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The 14th edition of the iconic Chennai International Film Festival has loads in store for lm buffs to cheer about. First things rst, the 

venues that all roads would be leading to is Inox (two screens), Casino and Russian Centre of Science and Culture, Palazzo cinemas and 

RKV Film and Television Institute.  Tamil lms to battle it out include the like of 24, Amma Kanakku, Devi, Dharmadurai, Iraivi, Joker, 

Karma, Naanum Rowdy Dhaan, Pasanga 2, Rubaai, Sila Samayangalil and Uriyadu. No international lm festival can be complete 

without its staple of world cinema and there are as many as 97 lms to satiate the love of those who like to savour classics from around the 

globe. Country focus this time would be on lms from Iran, Brazil and Luxembourg with a palette of 19 lms. Last but not the least, there 

is the much celebrated Vetrimaran's Visaranai, which was India's ofcial entry to 2016 Oscars. Might not have won the award, but the 

lm is undoubtedly a crowning glory of the 14th edition of the Chennai International Film Festival. Save the date(s), folks.  

Highlights of Day one

Starting the day with a bang is 

Iranian lmmaker Pedram 

Alizadeh's Drought & Lie 

(Khoshksali  Va Dorough). 

Spanning 94 minutes, the lm which belongs to the genre of drama deals with the themes of 

family, fatherhood, love, marriage and struggle. Chinese lm Destiny from director  Zhang 

Wei is sure to please movie acionados who love their dose of romance with a dash of drama. 

German director Jonas Rothlaender's Fado is the concluding masterpiece that is sure to 

please the hearts of those who had been love-lorn as the lm's premise follows a young man 

trying to win back his ex-girlfriend. 

www.chennaifilmfest.com

Inaugural Function at Santham Theatre at 6.30 p.m.

Chief guest : Sri. Bharathiraja 



www.chennaifilmfest.com

Screening Schedule 
5th January 2017, Thursday

Palazzo Screen 7

Russian Cultural 
Centre

RKV Film and 
Television Institute 

Auditorium 

Casino

Inox 2

Inox 3
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Drought & Lie |Khoshksali Va 
Dorough | Dir.: Pedram Alizadeh
Iran |2016 |106′- WC

Dikchow Banat Palaax
Dir.: Sanjib Sabhapandit
Assamese | 2016 | 112’|IP

More Than I Can Recognize 
Dir.: Allan Ribeiro
Brazil |2015 |82′- CFB

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

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

Ashes & Diamonds |Popiol 
I Diament
Dir.: Andrzej Wajda
Poland |1958 |103′ – MSCMPC

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

Victoria |Viktorija
Dir.: Torun Lian 
Norway 
2013 |106′- WC

Kon Tiki |Кон-Тики | Dir.: Joachim 
Rønning & Espen Sandberg
Norway |2012 |120′-WC

The Plants |Las Plantas
Dir.: Roberto Doveris
Chile |2015 |90′-WC

Flemiish Heaven |Le Ciel 
Flamand
Dir.: Peter Monsaert
Belgium |2016 |114′-WC

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

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

Natsamrat Asa Nat Hone Nahi
Dir.: Mahesh Manjrekar
Marathi | 2015 | 165’|IP

Clash |Eshtebak
Dir.: Mohamed Diab
Egypt |2016 |110′

No Screening

Bajirao Mastani 
Dir.: Sanjay Leela 
Bhansali |Hindi  
2015 | 158′ – AFAA

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

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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Dir.: Hassan Nazer
Afghanistan |2015 |
90′- WC
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Jamais De La Vie
Dir.: Pierre Jolivet
France |2015 |95′ -TTF 5
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Make sure you don’t 

m i s s  t h i s  d r a m a , 

adapted from a well 

known Iranian play, 

which begins with 

Omid and his wife Alla 

c a l l i n g  i n  o n  h i s 

birthday with Arash, 

Alla’s brother (and 

Omid’s best friend), and his girlfriend. All hell breaks lose 

when Omid receives a call from his former wife Mitra, 

who has just returned from Canada and has something 

important to tell him. The protagonist, a lawyer, arranges 

to meet her in the ofce but naturally this bothers his wife 

Alla, who leaves no doubt about her annoyance. The 

audience through Omid's ashback episode revolving on 

his relationship with Mitra and the subsequent 

separation begin to understand about marriages, the 

struggles it brings and more. The suspense is the big 

decision that Omid has to make about which we shall not 

give spoiler alerts.  

