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With the rains having stopped and the skies being clear and bright the festival mood is all up and going now! Hope you are all having a nice time 
at the festival. Do share your feedback for all the movies with us at icaf.2021@gmail.com

FROM OUR AUDIENCE

Movie Review: Dollu (Kannada) Movie Review: Kalkhokko (Bengali)

This is the first time am watching an Indian film at an international 
film festival. I was truly amazed watching this historic drama. It was 
very beautifully done and didn't feel like it was made by feature film 
debutant director. I could definitely take some tips from the Director 
on who to make a historic feature film! It was a pleasant surprise to 
know that Pawan Wadeyar who I know well as a Director has 
produced this film, the screenplay by Sreenidhi is real good too. 
Kudos to the entire team.
- Madhusudhanan, movie buff

It was nice to see a movie in one of my favourite languages, Bengali! 
The movie was really interesting to me since it is a mix of a couple of 
genres with a very intriguing storyline. Happy to have seen it and 
experienced a new form of moviemaking through it inspiring movie. 
It's a must watch! Hats off to the Director duo.
-Prabhu, banker  

Movie Review: Niwaas (Marathi)

Having missed it at IFFI Goa I definitely wanted to watch this movie 
on the big screen sometime soon. Glad to have been able to watch 
Niwaas at 19th CIFF. I really liked the fact that the movie was very 
natural, the actors did their roles with utmost ease. The DOP has 
done a nice job! Kudos to the entire team and happy to have finally 
seen this film.
-Varun VJ, Film student 

Movie Review: Wheel of Fortune & Fantasy (Japanese)

'The Wheel of fortune and Fantasy' has got Ryusuke Hamaguchi in 
his prime unifying the conflicts of sexual frustration, fragility of 
words, and whatnot through three wheels of short stories, in his most 
composed and auteurist self.
- Siva Chand, Film Student

Cinema Itself is a Unique Language: Director Shrikant Choudhari

Ms. Divya: How did your journey of becoming a filmmaker begin?
Dir. Shrikant: Movies have always fascinated me. But I never knew 
the world of movies. I always wanted to become an actor like most 
others. However, because of the lack of knowledge about movies, I 
thought one man does everything, and that's the actor. That's the 
reason I actually started writing. But as I grew up, I understood that 
there are different set of people for every work. When I was 

pursuing my engineering, I was a singer and 
we had a band and we use to perform. I had 
inclination towards filmmaking, but I wasn't so 
sure about it. I had a friend of mine who use to 
have amazing movie collections. He was the 
one who introduced me to parallel/world 
cinema. He showed me a film called Requiem 
for a Dream directed by Darren Aronofsky. The 
film blew me away and shook me to the core. It 
didn't leave me for months. That's when I 

understood the power of cinema and what it can do the audience! 
That's when I actually started taking filmmaking seriously.   

Ms. Divya: Does one need a film degree to make good films?
Dir. Shrikant: Well, I am not a trained filmmaker. I am a self-taught 
one. One needs a lot of patience and dedication to learn by oneself. I 
wanted to take formal education in filmmaking. I even gave the FTII 
entrance exam and cracked it in the first attempt. But I was not 
allowed to sit for the orientation round. But by then I was already 
working in the industry. Being from film school helps a lot, it helps 
in building contacts, people have faith in you, whereas in case of a 
self-taught filmmaker it's very hard for us to convince someone that 
we can do it. Film schools have their pros and cons. So, I don't think 
it's a must to become a good filmmaker.

Ms. Divya: What are your most-liked classics?
Dir. Shrikant: My biggest influences have been Martin Scorsese, 
Quentin Tarantino, Alfred Hitchcock, Anurag Kashyap, Sergio 

Leone, Darren Aronofsky, Vijay Anand, Sriram Raghavan and many 
other contemporary filmmakers. I can go on and on about it. Like I 
said the most influential films in my life has been Requiem for a 
Dream. Some others are Mean Streets, Goodfellas, Pulp Fiction, 
Gangs of Wasseypur, Johnny Gaddaar, Raging Bull.

Ms. Divya: Your favourite genre in movie making?
Dir. Shrikant: My favourite genres are crime and thriller. I relate the 
most to it and I always feel it takes a lot of control to direct a crime 
drama or a thriller. One needs a lot of study as a director to handle 
these genres. I want to 
try different genres like 
horror and comedy. If 
any good scripts come to 
me, I'd love to direct 
them.  

