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e Romanian film Graduation, won its’ director Cristian Mungin, the best director at Cannes 2016 film festival. Should we say more for you 

to kick-start Day 4 of the 14th edition of the Chennai International Film Festival?  Graduation, set in a small Romanian town focuses on a 

doctor. According to the director, the film was inspired by where he was in life at the time of filmmaking and therefore focuses on parenting.

Another big highlight of the festival is the Brazilian drama, 

Between Valleys, a co-production by Germany and Uruguay. 

Premiering at the Festival do Rioin September 2012, the film was 

also screened at the Festlatino - "Latin American Film Festival of 

São Paulo" and at the Seattle International Film Festival. Tne story 

follows, Vicente an economist, father of Caio and married with 

Marina, a dedicated dentist. He leads an ordinary life both at 

home and work. However, a loss followed by another ultimately 

leads him to a life completely miserable. He changes his name and 

starts living in a garbage dump. Experience this riches-to-rags 

tale for yourself on the big screen.

One doesn’t get to see a lot of Sankrit features and with that 

regard, don’t miss out on Ishti. e first film in Sanskrit with a 

social theme, the feature has iconic actor Nedumudu Venu in the 

lead and talks about searching for self.

Another must-watch is A Creator With Midas Touch, a documentary on famed Indian writer, director, producer and lyricist Panchu 

Arunachalam. 

www.chennaifilmfest.com

Quick Bites from Inaugural Function of 14th CIFFChange in 
Schedule

Dearest  
will be screened in place of 

Innocent Sorcerers 
@ inox 2 | 8th Jan17  Sunday | 2.30 p.m.

The Night Watchman 
will be screened in place of 

Devil’s Bride  
@ inox 2 | 12th Jan17  Thursday | 10.15 a.m.

Founded in 2013 by the three major international film festivals in 
Asia, that is Busan, Hong Kong and Tokyo, the Asian Film Awards 
Academy’s objective is to promote and develop Asian cinema, its 

talents and audiences. e AFAA 
highlights,  strengthens and 
develops the Asian film industry 
and culture through the Asian 
Film Awards, and year-round 
initiatives such as professional 
exchanges,  mentorship and 
development programs for young 

filmmakers, and strategies for regional and international 
audience development.

e Asian Film Awards Academy members come from all over 
Asia. ey are drawn from all nominees and winners at the Asian 
Film Awards. Additional members who are prominent in their 
field may also be inducted into the Asian Film Awards Academy. 
Members are given voting rights for the Asian Film Awards and also participate in various Academy activities around the region.

e Asian Film Awards Academy expresses the increasing global importance and creative strength of the cinemas of Asia and will help unite 
the industries and talents of this fast-growing region.

Ms.Jacqueline Tong and Mr.Sam Ho are representing  Asian Film Awards Academy  in 14th CIFF.

Asian Film Awards Academy

Mr. Sam Ho, Ms. Jacqueline Tong  of Asian Film Awards Academy
 with Mr. angaraj, Festival Director of 14th CIFF during 
Inauguration of 14th CIFF 
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Screening Schedule
8th January 2017, Sunday

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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Palazzo Screen 7

Russian Cultural 
Centre

RKV Film and 
Television Institute 

Auditorium 

Casino

Inox 2

Inox 3
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21 Nights With Pattie 
Dir.: Arnaud Larrieu, 
Jean-Marie Larrieu
France |2015 |115� -TTF

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

Between Valleys |Entre Vales
Dir.: Philippe Barcinski
Brazil |2012 |80� – CFB

Coconut Hero |Coconut Hero
Dir.: Florian Cossen
Germany |2015 |101�-WC

A History Of Eternity |
A Historia Da Eternidade
Dir.: Camilo Cavalcante
Brazil |2014 |121�- CFB

