
For those desirous of some nostalgia kicking in, the 

Marathi flick Redu, might appeal to you. The movie is 

literally a nostalgic journey into the rural India of the 

1970s. 

Chinese film, Ciao Ciao, is a perfect blend of comedy 

and drama, and follows a free and wild young 

woman,who has to return from the big city to her village 

in the mountains.

The drama Bright Nights from Germany is about a 

father who tries to rekindle his relationship with his son 

after years of absence and lack of communication. He 

takes him on a car ride across northern Norway, hoping 

it is not too late. What happens next is a spectacle to be 

devoured on the big screen.

The Artist: Reborn from South Korea follows Giselle, 

an artist who studied oriental painting in Denmark. She 

returns to South Korea from Denmark. Giselle tries to 

hold her first exhibition in South Korea, but keeps 

getting rejected, much to her chagrin. One day, she has a 

fateful encounter with the gallery CEO Jae-Bum. With 

Jae-Bum’s help, Giselle finally holds her first 

exhibition, but her heart suddenly stops. Her paintings gain popularity and she gains recognition as an artist 

who disappeared after her debut. Jae-Bum plans an artist project and an awaken Giselle appears in front of 

him.  
who can secure his stay in 
For those in awe of intense drama, The Charmer from Denmark, might satiate 

you. The plot is about 

Esmail, a young Iranian 

man who is desperately 

looking to meet women 

Denmark.  As  t ime i s 

running out, he falls in love 

and what happens when 

his past catches up with 

h i m ?  C h e c k  o u t  f o r 

yourself.
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cinemas of india

Highlights of Day 8

Russian Cultural
 Centre

10.30 a.m.

Ippadai Vellum
Dir: Gaurav Narayanan

2017 | 139' | Tamil

Special Screening

Changes in Schedule

Russian Cultural
 Centre

4.45 p.m.

Another Sense (Na oshchup) 
Dir.:  Yuri Grymov 
Russia | 2017 | 106' 

Additional Screening 
 

Tagore Film Centre NFDC
11.15 a.m.

TIGER GIRL 
Dir.: Jakob Lass

Germany | 2017 | 90' | CGF
 

Will be screened in Place of
One-Line ( Wonlain )

Tagore Film Centre NFDC
4.45 p.m.

Bisorjon
Dir.: KaushikGanguly
2016 | Bengali |138'|IP

Will be screened in Place of
The Nothing Factory  

 

Just another year of good quality cinema draws to a close. Yes, it is 

curtains for the 15th Chennai International Film Festival today. In case, 

you haven’t seen any world-class movies, this would be the final chance 

to do so. Don’t miss the closing and award ceremonies as well, which will 

commence from 7 pm onwards at Devi Theatre, followed by the 

screening of the award-winning best Tamil feature film. Eminent director 

K Bhagyaraj is the chief guest. Till next time, folks!

07.00 p.m.     Closing & Award Function
07.30 p.m.     Screening of Award Winning Best Tamil Feature Film

The Charmer
Anna | 12.00 noon

Redu
Russian Cultural Centre| 12.30 pm

Ciao Ciao
Devi Bala | 02.15 pm

Bright Nights
Devi | 11.00 am

The Artist: Reborn 
Casino | 12.15 pm
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Screening Schedule 
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15th Chennai International Film Festival 
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Day 8 | Thursday, 21.12.17

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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LOVE ME NOT 
Dir.: AlexandrosAvranas
Greece | 2017 |   ' | WC

Ballad from Tibet  
( Tian Lai Meng Xiang )
Dir.: Wei Zhang
China | 2017 | 84' | WC

THAT'S NOT ME
Dir.: Gregory Erdstein
Australia | 2017 | 85'| WC

Ippadai Vellum
Dir: Gaurav Narayanan
2017 | 139' | Tamil
Special Screening

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

The Charmer 
Dir.: MiladAlami
Denmark | 2017 | 100' | WC

CIAO CIAO
China, France | 2017 
 83' | WC

The Artist: Reborn
 ( Atiseuteu: Dashi 
Taeeonada ) Dir.: Kim 
Kyoung-WonKorea | CFK

Redu
Dir.: SagarChhayaVanjari
2017 | Marathi | 120' |IP

Centaur
Dir.: AktanArymKubat
Kyrgyzstan, Netherlands, 
Germany, France | WC

Sweet Country
Dir.: Warwick Thornton
Australia  | 2017 | 110'| WC

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

No Screening

After The War
Dir.: AnnaritaZambrano
France, Italy, Belgium, 
Switzerland | 2017  | WC

