
Welcome to Day 2 of the Chennai International Film Festival!

We are really delighted by the reaction of the audience to the 18th Chennai International Film Festival. We are really 
grateful to each one of you for the immense love showered on us by all our lovely audience…

The first show of the festival, the Hungarian film ‘Captives (Foglyok)’ by Director Kristóf Deák given by the Hungarian 
Cultural Institute Delhi saw a FULL HOUSE! The other films that were houseful were: The Sleepwalkers, Opening 
Film: The Girl with a Bracelet and Quo Vadis, Aida? All other films of the day also did really well…
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INAUGURAL FUNCTION OF THE 18TH CHENNAI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL

th19  Feb 202118th Chennai International Film Festival 

Identifying Features (PVR – Santham  at 1 pm) 
San Sebastián International Film Festival 2020 (winner), 
Sundance Film Festival 2020 (winner and nominee), Karlovy Vary 
Film Festival – Official Selection; 10 wins & 7 nominations

Running Against the Wind (PVR – Santham  at 6 pm)
Selected as Ethiopian entry for the Best International Feature Film 
at the 92nd Academy Awards

Drowning in Holy Water ( SDC Anna Cinemas at 1 pm)
25th Busan International Film Festival (Winner) and Fajr Film 
Festival 2020 (2 nominations)

Especial (playing at SDC Anna Cinemas at 3 pm)
The Dogs Didn't Sleep Last Night (PVR – Serene  at 6.30 pm)
Araña (SDC Anna Cinemas at 10 am) 

Movies to watch out for today
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JOSEF: A HEARTFELT TRIBUTE FROM A SON TO HIS FATHER

th19  Feb 202118th 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

 CFF = Country Focus France

 IDP = Iran - Different 
Perspective

 GC = German Cinema

GH = Glimpses of Hungary
 

CC = Chilean Cinema

Change in Schedule

Screening Schedule Day 2 | FRIDAY, 19.02.21

Santham

Serene

SDC Anna 
Cinemas

Seasons

6 Degrees
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M
Dir.: Yolande Zauberman
France, Israel 
2019| 105'| CFF

An Impossible Love
Dir.: Catherine Corsini
France, Belgium
 2018 | 135'| CFF

Araña
Dir.: Andrés Wood
Chile
2019 | 105'| CC

Especial
Dir.: Ignacio Marquez
Venezuela
2020 | 91'| WC

Avijatnk
Dir.: Subhrajit Mitra
Bengali 
2020 | 136' |IP

Kanni Maadam
Dir.: Bose Venkat
Tamil 
 2020 |132'|TFFC

In My Dream 
Dir.: Murat Çeri
Turkey 
 2020 | 100'| WC

The Dogs Didn't Sleep 
Last Night
Dir.: Ramin RasouliIran, 
Afghanistan | 2020 |91'| ID

Drowning in Holy Water
Dir.: Navid Mahmoudi
Iran, Afghanistan
2020|85'| IDP

Kala Azar 
Dir.: Janis Rafailidou
Netherlands, Greece
2020 | 91'|WC

Kd
Dir.: Adhumita 
Sundararaman
Tamil|2019| 123' | IP

Kaalidas
Dir.: Sri Senthil
Tamil 
 2019 |126' |TFFC

To the Ends of the World
Dir.: Guillaume Nicloux
France, Vietnam 
2018|103' CFF

Medea 
Dir.: Alejandro Moreno
Chile
 2019 | 75'| CC

Funny Face
Dir.: Tim Sutton
USA 
2020 | 95'| WC

Steppe
Dir.: Ali Özel
Turkey 
2019 | 87'| WC

Identifying Features
Dir.: Fernanda Valadez
Mexico, Spain | 2020 
 95'| WC

Agood Man 
Dir.: Marie-Castille 
Mention-Schaar | France, 
Belgium | 2020 | 107'| WC

Running Against the Wind
Dir.:  Jan Philipp Weyl 
Ethiopia,Germany 
 2019 | 116'| WC

Josef - Born in Grace
Dir.: Susant Misra
English, Hindi
2019 | 100' |IP

Captain Ashok Mahapatra (Producer of the 
movie Josef: Born in Grace, who has also 
played a small role in the film) is a Merchant 
Navy officer by profession who later went into 
the United Nations system. After retiring 
when he returned to India in 2018, he wanted 
to look at doing something creative. Let’s take 
a look at his journey from a wayfarer to a 
filmmaker.

