
	

 

PRESS RELEASE: 16 September 2016 

“Perayaan Perfilman Indonesia di Ubud Writers & Readers Festival 

2016” 
 

 

Ubud, INDONESIA –  

 

Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) yang akan segera hadir dalam waktu lima minggu lagi, 

tentunya sudah ditunggu-tunggu oleh para pencinta sastra dan penggemar seni. Satu yang istimewa di 

tahun ke-13 UWRF pada bulan Oktober mendatang ini, adalah sebuah fokus khusus untuk perfilman 

Indonesia. Bersama dengan nama-nama terbesar di bidang sastra dan jurnalisme, baik dari dalam 

maupun luar negeri, juga akan hadir sutradara-sutradara kebanggaan Indonesia.  

 

Legenda perfilman Indonesia yang karya-karyanya tidak pernah lekang dimakan waktu, Slamet 

Rahardjo. Joko Anwar, sosok di balik film-film terbaik Indonesia yang pernah dinominasikan di 

festival film Internasional dan juga sutradara seri Halfworlds yang ditayangkan di saluran TV 

internasional, HBO. Akan hadir juga novelis, penulis naskah, sutradara, dan aktris yang karyanya 

kerap memancing kontroversi dan mendulang pujian, Djenar Maesa Ayu. Sutradara dan penulis, 

Richard Oh, serta Wregas Bhanutedja, yang film pendek karyanya, Prenjak, memenangkan Semaine 

de la Critique di Cannes Film Festival 2016.  

 

Perfilman Indonesia sempat tidak ada geliatnya dan bisa dikatakan mati suri selama dekade 90-an, 

sebelum akhirnya di awal millennium, satu persatu film-film Indonesia karya anak bangsa mulai 

kembali tayang di bioskop. Selama dua tahun belakangan ini dunia perfilman Indonesia sedang 

marak-maraknya dan antusiasme masyarakat akan film-film Indonesia yang bermutu tak dapat 

terbendung, membuat luapan karya-karya berkelas dunia datang dari para pegiat film Indonesia. 

 

 



	

 

Perjalanan dan sejarah panjang perfilman Indonesia akan dibahas oleh Slamet Rahardjo, Joko Anwar, 

Richard Oh, dan Wregas Bhanutedja dalam sebuah panel diskusi bertitel Cinematic Indonesia. 

Mereka akan mendiskusikan bagaimana film-film Indonesia telah ikut membentuk evolusi identitas 

bangsa Indonesia serta ikut menarasikannya. Satu panel diskusi UWRF lainnya yang akan membahas 

perfilman Indonesia adalah Camera Obscura, kembali mendudukkan Slamet, Joko, dan Wregas, juga 

ikut bergabung Djenar Maesa Ayu, dalam satu panggung diskusi. Panel Camera Obscura akan 

mengeksplorasi tema-tema film-film Indonesia dan bagaimana para sutradara ini menggunakan karya 

mereka sebagai sebuah medium akan isu tertentu. 

 

Salah satu program UWRF yang selalu dipenuhi oleh pengunjung setiap tahunnya adalah Film 

Program. Setelah pada tahun 2015 deretan film-film Indonesia yang ditayangkan menerima banyak 

sanjungan, di tahun 2016 ini UWRF kembali membawa perfilman Indonesia ke kancah internasional. 

Film-film terbaik Slamet Rahardjo seperti Di Balik Kelambu (Behind Mosquito Net) dan Langitku, 

Rumahku (My Sky, My Home) yang pernah terpilih untuk mewakili Indonesia di 63rd Academy 

Awards untuk Best Foreign Language Film akan diputar pada hari pertama dan kedua festival. 

Selepas pemutaran film, para penonton juga bisa melayangkan pertanyaan langsung kepada Slamet 

Rahardjo.  

 

Pemutaran film NAY karya Djenar Maesa Ayu adalah sebuah perayaan akan duduknya sastra dan 

film dalam satu pelaminan. NAY diadaptasi dari buku karya Djenar yang berjudul Nayla. Di sesi ini 

Djenar bersama sastrawan Indonesia kawakan, Seno Gumira Ajidarma, akan hadir untuk berdiskusi 

dengan penonton. Joko Anwar dan Richard Oh juga akan hadir di pemutaran film Melancholy is a 

Movement yang menceritakan tentang seorang sutradara idealis yang sedang kehilangan gairah untuk 

berkarya namun dihadapkan pada sebuah tawaran untuk membuat film dengan genre yang tidak 

akrab dengannya. 

 

Khusus di UWRF 2016, tim program UWRF menghadirkan Indonesian Short Film Showcase 

menampilkan beberapa film pendek karya Wregas Bhanuteja yang berjudul Senyawa, Lembusura, 

Lemantun, The Floating Chopin, dan Prenjak (In the Year of the Monkey). “Film adalah sebuah  

 



	

 

refleksi kehidupan dan pemikiran, sehingga jika UWRF menggunakan media film di dalam 

programnya, maka mereka yang mengunjungi UWRF akan lebih cepat mengenali sikap dan 

pemikiran anak bangsa pegiat film terhadap bangsa Indonesia.” Slamet Rahardjo berpendapat 

mengenai jajaran Film Program dan panel diskusi dengan fokus perfilman Indonesia di UWRF 2016 

ini. 

 

UWRF adalah sebuah perayaan sastra dan seni berkelas dunia yang membawa 150 lebih figur-figur 

mengagumkan baik dari dalam maupun luar negeri di atas satu panggung. Selama empat hari mereka 

akan berbagi kisah, ide, dan inspirasi dalam 100 lebih program seperti sesi-sesi panel diskusi, 

percakapan, workshop, Special Event, pemutaran film, panggung musik, pembacaan puisi, dan masih 

banyak lagi. Kunjungi website Ubud Writers & Readers Festival di www.ubudwritersfestival.com 

untuk informasi lebih lanjut. 

 
- TAMAT - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

 
Informasi Lebih Lanjut: 
 
Tentang Ubud Writers & Readers Festival: 
Ubud Writers & Readers Festival yang pertama kali diselenggarakan pada tahun 2004, kini 
dikenal sebagai salah satu festival sastra terbesar di Asia Tenggara. Misi dari UWRF adalah 
mewujudkan sebuah festival berskala internasional yang merayakan pemikiran, ide, serta isu-
isu global. UWRF adalah proyek tahunan utama dari yayasan nirlaba Mudra Swari Saraswati 
yang didirikan oleh Co-founder, Janet DeNeefe sebagai bentuk pemulihan setelah tragedi 
bom Bali pertama. 
 
Kontak: 
Untuk informasi lebih lanjut mengenai UWRF atau permintan wawancara, mohon 
menghubungi National Communications Coordinator, Ayundari Gunansyach di 
ayundari@ubudwritersfestival.com  
 
Foto-foto UWRF dalam resolusi tinggi bisa diunduh melalui  
https://www.flickr.com/photos/ubudwritersfest/  
(Mohon mencantumkan akreditasi foto dalam setiap penggunaannya) 
 
Informasi Acara dan Tiket: 
26 – 30 Oktober 2016 
Lokasi: Beberapa tempat di sekitar Ubud, Bali dengan program-program utama yang 
dipusatkan di Taman Baca, Jalan Raya Sanggingan, Ubud. 
Tiket  dapat dibeli di www.ubudwritersfestival.com atau di Box Office Taman Baca mulai 
tanggal 24 Oktober 2016. 

 


