
Lo and behold we are already on the 3rd day of the 20th CIFF. It has been an amazing 
time seeing such an enthusiastic audience. The movies that stole the show yesterday 
are The Game, Brother and Sister, Final Cut, A Piece of Sky, The Taste of Apples is Red 

and Lord of the Arts!

INAUGURAL FUNCTION OF THE 20TH CIFF
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This is my �rst visit to Chennai and got an opportunity to attend the Chennai 
International Film Festival. I could feel the vibrations of good meaningful cinema on 
arrival. As an organizer of Pune International �lm festival, I could relate to the feeling 
of being a �lm bu�. On 15th evening, I enjoyed the performances of young students 
from the visual communications college and the whole opening function programme 
was crisp and to the point. Good to see people spoke to the points related to the �lm 
festival activities and contribution without bringing any sidebars. Since I saw the 
opening �lm in Cannes this year, I decided to skip the screening. The lineup of the 
festival is very good and I can understand the contribution by the selection 
committee. Plus, I had the opportunity to attend the Masterclass by Mr. Alphonse Roy 
on wildlife cinematography and I enjoyed hearing his 
experiences especially when someone asked him about death 
fear while shooting with wild animals, He answered like a saint 
and spoke on Karma, persuasion to achieve the goal, yoga 
and meditation, etc. Mind blowing lecture and thanks to the 
organizers. I understand the pain of organizing the festival 
and the small team of youngsters mostly of above 70 years 
doing the work of promoting good meaningful cinema in 
Chennai for more than 20 years is really a herculean task 
which they are doing e�ortlessly with passion. Congrats ICAF 
and CIFF and wish the festival a grand success. 

Love from Vishal Shinde, Deputy Director, 
Pune International Film Festival.

11.00 am – Mr. Subha, Writers on Bringing Characters to Life
12.30 pm – Mr. G.S. Muthu, Colourist on Evolution of Colour grading in Films

MASTERCLASS SESSIONS TODAY

DO NOT MISS MOVIES FOR TODAY!

EXCLUSIVE SHOW 
FOR WOMEN

An exclusive show for women 
audience of the German film 
‘AEIOU’ (world premiere) will 

be arranged as a 2nd 
screening TODAY at 4.30 pm.

SCREENING SCHEDULE Day 3 | Saturday, 17.12.2022

SANTHAM

10:15 AM
Tales of One More Day

(Cuentos de un día más)
Dir. Fernando Pérez

Cuba | 2021 |
90’ | WC

12:30 PM
Loving Memories (C’est mon home)

Dir. Guillaume Bureau
France| Belgium | 2022

87’ | WC

03:00 PM
Before Now and Then

(Nana)
Dir. Kamila Andini

Indonesia | 2022 | 103’ | WC

SERENE

10:15 AM
Saudi Vellakka
CC.225/2009

Dir. Tharun Moorthy
Malayalam | 2022

147’ | IP

01.15 PM
Soul of Silence
Dir. Dhanjit Das
Assamese | 2021

82’ | IP

03:00 PM
Pothanur Post Office

Dir. Praveen
Tamil | 2021

124’ | IP

SEASONS

10:00 AM
Wolka (Wolka)

Dir. Árni Ólafur Ásgeirsson
Iceland | Poland |
2021 | 100’ | WC

12:30 PM
Leonor will Never Die

(Leonor will Never Die)
Dir. Martika Ramirez Escobar
Philippines | 2022 | 100’ | WC

03:00 PM
Buffoon

Dir. Ashok Veerappan
India | Tamil |

2022 | 119’ | TFFC

6 DEGREES

09:15 AM
A Radiant Girl

(Une jeune fille qui va bien)
Dir. Sandrine Kiberlain
France | 2021 | 98’ | WC

11:00 AM
Master Classes - 11.00 AM

Mr. Subha : Writers on Bringing
Characters to Life

12:30 PM - Mr. G. S. Muthu
Colourist on Evolution of
Colour Grading in Films

02:30 PM
Victim (Obet)

Dir. Michal Blasko
Slovakia | Czech Republic | Germany |

2022 | 91’ | WC

04:30 PM
A E I O U (Das Schnelle Alphabet der Liebe)

