
Kineforum adalah bioskop pertama di Jakarta yang menawarkan ragam 

program meliputi film klasik Indonesia dan karya para pembuat film 

kontemporer. Program film kami bertujuan mengajak penonton merasakan 

jadi bagian dari sinema dunia – dulu dan sekarang.

Ruang ini diadakan sebagai tanggapan terhadap ketiadaan bioskop 

non komersial di Jakarta dan kebutuhan pengadaan suatu ruang bagi 

pertukaran antar budaya melalui karya audio-visual.

Kami menyediakan ruang presentasi bagi para pembuat film (dari 

dalam dan luar Indonesia) dan ruang apresiasi bagi publik pada kategori 

film-film khusus yang tidak berasal dari arus utama, di tengah kurangnya 

ruang alternatif. Kami juga menawarkan presentasi karya-karya para 

pembuat film dunia, film panjang maupun pendek – yang sulit diakses 

publik Jakarta selain melalui pembajakan. Di ruang ini juga diadakan 

diskusi dan pertemuan dengan pembuat film. Sejak 2006, kineforum 

didatangi kurang lebih 500 penonton pada program pemutaran tertentu dan 

sekitar 5.000 penonton selama acara festival.

Kineforum adalah ruang pemutaran yang tidak bertujuan utama 

mencari keuntungan finansial, dikelola oleh Dewan Kesenian Jakarta dan 

para relawan muda. Kegiatan di kineforum dijalankan melalui kerjasama 

Dewan Kesenian Jakarta 2006-2009 dan Studio 21. Ruang ini diharapkan 

menjadi ruang eksibisi dan dialog bagi para pembuat film dan penonton 

Jakarta, terutama untuk karya-karya non-arus utama.





merasa girang, kalau dapat mendengar sri-panggung 

berbicara, mengeluh dan bernyanyi di layar putih.

Namun para pencipta film menjadi lupa dengan 

bahasa gambar, dengan sendirinya melupakan seni-film. 

Mereka segera mencipta film-film yang mempunyai 

dialog-dialog panjang dan gambar-gambar yang lama 

tak bergerak, agar apa yang diucapkan dapat didengar 

dan ditangkap penonton. Dengan cara kemudian, bahasa 

gambar pun menjadi tidak penting! Arah pikiran yang 

seharusnya dapat dilakukan oleh dialog-dialog gambar 

menjadi takluk pada dialog-dialog suara sebagaimana 

telah dilakukan oleh teater dan tak ada sangkut pautnya 

dengan film. Rupa-rupanya mereka tak lagi menghargai 

gambar film yang terlepas dari suara film.

Suatu kemungkinan baru yang dicipta oleh suara, 

adalah pemakaian kesunyian (silence). Dalam film-film 

tanpa suara. Kesunyian terjadi setelah ada suara, jadi atas 

kurnia suara, seperti bayang karena cahaya. Suatu kamera 

mengelana di medan pertempuran yang telah ditinggalkan. 

Terasa oleh penonton suatu kesunyian yang mengerikan. 

Terutama karena lokasi itu terjadi kekejaman-kekejaman 

yang meresap di dalam hati sewaktu pertempuran sedang 

berkecamuk. Kekejaman yang telah lenyap itu dan kicauan 

PE
N

G
A

N
TA

R

SUARA & SINEMA *

 “Seni film adalan seni gerak”. Ini tidak berarti bahwa 

citra-citra itu harus memperlihatkan manusia atau kuda 

yang berlari cepat melalui padang rumput. Tetapi ini 

berarti citra-citra yang runut itu memperlihatkan gerak 

dan irama.

Alat-alat penghubung antara gramofon dan alat-proyeksi 

membuktikan kegunaannya dalam hal ini. Usaha-usaha 

untuk menggabungkan gambar dan suara dalam film 

pertama kali telah berhasil. Tiga-sekawan Vogt, Engl dan 

Massolle telah mencipta pita-film yang diperlukan untuk 

film-bicara di bioskop-bioskop. Peristiwa ini terjadi di 

tahun 1923 dalam pengambilan gambar diplomat Jerman, 

Gustav Stresemann. Di Amerika, Lee de Forest juga 

mencapai hasil-hasil yang sama dengan film “bicara”nya. 

Namun demikian baru di tahun 1927 para penonton dapat 

melihat film-bicara dan menyanyi sebagai barang impor 

dari Amerika.

Dan peristiwa ini memang dapat dikatakan cepat 

berkembang.

Serentak dengan adanya film-film bicara ini, yang 

dengan meriah dipertunjukkan di bioskop-bioskop, 

dipertunjukkan pula film-film sandiwara. Para penonton 



film Brass Unbound, Johan van der Keuken dan Berlin: 

Symphony of A Big City, Walther Rutmann. Dua tautan film 

menarik untuk dibahas dalam perkembangan film-suara.

