
process, since as with the written narrative the 
value of a story it is not less than that of a 
novel, as long as it is important to the reader. In 
case of the cinematic experience; the viewer. 

Divya Jay: According to you what are the 
qualities that are needed to be a 
successful filmmaker?
Mr. Ignacio Márquez: Number 1, the 
cons tancy  . . .  Number  2 ,  the 
cons tancy  . . .  Number  3 ,  the 
constancy ... 
Divya Jay: Have you done any short 
films before this feature film? If yes, 
how different is short film making 
from feature film making?
Mr. Ignacio Márquez: The main 
difference is fundamentally in the 
financing requirement. Obviously a 
feature film potentially has a higher 
financial demand. Regarding the 
creative experience, since they are 

narrative works, there is no major 
difference beyond the awareness of 

time management and that the short film, 
because it is not so conditioned to industry 
guidelines, allows the possibility of greater 
risk and experimentation.

Divya Jay: Tell us about the making of your 
film THE SPECIAL
Mr. Ignacio Márquez: A very endearing 
project because 9 years passed between the 
first writing idea until its premiere. It means 
that it is a project that has had a period of 
development over several important periods 
of my life and that has marked me both 
professionally and personally. I understand 
the creative process as a process of living 
experience and in constant movement, so this 
film has a very special value because it 
addresses the theme of people with Down 
syndrome with whom I have a very particular 
empathy, as well as the concept of family as a 
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We welcome you all to the 4th Day of the 18th 
Chennai International Film Festival!

It gives us immense pleasure to let you know 
that the films The Wasteland, One Way to 
Moscow, Nafi’s Father and Undine were 
HOUSEFULL shows! The Tamil movie 
‘Password’ had a FULL HOUSE too!

ESPECIAL is a very endearing project for me: Ignacio Márquez

Divya Jay: Tell us about your background and 
how you got into filmmaking.
Mr. Ignacio Márquez: I studied film at 
University and in parallel I started learning 
theatre. Even my first cinematographic 
experience was through the theatre because I 
have specialized 
i n  d i r e c t i n g 
actors so I had the 
pos s ib i l i t y  t o 
w o r k  w i t h 
d i ff e r e n t 
d i r e c t o r s 
fu lfi l l i ng  tha t 
role. But interest 
lies in writing and 
general direction. 
I have had the 
privilege of being 
able to carry out a 
career that has 
allowed me to 
show my creative 
work in latitudes 
very distant from my country, as is the case of 
India. The fact that different and diverse 
people and cultures have the opportunity to 
appreciate my work is the greatest privilege of 
it. 

Divya Jay: What challenges do you face as a 
filmmaker?
Mr. Ignacio Márquez: Being able to build 
stories that resonate with the audience. 

Divya Jay: What genres of films do you make 
(feature/documentary/shorts, etc.)
Mr. Ignacio Márquez: Mainly fiction films, the 
duration does not matter as long as the story 
has the possibility of impacting the public. I 
had the possibility of making both short films 
and feature films and I believe that the main 
difference has to do with the planning time and 
the completion time, not with the creative 

fundamental value in personal development.  

Divya Jay: How do you choose the star cast 
for your film?
Mr. Ignacio Márquez: I give a lot of weight to 
the sensory, so I don't  usually do a 
conventional casting process. In the case of 
Greyber Rengifo, the Down actor, I have 
worked with the Down population for many 
years, doing theatre with them and Greyber is 
part of a special theater company that I helped 
found, so it was very easy to choose him. He 
has a great capacity for play and improvisation 
which contributes a lot to the creation and 
execution of the character. In the case of Ruper 
Vásquez, he is a musician that I have known 
for a long time and since the musical demand 
in the character was important, I decided to bet 
on him, especially because of his human 
dimension, since he is a very particular 
musician with a bet of work in the human 
experience of the creative fact. The film was 
greatly enriched by the contributions of both 
and our bond has been greatly consolidated 
both personally and professionally. We had a 
very special rehearsal process in which the 
three of us shared three months full of 
creativity and humanity. 

Divya Jay: Who are your favourite filmmakers 
and movies?
Mr. Ignacio Márquez: The list would be very 
extensive because I have many favorite 
directors and films, but I am going to name one 
in particular who was a very important 
reference in the creation of this film and is the 
director Wong Kar-Wai... Each and every one 
of his films...

