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Tiket Film
MEMILIKI hobi yang
menarik tidak hanya
membuat
hari-hari
menjadi lebih indah.
Menyimpan kenangan dari apa yang
dijalankan membuat Lusi Setyo
Wulandari merasa
melawan tidak lupa.
Melawan lupa itu dilakukan dia dengan
menyimpan
tiket
usai menonton film
di bioskop.
“Saya hobi nonton film. Jadi saya
suka mengumpulkan tiket yang saya beli di bioskop.
Karena
tulisan
yang ada di tiket
mengingatkan
kita sudah pernah
menontonnya,”
ungkap dara kela
Bersambung
ke hlm 19 kol 3

Tiket......
(Sambungan hlm 17)
hiran Semarang, 13 Agustus 1993
tersebut.
Gadis yang akrab disapa Lusi
tersebut mengaku tiket tersebut
dikoleksi sejak SMA.
Saking lamanya, sebagian tiket
sudah muluai tidak jelas cetakannya. Tulisan yang mencantumkan
nama film yang ia tonton pun hilang, seperti dimakan usia.
Mahasiswi semester tiga Mag-

ister Ilmu Komunikasi Undip itu
mengaku senang mengkoleksi
tiket film sebagai pengingat yang
manis. Baik saat menonton
bersama rekan, sahabat, atau
pacarnya, setiap film dan kenangannya menyimpan cerita yang
unik masing-masing.
Menyoal zangre film, Lusi
senang dengan film eksyen yang
bertabur bintang. Selain mengemas cerita dengan penuh tak-tik,
sang aktor juga tak kalah
menarik saat menunjukkan aktingnya yang terlatih. Bukan
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hanya dari segi kualitas bintangnya saja, melainkan alur
cerita dan pesan moral yang
dibawanya pun dikemas sepaket
menarik dalam tayangan film
berzangre eksyen.
“Saya senang kisah nyata yang
kemudian difilmkan, terutama
cerita soal perang. Karena sisi lain
perang membawa banyak makna
di tengah genjatan senjata memperebutkan kekuasaan,” ungkap
jebolan Ilmu Perpin FIB Undip
tersebut.
Alumni SMAN 9 Semarang ini

juga gemar mengikuto sekuel film
cerita remaja percintaan seperti
drama Twilight yang memiliki aktor
dan aktris ganteng yang diperankan Robert Patinsson dan Kristen Steward. Selain itu, ia juga
senang melihat aktor yang penuh
kharisma seperti Jason Statham,
dan Gal Gadot.
“Kebanyakan film yang saya
suka memang luar negeri. Karena
budaya yang disajikan menarik,
baru, jadi mengenal banyak sekali
kultur dari luar sana,” tandasnya.
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