
Maracaibo from Argentina is the perfect antidote for those who crave some well written drama. 

The film explores the plot of pain and silence in human relationships, especially in the bond 

between parents and children, from a tragic event that will forever change the lives of all the 

characters.

For lovers of pure drama, you have Pure Hearts from 

Italy that follows Agnese, a 17-year-old who's hell 

bent on remaining a virgin until marriage and Stefano, 

an ill-tempered 25-year-old who works in a garage. 

What happens when the two come together to make 

love?

For those who haven't caught up with Tamil movies of 

late, you have Taramani and Jyothika starrer Magalir Mattum.

Watch as a forensic photographer Adam who tries to solve macabre murders with a detective and is simultaneously 

dragged into the world of mystical belief of the Dayak people in the 2016 Indonesian fantasy-cum-thriller 

Interchange.

A Special Day, from Italy, promises some retro nostalgia. The plot follows two neighbours, a persecuted journalist 

and a resigned housewife, who meet during Hitler's visit in Italy in May 1938. What happens next forms the rest of 

this riveting drama.
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Highlights of Day 6

The 2015 film follows a female assassin who is on a dangerous 
mission to kill a political leader in the eighth century China. The 
movie is a perfect cocktail of action, drama and history. An 
interesting trivia about the movie is that since most of the 
characters speak classical Chinese that is mostly found in ancient 
scripts and books, the original film was subtitled in Chinese as 
well.

The Assassin

Pic(k) of the Day

The Assassin
China
Dir.: Hsiao-Hsein Hou
Devi | Dec 19 | 4.30 pm

A Special Day
Casino | 09.45 am

Pure Hearts
Anna | 02.30 pm

Maracaibo
Tagore Film Centre  | 11.15 am

Interchange
Devi Bala  | 11.15 am

Paambhu Sattai
Dir.: Adam Dasan; 2017 / 140' / Tamil

Special Screening

in place of
Bisorjon

on 19th Dec - 12.30 p.m. 
at Russian Cultural Centre

Change in Schedule
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Day 6 | Tuesday, 19.12.17

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

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

Devi

Devi Bala

Russian 
Cultural 
Centre

Anna Theatre 

Casino

NFDC Tagore
Film Centre 
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West ( Westen )
Dir.: Christian Schwochow
Germany | 2013 | 102' | RCS

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

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

Khynikaa
Dir.: Amartyya
 Bhattacharyya
2017 | Oriya |  89'|IP

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

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

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

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

Paambhu Sattai
Dir.: Adam Dasan;
 2017 / 140' / Tamil

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

The Assassin 
Dir.: Hsiao-Hsien Hou
Taiwan, China, Hong Kong, 
France | 2015 | 105' | WC

Pure Hearts ( Cuori puri )
Dir.: Roberto De Paolis
Italy | 2017 | 115' | WC

Heart stone ( Hjartasteinn )
Dir.: Guðmundur Arnar 
Guðmundsson | Iceland 
Denmark | 2016 | 129' | WC

The Art of Loving 
Dir.: Maria Sadowska
Poland | 2017 | 121' | WC

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

A Man of Integrity ( Lerd )
Dir.: Mohammad Rasoulof
Iran | 2017 | 117' | WC

NEGAR 
Dir.: RAMBOD JAVAN
Iran | 2017 | 94 ' | WC

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

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

The President (El Presi )
Dir.: Gustavo Postiglione
Argentina | 2017 | 68'| WC

No Screening

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

The Nothing Factory
 ( A Fábrica de Nada )
Dir.  Pedro Pinho
Portugal | 2017 | 177' | WC

No Screening

No Screening

No Screening

Ladies Only  
MagalirMattum 
Dir.: Bramma G.
2017 |140'|Tamil |TFFC

Taramani | Taramani
Dir.: Ram
2017 |150'|Tamil |TFFC

The Marriage ( Martesa )
Dir.: Blerta Zeqiri
Kosovo, Albania | 2017 
100' | WC

Barrage ( Gát )
Dir.: Laura Schroeder
Luxembourg, Belgium, 
France | 2017 | 112' | WC
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Capacity 100 seats 

