
This one's for hardcore romantics as the director 
attempts to answer the eternal question piquing 
our lives - Can love be controlled or is it love that 
controls us? Set in the Sicilian island of Levanzo, 
Seven Days follows Ivan and Chiara who meet to 
organise the wedding of his brother Richard and 
Chiara’s best friend Francesca. Sparks flow, but 

both of them have their own emotional baggage and 
demons to tackle. A coming of age film, Seven Days is 
hopeful, moving, thoughtful and thought-provoking. 
Ones who have lost all hope in love and happiness, will 
find the film even more entertaining in particular for the 
treatment that the director gives to these everyday 
feelings that rule our world. As they say, it's never late 
for love and happiness. 
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15th Chennai International Film Festival 

The 15th edition of the Chennai International Film Festival began with a bang with actor Arvind Swamy inaugurating the festival at Kalaivanar Arangam. 

Initially intending to make a formal speech, the actor gave a no holds barred speech. "Due to moral policing, creativity in movies has come down. This is a 

country which produced Kama Sutra 2000 years ago itself but even now we are wary of having kissing scenes on screen. But when it comes to projecting 

violence against women, we are liberal. But when it comes to romantic scenes, we still keep the lid on creativity. Even for freedom and Revolution, we need 

to think outside for examples in a Nelson Mandela or  Martin Luther King," he remarked.
He also lamented about women not having equality.

E Thangaraj, convenor of the festival, proposing the vote of thanks invoked former Chief Minister J Jayalalithaa. "She should have inaugurated the festival 

last time itself, but it was not possible due to her untimely death. Our hope is to carry forward her love and aspirations for the film industry. That way, we are 

extremely thankful to the Tamil Nadu government for their continued support," he said.

About 150 films spanning the following genres will be presented at the eight-day festival - World Cinema, Country Focus (Korea), Retrospective, 

Contemporary German Films, Indian Panorama and Tamil Film Competition. Tamil films to battle it out at the much-celebrated festival include 

Thupparivalan, My Son is Gay, Vikram Vedha, 8 Thotakkal, Aramm, Kadugu, Taramani, Magalir Mattum, Maanagaram, Kurungu Bommai, Oru Kuppai 

Kathai, Oru Kidayin Karunai Manu and Manusangada. Besides two films of MGR as part of his centenary celebrations, films made by students of BOFTA 

and MGR Government and TV Institute will also be 

screened.

Actress Suhasini Maniratnam while thanking the state 

govt for its continued support also put forth a request for 

better patronage. "Neighbouring state Karnataka offers 

Rs 5 crore for its film festival. To organise a film festival 

of such magnitude, 50 per cent of at least what the 

Karnataka government offers is needed. Bringing films 

from over 50 countries is no mean feat and at times the 

pressure shows on people behind the festival. Though we 

are thankful for the support that has been extended, a lot 

more is needed," she said. She also exudes happiness for 

bringing films from Luxembourg Film Festival for 

which she is the brand ambassador.
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cinemas of india

Seven Days

Pic(k) of the Day

Seven Days
Dir.: Rolando Colla
Italy, Switzerland 
Anna Theatre | Dec 15, 5.30pm

Photo Credits : Kiransa, Arun Prasath, 
Ashok Jermy & L. Srinivasan
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Screening Schedule 
14th December 2017, Thursday

Devi

Devi Bala

Russian 
Cultural 
Centre

Anna Theatre 

Casino

NFDC Tagore
Film Centre 
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Easy 
Dir.: Andrea Magnani
Italy | 2017 | 91' | WC

Villa Amalia 
Dir.: Benoit Jacquot
France | 2008 | 94' | WC

CIAO CIAO 
 Dir.: SONG Chuan
China, France | 2017 
 83' | WC

The Forsaken
Dir.:  Jiju Antony
2017 | Marathi, Hindi, 
English | Colour| 81'|IP

The Charmer 
Dir.: Milad Alami
Denmark | 2017 | 100' | WC

Mr. Stein Goes Online 
Dir.: Stéphane Robelin
France, Belgium, Germany 
 2016 | 100' | WC