Divya Jay: Please give a message to aspiring 
filmmakers.
Mr. Ignacio Márquez: Constancy, research, 
constancy, study, constancy, reading, 
constancy, constancy ... 

Divya Jay: Please share a few words as to how 
you feel about your film being shown at 18th 
Chennai International Film Festival.
Mr. Ignacio Márquez: The greatest happiness 
of a director is that his work is seen and 
appreciated by the public. That my film has the 
possibility of being shown in such a remote 
and knowledgeable country 
is a reason for celebration 
and rejoicing, even more so 
when it will be the first face-
to-face screening of the film 
worldwide.  I  hope the 
CHUO story will resonate 
with the Indian public.

Ignacio Márquez

Divya Jay
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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 4 | Sunday, 21.02.21
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Tall Tales
Dir.: Attila Szász
Hungary
2019 | 112'| GH

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

Jailbreak Pact 
Dir.: David Albala
Chile
2020 | 135'| WC

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

Fear of Missing Out - FOMO
Dir.: Attila Hartung
Hungary
2019 | 90'| GH

Endraavathu Oru Naal
Dir.: Vetri Duraisamy
Tamil
2019 | 110' |TFFC

Captives
Dir.: Kristóf Deák
Hungary
2019 | 87 '| GH

A Perfectly Normal Family
Dir.: Malou Reymann
Denmark
2020 | 93'| WC

Apples
Dir.: Christos Nikou
Greece, Poland, Slovenia
2020 | 91'| WC

A Common Crime
Dir.: Francisco Márquez
Argentina, Switzerland, UK,
 Brazil | 2020 | 96'| WC

Chiyangal
Dir.: Vaikarai Balan
Tamil
2020 | 129' |TFFC

Soorarai Pottru
Dir.: Sudha Kongara
Tamil
2020 | 153' |TFFC

Agnes Joy
Dir.: Silja Hauksdóttir
Iceland
2019 | 92'| WC

Revenir
Dir.: Jessica Palud
France
2019 | 77'| CF

Thou Shalt Not Hate
Dir.: Mauro Mancini
Italy, Poland
2020 |96'| WC

Asia
Dir.: Ruthy Pribar
Israel
2020 | 85'| WC

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

IntheDusk  | Dir.: Šarūnas 
Bartas | Latvia, Lithuania, 
France, Serbia, Portugal, Czech 
Republic,|2020|128'| WC

Berlin Alexanderplatz
Dir.: Burhan Qurbani 
Germany, Netherlands,France, 
Canada | 2019 | 183'| GF

Karakhanisanchi Wann
Dir.: Mangesh Joshi
Marathi
2020 | 106' |IP

Master Class by 
Mr.Srinivas Mohan, VFX Head of 2.0 

11.30 am / 6 Degrees 

Master Class by 
Mr.Ruben, Editor 

03.30 pm / 6 Degrees 

Agnes Joy 
PVR – Santham at 10.15 am

Berlin Alexanderplatz 
@PVR – Santham at 5.30 pm

Tall Tales
PVR – Serene at 10.15 am

In the Dusk
PVR – Six Degrees at 1 pm

Revenir
PVR – Six Degrees at 9.30 am

Apples
SDC Anna Cinemas at 1 pm

World Films Not to Miss at CIFF TODAY!

Quo Vadis, Aida?: It’s my first film in 
CIFF this year. Slow paced, but a very 
well biographical take on Bosnian 
people being surrendered by the Serbian 
Military Officials. It’s a straight forward 
film set on a tragic theme. Its been a 
shock to see that this event was took 
place on 1995 and not much before like 
the 30s or 40s that we expect. The female 
lead was the standout performer who 
moves the film steady and neat. Had few 
chills here and there. Overall, a good 
watch and a satisfying one for me to start 
with.

