05th Jan 2022

19th Chennai International Film Festival

Just 2 more days to go for the 19th Chennai International Film Festival to come to an end! It has been a memorable journey till now all thanks to the
wonderful audience making the festival all lively and colourful. A BIG THANKS TO ONE AND ALL for your support…
Do share your movie reviews and feedback for all ﬁlms with us at icaf.2021@gmail.com

FROM OUR FILMMAKERS
'HOW'S THAT FOR A MONDAY?' is my debut feature
ﬁlm, and CIFF is where the movie is going to be played
on the silver screen for the ﬁrst time. Secondly, Chennai
itself has rich ﬁlm history and previously in the festival
movies like Parasite were played in the same category,
so, yes, I feel very excited and honoured. Thank you for
the opportunity! – Mr. SRIPAL SAMA, Director of 'How's That for a
Monday?'
Happy to have my ﬁlm as part of CIFF and really happy
to see such an enthusiastic and wonderful audience. I
was happy to watch the ﬁlm again myself along with
such nice audience. Thanks, CIFF! – Dr. RAMADAS
NAIDU, Director of 'Giliyu Panjaradolilla'
I would like to mention again that India is a country of
cultures and selection of our movie in Chennai
international ﬁlm festival is a great honour and pleasure
for us – Mr. MAHDI TORAB BEIGI, Director of 'At
the End of Evin'
I love India very much and Indian festivals are
important to me, I was very happy to hear this news and
I wish I could be there! - Ms. ROQIYEH
TAVAKKOLI, Director of 'Mehran'
For both of us Chennai is love! It's one of the most endearing cities we
have been travelling to. Our real experience outside the ﬁlm school in
the cinematic journey had in fact begun over here. We used to come for
married prints to Prasad Labs and we
happen to be the last but one batch to make
our diploma ﬁlm in 35mm. You can thus
feel that being a part of the 19th
International Film Festival is indeed very
special because 'Kalkokkho' (House of
Time) happens to be our debut Feature Film
which was a part of the Indian Panorama in the 52nd IFFI 2021 and
now being able to present it in front of the august audience of the city
we so much love is going to be an overwhelming experience which we
are really looking forward to. – Mr. RAJDEEP PAUL & Ms.
SARMISTHA MAITI, Directors of 'Kalkokkho'
I am very glad that my ﬁlm 'SEA BOYS' is playing at
the 19th Chennai International Film Festival. I am
happy I could share my notion with people on the other
side of the world. – Mr. AFSHIN HASHEMI, Director
of 'Sea Boys'
Film festivals like 19th CIFF are a 'new hope' for us
during such testing times. It has deﬁnitely given me the
conﬁdence to continue my journey as a ﬁlmmaker. –
Mr. MEHUL AGAJA, Director of 'Niwaas'
www.icaf.in | www.chennaiﬁlmfest.com

I am honoured to be a part of the 19th Chennai
International Film Festival, it's very special for me as it
is the ﬁrst screening for 'Vartul'. The pleasure is all
mine. I want to thank each and every person at the
festival for being so kind to me. – Mr. Shrikant
Choudhari, Director of 'Vartul'
Being part of a prestigious ﬁlm festival like Chennai
International Film Festival makes me feel
overwhelmed and blessed. – Mr. VIJAYGIRI BAVA,
Director of '21Mu Tiﬃn'
Very happy to have Dollu in the festival. Sad that I
could not come in person and interact with the
audience. – Mr. Sagar Puranik, Director of 'Dollu’

