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Aktor Australia Paul O’Brien menjadi juri ReelOzInd! 2019, Novi Kurnia kembali 
… dan penjurian dimulai 

...dan premiere diumumkan 

...dan bioskop keliling dibuka 

Kami sangat senang mengumumkan bahwa anggota juri terakhir ReelOzInd! 2019 adalah 
aktor Australia Paul O’Brien 

Paul terkenal setelah berperan sebagai petugas kepolisian Jack Holden selama empat 
tahun dalam drama Australia populer Home and Away, dan baru-baru ini menjadi pemeran 
utama film aksi Message Man, yang difilmkan di Indonesia. 

“Sejujurnya Saya sedikit takut saat pertama kali mendarat di Jakarta,” ungkap Paul saat 
pembuatan film Message Man. “Saya melangkah keluar dan pergi ‘Apa yang terjadi di 
sini?’”  

Lalu dia berkata: “Saya rasa budaya barat harus banyak belajar… Ada begitu banyak cinta 
di Indonesia… Bekerja dengan staf dan para pemain. beberapa aktor hebat tentunya. 
merupakan pengalaman luar biasa.”   

Novi Kurnia membawa banyak pengalaman ke dalam penjurian. Dia mengerjakan 
disertasinya (di Flinders University di Australia Selatan) mengenai sutradara wanita dan 
film-film mereka pasca order baru Indonesia, dan sekarang, di antara peran lainnya, 
pengajar di Departmen Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM di Yogyakarta. 

Tim Juri ReelOzInd! 2019 adalah: 

● Najwa Shihab 
● Paul O’Brien 
● Suzy Hutomo 
● Novi Kurnia 

● Andrew Mason 
● Cika Prihadi 
● Nick Baker 

Lebih banyak informasi pada halaman berikutnya 



 

 

Selanjutnya? 

Saat para juri bekerja dan menilai sejumlah film yang sudah masuk, pemutaran perdana 
festival telah diumumkan secara simultan untuk Melbourne dan Bandung pada 6 Oktober. 
untuk informasi tiket, hubungi kami di Twitter, Facebook, Instagram. 

Bukan ReelOzInd! kalau tanpa festival keliling di seluruh penjuru Australia dan Indonesia! 
Kontak kami jika Anda berminat untuk menjadi penyelenggara festival/bioskop keliling di 
sekolah, club, atau teater Anda. Direktur Festival, Jemma, dapat dihubungi di +61 409 257 
154 or jemma.purdey@ausindcentre.org. 

 

Lebih Lanjut 

ReelOzInd! Cuplikan pembukaan pendaftaran 2019 

Saksikan Paul bercerita tentang perannya di Message Man 

Baca lebih lanjut tentang pelatihan aktor Paul di www.paulobrienacting.com. 

Baca tentang seluruh tim juri kami yang berbakat disini. 

 

 

 

The Australia-Indonesia Centre adalah konsorsium dari 11 universitas terkemuka dalam bidang riset 
di kedua negara. Misinya adalah untuk memajukan hubungan antar individu dalam sains, teknologi, 

pendidikan dan inovasi. 

https://twitter.com/ReelOzInd
https://www.facebook.com/reelozind/?fref=ts
https://www.instagram.com/reelozind/
mailto:jemma.purdey@ausindcentre.org
https://www.youtube.com/watch?v=8KH0HXWiSPM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a5MNrb0W-B8
https://www.paulobrienacting.com/
http://reelozind.com/en/our-judges-2019/