A Good Man: The movie starts slow. 
Picks up speed quickly. Two women 
meet in a bar and fall in love.  Benjamin 
(formerly Sara) is in the process of 
becoming a Transman. Aude encourages 
him in the process.  As they become a 
couple, Aude finds that she is unable to 
conceive. So Benjamin decides to halt 
h i s  h o r m o n e  t r e a t m e n t s  a n d 
reassignment surgery to conceive.  This 
leads to Aude to conclude that she can 
never be a biological parent to the baby 
and makes her feel like a failure.  
Benjamin regresses, from his painful 
journey to be a transman all his life, to 
fulfill the desire for a child by his 
beloved.  Very very sensitive movie 
handled with great aplomb.  I love off-
beat stories like these as they make me 
think and analyse the meaning of life and 
love.  Excellent movie and I gave it a 9 
for innovation and nuanced portrayals

Reaction from Our 
Audience
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�னிமா�ல் ெபண் பாத்�ரப் பைடப்� 

எப்ப���க்�ற� என்� பல காலமாகப் ேப�க் 

ெகாண்��க்�ேறாம். எப்ப� இ�க்க ேவண்�ம் 

என்பதற்� ெசன்ைன சரவ்ேதச �ைரப்பட 

�ழா�ல் ேநற்� �ைர�டப்படட் இந்தப் படத்ைத 

உதாரணமாகச ் ெசால்லலாம். ெப�ந்ெதாற்� 

காரணமாக சற்� தாமதமாகத் ெதாடங்கப்படட் 

இந்தத் �ைரப்பட �ழா�ன் �கச�்றந்த 

படங்க�ள் ஒன்றாக�ம் இைதச ்ெசால்லலாம்.

`ெபண் �றைரச ் சாரந்்��க்�றாள்; ெபண் 

�றைரச ் சாரந்்ேத வாழ ேவண்�ம்' என்ப� 

ேபான்ற எண்ணங்கள் உைடய ஒ� �க்�யமான 

காரணமாக அைமந்த� 'ெமா��ட�்'  என்�ற 

இடம் �ட�் இடம் நகரவ்தற்கான வச�. அ� 

ைசக்�ளாகேவா, ைபக்காகேவா, காராகேவா 

இ�க்கலாம்.இதற்� ஓர ் உதாரணம் 

த�ழ்நாட�்ேலேய உண்�. ��க்ேகாடை்ட 

மாவடட்த்�ல் அ�ெவாளி இயக்கம் நைடெபற்ற 

ேபா�, ைசக்�ள் ஓடட்த் ெதரிந்த ெபண்கேள 

அ�ெவாளி�ல் கற்க�ம் கற்�க்க�ம் களத்�ல் 

இறங்�னாரக்ள். ஒ� �ராமம் தாண்� ம� 

�ராமத�் க்� ைசக்�ளிேலேய ெசன்� பல்ேவ� 

வய�ன�க்�ப் பாடம் நடத்�னாரக்ள்.அந்த 

மாவடட்த்�ல் அ�ெவாளி இயக்கம் மகத்தான 

ெவற்�ெபற ைசக்�ள் - அதாவ� 

ெபண்க�க்கான ெமா��ட�் �க்�ய 

காரணமாக அைமந்த�.

இேதேபால த�ழக அர� சார�்ல் மாண�க�க்� 

ைசக்�ள் வழங்கப்படட் ேபா�ம், �ன்னர ்

ெபண்க�க்� இ�சக்கர வாகனம் வழங்கப்படட் 

ேபா�ம, காலங்காலமாக இ�ந்�வந்த பல 

தைடகள் நீங்�ன.

உலக �னிமா பற்�ப் ேப�ம்ேபா� ஏன் இந்த 

உள்�ர ் உதாரணங்கள்? நாம் �தல் பாரா�ல் 

ேப�ய படத�் க்�ம் இதற்�ம் நிைறய 

ஒற்�ைமகள் இ�க்�ன்றன. அந்தப் படம் I NEVER 

C R Y .  படத்�ன் நாய� ஒலா�ன் ஆைச, கன�, 

இப்ப�ெயா� ெபண்ைணப் பாரத்்��க்��ரக்ளா?

�ட�்ச ்�ைறக்�ள் ேவ� ேவ� மனிதரக்ள்!