Zazy |Zazy
Dir.: Matthias X. Oberg
Germany |2016 |99�-WC

Nakom
Dir.: T.W. Pittman & Kelly
 Daniela Norris
Ghana |2016 |90�- WC

The Golden Era |
Huang Jin Shi Dai
Dir.: Ann Hui | Hongkong 
2014 |178� – AFAA

Ishti
Dir.: G. Prabha
Sanskrit | 2016 | 108’|IP

Destiny |Destiny
Dir.: Zhang Wei
China |2016 |97�-WC

Irudhi Suttru
Dir: Sudha K Prasad
2015 | Tamil | 150’-SS

Drought & Lie 
Khoshksali Va Dorough
Dir.: Pedram Alizadeh
Iran |2016 |106�- CFI

Suntan 
Dir.: Argyris 
Papadimitropoulos
Greece |2016 |104�- WC

Dogs |Caini
Dir.: Bogdan Mirica
Romania/Qatar |2016 
104�-WC

Postmaster
Dir.: Srijon Bardhan
Bengali | 2016 | 150’|IP

Dearest | Qin Ai De
Dir.: Peter Chan
Hongkong |2014 
128� – AFAA

The Teacher |Ucitelka
Dir.: Jan Hrebejk
Slovakia |2016 |102�-WC

Ventoux |Ventoux
Dir.: Nicole van Kilsdonk
Netherlands |2015 
104�-WC

Bang Gang 
(A Modern Love Story)
Dir.: Eva Husson
France |2015 |98�- WC

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

Rubaai
Dir.: M. Anbazhagan
Tamil | 2016 | 119’ – TFFC

Slack Bay |Ma Loute
Dir.: Bruno Dumont
France / Germany |2016 
122�-WC

Blind Spot |Doudege Wenkel
Dir.: Christophe Wagner
Luxembourg 
|2012 |96� – CFL

A Creator with Midas Touch –
Documentary on Panju Arunachalam
Dir.: G.Dhananjayan 
2016 | Tamil | 93’-SS Presentation 

Graduation |Bacalaureat
Dir.: Cristian Mungiu
Romania |2016 |128�- WC

Load |La Carga
Dir.: Alan Jonsson Gavica
Mexico |2016 |94�-WC

Parole |Parole
Dir.: Hossein Makham
Iran |2016 |92�- CFI

Death In Sarajevo 
Smrt U Sarajevu
Dir.: Danis Tanović
Serbia |2016 |85�-WC

Dharmadurai
Dir.: Seenu Ramasamy
Tamil | 2016 | 147� – TFFC

No Screening
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Film Appreciation is a subject on which, off and on, various classes, 

seminars and symposium are conducted by veterans in the field, the 

film makers and film enthusiasts.  It assumes a great significance on 

the part of the film maker, the audience and the film critiques since 

film making, an 'Emperor' of all art forms which has of late become 

a mammoth enterprise involving huge 

manpower and money and can overnight 

make or mar the entrepreneur, a lot of 

responsibility and understanding are called for in their judgements 

to cater to the needs and expectations of film lovers, a hugely 

emerging and emancipated lot of late thanks to their exposure to 

World Cinema through the various media and methods of film 

viewing.  An International Film Festival, for example, is one such 

avenue which these days attracts audience as varied as a 

connoisseur or commoner.  us Film Appreciation has to be 

inculcated into the minds of the film lovers, in my view, as any 

other subject of study, so as not to rush to the 'off the sleeve' 

comments but to help evaluate judiciously and responsibly the 

intents and purpose with which a film maker attempts to present 

his creation in the form of a film.

I am not a film maker bur write this as a humble film lover exposed 

to view many and sometimes even some ordinary movies as a Film 

Society Enthusiast and it is an attempt to raise some pointers 

towards a vast subject viz. FILM APPRECIATION for which 

stalwarts in the field have made sterling contributions.   

FILM APPRECIATION
(A brief swipe on the vast arena)

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

MY TAKE……..

e 2016 Bosnian drama directed by Danis Tanović won the 

Silver Bear award at Berlinale 2016 film festival.  It also 

happened to be the Bosnian entry for the Best Foreign Language 

Film at the 89th Academy 

Awards but uiltimately 

didn’t win a nomination. 

