31st Dec 2021

19th Chennai International Film Festival

Hope you all had a lovely time watching all the ﬁlms on the 1st day of the 19th Chennai International Film Festival (CIFF)!
It was really nice to see such a lovely gathering of people at the Inaugural Function and for the Opening Film ‘THREE FLOORS’ by the
renowned Director Nanni Moretti.
Do send us reviews of the ﬁlms you have watched by email to icaf.2021@gmail.com

PICKS OF THE DAY

Between Two Dawns
10.15 am @PVR,
Santham screen

The Enemy
3.00 pm @PVR,
Santham screen

At the End of Evin
1.00 pm @PVR,
Serene screen

Maman
12.30 pm @PVR,
Seasons screen

Natural Light
6.30 pm @PVR,
6 Degrees screen

Mikado
12.30 pm
@Anna Cinemas

Photos from the Vault
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03.00 PM

06.00 PM

03.30 PM

06.30 PM

Queen of glory
Dir.:NanaMensah
Ghana,
USA | 2021 | 78' | WC

Kattil(Kattil)
Dir.:EV Ganeshbabu
India
|2020|129'| TFF

06.00 PM

Thaen (Thaen)
Dir.: Ganesh Vinayak
India
| 2021 | 104' | TFFC

The last ﬁshing trip
Dir.:Þorkell S. Harðarson,
ÖrnMarinóArnarson
Iceland | 2020 | 90' | WC

06.30 PM

Natural light
Dir.: Dénes Nagy
Latvia, Hungary, France,
Germany | 2021 | 103' | HC

How to be a classy tramp
Dir.: ÓlöfBirnaTorfadótti
Iceland | 2021 | 88' | WC

06.00 PM

Mikado (Marocco)
Dir.: Emanuel Parvu
Romania, Czech Republic
| 2021 | 96' | WC

When Hitler stole Pink Rabbit
Dir.: Caroline Link
Germany,Switzerland,Italy
| 2019 | 119' | RCL

03.00 PM

Little Forest
(Liteulpoleseuteu)
Dir.: Soon-rye Yim | South
Korea | 2018 |103' | CFK

House arrest
(Delo)
Dir.:Aleksey German Jr.
Russia |2021| 106'| WC

04.00 PM

Maman (Maman)
Dir.:Arash Aneessee
Iran|2021|111'| SIC

The Enemy (L'ennemi)
Dir.: Stephan Streker
Belgium, Luxembourg,
France | 2020 | 105' | WC

03.00 PM

12.30 PM
01.00 PM

Streetwise
(GaeyWa'r)
Dir.: Na Jiazuo
China | 2021 | 96' | WC

At the end of Evin
Dir.:MehdiTorab-Beigi,
Mohammad Torab-Beigi
| Iran | 2021 | 78' | SIC

12.30 PM

10.15 AM

The Bare Necessity
(Perdrix)
Dir.:Erwan Le Duc
France |2019 |99'| CA-FC

God, you're such a prick
Dir.: André Erkau
Germany |2021| 94' | WC

01.30 PM

Anna
Cinemas

Play (Play)
Dir.: Anthony Marciano
France | 2019
| 108' | CA-FC

Change in
Schedule

Day 2 | Friday, 31.12.21

12.30 PM

6 Degrees

10.00 AM

Seasons

Down with the king
(Down with the king)
Dir.:DiegoOngaro
USA|2021|100'| WC

09.30 AM

Serene

10.00 AM

Santham

Between two dawns
(İkiŞafakArasında)
Dir.: Selman Nacar
Turkey,Romania,France,
Spain | 2021 |91'| WC

10.15 AM

Screening Schedule

Lorelei(Lorelei)
Dir.: Sabrina Doyle
USA | 2021 | 111' | WC

TFFC = Tamil Feature Film Competition |
IP = Indian Panorama | WC = World
Cinema | CA-FC = Coming of Age –
French Cinema | RCL= Retro of Caroline
Li | CFK = Country Focus Korea | SIC =
Spectrum of Iranian Cinema | MC =
Malayalam Cinema | SS = Special
Screening

