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Senin 13 sampai minggu 19 oktober, 2014

Memandang Paris dari Jakarta

Dali Abraham, Victoria, Australia, 2014, gambar untuk Pasar Malam

Pertemuan ke-6 literatur Indonesia, yang diselenggarakan setiap dua
tahun. Dengan dukungan dari Kedutaan Besar Prancis
Konferensi, meja bundar, tari, film, pembacaan puisi,
peluncuran roman Retour dari Leila S. Chudori, Kamis 16 oktober, jam 17:00-21:15
Auditorium INALCO
Dengan Leila S. Chudori
Michel Adine, Nadia D.P. Andayani, Jean Delsaux, Anda Djoehana, Philippe Grangé,
Fakhrunnas MA Jabbar, Étienne Naveau, Kadek Puspasari, Jérôme Samuel,
Fanny Thoret, Éliane Tourniaire, Pascale Weber, Joss Wibisono
Association Pasar Malam
14 rue du Cardinal Lemoine - 75005 Paris

Sepatah kata dari yang terhormat Duta besar
Perancis di Indonesia, Ibu Corinne Breuzé :
Saya menyambut dengan hangat Asosiasi Pasar Malam dalam menyelenggarakan
pertemuan yang keenam literatur Indonesia untuk dedikasi dan pengabdiannya dalam
membangun jembatan antara kebudayaan Perancis dan Indonesia. Berkat Asosiasi,
pertemuan semacam ini akan membuka pintu bagi masyarakat Perancis untuk lebih
mengenal kesusastraan dan sejarah Indonesia dan sebaliknya.
Suatu kegembiraan juga untuk menyalami pengarang besar Leila Chudori. Berkat Pasar
Malam dan Institut Perancis di Indonesia, masyarakat Perancis akan mengenal seorang
penulis yang berbakat.
Leila Chudori mengambarkan dengan cemerlang Indonesia di masa kontemporer, di
mana negara Perancis masih kurang mengenal mengenai sejarah ketegangan yang
terjadi kurang lebih lima puluh tahun yang lalu. Leila berhasil menggambarkan masa
lalu yang sulit ini menjadi suatu karya yang mengasyikkan, Pulang. Saya hanya dapat
menasehatkan kepada semua orang yang tertarik pada Indonesia kontemporer untuk
membaca karya bermutu yang menjelaskan segi-segi tidak dikenal atau kurang dikenal
dari negara kekuatan demografi yang keempat ini dan demokrasi islam utama di dunia.
Saya mendukung sepenuhnya Asosiasi Pasar Malam dan mengucapkan selamat agar
supaya perwujudan semacam ini akan sering terulang dalam tahun-tahun yang akan
datang.

Asosiasi Perancis- Indonesia Pasar Malam menyajikan

Memandang Paris dari Jakarta
(Paris vu de Jakarta)
Pertemuan ke-6 literatur Indonesia, yang diselenggarakan setiap dua tahun
Senin 13 sampai minggu 19 oktober, 2014

Pertemuan dengan para penulis, seniman, peneliti Perancis dan Indonesia dalam bahasa
Indonesia dan Perancis.
Tanggal 16 oktober, 17:00 - 21:15 : Auditorium INALCO (institut nasional bahasa dan
kebudayaan timur), 65 rue des Grands Moulins, 75013 Paris, Métro Bibliothèque François
Mitterrand, atau jalur bis 89, 62, berhenti Rue Mann, parking Grands Moulins.

Dalam waktu yang sama, dari tanggal 13 sampai 19 oktober, 11:00-19:00, di Galerie
Artes, 11 rue Frédéric Sauton, 75005 Paris, Métro Maubert Mutualité, penjualan buku
hanya dalam acara ini dan unik di toko buku Indonesia, dengan banyak karya
Indonesia, Perancis, Inggris, Belanda dan juga pameran perhiasan DéWA, kain batik
dan songket serta pameran foto « Orang-orang Indonesia di Paris »

