
Monday morning blues peeps? Nah! say the audience since today is not just another Monday, but a 
day filled with movies, popcorn and loads of fun. Yes, Mondays can be fun too, especially when you 
spend your Monday at the 20th CIFF! The audience favourite movies from yesterday are SAFE PLACE, 

THE LAST FARMER, LA MINOR, LOVEFILM, A MAN, SOMEWHERE OVER THE CHEMTRAILS!
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Maniratnam is my all-time favourite �ilmmaker: Dir. 
Praveen Kandregula

Divya J: What inspired you to become a �ilmmaker?
Dir. Praveen: My interest in �ilmmaking started when I 
was 12! I used to pull out my dad’s digicam and ask my 
cousins to enact something so that I could capture it and 
show it to everyone. It felt like magic!! This interest 
translated into something meaningful after I started 
making short �ilms during my college. In fact, we were 
the �irst ones to bring out the short �ilm scene to the city 
of Visakhapatnam. After getting some critical responses from 
the audience to my shorts, I realized I needed more exposure 
to the technicalities of �ilmmaking.

I joined Whistling Woods Pune to learn cinematography 
which helped me land a few cinematography gigs in 
low-budget Telugu feature �ilms. I gained exposure to frugal 
production techniques which of course was very critical to 
make a �ilm like ‘Cinema Bandi’. I moved to Bangalore for 
developing my �irst story and after preparing a good pitch book, I attended IFFI 
Film Bazaar Goa where I had a chance to meet Raj & DK.

I pitched them Cinema Bandi which at that time was called ‘Cinema Wallah’. They 
were quite supportive of the thought. The real turnaround happened when I when 
on to make a pitch �ilm on the concept in a 3 month and Raj & DK saw the short �ilm 
and called me up to push it to a feature with a similar cast and they were ready to 
produce it. That’s how “Cinema Bandi” was born.

Divya J: Who are your all-time favourite �ilmmakers and what are your 
favourite �ilms?
Dir. Praveen: Maniratnam is my all-time favourite �ilmmaker and some of the �ilms 
I thoroughly enjoy are Children of Heaven, A Separation, Schindler’s List, Black 
Swan, Bahubali, The Shawshank Redemption, 3 Idiots, Pursuit of Happyness and 
Clockwork Orange.

Divya J: Which is your favourite genre in �ilmmaking and do you plan to make 
�ilms in more than just 1 genre?
Dir. Praveen: I like all kinds of �ilms; I don’t really have a genre bias as long as 
something is made well. In fact, I am trying to make different genres of �ilms going 
forward

 

Divya J: Which are some of your favourite Indian �ilms?
Dir. Praveen: Amrutha, Iruvar, Sakhi, Shiva, Satya, 3 Idiots, Rang de Basanti, 
Bahubali, Ship of Theseus, Athadu, Kumbalangi Nights and Vedham.

Divya J: Do you have a piece of advice to upcoming �ilmmakers?
Dir. Praveen: All the constraints that you have to make a �ilm are man-made 
thoughts. Just be passionate about cinema and keep moving forward, and you will 
realize all the constraints will shatter one by one. Enjoy the process of �ilmmaking 
not just the end result.

Divya J: How does it feel to have your �ilm as part of the 20th Chennai 
International Film Festival?
Dir. Praveen: Extremely delighted. I heard a lot about CIFF Chennai and the taste 
of cinema lovers here. Hoping to meet some amazing folks and of course to see 
people shower some love on ‘Cinema Bandi’.

PHOTO CORNER

With the Team of the
Tamil movie 
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With the Team of the 
Tamil �lm AADHAAR

With the Team of the 
Tamil �lm BUFFOON

With the Team of the 
Malayalam movie 
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11.00 am – Mr. Lawrence on Ad Film Making - Challenges and   

     Opportunities

12.30 pm – Mr. Bramma G on The Art of Directing Films and Web Series

MASTERCLASS SESSIONS TODAY

MOVIES TO WATCH OUT FOR TODAY!