Master Class by
S J Suryah, Actor, Director
Actor / Director Perspectives

11.45 am / 6 Degrees

Seating for all shows will be on ﬁrst come ﬁrst served basis

Cinema Lets You Bring Out Untold Stories: Mahdi Torab Beigi
Divya: When did you decide to become a ﬁlmmaker?
Mahdi Torab Beigi: ‘At the End of Evin’ is my ﬁrst movie, but I made a
couple of short ﬁlms before this. The love for literature, poetry and
scriptwriting are the reasons that led me down the road of ﬁlmmaking.
Divya: Is a degree related to ﬁlms a ‘Must’ to become a good
ﬁlmmaker?
Mahdi Torab Beigi: Not necessarily! Cinema is based more on vision
and worldview than the technique itself. What is most important is to
have a point of view of the world and put it into words and on the big
screen.
Divya: Your favourite ﬁlmmakers and all-time most liked ﬁlms?
Mahdi Torab Beigi: Michelangelo Antonioni, Jean-Luc Godard,
Robert Bresson, Michael Haneke, Stanley Kubrick, Martin Scorsese,
Satyajit Ray to name a few.
Divya: Which is your favourite genre in movies
and do you plan to stick to just 1 genre in the
movies you make?
Mahdi Torab Beigi: Today’s world is full of
news and phenomenon which makes the
audience feel numb against them. In our eyes,
Mahdi Torab Beigi horror and thriller can be a better genre to talk
about what’s happening in the world and
attract the attention of the audience.
Divya: Where have you always wanted to shoot one of your ﬁlms?
Mahdi Torab Beigi: Due to the cultural similarities between our
country Iran and India, and considering the fact that India is a
multicultural country in our mind, we always loved to make a movie
there. Cinema has a worldwide language and we can talk about
diﬀerent cultures in this language, so India is a good country to talk
about these diﬀerences.
Divya: One of the main characters of your movie is never shown on
screen right till the end, how and what made you come up with such a
unique concept?
Mahdi Torab Beigi: Traditional societies are always looking for
similarities and they want to make everything united and neglect
whatever that tries to be diﬀerent from that unity. Amen is a victim of
this negligence from the beginning and it seems like she doesn’t exist
at all. Besides that we are challenging our character by not being
visible to the eyes, and we believe that makes our character to be also
seen for the same reason.
Divya: Should the script and directing of a movie always be done by
the same person?
www.icaf.in | www.chennaiﬁlmfest.com

Mahdi Torab Beigi: Not always. But the idea which is developed by
the director, can be more and more related to his own world and point
of view of the story.
Divya: Challenges faced by you as a ﬁlmmaker?
Mahdi Torab Beigi: Basically, when you are going to focus on a
sensitive and controversial social subject, censorship would be the
ﬁrst challenge on your way. Amen, as a minority community member,
was the subject of many challenges. These challenges were also on the
way of production, point of view of story and even location selections.
Divya: A piece of advice to the upcoming ﬁlmmakers
Mahdi Torab Beigi: Cinema provides the opportunity of
speaking up about the untold stories of this world, don’t
lose this chance!
Divya: How does it feel to be part of the 19th Chennai
Divya
International Film Festival?
Mahdi Torab Beigi: I would like to mention again that India is a
country of cultures and the selection of our movie in Chennai
International Film Festival is a great honour and pleasure for us.

Few Words from the Director of
‘Sunny’, Mr. Ranjith Sankar
I have done my B.Tech and started writing for
television then got a break in movies.
I don’t think having a professional degree in
ﬁlmmaking is a must. I don’t have a
professional degree in ﬁlmmaking myself!
Ranjith Sankar

Dir. KG George Irakal is one of my favourite
ﬁlmmakers and my role model.

I like all genres of cinema and have tried most of them.
Thrissur in Kerala is one place where I would love to make a ﬁlm.
I am very comfortable making ﬁlms in Malayalam only. I prefer
doing the directing and script writing myself.
Every ﬁlm comes with new challenges. It’s the challenges that drive
you and keep you going.
Carve out your own path. Be honest to your craft and try to make
movies you believe in.
chennaiﬁlmfes val
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இரண்

யல் க

Between Two Dawns |

க்

இைடேய...