At Berlin it won the Jury 

Grand Prix, as well as 

FIPRESCI prize for films 

shown in competition.

ugs in the basement, 

politicos in the penthouse and an anarchist on the roof – 

Tanovic fills Hotel Europa checks in Bosnia-Herzegovina’s 

history with death and disaster in this damning allegory, which 

has already received its share of appreciation from critics and 

movie-goers alike. If you are one with an obsession with 

thepast, the film has an interesting twist that will keep you to 

the edge of your seat. A one that shouldn’t be missed, we say!

Death In 
Sarajevo

Pic(k) of the Day

Death In Sarajevo
Dir.: Danis Tanović 

Serbia | 2016 | 85 -WC

Inox 3 | 8th January 2017 |  7.00 p.m.

Change in Schedule



�ேரா�ஸம் என்ப� �ன்�க்�த ் தள்ளப்படட்�டன், அைத 

ேநரத்�்யாக மாதவன் களம் கண்ட�ம் த�ழ் �னிமா நாயகரக்ளின் 

சமகால வரலாற்ைற ேநாக்�ம்ேபா� �யக்கதத்க்கேத.

காமதை்த�ம் அன்ைப�ம் �ழப்�கெ்காள்ளாத ந�தத்ர வய� 

�ர��ன் கதாபாத�்ரம், தன் மாணவரக்ளின் ெவற்�களில் உசச் 

ம�ழ்ச�் அைடவைதேய ேநாக்கமாக ெகாண்� வா�ம் நிஜ 

��க்களின் �ர�நி�யாகேவ இ�க்�றார.் ��ைசவாழ் ப��ையச ்

ேசரந்்த �றைமயான ெபண்களில் ஒ�த�்தான் ம�. தங்க�ைடய 

வாழ்க்ைகைய அைமத�்க் ெகாள்வ�ல் எந்த எல்ைலக்�ம் ெசல்லத ்

தயங்காத �ணிசச்ல்கார ெபண்ணாக�ம், சரியான இடத�்ல் 

சரியான உணர�்கைள ெவளிப்ப�தத்�ம் மைற�க்க�ம் 

ெதரிந்தவ�மாக அைமக்கப்படட்� கச�்தம். தன் அக்கா�டனான 

உள�யல் �ரச�்ைனைய ம� அ��ம் �த�ம் பக்�வம். 

ம��ன் தந்ைத கதாபாத�்ரதை்த�ம் அதன் �ன்னணிைய�ம் 

ைகயாண்ட �தம் மட�்ேம ெந�டைலத ்தந்த�. நாசர,் ஜா�ர ்உேசன், 

ராதார� உள்ளிடே்டாரின் உ��ைண கதாபாத�்ரங்கள் 

�ைரக்கைதக்�த ் ேதைவயான அள��ம், கைத�ன் ேபாக்�க்� 

வ�ேசரக்்�ம் �தத�்�ம் உ�வாக்���ப்ப�ம் கவனிக்கதத்க்க�.

த�ழ் �னிமா�ன் வரத்த்கத ் �ணிப்�கைள ர�க்கக் ��ய 

ர�கரக்�க்� சரி��தத�்ல் �ைரக்கைலைய ெகாண்� ேசரத்த்ால், 

அவரக்ளின் ரசைனைய ெவ�வாக ேமம்ப�தத் ���ம் என்� 

ெஜ�த�்க் காட�்ய ச�பத�்ய த�ழ்ப் படங்க�ள் இ��ச�்ற்� 

�க்�யமான�. 

'ெபண்க�க்� அ�காரமளிதத்ல்' என்ப� 

இப்ேபா� அ�கம் ேபசப்ப��ற�. அைத 

�னிமா�ல் நிகழ்த�்க் காட�்யதற்� 

உதாரணமாக இப்படதை்தக் ��ப்�டலாம். 