- வள்ளிதாசன் 

- வள்ளிதாசன்

இலக்� என எல்லாேம ஒ� காரத்ான். அதன் 

அ�ப்பைட ெபண்ணின் ெமா��ட�்தான். காரில் 

பயணிக்க ஆைசப்படட் அந்தப் ெபண், 

எ�ரப்ாரா�தமாக படம் ��க்க ெவவ்ேவ� 

வாகனங்களில் பயணிக்�றாள். நா��ட�் நா� 

ெசல்�ம் �ழல் எ�ரப்ாராமல் அைம�ற�. 

��ப்ப�ல்லாமல்தான் ெதாடங்��ற� அந்தப் 

பயணம். சந்�க்�ம் மனிதரக்�ம் கண்ட��ம் 

உண்ைமக�ம் அவளின் வாழ்க்ைகப் 

பயணத்�ல் ெப�ம் அத்�யாயமாக 

மா��ன்றன.

இந்தப் பயணம் எப்ப�த் ெதாடங்��ற� என்� 

அவ�யம் ெசால்லேவண்�ம். அயல்நாட�்ல் 

பணி�ரிந்�வந்த அப்பா�ன் மரணச ் ெசய்�... 

அைதத் ெதாடரந்்� அவரின் உடைல 

தாய்நாட�்க்�க் ெகாண்�வந்� ேசரக்்க 

ேவண்�ய கடட்ாயம்... இப்ப� இ�ந்தா�ம் 

படத்�ன் தைலப்�க்ேகற்பேவ ஒவ்ெவா� 

காட�்��ம் உ�ெவ�க்�றாள் ஓலா.

ெமா� ெதரியாத நா�, அ�யாத மனிதரக்ள், 

அ�த்த�த�்  அ�ரச்�்யளிக்�ம் தகவல்கள் என 

எல்லாேம தா�மாறாகத்தான் இ�க்�ற� 

ஆனால்,ஓலா ஒ�ேபா�ம் கலங்�வ�ல்ைல. 

கத�கள் �றக்கப்பட�டட்ால் ஜன்னைல 

உைடத�்  உள்ேள ��ந்��ட ெபண் மனம் 

அவ�க்� வாய்த்��க்�ற�. இைத 

ேபர�ரஷ்்டம் என்பதா? ெப�ங்கவைல 

ெகாள்வதா?

எங்ேகா ேவெறா� ேதசத்�ல் இறந்�ேபான 

ஒ�வரின் உடைலக் ெகாண்�வ�வ�ல்தான் 

எவ்வள� �க்கல்கள்? அந்நிய ேதசத்�ல் 

ெதா�லாளிகளாகச ் ெசல்�ம் மனிதரக்ளின் 

வாழ்க்ைக எப்ப� இ�க்�ற�? எல்லாம் ெவடட் 

ெவளிசச்மா�ற� இந்தப் படத்�ல்.

ஒலா�ன் அப்பா பணி�ரிந்த� ஒ� கட�்மானத் 

ெதா��டத்�ல். பணி�ன்ேபா� நடந்த 

�பத்�ல்தான் அவர ் இறந்�ேபா�றார.் ஆனால், 

ஒ� �ேரா �ட இழப்�� தர தயாராக இல்ைல 

அந்த நிரவ்ாகம். அதற்� அவரக்ள் ��ம் 

காரணம் இ�.

அவ�ம் மற்ெறா� ெதா�லாளி�ம் தங்கள் 

பணிேநரத்ைத அவரக்�க்�ள்ளாக மாற்�க் 

ெகாண்டாரக்ள். அதனால், அவர ்அத�்�� அங்� 

இ�ந்ததாகத்தான் க�தப்ப�ம். அதனால் 

இழப்�� என்ற ேபச�்க்ேக இட�ல்ைல!

இழப்�� பணத்ைதக் ெகாண்� அப்பா�ன் 

உடைலக் ெகாண்�வந்��டலாம் என்� 

நிைனத்��ந்தவ�க்� இந்தப் ப�ல்கள் எப்ப� 

இ�க்�ம்? ஆனா�ம், அழ�ல்ைல அவள்.

Director Kristóf Deák

th21  Feb 2021

அ�த�்  அப்பா அவள் கார ் வாங்�வதற்காகச ்

ேசரத்�் ைவப்பதாகச ் ெசான்ன பணத்ைதத் 

ேத�ச ் ெசல்�றாள். அங்�ம் அ�ரச்�்தான். 