SCREENING SCHEDULE Day 5 | Monday, 19.12.2022

SANTHAM

10:15 AM
Lucky Chan-Sil

(Chansilineun bokdo manhji)
Dir. Cho-hee Kim

South Korea | 2019 |
96’ | WC

12:30 PM
Mi Lubita Mon Amour

(Mi Lubita Mon Amour)
Dir. Noemie Merlant

France | 2021 |
99’ | WC

03:00 PM
Broker

(Beurokeo)
Dir. Hirokazu Koreeda

South Korea | 2022 | 129’ | WC

SERENE

10:15 AM
Bhotbhoti

Dir. Tathagata Mukherjee
Bengali | 2022 |

161’ | IP

01:45 PM
Hadinelentu

Dir. Prithvi Konanur
Kannada | 2022 |

122’ | IP

04:15 PM
Taya

Dir. G Prabha Gopalapillai
Sanskrit | 2021 |

112’ | IP

SEASONS

10:00 AM
Tenzin (Tenzin)

Dir. Michael Leblanc,
Joshua Reichmann

Canada | 2021 | 74’ | WC

12:00 PM
MGR FILM Institute

Student’s
Competiton Films

03:00 PM
Maamanithan

Dir. Seenu Ramasamy
India | Tamil |

2022 | 122’ | TFFC

6 DEGREES

09:15 AM
Melchior the Apothecary

(Apteeker Melchior)
Dir. Elmo Nuganen

Estonia | 2022 | 98’ | WC

11.00 am - Mr. Lawrence: 
Ad Film Maker on Ad Film Making
- Challenges and Opportunities

12.30 pm - Mr. Bramma G: 
National Award Winning Film

Director on The Art of Directing
Films and Web Series

02:30 PM
Sick of Myself (Sick of Myself)

Dir. Kristoffer Borgli
Norway | 2022 |

97’ | WC

04:45 PM
The Night of the 12th

(The Night of the 12th)
Dir. Dominik Moll

France | 2022 | 115’ | WC 

07:15 PM
Diary of a Fleeting Affair

(Chronique D’une Liaison Passagere)
Dir. Emmanuel Mouret

France | 2022 | 100’ | WC

06:00 PM
O2

Dir. G S Viknesh
India | Tamil |

2022 | 140’ | TFFC

ANNA
CINEMAS

10:00 AM
Burning Days (Kurak Gunler)

Dir. Emin Alper
Turkey, France, Germany, Netherlands |

Greece, Croatia | 2022 | 129’ | WC

12:45 PM
Metronom (Metronom)

Dir. Alexandru Belc
Romania, France |

2022 | 92’ | WC

03:00 PM
Loving Memories

(C’est mon homme)
Dir. Guillaume Bureau

France, Belgium | 2022 | 
87’ | WC

06:00 PM
Parsley (Parsley)

Dir. Jose Maria Cabral
Dominican Republic | 2022 |

83’ | WC

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

06:00 PM
Leila’s Brothers

(Baradaran-e Leila)
Dir. Saeed Roustayi

Iran | 2022 | 165’ | WC

06:45 PM
Between Us (Entre Nous)

Dir. Jude Bauman
France | 2021 |

100’ | WC

With the Team of the 
Assamese �lm 

SOUL OF SILENCE

CIFF team with 
Mr. Vishal Shinde, 

Deputy Director, Pune IFF

1. Lucky Chan-Sil 
(Chansilineun bokdo manhji)
Dir.: Cho-hee Kim
South Korea|2019|96'|WC

2. Broker 
(Beurokeo)
Dir.: Hirokazu Koreeda
South Korea|2022|129'|WC

5. Tenzin 
(Tenzin)
Dirs.: Michael Leblanc, Joshua 
Reichmann
Canada|2021|74'|WC

3. Leila's Brothers 
(Baradaran-e Leila)
Dir.: Saeed Roustayi
Iran|2022|165'|W

4. Taya
Dir.: G Prabha Gopalapillai
Sanskrit|2021|112'|IP
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எ�ன் ஆல்பரின் இந்த ��க்�ய த்ரில்லர ்இந்த ஆண்� ெவளியான 
படங்களில் �ைரப்படங்களில் தனித்� நிற்�ற�. ��ய நகரமான 
யானிக்ல�க்� ��தாக நிய�க்கப்படட் இளம் வழக்க�ஞர ்எம்ேர, தன� 
�தல் ெகாைல �சாரைண�ன் ேபா� அர�யல் ேமாத�க்� 
இ�க்கப்ப��றார.் 

