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And here we are on the last and final day of the 19th Chennai 
International Film Festival! Thank you all for making the event so 
lively with your love and support! A BIG THANKS from the entire 

CIFF team!!

VORTEX  
6 pm @ Sathyam & 7.15pm @ Anna  

SEA BOYS    
10 am @ Anna 

THE SEED    
2.30 pm @ Santham 

TO FREDDY   
10 am @  Seasons  

PICKS OF THE DAY

HERE ARE SOME MOVIES THAT WERE A SUPER HIT AT OUR FESTIVAL THIS YEAR. LIKED AND APPLAUDED BY ALL OUR AUDIENCE

1. When the Pomegranates Howl
2. Lamb
3. Wheel of Fortune & Fantasy
4. Memoria

5. All Eyes Off  Me
6. A Hero
7. Bad Luck Banging or Loony Porn
8. A Taxi Driver

9. Zombie Child
10. Sea Boys
11. 5 Minutes Too Late
12. The Last Execution

13. Maman
14. The Employer and the Employee
15. The Judgement



th
06  Jan 202219th Chennai International Film Festival 

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 8 | Thursday, 06.01.22

Santham

Serene

Anna 
Cinemas

Seasons
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Zombie Child
Dir.: Bertrand Bonello
France, Haiti |2019
|103'|CA-FC

The girl and the spider
Dir.:RamonZürcher,
SilvanZürcher
Switzerland|2021| 98'|WC

Sea boys
Dir.: AfshinHashemi,
Hosein Jami
Iran | 2021 | 95' | SIC

Bad luck banging or 
loony porn | Dir.:Radu Jude
Czech Republic,+ 5 Countries
2021 | 106' | WC

To Freddy
Dir.:ViljarBøe
Norway
| 2020 | 72'| WC

Yuni(Yuni)
Dir.:KamilaAndini
Singapore, Indonesia
| 2021 | 95' | WC

Wars(Guerres)
Dir.:Nicolas Roy
Canada
|2021 | 84' | WC

No Screening

No Screening

No Screening

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

Vortex (Vortex)
Dir.: Gaspar Noé
Monaco, France,
Belgium| 2021|142'|WC

Brother’s Keeper
Dir/: Ferit Karahan
Turkey, Romania
| 2021 | 85' | WC

When the pomegranates howl
Dir.: Granaz Moussavi
Afghanistan, Australia,
Iran, Netherlands 
 2021 | 83' | WC

Drown
(Shena-ye Parvaneh)
Dir.:Mohammad Kart
Iran |2020|120' | SIC

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

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

White building
Dir.: KavichNeang
Cambodia, France, China, 
Qatar| 2021 |90'| WC

Wheel of fortune
and fantasy
Dir.:RyûsukeHamaguchi
Japan | 2021 |121' | WC

6.00 pm Closing function at
Sathyam followed by Closing Film
Vortex (Vortex) at Sathyam only
Dir.: Gaspar Noé 
Monaco, France, Belgium|2021| 142'| WC
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Change in Schedule

Natural light
Dir.: Dénes Nagy

Latvia, Hungary, France, Germany
| 2021 | 103' | WC

will be screened instead of
World, Northern Hemisphere

on 6th Jan 2022- 12.30 pm @ 
Santham

FROM OUR AUDIENCE

de-facto head of the town. Interesting premise, past plot line not solid 
but the present evolution of events are very gripping.  Lots of 
characters and a dusty town makes for a colourful background. I liked 
it. Gave it a 7.5 – well above average. (Raj, filmmaker)

Movie Review: Small Body
Yesterday I watched small body France movie. Excellent location & 
cinematography. I felt she is taking the baby body to heaven. Nice 
emotional drive movie. (Arjun, private firm employee)

Movie Review: White Building
நம்ம ஊரி�ம் இைத ேபால ெநறய கைதகைள பாரத்்��க்�ேறாம் 

�வம் ஆற்றங்கைர�ல் ஓரம் ����ப்பவரக்ைள ��ெரன இடம் 

மா� ேபா�ம் ேபா� ஏற்ப�ம் இன்னல்கள் அவரக்ள் வாழ்க்ைக�ல் 

உள்ேள ெசன்றால் நமக்� பல கைதகள் �ைடக்கலாம் !!அைதேய 

நாம் படமாக �ட எ�த்��க்கலாம் யா�ம் அைத ெசய்ததாக 

ெதரிய�ல்ைல! !  கம்ேபா�யா நாடை்ட ேசரந்்தவரக்ள் �ந்�க் 

ெகாண்டாரக்ள் !! பாரக்்கேவண்�ய படம் தான் !! (Antony, movie 
buff)

