
Here we are on the last day of the 20th CHENNAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL. 
We would thank one and all for being part of CIFF and being such a wonderful 

audience. It was a pleasure hosting a film festival for such an amazing and 
enthusiastic audience. Signing off for now and see you in our 21st edition!

CLOSING FILM AT THE 20TH CHENNAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

MOVIES TO WATCH OUT FOR TODAY! PHOTO CORNER

2 2 n d  D e c  2 0 2 2

1. The Glass Room
(Das Glaszimmer)
Dir.: Christian Lerch
Germany|2020|93'|WC

3. Cinema Bandi
Dir.: Kandregula Praveen
Telugu | 2021|98'|IP

2. My Imaginary Country
(Mi país imaginario)
Dir.: Patricio Guzmán
Chile, France|2022|83'|WC

4.Maalai Nera Malipoo
Dir.: Sanjay Narayanan
Tamil |2022 | 128' |IP

5. Victim (Obet)
Dir.:Michal Blasko
Slovakia, Czech Republic,

(will be screened after the Inaugural
Function at PVR Sathyam cinemas &

at 6.30 pm at Anna Cinema)

NO BEARS
by Jafar Panahi

With the team of 
EKDA KAAY ZALA

With the team of
IRUDHI PAKKAM

With the Director of 
Goethe-Institut, Chennai

With the team of
BEGINNING

With the team of 
APPAN

With
Mr. Rajesh Yadav



SCREENING SCHEDULE Day 8 | Thursday, 22.12.2022

SANTHAM

10:15 AM
The Gravedigger’s Wife

(La Femme du fossoyeur)
Dir. Khadar Ayderus Ahmed

France, Somalia, Finland, Germany,
Qatar | 2021 | 82’ | WC

12:30 PM
The Glass Room

(Das Glaszimmer)
Dir. Christian Lerch

Germany | 2020 | 93’ | WC

02:30 PM
My Imaginary Country
(Mi Pais Imaginario)
Dir. Patricio Guzman

Chile, France |
2022 | 83’ | WC

SERENE

10:15 AM
Paloma (Paloma)

Dir. Marcelo Gomes
Brazil, Portugal | 2022 |

104’ | WC

12:45 PM
Cinema Bandi

Dir. Kandregula Praveen
Telugu | 2021 |

98’ | IP

03:00 PM
Maalai Nera Mallipoo

Dir. Sanjay Narayanan
Tamil | 2022 |

128’ | IP

SEASONS

10:00 AM
Between Us (Entre Nous)

Dir. Jude Bauman
France | 2021 |

100’ | WC

12:30 PM
Sick of Myself

(Sick of Myself)
Dir. Kristoffer Borglin

Norway | 2022 |
97’ | WC

03:00 PM
Vanishing (Matin Calme)

Dir. Denis Dercourt
France, South Korea

2021 | 87’ | TFFC

6 DEGREES

09:30 AM
Loser’s Adventure

(Loser’s Adventure)
Dir. Bong Soo Ko

South Korea |
2017 | 105’ | WC

02:30 PM
World War III

(Jang-E Jahani Sevom)
Dir. Houman Seyed

Iran | 2022 |
110’ | WC

No Screening

No Screening

ANNA
CINEMAS

10:00 AM
A Piece of Sky
(Drii Winter)

Dir. Michael Koch
Switzerland, Germany | 2022 | 137’ | CFS

12:15 PM
Sami, Joe and I

(Sami, Joe and Ich)
Dir. Karin Heberlein

Switzerland | 2020 | 94’ | CFS

01:00 PM
Victim (Obet)

Dir. Michal Blasko
Slovakia, Czech Republic, Germany |

2022 | 91’ | WC

03:00 PM
Somewhere over the Chemtrails

(Kdyby radsi horelo)
Dir. Adam Rybansky

Czech Republic |
2022 | 85’ | WC

06:30 PM
No Bears (No Bears)

Dir. Jafar Panahi
Iran, Azerbaijan |
2022 | 106’ | WC

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

06:30 PM
No Bears (No Bears)

Dir. Jafar Panahi
Iran, Azerbaijan |
2022 | 106’ | WC

6.00 PM Closing Function at
Sathyam follow by Closing Film

FROM OUR AUDIENCE

THE FAM: The Fam is short for Family. A social support network 
exists in Switzerland for juvenile girls who have had issues of 
molestation or abuse at home. Interesting slice of troubled 
teenage life.   
Rating: 7/10 (Vinod, Journalist)