சம் பர் 31 காைல 10:15 மணி | சாந் தம்

கா ரின்
ம் பத் ெதா
ல் ஒ
ெதா லாளி பலத்த காயம் அைட றார.்
இப் ேபா
கா ர ் ஒ
தார் க
ைவ எ க்கேவண் ய கடட
் ாயத் க் த்
தள் ளப் ப
றான். அந்த
வான
அவன
கன கள் , அவனின்
ம் பம்
மற் ம் காயமைடந்த ெதா லாளி ன் மைன
ன் வாழ் க்ைக ஆ யவற் ன்
தாக்கத்ைத ஏற் ப த் ம் .

கட் ப் பாடை
் ட
ற உள் ள . அந்தத் ெதா ற் சாைல ல் பணப் ழக்கச ்
க்கல் கள் உள் ளன, அ த்த வாரத் ல் பணம் ைகக்
வர ேவண் மானால் ,
இப் ேபாேத ெபா ள் கைளத் தயாரித்
அ ப் ப ேவண் ம் . இல் ைலெயனில்
அந்தத் ெதா ற் சாைல மட் மல் ல; அவரக
் ளின்
ம் ப ம் நி ச ் ைதைவச ்
சந் க் ம் .
இந்த
ப் ெமன்ட் பற்
அவரக
் ளின்
ேமனிய வா க்ைகயாளரக
்
டன்
ேயா அைழப் ன் ந
ல் இ க் றான் கா ர.் அப் ேபா ஒ ெதா லாளி
க ைமயான க்காயங் க க் ஆளா றார.் பதற் றம் பன்மடங் கா ற .
இந்த
ரசை
் னைய அல
ஆரா ம்
ம் ப வழக்க ஞர,் ெதா ற் சாைல
அ பரான அப் பா மற் ம் அவரின் இரண்
மகன்க க் ம் ஓர ் ஆேலாசைன
வழங்
றார.்
காயமைடந்த ெதா லாளி ன்
மைன ைய எப் ப ச ்
சமாதானப் ப த்
ப் டட
்
ைற ல்
ைகெய த்
வாங்
ட
யற் க் மா
றார.் ஏெனனில் , அந்தத் ெதா லாளி ேகாமா ல்
ந்தாேலா, இறந் ேபானாேலா. இவரக
் ள்
ைறவாசம் அ ப க்க
ேவண் ய அபாயம் உள் ள . அவரக
் ள்
ைறசச
் ாைலையத் த ரப
் ் பதற் கான
ஒ
வ ,
ன்
உரிைமயாளரக
் ளில்
ஒ வர ்
இதற் ப்
ெபா ப் ேபற் கெ
் காண்
நாடை
் ட ட் ெவளிேய வ மட் ேம.

2021 சான் ெசபாஸ் யன் சரவ
் ேதச
ைரப் பட
ழா உபட பல
பாராட் கைள ம் ஏராளமான ெவற் கைள ம் ெபற்
க் ற
dawns என் ற இந்தப் படம் .

ழாக்களில்
Between two

க் ய
னிமா ல் ரஷ்யா ன்
றந்த எ த்தாளரக
் ளான ெசக்ேகாவ்
மற் ம் தஸ்தாெயவ் ஸ்
ன் ெசல் வாக்
பல ஆண் களாக பரவலாக
ெவளிப் ப
ற . இந்த எ த் ேமைதகளின் கைதகைளப் ேபாலேவ இந்தப்
பட ம் ஒ
மனிதனின் வாழ் க்ைகயான
கட் ப் பாடை
் ட
ஓ வைதப்
பற் ய . கா ர ் தன்
ம் பத் க்
உதவ ேவண் மா?
ேநரை
் மயற்
தவறான
ஷயங் கைளச ் ெசய் ய அவன் ஒப் கெ
் காள் வானா? அல் ல
யநலத் க்காக அவன் எவ் வள
ரம் வைர ெசல் வான்? தன
ெசாந்த
வாழ் க்ைக ன்
க வாளத்ைத
எ க்கத்
தவ ய
அ
க்கான
பாைதயா
ேமா?

