
improvisasi dengan kreatif, dan tak 

selalu harus berpegang dengan nak-

sahnya. 

Dan itu terbukti lewat 17 aktornya 

yang masuk dalam nominasi Oscar, 

Katherine Hepburn, Rod Steiger, 

Al Pacino, Ingrid Bergman, Albert 

Finney, Chris Sarandon, Faye 

Dunaway, Peter Finch, Beatrice 

Straight, William Holden, Ned 

Beatty, Peter Firth, Richard Burton, 

Paul Newman, James Mason, Jane 

Fonda dan River Phoenix. 

Beliau juga pernah membuat kon-

troversial, setelah tragedi WTC, dia 

tetap melanjutkan proyek do-

kumenternya 100 Center Street 

(2001) untuk mengingatkan akan 

hari itu. Beliau sempat berkata 

kepada kru nya, siapapun boleh 

mundur dari proyek ini, tapi berkat 

kharismanya, tak ada satupun yang 

Sidney Lumet, yang pada tanggal 9 

April lalu baru saja menutup ma-

tanya untuk selama—lamanya, te-

lah meninggalkan banyak karya—

karya masterpiecenya. Seperti, 12 

Angry Men, The Fugitive Kind, 

Murder on the Orient Express dan 

Dog Day Afternoon. Ciri khasnya 

yaitu kekuatan dialog dalam film—

filmnya, untuk membuatmosfirnya 

begitu kental, beliau menggguna-

kan sedikit musik penggiring, 

karakter yang biasa dia gunakan 

dalam filmnya adalah orang yang  

menuntut akan keadilan dan semua 

filmnya selalu bersettingkan di 

New York dan tidak menggunakan 

studio di Hollywood. 

Mendapatkan 4 nominasi Oscar 

sutradara terbaik (12 Angry Men, 

Dog Day Afternoon, Network, The 

Verdict), 6 nominasi Golden Globe 

sutradara terbaik (12 Angry Men, 

Dog Day Afternoon, Network, 

Prince of the City, The Verdict, 

Running on Empty) dan me-

menangkan nominasi nya dalam 

film Network.  

Beliau juga terkenal sebagai sutra-

dara yang disenangi oleh actor—

actor yang bermain dalam filmnya. 

Karena beliau selalu menyemangati 

actor—aktornya untuk selalu ber-

mundur dan tetap melanjutkan 

proyek itu. 

Dua filmnya juga masuk dalam 100 

film terbaik versi American Film 

Institutes, Network (1976) di per-

ingkat 64 dan 12 Angry Men (1957) 

pada peringkat 87, yang mengan-

tarkan dirinya pada peringkat 42 

sutradara terbaik sepanjang masa 

versi majalah Entertainment 

Weekly. 

Masa mudanya, beliau juga berga-

bung dalam tentara USA di perang 

dunia ke dua sebagai ahli radar 

dalam pertempuran di timur tengah.  

Menikah empat kali dan bercerai 

tiga kali, dan baru mempunyai dua 

anak. 

Berguru dalam dunia perfilman 

bersama Sanford Meisner, bersama 

Sydney Pollack dan Bob Fosse. 

Sekarang, beliau sudah tiada, tapi 

telah banyak meninggalkan banyak 

pengaruh terhadap dunia perfilman. 

Terutama film—film yang berbau 

politik dan hukum. 

 

The Legend 

Sidney Lumet 

1970 Last of the Mobile Hot Shots  

1970 King: A Filmed Record... Montgom-

ery to Memphis (documentary)  

1971 The Anderson Tapes  

1972 The Offence  

1972 Child's Play  

1973 Serpico  

1974 Lovin' Molly  

1974 Murder on the Orient Express  

1975 Dog Day Afternoon  

1976 Network  

1977 Equus  

1978 The Wiz  

1980 Just Tell Me What You Want  

1981 Prince of the City  

Karya—Karyanya : 

1957 12 Angry Men 

1958 Stage Struck  

1959 That Kind of Woman  

1960 The Fugitive Kind  

1962 Vu du pont  

1962 Long Day's Journey Into Night  

1964 The Pawnbroker  

1964 Fail-Safe  

1965 The Hill  

1966 The Group  

1966 The Deadly Affair  

1968 Bye Bye Braverman  

1968 The Sea Gull  

1969 The Appointment  

1982 Deathtrap  

1982 The Verdict  

1983 Daniel  

1984 Garbo Talks  

1986 Power  

1986 The Morning After  

1988 Running on Empty  

1989 Family Business  

1992 A Stranger Among Us  

1993 Guilty as Sin  

1996 Night Falls on Manhattan  

1997 Critical Care  

1999 Gloria  

2006 Find Me Guilty  

2007 Before the Devil Knows You're Dead  

 

Sebuah film yang san-

gat mengesankan dari 

debutan sineas korea, 

Hong-jin Na, tentang 

seorang mucikari 

Joong-ho Eom (Yun-

seok Kim) yang sebe-

lumnya adalah seorang 

detektif tapi turun ja-

batan karena skandal 

korupsi dan bisnisnya 

mulai surut karena 

dikiranya para gadis-

nya kabur membawa 

uangnya. 

