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e concluding day of the 14th edition of the Chennai International Film Festival has loads in store besides the valedictory function at 

Casino from 6.30p.m. onwards, for which the chief guest is S.P. Muthuraman.

e Korean film, Proof of Innocence, is simply one that shouldn’t be missed. e crime-drama starts with a manager (Kim Myung-Min) of an 

attorney’s office, who was once a detective, receiving a letter from prison. e letter concerns a prisoner (Kim Sang-Ho) who insists he is 

innocent. e manager learns that the detective in charge of the prisoner's case is a former rival of his. To gain personal revenge, he begins 

investigating the case. What follows is something that you have to see for yourself to not miss out on this exhilarting ride.

Might be a 1960 feature, but Innocent Sorcers from Poland comes with its share of engaging fare. e film is about a young doctor who is 

tired of being sought by women. One night he meets a young girl, but forces herself into his room where they talk of morals and love. But he 

loses her when he goes out to see some friends and then rushes madly around the city searching for her.

Another film that comes with a rather strong recommendation is the Estonian drama, 

Family Lies. Written  by Valentin Kuik and Manfred Vainokivi, the film is a relationship 

drama about elephants in the bedroom and skeletons in the closet, about small and big 

deceptions, half-truths and set-ups that can be found in every family's secret chronicles.

e lone Tamil film Metro deserves mention for its realistic portryal of the menace of 

chain snatching, set in Chennai. Directed by Ananda Krishna and starring Bobby Simha, 

the film received an “A” certificate from Indian censors for its violent content.

Till next time, folks! 

www.chennaifilmfest.comwww.chennaifilmfest.com

The Seal Of The Sun 
In this 130 minutes drama revolving around 2011 Tohoku earthquake and tsunami, at 2:46pm on 

March 11, 2011,the Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant experiences a black out due to the 

aermath of the Tōhoku earthquake and tsunami. e cooling system fails at the nuclear power plant 

and the temperature of the nuclear reactor rises. e worst case is 

coming. Scientists face an unexpected situation and government 

officials are confused by lack of information. Residents says 

goodbye to their hometown before evacuating. A realistic 

presentation of what happened at the Fukashima Daiichi nuclear 

facility is portrayed by disclosing the facts is what awaits movie 

buffs who are going to take the plunge to watch the film. See for 

yourself how all these unfold, right there on the big screen.

Pic(k) of the Day

The Seal Of The Sun |Taiyô No Futa

Dir.: Futoshi Sato

Japan |2016 |130'-WC

Inox 3

12th January 2017 |  12.00 Noon

Changes in Schedule

Innocent Sorcerers 
will be screened in place of 

Mantra @ Russian Cultural Centre 
 12th Jan 17 |2.00 p.m.

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 

The Choice  
will be screened in place of 

UIO : Take Me For A Ride 
@ Palazzo Screen 7 | 12th Jan 17 | 4.40 p.m.

After The Storm   
will be screened in place of 

Devil's Bride  
@ Inox 2 | 12th Jan 17 | 10.15 a.m.

The Student  
will be screened 

@ Russian Cultural Centre | 12th Jan 17 | 4.00 p.m.

The Night Watchman   
will be screened 

@ Inox 2 | 12th Jan 17 | 4.00 p.m.

- Shilpa Vasudevan 

Hands of a Mother  
will be screened 

@ RKV | 12th Jan 17 | 4.00 p.m.



ஓய்� ெபற்ற அப்பா, இல்லத்தர� அம்மா, 

இரண்� மகன்கள் எனக் கச�்தமான 

ந�த்தரக் ��ம்பம். ெபா�ப்�ள்ள �த்த 

மகனாக நாயகன் �ரிஷ். ஒன்றைர லடச்ம் 

�பாய் ேமாடட்ார ் ைசக்�ள், ஆப்�ள் ஐ 

ேபான் என ஆடம்பரமாக வாழப் 

ேபராைசப்ப�ம் இைளய மகனாக சத்யா. 