இளம் மற்�ம் அரப்்பணிப்�ள்ள வழக்க�ஞரான எம்ேர, தண்ணீர ்பஞ்சம் 
மற்�ம் அர�யல் ஊழல்கள் நிைறந்த ஒ� ��ய நகரத்�ல் 
ெபா�ப்ேபற்�றார.் ஆரம்ப வரேவற்�க்�ப் �ற�, அவர ்அ�க அள�ல் 
பதற்றமான சம்பவங்களில் இைணக்கப்ப��றார.் உள்�ர ்
அர�ய�க்�ள்�ம் �க்��றார.் 

எம்ேர உள்�ர ்ெசய்�த்தாள் 
உரிைமயாள�டன் ஒ� �ைணப்ைப உ�வாக்�ம்ேபா�, �டான 
வதந்�களின் �ழ் இந்த அ�த்தம் அ�கரிக்�ற�. இந்த த்ரில்லரில் 
ெவப்ப�ம் பதற்ற�ம் நிைறந்� காணப்ப��ற�. 

வறண்ட, ெவப்பமான ப����ள்ள யானிக்லர ்என்ற ��ய நகர�ம் 
இந்தக் கைத�ன் �க்�ய பாத்�ரமா�ற�. ��ந்ேதாம்பல் �ட 
வன்�ைற�ன் ஒ� வ�வமாக இ�க்கலாம் என்பைத நாம் உணரக்��ய 
காட�்�ம் இப்படத்�ல் உண்�. 

இந்த இர� உண�க் காட�், அதன் க�த்ைத 
�ைகப்ப�த்���ப்பதாகத் ேதான்றலாம். ஏெனனில், அந்த இர�ல் என்ன 
நடக்�ற� என்பேத �� நகரத்�க்�மான �ன்�ைள�கைள 
ஏற்ப�த்��ற�. அ�த்த நாள் காைல���ந்� அந்தப் பதற்றம் 
ஆரம்பமா�ற�.

இயக்�நர ்எ�ன் ஆல்பர ்1974-ம் ஆண்�ல் �றந்தார.் இஸ்தான்�ல்�ல் 
ெபா�ளாதாரம் மற்�ம் வரலாற்�ல் ப�ற்� ெபற்ற ஆல்பர,் ��க்�ய 
ந�ன வரலாற்�ல் �ைனவர ்படட்ம் ெபற்றவர.்

இந்தப் படம் அண்ணா �ைரயரங்�ல் இன்� காைல 10:00 மணிக்�த் 
�ைர�டப்ப��ற�.

பஞ்ச�ம் பதற்ற�ம்

BURNING DAYS | KURAK GÜNLER | Dir: Emin Alper |
Turkey, Germany | 2022 | Drama | 127

ரக�ய ேபா�ஸ்

�ேமனியா, 1972-ம் ஆண்�ன் இைல��ர ்காலம். 17 வய� இளம்ெபண் 
அனா, �ல நாடக்ளில் தன் காதலன் நாடை்ட �ட�் ெவளிேய���வார ்
என்பைத அ�ந்தாள். காதலரக்ள் இ�வ�ம் தங்கள் கைட� நாடக்ைள 
ஒன்றாக க�க்க ��� ெசய்தனர.் இந்தப் �ன்னணி�ல் உ�வா��ள்ள 
இந்தப் படம் ேகன்ஸ் �ைரப்பட �ழா�ன் Un Certain Regard பக்கப்
ேபாட�்�ல் ேபாட�்�டட்�. அெலக்ஸாண்ட�் ெபல்க் �ைர இயக்�நராக 
அ��கமா��ள்ள படம் இ�. இ� ஒ� �ைனகைத என்றா�ம், ரக�ய 
ேபா�ஸ் ஆவணங்கைள அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ேட எ�தப்பட�்�க்�ற�. 
50 ஆண்�க�க்� �ந்ைதய காலகடட்த்ைத �ண்�ம் உ�வாக்�வ��ம் 
ெமடே்ரானம் ெவற்�யைடந்�ள்ள�.

