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align="left" /></p> <p style="text-align: justify;"><em><strong>Bandung,</strong></em> Film
garapan Sutradara Upi Avianto ini berkisah tentang kota kecil yang sedang dicekam ketakutan
dengan adanya pembunuhan berantai dan sang pembunuh masih berkeliaran. Semua orang
dicekam ketakutan dan saling mencurigai satu sama lain.<br />Pembunuh berantai
menggunakan kostum� Kelinci saat melakukan aksinya. <br /><br />Belenggu merupakan film
horor Indonesia tahun 2013. Film Belenggu dirilis pada tanggal 28 Februari 2013 yang lalu.
Film ini dibintangi oleh Abimana Aryasatya (Elang), Laudya Cynthia Bella (Djenar), Imelda
Therinne (Jingga), Verdi Solaiman (Suami Djenar), dan Bella Esperance (Oma Gila).<br /><br
/>"Penonton kita belum siap dengan Genre seperti ini, jadi saya harus menunda apa yang
saya ingin bikin di film saya. Sampai akhirnya 8 tahun kemudian saya bertemu Pak Naveen,
dia lah satu-satunya produser yang mau mengambil film ini. Film ini sebenarnya sudah ditolak
banyak produser", ujar Upi selaku Sutradara Film Belenggu saat diwawancarai di Paris Van
Java (PVJ), Jl. Sukajadi No. 137-139 Bandung (1/3).<br /><br />Film produksi Studio FALCON
PICTURES yang berdurasi 100 menit ini pernah ditayangkan di Korea selama 3 hari. Pada
bulan April mendatang Film Belenggu akan diputar juga di Brusel, Belgia pada salah satu film
festival dan di Italia. <br /><br />"Ini saya bilang mimpi anak SMP, yang akhirnya
bertahun-tahun kemudian baru menjadi kenyataan. Kalo saya bikin film genrenya triller, tapi
ternyata seperti yang saya bilang tidak gampang untuk mewujudkannya. Film pertama saya
justru bertolak belakang, 30 Hari Mencari Cinta yang riang gembira", ujar Upi.<br /><br
/>Abimana Aryasatya pemeran Elang, menjadi pemuda tertutup dan pendiam yang kemudian
tertarik dengan Jingga (Imelda Therinne) yang bekerja sebagai pelacur. Hubungan mereka
membawa Elang masuk dalam pusaran kehidupan yang lebih rumit. Elang berusaha menguak
misteri pembunuhan berantai dan menyelamatkan orang-orang yang dalam bahaya.<br /><br
/>"Yang sulit itu tokohnya, bukan tokoh keseharian. Menjadi Elang, gue susah cari
referensinya karena tidak ada contohnya", ungkap Abimana Aryasatya saat diwawancarai.<br
/><br />Sedangkan Imelda Therinne pemeran Jingga, seorang perempuan muda cantik yang
bekerja sebagai pelacur. Jingga perempuan dengan masa lalu kelam mampu membius
perhatian Elang pemuda tertutup dan pendiam. <br /><br />"Tantangan dlm film ini saya harus
menari, pada hal saya paling susah dan ga bisa nari. Mendapat peran PSK pun sulit, saya
harus benar-benar menjiwai peran itu", ujar Imelda.<br /><br />Acara Meet and Greet pemain
Belenggu yang bekerja sama dengan Moviegoers Bandung sukses dilaksanakan, dan dihadiri
lebih dari 30 orang. Meet and Greet ini merupakan rangkaian promo
film.<em><strong>(Novi/MaI)</strong></em></p>
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