
અમદાવાદની એમજીઆઇએસ સ્કૂલમાં અભ્ાસ ્રતી સારા નાહરે આજે રરલીઝ 
થતી રિલમ ‘બેરફૂટ ટુ ગોવા’માં લીડ રોલમાં અભિન્ના ઓજસ પાથ્ાાં છે.

િસટી િરપોટ્ટર } અમદાવાદ શહેર ફિલમમો 
માટેનું હબ બની રહું હમોય તેવમો માહમોલ 
બનયમો છે. તાજેતરમાં જ અમદાવાદમાં 
બનેલી નમોન-ફિચર ફિલમ કેટેગરીમાં ‘ગૂંગા 
પહેલવાન’ ફિલમને નેશનલ એવમોર્ડ મળયમો, 
તમો અમદાવાદમાં જ બનેલી‘બબયમોનર બલૂઝ’ 
ફિલમને કાનમાં સ્ક્ીબનંગ યમોજવામાં આવયું 
છે. તયારે આજેે ફરલીઝ થતી ફિલમ ‘બેરફૂટ 
ટુ ગમોવા’માં અમદાવાદની મહાતમા ગાંધી 
ઇનટરનેશનલ સ્કકૂલમાં અભયાસ કરતી 
સારા નાહર લીર રમોલમાં જોવા મળી છે. 
એનઆઇરીનાં પ્મો. પ્બવણ નાહરની દીકરી 
ધમો. 6માં અભયાસ કરતી સારા નાહર સાવ જ 
નમોન-એક્ટિંગ બેકગ્ાઉનરમાંથી આવે છે. વર્ષ 
2013માં પ્ણવ મમોરછાલે દ્ારા એનઆઇરી 
કેમપસમાંનાં બાળકમોનાં ઓફરશનસ કયાાં હતાં, 
જેમાંથી સારા નાહર આ રમોલ માટે બંધબેસતી 
હમોઇ તેને પસંદ કરવામાં આવી હતી. એક 
મબહનાની રજા લઇને તેણે શૂફટિંગ કયુાં હતું. 

 આ ફિલમ બવશે વધુ વાત કરતાં સારા 
નાહરનાં માતા બવનીતા નાહરે જણાવયું 
કે ફિલમનાં રાયરે્ટરને વર્ષ 2013માં 
રાયરે્ટર પ્ણવ મમોરછાલએ આ ફિલમ 
ક્ાઉર-સમોબસાંગ િંડસથી બનાવી છે, જે 10 
એબપ્લે ફરલીઝ કરવામાં આવી છે. આ 
ફિલમ જેમ બથયેટસ્ષમાં ચાલશે, તમો તેને વધુ 
એક અઠવાફરયું આપવામાં આવશે. આ 
ફિલમની વાતા્ષ અતયંત રસપ્દ છે કે માતા-
બપતાની અવગણનાની પફરકસ્થબતને જુદી રીતે 
દશા્ષવવામાં આવી છે. 

ફિલ્મ ‘બેરફૂટ ટુ ગોવા’્માં 
ચ્મકી શહેરની સારા નાહર

સારા ્હે છે ્ે, હું રિલમમાં ભદ્ાનાં પાત્રમાં છું. હું દાદીને 
ખૂબ પ્ેમ ્રું છું. મારો સવિાવ ઇમોશનલ અને સેન્સરટવ 
છે, જે દાદીને ્ે્સરથી બચાવવા માટે પોતાનાં િાઇ સાથે 
ગોવા જવા ની્ળી પડે છે. રિલમનો અનુિવ બોરરંગ અને 
ઇ્ટ્ેનસટિંગ બંને રહ્ો. ઘણાં ટે્ આપવા પડતાં હતાં ત્ારે 
્ંટાળો આવતો. રિલમની પ્ોસેસ મેં શીખી, મને ટ્ાવેભલંગ 
્રવું ગમે છે તો આ અનુિવ મજાનો રહ્ો. ગોવા પહોંચ્ાં 
ત્ારે અમારે રિલમનાં અંતમાં પાણીમાં રમવાનું હતું. વળી, 17 
ભદવસ એ્ જ ડ્ેસ પહેરવો પડ્ો અને ધોવા પણ ના મળ્ો. 
જેથી છેલલે ભદવસે પાણીમાં રમવા મળ્ું તે ્ાદગાર રહ્ું હતું. 

city pride

}રિલમના એ્ ઇમોશનલ દ્રશ્માં સારા નાહર.