Drought and Lie

Pic(k) of the Day

Drought and Lie

Dir.: Pedram Alizadeh 

Iran

Palazzo Screen 7

5th January 2017 |  10.00 a.m.
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�னிமா ஆரவ்லரக்ளின் பண்�ைகயாக மா��டட் ெசன்ைன சரவ்ேதசத் �ைரப்பட �ழா இன்� �தல் ேகாலாகலமாகத் ெதாடங்��ற�. �தல்வர ்ெஜயல�தா�ன் 

இறப்�, ெசன்ைனையப் �ரட�்ப்ேபாடட் வாரத்ா �யல் ஆ�ய காரணங்களால் �சம்பரி��ந்� ஜனவரி�ன் ெதாடக்கத�் க்�த் தள்ளிப்ேபானா�ம் ெசால்� அ�க்�ற 

மா�ரியான உலகப் படங்கைள �னிமா ர�கரக்ளின் பாரை்வக்� எ�த�் கெ்காண்� வ��ற� இத்�ைரப்பட �ழா. 

ஜனவரி 12-ம் ேத�வைர 8 நாடக்ள் நைடெபற 

இ�க்�ற�. த�ழக அர�ன் ஆதர�டன், 

ெதன்னிந்�ய �ைரப்பட வரத்்தக சைப, த�ழ்த் 

�ைரப்படத் தயாரிப்பாளரக்ள் சங்கம், 

ெதன்னிந்�ய ந�கர ் சங்கம், த�ழ்நா� 

�ைரப்பட இயக்�நரக்ள் சங்கம் உள்ளிடட் 

�ைர�லகத் ெதா�ற்சங்கங்கள் ேதாள் 

ெகா�க்க, '� இந்�' ஆங்�ல, த�ழ் நாளிதழ்கள் 

��யா பாரட்ன்ராக கரம் ேகாக்க, கடந்த 13 

ஆண்�களாக ெவற்�கரமான சரவ்ேதசத் 

�ைரப்பட�ழாவாக இைத ஒ�ங்�ைணத�்  

நடத்�வ��ற� இன்ேடா �னி அப்ரி�ேயஷன் 

ஃப�ண்ேடஷன். 

ஐநாக்ஸ் மால் �ைரயரங்க வளாகத்�ல் உள்ள 

இரண்� �ைரகள், ேக�ேனா �ைரயரங்கம், ரஷ்ய கலாசச்ார ைமயத்�ல் உள்ள �ைரயரங்கம், ெபலாேஸா �ைரயரங்க வளாகத்�ல் ஒ� �ைர, ஆர.்ேக.�. 

�ைரப்படப்பள்ளி�ன் �ைரயரங்கம் ஆ�ய ஆ� அ�ந�ன �ைரயரங்�களில் �ைர�டல்கள் நைடெபற இ�க்�ன்றன. 

ஒவ்ெவா� �ைரயரங்�களி�ம் காைல 9.30 மணிக்�த் ெதாடங்� இர� 11 மணிவைர �ன�ம் ஐந்� காட�்கள் இடம்ெப�ம் 14-வ� ெசன்ைன 

சரவ்ேதசத் �ைரப்பட �ழா�ன் �றப்பம்சங்கைளப் பட�்ய�ட இங்ேக இடம் ேபாதா�. என்றா�ம் தவற�டக் �டாத படங்கைள�ம் இன்�ம் 

�ல �க்�ய அம்சங்கைள�ம் ��த�் த் �ைரப்பட �ழா�ன் இயக்�நர ் ஏ.தங்கரா�டம் ேகடட்ேபா� "கான் பட�ழா உடப்ட உல�ன் 

�கழ்ெபற்ற சரவ்ேதசத் �ைரப்பட �ழாக்களில் கலந்�ெகாண்� ���கைள�ம் பரி�கைள�ம் அள்ளிய 45 நா�கைளச ்ேசரந்்த 150 உலகத் 

�ைரப்படங்கைளத் �ைர�ட�க்�த் ேதர�் ெசய்��க்�ேறாம். 