Dir. Nicolette Krebitz
Germany | France |
2022 | 105’ | WC 

This screening is exclusively 
for Women Audience 06:30 PM

The Wait (Odotus)
Dir. Aku Louhimies

Finland | 2021 |
97’ | WC

06:00 PM
Aadhaar

Dir. Ramnath Palanikumar
India | Tamil |

2022 | 112’ | TFFC

ANNA
CINEMAS

10:00 AM
World War III

(Jang-e Jahani Sevom)
Dir. Houman Seyed

Iran | 2022 |
110’ | WC

12:45 PM
Broker (Beurokeo)

Dir. Hirokazu Koreeda
South Korea | 2022 |

129’ | WC

03:30 PM
Tchaikovsky’s Wife

(Zhena Chaikovskogo)
Dir. Kirill Serebrennikov

Russia | France | Switzerland |
2022 | 143’ | WC

06:30 PM
Beyond the Wall

(Shab, Dakheli, Divar)
Dir. Vahid Jalilvand

Iran | 2022 |
126’ | WC

TFFC = Tamil Feature Film Competition
IP = Indian Panorama
WC = World Cinema
CFS = Country Focus Switzerland

06:00 PM
The Fam
(La mif!)

Dir. Fred Baillif
Switzerland | 2021

112’ | CFS

06:15 PM
Beautiful Beings (Berdreymi)

Dir. Guðmundur Arnar Guðmundsson
Iceland | Denmark | Sweden | Netherlands |

Czech Republic | 2022 | 123’ | WC

1. Tales of One More Day 
(Cuentos de un día más)
Dir.: Fernando Pérez
Cuba|2021|90'|WC

2. Before Now and 
Then (Nana)
Dir.: Kamila Andini
Indonesia|2022|
103'|WC

3. Beautiful Beings 
(Berdreymi)
Dir.: Guðmundur Arnar 
Guðmundsson
Iceland, Denmark, 
Sweden, Netherlands, 
Czech Republic 
|2022|123'|WC

4. World War III 
(Jang-e Jahani Sevom)
Dir.: Houman Seyed
Iran|2022|110'|WC

5. Tchaikovsky's Wife 
(Zhena Chaikovskogo)
Dir.: Kirill 
Serebrennikov
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இடம்: பாரிஸ். காலம் ேகாைட 1942. நபர:் ஐரீன் - �த மற்�ம் �ெரஞ்�ப் 
ெபண்.

19 வயேத ஆன உணரச்�்கள் நிைறந்த வாழ்க்ைகைய வாழ்�றாள் ஐரீன். 
அவ�ைடய நட�், அவ�ைடய ��ய காதல், ந�ைகயாக ேவண்�ம் என்ற 
அவள� ஆைச... இந்தப் �ன்னணி�ல் �ழல்�ற� அவளின் வாழ்க்ைக.
1986 �தல் ந�த்� �ரான்�ன் �றந்த ந�ைககளில் ஒ�வர ்சாண்டர்ின். 
அவர ்இயக்�நராக அ��கமா���க்�ம் �தல் படம் இ�. இந்தப் 
படத்�ல் அவர ்ந�க்க�ல்ைல. 1942-ம் ஆண்�ல் �ரான்ஸ் ஆக்�ர�ப்�ன் 
ேபா� ந�ைகயாக ஆைசப்ப�ம் இளம் �த ெபண்ணாக ெரேபக்கா 
மாரட்ர ்இந்தப் படத்�ல் ந�த்�ள்ளார.்  இரண்டாம் உலகப் ேபார ்
�ன்னணி�ல் எண்ணற்ற படங்கள் வந்�ள்ளன. இ��ம் அந்தப் பட�்ய�ல் 
ேசர�்ற�.

இந்த �ைரப்படம் 2021 ேகன்ஸ் �ைரப்பட 
�ழா�ல் சரவ்ேதச �மரச்கரக்ளின் வாரப் 
�ரி�ல் �றப்�த் �ைர�டலாகத் 
ேதரந்்ெத�க்கப்படட்�. அப்ேபா�, ‘
‘பத்� வ�டங்களாக என்�ள் இந்தக் கைத 
இ�ந்த�. இைத எ�த எனக்� பல வ�டங்கள் 
��த்த�ʼ̓  என்� ��னார ்படத்�ன் இயக்�நர.்

இந்தப் படம் ��ஆர ்6 ��ரிஸ் �ைரயரங்�ல் 
இன்� காைல 9:15 மணிக்�த் �ைர�டப்ப��ற�

ஒ� ந�ைக இயக்�ய ஒ� ந�ைக�ன் கைத!