Movie Review: A Taxi Driver
My face mask got fully wet not because of cold or the sudden Chennai 
rainfall it's only because of the movie by transferring of unconditional 
love, humanity and unbearable pain it's like if you really watch an 
emotionally connected movie not only the characters feel the 
situations and react it's about the audience will definitely be a part of 
the movie by experiencing the same emotions like the characters feel 
and react it's all about communion and whenever I watch Korean 
movie I feel the same connection and empathetic emotions I still 
remember the movie 'an ode to my father' which I still remember the 
emotion which I felt watching the movie 4 years before in CIFF. 
Thanks to CIFF team for the continuous efforts to make this festival a 
grand success as always! (Yukendran Kamaraj, actor)

Movie Review: When Pomegranates Howl (Afghanistan)
This movie laid bare to everyday mayhem in war torn Afghanistan 
and it is very realistic and touching. Deals with a young protagonist 
who sells pomegranates and has big dreams of becoming a famous 
actor. The movie ends on a prosaic note of Australian government 
admitting civilian casualties in a mistaken helicopter bombing attack 
and lays bare to the fact that the casualty compensation is also a 
pittance with very little regard to life itself there. Sad but true. The 
movie was slow at times and the acting was not the best but sort of 
compensated by ruinous yet gorgeous scenes of Afghani landscapes 
and aspirations of young boys in the midst of a war that they did not 
start or control. Rating: 8/10 (Sekar, Entrepreneur)

Movie Review: Wheel of Fortune and Fantasy
Ryusuke Hamaguchi's Wheel of Fortune and Fantasy is an anthology 
of three short stories offers new perspective on coincidence following 
its consequences; be it a friend of young woman who falls for her ex, a 
disgruntled student's plan to sabotage the reputation of his professor 
using the leverage of his sexual partner trying to seduce and set him up 
leading to something unexpected or two women reunited after 20 
years after a lengthy conversation mistake each other turning out to be 
complete strangers. All three stories display the psychological 
strength and the form of coping mechanism they adapt to especially in 
final story among three where the identity mistake surprisingly serves 
as an outlet for suppressed emotions and deep desires finding a 
cathartic moment rather than a setback. The characters' fortunes were 
changed and so did mine. Rating: 9/10 (Lohith KVSS, VFX production 
coordinator)

Movie Review: A Hero
The closing moments of Cannes Grand Prix winner 'A Hero' reassures 
that, Asghar Farhadi, the master of face and tension is always here to 
stay. The most defining moment of the year in films! (Siva, film 
student)

Movie Review: Wheel of Fortune and Fantasy
'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. (Chand, film student)

Movie Review: Die Saat
The movie deals with everyday life in a small nuclear family in 
Germany. The husband is a tradesman trying to move up in life as a site 
manager, his working wife is pregnant with a child after 13 years and 
their 13 year old daughter who has settling in issues in their new house 
after being uprooted from her old neighbourhood that drove them out 
with high rents due to gentrification. The ending raises lots of 
interesting questions. Movie was noteworthy for acting by the father 
and the daughter. It was above average - I gave it a 7. (Raj Iyer, 
entrepreneur) 

Movie Review: Majority
This deals with the tyranny of majority. A pregnant spurned by her 
beau comes back to a dusty little Iranian town after many many years 
with an adult son in tow as symbol of her past love. How she goes 
about exacting revenge on her former lover who is now the well-liked 
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ெசன்ைன சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா�ன் ஆ� அற்�தமான படங்கள்

1. எ �ேரா  

இயக்�நர ் அஸ்கர ் பரஹ்ா� உலக �னிமா வடட்ாரத்�ல் �கப்�ரபலம். 'எ 

ெசப்பேரசன்', 'ேசல்ஸ்ேமன்' ேபான்ற �ைரப்படங்கைள பைடத�்  உல�ன் 

உயரிய ���கைள அைனத்ைத�ம் அள்ளிகெ்காண்� ேபான ஆ�ைம. இந்த 

வ�டம் 'எ �ேரா' என்ற படத்ைத 

உ�வாக்� கான் �ைரப்பட 

�ழா�ல் '�ராண்ட ் ப்ரிக்ஸ்' 