'இ��ச�்ற்�' ம��டம் ெதளி�ம், �தந்�ரமாக 

��� எ�க்�ம் மனப்பான்ைம�ம் ஆரம்பத�்ல் 

இ�ந்� இ�� வைர �ர���க்�ம். �ர� எ�ம் 

��, அவ�க்� உ��ைண�ரிபவேர த�ர, 

அவைர �ப்ெபண்ட ் ெசய்� இ�க்க அவள் 

�ற்பட�ல்ைல. இ�தான் நிஜமான உமன் எம்பவரெ்மன்ட!் 

www.chennaifilmfest.com
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இ��ச�்ற்�... த�ழ் �னிமா�ல் நான் கண்� ர�தத் �தல் 

உ�ப்ப�யான 'ஸ்ேபாரட்ஸ்் �ராமா'. இதற்� �ன் அரிதாக நான் 

பாரத்த் த�ழ் ஸ்ேபாரட்ஸ்் �னிமா�ல், ��ப்�டட் 

�ைளயாட�்கைளத ் தாண்�ய ஆக் ஷன், ெராமான்ஸ் 

�தலானவற்�ன் ஆ�க்கம் அ�கம் என்பதால் இப்ப�ச ்ெசால்�ேறன். 

'ெவண்ணிலா கப�க்��' நல்ல பைடப்� என்றா�ம், அைத 

�ைளயாட�்க்�ள் அடக்��ட ��யா�. அ�ல், காதல் உணர�்ம் 

ச�கப் பாரை்வ�ம் நம் கவனதை்த அ�கம் ஈரத்த்�. இயக்�நர ்

�தா�ன் இ��ச�்ற்� தன் தன்ைம�ல் இ�ந்� �லகாத� தனிச ்

�றப்�. 

சரவ்ேதச அரங்�ல் நாட�்க்�ப் ெப�ைமத ் ேத�த ் தரக்��ய 

�றைமயாளரக்ள் வ�ைமச ் �ழ��ம் ெவ�வாக 

�ர�க்�டக்�றாரக்ள் என்ற நிஜத�்ன் நிழல்தான் இ��ச�்ற்�. 

அேதேபால், நம் �ைளயாட�்த ் �ைற�ல் மைறந்��டக்�ம் 

அர�ய�ம் ெவ�வாக ���ரிக்கப்படட்�. மாஸ் வரேவற்�க்காக 

�ைரக்கைத�ல் இயன்றவைர�ல் சமரசம் ெசய்�ெகாள்ளாததன் 

�லம் ப்�ர ்�னிமாைவ தர �யற்� ெசய்த�ம் ��ப்�டதத்க்க�.

�த�்ச ் சண்ைட �ராங்கைன ம�, அவர� ப�ற்�யாளர ் �ர� 

(மாதவன்) இ�வ�ேம இக்கைத�ன் ப்ெராடட்ாகனிஸ்�கள்தான். 

�ர� கதாபாத�்ரம் ேநரை்மயான �ைற�ல் ெச�க்கப்பட�்�ந்த�. 

'இ�தி����' - ஒ� ெப�மித பா��ச�!

ஆ�.ேக.வ� | பக� 12.00 மண�

16 வயதான ைமக் வாழேவ ��க்காத இைளஞன். 

சாக ேவண்�ம் என �யற்�க்�ம் அவ�க்� 

�ைள�ல் கட�் இ�க்�ற� என்�ம், அ� தன் 

உ�ைர�ம் ெகால்�ம் என்�ம் ெதரியவ��ற�. 

ஒ�வ�யாக தான் நிைனதத்� நடக்கப்ேபா�ற� 

என சந்ேதாஷப்ப�ம் ைமக்�ன் வாழ்க்ைக, ஒ� 

ெபண்ைண பாரத்�் காதல் வயப்படட்�ம் 

அ�ேயா� மா��ற�.

