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Chatting Up with Cannes Nominated Director, 
Mr. Susant Misra

th20  Feb 202118th Chennai International Film Festival 

One Way to Moscow
Dir.: Micha Lewinsky 
(PVR: Serene, 10:15 am)
1 win & 2 nominations

I Never Cry 
Dir.: Piotr Domalewski 
(SDC Anna Cinemas, 3 pm)
San Sebastián International Film 
Festival 2020 (nominee)

A White, White Day
Dir.: Hlynur (PVR: Six Degrees, 1 pm)
Cannes Film Festival 2019 
(winner & nominee), 
Rotterdam International Film Festival 
(winner), 
Karlovy Vary International Film Festival 
(nominee)

Undine
Dir.: Christian Petzold 
(PVR: Serene, 6:15 pm)
Berlin International Film Festival 2020 
(2 wins & 1 nomination)

Our Lady of the Nile
Dir.: Atiq Rahimi (PVR: Santham, 6 pm)
Berlin International Film Festival 2020 
(winner), 
Toronto IFF 2019 (opening film)

The Wasteland
Dir.: Ahmad Bahrami 
(PVR: Santham, 10:15 am)
Venice Film Festival 2020 (3 wins), 
24th Tallinn Black Nights Film Festival

World Films Not to Miss at CIFF TODAY!

My journey began quite a long time ago. I did a 
course from the Film Institute in Pune (1986-
1989). In those days, not many people from 
Orissa were into filmmaking because the Odia 
film industry was pretty small. For a 
profession, not many people wanted to pick 
the film industry due to many reasons.

There was an 
i n t e r e s t  i n 
photography at 
my place and 
my father is a 
b o o k 
publisher; so 
there was an air 
of creativity 
always around 
me. This was 
something that 
triggered me to 
think of getting 
into this field. 

The advantage I had was that the whole Indian 
new wave of cinema was emerging at that 
point of time and this was very inspiring for 
me and a lot of other young filmmakers. These 
films were not mainstream films, but are very 
radical films. This is when I decided to get a 
little adventurous and try and make offbeat 
films. I am definitely more of an independent 
filmmaker. 

To sustain interest and passion in this field has 

been very difficult and I have always been very 
clear that I did not want to venture into 
commercial cinema. I decided to do Josef 
because it was a realistic story and was very 

thbeautifully written. This is my 4  feature film. 
I instantly related to the film.

We are celluloid people, but everything is 
going digital these days; so we are all trying to 
adapt to the new technology and get ourselves 
up-to-date. My passion for cinema is what 
keeps me going despite all odds. I always 
wanted to retain the purity of a film in some 
form while trying to maintain a balance. I have 
made feature films in Odia and Hindi. I am 
more into making documentaries. 

Most of my cast and crew for the film Josef are 
from the National School of Drama in Delhi 
and at this stage more than knowing whom to 
pick for a role, I have better understanding of 
whom not to take! All the actors that I have 
selected were chosen for the role without 
auditioning…

When we had celluloid we were very careful 
while taking a shot, now the digital camera is 
so handy.  This  is  an advantage and 
disadvantage at the same time. Young 
filmmakers need to understand that going 
through the rigour and language of cinema is 
very important while making a movie to retain 
the purity of cinema. Understanding the 
fundamentals of filmmaking is very important 
to move to the next step easily. Don’t let the 
machine do the work for you, instead let your 
mind and imagination work its magic.

Reaction from Our Audience

This Danish movie titled “A perfectly 
normal family” was anything but normal.  
The husband decides to transform into a 
woman and the family of four are torn 
apart. The teenager daughter and her 
younger sister have trouble dealing with 
their new dad, who everybody thinks is 
their mother.  Ultimately harmony 
prevails and relationships are preserved 
and enhanced. Beautifully handled movie 
on a very sensitive topic
Rating: 8.5

The Hungarian movie deals with the 
aftermath of World War II where Russians 
now rule Hungary and Nazis are being 
executed.  A suave young man uses the ads 
in paper to be-friend grieving families 
whose loved ones are still missing.  He 
uses his familiarity with locations and 
military and makes friends and enemies 
with many families until he meets a single 
mom with a young son whose husband is 
missing.  The woman sees through his 
subterfuge and falls in love with him 
anyway. Suddenly the husband returns and 
complicates a budding romance.  How it 
ends forms a thrilling end to a gripping 
drama.  Beautiful cinematography 
enhances this movie.  
Rating: 7.5
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A Storyteller Needs to be Honest to the Audience: Micha Lewinsky

th20  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 3 | Saturday, 20.02.21