என்ற ��ைத ெவன்� ஆஸ்கர ்

��ைத ெவல்ல வரிைச�ல் 

நின்� ெகாண்��க்�றார.்

'கடன் படட்ார ் ெநஞ்சம் ேபால் 

கலங்�னான் இலங்ைக 

ேவந்தன்' என்ப� எத்தைன 

ேநரை்மயான வாசகம் என்பைத 

கடன்படட்வரக்ள் மட�்ேம உணர 

இய�ம். ெச�த்த இயலாத 

கட�க்காக �ைறக்� ெசன்ற ஒ�வன்தான் 'எ �ேரா' படத்�ன் கதாநாயகன்.

கடைன அைடத�்  �ைற���ந்� �ண்� உலகத்�ன் மத்��ல் 

கதாநாயகனாக காட�்யளிக்�ம் வாய்ப்� ஒ� வாச�ல் இ�க்�ற�. மாறாக 

கடைன அைடக்காமல் �ைறக்�செ்சன்றால் வாழ்நாள் ��க்க தன் மக�க்� 

கதாநாயகனாக இ�க்�ம் வாய்ப்� மற்ெறா� வாச�ல். படத்�ன் நாயகன் 

எைத ேதர�் ெசய்தான் என்ப� �க்�யமல்ல! நாம் எைத ேதர�் 

ெசய்��ப்ேபாம்? என்ற ேகள்�ைய நம்�ள் �ைதக்க �க்�யமாக 

�ைனந்��க்�றார ்அஸ்கர ்பரஹ்ா�.

கடன்படட்வன் கதாநாயகன் என்றால் கடன் ெகா�த்தவைன 

�ல்லனாக்�வ�தான் வழைமயான வணிக �னிமா. கடன் ெகா�த்தவைன�ம் 

கதாநாயகனாக்� அழ� பாரப்்ப� உலக �னிமா. இ�வர� நியாயங்கைள�ம் 

எ�த�் ைரத�்  வழக்கா��றார ் அஸ்கர ் பரஹ்ா�. இந்தக்��கைள அஸ்கர ்

பரஹ்ா��ன் �ந்ைதய படங்களி�ம் காணலாம். அ�தான் அவர� பலம்!

2. �னி 

இந்ேதாேன�யா �ஸ்�ம் மக்கள் ெப�ம்பான்ைமயாக வ�க்�ம் நா�. எனேவ 

மதத்�ன் ெபயரால் ெபண்கள் �� �ணிக்கப்ப�ம் கட�்ப்பா�கள் 

இ�க்�ம்;�தந்�ர�ம் இ�க்�ம்.�னி ப�ன்வய� ப�வத்�ல் இ�க்�ம் ���. 

பார��ன் ��ைமப்ெபண் ேபால் 

�தந்�ரமாக பறக்க நிைனக்�றாள். 

பண்பா� என்ற ெபயரில் ேபாடப்ப�ம் 

�லங்�கைள உைடக்க 

நிைனக்�றாள். �னி 

உைடத்தாளா;உைடந்தாளா என்பைத 

�ளக்�ம் �ைரக்கைத�ன் 

இ��க்காட�் பாரை்வயாளரக்ளின் 

உ��ைய �ைலத்த�. இயக்�நர ்

க�லா அந்�னி உலக �னிமா�ற்� 

�ைடத்த நல்வர�.

3.ேபரலல் மதரஸ்் 

இயக்�நர ் ெபடே்ரா அல்மதவர ் படங்களில் �றந்த 

�ைரக்கைத இ�க்�ம். அைத வளப்ப�த்த 

ெபனேலாப் க்�ஸ் என்ற ேதவைத�ம் இ�ப்பார.் 

இ�வர� �டட்ணி ெதாடர ் ெவற்�கைள ெபற்�த் 

தந்�ள்ள�.

சந்தரப்்பவசத்தால் ஒ� �ழந்ைதக்� இரண்� 

தாய்கள் உ�வா�றாரக்ள். அதனால் எ�ம் 

அகச�்க்கல்கள்,�றச�்க்கல்கைள அ�க்க�க்காக �ைரக்கைத�ல் அ�க்� 

இ�க்�றார ் இயக்�நர.் அைத இ��க்காட�்ேயா� ெதாடர�் ப�த்�ய�ல் 

இயக்�நரின் ஆ�ைம �ளிர�்ற�.

