
1

Siaran pers : 28 Oktober 2015
Pembukaan UbudWriters & Readers Festival 2015

Festival Sastra terbesar dan paling menarik di Asia Tenggara, Ubud Writers & Readers

Festival (UWRF), diawali dengan konferensi pers bersama enam orang panelis. Siang ini

Janet DeNeefe (Pendiri & Direktur Festival), Ketut Suardana (salah satu pendiri Yayasan

Mudra Swari Saraswati), I Wayan Juniartha (Indonesian Program Manager), Eka Kurniawan

(penulis buku Cinta Itu Luka), Nia Dinata (sutradara film dan produser), dan Michael Chabon

(pemenang penghargaan Pulitzer) berbincang-bincang dengan rekan pers di Restoran

Indus.

Dalam kesempatan tersebut panelis menyampaikan pernyataan resmi terkait pembatalan

beberapa program, yang diwakilkan oleh I Wayan Juniartha. Dilanjutkan dengan Ketut

Suardana menyampaikan harapan untuk Yayasan kedepan “Ubud telah menjadi tempat

dimana berbagai kebudayaan tercampur dengan baik” ujarnya. “Hal ini merupakan tanda

bahwa Ubud adalah symbol kebudayaan seperti yang telah dikenal oleh masyarakat luas,

dan disinilah festival dikenal dan berlangsung” tambahnya.

Percakapan panelis dilanjutkan oleh Janet DeNeefe yang mengutarakan pendapat ketika

menghadiri Frankfurt Book Fair, dimana Indonesia menjadi tamu kehormatan. “Setiap

tahunnya UWRF memiliki peran penting untuk pertumbuhan sastra dan budaya Indonesia,”

ungkap Janet. “Semoga tahun depan hal ini terus berkembang seiring dengan

meningkatnya karya penulis-penulis Indonesia” ungkap Janet yang telah tinggal selama lebih

dari 30 tahun di Indonesia.

Konferensi pers berlangsung dengan lancar, ditutup oleh penjelasan Nia Dinata terkait

dengan lembaga sensor di Indonesia serta peran sutradara muda Indonesia. “Dulu ketika

saya mengawali karir di dunia film, tidak ada yang mementori” ujarnya. “Hal ini yang
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membuat saya ingin menjadi mentor dan memproduseri karya-karya anak muda bangsa

salah satunya di film Tanah Mama yang akan diputar di UWRF 2015” tambahnya.

Selain konferensi pers, festival secara resmi dibuka dengan Gala Opening. Pidato

disampaikan oleh pihak penting terkait, salah satunya Toni Wheeler, penulis dan pendiri

Lonely Planet. “Saya tidak akan pernah melupakan ketika pertama kali menginjakan kaki di

Ubud tahun 70-an” kenangnya. “UWRF memberikan kemajuan signifikan terhadap desa ini,”

tambahnya.

Hari pertama ditutup oleh pertunjukan seni, interpretasi puisi Goenawan Mohamad untuk

karya Cervantes, Don Quixote yang berlangsung di Betelnut dan dihadiri oleh ratusan

penonton.

Kontak Media :

Untuk pendaftaran, pertanyaan, permintaan wawancara dan informasi lebih lanjut

mengenai peliputan media di UWRF, silahkan menghubungi Hanna Nabila, National Media

Coordinator di hanna@ubudwritersfestival.com / 0812 4671 5098

Foto-foto beresolusi tinggi (mohon cantumkan foto kredit) dapat diunduh di

https://www.flickr.com/photos/ubudwritersfest/.

Informasi acara dan tiket:

Tanggal: 28 Oktober – 1 November, 2015

Tempat: Area disekitar Ubud, Bali. Panggung Utama berada di Jalan Raya Sanggingan

Tiket: Tiket dijual di situs web www.ubudwritersfestival.com

mailto:hanna@ubudwritersfestival.com
http://www.ubudwritersfestival.com