Santham

Serene

SDC Anna 
Cinemas
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One Way to Moscow
Dir.: Micha Lewinsky
Switzerland 
 2020 | 99'| WC

Akka Kuruvi
Dir.: Samy
2020 | Tamil 113' | IP

Materna 
Dir.: David Gutnik
USA
2020 |105'| WC

I Never Cry
Dir.: Piotr Domalewski
Poland, Ireland
2020 | 98'| WC

That Night's Train
Dir.: Hamidreza Ghotbi
Iran
2020 | 85'| IDP

Godfather
Dir.: Jegan Rajshekar
Tamil
2020 | 110' |TFFC

Listen 
Dir.: Ana Rocha
Portugal, UK 
2020 | 73'| WC

Undine 
Dir.: Christian Petzold
Germany, France, Japan
2020 |91'| GF

Farewell Amor
Dir.: Ekwa Msangi
USA, Angola
2020 | 95 '| WC

Careless Crime
Dir.: Shahram Mokri
Iran | 2020 | 134'| IDP

Password
Dir.: Kannan
Tamil
2020 | 86' | IP

Labour
Dir.: Sathyapathy
Tamil
2020 | 98' |TFFC

The Wasteland
Dir.: Ahmad Bahrami
Iran 
2020 | 102'| IDP

Bridge
Dir.: Kripal Kalita
Assamese
 2020 | 89' | IP

Nafi's Father
Dir.: Mamadou Dia
France, Senegal 
2019 | 107'| CFF

Crows 
Dir.: Naghi Nemati
Iran | 2020 | 80'| IDP

Pari 
Dir.: Siamak Etemadi | Iran, 
Greece, France,Netherlands,
Bulgaria|2020 | 101'| IDP

A White, White Day
Dir.: HlynurPalmason 
Iceland, Denmark,Sweden 
WC | 2019 |109'| WC

Our Lady of the Nile
Dir.: Atiq Rahimi
France, Belgium, Rwanda, 
Monaco  |  2020 | 93'| WC

Cataract
Dir.: Shivaram Mony
Malayalam 
2020 | 107' |IP

Micha Lewinsky is a new age Writer & 
Director who has 8 wins and 10 nominations 
to his credit till date. Right from being 
recognized as the ‘New Swiss Talent’ in 2005 
at the Locarno International Film Festival to 
making Moskau Einfach! in 2020 (playing at 
the 18th CIFF) he has come a real long way on 
the path of his filmmaking journey. Divya Jay 

f rom the CIFF 
team chats up with 
him to understand 
his journey and 
w h a t ’ s  h i s 
d e fi n i t i o n  o f 
success! 

Divya Jay: Please 
s h a r e  y o u r 
j o u r n e y  o f 
b e c o m i n g  a 
filmmaker with us. 

Micha Lewinsky: I 
was playing guitar and organizing cultural 
events, before I tried to write my first 
screenplay. Directing came years later… I 
never learned it. I just tried.

Divya Jay: What are the difficulties you face 
as a filmmaker?
Micha Lewinsky: The main challenge is to 
accept my own limitations. Every artist knows 
how much could be improved. It´s sometimes 
difficult to go on and try to be better than you 
are.

Divya Jay: What genres of films do you make?
Micha Lewinsky: I mainly work on features 
and sometimes series for TV.

Divya Jay: What does it take to be a successful 
filmmaker?
Micha Lewinsky: I really don´t know much 
about success. But I always appreciate it a lot, 

if a storyteller is honest to the audience. 
Nobody is perfect. There is no such thing as 
pure good or bad. 

Divya Jay: Tell us about the making of your 
film ONE WAY TO MOSCOW.
Micha Lewinsky: This film tells the true story 
of secret police in Switzerland. Until 1989, 
cold war split the world in two. And 
Switzerland was also divided. I tried to tell this 
chapter of Swiss history with humour and 
honesty. The screenplay is written by 2 
amazing screenwriters. Otherwise this film 
wouldn´t exist.

