. ఆ వూళోళ్ని ఒక పెదద్కుటుంబం.
యజమాని సిరియాకి అనుకూలంగా జరిగే పర్దరశ్నలోల్ పాలొగ్ంటునాన్డని జైలోల్
పెటాట్రు. అతనికి ముగుగ్రు కొడుకులు, ఇదద్రు అమామ్యిలు. అందులో చినన్
అమామ్యికి పెళిళ్ కుదిరిన సందరభ్ంలో ఆ కుటుంబ పెదద్ని జైలునుంచి పెరోల మీద విడుదల చేశారు. పెళిళ్కొడుకు సిరియాలోని ఒక
టివి నటుడు. ఐతే ఇరుదేశాల మధయ్నునన్ శతుర్తవ్ం వలల్ సిరియా నుంచి పెళిళ్కూతురు ఊరికి ఎవరూ రాలేరు. అందువలల్ పెళిళ్కూతురే
సిరియాకి వెళాళ్లి. ఒకసారి వెళాళ్క మళీళ్ తనవూరికి తిరిగి రాలేదు. అందుకే పెళిళ్ శుభకారయ్మే ఐనా కుటుంబం సంభుయ్లంతా
దిగాలుగా ఉనాన్రు. రషాయ్ అమామ్యిని చేసుకుని , నానన్ కోపానికి గురైన పెదద్బాబ్యి చెలెల్లి పెళిళ్కోసమని ఎనిమిదేళళ్ తరావ్త ఊరికి
వచాచ్డు. ఇంకా కోపం తగగ్ని నానన్ అతనితో మాటాల్డలేదు. కోడలిన్, మనవడీన్ కూడా పలకరించలేదు. విందు అయాయ్క, పెళిళ్ దుసుత్లో
అలంకరించిన పెళిళ్కూతురిన్ సిరియా వైపుకు పంపించాలి, సిరియా సరిహదుద్కి పెళిళ్కొడుకువాళొళ్చిచ్ తీసుకెళాత్రు. ఆ రెండు దేశాల
మధయ్ సరిహదుద్ అంటే ఒక పెదద్ ముళల్ కంచె, నిలువెతుత్ ఇనుపగేటుల్. కుటుంబ సభుయ్లంతా పెళిళ్ కూతురిన్ తీసుకుని సరిహదుద్కి వచాచ్రు.
కంచె అవతల పెళిళ్కొడుకు బృందం ఎదురుచూసోత్ంది. అకక్డ మొదలౌతుంది 20 నిమిషాలు సాగే పతాక సనిన్వేశం. తమదేశానిన్
వదిలి వెళొళ్చుచ్ అని ఇజార్యిల అధికారులు ఆ పెళిళ్కూతురు పాస పోరట్ లో సాట్ంప వేసాత్రు. దానిన్ సిరియా అధికారులు ఒపుప్కోరు
'వాళెల్వరు సాట్ంప వెయయ్డనికి ..అసలు ఆ వూరు సిరియా లోనిదే . ఈ సాట్ంపు ఉంటే మేము సిరియాలోకి వెళాళ్డానికి అనుమతి ఇవవ్ం'
అంటారు. మధయ్లో యు.ఎన అధికారులు సమసయ్పరిషాక్రానికి పర్యతాన్లు చేసాత్రు. ఐనా ఇరువైపు అధికారులూ పటుట్ వీడరు.
పెళిళ్కూతురు ముందుకి వెళళ్లేక , వెనకిక్ రాలేక సరిహదుద్ గేటు దగగ్రే కూరుచ్ండి పోతుంది. నిమిషాలు గడుసుత్నన్కొదీద్ ఉతక్ంఠ
పెరుగుతోంది... చివరికేమైందనేది సినిమా ముగింపు. ముగింపుని సింబాలిక గా చూపించి మిగతాదంతా పేర్క్షకుల ఊహకే వదిలేశాడు
దరశ్కుడు. ఈ పర్ధాన కథకి అనుబంధంగా ఇంకొనిన్ ఆసకిత్కరమైన సంఘటనలు ఆ కుటుంబసభుయ్ల మధయ్ జరుగుతాయి. ఒక
కుటుంబానికి సంబంధించిన చితర్ం అని పైకి అనిపించినా నిజానికి , రాజకీయ సంకోష్భానికి దారితీసుత్నన్ పరిసిథ్తులపై, ఎనోన్ పర్శన్లని
సంధించాడు దరశ్కుడు. అలానే ఆ కుటుంబ సభుయ్ల మధయ్ బాంధవాయ్లని గమనిసుత్ంటే ఇండియా ఐనా, ఇజార్యిల ఐనా మరో దేశమైనా
మానవ సంబంధాలోల్ సారూపయ్త ఉంటుందనన్ విషయం మరోసారి పర్సుఫ్టమౌతుంది. ఆలోచింపచేసే సినిమా , గంటనన్రసేపు మనలిన్
ఆ పర్దేశాలోల్ , ఆ కుటుంబసభుయ్లతో నడిపించే సినిమా.
****
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144 is a 2015 Tamil comedy film directed by G
Manikandan
-------------------------------------------నెలకిర్ందటే విడుదలైన తమిళ హాసయ్ చితర్ం. అదుభ్తమైన సినిమా కాదేమో
కానీ చకక్టి , వినూతన్మైన , ఆరోగయ్కరమైన హాసయ్చితర్ం. రెండు గార్మాల
మధయ్ ఒక చెరువు. శతాబాద్లుగా ఆ చెరువులో ఎవరు చేపలు పటుట్కోవాలనే
తగాదాలు, దానికితోడు ఒక వూరివాళుళ్ గాజుతోచేసిన వినాయకవిగర్హానిన్
ఆ చెరువులో నిమజజ్నం చెయయ్డానికి సిదధ్మౌతుండగా , అలల్రుల్ ఆపడానికి
పోలీసులు విధించిన 144 సెక్షన. ఇది కథా నేపథయ్ం. ఐతే అసలు కథ
వేరు. ఆ గార్మాలు రెండిటికీ కావాలిస్న సాథ్నిక నాయకుడు( బంగారం
వాయ్పారి కూడా) కి అనుకోకుండా బోలెడనిన్ బంగారం బిసెక్టుల్
దొరుకుతాయి. అందులో ఒకదానిన్ తీసుకెళిళ్ దాని ఒరిజినల యజమానికే
అమమ్డానికి పర్యతిన్సాత్డు. ఇకక్డి నుంచీ కథలో రకరకాల చితర్ విచితర్మైన పాతర్లు పర్వేశిసాత్యి. ఈ సాథ్నిక నాయకుడి వదద్నుంచీ తన
బంగారం బిసెక్టుల్ ఎలాగైనా తిరిగి తెచుచ్కోవాలని ఆ ఒరిజినల వాయ్పారి నియమించుకునన్ ఫీలింగస్ రవి అనే పాతార్, సాథ్నిక
నాయకుడికి సహయకుడిగా ఉనన్ మూయ్ట అనే తెలివిగల అవివేకి పాతార్, తెలివిలేని ఓ చిలల్రదొంగ, సాథ్నిక నాయకుడి కూతురూ, ఆమె
పేర్మించిన కారు డైరవరూ, చిలల్రదొంగకి సహాయం కోసం వచిచ్న మరో అమామ్యీ.. ఇంకా బోలెడంత మంది కథలోకి వచేచ్సాత్రు.
ఊపిరి సలపనివవ్ని మలుపులతో కథ శరవేగంతో పరుగులుతీసుత్ంది. సినిమా మొదలైన పదినిమిషాలోల్నే బోలెడనిన్ మలుపులు వచేచ్సి
సినిమా కైల్మాకస్ కి వచేచ్సింది కదా అనిపిసుత్ంది. ఐనా రెండు గంటలపాటు ఎకక్డా వేగం తగగ్కుండా సినిమాని నడిపించిన దరశ్కుడికి
ఇదే మొదటి సినిమా అంటే నమమ్లేం. ఇనిన్ మలుపులూ, ఇనిన్ పాతర్లూ ఉనన్ సినిమా, అందునా కామెడి సినిమాని పేర్క్షకులకేమాతర్ం
గందరగోళం లేకుండా నవివ్సూత్ నడిపించాలంటే సీర్క్న పేల్ రాసుకోవడం అంత సామానయ్మైన విషయమేమీ కాదు. అలానే ఎడిటింగ
కూడా