M s .  D i v y a :  Y o u r 
thoughts on Vartul being 
part of 19th CIFF?
Dir.  Shrikant:  I  am 
honoured to be a part of 
t h e  1 9 t h  C h e n n a i 
I n t e r n a t i o n a l  F i l m 
Festival, it's very special 
for me as it is the first 
screening for 'Vartul'. 
The pleasure is all mine. 
I want to thank each and 
every person at  the 
f e s t i v a l  f o r 
being so kind 
to me

Shrikant Choudhari

Natural light 

Changes in Schedule

Memoria

Felicità

 Dir.: Dénes Nagy
Latvia, Hungary, France, Germany

| 2021 | 103' | WC

will be screened instead of 
A hero 

on 4th Jan 6.00 pm @ Anna

Dir.: Apichatpong Weerasethakul
Thailand, France, Colombia, +6 Countries 

2021 | 136' | WC

will be screened instead of 
White building 

on 4th Jan 3.30 pm @ Santham

 Dir.: Bruno Merle
France  |  2021 | 81' |CA-FC

will be screened instead of 
Master Class  

on 4th Jan 12.30 pm @ 6 Degrees
Divya
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Seating for all shows will be on first come first served basis

TFFC = Tamil Feature Film Competition 
IP = Indian Panorama 
WC = World Cinema 
CA-FC = Coming of Age – French Cinema 
RCL= Retro of Caroline Li 
CFK = Country Focus Korea 
SIC = Spectrum of Iranian Cinema 
MC = Malayalam Cinema 
SS = Special Screening

Change in 
ScheduleScreening Schedule Day 6 | Tuesday, 04.01.22

Santham

Serene

Anna 
Cinemas

Seasons

6 Degrees
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Unheard
(Unheard)
Dir.:Aditya KV
India | 2021|116' | IP

Nayattu - The Hunt
Dir.:MartinPrakkat
India|2021|124' | MC

The seed
(Die Saat)
Dir.:Mia Maariel Meyer
Germany | 2021 | 97' | WC

Introduction
Dir.: Hong Sang-soo
South Korea
| 2021 | 66' | WC

Lorelei (Lorelei)
Dir.: Sabrina Doyle
USA | 2021 | 111' | WC

RamaeAandalum
RavaneAandalum
Dir.:ArisilMoorthy
India  | 2021 | 112'| TFFC

Semkhor
(Semkhor)
Dir.:AimeeBaruah
India | 2021| 93'| IP

The last execution
Dir.: FranziskaStünkel
Germany
| 2021 | 116' | WC

Majority
(Majority)
Dir.:MohsenGharaei
Iran | 2021 | 119' | SIC

 Natural light
Dir.: Dénes Nagy
Latvia, Hungary, France, 
Germany | 2021 | 103' | WC

Sunny (Sunny)
Dir.: RanjithSankar
India
| 2021 | 93' | MC

Boomika
Dir.:R. Rathindran
Prasad | India
| 2021 | 123' | TFFC

The last fishing trip
Dir.:Þorkell S. Harðarson,
ÖrnMarinó Arnarson
Iceland | 2020 | 90' | WC

Fengshui
Dir.:Hee-kon Park
South Korea | 
2018|133'| CFK

Memoria(Memoria)
Dir.: Apichatpong
Weerasethakul | Thailand, +8 
Countries | 2021| 136' | WC

Small body
Dir.: Laura Samani
Slovenia, Italy,
France|2021|91'|WC

The employer and the 
employee | Dir.: Manolo 
Nieto | Uruguay, +3 countries 
 2021 | 110' | WC

Staging
(Sahnezani)
Dir.:AlirezaSamadi
Iran |2021|97'|SIC

 Felicità(Felicità)
Dir.: Bruno Merle
France | 2021 | 81' |CA-FC

Risks and side effects
Dir.: Michael Kreihsl
Austria | 2021 | 92' | WC

Feathers
Dir.:Omar El Zohairy
Egypt, Netherlands, Greece, 
France | 2021|112' | WC
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Directors must involve in the screenplay writing process: Vijaygiri Bava (21Mu Tiffin)

Divya Jay from the CIFF team catches up with the Director of the 
Gujarati movie '21Mu Tiffin' to understand his beautiful journey of 
becoming a Director and how 21Mu Tiffin happened! 

