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VICTORIA

Justine Triet | 2016 | 1h31 | Komedi

7 pm 

Victoria adalah seorang pengacara
tiga puluh tahunan yang telah
bercerai dan sedang berjuang untuk
membesarkan kedua putrinya. Di
sebuah pesta pernikahan temannya, ia
bertemu kembali dengan Vincent,
seorang teman lama, dan Sam,
seorang klien lama. Di ambang
kehancuran emosional, hidupnya
mulai memasuki babak baru.

SEL

17

CLEO DE 5 À 7

Agnès Varda | 1962 | 1h30 | Drama

7 pm 

Agnès Varda dengan fasih
mengabadikan Paris pada tahun 60-an
dengan potret seorang penyanyi yang
sedang linglung di kota saat dia
menunggu hasil tes biopsi. Susunan
menit-menit kehidupan seorang
wanita dalam perpaduan yang penuh
warna antara realita hidup dan
melodrama.

LES PARAPLUIES DE CHERBOURG

Jacques Demy | 1963 | 1h31 | Musik

7 pm 

Genevieve, yang sedang hamil dari
Guy, seorang montir motor biasa,
dipaksa oleh ibunya untuk menikah
dengan Roland yang kaya raya, yang
siap menerima dan membesarkan
anaknya. Akankah Genevieve
menerima lamaran tersebut?

JUM

13

PERDRIX

Erwan Le Duc | 2019 | 1h39 | Komedi

7 pm

Kehidupan Kapten Pierre Perdrix telah
berubah sejak Juliette Webb yang
penuh teka-teki masuk ke dalam
kehidupannya. Kehadirannya sendiri
akan mengubah keadaan keluarganya
yang awalnya erat menjadi memiliki
batasan-batasan dan akhirnya mulai
menjalani kehidupan mereka
sepenuhnya.

SEL

10

KIRIKOU ET LA SORCIÈRE

M. Ocelot | 1998 | 1h11 | Animasi

4 pm 

Kirikou yang mungil lahir di sebuah
desa di Afrika yang dikutuk oleh
penyihir bernama Karaba. Untuk
membebaskan desa dari kutukan
tersebut, dia melakukan perjalanan ke
Gunung Terlarang, di mana Orang Bijak
dari Gunung menunggunya, yang
mengetahui Karaba dan rahasianya.

SAB

14

LES CHATOUILLES

A. Bescond, E. Métayer | 2018 | 1h42 | Drama

7 pm 

Odette adalah seorang gadis berusia 8
tahun yang suka menari dan menggambar.
Setelah beranjak dewasa, Odette
menyadari bahwa ia pernah mengalami
pelecehan, dan mendalami karirnya
sebagai penari sambil mencoba
menghadapi masa lalunya.

SEL

24

QUAI D’ORSAY

Bertrand Tavernier | 2013 | 1h54 | Komedi

7 pm 

Arthur Vlaminck mendapatkan pekerjaan
sebagai penulis pidato di Kementerian Luar
Negeri. Menemukan kata-kata yang tepat
untuk situasi dunia yang terus berubah
serta menghadapi reaksi Menteri terbukti
bukan tugas mudah.

SEL

31

UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DESIR

Leyla Bouzid | 2020 | 1h42 | Rom-Com

7 pm 

Ahmed, 18 tahun, adalah orang Prancis
keturunan Aljazair. Ia dibesarkan di
pinggiran kota Paris. Saat kuliah, dia
bertemu dengan Farah, seorang pemuda
Tunisia yang penuh energi yang baru saja
tiba dari Tunisia. Saat menemukan
indahnya tubuh sastra Arab yang sensual
dan erotis, Ahmed jatuh cinta pada gadis
ini tetapi dia mencoba untuk menolak.

KAM

26

KAM
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