పెదద్

కసరతేత్.

దరశ్కుడు

చాలా

పాతర్లకి

పర్వేశపెటిట్న

అంచనాలేమీ లేకుండా ఈ సినిమా చూడండి. ఆసాంతం హాయిగా నవువ్కోవచుచ్.
****
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సరికొతత్

మేనరిజంస

బావునాన్యి.

Castaway on the Moon is a 2009 South Korean film
written
and
directed
by
Lee
Hae-jun
జీవితంలో అనీన్ కోలోప్యి, అపుప్లపాలైన ఓ యువకుడు ఆతమ్హతేయ్
శరణయ్మని

నముమ్తాడు.

ఓ

నది

పైనునన్

వంతెనమీదనుంచి

దూకేశాడు. నదిలో మునిగిపోవడానికి బదులు, కొటుట్కుంటూ వెళిళ్
అదే నది మధయ్లో ఉనన్ ఒక దీవిలో తేలాడు. అకక్డనుంచి చూసేత్
రెండుమూడు మైళళ్దూరంలో నగరం కనిపిసుత్ంది, మధయ్లో నది.! ఆ
దీవినుంచి బయటపడడానికి, చేతనైననిన్ పర్యతాన్లు చేశాడు. ఐనా
వెనకిక్ వెళిళ్ మళీళ్ అపుప్ల బాధతో బతకడం కంటే ఆ దీవిలోనే ఒంటరి
జీవితమే మేలనుకునాన్డు. కథ మొదలైంది. మానవ సంచారం లేని (
నిషేధించబడిన) ఆ దీవిలో ఒంటరైన వయ్కిత్ ఎలా బతకగలడు? తిండి
తిపప్లు ఎలా ? అసలు అతని మానసిక సిథ్తి ఎలా ఉంటుంది,?
ఎవరితో మాటాల్డుతాడు ? ... దాదాపు నలభై ఐదు నిమిషాలపాటు ఆ
ఒకక్డి చుటూట్నే ఎనోన్ దృశాయ్లూ!!. ఒక ఏకపాతార్భినయంలా సాగినా
ఎకక్డ విసుగు రాకుండా కథ నడిపిన దరశ్కుడి కలప్నా శకిత్కి జోహారుల్
చెపప్క తపప్దు. సినిమా దాదాపు సగం అయాయ్క ఆ ఒంటరి
యువకుడికి