LOVING MEMORIES: Set in the 1910s the movie follows the life 
of a rich widow whose husband has been missing from the War 
(WW1). Beautiful cinematography. The women are real beauties. 
And the cabaret numbers are divine. It stays true to its period. I 
liked it. 
Rating: 7.5/10 (Sekar, Movie buff)

MEDITERRANEAN FEVER: A man suffering from depression, 
with a loving family, meets his high spirited new neighbour.  He 
develops a friendship with him and suddenly his life is brighter 
and seemingly happier. Very clever and interesting movie.  Again 
slow developing and picks up speed midway.
Rating: 7.5/10 (Vijay, Student)

QUEENS: A troubled young lady, who daughter has visions of 
being the lioness of the mythical Djinn community (who are 
mythical humanoids with the hoofs of a goat for legs) and a 
mousy mechanic lady with an over powering and abusive 
husband. It is like a modern Moroccon version of Thelma and 
Louise. Ok movie - entertaining with a mythical ending that does 
not make much sense. Above average. Cinematography was 
brilliant.
Rating: 7/10 (Raj, Filmmaker)

AUTOBIOGRAPHY: Deals with a retired general, who comes back to 
his country home to his young caretaker Rakib.  Rakib is part of a 
family many generations of which have worked for the family of the 
General. Loved the slow developing movie and the end is gripping. 
very good. 
Rating: 8/10 (Raj, Filmmaker)

PARSLEY: It brings to fore the ethnic cleansing that General 
Trujillo, aka El Jefe, did in 1937 to the Haitians living in 
Dominican Republic. Very intense and violent. Not for the 
squeamish. Loved it. 
Rating: 8/10 (Deepak, Viscom student)

TROUBLESHOOTERS BEHIND THE SCREEN AND WE SALUTE THEM

Digital technology has taken us to different heights but the problem of getting the 
content from different sources is challenging for the organisers. It is an unethical 
part of CIFF, if we do not mention the contribution given by the technical partners 
Real Image and Qube wire who have been helping Chennai International Film 
Festival from the year the digital has been introduced. We do receive in different 
platforms and the team headed by Sh Jayendra and Sh Senthil and ably supported 
by Sh Satheesh with his team Mr Venkatesh, Sh Anil Kumar, Mr Karthik and Mr 
Thanigai vel etc.  handled ef�iciently all the problems without doing any damage to 
the screening schedule. All the screenings went on well without any problem and 
thanks to the timely efforts and actions solved all the teething problems. Our 
appreciation to the complete team of Real Image and Qube Wire. At this juncture 
we would like to thank the technicians of PVR Cinema and Anna for handling all the 
content for the smooth running of the �ilms.

No Screening

No Screening

Delegate registration 
at Anna Cinema

Avichi college Student 
volunteers group 



VICTIM | OBET | Dir: Michal Blaško |
Slovakia, Czech Republic | 2022 | Drama | 91 |

இரினா தன் மகன் இேகா�டன் ெசக் எல்ைல��ள்ள ஒ� ��ய நகரத்�ல் 
வ�க்�றார.் இேகார ்�ன்� ேராமாக்களால் தாக்கப்படட்ைத அவள் 
அ�ந்த�ம் அவள� உலகம் ��வ�ம் ெநா�ங்��ற�. காலப்ேபாக்�ல், 
இரினா தன� கைத�ல் �ரண்பா�கைளக் கண்ட�யத் ெதாடங்��றார.்
உக்ைரைனச ்ேசரந்்த இரினா (43) என்ற ஒற்ைறத் தாய், தன் மகன் 
இேகா�டன் (13) ஒ� ��ய ெசக் எல்ைல நகரத்�ல் வ�த்� வ��றாள். ஓர ்
இர�ல் இேகார ்�ன்� தாக்�தல்காரரக்ளால் தாக்கப்படட்ைத அவள் 
அ�ந்தாள். அைதத் ெதாடரந்்� அவ�ைடய உலகம் ��வ�ம் 
ெநா�ங்��ற�. இேகார ்மயக்க நிைல�ல் இ�ந்� எ�ந்த�ம், தாக்�தல் 
நடத்�யவரக்ள் ேராமாக்கள் என்� ���றார.் அப்ேபா��ந்�, இரினா 
நீ�க்காக ேபாரா��றார.் ேம�ம் ச�கேம �ன்வந்� �ற்றவாளிகைள 
தண்�க்க ேவண்�ம் என்� ேகா��றார.் காலம் ெசல்லச ்ெசல்ல, அந்தத் 
தாக்�த�ன் �ரண்பா�கைளக் கண்ட�யத் ெதாடங்��றாள். இ���ல், 
அந்தத் தாக்�தலால் ச�கம் உணரச்�்வசப்ப�ம்ேபா�, இேகார ்
இரினா�டம் �� கைதைய�ம் தாேன உ�வாக்�யதாக 
ஒப்�க்ெகாள்�றான். அதனால், இனினா தன் மகன் ெதாடங்�யைதத் 
ெதாடரவ்தற்காக ெபாய் ெசால்ல�ம், அணிவ�ப்�ல் பங்ேகற்க�ம் 
ெசய்�றார.் ஆனால், மனசாட�் அளிக்�ம் �ைள�கள் �க�ம் 
க�ைமயானைவ.