4. உமன் � க்ைர 

‘பத�்  நி�டம் பல்� �ளக்�றைத காட�்னா அ� 

பல்ேகரியா படம்ʼ என எ�த்தாளர ் பாமரன் பல 

ேமைடகளில் �� இ�க்�றார.் அவர� பரப்�ைரக்� 

�கச�்றந்த எ�ர�்ைனயாற்�ய பல்ேகரிய �ைரப்படம் 

‘உமன் � க்ைரʼ.

ஆணா�க்க ச�கம் ��த்த தைளகைள அ�த�்  

ெநா�க்�ம் ெபண்கைள ஒன்� �ரட�் �ைரக்கைத�ல் 

இடம் ெபறச ் ெசய்�ள்ளாரக்ள் இயக்�நரக்ள்  V e s e l a 

Kazakova and Mina Mileva.

5. ேபட் லக் ேபங்�ங் ஆர் �னி ேபாரன்் 

ெராமானிய இயக்�நர ்ரா� ஜ�ட ்இயக்�ய இத்�ைரப்படம் ெவனிஸ் �ைரப்பட 

�ழா�ல் தங்கச�்ங்கம் என்ற உயரிய ��ைத ெபற்�ள்ள�. எனேவ 

இத்�ைரப்படத்�ற்� பாரை்வயாளரக்ள் வ�ைக �க அ�கமாக இ�ந்த�.  

படத்�ற்கான ஆன்மாைவ இயக்�னர ் இரண்டாம் ப���ல்தான் 

ைவத்��ந்தார.் உலக �னிமா�ன் உன்னதம் அங்�தான் நிகழ்ந்த�.

100 ஆண்� கால ெராமானிய வரலா�, அர�யல், பண்பா� என அைனத்ைத�ம் 

�மர�்த�்  இ�ந்தார.் அவர� 

�மரச்னத்�ல் கட�ள், மத �மாரக்ள், 

ேதவாலயங்கள், சரவ்ா�காரிகள் என 

அைனவைர�ம் சாடை்ட ெகாண்� 

�ளா� �டட்ார.் ேபா�ற ேபாக்�ல் 

ெபா��டைமக்�ம் இரண்� ேபா� 

ேபாட�்�க்�றார.்

�தலாளித�் வ ச�கத்�ல் எளிய 

மக்கள் பந்தாடப்ப�வைத பல 

காட�்களில் �ஷ�வல் 

க�ைதயாக்� இ�க்�றார.் �ைல 

உயரந்்த காரக்ள் எளிய மக்களின் 

நைடபாைதைய ஆக்�ர�த�்  

நிற்பைத ெதாடரச்�்யாக காட�்ப்ப�த்��ள்ளார.் பண்பா�,கலாசாரம் என்ற 

�க��யணிந்� �ற்ேபாக்�த்தனமாக உள�ம் பல �கங்கைள �ன்றாம் 

ப���ல் காட�்ப்ப�த்� ேதா�ரித�்  இ�க்�றார ்இயக்�நர.்

6. ெவன் �டல்ர் ஸ்ேடால் �ங் ரா�ட் 

�லம் ெபயரந்்தவரக்ளின் வரலாற்ைற �லம்�த் �ரக்்�ம் �ைரக்கைதக�க்� 

மத்��ல் ‘ெவன் �டல்ர ் ஸ்ேடால் �ங் ரா�டʼ் தனித�் வம் வாய்ந்த 

�ைரக்கைதயாக மலரந்்��க்�ற�. �லம் ெபயர ் அவலங்கைள 

அகழ்வாராய்ச�் ெசய்� சமரப்்�த்த�தான் இப்படத்�ன் �ைரக்கைத. 

இத்�ைரக்கைத �ைன� அல்ல:வரலா� என்ற உண்ைமைய படத்�ன் 

இ���ல் உரக்க ��ய ேபா� படத்�ன் �� ஏற்படட் ம�ப்� இமயம் ேபால் 

வளரந்்த�.

இயக்�நர ்ெகேரா�ன் �ங்க் �ைரப்படங்கைள 

‘ெரட ் ேராஸ்ெபக்�வ்ʼ �ரி�ல் இடம் ெபறச ்

ெசய்த ெசன்ைன சரவ்ேதச �ைரப்பட 

�ழா�க்� என் வாழ்நாள் நன்��ம் வாழ்த�் ம்.

