
@kineforum

kineforum

@kineforum

info@kineforum.org

+62.21.3162780

kineforum.org

Taman Ismail Marzuki (belakang Galeri Cipta III)
Jalan Cikini Raya 73, Jakarta Pusat 10330, Indonesia

The Beatles bernyanyi "..money can't buy me love". Tapi nyatanya, harta sudah jadi obyek aspirasi dan 
penggerak motivasi banyak orang saat ini. Kemudian, ada juga yang mengatakan bahwa uang atau 
harta bisa membuat bahagia sampai titik tertentu saja: titik stabilitas finansial, titik kecukupan, 
titik aman. Lewat titik itu, harta malah akan menjadi beban atau bahkan sumber duka. Tetapi apa ada 
yang tahu di mana letak titik itu? Apa pula artinya "cukup"?

Sikap posesif-nyaris-obsesif manusia terhadap harta tak ubahnya orang kecanduan. 
SialnSialnya, masalah itu tidak pernah hanya antara harta dengan pengampunya. Harta seperti dikutuk 
akan selalu melempar nasib buruk ke manusia lain, ke sekeliling, ke dunia. Di sana terkias peran 
harta yang berubah-ubah selabil mood remaja tanggung: dari alat jadi tujuan, dari tujuan jadi godaan, 
lantas jadi malapetaka.

Di bulan Desember yang sering juga jadi bulan tutup buku, program kineforum kami sajikan sebagai
ajakan untuk membongkar “brankas” masing-masing. Sepanjang tanggal 7-20 Desember 2017, kami 
menyajikan 14 film panjang, satu sesi khusus diskusi, satu pemutaran film diikuti diskusi, dan 
satu kompilasi film pendeksatu kompilasi film pendek. Mari ikut jelajahi beragam hubungan harta dengan manusia... 
suka dukanya, berkahnya dan bencananya.

Temukan informasi selengkapnya mengenai program ini di kineforum.org mulai 1 Desember 2017.
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THE WILL // TESTAMENTET
Christian Sønderby Jepsen, 2011, 87 menit
Jumat, 8 DES, 19:30 | Selasa, 19 DES, 19:30

Kabar tentang warisan kakeknya yang kaya raya membawa Henrik Steffensen 
pada harapan, kekecewaan, pengkhianatan dan rusaknya hubungan keluarga 
Saatnya Henrik merenungkan hubungan dirinya dengan uang.

GOLD
Stephen Gaghan, 2016, 120 menit
Sabtu, 9 DES, 19:30 | Kamis, 14 DES, 19:30

Seorang penambang emas bangkrut dari Nevada menemukan prospek 
timbunan emas tak terkira di Kalimantan. Pesona kemilau emas nan silau 
membuat akal sedikit tertunda, bahkan sebelum emasnya betul-betul ada.

THE BORNEO CASE (*)
Erik Pauser & Dylan Williams, 2016, 90 menit
Selasa, 12 DES, 19:30 | Minggu, 17 DES, 17:00

Tampaknya menteri negara Sarawak memandang seisi alam amanahnya itu 
sebagai timbunan uang miliknya. Sampai hati Ia menggerus hutan, di mana 
warga suku asli menggantungkan napas, ingatan dan masa depannya.

THE BLING RING
Sofia Coppola, 2013, 90 menit
Minggu, 10 DES, 19:30 | Senin, 18 DES, 19:30

Demi mendapatkan gaya hidup yang selama ini hanya bisa dikagumi di 
lembaran majalah glossy, sekelompok anak muda mengkhususkan diri 
mencuri dari para idola yang berkelimpahan.

Donasi Rp20.000  |  kecuali film bertanda (*), donasi SUKARELA

Tidak semua yang berkilau itu emas. Tidak semua emas bisa —atau boleh—
jadi milikmu. Tapi yang jelas, semua yang berkilau bisa membutakan.

Cinta, agama dan harta. Dua yang pertama bisa kita bicarakan dengan kawan,
terapis, atau rohaniwan. Yang ketiga, dengan siapa? 
Mari jelajahi relasi manusia dengan harta milik lewat diskusi akhir tahun.

Sabtu, 9 DES 2017, 17:00  |  Donasi SUKARELA
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RUMAH TANPA JENDELA
Aditya Gumay, 2011, 105 menit
Jumat, 8 DES, 17:00 | Selasa, 19 DES, 17:00

Persahabatan antara Rara, anak pemulung yang mendambakan punya
jendela di kamarnya, dengan Aldo, anak orang berada yang mengidap 
gangguan kejiwaan.

LION (*)
Garth Davis, 2016, 118 menit
Kamis, 7 DES, 17:00 | Sabtu, 16 DES, 19:30

Saroo, seorang anak miskin di India mendapatkan bala sekaligus berkah 
ketika terpisah dari keluarganya dan diadopsi pasangan mapan di Australia. 
Namun hubungan darah tidak dapat dipungkiri. Ia ingin kembali berjumpa.

