
I was born in a family of cinema professionals and I began my artistic career 
as an editor and sound designer and cinematographer in TV and cinema.

According to me, coming up with a good and influential topic as well as 
finding sponsors and investors for finalizing film production can be named 
as the biggest hurdles of filmmaking. However, if it’s my inner challenges 
as a filmmaker, I would like to deal with the social issues of my beloved 
country and the world.

I make films on war, 
social, children and 
youth as well as 
thriller.

L e a r n i n g  a n d 
remaining up to date, 
b e i n g  a  g o o d 
observer and listener 
is very important and 
essential to be a 
s u c c e s s f u l 
filmmaker.

Short films are like breeze that sometimes turn into thunders; however, 
feature films are like thunders that occasionally turn into breeze.

I normally watch all sorts of genres; however, I’m more inclined towards 
realistic cinema. I’m a fan of American cinema because I love storytelling. 
In American cinema even those who make taboo films, have an interesting 
way of narrating the story. My favorite directors are Hitchcock, John Ford, 
Tarantino, Fincher, Nolan, Scorsese, De Palma and Coppola.

Effort, Faith, Effort, Faith, Effort, Faith is one message I would love to give 
all aspiring filmmakers.

My film  deals with complex human relations in THE INHERITANCE
today’s contemporary society and humanity & justice are the manifest of 
my film. I hope you enjoy my film and I’m glad to know that my film will be 
screened for film lovers and cineastes.

THE INHERITANCE will play at 
2.30 pm at PVR – Santham screen on Feb 25

Time flies real quick, doesn’t it? We are already 
on the 5th day of the Festival!

We are super delighted to announce the full-house 
shows of Day 4!

Agnes Joy, Berlin Alexanderplatz, Tall Tales, 
Especial, In the Dusk, Jailbreak Pact, Apples, 

Thou Shalt Not Hate!

www.icaf.in | www.chennaifilmfest.com
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EFFORT & FAITH are Key to Become Successful 
Filmmakers: Dir. Sadegh Sadegh Daghighi

Director Sadegh Sadegh Daghighi

- Divya Jay

My Lake 
10.15 am at PVR – Santham

You Know Him 
3.30 pm at PVR – Santham

A Good Man
10.15 am at PVR – Serene

No Choice
6 pm at SDC Anna Cinemas

Funny Face
1 pm at SDC Anna Cinemas

All the Pretty Little Horses
1 pm at PVR – Six Degrees

World Films Not to Miss at CIFF TODAY!
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18th 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 ScheduleScreening Schedule Day 5 | Monday, 22.02.21

Santham

Serene

SDC Anna 
Cinemas

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

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

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

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

Running to the Sky
Dir.: Mirlan Abdykalykov
Kyrgyzstan
2019 | 88'| WC

Mazayil Nanaigiren
Dir.: T Suresh Kumar
Tamil
2019 | 162' | TFFC

The Girl with a Bracelet
Dir.: Stéphane Demoustier
France, Belgium
2019 | 95'| WC

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

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

No Choice 
Dir.: Reza Dormishian
Iran
2020 | 106'| IDP

Attention Please
Dir.: Jithin Issac Thomas
Malayalam
2020 |120' | IP

My Name is Anandhan
Dir.: Sridhar Venkatesan
Tamil
2020 | 93' |TFFC

My Lake 
Dir.: Gjergj Xhuvani | Kosovo, 
Germany,Croatia, RNM, Italy,
Albania| 2020 | 100'| WC

On the Quiet
Dir.: Zoltán Nagy
Hungary
2019 | 80'| GH

You Know Him
Dir.: Ercan Kesal
Turkey
2020 |105'| WC

Madly in Life
Dir.: Raphaël Balboni, 
Ann Sirot
Belgium | 2020 | 87'| WC

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

All the Pretty Little Horses
Dir.: Michalis Konstantatos
Greece, Belgium, Germany
2020 | 107'| WC

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

Pingara
Dir.: Preetham Shetty
Tulu
2020 | 108' -IP

Master Class by 
Mr KV Anand Cinematographer, Writer and Director 

11.30 am / 6 Degrees 

Master Class by 
Mr.Udayam Kalyana Sundaram, Wildlife Photographer

03.30 pm / 6 Degrees 

Captives – Hungary: The movie 
is based on true events and is set 
during the communist regime in 
Hungary in 1951. The secret 
police shows up at the door 
suspecting a capitalist act. 
Instead of deporting them, the 
officers lock the family members 
up in their own home, along with 
a n y o n e  e l s e  w h o  c o m e s 
knocking. As times go by without 
any explanation, paranoia soon 
begins to unravel the growing 
number of captives in the 
apartment. There were quite a 
few funny moments and the 
ending is funny, something I 
didn’t expect. 
Rating: 8/10