Pulang (Retour)
Begitulah pengarang Leila S. Chudori memberi judul pada romannya. Karena ini
bersangkutan dengan berbagai macam kepergian, pengasingan, bahkan kehilangan,
pulang ke rumah hanya sebagai latar belakang seperti pembunuhan masal politik dari
800 000 demokrat Indonesia pada tahun 1965-66.
Di dalam Retour (Pulang), « home » dalam bahasa inggris, Leila S. Chudori mengawasi
jalinan misterius antara pengasingan, tanah air, bahasa ibu dan... masakan bapak.
Pembuangan, tema universal dan tokoh-tokoh utama dari Retour adalah orang-orang
yang dikucilkan, yang selalu berusaha mencari tanah yang tidak ada hubungan dengan
mereka, tetapi akhirnya mereka terpaksa menemukan rumah sendiri.
Seperti Ulysse, Dimas Suryo, "sang pengelana kehidupan yang penuh pesona", telah
mengalami perjalan pulang yang lama dan mustahil, dan selalu terhalang sebelum
akhirnya, kembali ke rumahnya.
Dengan edisi yang keenam, semoga kesusastraan Indonesia dapat membangkitkan
pada seluruh peserta keinginan untuk lebih mengenal ... Paris dan sejarahnya yang
panjang untuk menampung orang-orang asing, lewat cerita unik dari Dimas Suryo dan
putrinya Lintang, dua tokoh dari roman yang berharga ini.
Pasar Malam mengucapkan terimakasih pada semua orang yang telah memberikan
pertolongan berharga demi perwujudan terjemahan roman ini dan pertemuan literatur
ini : Duta Besar Perancis di Jakarta, Ibu Corinne Breuze yang telah membiayiai
perjalanan Leila S. Chudori ; Jerome Samuel, guru besar perguruan tinggi INALCO
yang memberi ijin dengan sukarela untuk menggunakan Auditorium INALCO ; Jean
Delsaux dan Pascal Weber untuk menyaggupi melaksanakan film pendek tentang para
penulis dan seniman di Jakarta ; Kati Basset, Nadia D.P. Andayani, Aliansyah Chaniago,
Philippe Grangé, Pandu Hidayat, Fakhrunnas MA Jabbar, Atieq SS Listyowati, Étienne
Naveau dan Joss Wibisono untuk berpartisipasi secara aktif pada hari 16 oktober;
semua anggota dari asiosasi terutama Michel Adine, Éliane Tourniaire untuk
terjemahan, Bruno Bardin, Pascale Jacquemin, Anita Sobron, untuk pembacaan ulang,
Fanny Thoret untuk keahlihan sebagai penterjemah et Anda Djoehana Wiradikarta yang
telah bersedia menjadi pemimpin acara pada tanggal 16 oktober 2014.
Johanna Lederer

Program dari pertemuan keenam untuk literatur Indonesia, yang diselenggarakan
setiap dua tahun.

INDONÉSIE
Toko buku sementara, namun satu-satunya di Paris !
Selama tujuh hari untuk buku-buku yang berhubungan dengan Indonesia, dalam
bahasa prancis, bahasa indonesia, bahasa inggris, bahasa belanda, dan juga pameran
perhiasan DéWA, kain batik dan songket serta pameran foto « Orang-orang Indonesia
di Paris »

Dari hari senin tanggal 13 sampai hari minggu tanggal 19 oktober 2014
Galerie Artes, 11 rue Frédéric Sauton, 75005, m° Maubert-Mutualité,
buka dari jam 11 sampai jam 19, kecuali untuk hari kamis 16 oktober, dari jam 11
sampai jam 16
Susunan acara :
-Senin 13, seteguk gelas bersahabatan sambil mempersiapkan tempat, berlangsung
sepanjang hari.
Pukul 11 s/d 18 : Pijat/massage untuk memulai acara dengan menyenangkan!
Mme Wuwun Hely, anggota Pasar Malam menawarkan massage Franco-Indonesia:
gabungan berbagai gerakan yang bervariasi, harmonis, mengalir, dan tenang,
menyajikan relaksasi dan energi dalam waktu bersamaan. Wuwun melalui pendidikan
di ESI (Ecole Spas et Instituts) dan The Miki School, keduanya terdaftar dalam
Fédération Française de Massage Bien-Etre (Paris) dan Laris Love Spa Training Centre
(Jakarta).
Tarif khusus untuk satu sesi massage 30 menit (punggung dan kaki) : 18 euros.
Disarankan untuk reservasi : Wuwun 06 38 65 81 36.
-Selasa 14, jam 14:00 : temu muka dengan Fakhrunnas MA Jabbar, penulis dari pulau
Riau, Sumatra. Jam 18:00 : Pembukaan pameran foto Orang-orang Indonesia di Paris :
Sandy Huynh, Rizal Halim.