அவற்�ல் உலக �னிமா அரங்�ல் மாெப�ம் �ைர ஆ�ைம என்� ெகாண்டாடப்பட�்வ�ம் இயக்�நர ் மார�்ன் ஸ்காரஸ்� ேதர�் 

ெசய்��க்�ம் ஆ� ேபாலந்� நாட�்த் �ைரப்படங்கைள ர�கரக்ள் �க�ம் எ�ரப்ாரக்்�றாரக்ள். அந்தப் படங்களின் ெதா�ப்�ல் எைத�ம் 

ர�கரக்ள் தவற�ட ேவண்டாம். அேதேபால நா�களின் வரிைச�ல் ஹாங்காங்�ல் ெசயல்பட�்வ�ம் ஏ�யன் ��ம் அவாரட்ஸ்் அகாட� 5 

ஆ�ய நா�களி��ந்� தைல�றந்த 8 படங்கைளத் ேதர�் ெசய்� அளித்��க்�ற�. 

ெசன்ைனத் �ைரப்பட �ழா�ல் ஒவ்ெவா� ஆண்�ம் �ெரஞ்�ப் படங்க�க்� இ�க்�ம் வரேவற்ேப தனி. இந்த ஆண்� இன்ைறய ந�ன 

�கத்�ன் �றைமகளாகப் பளிச�்�ம் ஆ� �ெரஞ்� இயக்�நரக்ளின் படங்கைள �ெரஞ்�த் �தரகேம ேதர�் ெசய்� அளித்��க்�ற�. 

அேதேபால் ெஜரம்னி�ன் ��ய �றைமகளாகப் பளிச�்�ம் இயக்�நரக்ளின் 8 படங்கைளச ் ெசன்ைன�ல் ெசயல்பட�்வ�ம் கலாசச்ார 

�தரகமான ேமக்ஸ்�ல்லர ்பவன் ேதர�் ெசய்� அளித்��க்�ற�. 

கடந்த ஆண்� �தல் உலக �னிமா ர�கரக்ளால் ெகாண்டாடப்பட�்வ�ம் 'கட'் என்ற ெஜரம்ன் படத்ைத அப்ேபாேத �ைர�ட �யன்ேறாம். அ� 

இந்த ஆண்� சாத்�யமா���க்�ற�. இந்த நா�கேளா� நாரே்வ���ந்� �ன்�, லக்ஸம்பரக்்���ந்� ஆ�, �ேர����ந்� ஐந்�, 

இரானி��ந்� பத�்  என எைதப் பாரப்்ப� எைத ��ப்ப� என்ற இன்ப அவஸ்ைத�ல் ர�கரக்ள் �க்��க்காடப் ேபாவ� உ��" என்�றார.் 

ெகளரி

�ைரப்பட �ழா ��த்த ��தல் தகவல்கைளப் ெபற 9840151956 எண்ணில் ெதாடர�்ெகாள்ளலாம்.

‘தி����காட ைவ��� திைர�பட வ�ழா!'

www.chennaifilmfest.com

ஆர.்�.ெஜயந்தன் 

DIKCHOW BANAT 
PALLAX

�தந்�ரப் ேபாராடட் �ரரின் ��ைம 

காலதை்த இப்படம் �தத்ரிக்�ற�. �ரிட�்ஷ் 

ேபரரைச எ�ரத்த்தால் ெசாந்த 

மாவடட்த�்��ந்ேத ெவளிேயற்றப்படடவர ்

அவர.் அதனால் அைலந்� �ரிந்தவர ்

நாகாலாந்� மைலப்�ரேதசதை்த 

வந்தைட�றார.் அங்� உள்�ர ் ெபண்ைண 

சந்�க்�றார.் அவ�டன் காத�ம் மலர�்ற�. 

