July

KINOHIGHLIGHTS: GARIN NUGROHO

Fête du Cinéma

Friday, July 5 2019 / 21.30

Huit

Le Skate Moderne

Dunk

A film Mathieu Mouterde
2018 / 11 minutes / Drama / France / 15+

A film by Antoine Besse
2014 / 7 minutes / Documentary / France
/ 15+

A film by Sophie Martin
2018 / 25 minutes / Drama /
France / 15+

Dokumenter yang mengikuti sekelompok
skater di sudut paling terpencil di
Dordogne. Sekelompok skater ini tidak
pernah ragu untuk meletakkan papan
mereka di lumpur dan lingkungan yang
tidak biasa.

July adalah seorang remaja
dengan karakter kuat dan
pemimpin tim bola basket
kotanya, dikejutkan dengan
kecelakaan mobil tragis yang
dialami orang tuanya. Semalam,
dia ditempatkan di rumah
bersama adik perempuannya,
Charlie.

Leo memiliki satu mimpi: untuk mendapatkan
posisi pemimpin di perahu dayung. Untuk
meyakinkan pelatih yang keras kepala, Leo
harus mengalahkan dirinya sendiri di pelatihan
terakhirnya.

9.58

Les Filles

A film by Louis Aubert
2017 / 16 minutes / Comedy-Drama /
France / 15+

A film by Alice Douard
2015 / 28 minutes / Comedy / France / 15+

Seperti idolanya Usain Bolt, Djal
bermimpi untuk berlari tapi dirinya
masih berusia 16 tahun.

Charlotte bekerja di jalan tol South Highway
dan melatih untuk pertandingan sepak bola
amatir yang diselenggarakan oleh saudara
perempuannya.

2019

Friday, July 12 2019 / 19.00
Sunday, July 28 2019 / 19.00

Saturday, July 13 2019 / 19.00

Nyai

Kucumbu Tubuh Indahku

A film by Garin Nugroho
2016 / 90 minutes / Drama / Indonesia / 18+

A film by Garin Nugroho
2018 / 106 minutes / Drama / Indonesia / 18+

Seorang perempuan cantik hidup bersama suami Belandanya yang
sudah tua dan sakit-sakitan pada masa penjajahan Belanda tahun
1927. Perempuan tersebut dipanggil Nyai. Ia mulai menyadari
bahwa dia seolah hidup di penjara dan harus menghadapi banyak
orang-orang yang yang mengunjungi rumahnya untuk merayakan
ulang tahun suaminya yang sedang sakit.

Perjalanan Juno, seorang penari lengger lanang, dari kecil hingga
dewasa yang juga perjalanan penuh kekerasan atas tubuhnya

Saturday, July 13 2019 / 21.30
Friday, July 19 2019 / 21.30

.

Friday, July 5 2019 / 19.00

Saturday, July 6 2019 / 19.00

.
Dans
la forêt (Into the Forest)

The Umbrellas of Cherbourg
(Les Parapluies de Cherbourg)

A film by Gilles Marchand
2016 / 103 minutes / Drama / France / 18+
Sekelompok siswa sekolah menengah mengivasi Tree Top Canopy
Adventure Park untuk akhir pekan yang penuh dengan seks,
minuman keras, dan beragam permainan. Para remaja ini
mengambil keuntungan dari lokasi untuk mengatur perburuan yang
menyenangkan yang tanpa disadari bahwa salah satu dari mereka
telah menunggu saat itu untuk menghilangkan mereka satu per
satu.

Gerbong 1 2 3

My Family My Nation

A film by Garin Nugroho
1985 / 13 minutes / Drama / Indonesia / 15+

A film by Garin Nugroho
1988 / 35 minutes / Documentary /
Indonesia / 18+

.Pertemuan dua orang laki-laki dan

Dokumenter yang dimaksudkan untuk
membangkitkan kesadaran terhadap pelbagai
masalah sosial lewat karakter laki-laki
pembersih sungai di Jakarta, perempuan yang
prihatin dengan polusi dari pabrik di Sumatera
Utara, dan anak-anak jalanan di Yogyakarta.

perempuan di stasiun, membawa
ingatan berbagai hal baik tentang
beragam perjumpaan, tragedi,
ataupun juga kemiskinan di sekitar
stasiun kereta api.

Film yang mengikuti secara dekat
kehidupan empat anak jalanan di
Yogyakarta: Kancil, Topo, Sugeng, dan
Hatta di seputar jalan Malioboro yang
amat kondang itu.

Surat untuk Bidadari

A film by Jacques Demy
95 minutes | 1964 / France / Drama, Musical / 18+

A film by Garin Nugroho
1994 / 118 minutes / Drama / Indonesia / 18+

Seorang wanita muda terpisah dari kekasihnya karena perang. Dia
kemudian menghadapi keputusan yang mengubah hidupnya

Lewa adalah seorang anak yang hiperaktif dan temperamental. Dia
kehilangan ibunya sejak kecil. Lewa percaya bahwa tanah di sekitarnya
dirawat oleh para malaikat yang sering ia kirimi surat tapi dia bingung
tidak pernah menerima balasan. Suatu ketika, Lewa dipinjamkan sebuah
kamera polaroid oleh seseorang dan terobsesi untuk memotret segala
hal. Karena semangatnya, ia tidak sengaja memulai perang di antara dua
desa.