Pic Corner

Photos by Arun Prasath 

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


பாரக்்�ம் வாய்ப்� �ைடக்�ற�.  அ�மார ் சஞ்�� மைலைய 

மண்�டன் ெபயரத்�் எ�த�்வந்த�ேபால் உலக �னிமா அ� 
சாரந்்த நாட�்ன் வாழ்க்ைகைய மண்ணின் மணத�்டன் நம்�டம் 
ெகாண்�வந்� ேசரக்்�ற�.  ஆக,  ஒ� நாட�்ன் பண்பாடை்ட, 

பாரம்பரியதை்த,  மக்களின் வாழ்க்ைகைய,  மனிதரக்ளின் 

நடதை்தைய �ணா�சயதை் த யதாரத்த்த�்டன் �தத்ரிக்�ம் 
படங்கள் உலக �னிமாவா�ன்றன.

�ற நாட�்ப் படங்கைளக் கா�ம் ேபா�,  அவற்ைற நம� 

படங்க�டன் ஒப்�ட�்ப் பாரக்்�ற� மனம்.  அந்த நாட�்�ம் 

நம்ைமப் ேபால்தான் இ�க்�றாரக்ள்.  நம் ��களில் 

நைடெப�வ� ேபாலேவ அங்ேக�ம் பல சம்பவங்கள் 
நைடெப��ன்றன.  உற�க�க்�ள்�ம் நட�்க�க்�ள்�ம் 

�ரியம் ெபாங்� வ��ற� �ேராகம் ��ர �கம் காட�்�ற�. 

இைதெயல்லாம் பாரக்்�ம்ேபா� அந்த மனிதரக்ைள�ம் நம் 
மனிதரக்ளாகப் பாரக்்�ம் பாரை்வ வ��ற�.  அவரக்ள் �யரம் 

நம� �யரமா�ற�;  அவரக்ள� ம�ழ்ச�் நம� 

ம�ழ்ச�்யா�ற�.  ஆக,  பல ேபதங்கள் அக��ன்றன. 

நா�களிைடேயயான மனிதரக்ளிைடேயயான �ரி�ைனைய 
அகற்� உலக மனிதரக்ள் அைனவைர�ம் ஒேர ச�கமாகப் பாரக்்�ம் 
பாரை்வைய உலக �னிமாக்கள் உ�வாக்��ன்றன.

உலக �னிமா ஒ�வைக�ல் �னிமா ரசைனைய வளரக்்க�ம் உத�ம். உலகத�்ன் 

பல நா�களி��ந்� வரவைழக்கப்ப�ம் பலவைகயான படங்கைளப் 
பாரக்்�ம்ேபா� �ைடக்�ம் அ�பவம் �னிமா பாரக்்�ம் தன்ைம�ல் ��� 
��தாக மாற்றதை்த உ�வாக்�ம்.  அதனால் படங்கைள�ம் 

காட�்ெமா�கைள�ம் �ரிந்�ெகாள்ள வாய்ப்பாக அ� அைம�ம்.  அ��ம் 

சரவ்ேதசப் பட �ழாக்களின் ேபா� பல நா�கைளச ் சாரந்்த படங்கைளப் 
பாரக்்�ம்ேபா� வாழ்க்ைக பற்�ய �ரிதல் �ைடக்�ம்.  �ைறந்தபடச்ம் பல 

நா�கைளச ்�ற்�வந்த� ேபான்ற உணர�்ம் ��ப்��ம் �ைடக்�ம்.