அப்ெபண் அவ�க்� அன்றாடம் ெசல�க்�த ்

ேதைவப்ப�ம் நாணயங்கைளக் ெகா�த�் 

அவைரக் காக்�றாள். �ல பதத்ாண்�கள் 

அவரக்ள் �ரிய�ம் ேவண்���ந்த�. இப்படம் 

2000-வ� ஆண்�ல்தான் நடக்�ற�. அப்ேபா� 

அவ�க்� அப்ெபண்ைணப் பற்�ய 

நிைன�கள் ��ம்ப�ம் வர அவைள ேபாய் 

சந்�க்கேவண்�ம் நாணயங்கைள 

அவ�க்�த ் தரேவண்�ம் என்� நாகா 

மைலக்� ெசல்�றார.் 

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

 

ர�ய கலா�சார ைமய�

காைல 9.30 மண�

UTOPIA

ஹசன் ந�ர ் இயக்�ய உேடா�யா என்ற 

�ைரப்படம் ஒன்�கெ்கான்� ெதாடர�்ைடய 

தனிைம�ன் 3 கைதகைளப் �ன்னிப் 

�ைணக்�ற�. ேபாரச்�்ழல் நிைறந்த 

ஆப்கானிஸ்தானில் வா�ம் ெபண் ேஜனன் 

என்பார� கணவர ் ேபச�ம், நகர�ம் ��யாத 

அள�க்� காயமைடந்த நபர.் ேஜனன் தனக்� 

�ழந்ைத ேவண்�ெமன்ற ஆைச�ல் �ரிடட்�க்� 

பயணம் ேமற்ெகாண்� அங்� ஒ� 

ெசயற்ைக�ைற க�தத்ரிப்� ம�த�்வமைனைய 

அ���றார.் அங்� ஸ்காடல்ாந்ைதச ் ேசரந்்த 

ம�த�்வ மாணவர ் �ல்�யம் என்பவைரச ்

சந்�க்�றார.் �ல்�யம் க�தத்ரிப்�க்கான 

உண்ைமயாக �ந்� அளிப்பவ�க்� ப�லாக தன� 

�ந்�ைவ அளிக்�றார.் ரா�ல் என்ற ஒ� டாக்� 

ஓட�்ந�ம் இந்தக் கைத�ல் இைண�றார.் 

இவரக்ள் �வரின் தனிப்படட் வாழ்க்ைக எப்ப� 

ஒன்�டன் ஒன்� �ைண�ற� என்பைத 

�வரிக்�ம் அழகான �ராமா வைக படேம 

உேடா�யா.

ர�ய கலா�சார ைமய�

மதிய� 4.00 மண�

POST TENEBRAS

இப்படம் ��த�்ரமான கைதயைமப்ைபக் 

ெகாண்�ள்ள�. ஜான் மற்�ம் அவர� மைன� 

நடா�யா இ�வ�க்�ம் இ� �ழந்ைதகள். 

நகரப்்�ற வாழ்க்ைக ஏேனா ச�த�் ப்ேபாக 

�ராமம் ஒன்�க்� ெசன்� �லகாலம் வாழலாம் 

என ��� ெசய்�றாரக்ள். அதன்ப� ெமக்�ேகா 

�ராமம் ஒன்�ற்� வ��றாரக்ள். �ராமத�் �� 

என்றா�ம் ஆடம்பரமாக இ�க்�ற�. ஆனா�ம் 

ஆரம்பத�்ல் �ராம வாழ்க்ைகைய அவரக்ள் 

அ�ப�க்�றாரக்ள். எனி�ம் இந்த வாழ்க்ைக 

அவரக்ள� ரசைன�ேலேய மாற்றம் 

ெகாண்�வரத ் ெதாடங்க�ற�. �ழந்ைதக�க்� 

�ன்� அ�ப�தத் வாழ்க்ைகக்�ம் இங்� 

அவரக்�க்� �ைடதத் அ�பவங்க�க்�ம் 

நிைறய �த�்யாசம் ஏற்ப��ற�. இங்� 

தைட�ன்� எங்�ம் ெசல்�ம் ம�ழ்ச�்ைய 

அவரக்ள் காண்�றாரக்ள்... அேதேநரம் ஏேதா ஒ� 

மரம்தை்த ஒ� மரம்தை்த�ம் அவரக்ள் காண 

ேநரி��ற�.

ஆ�.ேக.வ�. 

மதிய� 2.30 மண�

சிற��� க�ேணா�ட� 
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'பாஜிரா� ம�தான�' - அ���� மத� ேதைவய��ைல! 