Divya Jay: Do tell us something about your 
background and what got you interested in 
filmmaking?
Capt. Mahapatra: I come from a family of 
very creative people. My father (Mr. 
Umakanta Mahapatra) is a writer and my 
uncle (Mr. Ramakanth Rath) is a poet who 
won the Gyaanpeeth award. My father is a 
quintessential storyteller and wrote a lot of 
stories and short stories. As a tribute to him, I 
decided to produce the first film from a short 
story written by him. Most of his stories are 
written by his life experiences what he has 
observed and then converted them into stories. 

JOSEF: BORN IN GRACE also pertains to 
one of the incidents which he has seen. 

As much as I had creative passion I had no clue 
that I would come into filmmaking right in the 
beginning. Only sometime in 2011 when I was 
reading my father’s books is when I decided I 
should pay a tribute to him by making one of 
his short stories into a full-fledged feature 
film. Incidentally, my father also decided to 
start writing only after his retirement! In a 
short span of 10 years, he wrote 11 books.

Divya Jay: How did you choose the Director 
of the film and the rest of the cast and crew?
Capt. Mahapatra: The Director (Mr. Susant 
Misra) I had no doubt about it. He is also a 
cousin of mine and he is very well known. His 
first film after he passed out of college was 
selected for Cannes Film Festival (1995 
Nominee Un Certain Regard Award for 
Indradhanura Chhai). He won awards in 
various prestigious festivals like Rotterdam 
and also National Awards. For reasons best 
known to him, he stopped making feature 
films and started concentrating on making 
documentaries. I literally had to sit on his head 
to make the film, Josef. I was after him since 
2015, but then I was based out of London so 
the communication was not that good and so 
when I came back to India after retirement I 
went one day to his house and gave him an 
ultimatum (laughs)! It was funny because at 
the same time, there was another producer 
who wanted him to make a film; but he just 
couldn’t say No to me. 

For the lead role, we decided to cast Mr. Victor 
Banerjee. However, Victor was initially very 
skeptic. I wrote him a 1 pager and gave him a 
synopsis, I told him that I was not getting 
money from anywhere else and I was doing 
this film as a Tribute to my father and it was 

Master Class by 
Mr.Prabakaran, Art Director 

11.30 am / 6 Degrees 

Master Class by 
Mr.S.Ramakrishnan, Writer 

03.30 pm / 6 Degrees 

made purely on my money. On my father’s 
death anniversary, I was going to announce 
about Josef come what may; that’s when I get a 
text from Victor saying that he is happy to be a 
part of the film and that we could officially 
announce it in our press meet too. We selected 
Victor even without meeting him!

For the rest of the cast, I gave a free hand to the 
Director to choose and do things his way.

Divya Jay: What kind of films do you normally 
watch?
Capt. Mahapatra: I really love watching art 
films. Also, view a lot of films based on reality 
and what happens around us. I am a huge fan 
of the older generation filmmakers like Mr. 
Satyajit Ray. People who show real life or the 
life of a common man are my favourite 
filmmakers. I love watching classic historical 
movies.
 
Divya Jay: With respect to your film, what has 
changed due to the pandemic?
Capt. Mahapatra: I have not been able to 
release my film due to the pandemic and I am 
finding it extremely difficult to get across to 
the distribution cartel to get across the film to 
the public at large. We have done fairly well at 
film festivals. We have won various awards at 
different prestigious film festivals. The 
pandemic has changed the way film festivals 
work. It has made it more open and more 
accessible to audience from around the world!

