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Highlights of Day 7

Sara, who left her own country Iran without permission of her 
parents when she was a teenager, is an actress in Paris, France. She 
receives a letter from Iran and she wants to go to her village. The 
best way to do this is to pass Turkish border (illegally), which is 
full of danger. How she manages to do it forms the rest of the plot 
of this drama. 

The Assassin
Pic(k) of the Day

The Black Crow  
Turkey 
Anna   | December 20 | 2.30pm 

Filthy from Slovakia follows Lena, a 

17-year-old and is on the threshold of 

entering adult life. But her growing up 

is brutally interrupted by a horrific 

event. Devastated, she goes into her 

shell and is scared to share her 

experience with others. 

The drama mystery Confession from 

Estonia, Owen, a priest, a good and 

decent man, who is forced to confront 

his past when a darkness comes to 

confess. 

Directed by Šarūnas Bartas, Frost is a Lithuanian 

drama, which was the Lithuanian entry for the 

Best Foreign Language Film at the 90th Academy 

Awards, but was not nominated. The plot follows 

the young Lithuanian Rokas (played by Mantas 

Janciauskas) driers with his girlfriend Inga (Lyja 

Maknaviciute), a humanitarian aid truck to 

Donbass region of Ukraine where, amid the 

violence and death of the War in Donbass, they 

meet different war reporters, one of whom is 

played by Vanessa Paradis.

Filthy
Casino  | 02.45 pm

Frost
Devi Bala  | 7.15pm

The Confession
Devi | 4.30pm

Devi Bala -2.15 p.m.

DAYBREAK  (DITA ZË FILL) 
Dir.:GentianKoci Albania, 

Greece | 2017| 85' | WC

Will be screened in Place of
M.F.A. (   )

 

Changes in Schedule

Anna - 4.30 p.m.

The Nothing Factory 
( A Fábrica de Nada )

Dir.  Pedro Pinho
Portugal | 2017 | 177' | WC

Will be screened in Place of
Ismael's Ghosts 

 

CASINO -12.15 p.m.

Side Job ( Her Life is Not at Fault)
Dir.:  Ryuichi Hiroki

Japan| 2017 | 120 ‘ | WC

Will be screened in Place of
FAMILY LIFE  

 

Tagore Film Centre 7.15 p.m.

Easy 
Dir.: Andrea Magnani
Italy | 2017 | 91' | WC

Will be screened in Place of
Kills on Wheels 
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Pic Corner

Day 7 | Wednesday, 20.12.17

Photos by Arun Prasath  & L.Srinivasan

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

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

Because I Love You 
( Saranghagi Ttaemoone )
Dir.: Joo Ji-hong
Korea | 2017 | 110' | CFK

A few hours of Spring
Dir.: Stephane Brize
France | 2012 | 108' | WC

Cracks in the Shell
 ( Die Unsichtbare )
Dir.: Christian Schwochow
Germany | 2011 | 113' | RCS

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

DAYBREAK  (DITA ZË FILL)
Dir.:GentianKoci
Albania, Greece 
 2017| 85' | WC

Side Job 
( Her Life is Not at Fault )
Dir.:  Ryuichi Hiroki
Japan| 2017 | 120 ‘ | WC

Sand Paper
Uppina Kagada.
Dir.: B Suresha
2016 | 102' | Kannada |IP

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

The Confession ( Beri )
Dir.: Zaza Urushadze
Georgia, Estonia 
2017 | 89' | WC

The black crow ( Siyah karga )
Dir.: Muhammet Tayfur Aydın
Turkey | 2016 | 98' | WC

A Beautiful Star 
( Utsukushii hoshi )
Dir.: Daihachi Yoshida
Japan | 2017 | 127' | WC

Filthy ( Spina )
Dir.: Tereza Nvotová 
 Czech Republic, Slovakia 
 2017 | 87' | WC

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

After The War 
( DOPO LA GUERRA)
Dir.: Annarita Zambrano
France | 2017 | 92' | WC

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

Frost ( Serksnas )
Dir.: Sarunas Bartas
Poland, Lithuania, France, 
Ukraine | 2017 | 132 ' | WC

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

Easy 
Dir.: Andrea Magnani
Italy | 2017 | 91' | WC

No Screening

Two Lottery Tickets 
( Doua lozuri  )
Dir.: Paul Negoescu
Romania | 2016 | 86' | WC

