
th
11  Jan 2017

Powered ByIn Association With

th14  Chennai International Film Festival 

C I F F

Fire At Sea
If you didn’t happen to catch this film, which was the opening day’s feature, don’t miss out on this second time. An Italian documentary, 

directed by Gianfranco Rosi, it won the Golden Bear at the 66th Berlin International Film Festival. It was also the Italian entry for the Best 

Foreign Language Film at the 89th Academy Awards but ultimately didn’t win a nomination. Fire at Sea was shot on the Sicilian island of 

Lampedusa during the European migrant crisis, and sets the migrants' dangerous Mediterranean crossing against a background of the 

ordinary life of the islanders. e main characters in this drama are a 12-year-old boy from a local fishing family and a doctor who treats 

the migrants on their arrival. If all these details have still not convinced you, the film has a 92% rating from Rotten Tomatoes and a rating of 

87 out of 100 from Metacritic. 

Pic(k) of the Day

Fire At Sea |Fuocoammare

Dir.: Gianfranco Rosi 

Italy |2016 |108’

Palazzo Screen 7

11th January 2017 |  2.30 p.m.

e 14th edition of the Chennai International Film Festival is progressing on a great 

note and in that regard, Day 7 is as exciting as the previous ones. If you didn’t happen to 

catch Vetrimaran’s Visaranai, which was India’s official Oscar entry for 2016, this is the 

perfect time to do so. A docu-drama crime thriller, the film deals with police brutality, 

corruption, and loss of innocence in the face of injustice.

e German drama, A Heavy Heart is about a former East German boxing champion 

reduced to working as a bouncer and debt collector, and  is forced to reflect on his life, at 

the same time being diagnosed with a fatal disease.

In Miguel Gonzalez’s America Drama, Why Me, in desperation, the central character 

poses the title to God, only to discover that God's plan for each person is perfect.

Another film to watch out for is the 2016 Singaporean drama Apprentice, directed by 

Boo Junfeng. Screened in the UnCertain Regard section at the 2016 Cannes Film Festival, 

the film was selected as the Singaporean entry for the Best Foreign Language Film at the 

89th Academy Awards. Apprentice focuses on a young prison officer meeting an older 

colleague, who is revealed to be the chief executioner. As their relationship intensifies, 

their backstories are revealed throughout the course of the film and touches on death penalty from an executioner's point of view.

If director Priyadarshan suprised you with the off-beat Kancheevaram, don’t miss out on his Sila Samayangalil, a fare off the routine from 

what you generally expect from the director, who is known for his commercial hits. A social drama, the film that stars Prakash Raj, Sriya 

Reddy and Ashok Selvan, Sila Samayangalil has musical score by Isagnani Ilayaraja and made it to the final round of 74th Golden Globe 

Awards. 

Change in Schedule

Son Of Saul  
will be screened in place of 

Why Me ?  
@ Casino | 11th Jan 17 | 12.00 Noon

www.chennaifilmfest.com

Don't Miss the Valedictory Function of 14th CIFF 
at Casino on 12th Jan 2017, 06.30 p.m. onwards

Chief Guest : Dir. S. P. Muthuraman 

- Shilpa Vasudevan 
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"கட��க்� நன்�.. நான் ஒ� நாத்�கன்" - ��ஸ் ��வல்

அந்தக் கால 'ெசாரக்்க வாசல்' த�ழ்ப் படத்�ல் ஆத்�கம் - 

நாத்�கம் ���ப்��ச ் சண்ைட �ரதானமாக இ�க்�ம். அைத 

நிைன�ப�த�் �ற மா�ரி 2016-ல் வந்��க்�ற ரஷ்ய படம் 'த 

ஸ்�டன்ட'்.

உண்ைம�ேலேய கட�ள் இ�க்�றாரா...? இல்ைல, கட�ள் ��க்க 

��க்க மனிதனின் கற்பைனயா? என்�ற தத�் வச ் சண்ைடைய 

�ைளயாடட் ாய் எ�த�் கெ்காள்�ற நாம் கட�ளின் ெபயரால் 

இப்ெபா��ம் ரத்தம் �த� ெத�க்�ம் த�ணங்களில் ெப�ம் 

பதற்றம் அைட�ேறாம். அப்ப�ெயா� பதற்றத்ைத இந்தப் படம் 

ஏற்ப�த�் �ற�.

