
The Migrumpies from Austria, a comedy, follows two unemployed friends Benny and Marko, who 

pretend to be petty criminals with immigrant background for a TV documentary until the coin flips 

and reality turns against them.

The German film Paula, as the name suggests, is about the life and career of the breakthrough 

German painter, Paula Modersohn-Becker.

For those who appreciate adrenaline rushes, the crime thriller, I am the Killer, from Poland won't 

disappoint you. Inspired by true events from the 1970s, the story revolves around a young detective, 

who becomes the head of a police 

unit focused on catching a rampant 

serial killer of women, nicknamed 'The Silesian Vampire'.

For pure lovers of comedy, there's the French film, 9 Month Stretch. See for yourself as to 

what happens on the big screen when Ariane Felder, a judge of strict morals discovers she's 

pregnant by Bob Nolan, a criminal wanted for murder.

In the bucket list is also Newton, which was India's official entry to the Oscars, but wasn't 

nominated. A comedy-drama directed by Amit V. Masurka, the film follows a government 

clerk, played by 

Rajkummar Rao, on 

election duty in a village where visitors refuse to turn up to vote. How he convinces 

them to do forms the rest of the plot.

For Tamil movie lovers, there is Aramm and Oru Kidaiyin Karunai Manu. The much 

celebrated Malayalam film Take Off is also part of the schedule. 
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Highlights of Day 4

Every year, five girlhood friends meet for a weekend and relax in 
the south of France. One night a man breaks into the house and the 
idyll goes to pieces. What happens next forms the rest of this 
riveting drama. The movie lapped up four nominations in the 
Munich International Film Festival 2016, namely direction, 
production, screenwriting and acting (Anna König, Korinna 
Krauss and Kaya Marie Möller). 

Pic(k) of the Day

5 Women 
Germany
Director: Olaf Kraemer
Anna Theatre | Dec 17 | 9.30 am

Watched 3 films back to backThupparivalan, My 

son is gay and Oru kuppai kadhai. 1st time in 7 

yrs I have played truant! :) Ur volunteers were so 

good On their toes Courteous Went off well

Watched 3 films back to backThupparivalan, My 

son is gay and Oru kuppai kadhai. 1st time in 7 

yrs I have played truant! :) Ur volunteers were so 

good On their toes Courteous Went off well

Rekhs ( subtilist)

The Migrumpies
Casino | 09.45 am

I am the Killer
Devi Bala | 07.15 pm

Paula | Devi | 04.30 pm

9 Month Stretch | Tagore film centre | 01.15 am
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Screening Schedule 
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CGF: Contemporary German Films | RCS: Retrospective of Christian Schwochow | CFK: Country Focus Korea
Indian Panorama: IP | Tamil Feature Film Competition: TFFC | World Cinema: WC

Pic Corner

Day 4 | Sunday, 17.12.17

Devi

Devi Bala

Russian 
Cultural 
Centre

Anna Theatre 

Casino

NFDC Tagore
Film Centre 
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5 Women ( Fünf Frauen )
Dir.:  Olaf Kraemer
Germany | 2016 | 98' | CGF

NUTS 
Dir.: Henri Bargès
Lebanon | 2016 | 104' | WC

The Migrumpies 
(Die Migrantigen)
Dir.:Arman T. Riahi
Austria | 2017 | 98'| WC

Take Off
Dir.: Mahesh Narayanan
2017 | Malayalam 
Colour | 132' |IP

9 Month Stretch 
( 9 mois ferme )
Dir.: Albert Dupontel
France | 2013 | 82' | WC

Majan 
Dir.: Rahman Seyfi Azad 
Iran | 2017 | 100' | WC

Gutland 
Dir.: Govinda Van Maele
Luxembourg / German 
 2017 | 107' | WC

Maracaibo (Maracaibo )
Dir.: Miguel Rocca
Argentina, Venezula 
 2017 | 95'| WC

Newton
Dir.:  Amit Masurkar
2017 | Hindi | Colour
 104'|IP

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

Paula ( Paula - Mein Leben 
soll ein Fest sein )
Dir.:  Christian Schwochow
Germany, France | 2016 