-Rabu 15, jam 14:00 : temu muka dengan para Halidah Ilahude Leclerc, Fixer (yang
membuat semua jadwal dari awal sampai selesai dalam pembuatan sebuah Film).
Halidah bekerja untuk France Télévisions, TF1, France 2, France 3, Thalassa, Canal+.
-Kamis 16, jam 11:00 - 16:00, di tengah eloknya bentuk serta motif perhiasan, karya cipta
Ouké Sugiyatmi, untuk DéWa.
-Jumaat 17, 14:00 : temui muka dengan Leila S. Chudori, pembacaan buku, diskusi, sesi
tanda tangan untuk bukunya Pulang (Retour).
Pukul 11 s/d 18 : Pijat/massage, reservasi : Wuwun 06 38 65 81 36.
-Sabtu 18, 16:00 diadakan lotere dengan nomer tiket masuk tanggal 16 oktober (dengan
hadiah, makan untuk dua orang di restoran Indonésia, buku-buku, batik, dan lainlain).
-Minggu 19 : Penjualan dan incip-incip jajan pasar Indonesia dengan harga murah,
seteguk minuman sebelum pulang ...
____________

Foto©Julien Moure

Memandang Paris dari Jakarta
Di Auditorium, Kamis 16 oktober 2014, 17:00-21:15 ucapan terimakasih sebesarbesarnya pada INALCO
INALCO- Institut nasional bahasa dan kebudayaan timur, 65 rue des Grands Moulins,
75013 Paris, Métro Bibliothèque François Mitterrand, atau jalur bis 89, 62, berhenti Rue
Mann, parking Grands Moulins.
Pemimpin upacara : Anda Djoehana Wiradikarta
Penterjemah : Fanny Thoret, lulusan INALCO dan Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta
Redaktur laporan : Eliane Tourniaire

Pembukaan pintu jam 17:00
17:15
Peluncuran Pulang oleh penulis Leila S. Chudori. Diterjemahkan dalam Bahasa Perancis
Retour Michel Adine dan Eliane Tourniaire, diterbitkan oleh Pasar Malam.
Meja Bundar : Paris dalam literatur dan seni film Indonesia, dengan Michel Adine,
penerjemah, Leila S. Chudori, pegarang dan wartawan ; Etienne Naveau, guru besar
perguruan tinggi INALCO, Jerome Samuel guru besar perguruan tinggi INALCO
Moderator : Joss Wibisono, ahli peneliti dan wartawan
Sejarah masa kini di Indonesia roman Pulang, pengolahan baru dari berbagai sudut oleh Leila S.
Chudori. Wawancara dengan Leila S. Chudori oleh Philippe Grangé, direktur Institut
Universitas Asia-Pasifik, La Rochelle
Eiffel sedari dulu melambaiku
Puisi dari Fakhrunnas MA Jabbar, dibaca oleh penulisnya dalam Bahasa Indonesia,
dalam Bahasa Perancis oleh Nadia DP Andayani
Istirahat
19:30 Topeng Neutre
"Topeng Neutre" (topeng netral) merupakan sebuah karya untuk musik dan tari yang
diciptakan tahun 2014 dan merupakan bagian dari sebuah pencarian antara Kadek
Puspasari (tari) dan Raul Monsalve (musik). Musik terinspirasi dari gong kebyar dari
Bali dan musik kontemporer barat.

Video: Nelly Gourvès
Rekaman musik, dimainkan oleh para musisi perkusi Strasbourg
Dan Anda, bagaimana pandangan Anda tentang Paris ?
Leila S. Chudori, Atieq SS Listyowati, Laksmi Pamuntjak, Ariani Ririn, Dolorosa Sinaga,
Slamet A. Sjukur, dan para seniman Jakarta yang difilm oleh Jean Delsaux dan Pascale
Weber.
20:25 – 21:15 - Cocktail
*******************
Apa yang dibicarakan tentang Retour (Pulang)

Didier Daeninckx di dalam kata pengantar dari Retour
(Pulang)