தன� ஆைசகைள அைடவதற்காக 

எதற்�ம் �ணி�றார ் சத்யா. அந்த 

�ணிசச்ல் அவைர சங்��ப் ப�ப்�க் �ம்ப�டம் அைழத�்ச ்

ெசல்�ற�. அதன் �ற� என்ெனன்ன நடக்�ன்றன என்பைத 

����ப்பான �ைரக்கைத�ன் �லம் ெசால்�ற� இயக்�நர ்

ஆனந்த ��ஷ்ணா�ன் 'ெமடே்ரா'.

நகரத்�ன் அைம�யான சாைலகளில் நடக்�ம் பயங்கரமான 

சங்��ப் ப�ப்�ச ் ெசயல்க�க்�ப் �ன்னால் இ�க்�ம் 

அ�பயங்கரமான வைலப்�ன்னைல ஊ���ச ் ெசல்�ற� 

'ெமடே்ரா'. எ�த�் கெ்காண்ட கைதக் களத்ைதத் �ல்�யமாகச ்

�த்தரிக்க இயக்�நர ்ெமனகெ்கட�்�ப்ப� காட�்களில் ெதரி�ற�. 

அவற்ைறக் காட�்ப்ப�த்�ய �த�ம் ��தாக இ�க்�ற�. தங்கச ்

சங்��ைய அ�ப்ப�ம் அவற்�க்கான �டட்�டல்க�ம் 

பைதபைதக்க ைவக்�ன்றன.

சத்யா�ன் சபலங்களில் ெதாடங்�ம் �ரச�்ைனகைளச ் சங்��த் 

ெதாடர ் காட�்களாக இைணத�்  ரக�ய உலகம் ஒன்ைற 

அ��கப்ப�த�் �றார ் இயக்�நர.் சங்��ைய அ�ப்பதற்காகத் 

ேதரந்்ெத�க்கப்ப�ம் ெபண்கள், ��ட�்ச ் சங்��கைள 

�ற்பதற்கான �கவரக்�க்கான ரக�ய எண்கள், ��ட�் நைக 

உல�ன் ந�நி� மனிதரக்ள், நைககைள உ�க்�த் தங்க 

�ஸ்ெகட�்கைளத் தயாரிக்�ம் ரக�யத் ெதா�ற்�டம் என 

இன்ெனா� உலகத�்க்�ள் அைழத�்ச ்ெசல்�ற� படம். ெப�மள� 

நம்பகத்தன்ைம�டன் இந்த உலகம் �ைர�ல் �ரி�ற�.

வசனங்கள் ர�க்க ைவக்�ன்றன. இைசயைமப்பாளர ் ேஜாகன் 

�வேனஷ் �ன்னணி இைச�ல் �ரட�்�றார.் உதய�மாரின் 

ஒளிப்ப��ல் இர�க் காட�்கைளப் ப��ெசய்த �தம் நன்�. 

காட�்க�க்� ஏற்ப �த்�யாசமாக அைமந்�ள்ள �ல ேகாணங்கள் 

ர�க்�ம்ப� இ�க்�ன்றன. சங்��ப் ப�ப்�க் காட�்கள் 

எ�க்கப்பட�்ள்ள �தம் அந்தக் காட�்களின் நம்பகத்தன்ைமையக் 

�ட�்�ற�.

சங்��ப் ப�ப்� வைலப்�ன்னைல �ரிவாகக் 

காட�்ப்ப�த�் வ�ல் இயக்�நர ் ெமனகெ்கட�்�க்�றார.் 

க�த்�யல் ரீ��ல் �ல �ைறகள் இ�ந்தா�ம் ெசன்ைன�ன் 

�த்தம்�� ர�ைலப்ேபால அ�ேவகத்�ல் பயணிக்�ற� ெமடே்ரா!

- �.எல்.சஞ்���மார்
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ெம�ேரா: நகர�தி�� ஒ� ரகசிய உலக�

ஜன.12 - ர�ய கலா�சார ைமய� - ��பக� 11.30 மண�

PIC Corner

Photos By Arunprasath & Kamesh

I feel extremely happy to be 
a part of 14th Chennai 
International Film Festival 
and my prime responsibility 
is to coordinate with the film 
agents and agencies across 

the globe. After the negotiations my first task is to 
arrange for the film prints and KDM (Key Delivery 
Message) for screening the films. Managing the 
movements of the films right from the shipping of 
the agents to handing over of the same to the destined 
theatres is the hardship. The next challenge is to 
handle the different formats of movies like DCP 
(Digital Cinema Package), Blu-Ray, Digibeta etc 
and the final stage is to work with the advanced 
technologies like Qube, Scrabble, UFO to screen the 
films. I'm grateful to all the theatre & other 
technicians who supported me in checking and 
screening hundreds of films.  And also my heartfelt 
thanks to each and every one who motivated me. 

