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. 2013 58.Filmfare Ödülleri
 En Film -- En İyi Aktör -- En İyi Aktirist Çıkışı -- En İyi Müzik Direktörü -- En İyi Yapım Tasarlama -- 
En İyi Arka Plan Değerlendirmesi 

. Sony 2013 Trend Filmi

. 2013 Zee Sinema Ödülleri
En İzleyici Seçimi
En İyi Fim -- En İyi Yönetmen -- En İyi Aktirirst 

Jüri Seçimi
 En İyi Aktör -- En İyi Aktirist Çıkışı

Teknik Ödüller 
En İyi Senaryo -- En İyi Sinematogrofi 

. 2013 85.Oscar Ödülleri
85.Akedemi Ödülleri'nde Yabancı Dilde En İyi Fİlm Kategorisinde Hindistan'ı Temsil Etmesi İçin Seçilmiştir.

. 2013 Screen Awards
En İyi Aktirist -- En İyi Aktör 

Sinopsis
Avare	  Filminin	  Efsane	  Yapımcısı	  Ve	  Oyuncusu	  Raj	  Kapoor'un	  Torunu	  Ranbir	  Kapoor'dan	  Unutulmaz	  Bir	  Aşk,Komedi	  
Ve	  Dram	  Hikayesi.

Barfi	  doğuştan	  konuşma	  ve	  duyma	  engelli	  bir	  gençMr.Annesi	  o	  küçükken	  ölmüş,babası	  da	  hasta	  bir	  adamdır.Barfi,	  şehre	  yeni	  
gelen	  güzel	  ve	  narin	  ShruM'ye	  (İleana	  Dcruz)	  aşık	  olur	  ve	  onun	  kalbini	  kazanır.Ama	  dünyaları	  ters	  düşer.ShruMe	  Barfi'ye	  olan	  
ilgisine	  rağmen,toplumun	  ve	  ailesinin	  baskısı	  ile	  normal	  bir	  adam	  ile	  evlenir.Normal	  bir	  hayata	  başlar	  ve	  başka	  bir	  şehre	  
taşınır.Jhilmil	  (Priyanka	  Chopra)	  oMsMk	  engelli	  ve	  Barfi'nin	  çocukluktan	  beri	  tanıdığı	  bir	  kızdır.Yıllar	  sonra	  Polis	  kayıp	  olan	  Jhilmil	  
için	  Barfi'nin	  peşinde	  koşmaktadır.	  Tamda	  bu	  noktada	  Barfi	  ile	  ShruM'nin	  	  yolları	  bir	  kez	  daha	  kesişir.Barfi'nin	  sevdiği	  kız	  Jhilmil'i	  
kedi	  fare	  kovalaması	  içinde	  ararken	  ShruM	  Barfi'ye	  hala	  aşık	  olduğunun	  farkına	  varır.Şimdi	  ShruM	  kendi	  mutluluğu	  ile	  Barfi'nin	  
mutluluğu	  arasında	  seçim	  yapmak	  zorundadır.Yada	  ShruM	  sonsuz	  mutluluk	  için	  tek	  şansını	  kaybetmişmidir?Barfi	  umut	  
vaadeden	  ve	  mutluluk	  verici	  bir	  hikayedir.İmkansız	  ilişkilerin	  konuşulamamış	  kelimelerin	  ve	  sevginin	  hikayesini	  anlatan	  hekesin	  
film	  içinde	  hissetmesi	  gereken	  bir	  yaşam	  hikayesidir.

Oscara	  Hindistan'dan	  aday	  olan	  film	  Barfi!	  Son	  anda	  85.	  oscara	  gidememişMr.	  Ancak	  ZEE	  Ödüllerinden	  7	  	  FİLMFARE	  den	  de	  7	  
adet	  ödül	  alan	  BARFİ,	  büyük	  beğeni	  toplar.	  

	  "SONY"	  Bu	  yılın	  Trendseder	  olan	  tek	  filmi	  olarak	  BARFİ	  yi	  Özel	  ödülüne	  Layık	  görür.
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Barfi'nin Videoları;
http://www.izlesene.com/video/barfi/6884764
http://www.akilli.tv/video/BARFI_694387
http://www.vidivodo.com/video/barfi-film-fragmani/1051360
https://vimeo.com/61458715

Ranbir Kapoor Özel Röportajı;
Ünlü Oyuncu Ranbir Kapoor Türkçe Konuşuyor!!

https://www.facebook.com/photo.php?v=432413683519289&set=vb.219736198120373&type=2&theater
https://vimeo.com/63515032
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