O u r  L a d y  o f  t h e  N i l e 
(Rwanda): Set in an elitist girls 
boarding school it portrays the 
teenage student life in Rwanda.  
It deals with simple pranks to 
witchcraft and finally it lays bare 
to the ethnic divide between the 
dominant Hutus and the minority 
Tutsis.  With an IMDb rating of 4, 
I expected a terrible movie.  I was 
delighted to see a sensitive 
portrayal (and betrayal) of young 
African women.  I actually liked 
the movie as it was crisp, fast 
paced and presented facts in 
about 90 minutes.  I gave it a 6.5-
good.

Rating: 6.5/10

Reaction from Our 
Audience

From a Doctor to a Filmmaker, Dir. Ercan Kesal’s Journey

The journey of how a Doctor followed his passion 
and became a filmmaker! Dir. Ercan Kesal chats up 
with Divya Jay of the CIFF team and shares his 
journey as how to he followed his heart to become 
what he is today. 

Tell us about your background and how you got into 
filmmaking.
I was born in 1959 in a small village in the middle of 
Anatolia. I studied Medicine and I worked in the 
same geography for a long time as a Medical 
Doctor. My movie career started with Nuri Bilge 
C e y l a n ' s  U z a k  fi l m  a s  a n  a c t o r .  M y 
collaboration with the same director continued in 
2008 with Three Monkeys and in 2010 with Once 
Upon a Time in Anatolia as a screenwriter and as an 
actor. I worked as an actor on national and 
international projects for a long time. I decided to 
shoot my first film 'You Know Him' in 2019.

What challenges do you face as a filmmaker?
A good film starts with an idea, with a plain and 
simple sentence. Maybe this is the hardest part. 
Film business is an industrial effort. So, the first 
thing you have to do is to be able to finance your 
movie. To bring together a perfect film crew is not 
always possible. There is always a problem during 
the shooting process and this is also a natural part of 
the process. You must be ready for it.

What genres of films do you make?
My first film was a documentary named 'Gone With 
the Hazelnut' in 2017. It was about the domestic 
migration of agricultural workers. Starting with 
'You Know Him' I am planning to shoot feature 
films in the future. 

According to you what are the qualities that are 
needed to be a successful filmmaker?
To be a perfect observer is a must. You have to be 
fully aware of the details. And you have to have a 
strong insight about your subjective story. If you 
don't have these, you can't tell someone else's story. 

How different is short film making from feature 
film making?
I haven't shot a short 
film before, but I don't 
believe that a short 
film is a shortened 
version of a feature 
film. A feature is a 
novel; a short film is a 
story. Both have to be 
done with the same 
s e n s i b i l i t y  a n d 
seriousness. 

Tel l  us  about  the 
making of your film 
YOU KNOW HIM.
I adopted the script of 'You Know Him' from my 
book with the same title. Both the book and the 
movie are autobiographical. I tried to revive my 
own municipality candidacy process during the 
2000s after 20 years in the same location. 

How do you choose the star cast for your film?
I auditioned the cast. I decided to play the lead in the 
last minute. And there are a lot of non-actors who 
were already with me during the elections 20 years 
ago. It was a nice Deja-Vu. 

Who are your favourite filmmakers and movies?
Bergman, Tarkovski, Kurosawa, Ozu are the 
masters. Andrey Zvyagintsev's The Return and 
Leviathan, Maren Ade's Toni Erdmann are 
wonderful films. I also have affection for Romanian 
films. 
Please give a message to aspiring filmmakers.
Read a lot, write a lot, watch a lot. 

Please share a few words as to how you feel about 
your film being shown at  18th Chennai 
International Film Festival.
It is always an honour to be a part of such a 
reputable festival.  

Director Ercan Kesal
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ெசாரக்்கத்�ன் �ழந்ைதகள் என்� ெபா�ள்ப�ம் 

Children of Heaven  என்ற இரானிய படத்ைத (பார�க 

ெமா�) அ�யாதவரக்ள் ஆ�ரவ்ம். 1997-ம் ஆண்� 

ம�த் ம�� எ�� இயக்�ய 

இத்�ைரப்படத�் க்� 1998-ல் �றந்த �ற ெமா� 

�ைரப்படத�் க்கான ஆஸ்கர ் அகாத� ��� 

�ைடத்த�.