உலக �னிமா பாரப்்ப� ஒ�வைக�ல் நிைலக்கண்ணா� 
பாரப்்ப� ேபால்தான்.  அ� நம்ைம நமக்ேக காட�்ம் 

கண்ணா�யாகேவ ெசயல்ப�ம். அ� நம� வாழ்க்ைகைய 

ேமம்ப�த�்வதற்�த ் ேதைவயான �ரிதைல அளிக்�ம். 

வாழ்�ல் எ�ரெ்காள்�ம் �க்கல்கைள நாம் ைகயா�ம் 
�ததை்த மாற்�ம்.  ெவ�ம் ெபா��ேபாக்� என்� 

எ�த�்கெ்காண்டால்�ட உலக �னிமா பாரப்்ப� 
வாழ்�க்�ப் பய�ள்ள ஒ� ெபா��ேபாக்காகேவ இ�க்�ம்

உலக �னிமா என்� ெசான்னாேல ஏேதா ெகடட் வாரத்ை்தையச ்ெசால்வ� ேபால் 
த��ல் நிைலைம உள்ள�. ஆனா�ம், ெசால்வதற்� வாகாக அந்தச ் ெசால்தான் 

இ�க்�ற�. உள்�ரிேலேய ஏராளமான படங்கள் ெவளிவரதத்ான் ெசய்�ன்றன. 

என்றா�ம் எதற்காக உலக �னிமாக்கைளப் பாரக்்க ேவண்�ம்? இப்ப� ஒ� ேகள்� 

எ�வ� இயல்�தான்.

உலக �னிமா என்றாேல ஏேதா ஓர ் அந்நிய வாைட அ�ப்ப� ேபால�ம் �ரியாத 
ஒன்� ேபால�ம் ஒ� பாரை்வ ஆரம்பத�்ல் இ�ந்த�.  ஆனால்,  ெதாடரந்்� பல 

ெவளிநாட�்ப் படங்கைளப் பாரத்�்ப் பழ�ய �ன்னர ் அ��ம் �க இயல்பாகத ்
தான் இ�க்�ற�.  காரணம் �னிமா �லம் ெவளிப்ப�ம் உணர�் எல்லா 

நா�க�க்�ம் ஒேர மா�ரியாகதத்ான் இ�க்�ற�.  உலகப் படதை்த நிைனத�் 

ஒ�ங்�ப்ேபான� ஒ��த அ�யாைம என்பைத உணரந்்�ெகாள்ள ��ந்த�. 

உள்�ரப்் படம் ெவளிநாட�் �ழா�க்�ப் ேபா�ம்ேபா� அ� உலக 
�னிமாவா����ற�.   இந்தப் �ரிதல் வ�வதற்ேக பல ெவளிநாட�்ப் 

படங்கைளப் பாரக்்க ேவண்�ய��ந்த�.

ெவளிநாட�்ப் படங்கைளப் பாரக்்�ம்ேபா�,  அ� ஒ� ��ய நாட�்ப் படம் 

என்பதால் அதன் நிலம், மனிதரக்ள் ேபான்ற �ஷயங்கள் ��தாக இ�க்�ன்றன. 

வழக்கமாக ஒேர மா�ரியான இடங்கள்,  மனிதரக்ள்,  சம்பவங்கள்,  கைதகள் 

ேபான்றவற்ைற பாரத்�்ச ்ச�தத்  கண்க�க்� உலக �னிமா �த�்ணர�் த��ற�. 

ஏெனனில்,  அவற்�ல் நாம் பாரத்த்�யாத ஒ� நிலதை்த ஒ� வாழ்க்ைகையப் 

www.icaf.in | www.chennaifilmfest.com

உலக சின�மா த�வ� எ�ன?

15th Chennai International Film Festival 

�ழா�க்�ச ் ெசன்ேறன்.  ' �ற்றேம தண்டைன'  எ�த�்க் ெகாண்� லண்டன் 

ெசன்ேறன்.  நம� �ைரப்படங்க�க்� உலக அரங்�ல் அங்�காரம் 

�ைடத�்�க்�றேத என்ற சந்ேதாஷம்.  வாழ்ந்� ெகாண்��க்�ம் இடத�்ேலேய 

சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா நைடெப��ற�.  அ�ல் என� 3  படங்கள் கலந்� 

ெகாள்வ� ��தல் சந்ேதாஷம். 