Divya Jay: How do you choose the star cast 
for your film?
Micha Lewinsky: I cast. We try. We work until 
it fits. It´s so difficult to cast a comedy, because 
being a great actor isn´t enough.  Timing is 
almost impossible to learn. I´m very happy 
that all these amazing actors played a role in 
my movie.

Divya Jay: Please give a message to aspiring 
filmmakers.
Micha Lewinsky: Don´t follow any rules. 
That’s the rule.

Divya Jay: Do share a few words as to how you 
feel about your film being shown at 
18th Chennai International Film Festival.
Micha Lewinsky: I´m happy and sad. I would 
have loved to be with you now. I hope there 
will be another film that allows me to come to 
the Chennai International Film Festival one 
day!

ONE WAY TO MOSCOW 
will play at PVR – Serene 
screen at 10.15 am Today & 
at PVR – Santham screen at 1 
pm on Feb 22.

Master Class by 
Mr.Udayakumar DFT, Audiographer 

11.30 am / 6 Degrees 

Master Class by 
Ms.Daksha Pillai, Costume Designer 

03.30 pm / 6 Degrees 

Micha Lewinsky

Divya Jay

Pic Corner
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ஓலா...

நமகெ்கல்லாம் இந்தப் ெபயர ் காரக்ைள நிைன�ட�்ம். இங்� அ� கார ்

வாங்க ��ம்�ம் ஒ� ெபண்ணின் ெபயர.் 18 வயைத �ைர�ல் எட�்ப் 

��க்க��க்�ம் ேபாலந்� ெபண். அவளின் ஆைசெயல்லாம் தனக்ேக 

தனக்காக ஒ� கார.் ஆனால், பா�ங்கள்... கார ் வாங்�வதற்� �த�ல் 

�ைர�ங் ெடஸ்ட�்ல் ேதரச்�் ெபற ேவண்�ம். அதற்� கவன�ம் 

ெபா�ைம�ம் அவ�யம். அைவெயல்லாம் ஒலா�டம் இ�க்�றதா?

அ� ஒ� பக்கம் இ�க்கட�்ம். கார ் வாங்க நிைறய பணம் ேவண்�ம். 

அவ்வள� பணம் அவளிடேமா, அவளின் அம்மா�டேமா இல்ைல. 

அப்பாதான் பணம் அ�ப்ப ேவண்�ம். அவர ் உண�க்காக உைழப்பேதா 

அயரல்ாந்�ல்.

இங்ேக ேபாலந்�ல் அவேளா�ம் அம்மாேவா�ம் இ�ப்ப� ஒ� தம்�. 

மாற்�த் �றனாளி. அவைனக் கவனித�் கெ்காள்வேத அம்மா�க்� 

ெப�ம்பா�.

ஓலா�க்� அந்த நாள் நல்லதாக இல்ைல. அவ�ைடய கனைவ நனவாக்�ம் 

�தல�ேய ஒ� �� தவ� காரணமாக �ன்றாவ� �ைறயாக ேதால்� 

அைட�ற�. �ண்�ம் �யற்� ெசய்ய இன்�ம் �ல காலம் காத்��க்க 

ேவண்�ம். கார ்வாங்�வதற்� பணம் அ�ப்�வதாக வாக்களித்��ந்தாேர 

அப்பா. அவ�ம் வர �ல்ைல. அவ�ைடய ெதாைலேப� அைழப்�ம் 

வர�ல்ைல. ஆனால், அயரல்ாந்���ந்� ஒ� தவற�டப்படட் அைழப்�. 

அந்த எண்ைண அைழத்தால் அ�ரச்�்ைய அள்ளித் த��றாரக்ள். அப்பா 

அங்ேக நடந்த ஒ� �பத்�ல் �க்� மரணமைடந்��டட்ார.்

இப்ேபா� அயரல்ாந்� ெசன்� அப்பா�ன் உடைலப் ெபற்� ேபாலந்�க்�க் 

ெகாண்�வந்� இ��சச்டங்�கள் ெசய்ய ேவண்�ம். தம்�ைய 

�ட�்�ட�் அம்மாவால் நகர ��யா�. த�ர, அவ�க்� ஆங்�ல�ம் 

ெதரியா�. ��ர ்��ம்பத் தைலவர ்ெபா�ப்� ஒலா�க்� வந்� ேசர�்ற�. 

