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- Divya Jay

Donning Multiple Caps is Essential to be a Good Filmmaker: Dir. Murat Çeri

Knowing and having basic knowledge of all 
the departments that you work for a film is 
very essential for a filmmaker. Dir. Murat Çeri 
in conversation with Divya Jay from CIFF 

team shares his experience of handling 
multiple departments of a movie and the 
importance of chasing a dream!

Divya Jay: What was your childhood like and 
what got you interested in filmmaking?
Dir. Murat Çeri: My childhood was in a fairy 
tale world in a village. I also started dreaming 
when I started to comprehend. Every 
director's career begins with his first dream. 
Only some dreams can take longer than 
expected.

Divya Jay: What are the hurdles in the path of 
a filmmaker?

Dir. Murat Çeri: If I could, I'd just make 
motion picture. But I was able to shoot my first 
feature film when I was 40. Our only problem 
is financial matters, difficulty funding our 
film. When you do a job with love, other 
troubles stop being a problem. Maybe after 
this movie, it may be easier to find financial 
resources for our second film.

Divya Jay: What genres of cinema do you like 
making?
Dir. Murat Çeri: Before shooting my first 
feature film; documentary, TV show, 
animation promotion and short film were all 
realized. While doing all these, I always had 
the dream of making a feature film.

Divya Jay: What does it take to be a good 
filmmaker?
Dir. Murat Çeri: Stop being a part of other 
people's dreams and chase your own dreams.  
Although cinema is a collective business, it is 
the dream of a single person.

Divya Jay: How is short filmmaking different 
from feature films?
Dir. Murat Çeri: As I said, I shot all kinds of 
movies.  However, a feature film is very 
different.  I was the producer, director, 
scriptwriter, editor, etc. of everything I did 
until the feature film. But a feature film is a 
very collective thing. I realized that the more 
people who know about this business touch 
the film, the more valuable it is.

We welcome you all to the 6th day of the 18th Chennai International Film Festival!

Happy to let you all know that following movies ran a FULLHOUSE yesterday!
I Never Cry, Running to the Sky & No Choice.

Divya Jay: Do tell us something about how IN 
MY DREAM  happened.
Dir. Murat Çeri: My movie IN MY DREAM 
is full of my childhood memories. Picturizing 
the people I met in my village life.  
Transferring a world I miss, to film as far as I 
remember. Tarık in the movie and his 
connection with the colt is a real event that I 
experienced years ago.

DivyaJay:How did you pick your cast & crew?
Dir. Murat Çeri: Perhaps the most criticized 
aspect of the movie is that we do not feature 
star actors.  I chose children from amateurs 
who have never acted. I wanted children to 
behave like themselves, not a role child.  I 
worked with unnamed actors, except for one 
or two adults.

Divya Jay: What kind of movies do you watch?
Dir. Murat Çeri: I'll tell you the ones I don't 
like most; I hate dystopian stories, the dark 
world of the existentialists.

Divya Jay:  A message  for  aspir ing 
filmmakers.
Dir. Murat Çeri: Do you have a Dream? Then 
you can always find a reason to fight.

Divya Jay: How do you feel about IN MY 
DREAM playing at the 18th CIFF?
Dir. Murat Çeri: When I saw the selected 
films, I felt privileged myself and my movie.  
Thank you.

Director Murat Çeri

Pic Corner

Chiyangal Team @ CIFF Team Thimiram  @ CIFF
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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 ScheduleScreening Schedule Day 6 | Tuesday, 23.02.21

Santham

Serene

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

That Night's Train
Dir.: Hamidreza Ghotbi

The Sleepwalkers
Dir.: Paula Hernández
Argentina, Uruguay
2019 | 107'| WC

The Slaughterhouse
Dir.: Abbas Amini
Iran
2020 | 102'| IDP

Simple Passion
Dir.: Danielle Arbid
France, Belgium, Lebanon
2020 | 96'| WC

The Mosquito Philosophy
Dir.: Jayaprakash 
Radhakrishnan
Tamil | 2020 |70' |TFFC

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

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

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

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

Window Seat
Dir.: Bharathraj
Tamil | 2020 | 120' | IP

Ponmagal Vandhal
Dir.: JJ Fredrick
Tamil 
 2019 |144' |TFFC

The Dogs Didn't Sleep Last 
Night | Dir.: Ramin Rasouli
Iran, Afghanistan
2020 |91'| IDP