The Great Buddha
Dir.: Hsin-yao Huang
Taiwan | 2017 | 102'

The Dybbuk of the Holy 
Apple Field 
Dir.: Yossi Somer | Israel, 
Germany, Switzerland | 1997 

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

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

Good Time
 ( Bom Comportamento )
Dir.  Benny Safdie,
Josh Safdie | USA | 2017 

I Remember You 
( Ég man þig )
Dir.: Óskar Thór Axelsson
Iceland | 2017 | 100' | WC

I'm a Killer 
( JESTEM MORDERCĄ )
Dir.: Maciej Pieprzyca
Poland | 2016 | 110' | WC

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

MIST AND THE MAIDEN 
( La Niebla Y La Doncella  )
Dir.: Andrés Koppel
Spain | 2017 | 104' | WC

No Screening

Bornholmer Street  
( Bornholmer Straße )
Dir.: Christian Schwochow
Germany | 2014 | 88' | RCS

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

No Screening

No Screening

No Screening
Oru Kidayin Karunai Manu
Dir.: Suresh Sangaiah
2017| 121' | Tamil |TFFC

Aramm | Aramm
Dir.: Gopi Nainar
2017 | 119 min | Tamil |TFFC

A Special Day 
( YEK ROOZ BEKHOSOOS )
Dir.: HOMAYOUN ASADIAN
Iran | 2017 | 96' | WC

Pure Hearts ( Cuori puri )
Dir.: Roberto De Paolis
Italy | 2017 | 115' | WC
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During Screening of Movie Vikram Vedha & Films 
by Students of MGR Film Institute

Photos by Arun Prasath 

Capacity 100 seats 

Seating for all shows will be on first come first served basis



அைமக்கப்பட�்�ப்ப� பளரீி��ற�.  ஒ� கண்���ப்பாளைனக் ெகாண்டாடாத 

ேதசம் எனச ்  �ட�்க்காட�்ம்ேபா� வ�க்�ற�. அேநகமாக, இந்தப் படத�்ல்தான் 

ேசனல்கைள நல்ல�தமாகக் காட�்��ப்பதாக நிைனக்�ேறன். 

கைதேயா� மட�்ேம சமரசம் ெசஞ்�, கைத தாண்�, சைதப்பக்கம் ேபாகாமல் 

ஒ� �னிமா.  அ��ம் அந்தப் ெபாடட்ல் காட�் ெலாேகஷனில் இறங்�,  ஷ�ட ்

பண்ணி�ட�்,  �ளம்� வந்�,  படதை்தேய ரி�ஸ் பண்ணி�டட் ைதரியம். 

அப்பாவா ந�தத்வர,் அம்மாவாக ந�தத்வரக்ைளெயல்லாம் ��ங்கள். அந்த நா� 

வய� தன்�கா, கண்�க்�ள்ேளேய நிற்�றாள். 

அய்யய்ேயா. . .  �ழந்ைத ெபாழச�்க்க�ேம� எல்லா�ம் அவரவரின் 

�லசா�ைய ேவண்�க்க் ெகாண்��ப்பாரக்ள்.  அதனால்தான் இயக்கம் ேகா� 

ந�னார ்என ைடட�்ல் ேபா�ம்ேபா�, ெசம ைகதத்டட்ல். ெமளத ்டாக், இைணய 

தளம் என எங்� பாரத்த்ா�ம் �டட்�த�்�க்�ற�.  ஒளிப்ப��ம் எ�ட�்ங்�ம் 

ெசம பலம். ெரண்�ேப�க்�ம் சபாஷ். �ப்ரான் இைச, காட�் அடரத்�்ைய தன் 

பங்�க்�க் �ட�்��க்�ற�. 

 ேவல ராம�ரத்�் பக்கா அர�யல்வா� என்றால்,  �ட�் பக்கா அ�காரி. 

எல்லாவற்ைற�ம் ெசால்��ட�்,  ம�வதனிைய �ட�்�ட ���மா. 

வாழ்ந்��க்�றார.்  ஒ� கெலக்டர ் எப்ப�த ் ெதரி�மா இ�க்க�ம்.  ம�வதனி 

மா�ரி இ�க்க�ம். அ�காரி இப்ப�தத்ான் இ�க்க�ம். 