Hingga suatu hari, seo-

rang klien,Young-min 

Jee (Jung-woo Ha)  

meminta jasanya, 

Joong-ho lalu mengu-

tus Mi-jin Kim (Yeong

-hie Seo) untuk me-

layaninya.  

Ketika sedang menge-

cek nomor hapenya, 

Joong-ho baru men-

yadari bahwa klien 

tersebut sebelumnya 

sudah pernah meminta 

servisnya dan gadisnya 

hilang ketika bersama 

dia. 

Dari situlah, Joong-ho 

mulai mencari—cari 

keberadaan Young-

min. Yang ternyata 

setelah diketahui fakta 

sebenarnya, semua itu 

terkuak hingga mem-

buat Joong—ho kebin-

gungan dengan akal 

sehatnya. 

 

The Chaser (Chugyeongja) 
Ketika Hitam dan Putih Begitu Tipis 

Remake?? 
Suksesnya film The 

Chaser di berbagai 

festival dan tentu saja 

di negeri korea. 

Memunculkan gossip 

hangat, bahwa Martin 

Scorsese tertarik untuk 

meremake film terse-

but.  

Kabar lebih lanjut, 

karakter Young—min 

Jee akan diperankan 

oleh Leonardo Di Ca-

prio. Dan juga muncul 

kabar, Gael Gacia 

Bernal akan bermain 

di film ini.  

Meski masih simpang 

siur, film ini akan mu-

lai digarap tahun 2012. 

Disusun oleh : 

Bayu Ade Prabowo 

@bayubeka 
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Sekilas jika kita mulai mendengar 

film dari Negara korea, pastilah di 

pikiran kita akan muncul bayangan 

bahwa film—filmnya nanti pasti 

f i l m — f i l m 

yang penuh 

dengan haru 

biru, roman-

tisme yang 

selalu berujung 

sweet ending 

dan tentu saja 

sedia tissue 

s e b e l u m 

menonton. 

Tapi pasti lah 

tidak ada yang 

m e n y a d a r i , 

bahwa sebenarnya film—film dari 

korea justru sangat lihai juga mem-

buat film—film yang psikologis, 

sadis, brutal dan tak pelak kita 

akan menganga mengetahui bagai-

mana akhir cerita nya. 

Tak percaya? Tengok saja film—

film garapan Park—chan Wook y 

ang dominan filmnya penuh akan 

darah, seks dan ending yang selalu 

bikin mulut menganga. 

Dari Trilogi revengenya Sympathy 

for the Mr. Vengeance, Oldboy dan 

Sympathy for Lady Vengeance. 

Ketiga film itu sangat cerdas, pe-

nuh akan darah dan sanggup mem-

buat penonton akan selalu berfikir 

dengan endingnya. Dan film selan-

jutnya Thirst, film vampire yang 

diramunya menjadi tontonan psiko-

logis juga dia mencoba mem-

buat film romantic dengan 

gayanya yang gila I’m Cyborg 

but that’s Ok!. 

Atau juga Bong—jon Hoo, 

yang juga mampu menciptakan 

sebuah karya yang tak kalah 

hebatnya dengan Jawsnya Ste-

ven Spielberg, dengan gayanya 

sendiri, dia membuat film ber-

judul The Host, ten-

tang serangan ikan 

yang termutasi bahan 

kimia hingga menjadi 

monster. Dan diramu 

dengan suguhan psikolo-

gis hingga membuat film 

ini tidaklah murni aksi. 

Atau juga filmnya yang 

lain berjudul Mother, dia 

berhasil menciptakan 

sosok ibu yang begitu 

saying dengan anaknya 

hingga merubah nya 

menjadi seorang pem-

bunuh yang sangat keji. 

Sineas Korea yang tak kalah 

fenomenal adalah Ki—duk Kim, 

dengan karyanya yang begitu mas-

terpiece berjudul 3—Iron, sebuah 

film yang sangatlah miskin dialog 

dan hanya mengandalkan bahasa 

tubuh.  

Bahkan tak jarang juga film—film 

dari negeri ginseng ini malah akan 

diremake oleh sineas—sineas dari 

Hollywood. Dari film Oldboy, 

yang isunya akan di tangani oleh 

Steven Spielberg, dengan pemain-

nya Will Smith, lalu The Chaser 

yang akan di garap oleh Martin 

Scorsese, juga muncul kabar film A 

Tale of Two Sister, juga akan di 

remake, meski belum ada kabar 

pasti siapa yang akan menyutrada-

rai film ini. 

Jadi anggapan film 

korea selalu film 

menye—menye, se-

mua itu sangat lah 

salah. Memang ang-

gapan itu muncul 

karena yang begitu 

menonjol dan begitu 

komersil  adalah 

film—film bergenre 

menye—menye. Se-

dangkan film—film 

yang disebutkan di 

atas lebih condong ke festival, dan  

hanya beberapa orang saja yang 

akan mengetahuinya. 