My parents are farmers from a small village in North Gujarat. I 
completed my schooling in the village and graduated from 
Ahmedabad with a degree in English Literature. I worked as a 
backstage artist for a local theatre company and did drama in 
college. I have always been interested in storytelling, and from my 
backstage days, I wanted to become a filmmaker, but I did not have 
any formal education in filmmaking, so I started assisting and 
became a chief assistant director on television soaps.

I started reading books related to filmmaking and observing different 
filmmakers. After daily soaps, I did various film projects too and 
then I stopped assisting and became an independent filmmaker. 
However, I had no support or funds, and Twinkle, my creative 
partner, and now my wife produced my first short film. 

That short film won various awards in different festivals. After that, I 
worked as a creative director for an advertising agency for two years. 
After that, my wife and I decided to start our own production house 
and make a film.

We used all our savings for our first film, called Premji Rise of a 
Warrior. The film won around 10-12 state awards and was critically 
acclaimed. That's how I became a filmmaker.

I don't think a degree in filmmaking is necessary to become a good 
filmmaker, but you do need to have skills in order to make a good 
film.My favourite filmmakers are: Satyajit Ray, Akira Kurosawa, 
Quentin Tarantino, SS Rajamouli, Shoojit Sircar, Sanjay Leela 
Bhansali & JP Dutta.

Roshomon, Pather Panchali, Inglorious Basterds, Django 
Unchained, Godfather Trilogy, Madras Cafe, Sardar Udham, 
October, Bahubali 1&2, Padmaavat, and Khamoshi are my most 
liked films.

I have created four films so far, each belonging to a different genre. I 
do not want to be confined to a particular genre; however, I would 

like to explore the inner emotions of 
humans. 

Some day in one of my films, I would like 
to shoot Kerala!
I definitely would like to make films in 
other regional languages, especially South 

Indian languages such as Tamil, Telugu, Kannada or Malayalam

I consider SS Rajamouli as my role model. I strongly believe that the 
Director should be involved in the writing process. The screenplay is 
the director's armour. If it is written by someone else, the director 
must be involved in the screenplay writing While making 21Mu 
Tiffin I faced some challenges, including this being the first Gujarati 
film shot after Unlock-1, and shooting the film with sync sound. I 
was shooting on live location with sync sound and when we start our 
shooting, 2 new construction sites were also opened, so we had to 
work around them while facing issues such as recording the sync 
sound because as a small budget post-covid regional we were not 
able to afford Sound lockers, so the sound was locked by my own EP, 
LP and Ads.

Piece of advice to budding talent: Always believe in your own 
conviction and don't try to imitate others. Create your own working 
style Being part of a prestigious film festival like Chennai 
International Film Festival makes me feel overwhelmed and blessed

Vijaygiri Bava

The last fishing trip  
10.15 am @PVR, Santham 

Risks and side effects    
6 pm @PVR, Santham screen

The last execution   
6.15 pm @PVR, Serene screen

Lorelei  
10 am @PVR, Seasons screen 

PICKS OF THE DAY
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எ�ப்�ய �ைரப்படமான 'ஃெபதரஸ்்' வ�ைமக்�ள் �ைழத�் க் �டத்தல் 

என்�ற உ�ரவ்ாழ்� பற்�ய கைத.

அ̓பத்தம்ʼ, ʼகாெம�ʼ ஆ�ய வாரத்்ைதகள் மனித நிைலைய ைநயாண்� 

ெசய்�ம் ஒ� வைக �ைரப்படங்கைள �மர�்க்க அ�க்க� 

பயன்ப�த்தப்ப�வ� வழக்கம். எ�ப்�ய �ைரக்கைலஞரான ஓமர ் எல் 

ேஜாேஹரி�ன் இந்தப் பைடப்� அ�ேபான்ற வாரத்்ைதகைளப் ெபாய்யாக்�, 

ஒ� �னிமா பற்�ய அ�மானங்கைளத் தகரத்�்�டட்�. ஆண்களால் 

நடத்தப்ப�ம் உல�ல் ஓர ் ஏைழப் ெபண் ��ெரன்� அ�த �க்கத�் க்� 

ஆளாவைதப் பற்�ய ஒ� �ர�ரஷ்்டவசமான படம் இ�.