Bisorjon
Dir.: KaushikGanguly
2016 | Bengali |138'|IP

Award & Closing Function  

No Screening

No Screening

No Screening

No Screening

No Screening

No Screening

No Screening

No Screening

Another Sense (Na oshchup) 
Dir.:  Yuri Grymov 
Russia | 2017 | 106' 
Special Screening

Asphyxia ( Khafegi)
Dir.: FereydounJeyrani
Iran | 2017 | 90' | WC

Bright Nights ( HelleNachte)
Dir.: Thomas Arslan
Germany, Norway 
 2017 | 86‘ | CGF

I ,Daniel Blake
( Yo, Daniel Blake )
Dir. Ken Loach | UK, France, 
Belgium | 2016 | 100' | WC
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Capacity 100 seats 
No Screening

No Screening

This year selection of movies is 
really good, espicially i loved 
watching the movie "Beauty and 
the Dogs". 

These kind of festivals could impact the Tamil film 
industry to get better quality in Tamil movies which 
could be showcased in the international Arena

Ajayan Bala (writer, Director)

Movie selection for this year is really 
good. They even got movies from 
smal l  countr ies  l ike  k i rg i s tan 
(Centaur) which i loved wathcing, 

other movies I 've enjoyed were 
“Blossoming Into A Family”, “Paula”, “Gutland” and “I 
am a killer, which is a true story. I will be expecting the 
same quality of movies for next coming years. It will be 
better if we get more support from public in multiple 
forms to make CIFF bigger and better.

 Mr.S.M.Sundaram, Member, ICAF

The drama approximately spanning 
one-and-a-half  hours ,  fo l lows 
Centaur, who lives a modest life with 
his family in rural Kyrgyzstan until he 
abruptly becomes the center of 
attention when he is caught stealing a 
racehorse at night. Watch for yourself 
as to how this story inspired by the 
myth when horses became the wings 
of men, unravels on the big screen. 
The  mov ie  was  Kyrgyzs t an ' s 
submission to the Foreign Language 
Film Award for the 90th Annual 
Academy Awards.

Pic(k) of the Day Director: Aktan Arym Kubat
Germany
NFDC Tagore Film Centre
December 21 | 2.15pmCentaur



வஞ்சரி ேப�ைக�ல்,  " மனிதரக்ளின் உணர�்கைளப் ேப�ம் பல எ�ப்�ய 

படங்கைளப் பாரத்�்தான் நான் �ைரப்பட இயக்கதை்தக் கற்�கெ்காண்ேடன். 

ஒேர மா�ரி ெசன்� ெகாண்��ந்த வாழ்க்ைக�ல் ஒ� நிவாரணமாக ேர�ேயா 
அப்ேபா� இ�ந்த�. அேத ேபால இன்ைறய ஊடக தாக்கத�்ன் �ன்ேனாடட்மாக�ம் 

அைத நான் பாரத்ே்தன்.  ��தாக வ�ம் ஒ� க��யால் நம� ச�கத�்ல் என்ன 

மாற்றங்கள் வ��ற� என்பைத�ம் இ�ல் �ற �யற்�த�்ள்ேளன்.  இன்� ஒ� 

க�� ெதாைலந்தால் நாம் ெபரிதாக அலட�்கெ்காள்வ�ல்ைல. ஆனால் அன்ைறய 

காலத�்ல் அப்ப��ல்ைல" என்றார.்

சாகர ் வஞ்சரி �ன்னாள் படதெ்தா�ப்பாளர.்  இவர ் படதெ்தாக்�ப்� ெசய்த 

'இன்ெவஸ்டெ்மண்ட'் என்ற �ைரப்படம் 2012ம் ஆண்�, �றந்த மராத�்ய ெமா� 

படத�்க்கான ேத�ய ��ைத ெபற்ற�. 

'ேர�' 23 நாடக்ளில் படமாக்கப்படட்�. 55 உள்�ர ்ந�கரக்ள் இ�ல் ந�த�்ள்ளனர.் 

மராத�்ய �னிமா�ல் அ�கம் ேகடக்��யாத மால்வாணி ேபச�்வழக்� 
இப்படத�்ல் பயன்ப�தத்ப்பட�்ள்ள�. தார ்ேரா�கள் ெதரியாமல், மண்-ெசங்கல் 

��கைள மட�்ம் ைவத�்  7 0  �ழைல காட�்வ� இவரக்�க்� க�னமாக 

இ�ந்ததாம். 

ெகய்ேரா �ைரப்பட �ழா�ல் தங்க �ர�ட ் ���க்� க�ம் ேபாட�்யாக ' ேர�' 

இ�ந்த�. படத�்ன் �ைர�டல் ெகய்ேரா ஓபரா ஹ�ஸ் என்ற ைமய அரங்�ல் நடந்த 

ேபா� அரங்கம் நிரம்�ய� ��ப்�டதத்க்க�.  1 3 

நா�களி��ந்� 1 5  படங்கள் ேபாட�்�டட் ெகய்ேரா 

�ைரப்பட �ழா�ன் சரவ்ேதச ேபாட�் �ரி�ல் இடம்ெபற்ற 
ஒேர இந்�யப் பட�ம் 'ேர�' தான். 