ఎవరో

ఎకక్డునుంచో

తనని

గమనిసుత్నాన్రనన్

అనుమానం వచిచ్ంది. ఆ గమనిసోత్ంది, మైళళ్ దూరాన, నదికి ఆవలి
ఒడుడ్న ఉనన్ నగరంలో ని ఒక ఎపారుట్మెంట లోని యువతి. ఆ అమామ్యి విచితర్మైన మనసిక వాయ్ధివలల్ కొనిన్ సంవతస్రాలుగా
చీకటిగదికే పరిమితమై పోయింది. అరథ్రాతిర్ టెలిసోక్ప లో చందుర్డిన్ చూసే కర్మంలో, ఇదిగో దీవిలో విచితర్ంగా పర్వరిత్సుత్నన్ ఉనన్ ఈ
యువకుడు కనిపించాడు. కథలో రెండో పాతర్ పర్వేశించింది. అతనికి ఆ అమామ్యి కనిపించే అవకాశం లేదు. ఆ అమామ్యికి అతనితో
సంభాషించే అవకాశం రాదు. కొనిన్ నెలలపాటు జరిగే కథ చితర్ విచితర్మైన మలుపులు తిరుగుతూ సినిమాటిక గా ముగిసినా ఓ చకక్టి
అనుభూతిని మిగులుసుత్ంది.
ఆ యువకుడు ఒంటరిగా బర్తాకలనుకునన్ కర్మంలో ఎదురైన అనుభవాలనుంచి ఎంతో వేదాంతానిన్ పిండుకోవచుచ్, ఎనోన్ అరాథ్లని
అనయ్యించుకోవచుచ్. 98 శాతం సినిమాలో కనిపించేవి రెండే పాతర్లు..!ఆ రెండు పాతర్లు పోషించిన నటీనటులని, సినిమాని
రూపొందించిన దరశ్కుడిని ఎంత అభినందించినా సరిపోదు..!
పూరిత్ వైవిదయ్భరితమైన సినిమా కావలనుకునన్ వాళళ్కి ఈ చితర్ం తపప్క నచుచ్తుంది. !!
****
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BUEN DÍA, RAMÓN (Guten Tag, Ramón) - A Spanish / German
Film..
------------------------------ ---------------అతి పేదరికంలో ఉనన్ ఓ ఇరవయేయ్ళళ్ మెకిస్కన యువకుడు, అమమ్, అమమ్మమ్ల కోసమైనా
అమెరికా వెళిళ్ డాలరుల్ సంపాదించాలి అనుకునాన్డు. ఐదు సారుల్ పర్యతిన్ంచి విఫలమయాయ్డు.
జెరమ్నీలో ఐతే ఇమిమ్గేర్షన అధికారులు మరీ ఇబబ్ంది పెటట్రనీ, అకక్డునన్ తన ఆంటీ ఎడర్సు
ఇసాత్ననీ, ఆమె సహాయం చేసుత్ందనీ మితుర్డొకరు సలహా ఇచాచ్డు. అతని మాటలు నమిమ్ ,
పొలం అమమ్గా వచిచ్న డబుబ్లోత్ , జెరమ్నీ వెళాళ్డు. పూరిత్గా కొతత్ పర్దేశం. ఇతడి సాప్నిష
అకక్డెవరికీ అరథ్ం కాదు. వాళుళ్ మాటాల్డే జెరమ్న భాష ఇతనికి తెలీదు. ఎలానో కషట్పడి రెండు
రైళుళ్ మారీ, రెండు మైళుళ్ నడిచీ ఆ మితుర్డి ఆంటీ ఎడర్సు పటుట్కునాన్డు. అకక్డికి వెళేళ్సరికి,
ఆమె లేదు సరికదా, ఆ ఇంటోల్ ఉనన్తను దురుసుగా సమాధానం చెపిప్ తలుపు వేసేశాడు. అకక్డున్ంచి మొదలైంది ఆ యువకుడు రమోన
పర్యాణం. ఏమీ తెలీని దేశం, భాష రాదు, జేబులోల్ డబుబ్లేల్వు. వివిధ అనుభవాల తరావ్త ఓ ముసలావిడ తన బేస మెంట లో
ఆశర్యమిసుత్ంది. అది వృదుధ్లుండే అపారెట్మ్ంట కాంపెల్కస్. అకక్డునన్ ముసలివాళళ్కి సహాయం చేసూత్, ( భాషరాని చోట అంతా
సైగలతోనే జీవితం) మిగులుచ్కునన్ కొంచెం డాలరల్నీ మెకిస్కో పంపిసూత్ ఫరావ్లేదనుకుంటునన్ సమయంలో ఓ మలుపు, ఓ కుదుపు .
సరైన డాకుయ్మెంటుల్ లేకుండా జెరమ్నీలో ఉంటునాన్డనే కారణంతో ఇమిమ్గేర్షన అధికారులు అతడిన్ వెనకిక్ మెకిస్కోకి పంపేశారు. మళీళ్
తన గార్మంలో కటిక పేదరికంలో జీవితం కొనసాగుతోంది. చివరి పదినిమిషాలోల్ దరశ్కుడు తిపిప్న మలుపు సినిమాకి పతాక సనిన్వేశం.
అకక్డకక్డా మిగిలివునన్ మానవతావ్నికి భాషా భేదం, ఖండాల సరహదుద్లూ , జాతి విభేదాలూ లేవనే అంతరీల్నమైన సందేశం
కరుణరసానికి చకక్టి నిదరశ్నంగా నిలుసుత్ంది.
చితర్ంలో పెదద్ పెదద్ మలుపులు లేవు, హడివిడీ, గందరగోళం ఏమీ ఉండదు. సూటిగా , సరళంగా సాగే సీర్క్న పేల్ తో పేర్క్షకులిన్ ఆ రమోన
పాతర్తో కలిపి నడిపిసాత్డు దరశ్కుడు. Ramón పాతర్ధారి Kristyan Ferrer నటన ఈ సినిమాకి పెదద్ హైలైట! ఫీల గుడ
సినిమాలని అభిమానించే పేర్క్షకులకి తపప్క నచేచ్ సినిమా .!!
***
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Where Is the Friend's Home? (Persian: ﮐﺟﺎﺳ ت دوﺳ ت ﺧﺎﻧ ﮫ, Khaneye doust kodjast) is a 1987 Iranian film directed and written by
Iranian

director

Abbas

Kiarostami

------------దాదాపు మూడు దశాబాద్ల కిర్ందట 1987 లో వచిచ్న ఇరానియన సినిమా. ఇపప్టికీ
తాజాగా అనిపిసుత్ంది.
నేను చూసిన చాల ఇరానియన సినిమాలాల్గానే ఈ సినిమాలో కూడా కథాంశం పరిధి
చాలా చినన్ది. కథలో 95 శాతం కొదిద్ గంటలోల్ జరిగే సంఘటనలే. ఎనిమిదేళళ్ కురార్డి
చుటూట్ తిరుగుతుంది ఈ సినిమా అంతా. సినిమా ఈ ఎనిమిదేళళ్ కురార్డు, అహమ్ద, కాల్సు
రూములో మొదలౌతుంది. ఈ కురార్డి పకక్నునన్ మరో కురార్డిన్ హోం వరక్
చేసుకురాలేదని