ெவன்யா - கட�ள் பக்� �த்�ப் ேபான மாணவன். எ�னா - 

அவ�க்� பயால� பாடம் ேபா�க்�ன்ற �சச்ர.் ப�த்த��வாதம் 

ேப��றவள். இவரக்ள் இ�வ�க்��ைடேயயான ஆத்�க நாத்�கச ்

சண்ைடைய படம் �வரித�் ச ் ெசல்�ற�. பைழய கம்�னிஸ்ட ்

ஆட�்�ல் நாத்�கம் ேபா�க்கப்படட்� ேபாய்... இப்ேபா� ��ன் 

ஆட�்�ல் பள்ளிகளில் மதக்கல்� கடட்ாயம் ஆக்கப்பட�்�க்�ற 

�ன்�லத்�ல் கைத நிகழ்�ற�.

ஸ்��ல் �லபஸ் பாடத்ேதா� மதக் கல்��ம் ப�ல்�ற ெவன்யா. 

எந்ேநர�ம் பாகெ்கட�்ல் ைப�ைள ைவத�் கெ்கான்� �ரி�ற 

அள� ெவ�யன் ஆ�றான். அவன் அம்மா�க்� ஆற்றாைம, 

ைபயன் இப்ப� ெகட�்ப்ேபா�றாேன.. மற்ற ைபயன்கள் மா�ரி 

அவன் நீலப்படங்கள் பாரத்்தால்�ட அவ�க்� பரவா�ல்ைல. 

"அவ�க்� ைசக்கலா�க்கல் ப்ராப்ளம்தான். சரி பண்ணி�டலாம்" 

என்� நம்�க்ைக அளிக்�றாள் எ�னா.

த ��ட�� | ஆசி�ைய உட� உளவ�ய� ேபா�!
ஜன.11 | ஐனா�� 3 - இர� 7.00 மண�

ெவன்யா�க்� மதெவ� என்றால், அவைன எப்ப�யாவ� ��த்� 

நாரம்ல் ஆக்��ட ேவண்�ம் என்�ற ெவ� எ�னா�க்�. இந்தப் 

ேபாராடட்த்�ல் "நீ என்ைன மறந்ேத �டட்ாய்" என்� அவைளப் 

�ரிந்� ேபா�றான் அவள் பாய்ஃ�ரன்ட். ெவன்யா�ன் மதெவ� 

அ�கரிக்க அ�த்த�த�்  �பரதீங்கள் நிகழ்�ன்றன. 

�ஞ்ஞானம் ெவ�வாய் வளரந்்��டட் இச�்ழ�ல் �ன்ேபால் 

மதெவ��ம், அதன் �ைளவாய் ேபர��ம் நிகழ வாய்ப்�ல்ைல 

என்� நம்ைம நாேம ஏமாற்�கெ்காள்ள ��யா� என்� 

எசச்ரிக்�ற� இந்த படம். அ��க்�ம் கஞ்சா�க்�ம் இைளய 

தைல�ைற இன்� அ�ைமயாவ� ேபால் மதெவ�க்�ம் ப�யாக 

���ம். அந்த பயத்ைத ஏற்ப�த�் �ற� 'த ஸ்�டன்ட'் �ைரப்படம்.

- �ேபந்தர்

�லகாலம் �ைற�ல் ைக�யாக ேவைலெசய்� �ன் தந்ைத�ன் 

����ம்�ம் ஜானின் வாழ்க்ைக �த�்ணரச்�் ��ந்ததாக அைம�ற�. 

அவ�ைடய உள்�ர ் ச�க�ம் அவன� �ற்றதை்த மறக்க�ம் 

மன்னிக்க�ம் ெசய்�ற�. அதன் �ற� அவைனச ் �ற்��ள்ளவரக்ளின் 

சடட்�ேராத �ழ்நிைலகள் ெமல்ல ெமல்ல ெவளிப்படத ்ெதாடங்��ற�. 

அவன் ேந�க்கத ் தயாராக இ�ந்தா�ம் 

அவன� �ன்னாள் நண்பரக்�ம் மக்க�ம் 

அவைனக் ைக��வைத உணர�்றான். 

நம்�க்ைகைய இழக்�ம் ஜான் �ன்� 

அவைன �ைறக்� அ�ப்�ைவதத்  அேத 

�ழ்நிைல உ�வாகத ் ெதாடங்��ற�. 

அ���ந்� தப்�க்க��ய�ல்ைல. 