ફિલ્મ વિશે : બેરફૂટ ટુ ગોવામાં બે િાઇ-બહેન જે એ્લાં 
મુંબઇથી ગોવા ટ્ાવેલ ્રે છે. ્ે્સરથી પીરડત તેમની 
દાદીને મળવા માટે તે બંને મુંબઇથી ગોવા જવા માટે એ્લા 
ની્ળી પડે છે. બંને િાઇ-બહેનનાં પેરે્્ટસે તેમની માને 
એ્લા છોડી દીધાં છે.

17 વિિસ એક જ ડ્રેસ પહરેરિો પડ્ો

}ભચત્ર્થી સટાઈલના પેઇન્ટિંગસ બનાવનાર આરટટિસ્ટસનુ ગ્ૂપ.

િોક આટ્ટ‘િચત્રકથી’ શૈલીના પેઈિનટટંગસ
િસટી િરપોટ્ટર } મહાભારતને 
આફટ્ડસ્ટીકલી ચેનલાઈઝ કરતી 
મહારાષ્ટ્ર અને કણા્ષટકની બચત્રકથી 
અને શેરમો પપેટ બથયેટર આટ્ડ 
પેઈકનટિંગસનું એક્ઝબબશન હઠીબસંહ 
બવઝયુઅલ આટ્ડ સેનટરમાં શરૂ 
થયું છે. મકલલકા સારાભાઇના 
હસ્તે ખુલલા મુકાયેલા આ 
એક્ઝબબશનમાં દ્રૌપદીને કેનદ્સ્થાને 
રાખીને મહાભારત પર ચેનનઈના 7 
આફટ્ડસ્ટસે 45 બચત્રમો રજૂ કયા્ષ છે. 
આ બચત્રમો અજુ્ષન-દ્રૌપદીનમો સંવાદ, 
દુશાસન દ્ારા દ્રૌપદીનું વસ્ત્રાહરણ, 
કુંતા અને કણ્ષના બમલન પર આધાફરત 
છે. ઈનર ફલમો એક્ઝબબશન અંગે 
વાત કરતાં બક્એટીવ સપમોટ્ડર બાલાજી 
શ્ીબનવાસને જણાવયું કે, ‘બચત્રકથી 
એક એવી ટ્રેફરશન છે જેમાં 17મી 
સદીમાં મહારાષ્ટ્રના બપંગુરી ગામમાં 
આફટ્ડસ્ટ લેધર શેરમો પપેટ,સ્ટ્રીીંગ પપેટ 
અને બચત્ર લઈને સ્ટમોરી ટેબલંગ કરતા 
હતાં. જયારે ચૈત્ર અને વૈશાખમાં 
તબમલનારુમાં 18 બદવસનમો િમોક 
િેકસ્ટવલમાં  ‘ભારથા કે કુથૂ’ 
પરિમોમ્ષનસ જે દ્રૌપદીના મંબદરમોમાં 
ભજવાતું આવયું છે. ઈનર ફલમો 
નામના આ એક્ઝબબશનમાં આ બંને 
િમોક આટ્ડને કને્ટ કરવાનમો પ્યાસ 
કરાયમો છે. ‘ભારથા કે કુથૂ’ના બસનને 
7 આફટ્ડસ્ટસે મમોરન્ષ મફટરીયલનમો 
ઉપયમોગ કરીને બચત્રકથી સ્ટાઈલના 
પેઈકનટિંગસ તૈયાર કયા્ષ છે.