టీచర బాగా

కోపప్డతాడు. ఇలా

ఐతే

రేపు

కాల్సుకి

కూడా

రానివవ్నంటాడు. ఇదంతా గమనించాడు మన అహమ్ద. సాయంకాలం ఇంటికి వచాచ్క
చూసేత్ తన పుసత్కాలతో పాటు ఆ పకక్నునన్ కురార్డి నోట బుక కూడా వచేచ్సింది. ఆ నోట
బుక లో హోం వరక్ చెయయ్కపోతే టీచర ఆ పకక్ కురార్డిన్ రేపు సూక్లుకి రానివవ్డు.
అందువలల్ ఎలాగైనా ఆ కురార్డి ఇంటికెళిళ్ ఆ నోట బుక ఇచెచ్యాయ్లని మన అహమ్ద తపన. ఆ ఇలుల్ చాలా దూరాన కొండ అవతల
ఎకక్డో ఉంది , 'ఇపుప్డు అంత దూరం వెళొళ్దుద్ ' అని తలిల్ కోపప్డుతుంది. 'పాపం రేపు అతడిన్ కాల్సులో కూరోచ్నివవ్డమామ్. ఇది నా
పొరబాటు. ఎలాగైనా వెళిళ్ అతనికి ఇచిచ్ వసాత్ను ' అని తలిల్ని బతిమాలినా ఒపుప్కోదు. ఐనా ఆ చినన్పిలాల్డి మనసు ఊరుకోదు. తలిల్
చూడకుండా బయటపడాడ్డు. కొండదాటుకుని దాదాపు కొనిన్ మైళుళ్ కాలినడకన వెళిళ్ కాల్స మేట కి ఆ పుసత్కం ఇచేచ్యాయ్లని
బయలుదేరాడు. ఇకక్డున్ంచీ కథలోని కీలకమైన ఘటాట్లు మొదలౌతాయి. అతని ఊరు వెళళ్డం, అతని ఇలుల్ వెదికే కర్మంలో ఎదురైన
రకరకాల మనుషులూ, సనిన్వేశాలూ, ఎంత వెదికినా అతని ఇలుల్ దొరకక్పోవడం, ఇంతలో చీకటి పడడం.. - మనలిన్ తనతో
తీసుకెళాత్డు ఆ ఎనిమిదేళల్ అమాయకమైన కురార్డు. అతని పర్యతన్ం ఏమైంది, మరాన్డు కాల్సు రూములో ఏం జరిగింది అనేది పతాక
సనిన్వేశం.. అహమ్ద పాతర్ ధరించిన కురార్డు నటుడిలా అనిపించడు, అందులో జీవించాడు.! ఇంత చినన్ కథతో గంటనన్రపాటు
కదలకుండా కూరోచ్బెటట్గలిగిన దరశ్కుడిన్, దశబాద్లు గడిచినా వనెన్తరగని కథాంశానిన్ ఎనున్కునన్న్ అతని ఊహాశకిత్కి అభినందనలు
చెపిప్ తీరాలి. ఎపప్టిలానే సునిన్తమైన సినిమాల పటల్ ఆసకిత్ ఉనన్ వారికి తపప్క నచేచ్ చితర్ం.
*****
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పెదద్లూ తపప్క చూడలిస్న మరో అదుభ్తమైన పిలల్ల సినిమా.
Bekas is a Kurdish movie written and directed by
Karzan Kader and released in 2012
కురిద్సాత్న లో కొండలమధయ్ ఓ గార్మం. ఆ వూళోళ్ ఇదద్రు అనాధలైన
అనన్దముమ్లు. అనన్ వయసు పదేళుళ్, తముమ్డి వయసు ఆరేళుళ్.
తలిల్దండుర్లు లేని ఆ పిలల్లు బూట పోలిష చేసుకుని వచిచ్న కొదిద్
ఆదాయంతో బతుకుతూ ఉంటారు. రాతిర్ ఐందంటే ఈ ఇంటి
చూరు కిందో, మసీదు అరుగుమీదో నిదర్. ఆ వూళోళ్కి వచిచ్న
సూపర మేన సినిమా చూడలని ఆశ. టికెక్టుట్కి డబుబ్లు లేక, హాలు
కపుప్మీద కెకిక్, అకక్డునన్ కంతలోంచి ఆ సినిమా చూసాత్రు.
సూపర మేన ని కలుసుకోవాలని అనిపిసుత్ంది. సూపర మేన ని కలవాలంటే అమెరికా వెళాళ్లి. అమెరికా ఎకక్డ ఉంటుందో కూడా
తెలీని పసితనం, అమాయకతవ్ం.అనన్యయ్ ఎకక్డో ఒక మేప తెచిచ్ తముమ్డికి ఆఫిర్కానో ఏదో చూపించి అదే అమెరికా వెళాద్ం పద
అని బయలుదేరుతారు. బయలుదేర బోయే ముందు అమామ్, నానన్ల సమాధుల వదద్కెళిళ్ 'అమామ్... మేము అమెరికా వెళిళ్ సూపర
మేన ని కలుసుకుంటాం. అతను వొచిచ్ మిమమ్లిన్ బతికిసాత్డు..' అని చెబుతారు. వాళళ్ వదద్ ఉనన్ కొదిద్ దీనారుల్ ఇచిచ్ ఒక గాడిదని
కొంటారు. తముమ్డు దానికి మైకేల జాకస్న అని పేరు పెడతాడు. ఆ గాడిద మీద అనన్దముమ్ల పర్యాణం మొదలౌతుంది. (వాళల్తో
బాటు చూసుత్నన్ పేర్క్షకులూ పర్యాణిసాత్రు!) చేరలేని అమెరికా కోసం ఆ పిలల్లు చేసే పర్యాణంలో ఎదురయేయ్ రకరకాల
మనుషులూ, అనుభవాలు, ఆనాన్దముమ్ల అనుబంధం. కాసత్ చిరుకోపాలూ, ఓ చినన్ పేర్మ కథా, దేశ సరిహదుద్లు దాటేందుకు
సమ్గల్రల్ సహాయం తీసుకుని లారీ కిర్ంద వేలాడుతూ వెళళ్డం.. - సినిమా చివరి పది నిమిషాలోల్ అతయ్ంత ఉతక్ంఠ భరితమైన
సనిన్వేశం.. ఆ సిథ్తిలో పిలల్లిన్ చూసి మనసు దర్వించని పేర్క్షకులుండరు, తరావ్త సినిమా ముగింపు.. అదీ కథ!. పతాక
సనిన్వేశానీన్, ముగింపునీ సినిమాలో చూసేత్నే బావుంటుంది. కొనిన్ నవువ్లు, కొనిన్ కనీన్ళుళ్, కొంత ఉదివ్గన్త, కొంత జాలి, కొంత
కరుణా.. - అనీన్ భావాలనీ కలిగించే చితర్ం. సినిమా ఐపోయాక కూడా ఆ పిలల్ల ముఖాలు వెంటాడుతాయంటే అది దరశ్కుడి
పర్తిభకి గొపప్ నిదరశ్నం...!! సునిన్తమైన సినిమాలని ఆసావ్దించే పేర్క్షకులు తపప్క చూడలిస్న సినిమా - Kurdish movie
Bekas..!
****
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Instant Coffee,Instant Energy లాల్ ా Instant Comedy
కా ాలంటే ఈ ి మా చూ ొ చుచ్. Mere Dad Ki Maruti...

చాలా ఆలశయ్ంగా ఈ సినిమా చూసే అవకాశం వచిచ్ంది. మొటట్మొదటి
ఫేర్మునుంచి

చిటట్చివరి

ఫేర్ము

వరకూ

నాన

సాట్ప

కామెడీ..

