
It feels like just yesterday that the CHENNAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL started and at the blink of 

an eye we are already on the last but one day of the completion of the festival. Time does fly fast! 

Some of the movies our audience loved yesterday are THE DIVIDE, TCHAIKOVSKY'S WIFE, EKDA KAAY 

ZALA, THE GAME, SEMRET & WOLKA.
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I want my �ilms to re�lect the society: 
Sanjay Narayanan 

Debutant Director Sanjay Narayan who is one of the 
youngest directors whose �ilm is playing at the 20th 
Chennai International Film Festival shares his journey 
with Ms. Divya Jayaraman of the CIFF team and 
expresses his absolute joy in having his �ilm 
showcased at CIFF.

I come from a normal middle-class family. Films were 
always a taboo, but I guess I was always drawn to the 
aspects of �ilmmaking. To me any form of art is life by 
itself; even after ages the �ilm will still exist even if the makers don’t. This idea 
really fascinated me.

One day I told my mother, I wanted to become a �ilmmaker, she was surprised but 
it wasn’t something she wasn’t expecting. I joined Visual Communication there I 
met a lot of similarly interested people and with them I made a few short �ilms. 
Right when we were going to �inish college, I started writing ‘Maalai Nera Malipoo’, 
I spoke to them and all of them knew we could do it. We wanted to make an 
independent Tamil �ilm. The same mother who was shocked �inanced my �ilm. 

I think if you’re passionate enough, you will de�initely learn the craft of �ilmmaking 
yourself. There are a lot of mediums as well to make a �ilm. 

Maniratnam, Barry Jenkins, Martin Scorsese, Sean Baker are the �ilmmakers who 
always inspire me to do something better. Some of my favourite �ilms are Her, 
Moonlight, Florida project, Kanathil muthamital, Nayagan, Taxi driver, Super 
deluxe and Climax. I really like realism in �ilms. I want my �ilms to re�lect the 
society.

I’ve only made one �ilm and I shot the entire �ilm in Chennai. I would really love to 
shoot in Hampi or at least have an essence of it in any of my �ilms.

I’m always in awe when I see Maniratnam sir’s �ilms. I learnt the aesthetics of 
�ilmmaking through watching his �ilms. I also look up to Kamal Haassan sir.

I don’t think the script has to be written by the director. I think it would be great to 
have a collaborative process and I think it will de�initely help shaping the �ilm 
better. You get two different minds working on one script, it de�initely will add new 
perspectives.

I shot an independent �ilm during the lockdown. It was extremely challenging to 
shoot exteriors, once the police had taken away our camera when we were shooting 
exteriors. And since we were working on a very small budget, we had to shoot crazy
number of scenes to stick to the budget and schedule. Yet, we enjoyed all this. 

I myself am an upcoming �ilmmaker, but what I’d like to tell everyone interested is, 
we live in a digital age and anything is possible. All you got to do is trust yourself 
and just take that leap of faith. 

It feels extremely surreal to me. I got exposed to world cinema through the Chennai 
International Film Festival. I learnt a lot through attending this festival. It’s a 
festival I always look up to and always expect to attend. I’ve been attending the �ilm 
festival from when I was 17 and now, I’m 22, to have my �ilm own to be a part of it, 
I have no words to describe how happy it makes me feel. I hope people enjoy 
watching my �ilm.

Greetings from Qatar and landed a couple of days before in Chennai. I was hearing 
about the Chennai International Film Festival through my friend Mr K K 
Sudhakaran who attended Chennai Intl Film Festival with his �ilm Thimiram. I was 
planning to visit the �ilm festival for some time and made up my mind to attend this 
year. I booked my ticket via Chennai to Thiruvananthapuram from Qatar and 
started watching �ilms from 18th Dec 2022. Of Course I could see Kida on 18th Dec 
and was happy to witness a real festival movie. Chennai �ilm industry being a hub 
of commercial �ilms, the producer ventured to have a �ilm like this, is really a bold 
attempt to bring the audience to the realistic stream. I wish more producers would 
come forward to make movies of this nature. My appreciation to the complete crew 
of this movie. This morning I also saw a couple of movies today and all of them are 
very nice to cherish. It is relevant to mention that the community in Qatar 
especially from Kerala used to have an international �ilm festival in a small scale by 
our active society called Pravasi and for the few years, the Government took over to 
organize the International Film Festival with good �inancial backing. I could see the 
pretty decent crowd to watch the movies and a welcoming scenario to watch a 
good crowd.Thanks to the organisers and good to hear that the festival is being 
organised by an active �ilm society called Indo Cine Appreciation Foundation. I met 
the Joint Secretary of the ICAF Mr Srinivasan Murali, who is having a pleasant smile 
throughout my interaction with him this afternoon. A small team is doing a great 
job and hats off to them. 
 