கைத இ�தான்...

தன் மைன� 

மற்�ம் �ன்� 

�ழந்ைதகளின் 

�� ஆ�க்கம் 

ெச�த�் ம் ஒ� 

�ணிசச்லான 

ஏைழ மனிதன்... 

ஒ� நாள் அவன் 

ஒ� 

மந்�ரவா�யா

ல் ேகா�யாக 

மா����றா

ன். ஆனால், 

ேகா�ைய �ண்�ம் மனிதனாக்க �யற்�க்�ம்ேபா� மந்�ரம் ப�க்க 

ம�க்�ற�. அ� மட�்மல்ல... மந்�ரவா��ம் மைறந்� ���றான். அந்த 

�டை்ட நடத�் ம் ெபா�ப்� சடெ்டன அவனின் மைன�க்� வந்� ேசர�்ற�.

எ�ப்�ன் அைடயாளம் ெதரியாத ஒ� �ைல�ல் உள்ள வ�ைம, 

�கக்�ைறவான �ைழத்தல் வாய்ப்�கள் மற்�ம் ெவளிப்பைடயான ெபண் 

ெவ�ப்� ஆ�யைவ இந்தப் படத்�ல் ஆழமாகக் காட�்ப்ப�த்தப்பட�்ள்ளன. 

மைலயாள இயக்�னர ் �.அர�ந்தனின் ʼ�ம்மட�்ʼ படத்�ல் ஒ� ��வன் 

ேபா�யானால் நாயாக மா�ய� ஒ� யதாரத்்தமான ��த்�ரக் கைத.  

ஃெபதரஸ்் படத்�ேலா இந்த மாற்றம் �ல்�யமாக�ம் �ரக்்கமாக�ம் எ�ர ்

�ைச�ல் நகர�்ற�..

��ந்த �ற�கள்
Feathers |  ஜனவரி 4 மாைல 7 மணி | �க்ஸ் ��ரிஸ் �ைரயரங்கம்
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இயக்�நர ் ேஜாைஹரி ெப�ம்பா�ம் ெதா�ல்�ைற அல்லாத 

ந�கரக்ைளேய பயன்ப�த�் �றார.் நீள்வடட்ங்கள் மற்�ம் �க�ம் 

இ�க்கமான ஃ�ேரம்கள் நிைறந்த பாணிையப் �ன்பற்��றார.் அவற்�ல் 

�ல மனித உடைல�ம், படெம�க்கப்படட் இடங்கைள�ம் �ண்டாக்� 

பகைடகளாக ெவட�்�ன்றன. ஆஃப்-ெசன்டர ் ஃப்ேர�ங், வழக்கத�் க்� 

மாறான கலைவகள் மற்�ம் ேதய்ந்�ேபான நீல-சாம்பல்-ப�ப்� தட�் 

ஆ�யைவ காட�்க�க்� ���வான ெந�க்கத்ைதக் ெகா�க்�ன்றன. ஒ� 

ெதாடரச்�்யான ைமயக்க�த�் க்� படத்�ல் வ�ம் �லங்�க�ம் 

பங்களிக்�ன்றன. அைவ, வ�ைமைய �ர�ப�க்�ம் வைக�ல் அ�ப்பைட 

��கத்தனத்�ன் உணரவ்ாக ெவளிப்ப��ன்றன.

படத்�ன் பல காட�்கள் �ட�்க்�ள்ேளேய அைமக்கப்பட�்ள்ளன. பக்கத்�ல் 

இ�க்�ம் ெதா�ற்சாைல���ந்� ெவளிேய�ம் ��ப் படலத்தால் 

�டப்பட�்�க்�ம் ெபா�ள்கள், ேதய்ந்� ேபான ஃபரன்ிசச்ரக்�க்� மத்��ல் 

அந்தக் ��ம்பம் வாழ்�ற�. வாடைகையச ் ெச�த்த�ம், தன் 

�ழந்ைதக�க்� உணவளிக்க�ம், ேகா�யாக மா�ய தன் கணவன் நன்றாக 

இ�க்க�ம் அந்தப் ெபண் படாதபா� ப��றாள்.

