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“The government stands strong
with the dedicated women working
in film industry”: Pinarayi Vijayan

“T

he government stands proudly
and strongly with the women
who work with dedication in the field of
cinema”, said Chief Minister Pinarayi
Vijayan while inaugurating the 26th
edition of International Film Festival of
Kerala. IFFK is a creative space which
upholds strong feminist ideals. One of
the films selected for the International
Competition category at the IFFK is
directed by a woman and it is produced

with the government fund set for women
filmmakers, added CM. He pinpointed
this as a proof to show the support
given by government to the women who
are dedicated in the field of cinema. In
the backdrop of Covid’s survival, the
International Film Festival will feature a
variety of films depicting the survival and
hopeful existence of human life, and the
growth and evolution of mankind. Chief
Minister also opined that cinema is the

most popular and influential mediums
of all art forms created by man so far.
“Lisa Çalan, who responded to regime
terrorism and racism through her films,
made progressive use of the medium
of cinema. Lisa deserves the Spirit
of Cinema Award and by honouring
her, all the actions for the upliftment of
women is also honoured, remarked
the Chief Minister. q

The Inspirational
Bhavana @ IFFK
W

ith a surprise entry as a special
guest, Bhavana won the hearts of
audience at 26th IFFK with a thunderous
applause from the crowd. She was
invited to the stage by the Kerala State
Chalachitra Academy Chairman Ranjith,
who introduced her as a symbol of
fight. The audience gave her a standing
ovation and Bhavana thanked the
organisers for inviting her. “I thank every
woman who fights against the odds. My
wishes to the creators of good cinema
and those who enjoy it.”, said Bhavana
while addressing the audience at the
opening ceremony. Her presence instilled
a spirit of hope among all women who
fight for their rights and survival. q

IFFK Light of Hope Ignited
T

he 26th edition of the International Film
Festival of Kerala was inaugurated
by Pinarayi Vijayan, the Chief Minister
of Kerala at the Nishagandhi Auditorium
yesterday. The function was presided
over by the Minister of Cultural Affairs Saji
Cherian. Renowned filmmaker Anurag
Kashyap was the chief guest of the
function. The festival opened to a soaring
welcome in the heart of the city, following
all safety protocols and regulations. The
opening of this edition of IFFK is a beacon
of hope, amongst world crises, hatred and
war mongering.
Lisa Çalan received the Spirit of Cinema
Award from Pinarayi Vijayan at the
function. Minister for General Education
and Labour, V. Sivankutty, released the
Festival Handbook to Antony Raju, Minister
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for Transport. Arya Rajendran, Mayor
of Thiruvananthapuram Corporation
received the first copy of the Festival
Bulletin from G.R Anil, Minister for
Food and Civil Supplies. Adv. V.K.
Prasanth MLA released the ‘Chalachitra
Sameeksha’ Festival issue to Shaji N
Karun, Chairman, KSFDC. Rani George
IAS, Principal Secretary, Department
of Cultural Affairs, Bengladeshi actress
Azmeri Haque Badhon, actress Bhavana,
KSCA Chairman Ranjith, KSCA ViceChairman Premkumar, IFFK Artistic
Director Bina Paul and KSCA Secretary
C. Ajoy were present at the function.
The inauguration was followed by the
screening of the opening film Rehana
directed by Bangladeshi director Abdullah
Mohammed Saad. q

”
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Lisa Çalan receiving the Spirit of Cinema Award from Chief Minister Pinarayi Vijayan

“

Actress Bhavana is a role model for
Kerala. Many women in the film and
television sectors confront numerous
challenges, and the government is
working to safeguard their safety.

Saji Cherian

Minister for Cultural Affairs

“

I think that the best of Indian Cinema
is coming from God’s Own Country.
While our history is being distorted,
Kerala is chronicling the times that
we are living in. The experimentation
that is happening even in mainstream
cinema here is so inspiring.

Anurag Kashyap

Minister for General Education and Labour, V. Sivankutty, releasing the
Festival Handbook to Antony Raju, Minister for Transport

”

“

We stand against patriarchy and
every kind of gender-based violence.
Cinema is a revolutionary medium of
expression. It should be provocative.
I have never stopped resisting the
system.