EUTHANIZER 
(Armomurhaaja )
Dir.: Teemu Nikki
Finland | 2017 | 83' | WC

No Screening

No Screening

No Screening

Monkey doll
KuranguBommai 
Dir.: Nithilan
2017| 106min | Tamil |TFFC

Metropolis  | Maanagaram
Dir.: LokeshKanagaraj
2017|137'|Tamil |TFFC

LOVE ME NOT 
Dir.: Alexandros Avranas
Greece | 2017 |   ' | WC

TIGER GIRL 
Dir.: Jakob Lass
Germany | 2017 | 90' | CGF
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Capacity 100 seats 

During Screening of Movie Maanagaram



கற்�தத்�பவர ் என்� �றப்ப�வ�ண்�.  ஆனால் �ந்தரம் எ�ம் எளிய 

மனிதனாகத ்தன்ைன ெவ� இயல்பாக ெவளிப்ப�த�்ச ்ெசன்����றார.் �� 

கதாபாத�்ரேம என்றா�ம் பார�ராஜா�க்கான வாழ்நாள் கதாபாத�்ரம்ேபால் 
நின்����றார ் �ந்தரம்.  எ�ேர இ�ப்பவன் தன்ைனக் ெகால்லப்ேபா�றான் 

என்� ெதரிந்த�ம் “ எம்மகன் இங்கதான்யா �ைரவரா இ�க்கான்… அவைன ஒ� 

தடைவ பாரத்�்ட�் வந்�ரே்றன்.  என்ைன�ட நீ வய� கம்�யா இ�க்க தம்�. 

இல்லன்னா நான் உன் கால்ல ��ந்��ேவன்.  நீ என்னக் ெகால்லப்ேபாேறன்ற 

�ஷயதத் என் மகன்�டட் ெசால்லமாடே்டன்”  என்� �னமான �ர�ல் 

�ந்தரமாகேவ மா� பார�ராஜா ெகஞ்�ம் காட�் உ�க்����ற�.  இந்தக் 

காட�்�ல் �க உயரந்்த நீ�ேபாதைனைய மைற�கமாக,  ஆனால் வ�வாகச ்

ெசால்����ற� படம்.  இரண்� மணி ேநரத�்க்�ம் �ைறவான படத�்ல் 

இ�ேபான்ற த�ணங்க கலங்க ைவத�் ���ன்றன.

இதற்��ன் ஒ��ல �ன்ன கதாபாத�்ரங்களில் ேதான்���ந்தா�ம் 
ஏகாம்பரமாக தயாரிப்பாளர ்ேதனப்பன் தந்��க்�ம் ந�ப்� �க நம்பகமான�. 

பணத�்க்காகக் ெகாைல�ம் ெசய்�ம் இந்தக் கதாபாத�்ரம், உ�ர ்நண்பைனப் 

பகைடயாக்�னா�ம் அவைனக் காண�ல்ைல எ�ம்ேபா� பணதை்த 
இரண்டா�டத�்ல் ைவக்�ம் கடட்த�்ல் இழந்த மரியாைத�ல் ெகாஞ்சம் 
ஈட�்���ற�.

எதத்ைன �ய வ��ல் என்றா�ம் தனக்� பணம் �ைடதத்ால் ேபா�ம், தன்ைன 

இயக்�பவன் த�ம் ைப�ல் பஞ்சேலாகச ்
�ைலேயா அல்ல� அ�க்கப்படட் மனிதத ்
தைலேயா எ�ெவன்றா�ம் அைதச ்
�மந்�ெசல்ல மனதத்ைட இல்ைல என 
நிைனக்�ம் ��ஷ்ண�ரத்�்�ம்,  ஒ� 

ேகா�ப் பணதை்த ப�க்ைக�ல் �ரித�்த ்
�ங்க அைல�ம் கல்��ம்�ட நமக்� 
மத�்�ல் நடமா�ம் 
கதாபாத�்ரங்கள்தான்.

காதல் காட�்களில் இ�க்�ம் 
�ைறகைளக் கடந்�,  �வாரஸ்யமான 

கைத ெசால்லல்,  ��க்கமான 

�வரங்கள்,  ேநரத்�்யான �ைரெமா� 

ஆ�யவற்�ன் �லம் ஒ� க்ைரம் தர்ில்லர ்
கைதைய ேநரை்மயான படமாகத ்
தர���ம் என்� நி��த�்�க்�றார ்
இயக்�நர.்  �ைர ஒ� இயக்�நரின் 

ஊடகம் என்பதற்� 
ேம�ம் ஒ� ேதரந்்த 
சாட�்யம் ' �ரங்� 

ெபாம்ைம' .  இ� 

ஒ�க்க ��யாத 
�னிமா.