இரண்� கைதக்களங்க�ம் - தாய்-மகன் கைதக்களம் மற்�ம் தனிநபர-்
ச�கத்�ன் கைதக்களம் ஆ�யைவ  ஒன்ேறாெடான்� ெந�க்கமாக 
இைணக்கப்ப��ன்றன. இரினா�ன் உணரச்�்ப்�ரவ்மான ெசயல்பா�கள் 
இ���ல் ஒ� ேக�ச�்த்�ரமாக நிற்�ன்றன. இரினா தன் மகனின் �தான 
பாசத்�ல் ப�யா�றாள்.
ேகன்ஸ், ெவனிஸ் மற்�ம் ெடாராண்ேடா �ைரப்பட �ழாக்களில் இப்படம் 
பங்ேகற்ற�.

“அர�யல்வா�களால் இேத ேபான்ற வழக்�கள் எவ்வா� 
பயன்ப�த்தப்ப��ன்றன அல்ல� ச�க ஊடகங்களில் �ன்னர ்எவ்வா� 
ேமயப்ப��ன்றன என்பைத நாம் பாரக்்கலாம். இந்தப் படத்�ல் நாங்கள் 
இரினாைவப் �ன்ெதாடர�்ேறாம், அவள் ஏன் �ரக்�யைடந்தாள் 
என்பைதப் �ரிந்�ெகாள்�ேறாம். கைட�யாக அவள் உண்ைமைய 
அ�ந்த�ம், அவளால் ஏன் ��ம்�ச ்ெசல்ல ��யா� என்பைத�ம் நாங்கள் 
�ரிந்�ெகாள்�ேறாம்” என்� இயக்�நர ்�ளாஸ்ேகா ��ப்���றார.்
ஒ� ��பான்ைம�னர ்மற்ெறா�வரால் பா�க்கப்ப�வதாகக் ��ம் இந்த 
�த்�யாசமான �ழ்நிைல உல�ன் பல ப��களில் உள்ள �ரசை்னேய.
இந்தப் படம் ஒ� பாத்�ர ஆய்�. இ� பாரை்வயாளரக்ைள அவரக்ள் 
யா�ைடய பக்கம் என்பைத �ரம்ானிக்�ம்ப� கடட்ாயப்ப�த்��ற�. 
ஒ�வரின் �ற்றத்ைதத் �ரம்ானிப்ப�ம், த�ந்த தண்டைனைய 
வழங்�வ�ம் எளிதல்ல என்�ற ���க்� அவரக்ைள இட�்ச ்ெசல்�ற�.

இந்தப் படம் அண்ணா �ைரயரங்�ல் இன்� ம�யம் 1 மணிக்�த் 
�ைர�டப்ப��ற�.

மக�க்காக... �ைற���க்�ம் இயக்�நரின் படம்!

மைறக்கப்படட், த�ரக்்க ��யாத தைடகள், �டநம்�க்ைக�ன் சக்� 
மற்�ம் அ�காரத்�ன் இயக்க�யல் ஆ�யவற்றால் ��ய�க்கப்ப�ம் 
இரண்� இைணயான காதல் கைதகேளா� வந்��க்�றார ்ஈரானிய 
இயக்�நர ்ஜாஃபர ்பனா�.
ேநா �யரஸ்் என்ப� ஜாபர ்பனா� எ��, ந�த்�, இயக்�, தயாரித்த 
நாடகத் �ைரப்படமா�ம். இத்�ைரப்படம் ஈரானில் ரக�யமாக 
படமாக்கப்படட்�.