With regards from Deepan, Qatar



11 am: Masterclass on Virtual Production
Speaker: Mr. Manoj Paramahamsa, Cinematographer
12.30 pm: H.E. Mr. Young-Seup Kwon, Consul General of the Republic of Korea in 
Chennai
H.E. Mr. Saravana Kumar Kumaravasagam, Consul General of Malaysia in 
Chennai
H.E. Mr. Nitirooge Phoneprasert, Consul General of Royal Thai Consulate in 
Chennai

MASTERCLASS SESSIONS TODAY

MOVIES NOT TO MISS TODAY!

SCREENING SCHEDULE Day 7 | Wednesday, 21.12.2022

SANTHAM

10:15 AM
Continental Drift

(La Derive Des Continents)
Dir. Lionel Baier

France, Switzerland |
2022 | 89’ | WC

12:30 PM
Burning Days 
(Kurak Gunler)

Dir. Emin Alper - Turkey, France,
Germany, Netherlands, Greece,

Croatia | 2022 | 129’ | WC

03:00 PM
Metronom

(Metronom)
Dir. Alexandru Belc
Romania, France |

2022 | 92’ | WC

SERENE

10:15 AM
The Wait
(Odotus)

Dir. Aku Louhimies
Finland | 2021 |

97’ | IP

12:45 PM
Dhabari Quruvi

Dir. Priyanandanan
Irula | 2022 |

98’ | IP

03:30 PM
The Storyteller

Dir. Ananth Narayan Mahadevan
Hindi | 2022 |

116’ | IP

SEASONS

10:00 AM
A Minor (La Minor)

Dir. Dariush Mehrjui
Iran | 2022 |

100’ | WC

12:30 PM
Blast (Deflagrations)

Dir. Vanya Peirani Vignes
France | 2021 |

97’ | WC

03:00 PM
Yuddha Kaandam
Dir. Anantharajan

India | Tamil |
2021 | 90’ | TFFC

6 DEGREES

09:15 AM
Habib (Habib La Grande Aventure)

Dir. Benoit Mariage
Belgium, France, Switzerland |

2022 | 90’ | WC

02:30 PM
Pierrot the Fool (Pierrot le Fou)

Dir. Jean-Luc Godard
France, Italy | 1965 |

112’ | Homage

05:00 PM
Last Dance (Last Dance)
Dir. Delphine Lehericey
Switzerland, Belgium

Morocco | 2022 | 84’ | CFS

07:00 PM
Move the Grave (Ijang)

Dir. Seung-O Jeong
South Korea |

2019 | 98’ | WC

06:00 PM
Natchathiram Nagargirathu

Dir. Pa. Ranjith
India | Tamil |

2022 | 170’ | TFFC

ANNA
CINEMAS

10:00 AM
Autobiography

(Autobiography)
Dir. Makbul Mubarak

Indonesia | 2022 | 115’ | WC

12:45 PM
The Hotel (The Hotel)
Dir. Xiaoshuai Wang

Hong Kong, Thailand |
2022 | 112’ | WC

03:00 PM
Mediterranean Fever

(Mediterranean Fever)
Dir. Maha Haj

Palestine, Germany, France, Cyprus,
Qatar | 2022 | 108’ | WC

06:00 PM
Neon Spring (Neon Spring)

Dir. Matiss Kaza
Latvia | 2022 |

102’ | WC

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

06:00 PM
Lord of the Ants

(ll signore delle formiche)
Dir. Gianni Amelio

Italy | 2022 | 134’ | WC

06:15 PM
The Night of the 12th

(The Night of the 12th)
Dir. Dominik Moll
France | 2022 |

115’ | WC

PHOTO CORNER

Master Classes - 11 AM - 
On Virtual Production, 

Speaker: Mr. Manoj Paramahamsa, Cinematographer
12.30 PM - H.E. Mr. Young-Seup Kwon, Consul
General of the Republic of Korea in Chennai,