મહાિારતને આરટટિસટી્લી ચેનલાઈઝ ્રતી મહારાષ્ટ્ અને ્ણાણાટ્ની ભચત્ર્થી અને શેડો પપેટ ભથ્ેટર આટટિ પેઈન્ટિંગસનું એન્ઝભબશન હઠીભસંહ 
ભવઝ્ુઅલ આટટિ સે્ટરમાં શરૂ થ્ું છે. એન્ઝભબશનમાં દ્રરૌપદીને ્ે્દ્રસથાને રાખીને મહાિારત પર ચે્નઈના 7 આરટટિસટસે 45 ભચત્રો રજૂ ્્ાણા છે.
painting exhibition

‘દુ્યોધન ધ નેમ’ 
એ્ રાક્ષસી વૃભતિનું 
પ્તી્ છે. આરટટિસટ 
ભમનાક્ષી મેડને 
તૈ્ાર ્રેલા આ 
ભચત્રમાં એ્શનથી 
શું રરઝલટ મળે છે 
તે દશાણાવા્ું છે. 
માણસમાં રહેલી 
રાક્ષસી વૃભતિ તેના 
નાશનું ્ારણ 
બને છે તે મેસેજ 
આરટટિસટે આપ્ો છે.

અભિમ્્ુ જે અજુણાનની હાજરીમાં તેની માતાના 
ગિણામાં જ ્ુદ્ધના પાઠ િણી રહ્ો છે તે ભચત્રમાં 
દશાણાવા્ું છે. વૈષ્ણવી શ્ી્ાંથનું આ ભચત્ર તભમલનાડુના 
‘િારથા ્ે ્ુથૂ’ િો્ પરિોમણા્સના એભપસોડનું પેપર 
પર વોટર ્લરથી ્રેલું વ્્ક છે.

આફ્ટિસ્ની આંતફરક શક્તનો પફરચય ્મળરે છરે
  ઈનર ફલો એન્ઝભબશનમાં આરટટિસટની આંતરર્ શન્તનો 
પરરચ્ મળે છે. બે િો્ આટટિ જ્ારે મજણા થા્ છે અને આરટટિસટ 

પોતાના નોખા અભ્ાસથી તેને પેપર પર રજૂ ્રવાનો પ્્ાસ ્રે છે ત્ારે 
તે પ્્ાસથી સદીઓ જૂની આટટિ રરવાઈવ થા્ છે. 
મલ્લિકા સારાભાઈ, નૃત્ાંગના

ગર્ભ્માં જ યદુ્ધના પાઠ

રાક્ષસી વૃવતિ નાશનું કારણ બને છરે

IPL-8 સા્મે ફિક્ી રહેશે બોકસઓફિસ
47 ભદવસ ચાલનારી આઈપીએલ દરભમ્ાન બોભલવૂડના મોટા સટાસણાની એ્લ દો્લ રિલમ જ રરલીઝ થવાની છે.

િસટી િરપોટ્ટર } ઈકનરયન પ્ીબમયર 
લીગનમો ક્ેઝ આ વખતે પણ બક્કેટ 
લવસ્ષ પર છવાયેલમો છે. આ કારણે 47 
બદવસ ચાલનારી આઈપીએલ દરમયાન 
બમોબલવૂરના મમોટા સ્ટાસ્ષની એકલ 
દમોકલ ફિલમ જ ફરબલઝ થશે. જયારે 
આ વેકેશનનમો ટાઈમ છે અને ફિલમમોની 
ફરલીઝ માટે તેને સારમો સમય માનવામાં 
આવે છે.