Radiance ( Hikari )
Dir. Naomi Kawase
Japan, France | 2017 | 10' | WC

Italy, Italy ( Italia Italia )
Dir.:  Kaveh Sabbaghzade
Iran | 2017 | 100' | WC

Thupparivaalan 
Dir.: Myshkin
2017| 151' | Tamil |TFFC

HOME(Dom)
Dir.: Fien Troch
Belgium | 2016 | 103' | WC

THE DAY AFTER ( GEU-HU )
Dir.: Sangsoo HONG
Korea | 2017 | 92' | CFK

The Tower  ( Der Turm )
Dir.: Christian Schwochow
Germany | 2012 | 180' | RCS
DVD

The Dressmaker 
(Die Schneiderin)
Dir.:Jocelyn Moorhouse
Australia  | 2015 | 92'| WC

INTERCHANGE ( Przemiana )
Dir.: Dain Iskandar Said
Malaysia | 2016 | 102' | WC
 

Barrage ( Gát )
Dir.: Laura Schroeder
Luxembourg, Belgium, 
France | 2017 | 112' | WC-  

End of Season 
( Zwischen den Jahren )
Dir.: Lars Henning
Germany | 2017 | 97' | CGF

Seven Days ( Sette Giorni )
Dir.: Rolando Colla
Italy, Switzerland 
2016 | 96' | WC

The Sower ( Le semeur )
Dir.: Marine Franssen
France | 2017 | 98' | WC

Wrath  ( Ira       )
Dir.: Jota Aronak
Spain | 2016 | 93' | WC

No Date, No Signature 
( No Date, No Sign )
Dir.: Vahid Jalilvand
Iran | 2017 | 100' | WC
 

No Screening

Barracuda ( La Barracuda )
Dir.: Jason Cortlund, 
Julia Halperin
USA | 2017 | 100' | WC
   

Golden Years 
( Nos années folles )
Dir.: André Téchiné
France | 2017 | 103' | WC

No Screening

15th Chennai International Film Festival 

No Screening

No Screening

www.icaf.in | www.chennaifilmfest.com

A Filthy Story  
OruKuppaiKathai 
Dir.: Kaali Rangasamy 
2017|131' | Tamil|TFFC

My Son is Gay 
Dir.: LOKESH
2017 | Tamil | 111' | 
Special Screening

th15  Dec 2017

CGF: Contemporary German Films | RCS: Retrospective of Christian Schwochow | CFK: Country Focus Korea
Indian Panorama: IP | Tamil Feature Film Competition: TFFC | World Cinema: WC

BLIND SPOT ( Dode Hoek )
Dir.: NABIL BEN YADIR
Belgium | 2017 | 95' | WC

CORPORATE 
Dir.  NICOLAS SILHOL
France | 2016 | 95' | WC

3
.0

0
 p

.m

6
.0

0
 p

.m
.

Day 2 | Friday, 15.12.17

7
.1

5
 p

.m
.

7
.0

0
 p

.m
.

Highlights of Day 2

Day 2 of the international festival has as many as 26 movies for film buffs. Among the picks is Golden 
Years from England, which follows the exploits of a group of pensioners who, having seen their 
pensions diminished, decide to tour National Trust properties in their caravan and rob nearby banks.

Another film to watch out for is Blind Spot, a sexy, psychological film-noir, which features the story of 
a man who is sucked into the psychological web of two women on the run.

If you are a fan of several genres thrown in together, The Dressmaker is a must-watch. Combining 
revenge, comedy and drama, The Dressmaker follows a glamorous woman, Kate Winslet, who returns 
to her small town in rural Australia. With her sewing machine and haute couture style, she transforms 
the women and exacts sweet revenge on those who did her wrong.

For fans of undiluted drama, No Date No Signature from USA is the perfect fix. Directed by Vahid 
Jalilvand, the movie follows Kaveh Nariman, a coroner in the medical examiner's office. One day at his 
work, he meets a corpse that is very familiar to him and what happens next forms the rest of this 
riveting drama.

For the regional fans, you have Myskkin's Thupparivalan starring Vishal. 

BLIND SPOT 
Devi | 11.00 a.m.

Golden Years 
Casino | 07.00 p.m.

No Date, No Signature 
Tagore film Centre | 07.15 p.m.