�ராைனட ்ேபால க�னமா�ப் ேபான �கத்�ல் அவள� �ரக்�யான� நம் 

கண்க�க்� ெவளிப்ப�வ�ல்ைல. ஆனால், அவள� ெசயல்களின் �லேம 

அ� ெப��ய �ைற�ல் ெவளிப்ப��ற�. படத்�ல் ேபச�் �ைறவாக 

இ�ந்தா�ம், அ��ம் �ைதந்ததாகத் ேதான்�னா�ம், அந்தப் ெபண் 

அச�்�த்தல் நிைறந்த அந்த வாழ்�ல் கவனம் ெச�த�் �றாள்.

ெசன்ற ஆண்�ன் ெதாடக்கத்�ல் ேகன்ஸ் �ைரப்பட �ழா�ல் இடம்ெபற்ற 

ʼஃெபதரஸ்்ʼ �மரச்கர ் ��ைத ெவன்ற�. இந்த �ைரப்படம் எ�ப்�ல் 

வ�ைமைய அல� ஆராய்ந்ததற்காக சத்ய�த் ரா�ன் ʼபேதர ் பாஞ்சா�ʼ 

ேபான்ேற �மரச்னத�் க்�ம் உள்ளா��ள்ள�. ஆனால், இந்தப் படத்�ன் 

கதாபாத்�ரங்கள் காலத்தால் அ�யாதைவயாகேவ இ�க்�ம்.

�ரதான பாத்�ரத்ைத ஏற்�ள்ள ெடம்யானா நாசரின் ந�ப்� அபாரமாகப் 

ப�வா��ள்ள�. ெபண் என்ற காரணத�் க்காக தன� வாழ்நாள் ��வ�ம் 

�ன்பப்ப�ம் இவர ் தைலையக் �னிந்�ெகாண்�, ʼஒன்�ம் இல்ைலʼ என்� 

ெசால்�ம்ேபாேத எல்லாவற்ைற�ம் அற்�தமாக ெவளிப்ப�த்����றார.்

����ப்பாக இல்ைலெயன்றா�ம்�ட, இந்த 112 நி�டத் 

�ைரப்படத்���ந்� நீங்கள் எ�ந்� ெசல்ல ��யா� என்ப�தான் இந்தப் 

படத்�ன் பலம்.

ChennaifilmfestChennaiIFFchennaifilmfes�valwww.icaf.in | www.chennaifilmfest.com
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Pic Corner

Ms. Aoi Ishimaru from Japan Foundation, New Delhi & ICAF team

Team Karnan

Mr. Sreenidhi, Scriptwriter of DOLLU with ICAF team

-வள்ளிதாசன்

அ�தான் வாழ்க்ைக!
Introduction  |   ஜனவரி 4 ம�யம் 3:30 மணி | அண்ணா 

ேயாங்ேகா தன� தந்ைதையக் கண்���க்க ம�த�் வமைனக்�ச ் ெசல்�றா. 

இ�ப்��ம், �ைர�ல் அவர ் தன� காத�ைய சந்�க்க ெஜரம்னி ெசல்�றார.் அவர ்

��ம்� வ�ம்ேபா� ெகாரியா, அவர ் தன� தாைய ஒ� ந�த்தர வய� ஆ�டன் 

பாரக்்�றார.் ஒ� இைளஞன் தன� காத�ைய ஆசச்ரியப்ப�த்த ெதன் ெகாரியா�ல் 

இ�ந்� ெபர�்�க்� பயணிக்�றார.்

1. தந்ைத அவைர வரச ் ெசான்னார,் ஆனால் அவர ்

வ�ம்ேபா� அவர ்ேவைல�ல் இ�ந்தார்

2. அவள் ெஜரம்னி�ல் ப�க்க ��ம்�னாள், அவ�ைடய 

தாய் ம�வான தங்��டத்ைதக் கண்���க்க 

ேவண்���ந்த�

3. அவர ் ஒ� கடற்கைர உணவகத்�ல் தன� தாையப் 

பாரக்்கச ்ெசன்றார,் அவர ்ஒ� பைழய ந�க�டன் இ�ந்தார்

ேயாங்-ேஹா ஒ� ம�த�் வரான அவனின் தந்ைதயால் 

வரவைழக்கப்ப��றார.் அவர ் தன� ேநாயாளிக�டன் 

��யாக இ�ப்பைதக் கண்�, அவரக்ளில் ஒ� �ரபலமான 

ந�கர ்இ�க்�றார.் ேயாங்-ேஹா காத்��க்க ேவண்�ம்.