Program World Features akan diisi dengan 

penayangan The Mirror (Ayneh), Jafar Panahi, serta Sinema 

Indonesia diisi dengan Benyamin Tukang Ngibul, Nawi 

Ismail dan Drupadi, yang setelah penayangannya akan 

dilanjutkan diskusi bersama sutradaranya, Riri Riza.

KineFriends merupakan program Kineforum yang 

bekerjasama dengan sahabat-sahabat Kineforum dalam 

program penayangan karya-karya audio-visual maupun 

diskusi. Untuk menyemarakkan Program RRREC FEST 

(ruangrupa Record Music Festival), Kineforum menjadi 

ruang serta forum untuk membahas serta  memutarakan 

video-video musik dalam program ruru.mov. Peringatan 

Hari HAM Sedunia ke-63 bekerjasama dengan KontraS, 

Kineforum menjadi ruang penayangan video hasil 

workshop  tentang hak asasi manusia, serta bersama 

Jakarta Biennale #14.2011 “Maximum City: Survive or 

Escape”, Provoke! Magazine, Kineforum mengadakan online 

video competition “Jakarta Kata Gw.”

Jangan lewatkan akhir tahunmu, bebas 

mengekspresikan diri dengan menonton program-program 

Kineforum bulan ini.

Salam,

Kineforum

*Sebagian besar isi di pengantar ini diambil dan disarikan dari situs www.
jurnalfootage.net, dalam rubrik Kronik.

seekor burung dengan tangkas menegaskan kesunyian 

sebagai unsur yang dramatis.

Dan apakah pengaruh musik dalam film? Mula-mula 

para avant-gardis mengelakkan musik dalam film-bicara. 

Mereka masih mencipta film-film bisu karena menurut 

pandangan mereka kebanyakan suara sama saja dengan 

kebanyakan musik. Memang ada benarnya: kalau musik 

tidak merdeka (berdiri sendiri) dan seharusnya musik itu 

harus takluk pada gambar. Jadi adalah suatu kesalahan 

besar kalau gambar-gambar pada film itu menjadi tak 

berarti karena “dihiasi” dengan musik-klasik seperti 

banyak terjadi dengan film-film zaman sekarang. Sebagai 

contoh dapat kita ambil film-film dokumenter dan film 

“Fantasi” ciptaan Walt Disney.

Demikianlah dalam garis besarnya penemuan-

penemuan dan pendapat-pendapat hakiki yang dapat 

dikorek para avantgardis dari permulaan zaman film-

bicara. Mereka telah menghasilkan beberapa teori asasi 

yang perlu untuk estetika film-bicara.

Di Desember ini, Program Kinefilia akan menjadi 

program bulanan Kineforum dimana Anda akan menjadi 

bagian dalam penayangan karya sejarah sinema dan 

membahas karya karya besar dunia, bersama para pecinta 

sinema. film yang disajikan dalam tema “Masterpiece 

dalam sistem” adalah Make Way for Tomorrow , Leo 

McCarey dan Sunrise, F.W. Murnau. Sebagaimana diajukan 

oleh penyaji program Kinefilia, “Apakah hal menarik yang 

ingin ditawarkan oleh Kineforum dengan kedua film di 

atas selain fakta dari konteks sosial yang menjadi latar 

belakang dari penciptaan kedua film tersebut?”

Dalam Program World Documentary hadir dengan 

kolaborasi antara Musik dan Sinema yang terekam dalam 
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distribusi-eksbisi perfilman. Akibat dari keputusan 

tersebut Hollywood dilarang untuk melakukan praktek 

monopoli di atas, hingga harus melepas kepemilikannya 

terhadap sektor distribusi dan eksbisi. Dengan kata lain, 

Hollywood menjadi tidak sekuat periode 1920 sampai 

1940-an. Walaupun untuk melanjutkan hegemoni atas 

perfilman dunia selanjutnya, berbagai macam regulasi dan 

politik perfilman Hollywood menjadi bersinergi dengan 

pemerintahan Amerika Serikat. Padahal sebelumnya 

Hollywood adalah murni usaha swasta dan pemerintah 

Amerika sendiri yang telah mengurangi kekuatan dari 

pusat industri perfilman tersebut. 

Lantas dalam program Kinefilia kali ini, apakah hal 

menarik yang ingin ditawarkan oleh Kineforum dengan 

kedua film di atas selain fakta dari konteks sosial yang 

menjadi latar belakang dari penciptaan kedua film 

tersebut?