”

Lisa Çalan

Arya Rajendran, Mayor of Thiruvananthapuram Corporation receiving the first copy of the
Festival Bulletin from G.R Anil, Minister for Food and Civil Supplies

Adv. V.K. Prasanth MLA releasing the ‘Chalachitra Sameeksha’
Festival issue to Shaji N Karun, Chairman, KSFDC
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The Ideology
of the Wound

പ്രതിനിധികൾക്ക്
സൗജന്യ യാത്രയ�ൊരുക്കി
കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയും ഇ-ഓട്ടോയും

W

hat is the greatest conflict faced
by man might be an irrelevant
question, but world history shows us
how power-hungry nations push other
nations into instability and unrest.
The history of the conflicts that people
experienced and still experiencing in
The Soviet Union, the Latin American
countries, Iraq, Palestine, Sri Lanka,
Spain and Germany may be due to the
power rampage of a specific nation or
due to diplomatic failure.

രാ

ജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ
പതിനഞ്ച് വേദികളിലേക്ക്
പ്രതിനിധികൾക്ക് സൗജന്യ യാത്ര
യ�ൊരുക്കാൻ 'ഫെസ്റ്റിവൽ ഓൺ
വീൽസ'് . കെ.എസ.് ആർ.ടി.സിയുടെ
സർക്കുലർ സർവീസും ഇലക്ട്രിക്
ഓട്ടോറിക്ഷകളും സ്മാർട്ട് സിറ്റി
പ്രൊജക്റ്റുമായി കൈക�ോർത്ത് നട
ത്തുന്ന ഈ സൗജന്യ സർവീസിൽ
എല്ലാ ഇ -ഓട്ടോറിക്ഷകളും ഓടിക്കു
ന്നത് വനിതകളാണ.്

The war will always keep its eye open,
its shadow always invisible, filling the
fear of conflict upon mankind. The Man
Who Sold His Skin (2020) by Kaouther
Ben Hania which was screened at last
year’s IFFK was about the survival
of Sam Ali, a refugee of the Syrian
war. In this year’s festival, the films to
be screened in the section ‘Framing
Conflict: Films from Afghanistan,
Kurdistan and Myanmar’ are Money
Has Four Legs, directed by Maung Sun,
Htoo Paing Zaw Oo’s Stranger’s House,
Three Strangers directed by Lamin
Oo, Drowning in Holy Water by Navid
Mahmoudi, Sahraa Karimi’s Hava,
Maryam, Ayesha, Siddiq Barmak’s
Opium War and Kilometre Zero,
directed by Hiner Saleem. q

മുഖ്യവേദിയായ ടാഗ�ോർ തിയേറ്റ
റിൽ നിന്ന്ബസ് സർവീസ് ചലച്ചിത്ര
അക്കാദമി ചെയർമാൻ രഞ്ജിത്തും,
ഇ-ഓട്ടോകൾ പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി
കൺവീനർ കരമന ഹരിയും ഫ്ളാഗ്
ഓഫ് ചെയ്തു. ഇതാദ്യമായാണ്
കെ.എസ.് ആർ.ടി.സി. ചലച്ചിത്രമേ
ളയ്ക്കായി സൗജന്യ സർവ്വീസ് ഒരു
ക്കുന്നത്. പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദവും
ചെലവ് കുറഞ്ഞതുമായ ഇ-ഓട്ടോ
സൗകര്യം രണ്ടാം തവണയാണ് ഏർ
പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. q

Jithin K.C

Today’s
Programme
11:30 AM
TAGORE THEATRE
PREMISES
Meet the Director
1.30 PM
TAGORE THEATRE
PREMISES
Photo Exhibition Inauguration
2:30 PM - 3:30 PM
TAGORE THEATRE
PREMISES
In Conversation
Dr. C.S Venkitesweran in
Conversation with Shivendra
Singh Dungarpur
5:00 PM - 6:00 PM
TAGORE THEATRE
PREMISES
Open Forum
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7:00 PM
TAGORE THEATRE
PREMISES
Shahabaz Paadunnu

Entry to Theatre

Entry to theatre is allowed for only
delegates who had reserved
for the show.
Delegates need to produce
their delegate card.
Wearing of masks in the festival
premises is MANDATORY.
No cancellation facility is available.
Reserved delegates
should enter the theatre
10 minutes prior to the show.
Reservation will open at 8am on
the previous day of the screening.

Delegate Response

മേളയുടെ ആദ്യ
ദിവസം സഫലമായി

ഐ.