அவன� காத� ஜ�ேவான் தன� ப�ப்�க்காக ெபர�்�க்�ச ்

ெசன்றேபா�, ேயாங்-ேஹா அவைள ஆசச்ரியப்ப�த�் ம் 

வைக�ல் அங்ேக பயணமா�றான். ஜ�ேவான் தன� தாய் ��ய ப� ஒ� கைலஞரின் 

�ட�்ல் தங்��ள்ளார.்

��� ேநரம் க�த�் , ேயாங்-ேஹா தன் தா�டன் ம�ய உண�க்�ச ்ெசல்�றான். அங்ேக 

அவனின் தாய் ஒ� சக ஊ�ய�க்� அ��கப்ப�த்த ��ம்��றார.் அேத நபைர ேயாங்-

ேஹா தன் தந்ைத�ன் �ளினிக்�ல் சந்�த்��க்�றான்.

ேயாங்-ேஹா தன் நண்பரான �ேயாங்-�ைவ தன்�டன் வ�மா� ேகட�்கெ்காள்�றான். 

ம�ய உண�க்�ப் �ற� அவரக்ள் கடற்கைரக்�ச ் ெசல்�றாரக்ள். ேயாங்-ேஹா 

�ங்��றான். ஜ�ேவாைனக் கன� காண்�றார.்  எ�ந்த�ம், அந்தக் �ளிரி�ம் நீந்தச ்

ெசல்�றான். �ேயாங்-� பாரத்�்கெ்காண்��க்�றான். இப்ப� தனித்தனியாக 

இ�ந்தா�ம், ���ல் ��ைமயா�ற படம் இ�. இரண்� தாய்மாரக்ள் தங்கள் 

�ழந்ைதகைள வாழ்க்ைகக்� அ��கப்ப�த்த �யற்�க்�றாரக்ள். ஆனால், அவரக்ளின் 

சந்த��னர ்தங்கள் ெசாந்த அ��கத்ைத எ�த ��� ெசய்தனர.் அ�தான் வாழ்க்ைக!

இப்படத்�ன் இயக்�நர ்  Sang-soo Hong ெகாரியா�ன் �ேயா�ல் அக்ேடாபர ் 25, 1960-ல் 

�றந்தார.் இவர ்ஒ� இயக்�னர ்மற்�ம் எ�த்தாளர.் Right Now, Wrong Then (2015), Night and Day 

(2008), On the Beach at Night Alone (2017) ஆ�யைவ இவர� ��ப்�டத்தக்க படங்கள். இவர ்தன் 

படங்க�க்காக 60 ெவற்�கைள�ம் 96 பரிந்�ைரகைள�ம் ெபற்�ள்ளார.்

- கேணசன் ேகாதண்டராமன்
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இன்ைறய ெமாைபல் �கத்�ல் �னம் �னம் ஆ�ரக்கணக்�ல் 

��ம்படங்கள் ெவளியா�ன்றன. �ைரக் கன�கேளா� வா�ம் அத்தைன 

இைளஞரக்ளின் �தல் �யற்��ம் ��ம்படமாகேவ இ�க்�ற�. இவற்�ல் 

ெப�ம்பாலான படங்கள் எப்ப� இ�க்�ம் என்பைதச ் ெசால்லேவ 

ேதைவ�ல்ைல.

ஆனால், 60 ஆண்�க�க்� �ன் ெவளிவந்த இரண்� ��ம்படங்க�ம் 

இன்ைறக்�ம் அ�யாத ேகாலங்களாக நிைலத�் நிற்�ன்றன. ��ம்பட 

ஆரவ்ம் உள்ளவரக்�க்� இந்தப் படங்கள் நிைறயேவ கற்�த் த�ம்.

