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અમદાવાદની એમજીઆઇએસ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતી સારા નાહરે આજે રિલીઝ
થતી ફિલ્મ ‘બેરફૂટ ટુ ગોવા’માં લીડ રોલમાં અભિનયના ઓજસ પાથર્યાં છે.

ફોક આર્ટ‘ચિત્રકથી’ શૈલીના પેઈિન્ટંગ્સ ફિલ્મ ‘બેરફૂટ ટુ ગોવા’માં
મહાભારતને આર્ટિસ્ટીકલી ચેનલાઈઝ કરતી મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકની ચિત્રકથી અને શેડો પપેટ થિયેટર આર્ટ પેઈન્ટિંગ્સનું એક્ઝિબિશન હઠીસિંહ
વિઝ્યુઅલ આર્ટ સેન્ટરમાં શરૂ થયું છે. એક્ઝિબિશનમાં દ્રૌપદીને કેન્દ્રસ્થાને રાખીને મહાભારત પર ચેન્નઈના 7 આર્ટિસ્ટસે 45 ચિત્રો રજૂ કર્યા છે.

painting exhibition

િસટી િરપોર્ટર } મહાભારતને
આર્ટિસ્ટીકલી ચેનલાઈઝ કરતી
મહારાષ્ટ્ર અને કર્ણાટકની ચિત્રકથી
અને શેડો પપેટ થિયેટર આર્ટ
પેઈન્ટિંગ્સનું એક્ઝિબિશન હઠીસિંહ
વિઝ્યુઅલ આર્ટ સેન્ટરમાં શરૂ
થયું છે. મલ્લિકા સારાભાઇના
હસ્તે ખુલ્લા મુકાયેલા આ
એક્ઝિબિશનમાં દ્રૌપદીને કેન્દ્રસ્થાને
રાખીને મહાભારત પર ચેન્નઈના 7
આર્ટિસ્ટસે 45 ચિત્રો રજૂ કર્યા છે.
આ ચિત્રો અર્જુન-દ્રૌપદીનો સંવાદ,
દુશાસન દ્વારા દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ,
કુંતા અને કર્ણના મિલન પર આધારિત
છે. ઈનર ફ્લો એક્ઝિબિશન અંગે
વાત કરતાં ક્રિએટીવ સપોર્ટર બાલાજી
શ્રીનિવાસને જણાવ્યું કે, ‘ચિત્રકથી
એક એવી ટ્રેડિશન છે જેમાં 17મી
સદીમાં મહારાષ્ટ્રના પિંગુડી ગામમાં
આર્ટિસ્ટ લેધર શેડો પપેટ,સ્ટ્રીંગ પપેટ
અને ચિત્ર લઈને સ્ટોરી ટેલિંગ કરતા
હતાં. જ્યારે ચૈત્ર અને વૈશાખમાં
તમિલનાડુમાં 18 દિવસનો ફોક
ફેસ્ટિવલમાં ‘ભારથા કે કુથૂ’
પરફોર્મન્સ જે દ્રૌપદીના મંદિરોમાં
ભજવાતું આવ્યું છે. ઈનર ફ્લો
નામના આ એક્ઝિબિશનમાં આ બંને
ફોક આર્ટને કનેક્ટ કરવાનો પ્રયાસ
કરાયો છે. ‘ભારથા કે કુથૂ’ના સિનને
7 આર્ટિસ્ટસે મોડર્ન મટિરીયલનો
ઉપયોગ કરીને ચિત્રકથી સ્ટાઈલના
પેઈન્ટિંગ્સ તૈયાર કર્યા છે.

ગર્ભમાં જ યુદ્ધના પાઠ

આર્ટિસ્ટની આંતરિક શક્તિનો પરિચય મળે છે
ઈનર ફ્લો એક્ઝિબિશનમાં આર્ટિસ્ટની આંતરિક શક્તિનો
પરિચય મળે છે. બે ફોક આર્ટ જ્યારે મર્જ થાય છે અને આર્ટિસ્ટ
પોતાના નોખા અભ્યાસથી તેને પેપર પર રજૂ કરવાનો પ્રયાસ કરે છે ત્યારે
તે પ્રયાસથી સદીઓ જૂની આર્ટ રિવાઈવ થાય છે.
મલ્લિકા સારાભાઈ, નૃત્યાંગના

}ચિત્રકથી સ્ટાઈલના પેઇન્ટિંગ્સ બનાવનાર આર્ટિસ્ટ્સનુ ગ્રૂપ.

અભિમન્યુ જે અર્જુનની હાજરીમાં તેની માતાના
ગર્ભમાં જ યુદ્ધના પાઠ ભણી રહ્યો છે તે ચિત્રમાં
દર્શાવાયું છે. વૈષ્ણવી શ્રીકાંથનું આ ચિત્ર તમિલનાડુના
‘ભારથા કે કુથૂ’ ફોક પરફોર્મન્સના એપિસોડનું પેપર
પર વોટર કલરથી કરેલું વર્ક છે.