എഫ്.എഫ്.കെയിൽ
ആദ്യ ദിവസം പ്രദർശി
പ്പിച്ച വാൾഡിമർ ജ�ൊഹാൻസൻ
സംവിധാനം ചെയ്ത ഐസ്ലാൻഡ്
ചിത്രം ‘ലാംബ’് പ്രമേയത്തിലും
അവതരണത്തിലും ഹൃദയഭേദക
മായ കാഴച
് യാണ�ൊരുക്കിയത്. ഈ
അപസർപ്പക സിനിമ ഒരു ആട്ടിൻകു
ട്ടിയുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ വിസ്മയ

കരമായ ല�ോകത്തിലേക്ക് കാണികളെ
ആനയിക്കുന്നു. മഞ്ഞുമലനിരകളുടെ
പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിത്രീകരിച്ച ചിത്രം
അപൂർവ്വവും വിസ്മയകരവുമായ കാ
ഴച
് യാണ് സമ്മാനിക്കുന്നത്. മേളയുടെ
ആദ്യ ദിവസം പ്രദർശിപ്പിച്ച കാർല�ോസ്
സ�ോറയുടെ ‘ദി കിംഗ് ഓഫ് ഓൾ
വേൾഡ്’, ജർമ്മൻ ചിത്രമായ ‘അയാം
യുവർ മാൻ ‘ എന്നീ ചലച്ചിത്രങ്ങൾക്കും
കാണികളുടെ ഗംഭീര പ്രതികരണമാ
ണു ലഭിച്ചത്. q

ശാന്തന്

5

ഐ

'എ ഹീറ�ോ' സത്യാനന്തര
കാലത്തെ സംഘര്ഷങ്ങള്

.എഫ്.എഫ്.കെയുടെ ഏറ്റവും വലിയ
സവിശേഷതകളില�ൊന്ന്, സമകാലിക
ല�ോക സിനിമകളില് സുപ്രധാനമായ സൃഷ്ടികളെ
ല്ലാം ഇവിടെയെത്തുമെന്നതാണ.് അക്കാര്യത്തില്
ഫെസ്റ്റിവല് സംഘാടകര് ഒരു വശത്തു നിന്നും
പ്രതിനിധികള് മറുവശത്തു നിന്നും പുലര്ത്തുന്ന
ശ്രദ്ധയും സൂക്ഷ്മതയും തീര്ത്തും അഭിമാനകര
മാണ്. ല�ോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ സിനിമ
കളേതുണ്ടെങ്കിലും അതു കാണാന് ഐ.എഫ്.
എഫ്.കെയില് വന്നാല് മതി എന്നതാണ് എല്ലാ
വര്ഷങ്ങളിലെയും അനുഭവം. ഇക്കുറിയും സ്ഥിതി
വിഭിന്നമല്ല.

2021ലിറങ്ങിയ ല�ോക സിനിമകളില് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേ
യം എന്നു വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അസ്ഗര് ഫര്ഹാ
ദിയുടെ 'എ ഹീറ�ോ' എന്ന ഇറാനിയന് സിനിമയ്ക്ക്
കാനില് ഗ്രാന്റ് പ്രി അടക്കം മറ്റു നിരവധി മേളകളി
ലും പുരസ്കാരങ്ങള് ലഭിച്ചു. ഗ�ോവയിലെ പനാ
ജിയില് നടന്ന 2021 ഇഫിയില് സമാപന ചിത്രമാ
യിരുന്നു 'എ ഹീറ�ോ'. അഞ്ചാമത് സ്ലെമാനി ഫിലിം
ഫെസ്റ്റിവലില് (കുര്ദിസ്ഥാന്/ഇറാഖ)് വെച്ചാണ്
ഞാന് ഈ സിനിമ കണ്ടത്. സ്ലെമാനിയില് ഏറ്റവും
നല്ല സിനിമയ്ക്കുള്ള അവാര്ഡ് ഉള്പ്പെടെ നിരവധി
അവാര്ഡുകള് 'എ ഹീറ�ോ'യ്ക്ക് ലഭിച്ചു.
ദാരിദ്ര്യം, കുടുംബം, പ്രണയം, സത്യസന്ധത,
തുടങ്ങി ഏറെ സാധാരണമായ കാര്യങ്ങള് തന്നെ
യാണ് സിനിമയുടെ പ്രമേയത്തിനാസപ
് ദമായ കഥ.