அன்�டன்,

உலக �னிமா பாஸ்கரன்

(கட�்ைரயாளர:் �ைரப்பட இயக்�நர ் �ரக்ாட�் பக்�ள் 

பாண்�யன் பாஸ்கரன்)
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Pic Corner

Team RAMAE AANDALUM RAVANE AANDALUM Team BOOMIKA Team KALKOKKHO Mr. Arun of Accord Group

Ms. Aimee Baruah (Director of Semkhor) & Mr. Suneel Puranik 
(Chairman of Karnataka Chalanachitra Academy) with Team CIFF

Deputy Consul of Royal Thai 
Consulate 

Director of SUNNY,
Mr. Ranjith Sankar



இ� 2020-ம் ஆண்� ெவளியான ஆப்கான்-ஆஸ்�ேர�ய �ைரப்படம். ஈரானிய இயக்�நர ் �ரானாஸ் ெமௗசா�யால் எ�தப்பட�் இயக்கப்படட்�. அ�ெலய்� 

�ைரப்பட �ழா�ல் �தல் காட�் �ைர�டப்படட்�. 94-வ� அகாட� ���களில் �றந்த சரவ்ேதச �ைரப்படத்�ற்கான ஆஸ்�ேர�ய �ைழவாக இ� 

ேதரந்்ெத�க்கப்படட்�.

உண்ைமச ் சம்பவங்கைள அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்�, ஆப்கானிஸ்தானின் தைலநகரான கா��ல் 

ெத�க்களில் வ�க்�ம் ஒன்ப� வய� ��வனான ெஹவாட�்ன் கைதையச ் ெசால்�ற� படம். அவனின் 

தந்ைத மற்�ம் சேகாதரைர இழந்தைதத் 

ெதாடரந்்�, ெஹவாட ் ஒ� வண்� 

தள்�பவராக ேவைல ெசய்வதன் �லம் ஒ� 

ெதா�ைல உ�வாக்க ��� ெசய்�றான். 

அைத அவர ் �ன�ம் ெசய்� ம�ழ்�றான். 

அவ்வா� ேவைல ெசய்வதன் �ல�ம், 

வண்�களில் ெபா�டக்ைள 

ஏற்�கெ்காண்�ம், கா�ல் ��வ�ம் தன� 

��ம்பத்�ற்�ப் ேபா�மான பணம் 

�ரட�்ம் நம்�க்ைக�ல் பயணிக்�றான். 

ஓர ் ஆஸ்�ேர�ய �ைகப்படக் கைலஞரின் 

பாரை்வ படட் �ற�, �ைரப்பட ந�கராக 

ேவண்�ம் என்ற ெஹவாட�்ன் கன� 

நிைறேவ��ற�. இப்ப� ஆப்கான் 

�ன்னணி�ல் �ரி�ற� இந்தப் படம்.

11 மற்�ம் 12 வய�ைடய இரண்� ��வரக்ள் ெகால்லப்படட் ஆஸ்�ேர�ய ஆ�தப் பைடகளால் 

நடத்தப்படட் தாக்�தல் ெதாடரப்ான ஆஸ்�ேர�ய தைலப்�ச ் ெசய்�கைளப் ப�த்தைதத் 

ெதாடரந்்�, 2017-ம் ஆண்�ல் ஆப்கானிஸ்தானின் கா��ல் இயக்�நர ் �ரானாஸ் ெமௗசா� 

படப்��ப்ைபத் ெதாடங்�னார.் ெஹவாட ்என்ற ஒன்ப� வய� ��வைனப் பற்�ய இந்த ேசாகமான 

ெசய்�தான், இப்ப�ெயா� கைதைய எ�த இயக்�நைரத் �ண்�ய�.

�ரானாஸ் ெமௗசா� ஓர ் ஈரானிய-ஆஸ்�ேர�ய சமகால க�ஞர,் �ைரப்பட இயக்�நர ் மற்�ம் 

�ைரக்கைத எ�த்தாளர ் ஆவார.் 1990-களில் அவர� அவாண்ட-்காரட் ் க�ைதக�க்காக 

�ரபலமானவர.் அவர� ��� ெபற்ற �தல் �ைரப்படமான ʼைம ெதஹ்ரான் ஃபார ்ேசல்ʼ சரவ்ேதச 

அள�ல் பாராடட்ப்படட் ஆஸ்�ேர�ய-ஈரானிய இைணத் தயாரிப்பா�ம்.
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ேகத்ரி�க்� ��ய ��நீரகம் ேதைவ. அவர� கணவர ்அரன்ால்�க்� அேத ரத்த வைக உள்ள�. அவர ்தானம் ெசய்ய 

தயாரா?