 

அண்ணன் - தங்ைக இைடேய நில�ம் அன்�, 

தங்ைக�ன் காலணி ெதாைலந்� ��வதால் 

ஏற்ப�ம் சங்கடங்கள், அைத சமாளிக்க அந்தக் 

�ழந்ைதகள் ைகயா�ம் உத்�கள்... இ�தான் 

படத்�ன் அ�ப்பைடக் கைத. இைதத் தாண்�, 

இரானில் நில�ம் ச�தாய ஏற்றத்தாழ்� ேபான்ற 

�ஷயங்கைள �ழந்ைதகளின் 

பாரை்வ���ந்ேத �த்தரித்த� இந்தப் படத்�ன் 

ெவற்�க்� �க்�யமான காரணம். இந்தப் 

படத்�ல் நைகச�்ைவக்�ம் பஞ்ச�ல்ைல.

ெசன்ைன சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா�ல் 

சனிக்�ழைம �ைர�டப்படட் 'அக்கா ���' 

படம் ‘�ல்டர்ன் ஆஃப் ெஹவன்ʼ படத்�ன் 

அ�கார�ரவ்மான ம� ஆக்கம். �லப்படத்�ன் 

ெபா�ைமயான அம்சங்கள் கலாசார 

எல்ைலைய�ம் கால எல்ைலைய�ம் 

கடந்���வதால் இந்த �யற்� த��க்� வ� 

ேசரக்்�ற�.

இந்�ய ெமா� �னிமா�ல் இ� �க 

�க்�யமான ��ய �யற்��ம்�ட. 

ஒ� நல்ல �னிமா உங்கைள எந்த எல்ைலக்�க் 

ெகாண்� ெசல்�ம் என்பதற்� ஃப்�க் �ஸ்தபா 

�றந்த உதாரணம். ஒ� நல்ல படம் 

பாரப்்பதற்காக நீங்கள்  எவ்வள� �ரம் 

பயணிப்�ரக்ள்? பத�்  

�ேலா�டட்ர,் இ�ப� 

�ேலா�டட்ர?் ஃப�க் �சா� 

என்�ற உலக �னிமா ர�கர ்

இந்த எல்ைலகைளத் தாண்� 

எவ்வள� �ரம் 

ேவண்�மானா�ம் பயணிக்கத் 

தயாராக இ�க்�றார.் இப்ேபா� 

ெசன்ைன சரவ்ேதச �ைரப்பட 

�ழா�ல் பங்ேகற்பதற்காக 687 

�ேலா�டட்ர ் பயணித�்  

ேகா�க்ேகாட�்��ந்� 

ெசன்ைன வந்��க்�றார.் 

இப்ேபா� அவ�க்� வய� 69.

ேகா�க்ேகாட�்ல் ெடக்ஸ்ைடல் 

வ�காட�்ம் அக்கா ���!

ஒ� மனித�ம் உலக �னிமா பயண�ம்!

- வள்ளிதாசன்

- ேக.கேணசன்

இப்படத�் க்�க் �ைடக்�ம் 

ெவற்�ேய �க்�யமான 

உலக �னிமாக்கள் த�ழ் 

ஆக்கம் ெசய்யப்ப�வதற்� 

வ�வான நம்�க்ைகயாக 

அைம�ம்.

இந்த வைக�ல் 'அக்கா 

���' வா�லாக இயக்�நர ்

சா� உலக �னிமா�ன் 

�க்�யமான பைடப்ைப 

த��க்�க் ெகாண்� 

வந்��க்�றார.் இதன் �லம் 

�ைர�ல�க்� நல்லெதா� 

வ�ைய�ம்  

காட�்��க்�றார.்

இனி �லப்படத்�ன் 

தயாரிப்பாளைர எப்ப� 

எங்ேக ேத� அ�ம� 

வாங்�வ� என்� �ழம்�, 

அ�ம� வாங்காமேல அேத 

படத்�ன் சாய�ல் நம் ெமா��ல் படம் எ�ப்ப� 

�ைற�ம் என்� நம்பலாம். .