అరోగయ్కరమైన హాసయ్ంతో నింపేశాడు దరశ్కుడు.
చండీఘర లోని ఓ ఉనన్త వరాగ్నికి చెందిన బిజినెస మేన కుటుంబం.
బిజినెస మేన, భారయ్, కొడుకు , కూతురు. ఆ కుటుంబం మొతత్ం
విచితర్మైనదే. బిజినెస మేన నిదర్లో కూడా బేరాలాడుతుంటాడు.
ఇంటికొచిచ్న వాళళ్కి బార్ండెడ సీసాలోల్ చవకరకం మదయ్ం నింపి
ఇసుత్ంటాడు. కాలేజీలో చదువుతునన్ కొడుకుని 'ఎందుకు పనికి రాని
వాడివి ' అని పదే పదే తిడుతుంటాడు. కూతురికి పెళిళ్ కుదిరింది.
అలుల్డికి కానుకగా ఇవవ్డానికి సరికొతత్ మారుతి ఎరిట్గా కారు
కొనుకొక్చాచ్డు.

కొడుకుని

కారుమీద

కనీసం

చెయియ్కూడా

ఇవవ్నివవ్లేదు.మరో నాలుగు రోజులోల్ అమామ్యి పెళిళ్. కాలేజీ కురార్డికి అనుకోకుండా ఓ అమామ్యి పరిచయమై రాతిర్కి కల్బ కి
వెళాద్మని అడిగింది. తండిర్కి తెలీకుండా గేరేజ లో తాళం వేసి వునన్ కారుని తీసుకుని ఆ అమామ్యితో కల్బ కెళాళ్డు మనవాడు.
తాగిన మతుత్లో తాళాలు ఎవరికో ఇచేచ్శాడు. తెలివి వచిచ్ చూసే సరికి కారు పోయింది. పోలీస సేట్షన లో రిపోరుట్ చెయయ్లేని
పరిసిథ్తి. ఇంటోల్ తండిర్కి తెలిసేత్ గొడవైపోతుంది. అకక్డనుంచీ కథ పాకాన పడుతుంది. తండిర్కి తెలీకుండ మేనేజ చేసే కర్మంలో
సెకండ హేండ కారుల్ అమేమ్ అతనితో సంఘటనలూ, కారుల్ అదెద్ కిచేచ్ వాళళ్తో మరింత హాసయ్ం.. చివరికి సోదరి పెళిళ్ రోజున ఏం
జరిగింది - అనేది సినిమాకి కైల్మాకస్. కామెడీ ఆఫ ఎరర్రస్ తరహాలో జరిగే సంఘటనలు పూరిత్ వినోదానిన్ అందిసాత్యి. గంటా
నలభై నిమిషాల సినిమాలో నూటికి నూరుశాతం హాసయ్మే.! ఈ సినిమాకి ఇంకో పర్తేయ్కమైన బలం సంగీతం. పర్తి నిమిషానీన్
సరికొతత్ వాయిదయ్ల సమేమ్ళనంతో నింపేసి సినిమా మూడ ని ఎంతగానో ఎలివేట చేసిన సంగీతదరశ్కుడిన్ అభినందించకుండా
ఉండలేం. సరదా సినిమాని ఇషట్పడేవాళుళ్ చూడదగగ్ సినిమా.!

***
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సినిమాతియయ్డ మనే పర్కిర్యని పేరడి చేసూత్
చాలా

కథలూ,

వాయ్సాలూ,

నాటికలూ,

సినిమాలోల్నే కొనిన్దృశాయ్లూ వచాచ్యి. ఓ చినన్
పేరడీలాంటి

కథా

వసుత్వుని

రెండునన్ర

గంటలసేపు నవివ్ంచే సినిమా కథగా మారిచ్
పేర్క్షకులకి చకక్టి వినోదానిన్ పంచాడు దరశ్కుడు
రాధామోహన.

నెల

కిర్ందట

విడుదలైన,

ఆసాంతం నవువ్ల పువువ్లు విరజిమిమ్న తమిళ
సినిమా

-

Uppu

Karuvaadu.

సినిమా దరశ్కుడు కావాలని పర్యతాన్లు చేసుత్నన్
ఓ కురార్డు ఈ సినిమాలో పర్థానపాతర్. . అతనికి సహాయం చేదాద్మనుకునన్ ఓ పెదద్మనిషి అతడిన్ , నిరామ్త కావాలనుకుంటునన్
మరొకాయనకి పరిచయం చేసాత్డు. ఆ వరథ్మాన నిరామ్త భారీ సాథ్యిలో ఉపుప్చేపల వాయ్పారం చేసుత్ంటాడు. మధయ్మధయ్లో కవితవ్ం
కూడా వార్సుత్ంటాడు..! తన కూతురిన్ హీరోయిన గా తీసుకోవాలనే షరతు మీద మన ఔతాస్హిక దరశ్కుడి తో సినిమా తీయడానికి
ఒపుప్కుంటాడు. ఆ అమామ్యికేమో నటనలో ఓనమాలు రావు కదా, నేరుచ్కోవడమూ రాదు. అకక్డున్ంచి మన దరశ్కుడు, సిర్క్పుట్ తయారు
చేసుకోవడం, రిహారస్లూస్ .. ఆ పర్యాణంలో పరిచయమయేయ్ పాతర్లూ.. వీటితో సినిమా మూడొంతులు పూరత్వుతుంది. పలెల్టూళోళ్
హలావ్ షాపులో పనిచేసే కురార్డు అసిసెట్ంట డైరెకట్ర గా రావడమూ, ఐస ఫేకట్రీ లో పనిచేసే వయ్కిత్ గాయకుడు కావలను కోవడమూ,
సినిమాలో వేషం కావాలనే దొంగబాబా, సినిమా మొదలవవ్కముందే 'మా మనోభావాలు దెబబ్తినాన్య ' ని గొడవచేసే వాళుళ్..
కావలసినంత వినోదం, ఆరోగయ్కరమైన హాసయ్ం! సరిగాగ్ షూటింగ పార్రంభం రోజున అనుకోని మలుపు - ఆ నిరామ్తే ( ఉపుప్చేపల
వాయ్పారి) పదిమందిని వెంటేసుకుని వచిచ్ యూనిట సభుయ్లిన్ చితకబాదడం!! దానికాక్రణం, తరావ్త జరిగిన పరిణామాలూ - అదీ
మనం చూసే సినిమా కైల్మాకస్! సాల్ప సిట్క తరహాలో కాక ఒకసాథ్యి గల హాసాయ్నిన్ పండించాడు దరశ్కుడు. సరదాగా, హాయిగా నవువ్కునే
సినిమా కావాలంటే సందేహం లేకుండా చూడదగిన చితర్ం!
ఇందులోని ఒక జోక - తన ఆఫీసుకి ఎలా రావాలో చెబుతూ ఒకాయన ఫోన లో డైరెక్షనస్ ఇలా ఇసాత్డు " ఆ రోడుడ్లో సరాసరి
వచెచ్య. ' నో యు టరన్ ' అనన్ బోరుడ్ ఉనన్ చోట యు టరన్ తీసుకో, ఇంకాసత్ దూరం వచాచ్క ' నో ఎంటీర్' అనే బోరుడ్ వసుత్ంది.
అందులోంచి సూటుగా లోపలికి వచెచ్య, కాసత్ దూరం వచాచ్క 'నో పారిక్ంగ ' బోరుడ్ ఉనన్ చోట కారు ఆపి ఎదురుగుండా ఉనన్
ఆఫీసుకి వచేచ్య. నేనకక్డే ఉంటాను.! "
***
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Open Tee Bioscope is a
2015 Bengali language Indian
coming-of-age