த��ல் உலக �னிமாக்கள் ேதான்றேவ ��யா� என்ற அங்கலாய்ப்�க்�ச ்ச�ப 
காலத�்ல் 'காக்கா �டை்ட', '�சாரைண' ேபான்ற படங்கள் ப�லாக அைமந்தன. 

அந்த இரண்� படங்கள் பற்�ய உைரயாடல் ஓய்ந்��க்�ம் த�ணத�்ல் 
வந்��க்�ற� ' �ரங்�ெபாம்ைம' .  �னிமாைவ ேந�த�் அைத ரசைன�டன் 

அ�கத ்��க்�ம் ���க இயக்�நரக்�ம், நல்ல �னிமாைவ எ�க்கேவண்�ம் 

என்ற ��ப்�டன் �ன்வ�ம் ��ய தைல�ைற தயாரிப்பாளரக்�ம் 
அ�கரித�்�க்�றாரக்ள் என்பதற்கான அைடயாளமாகேவ ' �ரங்� 

ெபாம்ைம'ையப் பாரக்்கேவண்���க்�ற�.

அ�ப்பைட நியாயம் �ைறவாக இ�க்�ம் கைதகளில் ந�க்க ெகாஞ்ச�ம் �சச்ம் 
ெகாள்ளாத �ன்னணிக் கதாநாயகரக்ளின் இ�ம்�க் ேகாடை்டயாகேவ த�ழ் 
�னிமா ெதாடரந்்தா�ம் அந்த நிைலைம ெமள்ள மா�கெ்காண்� வ�வைத 
' �ரங்� ெபாம்ைம'  ேபான்ற ச�பத�்ய �� �த�ட�்ல் தயாரா�ம் உள்ளடக்க 

ர�ீயான ெபரிய படங்கள் உ��ப்ப�த�்�ன்றன.  நடச்த�்ர �கங்கைள�ட, 

கதாபாத�்ரங்க�ம் �ைரக்கைத�ம்தான் எல்லா�ம் என்ற நிைலைய ேநாக்� 
இ� ேபான்ற படங்கள்தான் த�ழ் �னிமாைவ நகரத்த்���ம். '�ரங்� ெபாம்ைம' 

தன� ெசய்� ேநரத்�்யால் �றந்த ெபா��ேபாக்� உணர�்,  �றந்த �னிமா 

அ�பவம் இரண்ைட�ம் ஒ�ேசர வழங்கத ்தவற�ல்ைல.

மக்கள் �டட்த�்ள் நிைறந்��க்�ம் நிஜக் கதாபாத�்ரங்கைள �ைரக்�ள் 
ெகாண்�வ�ம்ேபா�,  �னிமாதத்ன�ம் ேசரந்்ேத ஒட�்கெ்காண்����ற�. 

' வணிக ர�ீயாக ெவற்�ெபற ேவண்�ம்'  என்ற �ன் �ரம்ானத�்டன், 

கதாபாத�்ரங்களின் இயல்பான கசச்ாத ் தன்ைமக்� ெப�ம்பாலான 
இயக்�நரக்ள் வண்ணம் �ட�்���றாரக்ள். இ�வைர��ம் ஆ� வந்��க்�ம் 

இந்த ��ையத ் தன� �தல் படத�்ேலேய தகரக்்க ���ம் என்� 
காட�்��க்�றார ் ' �ரங்� ெபாம்ைம'  படத�்ன் �லம் அ��கமா���க்�ம் 

நித�்லன்.

ெமாதத்ேம நான்� �க்�ய கதாபாத�்ரங்கள்தான். ெசஞ்ேசாற்�க் கட�க்காக 

�டா நடப்ால் �ழ்ந்த கரண்ைன நிைன�ட�்ம் �ராமத�்ச ்சாமானியனாக ஒ� 
ந�தத்ர வய�க்காரர.்  ேசரக்�டாத இடத�்ல் இ�க்�ம் தன் தந்ைத�ன் �� 

அதற்காக ேகாபதை்தக் காட�்னா�ம் ெவ�ப்ைபக் காடட்ாத ஒ� பாச மகன், 

ெகடட் வாழ்க்ைக வாழ்ந்தா�ம் நண்ப�க்காகத ் ��த�்ப்ேபா�ம் 
�ரிேயாதனைன நிைன�ப�த�்ம் ெபரிய மனிதர,்  பணத�்ன் �� ேபராைச 

ெகாண்� அ�ைவச ்சந்�க்�ம் நகரப்்�றத�்ன் சாமானியன்.