நாயகனாக ந�தத் 2 படங்கள் �ைர�ட இ�க்�ம் ேபா�, நாம் சரியான பாைத�ல் 

பயணிக்�ேறாம் என்� எண்ண ���ற�. �ன்� �ைரப்பட �ழாக்களில் கலந்� 

ெகாண்ட படம் என்றாேல, கைல வ�வதே்தா� இ�க்�ம் என்ற எண்ேணாடட்ம் 

இ�ந்த�. இப்ேபா� அந்த எண்ணம் மா���க்�ற�. பல�ேம எந்த �ைரப்பட 

�ழா�ல் ��� வாங்�யேதா,  அைத படத�்ன் ேபாஸ்டரில் ேபாட�் 

�ளம்பரப்ப�தத் ெதாடங்��டட்ாரக்ள். அ�ேவ நல்லெதா� மாற்றம் தாேன. 

மக்களிைடேய �ைரப்பட �ழாக்களில் ��� வாங்�ய படம் என்றால் தரமான 
படமாக இ�க்�ம் என்ற எண்ேணாடட்ம் வந்��க்�ற�.  �நிேயாகஸ்தரக்ள், 

�ைரயரங்க உரிைமயாளரக்ள் மத�்��ேம �ைரப்பட �ழாக்களில் கலந்� 
ெகாண்ட படம் என்றால் �ன்�ரிைம ெகா�க்க ெதாடங்��ள்ளனர.்  நல்ல 

தரமான படம் எ�தத்ால் �ைரப்பட �ழாக்களில் மட�்மல்ல மக்களிைடேய�ம் 
ஆதர�ம் �ைடக்�ம் என்ற நம்�க்ைக �ைடத�்�க்�ற�. 

�ன்ெபல்லாம் �ைரப்பட �ழாக்கள் என்றாேல ெவளிமாநில மற்�ம் இதர ெமா� 
படங்கள் தான் கலந்� ெகாள்�ம்.  1 2  த�ழ் படங்கள் கலந்� ெகாள்வேத,  நாம் 

எந்தள�க்� தரமான படங்கைள உ�வாக்��ேறாம் என்பதற்� சான்�. 

இவ்வா� �தாரத் ்ெதரி�தத்ார.்

ெசல்லப்பா

�. இந்�ம�

th19  Dec 2017

ம�கள�� எ�ேணா�ட� மாறிய���கிற� - வ�தா��

15-வ� ெசன்ைன சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா�ல் �தாரத் ்நாயகனாக ந�தத் 'ஒ� 

�டா�ன் க�ைண ம�'  மற்�ம் ' �ரங்� ெபாம்ைம'  ஆ�ய படங்கள் 

�ைர�டப்பட�ள்ளன. ேம�ம் க�ரவ ேவடத�்ல் ந�த�்�க்�ம் 'மகளிர ் மட�்ம்' 

பட�ம் �ைர�ட இ�க்�றாரக்ள்.  ஒேர �ழா�ல் தன� 3  படங்கள் 

�ைர�ட�ள்ளதால் �க�ம் ம�ழ்ச�்�ல் இ�க்�றார ்�தாரத்.்

தன� சந்ேதாஷதை்த �தாரத் ்ப�ரந்்� ெகாண்ட ேபா� ��யதாவ�:

'ஒ� �டா�ன் க�ைண ம�' படதை்த எ�த�்க் ெகாண்� அெமரிக்க �ைரப்பட 
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Our Sponsors and Partners