அவள் ஏேனா ேயா�க்�றாள். அப்பா அவ்வளவாக �ட�்க்� வராத�ம், 

அவேரா� ஓர ்உணர�்ப்�ரவ்மான பந்தம் உ�வாகாத�ம்�ட காரணமாக 

இ�க்கலாம்.

ஆனால், யாேர�ம் ஒ�வர ்ேபாய்த்தாேன ஆகேவண்�ம்? ேவ� வ��ன்� 

நா��ட�் நா� பயணமா�றாள் ஒலா. அங்� என்ன நடந்த�? ஒலா�ன் 

அப்பா எப்ப� இறந்தார?் காப்�ட�்ப் பணம் ைகெகா�க்�மா? மகள் கார ்

வாங்�வதற்காக அப்பா ேசரத்�் ைவத்��ப்பதாகச ் ெசான்ன பணம் 

எங்ேக?

உற�னர ்�ட�்க்�ச ்ெசல்��ரக்ள்... கதைவத் �றப்ப� ஒ� ��ய நபர.் 

உள்ேள �ைழந்தால் இன்�ம் ஒ� ��யவர.் என்ன இ� என்� 

ேயா�ப்பதற்�ள் கத� அைடக்கப்ப��ற�.

�ட�்ப் பணிப்ெபண் உள்ேள �ைழ�றார.் ��ய நபரக்ைளப் பாரத்�் 

அவைள அ��கப்ப�த�் ம்ேபாேத கத� �டட்ப்ப��ற�.

இப்ப� அந்த �ட�்க்�ள் அ�ந்ேதா, அ�யாமேலா யார ்வந்தா�ம் கத� 

�றந்� உள்ளி�த�் க் ெகாள்�ற�. ��ம்�ச ் ெசல்வ� என்ப� இனி 

உங்கள் கட�்ப்பாட�்ல் இல்ைல. எப்ப� இ�க்�ம்?

அப்ப�த்தான் இ�ந்த� அந்த �ட�்ல் இ�ந்தவரக்�க்�ம். அ� ஒ� 

சாதாரண ��ம்பம்தான். அவரக்ள்�� என்னேவா ஒ� சந்ேதகம் ரக�ய 

ேபா�சா�க்�, ராஜ �ேராகம் இைழப்பதாக. சந்ேதகப்ப�ம் நபைர 

ஓலா�க்� கார் �ைடத்ததா?

�ட�்ச ்�ைறக்�ள் ேவ� ேவ� மனிதரக்ள்!

- வள்ளிதாசன்

- வள்ளிதாசன்

th20  Feb 2021

எல்லாவற்�க்�ம் �ைட I  N e v e r  C r y  என்ற ேபாலந்�-அயரல்ாந்� 

�ைரப்படத்�ல் காத்��க்�ற�.இந்த ஆண்� ேகாவா�ல் நைடெபற்ற 

இந்�ய சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா, ஷான் ெசபாஸ்�யன் �ைரப்பட �ழா 

உடப்ட உல�ன் பல �க்�யமான �ழாக்களில் ெபரி�ம் வரேவற்� ெபற்ற 

படம் இ�.

படத்�ன் இயக்�நர ்Piotr Domalewski. ேபாலந்ைதச ்ேசரந்்தவர.் வய� 37. Cicha 

Noc  என்ற ��� ெவன்ற படத்ைதத் ெதாடரந்்� இரண்டாவதாக இவர ்

இயக்�ய படம்தான் I Never Cry. இப்ேபா� ஆப்கான் மண்ணில் ேபாலந்� 

ரா�வம் சம்பந்தப்படட் N a n g a r  K h e l  –  B e t r a y e d  என்ற படத்ைதத் 

ெதாடங்��ள்ளார.் தயாரிப்� நிைல�ேலேய 

அந்தப் படம் மா�படட் �மரச்னங்கைளச ்

சந்�த�்  வ��ற�.

I Never Cry படம் ெசன்ைன சரவ்ேதச �ைரப்பட 

�ழா�ல் இன்� ம�யம் 3 மணிக்� அண்ணா 

�ைரயரங்�ல் �ைர�டப்பட உள்ள�. �ண்�ம் 

�ப்ரவரி 22 (�ங்கள்) மாைல 6 மணிக்� சாந்தம் 

�ைரயரங்�ல் இந்தப் படத்ைதக் காணலாம்.