�ைறயாக அ�ம� வாங்� தரமான உலகப் 

படங்கைள த��ல் ம� ஆக்கம் ெசய்வதற்கான 

காலம் கனிந்��ப்பதற்� 'அக்கா ���' நல்ல 

உதாரணம்.

இயக்�நர ் சா� '�ல்டர்ன் ஆஃப் ெஹவன்' 

படத்�ன் இயக்�நர ் ம�த் ம��ைய �ன் 

அஞ்சல் �லமாகேவ ெதாடர�்ெகாண்� ப�ல் 

ெபற்��க்�றார.் அதன் �ற� �ம்ைப�ல் உள்ள 

நி�வனத்�டம் த��க்கான உரிைமைய 

வாங்���க்�றார.் ஆகேவ, இெதல்லாம் 

நடக்காத காரியம் என்� எண்ண 

ேவண்�ய�ல்ைல!

Pic Corner

Team Password @ CIFF Team Godfather @ CIFF

�ைற சாரந்்த பணி�ல் ஈ�பட�் வந்த ஃப�க், 

1988-ம் ஆண்� ��வனந்த�ரத்�ல் நடந்த 

ஃ��ம்ேமாத்சவ் �லமாகேவ சரவ்ேதச 

�னிமா�ன்�� ஈரக்்கப்படட்ார.் அப்ேபா� ச�த் 

இந்�யன் ஃ��ம் ேசம்பர ் ஆஃப் 

காமரை்ஸச ் ேசரந்்த 

ெவங்கேடஸ்வரன் அளித்த 

ஊக்கத்தால் உலக �னிமா�ன் 

�தான ஆரவ்ம் ெப�கெ்க�த்த�. 

அதன் �ன் இந்�யா�ல் எங்� 

�ைரப்பட �ழாக்கள் நடந்தா�ம் 

ேத�த் ேத�ச ் ெசன்� படங்கள் 

பாரப்்பைத வழக்கமாக்�க் 

ெகாண்��க்�றார.் ேகாவா இந்�ய 

சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா, ேகரளா 

சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா, ��ச�்ர ்

�ைரப்பட �ழா, �னா சரவ்ேதச 

�ைரப்பட �ழா, ெகால்கத்தா 

சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா, 

ெபங்க�� சரவ்ேதச �ைரப்பட 

�ழா என இவர ் ெதாடரச்�்யாகப் 

பங்ேகற்�ம் �ழாக்களின் பட�்யல் ெவ� நீளம். 

இேதா... ேகரளா ஃெபஸ்�வைலச ்

�றப்�த�் �ட�் ெசன்ைன வந்��க்�ற இவர,் 

அ�த�்  ெசல்ல��ப்ப� ெபங்க�� 

ஃெபஸ்�வ�க்�!

இ�வைர இவர ்பாரத்்த படங்களில் அண்ைம�ல் 

ேகரளா�ல் பாரத்்த '�ரியாணி' என்ற 

மைலயாளப் பட�ம், இன்� ெசன்ைன 

ஃெபஸ்�வ�ல் பாரத்்த 'டால் ேடல்ஸ்' என்ற 

ஹங்ேகரி பட�ம் இவ�க்�ப் ��த்தமானதாக 

இ�க்�ன்றன.

ரிடட்யரட்ெ்மன்ட ் என்ப�ம் பயணங்கைள 

நி�த�் வ�ம் ேவ� யா�க்ேகா... உலக தனிமா 

ர�கரக்�க்� ஒ�ேபா�ம் ஓய்�ல்ைல என்� 

ெசால்லாமல் ெசால்�றார ்ஃப்�க்.

இவர ் ேபான்ற ரசைனயாளரக்ேளா� �ைரப்பட 

�ழாக்களில் பங்ேகற்�ம் நா�ம் ெகா�த�்  

ைவத்தவரக்ேள!

Team Akka Kuruvi @ CIFF

nd22  Feb 2021
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நம் நாட�்ன் �க �க்�யமான ெதா�ல்கள் என வைரய�க்க 

�வங்�னால், �னிமா ெதா�ல் அ�ல் �க்�ய இடத்�ல் 

�ளி�ம்! பல்லா�ரக்கணக்கான மக்க�க்� 

வாழ்வாதாரமாக �க�ம் ஓர ்அ�ய சாதனம், �னிமா! பணம் 

மட�்�ன்�, �க�ம் ெபற்� தர வல்ல ஒ� தளம�! �னிமா 

�லமாக, பண�ம் �க�ம் ஒ�ங்ேக ெபற்�, �றப்பாக 

வாழ்ந்ேதார ் பலர.் அேத ேபான்� �னிமா �லமாக ெப�ம் 

பணத்ைத இழந்தவரக்�ம் பலர.்  பண�ம் �க�ம் த�ர 

�னிமா என்ப� ஒ� �க்�ய கைல வ�வெமன்பைத  

�ைரப்படங்களின் தரத்ைத மய்யமாக ைவத�்  

அ�பவரீ�யாக உணரலாம்!  