എന്നാല്, സത്യാനന്തര കാലം (പ�ോസ്റ്റ് ട്രൂത്ത്) ഇവയെയ�ൊക്കെ
യും മനുഷ്യ ജീവിതത്തെയാകെയും മാറ്റിമറിക്കുകയും കുഴച്ചു
മറിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ എന്നതാണ് 'എ ഹീറ�ോ' പരി
ശ�ോധിക്കുന്നത്. അതിലൂടെയാണ് അത് ഒരു അസാധാരണ
സിനിമയാകുന്നത്.
'എബൗട്ട് എല്ലി', 'എ സെപ്പറേഷന്', 'ദ പാസ്റ്റ്', 'ദ സെയില്സ്മാ
ന്', 'എവരിബഡി ന�ോസ്' എന്നിവയാണ് ഫര്ഹാദിയുടെ മുന്
ചിത്രങ്ങള്. ഫെസ്റ്റിവല് സര്ക്യൂട്ടുകളിലൂടെ ല�ോകമെമ്പാ
ടും ജനപ്രിയമായിത്തീര്ന്ന സിനിമകളാണിതിലധികവും.
ഏറ്റവും നല്ല വിദേശ ചിത്രത്തിനുള്ള ഓസ്കാര് രണ്ടു
തവണ ഫര്ഹാദിയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. 'എ ഹീറ�ോ'യും ആ വിഭാഗ
ത്തിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 'ദ സെയില്സ്മാ
ന'് കാനില് മികച്ച തിരക്കഥയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരവും
ലഭിച്ചിരുന്നു. ബെര്ലിന് മേള, ഗ�ോള്ഡന് ഗ്ലോബ്,
പുരസ്കാരങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമകള്ക്ക്
ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വര്ഗം, ലിംഗം, മതം എന്നീ വൈജാത്യങ്ങള്ക്കിടയില്
പിളര്ക്കപ്പെടുന്ന മനുഷ്യജീവിതങ്ങളാണ് ഫര്ഹാദി
യുടെ സിനിമകളിലെല്ലാം വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത്.
ധാര്മികതയ്ക്ക് സ്ഥിരമായ നിര്വചനങ്ങളില്ലെ
ന്നും, സന്ദിഗ്ദ്ധമായ ഘട്ടങ്ങളില് നമുക്ക് കൃത്യ
മായ ഉത്തരങ്ങള് ലഭ്യമാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം
തന്റെ സിനിമകളിലൂടെ തെളിയിക്കുന്നു. q

ജി.പി രാമചന്ദ്രന്

Rediscovering
the CLASSICS

ഉദ്ഘാടനച്ചടങ്ങിൽ
ലതാ മങ്കേഷ്കറിന്
ഗാനാഞ്ജലി

രാ

ജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയുടെ
ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങില് ഇന്ത്യയുടെ
വാനമ്പാടി ലത മങ്കേഷ്കറിന് അര്പ്പിച്ച
ഗാനാഞ്ജലി ശ്രദ്ധേയമായി. ഗായിക
ഗായത്രി അശ�ോകാണ് ലത മങ്കേഷ്കറി
ന്റെ നിത്യഹരിത ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ചത്.
വാനമ്പാടിക്കൊപ്പം സംഗീത സദസുക
ളുടെ ഭാഗമായിരുന്ന അക്കോഡിയനിസ്റ്റ്
സൂരജ് സാഥെയും സംഗീത സന്ധ്യയിൽ
പങ്കുചേർന്നു. q
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ജ്യാന്തര ചലച്ചിത്രമേളയിൽ പഴമയി
ലെ പുതുമയായി ജി. അരവിന്ദന്റെ
'കുമ്മാട്ടി'. ചിത്രത്തിന്റെ നവീകരിക്കപ്പെട്ട
4K പതിപ്പാണ് മേളയില് പ്രദർശിപ്പി
ക്കുന്നത്. ഹ�ോളിവുഡ് സംവിധായകന്
മാര്ട്ടിന് സ�്കോര്സെസെയുടെ ദി ഫിലിം
ഫൗണ്ടേഷന്, ഇറ്റലിയിലെ ബ�ൊലോഗ്ന
കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സിനിടെക്ക
ഡി ബ�ൊല�ോഗ്ന എന്നിവയുടെ സഹകര
ണത്തോടെ ഫിലിം ഹെറിറ്റേജ് ഫൗണ്ടേഷ
നാണ് ചിത്രത്തെ നവ രൂപത്തിൽ സജ്ജ
മാക്കിയത്. ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായാണ് ഈ
4K പതിപ്പ് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്. മേളയുടെ
രണ്ടാം ദിനമായ ഇന്ന്രാവിലെ 11.30ന് ശ്രീ
തിയറ്ററിലാണ് ചിത്രത്തിന്റെ പ്രദർശനം. q
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