ேசா�யத ் �னியனில் ேபாலந்� 
இ�ந்தேபா� நைடெப�ம் கைத 
இ�.  �சச்ா�ன�ஸ்ேலாகா, �கப்  

�கழ்ெபற்ற �ரபல பா�யல் 
நி�ணர,்  ேபாலந்� மக்களின் 

பா�யல் வாழ்க்ைக என்ெறன்�ம் 
மாற்��டக்��ய  தன� 
�தத்கதை்த ெவளி�ட உரிைமப் 
ேபாராடட்ம் நடத�்ய வரலாற்ைறப் 
ேப��ற� � ஆரட் ் ஆஃப் லவ்�ங் 
�ைரப்படம்

THE ART OF LOVING
இ�� எ�ன பட� பா��கலா�?

 - ராேஜ� க�ண� ப���ைரக�

th19  Dec 201715th Chennai International Film Festival 

ேக�ேனா, �ற்பகல் 2.45 மணி

அனிதா மற்�ம் ேப�ம் இ�வரின் ��மண�ம் இன்�ம் இரண்� வாரங்கேள 
உள்ளன.  அந்த �க்�யமான நிகழ்�க்காக இ��கடட் பணிகளில் இ�வ�ம் 

�ழ்��ள்ளனர.்  1 9 9 9 ல் நடந்த ெகாசாவா ேபா�க்�ப் �ன்னர ் அனிதா�ன் 

ெபற்ேறார ் காணாமல் ேபானதாக அ��க்கப்படட் ேபா��ம்,  ேபா��ன் 

கட�்ப்பாட�்�க்க ��ம்பம் என்பதால் �ரசச்ைனைய வ�ங்கால தம்ப�கள் 
இ�வ�ம் �ன்தயாரிப்�கேளா� எப்ப�ேயா சமாளிக்�றாரக்ள்.  ஆனால் 

ேப��ன் �ன்னாள் ரக�ய காதலனான ேநால் ெவளிநாட�்��ந்� 
எ�ரப்ாராத�தமாக ��ம்��றான். இப்ெபா��ம் ேநால் இவைன காத�ப்பைத 

�ரிந்�ெகாள்�றான். பதற்றத�்டன் ��மண ��ந்� ஆரம்பமா�ற�.

THE MARRIAGE / MARTESA 
ேத�, காைல 11.00 மணி

இப்படத�்ன் �க்�ய கதாபாத�்ரமான ெரஸா,  ஓர ் ஈரானியரான ைமக்ேகல் 

கால்ஹாஸ் என்பவ�க்� இைழக்கப்படட் அநீ����ந்� காப்பாற்�ம் ெபா�ட�் 
அவ�க்காக நீ� �ைடக்�ம் வைர�ல் கைட�வைர சடட்ப்�ரவ்மாக நின்� 
ேபாராட �ைணநிற்�றார.்  அவர ் ஒ� �ன்னாள் ெடஹ்ரான் வா�.  அங்� ஒ� 

ஆ�ரியர ் ப�ற்�க்கல்�ரி�ல் பணியாற்� வந்தவர.்  ஒ� ெதா�ற்சாைல�ல் 

பணியாளரக்�க்� வழங்கப்படட் உண� ெகட�்ப்ேபா��ந்தைத கண்ட�ந்� 
அதற்காக ேபாரா�யவர.் அங்� ஏற்படட் �ல �ழப்பங்களால் அங்��ந்� நகரந்்� 

அவர ்ஈரானின் வடக்�ல் நாட�்ப்�ற ப��ைய ேநாக்� வந்�ள்ளவர.் எ�ரப்ாராமல் 

அவேர ஒ� தங்க�ன்களின் பண்ைணைய அங்� நி��ம் வாய்ப்��ைடக்�ற�. 