ைடரக்டர ் ேகா� ந�னா�க்� இரண்� �ஷயம்... �ரிச�் 

ேமய்ஞ்�,  படை்டயக் ெகளப்�,  �ரமாண்டப்ப�த�், 

�ரமாதம் பண்ணி,  அசத�்ட�்ேயப்பா எனக் 

ெகாண்டா��டட்ாரக்ள் ர�கரக்ள்

�னசரி ேபப்பரில்,  ��கால ெசய்�யாக. . .  ஆழ்�ைளக் �ணற்�ல் ��ந்� 

�ழந்ைத சா�,  3 6  மணி ேநரம் ேபாரா�,  சடலமாக �ட�் என்� வந்��க்�ற 

ெசய்�ைய,  எதத்ைனேபர ் ��தாகப் ப�த�்�ப்ேபாம்.  அந்தத ் �யரதை்த, 

கலவரதை்த,  ந�க்கதை்த,  பதடட்தை்த ஒ� 

ெரண்� மணி ேநர �னிமாவா கன்வரட் ்பண்ண 
���மா.  அப்ப�ேய பண்ணினா�ம் 

பாரக்்க���மா.  பண்ண ���ம்,  பாரக்்க 

���ம் என நி��த�்�க்�றார ் ைடரக்டர ்
ேகா� ந�னார.் 

வானதை்த ேநாக்� ராகெ்கடை்ட �ட�் என்ன... 

��க்க��ல் ��ந்த �ழந்ைதைய �டக் ஒ� 
உபகரணம் �ட கண்���க்க�ல்ைலேய 
என்�ற ேகாபம்... �தே்தன் ெகா�ைம... கப� �ைளயாட�் ல் �ல்�யாக இ�ந்த 

அப்பா. . .  நீசச்�ல் கைரேயறத ் ��க்�ற ைபயன். . .  ' எப்ேபா வாடட்ர ் பாட�்ல் 

வந்�சே்சா. . .  அப்பேல�ந்� தண்ணிப் �ரச�்ைன�ம் தைல �க்க 

ஆரம்�ச�்�ச�்' என்�ற �கம் அைற�ம் உண்ைம என அறம் பண்ணி��க்�றார ்

இயக்�நர.் 

ேபா�ஸ்,  ஃபயர ் சர�்ஸ்,  ேத�யப் ேபரிடர ் பா�காப்� என �ழ்ந்��ந்தா�ம் 

ஆழ்�ைள�ல் ��ந்த �ழந்ைதையக் காப்பாற்ற ��யாத நிைல,  ஒ� 

க�ன்�லைர காபந்� பண்ணத ் ��க்�ற எம்.எல்.ஏ., �னிஸ்டர.்.. நல்ல� ெசய்த 

அ�காரிக்� �சாரைண. . .  கடந்த �ல வ�ஷங்களில்,  இதத்ைன அறங்கைளச ்

�மந்�, அறதே்தா� வந்��ப்ப�... அறமாகதத்ான் இ�க்�ம்! 

ேகாப�ம் நியாய�ம் மனிதா�மான�ம் ெகாண்ேட �ைரக்கைத 
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அற�... உர�... வர�! 

15th Chennai International Film Festival 

எ�தி� த�ேற�… ஒ� பய வரமா�டா�!

ேநரை்ம!  இ�தான் படத�்ன் ைமயம்.  அர� அ�வலகத�்ல் பணியாற்�ம் ஒ� 

மத�்யதர இைளஞன்,  ேநரை்மயாகச ் ெசயல்ப�வ�ல் என்ெனன்ன �க்கல்கள் 

உள்ளன என்பைத,  ' நி�டட்ன்'  எ�ம் தனி மனிதைன �ன்னி�த�் படம் 

ஆராய்�ற�. இ� ஒ� பக்கம் என்றால், இன்ெனா� பக்கம், ேதரத்ல் நாள் ஒன்�ல், 

சத�்ஸ்கர ் மாநிலம்,  மாேவா�ஸ்ட�்கள் நிைறந்��க்�ம் தண்டகாரண்ய 

காட�்க்�ள் இ�க்�ம் �ராமத�்ன் வ�யாக,  இந்தத ் ேதசத�்ன் ஜனநாயகக் 

�த�்கைள இந்தப் படம் அம்பலப்ப�த�்�ற�.