P. W Anderson berbicara den-

gan kelanjutan Resident Evil 

Meski RE 4 ditengarai sebagai sekuel 

yang bobrok, P.W Anderson tetap dengan 

pendiriannya untuk melanjutkan franchise 

dari game ini. Dikabarkan syuting sudah 

dimulai, dan akan ada beberapa karakter 

baru, seperti Leon Kennedy, Ada Wong 

dan Bary Burton.  

Dikabarkan juga sekuel terbarunya ini 

akan dimunculkan banyak aksi baru yang 

beda dari pendahulunya. 
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M OVIE  A DDI CT  PRE SS  

Kurt Russel bergabung dalam 

Django Unchained 

Setelah dikabarkan Kevin Costner mundur 

dari proyek terbaru dari Quentin Tarantino 

ini, Kevin Russel memutuskan untuk bere-

uni dengan QT dalam film ini dan berga-

bung dengan Leonardo Di Caprio dan 

Samuel L. Jackson.  

Django Unchained merupakan eksperimen 

QT dengan dunia film western. Film ini 

dikabarkan akan rilis pada tahun 2012. 

 

D.J Caruso Banting Stir 

Isu terbaru, D.J Caruso memutuskan untuk 

tidak melanjutkan franchise I am Number 

Four, dia lebih memilih untuk menggarap 

film The Goats, adaptasi dari novel ber-

judul sama dengan pengarang Brock Cole. 

D.J Caruso memilih untuk menyutradarai 

film ini dikarenakan ia tidak ingin bertu-

rut—turut menggarap film berbudget be-

sar, dan di selingi film berbudget kecil, 

untuk menghindari adanya penurunan 

karir.  

 

V OLU ME  1,  ISS UE  1  

Terkadang kita pasti akan mene-

mui istilah film Independen, atau 

singkat nya film Indie, yang terka-

dang pula, istilah tersebut mem-

buat kita kebingungan. 

Kebingungan itu muncul di 

karenakan, definisi film indie 

sendiri adalah film dengan budget 

rendah dan diproduksi oleh pihak 

sendiri.  

Tapi akhir—akhir ini , muncul 

juga film—film indie dengan di-

bantu oleh PH besar, seperti War-

ner Bros, Lionsgate, dll. 

Sebelum dimulai dengan pemba-

hasan tersebut. Ada baiknya kita 

memahami lebih dalam soal 

pengertian dari film indie. 

Film indie, adalah film dengan 

produksi minim, meski terkadang 

dibantu oleh studio besar, tapi itu 

lebih ke proyek kecil, dan bi-

asanya film indie dengan ciri khas-

nya yaitu ide cerita yang nyeleneh, 

tidak wajar dan terkadang 

cenderung absurd.  

Bisa dibilang dalam film indie, 

seorang sineas bisa dengan bebas 

nya mengeksplor apa yang dia 

mau. Bisa itu dari cara peng-

gunaan kamera, setting, tone 

warna atau mungkin penggunaan 

lighting dan lain—lainnya. 

Dan dengan budget yang minim 

tersebut, biasanya akan ada satu 

actor/aktris yang menonjol, dan 

terkadang mereka akan bermain 

dengan karakter yang tidak biasa 

dia mainkan.  

Seperti contoh Brad Pitt dalam 

film garapan Guy Ritchie berjudul 

Snatch, dalam film itu dia menjadi 

orang gipsi .  Atau Zooey 

Deschanel bersama Paul Dano 

membintangi film Gigantic, film 

dengan skala membingungkan. 

Berhubung film ini minim pro-

duksi, biasanya film—film dengan 

kategori seperti ini hanya muncul 

di belantara festival. Dan hanya 

beberapa kalangan yang mau 

menerima film ini. 

Apalagi dengan mereka yang su-

dah terdoktrinasi dengan Holly-

wood. 

Tak jarang juga film—film seperti 

ini bisa masuk ke Oscar atau 

Golden Globe, seperti kasus (500) 

Days of Summer atau Little Miss 

Sunshine. 

Tapi sekali kita bisa menikmati 

film indie, maka bisa dipastikan 

kita akan keluar dari pendoktrian 

film—film Hollywood. 

 

 

mereka yang bergabung dalam grup 

chat itu. 

Dengan produksi minim, Hideo berhasil 

menciptakan sebuah film yang penuh 

akan symbol dan mampu mengobrak—

abrik psikologi kita ketika menonton 

film ini. 

Dengan formula tersebut film ini berha-

sil masuk festival cannes. 

 

Film garapan Hideo Nakata (terkenal 

lewat ringu dan dark water), dengan 

bantuan dana dari UK Council, men-

coba menanggapi isu yang merebak di 

dunia maya. 

William (Aaron Johnson), Eva (Imogen 

Poots), Jim (Matthew Beard), Emily 

(Hannah Murray) dan Mo (Daniel 

Kaluuya) bertemu di sebuah situs jejar-

ing maya. Dengan alter egonya, William 

berusaha menghancurkan psikologi 
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