comedy-drama

film released on 15 January 2015
సునిశితమైన

భావోదేవ్గాలను

మిళితం చేసి , బాలాయ్నిన్ గురుత్చేసూత్,మనసులిన్
తాకే మరో మంచి బెంగాలీ చితర్ం. ఇటీవల
మళయాళం, తమిళ భాషలోల్ వసుత్నన్ కొనిన్ నూయ్వేవ సినిమాలని పోలిన సరికొతత్ సీర్క్న పేల్ టెకిన్క ఈ సినిమా పర్తేయ్కతలోల్ ఒకటి.
దరశ్కుడు సినిమా పార్రంభమైన మొదటి నిమిషంలోనే బోలెడంత కథ చెపాప్డనన్ విషయం సినిమా చివరలో కానీ తెలీదు.!
విమానం కలకతాత్లో ఆగింది. BMW కారులో లగేజ సరాద్రు. కారు బయలుదేరింది. డైరవర నడుపుతుంటే వెనకసీటోల్ ఉనన్ యువకుడు
కలకతాత్ వీధులిన్ చూసుత్నాన్డు. ఓ ఇరుకు సందులో ఆ విలాసవంతమైన కారు ఆగింది. ఆ యువకుడు దిగి చుటూట్ చూసుత్నాన్డు.
ఫుట బాల ఒకటి వచిచ్ అతని కాలికి తగిలింది. ఓ చినన్పిలాల్డు పరుగెతుత్కుంటూ వచిచ్ ' ఆ బంతి..' అని అడిగాడు. ఈ యువకుడు ఆ
బంతిని కాలుతో తనాన్డు. కెమేరా నేలమీద ఉంది. ఆగి వునన్ కారు పకక్నుంచి వేగంగా ఆ బంతి వెనకిక్ దూసుకెళిళ్ంది.. ఆ బంతి తో
పాటే ఆ

యువకుడి

జాఞ్పకాలూ

వెనకిక్

వెళాళ్యి..

ఇదీ

సినిమా

పార్రంభం

మొదటి

నిమిషంలొ

జరిగిన

కథ.!

దిగువ మధయ్తరగతి కుటుంబం.. పుటట్క ముందే తండిర్ని కోలోప్యిన పదిహేనేళళ్ కురార్డు , అతని తలిల్ , ఈ కథలో పర్థాన పాతర్లు అని
చెపుప్కోవచుచ్. చదువుకునే హాసట్ల నుంచి అతనిన్ బహిషక్రిసేత్ వెనకిక్ వచేచ్శాడు. కారణం - సూక్లు వారెడ్న అతని తండిర్ గురించి
అనవసరమైన వాయ్ఖయ్లు చేసేత్ ఆ వారెడ్న ని కొటాట్డు. తండిర్ గురించి తలిల్ ఎపుప్డూ సప్షట్మైన సమాధానం చెపప్లేదు.తలిల్ సాథ్నిక
రాజకీయనాయకుడి ఇంటోల్ సేవకురాలిగా పనిచేయడం ఆ కురార్డికి నచచ్డంలేదు.ఖాళీగా ఉంటునన్ అతను చుటుట్పకక్ల ఉనన్
కురార్ళళ్తో కలిసి అలల్రి చిలల్రగా తిరగడం మొదలుపెటాట్డు. మొదటి నలభై నిమిషాలోల్ ఆ మధయ్తరగతి కాలనీలోని ఎనోన్ పాతర్లీన్, ఎనోన్
దృశాయ్లనీ పర్వేశపెడతాడు దరశ్కుడు. అనీన్ ఆసకిత్కరంగానే ఉంటాయి కానీ, ఇంతకీ కథ ఏమిటీ, ఈ దృశాయ్లూ, పాతర్లూ ఎందుకూ..
అనిపిసుత్ంది. కానీ విశార్ంతి కి పదినిమిషాల ముందు అవనీన్ కథలో భాగాలేనని మనకి తెలీకుండానే ఒపిప్సాత్డు దరశ్కుడు. వేగం
పుంజుకునన్ కథ, విశార్ంతికి ముఖయ్మైన మలుపు తిరుగుతుంది. రెండో అరథ్భాగం మొదలైన ఐదునిమిషాలోల్ వచేచ్ మలుపుతో పేర్క్షకులిన్
పూరిత్గా

తన

అధీనంలోకి

తీసేసుకుంటాడు

అతయ్ంత

పర్తిభావంతుడైన

దరశ్కుడు

అనిందయ్

ఛటరీజ్.

ఇందులో సరదాలునాన్యి, సెంటిమెంటుల్నాన్యి, కలలునాన్యి, కనీన్ళుళ్నాన్యి,అలల్రి సేన్హాలునాన్యి, యౌవవ్నారంభంలోని
పేర్మలునాన్యి.
సినిమా పూరత్యాయ్క ఓ మంచి చితర్ం చూశామనన్ అనుభూతి మిగులుతుంది. దరశ్కుడు, సినామాటో గార్ఫర కలిసి కొనిన్న్
దృశాయ్లని చితీర్కరించిన విధానం వాళళ్ సృజనాతమ్కతకి పరాకాషట్గా నిలుసుత్ంది. సునిన్తమైన సినిమాలకోసం ఎదురుచూసే పేర్క్షకులు
తపప్క చూడాలిస్న సినిమా. ***
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Kattradhu Thamizh (English:
Learned Tamil)is a 2007 Indian Tamil
drama film written and directed by
newcomer Ram
2007 లో వచిచ్న తమిళ సినిమా.
ఇనాన్ళిట్కి చూసే అవకాశం దొరికింది. అవారుడ్లు,
విమరశ్కుల పర్శంసలు విరివిగా అందుకునన్ చితర్ం.
తలిల్దండుర్లకి