அதனால் அைத எ�ரெ்காள்வெதன ��� ெசய்�றான்.

ரானா�ம், எமா�ம் ேமைட நாடக 

ந�கரக்ள். ெநா�ங்� ��ம் 

ஆபத�்�க்�ம் தங்கள� �டை்ட 

�ட�் ெவளிேய��ன்றனர.் தாங்கள் 

��தாக ��ெபயரப்ேபா�ம் �ட�்ல், 

இதற்� �ன் இ�ந்த ெபண் பா�யல் 

ெதா�ல் ெசய்தவள் என்ப� 

ெதரியாமேலேய ெசல்�ன்றனர.் பா�யல் ெதா�ல் ெசய்தவளின் 

வா�க்ைகயாளன் ஒ�வன் ��ெரன ஒ�நாள் அந்த �ட�்க்� வ��றான். 

ரானா - எமா�ன் அைம�யான வாழ்க்ைக அன்ேறா� ஒட�்ெமாதத்மாக 

தைல�ழா�ற�. எ ெசபேரஷன் படதை்த இயக்�ய அஸ்கார ்

ஃபரஹ்ா��ன் அ�தத் பைடப்�.

PIC Corner

Photos By Arunprasath & Kamesh

THE HERE AFTER ஐனா�� 3 | ப��பக� 2.15 மண�

THE SALESMAN ேகஸிேனா | இர� 7.00 மண�

இ�� எ�ன பட� பா��கலா�? 

 
 

tamil.thehindu.com பரிந்�ைரகள்



th11  Jan 2017th14  Chennai International Film Festival 

C I F F

www.chennaifilmfest.com

வ�சாரைண: �க�தி� அைற�� நைட�ைற யதா��த�

ஜன.11 - ஐனா�� 2 - பக� 12,15 மண�

�.சந்�ர�மார ் எ��ய 

'லாக்கப்' என்�ம் 

நாவ�ன் அ�ப்பைட�ல் 

உ�வாக்கப்பட�்ள்ள 

இந்தத் �ைரப்படம் 

கசப்பான �ல 

உண்ைமகைள 

அப்படட்மாகப் ேப��ற�. காவல் �ைற �சாரைண�ன் நிஜ 

�கத்�ன் ��ரத்ைதக் காட�்�ற�. காவலரக்ள் ஏன் அப்ப�ச ்

ெசய்�றாரக்ள் என்பைத�ம் அவரக்ளால் எப்ப� அைதச ் ெசய்ய 

���ற� என்பைத�ம் இயல்பாக ெவளிப்ப�த�் �ற�. 

அப்பா�கள் �� ெகா�ைமகைளக் கடட்�ழ்த�் ��ம் இவரக்ள், 

ேவெறா� தளத்�ல் இேத அைமப்�ன் ப�கடாக்களாக மா�ம் 

�ரண்பாடை்ட�ம் �த்தரிக்�ற�.

ெவற்� மாறன் �ன்னி�த�் ம் யதாரத்்தம் �கத்�ல் அைற�ம் 

நைட�ைற யதாரத்்தம். நம்ைம ��ைமயாக உள்ேள இ�த�் க் 

ெகாள்�ம் �த்தரிப்�த் �ற�டன் இந்த யதாரத்்தம் 

�ன்ைவக்கப்ப�ம்ேபா� அ� நமக்� ெந�க்கமான அ�பவமாக 

மா����ற�. இந்தச ் �ழ�ல் யா�க்�ேம நிஜமான பா�காப்� 

இல்ைல என்பைதப் பாரை்வயாளரக்�க்� உணரத்்���வ� 

தான் இந்தப் படத்�ன் ெபரிய ெவற்�.

��ப்பங்கள் எைத�ம் �ணிக்காமேலேய ����ப்ைபக் �டட் 

'நிலா' படதை்த பாரக்்க 

நான் �டட்�ட�ல்ைல. 

ஆனால், படத�்ன் 

இயக்�நர ் (�டஸ்் �லானி 

என� கல்�ரி�ல் 

ப�தத்வர.் இன்�னியரிங் ப�ப்ைப பா��ல் �டட்வரக்�க்�ம், 

�னிமா�க்� ஏேதா சம்பந்தம் இ�க்�ற� ேபால) �டட்தத்டட் என் 

ைகைய ��க்� இந்தப் படதை்த பாரக்்க ைவதத் ார.் (படதை்த 

வாங்� ெவளி�ட நிைனக்�ம் �நிேயாகஸ்தரக்ள், 

தயாரிப்பாளரக்�க்கான காட�் அ�) இயக்�நர ் என்ைன 

கடட்ாயப்ப�த�்ய� நல்ல� என நிைனக்�ேறன்.