Sunrise dan Make Way For Tomorrow: Antara Cinephile & 

Hollywood

Hubungan antara Cinephile dan Hollywood merupakan 

sebuah hubungan klasik benci tapi cinta. Meskipun para 

Cinephile awal macam; Truffaut, Godard, Rohmer atau 

MASTERPIECE DALAM SISTEM: 
SUNRISE & MAKE WAY 
FOR TOMORROW
Oleh Mohamad Ariansah

Pendahuluan

Bulan Desember atau menuju akhir tahun 2011 ini, 

Kineforum akan memutarkan dua film penting dalam 

program Kinefilia, yakni; Sunrise ( F.W. Murnau/1927/

US ) dan Make Way For Tomorrow ( Leo McCarey/1937/

US ). Kedua film tersebut diproduksi pada era menjelang 

dan sesudah krisis ekonomi pada tahun 1929-1930 

yang melanda bursa saham di Amerika Serikat. Namun 

yang lebih penting dari hal tersebut adalah fakta bahwa 

keduanya di produksi dalam sebuah sistem yang sangat 

terkenal sepanjang sejarah perfilman dunia yaitu sistem 

studio Hollywood. Walaupun Sunrise merupakan sebuah 

film bisu yang lahir pada masa transisi menuju film 

bersuara, sedangkan  Make Way For Tomorrow adalah 

produk dekade awal dari film bersuara tapi keduanya 

muncul saat Hollywood berada pada puncak kejayaannya. 

Zaman keemasan Hollywood atau puncak 

kejayaannya mengacu pada era pasca perang dunia I 

tahun 1917 ( di mana Eropa mengalami kehancuran 

dalam industri perfilman ), sampai kasus pengadilan 

yang menimpa Paramount Pictures tahun 1948 dan 

menghasilkan keputusan bahwa Hollywood melakukan 

monopoli dengan menguasai seluruh sektor produksi-



selama 1 tahun tersebut. Akibatnya improvisasi ataupun 

pengembangan kreativitas akan segera ditutup saat semua 

rencana telah diputuskan. Di sinilah Hollywood dianggap 

menghasilkan tidak lebih dari sebuah produk, seperti 

mobil atau sabun yang sangat identik dengan mekanisme 

yang sangat kapitalistik. Karena setiap pekerja dalam film 

dipaksa mengikuti model ban berjalan dalam pabrik film 

tersebut. 

Sunrise dan Make Way For Tomorrow adalah film-film 

yang dibuat dalam sistem tersebut. Masalahnya kemudian 

apakah dengan begitu secara otomatis keduanya menjadi 

produk massa yang tidak memiliki nilai, karena diproduksi 

dalam sistem yang buruk ?

Sunrise merupakan sebuah film yang mengangkat 

tema tentang godaan dengan bahasa visual yang sangat 

luar biasa sebagai salah satu puncak dari karya akhir 

film bisu. film ini diproduksi dengan fasilitas luar biasa 

yang diberikan oleh William Fox sebagai pemilik studio 

kepada sutradaranya, yakni Murnau. Karena sangat kagum 

dengan karya Murnau sebelumnya saat masih di Jerman, 

yakni The Last Laugh (1924) dengan gerakan kamera yang 

sangat luar biasa untuk periode tersebut. Fox kemudian 

memboyong Murnau ke Hollywood dan memberinya 

kebebasan dalam kreativitas yang sulit didapatkan orang 

lain di sana. Ia menginginkan Murnau membuat film di 

Hollywood sekelas The Last Laugh. Tapi meskipun Sunrise 

dianggap sebagai salah satu karya terbaik di dunia 

sepanjang masa oleh para cinephile Perancis di Cahiers du 

Cinema tahun 1958, namun film itu gagal secara komersial. 

Sebagai konsekuensi yang sudah berlaku di Hollywood, 

maka Murnau tidak lagi dipercaya sepenuhnya dalam 

berkarya di sana. Tapi Sunrise tetap dipandang sebagai 

Chabrol dan rekan-rekan mereka di jurnal Cahiers du 

Cinema pada tahun 1950-an sangat memuja film-film 

Hollywood, tapi sejak akhir 1960-an situasi menjadi 

berubah. Dengan semakin berorientasi pada Marxisme 

pasca Mei 1968 khususnya militan Maois, film-film 

produksi Hollywood dikecam sebagai representasi dari 

budaya borjuis yang harus dilawan. Kendati begitu film-

film Hollywood tidak pernah sepenuhnya ditinggalkan 

dalam tradisi cinephile. Bahkan film-film dari John Ford 

dan Alfred Hitchcock tetap menjadi primadona, tapi untuk 

membahasnya digunakan pendekatan berbeda melalui 

bantuan dari teori-teori kritis yang menjadi marak sejak 

tahun 1970-an dan 1980-an, yakni Marxisme dari Louis 

Althusser dan Psikoanalisa-Lacan.

