
	

 

PRESS RELEASE: 6 Oktober 2016 

“Pesta Seni Selepas Senja di Ubud Writers & Readers Festival 2016” 
 

 

Ubud, INDONESIA –  

 

Banyak manusia mempertanyakan lekatnya sastra dan seni, apakah sastra bagian dari seni, atau seni 

adalah sastra itu sendiri? Ubud Writers & Readers Festival (UWRF) yang akan diselenggarakan 

untuk ke-13 kalinya di tahun 2016 ini, mungkin tidak memiliki jawaban untuk pertanyaan tersebut, 

namun UWRF selama ini selalu mengusung sastra tepat berdampingan dengan seni pada setiap 

penyelenggaraannya. Dari tahun ke tahun UWRF berperan sebagai tuan rumah bukan hanya untuk 

penulis-penulis terbesar dunia, namun juga untuk seniman-seniman dari terbaik dunia, baik musisi, 

pelukis, penari, aktor, dan banyak lagi.  

 

Para pencinta sastra dan pelaku seni di seluruh dunia kini sedang menghitung hari menjelang 

datangnya festival sastra dan seni terbesar di Asia Tenggara ini pada 26-30 Oktober mendatang. 

Selama lima hari UWRF yang diadakan di pusat seni dan budaya pulau Bali, Ubud, akan 

memanjakan penggemar seni dengan jejeran acara berisikan pertunjukan musik, pemutaran film, 

panggung pembacaan puisi, pameran seni, tari-tarian, pasar seni, hingga sesi khusus dengan sang 

seniman. 

 

Kunjungi pameran-pameran seni yang diadakan di beberapa galeri seni Ubud. Wajah Merah di Sika 

Gallery hasil karya delapan seniman muda Bali. Lontar: The Palm Leaf Texts, sebuah pameran unik 

teks Lontar Bali dan Lombok dari Hanacaraka Society di Taman Baca. Datang ke Bali Underground: 

Pita Maha and Rudolf Bonnet di Rudolf Bonnet’s House dan saksikan berbagai lukisan dari sejumlah 

daerah di Bali kreasi 20 pelukis lokal.  

 

 



	

 

 

Serta pastikan hadir pada Tat Tvam Asi: Art Exhibition, sebuah pameran seni fenomenal dari 

kumpulan seniman bernama Militan Art, mereka akan memberikan respon akan tema Tat Tvam Asi 

melalui karya lukis, pahatan, dan instalasi di Festival Hub UWRF, juga live mural yang akan 

dilakukan selama festival berlangsung. 

 

Selepas senja, semua kemeriahan dan hingar bingar festival ada di venue utama UWRF di Taman 

Baca. Pianis Ananda Sukarlan dan penyanyi soprano Mariska Setiawan akan merayakan 400 tahun 

Cervantes dengan berduet di atas satu panggung. Acara eksklusif dari UWRF, Poetronica, sebuah 

gabungan pertunjukan musik dan lantunan syair puitis menghadirkan penyair-penyair dalam dan luar 

negeri seperti Ni Made Purnama Sari, Warih Wisatsana, Jeet Thayil, dan Tanya Evanson, serta siap-

siap terbuai oleh Kalawai Rap Crew, grup hip-hop asal Maluku dengan misi perdamaian.  

 

Di tanggal 28 Oktober yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda Indonesia, salah satu Penulis 

Emerging Indonesia 2016, Gemi Mohawk akan tampil bersama Emerging Writer Australia, Bri Lee 

untuk membacakan orasi dan menumbuhkan semangat juang bangsa di Emerging Writers – National 

Oration. Dengar musik karya pegiat-pegiat dunia, Tenzin Cheogyal dan Jesse Paris Smith di Sunset 

Sounds, dan tenggelam dalam alunan musik berlatar belakang bukit Campuhan. 

 

Bergabung bersama ilustrator muda Bali dalam Art Alive: Live Drawing with Monez, sebuah 

pertunjukan seni interaktif menggunakan teknik seni digital di mana Monez Gusmang akan berkisah 

mengenai makhluk buruk rupa yang hidup di dalam hutan. Yang juga tidak boleh dilewatkan adalah 

salah satu program yang selalu ditunggu tiap tahunnya dan mendapat sambutan luar biasa, UWRF 

Poetry Slam atau adu puisi antar penyair-penyair. Akhiri maraknya festival di Closing Night Party, 

berdansa bersama diiringi The Brothahood, grup hip-hop Australia yang menggunakan musik untuk 

berdakwah. Juga pastikan serunya Festival Club @ Bar Luna dan Film Program tidak terlewatkan.  

 

 

 

 



	

 

 

UWRF membawa 150 lebih figur-figur mengagumkan baik dari dalam maupun luar negeri di atas 

satu panggung. Selama lima 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. Harga tiket dimulai dari IDR 50,000 dan 

ada 70 lebih program tak berbayar yang bisa dinikmati. 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. 

 