அப்பா�ன் ேதா� என்� ெசால்லப்படட் 

ெபண்ைணத் ேத�ச ் ெசல்�றாள். அவள் ேதா� 

மட�்மல்ல; அப்பாேவா� இந்த ஊரில் ��த்தனம் 

நடத்�யவள் எனத் ெதரிவ� மற்�ெமா� 

அ�ரச்�்.

அழ� நிைலயத்�ல் பணிப்ெபண்ணாக �ைழப்� 

ந்டத�் ம் அவளிடம் பணம் பற்�க் ேகடட்ேபா�, 

அப்ப� எ��ம் இல்ைல என்ேற ப�ல் வ��ற�. 

ம்ஹ�ம்.

எப்ப�ேயா அந்தப் ெபண் ஒளித�்  ைவத்��க்�ம் 

'ஒலா�க்கான கார ் பணம்' நிைறந்த கவைர 

எ�த�்  வந்� ���றாள். அைதக் ெகாண்� 

உடைலப் ெப�ம் ேவைலகைளத் 

ெதாடங்��றாள். இன்ெனா� பக்கம் 

அயரல்ாந்�ேலேய கார ் வாங்��டலாமா என்� 

ேயா�க்�றாள். ஆனால், அந்தப் பணம் கார ்

வாங்க�ம் ேபாதா� என்ப� ேவ� �ஷயம்!

இதற்�ைடேய அப்பா�ன் காத�யான அந்தப் 

ெபண் கரப்்�ணியாக இ�ப்ப� ெதரிய வ��ற�. 

கார ்பணத்ைத அவளிடம் ெகா�த�்  ���றாள். 

'பணி�ட ெசக்ஸ் அத�்�றல் ெசய்�ம் 

�தலாளி�டம் இ�ந்� �ல���, 

அழ�சாதனப் ப�ற்�ைய இந்தப் பணத்ைதக் 

ெகாண்� நிைற� ெசய்' என்� அவள் என்ன 

ெசய்ய ேவண்�ம் என்பைத�ம் �ரக்்கமாகச ்

ெசால்�றாள், 17 வய� ஒலா!

பண�ன்� உடைல எப்ப�க் ெகாண்� ெசல்வ�? 

ைக���க்�ம் பணத்ைதக் ெகாண்� 

அப்பா�ன் உடைல அஸ்�யாக மாற்� ஒ� 

��ைவ�ல் எ�த�் கெ்காண்� நா� 

��ம்��றாள்.

ஊரில் அப்பா ��ைவ 

இ��க்காரியங்க�க்காக ஒ� காரில் 

ஏற்றப்ப��ற�.இ��க்காட�்�ல் யா�ம் 

எ�ரப்ாரா ஒ� த�ணத்�ல் அந்தக் காரில் ஏ�ப் 

பறக்�றாள். பாரக்்�றவரக்ள் பத��றாரக்ள்.

அவள� ஆைசெயல்லாம் ஒன்றாக 

நிைறேவ��ற�. கார ் ஓட�்வ�ம், அப்பாைவ 

காரில் ஏற்�ச ்ெசல்வ�ம்!

ஓலா ஒ�ேபா�ம் அ�வ�ல்ைல!

I Never Cry படத்ைதத் தவற�டட்வரக்ள் ெசன்ைன 

சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா�ல் இ�ண்�ம் 

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

�ைரயரங்�ல் காணலாம்.
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Our Sponsors and Partners

சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழாக்கள் ஒ� கலாசச்ார 

பரிவரத்்தைனக்கான ஒ� களம். கைல�ம் 

ைகவண்ண�ம் �ைர�ல் தவழ்ந்� 

வ�ம்ெபா�� �னிமா என்�ற ஒ� சாதனத்�ன் 

சாதைனைய �ந்தைனைய  �ண்�ம் �தத்�ல் 

ெச�க்� �லா�க்க ைவக்�ம்! 