'பா�ராவ் மஸ்தானி'�ல் ப�ெனடட்ாம் �ற்றாண்� மராத்�யப் �ரதம மந்�ரி 

�தலாம் பா�ராவ் பல்லாள்பட�்ன் காதல் கைதையச ்  ெசால்���க்�றார ்

இயக்�நர ் சஞ்சய் �லா பன்சா�. 'உல�ன் எல்லா மதங்க�ம் அன்ைபப் 

ேபா�க்�ன்றன, ஆனால், அன்�க்� எந்த  மத�ம் �ைடயா�, ஏெனன்றால் 

அன்ேப ஒ� மதம்தான்' - இைதத்தான் 'பா�ராவ் மஸ்தானி' நி��க்க 

�யற்�த்��க்�ற�.

ேபஷ்வா பா�ராவ் - I  ,  சத்�ரப� ஷாஹ��ன் �ரதமராக ஒன்�படட் இந்� 

ராஜ்�யத்ைத உ�வாக்�வதற்காக �கலாயரக்ைள  எ�ரத்�் நாற்ப� 

ேபாரக்ைள ெவன்றவர.் �ந்ேதல்கண்ட�்ன் இளவர� மஸ்தானிக்�ம், 

பா�ரா�க்�ம் இ�ந்த மதங்கைளக் கடந்த  காதைல வரலாற்�ன் பக்கங்களில் 

இ�ந்� �ைரக்�க் ெகாண்�வந்��க்�றார ் இயக்�நர.் மராத்�ய எ�த்தாளர ்

நாக்நாத் எஸ்.  இனம்தார ் எ��ய 'ராவ்' என்ற நாவைலத் த�� இந்தப் படம் 

எ�க்கப்பட�்�க்�ற�. ெபா�வாக, காதைல மட�்ேம ெகாண்டா�ம்  பன்சா�, 

இந்தப் படத்�ல் மத அர�யைல�ம் சற்�த் �ணிசச்�டன் ைகயாண்��க்�றார.்

ேபஷ்வா பா�ராவ் (ரன்�ர)், சத்�ரப� ஷாஹ��ன் (மேகஷ் மஞ்ேரகர)் மராத்�ய 

ராஜ்�யத்ைத �ரிவாக்�வ�ல் ��ரமாக இ�க்�றார.்  அப்ேபா�. 

�ந்ேதல்கண்ைட எ�ரி�ட��ந்� காப்பாற்ற உத� ேகட�்றார ் 'பா�-

இஸ்லா�ய' இளவர� மஸ்தானி. அந்தக் ேகாரிக்ைகைய  ஏற்� பா�ராவ் 

�ந்ேதல்கண்ைடக் காப்பாற்��றார.் பா�ராவ்-மஸ்தானி இ�வ�ம் காதல் வயப்ப��ன்றனர.் த�ரக்்கேவ ��யாத  ஈரப்்பாக அவரக்ள் இ�வைர�ம் ��ங்�ம் 

இந்தக் இந்தக் காதைல பா�ரா�ன் மைன� கா�பாய் (�ரியங்கா) எப்ப�  எ�த�் கெ்காள்�றார?் அன்பான மைன�க்�ம் ஆைசக் காத�க்�ம் இைடேயயான 

ஊசலாடட் த்ைத பா�ராவ் எவ்வா� ைகயாள்�றார?்  �றப்பால் �ராமண�ம் இந்� சாம்ராஜ்யத்ைத இந்�யாெவங்�ம் �ரி�ப�த�் ம் கனைவச ்

�மந்�ெகாண்��க்�ம் ேபார ் �ர�மான  பா�ரா�ன் லட�்யப் பயணத்�ல் இ� எத்தைகய தாக்கத்ைத ஏற்ப�த�் �ற�? ஜா�, மதத்�ன் ���ல் இ�க்�ம் 

சாம்ராஜ்ய அர�யல்  இந்தக் காதைல எப்ப� எ�ரெ்காள்�ற�?