A Radiant Girl | Une jeune fille qui va bien | 
2021 | Dir: Sandrine Kiberlain

ஒ� மைன��ன் கைத

ரஷ்ய வாழ்க்ைக வரலாற்� நாடகத் �ைரப்படமான இ� 2022 ேகன்ஸ் 
�ைரப்பட �ழா ேபாட�்�ல் பங்ேகற்ற�. 19-ம் �ற்றாண்�ன் இரண்டாம் 
பா� ரஷ்ய சாம்ராஜ்யத்ைத ைமயமாகக் ெகாண்ட இந்த படம், 
இைசயைமப்பாளர ்�ேயாடட்ர ்இ�ச ்சாய்ேகாவ்ஸ்��ன் மைன�ையப் 
பற்�ய�. அவரால் தன் கணவரின் ஓரினசே்சரக்்ைகைய ஏற்�க்ெகாள்ள 
��யாமல் ேபா�ற�. அதன் �ைளவாக, ப�ப்ப�யாக அவர ்தன் மனைத 
இழக்�றார.்

75வ� ேகன்ஸ் �ைரப்பட �ழா�ன் �க்�ய ேபாட�்�ல் ேம 18, 2022 
அன்� இந்தத் �ைரப்படம் �ைர�டப்படட்�. உக்ைரன் �தான ரஷ்ய 
பைடெய�ப்�ன் �ழ�ல், ேகன்ஸ் �ரதான ேபாட�்�ல் ரஷ்ய 
�ைரப்படத்ைத �ைர��ம் ��ைவ ஐேராப்�ய �ைரப்பட அகாட��ன் 
தைலவர ்அக்னிஸ்கா ஹாலண்ட ்�மர�்த்த� பரபரப்பான�.
ெசரிப்ெரன்னிேகா�ன் இந்தத் �ைரப்படம் ஒ� ெபண்ணின் மனைத 
ெவவ்ேவ� �தங்களில் ெவளிப்ப�த்��ற�.

இந்தப் படம் அண்ணா �ைரயரங்�ல் இன்� ம�யம் 3:30 மணிக்�த் 
�ைர�டப்ப��ற�.

Tchaikovsky's Wife | Zhena Chaikovskogo |
Kirill Serebrennikov | 2022
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1916... ெப�ம் ேபாரின்ேபா� ஜ��யன் ெடல�ேன காணாமல் ேபானதாக  
அ��க்கப்படட்�. ஆனால், அவர ்இறந்��டட்தாக நம்ப ம�க்�றார ்
அவரின் மைன� ஜ��.

1919... ஓர ்அம்னீ�யா மற� ேநாயாளி�ன் �ைகப்படம் பத்�ரிைக�ல் 
ெவளிவ��ற�. அந்த நபைர உடன�யாக அவைர தம் அன்பான 
கணவராக அங்�கரிக்�றார ் ஜ��. அவரக்ள் ெமல்ல ெமல்ல �ண்�ம் 
காதலா�றாரக்ள். இன்ெனா� ெபண் தன்ைன அந்த நபரின் உண்ைமயான 
மைன� என்� ��ம் வைர இந்தக் கைத ெசல்�ற�. உண்ைமயான 
சம்பவங்களால் ஈரக்்கப்படட், காதல் நிைன�களால் நக�ம் கால நாடகம் 
இ�. இந்த காதல் மற்�ம் இழப்�ன் கைதயான� �லா ெபக்�, கரீம் 
ெலக்ேலா, ��ஸ் ேபாரே்கா�ன் ஆ�ேயாரின் �டப்மான மற்�ம் 
சக்�வாய்ந்த ந�ப்பால் நிைலநி�த்தப்ப��ற�

2022  ேராம் இண்�ெபண்டன்ட ்�ைரப்பட �ழா�ல் இந்த �ழா நல்ல 
வரேவற்ைபப் ெபற்ற�.