இந்த நான்� கதாபாத�்ரங்களில் �ன்�ைன ஏற்� ந�த�்�ப்பவரக்ள்,  த�ழ்ப் 

பாரை்வயாளரக்ள் நன்� அ�ந்த பார�ராஜா,  �தாரத்,்  நாடகக் கைலஞரான 

இளங்ேகா �மரேவல்.  ஆனால் இவரக்ள் �வைர மட�்மல்ல,  ���க 

ந�கரக்ைள�ம் கதாபாத�்ரங்களாக மட�்ேம ெதரி�ம்ப� ெசய்த�ல் தன் 
ஆ�ைமைய ெவளிப்ப�த�்��க்�றார ்நித�்லன்.

ந�கரக்ைள கதாபாத�்ரங்களில் ெபா�த�்கெ்காள்ளச ்ெசய்வ��ம் கதாபாத�்ர 

வ�வைமப்� ந�கரக்ளிடம் ஏற்ப�த�்ம் தாக்க�ம் அ�தத்�ம் �க்�யமானைவ. 

�தாரத் ்பல படங்களில் �ராமத�் இைளஞன், �ல படங்களில் நகரத�் இைளஞன் 

என்� தனக்கான கதாபாத�்ரங்கைளத ்ேதரந்்ெத�த�் ந�த�்�க்�றார.் இந்தப் 

படத�்ல் க�ர ்கதாபாத�்ரமாகத ்தன்ைனப் ெபா�த�்கெ்காண்����றார.்

ஒ� இயக்�நராக பார�ராஜா தன� படப்��ப்� தளங்களில் �ைக ந�ப்ைபக் 

www.icaf.in | www.chennaifilmfest.com

இ� ஒ��க ��யாத சின�மா!

15th Chennai International Film Festival 

ஆர.்�.ெஜயந்தன்

th20  Dec 2017

இன்� | ரஷ்ய கலாசச்ார ைமயம் | மாைல 6:00 மணி
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இ�� எ�ன பட� பா��கலா�?
 - ரமண� ப�ரபா ேதவ� ப���ைரக�

th20  Dec 201715th Chennai International Film Festival 

ஒ� ��ய நகரத�்ல் வ�க்�ம் �ன்� ேப�க்� அவசரமாக பணம் 
ேதைவப்ப��ற�. இதற்காக இவரக்ள் �வ�ம் ேசரந்்� ஒ� லாடட்ரி �ட�் வாங்க 

�ற்ப��ன்றனர.்  அவரக்�க்� அந்த லாடட்ரி �ட�்ல் பரி� ���ற�.  அந்தப் 

பணதை்த ேபாய் வாங்�வதற்�ள் அவரக்ள� லாடட்ரி �ட�் ��� 
ேபாய்���ற�.  �வ�ம் ஆற்ெறாணா ேசாகத�்ற்�த ் தள்ளப்ப��ன்றனர.் 

லாடட்ரி �டை்டத ்  ேத� அவரக்ள் ெசல்�ம் பயணம் நிைறய சாகச 
அ�பவங்கைளத ்த��ற�.

TWO LOTTERY TICKETS / DOUALOZURI 
அண்ணா, மாைல 7.15 மணி

�னா 17 வய� சாதாரண ��ம்பதை்தச ்ேசரந்்தவள். தன� �தல் காதல் அவ�க்� 

பரவசமான அ�பவங்கைளத ்த��ற�. ரக�ய இர� ேநர சாகசங்கள், காைலேநர 

மாயாஜாலங்கள் என டன்�ப் நகரத�்ல் காதல் அ�பவங்கள் �ரி�ன்றன. ஆனால் 

எ�ரப்ாராமல் அவள் பா�யல் வன்�ைறக்� ஆளானேபா� அவள� கன�லகம் 
உைடந்�ெநா�ங்��ற�. �னா இனி ஒ� பயணதை்தத ்ெதாடங்கேவண்�ம். 

வய�ப்ப�வதை்த ெந�ங்�வ� சாதாரணம் இல்ைல. அ� தனக்�ள்ேளேய நிக�ம் 

ஒ� ேபாராடட்ம்.  அவைள மற்றவரக்ள் தவறாக �ரிந்�ெகாண்� ���றாரக்ள். 