�டட்ன் �மார.் நண்பரக்ள் மற்�ம் உற�னரக்ளின் �ண்டலால், தன� ெபயைர 

நி�டட்ன் என்� மாற்�கெ்காள்�றான்.  எம். எஸ். �.  ��க்ஸ் ப�தத் மத�்ய தர 

இைளஞன். கெலக்டர ்அ�வலகத�்ல் ஒ� �மாஸ்தா ேவைல. சரியாகக் காைல 9 

மணிக்� அ�வலகம் வந்��ட�், �கச ்சரியாக மாைல 5 மணிக்� அ�வலகதை்த 

�ட�்ச ் ெசல்வதற்காக,  அ�வலகத�்ல் ��� ெகா�த�்ப் பாராடட்ப்ப�ம் 

அள�க்� ெபா�ப்��க்க அர� ஊ�யன். 'எைதயாவ� மாற்றாத வைர, எ��ேம 

மாறா�'  என்ற �ஞ்ஞானி நி�டட்னின் தத�்வத�்ன் �� நம்�க்ைக 

ைவத�் �ப்பவன்.

அவ�ைடய வாழ்க்ைகைய�ம்,  இந்தத ் ேதசதை்த�ம் �ரிந்�ெகாள்ள 

நாடா�மன்றத ் ேதரத்ல் வாய்ப்பாக அைம�ற�.  ேதரத்ல் பணிக்காக 

சத�்ஸ்க�க்� அ�ப்பப்ப��றான்.  அங்� மத�்ய ரிசரவ்் காவல் பைடையச ்

ேசரந்்த ஆதம்ா �ங், 'ஓட�்தாேன. நாங்கேள ேபா�ேறாம். எ��த ்தரே்றன். ஓட�்ப் 

ேபாட இங்க ஒ� பய வரமாடட்ான்'  என்� அந்த மாநிலத�்ன் நிைலையச ்

ெசால்�றார.்  அவர ் அப்ப�ச ் ெசால்வதற்�க் காரணம்,  �ரங்க நி�வனங்களின் 

�ரண்டல்,  மாேவா�ஸ்ட�்க�க்�ம் பா�காப்�ப் பைட�ன�க்�ம் இைட�ல் 

மாட�்க் ெகாண்� �ண்டா�தல்,  வ�ைம,  கல்�,  ம�த�்வம்,  சாைல ேபான்ற 

அ�ப்பைடத ் ேதைவகள் �ரத்�் ெசய்யப்படாத� உள்ளிடட் காரணங்களால், 

மத�்ய, மாநில அர�களின் �� அங்�ள்ள பழங்��க�க்� நம்�க்ைக இல்ைல. 

எனேவ, அவரக்�க்�த ்ேதரத்ல் ��ம் நம்�க்ைக இல்ைல.