ெமா� மாற்�மல்ல, �டேவ மன�ம் 

�ரிவைட�ம்! இதர நாட�் கைல கலாசச்ாரம் 

வாழ்நிைல, எ�ரப்ாரப்்�கள் -அவற்ைற 

மய்யமாக ைவத�்  �ரிவைட�ம் �ந்தைனகள், 

ெசயல்பா�கள் என பல பாைதக�ம் �லப்ப�ம்!

1952 �தல் நைடெபற்�வ�ம் I F F I  எனப்ப��ற 

International Film Festival of India, ஆ�யா�ன் �க 

ெபரிய, �க �ர�த்� ெபற்ற சரே்வேதச 

�ைரப்பட�ழாக்களில் ��ப்�டத்தக்க ஒன்�!

Ministry of  Information  and  Broadcasting  இன் �ழ் 

இயங்�ம் Directorate of Film Festivals  �ரி�ம்   மாநில 

அர�ம் இைணந்� இப்பட�ழாைவ நடத�் வர!்

�தன்�தலாக, 1952  இல் �ம்ைப நகரில் 

�ைரப்பட �ழா �வங்கப்படட்�! 

அைதய�த�் 1961 இல் �� �ல்��ல் 

நடந்ேத�ய�. �ன்றாம் மற்�ம் நான்காம் 

�ைரப்பட �ழாக்கள்-இரண்�ேம �� �ல்��ல், 

,  �ைறேய 1965 மற்�ம் 1969 இல் நைடெபற்றன! 

ஐந்தாம் �ைற�ம் �� �ல்��ல் 1974 Dec  - 75  

சன.  இல் நடந்ேத�ய�.  அந்த வ�டேம (1975) 

�ண்�ம் Nov . மாதம் kolkata �ல் நடந்த�. அதற்� 

International Film Festival(s) of India - காட்��ம் கைத�ம்!

- R.S.Prakash
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SUPPORTING ORGANIZATIONS

Agnes Joy (Iceland) | Santham 10.15 pm 

Jailbreak Pact (Chile) | SDC Anna Cinemas 10.00 am

Tall Tales (Hungary) | Serene 10.15 AM

Revenir (France ) | 6 Degrees 09.30 am 

93rd Academy Awards �ழா�ல் Best International 

Feature Film என �றப்�க்கப்படட் பட��. 

ெபண் எ�த்தாளர ்மற்�ம் இயக்�னரான Silja  

Hauksdottir �ைர�ல் ப�� ெசய்�ள்ள 

உ�க்கமான ஒ� பைடப்��. 

Rannveig என்ற ெபண்ணின் வாழ்க்ைக 

ஒவ்ெவா� கடட்த்��ம் சவாலாகேவ ெசன்�ெகாண்� 

இ�க்�ற�. ��க்காத ேவைல, ஒத�் ேபாகாத கணவன் 

��ப்��ல்லாத ஊரந்ிைல!  ேம�ம் அவ�க்�ம் அவள� 

மகளான Agnes க்�ம் அ�க்க� சண்ைட�ம் சசச்ர�ம் ேவ�! 

காட�் அைமப்��ம் கதாபாத்�ர அைமப்��ம் நம்ைம 

ெவ�வாக வ�கரிக்�றார,் இயக்�னர!்

Jessica Palud இன் ேநரத்்�யான இயக்கத்�ல் 

அைமந்� இப்படம் Venice Film Festival இல் ��� 

ெபற்ற படம்..  �ல ஆண்�கள் �ரி�ற்� �ற� 

தன் ெசாந்த ஊர ் ��ம்�ம் ஒ�வன், 

எ�ரப்ாரப்்�கேளா� தன் ��ம்பத்�னைர 

காணசெ்சல்�றான்.

ஆனால், அவன் எ�ரப்ாரப்்�கள் �ைதந்� 

�ன்னா�ன்னமாக ேபா�ம் அள�ற்� �ட�்�ள் மா�தல்கைள 

காண்�றான்! தாய் தந்ைத சேகாதரன் என இக்��ம்பத்�ல் 

ஒவ்ெவா�வ�ம் மா�பட�் ேவ�பட�் நிற்�ன்றனர.்  

எ�ரப்ாராத ��ப்பங்கள் பல உண்� உசச்க்கடட்த்�ல்!