நான்� தசாப்தங்க�க்�ம் ேமலாக மாரக்்�ஸ்ட-்ெலனினிஸ்ட ்நாடாக 
இ�ந்த �ேமனியா தன� கம்�னிச கடந்த காலத்ைத �னிமா�ல் 
ஆராய்ந்� வ��ற�. ெமடே்ராேனாம் படத்�ல் ஒ� சகாப்தத்ைத கவனமாக 
ம�உ�வாக்கம் ெசய்�, இளம் வய�னர ் ெசக்�ரிேடட�்ன் கவனத்ைத 
ஈரக்்�ம்ேபா� என்ன நடக்�ற� என்பைதக் காட�்�ற�. ெசக்�ரிேடட், 
என்ப� சரவ்ா�காரி Nicolae Ceauşescu காலகடட்த்�ல்1989-ம் ஆண்� வைர 
ஒட�்ெமாத்த நாடை்ட�ம் பய��த்�ய ரக�ய காவல்�ைற.
காதலன் ேசாரின் தங்கள் ��ம்பம் ெஜரம்னிக்� ��ெபயரவ்தற்கான 
அ�ம�ையப் ெபற்�ள்ளதாக காத� அனா�டம் ���றார.் அனா 
�க்கமைட�ம்ேபா�, அவைள உற்சாகப்ப�த்த நண்பரக்ள் �யற்� 
ெசய்�றாரக்ள். ஆனால், அ� 1972, கம்�னிஸ்ட ்�ேமனியா�ல், �ல வைக 
க�தங்கள் எ��வ� தைடெசய்யப்பட�்ள்ள காலம். அதன் �ைள�கள் 
என்ன?

இந்தப் படத்�ல் ��ய காற்�ன் �வாசத்ைத உணர ���ற�. அனா�ன் 
பாத்�ரம் வாழ்க்ைக ��த்த ஒ� ��ப்�டட் அ���ைற�ன் 
உண்ைமயான, ஒளி�ம் அைடயாளமாக மா��ற�. நன்ைமக்�ம் 
�ைமக்�ம் உள்ள �த்�யாசத்ைத ஒ�வர ்அ�ந்தால், தன்ைனத்தாேன 
காப்பாற்�க் ெகாள்வதற்காக ஒ�வர ்எப்ப� ெகடட்ைதத் ேதரந்்ெத�க்க 
���ம்? இ� உண்ைம�ல் ஒ� �க்கலான ேகள்�...
ஒ� நடன ��ந்�ன் ேபா� அனா�ம் அவளின் நண்பரக்�ம் ைக� 
ெசய்யப்படட் �ற�, அனாைவ �சாரிக்�றார ்ஒ� ரக�ய காவல்�ைற 
அ�காரி. பா�க்கப்படட்வரின் அப்பா�த்தனத்�க்�ம், அந்த 
அப்பா�த்தனத்ைத ந�க்�ய ஒ� மனிதனின் அ�கார 
�ஷ்�ரேயாகத்�க்�ம் இைடேய உள்ள ஆழமான ேவ�பாடை்டக் 
காண்�ப்ப�ல் அவரக்ளின் காட�்கள் �க�ம் பய�ள்ளதாக 
இ�க்�ன்றன, ஒ��ல ெசயற்ைகத்தன்ைமகள் இ�ந்தா�ம்�ட!
ஒ� ��ப்�டட் கதாபாத்�ரமாக நீங்கள் இ�ந்தால் என்ன ெசய்�ரக்ள் 
என்� ேகட�்ம்ேபா�,  நம்�ல் ெப�ம்பாேலார ்அைத நாங்கள் ஒ�ேபா�ம் 
ெசய்��க்க மாடே்டாம் என்� ��ேவாம். ஆனால், வரலா� வழங்�ய 
பா�காப்பான �ரத்�ல் இ�ந்�, அைதச ்ெசால்வ� �க�ம் எளிதான 
�ஷயம். Metronom இந்த ேகள்�க்கான �ழைல வழங்��ற�, ஒ� ேநரான 
ப�ைல ஒ�ேபா�ம் எ�த்�க் ெகாள்ளக்�டா� என்பைத நி��க்�ற�.

இந்தப் படம் அண்ணா �ைரயரங்�ல் இன்� நண்பகல் 12:45 மணிக்�த் 
�ைர�டப்ப��ற�.