ைக� ெசய்வதற்�ப் ப�லாக அந்தக் ��ம்பத்�னைரேய �ட�்ச ்

�ைற�ல் ைவத�்  காவல் காக்�றாரக்ள். ெதரியாத்தனமாக அந்த 

�ட�்க்� வ��றவரக்ள் அத்தைன ேப�ேம ைக�கள்தாம்!

சடெ்டன ஒ� நாளில் சம்பவங்கள் ��ந்��ட�ல்ைல. நாள்கள் 

நகர�்ன்றன. �ட�்ல் ��த்தவரக்ள், ��க்காதவரக்ள் எனக் 

கலைவயான �டட்ம். உண்�றாரக்ள்; உறங்��றாரக்ள்; 

அன்பா�றாரக்ள்; சண்ைட���றாரக்ள்.�ட�் ைவத்தால் என்ெனன்ன 

ஆ�ேமா அங்�ம் அத்தைன�ம் நடக்�ன்றன. மனக்�ழப்பங்கள் 

அ�கமா�ன்றன. ெபாய்க�ம் ரக�யங்க�ம் அரங்ேக��ன்றன; 

அம்பல�ம் ஆ�ன்றன.

கைட��ல் என்னதான் ஆ�ற்�? Captives (Foglyok) எ�ம் ஹங்ேகரி 

�ைரப்படத�் க்�ள் �ைழந்தால், ஒ�ேவைள நா�ம் அ���ந்� 

ெவளிவர ��யாத நிைல ஏற்படலாம்!

1951-ம் ஆண்� ஹங்ேகரி��ள்ள �டாெபஸ்ட ்நகரத்�ல் நக�ம் கைத 

இ�. நம்பேவ ��யாத உண்ைமக் கைத! பத�்  ���கைள ெவன்ற 

பட�ம்�ட. 2019-ம் ஆண்� ேகாவா�ல் நைடெபற்ற சரவ்ேதச �ைரப்பட 

�ழா�ல் �ைர�டப்படட்ேபா� �றப்பான வரேவற்ைபப் ெபற்ற�.

படத்�ன் இயக்�நர ்Kristóf Deák. வய� 38. 2017-ம் 

ஆண்� இவர ் இயக்�ய Sing (Mindenki) �றந்த 

��ம்படத�் க்கான ஆஸ்கர ் ��ைத ெவன்ற�. 

ேகப்�வ்ஸ் படத�் க்� �ன் இவர ் இயக்�யைவ 

அைனத�் ம் ��ம்படங்கள் மற்�ம் 

ெதாைலக்காட�் ெதாடரக்ேள.

ேகப்�வ்ஸ் �ைரப்படத்ைத ெசன்ைன சரவ்ேதச 

�ைரப்பட �ழா�ல் வ�ம் ஞா�� (�ப்ரவரி 21) 

ம�யம் 1 மணிக்� ெசரன்ீ �ைரயரங்�ல் 

காணலாம்.

Director Kristóf Deák

Director Piotr Domalewski
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ஆண்�ேதா�ம் அ�க எண்ணிக்ைக�ல் �ைரப்படங்கைள தயாரிக்�ம் 

ஒ� நா� என்�ற என்�ற அ�ப்பைட�ல், இந்�யா�ற்ெகன உலக �னிமா 

அரங்�ல் தனிெயா� இட�ண்�!

உல�ன் பல்ேவ� நா�களில் �ைரப்பட �ழாக்கள் ஒ� வ�டாந்�ர 

நிகழ்வாக நடந்ேத� வ��ன்றன!

அவற்�ள், �க �க்�யமான �ைரப்பட �ழாக்களாக க�தப்ப�வன பற்� 

ஓர ் ஆய்� ெசய்ேவாமானால், 1932 �ல் ெதாடங்�, இவ்வாண்� வைர, 77 

�ைற அரங்ேக��ள்ள Venice International Film Festival ைல ��ப்�டலாம்! 

உல�ன் �க பழைமயான, �தன்ைமயான �ைரப்பட �ழா இ�ேவ 

என்றால் அ� �ைக�ல்ைல! Venice நகரில் நைடெப�ம் இத்�ைரப்பட 

�ழா உலகப்�ர�த்� ெபற்ற�! 