I am really happy and elated that our ﬁlm
Kakkathuruthu is playing at the 19th Chennai
International Film Festival. Our team who was present
at the festival, my producer Mr. Madhusoodhanan
Mavelikkara and I were really happy to see the reaction
of the audience to the ﬁlm. It was pure joy and a
wonderful experience for us. December 3 was the ﬁrst
death anniversary of the Director of the movie, Mr. Shaji Pandavath
and the ﬁlm being screened on that day was an amazing tribute from
the festival to him – Mr. VENU B NAIR, Lead Actor of
'Kakkathuruthu'
Really happy and feel wonderful that our ﬁlm Niwaas is
at the festival, unfortunately due to my work
commitments I was not able to attend the screening and
watch other ﬁlms at the 19th CIFF. I feel very grateful
for the wonderful response that our ﬁlm got and would
like to thank all for their support – Mr. ANIRUDH
SINGH, Producer of 'Niwaas'
Happy to see the 2nd theatre screening of my ﬁlm in
the 19th CIFF. Was good to be part of the audience and
watch the ﬁlm. Kudos to the CIFF team – Mr.
RANJITH SANKAR, Director of 'Sunny’
Got such wonderful appreciation and got applauded
for our ﬁlm Dollu. It was such an amazing experience
for me to be there at the theatre and witness it live.
Happy to have our ﬁlm as part of 19th CIFF – Mr.
SREENIDHI, Scriptwriter of 'Dollu'
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01.30 PM

Exit Marakkech
Dir.: Caroline Link
Germany
|2013|123'|RCL

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

03.00 PM

Listen before you sing
Dir.: Yang Chihlin
Taiwan
2021 | 113' | WC

Udanpirappe
Dir.:EraSaravanan
India
| 2021 | 137' | TFFC
Women do cry
Dir.:VeselaKazakova,
Mina Mileva | Bulgaria,
France | | 2021 |107'|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

06.30 PM

The judgement
Dir.: Sander Burger
Netherlands
2021 | 130' |WC

06.00 PM

02.45 PM

Maara(Maara)
Dir.: Dhilip Kumar
India
| 2021 | 149' | TFFC

06.15 PM

Theodor (Theodor)
Dir.:ViljarBøe
Norway
| 2021 | 70' | WC

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

06.00 PM

04.00 PM

21st Tiﬃn
(21st Tiﬃn)
Dir.:VijaygiriBava
India | 2021 | 98' |IP

04.15 PM

03.30 PM

Natyam
Dir.:Revanth Kumar
Korukonda
India | 2021 |136' | IP

A hero (Ghahreman)
Dir.: AsgharFarhadi
Iran, France
2021 | 107' | SIC

06.00 PM

01.00 PM

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

01.00 PM

Anna
Cinemas

Tom Medina
Dir.:TonyGatif
Switzerland, France
| 2021 |100' | WC

12.45 PM

6 Degrees

How to be a classy tramp
Dir.: ÓlöfBirnaTorfadóttir
Iceland
2021 | 88' | W

Seasons

The replacement
(El Sustituto)
Dir.:Óscar Aibar
Spain | 2021 | 115' | WC

11.30 PM

Flashdrive
Dir.: DervisZaim
Turkey
|2020 |125' | WC

Change in Schedule

Day 7 | Wednesday, 05.01.22

01.00 PM

10.15 AM
10.00 AM

Serene

Small Country: An African
Childhood | Dir.:Eric Barbier
France, Belgium, Rwanda
2020|111'|CA-FC

09.30 AM

The restless
Dir.:JoachimLafosse
Luxembourg, Belgium,
France | 2021 | 117' | W

10.00 AM

Santham

10.15 AM

Screening Schedule

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

Memoria(Memoria)
Dir.: Apichatpong
Weerasethakul | Thailand, +8
Countries | 2021 | 136' | WC

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

ADVICE TO UPCOMING FILMMAKERS FROM DIRECTORS AT 19TH CIFF

Pic Corner
Dr. Ramadas Naidu: Make movies that add value to the society and life in general.
Good realistic ﬁlms are always the need for the hour. Work towards and be the best
you.
Dir. Sripal Sama: Find likeminded people, at least a couple of them, who could
become your long-term collaborators. Making movies is a very personal and lonely
journey, and it helps greatly to have at least one other person by your side.
Dir. Mahdi Torab Beigi: Cinema provides the opportunity of speaking up about the
untold stories of this world, don't lose this chance!
Team KAYAMAI KADAKKA

Dir. Roqiyeh TAVAKKOLI: All I can say is: try to achieve your dreams, you will
surely achieve it!
Dir. Rajdeep Paul & Dir. Sarmistha Maiti:
Follow your dreams and try to be honest to your
craft.