படம் ஒ� டாக்� �ைரவர ் மற்�ம் அவர ் வண்��ல் அ�க்க� 

பயணிக்�ம் ஒ� மரம்மான ெபண்ைணப் பற்�ய�. படத�்ன் 

தைலப்� ஓர ் உ�வகம். அந்தப் ெபண்ைண அைடய ��யாத 

நிைலைய, அவள் இந்த �ைரவரின் ேசாகமான இர� ேநர 

வாழ்க்ைக�ல் ெகாண்� வ�ம் ெவளிசச்தை்த ��க்�ற�. ஒ� 

கடட்த�்ல் அவ�ைடய இ�ண்ட பக்கதை்தப் பற்��ம் இந்த 

���ம் என்பைத ெவற்� மாறன் காட�்��க்�றார.் 

பாரப்்பவரக்ள் �கத்�ல் ரத்தம் ெத�ப்ப�ேபால் உணரைவக்�ம் 

�ைக வன்�ைற, இைரசச்��ம் �ன்னணி இைச, �ைகயான 

உணரச்�்கள் ேபான்றவற்ைறத் த�ரத்�்�ட�், ேநர� சாட�்ேபால 

�ரி�ம் காட�்கள் படத�் க்�ள் நம்ைம இ�த�் கெ்காள்�ன்றன.

ஏைழகள், அப்பா� மனிதரக்�க்�ப் பா�காப்ைபத் தர ேவண்�ய 

காவல் நிைலயங்கள், அவரக்ள்�� �க எளிதாக மனித உரிைம 

�றல்கைளக் கடட்�ழ்த�்  ��வைத நம்பகத்தன்ைம�டன் 

காட�்��க்�ற� படம். இந்த உரிைம �றல்களின் நிஜமான 

�த்�ரதாரிகள் காவலரக்ேளா, காவல் அ�காரிகேளா அல்ல; 

அவரக்ைள ெபாம்ைமகளாக ஆட�்�க்�ம், அ�கார வரக்்கம் 

என்பைதத் ேதா�ரித�் க் காட�்ம் இரண்டாம் ப��, படத்ைத 

�ரிவான தளத�் க்�க் ெகாண்�ெசல்�ற�. காவல் �ைற 

உள்ளிடட் நம� �ற்ற�யல் நைட�ைற அைமப்� �ரைமக்கப்பட 

ேவண்���க்�ற� என்ற ��ப்�ணரை்வ�ம் ஏற்ப�த�் �ற�.

அ�கார �டத்�ல் இ�ப்பவரக்ள் தங்கைளத் தற்காத�் கெ்காள்ள 

எந்த எல்ைலக்�ம் ெசன்� மனித உ�ரக்ைள எ�க்க�ம் தயங்காத 

ஜனநாயக பயங்கரவா�களாக மா���ப்பைத, �ளிம்� நிைல 

இைளஞரக்ைளக் ெகாண்� ெசான்ன �தத்�ல் வ�வான அர�யல் 

படமாக�ம் மா���க்�ற� �சாரைண.

- இந்� டாக்�ஸ் ��

நிலா: அவ�� அவ��! 
ர�ய கலா�சார ைமய� | ஜன.11 - ப��பக� 2.00 மண�

�ைரவர ்ெதரிந்�ெகாள்�றார.் அந்த இ�ண்ட பக்கதை்த ��ப்ப� 

அவ்வள� க�ன�ல்ைல. ஆனால், அவன் ெதரிந்தெகாள்�ம் 

இ�ண்ட பக்கதை்தப் பற்�ய படம் அல்ல இ�. அைத அவன் எப்ப� 

எ�ரெ்காள்�றான், �ரிந்� ெகாள்�றான், என்ன ெசய்வான் என்பேத. 

ேகடப்தற்� இ� வழக்கமான கைதையப் ேபால இ�க்கலாம். 