The Dressmaker  
Devi Bala | 04.45 p.m.

http://www.imdb.com/name/nm8987157?ref_=tt_ov_dr


ெஷரல்ாக் ேஹாம்ஸ் பாணி�ல், ஒ� ெதாடர ் �ற்றசெ்சயைல ம��டப்த�்டன் 

�ப்ப��ம் கைதேய ' �ப்ப�வாளன்' .  �ஷால் ஒ� தனியார ் �ப்ப�வாளன். 

ெஷரல்ாக்�க்� வாடஸ்ன் ேபால,  �ஷா�ன் நண்பன் �ரசன்னா.  தன் 

�றைமக்ேகற்ற வழக்�க்காக காத�்�க்�ம் �ஷாைலத ் ேத� வ��ற�,  ஒ� 

நாய் �ட�்கெ்கால்லப்படட் வழக்�.  அைத �சாரிக்கத ் ெதாடங்�ம்ேபா�, 

பணத�்க்காக ஆடக்ைளக் ெகால்�ம் ஒ� பயங்கர �ம்ப�டம் ேபாய் நிற்�ற�.

ேநரத்�்யான �ைரப்படமாக்கல்,  ெதா�ல்�டப்தே்தா� சஸ்ெபன்ஸ் கலந்� 

இயக்���க்�றார ் �ஷ்�ன்.  �ப்ப��ம் நி�ணர ் கதாபாத�்ரதை்த 

�ரியைவப்பதற்� அவர ் எ�த�்கெ்காண்ட காட�்கள்,  �ைரக்கைத அைமப்� 

ஆ�யைவ பாரை்வயாளரக்ைளக் கட�்ப்ேபா��ன்றன.  அவர� �ந்ைதய பட 

சாயல்கள் இ�ந்தா�ம், எந்தக் காட�்�ம் உ�தத்லாக இல்ைல. �ப்ப�வாளனின் 

நைட உைட,  ��,  �த�தமான ரசாயனப் ெபா�டக்ைள பயன்ப�த�்வ�, 

�பதை்தப் ேபாலேவ ெகாைலகைள ெசய்வ� என �ப்ப��ம் கைதக்�த ்
ேதைவயான பல அம்சங்கள் படத�்ல் இ�க்�ன்றன.

கணியன் �ங்�ன்றன் என்ற அழ�ய த�ழ்ப் ெபயர ்ெகாண்ட �ப்ப�வாளனான 
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தமி� சின�மா���� �திய �ய�சி

15th Chennai International Film Festival 
th15  Dec 2017

ந�ல பட� எ��தி��கிற�� க� 

என ெசா�வா�க� 

காளி ரங்கசா� இயக்கத�்ல் நடன இயக்�நர ் �ேனஷ்,  மனிஷா யாதவ் 

உள்ளிடட் பலர ் ந�ப்�ல் உ�வா��ள்ள படம் ' ஒ� �ப்ைபக் கைத' . 

இப்படதை்தப் பாரத்�் ��த�்�டேவ,  இதன் ெவளி�ட�் உரிைமையக் 

ைகப்பற்� இ�க்�றார ்உதயநி� ஸ்டா�ன்.

அ�தத்ாண்� �ைரக்� வர�ள்ள இப்படம் 1 5 - வ� ெசன்ைன சரவ்ேதச 

�ைரப்பட �ழா�ல் இன்� மாைல 6 மணிக்� ரஷ்ய கலாசச்ார ைமயத�் ல் 

�ைர�டப்பட�ள்ள�.  இப்படம்  ��த�் இயக்�நர ் காளி ரங்கசா��டம் 

ேகடட் ேபா� ெசன்ைன சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா�ல் �ைர�டத ்
ேதரவ்ான�டன் இன்ப அ�ரச்�்யாக இ�ந்த�. வ�டந்ேதா�ம் பாஸ் வாங்� 

ெசன்ைன சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா�ல் படம் பாரப்்ேபன்.  உலக 

�னிமாக்கைள �யந்� பாரத்த் �ைர�ல்,  நான் இயக்�ய படம் 

�ைர�டப்பட�ள்ள� என்� நிைனக்�ம் ேபா� சந்ேதாஷமாக இ�க்�ற�. 