It's a pleasure to associate 
myself in making the 
fes t iva l  ca ta logue  & 
Synopsis Book. Not only 
with CIFF, in association 
with ICAF in organizing 

Mini Film Festivals had given me rich and 
memorable experience. This also extends an 
opportunity to me to watch a minimum of  25 foreign 
films every month. I'm privileged to work with 
people whom I respect and admire and to conclude 
the experience with CIFF is surreal and brilliant.

behind the Screens

Manoj.Y.D
Print Traffic Manager/CIFF

Raghavendra.B
Editor – Festival Catalogue/CIFF
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இ�� எ�ன பட� பா��கலா�? - tamil.thehindu.com பரிந்�ைரகள் 

 

1971. ெடல்ஃைபன் (23) ஒ� �வசா��ன் 

மகள், அவள் �ராமப்�றங்கைள�ம் 

நிலங்களில் ேவைல ெசய்வைத�ம் தன� 

தந்ைதைய�ம் �க�ம் ேந�க்கக் ��யவள். 

ஆனால் அவள் பாரஸ்ீ நகரத்�ற்� வண்� 

ஓட�்செ்சல்ல அ�ம� ம�ப்ப��ற�. அவள் கேரால் (35) ஐ 

சந்�க்�றாள். கேரால் என்பவேளா மா�வல் என்பவ�டன் 

வ�ப்பவள். அேதேநரம் ெபண்ணிய இயக்கங்களில் 

பங்ெக�த�் கெ்காள்பவள். ெடல்ைபன் பாரத்்த 

மாத்�ரத்�ேலேய கேரா�ன் காத�ல் ���றாள். அந்த 

நி�டத்���ந்� கேரா�ன் வாழ்க்ைக மா�ப்ேபா�ற�. �லன் 

இண்டரே்நஷனல் ெலஸ்�யன் அன்ட ்ேக உள்ளிடட் பன்னாட�்த் 

�ைர�ழாக்களில் இப்படம் �ைர�டப்படட்�.

இப்படத்�ன் �க்�ய கதாபாத்�ரமான 

� �ப்�ள் ெவரச்ஸ் ஃ�ரிடஸ்் பாயர ்

தன்�ைடய வழக்க�ஞர ் பணி�ல் 

ஈ�பா� �க்கவர.் அவர ் நா�க்களின் 

�ற்றங்கைள ெவளிகெ்காண்�வர 

�யற்�ப்பவர.் ெஜரம்னி�ல் ஒ� 

�தராகப் �றந்த ஃ�ரிடஸ்் பாயர ்

தன்�ைடய வழக்க�ஞர ் பணிைய ெதாடங்�யேபா� அ� 

தைடபடட்�. 1930-களில் அவர ் வைத�காம்க�க்� அவர ்

ெகாண்�ெசல்லப்படட்ார.் ஆனால் அங்��ந்� அவர ்தன்ைனக் 

காப்பாற்�கெ்காள்�ம் ெபா�ட�் அங்��ந்� தப்�த�்  ேபார ்

���ம்வைர ெடன்மாரக்் மற்�ம் ஸ்�டன் ெசன்றவர ்

ெஜரம்னிக்� 40களில் இ���ல்தான் வந்� தன� வழக்க�ஞர ்

பணிைய ��ம்ப�ம் ெதாடங்�னார.் இப்படத்ைதப் 

ெபா�த்தவைர இக்கைதைய ஒ��த நாடகத்தன்ைமேயா� 

அதன் �ரியம் �ைறயாமல் இயக்���க்�றார ் இயக்�நர ்

லாரஸ்் �ராேம.