79வ� ெவனிஸ் �ைரப்பட �ழா�ல் ேகால்டன் லய�க்கான ேபாட�்�ல் 
ேநா �யரஸ்் �ைர�டப்படட்�. இயக்�னர ்�ன்னிைல�ல் இல்லாமல் 
இ� நடந்த�. காரணம்... படம் ெவளியாவதற்� �ன்ேப ஈரானில் ைக� 
ெசய்யப்பட�் 6 ஆண்�கள் �ைறத்தண்டைன ��க்கப்படட்ார ்ஜாஃபர.்
இப்படம் 2022ெவனிஸ் �ைரப்பட �ழா�ல் �றப்� ஜ�ரி பரிைச ெவன்ற�. 
ேகாவா சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா�ல் பாராட�்கைளப் ெபற்ற�.
ஈரானில் ேகா�ட-்19 பர�யதன் காரணமாக, 2022-ம் ஆண்�ல் 
��க்கப்படட் ஊரடங்�ச ்சடட்ம் ��வைடந்த �ற�, �ைரப்படத்ைதத் 
தயாரிப்பதற்� பனா� அ�க �தந்�ரத்ைதப் ெபற்றதாகக் �றப்ப��ற�. 
ேம 2022 இல் தயாரிப்� நிைறவைடந்த�. 2022 ேகன்ஸ் �ைரப்பட �ழா�ல் 
�ைர�டப்படட்�.

ஜ�ைல 11, 2022 அன்�, ‘ஆட�்க்� எ�ரான �ரசாரம்ʼ என்ற �ற்றசச்ாட�்ல் 
பனா� ைக� ெசய்யப்பட�் ஆ� ஆண்�கள் �ைறத்தண்டைன 
��க்கப்படட்ார.்
ெவனிஸ் �ைரப்பட �ழா�ன் ேகால்டன் லயன் ேபாட�்க்� ேநா �யரஸ்் 
ேதரந்்ெத�க்கப்படட் �ற�, ஈரான் இஸ்லா�யக் ��யர�ன் கலாசார 
அைமசச்கம்  ‘இந்த அர�யல் �ைரப்படத்�க்� தயாரிப்� உரிமம் இல்ைலʼ 
என்� ��ய�.

9 ெசப்டம்பர ்2022 அன்� ேகால்டன் லய�க்கான 79வ� ெவனிஸ் சரவ்ேதச 
�ைரப்பட �ழா�ல் ேநா �யரஸ்் அதன் உலக அரங்ேகற்றத்ைத நடத்�ய�. 
படத்�ன் மற்�ெமா� �ைர�டல் அேத மாதத்�ல் 2022 ெடாராண்ேடா 
சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா��ம், �ன்னர ்ேகாவா - இந்�ய சரவ்ேதச 
�ைரப்பட �ழா��ம் நடத்தப்படட்�.
இரண்டாவ� �ைறயாக ெவனிஸ் �ைரப்பட �ழா�ன் �க்�ய பரிசான 
ேகால்டன் லய�க்காக பனா� ேபாட�்�டட்ார.் அவர ்�தன்�த�ல் இந்த 
��ைத அவர� � சரக்்�ள் (2000) �ைரப்படத்�ற்காக ெபற்றார.் ேநா 
�யரஸ்் படத்�க்கான �றப்� ஜ�ரி ��ைத, பனா� இல்லாத 
நிைல�ல்ந�கரக்ள் �னா ேகாஸ்ரவானி, ேரசா ெஹய்டாரி ஆ�ேயார ்
ெபற்�க்ெகாண்டனர.்

இந்தப் படம் அண்ணா �ைரயரங்�ல் இன்� மாைல 6:30 மணிக்�த் 
�ைர�டப்ப��ற�. மாைல 6 மணிக்� நைடெப�ம் �ைரப்பட �ழா 
நிைற� நிகழ்ச�்ையத் ெதாடரந்்�ம் ��ஆர ்சத்யம் அரங்�ல் இேத 
படம் �ைர�டப்ப�ம்.

No Bears | 2022 |
1h 46m | Dir: Jafar Panahi |



�� �னிமா�ன் மனசாட�்யான பாடர்ி�ேயா �ஸ்மான், 2019 இல் 
ெதாடங்� நாடை்ட உ�க்�ய எ�ச�்ைய இந்தப் படத்�ல் �வரிக்�றார.் 
80 வயதான மாஸ்டர ்டாக்�ெமண்ேடரியன் பாடர்ி�ேயா �ஸ்மான் தன� 
வாழ்நாள் ��வ�ம் உைழத்�  காத்��ந்த நிகழ்� இ�!

