
 

 
 

 
SIARAN PERS 

Jakarta, 22 April 2015 
 
 
“Europe on Screen” hadirkan 62 film berkualitas 
 
Festival Film Eropa ke-15, “Europe on Screen” (EOS) 2015, akan memutar 62 film karya para sutradara 
dan/atau produser film kenamaan asal Eropa. 
 
EOS 2015 akan berlangsung dari tanggal 1 hingga 10 Mei 2015 di enam kota di Indonesia: Jakarta, Bandung, 
Denpasar, Medan, Surabaya dan Yogyakarta. Semua film diputar GRATIS. 
 
Dalam rangka Festival ini, Bapak Colin Crooks, Kuasa Usaha Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, mengatakan: 
“Saya harap Europe on Screen 2015 dapat terus mempromosikan pemahaman antar budaya dan menjadi 
jembatan antar warga yang berbeda kepercayaan, pandangan dan nilai – sesuatu yang terasa semakin penting 
dengan adanya era globalisasi”. 
 
Bapak Orlow Seunke, Direktur Festival EOS 2015 mengatakan: “Dalam rangka Europe on Screen 2015 kami 
menampilkan lagi film-film yang menarik. Diantaranya terdapat dua film pemenang piala Oskar dan satu film 
pemenang festival di Cannes”. Ketiga film tersebut adalah: 
 “Ida” (2013) – pemenang piala Oscar 2015 untuk Best Foreign Language Film 
 “Citizen Four” (2014) – pemenang piala Oscar 2015 untuk Best Documentary Feature  
 “Winter Sleep” (2014) – pemenang festival Cannes 2014 Palme d’Or 

 
Pada Malam Pembukaan Festival, EOS 2015 akan mempersembahkan film “The 100 year old man who 
climbed out the window and disappeared”, film komedi asal Swedia produksi tahun 2013 karya sutradara Felix 
Herngren. Sedangkan Malam Penutupan akan menampilkan film “Life’s a Breeze”, film komedi asal Irlandia 
produksi tahun 2013 karya sutradara Lance Daly. 
 
Festival ini akan menyajikan pula enam film dalam segmen untuk anak-anak, serta delapan film yang akan 
diputar dalam acara layar tancap. Film-film ini telah diberi subtitle dalam Bahasa Indonesia. Selain pemutaran 
film, EOS 2015 akan dimeriahkan pula dengan kehadiran tamu istimewa, lokakarya dan diskusi film. 
 
Sejak empat tahun lalu, EOS turut menampilkan kreatifitas Indonesia dan mempromosikan bakat dan visi 
kreatif dari para sutradara Indonesia. Maka seperti tahun-tahun sebelumnya, EOS tahun ini menggelar 
Kompetisi Film Pendek Ke-5 yang telah berlangsung pada bulan Januari hingga Maret 2015. Sambutannya luar 
biasa – yaitu sebanyak 267 film pendek ikut dalam kompetisi ini; dan sembilan film pendek karya finalis akan 
diputar saat festival. Para pemenang kompetisi akan diumumkan pada Malam Penutupan. 
 
Festival Film Eropa merupakan inisiatif bersama dari para kedutaan besar dan pusat kebudayaan Eropa di 
Indonesia. Festival ini diselenggarakan di Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1990, kemudian yang 
kedua pada tahun 1999. Sejak 2003, Festival ini mulai diselenggarakan setiap tahunnya di bawah slogan 
“Europe on Screen”. 
 
Kontak: 
Sofia Setyorini, Manager Festival EOS 2015 
sofia@europeonscreen.org , tel: + 62 21 2903 7355 
 

mailto:sofia@europeonscreen.org