Team KAKKATHURUTHU & ICAF Team

Dir. Afshin Hashemi: A piece of advice I would
love to give the upcoming generation of
ﬁlmmakers is: Be yourself! Don't imitate
famous, successful and award-won movies!
Dir. Mehul Agaja: Film festivals like 19th CIFF
are a 'new hope' for us during such testing times.
It has deﬁnitely given me the conﬁdence to
continue my journey as a ﬁlmmaker.

Team AINTHU UNARVUGAL

Dir. Shrikant Choudhari: Well, I am not a trained
ﬁlmmaker. I am a self-taught one. One needs a
lot of patience and dedication to learn by oneself.
I wanted to take formal education in ﬁlmmaking

Changes in Schedule
A hero (Ghahreman)
Dir.: AsgharFarhadi
Iran, France | 2021 | 107' | SIC

will be screened instead of
The judgement
on 5th Jan 2022- 6.00 pm @
Santham

The judgement
Dir.: Sander Burger
Netherlands | 2021 | 130' |WC

will be screened instead
of Master Class
on 5th Jan -11.30 am@
6 Degrees

PICKS OF THE DAY

A Hero
6 pm @PVR, Santham
www.icaf.in | www.chennaiﬁlmfest.com

Streetwise
6.15 pm @PVR, Serene

Listen Before You Sing
3 pm @Anna Cinemas
chennaiﬁlmfes val

The Replacement
1 pm @PVR, Santham
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Chennaiﬁlmfest

19th Chennai International Film Festival

மறக்க

யாத படங் கள் : இ

ைளயாட்

அல் ல!

இந் யா ல் ‘லகான்ʼ படம் தந்த ெவற் க் ப்
ற
ைளயாட் கைள
ைமயப் ப த் ய
படங் கள்
நிைறயேவ
வந்தன.
இன்ன ம்
வந் ெகாண்
க் ன்றன.
ஆனால் ,
1961-ல்
ெவளிவந்த
இந்த
படம்
ைளயாடை
் ட ைமயப் ப த் ய தான் என்றா ம் ,
ைளயாடட
் ான படம்
அல் ல.
டல
் ரின்
இனெவ யால்
பா ப் க் ள் ளான
ஐேராப் பா ன்
ேசாகங் கள்
ெதாடரந
் ்
ைர ல்
ப
ெசய் யப் பட் கெ
் காண்ேட
இ க் ன்றன. அப் ப ெயா ப
தான் மறக்க
யாத இந்தப் பட ம் .

ஒ நாள் இந்த
காைமச ் ேசரந
் ்த ைக டேயா என்பவ க் ேமஜரிட
ந்
அைழப்
வ
ற . (டேயா ன்
கால் பந்
ரனாக அ
ம் ஒ ம் க்
சாம் யனாக ம்
இ ந்தவன்)
அவனிடம்
ைக களின்
கால் பந்தாடட
் க்
ெவான்ைற உ வாக் ம் ப
ேமஜர ் ஆைண
றார.் இ
ேமஜரின்
ெப ந்தன்ைமயால் அல் ல.
டல
் ரின்
றந்த நாள் வ
ற . அதற் காக
ெஜரம
் ன்
ரரக
் ள்
க் ம் - ஹங் ேகரிய ேபாரக
் ் ைக கள்
க் ம்
இைடேய ஒ ேபாட் ைய ஏற் பா ெசய் வதற் காகத்தான் இத்தைன ம் .