Happy Anniversary (1962)
Jean-Claude Carrière என்ற �கழ்ெபற்ற �ெரஞ்� �னிமா கதா�ரியர ்இயக்�ய 

��ம்படம் இ�. உன்னத நாகரிகத்ைத வளரத்�்க் ெகாண்��க்�ம் பாரிஸ் 

மாநகரம். இந்நகரில் வா�ம் ஒ� இளம் தம்ப�. அன்� அவரக்ளின் மணநாள் 

ஆண்��ழா. தாங்களி�வ�ம் ேசரந்்� 

��ந்�ண்ண ேவண்�ெமன்ற ஆரவ்த்�ல் 

மைன� �தம்�தமாக சைமயல் ெசய்� 

கணவனின் வ�ைகக்காக ஆவேலா� 

காத்��க்�றாள்.

மைன�க்காக மலரச்ெ்சண்� 

வாங்�வந்� அவைள அசத்த 

ேவண்�ெமன்� கைட��க்�ச ்

ெசல்�றான் கணவன். அவன� கார ்பாரிஸ் 

நகர ேபாக்�வரத�்  ெநரிச�ல் �க்�த் 

த�க்�ற�. ேபாக்�வரத�்  ெநரிசல் 

அ�கரித�் , வாகனங்கள் ஓட�்வதற்� �ரமமான கைட���ல் 

வாகனங்களின் வரிைச�ல் �க்� கணவன் தத்தளிக்�றான்.

ெபா�ைம�ழக்காமல் தன் �றைமைய எல்லாம் பயன்ப�த்� பல 

மணிேநரம் க�த�்  கைட��ல் ஒ� ெபரிய மலரச்ெ்சண்ைட வாங்�ேய 

�டட்ான். ேபாக்�வரத�்  ெநரிச���ந்� �ண்� ெவளிேய��றான். தன் 

ஆைச மைன�க்� அந்த மலரச்ெ்சண்ைட அளிப்பதற்காக ஆவ�டன் �� 

ேநாக்� �றப்ப��றான்.

�ட�்ல் மைன� காத�்  காத�்  இ���ல் ேசாரந்்� ேபா�றாள். 

ெபா�ைம�ழந்� இ���ல் தான் ஒ�த்�யாகேவ உணவ�ந்� �ட�் - �ன் 

உறங்��ம் ேபா�றாள். கணவன் �ட�்க்� வந்� ேசர�்றான். அவன� 

ேபாராடட்த்�ல் மலரச்ெ்சண்� வா� வதங்�ப் ேபாய்���ற�. உறங்�ப் 

ேபான மைன�ையப் பாரத்�் ெப��ச�்���றான். �த��க்�ம் உணைவ 

தனியாக உண்ணத் ெதாடங்��றான். 

மனித உற�ல் எப்ேபாேதா �ல ெபா��களில் மட�்ம் வ�ம் ஓரி� 

ம�ழ்வான ெநா�கைள�ம் பாழ்ப�த்���ம் நம� நகரப் பண்பாட�்ன் 

அவலத்ைத ெமன்ைமயாக�ம் �டப்மாக�ம் - ைநயாண்� ெசய்வேத 

இப்படத்�ன் �றப்�.

ZOO (உ�ரியல் �ங்கா)

1962ம் ஆண்� Bert Haanstra இயக்�ய ெநதரல்ாந்� நாட�்க் ��ம்படம் இ�. 

ேமேலாடட்மாகப் பாரக்்�ம் ேபா� �லங்�களின் சரணாலயம் பற்�ய 

�ைரப்படம். அங்��க்�ம் வைகவைகயான �லங்�கள், அவற்�ன் �கத் 

ேதாற்றங்கள், நைட�ைறகள், பழக்க வழக்கங்கள் ஆ�யவற்�ல் 

ெவளிப்ப�ம் �யக்கைவக்�ம் உணரச்�் மா�பா�கள் �த�யவற்ைற 

ெவவ்ேவ� ேகாணங்களில் ெதாைல�களில் படமாக்கப்படட் படப்��ப்�கள்.