 એબપ્લ અને મે બંને મબહનામાં 
અંદાજે 21 ફિલમમો મમોટા પરદા પર 
આવશે પણ તેમાં વધારે ફિલમમો નાના 
સ્ટારની હશે. એક રીતે આઈપીએલ 
દરમયાન બમોબલવૂર પણ પમોતાને સેિ 
રાખવા માંગે છે. આઈપીએલ દરમયાન 
જે મમોટા સ્ટાસ્ષની ફિલમમો ફરલીઝ થશે 
તેમાં અબમતાભ બચ્ચન, રણબીર, 
અક્ષયકુમાર, ઈમરાન હાશમી અને જોન 
અબ્ાહમનમો સમાવેશ થાય છે.

} રિલમ: ધરમ સં્ટમે
} રરલીઝ ડેટ: 10 એભપ્લ
} સટાર્ાસટ: નસીરૂભદિન  શાહ, પરેશ રાવલ
} રિલમ:એ્ પહેલી લીલા
} સટાર્ાસટ: સની ભલ્ોની, રજનીશ દુગગલ
} રિલમ: બ્ો્ન હોભસણાસ
} સટાર્ાસટ: ભવનસેંટ-ડી ઓનફ્ાઓ
} રિલમ: ભમસટર એ્સ
} રરલીઝ ડેટ: 17 એભપ્લ
} સટાર્ાસટ: ઈમરાન હાશમી, નૂરા િતેહી
} રિલમ: મારગરરતા ભવથ એ સટ્ો
} સટાર્ાસટ: ્લ્ી ્ોચભલન
} રિલમ: ચરૌરંગા, 
} રરલીઝ ડેટ: 24 એભપ્લ
} સટાર્ાસટ: સંજ્ સૂરી, સોહમ મૈત્રા
} રિલમ: સોભલડ પટેલસ
} સટાર્ાસટ: ભશવ પંરડત, વૈશાલી દેસાઈ

ipl & movie trend

બોમબ ેિલેિે્ ની રાહ
રણબીર ્પૂર અને અનુષ્્ા શમાણા સટારર 
રિલમ બોમબે વેલવેટની દશણા્ો આતુરતાથી 
રાહ જુએ છે. આ રિલમ 15 મેની આસપાસ 
રરલીઝ થશે. તે ભસવા્ પણ દશણા્ો ્ેટલી્ 
રિલમોની આતુરતાથી રાહ જુએ છે. આ 
રિલમને લઈને સોભશ્લ નેટવર્િંગ સાઈ્ટસ 
ઉપર પણ ઘણી ્મે્ટ થા્ છે. આ સાથે 
ભરિ્ેટ વલડટિ્પમાં ભવરાટ ્ોહલીના ફલોપ 
સાભબત થવાનુ ્ારણ આ રિલમના ર્સ 
સીનને બતાવા્ો છે.

} રિલમ: ગબબર, } રરલીઝ ડેટ- 1મે
} સટાર્ાસટ: અક્ષ્્ુમાર
} રિલમ:ભપ્કૂ, } રરલીઝ ડેટ- 8મે
} સટાર્ાસટ: અભમતાિ બચ્ચન, દીભપ્ા
} રિલમ: ર્લા
} સટાર્ાસટ: પથણા િાલેરેઓ, ગરૌરીશ
} રિલમ:્ુછ ્ુછ લોચા હૈ
} સટાર્ાસટ: રામ ્પૂર, સની ભલ્ોની
} રિલમ રિર સે
} સટાર્ાસટ: ્ુણાલ ્ોહલી, રજીત ્પૂર
} રિલમ:બોમબે વેલવેટ
} રરલીઝ ડેટ: રણબીર ્પૂર, અનુષ્્ા શમાણા
} રિલમ: તનુ વેડસ મનુ-2
} રરભલઝ ડેટ: 29મે
} સટાર્ાસટ: આર માધવન, ્ંગના રનોટ
} રિલમ: વેલ્મ બે્
} સટાર્ાસટ: અભનલ ્પૂર, નાના પાટે્ર 