இந்�ய �னிமாைவ ெபா�த்தவைர ெவளிநாட�்னரத்ான் 

நமக்� �னிமாைவ அ��கம் ெசய்�ைவத்தவரக்ள்! 1896 

இல், �தன்�தலாக  L u m i e r e  b r o t h e r s  �ம்ைப�ல் 6 

��ம்படங்கைள �ைர�ட�் ��யெதா� வரலாைற 

உ�வாக்�

னார.் அைத 

ெதாடரந்்�  

James B. Stewart 

and Ted Hughes 

ஆ�ய 

இ�வ�ம் 

�ைரப்படங்

கைள 

�ைர�டட்

னர.் 1913 ஆம் 

ஆண்�  Dada 

Saheb Phalke  

�தல் S i l e n t 

Film  (ஊைம 

படம் ) உ�வாக்�யவர.் – Raja Harishchandra  -released on 21st April 

1913.1931 இல் Ardeshir Irani �தல் �தலாக டல்�ேய ைய  (ேப�ம் 

படம்) �ைர�ல் சமரப்்�த்தார!் –Alam Ara –released on 14th March 

1 9 3 1  �ராணங்கைள அ�ப்பைடயாக ைவத�் தான் 

ெப�ம்பாலான  ஆரம்பகால படங்கள் உ�வாக்கப்படட்ன. 

இந்� , த�ழ், ெத�ங்� ெபங்கா� என இந்�ய ெமா�கள் 

பலவற்��ம் �ைரப்படங்கள் உ�வாகதெ்தாடங்�ன!

த�ழ் �ைரப்பட உலைக ெபா�த்தமட�்ல், Keechaga Vadham 

தான் �தல் Silent Movie 1917 வாக்�ல் ெவளியானதாக சரித்�ர 

��ப்�கள் ���ன்றன. அைத தயாரித�்  இயக்���ந்தவர ்

R  நடராஜ �த�யார.் அவேர, ஒளிப்ப�� மற்�ம் 

படதெ்தா�ப்ைப�ம் �ட ைகயாண்��ந்தார.் 

�ர�ரஷ்்டவடமாக அப்படத்�ன் �ர� நம்�ைடேய இல்ைல! 

1931 இல் தான் �தல் Talkie -Kalidas உ�வாக்கப்படட்�. H . M . 

Reddy உ�வா���ந்த அந்த படத்�ல் T . P . Muthulakshmi 

கதாநாய�யாக ந�த்��ந்தார.் L  . V  . P r a s a d  �ம் அ�ல் 

ந�த்��ந்தார ் என்ப� ��ப்�டத்தக்க�. K a l i d a s  - த�ழ் 

மற்�ம் ெத�ங்� ெமா�களில் உ�வாக்கப்படட் �தல் 

ேப�ம் படம். �தல்�ைறயாக ஓைச (Sound ) நிைறந்த ஒ� 

ெதன்னிந்�ய பட�ம் �ட! sati Sulochana தான்  �தல் கன்னட 

ேப�ம் �ைரப்படம். 1934  இல் ெவளியான அப்படத்ைத Y..V. Rao 

இயக்���ந்தார.் Vigathakumaran மற்�ம்  Marthanda Varma  

ஆ�ய இ� ��நீள படங்கைள ெதாடரந்்� , Balan �ைரப்படம் 

தான் ஓைச (S o u n d  )  ெகாண்ட மைலயாள படம். 1938 

ெவளிவந்த�. Salem , மாடரன்் Theatres நி�வனம் இதைன 

தயாரித்��ந்த�. 