Spring Blossom
Dir.: Suzanne Lindon
France 
2020 | 73'| WC

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

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

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

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

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

June
Dir.: Vaibhav Khisti & 
Suhrud Godbole
Marathi | 2020 | 94' | IP

Master Class by 
Mr.Rathnavelu ISC, Cinematographer

11.30 am / 6 Degrees 

Master Class by 
Mr.Balaji Mohan, Director

03.30 pm / 6 Degrees 

O n e  W a y  t o  M o s c o w , 
Switzerland: It was genuinely 
hilarious comedy set against the 
background of  a  pol i t ica l 
upheaval. Just after the fall of the 
Berlin Wall and Switzerland 
going through referendum to 
abolish the Swiss army. Viktor is 
sent to Zurich in ordered to go 
undercover at a radical leftist 
extremists theater company. He 
joins as an extra and during the 
course of rehearsals he falls in 
love with one of his targets 
amidst all the chaos. As Viktor 
succumbs to the allure of an 
artist's life, he faces a stern choice 
between two different worlds. 
Absolutely loved it.
Rating: 9/10

Fear of Missing Out (FOMO), 
Hungary: Very interesting 
movie with an interesting plot.  
T h e  u n e v e n  p h o t o g r a p h y 
de t rac t s  f rom the  overa l l 
experience.  A teen high school 
party gets out of control and a 
young man, a YouTuber, rapes a 
totally drunk young woman.  The 
clip is broadcasted on YouTube 
by his friends.  How the young 
man, the victim and friends deal 
with the fallout of the event 
forms the crux of the story.  
Beautifully and lovingly told 
story that sometimes make you 
feel for the young man as much as 
for the young woman, who is the 
real victim. Very good.
Rating: 8/10

Reaction from Our 
Audience

Undine
@PVR Santham – 3.30 pm

3 wins at Berlin International 
Film Festival 2020

Materna
PVR Serene – 1 pm

2 wins & 5 nominations at 
Tribeca Film Festival 2020

Simple Passion
PVR Seasons – 10 am

1 nomination at San Sebastián 
International Film Festival 2020

In My Dream
PVR Six Degrees – 1 pm
2 wins & 6 nominations

The Slaughterhouse
SDC Anna Cinemas – 3 pm
1 win at Busan International 

Film Festival 2021

That Night’s Train 
@PVR Serene – 3 pm

World Films Not to Miss at CIFF TODAY!
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�ைறசச்ாைல�ல் இ�ந்� தப்�க்�ம் சாகசக் கைதக�க்� எப்ேபா�ேம 

ம�� அ�கம். Escape from Alcatraz, The Great Escape, Escape to Victory ேபான்ற 

படங்கைள �ண்�ம் �ண்�ம் பாரக்்�ம் ர�கரக்ள் உண்�. ஹா��ட�்ல் 

மட�்மல்ல; உலக �னிமா��ம் ெஜ�ல் �ேரக் படங்கள் �க்�யத�் வம் 

ெப��ன்றன. ெதாைலக்காட�்��ம் இந்தக் கைதக்க�ைவ 

அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்ட ெதாடரக்ள் அ�ர ெவற்� ெபற்��க்�ன்றன. 

உதாரணம்: �ரிசன் �ேரக். 2005-ம் ஆண்� �தல் 2017-ம் ஆண்� வைர, 5 

�சன்களாக 90 எ�ேசா�கள் ஒளிபரப்பான இந்தத் ெதாடரின் அ�த்த �சன் 

எப்ேபா� என்� இன்�ம் காத்��க்�றாரக்ள் ர�கரக்ள்.

இேதேபான்ற �வாரஸ்யத�் டன் �றப்பான கைதயம்ச�ம் ெகாண்ட ஒ� 

படத்ைத ெசன்ைன �ைரப்பட �ழா�ல் ேநற்� காைல காண ��ந்த�. 

அ� Jailbreak Pact (Pacto de Fuga) என்ற �� நாட�்த் �ைரப்படம். அெமரிக்கா, 

லத்�ன் அெமரிக்க நா�களி�ம் இந்தப் படம் �றப்பான வரேவற்ைபப் 

ெபற்ற�. ���ல் �ைரயரங்�களில் �ைர�டட்  ேபா�ம் மக்கள் 

ெகாண்டா� �ரத்�்�டட்ாரக்ள். கடந்த �ல ஆண்�களில் ெவளியான 

ஒட�்ெமாத்த படங்களி�ம் இ�ேவ �ப்பர ் �ட். அேமசான் �ைர��ம் 

அேமாக வரேவற்�!