Kembali ke pulau Indonesia yang ke-13 467
PBB menganggap Indonesia terdiri dari 13 466 pulau. Tapi novel Leila S. Chudori
menggambarkan pulau yang ke-13 467 yang luput dari penghitungan para ahli geografi.
Sebuah pulau yang mungil berukuran sepuluh kali dua belas meter, terletak tak sampai
lima ratus meter dari Île de la Cité di mana terletak katedral Notre-Dame de Paris,
sebuah wilayah yang amat kecil yang hanya terlihat oleh penulis novel (dan
pembacanya).
Untuk memahami bagaimana sebuah kepulauan yang dijajah Portugis kemudian
Belanda sampai kehilangan salah satu dari unsurnya, kita harus melompat 50 tahun ke
belakang dan membaca koran tahun 1965 yang telah menguning. Tahun itu, saat di
sebelah utara Indonesia bergolak perang Vietnam dan revolusi kebudayaan membara di
Cina, tentara melakukan kudeta yang tujuan utamanya adalah menghancurkan PKI,
salah satu partai komunis terbesar di dunia dengan jumlah anggota lebih dari tiga juta
orang. Jenderal Soeharto mulai menjalankan pengejaran terhadap komunis di kota
maupun desa. Pertengahan Oktober 1965, Jakarta dibersihkan dari penganut marxisme

oleh RPKAD yang melakukan eksekusi massal di Semarang, Solo, Magelang dan
Wonosobo pada hari-hari kemudian. Para pembunuh dibantu laskar sipil. Sekretaris
Jenderal PKI Aidit dieksekusi begitu ditangkap. Di Pulau Jawa, pembantaian
berlangsung selama sebulan, sungai-sungai yang merah dengan darah penuh dengan
ribuan mayat, dan menyebar ke Bali di mana pimpinan PKI dibunuh dan jasadnya
dipotong-potong. Para sejarawan memperkirakan jumlah korban mencapai angka
500.000 orang. Salah satu di antaranya, Jean-Louis Margolin, mencatat bahwa, secara
nisbi, jumlah ini setara dengan jumlah korban Teror Besar Stalin di pertengahan tahun
1930-an. Hampir dua juta orang ditangkap, sejumlah besar dikurung dalam kamp
konsentrasi, selama hampir dua puluh tahun pengadilan menyeret orang ke depan regu
penembak. Baru setelah 35 tahun setelah Jenderal Soeharto merebut kekuasaan cap eksTapol di KTP dihapuskan.
Peristiwa ini ditutupi saat berlangsung. Kemudian waktu berlalu dan memendamnya
dengan debu. Kini pun masih sedikit orang yang menyebutnya.
Adalah jasa buku Leila S. Chudori memberi kesaksian tentang masa lampau yang kabur
ini.
Untuk itu, dia tak langsung menyelamkan penanya dalam kemarahan, amukan,
teriakan dan kengerian. Tidak. Dia memilih untuk mengikuti setapak demi setapak
petualangan sekelompok wartawan kantor Berita Nusantara yang berhasil lolos dari
petaka dan mencoba membangun kehidupan baru dalam jalan pengasingan. Leila
mengikatkan diri secara khusus pada Dimas Suryo yang mendengar tentang bencana
yang melanda negerinya saat ikut delegasi yang mewakili kalangan progresis Indonesia
di sejumlah kongres di Chili dan di Cuba, lalu terdampar di Cina di mana Revolusi
Kebudayaan sedang mengamuk. Dimas Suryo berhasil menemukan jalan untuk
mencapai Perancis yang tengah bergolak dengan peristiwa tahun 1968. Tapi di sana
orang yang dia temui belum pernah mendengar tentang peristiwa berdarah September
1965, bahkan tak mampu menunjukkan letak Indonesia di peta dunia. Di Paris lah dia
berhasil membangun jalinan persahabatan, mendirikan rumah tangga dan menerjunkan
diri dalam usaha yang tak terduga. Walau latar belakang pendidikannya
mendorongnya untuk membuat surat kabar, majalah, perjuangan dan kesetiaan pada
tanah kelahiran terwujud dalam sebuah restauran berbentuk koperasi di mana orang
masak menggunakan santan. Dalam novel restauran diberi nama Tanah Air. Tapi jika
Anda sempat ke rue de Vaugirard, di daerah Luxembourg, bukalah pintu restauran
Indonesia yang mirip sekali dengan sampul depan buku yang ada di tangan Anda.
Tempat penuh kehangatan ini lah yang merupakan pulau Indonesia yang ke-13 467
yang menjadi latar belakang novel Leila S. Chudori di mana dua generasi orang
Indonesia, pesuaka dan anak mereka, untuk merenungkan masa lalu, masa kini dan
masa depan melalui sejumlah perjalanan dalam waktu. Perdebatan yang berlangsung
antara para pelaku novel diungkapkan dengan titik pandang si penulis : « Dari awal,
saya memutuskan bahwa Pulang tidak boleh menjadi sejenis pamflet ideologis. Saya
tidak bermaksud ikut dalam debat politik. Bagi saya, bukan itu lah pekerjaan seorang
novelis. Seorang penulis novel adalah tukang cerita, bukan sejarawan atau politikus