One of the best compliments 
my film received that it gives 
audience a chance to use their 
mind and get into different 
perspectives.

Don’t miss to watch JOSEF: BORN IN 
GRACE at 7 pm at PVR – 6 Degrees TODAY!

Producer -
Captain Ashok Mahapatra

Divya Jay



5. கற்றல் வ��ைற!
�ைரப்பட �ழா�ல் காடட்ப்படம் படம் என்ப� ெவ�ம் �ைரப்படம் மட�்ேம 

அல்ல. அ� ��ய ேதட�க்கான �ற�ேகால். ஒ� �வாரஸ்யமான கற்றல் 

வ��ைறயாகேவ பல உலகத் �ைரப்படங்கள் �ளங்��ன்றன. 

கைலஞரக்�டான ேநர�்கம் மட�்மல்ல; காட�் ��ந்� ேதநீேரா, உணேவா 

உடெ்காள்�ம்ேபா� நடை்டெப�ம் உைரயாட�ல்�ட இந்தக் கற்றல் 

அ�பவம் பல்�ப் ெப���ற�. ��ப்பாக �ைரப்படக் கல்�ரி, �ஷ�வல் 

கம்�னிேகஷன், மாஸ் கம்�னிேகஷன் மாணவரக்�க்� �ைரப்பட �ழாைவ 

�ட �றந்த வ�ப்பைற உண்டா, என்ன?

6. உலைகக் காட�்ம் உன்னத �ழா!
உலகத் �ைரப்பட �ழா�ல் பங்ேகற்�ம் ர�கரக்�க்� மட�்ேம ெதரி�ம்... 

இன்� எந்த உலகம் எப்ப� இ�க்�ற� என்�. ஒவ்ெவா� நாட�்ன் கைல, 

கலாசாரம், வாழ்�யல், அர�யைல �ைரப்படங்கைள�ட ேவெறந்த 

ஊடகத்தால் �கச�்றப்பாக ப�� ெசய்ய ���ம். இந்தத் �ைரப்படங்கள் 

நமக்� உல�ன் ஜன்னலாகத் �கழ்�ன்றன.

7. கைத ேகட�் வளர்ந்தவரக்ளின் ந�ன கா�கள்!
பாரம்பரியமாகேவ கைத ேகட�் வளரந்்தவரக்ள் நம் மக்கள். இன்� அந்தப் 

பழக்கம் அ�� வ��ற�. ��ய தைல�ைற�னர ் கைத ேகடக்ாமல் 

ெமாைபல், �� சத்தத்�ேலேய வளரந்்� ���ன்றனர.் அப்ப�ப்படட்வரக்ைள 

கைதகள் பால் ஆரவ்ம் ெகாள்ளச ் ெசய்வ� �ைரப்பட �ழாக்கள்தாம். 

ஒவ்ெவா� �ைரப்பட�ம் ஒ� கைத; அதற்�ள் பல க�ைதகள், ஓ�யங்கள், 

�ைகப்படங்கள் நம் கண்க�க்�ள் ப�வா�ம்,

ஒ� நல்ல கைத நமக்�ள் ��ந்� என்னெவல்லாம் ெசய்�ம் என்ப� நமக்�த் 

ெதரி�ம். அைத இந்தத் �ைரப்படங்க�ம் ெசய்�ம்.

8. �ைரக் கைலஞரக்�க்கான ஊட்டசச்த்�!
�னிமாேவ வாழ்க்ைக என �ைர உல�க்� உள்ேளேய வாழ்க்ைகைய 

ைவத்��க்�ம் பல்லா�ரக்கணக்கான கைலஞரக்�க்� �ைரப்பட 

�ழாக்கைள�ட �றப்பான ஊடட்சச்த�்  ேவெற��ம் �ைடயா�. இந்த 

�ழா�ன் ���ல் அவரக்ள் எ�த�் ச ் ெசல்�ம் �ஷயங்கள் பாரை்வைய 

மாற்�ம்; அைம�ைய �யலாக மாற்� ைமயம் ெகாள்ள ைவக்�ம். 