H.E. Mr. Saravana Kumar Kumaravasagam, Consul
General of Malaysia in Chennai,

H.E. Mr. Nitirooge Phoneprasert, Consul
General of Royal Thai Consulate in Chennai 

FROM OUR AUDIENCE

Burning Days: A young prosecutor comes to a small town and gets 
enmeshed in the local politics. Very intriguing movie with a vague 
end. Above average. 
Rating: 7/10 (Raj Iyer, Filmmaker)

NOTE
Masterclass at 11 AM

has been changed from
Mr. Ravivarman to

Mr. Manoj Paramahamsa
and an additional masterclass at

12:30 PM by Mr. Young-Seup Kwon,
Mr. Saravana Kumar Kumaravasagam

and Mr. Nitirooge Phoneprasert

With the team of HADINELENTU With the team of MAAMANITHAN With the team of O2 20th CIFF’s PRINT UNITWith the team of TAYA

1. Continental Drift
(La dérive des continents)
Dir.: Lionel Baier
France, Switzerland|2022|89'|WC

3. Dhabari Quruvi
Dir.: Priyanandanan
Irula|2022|98'|IP

2. Lord of the Ants
(Il signore delle formiche)
Dir.: Gianni Amelio
Italy|2022|134'|WC

4.The Storyteller
Dir.: Ananth Narayan Mahadevan
Hindi|2022|116'|IP

5. Pierrot the Fool  
(Pierrot le Fou)
Dir.: Jean-Luc Godard
France, Italy|1965|112'|Homage



Continental Drift | La dérive des continents |
Dir: Lionel Baier | 2022 | 1h 29m

�ேயானல் ேபயரின் 'கான்�ெனன்டல் டர்ிஃப்ட'் ஐேராப்பா�ன் வளரந்்� 
வ�ம் வ�கைள ேகன்ஸ் �ைரப்பட �ழா�க்�க் ெகாண்�வந்த�.
��ஸ் �ைரப்பட இயக்�நரான �ேயானல் ேபயர ்(ஸ்�ல்த், லாங்ேவவ்) 
‘கான்�ெனன்டல் �ரிஃப்ட்̓  �லம் ஐேராப்பாைவப் பற்�ய தன� ஸ்�ப்�ங் 
ஃ��ம் ெடடர்ால��ல் �ன்றாவ� இயக்கத்ைத ��த்�ள்ளார.் ேகன்ஸ் 
ைடரக்டரஸ்் ஃேபாரட்ை்நட�்ல் அ��கமான இந்தத் �ைரப்படம், 2020ஆம் 
ஆண்�ல், ேகா�ட-்19 ெதாற்�ேநாய்க்� சற்� �ன்னதான காலகடட்த்�ல், 
ஐேராப்�ய �லம்ெபயரந்்ேதார ்ெந�க்க�க்�ள் ஆழமாகச ்ெசல்�ற�. 
இந்த �ைற இயக்�நர ்ேபயரின் கவனம் ெதற்� ேநாக்� ���க்� 
மா���க்�ற�.

�ரபல ந�ைக இசெபல்ேல ேகேர, நதா� அடல்ராக ந�க்�றார.் அவர ்தன் 
மகன் ஆல்பரட்ை்டக் கண்���ப்பதற்காக ����ல் உள்ள 
�லம்ெபயரந்்ேதார ்�கா�க்� ெசல்�றார.்

இந்தத் �ைரப்படம், அர�யல் ைநயாண்� மற்�ம் இதயப்�ரவ்மான 
நாடகம் ஆ�யவற்�க்� இைடேய சமநிைலைய ஏற்ப�த்��ற�. 
நதா��ம் ஆல்பரட்�்ம் ந�ப்�ல் காந்தமாக ஈரக்்�றாரக்ள். இக்கைத�ல் 
ஐேராப்பாேவ ஒ� ��ப்பான �ன்னணி மற்�ம் �ைன�க்க உ�வகமாகச ்
ெசயல்ப��ற�.