Zoltán Fábri என்ற உலகப் கழ் ெபற் ற ஹங் ேகரிய ைரப் பட இயக் நர ் 1961-ல்
இயக் ய படம் தான் T w o H a l f T i m e s i n H e l l . இரண்டாம் உலகப் ேபார ்

இப் ப ப் படட
்
எ ரப
் ாராத
ஒ
வாய் ப்
ைடத்த டன்,
அைணந்
ெகாண்
ந்த டேயா ன் வா ம் ஆைச ண் ம் பற்
எரியத் ெதாடங் ய .
கால் பந்தாடட
் க்
ைவ உ வாக்க ஒப் கெ
் காண்டான். ப ற்
ன் ேபா
அவரக
்
க் நல் ல உண ம் , ஓய் ம்
ைடத்த . அதற்
ஆைசப் பட் எல் லா
ைக க ம் தங் கைள ம்
ல் ேசரக
் ்கச ் ெசால் ெதால் ைலக் ெகா த்தனர.்
எல் லாவற் ைற ம்
ப ற்
ெதாடங் ய . அப் ேபா
ல ைக கள் தப் ச ்
ெசல் ல
யற்
ெசய் தனர.் ஆனால் , அவரக
் ள்
படட
் தால் மரண தண்டைன
அ
க்கப் படட
்
. ேபாட் நாள் ெந ங் யதால் ேபாட் ைய நடத்த அவரக
் ள்
ேதைவ. ஆகேவ, தண்டைன ஒத் ப் ேபாடப் படட
்
. ஆனால் , ைக கள் ஆடத்
தயாராக இல் ைல.
ேமஜ க் சங் கடமா
டட
்
. ற ஒ தந் ரம் ெசய் றார.் ைக
ேபாட்
ல் ெவற் ெபற்
டட
் ால் உங் க க்
தைல என்
அ
ைக க ம் உற் சாகமாக ேபாட்
ல் கள றங் னர.்
உண்
ெகா த்த ெஜரம
் ானிய ரா
வ
ந்த ஆைடக டன் ைக கள்
காத
டன் ேபாட் ைய ர த் ப் பாரத
் ்

நடந் ெகாண்
ந்த ேநரம் . 1944-ல்
ஒ
ேபாரக
் ்ைக களின்
காம் .
க ைமயான
உைழப் ல்
ஈ ப த்தப் பட் ,
இர ல்
ெந க்கமான
ெகாடட
்
களில் அைடபட் , அன் றாட உண க்காகத் த த் , உ ைரக்
காத் கெ
் காண்
க் ம் ைக கள் அ ைமகளாக இ க் றாரக
் ள் . பயமற்
வாழ, எல் ேலாைர ம் ேபால் இயல் பாக வாழ் ந்
தத்தம்
ம் பங் க க் த்
ம் ப ம் ,
நிரந்தரமாக
வைளந்
ேபா
க் ம்
தம்
கைள
ஒ
ைறயாவ நி ரத
் ் நடக்க ஆைசகைள மந்தவரக
் ள் .