�னா�ையக்�ட �ைற�ல் அைடத�்  �ரிக்�ம்!

9. உள்�ர் �ைரப்படங்கைள உயரத்்�ம்!
உள்�ர ் ர�கரக்ைளத் தாண்� ஒ� �ைரப்படத்ைத உலெகங்�ம் எ�த�் ச ்

ெசல்வ� �ைரப்பட �ழாக்கேள. அ� மட�்மல்ல; �ைரப்பட �ழாக்கைளப் 

பாரக்்க வாய்ப்� �ைடக்�ற கைலஞரக்ள் உ�வாக்�ம் படங்களின் கற்பைனத் 

�ற�ம் பைடப்பாற்ற�ம் அபாரமான அள�ல் உயரந்்� வ�வைத�ம் நம் 

உணரே்வாம்.

10. எல்லா நல்ல �ஷயங்க�ம் இைணயத்�ல் 

�ைடத்��டா�!
இைணயத்�ல் ேத�னால் எல்லாேம �ைடக்�ம் என்ப� ஒ� மாைய! உலகத் 

�ைரப்பட �ழா�ல் �ைர�டப்ப�ம் பல படங்கைள இைணயத்�ல் எவ்வள� 

ேத�னா�ம் எ�க்கேவ ��யா�. ேம�ம் �ல படங்கைள �ல ��ப்�டட் 

�ைரப்பட �ழாக்களில் ��ப்�டட் நாளன்� மட�்ேம காண ���ம். இப்ப� 

பல அரிய ெபாக்�ஷங்கைளத் தனக்�ள் ைவத்��க்�ற� ெசன்ைன சரவ்ேதச 

�ைரப்பட �ழா.

இந்த 10 �ஷயங்களால் மட�்மல்ல; இன்�ம் ஏராளமான �றப்�ச ்

ெசயல்பா�களால் ெசன்ைன �ைரப்பட �ழா�ன் �க்�யத�் வம் ஆண்�க்� 

ஆண்� அ�கரித�்  வ��ற�.

18th Chennai International Film Festival 
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ஒ� பக்கம் இைணயெவளிெயங்�ம் �ைரப்படங்கள் அசலாகேவா, 

நகலாகேவா ெகாட�்க் �டக்�ன்றன. ம� பக்கம் ஓ.�.�. �ளாடப்ாரத்�ல் சந்தா 

ெச�த்� இன்� ெவளியா�ம் படத்ைதக்�ட இன்ேற பாரக்்கக்��ய வாய்ப்� 

இ�க்�ற�. இப்ப� எந்தெவா� �ைரப்படத்ைத�ம் �ட�்ன் 

வரேவற்பைற�ேலேய பாரக்்க ���ற இன்ைறய காலகடட்த்�ல் �ைரப்பட 

�ழாக்க�க்� என்ன ேதைவ இ�க்�ற�?

இதற்� ஒன்றல்ல, இரண்டல்ல... பத�்  காரணங்கைளப் பட�்ய�ட ���ம்!

1.�ைரக் கைலஞரக்ள் + ர�கரக்ளின் சங்கமம்!
�ைரப்பட �ழா த�ர ேவெறந்த வ��ைற��ம் இயக்�நரக்ள், ந�கரக்ள், 

ெதா�ல்�டப்க் கைலஞரக்ள், எ�த்தாளரக்ள், ர�கரக்ள் என அைனத�் த் 

தரப்�ன�ம் ஒேர இடத்�ல் ���வ� �க அரி�. ஒ�வ�கெ்கா�வர ்

உைரயாட�ம், பைடப்�ன் �சை்ச உணர�ம், அ�த்த கடட்த�் க்�ச ்ெசல்ல�ம் 

அைனத�் த் தரப்�ன�க்�ம் இ� வா�லாக அைம�ற�. எத்தைனேயா ��ய 

�ைரப்படங்க�க்கான எண்ணங்கள் �ைரப்பட �ழாக்களில் 

உ�வா���ப்பைத நாம் அ�ேவாம்.