நதா� மற்�ம் ஆல்பரட் ்இைடேயயான உற� ‘கான்�ெனன்டல் டர்ிஃப்ட்̓   
படத்�க்� வ��ட�்�ற�. இ� பற்� இயக்�நரிடம் ேகடக்ப்படட்ேபா�, 
‘‘நான் நான்� ஆண்�க�க்� �ன் ஒ� கன�ய �ைரப்படத்�ல் 
�ேயாடைரப் பாரத்்� �யப்பைடந்ேதன். இசெபல் ஒ� �ரபலமான 
�ெரஞ்� ந�ைக. நான் அவைர ேமைட��ம் மற்ற படங்களி�ம் 
பாரத்்��ந்ததால் நன்� அ�ேவன். நாங்கள் ஒன்றாக உ�வாக்க 
��ம்�வ� ஓர ்உ�வகமாக இ�க்கக்�டா�. அவரக்�க்� இைடேயயான 
உற�ல் உண்ைமயாக இ�க்க ேவண்�ம். அதன் �ற� �� ேவைலைய 
படம் ெசய்�ம். நீங்கள் பாரக்்�ம் உ�வகங்கைள படம் உ�வாக்�ம். எனேவ 
அவரக்ள் அைத ேநர�யாக�ம் உண்ைமயாக�ம் ெசய்தனர.் தாய்க்�ம் 
மக�க்�ம் இைட�லான உற�. அவரக்ள் தங்க�ைடய 
கதாபாத்�ரங்க�க்�ம் ேநரை்மயாக இ�க்க ேவண்�ம்ʼ̓  என்�றார.்
‘‘இ� உண்ைம�ேலேய ஒ� நீண்ட பயணம். 2015-ம் ஆண்�ல் இந்தப் 
படத்�ல் பணியாற்றத் ெதாடங்�ேனாம். அர�ய�ல் நடந்த பல 
�ஷயங்களால் ஆ� மாதங்க�க்� ஒ��ைற எங்கள் �ைரக்கைதைய 
மாற்�யைமக்க ேவண்�ய கடட்ாயம் ஏற்படட்�. படத்�ல் ெசால்ல நிைறய 
இ�க்�ற�, ஒவ்ெவா� கதாபாத்�ரத்ைதம் பா�காக்க ஏதாவ� இ�க்�ற�ʼ̓  
என்�றார ்அவர.்

����ன் ெதற்�ல் உள்ள ேகடானியா �க�ம் �ரபலமான நகரம். 
அந்த நகரத்�ற்� ஒ� பழங்கால வரலா� உள்ள�. நதா� ேகடானியா�ற்� 
ெசன்� இர�ல் நகரத்ைத அ�ப�க்�ம் ஒ� நக�ம் காட�் இப்படத்�ல் 
உள்ள�. ஏன் இந்தக் காட�்? நீங்கள் ேவெறா� நாட�்ற்�, ேவெறா� 
நகரத்�ற்� அ�ப்பப்ப���ரக்ள். நீங்கள் அங்� வாழ ேவண்�ம். �ல 
ேநரங்களில் நீங்கள் அத�டன் ெதாடர�்ல் இல்ைல. �ல ேநரங்களில் 
நீங்கள் உங்கள் ெசாந்த வாழ்க்ைக�ல் ெகாஞ்சம் ெஜட-்ேலக் ஆக 
உணரலாம். நதா� ெகாஞ்சம் அப்ப� இப்ப�த்தான். அவள் தன் ெசாந்த 
வாழ்க்ைக�ல் உள்ளைதப் ேபாலேவ, இந்த நகரத்��ம் ெகாஞ்சம் 
ெதாைலந்��டட்ாள். அவள் வா�லாக இத்தா��ன் இந்தப் ப���ல் 
ஐேராப்பாைவ �ர�நி�த்�வப்ப�த்�ம் ஒ� நிைல படத்�ல் 
உ�வாக்கப்ப��ற�. அ� மட�்மல்ல... இத்தா�ைய நீங்கள் 
உண்ைம�ேலேய உங்கைளப் ேபாலேவ உணரக்��ய படத்�ன் 
த�ணங்களில் இ��ம் ஒன்றாக இ�க்கலாம்!

இந்தப் படம் ��ஆர ்சாந்தம் �ைரயரங்�ல் இன்� காைல 10:15 
மணிக்�த் �ைர�டப்ப��ற�.

ஒ� நகர�ம் நீங்க�ம்! லாக்ட�ன் நிைன�கள்!