Boxing Libreville

Sunday, July 14 2019 / 19.00

A film by Amédée Pacôme Nkoulou
2018 / 54 minutes / Documentary / Gabon, France / 15+

Opera Jawa

Christ, seorang petinju muda berlatih tanpa lelah di siang hari dan
mengawasi pintu diskotik pada malam hari untuk bertahan hidup.
Pada saat bersamaan yang lain, pertarungan sedang dimainkan
atau diputar ulang dari pemilihan presiden. Seperti yang terjadi di
negara Afrika, apakah ada harapan untuk transisi yang demokratis?

Sunday, July 7 2019 / 16.30

Belle et Sébastien
(Belle & Sebastian)
A film by Nicolas Vanier
2012 / 98 minutes / Drama / France / SU
Petualangan persahabatan antara Sebastian dan anjingnya, Belle di
jantung Perang Dunia kedua.

Sunday, July 7 2019 / 19.00

Les Demoiselles de Rochefort
(The Young Girls of Rochefort)
A film by Jacques Demy
1967 / 125 minutes / Drama, Musical / France / 18+
Dua kakak beradik meninggalkan kota kecil mereka, Rochefort,
untuk mencari cinta. Mereka diterima menjadi penyanyi karnaval,
salah satu dari mereka jatuh cinta dengan musisi Amerika,
sedangkan yang satunya mencari pasangan yang ideal

.

A film by Garin Nugroho
1995 / 55 minutes / Documentary /
Indonesia / 18+

Sunday, July 14 2019 / 16.30

Saturday, July 6 2019 / 21.30

.

Dongeng Kancil untuk
Kemerdekaan

.

A film by Garin Nugroho
2006 / 126 minutes / Drama / Indonesia / 18+
Adaptasi Ramayana ke masa modern. Setio dan istrinya Siti
bertemu Ludiro. Ludiro menyukai Siti dan bermaksud
menggodanya ketika Setio pergi dalam sebuah perjalanan. Siti
tidak dapat menahan serangan Ludiro. Setio merasa sangat
tersakiti dan merencanakan sebuah balas dendam.

Friday, July 19 2019 / 19.00

Puisi Tak Terkuburkan
A film by Garin Nugroho
1999 / 86 minutes / Drama / Indonesia / 18+
Perkara 1965 menggiring Ibrahim Kadir dan orang-orang lain yang
dituduh simpatisan komunis ditahan. Bersama-sama mereka
menyuarakan penderitaan lewat syair didong khas Aceh sebagai suara
protes. Hari ke hari, jumlah mereka berkurang karena dieksekusi satu
demi satu.

Saturday, July 27 2019 / 19.00

Cinta dalam Sepotong Roti
A film by Garin Nugroho
1990 / 97 minutes / Drama / Indonesia / 18+
Mayang, Harris, dan Topan adalah sahabat sejak kecil. Mayang menikah
dengan Harris. Suatu ketika, mereka pergi berlibur untuk menyelesaikan
masalah mereka. Topan ikut serta karena dia hendak pergi ke arah yang
sama. Dalam perjalanan ini, masalah mereka terkuak. Soal seks dan cinta.

Saturday, July 27 2019 / 21.30

KINOHIGHLIGHTS: WAHANA KREATOR NUSANTARA

Aku Ingin Menciummu Sekali Saja
A film by Garin Nugroho
2002 / 93 minutes / Drama / Indonesia / 18+
Arnold terbenam dari obsesinya untuk mencium perempuan
misterius yang selalu membawa Alkitab. Hasrat itu kemudian
menggulirkan berbagai kejadian di seputar Arnold.

KINOSELECTION
Sunday, June 9 2019 / 16.30
Friday, July 12 2019 / 21.30
Saturday, July 20 2019 / 21.30

Sunday, July 21 2019 / 19.00
Friday, July 26 2019 / 19.00

Satu Hari Nanti

Posesif

A film by Salman Aristo
2017 / 122 minutes / Drama / Indonesia / 18+

A film by Edwin
2017 / 102 minutes / Drama / Indonesia / 12DO

Bima dan Alya sepasang kekasih yang tinggal di Swiss. Di sana mereka memiliki
sahabat yang juga merupakan pasangan yaitu Din dan Chorina. Kehadiran
Chorina menarik untuk Bima. Kehadiran Din mengubah hidup Alya. Mereka
saling bertukar pasangan dan belajar satu sama lain.

Lala jatuh cinta kepada Yudhis, murid baru di sekolahnya. Dalam
perjalanan cintanya, dia terperangkap dalam hubungan dengan orang
yang memiliki kepribadian yang sama sekali tidak pernah dia sangka.

Friday, July 26 2019 / 21.30

Ambu
A film by Farid Dermawan
2019 / 118 minutes / Drama / Indonesia / 15+
Ambu Misnah ditinggal anak perempuannya Fatma, yang pergi
dari rumah mereka di Baduy demi cintanya pada pemuda Jakarta.
Fatma kemudian memiliki anak bernama Nona dan membawa
pulang Nona pulang ke Baduy pada suatu hari.