2. �ட்ட�டப்பட்ட, ஒ�ங்��ைற�ல் அைமந்த அ�பவம்!

�ட�்ேலேய �ைரப்படங்கள் பாரக்்�ம் வச�கள் இ�ந்தா�ம், அவற்ைற 

�ரணமாகப் பயன்ப�த�் வ� �கக் �ைற�. �ைரப்படட் �ழாக்களில்தான் 

�டட்�டப்படட்ப� ஏராளமான �ைரப்படங்கைள ��ப்�டட் �ல 

நாள்க�க்�ள் கண்� களிக்க ���ம். உதாரணமாக ெசன்ைன சரவ்ேதச 

�ைரப்பட �ழாக்கள் 18-��ம் பங்ேகற்ற ஒ�வரால் 500 உலகத் 

�ைரப்படங்கைள கண்� களித்��க்க ���ம். இப்ப�ெயா� வச� ேவெறந்த 

��யத்��ம் �ைடயா�.

3. இ� ெமாைபல் �ைரயல்ல!
ஐந்� இன்ச ் ெமாைபல் அல்ல� 40 இன்ச ் �� �ைரயல்ல �ைரப்பட 

�ழாக்களின் ெவள்ளித் �ைரகள். சராசரியாகப் பாரத்்தாேல �ைர�ன் அகலம் 

60 அ�ையத் தாண்�ம். இப்ப�யான �ரமாண்ட �ைரகளில் உலகத் 

�ைரப்படங்கைளப் பாரப்்ப� ஓர ்அலா� அ�பவம்!

4. நட்�ன் வ�ைம!

�ைரப்பட �ழாக்களில் சந்�த�்  நடப்ா� அ� காலங்கள் தாண்��ம் வ�வாக 

இ�ப்பைத நாம் இங்� பாரக்்க ���ம். ஒ��த்த உயர ் ரசைனைய 

இவரக்�க்� இைடேய நடக்�ம் �வாதங்கள் ேமம்ப�த�் �ன்றன.

ெசன்ைன சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா ஏன் இன்�ம் �க்�யமானதாக 

இ�க்�ற�?

th19  Feb 2021

- வள்ளிதாசன்
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உலகெமா� நாடக ேமைட ! 

இசெ்சாற்ெறாடர ் பரவச�ட�்ம் பாடல் வ���ம் உலா வந்�ள்ள� 

நிைன��க்கலாம்!

 Visual Medium மான �னிமா�ன் என்�றெதா� சாதனத்�ன் தாக்கம், உலகம் 

��வ��ம் நீக்கமற நிைறந்� நிற்�ற� என்றால் அ� �ைக�ல்ைல!

ந�ைக ந�ைகயர ் மாறலாம் ; ெமா� மாறலாம் ; பயன்ப�த்தப்ப��ன்ற 

ெதா�ல் �டப்ம் மாறலாம், ; ஆனால், கைத களம் என்ப� அைனத்�ற்�ம் 

ெபா�வான�! அதைன �ைர�ல் �ர�ப�க்க ைவப்பவேர இயக்�னர ்!

பல்ேவ� நா�களி��ந்� உ�வாக்கப்பட�் ெபா�வான ஒ� ேமைட�ல் 

அரங்ேக�வ�தான் உலக �னிமா. ெபா� ேமைட எனப்ப��ற அந்த தளமாக 

ெசயல்ப�வனதான் சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழாக்கள்!

உல�ன் �க்�ய நகரங்களில்  இவ்வைகயான சரவ்ேதச �ைரப்படங்கள் 

அவ்வப்ேபா� நடந்ேத��ன்றன!