தாய்லாந்� ேஹாடட்�ல் �க்��ள்ள �ற்�லாப் பயணிகளின் ���ற்� 
2020ஆம் ஆண்�ன் லாக் ட�னின் �தல் நாடக்ள் �க நீண்� ெசல்வதாகத் 
ெதரி�ற�. எ�ரப்ாராத நிகழ்�க்கான அந்த நாள் ெந�ங்�ம்ேபா�, 
உணரச்�்ப்�ரவ்மான �க்கல்கள், பதற்றங்கள் மற்�ம் நீண்ட காலமாகப் 
பா�காக்கப்படட் ரக�யங்கள் ெவளிவ��ன்றன.

லாக்ட�ன், ஊரடங்� உத்தர� மற்�ம் தனிைமப்ப�த்தல் ஆ�யவற்றால் 
ஏற்படட் சவால்கைள மட�்மல்ல... �� மற்�ம் மனித இயல்�களின் 
ெகா�ரமான ேசாதைனகைள�ம் எ�ரெ்காண்�, �ளாஸ்டே்ராேபா�க் 
�ழ�ல் �க்�ய தனிநபரக்ளின் தனித்�வமான ெதாற்�ேநாய்க் 
கைத�டன் �ைரப்பட �ழா�க்�த் ��ம்���க்�றார ்இயக்�நர.்
�கக் �ைறந்த வ��ைறகைளக் ெகாண்�, 14 நாடக்ளில் படமாக்கப்படட் 
படமாக இ�ந்தா�ம், இ�ல் பைடப்பாற்ற�க்�ப் பஞ்ச�ல்ைல. 
இத்�ைரப்படம் ��க்க ��க்க தாய்லாந்��ள்ள ஒ� ேஹாடட்�ல் 
எ�க்கப்பட�்ள்ள�.

ச�பத்�ய �னத் தயாரிப்�களில் ஓர ்அரிய பைடப்பான இந்தத் 
�ைரப்படம், இளம் தைல�ைற�னரின் மன�ல் ெதாற்�ேநாய் மற்�ம் 
அதன் ேபர�� �ைள�கைளப் �ர�ப�க்�ற�. ஒ� காலத்�ல் ஒ� 
�ரகாசமான எ�ரக்ாலமாக �ன்னி�த்தப்படட் வாழ்க்ைக, இப்ேபா� ஒ� 
எல்ைலக்�ள் மட�்ப்ப�த்தப்பட�்ள்ள�. இ� இ�வைர அ�ப�க்காத 
ஒ��த நிசச்யமற்ற தன்ைம.

ேகா�ட-்19 காரணமாக ெவளிநாட�்ல் ஒ� ��ய, ச�ப்பான நகரத்�ல் 
�க்�த் த�க்�ம் ஒ� இளம் ெபய்�ங் ெபண் - �வான்�வான். ேஹாடட்ல் 
நீசச்ல் �ளத்�ல் �ஹாைனச ்ேசரந்்த ந�த்தர வய� மனிதைனச ்
சந்�க்�றாள். அவள் 20 வயைத எடட்��க்�றாள். அவ�ைடய கைத மற்ற 
ேஹாடட்ல் ��ந்தாளிகளின் கைத�டன் இைண�ற�. �ன்னர ்இ� 
கட�்ப்ப�த்த ��யாத ெபரிதாக்கப்படட் உணரச்�்களின் �க்கலான 
உலகமாக �ரிவைட�ற�.

எளிைமயான �ன்னணி�ல், ஆனால், அ�த �ல்�யத்�டன், �ழப்பம், 
அக்கைற�ன்ைம, வளரந்்� வ�ம் �ரக்�, அைலந்� �ரி�ம் உணர�்கள் 
மற்�ம் பரவலான பா�யல் ஆைசகள் ேபான்றவற்ைற படம் ��க்�ற� 
இப்படம். ேஹாடட்�ன் கடட்டக்கைல�ல் கவனமாகத் ேதரந்்ெத�க்கப்படட் 
காட�்கள் - ெவற்� அைறகள் மற்�ம் ப�க்கட�்கள் - ஒ� காலத்�ல் 
உ�ேராடட்மான, இப்ேபா� அைர ெவ�சே்சா�ய இடத்�ல் �ரிந்� 
ெசல்�ம் �ழ்நிைலைய ேமம்ப�த்�வதற்காக க�ப்� மற்�ம் ெவள்ைள 
�ைகப்படத்�ன் ெதாைல�ரச ்சாயல்களில் ேநரத்்�யாக 
வ�வைமக்கப்பட�்ள்ளன. �வான்�வானின் எ�ச�்�க்க உ�ரச்ச்க்�, 
அவர� ��ப்பான ந�ப்�ல் �ரகா�க்�ற�.