க்ளன
ீ ் ேஷவ் ெசய் த, ஆங் லம் ேபசக்
ய இைளஞன் கா ர,் அவனின்
அப் பா க் ச ்
ெசாந்தமான
ெதா ற் சாைல ன்
ேமலாளர ்
ெபா ப்
வ க் றான்.
இன்ைறய
ெபா
காைல
தேல
பரபரப் ம்
எ ரப
் ாரப
் ் மாகேவ இ க் ற . இந்த அழகான இைளஞன் இன்
மாைல தன்
காத
எஸ்மா ன் ெபற் ேறாைர
தல் ைறயாக சந் க்கப் ேபா றான்.
கா ரின்
காதேலா, அவன்
மணம் ெசய் ெகாள் ள
ம் வேதா,
ைகப்
ப் பேதா அப் பா இப் ரா
க்
இ வைர ெதரியா . எஸ்மா டான
உற
ல காலமாக ெதாடர் ற . காதல்
த்த இந்த ேஜா களின் ந ன
கண்ேணாடட
் ம் அவரக
் ள் ட் ண் பாரம் பரிய நிைலப் பாட்
ந்
ற்
ம்
மா படட
்
.

தார் கரீ யாக இக்கடட
் ான
ழ் நிைலகைள உ வாக் வ
ம் , அ காரம்
உள் ளவரக
் ள் தங் கள் பத ையத் தக்கைவத் க் ெகாள் வதற்
எந்தச ்
ெசலவாக
இ ந்தா ம்
அைத
எப் ப ச ் ெசய் வாரக
் ள்
என்பைத ம்
காட் வ
ம் றைமயான இயக் நரின் வ வான பைடப் இ .

தன்
ம் பத் ன்
ப் பங் கைள ரத
் ் ெசய் வதற் ம் , ெசாந்த வாழ் க்ைகைய
வாழ் வதற் ம் இைடேயயான பதற் றம் , உைடந்த சலைவ இயந் ரம் ேபால

இந்தத்
சாந்தம்

ேமயைர எ
House Arrest |

ரக
் ்கத்

க் ப் படத் ன் இயக் நர ் Selman Nacar. இன் காைல 10:15 மணிக்
ைரயரங் ல் Between Two Dawns படத்ைதக் காணலாம் .

ணியலாமா?

சம் பர் 31 மாைல 6 மணி | சாந் தம்

பல் கைலக்கழகப் ேபரா ரியரான ேட ட் , தங் கள் நகர நிரவ
் ாகத்ைத ச க ஊடகங் களில்
மர் க் றார.் ஆனால் ,ேமயரின் ஏமாற்
ேவைலகள்
சாரிக்கப் ப வதற் ப் ப லாக, ேட ட் ேமாச ெசய் ததாகக் ற் றம் சாடட
் ப் பட்
ட் க் காவ ல் ைவக்கப் பட்
க் றார.்
ைகயான கண்காணிப் , ட ள்
ராஸ் ேவைலகள் ஆ யவற் க் மத்
ம் மனம் தளராமல் அவரக
் ைள ேட ட் எ ரக
் ் றார,் அவர ் ஒ ேபா ம் மன்னிப் ேகடக
் த் தயாராக இல் ைல. நீ மன்ற
வழக் ெந ங் வ ம் ழ ல் , ேகா யாத் க் எ ரான இந்தப் ேபாரில் ெவற் ெபற ேட ட் ற் நம் க்ைக இ க் றதா? இ தான் ‘ஹ ஸ் அெரஸ்டʼ் என் ற
ரஷ்யப் படத் ன்
க்கம் .
ரஷ்யா ன் நீ
அைமப் ைப ைநயாண் யாக
மர் க் ம்
த் யாசமான படம் இ . உள் தந் ரம் என்றால் என்ன, ேநரை
் மயாக இ
என்பைதப் பற் ய இன் யைமயாத மற் ம் ெந க்கமான அ க்ைகயாக இப் படத் ன் உள் ளைமப் உள் ள .
இயக் நர ் ெஜரம
் ன் ஜ னியரின் பைடப் களில் ʼேபப் பர ் ேசால் ஜரʼ், ெவனிஸ்
ஆ யைவ
ப் டத்தக்கைவ.