એવરિલ્માં આિશે આ ફિલ્મો ્મે ્માસ્માં આિશે આ ફિલ્મો

ઓિલયોનસ્માં  ફ્રેનચ ફિલ્મનું સ્ક્ીિનંગ
િસટી િરપોટ્ટર } આેબલયોંસ 
ફ્મોનસેઝનાં બસને ્લબ દ્ારા 
ફ્ેનચ ફિલમમો ‘ટુ ઓટમોમનસ 3 
હાઇવસ્ષ’નું કસ્ક્બનંગ 10 અને 
24 એબપ્લે સાંજે સાત કલાકે 
ફ્ેનચ ગેલેરી ખાતે યમોજવામાં 
આવયું છે. 
ટુ ઓટોમ્સ 3 હાઇવસણા 
રિલમમાં શું છે?
કમોમેરી જોનરમાં તૈયાર 
થયેલી ફિલમને સેબાકસ્ટયન 

બેટબેરરે ફરરે્ટ કરી છે. જે 91 
બમબનટની ફ્ેનચ ફિલમ અંગ્ેજી 
સબટાઇટલ સાથે બનેલી છે. 
ફિલમમાં 33 વરીષીય અરમાનને 
પાક્કમાં બદલાવ કરવમો છે. તે 
એમેબલનાં પ્ેમમાં પરે છે, પરીંતુ 
તે ઘટનાં સહેજ શંકા ઉપજાવે 
તેવી છે. જો કે જોબગંગનાં રસ્તા 
પરની મુલાકાત સુંદર હમોય છે. 
નસીબથી બંને એક સાથે આવે 
છે. તેવામાં અરમાનનાં બમત્ર 
બેનજાબમનને અચાનક સ્ટ્રમોક 
આવે છે અને તેને હમોકસ્પટલમાં 
રાખવામાં આવે છે. જયાં તે યંગ 

ફિબઝકલ થેરાબપસ્ટનાં પ્ેમમાં 
પરે છે. આમ બે ઓટમસ અને 
થ્ી બવનટસ્ષની ઋતુમાં અરમાન, 
એબમબલ અને બેનજાબમન 
યાદગાર ઘટનાઓને માણે છે 

અને તેમની પ્ેમ કહાની હિંમેશાં 
માટે યાદમોમાં રહી જાય છે, 
તેમજ તેઓ ત્રણેય આ અનુભવ 
પછી પમોતાની જાતને પણ પામી 
લે છે.

‘ટુ ઓટોમ્સ 3 હાઇવસણા’નું નસરિભનંગ 10 અને 24 એભપ્લે સાંજે સાત ્લા્ે ફ્ે્ચ ગેલેરીમાં ્ોજાશે

film screening

IIT-GN િાઉન્રેશન્માં 
રિથ્મિાર એક્ઝિ્યુફ્િ 
્ાયરે્્રની વન્મણૂક
િસટી િરપોટ્ટર } ઇકનરયન ઇકનસ્ટટ્ુટ ઓિ 
ટેકનમોલમોજી-ગાંધીનગર િાઉનરેશન, યુએસ બેઝર 

ચેફરટેબલ ટ્રસ્ટ દ્ારા સરૌપ્થમ 
એક્ઝ્યુફટવ રાયરે્ટર રબવ 
બમસ્ત્રીને એપમોઇનટ કરવામાં આવયાં 
છે. તેઓ િાઉનરેશનનાં વલર્ડવાઇર 
કેબપટલ કેમપેઈનનું ફરઝાઇનીીંગ 
અને મેનેબજંગની જવાબદારી 
સંભાળશે. તેમજ આઈઆઈટી-

જીએન માટે િંર એકત્ર કરવાની જવાબદારી પણ 
બનભાવશે. રમોનસ્ષ આઇઆઇટીજીએનનાં મહતવનાં 
ઇબનબશએફટવઝને સપમોટ્ડ કરશે.

રવિ વિસ્ત્રી

ahmedabad, friday, 10/04/2015
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અનુષકા શ્મા્ભ 
િગર બનશે 
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