yang berpropaganda. Kisah novel berpusat pada para tokohnya. Saya hanya
perantara ».
(Diterjemahkan oleh Sita S. Phulpin)
---« Sebuah roman yang indah, unik, berkualitas tinggi, dengan tokoh-tokoh yang menarik
demikian akrab. Seperti suatu senario film, demikian juga pendapat para penterjemah
tetapi mutu tulisan yang tinggi petualangan unik, suatu polifoni dari kisah ini benarbenar menempatkan Pulang di antara roman-roman Indonesia yang terbesar. »
Philippe Grangé
****
Peserta (dari susunan penampilan) :

Anda Djoehana Wiradikarta lahir tahun 1952 di Paris. Dengan
diploma insiinyur setelah bekerja selama 23 tahun di perusahaan, sekarang mengajar
dan ahli riset. Anda mempertahankan tesis yang berjudul : « Gérer les femmes et les
hommes en Indonésie : le cas de Total » Mengelola kaum wanita dan kaum pria di Indonesia :
kasus TOTAL . Pekerjaannya adlalh hasil persilangan antara dunia perusahaan dan ilmu
-ilmu masyarakat, terutama dalam bidang kenbudayaan nasional dan dalam fungsi
organisasi. Anda mengajar di sekolah tinggi perdagangan dan manajemen dan di
Universitas. Juga termasuk dalam tim Tata laksana dan masyarakat oleh Philippe
d'Iribarne , direktur penelitian di CNRS (www.cerebe.org).
Anda banyak menulis artikel untuk majalah Le Banian (n°, 5, 10, 12, 13, 14, 17).

LEILA S. CHUDORI (lahir 12 desember 1962 di Jakarta). Pada usia 12
tahun, telah menerbitkan tkarya pertamanya di majalah anak-anak Si Kuncung,
Kawanku, dan Hai. Bekerja sejak 1989, sebagai wartawan di majalah informasi Tempo.
Leila S. Chudori mencipta dan menulis senario seri telvisi yang berjudul Dunia Tanpa
Koma yang mendapat penghargaan terbaik dari seri televisi. Kemudian Leila juga
mendapat penghargaan penulis senario televisi yang terbaik di Festival film di
Bandung, tahun 2007. Pada tahun 2009, Leila S. Chudori meluncurkan sebuah publikasi
dari kumpulan cerpen 9 dari Nadira, dan penerbitan ulang dari buku Malam Terakhir
oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG) yang di kenalkan oleh Agus Noor di dalam
harian Kompas sebagai penemuan harta karun untuk literatur Indonesia. Pada tahun
2012, Leila diundang untuk pertama kali di Perancis oleh asosiasi Pasar Malam untuk
mengenalkan 9 dari Nadira, termasuk cerpen Les chrysanthèmes (Mencari Serikat Seruni),
diterjamahkan oleh Hélène Poitevin, diterbitkan pada tahun yang sama dalam Le
Banian.
Leila tinggal di Jakarta dengan putri tunggalnya Rain Chudori-Soerjoatmodjo yang juga
menulis cerpen dan kritik -kritik film.

Michel Adine, lulusan AgroParisTech - institut ilmu dan
industri kehidupan dan lingkungan, bekerja sebgai insinyur, anggota badan
administrasi asosiasi Pasar Malam, penterjemaah dari Indonesia ke Perancis, di
antaranya roman Leila S. Chudori Pulang (Retour), puisi Eiffel Sedari Dulu Melambaiku/
Depuis longtemps la tour Eiffel me fait signe dari Fakhrunnas MA Jabbar.