ைரப் பட

ழா

ல் ʼ

றந்த இயக்

நர ்

ப் ப

ைதப் ெபற்

எவ் வள

க்

யம்

வந்த ʼேடாவ் லேடாவ் ʼ

-வள் ளிதாசன்
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அப் பா
Mikado |

ம் வண்ணத்

சம் பர் 31 ம

ப்

ச்

ைள

யம் 1:00 மணி | அண்ணா

ஒ
நாள் , இளம் ெபண்
மக்தா அவள் தன்னாரவ
் த் ெதாண்
ெசய் ம்
ம த் வமைன
ள் ள
ேநாய் வாய் ப் படட
்
ழந்ைதக்
ைல யரந
் ்த
ெநக்லஸ் ஒன்ைற வழங்
றாள் . அவளின் அப் பாேவா, மக்தா ண் ம் ெபாய்
ெசால் றாள் என்
உ
யாக நம்
றார.் மக்தா தன்ைன ற் றமற் றவள் என
நி
க் ம் ேபா அவர ் ெவடக
் ப் ப
றார;்
ற் ற உணரச
் ் அைட றார.் அேத
ேநரத் ல் அவரால் தன் தவைற ஒப் கெ
் காள் ள ம்
ய ல் ைல. இதன்
ற
ழப் பமைட ற அவரக
் ளின் உற ஒ கடட
் த் ல் உைடந் ம் ேபா ற . கடந்த
கால
களின்
ைள கள் .மாற் ற
யாதைவயா ன்றன. இ தான்
ேமானியா படமான Mikado படத் ன் ஒன்ைலன்.

ம்

ைரயரங் கம்
ைரக்கைத ன் அைனத் க்
க ம் கணிக்க
யாத எ ர் ைனகைள
உ வாக் ம்
வைக ல் ேதரந
் ்ெத க்கப் பட் ள் ளன. ஆழமாகச ் ெசல் ம்
இந்தக் கைதப் ேபாக்
ற் ற உணரச
் ் ைய ம் ெபா ப் ணரை
் வ ம் ஒ
சக் வாய் ந்த ண்ேணாக்
ன் ழ் ைவக் ற .
அப் பா
கதாபாத் ர
ந கர ்
ஒ
பசச
் ாதாபத்ைத
உ வாக் ,
பாரை
் வயாளரக
் ைள அந்தக் கதாபாத் ரத் ன் அ
ல் ைவத்
தங் கைளத்
தாங் கேள
ல தனிப் படட
்
ேகள் கைளக் ேகட் கெ
் காள் ளச ் ெசய் வ ல்
ெவற்
ெப
றார.் அப் பா கதாபாத் ரத் ன் இடத் ல் அவரக
் ள் இ ந்தால்
எப் ப
நடந் ெகாண்
ப் பாரக
் ள் ?
அவ ைடய
ெசயல் கள்
ற் ற உணரச
் ் யால்
ண்டப் படட
் தா? அவர ்
உண்ைம ல் ற் றவாளியா? நைடெபற் ற சம் பவங் க க்
அவர ் ெபா ப் ேபற் க ேவண் மா? ப ல் கள் எ வாக
இ ந்தா ம் ,
காேடா படமான
அதன்
க்கலான
ஷயங் க க் ள் பாரை
் வயாளரக
் ைள இ க் ம் என்ப
உ
.
ல
நிகழ் கள்
எவ ம்
றக்கணிக்க
யாத
ைள கைள எவ் வா
ஏற் ப த்
ன்றன என்பைதப்
பற் ேய இந்தப் படம் ேப
ற . ஒ
கதாபாத் ரத் ன்
எந்தச ் ெசய ம்
மற் றவரக
்
க் ம்
எ ர் ைனைய
ஏற் ப த் ம் ... ஒ படட
் ரஃ
் ப் ைள எஃெபக்ட் ேபால. இந்தப்
படத் ற்
காேடா என் ற
ைளயாட் ன் ெபயர ்
ைவக்கப் படட
்
ஏன் என்ப ம் அ
சரியான தான்
என்ப ம் படத்ைதப் பாரத
் ்
க்ைக ல் ெதளிவா
ம் .
மற் ற
ச் கள் அைசந்
டாமல் ஒவ் ெவா
ச் யாக
ெவளிேய
எ க் ம்
ைளயாட் தான்
காேடா.