ஒ� நாள், �ன்ன��ப்� இல்லாமல், ஒ� �ரட�் ெவ�த்த�.  �� தைலநகர ்
சாண்�யாேகா�ன் ெத�க்களில் 15 லடச்ம் மக்கள் நீ�, கல்�, �காதாரம் 
மற்�ம் �ேனாேச ரா�வ சரவ்ா�காரத்�ன் ேபா� நாட�்ன் �� 
�மத்தப்படட் க�ைமயான ��க�க்� ப�லாக ஒ� ��ய 
அர�யலைமப்� சடட்ம் ேவண்� ேபாரா��றாரக்ள். ���ன் �க்கலான, 
ரத்தக்களரி வரலாற்ைற சமகால �ரட�்கர ச�க இயக்கங்கள் மற்�ம் ஒ� 
�ரபலமான ��ய ஜனா�ப��ன் ேதரத்ல் ஆ�யவற்�டன் சக்�வாய்ந்த 
�ைற�ல் இைணக்�றார ்இயக்�நர ்�ஸ்மான்.

2019ஆம் ஆண்�ல் ���ன் தைலநகரான சாண்�யாேகா�ன் ெத�க்களில் 
ெவ�த்த ேபாராடட்ங்களின் �ன்னணி�ல் அைமந்த படம் இ�. மக்கள் 
அ�க ஜனநாயகம் மற்�ம் கல்�, �காதாரம் மற்�ம் ேவைல 
வாய்ப்�கைளச ்�ற்� ச�க சமத்�வத்ைதக் ேகா��ன்றனர.்

"அெமரிக்கா�ல் ��ல் உரிைமகள் தாக்�த�க்� உள்ளா��ள்ள 
நிைல�ல், தங்களிடம் உள்ள �தந்�ரத்ைத தக்கைவக்க ேபாராட 
��ம்�பவரக்ள், ைம இேம�னரி கன்டர்ி என்ற பாடர்ி�ேயா �ஸ்மான் 
ஆவணப்படத்���ந்� �ல �ஷயங்கைளக் கற்�க்ெகாள்ளலாம்" என்� 
�ைர �மரச்கரக்ள் இப்படம் பற்�க் ���றாரக்ள்.
2022 ேகன்ஸ் �ைரப்பட �ழா, ெடாராண்ேடா சரவ்ேதச �ைரப்பட 
�ழாக்களில் பங்ேகற்ற படம் இ�.

இந்தப் படம் ��ஆர ்சாந்தம் �ைரயரங்�ல் இன்� ம�யம் 2:30 மணிக்�த் 
�ைர�டப்ப��ற�.

ேபாராட்டங்களின் �ன்னணி�ல்...

My Imaginary Country | Mi país imaginario |
2022 | 1h 23m | Dir: Patricio Guzmán |

இயக்�னர ்ஜ�ட ்ெபௗமனின் �ெரஞ்� LGBTQ+ �ைரப்படம் இ�.
எேலா��ம் ெலட�்�யா�ம் ெந�ங்�ய அன்��ம் �ழந்ைத 
ெபற்�க்ெகாள்�ம் கன��ம் வாழ்�ன்றனர.் எேலா� உடல்நலப் 
�ரசை்ன காரணமாக கரப்்பம் தரிக்க ��யா� என்பைதக் கண்ட�ந்த�ம், 
நி�ச ்�க்கல்கைள எ�ரெ்காள்�றாரக்ள். அைதத் ெதாடரந்்� அவரக்ள் 
அைறையப் பங்�ட ஒ�வைர அைழத்�ச ்ெசல்ல ��� ெசய்�றாரக்ள். 
அதன் �ன்?

இந்தப் படம் ��ஆர ்�சன் �ைரயரங்�ல் இன்� காைல 10 மணிக்�த் 
�ைர�டப்ப��ற�.

அைறப் பங்காளி

BETWEEN US | ENTRE NOUS | 2021 | 1H 40M |
DIR: JUDE BAUMAN | FRANCE | DRAMA, LGBTQ+ |

�ழா ெமா�

�ைரப்பட �ழா உங்க�க்� எைத�ம் �ற்க �யற்� 
ெசய்வ�ல்ைல. ஆனால், அ� �ைரப்படத் தயாரிப்�ன் 
கைலைய எளிைமயாக�ம் அழகாக�ம் ெகாண்டா�ம் 
���ழா!

- ஈதன் ஹாக்
(ந�கர,் இயக்�நர)்