Étienne Naveau lahir pada tahun 1960. Agrégé dan doktor ilmu
filsafat, doktor ilmu bahasa, literatur dan kebudayaan Indonesia (INALCO), Guru besar
perguruan tinggi di INALCO (bahasa dan literatur indonesia)
Etienne Naveau termasuk dalam komite pembaca majalah Archipel. Penulis dari
beberapa artikel universitas, juga menerbitkan di dalam majalah Le Banian :
-L'intraduisible nom de Dieu: L'interdiction des Bibles indonésienne en Malaisie, Le Banian n° 8
-Un concentré d'Indonésie, Le Baniann° 10
-Encore une fois Kartini, Le Baniann° 11
-Sukarno pluriel, Le Banian n° 12
-Denys Lombard philosophe et islamologue, Le Banian n° 13
Etienne membimbing terjemahaan dalam Bahasa Perancis, kumpulan cerpen A travers
les glaces dari Djenar Maesa Ayu, éd. Pasar Malam 2011
Jérôme Samuel adalah wakil direktur dan guru besar Bahasa Indonesia di Institut
Nasional bahasa dan kebudayaan timur ( INALCO). Jerome juga penulis, di antaranya
Modernisation lexicale et politique terminologique: le cas de l'indonésien (Louvain: Peeters,
2005) dan Manuel pratique d'indonésien (dengan Saraswati Wardhany), juga beberapa
artikel termasuk Peinture sous verre à Bali, entre pratique populaire et réemploi identitaire dan
Considérant que la diversité linguistique est un don de Dieu..., yang di terbitkan dalam Le
Banian n° 9 et n° 13.
Jérôme Samuel adalah salah satu anggota dari komite redaksi di majalah Archipel.

Joss Wibisono, (Malang, 1959) adalah penulis dan wartawan
lepas yang menetap di Amsterdam. Sebelum ditutup oleh pemerintah Belanda pada
tahun 2012, selama 25 tahun ia bekerja pada Siaran Indonesia Radio Nederland di

Hilversum, Negeri Belanda, dengan posisi terakhir redaktur senior. Tahun 2011 menjadi
peneliti tamu pada Pusat Kajian Asia Tenggara, CSEAS, Universitas Kyoto di Jepang.
Aktif menulis untuk pelbagai media massa, antara lain Tempo (Jakarta) dan Suara
Merdeka (Semarang). Tulisan-tulisannya juga terbit dalam bahasa Belanda, bahasa
Inggris dan bahasa Prancis (Le Banian). Pada tahun 2012 kumpulan esainya terbit
sebagai buku dengan judul Saling Silang Indonesia Eropa. Sekarang sedang bersusah
payah menyelesaikan sebuah buku tentang sejarah kalangan kanan Indonesia.

Philippe Grangé, lahir pada tahun 1962, doktor tesis yang berjudul
Temps et aspect en indonésien, adalah guru besar dalam linguistik dan Bahasa Indonesia di
Universitas La Rochelle. Pemimpin Institut Universitas Asia-Pacifik. Tema-tema
penelitian berkisar sekitar « Syntaxe et sémantique de l’indonésien (Bahasa Indonesia) »
dan « Bahasa-bahasa utama-Malayu-Polynésia », terutama bahasa lamaholot (Florèstimur).

Fakhrunnas MA Jabbar, lahir pada tahun 1959, lulusan
universitas Riau dalam bidang ilmu pendayagunaan sumber kehidupan di air dan guru
besar di Universitas islam Riau sejak 1986.
Fakhrumnas menulis sejak SMA dan menerbitkan beberapa artikel, essai, cerpen dan
puisi di beberapa koran nasional dan daerah seperti Horison, Kompas, Republika,
Media Indonesia, Koran Tempo. Fakhrumnas hudup dan bekerja di pulau Riau
(Sumatra). Penulis dari 7 buku dan menerbitkan suatu cerpen di Banian n° 15 : Sebatang
Ceri di Seram (Un cerisier devant une véranda), diterjemahkan oleh Pascale Jacquemin.