ஆனால், அவரக்ள் இ�வ�ம் ஒ�வைர ஒ�வர ் ெதரிந்� ெகாள்வ� 

அ�க வாரத்ை்தகளால் அல்ல. ��ய பாரை்வகளால், 

தயக்கங்களால், ைசைககளால். இந்தப் படதை்த இப்ப��ம் 

�வரிக்கலாம். ஆங்�லத�்ல் ெவளியான '�ஃேபார ் சன்ைரஸ்' 

படதை்தப் ேபால, ஆனால் அ�க ம�னத�்டன். படத�்ன் ஓடட்த�்ல் 

நன்றாக இ�ந்த அம்சங்கள் �ல த�மாற்றங்கைள �ட (��ய வய� 

�ளாஷ்ேபக் ஒன்�, �ல பாடல்கள், �ல காட�்களில் இ�ந்த 

இ�க்கம்) அ�கமாக இ�ந்ததால் அ�ரவ்மான ஒ� �ஷயதை்த நான் 

ெசய்ேதன். அந்தப் படம் ��த�் ட�்ட ் ெசய்ேதன். �ைர�ல் படம் 

ெபா�மக்கைள ெசன்றைடயட�்ம்.

 

- பரதவ்ாஜ் ரங்கன், எ�தத்ாளர,் ேத�ய ��� ெபற்ற �மரச்கர ்

 � இந்� (ஆங்�லம்)

"கடந்த 15 ஆண்�களாக �ளம்பரத�்ைற�ல் ஒ� காப்� ைரடட்ராக�ம் இயக்�நராக�ம் ��ரமாக 

இயங்�வ��ேறன். �றந்த �ளம்பரங்கைள உ�வாக்�யதற்காக �ற்�க்�ம் அ�கமான�ைற 

���ெபற்��க்�ேறன். �ைரப்படம் இயக்க ேவண்�ம் என்ப� என் நீண்ட நாள் கன�. 

'கரம்ா' நான் தயாரித�் இயக்���க்�ம் �தல் படம். ஸ்ெப�ன் நாட�்ன் தைலநகரான ேமடர்ிட�்ல் 

ச�பத�்ல் நடந்த சரவ்ேதசப் பட�ழா�ல் உலகத ்�ைரப்படங்களில் �றந்த இயக்�ந�க்கான ���ல் 

த�� ெபற்ற�. த�ர ஹா��ட ்ஸ்ைக ��ம் ெபஸ்�வ��ம் �றந்த �ைரப்படத�்க்கான த�� ெபற்ற�.

- இயக்�நர ்அர�ந்த்

க�மா: இய��ந�� �ர�

ஜன.11 - மாைல 6.30 மண� | ர�ய கலா�சார ைமய�



Film Societies in India coming under the purview of the Federation 

of Film Societies of India (FFSI), the apex body, have  made great 

strides in exposing Indian audience to World Cinema.  ey, 

however, are many a times constrained by the 

limitation of this non-business endeavour.

I can quote here my experience, as an Office Bearer of the Film 

Society in Chennai, Indo Cine Appreciation Foundation (ICAF)  

truly lives up to the tenet of FSM, despite many limitations such as 

adequate funds, suitable auditoriums and truly dedicated 

volunteers to back up their phenomenal effort and yet they screen  

nearly 100 to 120 films from all over the world in a year apart from 

their bold foray into conducting an International Film Festival, 

CHENNAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (CIFF) every 

December for the last 14 years, truly proving a huge boost to the 

wishes of discerning audience interested in classics from all over 

the world with the support of the Govt. of Tamil Nadu and Govt. of 

India.  Kudos to them for their bold venture despite heavy odds.

Screening Schedule 
11th January 2017, Wednesday

Country Focus Brazil: CFB | Country Focus Luxembourg: CFL | Country Focus Iran: CFI | Today’s Talents from France: TTF
Asian Film Awards Academy: AFAA | New Talents from Germany: NTG | Martin Scorsese presents Masterpieces of Polish 

Cinema: MSCMPC  Indian Panorama: IP | Tamil Feature Film Competition: TFFC | Special Screening – SS | World Cinema: WC

Screening Schedule is subject to change 

th11  Jan 2017th14  Chennai International Film Festival 

C I F F

Palazzo Screen 7

Russian Cultural 
Centre

RKV Film and 
Television Institute 

Auditorium 

Casino
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A Dragon Arrives
| Ejdeha Vared Mishavad!
Dir.: Mani Haghighi
Iran |2016 |108� – CFI