રાક્ષસી વૃત્તિ નાશનું કારણ બને છે
‘દુર્યોધન ધ નેમ’
એક રાક્ષસી વૃત્તિનું
પ્રતીક છે. આર્ટિસ્ટ
મિનાક્ષી મેડને
તૈયાર કરેલા આ
ચિત્રમાં એક્શનથી
શું રિઝલ્ટ મળે છે
તે દર્શાવાયું છે.
માણસમાં રહેલી
રાક્ષસી વૃત્તિ તેના
નાશનું કારણ
બને છે તે મેસેજ
આર્ટિસ્ટે આપ્યો છે.

ઓલિયોન્સમાં ફ્રેન્ચ ફિલ્મનું સ્ક્રીનિંગ
‘ટુ ઓટોમન્સ 3 હાઇવર્સ’નું સ્ક્રિનિંગ 10 અને 24 એપ્રિલે સાંજે સાત કલાકે ફ્રેન્ચ ગેલેરીમાં યોજાશે

film screening
િસટી િરપોર્ટર } આેલિયોંસ
ફ્રોન્સેઝનાં સિને ક્લબ દ્વારા
ફ્રેન્ચ ફિલ્મો ‘ટુ ઓટોમન્સ 3
હાઇવર્સ’નું સ્ક્રિનિંગ 10 અને
24 એપ્રિલે સાંજે સાત કલાકે
ફ્રેન્ચ ગેલેરી ખાતે યોજવામાં
આવ્યું છે.

ટુ ઓટોમન્સ 3 હાઇવર્સ
ફિલ્મમાં શું છે?
કોમેડી જોનરમાં તૈયાર
થયેલી ફિલ્મને સેબાસ્ટિયન

બેટબેડરે ડિરેક્ટ કરી છે. જે 91
મિનિટની ફ્રેન્ચ ફિલ્મ અંગ્રેજી
સબટાઇટલ સાથે બનેલી છે.
ફિલ્મમાં 33 વર્ષીય અરમાનને
પાર્કમાં બદલાવ કરવો છે. તે
એમેલિનાં પ્રેમમાં પડે છે, પરંતુ
તે ઘટનાં સહેજ શંકા ઉપજાવે
તેવી છે. જો કે જોગિંગનાં રસ્તા
પરની મુલાકાત સુંદર હોય છે.
નસીબથી બંને એક સાથે આવે
છે. તેવામાં અરમાનનાં મિત્ર
બેન્જામિનને અચાનક સ્ટ્રોક
આવે છે અને તેને હોસ્પિટલમાં
રાખવામાં આવે છે. જ્યાં તે યંગ

ફિઝિકલ થેરાપિસ્ટનાં પ્રેમમાં
પડે છે. આમ બે ઓટમ્સ અને
થ્રી વિન્ટર્સની ઋતુમાં અરમાન,
એમિલિ અને બેન્જામિન
યાદગાર ઘટનાઓને માણે છે

અને તેમની પ્રેમ કહાની હંમેશાં
માટે યાદોમાં રહી જાય છે,
તેમજ તેઓ ત્રણેય આ અનુભવ
પછી પોતાની જાતને પણ પામી
લે છે.

IIT-GN ફાઉન્ડેશનમાં
પ્રથમવાર એક્ઝિક્યુટિવ
ડાયરેક્ટરની નિમણૂક

િસટી િરપોર્ટર } ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યુટ ઓફ
ટેકનોલોજી-ગાંધીનગર ફાઉન્ડેશન, યુએસ બેઝ્ડ
ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ દ્વારા સૌપ્રથમ
એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર રવિ
મિસ્ત્રીને એપોઇન્ટ કરવામાં આવ્યાં
છે. તેઓ ફાઉન્ડેશનનાં વર્લ્ડવાઇડ
કેપિટલ કેમ્પેઈનનું ડિઝાઇનીંગ
અને મેનેજિંગની જવાબદારી
રવિ મિસ્ત્રી
સંભાળશે. તેમજ આઈઆઈટીજીએન માટે ફંડ એકત્ર કરવાની જવાબદારી પણ
નિભાવશે. ડોનર્સ આઇઆઇટીજીએનનાં મહત્વનાં
ઇનિશિએટિવ્ઝને સપોર્ટ કરશે.