கள்
த்தார.்

ரரக
் ள்
ஒ
றம் - ப யால் வா ,
ம
றம் . ெஜரம
் ன் அ காரி தன்
கெ
் காண்
ந்தார.்

ஆடட
் த் ன்
தல் பா
ல் ெஜரம
் ன் 3 ேகால் க ம் ைக கள்
ஒ ேகா ம்
ேபா
ன்றனர.் இைடேவைள ன் ேபா ஹங் ேகரிய கமாண்டர ் ெசால் றான்
நாம் ெவற்
ெபற்
டட
் ால் தப் த்
டலாம் , ஆகேவ இரண்டாவ பா
ல்
எப் ப யாவ அ க ேகால் கள் ேபாட் நாம் ெவற் ெபறேவண் ம் என் றான்.
இரண்டாவ
பா
ல் ைக கள்
3 ேகால் கள் ேபாட்
ேபாட்
ல்
ெவற் ெபற்
றாரக
் ள் . ஆனால் , அதன்
ைளவாக ேபாட்
ேலேய
அவரக
் ள் ட் க் ெகால் லப் ப
றாரக
் ள் .
இந்தக் கைத ன்னாளில் ʼஎஸ்ேகப்
க்டரிʼ என்ற ெபயரில் 1981-ம் ஆண் ல்
படமாக்கப் படட
்
. அ ல் நல் லேவைளயாக
பம் . இந்தப் படத் ல்
கழ் ெபற் ற கால் பந்தாடட
்
ரர ் ேல ந த்
ந்தார.்

- ேமா. ராேஜந்

சாரைண
The Judgement | ஜனவரி 5
6
ரிஸ்
ைரயரங் கம்

th

05 Jan 2022

ற் பகல் 11:30 மணி

ʼ
ஜடஜ
் ் ெமண்டʼ் படத் ல் ெதாைலக்காட்
பத் ரிைகயாளர ் பாஸ் ஹான்
ெகாைல வழக்
சாரைண ல் தன
ெசாந்த க த்ைத உ வாக்
றார.்
அவர
ெதாைலக்காட்
அ க்ைக ன்
ைளவாக ஒ
ம் பத் ன்
வாழ் க்ைக தா மாறா , தடம் ரண்
ேபா ற . இனி என்ன ஆ ம் ?
இந்தப் படத் ன் இயக் நர ் Sander Burger 1975-ம் ஆண் ல் ஐவரி ேகாஸ்ட் ல்
றந்தவர.் அ ப் பைட ஸ்
ரிப் ட்
தல் இயக்கம் வைர
ைமயாக கற் க்
ெகாண்
இந்தப் படத்ைதக் ைக ல் எ த்
க் றார.்

உல

க்

ரன்

உண்ைம ெசால் ல!

Flashdrive | ஜனவரி 5 காைல 10 மணி | அண்ணா
ரிய ரா
வத் ல் ஒ
ப் பாயாக இ க் றான் அஹ்மத். அப் ேபா
உள் நாட்
அைம
ன் ைமைய
அடக் வதற் காக
நடத்தப் படட
்
ப ெகாைலகள்
மற் ம்
த் ரவைதகள்
மைறக்கப் ப வைதக்
காண்
றான். அவ ம் அவன் மைன
லா ம் உல க் சாட் யம் அளிக்க
ேபார ் மண்டலத் ன் வ யாக தப்
ஓட
யற் க் ன்றனர,் ஒ
ஃப் ளாஷ்
டை
் ரவ் உடன்!
இப் படத் ன் இயக் நர ் ெடர் ஷ் ைஜம் வார் க் 1964-ம் ஆண் ல் வடக்
ைசப் ர ல் உள் ள ஃபம ஸ்டா ல் றந்தவர.் ஹா
ட் ஃ
ம் இன்ஸ்
ட்
லம் லண்டனில் ஏற் பா
ெசய் யப் படட
்
யா ன
ைரப் படத் தயாரிப் ல்
பங் ேகற் றார.் 1995-ல் இவர
தல் நாவல்
க்
ன் ம ப்
க்க ʼ
ஸ்
நா ʼ
இலக் யப்
பரிைசப்
ெபற் ற .
த டட
் ா
ேராவசதா
படத் ன்
இயக் நராக ம் ைரக்கைத எ த்தாளராக ம் அ
கமானவர ் இவர.்
- கேணசன் ேகாதண்டராமன்
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இரண்
ெபண்களின் இயக்கத்
ெபண்க ம் அ வாரக
் ள் !
Women Do Cry | ஜனவரி 5 மாைல 4.15 மணி | 6

ல் ஒ
ரிஸ்

படம் :