Invisible |Invisible
Dir.: Dimitri Athanitis
Greece |2016 |84�

K Sera Sera
Dir.: Rajeev Shinde
Konkani | 2016 | 135’|IP

Mr. Six |Lao Pao Er
Dir.: Hu Guan
China |2015 |137� – AFAA

That Demon Within |Mo Jing
Dir.: Dante Lam
Hongkong |2014 
112� – AFAA

Apprentice |Tu Xing
Dir.: Boo Junfeng
Singapore |2016 |115�-WC

Glory |Slava
Dir.: Kristina Grozeva ,
Bulgaria |2016 |101�- WC

Son Of Saul |Saul Fia
Dir.: László Nemes
Hungary |2015 |107�-WC

Yazhpanam Thedchanamoorthy—
Music Beyond Boundaries | Tamil | 35’– SS
A Far Afternoon-A Painted saga | Dir.: Sruti 
Harihara Subramanian| English, Hindi | 71– SS

Visaranai | Interrogation
Dir.: Vetrimaaran
Tamil | 2015 | 118�- SS

A Heavy Heart| Herbert|
Dir.:Thomas Stuber
Germany|2016|109� – NTG

Its Not The Time Of My Life
|Ernelláék Farkaséknál
Dir.: Szabolcs Hajdu
Hungary |2016 |81�-WC

Fire At Sea |Fuocoammare
Dir.: Gianfranco Rosi
Italy |2016 |108�- WC

The Dancer |La Danseuse
Dir.: Stéphanie Di Giusto
France |2016 |108�-WC

Nila
Dir.: Selvamani Selvaraj
India|2015|96�- IP

Not What It Looks Like 
Nacida Para Ganar
Dir.: Vicente Villanueva
Spain |2016 |100�-WC

Cloudy Sunday 
Ouzeri Tsitsanis
Dir.: Manoussos Manoussakis
Greece |2015 |116�-WC

The Here After |Efterskalv
Dir.: Magnus von Horn
Poland |2015 |102�-WC

Revelations |Revelations
Dir.: Vijay Jayapal
India |2016 |118�|IP– IP

On The Other Side 
S One Strane
Dir.: Zrinko Ogresta
Croatia |2016 |85�-WC

Sila Samayangalil
Dir.: Priyadarshan
Tamil | 2016 | 102’ – TFFC

The Tiger |Dae-Ho
Dir.: Hoon-jung Park
Korea |2015 |139�-WC

A Persian Melody 
Jameh daran
Dir.: Hamidreza Ghotbi
Iran |2015 |100�- CFI

Junction 48 
Dir.: Udi Aloni
Israel |2016 |96�-WC

Sand Storm |Sufat Chol
Dir.: Elite Zexer
Israel |2016 |87�- WC

The Salesman |Forushande
Dir.: Asghar Farhadi
Iran |2016 |125�-WC

24 Weeks | 24 Wochen
Dir.: Anne Zohra Berrached
Germany|2016|102� – NTG

The Student| (M)uchenik|
Dir.: Kirill Serebrennikov
Russia|2016|118�-WC

Karma
Dir.: R.Aravind
Tamil | 2016 | 72’ – TFFC

Pharaoh |Faraon
Dir.: Jerzy Kawalerowicz
Poland |1966 |
180� – MSCMPC
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Change in Schedule

FILM SOCIETY MOVEMENT (FSM) born in 1925 was a result of the 

disillusionment intellectuals started feeling with the run-of-the-

films and resulted in the formation of the British Federation of Film 

Societies in 1937 and the International Federation of Film 

Societies(IFFS) in 1947 in Cannes.

A Film Society, also sometimes called a Film Club or a Cine Club is a 

membership club where people can watch movies which may not 

otherwise be available in Mainstream Cinema with two common 

features viz., a) they are supposed to begin with an introduction to 

the audience and b) end with causing a debate/discussion about the 

film and if possible with the film crew and sometimes with the film 

maker himself whenever available.

Satyajit Ray and Adoor Gopalakrishnan in India, who readily come 

to our mind, and who, influenced by the FSM went on to make films 

of International Standards and the accolades and appreciation they 

received for their creations in many International Film Festivals 

are a true mark of their stature and acumen to make/made films of 

high standards for the Indian and International audience.

FILM SOCIETY                    

V Srinivasan, M.A., B.Com., M.B.A. 
Jt. Sec., ICAF / Jt. Dir., CIFF)

MY TAKE……..

Sponsors and Support Organizations

www.chennaifilmfest.com