The Hotel | Dir: Xiaoshuai Wang |
2022 | 1h 52m



இத்தா�ய க�ஞ�ம், நாடக ஆ�ரிய�ம், இயக்�ந�மான ஆல்ேடா 
�ைரபான்� 1968 ஆம் ஆண்� �ரப்்ப�த்�தல் �ற்றமாகக் க�தப்ப�ம் 
சடட்த்�ன் �ழ் �ைற�ல் அைடக்கப்படட்ார.் அவைரக் காட�்க் 
ெகா�த்தவர ்�டட்ாளி�ன் தந்ைத.

இத்தா��ன் 60களின் �ற்ப���ல் நடந்த உண்ைம சம்பவங்கைள 
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட கைத இ�. ஆல்ேடா �ைரபான்� தன� 
மாணவ�ம் நண்ப�மான எடே்டா�டன் ப�ரந்்�ெகாண்ட அன்�ற்காக 
வழக்�த் ெதாடரப்பட�் �ைறத்தண்டைன ��க்கப்படட்ார.் �ற்றம் 
சாட�்பவரக்ள், ஆதரவாளரக்ள் மற்�ம் ெப�மள�ல் பாசாங்�த்தனமான 
ெபா�மக்களின் �ரல்களின் ேகாரஸ�க்� மத்��ல், ஓர ்உ��யான 
பத்�ரிைகயாளர,் ரக�யத்�ற்�ம் ஆைசக்�ம் இைட�ல், சந்ேதகத்ைத�ம் 
தணிக்ைகைய�ம் எ�ரெ்காண்� உண்ைமைய ஒன்றாக இைணக்�ம் 
பணிைய ேமற்ெகாள்�றார.்

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

உண்ைமையத் ேத�...

Lord of the Ants | Il signore delle formiche |
2022 | 2h 14m | Dir: Gianni Amelio

அவரின் மைன� இறந்த �ற�, 75 வயதான அந்த ஓய்�ெபற்றவர ்வாழ்�ல் 
��ம்ப உ�ப்�னரக்ள் ஊ���வைத ெபா�த்�க்ெகாள்ளத்தான் 
ேவண்�மா?

ஒ� �ந்தைன�க்க ஓய்�ெபற்ற மனிதர ்ெஜரை்மன். ��ெரன்� 75 வய�ல் 
தன்ைன ஓர ்இக்கடட்ான �ழ்நிைல�ல் காண்�றார.் அவ�ைடய அன்றாட 
வாழ்க்ைக�ல் அவர� ��ம்பத்�னர ்தைல��வதற்� �ன்� அவ�க்� 
�ச�் �டக்�ட ேநரம் இ�ந்த�ல்ைல. ெதாடரச்�்யான வ�ைககள் 
மற்�ம் அைழப்�கள், �ன் ஏற்பா� ெசய்யப்படட் உண�கள்... இப்ப� 
அவர� வாழ்க்ைக  ��ஸ் வாடச் ்ேபால இயங்�க் ெகாண்��ந்த�! 
இப்ேபாேதா ெஜரை்மனின் மனம் ேவ� எங்ேகா இ�க்�ற�. அவரின் 
மைன�க்� அளித்த வாக்���ைய ம�த்�, அவர ்ஒ� நடன 
உ�வாக்கத்�ல் ஈ�ப��றார.் அதன் �ன்?

இந்தப் படம் ��ஆர ்6 ��ரிஸ் �ைரயரங்�ல் இன்� மாைல 5 
மணிக்�த் �ைர�டப்ப��ற�

இ�� நடனம்!

LAST DANCE | 2022 | 1H 24M |
DIR: DELPHINE LEHERICEY | SWITZERLAND, BELGIUM

�ழா ெமா�

�ைரப்பட �ழா என்ப� ெபரிய படெ்ஜட ்படங்கள் 
மட�்மல்ல; பல்ேவ� அர�யல்கைளக் ெகாண்� 
உ�வாக்கப்படட் ��ப்�டத்தக்க �ைரப்படங்க�ம் 
அ�ல் உண்�!

- ��ஸ்�ன் ஸ்காட் தாமஸ்
(�ரிட்�ஷ் ந�ைக)