இரண்டாம் இடத்�ல உள்ள� , France இல் உள்ள Cannes Film  Festival  73 �ைற 

ெவற்� நைட ேபாட�்ள்ள ஒ� �ைர�ழா தளம�! Palme dʼOr என்ப� இந்த 

�ைரப்பட ���ழா�ல் வழங்கப்ப��ற �க உயரிய ஓர ் அங்�காரம்! 

இவ்�ழா�ல் பங்ேகற்� பரி�கள் ெப�ம் படங்க�க்� தனிெயா� 

அந்தஸ்� ����ம்!

Venice, Cannes �ைரப்பட �ழாக்கைள அ�த�்  �க்�ய இடம் வ�க்�ம் ஒ� 

�ைரப்பட �ழா, Berlin International Film Festival ! உல�ன் �க ெபரிய 

�ைரப்பட ���ழாக்களாக இம்�ன்� �ைரபட �ழாக்களி�ம் 

��ப்�டலாம்! 70 �ைற ெவற்� உலா வந்�ள்ள�!

உலக �னிமா அரங்�ல், �ைரப்பட �ழாக்கைள ெபா�த்தமட�்ல், 

இம்�ன்�ம் �ம்�ரத்்�கைள ேபான்றைவ என்றால், அ� �ைக�ல்ைல!

Park  City , Utah �ல் ஆண்�ேதா�ம் நைடெப�ம்  Sundance Film Festival �ம் 

�ைரப்பட ���ழாக்கள்!

- R.S.Prakash
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The Wasteland | Santham 10.15 pm 

One Way to Moscow | Serene 10.15 am

Bridge | 6 Degrees 09.30 am

Password | Seasons 12.30 pm

இப்படத்ைத எ�� இயக்��ள்ள Ahmad Bahrami , 

�ைரப்பட கல்�ரி�ல் �ைரப்பட இயக்கத்�ல் 

இளங்கைல படட்ம் ெபற்றவர.் நிைறய 

��ம்படங்கைள இயக்��ள்ளார.் அவர� 

எ�த்�ல், இயக்கத்�ல் உ�வா��ள்ள இப்படம், 

அவர� இரண்டாவ� ��நீள �ைரப்படமா�ம்!

ஒ� ெசங்கல் ��ைள�ல் ேமலாளராக ெவளி ெசய்�ம் Lotfollah , 

ேம�டத்�ற்�ம் ெதா�லாளிக�க்��ைடேய பாலமாக �கழ்பவர.்  

ேம�டம், ெசங்கல் ��ைளைய �ட �ற்பட , அங்�ள்ள தன காத� 

Sarvar ஐ எப்ப� காத�்  நிற்ப� என்�ற கவைல அவ�க்�!

Masud  Amini  Tirani இன் ஒளிப்ப�� ��ப்�டத்தக்க�!

Kannan  என்�ற ஒ�  ��ப்�ள்ள �றைமயான 

இைளஞர ் இப்படத்ைத எ��, தயாரித�்  

இயக்��ம் உள்ளார.் 

I T   �ைறைய ேசரந்்த ஒ� நபர ் கடத்தப்பட�் தனியைற ஒன்�ல் 

�டத்தப்பட�் , இ�க்ைகஒன்�ல் கடட்ப்பட�் ேகடப்ாரற்� 

�டக்�றார.் �ைணக்� ஒ� சடலம் ேவ�!

 

இவ்வைற�ல் ஒ� Laptop ேவ� ைவக்கப்பட�்ள்ள�! அதன்�லம் ஒ� 

Video Message -தப்�க்க ேவண்�மானால், தரேவண்�ய பணம் பற்�! 

அ�ைமயான ஒ� Thriller !

18th Chennai International Film Festival 

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

th20  Feb 2021

S h i va  R a n i  K a l i t h a   �ரதான ேவடம் ஏற்� 

தத்�பமாக ந�த�் ள்ள இத்�ைரப்படம் 

B r a h m a p u t r a   ந�ைய ஒட�் உள்ள பல 

�ராமங்களில் வா�ம் மக்களின் நிைல பற்� 

ெநஞ்ைச வ��ம் �தத்�ல் �வரிக்�ற�! 