Metronom | 2022 | Dir: Alexandru Belc
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�ற்ற�யல் காவல்�ைற�ல், அைனத்� �லனாய்வாளரக்�க்�ேம 
அவரக்ைள ேவடை்டயா�ம் ஒ� �ற்றம் இ�ப்பதாகக் �றப்ப��ற�. ஒ� 
நாள் அல்ல� இன்ெனா� நாள், அவரக்ள் மற்றவரக்ைள�ட �க ேமாசமான 
ஒ� வழக்ைக எ�ரெ்காள்�ன்றனர.் அ� ஏன் என்� எப்ேபா�? யா�க்�ம் 
ெதரியா�. ஆனால், அ� ஆேவசமாக அவரக்ளின் தைல�ல் �ழலத் 
ெதாடங்��ற�.

இளம் மற்�ம் லட�்யம் நிைறந்த ேகப்டன் �வ்ஸ். அவர� ேமைசக்� 
�ளாரா�ன் ெகாைல வழக்� வந்� ேசர�்ற�. �வ்ஸ் மற்�ம் அவரின் 
���னர ்�ளாரா�ன் �க்கலான வாழ்க்ைக மற்�ம் உற�கைள 
ஆராய்�ன்றனர.் பா�க்கப்படட்வரின் வாழ்க்ைகக்�ள் அவரக்ள் 
�ைழைக�ல் அ� ஆேவசமாக மா�ம்.

ெடா�னிக் ேமா�ன் இந்தப் படம் �ரான்�ன் ��யர ்���க�க்கான 
பரிந்�ைரகளில் �ன்னணி இடம்ெபற்ற�. � ேகால்டன் �ேளாப்�ன் 
�ரான்�ன் ப�ப்பான ��யர ்���கள் 36 நா�கைளச ்ேசரந்்த சரவ்ேதச 
நி�பரக்ளால் வாக்களிக்கப்படட்ன. இந்தப் படத்�க்� இ� �கச�்றப்பான 
அங்�காரம்.

இந்தப் படம் ��ஆர ்6 ��ரிஸ் �ைரயரங்�ல் இன்� மாைல 4:45 
மணிக்�த் �ைர�டப்ப��ற�.

ேபா�ஸ் ஸ்ேடாரி

The Night of the 12th | Dir: Dominik Moll | Leila's Brothers | Dir:  Saeed Roustayi | 
Iran | 2022
2022 ேகன்ஸ் �ைரப்பட �ழா�ல் பால்ம் �'ஓ�க்�ப் ேபாட�்�ட 
ேதரந்்ெத�க்கப்படட் �ைரப்படம் இ�
.
40 வயதான �லா தன� வாழ்நாள் ��வைத�ம் தன� ெபற்ேறாரக்ள் 
மற்�ம் அவரின் நான்� சேகாதரரக்ைளக் கவனிப்பதற்காகேவ 
ெசலவ�க்�றார.் சரவ்ேதசப் ெபா�ளாதாரத் தைடகளின் ���ல் 
�க்��ள்ள ஒ� நாட�்ல், இந்தக் ��ம்பம் ெதாடரந்்� அவ�ப்ப��ற� 
மற்�ம் கடன்களால் ந�க்கப்ப��ற�. �லா�ன் சேகாதரரக்ள் தங்கள் 
ேதைவகைள �ரத்்� ெசய்ய �யற்�க்ைக�ல், �லா ஒ� �டட்த்ைத 
வ�க்�றார.் அவரக்ைள வ�ைம���ந்� காப்பாற்�ம் ஒ� ��ம்பத் 
ெதா�ைலத் ெதாடங்க ேவண்�ம். அதன் �ன் என்ன நடந்த�?

இந்தப் படம் ��ஆர ்சாந்தம் �ைரயரங்�ல் இன்� மாைல 6 மணிக்�த் 
�ைர�டப்ப��ற�.

�லா�ன் சேகாதரரக்ள்

�ழா ெமா�

நான் ஒ� �ைரப்பட �ழாக்�ச ்ெசல்�ம்ேபா�, 
நான் இ�வைர பாரத்்�ராத �க�ம் ம�ப்��க்க 
மற்�ம் �க�ம் அரிதான �ஷயங்கைள அ� 
என்னிடம் ெகாண்� வந்� ேசரக்்�ற�.

- ராபர்ட் இங்லண்ட்
(ந�கர,் இயக்�நர)்