இனி அவள் எப்ேபா�ம் ��ம்ப��யா�, உண்ைமதான். அதற்காக வாழ்க்ைகேய 

��ந்��டட்� என்� இ�க்கேவண்�ய�ல்ைல. அவள் இன்�ம் வளரேவண்�ய� 

இ�க்�ற�.  நடந்தைத நிைனத�் �வள ேவண்�ய�ல்ைல.  அைத தான் 

ெசய்��டட் �ற்றமாக க�� எந்தத ் தண்டைன�ம் தனக்�தத்ாேன 
��த�்த�்கெ்காள்ளத ் ேதைவ�ம் இல்ைல என அவ�க்� ேதான்றத ்
ெதாடங்��ற�. 

FILTHY 
ேக�ேனா. �ற்பகல் 2.45 மணி

பா�ரியார ் �ேயார�்,  �ன்னால் �ைரப்பட இயக்�ந�ம் �ட.  ��ய மைல 

�ராமத�்ல் ேசைவ ெசய்ய நிைனக்�றார.்  அங்��க்�ம் மக்கைள 

ேதவாலயத�்க்� அைழத�் வர, �ைரப்படங்கள் �ைர���றார.் சம் ைலக் இட ்

ஹாட ் என்ற �ைரப்படம் பாரத்த்�ன்,  உள்�ரில் இ�க்�ம் இைச ஆ�ரியர ்

�ல்�,  மர�்ன் மன்ேறாைவ ேபால் இ�ப்பதாக �ராமத�்னர ் ���ன்றனர.் 

�ல்�ைய பாரத்த் ெநா�,  பா�ரியாரின் வாழ்க்ைக மா��ற�.  ஆைசைய 

�ண்���ம் ேபரழ�யாக இ�க்�ம் அவளால் இவர� வாழ்க்ைக என்ன ஆன�?

THE CONFESSION / BERI 
ேத�, மாைல 4.30 மணி

CRACKS IN THE SHELL/ DIE UNSICHTBARE 
தா�ர ்�ைரப்பட ைமயம், காைல 11.15 மணி

ஃைபன் �றைமயான ந�ப்�ப் 
ப�ற்� மாண�.  அேதேநரம், 

�சச்�ைடயவள்.  ஆனால் 

மனநலம் பா�க்கப்படட் தன� 
சேகாதரி ஜ�ைல பாரத்�்க் 
ெகாள்ள,  அவைள �ங்க ைவக்க 

பா�வ�,  ஆ�வ�,  ந�ப்ப� என 

தன� �றைமகைள 
பயன்ப�த�்�றாள்.  ஆனால் 

பள்ளி�ேலா அவள் 
தன்னம்�க்��ன்� இ�க்�றாள். 

�கழ்ெபற்ற இயக்�நர ் காஸ்ெபர ்
ஃ�ரட்ெ்மன் தன� அ�தத் 

படத�்க்கான ந�ைகக்கான ேதரை்வ ைவக்�றார.்  ஃைபன் தன� �றைமயால் 

அவைர ஈரக்்�றாள்.  ஃைபனின் பா�க்கப்படட் ஆ�ைம�ம்,  �ண�ம்,  தன� 

அ�தத் பைடப்�ன் ைமய கதாபாத�்ரதை்தப் ேபாலேவ இ�ப்பதாக காஸ்பர ்
நிைனக்�றார.்  ஃைப�க்� அந்த பாத�்ரத�்ல் ந�க்�ம் வாய்ப்� �ைடக்�ற�. 

ஆனால்,  ஃைபன் ந�ப்�க்காக தன� அைடயாளதை்தேய இழந்� அந்த 

பாத�்ரமாகேவ மா��றாள். இ� அவள� சேகாதரிைய பாரத்�்க் ெகாள்வ��ம் 

எ�ெரா�க்�ற�.  இந்த ஆபதத்ான �ைளயாட�் ல் ஃைப�க்�,  ஃைபேன 

எ�ரியாக மா��றாள்

cinemas of india

'� இந்�'�ல் �றப்�ப் பக்கம்

ெசன்ைன �ைரப்பட �ழா�ல் �ைர�டப்ப�ம் படங்களின் �தல் பாரை்வ, 

டெ்ரய்லரக்ள், �மரச்னங்கள், பரிந்�ைரகள், ெசய்�கள், ேபட�்கள் மற்�ம் 

�றப்� �ைகப்படத ் ெதா�ப்�கள் அடங்�ய �றப்�ப் பக்கதை்த '� இந்�' 

நாளிதழ் வைலதளம் ெதாடரந்்� ப�ேவற்றம் ெசய்� வ��ற�. எப்ேபா�ம் 

ெதாடர�்ல் இ�க்க...
http://tamil.thehindu.com/cinema/ciff/

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