�� நாட�்ன் சரித்�ரத்�ேலேய �கப்ெபரிய �ரிசன் �ேரக் சம்பவமான 

இ� அந்நாட�் மக்களால் ெகாண்டாடப்படட் ஒன்�. 1990-ம் ஆண்� 

அகஸ்ேடா �ேனாெசல் என்பவரின் ெகா�ங்ேகால் ஆட�் ���ம் 

த�வா�ல் நடந்த� இந்தச ் �ைற உைடப்�. தப்�த்தவரக்ள் அத்தைன 

ேப�ம் அர�யல் ைக�கேள. அவரக்ள் எவ்வள� ேநரத்்�யாகத் �டட்�ட�் 

இப்ப�ெயா� சாதைன சம்பவத்ைத நடத்���க்�றாரக்ள் என்பைத 

�கச�்றப்பாகச ் ெசால்�ற� இந்தப் படம். இந்தத் தப்�த்தல் சம்பவம் 

அந்தக் ெகா�ங்ேகால் ஆட�்க்� எ�ரான அைடயாள ெவற்�யாகேவ 

அந்தக் காலகடட்த்�ல் க�தப்படட்�.ஜனவரி�ல் இந்தச ்சம்பவம் நடந்த�.  

இைதத் ெதாடரந்்� ����ம் ெவளிநா�களி�ம் ரா�வத்�னர ்மற்�ம் 

காவல்�ைற�னரின் சரவ்ா�காரத�் க்� எ�ரான எண்ணம் வ�வடட்�. 

கண்டனக் �ரல்கள் உள்ேள�ம் ெவளிேய�ம் ேகடக்த் ெதாடங்�ன. மாரச் ்

மாதம் �� ஜனநாயக நாடாக ��ய உ�ெவ�த்த�.

அ�ப� அ� நீளத�் க்� ஒ� �ரங்கப்பாைத... அைத உ�வாக்�வதற்காக 

ப�ெனட�் மாதங்கள் மனம் தளராத உைழப்�, 55 டன் எைட��ள்ள மண், 

கற்�ப்ைபகைள யா�க்�ம் ெதரியாமல் ஒளித�் ைவத்த�... நிஜமாகேவ 

நடந்த இைவ எல்லாேம நம்ப��யாத சாகசங்கேள!

உல�ன் ஒவ்ெவா� �ைறசச்ாைல�ம் ஒவ்ெவா� �தமாக இ�க்�ற�. 

��கள், உைடகள், உண�கள், அைறகள், பாரை்வயாளரக்ள் என 

ஒவ்ெவான்�ேம ேவ�ப��ற�. ஆனால், லஞ்சம், �ைறேக�கள், 

ெகா�ரமான தாக்�தல்கள் ேபான்றவற்�ல் மட�்ம் ெப�ம்பாலான 

�ைறசச்ாைலகள் ஒன்�ேபாலேவ இ�க்�ன்றன. ���ல் உள்ள 

�ைறசச்ாைல�ம் அப்ப� அநீ�யான ஒன்�தான்.

அங்� எப்ப� இவ்வள� நீள �ரங்கத்ைத எைதகெ்காண்� ெவட�்னாரக்ள்? 

ஸ்�ன்கள், ஸ்���ைரவரக்ள் ேபான்ற �க அ�ப்பைடயான க��கைளக் 

ெகாண்�தான் என்� அ�ந்தால் உங்க�க்� இன்�ம் ஆசச்ரய்ம் வ�ம் அ� 

மட�்மல்ல... �ைறக்காவலரக்�க்ேகா, பக்கத�்  ெசல்�ல் 

இ�ப்பவரக்�க்ேகா இந்த �ன் தயாரிப்�களின்ேபா� எந்தச ்சந்ேதக�ம் 

எழாத� அ�த்த ஆசச்ரய்ம்.

�ைரப்படமாகப் பாரக்்�ம்ேபா� �ைற 

உைடப்�ச ் சம்பவமான� ெவ� 

சாதராணமான ஒன்றாகத் ேதான்றலாம். 

ஆனால், அதன் வ� எவ்வள� �ரியமான� 

என்ப� அங்�ள்ளவ�க்�தான் ெதரி�ம். 

அந்த வ�ைய பாரை்வயாள�க்�க் 

கடத�் வ��ம் J a i l b r e a k  P a c t  ெப�ம் 

ெவற்�ையப் ெபற்��க்�ற�. 