ைரயரங் கம்

ஒ

தாய் நாைர
ைகேபாக்
ந்
ட்
ழ் த்தப் படட
்
.
ரசவத் ற் ப் ந்ைதய மன அ த்தத்தால் பா க்கப் படட
் ஒ ெபண்
பால் கனி ல் இ ந்
க் றாள் . ஒ ெபண் எச.் ஐ. . ன் களங் கத்ைத
சமாளிக்க ேவண் ம் . வ ம் நாள் களில் ஏேத ம் ேம க் நடக் மா என
ஒ தாய் நாடக
் ாட்
ல் பாரக
் ் றாள் . வன் ைறயான பா ன-சமத் வ
எ ரப
் ்
ேபாராடட
் ங் களின்
ன்னணி ல் இந்த சமகால பல் ேகரிய
ம் பத் ன் பல ன ம் அபத்த ம் அைமக்கப் பட் ள் ளன. இ
உண்ைமக் கைதைய அ ப் பைடயாகக் ெகாண்ட . இ தான் Women Do
Cry என்ற பல் ேகரியத் ைரப் படம் பற் ய
அ
கம் .
இந்தப் படத் ன் இரடை
் ட இயக் நரக
் ள் நைகச் ைவ, ேகாபம் மற் ம்
ரக் ையப் பயன்ப த்
பல் ேகரியா
ம் உலெகங்
ம் உள் ள
பா யல் சக் அைமப் கைள அர யல் ைநயாண்
ெசய் றாரக
் ள் .
னா
ேலவா மற் ம் ெவெசலா கசேகாவா ஆ ேயார ் பல் ேகரிய
ச கத்ைதப் பற் ய இரண்
சக் வாய் ந்த ஆவணப் படங் க டன்
தங் கள்
ைரப் பட வாழ் க்ைகையத் ெதாடங் னர.் அவரக
் ளின்
தல்
ைரப் படமான, ேகட் இன்
வால் [2019], லண்டனில் உள் ள பல் ேகரிய
ம் பத்ைத ைமயமாகக் ெகாண்
ந்த . பல் லாண் களாக வாழ் ந்
வந்த
ரிட் ஷ் ச தாயத் ல் ஐேராப் யரக
் ள் மற் ம்
ற ச க
வரக
் ்கங் கள்
தான அ
ைற ல் ஏற் படட
்
மாற் றங் கைள படம்
எ த் ைரத்த . ெப ம் பா ம் ெபண்கைளக் ெகாண்ட ஒ
ம் பம்
தங் கள் நாட் ல் பா யல் மற் ம் பழைமவாத ம ப் கைள எவ் வா
ைகயாள் ற என்பைத ஆராய் ற . .
இப் ேபா
W o m e n D o C r y படத் ல் பல் ேகரிய
ப் பர ் ஸ்டார ் மரியா
பகேலாவா ன் ேசான்ஜா கதாபாத் ரம் தான் அ க
ைர ேநரத்ைதப்
ெப
ற . ஒ
ந ைக
மணமான காதலனிட
ந்
எய் டஸ
் ் ேநாையத்
ெதாற் கெ
் காள் ம் அபாய கதாபாத் ரம் . அதற் காக அவர ் ஆஸ்கார ்
க்
பரிந் ைரக்கப் படட
் ார;் சரவ
் ேதச நடச
் த் ரமானார.் அவர இ ப்
இந்த படத் ன் தான கவனத்ைத ஈரக
் ் ற . இங் ேக, நாய
உணரச
் ் களின்
ணறாக இ க் றாள் . உடல் நலக் ைற
காரணமாக அவள
பா யல்
வாழ் க்ைக ெதாடங் யைதப் ேபாலேவ
ந்
டட
்
. ேசான்ஜா பல் ேவ
உணரச
் ் கைள இ த்
இ க் றாள் . ஒ
கணம் ேகாபம் அ த்த கணம்
கண்ணீர.்