இைதப் �ரிந்�ெகாள்ளாத நி�டட்ன்,  எப்ப��ம் ேதரத்ைல,  ' �ெரா�ஜர'்  ப� 

நடத�்ேய ஆக ேவண்�ம் என்ப�ல் ��வாதமாக இ�க்�றான். அந்தப் ��வாதம் 

அவ�க்� ெவற்�ையத ் தந்ததா,  இல்ைலயா என்ப� ��ப் படம்.  �தல் 

காட�்�ேலேய,  இந்தத ் ேதசத�்ன் ஒ� ப��ையக் காட�்���றார ் இயக்�நர ்

அ�த ்ம�ரக்ர.் 

இப்ப� ஒ� கனமான �ஷயதை்தப் 
பாரை்வயாளரக்�க்�க் கடத�்வதற்�, 

இயக்�நர ்அ�த�்ம், கதா�ரியர ்மயங்க் 

�வாரி�ம் நைகச�்ைவயான 
�ைரக்கைதையப் ��த�் ெவற்� 
ெபற்��க்�றாரக்ள்.  யா�ேம ஓட�்ப் 

ேபாட வராத நிைல�ல்,  �� �ட�் 

�ைளயாடத ் ெதாடங்��றார ் ஊ�யர ்
ஒ�வர.்  இைத எ�ரக்்�ம் நி�டட்�க்� 

' ேபா�ங் �த�்ல இெதல்லாம் 

நடக்�ற�தான் சார'்  என்�றார ் அவர.்  இன்ெனா� காட�்�ல்,  ' ேவாட�்ங் 

ெம��ங்�ற� ஒ� ெபாம்ைம மா�ரி இ�க்�ம்.  அ�ல ஸ்�டட்�,  கா�, 

ேகரட�்� படங்கள் ஒட�்��க்�ம். உங்க�க்� எ� ��க்�ேதா, அந்த படட்ைன 

அ�த�்னா ேபா�ம்'  என்� ஆதம்ா �ங்,  பழங்�� மக்க�க்� ' வாக்களிக்�ம் 

�ைற' ைய �ன்னப்�ள்ைளதத்னமாக �ளக்�வார.்  இ�ேபான்ற காட�்களால் 

�ைரக்கைத ெதாய்�ல்லாமல் நகர�்ற�.

எல்லாச ்சடட்ங்கைள�ம் ைவத�் கெ்காண்�, எைத�ம் சரிவரப் �ன்பற்றாத ஒ� 

அைமப்�ல்,  ஒ�வர ் மட�்ம் ேநரை்மயாக இ�ந்� என்ன ெசய்ய ���ம் என்ற 

ேகள்�ைய இந்தப் படம் எ�ப்��ற�. ஆனால், ேநரை்மயாக இ�ப்பதன் �லம் 

ஒ� �ன்ன மாற்றதை்தயாவ� நிகழ்த�்�ட ���ம் என்ற நம்�க்ைகைய�ம் 
இந்தப் படம் உ�வாக்��ற�.

' கைட��ல உனக்� ேநரை்ம மட�்ம்தான் ��ப்� தரப்ேபா��' ,  ' ெபரிய 

�ஷயங்கள் எல்லாம் ஒேர நாள்ல நடந்�டா�. இந்தக் கா� வளரற்�க்ேக நிைறய 

வ�ஷம் ஆச�்' ,  ' உன்ேனாடப் �ரச�்ைன நீ ேநரை்மயா இ�க்�ற� இல்ல.  நீ 

ேநரை்மயா இ�க்ேகன்ற ��வாதம்தான் �ரச�்ைன' என்பன ேபான்ற வசனங்கள் 

ஈரக்்�ன்றன.

'ஷா�த'், 'அ�கார'், 'பேர� � பரஃ்�' ஆ�ய படங்கைளத ்

ெதாடரந்்�, 'நி�டட்ன்' ேபான்ற அ�ைமயான கைதகைளத ்

ேதர�் ெசய்� ந�க்�றார ் ராஜ்�மார ் ராவ்.  �ைர�ல் 

நி�டட்னாக இவ�ம்,  ஆதம்ா �ங்காக பங்கஜ் �ரிபா� 

ஆ�ய இ�வரின் ந�ப்�ம் �ரமாதம் 

�.ராம்�

இன்� | ரஷ்ய கலாசச்ார ைமயம் | �ற்பகல் 12:30 மணி

இன்� | ரஷ்ய கலாசச்ார ைமயம் | ம�யம் 3:00 மணி

ந.�ேனாத�்மார்
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�ரான்ஸ் ெவண்கல �ைல வ�க்�ம் ெதா�ற்சாைல�ல் ஓர ்இர�ேநரக் காவலனாக 
�க்�ள் பணியாற்��றான்.  அவன் உடன் பணியாற்�பவன் ெபல்� பாடட்ம், 

பகல்ெபா��ல் ம��ழற்� ெசய்யதத்க்க ெபா�ள்கைள ேசகரிப்பவன்.  �க்�ள் 

அவன� வாழ்க்ைக�ல் ம�ழ்ச�்கரமான �ஷயேம தன� நண்பன் ேசகரித�் 
ைவத�் ள்ள ஆபாச சஞ்�ைககளி��க்�ம் படங்கள் வ�யாகப் ெப�ம் 

பரவசம்தான்.  தாமதமான இர� 

�ற்�ண்� மற்�ம் 
ெதாைலக்காட�் பாரப்்ப�ம் 
அவரக்ளின் மந்தமான வாழ்�ல் 
ஒ�ங்�ைணந்த ஒ� ப��. 