18th Chennai International Film Festival 

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

1945 ஆண்� வாக்�ல் இ[படத்�ன் �ைரக்கைதைய 

�ன்னி�ள்ளார,் இயக்�னர,் Attila Szasz. இரண்டாம் உலக ேபார ்

நடந்ேத�கெ்காண்��க்�ற ஒ� காலகடட்ம். எங்�ம் 

அைம��ன்ைம�ம் �ழப்பமான �ழ்நிைல�ம் நீக்கமற 

நில��ற�! இத்தைகய ஒ� த�ணத்�ல் அ�த்தவைர 

அண்��ைழக்க�ம், ஏமாற்ற�ம்  ெசய்� �ழல்�றான் ஒ� 

சந்தரப்்பவா�.  இந்நிைல�ல், அடரந்்த காட�் ப���ல் 

மரம்மான ஒ� ெபண் அவ�க்� அைடக்கலம் 

ெகா�க்�றாள்! அ�த்த�த�்  நிகழ்வன 

அ�ரச்�்யளிக்�ம் வைக�ல் அைம�ன்றன! 

Andras Nagy �ன் ஒளிப்ப�� , ��ப்�டத்தக்க� .

�ன்னர,் ஆண்�ேதா�ம்  இந்�யா�ன் �க்�ய 

நகரங்களில் நடத்தப்படட்�.

1976 இல்  �ண்�ம் �ம்ைப�ல் நடந்ேதற 

அவ்வாண்ைட ெதாடரந்்� வ�டாவ�டம் -Chennai , 

Hyderabad , Bangalore மற்�ம் Thiruvananthapuram என 

பல்ேவ� �ரதான இந்�ய நகரங்களில் 

நைடெபற்� வந்த�!

2004 இல் தான் �தன்�தலாக, �ைரப்பட 

�ழா�ன் 35 வ� ப�ப்� 

(35t h  E d i t i o n  )  G o a  இல் 

நைடெபற்ற�. 

அைதஅ�த�் அ�த்த�த்த 

ஆண்�ளில் நைடெபற்ற 

சரவ்ேதச 

�ைரப்பட�ழாக்கள் 

அைனத�் ேம Goa �ல் தான் 

நைடெபற்� வந்�ள்ளன, 

இவ்வ�டத்ைத�ம் ேசரத்�்!

ெவளிநாட�்��ந்� 

�ைரப்பட�ழாக்க�க்கா

க இந்�யா வ�ம்  

�ைரப்பட உலைக சாரந்்த 

�ர�கரக்ள் வச�யாக 

தங்க�ம், ெசௗகரய்மாக 

படங்கள் பாரக்்க�ம் �ற� 

Relax ெசய்�ெகாள்ள�ம் Goa 

ேபான்றேதார ்Holiday Paradise 

David Albala தயாரித�்  இயக்��ள்ள இந்த �ைரப்படம் �றம்பட 

ெநய்யப்படட் ஒ� �ரில்லர!்

Santiago Public Prison வளாகத்���ந்� 49 ைக�கள், 

��க்க��ல் பள்ளம் ேதாண்�, வா�டத்�டம் அைமத�் , 

இரண்� வ�ட ேபாராடட் த்�ற்� �ற� ெவற்�கரமாக 

தப்�செ்சல்வ�தான் �ைரக்கைத�ன் 

சாரம்சம். Jorge Gonzalez இன் �ல்�யமான 

ஒளிப்ப�� படம் பாரக்்�ம் நம்ைம�ம் 

�டேவ பயணிக்க ைவக்�ற�!

th21  Feb 2021

தான் உகந்ததாக இ�க்�ம் என �ரம்ானிக்கபட�் 

அதன் �ன்னர ் அைனத�்  பட �ழக்க�ேம Goa 

�ல் தான் நைடெபற்�வ��ன்றன! �னிமா�ன் 

�ற்றாண்ைட ேபாற்� �க�ம் வைக��ம் 

�தத்��ம், 2013 �தல் Indian Film Personality of the 

Y e a r  எனப்ப��ற C e n t e n a r y  A w a r d 

நிரம்ாணிக்கப்படட்�!

Pic Corner

Kanni Maadam Team @ CIFF Kaalidas Team @ CIFF

Josef - Born in Grace Team @ CIFF


