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Kartunis dan sutradara Hiromasa Yonebayashi, (kiri) dan produser Koji Hoshino melambaikan tangan sesaat sebelum
menghadiri pemutaran ﬁlm mereka Karigurashi no Arrietty

Karpet merah penuh

bintang
A
AP/PIER PAOLO CITO)

Aktor asal China, Hu Bing yang membintangi ﬁlm The Back berpose
mesra dengan pacarnya, aktris Prancis, Amelie Daure
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Bintang ﬁlm L’Homme qui voulait vivre sa vie, aktor Romain Duris
tampil elegan

wal bulan ini
gedung Rome Auditorium
bermandikan cahaya.
Ratusan pekerja film
menjejali gelaran keempat
Festival Film Roma yang
digelar di jantung industri
busana Eropa, Italia.
Ajang yang disebut
sebagai tandingan bagi
Venice Film Festival sejak
digelar 13-21 Oktober 2006
ini, menurut Walikota
Roma Walter Vettroni,
diselenggarakan lebih
terbuka dan demokratis.
Hal ini dibuktikan dari
para pemenang festival yang
kerap kali bukan dari negaranegara besar. Indonesia
bahkan pernah mencatatkan
diri sebagai salah satu
pemenang di ajang ini.
Tidak heran jika
kemudian pada tahun ini
film yang diputar lebih
bervariasi dibandingkan
karya sinematik yang
diputar di Venice. Sebut saja
pemutaran film animasi
Karigurashi no Arrietty
karya kartunis dan sutradara
Hiromasa Yonebayashi dan
produser Koji Hoshino.
Simak saja pemenang film
terbaik festival ini atau lazim
disebut sebagai penghargaan
Marc Aurelio justru
sebuah film komedi yang
menceritakan tentang bunuh
diri berformat hitam-putih

karya Olias Barco bertajuk
Kill Me Please.
Sementara seluruh
pemeran wanita dalam film
Meksiko Las Buenas Hierbas
diberikan gelar kehormatan
untuk kategori Aktris
Terbaik.
Tentu saja terdapat nada
ketidakpuasan yang memang
dipersilahkan oleh para
juri. Sebut saja pernyataan
terbuka sutradara tuan
rumah Toni Servillo yang
mengklaim bahwa gelar
Aktor Terbaik malam itu
hanya untuk karyanya dalam
film Una Vita Tranquilla.
Bahkan aktris asal
Amerika Serikat Julianne
Moore yang merupakan
pecinta sesama jenis dengan
cuek bisa mengomentari
Perdana Menteri Italia, Silvio
Berlusconi sebagai sosok
yang kurang patut sebagai
pemimpin sebuah negara.
Ajang karpet merah yang
biasanya digelar sebagai
sebuah pertunjukan yang
formal di ajang ini juga
menjadi tempat unjuk rasa
sejumlah artis terhadap
fenomena sosial di Eropa dan
Amerika Serikat.
Tidak heran jika Festival
Film Roma cepat meroket
dan ditunggu-tunggu para
pemburu berita yang gemar
berita panas dari dunia layar
lebar. (ALGOOTH PUTRANTO)
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Aktris Virginia Eﬁra sejenak berpose
di karpet merah sebelum menghadiri
pemutaran ﬁlm Kill Me Please
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Aktris Amerika Serikat, Julianne Moore
tampil anggun saat menghadiri premier
The Kids Are All Right