Umumnya Hollywood dikecam karena mekanisme 

baku yang dijalankannya dalam memproduksi ratusan 

film setiap tahun. Pada sistem studio Hollywood sejak 

1917, diterapkan sebuah cara kerja model sebuah pabrik 

dalam menghasilkan sebuah film sebagai suatu rancangan 

kerja dalam rencana selama 1 tahun. Dalam sistem 

studio tersebut, Hollywood yang dijalankan oleh studio-

studio besar seperti MGM, Paramount, Warner Bros, 20th 

Century Fox telah membuat rencana selama 1 tahun yang 

dikenal dengan istilah one year’s plan. Khususnya dekade 

1930-an dan 1940-an, tahap produksi telah ditetapkan 

oleh pemilik dan kepala studio bersama dengan seorang 

kepala produksi yang akan membawahi banyak produser 

dari setiap studio tersebut. Karena semua hal sudah 

direncanakan selama 1 tahun, maka tugas seorang 

kepala produksi sangat menentukan berjalannya sistem 

tersebut sesuai rencana. Dengan kata lain, maka segala 

sesuatunya dilakukan harus sesuai dengan perencanaan 



karya terpenting perfilman oleh generasi saat ini, seperti 

sinematografer Darius Khondji yang mengatakan bahwa 

film itu adalah sekolahnya.

Sementara  Make Way For Tomorrow adalah sebuah 

film yang mengangkat kisah tidak umum di Hollywood. 

film ini bercerita tentang pasangan kakek-nenek yang 

harus hidup terpisah karena kesulitan membayar hipotek 

dari rumah mereka. Sebuah film melodrama yang sangat 

sublime, tanpa keinginan untuk menguras air mata 

penonton walaupun berakhir secara tragis tanpa happy-

ending. Pengagum utama dari film ini adalah sutradara 

Jepang yang menjadi salah satu dewa bagi komunitas 

cinephile, yakni Yasujiro Ozu. Bahkan film masterpiece 

Ozu, yakni Tokyo Monogatori ( 1953 ) mendapatkan 

inspirasi karena kekagumannya terhadap film McCarey 

tersebut. film ini mampu lahir dalam sistem yang sangat 

ketat karena usaha dari McCarey dalam melakukan 

tawar menawar dengan para eksekutif di Hollywood. 

Ia menerapkan strategi mirip dengan John Ford, yakni 

bersedia membuat film yang diinginkan oleh Hollywood, 

tapi setelah 3 film berhasil diselesaikannya ia menawarkan 

1 film yang diinginkannya.

Terlepas dari kasus-kasus yang terjadi terhadap dua 

sutradara tersebut yang bekerja dalam sistem sangat ketat 

dengan orientasi komersial, maka karya-karya tersebut 

mampu merubah stigma bahwa sistem yang buruk 

menghasilkan film yang buruk. Variannya bisa karena 

ada jenius yang menghasilkan karya masterpiece dalam 

kondisi tidak memungkinkan. Atau karena seburuk apapun 

sistem, ia tetap akan mampu untuk kompromi dalam 

menghasilkan yang terbaik walau dalam situasi yang 

buruk sebagai cara untuk bertahan.

Daftar Pustaka: 
Bordwell, David & 
Kristin Thompson. film 
History: An Introduction. 
McGraw-Hill, Inc:1994.



SUNRISE: A SONG OF TWO HUMANS
F. W. Murnau

“Seorang petani yang sudah menikah, berada di bawah 

mantra seorang wanita dari kota, yang mencoba 

meyakinkan dia untuk menenggelamkan istrinya.”

Negara Amerika Serikat / Tahun 1927 / Durasi 95 menit / Subteks Bahasa Inggris / 18+

Friedrich Wilhelm “F. W.” Murnau (28 Desember 1888 - 11 Maret 1931) adalah 
salah satu sutradara film Jerman paling berpengaruh pada era film bisu, dan 
tokoh terkemuka dalam gerakan ekspresionis di bioskop Jerman selama 1920-
an. Murnau beremigrasi ke Hollywood pada tahun 1926, bergabung dengan 
Fox Studio dan membuat Sunrise. Difilmkan di Fox Movietone sound-on-film 
system (musik dan efek suara saja), Sunrise tidak sukses secara finansial, 
tetapi menerima Oscar  pada tahun 1929. Dalam memenangkan Academy 
Award untuk Produksi Unik dan Artistik pada saat itu -yang sekarang dikenal 
dengan penghargaan Best Picture- film ini berbagi penghargaan tersebut 
dengan Wings. 

MAKE WAY FOR TOMORROW
Leo McCarey

“Sepasang orang tua terpaksa berpisah ketika mereka 

kehilangan rumah. Namun, tidak ada di antara kelima anak 

mereka yang menerima mereka di rumahnya.”