அ�ப்பைட�ல் பா�ராவ், மஸ்தானி, கா�பாய் �வ�க்�ம் இைட�ல் நடக்�ம் உணரச்�்ப் ேபாராடட்ம்தான் இந்தப் படம். இதன்  ந�ேவ 

தரப்ாரக்�ம் ேபாரக்�ம் வந்�ேபா�ன்றன. பா�ராவ் அ�காரத்�ன் ைமயத்�ல் இ�ப்பவர ்என்பதால் இைத அவர� தனிப்படட்  �ஷயம் என்� 

�ட அ�காரம் தயாராக இல்ைல. காத��ேட இைத�ம் வ�வாகக் ைகயாள்�றார ்பன்சா�. காதல் கைத�ல் மத  அர�யைலத் ��ரமான 

காட�்களில் ெவளிப்ப�த்�யதற்காக நிசச்யம் அவைரப் பாராடட்லாம். மஸ்தானி�ன் மக�க்� இந்� மதப்  ெபயர ்ைவக்கக் �டா� என்� 

ைவ�கரக்ள் ெசால்�ம் காட�்ைய இதற்� ஓர ்உதாரணமாகச ்ெசால்லலாம். பா�ராவ் அைதக்  ைகயா�ம் �தத்�ல் அந்தப் பாத்�ரத�் க்ேக 

உரிய கம்�ர�ம் ேநரை்ம�ம் �ர�ப�க்�ன்றன. இந்த �வரில் யார ் பக்க�ம்  பாரை்வயாளரக்ள் ��ைமயாகச ் சாய்ந்��ட ��யாத 

வைக�ல் ஒவ்ெவா� பாத்�ர�ம் அதற்கான நியாயங்க�டன்  வாரக்்கப்பட�்�க்�ற�.

��ப் சாடட்ர�்�ன் ஒளிப்ப��ம், சஞ்�த் பல்ஹாரா�ன் �ன்னணி இைச�ம், அஞ்� ேமா��ன் ஆைட வ�வைமப்�ம் படத�் க்�  ேம�ம் 

�ரம்மாண்டத்ைதக் �ட�்��க்�ன்றன. ேபாரக்் காட�்க�ம் கண்ணா� அைறப் பாடல் காட�்�ம் கண்ணில் நிற்�ன்றன.

எந்தக் காலகடட்த்��ம் அன்�க்� மதம் ேதைவ�ல்ைல என்பைத 'பா�ராவ் மஸ்தானி' �லம் சரியான ேநரத்�ல் வ�வாகச ்ெசால்���க்�றார ்சஞ்ஜய் �லா 

பன்சா�.
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ெகளரி

CLASH 

எ�ப்�ல் இஸ்லா�ய சேகாதரத�்வ கட�்�ன் 

உ�ப்�னரான ெமாஹமத ் ேமார�் அந்நாட�்ன் 

ஜனா�ப� பத����ந்� 2013-ல் ஜ�ைல 3 அன்� 

அகற்றப்படட்ைத எ�ரத்�் மக்கள் ெவள்ளெமன 

�ரண்டனர.் ேபா�ஸார ்அங்� உ�வான கலகதை்த 

அடக்��ன்றனர.் எ�ப்� அர�ய�ல் ெதாடரந்்� 

�ரசச்ைனயா�வ�ம் இஸ்லா�ய 

அ�ப்பைடவாததை்த ேகள்�ப்ப�த�்ம் 

இத�்ைரப்படம் ஒ� �ணிசச்லான �யற்� என்� 

இயக்�நர ் ெமாஹமத ் �ெயப்�க்� 

பாராட�்க்கைளப் ெபற்�த ் தந்த படம். 2016-ல் 

ேகன்ஸ் �ைரப்பட �ழா�ல் ேதரவ்ான இப்படம் 

ஆஸ்க�க்� �ைழ�ம் த��ையப் ெபற்ற�.

ர�ய கலா�சார ைமய�

காைல 9.30 மண�

KON TIKI 

1947-ல் ஓர ் இளம் நாரே்வ சாதைனயாளன் ேதார ்

ைஹெயரத்ால் தன்�ைடய பட�ேலேய ���க் 

ெப�ங்கடைல 4,300 கடல்ைமல்கள் �ரம் 

கடந்தான். ேதார ்தன்�ைடய மைன� மார�்�ஸ் 

உடன் �ழக்�ல் ஆ�ரக்கணக்கான ைமல்கள் 

ெதாைல�ல் ெதன்கடல் ��களில் ெதன் 

அெமரிக்க பழங்���னர ் வாழக்��ம் என்� 

எண்��றான். இ�ந்தேபா��ம் நீரில் 

நீந்�செ்சல்ல அவ�க்��ந்த பயந்தால் 

தயங்�வந்த ேதார ் �ன்னர ் எப்ப�யாவ� 

தன்�ைடய எண்ணதை்த நி��க்கேவண்�ெமன 

கடல் பயணதை்த ேமற்ெகாள்�றான். �யல் 

மைழக்�ைட�ல் அசச்ம் த�ம் 

�றாக்க�க்�ைடேய அந்தப் பயணேம ெப�ம் 

சாகசமாக அைம�ற�. 2013-ல் ஆஸ்க�க்� 

பரிந்�ைரக்கப்படட்�.