�ற்��ம் ெபா��ேபாக்காக �லங்�கைள பாரக்்க வந்த 

பாரை்வயாளரக்ள், மனிதரக்ைளப் 

படமாக்��ள்ள�தான் இந்தப் 

படேம, ஆண்கள், ெபண்கள், 

இைளயவர,் ��யவர,் �ழந்ைதகள் 

ஆ�ய பல்ேவ� மனிதரக்ள், மனித 

மனங்கள், ஆடட்ம் பாடட்ம், 

ேவ�க்ைக �ைளயாட�், ஆரவ்ம், 

கைளப்�, ஓய்�, களிப்�, உண� 

ெகா�ப்�, ஒ�வ�கெ்கா�வர ்

அ��கம், உத� ஆ�யவற்�ல் 

ஆழ்ந்� ேபானவரக்ள், பாரக்்க 

வந்தைதேய மறந்� ேபானாரக்ேளா 

எ�ம்ப� தங்க�க்�ள்ளாகேவ 

�ந்தைன�ல் �ழ்�ப் ேபானவரக்ள். 

ஓய்ந்�ேபாய் தனிைமைய நா�ப்ேபானவரக்ள், �ண்�ம் ேதைவயான, 

ேதைவயற்ற - சரியான, சரியற்ற ேகாணங்களில், ெதாைல�களில் - 

நிைலகளின் படக்காட�்கள் இக்��ம்படம் ��வதற்�ள் நம்�ள்ேள 

மனிதரக்�க்�ம் �லங்�க�க்�ம் உள்ள ேவ�பாேட ��வ�மாக மறந்� 

ேபாய்���ற�.

�கங்கள், பாவங்கள், உணர�் ெவளிப்பா�கள், ேதாற்றங்கள், இ�ப்�கள் 

ஆ�யவற்�ன் மகத்தான பைடப்�ன் மகத�் வத்ைதேய அச�்� 

நிலப்பரப்�க்�ள் நாம் கண்� ெகாள்�ேறாம். எல்லாவற்ைற�ம் மறந்� 

உ�ரப்்�ள்ள பரிணாமத்�ன், உ�ரக்ளின் ப�ம வளரச்�்�ன் 

�ரமாண்டத்ைத கண்� �யந்� ேபா�ேறாம். �லங்� - பறைவகள் - மனித 

இனங்களின் கற்பைனையேய மறக்க ைவத�்  உ�ரினம் என்ற ஒன்ைறேய 

கண்�ன் காட�்ம் �ைரப்படம் இ�.

ஒ� ��ப்�டட் �ழ�ல், ��ப்�டட் �ன்னணி�ல் மனிதரக்ளின் 

நடவ�க்ைககள் எப்ப�ப்படட்ைவயாக இ�க்�ம் என்பைத ேநரில் 

ேசா�த�் ப் பாரக்்�ம் �யற்�ேய இக்��ம்படத�் க்கான அ�ப்பைட. இ� 

ஒ� ��ய பரிமாணம்!

19th Chennai International Film Festival 
th04  Jan 2022

- ேமா. ராேஜந்�ரன்

�தலாளி-ெதா�லாளி
The Employer and the Employee |   ஜனவரி 4 நன்பகல் 12:30 மணி  | சாந்தம்

�தலாளி-ெதா�லாளி உற�ச ் �க்கல்கள் பற்�ப் ேப�ம் படம் இ�. ந�த்தரக் ��ம்பத்ைதச ் ேசரந்்த ஒ� 

இைளஞன் �தலாளியாக இ�க்�றான். ஒ� ந�ன வாழ்க்ைகைய வாழ்�ற அவ�க்� �ராமப்�ற பாரம்பரிய 

ஸ்�ரிேயாைடப் வாழ்க்ைக�ல் ��ப்ப�ல்ைல. ஆனால், ஆனால் அவ�க்� ஓர ்அ�த்தமான கவைல உள்ள�. 

அ� அவன� �ழந்ைத�ன் ஆேராக்�யம். 

அந்த �தலாளி�ன் ெதா�லாளி அவைன�ட இைளயவன். அவசரத் ேதைவயாக உள்ள இந்த ேவைல �லம் 

அவன் தன் ��ய ��ம்பத்ைத ஆதரிக்க ���ம். அப்ேபா�தான் ேசாகம் ஏற்ப��ற�.

The Employer and the Employee படத்�ன் இயக்�நர ்மேனாேலா நீடே்டா, உ��ேவ�ன் மான்���ேயா�ல் 1972-ம் 
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