Negara Amerika Serikat / Tahun 1937 / Durasi 91 menit / Subteks Bahasa Inggris / 15+

Thomas Leo McCarey (3 Oktober 1898 - 5 Juli 1969) adalah seorang sutradara 
film Amerika, penulis skenario dan produser. Selama hidupnya dia terlibat 
dalam hampir 200 film, terutama film komedi. Ia lahir di Los Angeles, Califor-
nia dan mulai dalam bisnis film sebagai asisten sutradara Tod Browning pada 
tahun 1920, lalu kemudian berkarya untuk Roach Hal Studios. Pada 1929, ia 
menjadi wakil presiden produksi untuk keseluruhan studio tersebut. Ia meme-
nangkan penghargaan Academy Award pertamanya lewat film The Awful Truth.



yang cukup intens. Karena bagi van der Keuken sendiri, 

suara-suara subjek pada masyarakat pascakolonial, 

merupakan produk dari kondisi represi dan dominasi 

kolonial yang sekian lama. Saking kronisnya, praktik 

represi dan dominasi tidak lagi tampil dalam wujud 

sistem yang menindas. Tapi sudah melebur dan bersiasat 

dalam kebudayaan masyarakat yang paling domestik 

sekalipun. Subjek sudah tidak lagi memiliki kemampuan 

mengidentifikasi realitasnya sendiri, karena ranah kuasa 

kolonial sudah melenyapkan batas penindas dan tertindas.

Dalam Berlin: Simphony of a Big City, maksud 

Ruttmann tidak lain daripada meneliti gerak film dalam 

bentuknya yang primitif. Mata penonton dibuat untuk 

mendengar. Setelah Ruttmann menukar garis-garis dan 

bentuk-bentuk niskala [abstrak] menjadi manusia hidup 

dan objek-objek nyata, dan setelah citra-citra filmnya 

tak berhenti menjejal mata penonton, maka terbuktilah 

kemampuan seni bebas ini yang membedakannya dari 

bentuk-bentuk seni yang lain. Ini adalah pendapat yang 

bisa ditemukan melalui landas-landas logika. Namun 

banyak orang tak sudi menerimanya dan mereka curiga 

kalau perkembangan seni film telah menyimpang ke 

jalan yang ditempuh Ruttmann, karena film dengan 

aspeknya yang sederhana telah memikat hati mereka. 

Bagi mereka-mereka yang ingin membuktikannya, jelas 

bahwa film Berlin: Symphonie einen Groszstadt (1927) 

buatan Ruttmann, bagi mereka, film tersebut memiliki 

kenyataan luar biasa. Hanya melalui visual sehari-hari dari 

dunia sekeliling mereka, aliran irama dapat terbingkai oleh 

kamera dan disusun menjadi permainan gerak film.

WORLD DOCUMENTARY

Dua film akan dihadirkan dalam program ini, Brass 

Unbound, Johan van der Keuken dan Berlin: Simphony of a 

Big City, Walther Ruttman. Brass Unbound bercerita tentang 

keberadaan alat musik tiup yang dimainkan kelompok 

musik Brass Band di empat wilayah pascakolonial; Nepal, 

Suriname, Ghana dan Minahasa-Indonesia. Perjumpaan-

perjumpaan dengan kolonialisme di beberapa wilayah 

jajahan tersebut merupakan sejarah hegemoni kekuasaan 

kolonial, yang menghasilkan respon-respon komunal 

khas. Respon-respon komunal tersebut menjadi sulit 

dipisahkan oleh sejarah penindasan yang sekian lama 

mengendap dalam benak masyarakat pascakolonial. 

Tantangan tersebut oleh van der Keuken diarahkan pada 

implikasi demokratis untuk mencari ungkapan-ungkapan 

paling otentik dari subjek yang telah lama berada dalam 

konstruksi penindasan. Metode wawancara van der 

Keuken dalam Brass Unbound menjadi tantangan etis 

tersendiri, di mana hal-hal artistik adalah pilihan dan 

temuan dari ideologi sang pembuat dokumenter. Bahkan 

istilah wawancara itu sendiri bisa dipertanyakan ulang 

secara harfiah, karena adanya persoalan-persoalan 

etis dalam proses komunikasi dengan subjek yang 

telah mengalami kondisi represif dan dominasi kolonial 



BERLIN: SIMPHONY OF A BIG CITY
Walther Ruttmann

“film ini mengisahkan tentang satu hari di Berlin, harmoni 

pada saat itu, mulai dari pagi yang paling awal dan 

berakhir di malam yang terdalam”

Negara Jerman / Tahun 1927 / Durasi 65 menit / Non Subteks

Walter Ruttmann (28 Desember 1887 - 15 Juli 1941) adalah seorang sutradara 
film Jerman, yang bersama Hans Richter dan Viking Eggeling, menjadi praktisi 
film eksperimental. Ruttmann lahir di Frankfurt am Main, belajar arsitektur 
dan lukisan, serta bekerja sebagai desainer grafis. Karir filmnya dimulai pada 
awal 1920-an. film pendek abstrak pertamanya, “Opus I” (1921) dan “Opus II” 
(1923), adalah percobaan bentuk-bentuk baru ekspresi film. Ruttmann dan 
rekan-rekannya dari gerakan avant garde memperkaya bahasa film sebagai 
media dengan berbagai bentuk teknik baru.

