Siaran Pers – untuk segera disiarkan –

Film bisu klasik “Metropolis“ dan Orkes Film Jerman
Babelsberg membuka “Jerman Fest“

Jerman Fest, sebuah festival Indonesia – Jerman dalam rangka merayakan hubungan baik
antara kedua negara, akan secara resmi dibuka pada tanggal 5 September dengan sebuah acara
yang luar biasa – pemutaran film bisu yang epik, “Metropolis“.
Penayangan perdana versi durasi asli bersama 60 musisi dari Orkes Film Jerman “Babelsberg“
akan dilangsungkan di Teater Jakarta. Pertunjukan tersebut juga akan disiarkan secara langsung
di pelataran terbuka yang dapat mengakomodasi hingga ribuan penonton. Satu hal yang dapat
dipastikan adalah bahwa penayangan film ini akan menjadi acara legendaris yang tidak boleh
dilewatkan.
“Metropolis“ adalah film bisu ekspresionis Jerman yang disutradarai oleh Fritz Lang dari mulai
tahun 1925 sampai 1926. Berlatar kota masa depan dengan tingkat sosial yang terbagi-bagi,
film ini adalah film panjang bergenre fiksi ilmiah pertama.
Dianggap sebagai salah satu karya terpenting dalam sejarah, “Metropolis” merupakan film
dengan biaya produksi termahal pada masanya. Musik skor yang digubah oleh Gottfried
Huppertz adalah hasil dari banyaknya pengaruh yang ia terima dan merupakan sebuah
terobosan baik dalam pendekatan maupun realisasinya.
Orkes Film Jerman Babelsberg yang didatangkan langsung dari Berlin ini, dikenal karena konser
film yang biasa mereka suguhkan, yang mampu menghidupkan film dan musik skor bagi
penonton seluruh dunia dengan cara yang sangat mempesona dan memikat. Orkes ini
mewujudkan sebuah sejarah yang kaya dan pada saat yang bersamaan membukukan sejarah
dari perfilman Jerman.

Setelah penayangan perdana di Jakarta, “Metropolis“ yang diiringi oleh Orkes Jerman
Babelsberg, juga akan berkeliling ke Surabaya dan Bandung.
Pemutaran film ini sekaligus menandakan pembukaan Jerman Fest, sebuah inisiatif dari
Kementrian Luar Negeri Jerman dan diselenggarakan berkat kerja sama antara Goethe-Institut
Indonesien, Kedutaan Besar Jerman di Jakarta dan EKONID. Jerman Fest dirancang untuk
mendorong pertukaran informasi yang bermanfaat antara Indonesia dan Jerman, termasuk di
dalamnya partisipasi dari para tokoh, institusi dan pelaku budaya penting dari kedua negara –
dengan demikian, hubungan antara Indonesia dan Jerman akan diperkuat dan menjadi fondasi
yang kokoh untuk masa depan yang kreatif.

SEKILAS
Pemutaran “Metropolis“ karya Fritz Lang dan Orkes Jerman Babelsberg
Sabtu, 05 September 2015, 18.00 – selesai
Teater Jakarta dan Atrium Taman Ismail Marzuki
Taman Ismail Marzuki
Jl. Cikini Raya No. 73
Jakarta Pusat
Tidak dikenakan biaya; Pemutaran di Atrium TIM tidak memerlukan reservasi

Untuk pertanyaan pers, silakan menghubungi:
Katrin Figge
Koordinator Hubungan Masyarakat
Tel. 021 23550208 Ext. 145
Email: katrin.figge@jakarta.goethe.org
Informasi lebih lanjut mengenai Jerman Fest, kunjungi www.jermanfest.com atau ikuti kami
melalui akun sosial media: Facebook (Jerman Fest), Twitter dan Instagram (@jermanfest)