ந��ல் ெவள்ளம் ��டட்ால், �ராமங்க�க்�ம் அங்� வா�ம் 

மக்க�க்�ம் ெப�த்த பா�ப்�!  

ஒ� பாலம் கட�்�டட்ால் �ரச�்ைன, ஓர ் அள�ற்� கட�்க்�ள் 

அடங்�ம் ! இம்�யற்��ல் ஓர ்இளம் ெபண் ஈ�ப��றாள்!

Ramen Rabha �ன் காண கச�்தமான ஒளிப்ப�� படத்�ன் தரத்ைத 

ேம�ம் உயரத்்��ள்ள� என்றால் அ� �ைகயன்�!

�க�ம் �ர�த்� ெபற்ற�. உல�ன் �க ெபரிய �க �க்�யமான  

�ைரப்பட �ழாக்களில் இ��ம் ஒன்�!  இ�வைர��ம் 35 �ைற 

நைடெபற்�ள்ள�!

TIFF ,Toronto , Canada �ல் நைடெப�ம் �ைரப்பட �ழாக்க�ம் ெவ� 

�ரபலம்!

இவ்�ழா�ல் பங்ேகற்�ம் உலக �ைரப்படங்கள் O s c a r  ���க�க்� 

உகந்தைவயாக ெப�ம்பான்ைமயான சந்தரப்்பங்களில் நி�பணமா� 

உள்ள� என்ப� உண்ைம! �ைறந்த படச்மாக 300 �ைரப்படங்களாவ� 

இவ்�ழா�ல் பவனி வ�ம்! 

Switzerland இல் நைடெப�ம் Locarno Film Festival �ம் சரித்�ர �ர�த்� 

ெபற்ற�. 1946 இல் �வங்�ய இந்த �ைரப்பட �ழா �க�ம் 

பழைமயான�ம் �ட! The Piazza �ரந்த என்�ற ஒ� �ைரயரங்�ல் 8000 

ேபரக்ள் வைர ெசௗகரியமாக அமரந்்� படம் பாரக்்�ம் வச� ெகாண்ட�! 

Australia �ல் உள்ள Melbourne நகரில் நைடெப�ம் MIFF FilmFestival, �கழ் 

�க்க�!  M e l b o u r n e  இல் உள்ள �க ெபரிய �க �ரபலமான Re g e n t 

�ைரயரங்�ல் இவ்�ழா நைடெப�ம்!

இ��யானதாக, அேத சமயம் சற்�ம் �ைற�ல்லாததான ஒ� �ைரப்பட 

�ழா International Film Festival of India !  1952 �ல் ெதாடங்� இவ்வ�டம் வைர, 

�ைற ஏ��ன்� நடந்ேத�வ��ற�! இதர உலக �ைரப்பட �ழாக்களில் 

பங்ேகற்� பரி�கள் ெவன்ற பல படங்கள் இவ்�ழா��ம் இடம் ெப�ம்! 

அ�க எண்ணிக்ைக�ல் �ைரப்படங்கைள உ�வாக்�ம்  நா� மற்�ம் 

அ�க எண்ணிக்ைக�ல் �னிமா பாரப்பவரக்�ம் உள்ள நா� என்�ற 

அ�ப்பைட�ல் இதர நாட�் படங்கைள இந்�ய �ைரப்பட �ழாக்களில் 

ேபாட�்ேபாட�் ெகாண்� �ைர�ட வ�வாரக்ள், தயாரிப்பாளரக்�ம் 

இயக்�னரக்�ம்!

Berlin Wall �ழ்ச�்�ன் �ன்னணி�ல் 

அைமக்கப்படட் ஒ� கைத களம்.. பல 

���கைள தன� �ைரப்படங்க�க்காக 

தட�் ெசன்�ள்ள இயக்�னரான  Micha 

ேல�ன்சக்ய் இன் ைகவண்ணத்�ல் �ளி��ன்ற ஒ� பைடப்�!

அர�யல் ரீ�யாக நிக�ம் சம்பவங்கைள , ஒ� காவல் அ�காரி�ன்  

கண்ேணாடட்த்�ல் நம் கண் �ன் கா�யமாக சமரப்்�த�் ள்ளார ்

இயக்�னர.் Ephrem Luchinger இன் உ�ேராடட்�ள்ள இைச படத்�ற்� 

உற்ற பக்கபலம்!