BRASS UNBOUND
Johan van der Keuken

“Sebuah ajakan melihat beberapa brass band di Nepal, 

Indonesia, Ghana dan Suriname sebagai sisa-sisa hidup 

kolonial masa lalu dan sebagai bagian dari kehidupan 

lokal. Kenikmatan dan kesantaian, sejarah adalah satu 

hal ringan untuk ditangani, terutama melalui wawancara 

dengan orang-orang tua. Terdapat banyak warna lokal 

beragam.”

Negara Belanda / Tahun 1993 / Durasi 106 menit / Subteks Bahasa Inggris

Johan van der Keuken (4 April 1938, Amsterdam – 7 Januari 2001, 
Amsterdam), seorang pembuat dokumenter, penulis, dan fotografer dari 
Belanda. Sepanjang karirnya selama 42 tahun, Ia memproduksi 55 film 
dokumenter, enam di antaranya memenangkan 8 penghargaan. Dia juga 
menulis 9 buku tentang fotografi dan film, wilayah ketertarikannya. Untuk 
semua upayanya, ia mendapatkan tujuh penghargaan untuk hasil kerja selama 
hidupnya, dan salah satunya untuk fotografi. 



ke kamera!” film ini selanjutnya menjadi sebuah rekaman 

kehidupan nyata (atau seoerti itulah kelihatannya). Mina 

mengumumkan kalau ia tak mau lagi berperan dalam film 

dan ingin pulang. Jadi, dia benar-benar menjadi karakter 

yang ia gambarkan. TIdak jelas apakah pada adegan ini 

ada;ah bagian dari skenario dan menjadikannya seperti itu 

atau ini adalah kejadian nyata. Di akhir cerita Mina pulang 

ke rumah setelah mengembalikan wireless mikrofon yang 

sedari awal ada di balik seragamnya. Judul The Mirror 

datang dari perubahan ini, dari Reel Life menjadi Real Life 

dan cerminan cerita itu sendiri.

WORLD FEATURES

Hanya satu film yang akan mengisi program World 

Features kali ini, The Mirror (Ayneh), karya Jafar Panahi. 

Mina, Seorang gadis kecil, mencari ibunya yang tidak 

bisa menjemput dirinya sepulang sekolah, lalu Mina 

memutuskan untuk pulang ke rumah sendirian. film 

ini bercerita tentang upaya keras gadis cilik itu untuk 

pulang ke rumah ditengah keriuhan suara, kebingungan 

dan kekacauan kota Teheran. Mina berseragam sekolah 

(dengan kerudung), dengan satu tangan terbalut dalam 

perannya dan tangan satunya memgang tas sekolah. Dia 

bertemu banyak orang dalam petualangan pulangnya 

dan banyak dari orang-orang itu mencoba untuk 

menolongnya tapi banyak juga yang bersikap apatis. film 

ini menangkap perubahan dari gadis cilik yang penakut 

menjadi pemberani. Pada akhirnya film ini berubah ketika 

Mina melihat ke arah kamera untuk pertama kalinya, 

memecah “The Fourth Wall” Keberadaan The Fourth Wall 

sebuah konvensi dari teater realistik modern, dimana 

memicu beberapa seniman untuk mencari perhatian 

langsung untuk sebuah efek dramatis atau komedi ketika 

batas itu “terpecah”, sebagai contoh seorang aktor dia tas 

panggung yang berbicara pada penonton secara langsung. 

Dan seseorang teriak dari luar-layar, “Mina, jangan lihat 



THE MIRROR (Ayneh)
Jafar Panahi

“Mina, seorang gadis kecil, mencari ibunya yang tidak 

bisa menjemput dirinya sepulang sekolah, lalu Mina 

memutuskan untuk pulang ke rumah sendirian.”

Negara Iran / Tahun 1997 / Durasi 95 menit / Subteks Bahasa Inggris

Jafar Panahi (11 Juli 1960) adalah seorang pembuat film Iran dan merupakan 
salah satu pembuat film paling berpengaruh dalam gerakan Iranian New Wave. 
Panahi belajar menyutradarai film di Iran Broadcasting College, di Teheran dan 
lulus pada 1988. Setelah lulus, ia membuat beberapa film untuk televisi Iran 
dan menjadi asisten sutradara Abbas Kiarostami di Throught the Olive Trees. 
Setelah itu, ia menyutradarai banyak film dan mendapat banyak pengakuan 
dari kritikus serta menerima banyak penghargaan, salah satunya Golden 
Lion di Festival film Venesia dan Silver Bear di Festival film Berlin. Ia pernah 
mendapat hukuman penjara dan larangan tidak boleh membuat film maupun 
wawancara dengan media apapun.