�ரங்கப்பணி நைடெப�ம்ேபாேத 

நிலந�க்கம் நிக�ம். உள்ேள 

மாட�்கெ்காண்டவரக்ளின் 

ெகா�ங்ேகால் ஆட்��ல் ஒ� ெஜ�ல் �ேரக்!

- வள்ளிதாசன்

எண்ணேவாடட்ம் எப்ப� இ�க்�ம்? �டட்த்�ல் ஏேத�ம் �ழப்பம் வந்� 

மற்றவரக்ள் �க்��டக்�டா� என்பதற்காக உ�ைரேய இழக்�ம் 

ேபாராளி ஒ�பக்கம்; அவர ் இன்�ம் வர�ல்ைலேய என்� பத� �ண்�ம் 

�ரங்கத�் க்ேக வ�ம் இன்ெனா� ேதாழர ் ம�பக்கம், கணவைனப் 

�ரிந்��டட்ா�ம் ேதச நல�க்காக - தன் கணவனின் �டட்ம் ெவற்�ெபற 

ேவண்�ம் என நிைனத�்  ெவளி���ந்� எல்லா ஏற்பா� ெசய்�ம் 

மைன�, ேபாராளி மகனின் மனைத மாற்ற �ய�ம் சராசரி அப்பா என 

உணரச்�்க் ெகாந்தளிப்�க�ம் நிைறயேவ உண்�.

நான்� வய�ேலேய அம்மாேவா� ேசரந்்� �ைரப்படங்கள் ெதாடங்��டட் 

ேட�ட ் அல்பலா இந்தப் படத்�ன் இயக்�நர.் இப்ேபா� வய� 49. 

தயாரிப்பாளராக �ைர வாழ்க்ைகையத் ெதாடங்�ய ேட�ட், ஒ� 

�கப்ெபரிய �பத்�ல் �க்� 11 மணி ேநர அ�ைவ��சை்சக்�ப் �றேக 

�ண்டார.் அ�ேவ அவைர இயக்�நராகத் �ண்�ய�. �த�ல் 

டா�ெமண்டரி �ரிஸ் இயக்�னார.் ேட�ட ் இயக்�ய �தல் �ைரப்படம் 

J a i l b r e a k  P a c t  ஷாங்காய், ேகாவா �ைரப்பட �ழாக்களில் ெபரி�ம் 

பாராடட்ப்படட்�. இப்ேபா� ெசன்ைன சரவ்ேதச �ைரப்பட �ழா�ன் இந்த 

�ழா�ன் ��ப்பப் பட�்ய��ம் இடம்��க்�ற�!

Pic Corner
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 Soorarai Pottru Team @ CIFF

At the cinemas

Endraavathu Oru Naal Team @ CIFF

Director David Albala
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THE MOSQUITO PHILOSOPHY | Seasons, 03.00 PM JUNE | 6 Degrees, 07.00 PM

A COMMON CRIME | Santham, 06.00 PM

MATERNA | Serene, 01.00 PM

S o f t w a r e  E n g i n e e r  ஆன J a y a p r a k a s h 

R a d h a k r i s h n a n  ,  ெசன்ைன���ந்� 

அெமரிக்கா�ற்� இடம் ெபயரத்்தவர.் 2015 

ஆம் ஆண்� Lens என்�ற ஒ� மா�படட் 

�ைரப்படத்�ன் �லம் �ைர 

இயக்�னராக ��யெதா� அவதாரம் 

எ�த்தார.்  வாழ்க்ைக என்ப� இ�க்�றப� 

வாழ்வதற்ேக என்�ற ஒ� தத�் வத்ைத 

�ைர�ல் பைறசாற்�ம் வைக�ல் 

இப்படத்ைத உ�வாக்��ள்ளார.் �தல் 

M u m b l e  C o r e  படம் என இப்படத்ைத 

வைரய�க்கலாம்! D o g m e 9 5  பாணி�ல் 

உ�வாக்கப்படட் படம்.  �ன்னேர தயார ்

ெசய்யப்படட் ஒ� 

�ைரக்கைதயைமப்�ன்� , r e t a k e s 

இல்லாமல், இ�க்�ற ஒளி�ன் (L i g h t s ) 

உத�ேயா� எ�க்கப்படட் படம்! 

�த்�யாசமான ஒ� �யற்�!