ஆ�.ேக.வ�.

 பக� 12.00 மண�

FLEMIISH HEAVEN

மான்சாெயரட்�்ன் 2-வ� �ைரப்படமான இ�ல் 

இரடை்டக்கைதகள் �ைணக்கப்ப��ன்றன. 

தன� தாயார ்ேமானிக்�டன் ேசரந்்� �ெள�ஷ் 

- �ெரஞ்� எல்ைல�ல் பா�யல் ெதா�ல் ��� 

நடத�் வ��றார ் �ல்�, இந்த ��� 

�ழ்ச�்யைடந்� வ�ம் �ழல். 6 வய� ��� 

எைலன் தன� தாய் ெசய்� வ�ம் பா�யல் 

ெதா�ல் ��த�் அ�யாமல் 

வளரக்்கப்ப��றாள். ஆனால் ��ெரன 

எைல�க்�ம் ஏற்ப��ற� ஒ� பயங்கரம், 

அதைனச ் �ற்� எ�ம் உற�, உணரச்�்ச ்

�க்கல்கேள இத�்ைரப்படத�்ன் கைதக்களம்.

ஐனா�� 2 மதிய� 12.15 மண�

�யா�ம் அவர� �ன்னாள் மைன��ம் தங்கள் மகன் காணாமல் 

ேபானைதத ் ேதடத ் ெதாடங்�ம்ேபா�தான் தங்கள் சாதாரண 

வாழ்க்ைகைய ��ைமயாக �க்�ெய�யப்படட்ைத உணர�்றாரக்ள். 

�ற்ற உணரச்�்ேயா� எங்� ேத��ம் அவன் �ைடக்க�ல்ைல. 

ெபா�ைமையக் ைக�டாமல் ேதடைலத ் ெதாடர�்றாரக்ள். ஒ�நாள் 

ஹான் ெடஷாங்�ம் அவர ் மைன��ம் �ழந்ைதையத ் ெதாைலதத் 

இன்ெனா� தம்ப�ைய எ�ரெ்காள்�ன்றனர.் ஹான் எ�ரெ்காண்ட 

�யான் மற்�ம் � ஆ�ேயாைர �ழந்ைதகைளத ் ேத�க் கண்���க்�ம் உத�க்��க்க�க்� 

அ��கப்ப�த�்�றான். ஹானின் வ�நடதத்�ல் �யா�ம் ��ம் வடக்�ப் ப���ன் ெதாைல�ர 

�ராமம் ஒன்�ற்� ெசல்�ன்றனர.் அங்� அவரக்ள் தங்கள் �ழந்ைத ெபங்ைகக் காண்�ன்றனர.் ஆனால் 

அைதத ் ெதாடரந்்�  நடக்�ன்றன சம்பவங்கள் அவரக்ள் வாழ்க்ைக�ன் 

ரக�யங்கள்ெவளிப்ப�வனவாகேவ அைம�ன்றன.

DEAREST ஐனா�� 3 | பக� 12.00 மண� 'தி இ��'வ�� சிற��� ப�க�

ெச�ைன திைர�பட வ�ழாவ�� திைரய�ட�ப�� 

பட�கள�� �த� பா�ைவ, �ெர�ல�க�, 

வ�ம�சன�க�, ப���ைரக�, ெச�திக�, 

ேப��க� ம��� சிற�� �ைக�பட� 

ெதா���க� அட�கிய சிற��� ப�க�ைத 'தி 

இ��' நாள�தழி� வைலதள� ெதாட��� 

பதிேவ�ற� ெச�� வ�கிற�. எ�ேபா�� 

ெதாட�ப�� இ��க..

 http://tamil.thehindu.com/cinema/ciff/