'ேர�'�ன் ப்ர�ீயர ்ெகால்கதத்ா �ைரப்பட �ழா�ல் ெசன்ற 

மாதம் நடந்த�. ெதாடரந்்� ேகாவா �ைரப்பட �ழா�ல் ேர� 

பங்ேகற்ற�

ஒ� ேர�ேயா எப்ப�ப்படட் மாற்றதை்தக் ெகாண்� வந்��ட ���ம்? இன்ைறய 

காலத�்ல் ேர�ேயா ேகடப்வரக்ேள அரி�. ஆனால் 70களின் ஆரம்பத�்ல், ேர�ேயா 

அற்�கமான ���ல் பல�க்� வாழ்க்ைக�ல் ��ய அத�்யாயேம ெதாடங்�ய� 
ேபால இ�ந்த�. 

டா� என்�ற �ன்ேகாபக்கார, ந�தத்ர ்வய� மனிதர,் ஒ� ேர�ேயாைவப் பாரத்�் 

அ�ச�க்�றார.்  இவர ் பாரத்�் �யந்த அந்த சாதனதை்த,  இவர� ைமத�்னர ்

பரிசாக அளிக்�றார.் டா��ன் சாதரண வாழ்க்ைக ேர�ேயா�ன் வ�ைக�னால் 

வண்ணமயமா�ற�.  அந்த ேர�ேயா ��ம்ப டா��ன் உ�ப்�னைரப் ேபால 

மா��ற�.  அப்ப�ப்படட் மன�க்� ெந�க்கமான ேர�ேயா காணாமல் ேபானால்? 

அைத டா� ேத�ம் �யற்� என்ன ஆன�?

மராத�்ய ெமா�ப் படமான 'ேர�'�ன் எளிைமயான, அழகான கைத இ�தான். 

'ேர�' என்றால் மராத�்�ல் ேர�ேயா என்� ெபா�ள். படத�்ன் இயக்�நர ்சாகர ்
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ேர�ேயா தி��� ேபானா�?

15th Chennai International Film Festival 

ம.ேமாகன்

th21  Dec 2017

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

Pic Corner

Photos by Arun Prasath 
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இ�� எ�ன பட� பா��கலா�?
 - நாக�ப� ப���ைரக�

th21  Dec 201715th Chennai International Film Festival 

ஆஸ்�ேர�யா�ல் �ரி�ைனகள் நடந்த 1920களின் காலகடட்ம். சாம், ந�தத்ர 

வயதான பழங்�� மனிதர,் ஆஸ்�ேர�யா�ன் வடக்�ப் ப�� மாகாணத�்ல் ஒ� 

�ரசங்�யாக ேவைல ெசய்�றார.் ஹாரி, ஒ� ெவள்ைள�ன ரா�வ அ�காரி. 

ஹாரி, எல்ைலப்ப���ல் அ�டே்பாஸ்ட ்ப���ல் மாற்றப்ப�ம் ேபா�, �ரசங்கர ்

சாம் மற்�ம் அவர� ��ம்பதை்த ஹாரி தன� கால்நைட வண்�கைள ��ப்�க்க 
உத��றார.்  ஆனால் சா�ன் உற� ெகா�ரமான மற்�ம் ேமாசமான 

மனநிைல�டன் ஹாரி �ைரவாக ேமாசமைட�ற�, சாம் �ய பா�காப்�க்காக 

ஹாரி ெகால்�ம் ஒ� வன்�ைற �ப்பாக்�ச�்ட�்ல் ��வைட�ற�.  இதன் 

�ைளவாக,  சாம் ஒ� ெவள்ைள மனிதனின் ப�ெகாைலையச ் ெசய்த ஒ� 

�ற்றவாளி எனக் �ற்றஞ்சாடட்ப்ப��றார,்  ேம�ம் �கழ்ெபற்ற ெகா�ரமான 

பாைலவன நாட�்�டாக தன� மரணதண்டைனக்�ள்ளாக அவர� 
மைன��டன் ெவளிேயற நிரப்்பந்�க்கப்ப��றார.்  உள்�ர ் சடட்நி�ணர ்

சாரெ்ஜன்ட ் ஃப்ெளடச்ர ் தைலைம�லான ஒ� ேவடை்டக்�� பழங்���ன 
மனிதர ்சாைம கண்காணிக்க உ�வாக்கப்ப��ற�. ஆனால் ப�ெகாைல பற்�ய 

உண்ைமயான �வரங்கள் ெவளிவரத ் ெதாடங்��ன்றன,  ச�கத�் ல் 

உண்ைம�ேலேய நீ� வழங்கப்ப��றதா ேகள்��ம் எழத ்ெதாடங்��ற�.. 