அவ க்கான
தன்ைமயான ஆதர
அவளின் சேகாதரி ேலாரா ட
ந்
வ
ற . ஆனால் , அதற்
ன்
அவரக
் ள்
ேராதமான உறைவக்
ெகாண்
ந்தனர.் படத் ல் ஒ
ழந்ைதையப் பாரத
் ் க் ெகாள் வதற் காக
ட் ல் தங்
க் ம் அத்ைத ெவேரானிகா மற் ம் அவரக
் ளின் தாத்தா
உடப
் ட,
ம் ப உ ப் னரக
் ள்
படம் அ க கவனம் ெச த்தத்
ெதாடங்
ற .
அவரக
் ள்
ல ம் ,
ெதாைலக்காட் ,
வாெனா
ல்
ேகடக
் ப் ப ம்
ஷயங் கள் மற் ம் அவரக
் ள் நடத்தப் ப ம்
தம்
ல ம் ,
ஆணா க்கத் க்
ஆதரவான ஒ
ெபண் ெவ ப்
ச கத் ன்
கம்
ெவளிப் ப
ற . படத் ல் , இரக்க ம் அன் ம் ெகாண்ட ஒேர காட் இரண்
ெபண்க க் இைடேய மட் ேம உள் ள .
பாரை
் வயாள க்
அெசௗகரியத்ைத உண்டாக் ம் வைக ல்
ரிப் க் ம்
வ க் ம் இைடேய காட் கள் தா ச ் ெசல் வதால் , இ
கச் றந்த ேசாக
நைகச் ைவ படம் எனலாம் . ேகமரா ன் ப
கள் இந்த உணரை
் வ
அ கரிக் ற . இந்தத்
ைரப் படம் என்ப
ஒ
ெசய க்கான அைழப்
என்றா ம் , ல இடங் களில் ஒ ஆவணப் படம் ேபால் உணரச ் ெசய் ற . மற் ற
த ணங் களில் , க ம் நிைலயான ேகமரா ெதாைல ல் இ ந் கவனிக் ற .
வழக்கத் க்
மாறான இந்தக் கலைவயான
ல ேநரங் களில்
ழப் பத்ைத
ஏற் ப த்தலாம் . ஆனால் , இ பைழய நம் க்ைககள் மற் ம் கடட
் ைமப் கைள
உைடக்க
ய ந்தைன வ கைளக் ேகா ம் ஒ
ைரப் படம் .
இைண இயக் னரான கசேகாவா ன்
ம் பத் ல் ( ல ந கரக
் ள் அவர
ம் ப உ ப் னரக
்
ம்
ட) நடந்த உண்ைமச ் சம் பவங் களி
ந்
கைதக்கான உத்ேவகம் ெபறப் பட்
க் ற . இக்கடட
் ான
ழ் நிைலகைள
ெபண்கள் சமாளிப் பைத இத் ைரப் படம் காட்
ற . அவற் ல் பல
ரசை
் னகள் ஆண்களால் ஏற் ப
ன்றன. ஆ
ைற அணிய ம ப் ப , பா யல்
ன்
த்தல் ,
ரசவத் க் ப்
றகான மனசே
் சார்
மற் ம் பா ன
சமத் வத் க்
எ ரான ேபாராடட
் ங் கள் ெத க்களில் நடக் ம் காட் கள்
இப் படத் ல் உள் ளன.
இயக் நர ் Vesela Kazakova ந ப் மற் ம் தயாரிப் ல் படட
் ம் ெபற் றவர.் இந்தப்
படத்
ம் ந த்
க் றார.் இயக் நர ் னா ேலவா, ʼேகட் இன்
வால் ʼ (2019),
‘அங் ள் ேடானிʼ, ʼத்ரீ ஃ ல் ஸ் அண்ட்
கெ
் ரட் சர் ஸ்ʼ ஆ ய படங் க க்காக
அ யப் ப
றார்

-வள் ளிதாசன்
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