இந்தப் படம் ��ஆர ்சாந்தம் �ைரயரங்�ல் இன்� நண்பகல் 12:30 
மணிக்�த் �ைர�டப்ப��ற�.

காதல் மற்�ம் இழப்�ன் கைத!            

Loving Memories | C'est mon homme |
Dir: Guillaume Bureau | 2022

�ன்லாந்� ��க்�டட்த்ைதச ்ேசரந்்த ஒ� ��ல் நிக�ம் 19-ம் 
�ற்றாண்�ன் காதல் கைத�ன் ��ப்�க்கப்படட் ப�ப்� இ�.

ஃ�ன்லாந்ைதச ்ேசரந்்த இயக்�னர ்அ� ����ன் இந்தப் ��ய படம் 
ஒ� ெபண்ணியக் கைதயா�ம். இப்படத்�ன் தயாரிப்�க்� �ன்னதான 
ேநரக்ாண�ல், ஃ�ன்னிஷ் இயக்�னர ்அ� ���ஸ் ��னார,் ‘‘படத்�ன் 
�க்�ய கதாபாத்�ரம் ஒ� மனிதனாகேவ இ�க்கலாம். அ�ல் பா�னம் 
அவ�யமற்ற�ʼ̓  என்�. எல்� - அைம� தவ�ம் �ன்னைகப் ெபண். 
அழகான ஃ�ன்னிஷ் ���ள்ள ஒ� ெபரிய �ட�்ல் தன் கணவ�டன் 
வ�க்�றார.் இ�வ�ம் ெவளித்ேதாற்றத்�ல் நிம்ம�யான வாழ்க்ைகைய 
அ�ப�க்�றாரக்ள். பக��ம் இர��ம் இத்தம்ப� ெவவ்ேவ� �தமாக 
மா��றாரக்ள். இந்தத் த�ணங்கள் ��மண வாழ்க்ைக�ன் பாரம்பரிய, 
பழைமவாத க�த்தாக்கங்களி��ந்� ஒ� ��ப்�டட் நகரை்வ ேநாக்�ச ்
ெசல்�ன்றன. எல்� தனியாக நடப்பைத�ம், கட�ல் நிரவ்ாணமாக 
நீந்�வைத�ம் காட�்ம் காட�்கள் இந்த அசாதாரண வாழ்க்ைக�ைற�ல் 
அவள் அைம�யைடந்��ப்பைதேய �ட�்�ன்றன. ஆனால், இந்த தனிைம 
இன்ப வாழ்ைவ உல�ன் மற்ற ப��களில் வாழ ��யாத� என்�ம், 
�ன்றாவ� நபரின் வ�ைக நிசச்யமாக  இைவ அைனத்ைத�ம் 
தைல�ழாக மாற்���ம் என்�ம் இப்படம் ெசால்�ற�. 
தம்ப��ன் பைழய நண்பர ்வரப்ேபா�றார ்என்�ற அ��ப்ேப 
எல்�ைய ெதாந்தர� ெசய்�ற�. நண்பர ்வ�ம்ேபா�, கணவர ்சத்தமாக, 
எைதப் பற்��ம் கவைலப்படாமல் ேப�க்ெகாண்ேட இ�க்�றார.் வ�ைக 
தந்�ள்ள நண்ப�க்�ம், தன் மைன�க்�ம் இைடேய உடன�யாகத் 
ேதான்�ம் பதற்றத்ைத �ற்��ம் மறந்����றார.் அ�த்�..? 

The Wait | Odotus |
Dir: Aku Louhimies | 2021

�ழா ெமா�

நான் ஒவ்ேவார ்ஆண்�ம் �ைரப்பட �ழாக்களில் 
நிைறய நிைறய நிைறய �ைரப்படங்கைளப் 
பாரக்்�ேறன். அவற்�ல் பலவற்ைற நீங்கள் 
��ம்�னா�ம் �ண்�ம் ஒ��ைற காண 
��யா�. அவற்�ல் பல படங்கள் �க �கச ்
�றந்தைவ!

- கேரன் ஆலன்
(அெமரிக்க ந�ைக)