பல்ேவ� நா�களி��ந்�ம் உ�வாக்கப்ப�ம் உயரிய பைடப்�கள் 

இத்தைகய �ைரப்பட �ழாக்களில் �ைர�டப்ப�ம்ெபா�� , இந்நா�களின் 

ந�ைக ந�ைகயர,் ெதா�ல்�டப்ம், ஒளிப்ப�� �க்�கள் என பல்ேவ� 

அம்சங்க�ம் �ைர�ல் �ளிர�்��ன்றன ! அப்படங்கைள பாரப்்பதன் �லம், 

ேமல்��ப்�டட் அம்சங்கள் பற்� நா�வாரியாக நம்மால் கண்�ணர இய�ம்! 

இம்மா�ரியான த�ணங்களில்தான் நாம் �னிமா என்ப� ஒ� 

ெபா��ேபாக்� சாதனம் மட�்மல்ல, தகவல், ெதா�ல்�டப்ம், கைல மற்�ம் 

கலாசச்ாரம் பற்�ய பல �ஷயங்கள் நமக்� ெதரியப்ப�த�் ம் ஒ� 

தளமாக�ம் �கழ்�ன்ற� என்பைத உணர�்ேறாம்  !

அந்தந்த நா�களில் உ�வாக்கப்ப�ம் �ைரப்படங்களின் தரம் பற்��ம் நான் 

அ�ய அரியெதா� வாய்ப்� �ட�்ம் ! அவற்�ன் தாக்க�ம் நம்ைம 

��ைமயாக ஆடெ்காள்�ம்!

சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழாக்களில் ெமா� என்ப� ெபரியேதா� �ரசை்ன 

அல்ல!

ஏெனனில் ெமா�யாக்கம் (S u b t i t l e s  )  உற்ற �ைணயாக �டேவ 

பயணிக்�ன்றன!

தரம் நிைறந்த �ைரகா�யங்கைள கா�ம்ெபா�� அதன் தாக்கத்�ன் 

�ைளவாக, �ைரப்படங்கைள பற்�ய நம� கண்ேணாடட்த்�ன் தர�ம் 

�ரிவைடந்� ��யெதா� உயரத்ைத ெசன்றைட�ம்!  தரம் உயர அதன் 

தாக்கத்தால்,  ரசைன�ம் உய�ம்!

நிஜ வாழ்�ன் நிகழ்�களின் �ர�ப�ப்�கைளத்தான் நாம் நிழல் வ��ல் 

�ைர�ல் காண்�ேறாம் . அந்த அ�பவத்ைத நமக்� வழங்�ம் ஒ� தளம்தான் 

�ைரப்பட �ழாக்கள்!

உலக �னிமா�ன் தர�ம் தாக்க�ம்!

- R.S.Prakash
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To The Ends of the World | Santham 10.15 pm 

Avijatnk (Bengali ) | Seasons 10.00 am

Medea | 6 Degrees 09.30 am

M (France) | Serene 10.15 am

Guillaume  Nicloux இன் ேநரத்்�யான இயக்கத்�ல் உ�வாக்கப்பட�்ள்ள இப்படத்�ன் �ைரக்கைத, 1945 ஆண்�ன் �ன்னணி�ல் 

இந்�ய �ன ேபாைர மய்யமாக ைவத�்  அைமக்கப்பட�்ள்ள�!

ேபாரக்்களத்�ல் உ�ர ்தப்� இடம் ெபயரந்்தவரக்ளில் ஒ�வன், France நாடை்ட சாரந்்த Robert . தன� சேகாதரன் கண்ணியமற்ற 

�ைற�ல் ெகாைல ெசய்யப்படட்ைத அ�யவந்த�டன், அப்பாதக  ெசய�க்� காரணமான கயவரக்ைள கண்ட�ந்�  ப� வாங்க 

��க்�றான் Robert .