HEAVEN SENT // UN DRÔLE DE PAROISSIEN
Jean-Pierre Mocky, 1963, 92 menit
Rabu, 13 DES, 17:00 | Minggu, 17 DES, 19:30

Satu keluarga aristokrat Perancis harus hidup merana di jaman yang keliru, 
karena mereka “terlahir malas”. Yang bisa dilakukan hanyalah meminta 
petunjuk Tuhan dan bertindak sesuai petunjuk-Nya demi bisa hidup layak.

CUKONG BLO'ON
Chaidar Djafar & CC Hardy, 1973, 112 menit
Minggu, 10 DES, 14:30 | Jumat, 15 DES, 17:00

Madun, seorang lintah darat membantu biaya sekolah Lies dengan agenda 
bisa memperistrinya kelak. Namun kehadiran Jack, orang kaya yang berbudi, 
mempersulit Madun. 

BADUT-BADUT KOTA
Ucik Supra, 1993, 103 menit
Sabtu, 9 DES, 14:30 | Rabu, 13 DES, 19:30 | Rabu, 20 DES, 17:00

Sepasang suami-istri (Dede Yusuf dan Ayu Azhari) ekonomi pas-pasan,
menghadapi getirnya hidup dengan canda. Sadar bahwa perkotaan dipenuhi
badut-badut berduit, daripada pusing-pusing, mereka memilih “pusing-pusing”.

Donasi Rp20.000  |  kecuali film bertanda (*), donasi SUKARELA

Ada kalanya harta memang bisa membantu kebahagiaan. Tapi, mengutip 
pesan ibu di seluruh dunia sepanjang segala masa, “Hati-hati ya.”
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SINS OF MY FATHER // PECADOS DE MI PADRE (*)
Nicolas Entel, 2009, 94 menit
Minggu, 10 DES, 17:00 | Kamis, 14 DES, 17:00 | Rabu, 20 DES, 19:30

Perjalanan spiritual dan pertobatan Juan, anak gembong narkotik Pablo 
Escobar, yang menyadari betapa harta yang ditimbun ayahnya berlumur 
darah dan membawa kutukan.

SEBELUM PAGI TERULANG KEMBALI
Lasja Fauzia, 2014, 100 menit
Kamis, 7 DES, 19:30 | Senin, 18 DES, 17:00

Sebagai pejabat yang berusaha hidup lurus, tetap saja Yan terkoneksi dengan 
jalinan korupsi negerinya yang membelit. Yang tersisa dari jalinan yang 
sistemik ini, tampaknya hanyalah integritas dan kejujuran pribadi.

KETIKA
Deddy Mizwar, 2004, 113 menit
Selasa, 12 DES, 17:00 | Sabtu, 16 DES, 14:30

Ketika korupsi sungguh-sungguh diberantas dan koruptor sungguh-sungguh 
dimiskinkan, barulah seseorang seperti Tajir Saldono bisa melihat dengan 
jernih apa sejatinya harta tak halal yang membenamkannya itu.

THE GOOD LIFE // DET GODE LIV
Eva Mulvad, 2010, 86 menit
Senin, 11 DES, 19:30 | Sabtu, 16 DES, 17:00

Sepasang ibu dan putri pengusaha kaya harus menghadapi cobaan hidup 
sederhana semenjak bangkrut, tanpa bekal mental dan skill apapun dalam 
menghadapi hidup. Bahkan tidak juga untuk menjalin hubungan yang sehat. 

ANJING-ANJING GELADAK
Nico Pelamonia, 1972, 127 menit
Senin, 11 DES, 17:00 | Jumat, 15 DES, 19:30

Tragedi kakak beradik Maulana dan Makbul setelah memilih memanjat 
tangga sosial hidup yang keras melewati cara-cara kriminal. 
Salah satu crime film terbaik Indonesia.

Donasi Rp20.000  |  kecuali film bertanda (*), donasi SUKARELA

Menimbun padi untuk masa kemarau itu baik. Lantas bagaimana jadinya 
timbunan itu malah mengundang api dan malapetaka yang lebih luas?
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Empat film pendek dalam program Gemar Film Pendek kali ini 
menawarkan beragam perspektif terhadap eksistensi harta dalam 
kehidupan nyata manusia. 

Berbicara soal harta, ternyata tidak hanya menawarkan kebahagiaan, namun 
kadang juga membuat manusia terlena hingga berujung pada malapetaka. 
Roda kehidupan manusia atas harta selalu berputar, kadang berada di atas, 
kadang bekadang berada di bawah. 

Selamat ikut berputar bersama keempat film pendek ini!

Gemar Film Pendek adalah hasil 
kolaborasi Organisasi boemboe dan 
kineforum. Selain pemutaran film-film 
pendek, program ini juga dilengkapi 
dengan diskusi bersama pembuatnya, 
dipandu oleh Organisasi boemboe.

Donasi Rp30.000
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