COCONUT HERO
ஐனா�� 2 | காைல 10.15 மண�

ஒ� மனிதரின் வாழ்க்ைகப் பற்�ய உண்ைமையத ் ெதரிந்� எ��ம் வாழ்க்ைக 

வரலா� எ�தத்ாளர ் என்� தன்ைன ெசால்�கெ்காள்வ�ல்ைல. மாறாக, ஒ� 

பலவைக �தத்ரிப்�கைள பைடக்�ம் �றன்பைடதத் க�, �ேயா ஹாங். அவர ்

தன� 31 வய�ல் காசேநா�னால் தாக்கப்பட�் 1941ல் இறந்தார.் நிலப்�ர�த�்வ 

ஆட�் ���க்� வந்த���ந்� ப��க் ேபாரவ்ைர�ள்ள �ன வரலாற்�ன் 

ச�பத�்ய வரலாற்�க் காலத�்ல் �க�ம் ெகாந்தளிப்பான ேநரங்களில் 

அ�பவம் �க்கவர.் ஹ�ய் 

வைர�லான பரந்��ரிந்� 

வரலாற்�ன்�ன் டாங் ெவய் ஒ� 

க�ஞராக ஒ� �டப் மான அவர� 

உள�யல் ஓ�யதை்த 

�ட�்வேதா� ெதாடரந்்� 

கைலஞனின் ஆன்மாைவ 

வளரத்ெ்த�க்�றார.் வரலாற்�ன் 

ேசதாரத�்��ந்� தப்�த�் இந்த 

வைரக்�மாவ� பா�காப்பாக 

உ�ர�்ைழதே்தேன என்� 

எ��ச ்ெசல்�ம் �ேயா ஹாங் அைம�, சமாதானம் ஆ�யைவ ��த�் எ�� 

��க்�றார.்

இ�� எ�ன பட� பா��கலா�? - tamil.thehindu.com பரிந்�ைரகள் 

 
THE GOLDEN ERA
ேகஸிேனா | பக� 12.00 மண�
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இ�� எ�ன பட� பா��கலா�? - tamil.thehindu.com பரிந்�ைரகள் 

 

SLACK BAY ஐனா�� 2 | மாைல 4,30 மண�

�ழந்ைதக�க்� ஒ�க்க ெந�கைள�ம், எப்ப�ெயல்லாம் கட�்ப்பாடாக இ�க்க ேவண்�ம் என்பைத�ம் ெசால்�க் ெகா�க்�ம் 

ெபற்ேறாரக்ேள அ���ந்� தவ�னால் என்னவா�ம்? �டப்மான கைதக்களதை்த எ�த�்கெ்காண்�, அதைன �க �வார�யமாக 

'�ராஜ�ேவஷன்' �ைரப்படத�்ல் நம� பாரை்வக்�த ்தந்�ள்ளார ்��ஸ்�யன் �ங்��.

�ேமனியா�ன் வடேமற்� ப���ல் வ�க்�ம் 

ேரா�ேயா, அப்ப���ன் �க �க்�யமான ம�த�்வர.் 18 

வயதான அவர� மகள் எ�சா தன� பள்ளிப் ப�ப்ைப 

அந்த ஆண்ேடா� ��க்க இ�க்�றாள். அதன்�ன் 

�ரிடட்ைனச ் ேசரந்்த பல்கைலக்கழகங்கள் அவ�க்� 

உத�தெ்தாைக�டன் ப�ப்ைபத ் தர தயாராக 

இ�க்�ன்றன. ஆனால், அவள� இ��த ்ேதர�்ன் ேபா� 

எ�ரப்ாராத�தமாக தாக்�த�க்� ஆளா�றாள். அதன் 

�ன் அவளால் சரியாக ேதர�் எ�த ��ய�ல்ைல. 

அவள� ம�ப்ெபண்கைள அ�கப்ப�தத் பல்ேவ� 

வ�கைள ேமற்ெகாள்�றார ் ேரா�யா. எ�சா பள்ளி 

ப�ப்ைபப் ��த�் ெபரிய பல்கைலக்கழகங்க�க்� 

ெசன்றாளா? அவைளத ் தாக்�ய� யார?் என்ற 

ேகள்�க�க்� ப�ல் ெசால்�ம் ேபாக்�ல் ேமற்ெசான்ன �டப்மான �சயதை்த ேப��றார ்இயக்�நர.்

மக�க்� அவ்வள� ஒ�க்க ெந�கைள ெசான்ன அப்பா�டம் அேத ஒ�க்க ெந�ையப் பற்� ேகடட்ால் தன� தனிப்படட் �சயம் என்�றார.் 

அப்ப�ெயன்றால், மகைள ெவளிநாட�்ற்� அ�ப்� அப்ப� என்ன ப�க்க ைவக்க ேபா�றார ் என ேகள்� நம்�ல் எழாமல் 