பல �ைரப்பட �ழாக்களில் பங்ேகற்� பல்ேவ� ���கைள தட�்செ்சன்ற 

இப்படத்ைத இயக்��ள்ளவர,் Russian -American எ�த்தாளரான David Gutnik. 

நான்� மா�படட் �ணா�சயங்கள் ெகாண்ட ேவ�படட் �ணஇயல்�கள் 

நிைறந்த ெபண்கைள �ற்� தன� �தல் �ைர பைடப்ைப 

உ�வாக்��ள்ளார ் D a v i d .  அைனத�்  �ஷயங்களி�ம் �த்�யாசமான 

�ைற�ல் தனித�்  நிற்�ம் அப்ெபண்கள் ஒேர ஒ� �ஷயத்�ல் மட�்ம் 

ஒத�் ேபா�றாரக்ள்!  படத்ைத கைலநயம் �ளி�ம் ஓர ்அழ�ச�்த்�ரமாக 

�ைர�ல் வ�த�் ள்ள இயக்�னர,் பாராட�்க்�ரியவர!்

18th Chennai International Film Festival 

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

மேனாதத�் வ ரீ��லான �ைரப்படங்கள் எப்ெபா��ேம �த்�யாசமான 

களங்களில் பயணிக்�ம்!  அத்தைகய ஒ� படம்தானி�! Franscisco Maruez 

இயக்கத்�ல் உ�வா��ள்ள இத்�ைரப்படம் Cecilia  என்�ற ஒ� Sociology 

ஆ�ரிைய�ன் வாழ்க்ைகைய �ற்� �ன்னப்படட்�.  ஒ� நாள் இர� , 

Cecilia�ன் பணிப்ெபண், அவள� �ட�் கத�ைன அகால ேவைள�ல் வந்� 

தட�்�றாள். ஆனால், Ceciliaேவா கதைவ �றக்க�ல்ைல.! ம�நாள், அந்த 

பணிப்ெபண்ணின் மகன், K e v i n  ெகாைலசெ்சய்யபட�்�ப்ப� 

ெதரியவ��ற�! �ந்ைதய நாள் இர� தடட்ப்படட் கத�ைன 

�றந்��ந்தால் இகெ்காைல த�ரக்்கப்பட�்�க்கலாேமா என்�ற �ற்ற 

உணர�் Cecilia ைவ ஆடெ்காண்� �ங்க�டாமல் உபத்�ரவம் ெசய்�ற�! 

ேபாதாெதன்� Kevin இன் ஆ� ேவ� அவள� நிைன�களில் நிழலா��ற�! 

Orlando Mecha Martinez னின் இைசயைமப்� படத்�ன் ஓடட்த்�ற்� ேம�ம் 

ெம�� �ட�்�ற�!

ஒ� �ைண இயக்�ன�ம் ( Va i b h a v  K h i s t i  )  ஒ� படதெ்தா�ப்பாள�ம் 

ைகேகாரத்�் �தன்�ைறயாக இப்படத்ைத இயக்��ள்ள� 

��ப்�டத்தக்க�. Quais Waseeq இன் �ங்கார ரசம் ெசாட�்ம் ஒளிப்ப�� 

படத்�ன் �ரதான அம்சம்.  Neel என்�ற ஓர ்இைளஞன் வாழ்க்ைக�ல் பல  

�தங்களி�ம் பல்ேவ� இன்னல்கைள எ�ரெ்காண்டவன். அவன� அன்றாட 

வாழ்ேவ ஒ� எ�ரநீ்சச்ல் பயணம்தான்.  இந்நிைல�ல் Neha என்�ற ஓர ்இளம் 

ெபண் , அவன� வாழ்க்ைக பாைத�ல் �ைழ�றாள். Neha �ன்  வர�ம் 

ெசயல்பா�க�ம்  Neel க்� ெபரியெதா� ஆ�தலாக அைம�ற�. ந�ந்� 

ேபான அவன� இதயத்�ற்� ேத�தல் த�ம் ஒ� நன்ம�ந்தாக�ம் 

ெசயல்ப��ற�! N e e l  இன் ெதாடர�் N e h a  �ற்�ம் ேத�தல் த��ற�!  

உ�க்கமான காட�்கள் ெகாண்ட உன்னதமானெதா� �ைரப்படம்.

rd23  Feb 2021

Soorari Pottru 

will be screened 
again on 25th Feb 
2021 at 2.30 pm in 

PVR Seasons.