அந்த சந்ேதாஷத�்க்� வாரத்ை்தகள் இல்ைல.

�ன்ன �ன்ன �ஷயங்கைளப் 
ெபரி�ப்ப�தத்க் �டா�. 

சாதாரண �ஷயதை்த 
சாதாரணமாகேவ எ�த�்க் 
ெகாண்டால் வாழ்க்ைக 
இன்�ம் எளிதாக இ�க்�ம். 

காதல்,  கணவன் -  மைன� 

உற�, ேவைல ேபான்றவற்�ல் 

�� �ஷயங்கைள எல்லாம் 
கடந்� வாழ்க்ைகைய 
வாழ்ந்��ட�் ேபாய்�ட 
ேவண்�ம். �� �ஷயத�்க்ேக 

நாம் தயங்� நின்றால்,  அைம�யாக இ�க்�ம் வாழ்க்ைக நம்ைம �ரட�்ப் 

ேபாட�்��ம் என்ற க�தை்த தான் ' ஒ� �ப்ைபக் கைத'  படத�்ல் 

����க்�ேறன். கணவன் - மைன� இ�வ�க்�ள் நடக்�ம் கைத தான். 

நாயகனாக ெதரிந்தவரக்ள் ந�த�்�ந்தால், அவரக்�ைடய உடல்ெமா��ல் 

ந�த�்�ப்பாரக்ள்.  ஆைகயால் ��ய �கதை் த ைவத�்  தான் இப்படதை்த 

எ�க்க ேவண்�ம் என நிைனதே்தன்.  அதற்� நடன இயக்�நர ் �ேனஷ் 

ெபா�தத்மாக இ�ந்தார.் 

கண்�ப்பாக �ைரப்பட �ழா�ல் காண�ள்ள அைனவ�க்�ம் படம் ��க்�ம் 
என எ�ரப்ாரக்்�ேறன்.  நல்ல படம் எ�த�்�க்��ரக்ள் என ெசால்வாரக்ள் 

என்ற ஆவேலா�, படம் ��வைட�ம் த�வா�ல் காத�்�ப்ேபன் .

�ஷால்,  �ந்ைதய கதாபாத�்ரங்கைள�ட இப்படத�்ல் தனித�்வமாகத ்

ெதரி�றார.்  தன� வழக்கமான பாணி�ல் இ�ந்� �ல�,  �ப்ப�வாளன் 

பாத�்ரதை்த உணரந்்� உைழத�்�க்�றார.் சவாலான வழக்�க்காக அைலவ�, 

�ற்றதை்த ேமாப்பம் ��ப்ப�,  எ�ரிக�டன் மல்�க்கட�்வ� என நன்� 

ெமனகெ்கட�்�க்�றார.்  அ�க �த�்சா�தத்னம்,  எதற்ெக�தத்ா�ம் ேகாபம், 

அைற ��க்க �தத்கங்கள்,  உயரமான இ�க்ைக,  தைல�ல் ெதாப்� என 

�ஷாைல நன்றாகேவ ர�க்க ���ற�.

ெகா�ர ெகாைலகள் ெசய்�ம் �ல்லன் �னய்,  �ல்� ஆண்டர்ியா ஆ�ேயார ்

�த�்யாசமான ெகடட்ப்�ல் தங்கள் பணிைய �றப்பாக ெசய்��க்�ன்றனர.் 

இ�வைர�ல் சாக்ேலட ் பாயாக மட�்ேம ந�தத் �னய்,  �ல்லன் 

கதாபாத�்ரத�்ல் சரியாக ெபா�ந்���க்�றார.்  வழக்கமாக நிைறய ேப�ம் 

பாக்யராஜ் இ�ல்,  �ைறவாகப் ேப� கவனிக்க ைவக்�றார.்  ஆண்டர்ியா�ம், 

பாக்யராஜ�ம் அ�கம் ேபசாமேல அ�தத்மான ந�ப்ைப ெவளிப்ப�த�் 
�ள்ளனர.்

அேரால் ெகாேர��ன் �ன்னணி இைச,  கைதக்� உ��ட�்�ற�.  காரத்�்க் 

ெவங்கடர்ா�ன் ேகமரா ேகாணங்க�ம்,  படமாக்கப்படட் �த�ம் ேநரத்�். 