இன்ைறய ேத��ல் ந�ப்��ம் ெதா�ல்�டப்த்��ம் இந்�ய 

�னிமா உலக �னிமா அரங்�ல் �க்�ய பங்காற்� 

தனகெ்கன தனிெயா� இடத்ைத தக்கைவத�்  

ெகாண்�ள்ள� என்ப� �ற்��ம் உண்ைம. உலக �னிமா 

வரலாற்�ைன அல�ம் ெபா� இந்�ய �னிமா�ன் 

பக்கங்கள் �ர�த்� ெபற்றைவயாய் �கழ்�ன்றன. இந்�ய 

�னிமா உலகம் ெப�ைமப்பட ெகாள்ளேவண்�ய  ஒ� 

�ஷய��!

இந்�ய �னிமா�ன் வரலா�!

- R.S.Prakash
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You Know Him (Turkey)| Santham 03.30 pm 

On the Quiet (Hungary ) | 6 Degrees 09.30 AM

A  GOOD MAN (France, Belgium) | Serene 10.15 AM

Running to the Sky (Kyrgyzstan) | Seasons 10.00 am 

Ercan Kesal இயக்கத்�ல் உ�வான இப்படம் ெபா� வாழ்�ல் பணியாற்ற 

��க்�ம் ஒ� ம�த�் வைர பற்�ய நைகச�்ைவ கலந்த 

ேசாகச�்த்�ரம் ! இ�ல் ��ப்�டத்தக்க அம்சம் என்னெவன்றால், Ercan 

Kesal ேல ஒ� ம�த�் வக்கல்� ப�ற்�யாளர ்என்ப�! பல ���கைள 

ெவன்ற பட��. �க்�ய ேவடத்�ல் அவேர ேதான்� நடத்��ப்ப�ம் 

ஒ� �றப்�. கைதைய எ�� படத்ைத தயாரித்��ப்பவ�ம் அவேர!

Jekshen என்�ற  12 வய� ��வன், ஒ� �றந்த ஓடட் பந்தய �ரன். 

அழ�ய மைல ஒன்�ைன அ�த�் ள்ள �ராமம் ஒன்�ல் 

வாழ்ந்�வ�ம் அவ�க்� அவன� girl friend மற்�ம் தந்ைத�ன் 

நண்பர ்ஒ�வர ்மட�்ேம �ைண. 

நகர�்றத்�ல் நைடெபற��க்�ம் ஒ� ெபரிய ஓடட் பந்தயத்�ல் 

பங்�ெகாண்� ெவற்� ெப�வ�தான் அவ�ைடய இலக்�!

தன் இலக்ைக அவன் அைடத்தானா, ெவற்� ெபற்றானா என்பைத 

படம் எ�த்�யம்��ற�. Mi r l an  Abdyka lkov  இன் ேநரத்்�யான 

இயக்கம் சத்தான கைதக்� ேம�ம் ெம�ேகற்��ற�.

18th Chennai International Film Festival 

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

Marie -Castille Mention -Schaar என்�ற ஒ� பத்�ரிைகயாளர ்

இயக்�னராக அவதாரம் எ�த�்  இப்படத்�ன் 

�ைரக்கைதைய அைமத�் தயாரித�் ம்  உள்ளார.்  இ� ஒ� 

�த்�யாசமான காதல் கைத. கதாபாத்�ர பைடப்��ம் 

காட�்கைள நகரத்்��ள்ள �தத்��ம் நன்� s c o r e 

ெசய்�ள்ளார ் Marie. Myriam  Vinocour  இந்த ஒளிப்ப��ம் 

Agathe  Poche இன் �ன்னணி இைச ேசரக்்ைக�ம் படத்�ன் 

�ரதான அம்சங்கள்.

�ைரப்பட உ�வாக்கம் ��த�்  படட்ப்ப�ப்� ப�த்த Zoltan 

Nagy இன் �தல் ��நீள �ைரப்பட��. இைச வாத்�ய 

க��கைள �ட�்வ�ல் ேதரச்�் ெபற்ற David  மற்�ம் Nori 

ஆ�ய இ�வர� இைச பாைத�ல் ேநரி�ம் நிகழ்�கைள 

�ல்�யமான �ைற�ல் �ைர வ�த�்  படம் பாரப்்ேபார ்

பரவசமைட�ம் வைக�ல் இப்படத்ைத ப�� ெசய்�ள்ளார ்

Zoltan Nagy .

Peter Zombola �ன் இைசயைமப்� கச�்தம்.  Erik Major, Gabor 

Mate மற்�ம் Lulu Bognar �க்�ய ேவடங்களில் ந�த�் ள்ளனர.்
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