ஓர ் அப் பா, அவரின்
ன் ஏஜ் மகள் ... இவரக
் ளின் கைத இ . அன்
மக்தா ன்
றந்த நாள் , அப் பா அவ க்
ைல யரந
் ்த வைளயைலக் ெகா த்தார.் அேத
நாளில் மக்தா தன்னாரவ
் லராகப் பணி ரி ம் ம த் வமைன ன் ஆன்கால
வார் ல் ற் ேநாயாளியாக இ க் ம் ஒ
க் மக்தா ெநக்லஸ் ஒன்ைற
வழங்
றாள் , அங் மக்தா ன் காதலன்
யன் இளம் ேநாயாளிகைள
ேம க் ெசய்
ம ழ் ப் பதற் காக அ க்க
வ வ
வழக்கம் . மக்தா தன
பரிைச வழங் யைதக் கண்
ஸ்
நடந் ெகாள் ம்
தம் க ேமாசமான
ஒ
ைளைவ ஏற் ப த்
டட
்
.
ற் ேநா யல் வார் ல் ெச
யராக
இ க் ம்
யனின் அம் மா க் ஏற் படட
் ஓர ் அபாயகரமான பக்கவாதத் க்
அவர
எ ர் ைன வ வ த்
க்கலாம் . இப் ப
கணிக்க
யாத
நிகழ் களின் ெதாடராகப் ேபா ற கைத.

அண்ைமக்கால
ேமனிய
னிமா ல் இந்த அப் பா கதாபாத் ரம்
க ம்
ம் பக்
ய பாத் ரமாக இல் லாமல் இ க்கலாம் . ஆனால் , அவர
எ ர் ைனகைள நாம் ரிந் ெகாள் ள
ம் . கடந்த கால அ ரச
் ் அவைர
சக் யற் றதாக உணர ைவத்த . அ
இப் ேபா
அவரின் அைனத்
உற களி ம் ஒவ் ெவா
கணத்
ம் ெவளிப் ப ம் அவர
ஆேவசமாக
ெவளிப் ப
ற . இ
அவைர
ல் லனாக் மா? இல் லேவ இல் ைல.
ல
ேநரங் களில் அவர ் நம் ைமப் ேபாலேவ நடந் ெகாள் றார.்
இப் படத் ன் இயக் நரான Emanuel Parvu ேராமானிய
ைரப் படம் மற்
நாடக ந கர ் மற் ம் எ த்தாள ம் ட. ேத ய நாடகப் பல் கைலக்கழகத்
ப ன்றார.் 2005-ம் ஆண் ல் , அவர ் தன
தல் கதாபாத் ரத்
ந த் ள் ளார.்

அவரா ெகாைல ெசய் தார?் அவ

க்ேக ெதரியா
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ரபல அர யல் வா
ஸ்
ரியக்ஸ் அவரின் மைன ைய ெகாைல
ெசய் ததாக
ற் றம் சாடட
் ப் பட் ள் ள . மைன , அவரக
் ள
ேஹாடட
் ல்
அைற ல் இறந்
டந்தார.் வழக்
ப் பாக ெசல் ற . ஊடகத்
ம்
இ ஒ
யல் ேபாலச ் ழன்ற க் ற . அவர ் ற் றவாளியா? அல் ல
அப் பா யா? அ
யா க் ம் ெதரியா
என்ப
மட் மல் ல... அவ க் ம்
ெதரியா !
The Enemy படத் ன் இயக் நர ் ஸ் பன் ஸ்டே
் ரக்கர ்
ரஸ்ஸல்
ல்
றந்தார.்
த ல் தான் ெபரி ம் ம க் ம்
ைரக் கைலஞரக
் ைளச ் சந் த் உைரயாட
ேவண் ம் என் ற ேநாக்கத் டன் பத் ரிைகயாளர ் ஆனார.் அேதா , ேத ய
ெதாைலக்காட்
ல்
ெபல் யத் ற் கான
கால் பந்
ஆேலாசகராக ம்
பங் காற்
ள் ளார.்
இந்தப் படத் ல் ந கரக
் ள் ெஜர்
ெரனியர,்
ஆ ேயாரின் பங் களிப்
ப் டத்தக்க . ஒ
பரிந் ைர ெசய் யப் பட்
க் ற .

அல் மா

ேஜாேடாேராவ் ஸ்
க் ம் இந்தப் படம்
-வள் ளிதாசன்
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