1950-ல் நைடெபற்ற 

ெகாரியப் ேபாரின்ேபா� 

ஏற்படட் ெப�ம் 

�ழப்பத்�ற்� இைடேய 

தப்�த�்  வந்த இளம் 

��வன் ெபயர ் டக் � தன் 

கண்கைள ��ட�்ம் 

த�ணத்�ல் அவ�ைடய தங்ைக காணாமல் ேபா�றாள். 

அவைளத் ேத�ச ் ெசன்ற தந்ைத ேபான �ைசைய�ம் 

ெதரியாமல் ��க்�றான். ெகாரியா�ன் �ஸான் எ�ம் 

இடத்�ல் கைத நிகழ்�ற�. தன் ��ம்பம்பத்���ந்� �ரிந்த 

டக் � அைனத�் �தமான �� ேவைலகைள�ம் ெசய்�றான். 

அவன� கடைமதவறாைம அவைன ெகா�ய ெஜரம்னிய 

�ரங்கம் வைரக்�ம் அைழத�்ச ் ெசல்�ற�. அங்�தான் அவன் 

தன் �தல் காதல் ேயாங்ஜாைவச ் சந்�க்�றான். ேம�ம் ஒ� 

மனிதனின் தனிப்படட் �யாகங்கைளப் ேப�ம் இந்த 

தைல�ைறக் கா�யத்�ல் �த்தத்�னால் �ர�க்கப்படட் 

�யடந்ாம் ��த�் ம் இடம்ெப��ற�.

�ரிஸ், வய� 12 மற்�ம் அவள� 

அண்ணன் ஆ�ேயாைர 

சாைலேயாரத்�ல் ெபற்ேறார ்

�ட�்���றாரக்ள். கைட��ல் அ� 

ஒ� தண்டைனேபால் ஆ����ற�. 

ஆனால் அ� �கப் ெபரிய சவாலாக 

அைம�ற�. அவள் �ட�்க்�த் ��ம்�ம் வ�ைய 

கண்���க்�றாள். அந்தப் பயணத்�ல் அவள் �த்�யாசமான 

உண்ைமகைளக் காண்�றாள். இன்ைறய ந�ன உலகத்�ன் 

யதாரத்்த வாழ்க்ைகைய கா�ம் �ைரஸ் எ�ம் ��� 

தன்ைனக் கண்டைடவ�ம் நிகழ்�ற�.

�ஸ்பன் நகரில் இ�க்�ம் தன� 

�ன்னாள் காத� ேடாேராைவ 

சமாதானம் ெசய்ய இளம் டாக்டர ்

ஃபா�யன் �ஸ்பன் நக�க்� 

ெசல்�றான். இ�வ�ம் �ண்�ம் 

ஒ��ைற காத�க்க ஆரம்�க்க, 

இதற்� �ன்னால் வந்த  

�ரச�்ைனகேள �ண்�ம் வ��ற�. 

ஃபா�யனின் ெபாறாைமக் �ணம் அவரக்ள் உறைவ ேசா�க்க 

ஆரம்�க்�ற�. �காேகா உள்ளிடட் பல்ேவ� உலகப் 

பட�ழாக்களில் ���கள் பல ெபற்ற படம்.

SUMMERTIME ேகஸிேனா | ப��பக� 2.30 மண� THE PEOPLE VS. FRIZBAUER ஆ�ேகவ� | ப��பக� 2.30 மண�

நகரத்�ல் வாழ்ந்� வந்த வச�யான ஒ� 

��ம்பம், ெமக்�ேகா�ன் �ராமப்�றத�்க்� 

��ெபயர�்ற�. அங்� அவரக்ள் சந்�க்�ம் 

வரக்்க ேபதம், ��ம்பத�் க்�ள் வ�ம் 

ெந�க்க�ையச ் ெசால்�ம் படம். 

பாரபடச்�ல்லாத இயற்ைக உல�ல் ஒ� 

��ம்பத்�ன் நிைல என்ன என்பைத அற்�தமான ஒளிப்ப��ல் 

உணரச்�்கேளா� �ர�ப�க்�ம் படம். 