Nadia Dwi Purwi Andayani, lahir di Cimahi, Jawa pada tahun 1986.
Penulis, penterjemah dan militan dalam hak berpendidikan. Nadia telah mempelajari
Bahasa dan Sastra Perancis di universitas Indonesia, Jakarta dan di universitas
Amsterdam. Nadia berbicara dengan fasih dalam Bahasa Indonesia, Perancis, Inggris,
dan Belanda. Nadia adalah ko-pendiri dari Gelora Foundation, suatu asosiasi yang
berusaha untuk memberi autonomi kepada para mahasiswa, pengajar dan sekolah di
dalam negaranya.
Nadia sedang menyelesaikan sebuah lakon teater dan memikirkan suatu proyek
perangsangan untuk perkembangan dalam durasi panjang di Indonesia.

Foto Julien Moure
Kadek Puspasari, penari dan koreografer Indonesia. Telah menari sejak usia 6 tahun,
Kadek yang mendapat pendidikan tari di ISI (Institut Seni Indonesia), menguasai
dengan baik tari Bali, Jawa maupun kontemporer.
Dia ikut dalam berbagai lawatan tari tingkat internasional, di Amerika Serikat, Eropa,
Asia, sebagai penari, dan sejak 2002 sebagai koreografer. Dia juga menciptakan satu
koreografi untuk Opera Jawa, karya Garin Nugroho, sutradara besar Indonesia.
Sejak 2009, dia bermukim di Prancis.
Topeng Netral merupakan sebuah karya untuk musik dan tari yang diciptakan tahun
2014 dan merupakan bagian dari sebuah pencarian antara Kadek Puspasari (tari) dan
Raul Monsalve (musik). Musik terinspirasi dari gong kebyar dari Bali dan musik
kontemporer barat.

Kata Topeng merupakan permainan kata yang diambil dari bahasa Bali "tup" yang
artinya «menutup». Topeng mengacu pada topeng-topeng juga pada keseluruhan
pertunjukan bertopeng. Dengan menutup wajah dengan topeng, seniman Bali merasa
memberi jiwa sepenuhnya pada topeng. Dengan meletakkan ego manusia di belakang
sebuah topeng, penari membebaskan diri dari batasan-batasan logika dan
mempermudah interaksi antar berbagai keadaan yang secara teori saling bertentangan
tanpa ada rasa sungkan.
Kata Netral mereferensikan pada topeng netral yang digunakan oleh aktor dan pada
sorang pendidik Prancis Jacques Lecoq dalam sekolah teaternya. Dengan menutupi
wajahnya, gerakan-gerakan tubuh menjadi sangat tampak dan benar-benar bisa
dirasakan : topeng tidak menutupi apapun juga, dia justru menguak. Tenang dan tak
bersuara, dia membuka berbagai sensasi yang tak terungkapkan oleh wajah.
Demikianlah, topeng yang pada prinsipnya tanpa ekpresi ini mengalami transformasi
terus menerus melalui ekpresi tubuh kita.
"Topeng Netral" lebih dari itu, sebuah karya orisinil dalam perjalanan seni dua seniman
ini dan sebuah pintu terbuka lebar bagi gagasan-gagasan estetik dan proses kreasi seni
yang baru.
Komposer: Raul Monsalve
Koreografi dan penari : Kadek Puspasari
Video: Nelly Gourvès
Rekaman musik, dimainkan oleh para musisi perkusi Strasbourg
Tahun kreasi : 2014, durasi : 5 menit 10 detik

Pascale Weber,
Seniman-performer, melaksanakan sebagian besar dari karyanya bersama dengan Jean
Delsaux, dengan nama samaran Hantu : karya tentang ritual (indonésia), hantu di
dalam masa silam, Ingatan badan, penempatan tubuh dalam ruang (mikro-gerakan tari,
énaksi) : seri pertunjukkan performance foto dan film. Dia guru besar, anggota Institut
A.C.T.E. - UMR 8218 - C.N.R.S. & Universitas Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Subyek
penelitiannya adalah Seni dan Ilmu-ilmu kognitif , identitas individu dan kolektif, les
typologi mémorial dan cerita pengalaman, Kreasi ruang sensitif, hubungan tubuh
dengan tempat, immersi dan pancaindra. Ruang suara dan visual.

