
Terkait hidup berpasangan atau berhubungan dengan orang lain, cukup banyak 
dongeng anak-anak yang berakhir dengan, “lalu mereka pun hidup bahagia 
selamanya.” Lalu sudah. Seakan-akan dari titik itu, semua akan baik-baik saja. 
Seakan ada konspirasi untuk menyelubungi hidup (dewasa) yang naik turun. 

Dalam semangat menatap kritis Valentine, program ini kami hadirkan untuk 
meneropong apa yang terjadi setelah bagian akhir dari dongeng tadi. Manusia 
dan hubungan antarnya selalu merupakan misteri yang tak pernah selesai digali. dan hubungan antarnya selalu merupakan misteri yang tak pernah selesai digali. 
Bahkan hingga usia menjelang petang.
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Nomine untuk kategori Best Animated Feature, The Academy Awards (OSCAR) 2011

Chico, seorang pianis Kuba era sebelum Castro berkuasa: muda dan tampan, 
terlibat cinta yang liar dengan Rita. Diiringi intrik industri musik yang meriah di 
Kuba dan Amerika, termasuk gonjang-ganjing revolusi, keduanya mengalami 
pasang surut hubungan yang berulangkali memisahkan dan mempertemukan 
mereka hingga 50 tahun berikutnya.

Fernando Trueba, Javier Mariscal, Tono Errando // 2010 // 94 menit
CHICO & RITA

Jumat
16 FEB
19:30

#nuansakawula  #khususundangan

didukung
oleh kineforum.org



Nomine untuk kategori Best Feature Documentary, The Academy Awards (OSCAR) 2013

40 tahun lalu, Noriko terbang ke New York untuk belajar seni dan menemukan 
cintanya pada Ushio Shinohara, seniman mbeling yang juga pindah ke sana untuk 
menyalurkan aspirasi seninya. Mereka pun menikah dan menjalani hubungan 
yang naik turun. Iri, kesal, angkuh, tertawa, dan bahagia datang silih berganti. 
Pada akhirnya, mereka berdua memang saling mencintai dan sama-sama rela 
terbenam dalam dunia seni, yang kadang bisa sangat mencekik.

Zachary Heinzerling // 2013 // 82 menit
CUTIE AND THE BOXER

Sabtu
17 FEB
14:30

#corongkarsa #sesibukabukaan

didukung
oleh kineforum.org



Diputar perdana di Toronto International Film Festival 2014

Pasutri Josh (Ben Stiller) dan Cornelia (Naomi Watts) hidup bahagia meski tanpa 
anak. Setidaknya, mereka merasa perlu menganggap diri mereka bahagia. Tapi, 
sebagai generasi X yang mementingkan karir dalam hidup, mereka... belum 
sukses. Ketika mereka bertemu pasangan muda berusia 20-an tahun, Jamie 
(Adam Driver) dan Darby (Amanda Seyfried), segalanya berubah. Josh & Cornelia 
memaksa diri “kembali muda” demi menyegarkan lagi hidup mereka.

Noah Baumbach // 2014 // 97 menit
WHILE WE’RE YOUNG

Sabtu
17 FEB
19:30

#nuansakawula
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Nomine untuk kategori Best Foreign Language, Golden Globes Awards 1980

Suami-istri Maria & Hermann terpisah di saat Hermann harus maju ke medan
perang. Karena menyangka Hermann tewas bertempur, Maria menjalin kasih 
dengan Bill, seorang serdadu Amerika. Ketika Hermann tetiba pulang, situasi
memaksa keduanya mengambil keputusan kompromistis yang berbahaya.
Meskipun keduanya masih saling mencintai, apakah cinta yang tak pernah 
benar-benar padam itu dapat mengalahkan segalanya?

Rainer Werner Fassbinder // 1979 // 120 menit
THE MARRIAGE OF MARIA BRAUN

Minggu
18 FEB
14:30

#adikaryamasa

didukung
oleh kineforum.org



Restorasi lm ini disponsori oleh Martin Scorsese di tahun 1997

Ketika Paul, penulis teater yang belum punya karya terobosan, mendapatkan 
peluang untuk sukses di lm, dia tak ragu merebutnya. Ia bahkan tak peduli
ketika Prokosch, produser Amerika yang dangkal dan omong besar, bertindak 
tidak patut terhadap Camille, istrinya. Hal ini membuat Camille curiga bahwa 
suaminya diam-diam “menghadiahkan” dirinya ke si produser. Maka ia pun 
memutuskan untuk benar-benar berselingkuh, dengan hasil yang tragis.

Jean-Luc Godard // 1963 // 102 menit
CONTEMPT

Minggu
18 FEB
17:00

#adikaryamasa

didukung
oleh kineforum.org



Diadaptasi dari novel karya Julian Barnes, pemenang The Man Booker Prize 2011

Tony Webster (Jim Broadbent) seorang duda yang punya hubungan baik dengan 
mantan istrinya. Namun rupanya ada jelaga yang membekas dalam diri Tony. 
Ketika sebuah surat wasiat datang dari seorang dari masa lalunya, Tony 
diingatkan pada kisah cinta yang hampir bersambut antara dirinya dengan putri 
si pemberi wasiat, Veronica. Di usia yang telah senja, Tony & Veronica dipaksa 
menghadapi masa lalu. Dan semoga, masih sempat berdamai dengannya.

Ritesh Batra // 2017 // 108 menit
THE SENSE OF AN ENDING

Minggu
18 FEB
19:30

#nuansakawula
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DONASI Rp20.000
kecuali yang bertanda (*), 
donasi sukarela

Minggu, 18 Februari 2018
14:30 THE MARRIAGE OF MARIA BRAUN (*)
17:00 CONTEMPT
19:30 THE SENSE OF AN ENDING

Sabtu, 17 Februari 2018
14:30 CUTIE AND THE BOXER (*)
   [diikuti dengan #SESIBUKABUKAAN]
19:30 WHILE WE’RE YOUNG

Jumat, 16 Februari 2018
19:30 CHICO & RITA (*)
   [khusus undangan]
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