దూరమై,

దాదాపు

అనాథగా బోరిడ్ంగ సూక్లోల్ పెరిగిన ఓ కురార్డు, తన టీచరే రోల మోడల గా పెరిగాడు. అనుకోని పరిసిథ్తులోల్ పోలీసులు అనాయ్యంగా
అరెసట్ చేశారు. భరించలేని మానసిక ఒతిత్డితో సైకోగా మారాడు.
మాతృభాషమీద మమకారంతో తమిళంలో ఎమేమ్ చదివి టీచర గా ఉదోయ్గంలో చేరాడు ఓ కురార్డు. మాతృభాషని బోధించే
టీచరల్మీద సూట్డెంటస్ కి , సమాజానికి ఉనన్ చులకన భావం అతడిలో ఘరష్ణ రేకెతిత్ంచింది.
పదేళళ్ చినన్తనంలోనే పకిక్ంటి అమామ్యి అంటే ఇషట్ం ఏరప్డింది ఓ కురార్డికి. జీవితం ఆడిన దాగుడు మూతలోల్ ఆ
అమామ్యి కలవడం విడిపోవడం.. జరుగుతూ వచిచ్ంది. ఎనోన్ మలుపుల తరావ్త మళీళ్ తాము చినన్పుప్డు తిరిగిన పర్దేశాలోల్ కి వచాచ్రు
వాళిళ్దద్రూ.

రైలు

పటాట్ల

మీద

నడుసూత్

తమ

చినన్తనానిన్

గురుత్

చేసుకుంటునాన్రు.

రైలు

వసోత్ంది...

ఇంకో ఐదు నిమిషాలోల్ సినిమా పూరత్వుతుంది.!!
పై

మూడు

కథలూ

ఒక

కురార్డి

జీవితంలో

జరిగినవే.

అతడే

ఈ

సినిమా

హీరో.!

మూడు విభినన్మైన టార్కస్ నీ అతయ్దుభ్తంగా అలుల్కుంటు సినిమాని ఆసాంతం ఆసకిత్కరంగా రూపొందించాడు దరశ్కుడు. దరశ్కుడికి ఇదే
మొదటి సినిమా అంటే నమమ్లేం.
విభినన్మైన సినిమా చూడాలనుకునే వారికి ఖచిచ్తంగా నచేచ్ చితర్ం ఇది..!
***
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Elizabeth
Ekadashi is a 2014
Marathi movie
ఇలాంటి
చినన్పిలల్ల

సినిమాలని

సినిమాలు

వరీగ్కరించడం
పెదద్వాళళ్కోసం
తీసిన

అని
కంటే

చినన్పిలల్లతో

సినిమాలు

అంటే

బావుంటుందేమో అనిపిసుత్ంది.. పెదద్పెదద్ ఉపనాయ్సాలు, భారీ దృశాయ్లు లేకుండా అతి సునిన్తంగా దరశ్కులు ఇలాంటి సినిమాల దావ్రా
అందించే సందేశాల ముందు భారీచితార్లు సైతం తలవంచుకోవాలిస్ందే - అంటే కొంచెం అతిశయోకిత్గా ఉండొచుచ్ కానీ చాలా సారుల్
నిజమే అనిపిసుత్ంది.
మహారాషట్రలోని పండరీపూర. భకుత్లకి తీరథ్యాతార్ సథ్లం. అకక్డి ఇరుకు సందులోల్ పావురాయి గూడు లాంటి అతిచినన్ గదిలో
, ఓ దిగువ మధయ్తరగతి కుటుంబం నివసిసోత్ంది. కుటుంబపెదద్ చనిపోయాడు. ఏడేళళ్ కొడుకుని, ఐదేళళ్ కూతురిన్, ముసలి అతత్గారీన్
పోషిసోత్ంది ఒంటరి తలిల్. తండిర్ సొంతంగా తయారు చేసుకునన్ సైకిల అంటే పార్ణం ఆ కురార్డికి. దానికి ముదుద్గా ఎలిజిబెత అని
పేరుపెటుట్కునాన్డు. తొకక్డం రాకపోయినా నడిపించుకునే సైకిలిన్ తీసుకెళుతుంటాడు ఎకక్డికి వెళిళ్నా. బాగా తెలివికల వాడు,
సూక్లోల్నూ మంచిపేరు తెచుచ్కుంటునాన్డు. కుటుంబపోషణకోసం తలిల్ సెవ్టట్రుల్ కుడుతోంది. బాకీ వాయిదాలు కటట్డం ఆలశయ్ం ఐందని
బాయ్ంకు వాళుళ్ ఓ రోజు ఆ కుటుట్మిషనీన్ తీసుకెళిళ్పోయారు. తలిల్ బతిమాలిగా 'ఐదు రోజులు గడువిసుత్నాన్ం. అయిదువేలు కడితే నీ
కుటుట్మిషన తిరిగి ఇసాత్ం' అని ఒపుప్కునాన్రు బాయ్ంకు అదికారులు. కుటుట్మిషన తిరిగి తెచుచ్కొవాలంటే సైకిల అమమ్క తపప్ని పరిసిథ్తి.
అలాంటి పరిసిథ్తులోల్ తన సైకిల కాపాడుకోవాలి, తలిల్కషాట్లు తీరాచ్లి అందుకోసం ఆ ఏడేళళ్ కురార్డు ఏం చేశాడనన్దే ఈ సినిమా కథ.
... చినన్ కథలోనే ఎనోన్ పాతర్లూ, ఎంతో ససెప్స్నస్, కషాట్లూ, కనీన్ళూళ్ , చినిన్ చినిన్ ఆనందాలూ.. చూసుత్నన్ంతసేపూ సినిమా
అనిపించదు.నిజంగా మనమూ ఆ వూళోళ్, ఆ ఇరుకు వీధులోల్, ఆ జనసమమ్రధ్ంలో ఆ పిలల్లోత్ మనమూ కలిసి నడుసుత్నన్టేల్ ఉంటుంది.
ఈ సినిమా చితీర్కరణ అంత తేలికకాదు. 90% శాతం వీధులోల్ , జనసమమ్రధ్ంలోనే సాగుతుంది. అతయ్ంత సహజంగా చితీర్కరించిన
దరశ్కుడిన్ అభినందించి తీరాలి. ఏడేళళ్ కురార్డి పాతర్ ధరించిన శీర్రంగ మహాజన అదుభ్తమైన నటనని పర్దరిశ్ంచాడు. పేర్క్షకులని తనతో
తీసుకెళాత్డు, కళుళ్ తడి చేసాత్డు.
పెదద్వాళళ్ంతా తపప్క చూడాలిస్న సినిమా..!!
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Naanum Rowdy Dhaan (English: I,
too, am a Rowdy!) is a 2015 Indian
Tamil black comedy-action film
ఓ రౌడీ మూలంగా పార్ణాలు కోలోప్యిన
పోలీస ఆఫీసర. ఆ రౌడీ మీద పగతిరుచ్కోడానికి
బయలుదేరిన ఆ పోలీస ఆఫీసర కూతురు చాలా సారుల్ వినన్, చూసిన సినిమా కథలోల్
భాగమే ఇది. అలా బయలుదేరిన అమామ్యికి
వినికిడి శకిత్ పోవడం, కేవలం ఎదుటి మనిషి
పెదాల