அந்த இலக்ைக ேநாக்� பயணிக்�ம் ெபா�� Mai என்�ற இைளஞைன சந்�க்க ேநரி��ற�! அந்த சந்�ப்�ன் �ைளவால், Robert  

இன் மனநிைல மா��ற�! 

Gaspard Ulliel மற்�ம் Guillaume  Gouix ஆ�ய இ�வ�ம் �க்�ய ேவடங்களில் ந�த�் ள்ளனர.்

இ�வைர 7 �ைரப்படங்கைள �ைர�ல் வ�த�் ள்ள இயக்�னர ்Subhrajit  Mitra பாங்�டன் பைடத�் ள்ள ஒ� பட��. 

உலக  �கழ் ெபற்ற வங்காள பட ��ஷ்�கரத்்தாவான Satyajit Ray �க �ரபலமான பைடப்பான Appu Trilogy �ைரப்படங்களின் 

���ைன தன� பைடப்�ன் ஆரம்பகடட்மாக �ைரக்கைத அைமத�் பயணித�் ள்ளார ்Mitra !

Appu மற்�ம் மகன் Kajol ஆ�ய இ�வரிைடேய ெந�ங்�யெதா� உயர ்நிைல பந்தம் உன்னதமாக �ர�ப�க்�ம்!

காட�்கைள இயக்�னர ் ெகாண்�ெசன்�ள்ள �தம், கதாபாத்�ரப்பைடப்� இயக்க �த்�ைரகள் -ஆ�ய அைனத்��ேம 

தான் ஒ� Satyajit Ray இன் அ�மானி எம்பைத ெதள்ளதெ்தளிவாக நி��த�் ள்ளார!்

மனைத வ��ம் ���வான இடமான பைடப்�!

Alejandro Moreno எ�� இயக்��ள்ள இந்த உ�க்கமான கா�யம், ஒ� ெபண்ணின் மேனாநிைலைய�ம் ஒ� கடட்த்�ற்� ேமல் 

�ேழ தள்ளப்ப�ம்ேபா� , இப்ெபண் தன்ைன தரக்�ைறவாக நடத்� வஞ்�த்தவரக்ைள ��ம்ப நின்� ேநர ் ேநாக்� எ�ர ்

தாக்�தல் நடத்த �ற்ப�ம் த�வா�ல் தைட கற்கைள �ட ப�க்கற்களாக க�� அவள் பயணத்ைத ெதாடரவ்ாள் என்பைத 

உணர�்�ரவ்மான �ைற�ல் �ர�ப�த�் ள்ள�!

Mercedes  Moran னின் ந�ப்�ம் நகர�்க�ம் கனகச�்தம்!

Liitin - Menz -அபரிதமான ஒளிப்ப�� , John Kurlander இன் இைச படத்�ன் �ரான ஓடட்த்�ற்� உற்ற �ைணயாக நிற்�ற�!

Yolande  Zauberman என்�ற ெபண் இயக்�னரின் ைகவண்ணத்�ல் �ைனயப்பட�்ள்ள இப்படம்  Locarno இன்டரே்நஷனல் 

��ம் Festival இல் ஏேகா�த்த பாராட�்தல்கைள ெபற்ற படம். 

தன� ெசாந்த ஊரில், இளைம காலத்�ல் ெப�ம் அவமானங்கைள�ம் �யரங்கைள�ம் அ�ப�த்த Maenahem 15 வ�ட 

இைடெவளிக்� �ற� ெசாந்த ஊர ்��ம்��றான்!

அவ�க்� அத்த�ணம் ஏற்ப�ம் அ�பவங்கைள அழ�ற �ைர�ல் ��ம்ப வ�த�் ள்ளார ்இயக்�னர!் Documentary பட 

பாணி�ல் உ�வாக்கப்பட�்ள்ள பைடப்�� !

18th Chennai International Film Festival 
th19  Feb 2021

இன்� என்ன படம் பாரக்்கலாம்?  
- R.S.Prakash