POST TENEBRS LUX  ஆ�ேகவ� | பக� 12.00 மண�

 THEY WILL RETURN ஆ�ேகவ� | காைல 10.00 மண�

ODE TO MY FATHER ஐனா�� 3 | காைல 10.00 மண�

FADO ஐனா�� 3 | ப��பக� 2.15

ெசன்ைன சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா 'உலக 

�னிமா' �சன் என �ைரப்பட ஆரவ்லரக்ளால் 

க�தப்ப�ம் நிைல�ல், இயக்�நர ் �ஷ்�ன் 

ப�ரந்்த க�த�் கள்:

"ெவளிநாட�் 

ெதா�ல்�டப்க் 

கைலஞரக்ள்தான் 

நமக்� ேகமராைவ 

எப்ப� இயக்க 

ேவண்�ம், 

�னிமா�க்� 

கைத எப்ப� எ�த ேவண்�ம் என்� 

ெசால்�க் ெகா�த்தாரக்ள். அப்ப�த்தான் 

நம� �ைர�லக வாழ்க்ைகத் ெதாடங்�ய�. 

�த�்  என்ப� நம்�ைடேய இ�ந்த�. �னிமா 

என்ப� ெவளி�ல���ந்� வந்த�. �த�்  - 

�னிமா இரண்�ேம ஒன்� என்றா�ம், 

நா� எ��ப�� உலக சின�மா தா�! - மி�கி�

�னிமா என்ப� ெதா�ல்�டப்ம் சாரந்்த ஒ� 

�ஷயம். இன்� வைரக்�ம் �ட ெவளிநாட�் 

படங்கைள நாம் �யந்� பாரத்�்க் 

ெகாண்��க்�ேறாம். 'ைடடட்ானிக'், '� 

ெசவன்த் சா�ராய்' ேபான்ற படங்கைள 

இப்ேபா�ம் �யந்� ர�க்�ேறாம். 

�ைரப்படங்கள் பாரப்்பைத 

பாரை்வயாளரக்ள் பாரப்்ப� மற்�ம் 

ெதா�ல்�டப் கைலஞரக்ள் பாரப்்ப� என 

இரண்� �தமாக �ரிக்கேவண்�ம். 

பாரை்வயாளரக்ள் �க�ம் உன்னிப்பாக 

பாரக்்க ேவண்�ய அவ�ய�ல்ைல. 

அப்படத்�ன் கைத என்ன என்பைத 

கவனித்தால் ேபா�ம். அழ�யல் சாரந்்த 

�ஷயங்கைள, அழ�யல் 

சாரந்்��ப்பவரக்ள் ர�ப்பாரக்ள். ஆனால், 

ெதா�ல்�டப் கைலஞரக்ேளா 

பாரை்வயாளனாக�ம் பாரக்்க ேவண்�ம், 

ெதா�ல்�டப்ம் சாரந்்�ம் பாரக்்க ேவண்�ம். 

எப்ப� இைதக் காட�்ப்ப�த்�னாரக்ள் 

என்பைத உன்னிப்பாக கவனிக்க ேவண்�ம்.

 

பாலா, நான், ெவற்�மாறன், ராம் என பலர ்

த��ல் உலக �னிமாதான் எ�த�் க் 

ெகாண்��க்�ேறாம். அந்தக் காலத்�ல் 

மேகந்�ரன், பாலசந்தர ்உலக �னிமாதாேன 

எ�த்தாரக்ள். நம்�ைடய �னிமா, உலக 

�னிமாைவ �ட தள்ளி இ�க்�ற� என்ற ஒ� 

�ஷயேம �ைடயா�. ஓர ் இந்�யாைவப் 

பற்�த் ெதரிந்�ெகாள்ள ேவண்�ம் என்றால் 

'பேதர ் பாஞ்சா�' பா�ங்கள் என உலக 

�னிமா எ�த்த �ேராசவா 

ெசால்���க்�றார.் நா�ம் உல�ன் �கச ்

�றந்த ேமன்ைமயான பைடப்�கைளத்தான் 

ெசய்� ெகாண்��க்�ேறாம்" என்றார ்

�ஷ்�ன்

- ஸ்�ரனீன்
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Screening Schedule 
12th January 2017, Thursday