ஒ�நாள் ெதாைலக்காட�் 
உைடந்���வ� அவரக்ள் 
வாழ்க்ைக�ல் எல்லாவற்ைற�ம் 
மாற்����ற�.  அதன்�ன்னர ்

கட�ள் கைதக்�ள் வ�வ�, 

ந�தத்ர வய� மனிதரக்ளின் 
உட�யல் ஆைசகள் ��த�் ேபய்கள் மற்�ம் மனிதரக்ளின் உைரயாடல்கள், என 

�ரி�ற�.  ஆனால் பாரை்வயாளரக்ேள இெதல்லாம் அபதத்மான� என்� 

ெதரிந்�ெகாள்ளலாம்.  ஆனால் அ� வாழ்க்ைக அல்ல,  வாழ்க்ைக தன்னள�ல் 

ேம�ம் ெதாைலேநாக்� �க்க� என்பைத�ம்.

THE GREAT BUDDHA | MIN NAN

இ�� எ�ன பட� பா��கலா�?
 - ரா��மா� ப���ைரக�

th17  Dec 201715th Chennai International Film Festival 

cinemas of india

அண்ணா, �ற்பகல் 2.30 மணி

காலமற்ற கைத ஒன்ைற 
ெசால்�ம் ஒ��த 
ேகா�க் பாரம்பரிய 
��ல் படம் இ�. �டேவ 

காதல் உணர�்க்�த ்
தள்ளப்படட் இ� 
இதயங்கள் எப்ப� 
கல்லைறையக் கடந்�ம் 
ேந�ப்� ெதாடர�்ற� 
என்ப�ேபால 
ெசால்லப்பட�்ள்ள�. 

ஹனா�ம்,  �யா�ம் 

��மணம் ெசய்ய ேவண்�ம் என எ�தத் ��� �ர�ஷ்டவசமாக 
ெபற்ேறாரக்ளால் �றப்ப��ற�.  இ�ல் �யா�ன் தந்ைததான் இந்த 

வாக்���க்� எ�ராக நடந்�ெகாள்�றார,்  மதசச்ார�்ன்ைமக்� எ�ராக�ம், 

ெதய்�கத�் ற்� எ�ரான பக்தரக்�ட�ம் ந�ன �ைற�ல் �ழப்பம் 
�ைள�க்�ம் ஒ� ேமாதைல ஏற்ப�த�்�றார.்  �னித ஆப்�ள் நிலத�்ன்  

மரம்மான ேதாற்றங்கள் தங்கள் அன்ைப "ெதய்�க ெபா�தத்ம்" ஆக்�வதாக�ம், 

அைத அைடவதற்� அவர ்கபலா�ன் அ�காரமற்ற அ�காரங்கைள கடட்�ழ்த�் 
��வதாக�ம் ஹனாைன நம்பைவக்�றார.்  மரணம் �ட அவரக்ைள �ரிக்க 

��யா�; சக்�வாய்ந்த 'காதல்' என்ப� சா�க்�ப் �ற�ம் எல்ைலயற்ற சாத�்யம் 

ெகாண்ட�.

THE DYBBUK OF THE HOLY APPLE FIELD
ேத�பாலா, மாைல 4.45 மணி

அக்னஸ்ீ மற்�ம் ஸ்�ஃபேனா இ�வ�க்�ம் நிைறய ேவ�பா�. ஆக்னஸீ�க்� 17 

வய�தான் ஆ�ற�,  தன� தா�டன் வாழ்�றாள்.  ( ெகாஞ்சம் ேகாபப்ப�ம் 

�ணம்.  ஆனால் அரப்்பணிப்�ள்ள ெபண்மணி,  சரச்க்்� வழக்கமாக 

ெசல்லக்��யவள்) ஆக்னிஸ் ��மணம் ெசய்�ெகாள்ள சாக்�ேபாக்� ெசால்� 

வ��றாள்.  ஸ்�ப�க்� ஒ� 2 5  வய� இைளஞன்,  ஒ� வன்�ைறதத்னமான 

ேகாப�ம்,  க�னமான 

கடந்தகாலம் ெகாண்டவன், 

�ப்� �கா�டன் 
எல்ைலகைள 
ெகாண்��க்�ம் ஒ� 
காரட்னில் ஒ� வாரட்னாக 
பணி�ரி�றான். 