�ற� அவேர ெப��தலாளியாக மா� பணியாளரக்ைள ஒ�க்�பவராக 
மா��றார.்  இப்படம் ஈரானில் தைடெசய்யப்பட�்ள்ள�.  ேகன்ஸ் 

�ைரப்பட�ழா�ல் ��� ெபற்�ள்ள�

A MAN OF INTEGRITY / LERD 
ேத� மாைல 7.00 

ஒ� இர�ல், ஒ� ெதா�லாளி ஒ�வர ்

தம� ெதா�ற்சாைலகளி��ந்� 
இயந்�ரங்கைள ���செ்சல்ல 
ஏற்பா� ெசய்��ப்பைத 
உணர�்றார.்  அைவ �கப்ெபரிய 

பணிநீக்கத�்ன் �தல் ச�க்ைஞ 
என்பைத அவரக்ள் �ைர�ல் 
�ரிந்�ெகாள்�றாரக்ள். அவரக்ளில் 

பலர ் தனி ேபச�்வாரத்ை்தகளில் 
ஒத�் ைழக்க�ல்ைல.  மாறாக 

தங்கள் பணி�டதை்த�ம் 
ஆக்�ர�க்�ன்றனர.்  அவரக்ள� 

எண்ணதை்த நிரவ்ாகம் உைடக்�ற�. அவரக்ள் ெதா�ற்சாைல பா� கா�யான 

நிைல�ல் ெதா�ற்சாைல���ந்� ெவளிேய��றாரக்ள். அவரக்ள் �ற்��ள்ள 

உலகம் �ழ்ச�்�ற்றதால், ��ய ஆைசக�ம் ெவளிப்படத ்ெதாடங்��ற�.

THE NOTHING FACTORY 
ேக�ேனா, �ற்பகல் 7.00 மணி

THE ASSASSIN/ CIKE NIEYINNIANG 
ேத�, மாைல 4.30 மணி

ெபண்கைள சாகசங்கைள ேநாக்� அைழத�்செ்சல்�ம் படம். 8 ஆம் �ற்றாண்�ல் 

�னா�ல்,  1 0  வய� ெஜனர�ன் மகள் ைந�னியாங் ஒ� கன்னியாஸ்�ரி�டம் 

ஒப்பைடக்கப்படட்ார,்  அவர ் தற்காப்�க் கைலகளில் ஈ�ப�த�் அவைர 

வளரக்்�றார.்  அந்தக் கைல ைநனியாங்ைக,  ெகா�ரமான மற்�ம் ஊழல்�க்க 

உள்�ர ் ஆ�நரக்ைள அகற்�வதற்காக ஒ� ���லக்கான ெகாைலயாளியாக 
மாற்��ற�.  ஒ� நாள்,  ஒ� பணி�ல் ேதால்�யைடந்த நிைல�ல்,  அவள் தன் 

தா�டம் தன் �றந்த நாட�்ற்� 
அ�ப்பப்படட்ாள் உடன் அவ�க்� 
ஒ� உதத்ர�ம் இடப்பட�்�ந்த�. 

இப்ேபா� வட �னா�ல் �கப்ெபரிய 
�தந்�ரமான இரா�வப் ப��ைய 
நடத�்ம் ஒ� உற�னர ் அவ�க்� 
நிசச்�க்கப்பட�்�ந்தவர,் அவைரக் 

ெகால்ல ேவண்�ம். 

நாடை்ட�ட�்ெவளிேயற்றப்படட் 13 

ஆண்�க�க்�ப் �ற� இந்த 
இளம்ெபண் தன� ெபற்ேறாைர சந்�க்க ேவண்�ம்.  அவ�ைடய நிைன�கள் 

மற்�ம் அவர� நீண்ட ஒ�க்கப்படட் உணர�்கள் ெபாங்�ப் ெப���ன்றன. தன் 

எஜமானி�ன் கடட்ைள�ன் �ழ் உள்ள ஒ� அ�ைம ைந�னியாங் இனி ஒன்� 
தன� காதைல �யாகம் ெசய்ய ேவண்�ம். அல்ல� �னிதமான வ��ல் ெசன்� 

நீ�ைய நிைலநாடட் ேவண்�ம்.

cinemas of india