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 
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Proof Of Innocence
Dir.: Kwon Jong-kwan- WC
Korea |2016 |120�

Lena Love |Lena Love
Dir.: Florian Gaag
Germany |2016 |95�

Charlotte: A Royal At War
Dir.: Ray Tostevin 
Luxembourg |2008 
98�– CFL

After The Storm
Umi Yori Mo Mada Fukaku
Dir.: Hirokazu Koreeda
Japan |2016 |117�-WC

They Will Return 
Eles Voltam
Dir.: Marcelo Lordello
Brazil |2012 |100�- CFB

Ode To My Father 
Gukjesijang
Dir.: Yoon Je-kyoon
S.Korea |2014 |126� – AFAA

Caprice |Caprices
Dir.: Emmanuel Mouret
France |2015 |100� –TTF

As I Open My Eyes 
A Peine J’ouvre Les Yeux
Dir.: Leyla Bouzid
Tunisia |2015 |102�-WC

Metro
Dir.: Ananda Krishnan
2016 | Tamil | 119’
Special Screening 

Family Lies |Perekonnavaled
Dir.: Valentin Kuik, 
Manfred Vainokivi
Estonia |2016 |85�-WC

Post Tenebras Lux 
Felhők Felett
Dir.: Carlos Reygadas
USA |2012 |120�-WC

The Seal Of The Sun
Taiyô No Futa
Dir.: Futoshi Sato
Japan |2016 |130�-WC

Loop |Hurok
Dir.: Isti Madarász
Hungary |2016 |95�- WC

Summertime 
La Belle Saison
Dir.: Catherine Corsini
France |2015 |100�-TTF

Innocent Sorcerers |
Niewinni Czarodzieje
Dir.: Andrzej Wajda
Poland |1960 |87� – MSCMPC

The Happiest Day In 
The Life Of Olli Maki
Dir.: Juho Kuosmanen
Finland |2016 |90�-WC

The people vs. FrizBauer |
Der Staat Gegen fritz Bauer 
Dir.: Lars Kraume
Germany|2015|105� -WC

Fado |Fado
Dir.: Jonas Rothlaender
Germany |2016 |100�-WC

The Choice |La Scelta 
Dir.: Michele Placido
Italy |2015 |86�- WC

No Screening

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

No Screening

No Screening

No Screening

No Screening

No Screening

No Screening

en again you have a special class of persons i.e. the critics and 

journalists with a choice penchant to influence 

the taste buds of the audience which would 

place on them a certain responsibility for 

caution and candour in impartiality  evaluating and educating the 

audience. As in my previous write-up I am able just touch the 

peripheral of the subjust and more could be thought by more 

veterans in the field…..

Personally, this is the last in the series MY TAKE…… that appeared 

in the DAILY BUZZ in the last few days.   If they can kindle the 

thought process of the readers to know more on the respective 

subjects, like it did for me in writing them, it would more than 

satisfy my intents and purposes…….Bye for now. 

Cinema being the most versatile of the art forms where other art 

forms like Literature, Drama, Dance etc. proliferate directly or 

indirectly into it and being a powerful medium with its video and 

audio inputs hitting the minds of the audience, both connoisseur 

and commoner, it has a powerful impact on the psyche of the 

individual comparatively very effectively.   Depending upon the 

level of awareness and exposure of the viewer it van enormously 

influence him/her.

us, the film industry in general and the film maker in particular 

has a huge responsibility as to what to choose as inputs to present in 

his entertainment lest the ill-effects of bad choices depending upon 

the culture and country to which the film maker belongs, can make 

or mar the social ethos,.

is is where the censoring of films, voluntary in US or mandatory 

in India assumes importance, its criticisms of what is relevant to 

society or not and all the hue and cry by the film maker or the censor 

authorities notwithstanding.

                                                  CINEMA AND ITS IMPACT

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

MY TAKE……..

Sponsors and Support Organizations
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The Night Watchman
Jamais De La Vie
Dir.: Pierre Jolivet
France |2015 |95  -TTF

Change in Schedule
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. Hands of a Mother  

Die Hande Meiner Mutter
Dir.:Florian Eichinger
Germany|2016| 106' - NTG

No Screening