சண்ைடக் காட�்களில் �ேனஷ் கா��ன் உைழப்�ம்,  �ஷ்�னின் ஈ�பா�ம் 

�ளிர�்ற�

'ஒ� �ப்ைபக் கைத' இயக்�நர ்

�ப்ப�வாளன் / ரஷ்ய கலாசச்ார ைமயம் / ம�யம் 12:30 மணி

THE TOWER / DER TURM 
GERMAN | அண்ணா, �ற்பகல் 2.00 மணி

ேகன்ஸ் �ைரப்பட �ழா�க்� ஒ� வணிக பயணத�்ல் வ��றார ் மான்� 
எ�ம் இளம் ெபண்.  அவர ் ேநரை்மயற்றவர ் என்� �ற்றஞ்சாடட்ப்பட�் 

�ப்பாக்�யால் �ட�்கெ்கால்லப்ப��றார.்  அைதப் பாரக்்�ம் ஆ�ரிைய 

�ளாேர ேவகமாக அ��ல் ெசன்� தன� ேபாெலராய்� ேகமரா�ல் 
அசச்ம்பவதை்த �ைகப்படங்கள் எ�க்�றார.் அவர ்மான்� என்பைத அ�ந்� 

அவர�்� பரிதாபப்ப��றார.் �ளாேர ேபான்ற இன்ெனா� ேஜா�க் கண்க�ம் 

மான்� உ�ேரா� இ�ந்தைத�ம் �ன்னர ் �டப்பட�் இறப்பைத�ம் 
கண்�டாகப் பாரக்்�றார.்  �ைகப்படங்கள் எ�ப்பதன் �லம் �ளாேர 

எப்ெபா�ைள�ம் ��தல் கவனம் ெச�த�் பாரக்்�ம் �றன் ெப��றார.் 

�டேவ அப்ெபா�ள்க�க்�ள் ஊ���க் கடந்� ெசல்�ம் பாரை்வைய 
உணர�்றார.்  இப்ெபா�� �ளாேர மான்� இ�வ�ம் மான்� எங்� 

�ட�்கெ்கால்லப்படட்ாேரா அதன�ேக உள்ள கஃேப�க்� ெசல்�ன்றனர.் 

இப்ேபா� நாம் �ளாேர�ன் ஆற்றைலக் காண �ன்ேனாக்�ச ்ெசல்�ேறாம்.



Printed and Published by Indo Cine Appreciation Foundation Chennai - 600006

Our Sponsors and Partners

�தல் உலகப்ேபாரி��ந்� தப்� 
வந்த �ரன் பா�ன் உண்ைமக் கைத 
இ�.  அவன� அைடயாளதை்த 

மைறக்க,  அவன� மைன� ��, 

பா�க்� ெபண் ேவட���றாள். 

பாரி�ல் �ேஸனாக 
நடமா��றான் பால்.  ேபார ்

��ந்த�ம்,  �ஸன் �ண்�ம் பால் 

என்ற அைடயாளதை்த ெபற �யற்� 
ேமற்ெகாள்ளப்ப��ற�.

GOLDEN YEARS / NOSANNEESFOLLES 

இ�� எ�ன பட� பா��கலா�?
 - பாரதி ஆன�� ப���ைரக�

th15  Dec 201715th Chennai International Film Festival 

cinemas of india

FRANCE | ேக�ேனா, மாைல 7.00 மணி

பாரை்வ �ைறபா� �க்க �ேசேகா,  �ைரப்படங்க�க்� வசனம் எ��வ�ல் 

��ந்த ஈ�பா� ெகாண்டவர.்  ஒ� �ைர�டல் த�ணத�்ல் ெம�வாக பாரை்வ 

இழந்�வ�ம் பைழய �ைகப்படக் கைலஞரான நகேமாரிைய சந்�க்�றார.் 

�ேசாேகா �ைர�ல் 
நகேமாரி�ன் 
�ைகப்படங்கைள ேத�க் 
கண்���க்�றார.் 

இதனால் அவர ் தன� 
கடந்த காலத�்ற்� 
��ம்��றார.்  அவள் 

கண்க�க்� இ�வைர 
ெதரியாமல் இ�ந்த 
�ரகாசமான உலகதை்த 
அவேரா� இைணந்� 
�தன்�தலாகப் பாரக்்கத ்
ெதாடங்��றாள். 