SWEET COUNTRY 
ேத�, மாைல 4.30 மணி

ஆஸ்�ேர�யாைவச ் ேசரந்்த ந�ைக�ம் எ�தத்ாள�மான ஆ�ஸ் ஃப�சச்ர ்
ந�த�்ள்ள படம். இ�ல் அவர ் ஒேர மா�ரியாக உள்ள இரடை்டச ் சேகாதரிகளாக 

ந�த�்ள்ளார.் ஆ�, பா� இரண்� கதாபாத�்ரங்கள். ஆ� ஒ� �க்�யப் பாத�்ரம். 

ஒ� �னிமா ந�ைகயாக வ��றார.்  இன்ெனா�வர ் பா� ஒ� சாக்ேலட ் பாரில் 

பணி�ரி�றவர.் தன்ைனப் ேபாலேவ இ�க்�ம் ஆ� ெபரிய ந�ைகயாக உள்ளாேர 

என இவ�க்� ெபாறாைம.  ஒ� கடட்த�்ல் தன� அ�ஷ்டதை்த நம்� அவர ்

ஹா��ட�்ற்� �ளம்����றார.்   அவர� �யற்�கள் �யக்கதத்க்க 

�ைள�கைளத ் த��ற�.  இரடை்டக் கதாப்பாத�்ரங்கள் ஏற்� ந�தத் ந�ைக 

ஆ�ஸ் ஃப�சச்ர ்இப்படத�்ற்கான கைத �ைரக்கைதைய எ���ள்ளார.் அவர� 

கணவர ்�ரிேகாரி எரட்ஸ்்�ன் இயக்��ள்ளார.்

THAT'S NOT ME  
ேக�ேனா, காைல 9.45 மணி

59 வயதான மரத ்தசச்ர ்ேடனியல் ப்ளாக் மராைடப்பால் பா�க்கப்பட�் �ள்�றார.் 

��சை்சசை்சக்�ப் �ற� ேடனியல் �ண்�ம் பணிக்� ெசல்லக் �டா� என்� 
அ���தத்ப்ப��றார.் இதைனத ்ெதாடரந்்� ேடனிய�க்� இ� �ழந்ைதக�க்� 

தாயாக�ள்ள ேகட�்க்� நட�் ஏற்ப��ற�.  இதைனத ் ெதாடரந்்� இவரக்ள� 

வாழ்க்ைக நைகச�்ைவ,  நம்�க்ைக,  மனித உணர�்கள் என தற்ெசயல் 

நிகழ்�களால் நகர ெதாடர�்ன்ற�.

I DANIEL BLAKE / YO, DANNIEL BLAKE 
ேத�, �ற்பகல் 2.00 மணி

LOVE ME NOT  
அண்ணா, காைல 9.30 மணி

ஒ� தம்ப��னர ்  ஓர ் இளம் �லம்ெபயரந்்த ெபண்ைண வாடைகக்� 
எ�த�்கெ்காண்� அவைர தங்கள� இரவல் தாயாக இ�க்க 
ைவத�் கெ்காள்�றாரக்ள்.  அப்ெபண்�ம் இவரக்ள� அழ�ய �ல்லா�ற்� 

வந்����றார.்  தம்ப�களில் ஆண் மட�்ம் ெவளிேய ேவைலக்� ெசன்��ட 

அங்�ள்ள ெபண்�டன் இந்த �லம்ெபயரந்்த ெபண்�ம் நல்ல நட�்ற� ெகாண்� 
அந்த �ட�்ல் இைணந்� ம�ழ்ச�்யாக வாழ்�றாரக்ள். அப் ெபண் ம�ழ்ச�்க்� 

தள்ளப்ப�வதற்�ப் �ன்னால் அந்த �ட�்ப் ெபண் ��ந்த மனசே்சார�்க்� 
ஆளா�றாள்.  இரவல் தயான அப்ெபண்�டன் ேமாத�ம் ஏற்ப��ற�.  �ற� 

அவள் காரில் ெசல்வதற்காக ெவளிேய��றார.்  அேத இர� அப்ெபண்ணின் 

கணவ�க்� ெதாைலேப� அைழப்� வ��ற�. அவன் மைன� இறந்��டட்ாள் 

என. அவள� எரிந்த உடல் உைடந்த காரில் கண்���க்கப்ப��ற�

cinemas of india