IPL-8 સામે ફિક્કી રહેશે બોક્સઓફિસ
47 દિવસ ચાલનારી આઈપીએલ દરમિયાન બોલિવૂડના મોટા સ્ટાર્સની એકલ દોકલ ફિલ્મ જ રિલીઝ થવાની છે.
ipl & movie trend

િસટી િરપોર્ટર } ઈન્ડિયન પ્રીમિયર
લીગનો ક્રેઝ આ વખતે પણ ક્રિકેટ
લવર્સ પર છવાયેલો છે. આ કારણે 47
દિવસ ચાલનારી આઈપીએલ દરમ્યાન
બોલિવૂડના મોટા સ્ટાર્સની એકલ
દોકલ ફિલ્મ જ રિલિઝ થશે. જ્યારે
આ વેકેશનનો ટાઈમ છે અને ફિલ્મોની
રિલીઝ માટે તેને સારો સમય માનવામાં
આવે છે.
એપ્રિલ અને મે બંને મહિનામાં
અંદાજે 21 ફિલ્મો મોટા પડદા પર
આવશે પણ તેમાં વધારે ફિલ્મો નાના
સ્ટારની હશે. એક રીતે આઈપીએલ
દરમ્યાન બોલિવૂડ પણ પોતાને સેફ
રાખવા માંગે છે. આઈપીએલ દરમ્યાન
જે મોટા સ્ટાર્સની ફિલ્મો રિલીઝ થશે
તેમાં અમિતાભ બચ્ચન, રણબીર,
અક્ષયકુમાર, ઈમરાન હાશમી અને જોન
અબ્રાહમનો સમાવેશ થાય છે.

એપ્રિલમાં આવશે આ ફિલ્મો મે માસમાં આવશે આ ફિલ્મો

બોમ્બે વેલવેટની રાહ

રણબીર કપૂર અને અનુષ્કા શર્મા સ્ટારર
ફિલ્મ બોમ્બે વેલ્વેટની દર્શકો આતુરતાથી
રાહ જુએ છે. આ ફિલ્મ 15 મેની આસપાસ
રિલીઝ થશે. તે સિવાય પણ દર્શકો કેટલીક
ફિલ્મોની આતુરતાથી રાહ જુએ છે. આ
ફિલ્મને લઈને સોશિયલ નેટવર્કિંગ સાઈટ્સ
ઉપર પણ ઘણી કમેન્ટ થાય છે. આ સાથે
ક્રિકેટ વર્લ્ડકપમાં વિરાટ કોહલીના ફ્લોપ
સાબિત થવાનુ કારણ આ ફિલ્મના કિસ
સીનને બતાવાયો છે.

} ફિલ્મ: ધરમ સંકટમે
} રિલીઝ ડેટ: 10 એપ્રિલ
} સ્ટારકાસ્ટ: નસીરૂદ્દિન શાહ, પરેશ રાવલ
} ફિલ્મ:એક પહેલી લીલા
} સ્ટારકાસ્ટ: સની લિયોની, રજનીશ દુગ્ગલ
} ફિલ્મ: બ્રોકન હોર્સિસ
} સ્ટારકાસ્ટ: વિનસેંટ-ડી ઓનફ્રાઓ
} ફિલ્મ: મિસ્ટર એક્સ
} રિલીઝ ડેટ: 17 એપ્રિલ
} સ્ટારકાસ્ટ: ઈમરાન હાશમી, નૂરા ફતેહી
} ફિલ્મ: મારગરિતા વિથ એ સ્ટ્રો
} સ્ટારકાસ્ટ: કલ્કી કોચલિન
} ફિલ્મ: ચૌરંગા,
} રિલીઝ ડેટ: 24 એપ્રિલ
} સ્ટારકાસ્ટ: સંજય સૂરી, સોહમ મૈત્રા
} ફિલ્મ: સોલિડ પટેલ્સ
} સ્ટારકાસ્ટ: શિવ પંડિત, વૈશાલી દેસાઈ

} ફિલ્મ: ગબ્બર, } રિલીઝ ડેટ- 1મે
} સ્ટારકાસ્ટ: અક્ષયકુમાર
} ફિલ્મ:પિકૂ, } રિલીઝ ડેટ- 8મે
} સ્ટારકાસ્ટ: અમિતાભ બચ્ચન, દીપિકા
} ફિલ્મ: કિલા
} સ્ટારકાસ્ટ: પર્થ ભાલેરેઓ, ગૌરીશ
} ફિલ્મ:કુછ કુછ લોચા હૈ
} સ્ટારકાસ્ટ: રામ કપૂર, સની લિયોની
} ફિલ્મ ફિર સે
} સ્ટારકાસ્ટ: કુણાલ કોહલી, રજીત કપૂર
} ફિલ્મ:બોમ્બે વેલવેટ
} રિલીઝ ડેટ: રણબીર કપૂર, અનુષ્કા શર્મા
} ફિલ્મ: તનુ વેડસ મનુ-2
} રિલિઝ ડેટ: 29મે
} સ્ટારકાસ્ટ: આર માધવન, કંગના રનોટ
} ફિલ્મ: વેલકમ બેક
} સ્ટારકાસ્ટ: અનિલ કપૂર, નાના પાટેકર