BENYAMIN TUKANG NGIBUL
Nawi Ismail

“Benny pergi ke kota untuk mengadu nasib, tapi nasib 

buruk yang datang lebih dulu. Ia kalah berjudi hingga uang 

hampir ludas. Dengan sisa uang yang ada, ia bertekad 

menggandakannya dengan jalan apapun. Maka mulailah ia 

berjualan obat palsu.”

Negara Indonesia / Tahun 1975 / Durasi 81 menit 

Nawi Ismail lahir di Jakarta, 18 April 1918. Ia sempat menjadi figuran, 
pemain pendukung, lalu pada tahun 1940 bekerja pada Standar film sebagai 
Pembantu Juru Kamera merangkap Pembantu Editor dan Laboran. Pada masa 
pendudukan Jepang, Nawi bekerja pada Nippon Eigasha sebagai Pembantu 
Editor dan Pencatat Skrip film-film berita Nampo Hodo. Pada tahun perang 
kemerdekaan, ia kembali ke film menjadi karyawan PFN. Setelah menulis 
skenario dan menjadi asisten sutradara, baru ia banyak menyutradarai, salah 
satunya film-film yang dibintangi Benyamin. film-filmnya sejak tahun 1960-an 
banyak ia edit sendiri.

SINEMA INDONESIA

film- film yang mengisi Sinema Indonesia kali ini 

merupakan film-film dari sutradara terbaik Indonesia 

yang berbeda masa, Nawi Ismail, Benyamin Tukang Ngibul 

(1975) dan Riri Riza, Drupadi (2008). Walaupun berbeda 

genre film-film ini memberikan pilihan gambaran sisi 

berbeda dari Indonesia. Drupadi mengangkat sepenggal 

lakon dari kisah jawa klasik Mahabharata karya Mpu Vyasa  

dalam kategori drama musikal. Tidak hanya menonton 

untuk film ini, juga akan diadakan diskusi bersama Riri 

Riza sutradaranya

Lain hal dengan Benyamin Tukang Ngibul, dalam 

film ini kita diajak melihat kelucuan Komedian Betawi 

Benyamin S yang memancing penonton tertawa. Benny 

(Benyamin S) pergi ke kota untuk mengadu nasib, Ia kalah 

berjudi hingga uang hampir ludes. Dengan sisa uang 

yang ada, ia bertekad menggandakannya dengan jalan 

apapun. Maka mulailah ia berjualan obat palsu. Dengan 

bermodal cuap-cuap sambil sedikit ngibul, Benny berhasil 

mengelabui orang-orang.



DRUPADI
Riri Riza

“Drupadi adalah adaptasi dari bagian cerita epik 

Mahabharata dari India. film ini menggambarkan cerita 

sang Drupadi, istri dari kelima bersaudara yang dikenal 

sebagai Pandawa. .”

Negara Indonesia / Tahun 2008 / Durasi 40 menit 

Riri Riza (2 Oktober 1970) adalah seorang sutradara, produser, dan penulis 
naskah film Indonesia. Riri lulus dari Institut Kesenian Jakarta pada tahun 
1993 dari mayor Penyutradaraan. film tugas akhirnya, Sonata Kampung Bata, 
memenangkan tempat ketiga dalam festival film pendek Oberhausen 1994. Ia 
juga salah satu sutradara yang membuat Kuldesak pada tahun 1998. Riri juga 
sempat mengambil Master dalam Penulisan Naskah film di Royal Holloway 
University of London, Inggris.



Dongeng Rangkas

(3)

Andang Kelana, Badrul ‘Rob’ Munir, 

Fuad Fauji, Hafiz, Syaiful Anwar 

(Forum Lenteng)

75 menit / Dokumenter

Program pemutaran karya film dan 

video terbaru yang erat kaitannya 

dengan dunia musik. Dalam program 

ini terpilih karya–karya yang dalam 

berbagai cara melihat dan bicara me-

wakili dunia anak muda yang memilik 

ekspresi artistik tersendiri. 

Dua Tiang Tujuh Layar

(4)

Ida Bagus Charisma (Swargaloka)

DOP : Shadtoto Prasetio, Pramono 

Prakoso, and Dimas Wisnuwardono

8 menit / Video Musik

Program pemutaran karya film dan 

video terbaru yang erat kaitannya 

dengan dunia musik. Dalam program 

ini terpilih karya–karya yang dalam 

berbagai cara melihat dan bicara me-

wakili dunia anak muda yang memilik 

ekspresi artistik tersendiri. 

RRREC FEST
Ruru.mov / 3-5 Desember 2011 / Terbuka untuk 
umum

Program pemutaran karya film dan video terbaru yang erat 

kaitannya dengan dunia musik. Dalam program ini terpilih 

karya–karya yang dalam berbagai cara melihat dan bicara 

mewakili dunia anak muda yang memilik ekspresi artistik 

tersendiri. Tujuh film ditayangkan dalam festival ini. 