அவரக்ளின் எ�ரப்ாராத 
சந்�ப்� எந்த�த சலன�ம் 
இல்லாத ஒ� �ய்ைமயான 
அன்� உ�வாக்��ற�, 

�ைடக்�ம் �ற்�லேநரங்களில் ஒ�வ�கெ்கா�வர ் உத�கரமாக உள்ளனர.் 

�தல் �ைறயாக அவரக்ள் ெந�ங்கத ்ெதாடங்�ம்ேபா� ஆக்னிஸ்�ன் �ய்ைம 
எ�ம் மாைய ெநா�ங்��ற�. இ���த�் அவள் ேயா�க்கத ்ெதாடங்��றாள். 

தன� பாவம் அ�க்கப்ப�ம் என்ற நம்�க்ைக�ல் ஒ� ��ர ��ைவ எ�க்க�ம் 
அவள் ேயாசைன வ�வ�க்�ற�.

PURE HEARTS / CUORIPURI | ITALIAN 
ேத�, �ற்பகல் 2.00 மணி 

ஒவ்ெவான்�ேம தவறான �ப்பாக்�க் 
�ண்�களால்தான் ெதாடங்��ற�. 

தந்ைத�ட��ந்� மர�ரிைமயாகப் 
ெபற்ற நிலத�்ல் வ�க்�ம் 2 5 0 

��ம்பங்கைள எப்ப�யாவ� 
ெவளிேயற்ற ேவண்�ெமன்� 
நிைனக்�றான் அந்த பணக்கார 
இைளஞன்.  இரதத்ம் இல்லாமல் 

ெவளிேயற்றப்படா� என்� ெதரிந்�ம் 
அம்மைல�ன் ெசட�்ல்ெமண்ட ்ப��த ்
தைலவர ் ேபச�்வாரத்ை்தக்� தயாராக உள்ளார.்  �ேராகதை்தச ் சந்�க்�ம் 

அவரக்ள் தங்கள் கவைலைய ெவளிப்ப�த�்�றாரக்ள்.  இத�்ைரப்படம் 

அைனத�் ச�கத�்ன் �ல�ம் காயா��ல் நகரதை்த �தத்ரித�்க் 
காட�்�ற�. அங்� ேமாசமான �ழ்நிைல உ�வா�ய நிைல�ல் �கப்ெபரிய 

வன்�ைறக்�ப் �ற� நிைலைம �ரைட�ற�. 

PAULA | GERMAN / FRENSH 
ேத�, �ற்பகல் 4.30 மணி

9 MONTH STRETCH / 9 NOIS FERME | FRENCH
தா�ர ்�ைரப்பட ைமயம், காைல 11.15 மணி

அரியான் ஃெபல்டர ் கரப்்பாக இ�க்�றாள். ஆனால் ��மணமாகாத, பழங்கால 

ெகாள்ைக�ைடய,  �சாரைண நீ�ப�யான அவள் கரப்்பமாக இ�ப்ப� 

ஆசச்ரியேம.  இைத �ட ஆசச்ரியம்,  �என்ஏ 

பரிேசாதைன�ன் ப� அந்த �ழந்ைத�ன் 
தந்ைத,  ெகாைலக் �ற்றவாளியான பாப் 

என்ப�.  தான் எப்ப� கரப்்பமாேனாம் 

என்பைத நிைன��ர ��யாத அரியான், 

உண்ைம�ல் என்ன நடந்த� என்பைத 
�ரிந்�ெகாள்ள �யற்�க்�றாள்.'� இந்�'�ல் �றப்�ப் பக்கம் http://tamil.thehindu.com/cinema/ciff/

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