கணவர ் தயங்��றார,் அவரக்ளின் பரஸ்பர நண்பர ் உடன�யாக நன்ெகாைட வழங்க ஒப்�கெ்காள்�றார.் 

அதன்�ன் சரியான ��நீரகத�் க்காக ேகத்ரி�க்�ம் அரன்ால்�க்�ம் இைடேயயான சண்ைட வ�க்�ற�.

இயக்�நர ் Michael Kreihsl �யன்னா/ஆஸ்�ரியா�ல் �றந்தார.் கைல வரலா� மற்�ம் ெதால்�யல் ப�ன்றார.் 

�ண்கைலப்ெபா�ள்கைள �டெ்ட�ப்பவராக ப�ற்� ெபற்றார.் �யன்னா�ல் உள்ள �ைரப்படம் மற்�ம் 

ெதாைலக்காட�்த் �ைற�ன் இைச மற்�ம் நிகழ்த�் க் கைலகளின் அகாட��ல் �ைரப்பட இயக்கம் ப�ன்றார.்

இயக்�நர ் Vesela Kazakova ந�ப்� மற்�ம் தயாரிப்�ல் படட்ம் ெபற்றவர.் இந்தப் படத்��ம் ந�த்��க்�றார.் 

இயக்�நர ்�னா �ேலவா, ʼேகட ் இன் � வால்ʼ (2019), ‘அங்�ள் ேடானிʼ, ʼத்ரீ ஃ�ல்ஸ் அண்ட ்� �கெ்ரட ்சர�்ஸ்ʼ ஆ�ய 

படங்க�க்காக அ�யப்ப��றார்

�சா ெவளிேய ெசல்�றாள். மாரா �ன்தங்���க்�றார.் ெபட�்கள் மாற்றப்பட�், அலமாரிகள் �டப்ப�ம்ேபா�, 

பள்ளங்கள் �றக்கத் ெதாடங்��ன்றன. ேம�ம் உணரச்�்கரமான ேராலர ்ேகாஸ்டர ்இயக்கம் உ�வாக்கப்ப��ற�. 

ஒ� ேசாக ேபர�� படமான இைத, மாற்றம் மற்�ம் நிைலயற்ற தன்ைம பற்�ய க�ைதப் பாடல் எனலாம்.

இந்தப் படத்�ன் இயக்�நரக்ள்: ரேமான் ஸ�ரச்ச்ர,் �ல்வன் ஸ�ரச்ச்ர்

ரேமான் ஸ�ரச்ச்ர ்1982-ம் ஆண்�ல் ��டச்ரல்ாந்�ன் ஆரெ்பரக்்�ல் �றந்தார.் இவர ்ஓர ்இயக்�நர ்மற்�ம் எ�த்தாளர,் 

� ஸ்டே்ரஞ்ச ்�ட�்ல் ேகட ்(2013), � ேகரள்் அண்ட ்� ஸ்ைபடர ்(2021) மற்�ம் ��ட ்ேமக் இச ்ைடஸ் ைலட ்(2007) ஆ�ய 

படங்களால் அ�யப்படட்வர.்

மற்ெறா� இயக்�நரான Silvan Zürcher தயாரிப்பாளர,் இரண்டாம் �னிட ் இயக்�நர,் உத� இயக்�நர ்மற்�ம் இயக்�நர ்

ெபா�ப்�கைள ேமற்ெகாண்�ள்ளார.் இவர ்இ�வைர 3 ெவற்�கைள�ம் 10 பரிந்�ைரகைள�ம் ெபற்�ள்ளார.்

மைன�க்காக தானம் ெசய்வாரா, கணவர?்

ஒன்ப� வய� ��வனின் உண்ைமக் கைத

�லந்� வைலப் �ன்னல்

Risks and Side Effects | ஜனவரி 6 ம�யம் 1:00 மணி | அண்ணா

When the pomegranates howl | ஜனவரி 6 காைல 10:15 மணி | சாந்தம்

The Girl and the Spider | ஜனவரி 6 ம�யம் 3:30 மணி ெசரன்ீ �ைரயரங்கம்
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- வள்ளிதாசன்