Live From RREC Fest #1

(1)

ruangrupa (editor: Faesal Rizal)

57 menit / Video Dokumentasi / SU

Preview dari dokumentasi video acara 

RRREC Fest yang pertama berlokasi di 

Galeri Nasional Indonesia.  Rekaman 

ini memperlihatkan suasana festival 

dan 12 band yang bermain di indoor 

stage yang sempit, panas, dan intim.

Aku seperti Burung yang ingin 

Terbang Bebas – ‘Komodo’

(2)

Anggun Priambodo

36 menit / Video Musik / SU

“Saya dan Zeke setuju pada apa 

yang sudah alam berikan pada kita, 

sesuatu yang tidak dapat kita duga, 

hanya suara binatang, suara angin 

yang jatuh pada daun-daun yang lebat, 

ombak yang pecah menabrak karang, 

alam yang tidak bising bikin pusing, 

tidak palsu, jauh dari keelokan yang 

diada-adakan, memberikan pada kita 

sesuatu yang indah sekali, maka saya 

ingin pergi merekam alam  yang  jauh 

dari kota, saatnya keluar dari Jakarta”.



Juicioy Cerco

Argentina

46 menit / Dokumenter / 15+

Dokumenter Juicioy Cerco berkisah 

tentang perjuangan seorang perem-

puan bernama Patricia Isasa, dalam 

mencari pelaku kekerasan yang 

terjadi pada dirinya. Ia adalah salah 

satu dari perempuan-perempuan 

Argentina yang menjadi korban rezim 

militer Argentina di tahun 1976. 

Kompilasi Video “Remind”

Peserta Workshop “Remind”

Ragam Durasi / Video / 12+

Kompilasi ini adalah kumpulan karya 

video durasi pendek hasil dari work-

shop video Remind yang diadakan 

oleh Komisi untuk Orang Hilang dan 

Korban Tindak Kekerasan (KontraS) 

dan ruangrupa selama tiga hari. 

Workshop ini diadakan bersamaan 

dengan peringatan Hari Hak Asasi Ma-

nusia Sedunia yang ke-63. Sehingga 

tema yang diambilpun erat kaitannya 

dengan masalah hak asasi manusia.

Penayangan Video Peringatan 
Hari HAM Sedunia ke-63
KontraS / 16 - 18 Desember 2011

KontraS menyadari bahwa menyebarluaskan gagasan dan nilai-nilai hak 

asasi tidak harus melalui komunikasi (hukum) formal. Di sisi lain komunitas 

dan kreativitas komunikasi visual makin berkembang, seperti karya-karya 

audiovisual. Dengan situasi ini KontraS dan ruangrupa bermaksud menyeleng-

garakan sebuah program penayangan video hasil workshop video tentang hak 

asasi manusia, terutama kaitannya dengan peringatan Hari Hak Asasi Manusia 

Internasional pada 10 Desember ini. 

Dalam workshop video ini akan menggunakan materi-materi advokasi kasus-

kasus pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh KontraS selama 13 

tahun, sejak 1998.

Ambisi

(5)

Nya’ Abbas Akup

Pemain: Bing Slamet, Benyamin Su’eb, 

Anna Mathovani, Fifi Young

95 menit / Fiksi - Komedi / 15+

Bing Slamet dan Benyamin Su’eb 

adalah penyiar pada radio swasta 

Undur-Undur. Pekerjaan ini membuat 

mereka tidak akur dengan istrinya. 

Seorang penggemar mereka, Anna 

Mathovani, pun menjadi “alternatif”. 

Bing kemudian mengorbitkan Anna 

sebagai penyanyi. Setelah Anna suk-

ses, pacarnya pun muncul.  

25 Inspiring Music Videos

in Indonesia

(6)

Kurator : Indra Ameng

95 menit / Video Musik

Program ini mempersembahkan 25 

video musik yang paling menginspi-

rasi dari band dan musisi Indonesia 

dalam kurun waktu 10 tahun. Sejum-

lah video musik terpilih ini memiliki 

elemen-elemen artistik, kreativitas, 

dan kecenderungan untuk berbeda 

dari logika video musik komersil pada 

umumnya. 

JAKARTA KATA GW 
Provoke! , Flick / 9 Desember 2011
16.00 – 18.00 WIB (Terbuka untuk Umum)

Dalam rangka menyambut perhelatan seni kontemporer internasional Jakarta 

Biennale #14.2011 “Maximum City: Survive or Escape”, Provoke! Magazine dan 

Kineforum mengajak para kaum muda yang masih duduk di bangku SMA untuk 

merekam kejadian sehari-hari yang terjadi di sekitar kota Jakarta. 