Jean Delsaux
Seniman, pencipta instalasi multimedia dan video. Demikian juga, pertunjukkan dalam
pemandangan urban. Dia terutama bekerja untuk Hantu, di mana dia membahas
hubungan antara badan dan lingkungan alami atau artifisial. Jean berusaha untuk
menyalurkan fenomena terwujud dan dihasilkan oleh Pascale Weber. Guru besar dalam
bidang Seni dan teknologi Gambar. Ahli riset dalam robotik dan persepsi artifisial. Di
institut Pascal (Labex CNRS/UBP/IFMA). Jean tertarik pada ilmu kognitif dan
pengambilan adegan analogi dan numerik, dalam sistem representasi dan immersi.
Michel Adine dan Eliane Tourniaire, para penterjemah dari Pulang
Akhir dari karirnya dalam bidang pers dan pengajaran, para penterjemah tersebut telah
menemukan Indonesia dan terutama lewat buku « le carrefour javanais », dengan
penuh gairah.
L’INALCO memberi kesempatan untuk belajar bahasa indonesia-melyu dan mendalami
perhatian mereka pada budaya daerah.
Lewat terjamahan Pulang, mereka telah bekerja sama, dan ingin memberi kehormatan
kepada korban-korban yang memberi inspirasi ke cerita ini, kehormatan pada penulis
Leila S. Chudori, utnuk keberanian politik, dan juga pada INALCO untuk mutu
pelajaran yang tinggi.
Éliane Tourniaire juga bertanggung jawab untuk menyusun Actes dari édisi yang
keenam dari pertemuan bienal literatur, yang akan diterbitkan pada desember 2014.

Eiffel Sedari Dulu Melambaiku
untuk Johanna Lederer
andai bisa kutapis mimpi
sedari angan tersimpan di bawah serebrum
kusiapkan ruang di sebuah lapangan
kubangun di situ paris dari kata dan bau parfum
kutahu sedari dulu, paris tak sekadar barisan aksara
dan wangi kota
kala bermain gundu dan laying-layang
di laksa halaman para kitab
dan perbincangan di sekolah tinggi
selalu ada satre, hugo, rimbaud, molière, verne, de gaulle, lombard, notre-dame atau
labrousse
dan eiffel yang tegak menjulang matahari
jemari tegap menara
melambaiku tak setahu sesiapa
di rentang waktu yang panjang
di dua tebing yang lengang
tak sampai
meski bisik kecil selalu merayap ke bawah serebrum
ya, aku jadi selalu ingat
pesona busana dan gaya peraga yang molek
di karpet bunga
paris memang tak sekadar sejarah, tenunan kata dan sepakbola
selalu ada chamber-loir, benzema, sorbonne, bastille, camus, revolusi, maupassant atau
elysées
begitulah inginku sedari dulu
menabik lambai eiffel
pada siang dan malam
meski berpeluh tanpa keluh
paris begitu menyergam
di setiap pandang yang kubuang di titik terjauh
eiffel, inginku datang
memelukmu
meski rindumu tak seberapa
buatku
Fakhrunnas MA Jabbar, Pekanbaru, Indonesia, 2014

Depuis longtemps la tour Eiffel me fait signe
pour Johanna Lederer
si je pouvais rassembler mes rêves
les pensées chaque jour déposées sous mon crâne
je disposerais un espace
où édifier paris par des mots et l’odeur des parfums
je le sais depuis longtemps
paris n’est pas seulement une somme d’écritures
et une ville parfumée
depuis le temps où je jouais aux billes et au cerf-volant
dans dix mille pages de livres
et les débats universitaires
il y a toujours sartre, hugo, rimbaud, molière, verne, de gaulle, lombard, notre-dame et
labrousse
et la tour Eiffel qui pointe haut vers le soleil
son doigt robuste
me fait signe sans que personne ne le sache
les longs moments qui s’écoulent
sur les deux rives silencieuses
ne suffisent pas
même si toujours une voix légère flotte dans ma tête
oui, toujours je me souviens
le charme de la mode, l’élégance et la grâce des mannequins
sur un tapis de fleurs
paris n’est pas seulement histoire, un entrelacs de mots et de football
il y a toujours chambert-loir, benzema, la sorbonne, la bastille, camus, la révolution,
maupassant
et les champs-élysées
c’est mon désir depuis longtemps
de saluer d’un geste la tour Eiffel
de jour comme de nuit
même si j’échoue sans me plaindre
paris est ainsi fait
à chacun de mes regards il s’éloigne
tour Eiffel, je voudrais venir
t’embrasser
même si tu n’as pas autant d’affection
pour moi

Fakhrunnas MA Jabbar, Pekanbaru, Indonésie, 2014
Penterjemah Michel Adine
---------------------------------------------------
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