RADIANCE / HIKARI 
JAPANESE | ேத�பாலா, �ற்பகல் 2.15 மணி

ஆஸ்�ேர�யா�ல் இ�க்�ம் தன� 
��ய �ராமத�்க்� ��ம்��றாள் 
கவரச்�்கரமான ெபண்ெணா�த�். 

அங்�, தன� ைதயல் இயந்�ரத�்ன் 

உத��ட�ம்,  உயரத்ர ஃேபஷன் 

ரசைன�ட�ம்,  அந்த �ராமத�் 

ெபண்கைள ெமாதத்மாக 
மாற்��றாள்.  அேதா�,  தனக்� 

�ங்�ைழதத்வரக்ைள ப��ம் 
�ரத்�்கெ்காள்�றாள்

THE DRESSMAKER / DIE SCHNEIDERIN 
AUSTRALIA  | ேத�பாலா, மாைல 4.45 மணி

எ��, எெசன் என்ற பன்னாட�் நி�வனெமான்�ல் மனித வள �ரி�ல் ேவைல 

பாரக்்�றாள். அவள� ேநரத்�்யான அேதசமயம் இரக்கமற்ற அ���ைற�ன் 

காரணமாக,  அவள� உயர�காரி ஸ்�ஃபனால் ச�பத�்ல் 

ேதரந்்ெத�க்கப்படட்வள்.  ேதைவப்படாத பணியாளரக்ைள தாமாகேவ 

பணி���ந்� ெவளிேயற ெசய்�ம் �றன் அவ�க்��ந்த�.  எந்த தார�்க 

�ந்தைன�ம் இன்� இைத ெசய்� வ��றாள்.  அப்ப� ஒ� நாள் ேவைல�ல், 

டல்மாட ் என்பவர ் அ�வலகத�்��ந்� �ேழ ��த�் தற்ெகாைல ெசய்� 
ெகாள்�றார.் இ� எ��ைய க�ைமயாக பா�ப்பேதா� மட�்மல்லாமல், அந்த 

பன்னாட�் நி�வனம், அவள் �ேத ெமாதத் ப�ைய�ம் �மத�் �ட நிைனக்�ற�.

CORPORATE | DIR: Nicolas Silhol
FRANCE / ேத�, �ற்பகல் 2.00 மணி

தடய�யல் நி�ணர ் டாக்டர.்  நரிமான் ஒ� கார ் �பத�்ல் �க்��றார.்  அ�ல் 

எ�ரில் ேமாடட்ர ் ைசக்�ளில் வந்தவரின் 8  வய� மக�க்�ம் அ�ப��ற�. 

அவைன ��சை்சக்� அைழத�் ெசல்ல ேகடட்ா�ம், அவன் தந்ைத ம�க்�றார.் 

அ�தத்நாள், அந்த ��வன் மரம்மான �ைற�ல் இறந்� �டட்தாக�ம், �ேரதப் 

பரிேசாதைன ெசய்ய ேவண்�ம் என்�ம் அவர� ம�த�்வமைன�ல் 
ெதரி�க்கப்ப��ற�. அந்த ��வனின் மரணத�்க்� யாரக்ாரணம். �ழந்ைத 

இறந்த ேசாகத�்ல் நரிமாைன சந்ேதகப்ப�வ�டன் அவைர ேகவலமாகப் 
ேப��றார ்ெபற்ற தந்ைத. ஆனால் நடந்தேத ேவ�. மற்ற டாக்டரக்ள் டயக்னி�ஸ் 

ெசய்�ம்ேபா� நடந்த தவ�தான் அவன் இறக்கக் காரணம் என்ப� தாமதமாக 
ெதரியவ��ற�

NO DATE NO SIGNATURE 
PERSIAN | தா�ர ்�ைரப்பட ைமயம், மாைல 7.15 மணி
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