இல்ைல. இந்த மா�ரியான ச�க �க்கல்கைள �வரா�யமான கைதக்களமாக மாற்�ய இயக்�ந�க்� பாராட�்கள் ெசால்ல 

ேவண்�ம். எந்த இடத�்�ம் ேபார�க்கேவ இல்ைல. நான் ஏற்ெகனேவ ெசான்ன� ஏகப்படட் ேகள்�கைள நம்�ைடேய ேதான்ற 

ைவப்ப� இதன் �றப்�. அேதேபால அப்பா - மகள் இ�வ�க்�ம் இைடேயயான �ரண்பா�கைள�ம் அழகாக 

ேப���க்�ற�. ச�க �க்கல்கைள �டப்மாக ேப�ய�ல் '�ராஜ�ேவஷன்' �க �வரா�யமான �ைர அ�பவம்.

இத�்ைரப்படம் 2016 கான்ஸ் �ைரப்பட �ழா�ல் �றந்த இயக்�ந�க்கான ��ைதப் ெபற்ற�.

தவறவ�டாத��... கிராஜுேவஷ�- சி�க�மி� கள�! 

ெபலாேஸா | இர� 7.00 மண�

��ல் தங்கம்

பசச்ாெரஸ்ட ் ப���ல் இ�ந்� உக்ைரன் 

எல்ைலப்ப��க்� வந்�ள்ள ேராமன் எ�ம் 

இைளஞன் அங்� தாதத்ா தனக்� வழங்�ய 

நிலதை்த �ற்க வ��றான். ஆனால் அந்த 

நிலதை்த �ற்க ��யாத �ழல் ஏற்ப��ற�. 

ஏற்ெகனேவ தாதத்ா ஒ� உள்�ர ்

�ற்றவாளிகளின் தைலவனாக ெசயல்படட்வர.் 

இதனால் பா�க்கப்படட்வர ் நிலதை்த 

�ற்க�டாமல் ெசய்யேவ �ரசச்ைனைய 

இைளஞன் எப்ப� எ�ரெ்காள்ளத ் �ணி�றான். 

கைட��ல் �க்ேகாண வன்�ைறெயான்�ல் 

�ன்�ேபர ் ெப�ம் சண்ைட�ல் �க்��றாரக்ள். 

�க �க �க்�யமான படம்.

DOGS
ேகஸிேனா | ப��பக� 2.30 மண�

ஆடம், கரப்்பமா���க்�ம் தன� 

காத�ைய, ஒ� �பத�்ல் 

இழக்�றான். ஆனால் அவள� 

மரணத�்க்�க் காரணமான 

சம்பவங்கைள சரி ெசய்ய, ஆட�க்� 

�ண்�ம் ஒ� வாய்ப்� �ைடக்�ற�. 

ஆனால் இந்த வாய்ப்� அவ்வள� 

எளிைமயானதல்ல. ஆடம் இதற்� 

�ன் எ�தத் ���களின் �ன் 

�ைள�கைள ைகயாண்�, தன� காத��ன் உ�ைர�ம் காப்பாற்ற 

ேவண்�ம். 

LOOP ேகஸிேனா | மாைல 4.40 மண�

1919-ன் ேகாைடக் காலம். சானல் 

ேகாஸ்ட ் கடற்கைர�ல் பலர ்

மரம்மாக காணாமல் 

ேபா�ன்றனர.் அைத �சாரிக்க 

ேமச�்ன், மால்ஃபாய் இ�வ�ம் 

அங்� வ��ன்றனர.் அங்� 

ஸ்லாக் ேப என்ற இடத�்ல் தான் 

இந்த மரம்ம் இ�க்�ற� 

என்பைத ெதரிந்� 

ெகாள்�ன்றனர.் அங்� கைர�ல் 

�த�்யாசமான ஒ� �னவ 

��ம்ப�ம், மைல ேமல் இ�க்�ம் ����ல் ஒ� ��ம்ப�ம் வ�க்�ற�. இ� 

��ம்ப�ம் சந்�க்�ம்ேபா� அவரக்ளின் அஸ்�வாரேம ஆ�ப்ேபா�ற�. 


