
 

 

Penayangan Perdana Festival Online ReelOzInd! 2020 pada 4 Oktober 

 
8 September — Kami dengan bangga merilis trailer film untuk ReelOzInd! 2020, di tahun 
kelima kami, menawarkan cuplikan beberapa (tapi tidak semua!) film-film terpilih yang akan 
ditayangkan secara perdana pada Minggu 4 Oktober.  
 
Festival ini akan menayangkan streaming online perdana melalui website kami mulai pukul 
13.00 WIB/ 16.00 AEST, diikuti sebuah diskusi dengan beberapa sutradara pemenang.  
 
“Dari menari di jalanan hingga bergulat dengan kebosanan selama lockdown pandemi, tahun ini 
sutradara kami memenuhi layar dengan kisah-kisah menginspirasi dan menggugah pikiran dari 
perjuangan, pengilhaman, kemanusiaan dan keindahan dalam kehidupan sehari-hari dan 
duniawi,” kata Direktur Festival Jemma Purdey. 
 
Film yang diputar pada penayangan perdana adalah film yang dinilai oleh Juri terkemuka kami 
sebagai yang terbaik di kategorinya - Fiksi, Dokumenter, Animasi, dan Sutradara Muda Terbaik 
(13-18 tahun) - dan film pilihan yang diberi [penghargaan] special mentions. 
 
“Tema festival kami tahun ini adalah 'energy / energi'. Sineas di Indonesia dan Australia telah 
merespon dunia yang mati dan diam dengan cerita-cerita tentang spirit/semangat, 

 

https://youtu.be/rvVuVoLRkwI
https://reelozind.com/id/reelozind-2020-festival-online/


drive/dorongan dan juga antitesis dari atribut-atribut ini, lethargy/kelesuan dan listlessness/ 
kemalasan.” 
 
Di saat pertukaran budaya antara Australia dan Indonesia sebagian besar terhenti karena 
pembatasan perjalanan, ReelOzInd! merupakan kesempatan untuk terus menyoroti pentingnya 
hubungan dan membawa cerita Australia dan Indonesia kepada penonton di kedua negara dan 
sekitarnya. 
 

Festival ReelOzInd pertama yang sepenuhnya online menandai tahun ketiga hubungan kami 
dengan Creative Victoria. Pada 2019, Gubernur Victoria, Yang Terhormat Linda Dessau 
membuka Penayangan Perdana Festival di Bandung, Jawa Barat. ReelOzInd sangat tertarik 
untuk melanjutkan kerjasama ini, dimana tahun ini juga ikut menampilkan Festival di pusat 
budaya online Together Victoria. 

Untuk informasi lebih lengkap mengenai Festival silakan kunjungi kanal sosial media 
ReelOzInd!: Facebook, Twitter and Instagram. 

 

Informasi Media 

Jemma Purdey 
Direktor Festival 
jemma.purdey@ausindcentre.org 

 

Tentang ReelOzInd! 

Festival Film Pendek Australia Indonesia, ReelOzInd!, mempertemukan para pembuat film yang luar 
biasa dari kedua negara untuk berbagi cerita dalam acara yang unik dan menarik. Di tahun 
keempat, temanya adalah Berubah/Change. Festival keliling akan dimulai di Australia di Treasury 
Theatre dan di Bandung di Institut Teknologi Bandung. 

https://reelozind.com 

ReelOzInd! 2020 Festival Online 

 

Tentang Australia-Indonesia Centre 

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://ausindcentre.org 
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