ચમકી શહેરની સારા નાહર
city pride

િસટી િરપોર્ટર } અમદાવાદ શહેર ફિલ્મો
માટેનું હબ બની રહ્યું હોય તેવો માહોલ
બન્યો છે. તાજેતરમાં જ અમદાવાદમાં
બનેલી નોન-ફિચર ફિલ્મ કેટેગરીમાં ‘ગૂંગા
પહેલવાન’ ફિલ્મને નેશનલ એવોર્ડ મળ્યો,
તો અમદાવાદમાં જ બનેલી‘બિયોન્ડ બ્લૂઝ’
ફિલ્મને કાનમાં સ્ક્રીનિંગ યોજવામાં આવ્યું
છે. ત્યારે આજેે રિલીઝ થતી ફિલ્મ ‘બેરફૂટ
ટુ ગોવા’માં અમદાવાદની મહાત્મા ગાંધી
ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલમાં અભ્યાસ કરતી
સારા નાહર લીડ રોલમાં જોવા મળી છે.
એનઆઇડીનાં પ્રો. પ્રવિણ નાહરની દીકરી
ધો. 6માં અભ્યાસ કરતી સારા નાહર સાવ જ
નોન-એક્ટિંગ બેકગ્રાઉન્ડમાંથી આવે છે. વર્ષ
2013માં પ્રણવ મોરછાલે દ્વારા એનઆઇડી
કેમ્પસમાંનાં બાળકોનાં ઓડિશન્સ કર્યાં હતાં,
જેમાંથી સારા નાહર આ રોલ માટે બંધબેસતી
હોઇ તેને પસંદ કરવામાં આવી હતી. એક
મહિનાની રજા લઇને તેણે શૂટિંગ કર્યું હતું.
આ ફિલ્મ વિશે વધુ વાત કરતાં સારા
નાહરનાં માતા વિનીતા નાહરે જણાવ્યું
કે ફિલ્મનાં ડાયરેક્ટરને વર્ષ 2013માં
ડાયરેક્ટર પ્રણવ મોરછાલએ આ ફિલ્મ
ક્રાઉડ-સોર્સિંગ ફંડ્સથી બનાવી છે, જે 10
એપ્રિલે રિલીઝ કરવામાં આવી છે. આ
ફિલ્મ જેમ થિયેટર્સમાં ચાલશે, તો તેને વધુ
એક અઠવાડિયું આપવામાં આવશે. આ
ફિલ્મની વાર્તા અત્યંત રસપ્રદ છે કે માતાપિતાની અવગણનાની પરિસ્થિતિને જુદી રીતે
દર્શાવવામાં આવી છે.

}ફિલ્મના એક ઇમોશનલ દ્રશ્યમાં સારા નાહર.

17 દિવસ એક જ ડ્રેસ પહેરવો પડ્યો

સારા કહે છે કે, હું ફિલ્મમાં દિયાનાં પાત્રમાં છું. હું દાદીને
ખૂબ પ્રેમ કરું છું. મારો સ્વભાવ ઇમોશનલ અને સેન્સિટિવ
છે, જે દાદીને કેન્સરથી બચાવવા માટે પોતાનાં ભાઇ સાથે
ગોવા જવા નીકળી પડે છે. ફિલ્મનો અનુભવ બોરિંગ અને
ઇન્ટ્રેસ્ટિંગ બંને રહ્યો. ઘણાં ટેક આપવા પડતાં હતાં ત્યારે
કંટાળો આવતો. ફિલ્મની પ્રોસેસ મેં શીખી, મને ટ્રાવેલિંગ
કરવું ગમે છે તો આ અનુભવ મજાનો રહ્યો. ગોવા પહોંચ્યાં
ત્યારે અમારે ફિલ્મનાં અંતમાં પાણીમાં રમવાનું હતું. વળી, 17
દિવસ એક જ ડ્રેસ પહેરવો પડ્યો અને ધોવા પણ ના મળ્યો.
જેથી છેલ્લે દિવસે પાણીમાં રમવા મળ્યું તે યાદગાર રહ્યું હતું.

ફિલ્મ વિશે : બેરફૂટ ટુ ગોવામાં બે ભાઇ-બહેન જે એકલાં
મુંબઇથી ગોવા ટ્રાવેલ કરે છે. કેન્સરથી પીડિત તેમની
દાદીને મળવા માટે તે બંને મુંબઇથી ગોવા જવા માટે એકલા
નીકળી પડે છે. બંને ભાઇ-બહેનનાં પેરેન્ટ્સે તેમની માને
એકલા છોડી દીધાં છે.