కదిలక

దావ్రానే

ఏదైనా

తెలుసుకోగలగడం - ఈ సినిమాలోని టివ్సట్..!
రౌడీల కథలు విని తనూ రౌడీగా మారాలనుకునే కురార్డు - ఇది చాలాసారుల్ చూసేసిన సినిమా కథే. ఆ కురార్డు ఓ లేడీ
పోలీస ఆఫీసర కొడుకు కావడం, అతను రౌడీగా మారాలని చేసే పర్యతాన్లనీన్ అపహాసయ్ం పాలై , అతనూ నవువ్లపాలవడం - ఈ
సినిమాలో టివ్సట్ !
ఆ అమామ్యి, ఈ అబాబ్యి కలిసి - ఆ అమామ్యి వెతుకుతునన్ రౌడీని పటుట్కుని హతమారాచ్లనుకోవడం అదీ కథ. నిజనికి
ఇది నలిగిపోయిన పగ, పర్తీకారం మారుక్ కథ. కానీ దరశ్కుడు ఈ కథని పూరిత్గా నవువ్ల బాటలోకి నడిపించి కొతత్ సినిమాగా
మారాచ్డు. కడుపుబబ్ నవివ్సూత్ , మధయ్లో వచిచ్న సీరియస దృశాయ్లని బాలెనస్ చేసూత్ ఆదయ్ంతం ఆసకిత్కరం చేశాడు దరశ్కుడు.
హీరో హీరోయినుల్ ఉనాన్ 'కట చేసేత్..' పాటలు లేవు. ఉనన్ నేపథయ్ గీతలని హిట పాటలుగా సవ్రపరిచాడు అనిరుధ. నయనతార గాల్మర
తారగా కాక వినికిడి శకిత్ లేని అమామ్యిగా అదుభ్తమైన నటన పర్దరిశ్ంచింది. విజయ సేతుపతి వైవిదయ్భరితమైన పాతర్లోల్ ఎలా
రాణించగలడో మరోసారి నిరూపించుకునాన్డు.
రెండుగంటలపైగా హాయిగా నవువ్కుంటూ చూడదగిన ఫకుత్ కమమ్రిష్యల చితర్ం ఇది..!
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2011 లో వచిచ్న సినిమా. చాలా ఆలశయ్ంగా చూసే అవకాశం
లభించింది.
Chillar Party is a 2011 Indian children's film ..
A story of grit and determination, it works not
just as an entertainer, but also advocates a
message rather strongly.
ఇది పిలల్ల సినిమాగా పేరు తెచుచ్కుంది, బహుమతులు
గెలుచుకుంది. నిజానికి ఇది పెదద్ల సినిమానే అని చెపుప్కోవచుచ్.
పెదద్లు నేరుచ్కోవాలిస్న ఎనోన్ పాఠాలని పిలల్లు తాము ఆచరించి
చూపించారీ చితర్ంలో. ఒక ఎగువ మధయ్తరగతి ఎపారెట్మ్ంట
కాంపెల్కస్ లోకి ఓ పదేళళ్ కురార్డు, తన కుకక్పిలల్తో సహా
వచాచ్డు. ఓ ఫాల్ట లో ఉండే ఒకాయన తన కారు తుడిచేందుకు ఆ కురార్డిని నియమించుకునాన్డు. అకక్డే నిరుపయోగంగా పడి ఉనన్
ఒక పాతకారు ఆ కురార్డికీ తన కుకక్పిలల్కీ నివాసం. ఎపారెట్మ్ంటులోల్ ఉండే మిగత పిలల్లు కొతత్లో ఆ కురార్డిని ఆటపటిట్సాత్రు కానీ
తొందరలోనే అతడినీ తమ మితర్బృందం లో చేరుచ్కుంటారు. అనుకోని పరిసిథ్తులోల్ అతి చినన్ సంఘటనే అనుకునన్ది పెదద్ సమసయ్గా
మారి ఆ పనికురార్డి ఉనికే పర్శాన్రథ్కమౌతుంది. ఆ సమయంలో ఆ కాలనీలోని పిలల్లంతా కలిసి ఆ అతి పెదద్ సమసయ్ని , బడా
రాజకీయనాయకుడిన్ సైతం ఎదిరించి ఆ కురార్డిని ఎలా రకిష్ంచారనన్ది సినిమా కథ. ఇది చినన్పిలల్ల సినిమానే కదా అని దరశ్కుడు
ఎకక్డా రాజీ పడలేదు. వందలాది మంది పిలల్లు తమ నిరసన తెలియచేయడానికి అరథ్నగన్ంగా బొంబాయి వీధులోల్ ఊరేగిన దృశాయ్నిన్ ఓ భారీ హీరో సినిమాలోని ఘటట్ంలా చితీర్కరించాడు దరశ్కుడు. పతాక సనిన్వేశం కూడా అంత పకడబ్ందీగానూ ఉంది. ఎనోన్ నితయ్జీవిత
సతాయ్లని చినన్ చినన్ సంఘటనలదావ్రా దరశ్కుడు చెపిప్న విధానం అమోఘం. పెదద్ పెదద్ నటులకి సైతం నటనలో పాఠాలు నేరేప్
సాథ్యిలో నటించారు ఇందులోని పిలల్లంతా! పిలల్లతో బాటు పెదద్లుకూడా తపప్ని సరిగా చూడాలిస్న చితర్ం ఇది..!
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